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هالکت تروریست ها در غرب الرقه  
تروریس��ت ها در تالش بودند به یک��ی از مواضع نظامی در 
مح��ور اثریا به الطبقه در تقاط��ع الزکیه حمله کنند اما عملیات 

ارتش این طرح را با ناکامی همراه س��اخت.23 تروریس��ت عضو 
گ��روه تکفی��ری- صهیونیس��تی داع��ش در درگیری ب��ا ارتش 
و گروهه��ای دفاع مردمی س��وریه در محور اثری��ا به الطبقه در 
حومه غربی شهر رقه سوریه به هالکت رسیدند.شبکه تلویزیونی 

س��وریه با پخش تصاویر اجس��اد تروریستهای داعشی افزود آنها 
در تالش بودند به یکی از مواضع نظامی در محور اثریا به الطبقه 

در تقاطع الزکیه حمله کنند.
یک منبع نظامی گفت ش��ماری از تروریستهای به هالکت 

رسیده، از ملیت های خارجی هستند. 
الزم به ذکر اس��ت ارتش س��وریه عملیات گسترده ای را در 
رقه علیه تروریس��ت ها آغاز کرده و پیش��روی های قابل توجهی 

داشته است. 

نشست های سری برای تجزیه عراق در ترکیه
مس��ئوالن امنیتی آمریکایی در دیدارهای مختلف با 
ش��خصیت های عراقی تجزیه عراق به س��ه اقلیم را شرط 
اساس��ی برای غلبه بر داعش دانسته اند و در همین راستا 

جلسات متعددی در ترکیه برگزار شده است.
»ط��ارق الهاش��می« و »رافع العیس��اوی« دو تن ار 
مقام��ات فراری عراق به ترکیه ب��ه همراه »اثیل نجیفی« 
اس��تاندار سابق و فراری نینوی، دو روز پیش در استانبول 
ترکیه با »فریدون س��ینرلی اوغلو« مع��اون وزیر خارجه 

ترکیه داشته اند.
به نوش��ته پایگاه خبری بابل24، در این نشست روند 
عملیات فلوجه و آزادی موصل و همچنین تأسیس اقلیم 
سنی بحث ش��ده است.به گفته منابع خبری، در جلسات 
آین��ده، »حارث الضاری« دبی��ر کل هیأت علمای عراق و 
»خمیس خنجر« دبیر کل »المشروع العربی فی العراق« 

)پروژه عربی در عراق( نیز حضور خواهند داشت.
باب��ل 24 ادامه می ده��د: در این نشس��ت همچنین 
ژنرال ه��ای ارتش ترکیه برای بررس��ی عملی��ات فلوجه و 
آزاس��ازی موصل حضور داش��تند.در همین راستا، منابع 
 مطلع به بابل 24 گفته اند که مسئوالن امنیتی آمریکایی در

 س��ی آی ای و کمیته امنیتی در کنگره با شخصیت های 
سیاس��ی عراقی در مکان ه��ای مختلف��ی از جمله لندن، 
اربی��ل، بغداد و عمان دیدار کرده و ب��ه آن ها گفته اند که 
ش��رط اساس��ی برای غلبه بر داعش در عراق، تشکیل سه 
اقلیم )س��نی، ش��یعه و کردی( اس��ت که تحت حکومت 
فدرال��ی به مرکزی��ت بغداد باش��ند.به گفته ای��ن منابع، 
نشس��ت های ترکیه در راس��تای آماده س��ازی اعالم اقلیم 
سنی است و آنکارا این نشست ها را با حضور شخصیت های 
فراری و معارضان سیاس��ی برگزار می کند.از س��وی دیگر 
ش��خصیت های معارض عراقی از جمل��ه »اثیل النجیفی« 
و »رافع العیس��اوی« چندی پیش به واشنگتن رفته اند تا 
پروژه تش��کیل اقلیم س��نی را پیگیری کنند. الزم به ذکر 
است آمریکایی ها و برخی کش��ورهای عربی حمایت های 
گس��ترده ای از ط��ارق الهاش��می داش��ته اند ک��ه محور 
دیدگاهش را تجزیه عراق تجزیه تش��کیل می دهد. وی از 
ارکان گس��ترش تروریسم در عراق بوده و در نهایت نیز به 

ترکیه گریخت و تحت حمایت دولت ترکیه قرار گرفت. 

تنشها میان مسکو و غرب هر 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
روز ابع��اد تازه ت��ری می گیرد 
چنانک��ه همزم��ان با ش��روع 
رزمایش گس��ترده نیروه��ای ناتو با عنوان »س��یبر 
استریک«  در اس��تونی جمهوری شوروی سابق در 
منطقه دریایی بالتیک نزدیک روس��یه، این کش��ور 
نی��ز با دس��تور والدیمیر پوتین رزمای��ش نامنتظره 

گسترده ای را آغاز کرد.
 در حالیکه نات��و رزمایش خود را از دیروز آغاز 
کرده اس��ت، با صدور دستور فوری رییس جمهوری 
روسیه رزمایش ناگهانی نیروهای این کشور از صبح 
دیروز آغاز شد.س��رگئی ش��ویگو وزیر دفاع روسیه 
در جم��ع مقام های این وزارت خان��ه اعالم کرد که 
رزمای��ش ناگهان��ی نظامیان روس��ی در زمینه های 
مختلف تا زمان برنامه ریزی شده ادامه خواهد یافت.

به گزارش ش��بکه دوم تلویزیون دولتی روسیه، این 
عملی��ات با هدف ارزیابی توانای��ی جنگی و آمادگی 
س��ریع تر نیروهای روسی برای ش��رکت در عملیات 

جنگی انجام گرفته است.
دامنه این رزمایش مناطق مختلف روسیه اعالم 
شده، ولی در باره ش��مار نیروها، مناطق جغرافیایی 
و جن��گ افزارهای مورد اس��تفاده نیروهای مس��لح 
روسیه هنوز اطالعاتی منتشر نشده است. همزمان با 
رزمایش روسیه، تمرین نظامی »سیبر استریک« ناتو 
به مرکزیت پایگاه نظامی »تاپا« در استونی با حضور 
بیش از 10هزار نظامی از 13 کش��ور برگزار می شود 
که بخش��ی از آن هم ش��امل لتونی هم مرز روس��یه 
 و لیتوانی دو جمهوری دیگر بالتیکی ش��وروی سابق 
می شود. پیشروی نظامی ناتو و آمریکا به شرق اروپا و 

نزدیک مرزهای روسیه از جمله مولداوی و گرجستان 
دو جمهوری دیگر ش��وروی سابق و همچنین دریای 
س��یاه سبب هش��دارهای مکرر روس��یه شده است.

مسکو با هش��دارهای مکرر خواس��تار توقف راهبرد 
توس��عه نفوذ نظامی غرب به مجاورت روس��یه شده 

و اعالم کرده اس��ت که از توانمندی های دفاعی خود 
برای نش��ان دادن واکنش الزم به��ره خواهد گرفت، 
ولی نات��و و آمریکا همچن��ان به ای��ن اقدام ها ادامه 
می دهند.در تهدیدی دیگر علیه روس��یه کشورهای 
حوزه بالتیک و لهس��تان به فش��ار خود به ناتو ادامه 

می دهند تا این ائت��الف نظامی حمایت هوایی خود 
را از ای��ن کش��ورها در برابر تهدیدات روس��یه، ارتقا 
دهد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه در 
سخنانی گفت: وزرای دفاع ناتو رسما طرح استقرار 4 
 تیپ نظامی در نشس��تی که در بروکسل آغاز به کار 
می کن��د، تصویب خواهن��د ک��رد.وی تصریح کرد: 
اس��تونی، لتونی، لیتوانی و لهس��تان 4 کش��ور عضو 
ناتو هس��تند که بیش��ترین تهدید را از سوی روسیه 
احس��اس می کنند و با اس��تقرار 4 تیپ چند ملیتی 
قدرت دفاعی این کش��ورها تقویت خواهد شد.مقام 
های ناتو اعالم کرده اند که اس��تقرار نیروهای نظامی 
در کش��ورهای بالتیک و لهستان دائمی نخواهد بود. 
جالب توجه آنکه نتایج یک نظرس��نجی تازه نش��ان 
می ده��د که حدود نیمی از اروپایی ها مخالف تمدید 
تحریم های ضد روسی هستند ولی اکثر آمریکایی ها 
ب��ر این باورند که تحریم ها علیه مس��کو باید تمدید 
ش��ود. نظرسنجی اس��پوتنیک حاکی اس��ت، تقریبا 
نیم��ی از ش��هروندان اروپای��ی )47 درص��د( بر این 
باورند که تحریم های اعمال ش��ده علیه روسیه باید 
در ژوئن 2016 میالدی برداشته شود.این نظرسنجی 
نش��ان می ده��د ک��ه 51 درص��د ایتالیایی ه��ا، 48 
درصد آلمانی ها و 43 درصد فرانس��وی ها موافق لغو 
تحریم های روسیه بوده اند. در مقابل، تنها 29 درصد 
آمریکایی ه��ا اع��الم کرده اند که از لغ��و تحریم های 
روسیه حمایت می کنند.این نظرسنجی افزود: بیش 
از 42 درص��د آمریکایی ها از تمدی��د تحریم ها علیه 
روس��یه حمایت می کنند. تنها 31 درصد آلمانی ها، 
29 درصد فرانسوی ها و 27 درصد ایتالیایی ها نیز از 

تمدید تحریم های ضد روسی حمایت کرده اند.

الزم به ذکر است در ادامه تهدیدات غرب علیه 
روس��یه  دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی اعالم کرد 
که کش��ورهای عض��و این پیمان قرار اس��ت بودجه 
نظام��ی خود را افزایش دهن��د. وی همچنین افزود: 
رهبران کش��ورهای عضو ناتو قرار اس��ت 2 درصد از 
تولی��د ناخالص ملی خود را برای امور نظامی هزینه 
کنن��د.در ای��ن میان چامس��کی تحلیلگ��ر و متفکر 
سرش��ناس آمریکایی با هشدار درباره توسعه ناتو به 
سمت مرزهای روسیه گفت که این اقدام »جنایت« 
و نق��ض تعه��د صریح واش��نگتن به آخری��ن رهبر 
شوروی بود.در حالی که تحرکات نظامی و مانورهای 
کش��ورهای غرب��ی در نزدیک��ی مرزهای روس��یه، 
هشدارهای تند مقامات مس��کو را به همراه داشته، 
یک تحلیلگر ارش��د آمریکایی توس��عه ناتو به سمت 
ش��رق را »جنایت« خواند.»نوآم چامس��کی« ضمن 
هش��دار درباره تح��رکات نات��و در نزدیکی مرزهای 
روسیه گفت: »از نظر من یکی از جنایت های )بیل( 
کلینتون از مجموع جنایت ه��ای زیادی که او کرد، 

توسعه و گسترش ناتو به سمت شرق بود«.
به نوشته پایگاه اسپوتنیک، این اندیشمند یهودی 
آمریکایی ادامه داد: »این کار نقض تعهد صریح ما به 
)میخائیل( گورباچف )آخرین رهبر شوروی( بوده که 
توسط سلف کلینتون متعهد به آن شده بود. گورباچف 
امتیاز بسیار زیادی داد و اجازه اتحاد آلمان و عضویت 
آن در ائتالف نظام��ی متخاصم را داد«. او با انتقاد از 
مواضع کش��ورهای اروپایی در قبال گسترش ناتو به 
س��مت ش��رق گفت: »تا حد زیادی نخبگان اروپایی، 
انفع��ال و بی ارادگی را ترجی��ح داده اند و پا جای پای 

واشنگتن نهاده و آن مواضع را دنبال کرده اند«.

مسکو به تهديدات نظامی غرب واکنش نشان داد

 روسیه و ناتو
در جنگ رزمایش ها 

 ری��اض ب��ه عن��وان متح��د 
ه نگــــــا

اسداهللافشار
با  دیکتاتوره��اي خاورمیان��ه 
سرمایه حاصل از فروش نفت 
و چشم پوشي کشورهاي غربي در خاورمیانه نا آرامي  
و تنش ایجاد کرده اس��ت . سعودي ها با الگوگیري از 
تش��کیل القاعده و طالبان در سالهاي جنگ داخلي 
افغانس��تان تحت نظارت س��یا ص��ورت گرفته بود ، 
تروریس��ت هاي چند ملیتي تکفیري را در سوریه با 
عنوان داع��ش گرد هم جمع کرده اند . عربس��تان با 
دخالت غیر مس��تقیم خود در جنگ بین س��وریه و 
داعش باعث کش��ته شدن بسیاري از مردم بي گناه و 
آواره شدن میلیون ها سوریه اي شدند . سعودي ها در 
پیگیري توطئه هاي خود مرزي قائل نیستند ، آنها از 
ت��رس انقالب یم��ن با مردم این کش��ور وارد جنگ 
ش��دند و با سالح هاي کش��تار جمعي هزاران انسان 
بي گناه را به خاک و خون کش��یده اند . سعودي ها در 
فاجعه منا هم با کم کاري ه��ا و غرض ورزي هایي که 
انجام دادند باعث کش��ته شدن هزاران میهمان خانه 
خدا ش��دند و ریش��ه نا امني را براي مس��افران حج 
ایجاد کردند . عربس��تان با اقداماتي که در خاورمیانه 
دنبال مي کند در واقع تنها نفرت را کش��ت مي کند 
که نتیجه اي جز افزایش خشونت ها در منطقه ندارد . 
کش��ورهاي غربي همان گونه که در موضوع س��یل 
پناه جویان با بزرگترین بحران انساني پس از جنگ 
جهاني دوم مواجه ش��دند درآینده نه چندان دور با 
تهدی��دات امنیتي به مراتب بزرگتر از11 س��پتامبر، 

حمالت تروریس��تي ب��ه پاریس یا انفجار بروکس��ل 
مواجه خواهند شد .

 
سعودی ها وهزینه های کالن در غرب آسیا

س��عودی ها به رغ��م هم��ه هزینه ه��ای کالنی 
که برای پیش��برد اهداف سیاس��ی خ��ود در جامعه 
بین المل��ل و به  ویژه غرب آس��یا می کنند ، همچنان 
از دو مزی��ت راهبردی محرومند : مش��روعیت و نیز 
کارآم��دی سیاس��ت هایی که ه��ر روز رنگ نظامی 
گرفته است . آنان با تکیه بر منابع مالی خود بی محابا 
و عری��ان ، مش��غول ب��اج دادن به هم��ه طرف هایی 
هس��تند که به نوعی حمایتگر وضع رژیم س��عودی 
در نقطه صفر می توانند باش��ند . اما نگاهی به حتی 
آخرین رخدادها نش��ان می دهد که نه تنها سیاست 
باج دهی نتایج الزم را نداشته بلکه در کمترین زمان 
ب��ه نتیجه عکس انجامیده اس��ت . بحرین ، س��وریه ، 
ع��راق ، یمن ، س��ومالی ، لبنان و افغانس��تان ، صحنه 
ناکارآمدی سیاس��ت های ماجراجویانه  ریاض اس��ت 
که ب��رای آنها تاکنون میلیارده��ا دالر هزینه کرده 
اس��ت. در هیچ یک از کش��ورهای یاد شده کمترین 
پیش��رفت راهبردی در خدمت به اهداف سعودی ها 
مشاهده نمی شود . برای مثال مذکرات ژنو در حالی 
ناکام ماند که هنوز “بش��ار اس��د” بر سر کار است و 

جامعه جهانی دولت این کش��ور را ب��ه عنوان یکی 
از طرف های گفت و گو کننده به رس��میت ش��ناخته 
اس��ت . حوثی ه��ای یمن اقتدار نظام��ی ریاض را به 
چالش گرفته اند و حاال به عنوان یک طرف قدرتمند 
در گفت و گوهای آتش ب��س و مذاکرات صلح حضور 
دارند. حزب اهلل همچنان ق��درت برتر مقاومت ملی 
در لبنان شناخته می شود و انقالب مردم بحرین در 
زیر خاکستر هنوز آتشین اس��ت. عراقی ها بیگانه با 
تبلیغات و مداخالت فرقه گرایانه س��عودی ها تنها به 
مبارزه با فساد اصرار دارند و داعش هر روز از مواضع 

خود عقب تر می نشیند.

 عربستان سعودي؛ 
»همپیمان کلیدي«کشورهاي آمریکا، 

انگلیس و فرانسه
مایکل روبی��ن ، از مقامات پیش��ین پنتاگون و 
صاحب نظر در حوزه ه��اي خاورمیانه ، ترکیه ، ایران 
و دیپلماس��ي در تحلیلي درمجل��ه نیوزویک درباره 
رفتارمقامات عربستان س��عودي در منطقه و جهان 
گرچه ازاین رویکرد ش��کایت مي کند اما به هر حال 
دوستي با عربس��تان را براي امنیت آمریکا ضروري 

مي بیند و مي نویسد :
عربس��تان س��عودي ب��راي کش��ورهاي آمریکا ، 

انگلیس و فرانس��ه به عنوان یک »همپیمان کلیدي« 
زبانزد است. عربستان سعودي تنها به داشتن دومین 
ذخایرنفتي بزرگ دنیا ش��هره نیس��ت بلکه توافقنامه 
»محافظ��ت از عربس��تان« نیز در س��ال 1945 بین 
روزولت و ابن س��عود منعقد ش��ده ب��ود. این خاندان 
سعود است که لنگراصلي دالرهاي نفتي است . خاندان 
س��عود به صورت پیوس��ته در چند س��ال گذشته به 
خرید بیش از یکصد میلیارد دالر تسلیحات از غرب ، 
اقدام کرده اس��ت . به موازات این نقش ها ، عربس��تان 
س��عودي که ترکیبي از دین ساالري ، استبداد مطلق ، 
تحم��ل ناپذیري ، امام��ان بنیادگرا )رهب��ران دیني( 
اس��ت همچنان به نقش خود به عن��وان موطن همه 
فرقه هاي جهادگرایي س��لفي ادامه مي دهد که شامل 
حل��ول جدیدتری��ن نوع اس��ت که خالف��ت جعلي 
دولت اس��المي عراق و شام یا همان )گروه تکفیري - 
صهیونیستي( داعش است . خاندان سعود مستقیم یا 
غیرمس��تقیم بیش از یکصد میلی��ارد دالر را در همه 
سرزمین هاي اس��الم و فراتر از این سرزمین ها هزینه 
ک��رد تا بین��ش بنیادگرایي وهاب��ي را ترویج کند. در 
طول دهه هاي گذشته سعودي ها از یک سو به دنبال 
خرید دوستان واعمال نفوذ در پایتخت هاي کشورهاي 
خارجي و از سوي دیگر درصدد استفاده از جاسوساني 
براي لجن مال کردن کسانیکه با آنها موافق نیستند، 

بوده ان��د . آنه��ا یمن را بدون هیچ گونه تالش��ي براي 
جلوگیري از فجایع انساني ، آشکارا ، در برابر حوثي هاي 
مورد حمایت ایران ، زیر بمباران قرار داده اند و به نظر 
مي رسد که نسل بعدي رهبران سعودي آماده هستند 

که تعصبات فرقه اي را در منطقه دو برابر کنند
.

تهدید سعودي ها
کارشناسان معتقدند ؛ حاکمان عربستان بي محابا 
در منطقه )س��وریه ، یمن ، لبن��ان ، عراق( و حتي در 
مقابل آمریکا و روس��یه )در بازار نفت( سیاست همه 
یا هیچ را در پیش گرفته اند . سیاس��تي که عربستان 
در پیش گرفته ، سیاست باخت  -  باخت است . یعني 
پیشروي بدون امتیاز دادن و امتیاز گرفتن ، به قیمت 
تخریب همه  چیز. نمونه آن در منطقه جنگ یکساله 
در یمن ، و در جهان سرریز کردن نفت در بازار و مورد 
اخیر آن تهدی��د به فروش اوراق قرضه و دارایي هاي 
سعودي درآمریکاست . بعد از علني شدن این تهدید 
سعودي ها ، اکنون روزهاست که تحلیلگران اقتصادي 
و سیاس��ي آمریکا در رس��انه هاي این کشور مشغول 
سبک  سنگین کردن این تهدید هستند . حرف همه 
آنها این اس��ت که عملي کردن چنین تهدیدي براي 
اقتصاد س��عودي ها هم به اندازه آمریکا ویران کننده 
خواهد بود . اما این ویران کنندگي به معني آن نیست 
که ریاض این تهدید را عملي نکند . چرا که در یمن 
هم عربس��تان بازي دو سر باختي را پیش  مي برد که 

حاضر به توقف آن نیست.

 عربستان سعودي؛ بحران مشروعیت و ناکارآمدی 

همزمان با تش��دید تنش��ها می��ان کابل و 
اس��الم آب��اد، ارتش پاکس��تان ب��ا انتقال چـــــالش

تجهی��زات س��نگین مانند تان��ک به مرز 
تورخم مردم مناطق مرزی را به نقاط امن انتقال داد.

بحران ه��ای منطق��ه ای در حال��ی همگرایی همس��ایگان را 
می طلب��د که این روند میان افغانس��تان و پاکس��تان در مس��یر 
معکوس قرار گرفته و تنشهای میان دو کشور می رود تا مورد سوء 
استفاده تروریس��ت ها و حامیانشان قرار گیرد.   بعد از هدف قرار 
گرفتن نقاط مرزی پاکس��تان با سالح های سنگین و فروریختن 
چن��د س��اختمان،  ارتش با اع��الم وضع فوق الع��اده در تورخم و 
منطقه لندی کوت��ل تمام کامیون ها و اتوبوس های مس��افربری 
را که قصد س��فر به افغانستان را داش��تند برگرداند و اعالم کرد 
تا اطالع بعدی مرز بسته اس��ت.آخرین گزارش ها نشان می دهد 
نیروه��ای پاکس��تانی آماده ه��دف قرار دادن پس��ت های مرزی 
افغانس��تان و حمله به این مناطق بودند اما س��ربازان افغانستانی 
پس��ت خود را ترک کرده اند ب��ه همین علت این عملیات نظامی 

به حالت تعلیق درآمد.
عاصم سلیم باجواه سخنگوی ارتش پاکستان با انتشار نقشه 
مح��ل ایجاد مانع و پس��ت مرزی در مرز تورخ��م اعالم کرد این 

منطقه 37 متر داخل خاک پاکس��تان اس��ت و ادعای افغانستان 
درباره تجاوز نظامیان پاکس��تانی به این کش��ور درست نیست.از 
سوی دیگروزارت امور خارجه پاکستان با احضار کاردار افغانستان 
در اس��الم آباد در مورد حادثه مرزی تورخم اعالم کرد که چنین 

مسائلی روابط دوستانه دو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
از طرف��ی وزارت ام��ور خارجه افغانس��تان با احضار س��فیر 
پاکستان در کابل به دلیل درگیری نظامیان دو کشور در منطقه 
مرزی تورخم، دولت اس��الم آباد را به زیرپا گذاش��تن توافقات با 
حکوم��ت وحدت ملی مته��م کرد. درگیری م��رزی بین نیروی 
مرزی پاکستان و افغاستان زمانی آغاز شد که نظامیان پاکستانی 
قصد داش��تند موانعی روی خط م��رزی تورخم ایجاد کنند که با 

واکنش نیروهای مرزی افغانستانی مواجه شدند.
بر اس��اس این گزارش ارتش پاکس��تان معتقد است بیشتر 
ش��به نظامیان از مرز تورخم وارد این کش��ور می ش��وند بنابراین 
نظامیان چ��اره ای جز ایجاد مانع در این مرز ندارند.این درگیری 
موجب س��وء استفاده آمریکا نیز شده است چنانکه یک دیپلمات 
آمریکایی گفت: قرار اس��ت »باراک اوبام��ا« تصمیمش درباره به 
تاخی��ر انداختن خروج س��ربازان آمریکایی از افغانس��تان را در 

نشست وارسا اعالم کند.

تنش افغانستان و پاکستان روی نوار مرزی
س��ازمان مل��ل در حالی به ج��ای اجرای 

تکالیفش در زمینه های حقوق بش��ری به حقـوق بشـر
مکان��ی ب��رای حمایت از قاتالن بش��ریت 
مبدل ش��ده که هر روز اخب��ار جدیدی از وضعی��ت بحرانی در 
سراسر جهان منتشر می ش��ود چنانکه کمیته بین المللی صلیب 
س��رخ با اش��اره به مرگ دلخراش کودکان از سوء تغذیه، از نیاز 
فوری بیش از 9 میلیون نفر به کمک های انسانی در منطقه چاد 

آفریقا خبر داد.
 کمیته بین المللی صلیب سرخ در تازه ترین خبرنامه منتشره 
خود )95/03/26 برابر با پنج��م ژوئن2016( با اعالم نیاز فوری 
بی��ش از 9 میلیون نفر به کمک های انس��انی در منطقه چاد، بر 
آوارگ��ی بیش از دو میلیون و 400 نفر به دلیل درگیری ش��ش 
س��اله میان نیروهای دولتی و مخالفان مس��لح در چهار کش��ور 
نیجر، چاد، کام��رون و نیجریه تاکید کرد.بنا بر این گزارش، هم 
اکنون ش��رایط به ویژه در ش��مال نیجریه رو به وخامت اس��ت و 
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز کمک های بشردوستانه خود را 

در سراسر منطقه افزایش می دهد.
دومینیکا ستیلهارت مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب 
س��رخ، با اش��اره به کمبود ش��دید غ��ذا و رنج زیاد ک��ودکان از 

گرسنگی، می گوید: به سختی می توان ابعاد گرسنگی در مناطقی 
را که هنوز کمک های بشردوستانه به آن جا نرسیده است، تصور 

کرد، روزی نیست که کودکی از سوءتغذیه نمیرد.
مجموعه حمالت انجام ش��ده در منطقه دیفا، نیجر، س��بب 
ش��ده که 50 هزار نفر در طول چند هفته اخیر از خانه های خود 
بگریزند.در شمال شرقی نیجریه نیز، کماکان صدها آواره به دنبال 
سرپناه و غذا به مناطق مختلف رفته و در موارد بسیار درگیری های 
نوظهور در منطقه منجر به فرار چندباره مردم، افزایش دشواری ها 
و ش��دت مخاطرات زندگی آن ها شده است.اغلب مردم همه چیز 
را رها و خانه هایش��ان را ت��رک کرده اند و ضروری ترین وس��ایل 
زندگی را در اختیار ندارند.از آغاز سال تاکنون، کمیته بین المللی 
و جمعیت های صلیب س��رخ محلی میان بیش از 300 هزار آواره 
و بازگش��تگان به نیجریه، کامرون و نیجر غذا توزیع کرده اند؛ 15 
هزار نفر از آوارگان نیز در آداماوا و ایالت بورنو در نیجریه سرپناه 
اضطراری گرفته اند.با دسترس��ی محدود به مراقبت های درمانی، 
تیم های جراحی کمیته بین المللی صلیب س��رخ، بیمارستان های 
دیفا و میدوگوری را پشتیبانی می کنند. از ماه ژانویه 2016 بیش 
از 800 بیمار که اغلب مجروحان جنگی هستند به طور اضطراری 

و حیاتی درمان شده اند.

9 میلیون نفر در چاد نیازمند کمک غذايی 

سقوط ارزش پوند 
ح��دود یک هفت��ه تا برگ��زاری همه پرس��ی جدایی 
انگلستان از اتحادیه اروپا، نظرسنجی ها حاکی از آن است 
که تعداد بیش��تری از ش��رکت کنندگان رای به خروج از 
اتحادی��ه اروپ��ا خواهند داد و این ب��ه روند کاهش ارزش 

پوند دامن زده است.
روزنامه تلگراف نوش��ت، کمپین خروج انگلس��تان از 
اتحادیه اروپا که از س��وی »بوریس جانس��ون« ش��هردار 
س��ابق لندن و »مای��کل گوو« وزیر دادگس��تری رهبری 
می شود، 49 درصد آرا را به خود اختصاص داده و کمپین 
مان��دن 48 درص��د از آرای ش��رکت کنندگان را به خود 

اختصاص داده است.  

سفر رئیس جمهور چین به ازبکستان 
رئیس جمهور چین برای حضور در نشس��ت س��ران 
سازمان شانگهای به »تاش��کند« پایتخت ازبکستان سفر 

خواهد کرد.
 به گزارش فارس،  س��خنگوی وزارت خارجه چین از 
سفر رئیس جمهور این کش��ور به ازبکستان برای حضور 
در نشست سران سازمان همکاری شانگهای خبر داد.  وی 
گفت: »شی جین  پینگ« رئیس جمهور چین بنا به دعوت 
»اسالم کریم اف« رئیس جمهور ازبکستان در شانزدهمین 
نشس��ت سازمان همکاری شانگهای که روزهای 23 و 24 
ژوئن سال 2016 میالدی )3 و 4 تیر ماه سال 1395( در 
شهر تاشکند پایتخت این کش��ور برگزار می شود، حضور 

پیدا خواهد کرد. 

وضعیت بحرانی آبه
 یافته های یک نظر س��نجی نش��ان می دهد که 62 
درصد از مردم ژاپن به برنامه های اقتصادی نخس��ت وزیر 
این کشور موسوم به »آبه نومیک« بدگمان بوده و نسبت 
به اثربخش��ی سیاس��ت های اقتصادی وی دچار ش��ک و 

تردید هستند.
به گزارش ش��ینهوا، در این نظرس��نجی که از سوی 
خبرگزاری رس��می ژاپن »کیودو« ص��ورت گرفت 62.2 
درص��د از پاس��خ دهندگان، ب��اور ندارند ک��ه برنامه های 
اقتصادی شینزو آبه نخست وزیر این کشور بتواند بهبودی 
در اقتصاد راکد این کش��ور ایجاد کن��د اما در مقابل 28 
درصد از سیاست های اقتصادی وی اعالم حمایت کردند.

جایگاه روسیه در قطب شمال 
بیش از 60 درصد تمام ذخایر نفت قطب در مناطقی 
قرار دارد که روس��یه صاحب آن اس��ت یا ادعای مالکیت 

آنها را مطرح می کند.
ب��ه گزارش ایرنا، موسس��ه تحقیقات زمین شناس��ی 
ای��االت متحده )USGS(، ذخای��ر نفت این منطقه یخی 
را حدود90 میلیارد بش��که یا 13درصد ذخایر شناسایی 
شده جهانی، گاز طبیعی قابل استخراج را بیش از 1600 
تریلی��ون فوت مکعب معادل 30 درص��د و مایعات گازی 
را هم بیش از 40 میلیارد بش��که براب��ر 20 درصد منابع 

مایعات گازی شناخته شده جهانی برآورد کرده است.

آلمان پناهندگان را تهدید کرد  
پناهن��دگان س��اکن آلم��ان، در صورت ت��رک دوره 

کارآموزی مجبور به خروج از این کشور خواهند شد.
ب��ه گزارش اکس��پرس، آلم��ان پناهندگانی که دوره 
کارآم��وزی را ت��رک کنن��د ب��ه اخ��راج از این کش��ور و 
کارفرمای��ان آنه��ا را ب��ه پرداخت 24 ه��زار پوند جریمه 

تهدید کرد. 
اتحادیه اروپا درخواست انگلیس را رد کرد

دادگاه عدال��ت اروپا درخواس��ت انگلیس برای قطع 
مزایای کودکان مهاجرانی که خارج از این کش��ور به سر 

می برند را رد کرد.
 به گزارش ف��ارس، دادگاه عدالت اروپا درخواس��ت 
انگلس��تان ب��رای قط��ع مزایای ک��ودکان س��اکن خارج 
مهاجران این قاره را تایید نکرد. دادگاه عدالت اروپا گفت 
انگلس��تان این حق را دارد که مزایای مهاجرانی را که به 

شکل قانونی ساکن انگلیس نیستند، قطع کند.

طی روزهای گذشته اخبار و گزارش هایی 
مبن��ی بر زخمی یا کش��ته ش��دن ابوبکر غـرب آسـیا

البغدادی س��رکرده داعش در رس��انه های 
مختلف منتش��ر شده اس��ت؛ گزارش هایی ضد و نقیض که هنوز 

منبع موثق و مستندی آن را تایید نکرده است.
پنجش��نبه هفته گذشته ش��بکه تلویزیونی الس��ومریه نیوز 
عراق در گزارش��ی ب��ه نقل از یک منبع محلی از زخمی ش��دن 
ابوبکر البغدادی س��رکرده داعش در حمله های هوایی ائتالف به 
اصطالح ضد داعش در اس��تان نینوای عراق خبر داد.پیش از این 
نیز گزارش های مشابه مبنی بر زخمی شدن ابوبکر البغدادی که 
نام اصلی اش ابراهیم الس��امرایی است در رس��انه ها منتشر شده 
بود.رس��انه های مختلف مکان های مختلفی را ب��رای اخبار خود 
عنوان کردند. در برخی از آن ها گفته ش��د که س��رکرده داعش 
به هن��گام حمله هواپیماهای ائتالف در ش��هر رقه س��وریه مقر 
خالفت خودخوانده اش حضور داش��ت و در برخی دیگر از ش��هر 
موصل به عنوان محل وقوع این حمله یاد شده است.گرچه، چند 
س��اعت پس از انتش��ار این اخبار، ائتالف آمری��کا اعالم کرد که 
گزارش های مربوط به زخمی ش��دن البغدادی را تایید نمی کند.

برخی از رسانه ها، حتی این خبر را با جزییات منتشر کردند، مثال 
عنوان کردند که یک فروند موش��ک به محل اقامت البغدادی در 

رقه اصابت کرده است.
در این گزارش ها همچنین اعالم شد که چند نفر از نزدیکان 
البغ��دادی و از س��رکردگان گروه تروریس��تی داعش نیز زخمی 
ش��ده اند.این خبر در حالی منتشر ش��د که رسانه های این گروه 
تکفیری، از جمله خبرگزاری رس��می آن موس��وم ب��ه اعماق و 
نشریه انگلیسی زبان آن به نام دابق، هیچ یک گزارشی را در این 
خصوص منتش��ر نکردند.حتی مقام های آمریکایی در پنتاگون و 

ائتالف به اصطالح ضد داعش بارها اذعان کرده اند که از مخفیگاه 
البغدادی اطالعی ندارند.بغدادی که به نوش��ته روزنامه انگلیسی 
س��ان، آمریکا برای سرش جایزه 7 میلیون پوندی در نظر گرفته 
اس��ت، در س��ال 2004 و در جری��ان حمله آمری��کا به عراق در 
ش��هر فلوجه دستگیر ش��د، اما آمریکایی ها ش��ش ماه بعد او را 
آزاد کردند تا برود و سرکردگی گروه تروریستی وقت القاعده در 
عراق را در س��ال 2010 بر عهده بگیرد.انتشار شایعات مربوط به 
حمله های ائتالف و البغدادی طی هفته جاری نیز در رسانه ها به 
ویژه رسانه های انگلیسی ادامه یافت. روز دوشنبه این رسانه ها به 
نقل از یکدیگر اخبار مربوط به حمله ائتالف آمریکا و البغدادی را 
منتشر کردند، اما این بار از این حد فراتر رفته و خبر کشته شدن 

البغدادی را بر روی خروجی های خود قرار دادند.
گزارش ه��ای دیگ��ر، از جمل��ه آن چه در پایگاه اکس��پرس 
یو کی منتش��ر ش��د نیز حاک��ی از آن بود که حمل��ه مذکور به 
کاروان البغدادی و تنی چند از سرکرده های این گروه تروریستی 
صورت گرفته اس��ت.نکته مهمی که بس��یار حایز اهمیت است، 
این می باش��د که چه خبر کشته ش��دن ابوبکر البغدادی درست 
باشد یا درس��ت نباش��د، تفکر داعش در عراق، سوریه و منطقه 
ادامه خواهد داش��ت و با کشته شدن سرکرده آن از بین نخواهد 
رفت همانگونه که در کشته شدن سرکرده های القاعده و طالبان 
و ادامه اعمال عناصر این گروه شاهد بودیم؛ از این رو باید گفت 
رزمندگان عراقی، س��وری و متحدین آنها فقط باید تمرکز خود 
را در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری همانند داعش بگذارند 
و نطفه آن را در منطقه بخش��کانند. الزم به ذکر اس��ت عملیات 
آزادس��ازی شهر فلوجه با عزم و جدیت ادامه دارد؛ هر چند روند 
پیش��روی به علت حضور مردم عادی و گستره تله های انفجاری 

ُکند پیش می رود.

برخی منابع خبری از کشته شدن ابوبکر بغدادی خبر دادند 
گزارش های ضد ونقیض از وضعیت سرکرده داعش

گویا ناامن��ی و بحران بخش جدایی ناپذیر 
خط فرانس��ه شده اس��ت چنانکه رس��انه های ســــر

فرانس��وی از قت��ل ی��ک افس��ر پلی��س و 
همسرش در جریان گروگان گیری در حومه پاریس خبر دادند.

 رسانه های فرانسوی ساعتی بعد از این حادثه گزارش دادند 
ک��ه این فرد که ب��ه گفته نیروهای امنیتی ادع��ا کرده با داعش 
در ارتباط اس��ت، همسر افس��ر پلیس مقتول را هم کشته است. 
»لوپاریزی��ن« اعالم کرده، مظنون به قتل این پلیس فرانس��وی 
ظاهرا همس��ایه قربانی بوده و حاضر نش��ده ب��ا مذاکره کنندگان 

پلیس وارد گفت وگو شود.
پس از آن بود که مقامات فرانسوی اعالم کردند مذاکرات با 
مظنون به قتل افسر پلیس در غرب پاریس با شکست مواجه شده 
و نیروهای امنیتی وارد س��اختمان شده اند. این حمله همزمان با 
برگزاری مس��ابقات فوتبال قهرمانی ملت های اروپا )یورو 2016( 
در فرانس��ه انجام شده است. داعش پیش از این تهدید کرده بود 
که این مسابقات را هدف قرار می دهد. در پی این تهدید چندین 
هزار نیروی امنیتی در پاریس و دیگر ش��هرهای فرانس��ه مستقر 
ش��ده اند.بنابر اع��الم منابع قضایی در فرانس��ه عامل قتل افس��ر 
پلیس فرانسوی پیشتر به دلیل ارتباط و مشارکت در شبکه های 

تکفیری- تروریستی محکوم شده بود است.
 بنابر اعالم منابع پلیس��ی و قضایی فرانس��ه، عامل قتل افسر 
پلیس فرانس��وی و همس��رش در پاریس پیشتر به دلیل ارتباط با 
تروریس��ت ها بازداشت شده بوده و برای س��رویس های اطالعاتی 
و بخش ضدتروریس��تی فرانسه آش��نا بوده است.به نوشته روزنامه 
فرانس��وی فیگارو، »الروس��ی اباال« فردی که شب سه شنبه یک 
افس��ر پلیس فرانسوی و همس��رش را در منزلشان به قتل رسانده 
و گروه تروریس��تی داعش مس��ئولیت آن را بر عهده گرفته، برای 

سرویس های اطالعاتی و پلیس ضدتروریستی فرانسه کامال آشنا و 
شناخته شده بود است. بنابر اعالم همین منبع، این فرد یک مرد 
25 س��اله بوده که در سال 2011 میالدی بازداشت شده بود و در 
سال 2013 به اتهام مشارکت در یک شبکه اعزام نیروی تکفیری 
به پاکس��تان به سه سال حبس محکوم شده بوده است و مقامات 
ضدتروریس��تی و دستگاه قضایی فرانس��ه وی را به دلیل اقدامات 
و تخلفاتش به خوبی می ش��ناخته اند.یک افس��ر پلیس 42 س��اله 
فرانسوی دوش��نبه شب با 9 ضربه چاقو مقابل منزلش در منطقه 
Magnanville در 50 کیلومتری پاریس کشته شد و عامل این 
قتل پس از کشتن این افسر پلیس به منزل وی وارد شد و همسر 
وی را نیز که از کارکنان وزارت کش��ور فرانسه بوده به قتل رساند 
و در نهایت نیز با مداخله نیروهای پلیس فرانسه کشته شد.در پی 
قتل این افس��ر پلیس فرانس��ه و همسرش، کاخ ریاست جمهوری 
فرانسه )الیزه( ساعت 7:45 صبح دیروز سه شنبه نشست فوق العاده  
اختصاصی به ریاس��ت »فرانس��وآ اوالند« رئیس جمهور فرانسه در 
این خصوص برگزار کرد.در بیانیه  منتش��ر شده از سوی کاخ الیزه 
آمده است: تحقیقات در این خصوص به دادگستری فرانسه ارجاع 
شده و در خصوص شرایط این حادثه غم انگیز و ماهیت دقیق آن 
شفاف س��ازی خواهد شد.»برنار کازونوو« وزیر کشور فرانسه که به 
منظور اعالم همبس��تگی دولت به کمیساریاهای Mureaux  و 
Mantes-la-Jolie رفت��ه بود، ضمن ابراز تأس��ف و اندوه فراوان 
از این حادثه وعده داده که تحقیقات مقامات دادگس��تری فرانسه 

شرایط دقیق این تراژدی را روشن خواهد کرد.
»استفان لوفول« سخنگوی دولت فرانسه دیروز در اظهاراتی 
قت��ل این زوج فرانس��وی را »اقدامی تروریس��تی« ارزیابی و در 
گفت وگو با ش��بکه »آر.تی.ال« اعالم کرد: »این اقدام وحشتناک 

یک اقدام تروریستی بوده است.«

گروگان گیری خونین در فرانسه فاجعه رقم زد
پاريس دوباره در وضعیت وحشت 


