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خبر
آمریکا خواستار آزادی و تحت نظر
ماندن  ۴۰۰زندانی طالبان شد

یک رســانه افغانســتانی اعالم کــرد ،مقامهای
آمریکایــی پیشــنهاد دادهانــد برای رفــع موانع
مذاکرات صلح  ۴۰۰زندانی باقی مانده طالبان آزاد
شده و تحت نظر قرار گیرند.
به گــزارش ایرنا به نقــل از خبرگزاری جمهور
افغانستان ،سه مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز
گفتهانــد این یک راه حل بــرای دور کردن موانع
در راه برگــزاری مذاکرات صلح بین دولت کابل و
طالبان است.
بر اساس این گزارش ،این مقامها که خواستهاند
نامشــان فاش نشــود ،گفتهانــد در جاییکه این
طالبان نگهداری خواهند شــد ،حکومت و طالبان
نظارت مشترک داشته باشند.
رویترز از قول این مقامها نوشــته است که این
طرح را زلمــی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای
صلح افغانســتان با هر دو طرف در میان گذاشته
است.
در کابل یک دیپلمات دیگر به رویترز گفته است
که طالبان بر درخواســت خود در مورد آزادی این
 ۴۰۰زندانی خود پافشاری میکنند ،پس راه حل
این اســت که این افراد در صورت موافقت دولت
پس از آزادی تحت نظر باشند.
مقامهــای آمریکایی ایــن طرح را بعــد از آن
پیشــنهاد کردند که رئیس جمهور اشــرف غنی
دیروز جمعــه ( ۱۰مرداد) در ســخنرانی خود به
مناســبت عید قربان گفت حدود  ۴۰۰زندانی که
طالبان در لیست خود به آمریکاییها دادهاند ،آزاد
نخواهند شد.
رییس جمهوری افغانســتان پیشنهاد داده است
بــرای آزادی این زندانیــان در آینده نزدیک لویه
جرگه مشورتی تشــکیل شود ،اما در عین حال او
گفته است که برای نشان دادن حسن نیت دولت
حاضر است  ۵۰۰زندانی دیگر طالبان را آزاد کند.
دولت افغانســتان در جریان تبــادل زندانیان تا
کنون بیش از چهار هزارو پانصد زندانی طالبان را
آزاد کرده ،اما بهگفته آنان  ۴۰۰زندانی باقی مانده
مجرمین خطرناکی هستند که شامل اتباع خارجی
از جمله پاکستانیها است.
رضــوان مراد رییــس دفتر مطبوعاتــی معاون
اول رئیس جمهور گفــت « :از میان  ۴۰۰زندانی
طالبان تقریباً نصف آنها خارجی هستند و اکنون
مشخص است که چرا طالبان بر آزادی پاکستانیها
پافشاری میکنند .طالبان خود را افغان میخوانند
و خود را شریک نظام بعدی میشمارند ،پس چرا
بر آزادی پاکســتانیها ،بنگالدشیها یا عربها و
چچنیها تأکید دارند».
در بــاره آزادی ایــن  ۴۰۰زندانــی طالبــان،
کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان و بعضی
متحدین غربی آمریکا اظهار نگرانی کردهاند.
زلمی خلیلزاد نماینــده ویژه آمریکا برای صلح
افغانستان بر دولت این کشور و طالبان فشار وارد
کردهاســت که به حالت رکود فعلی که مربوط به
آزادی زندانیان است ،پایان دهند.
امــا خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات بلند
پایه غربی نوشته اســت که آمریکا و متحدان آن
میداننــد آزادی طالبان خطرنــاک ،یک دیوانگی
اســت .این دیپلمات که رویترز نــام وی را اعالم
نکرده است ،گفت این افراد بخاطر جرایم خطرناک
ضد بشــریت در عملیات نیروهــای امنیتی افغان
دستگیر شــدهاند .یک دیپلمات آســیایی نیز به
خبرگــزاری رویترز گفته اســت ،خلیلزاد عالوه
بر پیشــنهاد آزادی و تحت نظر داشــتن زندانیان
طالبان ،پیشنهادات دیگری هم داشت که یکی از
آنها آزادی این زندانیان بدون اعالم آن به رسانهها
بود.شــورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به
این ســخنان مقامهای آمریکایــی اعالم کرد که
تحت نظر داشــتن  ۴۰۰زندانی طالبان برای پایان
دادن به حالت فعلی رکود در صلح افغانســتان راه
معقولی نیست.

بشار اسد :ارتش سوریه پیروزیهای
بزرگی را رقم زد

رئیس جمهوری سوریه در سخنانی به مناسبت
سالروز تأسیس ارتش کشــورش از دستاوردهای
بزرگ این نیروها تقدیر کرد.
به گزارش سانا ،بشار اسد رئیس جمهوری سوریه
در سخنرانی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد
تاســیس ارتش سوریه خطاب به این نیروها اظهار
کرد :شما در مراحل مختلف جنگ علیهتروریسم،
در کنــار ملت ما ایســتادید و ارتش پیروزیهای
بزرگی را رقم زد.
وی افزود:ای برادران مبارز ،من به تمامی شــما
افســران ،نیروها ،کارکنان و کارمندان غیرنظامی
سالروز تاســیس ارتش عربی ســوریه را با کمال
افتخار و محبت تبریک میگویم.
بشار اســد ادامه داد :دســتاوردهای ارتش طی
بیش از  ۹ســال جنگ جنایتکارانه واضح و آشکار
بود؛ جنگی که استعمارگران طی آن انواع ارعاب و
تجاوز را علیه سوریه و ملت پایدار آن انجام دادند.
وی همچنین خطاب به نیروهای ارتش ســوریه
تأکید کرد :شــما با نیروهای شر وتروریسم مقابله
کردیــد و در بجبوحه چالشهــا و جنگها ثابت
کردیــد اهل پایداری ،فداکاری اقدام و شــجاعت
هستید .رئیس جمهوری سوریه در پایان نیروهای
ارتــش کشــورش را بــه ادامه دادن این مســیر
درخشــان ،مردانگی و فداکاری برای آزادســازی
کامل خاک این کشــور از لوث عناصرتروریستی و
اشغال فراخواند.

یکشنبه  12مرداد  1399سال ششم شماره 1475

ایاالت متحده آمریکا ،حلقه فشارها را تنگتر میکند

روزهای پایانی ترامپ و افزایش فشار بر ایران

همدلی| محسن رفیق :افزایش فشارها از
جانب آمریکا علیه ایران ،در ماههای پایانی
دوره ریاست جمهوری ترامپ ،به اوج خود
رســیده اســت .در حالی که در این مدت
در اثر فشــارهای آمریکا ،ســطح مراودات
اقتصادی ایــران به کمتریــن میزان خود
رسیده اســت ،با این حال هر روز بر حجم
این فشــارها افزوده میشود .تحریم بخش
وسیعی از کاالها در حوزه فلزات و تالش در
جهت تمدید تحریمهای تسلیحاتی در کنار
فعالیتهایی چــون عملیات نظامی نزدیک
شــدن جنگندههای آمریکایی به هواپیمای
ماهــان بر فراز ســوریه و نیــز اعالم نقش
داشــتن ایران در شــیوع ویروس کرونا در
منطقه ،نمونههای دیگری از اقدامات جدید
آمریکاییها در این زمینه بوده است.
بــه تازگی وزیر امــور خارجــه آمریکا در
اظهاراتــی مدعی شــد که ایــاالت متحده
توانســته درآمــد نفتی ایــران را به میزان
۹۰درصد کاهش دهــد .مایک پمپئو ،وزیر
امــور خارجه آمریــکا در آخرین جلســه
حضــورش در مجلــس ســنا مدعی شــد
که ایــران از نظر ما یک کشــور متخاصم
محسوب میشود .پمپئو با اشاره به کمپین
فشــار حداکثری علیه ایران مدعی شد که
از ماه مــه  ،۲۰۱۸ایاالت متحده ۹۰درصد
درآمــد نفتی ایران را که به ادعای او صرف
تروریســم و فعالیتهای هستهای نامشروع
میشــده اســت ،کاهش داده است .پمپئو
همچنیــن در این ســخنرانی مدعی شــد
کــه آمادگی نظامی آمریــکا در قبال ایران
افزایــش یافته اســت .وزیر امــور خارجه
آمریکا با تاکیــد بر لزوم تمدید تحریمهای
تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران مدعی
شد که اگر این تحریمها تا پایان  ۱۸اکتبر
تمدید نشــوند ،ایران آزادانهتر به خرابکاری
در سراســر خاورمیانه و جهان ادامه خواهد
داد.
این در حالی اســت که وزارت امور خارجه
آمریــکا در آخرین اقدام خــود در تنگتر
کردن دایــره تحریمها علیه ایران ،با صدور
بیانیهای لیســت فلزات تحت تحریم ایران
را گســترش داد .به گزارش ایســنا ،وزارت
خارجه آمریکا با طرح ایــن ادعا که برنامه
هستهای ،موشکهای بالستیک و برنامههای
نظامــی ایران تهدیدی بــرای صلح و ثبات
خاورمیانه هســتند ،اقدام به گسترش این

سطح تحریمها در حوزه فلزات ایران کرده
اســت .طبق این بیانیــه  ۲۲فلز آلومینیوم
 ،۳۱۹آلومینیــوم  ،۱۱۰۰آلومینیوم ،۲۲۵
آلومینیــوم  ،۶۰۶۱آلومینیــوم ،۶۰۶۳
آلومینیــوم  ،۶۰۸۲آلومینیوم  ،۷۰۷۵آلیاژ
برنز آلومینیوم  ،UNS C63600اکســید
آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد  ،۴۱۳۰فوالد
ضدزنگ  ،۳۲۱فــوالد ضدزنگ  ،۳۱۶فوالد
 ،A877فــوالد  ،A228فوالد -100Cr6
 ،52100فــوالد ماراجینــگ  ،۳۵۰فوالد
ماراجینــگ  ،۳۰۰مــس بریلیــمUNS ،
 ،CuZn38Pb1 -C37000مس تنگستن
و پودر آلومینیوم با خلوص باالی ۹۸درصد
در لیســت جدید تحریمهــای آمریکا قرار
گرفتهاند.
این فشــارهای جدید آمریکا علیه ایران در
حالی صــورت میگیرد که به تازگی برایان
هوک ،فرستاده این کشور به کویت ،ایران را
عامل سرایت ویروس کرونا به منطقه اعالم
کرده بود .ســفارت جمهوری اسالمی ایران
در کویــت ،ضمن محکوم کــردن اظهارات
هوک مطرح کردن این سبک ایرانهراسی
را اهانــت به افکار عمومــی مردم منطقه و
کویت ،دانســت .در همین زمینه ،سفارت
ایــران در کویت در صفحه رســمی توئیتر
خود نوشت که ســفر فرستاده ویژه ترامپ
به کویت برایترغیب کشورهای منطقه به
عدم التزام به قطعنامه  2231شورای امنیت
اســت و آمریکا خوب اســت قبل ازاینکه
دلســوز مردم منطقه ما باشد به فکر مردم
خود باشد به ویژه رنگینپوستان ،زیرا کسی
که به مردم خود رحم نکند حتما به دیگران
رحم نخواهد کرد .این سفارت همچنین در
واکنش به ادعاهایبرایان هوک فرســتاده
آمریکا که گفته بود ایران کرونا را به خلیج
فــارس صادر کرده اســت ،پاســخ داد که
توصیه میکنیم هوک وارد این بحث نشود
و بهتر اســت که او از منابع کویتی سئوال
کند کــه مبتالیان به کرونا کــه از ایاالت
متحده وارد کویت شدند چند برابر بیش از
ایران هستند؟ سفارت کشورمان تاکید کرد
که مطرح کردن این ســبک ایرانهراسی،
اهانت به فهم مردم منطقه و کویت است و
سزاوار است این فرستاده آمریکا بداند کرونا
ویروس جهانی است که پشت مرزهای هیچ
کشوری متوقف نمیشود و امروزه همه دنیا
درگیر آن شده است.

از ســویی دیگر هفته گذشته مرحله نهایی
رزمایش دریایی و موشــکی ایران در خلیج
فارس نیــز با واکنش نیروهــای آمریکایی
روبهرو شده بود .از منظر فرماندهی نیروی
دریایی آمریــکا در منطقــه ،انجام چنین
مانوری ،یک امر غیرمســئوالنه محســوب
میشود .به گزاش خبرگزاری فرانسه ،ربکا
رباریچ ،ســخنگوی نــاوگان پنجم نیروی
دریایی آمریکا در بحرین در بیانیهای اعالم
کرد که مانور ایران تاثیری بر عملیاتها در
این نواحی نداشــته و بر جریان آزاد تجارت
در تنگــه هرمز و آبهــای اطراف اختاللی
ایجاد نکرده است.
مرحلــه نهایی رزمایش بزرگ و مشــترک
پیامبــر اعظــم(ص) ،با مشــارکت نیروی
دریایــی و نیروی هوا-فضای ســپاه از روز
سهشــنبه گذشته در منطقه عمومی استان
هرمزگان ،غــرب تنگه هرمز و خلیج فارس
تا عمق کشــور ،در عرصههای زمین ،هوا،
دریا و فضا آغاز شــد .در مرحله نهایی این
رزمایش یگانهای موشــکی ،شــناوری و
پهپــادی نیروی دریایی ســپاه و یگانهای
موشــکی ،پهپاد و راداری نیروی هوافضای
ســپاه به اجــرای عملیات و ســناریوهای
رزمایش ،اقدام کردند .در این رزمایش برای
نخستین بار عملیات رصد منطقه رزمایش
با اســتفاده از تصاویر ارسالی از ماهواره نور
صورت گرفت.
این در شــرایطی اســت که مایــک پمپئو
وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرده اســت
که ایاالت متحــده به زودی قطعنامهای در
خصوص تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه
ایران ارائه کرده و از تمــام ابزار خود برای
تمدید این تحریمها اســتفاده خواهد کرد.
مهدی مطهرنیا ،کارشناس مسائل سیاسی
با بیاناینکه کــه آمریکا در زمینه تمدید
تحریــم تســلیحاتی ایران تــاش میکند
با مســکو و پکن وارد مذاکره شــود گفت
باید دید مســکو و پکن حاضــر به مقابله با
آمریکا در موضوع فروش تسلیحات به ایران
هســتند یا خیر؟ مطهرنیــا در گفتوگو با
ایســنا در ارزیابی خــود از تالش آمریکا به
منظور تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران،
عنوان کرد کــه آمریکا در برخورد با تهران
در چارچوب فشار حداکثری تالش میکند
تا بگوید چالش ایران به دشــمن برای نظم
منطقــهای و نظام بینالملل بســیار جدی

اســت .او تصریح کــرد که تمــام تالش
امریکا در چند ساله اخیر نشان میدهد که
آمریکاییها گام به گام در پی ایجاد فشــار
بیشتر به تهران برآمدهاند و تالش دارند در
راستای انفکاک میان ایران و جامعه جهانی،
در چارچوب کنشهای سیاسی و رفتارهای
خود در بین افکار عمومی حرکت کنند .این
استاد دانشگاه در این گفتوگو ادامه داد که
فشــار حداکثری آمریکا به ایران تااندازهای
بوده که اکنون تهران ،سخن از نگاه به شرق
را مطــرح میکند تا جهت گیــری به نفع
گردش به سمت سیاست خارجی متکی به
تعامل با سایر کشورهای نظام بینالملل در
برابر آمریکا باشد.
مطهرنیــا با اشــاره به همــکاری با چین و
همچنین روســیه اظهار کرد :این مســاله
موجب شــده تا حدود زیــادی آمریکا در
وارد کــردن فشــار حداکثــری بــه ایران
ارزیابــی مثبتــی را برای خــود به نمایش
بگذارنــد هــر چند کــه تهــران میگوید
آمریکا شکســت خورده است اما در برخی
زمینهها هم آمریکا بــا یکجانبهگرایی در
عرصه بینالملل توانســته تــا حدودی به
اهدافش برســد ،مثال شاهد هستیم که در
چند سال گذشــته آمریکا میگفت فروش
نفــت را محدود و نزدیک به صفر میکند و
اکنون وزیر نفت ما میگوید با هیچ کشوری
نمیتوانیم قرارداد ببندیم .این کارشــناس
مسائل سیاســی ادامه داده است که میزان
فشارها به تهران در قالب تحریمهای آمریکا
به حدی است که حتی چین در قرارداد 25
ســاله خود با ایران هم نگران فشار آمریکا
اســت .او همچنین بیان کرد که با توجه به
این ســابقه و اهمیت مساله برای آمریکا در
ارتباط با تمدیــد محدودیتهای ایران در
زمینه تسلیحاتی ،آمریکاییها جدی هستند
اما این که تا چه اندازه موفق شــوند بحث
دیگری اســت ،زیرا آنها عمال توانستند بعد
از برجام اروپاییها را به ســمت خود جذب
کنند و گرایــش اروپاییها هم بیشــتر به
سمت آمریکا بوده است.
این اســتاد دانشــگاه اظهار کرد که اکنون
شــاهد فضایی هســتیم که آمریکا تالش
میکند با مســکو و پکن وارد مذاکره شود،
لذا اگر این تالش آمریکا در شورای امنیت
وتو شود ،آمریکاییها راهکارهای دیگری را
در دستور کار قرار میدهند.

اطالعات جعبه سیاه ،آماده انتشار است

رازگشایی از سقوط هواپیمای اوکراینی ،در انتظار نظر ایران
همدلی| اطالعات جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی ساقط
شده ،به طور کامل در فرانسه تجزیه و تحلیل شده و آماده
انتشــار اســت .این در حالی است که انتشــار رسمی این
اطالعــات به تصمیم تهران بســتگی دارد .در همین زمینه
وزیر امور خارجه کانادا بر لزوم انتشــار تمام دادههای جعبه
سیاه هواپیمای اوکراینی توســط ایران تاکید کرد .فرانسوا
فیلیپ شــامپاین وزیر امور خارجه کانادا در توئیتی با اشاره
به دیدار هیات ایرانی با طرفیــن ذینفع حادثه هواپیمای
اوکراینی مدعی شد که ایران باید عواقب حادثه رخ داده را
قبول کرده و بار دیگر بر لزوم انتشــار تمام دادههای جعبه
سیاه توسط ایران تاکید کرد .بر این اساس ،در بیانیهای که
پس از اولین دیدار هیات ایرانی با طرفین ذینفع منتشــر
شده است ،طرفین بر پایبندی به تعهدشان نسبت به تداوم
همکاری تاکید کرده و از ایران خواســتهاند تا غرامت کامل
حادثــه این هواپیما را پرداخت کند.همچنین در این بیانیه
از ایران خواسته شده تا مطابق با استانداردهای بینالمللی
تحقیقاتی کامل ،بارز و مستقل انجام دهد.
از طرفــی رئیس هیئــت امنیت حمل و نقــل کانادا نیز از
ایران خواســت تا اطالعات به دســت آمــده از جعبههای

ســیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند .به گزارش ایسنا،
کتــی فاکس رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا در پی
بازیابی و رمزگشایی موفقیت آمیز اطالعات جعبههای سیاه
هواپیمای اوکراینی در فرانســه گفت که کار در پاریس به
پایان رســیده است اما تحقیقات هنوز پایان نیافته است .او
ادامه داد که سوالهای زیادی هست که باید به آنها پاسخ
داد و بستگان جان باختگان و بسیاری دیگر منتظرند بدانند
چه اطالعاتی به دست آمده اســت ،بنابراین ما درخواست
کردهایم که اطالعات جعبههای ســیاه هر چه زودتر منتشر
شــود .بنا بــه گفته فاکس ،بنــد  ۱۳معاهــده بینالمللی
هوانــوردی غیرنظامی به هیئت امنیــت حمل و نقل کانادا
اجازه نمیدهد که بدون رضایت ایران اطالعات به دســت
آمده را منتشر کند.
از ســوی دیگر وزیر خارجه اوکراین نیز گفتوگوی طرفین
ذینفع حادثه هواپیمای اوکراینی با هیات ایرانی را سازنده
خواند .به گــزارش رویترز ،دیمیتری کولبــا ،وزیر خارجه
اوکراین روز جمعه در این مورد اشاره کرد که این مذاکرات،
۱۱ســاعت به طول انجامید و در کل سازنده بوده است .به
نقل از این مقام ارشد اوکراینی طرفین بر سر مفاد جلسات
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آتی نیز به توافق رسیدهاند .دفتر دادستان عمومی اوکراین
اعالم کرده که دور آتی مذاکرات در ماه اکتبر برگزار خواهد
شد .کولبا مدعی شد که اگر مذاکرات با ایران ناموفق باشد،
به دادگاه بینالمللی خواهیم رفت و شکی ندارم که عدالت
را اجرا میکنیم و این گزینه دو م ماست .او تصریح کرد که
گزینه اول مذاکره با ایران ،پیدایش را ه حل تمام مشــکالت
و پرداخت غرامت اســت ،که ما شــاهد بودیم ایران مایل
بــه مذاکراتی جدی و بنیادین اســت .وزیر خارجه اوکراین
همچنین اعالم کرد که این کشور به دنبال دریافت غرامت
حداکثری از ایران بابت حادثه هواپیمای اوکراینی است .او
همچنین اشــاره کرد که ما نهایتا به عدالت دست خواهیم
یافــت و اهمیتی ندارد که چه مقــدار وقت و تالش صرف
آن شود.
جعبههای ســیاه هواپیمای اوکراینی که در دی ماه ســال
 ۱۳۹۸در ایران به اشــتباه مورد هدف قرار گرفته و منجر
به جان باختن تمام  ۱۷۶سرنشــین آن شد ،چندی پیش
برای تحلیل و بررسی به فرانسه فرستاده شده بود که نهایتا
در هفته گذشــته مراحل تجزیــه و تحلیل اطالعات آن به
پایان رسید.

خبر
افشاگریترکی الفیصل درباره نقش
عربستان در جنگ علیه شوروی

رئیس ســابق دســتگاه اطالعات عربستان از نقش
کشورش در جنگ علیه شوروی در افغانستان و رابطه
آن با بن الدن پرده برداشــت .به گزارش سایت شبکه
روســیا الیوم ،ترکی الفیصل ،رئیس ســابق دستگاه
اطالعات عربستان با حضور در برنامه «جعبه سیاه» که
از شبکه السبق پخش شد ،با اشاره به نقش کشورش
در جنگ علیه شوروی در افغانستان ،اظهار کرد :آمریکا
مخالفت خود را با ورود ارتش شــوروی به افغانستان
اعالم کرد و به دنبال آن زبیگنو برژینســکی ،مشاور
امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی
کارتر برای اطالع از اطالعات موجود در پاکســتان به
اسالمآباد ســفر کرد و از آنجا عازم عربستان شد و به
مــا اعالم کرد که آمریکا درصدد حمایت از مجاهدین
در مقابل حمله شوروی به افغانستان است .وی افزود:
ملک خالد( ،پادشــاه وقت عربســتان) به برژینسکی
اعــام کرد کــه توافقی میان ریاض و اســامآباد در
ایــن زمینه وجود دارد و توافق شــد که این حمایت
ســهجانبه و بر اساس سه اصل باشد .از جمله این سه
اصــل این بود که حمایت بایــد در نهایت محرمانگی
صورت بگیرد تا بهانهای به شوروی برای تعقیب عناصر
مسلح در پاکستان داده نشود .الفیصل گفت :عربستان
مانع از اعزام پزشکان ،معلمان و متخصصان مختلف از
سراســر جهان و نه فقط عربستان به صورت داوطلب
به افغانستان نشد تا سازمانهای جهادی افغانستان از
بین آنها افراد مورد نیازشــان را انتخاب کنند و زمانی
که عبداهلل عزام و اسامه بن الدن متوجه نیاز به وجود
یک ســازمان برای حضور داوطلبان شدند ،شروع به
آمادگی برای استفاده ایدئولوژیک از آنها کردند و ایمن
الظواهری ،ســرکرده القاعده نیز بعدها به آنها ملحق
شــد .وی ادامه داد :در پی عقبنشینی اتحاد جماهیر
شوروی از افغانســتان ،فعالیت غیر امدادی بن الدن
آشــکار شد و پس ازاینکه وی تصمیم به آغاز جنگ
داخلی بین مجاهدین گرفت ،عربســتان حمایتش را
متوقــف کرد و هیچ حمایت رســمی از هیچ جناحی
نکــرد و حتی پس از آن که ریاض دولت طالبان را به
رســمیت شناخت ،هیچ پولی به آن نداد و همیشه به
آنها گفته میشــد که جنگ داخلی پایان یابد و پس
از آن عربســتان آماده پشــتیبانی مالی از آنها است.
رئیس سابق دســتگاه اطالعات عربستان تأکید کرد:
بــا مجاهدین افغان توافق کردیم کــه برای آنها نیرو
نفرســتیم و تنها تجهیزات ،مهمات ،غذا و دارو برای
آنها ارســال کنیم .ترکی الفیصل درباره نقش آمریکا
در تشــویق جوانهای عرب به مشارکت در عملیات
علیه شوروی سابق در داخل افغانستان افزود :نمیتوان
گفت آمریکا چنین اقدامی را تشــویق میکرد اما این
فضای عمومی وجود داشت که تا جایی که میتوانیم
به افغانها کمک کنیم.

حزباهلل عراق :عید ما زمانی است که
انتقام شهدای پیروزی را بگیریم

گردانهای حزباهلل عــراق در بیانیهای بر گرفتن
انتقام نایب رئیس حشــد شــعبی و فرمانده نیروی
قدس ســپاه از قاتالن تأکید کرد .ابو علی العسکری،
از فرماندهــان امنیتی گردانهــای حزباهلل عراق با
صدور بیانیهای به مناســبت عیــد قربان تأکید کرد:
عید ما در مقطع کنونی تنها با گرفتن انتقام شایسته
ســردار قاسم ســلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه
و ابو مهدی المهندس ،نایب رئیس حشــد شعبی و
شــهیدان شــهر القائم از قاتالن آنها خواهد بود .وی
در این باره خاطرنشــان کرد :کسانی که در داخل در
ت تاریخی سهیم بودهاند از باالترین درجه
چنین جنای 
گرفتــه تا پایینترین ،هیــچگاه و هر چقدر که زمان
بگــذرد بیمجازات نخواهند مانــد .در جریان حمله
آمریکا به کاروان الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه
بغداد ،ســردار سرلشــکر قاسم ســلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بههمراه
ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و چند نفر
از اعضای این سازمان به شهادت رسیدند.

ترکیه بار دیگر شمال عراق را
بمباران کرد

یــک جنگنده ارتــشترکیه در ادامــه عملیات
نظامی آنکارا در شــمال عراق ،روستای «کربالی»
در منطقه «مانیشــک» شهرستان «زاخو» از توابع
استان «دهوک» در اقلیم کردستان عراق را بمباران
کرد .خبرگزاری ملی عراق «نینا» روز شــنبه اعالم
کرد که این حمله شــامگاه جمعه انجام شده است.
به گزارش نینا« ،مشــتاق عصمت» فرماندار منطقه
مانیشــک گفت که این جنگنده ساعت  20جمعه
شب به روستای کربالی در شمال عراق حمله کرده
ت ناشی
است .وی ادامه داد که تاکنون میزان خسار 
از بمباران به ســبب نبود امکان حضور در روســتا،
مشخص نیســت .ترکیه از خرداد گذشته ،عملیات
«پنجه ببر» را از زمین و هوا در شــمال عراق آغاز
کرده اســت .وزارت امور خارجــه عراق در اعتراض
به حمالت مکرر ارتشترکیه به خاک این کشــور،
چندین بار «فاتح ییلدز» ســفیرترکیه در بغداد را
احضار کرده است .ارتشترکیه اعالم کرد که هدف
از عملیــات موســوم به پنجه ببر در شــمال عراق
پاکســازی این مناطــق از حضــور عناصر «حزب
کارگران کردستانترکیه» (پ.ک.ک) است .با وجود
اعتراضهای گســترده بغداد و کشورهای عربی به
آنــکارا ،عملیات ارتشترکیه همچنان در شــمال
عــراق ادامه دارد .حزب کارگران کردســتانترکیه
حدود چهار دهه است که به صورت مسلحانه علیه
دولت مرکزیترکیه میجنگد .این حزب از ســوی
دولتترکیــه ،اتحادیه اروپا و واشــنگتن به عنوان
گروهتروریستی شناخته شده است.

