ايران وجهان

تهدید ترکیه به انجام عملیات زمینی در عراق
وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد کشورش دست به اقدامات موثرتر علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق از جمله با عملیاتهای زمینی در این منطقه خواهد
زد .مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه گفت :در صورتی که تهدیدی از شمال عراق متوجه ترکیه شود این کشورهمه گزینه ها از جمله عملیات زمینی را برای دفاع از امنیتش به کار
میگیرد .چاووش اوغلو همچنین عنوان کرد :ترکیه در صورتی که شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه از شهر منبج به سمت شرق رودخانه فرات عقب نشینی نکنند مجبور
به اقدام کردن علیه این شبه نظامیان خواهد شد.

ایران ،رای پارلمان اتحادیه اروپا به عادی سازی روابط را مثبت خواند

انجام میگیرد و تواناییهای دفاعی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره
و مصالحه نیست .جمهوری اسالمی ایران از ابتدا نسبت به تمامی
تهدیدات تروریستی اعم از گروههای تکفیری و داعش و سایر
گروههای مشابه هشدارهای الزم را داده و در جهت مبارزه با آنها
از هیچ تالشی فروگذار نکرده است.قاسمی در پایان یادآور شد:
قطعنامههای مصوب پارلمان اروپا اگر چه فاقد ضمانت اجرایی
هستند ،با این حال باید رویکردی سازند و واقعگرایانه را بازتاب
دهند .با توجه به این که جمهوری اسالمی ایران همواره آمادگی
خود را برای انجام گفتوگوها بر اساس احترام متقابل اعالم کرده،
بدون تردید برگزاری دومین دور گفتوگوهای سیاسی و حقوق
بشری میان مقامات اتحادیه اروپا و ایران در ماه نوامبر حرکت در
مسیری درست است و میتواند به نزدیکی دیدگاهها و تعامل هر
چه بیشتر دو طرف مساعدت کند.
توافق هستهای با ایران گام بزرگی در راستای ثبات در
منطقهبود
ریچارد هاویت ( )Richard Howittنماینده انگلیسی
پارلمان اروپا که از تهیه کنندگان این قطعنامه بوده است ،با اشاره
به ارائه گزارشی به این نهاد درباره استراتژی اروپا درباره ایران بعد
از برجام ،بر گسترش روابط تجاری اروپا با تهران تاکید و اروپا
را برای تنش زدایی بین ایران و ریاض ،صاحب نفوذ و مصمم
توصیف کرد .یک عضو پارلمان اروپا با بیان این که توافق هستهای
جایزهای بزرگ برای صلح و ثبات در منطقهای پرآشوب است
گفت :اتحادیه اروپا میتواند از نقش خود برای کاهش تنشها در

واکنش ظریف به جایزه «چتم هاوس»:

این جایزه متعلق به ملت ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه ،در واکنش به اهدای جایزه از سوی اندیشکده
بینالمللی «چتمهاوس» به وزیر خارجه ایران در ارتباط با فعالیتهای وی
جهت حل پرونده هستهای کشور در سال  2015تاکید کرد  :اقای ظریف معتقد
هستند که این جایزه متعلق به ملت ایران است.
اندیشکده بین المللی چتمهاوس جایزه امسال خود را به محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران و جان کری ،همتای آمریکایی وی اهدا کرد.جایزه چتمهاوس هرساله به
فرد ،افراد یا سازمانهایی داده میشود که از دیدگاه این موسسه ،مهمترین تأثیر را در
پیشبرد روابط بینالمللی در یک سال گذشته داشته باشند.
بهرام قاسمی در پاسخ به ایسنا در مورد اهدای این جایزه از سوی این اندیشکده
به وزیر خارجه ایران گفت :همانطور که مطلع هستید چتمهاوس یک اندیشکده
شناختهشده اروپایی در سطح جهان است و امسال جایزه خود را به صورت مشترک
به خاطر مذاکرات هستهای و توافق برجام به آقایان ظریف و کری اهدا کرده است.
این دیپلمات ارشد ایران در پاسخ به این سوال که آیا وزیر امور خارجه برای دریافت
این جایزه به لندن سفر خواهد کرد ،تصریح کرد :آقای ظریف به دلیل برنامه های از
پیش تعیین شده و مشغله های کاری ،سفری در این ارتباط به لندن نخواهند داشت.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا این اولین بار است که چنین
جوایزی به آقای ظریف اهدا میشود؛ توضیح داد :تاکنون موسسات مختلف شناخته
شدهای در سطح جهان با توجه به سیستم کاری و مقرراتشان از آقای ظریف درخواست
و سوال کردند که نامزد جایزه آنها شود که برخی از این جوایز حتی جوایز مادی باالیی
نیز بوده است ولی آقای ظریف این پیشنهادهای متعدد را تاکنون رد کردهاند و قبول
نکردهاند که نامزد دریافت این جوایز شوند.
وی ادامه داد :البته چتمهاوس چنین فرآیند و قانونی ندارد که از افراد در این
زمینه سوال کند و افراد را بدون سوال کاندیدا میکند که در مورد آقای ظریف نیز

خاورمیانه استفاده کند.
اعضای پارلمان اروپا در جلسه بعد از ظهر روز دوشنبه خود
درباره استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران و گزارشی را درباره
تدوین استراتژی جدید خود در قبال ایران به بحث و بررسی
گذاشتند .این گزارش باعنوان «استراتژی اتحادیه اروپا ایران بعد از
توافق هسته ای» در کمیته روابط خارجی این نهاد اروپایی و برای
تدوین قطعنامه ای در این باره ارائه شده است.
ریچارد هوویت ،یک عضو پارلمان اروپا در این باره گفت :سه
سال پیش هیچ تعاملی میان ایران و اتحادیه اروپا وجود نداشت
برخی معتقد بودند که ایران برای توسعه یک برنامه تسلیحات
هستهای تالش میکند چیزی که ایران آن را قویا رد میکرد.
افرادی در ایران انتخاب شدهاند که اصالحطلب بودهاند سپس
توافق هستهای حاصل شد که طی یک پیروزی با شکوه برای
دیپلماسی اروپا و به طور شخصی برای فدریکا موگرینی ،نماینده
عالی اتحادیه اروپا و فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه
بینالملل به شمار میآید و به طور همزمان از پایبندی کامل به
حقوق بینالملل اطمینان حاصل شود.
این عضو پارلمان اروپا افزود :توافق هستهای یک جایزه بزرگ
برای ثبات و صلح در منطقهای آشفته به شمار میآید به ویژه
این که ما هم اکنون با یک فاجعه انسانی در یمن و سوریه مواجه
هستیم .بازگشت ایران به میز دیپلماتیک برای حل این مناقشات
بخش ضروری از آن چیزی است که این استراتژی جدید میتواند
به دست آورد.

این اتفاق افتاده است.وی در مورد نگاه شخص وزیر خارجه به این جایزه نیز گفت:
از دیدگاه ایشان ،این جایزه متعلق به ملت ایران به خاطر مقاومتهای جانانهشان
برابر فشارها و تحریمهای چند سال اخیر است .ملت ایران با خردورزی در برابر این
فشارها ایستادگی کردند و در نهایت با حمایتهای مردم ،توانستیم با توافق برجام،
قطعنامههای ظالمانه شورای امنیت علیه ایران و تحریمهایی که در این زمینه وجود
داشت را لغو کنیم و این جایزه متعلق به ملت ایران است.در طی ادوار گذشته مقامات
مختلفی از جمهوری اسالمی ایران برای سخنرانی و ارائه دیدگاههایشان پیرامون
مسائل ایران و منطقه و ...به این اندیشکده دعوت شدهاند که عالوه بر محمد جواد
ظریف ،می توان به حضور و سخنرانی کمال خرازی در این اندیشکده زمانی که وزیر
امور خارجه بود ،اشاره کرد.
چتمهاوس بعد از جنگ جهانی اول در سال  1920با توافق بین تعدادی از نخبگان
انگلیسی و آمریکایی به وجود آمد .این اندیشکده یک موسسه خیریه است که دارای
دو شاخه انگلیسی و آمریکایی است و در مورد مناطق مختلف جهان از جمله آسیا،
خاورمیانه ،آفریقا ،آمریکا ،فلسطین تحلیلهایی را ارائه میکند و جلساتی را در این
زمینه برگزار میکند .برخی از شرکتهای نفتی بزرگ در قاره اروپا و آسیا اسپانسر مالی
این اندیشکده هستند و این اندیشکده تاکنون تحقیقات جدی در زمینه انرژی انجام
داده است.بر اساس این گزارش این اندیشکده مباحث هستهای ایران را نیز در طی
این سالها رصد کرده و مطالعاتی در مورد آن انجام داده است.از جمله دیگر سیاست
مدارانی که جایزه این اندیشکده را دریافت کردند میتوان به «لوال داسیلوا » و «عبداهلل
گل »رییسان جمهور پیشین برزیل و ترکیه اشاره کرد.
واکنش وزارت خارجه آمریکا به اهدای جایزه چتم هاوس به ظریف و کری
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعطای جایزه اندیشکده چتم
هاوس به وزیران امور خارجه ایران و آمریکا گفت :این جایزه به یک تالش گروهی
بینالمللی اهدا شده است.جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست
خبری روز دوشنبه خود به اهدای جایزه اندیشکده انگلیسی چتم هاوس به محمدجواد
ظریف و حان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به دلیل تالشهایشان در حصول

یک پایگاه خبری آمریکایی مدعی محکومیت یک فرد
دوتابعیتی دیگر در ایران شد
ریچارد هوویت در ادامه به پایگاه خبری اتحادیه اروپا درباره
تالشهایی که برای توسعه روابط با ایران صورت میگیرد گفت:
ما به پیشنهاداتی عملی برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم
نیاز داریم که این امر نیازمند استقرار یک هیات از اتحادیه اروپا
در تهران و برقراری دوباره مذاکرات برسر مسائل حقوق بشر
است 15 .کشور عضو اتحادیه اروپا تاکنون هیاتهای تجاری را
به تهران فرستادهاند .فرصتهای اقتصادی بزرگی در این کشور
وجود دارد که به نفع هر دو طرف است و من به طور ویژه از
انعقاد قراردادی با شرکت ایرباس حمایت میکنم.او تاکید کرد
که موضوعات حقوق بشر باید بخشی از هرگونه توافق جدید برای
سرمایهگذاری باشد.این عضو پارلمان اروپا همچنین در اظهاراتی
مداخله جویانه گفت :حصول دستاوردهای واقعی در زمینه حقوق
بشر ممکن است .نیروهایی در ایران وجود دارند که روی این
مساله پافشاری میکنند و ما امیدواریم که گزارشمان به حصول
پیشرفت کمک کند .ما به طور کامال شفاف با هر نوع استفاده از
مجازات اعدام مخالفیم اما حتی توقف دادن اعدام برای جرائم مواد
مخدر به تنهایی شمار اعدامها در ایران را تا  80درصد کاهش
میدهد .هوویت در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات
نسبت به توافق هستهای ایران و گروه  5+1با تکیه بر ادعاهای
بیاساس غرب و آمریکا علیه برنامه هستهای گذشته کشورمان
گفت :افرادی وجود دارند که میخواهند ایران را ضعیف و منزوی
نگه دارند .پیامدهای شکست این توافق بازگشت ایران به اشاعه
هستهای خواهد بود که تهدیدی فوری علیه منطقه خلیج (فارس)
و اسراییل به شمار میآید .سپس هیچ مذاکرهای نیز در زمینه
حقوق بشر وجود نخواهد داشت که به نفع مردم ایران نیست.وی
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا عادیسازی روابط
با ایران به حل بحرانهای امنیتی منطقه کمک خواهد کرد یا نه؟
اظهار کرد :ما میدانیم که یک رقابت عمیق و سخت میان تهران و
ریاض وجود دارد اما گزارش ما به دقت تالش کرده است که طرف
هیچ یک از آنها را نگیرد با این حال اروپا میتواند هر دو طرف را
کنار هم بیاورد و از نفوذ دیپلماتیکمان برای کاهش این تنشها
استفاده کند.این مقام اتحادیه اروپا افزود :اروپا در ایران نفوذی دارد
که آمریکا از آن بهرهمند نیست ما میخواهیم از این نفوذ برای
پایان دادن به جنگها در یمن و سوریه استفاده و به سمت یک
زیربنای امنیتی منطقهیی جدید برای سراسر خاورمیانه حرکت
کنیم که منجر به تضمین ثبات و صلح برای تمام کشورهای
منطقه خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،این مقام اروپایی در حالی این ادعاها را مطرح
کرده است که ایران همواره تاکید کرده برنامه هستهای کشورمان
ماهیت کامال صلح آمیز دارد و ایران هیچگاه به دنبال دستیابی به
ظرفیت تولید سالح هستهای نبوده است.مقامات ایران همچنین
اظهارات غرب درباره وضعیت حقوق بشر ایران را ابزاری سیاسی
برشمردهاند که غرب میخواهد از آن برای پیشبرد اهداف خود
استفاده کند؛ هرچند مقامات ایران بارها اعالم کردهاند که آماده
گفتوگوهای حقوق بشری با غرب هستند.

توافق هستهای ایران و گروه  5+1واکنش نشان داد.بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی
وزارت امور خارجه آمریکا ،کربی گفت :میدانید که پس از نزدیک به دو سال توانستیم
به برنامه جامع اقدام مشترک با ایران دست یابیم .وزیر کری برای دریافت این جایزه
بسیار خرسند است .من فکر میکنم وی اولین کسی خواهد بود که به شما میگوید
این توافق بیشتر یک تالش گروهی بینالمللی با حضور دیگر اعضای گروه  5+1و
اتحادیه اروپا بود.
در این کار گروهی به ویژه وزیر انرژی (آمریکا) نقشی کلیدی داشت .بنابراین ،کار
زیادی حول این توافق انجام شد و من اطمینان دارم که وزیر امور خارجه قبل از هر
چیز خواهد گفت که توافق حاصل یک رویکرد گروهی بود.وی در پاسخ به این سوال که
چگونه جان کری برای دریافت این جایزه قدردان است در حالی که ایرانیها همچنان از
عدم اجرای تعهدات واشنگتن شکایت میکنند و برخی از آمریکاییها نیز میگویند که
واشنگتن در ازای هیچ چیز همه چیز داده است ،گفت :هیچ یک از آنها ،نه وزیر کری و
نه ظریف وزیر امور خارجه ایران کنترلی بر انتخاب دریافت کنندگان جایزه نداشتهاند.از
نظر من ،جان کری از دریافت این جایزه به نیابت از تمام گروه که در مذاکرات مشارکت
داشتند ،خرسند است .من فکر میکنم که وزیر با این مسأله در حالی که انتقادات نسبت
به توافق ،این حقیقت که توافق منطقه و آمریکا را امنتر کرده است و اینکه ایران و ما
به تعهداتمان عمل کردهایم مواجه خواهد شد .وزیر کری به دنبال دریافت این جایزه
نبود اما برای انتخاب شدن برای آن قدردان است.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا،
افزود :به عالوه اینکه ،وزیر این جایزه را به نیابت از تمام کسانی که در دولت آمریکا روی
این توافق کار کردند ،دریافت خواهد کرد .موضوع دیگر این است که وی در حال حاضر
بیشتر روی اطمینان از اجرای تعهدات ما طبق این توافق و پیشبرد آن متعهد است
و اطمینان دارد که برجام منطقه را و مردم آمریکا را امنتر کرده است.کربی در ادامه
این نشست در پاسخ به سوالی درباره اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان
درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفته بود انتخاب میان این دو
انتخاب میان بد و بدتر است ،از هرگونه اظهارنظر خودداری کرد و گفت که صحبتهای
روحانی را نشنیده است.

داعش پلهای موصل را بمبگذاری کرده است
با ورود عملیات موصل به هفته دوم خود نیروهای عراقی از
آغاز هدف قرار دادن مواضع داعش در داخل شهر موصل
خبر دادند ،این اقدام در پی طرد داعش از روستاهای
اطراف موصل صورت گرفته است .ناظران معتقدند،
این عملیات روند کندی گرفته و آن به دلیل حفظ جان
شهروندان در داخل شهر و عدم اعتماد به حمالت هوایی
ائتالف است.
به گزارش سایت شبکه اسکای نیوز عربی ،نیروهای عراقی
مستقر در چند کیلومتری شهر موصل که از همه جهت به جز
بخش غربی به سمت سوریه تحت محاصره است ،از آغاز بمباران
مواضع داعش در داخل شهر موصل خبر دادند.نیروهای عراقی از
پایگاه القیاره توانستند دهها روستا در جنوب موصل را از دست
داعش آزاد کرده و از کرانه رود دجله به سمت شمال پیشروی
کنند.بعد از پیشروی نیروهای پیشمرگ در جبهه شرق موصل
نیروهای عراقی و نیروهای متخصص مبارزه با تروریسم جایگزین
آنها شدند .این نیروها نیز توانستند مناطق کامل صحرای نینوا
را پس بگیرند .پیشمرگها نیز حلقه محاصره بعشیقه که تحت
کنترل داعش است را محکمتر و تنگتر کردهاند .بعشیقه یکی از
بزرگترین شهرکها خارج از مرکز موصل است.یک منبع محلی

در استان نینوای عراق نیز از اقدام داعش در بمبگذاری پلها و
جادههای ارتباطی اصلی موصل ،همزمان با نزدیک شدن نیروهای
عراقی خبر داد.این منبع اعالم کرد ،اغلب عناصر داعش به سواحل
شرقی دجله عقبنشینی کرده و در آنجا برای نبرد نهایی سنگر
گرفتهاند.به گفته این منبع ،داعش سه خط دفاعی در موصل
تدارک دیده و شمار زیادی خودروی سرقت شده از اهالی موصل
را بمب گذاری کرده و در انفجارهای انتحاری نیز بیشتر از کودکان
استفاده خواهد کرد.در این راستا نیروهای عراق توانستند شهر
برطله را که در  ۱۵کیلومتری شرق موصل است از داعش پس
بگیرند اما خبر میرسد باز هم در آنجا درگیری شده و داعش به
شهر بازگشته است.ائتالف ضد داعش نیز اعالم کرد ۳۲ ،حمله
هوایی در طول یک هفته در منطقه عملیات داشته که طی آن
 ۱۳۶مقر نظامی ۱۸ ،تونل و  ۲۴دستگاه خودروی بمبگذاری
شده را منهدم کرده است.
الرطبه تحت کنترل کامل نیروهای عراقی
در حالی که داعش مجددا به شهرستان الرطبه در االنبار
حمله کرده بود ،فرماندار الرطبه گفت :نیروهای عراقی دوباره
کنترل مناطقی را که داعش تحت کنترل خود درآورده بود،
به دست گرفتند و استاندار نینوا از تسلط کامل نیروهای عراقی

بر این شهرستان خبر داد.به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز
عربی ،در پی اینکه منابع نظامی در استان االنبار اعالم کردند
که تروریستهای داعش با استفاده از خودروهای بمبگذاری
شده و کمربندهای منفجره از چهار محور به شهرستان الرطبه
در استان االنبار حمله کرده و کنترل برخی محلههای آن را در
دست گرفتند ،فرماندار این شهرستان از تسلط مجدد نیروهای
عراقی بر نقاطی که داعش به دست گرفته بود ،خبر داد.او افزود:
نیروهای داعش اکنون در محاصره هستند.
همچنین اسماعیل المحالوی ،فرمانده عملیات االنبار با یک
یگان نظامی به اطراف این شهر وارد شد و مناطق اشغال شده
را پس گرفت .صهیب الراوی ،استاندار نینوا نیز در تایید این خبر
گفت :نیروهای عراقی به طور کامل کنترل این شهرستان را به
دست گرفته و پرچم عراق را بر ساختمان دولتی آن به اهتزاز
درآوردند .صهیب الراوی ،استاندار االنبار پیشتر اخبار تسلط
داعش بر این شهرستان را تکذیب و تأکید کرد که داعش تنها
کنترل برخی محلههای این شهر را در دست دارد و نیروهای
امنیتی در محلههای شهر مستقر شدهاند.صهیب الراوی تأکید
کرد که تجهیزات نظامی برای بیرون راندن داعش به این شهر
انتقال یافته است.پیشتر برخی منابع از عقبنشینی نیروهای
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گروهبینالملل:پارلماناروپاسهشنبهقطعنامهپیشنهادی
برای عادی سازی و گسترش روابط را با جمهوری اسالمی
ایران با  456رای مثبت در برابر  174رای منفی تصویب
کرد.
این قطعنامه رئوس کلی برای گسترش روابط ساختاری و
راهبردی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران را در پی
توافق هسته ای (برجام) مشخص می کند.این سند عالوه بر
درخواست گسترش روابط تجاری اتحادیه اروپا و ایران ،خواستار
شده است که اتحادیه اروپا برای کاهش تنش بین ایران و عربستان
تالش کند و همچنین در موضعی مداخله جویانه در مورد مجازات
اعدام در ایران تقاضای تعلیق مجازات اعدام را کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از اروپا خواست بدون مالحظات
سیاسی و جار و جنجالهای تبلیغاتی سوء ،اقدام به تدوین
راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند .بهرام
قاسمی ،سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهیی
وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به قطعنامه عادیسازی
روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران که دیروز در پارلمان
اروپا به تصویب نمایندگان آن پارلمان رسید اظهار کرد :پارلمان
اروپا با تصویب قطعنامهای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در
قبال ایران پس از توافق هستهای به دنبال عادیسازی و توسعه
روابط بلندمدت با جمهوری اسالمی ایران است .این موضوع حاکی
از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات
دوجانبه در تمامی ابعاد با ایران است.او افزود :این قطعنامه ضمن
اذعان به نقش موثر بینالمللی و منطقهیی جمهوری اسالمی ایران
در برقراری و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه ،بر لزوم مشارکت
سازنده کشورمان در حل مناقشات منطقهیی و مبارزه با تروریسم،
بهویژه داعش و سایر گروههای مشابه و توسعه روابط در کلیه
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،انرژی ،علمی ،آموزشی ،پژوهشی
و زیست محیطی تاکید دارد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران از پارلمان اروپا انتظار دارد متناسب
با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از مالحظات سیاسی و جار
و جنجالهای تبلیغاتی سوء ،اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص
برای توسعه و تعمیق روابط داشته باشد.وی افزود :اشاره به برخی
موارد که با واقعیات موجود جمهوري اسالمی ایران سازگاری
ندارد و مبتنی بر دیدگاههای متفاوت فرهنگ اروپایی عنوان شده،
نمیتواند کمک چندانی به توسعه روابط کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این که جمهوری
اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که با موضوع حقوق بشر
نباید برخوردی سیاسی داشت و استانداردهای دوگانه را در این
زمینه اعمال کرد افزود :جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد
در یک فضای آرام و غیرجنجالی و از طریق گفتوگو و تبادل
نظر دیدگاههای دین مبین اسالم را در زمینه حقوقبشر تبیین
کرده و در جهت تعامل با دیگران و نزدیکی هر بیشتر نظرات دو
طرف تالش کند.وی همچنین تاکید کرد آزمایشهای موشکی
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب سیاستهای دفاعی کشور
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امنیتی و عشایر از این شهرستان و کنترل تروریستهای داعش
بر آخرین محله آن خبر داده بودند.
تروریستهای داعش دو مسئول محلی و یک فرمانده نظامی در
الرطبه را اعدام کردند .دهها خانواده نیز پس از درگیریهای شدید
به سمت محورهای شرقی این شهر کوچ کردند.
راجع العیفان ،عضو کمیته امنیتی در شورای استانداری
االنبار نیز اعالم کرد که تروریستهای داعش در محله المیثاق
در الرطبه محاصره هستند و طی ساعات آتی این شهرستان
را از کنترل داعش خارج خواهیم کرد.به گفته منابع عراقی،
نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم و عشایر مسیر الرطبه-
کیلو در غرب االنبار را در دست گرفتند و محلههای االنتصار،
العروبه ،العسگری و الشارع التجاری را آزاد کردند.به گفته
این منابع ،داعش در شهرستان الرطبه تحت محاصره کامل
قرار دارد.حمالت داعش به شهرستان الرطبه که در مرز با
اردن قرار دارد ،از چند روز گذشته و با هدف کاهش فشار
بر نیروهایش در شهر موصل و ممانعت از پیشروی نیروهای
عراقی صورت گرفته است .نیروهای عراقی از هفته گذشته
عملیات آزادی شهر موصل ،مرکز استان نینوا را آغاز کردند و
اکنون به دروازههای این شهر رسیدهاند.

یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از یک فرد دو تابعیتی ایرانی -آمریکایی مدعی
شد که وی به  18سال حبس محکوم شده است.
به گزارش ایسنا ،رضا (رابین) شاهینی ،شهروند دوتابعیتی ایرانی -آمریکایی در گفتوگو با
پایگاه خبری وایسنیوز از زندان اوین در تهران از صدور حکم خود خبر داد و گفت که به 18
سال زندان محکوم شده است.بنا به گزارش آسوشیتدپرس ،رابین شاهینی  46ساله در ژوییه
 ،2016زمانی که برای دیدار با مادرش به ایران آمده بود به اتهام جاسوسی و همکاری با یک
دولت متخاصم بازداشت شد .وی اولینبار در سال  1998ایران را ترک کرد و برای ادامه تحصیل
به آمریکا رفت.مقامات قضایی ایران تاکنون اظهار نظری درباره محکومیت این فرد دوتابعیتی
نکرد هاند.

دفتر نمایندگی موقت کنسولگری عراق
در ایالم راه اندازی شد
رئیس حج و زیارت استان ایالم گفت :با رایزنی مسئوالن کشوری و استانی و موافقت
طرف عراقی ،دفتر نمایندگی موقت کنسولگری عراق برای ارائه خدمات گذرنامه ای و
صدور روادید زائران اربعین در ایالم راه اندازی شد.
غالمرضا ممیز روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :اوایل هفته جاری نمایندگی
کنسولگری کشور عراق به صورت موقت برای صدور روادید این کشور ویژه زائران مراسم اربعین
دایر و فعالیت خود را آغاز کرد.وی از آغاز روند صدور روادید (ویزا) زائران اربعین از روز دوشنبه
سوم آبان در این استان توسط کنسولگری موقت عراق خبر داد و افزود :برای دریافت روادید،
ثبت نام متقاضیان در سامانه سماح الزامی است.رئیس حج و زیارت استان ایالم از استقرار دفاتر
جدید زیارتی در استان نیز خبر داد و تاکید کرد :با هماهنگی هایی که با مدیریت و اداره فنی و
امور کارگزاران سازمان حج و زیارت انجام شد به غیر از چهار دفتر زیارتی استان (سه دفتر در
شهر ایالم و یک دفتر در مهران) سه دفتر زیارتی دیگر ( 2دفتر در ایالم و یک دفتر در دهلران)
برای سهولت در صدور رویداد زائران ایجاد شد.ممیز از زائران خواست تا از مراجعه حضوری
به دفتر حج و زیارت استان خودداری کرده و برای اخذ ویزا به دفاتر زیارتی مستقر در استان
مراجعه و مدارک مورد نیاز را تحویل دهند تا از این طریق برای آنها روادید سفر به عراق صادر
شود.وی با بیان اینکه داشتن گذرنامه و اخذ ویزای کشور عراق برای زائران اربعین حسینی
الزامی است ،یادآور شد :تردد از مرز مهران بدون داشتن گذرنامه و اخذ ویزای عراق ممنوع است
و افرادی که فاقد گذرنامه باشند نمی توانند خارج شوند و الزم است که هر چه سریعتر نسبت
به اخذ گذرنامه و ویزا اقدام کنند.رئیس حج و زیارت ایالم در خصوص ثبت نام زائران در سامانه
سماح نیز گفت :تاکنون بیش از  400هزار زائر از سراسر کشور برای شرکت در آیین بزرگ
اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.وی از زائران خواست ثبت نام در پیاده روی
اربعین حسینی را به روزهای آخر موکول نکنند تا برای دریافت ویزا و دریافت خدمات بهتر با
مشکل مواجه نشوند.به طور میانگین روزانه  40کاروان زیارتی از طریق مرز بین المللی مهران
به عتبات عالیات عراق اعزام می شوند که این میزان در ایام خاص به بیش از  60کاروان نیز
می رسد.مرز مهران از امن ترین و نزدیک ترین راه های دسترسی به عتبات عالیات است که
همه ساله زائران زیادی برای سفر به عراق از این مرز بین المللی تردد می کنند.پیش بینی می
شود در ایام اربعین حسینی سال جاری بیش از  2میلیون زائر از مرز بین المللی مهران به عتبات
عالیات و حرم امام حسین (ع) مشرف شوند.

مسکو برای همکاری امنیتی با پاکستان اعالم آمادگی کرد
کرملین سهشنبه اعالم کرد ،رئیس جمهور روسیه مطمئن است مسئوالن حمله
تروریستی شبانه به غرب پاکستان مجازات خواهند شد.
به گزارش اسپوتنیک ،در جریان این حمله به یکی از دانشکدههای پلیس در شهر کویته ۵۹
تن کشته و  ۱۲۰دانشجوی این دانشکده و نگهبان زخمی شدند.والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه به ممنون حسین ،رئیس جمهور و نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان تسلیت گفت.
کرملین در بیانیهای گفت :رئیس جمهور روسیه مطمئن است که مغزهای متفکر و مجریان
این جنایت وحشیانه مجازات خواهند شد و مسکو آماده است تا همکاریهای ضد تروریستی
با اسالمآباد را تقویت کند.

کلینتون :انتقاد ترامپ از حمله موصل اشتباه و خطرناک است
نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادعای ترامپ ،رقیب جمهوری
خواهش مبنی بر اینکه “تحت رهبری عراق حمله به موصل یک فاجعه است” را
اشتباه و خطرناک توصیف کرد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،عملیات برای بازپس گیری موصل از چنگال تروریستهای
داعش هفته گذشته پس از ماهها مقدمهچینی و تحت رهبری ارتش عراق آغاز شد.دونالد
ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتر نوشت :حمبه به
موصل یک فاجعه کامل است .ما ماهها به آنها هشدار دادهایم .این عملیات علیه پایگاه داعش
سبب میشود که آمریکا احمق به نظر برسد.این در حالی است که ترامپ هیچ سند و مدرکی
برای حمایت از تحلیلش ارائه نداده است.هیالری کلینتون ،نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در جریان گردهمایی در شهر منچستر واقع در ایالت نیو همپشایر گفت:
اظهارات ترامپ نشان میدهد که انتخاب یک فرمانده کل قوا ناآگاه و بدون صالحیت چقدر
خطرناک است .او اساساً پیش از آغاز مبارزه ،اعالم شکست میکند .این امر نه تنها اشتباه بلکه
خطرناک است و باید رد شود.ترامپ در جریان آخرین مناظره انتخاباتیاش تاکید کرد حمله
به موصل باید یک حمله سری و مخفیانه باشد .وی از عملیات تحت رهبری آمریکا به خاطر
غیرمنتظره نبودن انتقاد کرد.جف مکالسلند ،سرهنگ بازنشسته آمریکا به روزنامه نیویورک
تایمز گفت :در حقیقت بسیاری از فرماندهان ارتش معتقدند هشدار دادن نسبت به یک حمله
زمینی گسترده پیش از موعد آن نه غیرمعمول و نه احمقانه است .این اقدام میتواند در دل
دشمن ترس ایجاد کند و به غیرنظامیان اجازه میدهد تا هرچه سریعتر از میدان نبرد فرار کنند.
این اظهارات نشان میدهد که ترامپ هیچ چیز از استراتژی نظامی نمیداند.

سودانگمانهزنیهادربارهوخامتحالعمرالبشیرراردکرد
وزیر خارجه سودان گزارشها مبنی بر بیماری رییس جمهوری این کشور را رد کرد
و گفت :عمر البشیر در صحت و سالمت کامل است .در عین حال رییسجمهوری
سودان برای خاتمه دادن به این شایعات روز گذشته به عربستان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،عمر البشیر  ۷۲ساله و رییس جمهوری سودان روز یکشنبه
حضور در نشست گفت و گوی ملی را لغو کرد و گمانه زنیهایی مبنی بر بیماریاش مطرح شد
اما روز دوشنبه و با وجود این گزارشها ،وی سودان را به مقصد عربستان سعودی ترک گفت.
احمد بالل عثمان ،وزیر اطالع رسانی سودان در رد شایعات مطرح شده به خبرنگاران گفت که
رییس جمهوری از یک بیماری کم اهمیت رنج میبرد اما از دادن جزئیات بیشتر درباره این
مساله امتناع کرد.خبرگزاری رسمی سودان نیز این مساله را تایید کرد که رییس جمهوری این
کشور برای انجام مذاکرات با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ،پادشاه عربستان سعودی به این
کشور رفته است.ابراهیم غندور ،وزیر خارجه سودان گزارشها مبنی بر بیماری رییس جمهوری
این کشور را رد کرد و گفت :عمر البشیر در صحت و سالمت کامل است .وی ادامه داد :عمر
البشیر در سالمت کامل است و از هیچ مشکلی مربوط به سالمتش شکایتی ندارد .در سال
 ،۲۰۱۲رییس جمهوری سودان دو عمل جراحی در قطر و عربستان داشت که به گفته مقامها
برای برداشتن یک تومور در گلویش بود.

