ايران وجهان

اعالم آمادگی چین برای اعزام نیرو به سوریه
مقامهای چین بار دیگر تاکید کردند که برای مبارزه با تروریسم در سوریه آماده اعزام نیرو هستند .در همین راستا وزیر خارجه چین گفت :در مبارزه با تروریسم به سبک خودش عمل میکند.
به گزارش ایلنا  ،مسئوالن وزارت خارجه چین روزجمعه در بیانیهای اعالم کردند که این کشور برای حل بحران سوریه و مبارزه با تروریسم آماده اعزام نیرو است«.وانگ یی» وزیرخارجه چین گفت « :باید
اقدامهای ضد تروریستی متمرکزی در سطح بینالمللی صورت بگیرد اما ،جنگ نمیتواند مشکل را حل کند و برای این اقدامها نیاز به یک راهحل سیاسی داریم ».وی تصریح کرد که چین در اقدامها برای
جنگ علیه تروریسم به روش خود عمل میکند.

دیپلماتهای ایران برای پیادهسازی و اجرای برجام وارد وین خواهند شد؛

ادامه از صفحه یک
در این مرحله همانطور که عباس عراقچی دیپلمات مذاکره
کننده هستهای روز دوشنبه گذشته اعالم کرد :اگر طرح برجام
به تصویب نهایی برسد ،طبعا باید مرحله مربوط به شورای
نگهبان را طی کند تا به صورت قانون در آید .که البته شورای
نگهبان نیز با تایید آن ،این مهم را فراهم آورد و وارد مرحله
بعدی اجرای برجام شدیم که به عنوان روز نخست تصویب
شناخته میشود و شروع مرحله جدیدی در برجام است و یک
گام اصلی به سمت اجرایی شدن برجام است.عراقچی در ادامه
گفت :فکر میکنم که اگر تصویب نهایی طرح ظرف این هفته
یا اوایل هفته بعد انجام شود ،راس  90روز که دوشنبه هفته
بعد است ،میتوانیم اعالم کنیم که به روز تصویب رسیدهایم و
مراحل بعدی که پیشبینی شده است بعد از این اتفاق میافتد.
وی ادامه داد :در روز تصویب ،اتحادیه اروپا تحریمهای خود را
لغو خواهد کرد و رئیس جمهوری آمریکا تحریمهای ناشی از
دستورات اجرایی را لغو و تحریمهای کنگره را متوقف خواهد
کرد .شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که قبال تحریمهای
خود را لغو کرده است.وی افزود :از نظر قانونی لغو تحریمها در
این روز اتفاق میافتد ولی به صورت عملیاتی این لغو زمانی
انجام میشود که ایران کارهایی را که پیشبینی شده است،
انجام دهد .فکر میکنم که این کارها هم بین یک ماه و نیم تا
دو ماه طول بکشد .بستگی به این دارد که از نظر اجرایی چه
مقدار زمان ببرد .که البته باید گفت روند لغو تحریمها به مرحله
سوم مربوط است و بعد از انجام اقدامات پیش بینی شده از
سوی ایران (یک و نیم یا دوماه طول میکشد) صورت میگیرد.
دوشنبه روزتصویب و اجرای برجام
عباس عراقچی روز دوشنبه آینده را روز تصویب احتمالی و
روز اجرای برجام اعالم کرد .در همین رابطه وزیر امور خارجه
کشورمان ،گفت :به نظر من از نظر قانون از روز دوشنبه میتوان
روند اجرای برجام را کلید زد،اما نیاز است که در این حوزه
ن الزم را به دست آوریم،از اینرو در این رابطه تاکنون
اطمینا 
برای حفظ حقوق مردم با دقت و به صورت کارشناسی عمل
کردیم.محمدجواد ظریف در گفتوگو با خانه ملت،با اشاره به
برنامهریزی دولت برای اجرای برجام ،گفت :روز اجرای برجام از
سوی جمهوری اسالمی به مؤلفههای بسیاری مانند زمان تأیید

دوشنبه؛ اعالم لغو تحریمها

طرح برجام ازسوی شورای نگهبان بستگی دارد.وزیرامورخارجه
کشورمان،با بیان اینکه زمان اجرای برجام به زمان اتمام مراحل
داخلی بستگی دارد،افزود :اجرای برجام از روز دوشنبه هفته
آینده به بعد میتواند صورت گیرد،البته یکسری کارها و اقدامات
زمینهای مانند بازسازی نیروگاه اراک ازسوی وزارت خارجه برای
اجرای برجام درحال انجام شدن است.وی ادامه داد:به نظر من
ازنظر قانون از روز دوشنبه میتوان روند اجرای برجام را کلید
زد،اما نیاز است که در این حوزه اطمینانهای الزم را به دست
آوریم،از اینرو دراین رابطه تاکنون برای حفظ حقوق مردم با دقت
و به صورت کارشناسی عمل کردیم.ظریف گفت:با توجه به اتمام
مراحل تصویب طرح برجام درمجلس،ما هماکنون نگران حقوق
مردم بیش از هرچیز دیگری هستیم و تالش میکنیم که جزئیات
با دقت نهایی شده تا به نحو احسن امور انجام شود.

عالوه بر این علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
اطالع داد اتحادیه اروپا دوشنبه آینده لغو تحریمها علیه ایران را
رسما اعالم خواهد کرد.به گزارش ایرنا ،علی اکبر صالحی روز پنج
شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد نحوه اجرای
برجام اظهار داشت:اگر همه موارد طبق روال پیش برود به احتمال
قوی روز دوشنبه  ،روز تصویب برجام است.رییس سازمان انرژی
اتمی یادآور شد :تصویب نه به معنای این که شخصی موردی را
امضا کند ،بلکه روزی است که طرفین به صورت رسمی پذیرش
برجام را اعالم میکنند .صالحی افزود :قطعا طرفین مذاکره کننده
در درون خود مسیر الزم برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک
را طی کردهاند و دوشنبه آینده تصویب برجام اعالم میشود.
وی ادامه داد :به محض اعالم تصویب ،اتحادیه اروپا لغو تحریم
علیه ایران را به صورت رسمی اعالم میکند و رییس جمهوری

برگزارینشستفوقالعادهشورایامنیتدربارهاوضاعفلسطین
آمریکا نیز رسما اعالم خواهد کرد بخشی از تحریمهای ایران لغو
و بخش دیگر تعلیق شود و وی متعهد به این امر است.وی افزود:
اما تاریخ اجرا زمانی تعیین خواهد شد که جمهوری اسالمی ایران
طبق تعهد در برجام قدمهایی در مورد نطنز ،فردو و اراک بردارد
که این کار طبق یک نقشه راه و در مدت  45تا  60روز انجام
میشود .معاون رییس جمهوری ایران اظهار امیدواری کرد" :اواخر
آذر و اوایل دی ماه (آخر دسامبر  )2015شاهد اجرایی شدن
برجام باشیم" .وی افزود :دوستان ما روز دوشنبه هفته آینده برای
پیادهسازی و اجرای برجام وارد وین خواهند شد و اگر همه چیز
طبق روال پیش برود ،مقامهای آمریکایی و اروپایی همان روز خبر
لغو تحریمها علیه ایران را اعالم خواهند کرد.صالحی افزود :البته
آغاز و شروع برجام نیاز به اجرای تهدات ایران در نطنز ،فردو و
اراک دارد .اما هفته آینده رسما اعالم خواهد شد که تحریمها به
زودی لغو خواهند شد.
واکنش ایاالت متحده به مرحله جدید برجام
کری در بخشی از سخنرانی خود در دانشگاه ایندیانا گفت:
توافق هستهای که بین ایران و شش قدرت جهانی در ماه جوالی
( 23تیر) بدست آمد ،ظرف سه روز آینده شکل اجرایی به خود
خواهد گرفت .یک روز پس از سخنان کری ،جان کربی سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا گفت:توافق اتمی ایران روز هجدهم اکتبر
اجرایی میشود.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید :جان
کری وزیر خارجه (روزپنجشنبه  23مهرماه) اعالم کرد که توافق
اتمی با ایران تا سه روز دیگر اجرایی خواهد شد ،ترتیب اقداماتی
که در این رابطه و پس از هجدهم اکتبر صورت خواهد گرفت
چگونه خواهد بود،گفت:سوال شما مربوط به این است که در
روز هجدهم اکتبر که روز مصوب شده است ،چه روی خواهد
داد؟همانطور که میدانید این روز بیشتر بر اساس تقویم مصوب
و تعیین شده است.وی افزود :بنابراین توافق در روز هجدهم
اجرایی میشود زیرا نود روز از تصویب طرح جامع اقدام مشترک
در شورای امنیت سازمان ملل میگذرد.بنابراین روز مصوب بر
اساس تقویم تعیین شده است و این روز همان روزی است که
تمامی طرفین برداشتن گامهایی را که الزم است برای تضمین
این موضوع را که به روز اجرایی سازی برسند ،آغاز خواهند کرد.
کربی تصریح کرد :ما در روز اجرایی سازیی نیستیم و آن کامال
هدف متفاوتی است.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی :ایران به تعهدات خود عمل کرد
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای اعالم کرد که ابهام در برنامه هستهای ایران رفع شده و این کشور به تعهدات
خود عمل کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این بیانیه که روز پنجشنبه ۲۳مهر منتشرشده گفته است« :در دوره تا  ۱۵اکتبر سال ،۲۰۱۵
تمامی فعالیتهای مبنی بر نقشه راه و با هدف شفافسازی مسائل باقیمانده کنونی و گذشته درباره برنامه هستهای ایران ،تکمیل شده
است».برپایه توافق ایران و کشورهای گروه  ،۵+۱شامل آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه ،بریتانیا و آلمان در  ۲۳تیرماه سال جاری ،بازرسان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا روز  ۱۵اکتبر وقت داشتند تا درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیتهای هستهای ایران تحقیقات خود را
کامل کنند .اکنون بازرسان آژانس تا  ۱۵دسامبر فرصت دارند پیشنویس و ارزیابیهای نهایی خود را درباره تحقیقاتشان ارائه دهند
و یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در همین تاریخ گزارش نهایی خود در اینباره را به شورای حکام آژانس ارائه
دهد.در سالهای گذشته آژانس بینالمللی انرژی اتمی همواره از ابهام در ابعاد نظامی برنامه هستهای ایران و عدم همکاری جمهوری
اسالمی در مورد تحقیق در اینباره سخن میگفت .اختالف بیشتر بر سر بازدید از تأسیسات پارچین بود که گفته میشد ایران در آنجا
آزمایشهای نظامی اتمی انجام داده است.ایران گفته بود که به بازرسان آژانس اجازه نخواهد داد که از تأسیسات نظامی کشور بازدید
کنند .یوکیا آمانو حدود دو ماه پیش از تأسیسات پارچین بازدید کرد و متخصصان ایرانی خود از این تأسیسات نمونهبرداری کردند.
رضا نجفی ،نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران در همکاری با آژانس با حسن نیت به تعهدات خود
عمل کرده است.نجفی افزود« :اکنون آژانس درموقعیتی قرار دارد که میتواند با ارائه ارزیابی نهایی خود این پرونده را برای همیشه
مختومه اعالم کند».بهگفته نماینده ایران در آژانس ،بستن پرونده مسایل گذشته راه را برای اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)
یا همان توافق هستهای را هموار میکند .نجفی گفت« :همانطور که شورای امنیت با تصویب قطعنامه  ۲۲۳۱لغو تمامی قطعنامههای
پیشین را مقرر کرد قطعنامههای قبلی شورای حکام نیز بایستی تمام لغو شوند».

ق،
ن ،عرا 
ن ،آلمان ،لبنا 
اجالس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز به مدت دو روز با حضور وزرای امور خارجه ایرا 
افغانستان و مقامات چند کشور دیگر ،برای اولین بار ،در تهران برگزار خواهد شد.
ف ،وزیر امور خارجه کشورمان ،فرانک اشتان مایر ،وزیر امور خارجه آلمان،
به گزارش آنا ،این کنفرانس با حضور محمد جواد ظری 
ق ،وزیر امور خارجه افغانستان و نیچروان بارزانی
جبران باسیل ،وزیر امور خارجه لبنان ،ابراهیم جعفری ،وزیر امور خارجه عرا 
نخستوزیر اقلیم کردستان عراق ومقامات پارلمانی چند کشور دیگر در تهران برگزار میشود.برخی از منابع به نقل از دفتر کنفرانس
امنیتی مونیخ نیز اعالم کردهاند که در میان  60مهمان این کنفرانس هلگا اشمید ،معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،الیزابت
گوی کو ،رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فرانسه و نوربرت روتگن ،رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان نیز حضور
خواهند داشت.موسسه تحقیقات سیاسی و بین المللی ( )IPISو دولتهای ایران و آلمان به طور مشترک برای برگزاری این نشست
که در چهارچوب نشستهای خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ است ،همکاری میکنند.بر اساس اخبار اعالمشده ،موضوع اصلی این
نشست ،بحران سوریه و نقش منطقهای و جهانی ایران پس از توافق هستهای در وین و ساختار امنیتی در خاور نزدیک و میانه است.
آثار توافق هستهای ایران در سیاستهای انرژی و اقتصادی نیز از جمله دیگر دستور کارهای نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ
در تهران است.در همین باره ،فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر امور خارجه آلمان ،امشب وارد تهران خواهد شد و قرار است با محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان به صورت دوجانبه در حاشیه این نشست دیدار کنند.دیگر وزیران امور خارجه و مقامات نیز بنا
بر اعالم وزارت امور خارجه تا قبل از صبح امروز در تهران خواهند بود.بر اساس این گزارش نتایج حاصل از این نشست به کنفرانس
امنیتی مونیخ ارائه خواهد شد .نشستهای خارجی اجالس امنیتی مونیخ پیش از این در سالهای  2009و  2013در واشنگتن،
 2010در مسکو 2011 ،در پکن 2013 ،در دوحه 2014 ،در دهلی نو و  2015در وین برگزار شده بود .اجالس تهران دومین اجالس
امنیتی مونیخ در سال  2015است.

تشدید منازعات دریای جنوبی و ابتکار عمل چین برای کاهش تنشها

ترین علت برگزاری این نشست ،اظهارات اخیر «اشتون کارتر»
وزیر دفاع و دیگر مقامهای آمریکا مبنی بر گسیل کشتیهای
جنگی و جنگنده این کشوربه جزایر شنی در حال ساخت چین
است.چین هشدار داده چنانچه این تجهیزات نظامی وارد 21
کیلومتری محدوده این جزایر شوند برای برخورد نظامی آماده
خواهد شد.روزنامه گلوبال تایمز ،دیگر روزنامه چاپ چین نیز در
گزارشی اعالم کرد :آمریکا فکر نکند وقتی مساله حق حاکمیت
چین مطرح باشد این کشور تماشاگر خواهد بود.این نشریه با
لحنی تهدیدآمیز ادامه میدهد« :می گذاریم آمریکاییها بیایند
و تجهیزات خود را علیه چین آزمایش کنند و بعد هم واکنش
چین را با چشمانشان خواهند دید».قرار است در اجالس وزیران

دفاع چین و آ.سه.آن که شماری از کارشناسان نظامی هم حضور
دارند در باره مبارزه با تروریسم ،امنیت آسیا و اقیانوس آرام و
اتفاقات دریای جنوبی و موضوعات دریایی بحث و تبادل نظر
شود«.لی مینگ جیانگ» کارشناس مسائل امنیت دانشگاه
سنگاپور میگوید که چین میخواهد ضمن بیان مواضع خود در
این همایش ،نشان دهد که برای بهبود امنیت آن تالش جدی
داشته است«.چانگ وان چوان» وزیر دفاع چین نیز در سخنانی
در خصوص برگزاری این همایش گفت« :ما برای تقویت اعتماد
متقابل راهبردی و توسعه مناسبات ،اقدام به دعوت از همتایان
و برگزاری این همایش کرده ایم».وی گفت که در دیدارهای
دوجانبه و چندجانبه وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه جنوب
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در حالی که اوضاع در دریای جنوبی چین بار دیگر
متشنج و نگران کننده شده ،وزیران دفاع کشورهای
عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا موسوم به «آ.سه.آن»
به منظور گفت وگو و تبادل نظر با چین در خصوص این
مشکل به پکن آمدهاند تا بتوانند راهکارهای کاهش
تنشها را بیابند.
به گزارش ایرنا ،قرار است در جریان این نشست دو روزه،
طرفین راههای کاستن از تنشها را بررسی و در باره توسعه
مناسبات نظامی گفت وگو کنند.اگرچه بخشی از منازعات در
دریای جنوبی به ادعای مالکیت بر جزایر این دریا مربوط میشود
اما بخش دیگری از آن هم با حضور نظامی فزاینده آمریکا در
این منطقه تشدید شده است.به نظر میرسد چین برای اینکه
ابتکار عمل را در منطقه از دست ندهد و مانع همکاری  10کشور
عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) با آمریکا شود دست
به برگزاری چنین همایشی زده و از وزیران دفاع این کشورها
خواسته است به پکن بیایند.این اولین بار است که چین دست به
چنین حرکتی میزند و میزبان وزیران دفاع  10کشور عضو این
اتحادیه شده است.روزنامه «چاینا دیلی» نوشته است که چین در
دریای جنوبی حق مالکیت دارد و امنیت کشتیرانی آزاد را نیز
تامین کرده است.با این وصف تحلیلگران بر این باورند که اصلی

www.ebtekarnews.com

شرقی آسیا در باره مسایل مربوط به دریای جنوبی نیز بحث و
تبادل نظر خواهد کرد.چین از لحاظ دفاعی همکاریهای ضعیفی
با «آ.سه.آن» دارد و احتمال میرود با توجه به تشدید تنشها
سعی کرده است این مناسبات را تقویت کند.در واقع در جریان
برگزاری این همایش این پیام نیز داده میشود که چین به دنبال
همکاریهای منطقهای برای تقویت امنیت است و این نیرویی
بازدارنده برای آمریکا محسوب میشود که قصد دارد کشتیهای
جنگی خود را به دریای جنوبی اعزام کند.
دریای جنوب چین دریایی حاشیهای است که بخشی از
اقیانوس آرام به شمار میآید و ناحیهای در حدود  3و نیم میلیون
کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر میگیرد .پس
از پنج اقیانوس جهان این دریا بزرگترین ناحیه دریایی جهان
محسوب میشود.چین مدعی مالکیت مطلق بر آبهای دریای
جنوبی است و همواره از مدعیان دیگر از جمله فیلیپین ،ویتنام،
مالزی ،برونئی و تایوان خواسته تا از طریق گفت وگوهای دو
جانبه به این تنشها پایان دهند.فیلیپین به عنوان یکی از
مدعیان اصلی این ماجرا ،فروردین ماه سال  93با طرح شکایت از
چین در دادگاه بین المللی الهه و ادعای مالکیت بخشی از دریای
چین جنوبی ،موضع پکن را در خصوص مالکیت این سرزمینها
در سطح بین المللی به چالش کشید.

برگزاری تظاهرات گسترده "روز خشم" در مناطق مختلف فلسطین

پوتین 5:تا ۷هزار نفر از اتباع کشورهای مشترک المنافع عضو داعش هستند

مردم فلسطین روز جمعه در تظاهراتی با عنوان "روز خشم" ادامه تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی را محکوم
کردند.
به گزارش ایسنا  ،هزاران فلسطینی روز گذشته در تظاهراتی با عنوان "جمعه خشم" و به درخواست جنبش جهاد اسالمی و حماس
در اردوگاه "جبالیا" واقع در شمال نوار غزه جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند".خالد البطش" ،یکی
از رهبران جنبش جهاد اسالمی در این تظاهرات گفت که مقاومت فلسطین از مردم در برابر هرگونه حماقت اسرائیل حمایت خواهد
کرد .وی بر لزوم تقویت وحدت فلسطینیها در برابر تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد.گردانهای "شهدای االقصی" نیز
در بیانیهای خواهان بسیج عمومی و اجرای عملیات علیه رژیم صهیونیستی شد.همچنین تظاهرات مشابهی در اردوگاه "البریج" واقع در
مرکز نوار غزه ،شهر "البیره" در رام اهلل و شهر الخلیل در کرانه باختری برای اعالم حمایت از مسجد االقصی برگزار شد.درگیریهایی نیز
میان نیروهای اسرائیلی و جوانان فلسطینی در ورودی شهر الخلیل رخ داد و چند فلسطینی زخمی شدند.در اردوگاههای فلسطینیان
در لبنان نیز تظاهرات گستردهای با عنوان جمعه خشم در حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار شد و تظاهرکنندگان ضمن محکوم
کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی حمایت خود را از مسجد االقصی اعالم کردند .در شهرک "شعفاط" واقع در شهر قدس نیز
درگیریهای شدیدی میان تظاهرکنندگان فلسطینی و نیروهای رژیم صهیونیستی رخ داد.از سوی دیگر شهرهای مختلف اردن نیز
صحنه تظاهرات گسترده در حمایت از انتفاضه فلسطین و مسجد االقصی است .همچنین وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که آمار
شهدای فلسطینی در سه هفته اخیر به  36تن رسیده است.

رئیس جمهور روسیه روز گذشته ضمن هشدار به کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره
بازگشت تروریست ها ،اعالم کرد که  ۵تا  ۷هزار نفر از اتباع آنان در کنار تروریستهای داعش هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر « ،والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیروز از حضور  ۵تا  ۷هزار تبعه کشورهای مشترک
المنافع در کنار تروریستهای تکفیری-صهیونیستی داعش خبر داد.وی در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع
گفت :برآوردهای کنونی نشان میدهد که حدود  ۵تا  ۷هزار نفر از اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع مشغول جنگ در
کنار تروریستهای داعش هستند .ما اجازه نخواهیم داد آنها از تجربههای تروریستی که هم اکنون در سوریه به دست میآورند،
بعدا ً در کشورهای خود استفاده کنند.پوتین ادامه داد :الزم است تا مرکز مبارزه با تروریسم سازمان کشورهای مستقل مشترک
المنافع در راستای هماهنگی و تبادل اطالعات در این خصوص به صورت مؤثری عمل نماید.رئیس جمهور روسیه همچنین بر
اهمیت مراقبت از مرزهای کشورهای مستقل مشترک المنافع برای محافظت از ورود تروریستها به این کشورها و انجام اقدامات
تروریستی تأکید کرد.وی در ادامه افزود :در هماهنگی اقدامات و تالشها در خصوص مبارزه علیه تروریسم در این منطقه
پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.گفتنی است ۹ ،کشور جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،ازبکستان ،بالروس ،تاجیکستان،
روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان و مولداوی عضو اصلی سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده و ترکمنستان نیز عضو ناظر
این سازمان به شمار میآید .همچنین ،اوکراین در  ۱۹مارس  ۲۰۱۴اعالم کرد که به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه از
این اتحادیه خارج خواهد شد.

شورای امنیت درنشست فوق العاده روزجمعه اوضاع جاری در فلسطین را در
سایه افزایش تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان بررسی کرد.
به گزارش ایسنا ،قراربود نشست بعدازظهر روز جمعه شورای امنیت که به صورت فوق
العاده در نیویورک بنا به درخواست اردن برگزار شد اوضاع جاری در فلسطین و اراضی
اشغالی را در سایه افزایش تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیها و شدت گرفتن خشم مردم
فلسطین بررسی کند.این نشست به دنبال نشست روز پنج شنبه نمایندگان کشورهای
عربی در سازمان ملل صورت گرفته است به طوریکه قرار شد سفیر اردن با رئیس اسپانیایی
شورای امنیت تماس بگیرد و درخواست خود را مبنی بر برگزاری نشست فوق العاده ارائه
دهد.ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته بود تا به
وظایف خود در قبال افزایش حمالت اسرائیلیها علیه فلسطینیها و اوضاع متشنج موجود
عمل کند.منصور تاکید کرده بود باید برای توقف خونریزی همگان به وظایف خود عمل
کنند تا از غیرنظامیان در سرزمین فلسطین حمایت شود.فلسطین از دو هفته قبل تاکنون
شاهد موج خشم ساکنان این کشور در قبال افزایش تجاوزات اسرائیلیها بوده است به
طوری که طی این دوره بیش از  30فلسطینی به شهادت رسیدهاند.

ناوهای جنگی روسیه در دریای مدیترانه آماده حمله
موشکی به داعش در سوریه هستند
مقامهای نظامی روسیه بر استفاده از نیروی دریایی این کشور علیه گروه
تروریستی داعش در سوریه تاکید کردند.
به گزارش اسپوتنیک ،ژنرال «اندری کارتاپولوف» رئیس اداره عملیات ستاد مشترک
روسیه روزجمعه اعالم کرد که ناوهای جنگی این کشور که در دریای مدیترانه حضور
دارند ،میتوانند برای حمله به گروه تروریستی داعش در سوریه مورد استفاده قرار
بگیرند.وی با تاکید بر اینکه برای انجام حمله علیه گروههای تروریستی تنها به دستور
مقامهای ارشد روسیه نیاز دارد ،گفت که ناوهای جنگی این کشور از سیستم ضد
هوایی خود علیه جنگندههای ائتالف علیه داعش به رهبری آمریکا استفاده نمیکنند.
کارتاپولوف تصریح کرد که روسیه تاسیس پایگاه نظامی متشکل از نیروهای نظامی
زمینی ،هوایی و دریایی در سوریه را رد نمیکند.

باراکاوباما۵:هزارنیرویآمریکاییدرافغانستانمیمانند
رییسجمهوری آمریکا روز پنجشنب ه اعالم کرد که کشورش تصمیم دارد
حدود پنج هزار و  ۵۰۰نیروی نظامی خود را در افغانستان نگه دارد.
به گزارش ایلنا  ،اوباما تاکید کرد که ماموریت این نیروهای آمریکایی ،آموزش
نظامیان افغان و حمایت از آنها در عملیات مقابله با تروریسم است.این نیروها قرار
است در بگرام و قندهار مستقر شوند.پیش از این نیز «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا
اعالم کرده بود که این کشور نیروهای خود را پس از پایان سال  ۲۰۱۶از افغانستان
خارج نمیکند و تنها ممکن است تعداد آنها کاهش یابد.کارتر که سخنان خود در
نشست هفته گذشته ناتو در بروکسل را تکرار میکرد ،گفت« :آمریکا باید گزینههای
ممکن را برای حضور در افغانستان در سال  ۲۰۱۶و پس از آن تنظیم کند و تغییرات
الزم در برنامه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را با توجه به شرایط موجود تغییر
دهد».وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا در کنفرانس ارتش در واشنگتن گفت« :باید این
مسائل مطرح شوند ،چرا که با خارج کردن نیروهای آمریکا از افغانستان ،باعث شکست
خودمان خواهیم شد ».نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) از سال ۲۰۰۱
میالدی در افغانستان حضور دارند.

آزادی هزار کیلومتر از اراضی عراق در عملیات «لبیک
یا رسول اهلل(ص)»
رسانههای عراقی از آزادی بیش از هزار کیلومتر از اراضی عراق در چارچوب
عملیات لبیک یا رسول اهلل(ص) خبر دادند.
به گزارش مهر « ،احمد االسدی» سخنگوی نیروهای داوطلب مقابله با داعش در
عراق در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد که از آغاز اجرای عملیات لبیک یا رسول اهلل
برای آزادی استان صالح الدین تاکنون بیش از هزار کیلومتر از اراضی عراق که به اشغال
تروریستهای داعش درآمده بود آزاد شده است.وی با اعالم این خبر افزود :پاالیشگاه
نفت بیجی ،جسر الفتحه ،انبار سالح بیجی و چندین روستا از جمله مناطق مهمی
هستند که از یوغ تروریستهای داعش آزاد شدند.گفتنی است حیدر العبادی نخست
وزیر عراق دوشنبه شب دستور آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی کامل استان صالح
الدین از جمله منطقه «بیجی» در شمال این استان را صادر کرد .مرحله نخست عملیات
لبیک یا رسول اهلل(ص) سال گذشته آغاز و با آزادسازی تکریت و اطراف سامراء به پایان
رسید .این عملیات با مشارکت ارتش عراق و نیروهای داوطلب مقابله با داعش انجام شد.

پایگاه موشکی داعش نزدیک دمشق نابود شد
هواپیماهای روسی درهفدهمین روز بمباران مراکز نظامی و عملیاتی
تروریستهای داعش مجموعه اصلی موشکی وآتشباری ،این گروه نزدیک
دمشق پایتخت سوریه را بمباران ومنهدم کردند.
به گزارش ایزنا ،وزارت دفاع روسیه روزپنجشنبه اعالم کرد که جنگندههای سوخو
1 24ام 25 ،و  34مسلح به بمبهای سنگر شکن در یک عملیات مشترک ،مقر اصلی
موشکهای «اوسا» و آتشباری داعش را در استان دمشق به گونه کامل نابود کردند.
بنا به این گزارش ،مجموعه موشکی داعش با برد  40کیلومتر که در پیشرویهای
این گروه ازارتش سوریه به غنیمت گرفته شده بود ،قبل ازآغاز بمبارانهای روسیه،
به پناهگاههای بتونی زیر زمینی منتقل شده بود ،اما دربمبارانهای پیاپی و دقیق
از بین رفت.براساس نتیجه این عملیات ،نابود شدن پایگاه موشکی تروریستها
نزدیک دمشق ،توان گروه داعش را برای فشار بر ارتش سوریه کاهش خواهد داد
و آنها را در مقابل عملیات زمینی نظامیان سوری درموضع ضعف قرار میدهد.
پایگاه استتار شده دیگر داعش درمنطقه جنگلی جنوب استان دمشق با هشت
خودرو مجهز به سالحهای نیمه سنگین ،انبارهای سوخت و مهمات در بمباران
هوایی نابود شد.وزارت دفاع روسیه همچنین افزوده است :بمب افکنهای سوخو
در منطقه « قصیرالورد» استان حلب توانستند مقر فرماندهی داعش را به صورت
کامل منهدم کنند.هواپیماهای جنگی سوخو در منطقه «العطارب» استان ادلب مرکز
تولید بمبهای کنار جادهای را هدف موشکها و بمبها قرار دادند که پس ازانفجار
مواد منجره موجود درآن ،این پایگاه نابود شد.براساس گزارش اعالم شده ،پروازهای
پهپادهای روسی دراستان حما سبب کشف یک مقر توپخانهای استتار شده داعش
شد که با پرواز جنگنده ها ،شش دستگاه توپ سنگین ،انبار مهمات وچهار دستگاه
خودرو زرهی موجود درآن منهدم شد.اهداف اصلی بمبارانها درحمله به بیش از500
موضع تروریستها در17طول روز گذشته مراکز فرماندهی استتار شده ،ارتباطات و
مخابراتی ،اردوگاههای آموزشی ،انبارهای سوخت ومهمات به عنوان ستون فقرات
گروههای تروریستی است ،به گونهای که بسیاری از تروریستها به صورت انفرادی
و برای فرار از بمبارانها با برجای گذاشتن نفربرها وخودروهای زرهی به علت نبود
سوخت ،راهی مناطق مرزی ترکیه و اردن میشوند.

