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کشته شدن 10 داعشی در عملیات 
هلی بُرن نیروهای عراقی

منابع امنیتی عراق از کشته شــدن 10 نفر از 
عناصر داعش و بازداشــت 6 نفر دیگر در عملیات 
هلی بُرن دستگاه مبارزه با تروریسم در غرب و شرق 

این کشور خبر دادند.
یک منبع امنیتی وابسته به دســتگاه مبارزه 
با تروریسم عراق روز دوشــنبه گفت که نیروهای 
دستگاه مزبور در چند منطقه مهم استان های دیاله و 

االنبار، عملیات هلی بُرن انجام دادند.
منبع امنیتی به السومریه نیوز گفت که مجموعا 
10 نفر از عناصر تروریستی داعش در دو استان دیاله 

)شرق( و االنبار )غرب( از پای درآمدند.
وی تاکید کرد که در این عملیات، هشت نفر از 
عناصر داعش در منطقه »الرطبه« استان االنبار و 

دو نفر هم در دریاچه حمرین در دیاله کشته شدند.
منبع امنیتی که نخواســت نامش فاش شود، 
تاکید کرد که در عملیات هلی برن دستگاه مبارزه 
با تروریسم، پنج نفر از عناصر داعش و یک فرمانده 
آنها در دو منطقه الکرمه و الدوالب اســتان االنبار 

بازداشت شدند.
داعش پس از اشغال شهر موصل عراق در سال 
2014، به سرعت بخش اعظمی از خاک این کشور 
را تحت کنترل خود درآورده بود، اما ســه سال بعد 
متحمل شکســت شــد و نیروهای عراقی موفق 
شدند در سال 2017 تروریست ها را از کشورشان 

اخراج کنند.
با این وجود، عناصر داعــش کماکان در برخی 
نقاط عراق حضور نه چندان فعال دارند و هر از گاهی 
عملیات تروریستی در برخی از مناطق این کشور از 

جمله االنبار انجام می دهند.
    

چین: از آمریکا می خواهیم نگاهی 
به قوانین بین المللی بیندازد

ســخنگوی وزارت امور خارجــه چین ضمن 
محکوم کردن تحریکات آمریکا در هنگ کنگ اعالم 
کرد این منطقه تحت حاکمیت پکن است و امور 

مربوط به آن، امور داخلی چین محسوب می شود.
هوا چون یینگ سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین روز دوشنبه در مصاحبه ای دخالت آمریکا در 

اعتراضات هنگ کنگ را محکوم کرد.
به نوشــته پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه 
چین، چون یینگ گفت: آمریکا اتهامات متعددی 
درباره هنگ کنگ ]به چین[ زده اســت که بسیار 
گســتاخانه، خالف واقع و تحریک آمیز اســت. 
برخی سیاست مداران ارشد آمریکایی و مقامات 
دیپلماتیک با شورشی های ضد چین در هنگ کنگ 
دیدار کردند و ]در حالی[ به طور بی منطق چین 
را مورد انتقاد قــرار می دهند کــه فعالیت های 
خشونت آمیز و غیرقانونی را پیش گرفته اند و رفاه 
و ثبات هنگ کنگ را تضعیف کرده اند. این حقایق 
بسیار روشن هستند. می خواهم این سوال را دوباره 
از آمریکا بپرسم: نیت واقعی شما در پس رفتارتان با 

هنگ کنگ چیست؟
وی افزود: باید بر حقیقتی آشکار تأکید کنم. 
هنگ کنگ جزئی از چین اســت و امور آن کاماًل 
امور داخلی چین محســوب می شود. ما از آمریکا 
می خواهیم نگاهی به قوانین بین المللی و  قواعد 
اصلی حاکم بر روابط بین المللــی بیندازد و یک 
بار برای همیشــه دخالت در امور داخلی چین را 

متوقف کند.
شــهروندان هنگ کنگی نهم خــرداد ماه در 
اعتراض به تصویب الیحه ای در مجلس این کشور 
اعتراض کردند. این الیحه اجازه استرداد مجرمان 
به چین را میســر  می کرد. اما به  گفته معترضان 
موجب به خطر افتادن استقالل هنگ کنگ می شد. 
فرماندار هنگ کنــگ اعالم کــرد در واکنش به 
نارضایتی عمومی گسترده مردم، الیحه پیشنهادی 
مجلس را به مدت نامحدود بــه حالت تعلیق در 
خواهد آورد، اما این اقدام او موجب فروکش کردن 
اعتراضاتی که چین معتقد است ریشه در تحریکات 

غربی ها دارد، نشد.

جهان نما
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عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
اقدام هند در نقض استقالل دولت جامو 
و کشمیر را به ایدئولوژی نازی ها تشبیه 
کرد و به جامعه جهانی هشــدار داد که 
بی تفاوتی نسبت به این موضوع به مثابه 

خشنودسازی هیتلر است.
خبرگزاری سی ان ان گزارش کرد، 
با تداوم قطع ارتباطات منطقه کشمیر 
که در کنترل دولت هند اســت و یکی 
از حســاس ترین مناطق دنیا به شمار 
می رود، شــرایط ملتهــب همچنان 
پابرجاست؛ خطوط تلفن ثابت همچنان 
قطع هستند و پوشش اینترنت و تلفن 
همراه همه به تعلیق درآمده اند. ده ها هزار 
سرباز دیگر هندی نیز به منطقه گسیل 
شده اند، منطقه ای که پیش از این نیز، 
یکی از نظامی ترین مناطق نظامی دنیا 
به شمار می رفت. دولت هند قصد دارد 

با تغییر موقعیت قانونی این منطقه یا 
به اصطالح وضعیت ویژه، شــرایط را 
برای مسلمانان سخت تر کند و به همین 
منظور نسبت به اعزام نیروی گسترده 
نظامی به منطقه بــرای جلوگیری از 
ناآرامی های احتمالی پس از تغییرات 

قانونی اقدام کرده است.
سیاســتمداران منطقه همچنان 
بازداشت می شوند و ژورنالیست ها در 
ارسال گزارش های خود محدود شده اند؛ 
گروه های حقوق بشری نیز هشدارهایی 
مبنی بر وجود زمینه سوءاستفاده دولت 
هند به دلیل فقدان نظارت بین المللی بر 

اثر قطعی ارتباطات، دریافت کرده اند.
عمران خــان، روز یکشــنبه، در 
رشــته توئیت هایی گفت که اقدامات 
هندوستان در منطقه اکثریت مسلمان 
کشمیر، تالشی برای تغییر جغرافیای 
جمعیتی کشمیر به واسطه پاکسازی 
قومیتــی تعبیر می شــود. او از جامعه 
جهانی ســوال کرد که آیا قصد تماشا 
و ســکوت دارند؟ همچــون کاری که 

در قبال هیتلــر در مونیخ انجام دادند؟ 
بر اســاس توافق 1938 مونیخ که بین 
آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا 
به امضا رسید، آلمان نازی مجوز ضمیمه 
کردن بخشی از خاک چک  اسلواکی را 
دریافت کرد. عمران خان لغو ماده 370 
قانون اساســی هند از سوی دولت این 
کشور را به یک نسل کشی قریب الوقوع 
تشــبیه کرد؛ این ماده از قانون اساسی 
هند خودمختاری منطقه کشــمیر را 
تضمین می کند. عمران خان ایدئولوژی 
ملی گرایــان هنــدو از ســوی دولت 
هندوستان که به واسطه حزب بهاراتیا 
جاناتا نارندرا مودی رهبری می شود را 

برگرفته از ایدئولوژی نازی دانست.
وی در توئیت خود نوشت: ایدئولوژی 
برتری هندو، همچون ایدئولوژی برتری 
آریایی های نازی، در منطقه کشــمیر 
تحت کنترل هند متوقف نخواهد شد 
و درنهایت منجر به سرکوب مسلمانان 
هند و بعد هدف قرار گرفتن پاکستان 
می شــود. این رشــته توئیت ها ادامه 

اظهارات خان در مجلس این کشــور 
مربوط به روز چهارشنبه هفته گذشته 
بود که آنجا وی گفت که دولت کنونی 
هند همچون حزب نازی دوران هیتلر 
عمل می کنــد. دفتر خــان گفت که 
نخســت وزیر در حال ارتباط با ســایر 
رهبران دنیــا در مورد وضعیت منطقه 
کشمیر اســت، چراکه وی اعتقاد دارد 
اقدام هند برای تغییر وضعیت این منطقه 
تخطی از راهکارهای شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد به شــمار می رود. 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه 
پاکستان، روز شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد که او قصد دارد این مســئله را به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد.
وزارت امــور خارجــه هنــد برای 

اظهارنظر در این باره در دسترش نبود.
با این حــال دولت مــودی به طور 
مداوم تأکید دارد کــه قوانین خاصی 
در منطقــه جامو و کشــمیر منجر به 
محدودیت ســرمایه گذاری و رشــد 
اقتصادی شده است. از میان برداشتن 

وضعیــت ویژه منطقه کشــمیر یکی 
از وعده هــای نخســت وزیر هند برای 

انتخابات سراسری اخیر بود.
مودی روز پنج شنبه هفته گذشته 
در جریان یک سخنرانی تلوزیونی اعالم 
کرد که تصمیم از میان برداشتن وضعیت 
ویژه از منطقه خودمختار منجر به رهایی 
این منطقه از تروریسم خواهد شد و ادعا 
کرد که ماده 370 قانون اساسی منجر به 
جدایی طلبی، تروریسم، دودستگی در 
سیاست و فساد شده است. او همچنین 
مدعی شد که این تصمیم منجر به ثبات 

در این منطقه سرکش می شود.
مودی گفت: به عنوان یک کشور ما 
یک تصمیم تاریخی گرفتیم. بر اساس 
نظام ســابق، مردم جامو و کشــمیر و 
همچنین الداخ از بســیاری از حقوق 
خود منع شده بودند و موانعی در مسیر 
توسعه آنها وجود داشت. حاال این نظام 
به پایان رسیده است. رام مدهاف، دبیر 
حزب BJP هندوســتان در واکنش 
به توئیت های عمران خــان گفت که 
تهدید علیه جهان دموکراتیک از جانب 
تروریســت های جهادی بــا حامیان 
پاکستانی است و نه از جانب هندوستان.

دوشــنبه اولین روز عید قربان در 
پاکستان به شمار می رفت و یکی از دو 
عید بزرگ جهان اسالم نیز هست. وزیر 
خارجه پاکســتان و رهبران برجسته 
احزاب مخالــف در مظفرآباد، پایتخت 
ایالت کشمیر، بخشــی که در اختیار 
پاکســتان اســت، حضور یافتند و به 
منظور همدردی با مردم کشمیر بخش 
هند، با مردم این منطقه مراسم عید را 

برگزار کردند.
 کشمیر، خطرناک ترین 

کانون  منطقه 
کشــمیر یکــی از خطرناک ترین 
کانون های منطقه به شــمار می رود. 
در حالی کــه هند و پاکســتان هر دو 
ادعای مالکیت کل این منطقه را دارند، 
منطقه بستر بیش از 70 سال خشونت 
و کشمکش بین دو همسایه مسلح به 

تسلیحات هسته ای بوده است.
در ششــم ماه اوت )15 مرداد ماه( 

مجلس هندوستان به بازبینی وضعیت 
ویژه ایالت جامو و کشمیر، به عنوان یک 
منطقه واحد رأی داد که به دولت دهلی 
نو اختیار بیشتری برای کنترل منطقه 
اکثریت مسلمان می داد. یک روز پیش 
از آن، دولت هندوستان اعالم که قصد 
دارد ماده 370 قانون اساسی را به تعلیق 
در آورد؛ قانونی که خودمختاری را برای 
منطقه ایجاد می کرد و می توانســتند 
خود قوانین منطقه را تنظیم کنند جز 
برای سیاست هایی خاص از جمله امور 
دفاعی و خارجی. پاکســتان این اقدام 
هند را با کاهش سطح روابط دیپلماتیک 
و تعلیق تجارت های دوطرفه پاسخ داد. 
هفته گذشته دفتر عمران خان ادعای 
خود مبنی بر اینکه اقدام هند غیرقانونی 
بود را تکرار کرد و به ارتش کشور دستور 
داد که برای مقابله به هر میزان الزم برای 

ایستادگی جلوی تغییرات آماده باشد.
لغو ماده 370 قانون اساســی هند 
به افراد غیربومی کشمیر اجازه خرید 
امــالک را می دهــد و همچنین آن ها 
می توانند برای مشــاغل که پیشــتر 
در اختیــار محلی ها بود اقــدام کنند. 
کارشناسان نگرانند این اقدام منجر به 
تغییر جغرافیای جمعیتی در این ایالت 

اکثریت مسلمان هندوستان شود.
دولت هند همچنین اعالم کرده است 
که منطقه کوهستانی دور افتاده الداخ که 
هم اکنون بخشی از ایالت جامو و کشمیر 
به شمار می رود، قرار است جدا شده و به 

یک قلمرو متحد مستقل تبدیل شود.

گزارش سی ان ان از کشمیر:

شرایط ملتهب همچنان پابرجاست 
عمران خان در توئیت خود 
نوشت: ایدئولوژی برتری 

هندو، همچون ایدئولوژی 
برتری آریایی های نازی، در 
منطقه کشمیر تحت کنترل 

هند متوقف نخواهد شد و 
درنهایت منجر به سرکوب 
مسلمانان هند و بعد هدف 

قرار گرفتن پاکستان 
می شود

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثر مردم انگلیس اعتقاد دارند که باید به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج شد.
بر اساس نظرسنجی که روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه )21 مرداد ماه( نتایج آن را منتشر کرده، اکثر مردم انگلیس 
معتقدند که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس باید لندن را به هر طریقی از اتحادیه اروپا خارج کند حتی اگر ضروری 
باشد پارلمان را تعلیق کند؛ موضوعی که جانسون خود به آن اشاره کرده است. جانسون اعالم کرده که روز 31 اکتبر )9 آبان( 
چه توافقی با بروکسل حاصل شود و چه توافقی بدست نیاید، انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد این در حالی است 
که بسیاری از نمایندگان انگلیسی مخالف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هستند. بر اساس نتایج نظرسنجی کامرس 
54 درصد پاسخ دهندگان با این موضوع اعالم موافقت کردند که جانسون باید برگزیت را به 
هر طریقی انجام دهد حتی اگر ضرورت داشته باشد پارلمان را تعلیق کند تا جلوی این موضوع 
را بگیرد که نمایندگان مانع از اجرای برگزیت شوند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 
حمایت ها از حزب حاکم محافظه کار افزایش یافته و به 31 درصد رسیده که 6 درصد افزایش 

نشان می دهد.

منابع عراقی از انفجار یک انبار مهمات در منطقه الدوره واقع در جنوب بغداد خبر دادند. به گزارش منابع خبری محلی 
منطقه الدوره در جنوب بغداد، شامگاه دوشنبه شاهد وقوع انفجاری مهیب بوده است. منابع خبری عراق می گویند که این 
انفجار در انبار مهمات یک پایگاه نظامی رخ داده است. خبرنگار المیادین گزارش داد، اطالعات اولیه نشان می دهد که انفجار 
رخ داده در پایگاه نظامی الصقر، ناشی از اصابت چند گلوله خمپاره به پایگاه مزبور بوده است. منابع خبری گزارش دادند که در 
پی اصابت ترکش ها به منطقه الخضراء )منطقه سبز بغداد(، آژیر خطر سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمده است. در همین 
ارتباط، خبرنگار اسکای نیوز گفت که شدت انفجار انبار مهمات به گونه  ای بوده که بر اثر وقوع این انفجار، ترکش های آن به 
منطقه الخضراء و حومه آن اصابت کرده است. یک منبع امنیتی وابسته به فرماندهی عملیات 
بغداد به خبرگزاری السومریه نیوز گفت که این انفجار در داخل پادگان الصقر متعلق به الحشد 
الشعبی در منطقه الدوره صورت گرفته و تلفاتی نداشته است. پیش تر نیز در ماه های گذشته 
چندین خمپاره به پایگاه های آمریکا در عراق اثابت کرده بود که در نهایت عامل آن ها مشخص 

نشد. با این حال آمریکا گروه هایی با حمایت ایران را عامل این خمپاره ها دانست.

انفجار شدید در جنوب بغدادانگلیسی ها همچنان بر خروج از اتحادیه پافشاری می کنند

پادشاه و ولیعهد عربســتان با رئیس جمهور دولت 
مستعفی یمن دیدار و در خصوص تحوالت شهر عدن 

گفتگو کردند.
به گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، ســلمان 
بن عبدالعزیز، پادشــاه و محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان در جریان دیدار با عبد ربــه منصور هادی، 
رئیس جمهور دولت مستعفی یمن به بررسی تحوالت 

شهر عدن پرداختند.
در این نشست وزیر کشــور، وزیر گارد ملی، معاون 
وزیر دفاع و رئیس اطالعات کل عربستان و علی محسن 
االحمر، معاون رئیس جمهور دولت مســتعفی یمن 
و نخســت وزیر و تعدادی از مسئوالن دولت مستعفی 
حضور داشتند. پیشــتر یک منبع در دولت مستعفی 
اعالم کــرده بود که هــادی برای برگزاری نشســتی 
فوق العاده با پادشاه عربستان وارد شهر مکه شد تا با وی 
در خصوص آخرین تحوالت سیاسی و نظامی در عدن، 

پایتخت موقت این دولت گفتگو کند.

شــهر عدن طی روزهای اخیر شاهد درگیری های 
مســلحانه میان شــورای انتقالی جنوب یمن )مورد 
حمایت امارات( و نیروهای حفاظت از ریاست جمهوری 
وابسته به دولت مستعفی یمن در اطراف کاخ ریاست 
جمهوری معاشیق است که در نتیجه این درگیری ها 

ده ها تن از دو طرف کشته و زخمی شده اند.
ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیــس دوبی نیز در 
توئیتی عنوان کرده دلیل ما بــرای مداخله در جنگ 

یمن حمایت از دولت هادی نبوده است.

شــیخ ابراهیم زکزاکــی، رهبر جنبش شــیعیان 
نیجریه به منظور انجام مداوا این کشــور را به مقصد 

هند ترک کرد.
به گزارش منابع خبری در نیجریه، همســر شیخ 
زکزاکی و ســایر اعضای خانواده اش او را در این سفر 

همراهی می کنند.
یک منبع آگاه در فــرودگاه بین المللی ابوجا خبر 
پرواز هواپیمای حامل شــیخ زکزاکی را به مقصد هند 

تأیید کرده است.
شــیخ زکزاکی چندین بار به اتهام فتنه و اخالل در 
نظم عمومی زندانی شــده و روی  هم رفته 9 سال در 9 

زندان کشور به سر برده است
همچنین زکزاکی و همســرش موظف به پرداخت 
50 میلیــون واحد پول نیجریه شــدند.  از دســامبر 
2015 تا 13 ژانویــه 2018 او و همســرش در جای 
نامشــخصی تحت بازداشــت بودند و تنهــا دکتر او 
مجاز به مالقات بود. در 22 ژانویــه 2019 آنها تحت 

نظارت شــدید امنیتی بــه دادگاه مراجعــه کرده و 
 دادخواســت رســیدگی دادند. که از طــرف قاضی 

پذیرفته نشد.
در جــوالی 2019، بــه منظور تقاضــای آزادی 
زکزاکی، صدها نفر از طرفداران او خارج ساختمان های 
دولتی اجتماع کردند و پلیس با استفاده از تیراندازی 
و گاز اشک آور برای پراکنده کردن آن ها اقدام کرد. در 
این درگیری ها 2 نفر کشته و بیش از 40 نفر دستگیر 

شدند. 

دیدار مقامات بلندپایه سعودی با دولت هادیشیخ زکزاکی از نیجریه خارج شد
خبرخبر


