حماس میزبانی «دبی» را محکوم کرد

حماس میزبانی «دبی» از یک گروه صهیونیستی را اصرار برخی کشورهای عربی
بر عادیس��ازی روابط با این رژیم خواند«.حازم قاسم» سخنگوی حماس اعالم
کرد ،میزبانی دبی از گروهی صهیونیس��تی دلیل بر اصرار به عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیس��تی است.قاسم گفت ،این رفتار برخی کشورها ،رژیم اشغالگر
صهیونیس��تی را به ادامه تجاوز و جنایات بیش��تر علیه ملت فلسطین و مقدسات
آن ترغیب میکند .وی تأکید کرد( :رژیم) اش��غالگر باید دش��من اصلی امت اس�لام
باقی بماند و باید تمام توانایی امت اسالم برای مقابله با آن بسیج شود .هفته جاری یک
تیم دانشآموزی از فلس��طین اش��غالی در المپیاد جهانی رباتیک در دبی شرکت کردند؛
در ای��ن المپیاد نمایندگان  119ش��رکت حضور داش��تند .مهرماه امس��ال ( )۱۳۹۸نیز
هیأت عالیرتبه رژیم صهیونیستی در کنفرانس موسوم به امنیت دریانوردی و هوانوردی
خلیجفارس که در منامه پایتخت بحرین برگزار شد ،شرکت کرد.
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تصویب انتخابات زودهنگام در پارلمان انگلیس

قانونگ��ذاران پارلم��ان انگلیس پس از آنکه رهبر حزب کارگر این کش��ور اعالم
کرد ،حزب��ش با برگزاری انتخاب��ات زودهنگام موافق اس��ت در یک رایگیری
طرح بوریس جانس��ون برای برگزار ش��دن این انتخابات زودهنگام در تاریخ ۱۲
دسامبر را تصویب کردند .این در حالی است که نمایندگان مجلس عوام پارلمان
انگلی��س در ای��ن رایگیری طرح برگزاری انتخابات زودهنگام بوریس جانس��ون
نخست وزیر انگلیس در تاریخ  ۱۲دسامبر را با  ۴۳۸رای موافق تصویب کردند.
س��اعاتی پس از آنکه اتحادیه اروپا رس��ما با به تعویق انداخت��ن تاریخ مجدد برگزیت و
موک��ول ک��ردن آن به پایان ماه ژانویه موافقت کرد قانونگ��ذاران پارلمان انگلیس نیز به
برگزاری س��ومین انتخابات پارلمانی این کش��ور در مدت چهار س��ال رای مثبت دادند.
بس��یاری از قانونگ��ذاران حزب کارگر در عین حال از باب��ت دورنمای برگزاری انتخابات
زودهنگام نگران هستند ،چرا که احتمال شکست آنها در این انتخابات باال است.

فرادیـد
ذرهبین

افغانستان :به دنبال درگیری نیروهای ارتش پاکستان
با نظامیان افغانستانی در مرز چترال دستکم  6سرباز
پاکستانی کش��ته و  11نفر از جمله شهروندان عادی
زخم��ی ش��دند.این درگیری مرزی ص��ورت گرفت و
مرزبانان افغانس��تانی ،روس��تای «آروندو» در چترال
پاکستان را هدف قرار دادند.
چی�ن :نماین��ده چین در س��ازمان ملل هش��دار داد
نس��بت دادن اتهامات حقوق بش��ری به پکن ،مانع از
پیشبرد مذاکرات تجاری چین -آمریکا میشود«.ژانگ
جون» نماینده چین در س��ازمان ملل متحد هش��دار
داد اتهامات حقوق بشری آمریکا علیه پکن درباره نوع
برخورد ب��ا اقلیتهای مذهبی ،به ض��رر مذاکرات در
راستای حصول توافق تجاری میان  ۲کشور است.
پاکس�تان :دادگاه عال��ی پاکس��تان دس��تور آزادی
«نواز ش��ریف» را ص��ادر کرد.این در حالی اس��ت که
«عدنانخان» پزش��ک مخصوص وی وضعیت نخست
وزیر اس��بق و رهبر حزب مسلم لیگ را وخیم گزارش
کرد.بیش از یک سال پیش «ارشد ملک» قاضی ارشد
دادگاه اس�لامآباد با مجرم ش��ناختن «نواز ش��ریف»
نخس��ت وزیر سابق پاکستان وی را به  7سال زندان و
پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
روس�یه :زیردریایی اتمی «والدیمیر کنیاز» مس��تقر
در دریای بارنتز ،برای نخس��تین بار موشک بالستیک
«بوالوا» را آزمایش کرده اس��ت .وزارت دفاع روس��یه
اعالم کرد :زیردریایی اتمی «والدیمیر کنیاز» مستقر
در دریای بارنتز ،برای نخس��تین بار موشک بالستیک
«بوالوا» را آزمایش کرده اس��ت .این موشک در شبه
جزیره کامچاتکا توانس��ت با دقت ب��اال به هدف مورد
نظر اصابت کند .برد عملیاتی این موش��ک بالس��تیک
 ۸هزار کیلومتر اس��ت و توانایی نابودی اهداف با دقت
بسیار باال را داراست.

نیمچه گزارش
اعتصاب تمامی سفارتخانههای اسرائیل را
تعطیل کرد

در پ��ی اعتص��اب دیپلماته��ا و وابس��تههای نظامی
اس��رائیل به دلیل یک نزاع طوالنی ب��ا وزارت دارایی
اس��رائیل در ارتب��اط ب��ا دس��تمزد و مزایای��ی که به
فرس��تادههای ای��ن رژی��م پرداخت میش��ود ،تمامی
سفارتخانهها وکنس��ولگریهای رژیم صهیونیستی در
سراسر جهان دیروز تعطیل شد.
روزنام��ه اس��رائیلی «تایم��ز» گزارش ک��رد ،تعطیلی
سفارتخانههای اسرائیل در سراسر جهان با هماهنگی
وزارت خارج��ه ،وزارت جن��گ و فدراس��یون کار
هیستادروت ( )Histadrutو بعد از آن صورت گرفته
اس��ت که خزانهداری رژیم صهیونیس��تی در خصوص
عمل به توافقات پیش��ین عهدشکنی و اعالم کرد که
فرستادههای رژیم صهیونیستی در کشورهای دیگر را
وادار ب��ه بازگرداندن ه��زاران دالری میکند که برای
هزینهها دریافت کرده بودند.
ش حاک��ی از آن اس��ت ک��ه تعطیل��ی
ای��ن گ��زار 
س��فارتخانههای رژیم صهیونیس��تی در سراسر جهان
از س��اعت  01:00صب��ح دیروز اجرایی ش��ده اس��ت.
بیانیههای که بر وبسایتهای هیأتهای دیپلماتیک
رژیم صهیونیس��تی قرار گرفته ب��ود ،در این خصوص
اعالم کرد« :به واسطه تصمیم وزارت امور مالی اسرائیل
در نق��ض تفاهماتی که در تاریخ  21ژوئیه 30( 2019
تیرم��اه) به توافق و امض��ای مدی��رکل وزارت دارایی
رس��یده بود و به دلیل اعمال یک روند یکجانبهای که
پروتکلی را تغیی��ر میدهد که چندین دهه فعال بوده
اس��ت ،ما مجبور به تعطیل کردن سفارتخانه شدیم».
در این بیانیه همچنین نوشته شده بود« :هیچ خدمات
کنس��ولی ارائه نخواهد ش��د و هیچک��س حق ورود به
سفارتخانه/کنسولگری را نخواهد داشت».طبق گزارش
تایمز ،تعطیلی سفارتخانهها و کنسولگریها احتماالً به
آندسته از صهیونیس��تهایی که به خارج از فلسطین
اش��غالی سفر میکنند یا اینکه در موضوعاتی همچون
گم شدن روادید یا خدمات فوری پزشکی نیاز به کمک
کنسولگریها دارند ،لطمه وارد خواهد کرد.
بر اس��اس این گزارش ،جدال پیش آمده در خصوص
مزایا و هزینههایی است که به دیپلماتهای اسرائیلی
و نمایندگان وزارت جنگ این رژیم که در کشورهای
خارجی مس��تقر هستند ،پرداخت ش��ده بود و قرار بر
آن ش��ده بود که این بودجه ،طیف وسیعی از هزینهها
از مراس��ماتی که در اقامتگاه سفیر رژیم صهیونیستی
برگزار میش��ود گرفته تا هزینهه��ای حمل و نقل را
پوش��ش دهد .خزان��هداری رژیم صهیونیس��تی اخیرا ً
برای تغییر ش��یوه پرداخت بودجه و تعیین مالیات بر
مزایا و بودجهای که به فرس��تادههای این رژیم تعلق
میگرفت ،فشار آورده است که این اقدام تا حد بسیار
زیادی به دیپلماتها و رایزنهای اسرائیل که مدتها
اس��ت به پایین بودن دستمزد خود اعتراض میکنند،
لطمه میزند.

هند خواستار اصالح ساختار سازمانملل

نخس��ت وزیر هند خواس��تار اصالح س��اختار سازمان ملل ش��د و گفت،ساختار
فعلی سازمان ملل پاس��خگوی نیازهای کشورهای جهان نیست  .نارندرا مودی
که در عربس��تان سعودی بس��ر می برد از اس��تفاده ابزاری برخی از کشورها از
س��ازمان ملل ابراز تاسف کرد .وی تصریح کرد سازمان ملل تاکنون نتوانسته به
وظایف خود برای حل اختالفات بین کش��ورها عمل کند و باید این سازمان برای
ایجاد تغییرات مثبت،تغییر کند .مودی خاطرنش��ان کرد س��ازمان ملل باید با توجه
به واقعیت های قرن  ۲۱تغییر کند و وظایف این سازمان نباید محدود به کمک رسانی
در زمان وقوع بالیای طبیعی باش��د.نارندرا مودی روز دوش��نبه سفر دو روزه خود را به
عربس��تان س��عودی آغاز کرد .وی در این سفر با س��لمان بن عبد العزیز السعود پادشاه
و محمد بن س��لمان ولیعهد دیدار کرد.هند به دنبال تغییر در س��اختار شورای امنیت
سازمان ملل و عضویت دائم در این شورا است.
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یادداشت

رسوایی نفتی
فرامرز اصغری
ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیر در سخنانی ادعا کرده است
که کش��ورش دیگر بی نیاز از نفت خاورمیانه اس��ت و با این
ادع��ا نیز بر تغییر در سیاس��تهای نظام��ی در منطقه تاکید
کردهاند .ترامپ تالش نموده تا چنان وانمود س��ازد که دیگر
به دنبال اهداف نفتی نیست و در دوره وی آمریکا توانسته به
خودکفایی و بی نیازی از نفت سایر مناطق جهان دست یابد.

این اقدام از س��وی ترام��پ در حالی صورت گرفت که وزارت
دفاع آمریکا اخیرا از قصد خود برای ارس��ال تجهیزات نظامی
بیش��تر به س��وریه با هدف ادعایی محافظ��ت از نفت در این
کش��ور خبر داد و گفت که ایاالت متحده قصد دارد با ارسال
جهیزات نظامی بیش��تر از اش��غال میدان نفتی توس��ط گروه
داعش یا دیگ��ران جلوگیری کند .این دوگانگی مواضع میان
رئی��س جمه��ور و وزیر دفاع آمری��کا در حالی صورت گرفت
که منابع خبری با انتش��ار تصاویر ماهوارهای اعالم کردند که
تروریستهای حاضر در شرق فرات با همکاری آمریکا دست
به قاچاق نفت س��وریه ب��ه ترکیه و ع��راق زدهاند .همچنین
وزارت دفاع روسیه تصاویر ماهوارهای از برخی مناطق سوریه
منتش��ر کرد که نشان میداد نیروهای آمریکایی چتر امنیتی
برای قاچاق نفت سوریه ایجاد کردهاند و با وجود تحریم نفت

این کشور از سوی آمریکا ،با راهزنی بینالمللی ،ماهانه حدود
 ۳۰میلیون دالر به جیب میزنند .در ادامه واکنش روسها به
ادعاهای آمریکا،نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور
س��وریه تاکید کرده اس��ت که نفت این کشور باید در اختیار
مردم سوریه باشد.
ب��ا توجه به این ش��واهد چند نکته قابل توجه مش��خص می
گردد .نخس��ت آنکه ادعای ترامپ مبنی ب��ر بینیازی آمریکا
از نف��ت خاورمیانه صرفا یک بازی تبلیغاتی و انتخاباتی ورای
واقعیتهای عینی است .هر چند که آمریکا توانسته تا حدود
زیادی از منابع نفتی مورد نیازش را در داخل تامین نماید اما
از یک س��و همچنان نیازمند به واردات نفت اس��ت و از سوی
دیگر تامین امنی��ت نفت به عنوان یکی از تعهدات آمریکا به
متحدانش امری مهم و کلیدی است لذا عمال آمریکا نمیتواند

از نفت خاورمیانه چش��م بپوشاند .دوم آنکه رفتارهای آمریکا
در قبال نفت س��وریه نش��ان میدهد که ادعای خروج آمریکا
از این کش��ور ادعایی واهی اس��ت و این کشور به هر طریقی
به دنبال ادامه اش��غالگری در سوریه اس��ت که از منابع نفت
این کش��ور برخوردار ش��ود .آمریکاییها با این رفتارها نشان
دادهاند که نفت همچنان محور نگاه آنها به خاورمیانه اس��ت
و ل��ذا ادعاه��ا دموکراتیک آنها و یا مواض��ع ترامپ که ادعای
خ��روج نظامی از منطقه را س��ر می دهد صرفا سرپوش��ی بر
جنایات این کش��ور در منطقه است .اقدام آنها در اعالم مرگ
بغدادی س��رکرده داعش نیز در همین چارچوب قابل تعریف
اس��ت بگونهای ک��ه آمریکاییها این اق��دام را بهانهای جدید
برای نظامی گری در منطقه قرار میدهند که آن هم هدفش
تسلط بر منابع نفتی منطقه است.

گزارش
خیانته��ای آمری��کا ب��ه ترکیهای ک��ه این روزه��ا در طرح
آمریکایی به س��وریه ی��ورش برده تکرار ش��د چنانکه مجلس
نماین��دگان آمریکا دی��روز دو قطعنامه ضد ترکی ه از جمله به
رسمیت شناختن آنچه «نسلکشی ارامنه» خوانده میشود را
با اکثریت آرا به تصویب رساند.
 مجلس نمایندگان آمری��کا در رأیگیری برای موضوع «قتل
ع��ام ارامنه به دس��ت دولت عثمانی در س��ال  ،»۱۹۱۵آن را
به رس��میت ش��ناخت .در رأیگیری انجام ش��ده در مجلس
نماین��دگان آمریکا  405نماینده به این قطعنامه رای مثبت و
 11نماینده به آن رای منفی دادند .وزارت امور خارجه ترکیه
در واکن��ش به تصویب ای��ن قطعنامه در مجل��س نمایندگان
آمری��کا اعالم کرد که این تصمیم ،اقدامی ش��رمآور بوده و از
دیدگاه ترکیه باطل است .همچنین مجلس نمایندگان آمریکا
ب��ا اکثریت آرا به قانون��ی رأی داد که طی آن با اعمال تحریم
علیه ترکیه به دلیل حمله به شمال سوریه موافقت کرد.
در ای��ن رای گیری  ۴۰۶نماینده به اعمال تحریم علیه ترکیه
رای موافق داده و  ۱۶نماینده دیگر با آن مخالفت کردند.
آمری��کا و ترکیه به م��دت چندین دهه در زمینه به رس��میت
ش��ناختن راندن و کش��تار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول
به عنوان نس��ل کش��ی دارای اختالف بودن��د .ترکیه میگوید
که آنچه در س��ال  ۱۹۱۵رخ داد ،نسلکش��ی نبوده است.آنکارا
تاکید دارد که آنان در درگیری های جنگ جهانی اول کش��ته
ش��دهاند .با این حال ارمنستان میگوید که اقدامات امپراطوری
عثمانی در آن زمان باعث مرگ  ۱.۵میلیون نفر ش��ده است .به
گفت��ه ارامنه ،این افراد بین س��الهای  ۱۹۱۵تا  ۱۹۱۷قربانی
کش��تارهای برنامهریزیشده ،کوچ اجباری و گرسنگی شدهاند.
آنچه کشتار ارامنه به دست دولت عثمانی خوانده میشود ،برای
دههها عامل تنش بین ارمنستان و ترکیه شده است و دو کشور
با وجود  ۳۳۰کیلومتر مرز مش��ترک هیچ روابط دیپلماتیکی با
یکدیگر ندارند .وزارت امور خارجه ترکیه به دو قطعنامه ضد این
کشور در مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان داده و آنها را

تظاهرات عراق در ششمین روز

آمریکا «نسلکشی ارامنه» را به رسمیت شناخت

تکرار خیانت ترامپ به اردوغان
رد کرد .آنکارا در این بیانیه اعالم کرد که قطعنامه تصویب شده
هیچگونه الزام قانونی نداش��ته و گام سیاس��ی بی معنی بوده و
تنها در راستای خواسته البی ارمنیها و گروههای ضد ترکیهای
است .این اقدام از سوی آمریکا در حالی صورت گرفت که ترکیه
همچنان در طرح آمریکایی به تجاوز به سوریه ادامه میدهد .در

بغ��داد و نزدیک به ده اس��تان جنوبی و مرکزی عراق دیروز برای شش��مین
روز متوالی ش��اهد تظاه��رات های مردم��ی در اعتراض به فس��اد و نقصان
خدماترسانی بود.
تظاه��رات مردمی عراق که دور دوم آن از روز جمعه ( ۲۵اکتبر جاری) ،آغاز
ش��ده ،برای شش��مین روز متوالی در بغداد و نزدیک به  ۱۰استان دیگر ادامه
یافت .به نوش��ته پایگاه خبری «السومریة» در تظاهرات امروز بغداد ،نیز دهها
نفر از معترضان به دلیل ش��لیک گازهای اش��کآور از سوی نیروهای امنیتی
زخمی شدهاند.سرلش��کر ستاد «قیس المحمداوی» فرماندهی عملیات بغداد
نیز از تظاهراتکنندگان خواس��ت تا از نزدیک ش��دن به ایس��تهای بازرسی
امنیتی ایجاد شده در پل «الجمهوریه» خودداری کنند .در ادامه تظاهراتها
در پایتخت عراق ،امروز «جنین هنیس پالس��خارت» فرس��تاده ویژه سازمان
ملل نیز خود را به میدان التحریر رس��اند تا از نزدیک در جریان اعتراضها و
عملکرد نیروهای امنیتی قرار گیرد و با معترضان سخن بگوید .از سوی دیگر،
مقامات عراقی اعالم کردند که از دیروز فیلترینگ ش��بکههای اجتماعی را که
از دوم اکتبر و در جریان دور نخس��ت تظاهراتهای مردمی اجرایی شده بود،
لغو کردهاند .خبر دیگر آنکه کمیس��اریای حقوق بش��ر و کمیته حقوق بش��ر
پارلمان عراق طی نشس��تی فوقالعاده بر ض��رورت مهار بحران جاری در این
کشور تاکید کردند .از سوی دیگر وفیق السامرائی مشاور جالل طالبانی رئیس
جمهور پیش��ین عراق ضمن هشدار به برخی از کشورهای «ثروتمند» منطقه
که از توطئه علیه عراق حمایت مالی میکنند ،تأکید کرد که اگر عراق آتش
بگیرد ،همه کشورهای منطقه و جهان از این آتش خواهند سوخت.

ضمن پذیرش استعفا نخست وزیر لبنان صورت گرفت

درخواست عون از الحریری

دفتر ریاس��ت جمهوری لبنان با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد،
«میش��ل عون» رییس جمهوری این کشور با قبول استعفای
«سعد الحریری» نخست وزیر از وی خواسته تا تشکیل دولت
جدید به کار خود ادامه دهد.
خبرگزاری رس��می لبنان با اعالم این خبر بیانیه عون در این
خصوص را منتشر کرد که در آن آمده است ،رییس جمهوری
ضم��ن قدردانی از تالش های دولت س��عد الحریری و کابینه
وی استعفای نخست وزیری را می پذیرد اما از وی می خواهد
تا تش��کیل دول��ت جدید به کار خ��ود ادامه ده��د .بعد از دو

همین چارچوب رئیسجمهور ترکیه از آمادگی برای گس��ترش
منطق��ه امن در س��وریه و انج��ام عملیات نظام��ی جدید علیه
شبهنظامیان کُرد در این کشور خبر داد.
«رجب طی��ب اردوغان» گفت :کس��انی که گم��ان میکنند
میتوانند ترکیه را به سوریه ،عراق و لیبی تبدیل کنند ،با حمله

 ۱۰۰هزار کنیایی علیه استعمار انگلیس

نزدیک به یک قرن بعد از اشغال اراضی کشاورزی چای کاران کنیایی توسط
اس��تعمارگران انگلیسی ،بیش از  ۱۰۰هزار نفر از مردم کنیا با طرح شکایتی
در س��ازمان ملل متحد خواستار تحقیق و رس��یدگی این سازمان به پرونده
خود شده اند.
گروهی از وکالی کنیایی روز چهارش��نبه در نخس��تین بازدید خود از منطقه
کریچو ،دولت انگلیس را به کوتاهی در پذیرفتن مس��ئولیت و پاس��خگویی به
خاطر بی عدالتیهایی متهم میکنند که در دوران استعمار در حق مردم کنیا
کرده است.این وکال همچنین ارتش و فرمانداران مستعمرات انگلیس را به آزار
و اذیت جسمی و جنس��ی ،قتل و حریقهای عمدی اراضی کشاورزی مالکان
سیاهپوست منطقه کریچو و نقض حقوق آنها متهم کرده اند و میگویند هیچ
یک از مقامات دولت انگلیس پاس��خگو نیستند .امضاء کنندگان این شکوائیه
خواستار عذرخواهی دولت انگلیس و استرداد اراضی آبا و اجدادی خود هستند
که س��فید پوس��تان آنها را غصب کرده اند .کریچو از حاصلخیزترین مناطق
کنیا به ش��مار میرود ،ولی مردم قبایل کیپس��یگیس و تاالی میگویند هیچ
سودی از محصوالت کشاورزی این مناطق عاید آنها نمیشود .تصرف اراضی
کش��اورزی این مناطق از اوایل قرن بیستم آغاز شد و در دهه  ۱۹۲۰میالدی
پس از آن سرعت گرفت که استعمارگران انگلیسی پی بردند خاک این مناطق
برای کش��ت چای بسیار مرغوب است.گادفری سانگ مورخ کنیایی که اراضی
پدربزرگش را غصب کرده اند میگوید :چای این مناطق آغشته به خون مردم
محلی است .مردم زیادی در این اراضی کشته شدند ،دام و طیور آنها دزدید
شد ،به زنان نگون بخت تجاوز شد و زمینهای آنها تصرف شدند.

هفته اعتراضات گس��ترده و کمسابقه در لبنان ،سعد الحریری
بعدازظهر س��ه ش��نبه اعالم کرد که از مقام خود کنارهگیری
میکن��د و بدی��ن ترتی��ب معترض��ان ب��ه یک��ی از مهمترین
خواستههای خود میرسند.حریری در یک سخنرانی تلویزیونی
گفت که به آخر خط رس��یده و استعفای خود را تقدیم میشل
عون ،رئیسجمهوری این کش��ور میکند .او همچنین از مردم
لبنان خواست که آرامش خود را حفظ کنند.
خبر دیگر از لبنان آنک��ه ارتش لبنان با صدور بیانیهای «حق
تظاه��رات مس��المتآمیز» را محت��رم ش��مرد و از معترضان
خواس��ت مس��یرها را باز کنند .در این بیانیه آمده است :پیرو
بیانیههای س��ابق فرماندهی ارتش و پس از گذش��ت  13روز
از آغاز اعتراضها و تظاهرات مردمی ،وخیم ش��دن مش��کالت
ش��هروندان در نتیجه قطع ج��ادهای اصلی در مناطق مختلف

ما به مخفیگاههایش��ان و کوههایی ک��ه در آن پناه گرفتهاند،
پاس��خ خود را دریافت خواهند کرد .اردوغان افزود :همانگونه
که برخی کش��ورها ،تروریستهایی را که خطری برای امنیت
خود میپندارند ،تحت تعقی��ب و پیگرد قرار میدهند ،ترکیه
نیز از همین حق برخوردار اس��ت .کسانی که اجازه نمیدهند
اقدامی به نفع ترکیه انجام ش��ود یا حتی حرفی به نفع آن به
زبان آید ،در کشورهایش��ان با برافراش��تن پرچمهای پکک
که آن را س��ازمانی تروریس��تی میدانند ،تس��اهل میکنند.
اردوغان س��پس بر ضرورت پاکسازی «عین العرب» (کوبانی)
از تروریس��تها در نزدیکترین زم��ان ممکن تاکید کرد .خبر
دیگر از تحوالت س��وریه آنکه نماینده پارلمان س��وریه ضمن
انتقاد از تالش آمریکا برای غارت نفت س��وریه ،تأکید کرد که
ارتش سوریه کنترل کامل میادین نفتی این کشور را به دست
خواهد گرفت .اس��پر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که آمریکا با
هر گونه تالش برای بازپس��گیری کنترل میادین نفتی سوریه
از دست شبهنظامیان کُرد مقابله خواهد کرد.
آمریکا که در جریان تجاوز اخیر ترکیه به ش��مال س��وریه و
مواضع تحت تصرف ش��بهنظامیان کُرد ،پش��ت آنان را خالی
کرده بود ،این بار برای چپاول نفت سوریه ،داعیه ادامه حمایت
از آنان را دارد .خبر دیگر آنکه وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که
تفاهم نامه مس��کو و آنکارا درخصوص س��وریه به سختی اجرا
می شود«.سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در یک کنفرانس
خب��ری با «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان در باکو
اظهار داشت :یادداشت تفاهمی که روسیه و ترکیه امضا کردند
به سختی اجرا می شود اما این توافق تنها راه حفظ حاکمیت
س��وریه و برقراری صلح در این کش��ور اس��ت .وی با بیان این
مطلب افزود :روس��یه تا به امروز تجربه و آگاهی بس��یاری در
روند مبارزه با تروریس��م به دس��ت آورده است و آمادگی دارد
این توان و تجربه را در زمینه مبارزه با تروریسم و کمک های
انسانی همچون مین زدایی ،کمک های پزشکی و  ...در اختیار
هم پیمانان خود قرار دهد.

عقب نشینی  ۱۰هزار نظامی سودانی از یمن

معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان و فرمانده نیروهای واکنش سریع این
کشور بازگشت  ۱۰هزار تن از نیروهای سودانی از یمن را تایید کرد.
محم��د حمدان دقل��و ،معاون رئیس ش��ورای حاکمیتی س��ودان و فرمانده
نیروهای واکنش س��ریع این کش��ور ضمن اش��اره به آغاز شمارش معکوس
خروج تدریجی از یمن ،دستور عقبنشینی  ۱۰هزار سرباز این کشور از یمن
را صادر کرده است .روزنامه التیار در ادامه نوشت ،در نشست سه جانبه دقلو
و نمایندگان کابینه و فراکس��یونهای آزادی و تغیی��ر ضمن تاکید بر اینکه
 ۱۰هزار تن از نیروهای س��ودانی پس از اتمام دوره ماموریتش��ان در یمن
از این کش��ور خارج شدهاند ،نسبت به اعزام نیروهای جدید به یمن به جای
نیروهایی که به تازگی به خارطوم بازگشتهاند ،تمایلی نشان نداد .این روزنامه
نوش��ت ،منابع یاد ش��ده به نق��ل از دقلو اعالم کردند ک��ه او هرگز نیروهای
جایگزین��ی را اع��زام نخواهد کرد و در واقع عقبنش��ینی تدریجی نیروهای
سودانی از یمن آغاز شده است.
پیش��تر رس��انهها در نهم اکتبر جاری خروج نیروهای اماراتی و س��ودانی از
بزرگترین پایگاه نظامی در یمن را اعالم کرده بودند.
خب��ر دیگ��ر آنکه رئیس کمیته ملی امور اس��را در دولت نجات ملی یمن از
اهمال فرس��تاده س��ازمان ملل در یمن برای اجرای توافق تبادل اسرا انتقاد
کرد« .عبدالق��ادر المرتضی» رئیس کمیته ملی امور اس��رای یمن در دولت
نجات ملی یمن ،گفت که فرس��تاده سازمان ملل از برگههای فشار الزم علیه
طرفه��ای دیگ��ر برای اجرای توافق تبادل اس��را برخوردار اس��ت اما از آنها
استفاده نمیکند.

لبن��ان و پس از تحوالت سیاس��ی اخی��ر ،فرماندهی ارتش از
تمام تظاهراتکنندگان میخواهد آن تعداد از مس��یرهایی که
هنوز بس��ته مانده را بازگشایی کنند تا زندگی در تمام مناطق
ب��ه حالت عادی خ��ود بازگردد .ارتش لبن��ان در ادامه بر حق
تظاهرات مس��المتآمیز و ابراز عقیده بر اساس قانون اساسی
تأکید کرد و گفت ،این تظاهراتها باید در میدانها باشد .عدم
برخورد قاطع ارتش لبنان با معترضانی که بسیاری از مسیرها
در این کش��ور را بس��ته و زندگی ع��ادی را مختلف کردهاند،
سواالت زیادی ایجاد کرده است.
خبر دیگر آنکه فرس��تاده ویژه سازمان ملل در لبنان از سران
و جریانهای سیاس��ی این کش��ور درخواست کرد از اظهارات
تنشزا بپرهیزند و برای تش��کیل هر چه سریعتر دولت جدید
بکوش��ند .کوبیچ گفت ،مقامات دولت لبنان را به کار سریع و

قاطع بر اساس موازین قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید
تشویق میکند.
وی گفت دولت جدید باید «چش��ماندازهای مردم را محقق و
اعتم��اد آنها را جلب کند تا منجر به امنیت و ثبات ،احترام به
قانون ،اجرای اصالحات عمیق و تغییرات ریش��های ،جلوگیری
از تنش اقتصادی و قرار دادن کش��ور در مس��یر توسعه و رشد
م��داوم و وح��دت لبنان و ملت آن ش��ود ».همچنین «مایکل
پامپئ��و» وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای درباره تحوالت اخیر
لبن��ان اعالم کرد« :با توجه به اس��تعفای نخس��توزیر س��عد
الحری��ری ،ایاالت متحده از رهبران سیاس��ی لبنان میخواهد
فورا تش��کیل دولتی جدید را تس��هیل کنند؛ دولتی که بتواند
ی��ک لبنانِ با ثبات ،موفق و امن را بس��ازد و در قبال نیازهای
همه شهروندانش پاسخگو باشد».

