
گزارش
سرانجام پس از هفته ها در حالی میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان برای پای��ان جنگ توافق ص��ورت گرفت که 
مواضع باکو در نسبت دادن این توافق به پیروزی بر ایروان 
و نی��ز واکنش های ارمنس��تان به این مواض��ع مانع از امید 

کامل قره باغ برای رسیدن به آرامش پایدار شده است. 
»نیک��ول پاش��ینیان«، نخس��ت وزیر ارمنس��تان اعالم کرد 
توافقنامه ای را با روس��یه و جمهوری آذربایجان برای پایان 
دادن ب��ه جنگ در قره ب��اغ امضا کرده است.پاش��ینیان در 
بیانیه ای گف��ت: »توافقنامه ای را با رئیس جمهور روس��یه و 
آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در قره باغ امضا کردم.«

او اضافه کرد: »تصمیمی گرفتم که برای همه مان س��خت 
اس��ت. آتش بس، برای مردم ما و خود من بس��یار دردناک 
است.«پاش��ینیان تصریح کرد: »این پیروزی نیست، اما تا 
زمانی که ش��ما اذعان نکنید که باخته اید، شکستی در کار 
نخواه��د بود. ما هرگز اذع��ان نمی کنیم که باخته ایم و این 
آغ��از عصر وحدت ملی برای ما خواهد بود.«وی گفت: »در 
برابر ش��هدای همه شما زانو می زنم. در برابر همه سربازان، 
افس��ران، ژنرال ه��ا و نیروه��ای داوطلب که با جانش��ان از 
س��رزمین مادری مان دفاع کردند، تعظیم می کنم.«رس��انه 
های ارمنس��تان از شکل گیری تظاهرات در برابر ساختمان 
نخست وزیری این کش��ور خبر می دهند. معترضان ضمن 
مخالف��ت با توافق آتش بس، خواس��تار اس��تعفای »نیکول 

پاشینیان«، نخست وزیر ارمنستان شدند.
فع��االن فض��ای مج��ازی فیلم های��ی از ورود معترضان به 

ساختمان نخست وزیری ارمنستان منتشر کرده اند.
»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه گفت: »طبق بیانیه 
مشترکی که ساعاتی پیش امضا شد، نیروهای حافظ صلح در 
منطقه قره باغ کوهستانی مستقر خواهند شد.«او خاطرنشان 

ک��رده آتش بس جدید، ش��رایط الزم برای ح��ل بلندمدت 
بحران قره باغ کوهستانی را فراهم خواهد آورد. وی همچنین 
تصریح ک��رد آذربایجان و ارمنس��تان در مناطقی که تحت 

کنت��رل دارند باقی خواهند ماند.الهام علی اف، زئیس جمهور 
آذربایجان گفت: »ام��روز روز تاریخی برای مردم آذربایجان 

است و من به این پیروزی افتخار میکنم.«

وی در ادامه از رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه بابت حصول این توافق آتش بس تشکر 
کرد.علی اف در بخش دیگری از س��خنانش گفت که ترکیه 
و روس��یه مش��ترکاً فعالیت های حفاظت از صلح در قره باغ 
کوهس��تانی را به عهده خواهند گرفت.ب��ا این حال پوتین 
صرفاً به نیروهای روس��یه اش��اره کرد و اسمی از نیروهای 

ترکیه به میان نیاورد.
در این میان »مولود چاووش اغلو« وزیر خارجه ترکیه اعالم 
کرد، آن��کارا اجرای توافق آتش بس اعالم ش��ده بین باکو، 
ایروان و مسکو را کنترل خواهد کرد.»مولود چاووش اغلو« 
وزیر خارجه ترکیه که ساعاتی پس از اعالم توافق آتش بس 
میان ارمنس��تان، جمهوری آذربایجان و روسیه، در پیامی 
توییتری این توافق را پی��روزی قاطع جمهوری آذربایجان 
خوان��د، حاال در جم��ع خبرنگاران درباره نق��ش آنکارا در 
زمینه اجرای این توافق اظهارنظر کرد.»آرمن سرکیسیان« 
اعالم کرد از طریق رس��انه ها از امضای توافق با روس��یه و 
جمه��وری آذربایجان ب��رای اتمام جن��گ در منطقه مورد 
مناقش��ه قره باغ کوهستانی مطلع شده و از آغاز رایزنی های 
سیاسی برای حفظ منافع ملی ارمنستان خبر داد.به دنبال 
توافق ارمنستان با روسیه و جمهوری آذربایجان برای توقف 
درگیری ها بر س��ر قره باغ کوهستانی، ۱۷ حزب اپوزیسیون 
ارمنستان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.

وزی��ر خارج��ه ترکیه در پیام��ی، جمه��وری آذربایجان را 
پی��روز نبرد قره باغ در میدان جنگ و میز مذاکره دانس��ت.

رئیس جمهور آذربایجان در اولین س��خنرانی بعد از امضای 
توافق اتم��ام جنگ در منطقه قره باغ، گفت باکو توانس��ت 
ارتش ارمنس��تان را شکس��ت دهد و تا کنون ۳۰۰ منطقه 

را از اشغال آزاد کند.

فرامرز اصغری

نشس��ت آوارگان سوری امروز در دمشق با حضور بسیاری 
از کشورها  برگزار می شود. در همین چارچوب 

الکس��اندر یفیموف سفیر روسیه در دمش��ق تأکید کرده 
اس��ت  که این نشست در راس��تای سرنوشت و رفاه همه 
مردم س��وریه به ویژه س��وریهای حاضر در خ��ارج از این 
کشور است.یفیموف به روزنامه الوطن سوریه گفت که این 
نشس��ت را محلی برای بررس��ی عینی یک مجموعه کامل 
از مس��ائل مربوط به کمک مردم سوریه برای بازگشت به 
کشورش��ان و اتحاد ملت سوریه می دانیم. حال این سوال 

مطرح است که اهمیت این نشست چیست ؟ و چه نتایجی 
می تواند به همراه داشته باشد؟ 

در باب نشست دمشق چند نکته قابل توجه است. نسخت 
آنکه این نشس��ت به میزبانی سوریه و با حضور کشورهای 
متعددی برگزار می ش��ود که خود سندی بر مشروعیت و 
جایگاه جهانی س��وریه است که شکس��ته شدن سناریوی 
دش��منان سوریه برای مشروعیت زدایی از نظام این کشور 
را اجرا کرده اند. دوم آنکه برگزاری این نشس��ت و اولویت 
یافتن بازگشت آوارگان از یک سو بیانگر برقراری امنیت و 
ثبات در سوریه است که تحوالت این کشور را وارد مرحله 
جدید بازگشت آوارگان شده است که بیانگر موفقیت این 
کش��ور در مبارزه با تروریسم و شکست طرح هاییست که 
به دنبال نابودی و چند پاره س��ازی سوریه بوده اند. از سو 
دیگر این نشست نش��انگر اراده نظام سوریه برای خدمت 

رس��انی به همگان از س��اکنان س��وریه گرفته تا آوارگان 
است.

 آوارگان��ی که ۱۳ میلی��ون نفر از جمعی��ت 2۳ میلیونی 
س��وریه را در بر می گیرد. حال این سوال مطرح است که 
این نشس��ت تا چه میزان می تواند به موفقیت دست یابد؟ 
میزبان موفقیت نشس��ت بس��تگی به نوع عملکرد سازمان 
ملل و سایر کشورها دارد. برخی از کشورها در طول 9 سال 
در کنار سوریه به مبارزه با تروریسم پرداخته و کمک های 
بیش��ماری نیز به آوارگان داشته اند. در نقطه مقابل برخی 
کشورها تحت ائتالف آمریکایی به جای حمایت از سوریه 
در مبارزه با تروریس��م به حمایت از تروریس��ت ها و حتی 
تحری��م س��وریه پرداخته اند ک��ه تحریم ه��ای آمریکایی 

موسوم به" سزار" در این چارچوب است.
 بر این اساس می توان گفت که صداقت جهانی در حمایت 

از نظام س��وریه در مبارزه با تروریس��م و حمایت مالی از 
دمش��ق برای ایجاد ش��رایط الزم جهت بازگشت و اسکان 
آوارگان راهکار پایان بحران آوارگان اس��ت که شکس��تن 
تحریم های س��زار از مولفه های مهم در این عرصه اس��ت. 
نوع رفتار کش��ورها و س��ازمان ملل در قبال این نشس��ت 
میزان صداقت آنها مبنی بر حمایت از س��وریه و صلح در 
خاورمیانه را آشکار می سازداین رفتار را در قالب تحوالت 
جدید س��وریه می توان م��ورد ارزیابی ق��رار داد که حوزه 
امنیتی را به عرصه بازس��ازی و بازگشت آوارگان کشانده 
است. نشس��تی که می توان آن را نشانه ای دیگر بر اعتماد 
مردمی به نظام حاکم بر سوریه دانست که سندی بر واهی 
بودن ادعاهای دش��منان سوریه است که با ادعای حمایت 
از مردم و عدم مشروعیت نظام سوریه به جنگ افروزی در 

این کشور پرداخته اند.

یادداشت

همگرایی برای بازگشت 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید  چهار شنبه  21 آبان 1399  شماره 5447    

توضیحات پوتین از واکسن  روسی کرونا 
رئیس جمهور روسیه با اشاره به موثر بودن همه واکسن های ضد کرونای 
ساخت روسیه، از کشورهای دیگر درخواست کرد تا پروسه ساخت واکسن 
کرونا سیاسی نشود. »والدیمیر پوتین« با ذکر موثر بودن همه واکسن های 
کرونای س��اخت این کش��ور افزود که روس��یه به زودی سومین واکسن 
ضد کرونا را ثبت خواهد ش��د. پوتین از آمادگی روس��یه برای همکاری با 
کشورهای دیگر برای واکسن کرونا خبرداد اما نسبت به سیاسی کردن پروسه 
ساخت واکسن کرونا هشدار داد. روز گذشته شرکت »فایزر«  و »بایو ان تک« در 
آمریکا مدعی شدند که واکسن ضد کرونای آنها بیش از 9۰ درصد موثر بوده است. 
چندی قبل معاون نخس��ت وزیر روسیه  در همایش بین المللی »علم و فناوری« 
در شهر »سوچی« گفت، واکسن ضد کرونای ساخت روسیه که »اسپوتنیک« نام 

دارد اثربخشی، قابلیت و ایمنی خود را اثبات کرده است. 

هیچ کدام از مسائل روسیه و آمریکا حل نشد
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت، مسائل زیادی در گفتگوی 
میان مس��کو و واش��نگتن وجود دارند اما هیچ ک��دام از آنها به صورت 
راهب��ردی در ط��ول ریاس��ت جمه��وری دونال��د ترامپ ح��ل و فصل 

نشده اند.
ماریا زاخارووا، در مصاحبه ای بیان داشت: همه چیز در سطح تالش برای 
حل یک مساله یا مساله دیگر متوقف مانده است. صادقانه من نمی توانم االن 
یک مساله که از جنبه راهبردی حل و فصل شده باشد را نام ببرم. مسائل زیادی 
مثل آن هستند. به گفته او، روسیه حتی در ارتباط با یک مساله از جمله مسائل 
مربوط به اموال دیپلماتیک، روادید، موضوعات بین المللی و پایان ثبات راهبردی، 
راه حل را معلق نس��اخته است. او توضیح داد: متاس��فانه بار دیگر به خاطر نزاع 

های سیاسی داخلی در آمریکا همه اینها کند شده اند.

انگلیس دیگر قدرت جهانی نیست
نخس��ت  وزیر اس��بق بریتانیا در س��خنانی گفته کش��ورش باید بپذیرد 
که دیگر قدرت جهانی نیس��ت و هرگز نخواه��د بود.»جان میجر«، در 
س��خنانی در شهر لندن، پایتخت انگلیس اذعان کرد که کشورش دیگر 
قدرت جهانی نیست. میجر در این خصوص گفت اعتبار جهانی انگلیس 
آس��یب دیده است و این کش��ور باید بپذیرد که دیگر قدرت درجه یک 
جه��ان نیس��ت.وی در ادامه با یاد کردن از چین، آمری��کا و اتحادیه اروپا به 
عن��وان ابر قدرت های جهان گفت بریتانیا باید »ش��دیداً صادق« باش��د و بپذیرد 
ک��ه »دیگر قدرت جهانی« نیس��ت. وی افزود: »ما هرگ��ز اینگونه نخواهیم بود و 
]اکن��ون[ یک قدرت برتر درجه دو هس��تیم، اما در نیم ق��رن آینده، هرچند که 
عملکرد خوبی داشته باشیم، اندازه و جمعیت کوچک ما این احتمال را به وجود 

می آورد که نسبت به رشد دیگر کشور های بزرگ تر عقب بمانیم.«

 عراق: نیروهای مشترک الحشدالشعبی و ارتش 
عراق امروز عملیات بزرگ امنیتی در غرب األنبار را 
آغاز کردند.در این بیانیه آمده اس��ت که فرماندهی 
الحشدالش��عبی متشکل از تیپ های )۱۳، ۱۸، ۱۷، 
۳۷، ۱9( ب��ه اضاف��ه نیروهای الحشدالش��عبی در 
اس��تان األنبار عملیات گسترده در ۱۴ محور اصلی 

در صحرای غربی األنبار را آغاز کرد.

 سودان: یک خبرگزاری انگلیسی به نقل از منبعی 
مطلع نوشت که هیأتی از مقامات رژیم صهیونیستی 
در اولین سفر رسمی به سودان می رود تا توافق سازش 
بین دو طرف را تحکیم کند.خبرگزاری »رویترز« به 
نقل از این منبع که نام آن را فاش نکرد، نوشت اولین 
هیأت از مقامات اس��رائیلی یکش��نبه هفته آینده در 
سفری رس��می به س��ودان می روند تا توافق سازش 
بین دو طرف را - که در تاریخ بیست وس��وم اکتبر با 
فشارهای آمریکا بر سودان اعالم شد - تحکیم کنند.

 مغرب: جبهه پولیس��اریو در جمه��وری صحرا، 
طی بیانیه ای مغرب را تهدید کرد در صورت انتقال  
نیروهای نظامی یا غیرنظامی خود به منطقه حائل 
»الکرکرات« آتش بس امضا ش��ده ب��ا الرباط را لغو 
خواهد کرد. جبهه »پولیس��اریو« در راس حاکمیت 
جمه��وری دموکراتی��ک عربی صح��را، تهدید کرد 
اگر کش��ور پادش��اهی مغرب، نیروه��ای نظامی یا 
ش��هروندان خود را وارد منطقه حائل »الکرکرات« 
واقع در مرز می��ان موریتانی و صحرای غربی کند، 

آتش بس امضا شده با الرباط را لغو خواهد کرد.

 افغانس�تان: منابع امنیت��ی در والیت فاریاب از 
حمل��ه  انتحاری طالب��ان بر مق��ر فرماندهی پلیس 
شهرستان المار این والیت خبر داده و می گویند که 
در این حمله بیش از 2۰ نظامی و غیرنظامی کشته 
و زخم��ی ش��ده اند. عبدالکریم یورش، س��خنگوی 
فرمانده��ی پلی��س فاری��اب گفت که ی��ک خودرو 
بمب گذاری ش��ده ی طالبان در نزدیک س��اختمان 
فرماندهی پلیس شهرستان المار منفجر شده است.

 موزامبیک: افراد مس��لحی که گفته می شود با 
تروریس��ت های داعش ارتب��اط دارند، 5۰ نفر را در 
یک حمله وحش��یانه به روستایی در استان شمال 
ش��رقی »کابو دلگادو« در موزامبی��ک گردن زدند 
و بع��د اجسادش��ان را قطعه قطع��ه کردند.قطعات 
اجس��اد ۱5 پس��ر جوانی که در یک مراسم سنتی 
در روستای Muatide  شرکت کرده بودند هم در 

بین بقایای اجساد یافت شده است. 

ایروان و باکو بر سر پایان جنگ توافق کردند 

قره باغ امیدوار به آرامش

نشس��ت بازگشت آوارگان س��وری به کشورشان در حالی 
برگزار می ش��ود که مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
اعالم ک��رد در کنفرانس پناهجویان س��وریه ای ش��رکت 

نخواهند کرد.
در بیانیه ای که در وبگاه س��رویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا منتشر شده »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپ��ا اعالم کرد این اتحادیه و کش��ور های عضو 
امروز  در کنفرانس پناهجویان س��وری ش��رکت نخواهند 
کرد.ای��ن مقام ارش��د اتحادیه اروپ��ا در بیانیه خود گفت: 
»اتحادیه اروپا بر این باور اس��ت که اکن��ون اقدام واقعی 
فراهم آوردن ش��رایطی اس��ت که پناهجویان فضایی امن 
داش��ته باشند تا بتوانند ش��رافتمندانه، داوطلبانه و پایدار 
بمانند و آن هایی که در حالت آوارگی به س��ر می برند نیز 
بر اس��اس قوانین بین المللی به کش��ور خود بازگردند.«به 
گفته بورل بازگش��ت پناهجویان سوری در گذشته بیانگر 
موانع متعددی است که بر سر راهشان است. او مدعی شد 
از جمله این موانع »خدمت اجباری، بازداش��ت بی شمار، 
ش��کنجه، خش��ونت جس��می، تبعیض در امکاناتی مانند 
مس��کن و خدمات شهروندی اس��ت.«بورل همچنین در 
بیانیه خود گفت: »قطعنامه 225۴ شورای امنیت سازمان 

مل��ل چارچوبی ارائه می کند ت��ا برای حل چنین بحران و 
مسائلی از آن بهره گیریم.«

اروپا تالش دارد از مسئله آوارگان سوری به عنوان ابزاری 
برای فشار بر سوریه بهره برداری نماید. 

در ای��ن میان مع��اون وزی��ر خارجه س��وریه از مخالفت 
کش��ورش ب��ا حض��ور ترکی��ه در کنفران��س بین المللی 
بازگش��ت آوارگان، خبر داد.»أیمن سوسان« معاون وزیر 
خارجه س��وریه تأکید کرد که کش��ورش با حضور ترکیه 
در کنفرانس بین المللی بازگش��ت آوارگان که قرار اس��ت 
طی روز های ۱۱-۱2 نوامبر )2۰ -2۱ آبان( برگزار شود، 
مخالفت کرده است. خبر دیگر از سوریه آنکه وزیرخارجه 
آمریکا اعالم کرد که نماینده این کشور در امور سوریه در 
ماه جاری میالدی مأموریت خود را به پایان خواهد رساند 
و ش��خص دیگری جایگزین او خواهد ش��د. از سوی دیگر 
عناصر موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« یک مقر 
متعلق به تروریس��ت های وابس��ته به ترکیه را در اس��تان 
الحس��که هدف قرار دادند که تلفاتی در بین آنان بر جای 
گذاش��ت.نیروهای ترکیه خروج از پس��ت دیدبانی »شیر 
مغار« در حماه را آغاز کرده اند و به زودی از پست »قبتان 

الجبل« در و »جبل عندان« در حلب خارج می شوند.

صده��ا ت��ن از حامی��ان رئیس جمه��ور آمریکا در ش��هر 
»هریسبورگ« پنسیلوانیا در اعتراض به »تقلب گسترده« 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در ای��ن ایالت تظاهرات 

کردند.
رس��انه های آمریکای��ی از تجم��ع حامی��ان دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور در یکی از شهرهای ایالت کلیدی 
پنس��یلوانیا و تاکید آنها بر تقلب در انتخابات خبر دادند.
بنا بر گ��زارش وبگاه هیل، صدها تن از ه��واداران دونالد 
ترام��پ در اعتراض به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در پنس��یلوانیا، در یکی از شهرهای این ایالت کلیدی در 
انتخابات تظاهرات کردند.طبق این گزارش، طی روزهای 
اخی��ر صدها تن از حامیان رئیس جمهور آمریکا در ش��هر 
هریس��بورگ تظاهرات و ادعا کرده اند که مقام های ایالت 
پنس��یلوانیا تقلب گس��ترده در برگزاری و شمارش آرا در 
این ایالت را نادیده گرفته اند.در فیلم هایی که از تظاهرات 
این ش��هر در شبکه های اجتماعی منتش��ر شده ، حضور 
معترض��ان حام��ی ترام��پ و همچنین مش��ارکت »جیم 
جوردن« عضو جمه��وری خواه مجلس نمایندگان آمریکا 
از حوزه انتخابیه اوهایو به همراه »اس��کات پِری« نماینده 
ایالت پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان این کشور دیده می 

ش��ود. در این میان ریچارد بلیک، ناظر وزارت دادگستری 
که مس��ئول تحقیقات درباره تقلب در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری آمریکا بود از سمت خود استعفا کرد.
از س��وی دیگ��ر »مارک اس��پر«، وزی��ر دف��اع آمریکا در 
مصاحبه ای چند روز قبل تر که دیروز منتش��ر شده گفته 
که »بله  قربان گو« نبوده است.اس��پر گفت: »کاری که من 
دارم انجام می دهم این اس��ت که نظرات و دیدگاه هایم را 
وقتی که هن��وز تازه اند بیان می کنم.«»دونالد ترامپ« در 
پیامی در توئیتر اعالم کرد »مارک اس��پر« را از س��متش 
برکنار و »کریس��توفر میل��ر« مدیر مرکز مل��ی مبارزه با 
تروریس��م را به عنوان سرپرس��ت این وزارتخانه منصوب 
کرده اس��ت. از س��وی دیگر ریچارد پیلگر دادستان ارشد 
رس��یدگی به جرایم انتخاباتی وزارت دادگس��تری آمریکا 
در اعتراض به درخواس��ت دادس��تان کل مبنی بر بررسی 
اتهام��ات بدون م��درک در ارتباط با وج��ود بی نظمی در 
انتخابات، اس��تعفا کرد.از س��وی دیگر »میچ مک کانل« 
رهبر اکثریت جمهوری خواه س��نای آمریکا ضمن انتقاد از 
نقش »ش��رکت های رسانه ای متمول« آمریکایی در اعالم 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از توسل رئیس جمهور به 

دادگاه در اعتراض به تخلف های انتخاباتی حمایت کرد.

کنفرانسبررسیوضعیتپناهندگانسوریدردمشقبرگزارمیشود

چوب اروپا الی چرخ بازگشت آوارگان سوری
بحرانپساانتخاباتدرآمریکاهمچنانادامهدارد

زورآزمایی خیابانی حامیان ترامپ در پنسیلوانیا

س��ازمان همکاری اس��المی ضمن محکوم ک��ردن تخریب  
منازل فلس��طینی ها به دس��ت رژیم صهیونیس��تی، اعالم 
کرد، ای��ن اقدام در چارچوب سیاس��ت تبعی��ض نژادی و 

شهرک سازی استعماری رژیم اشغالگر انجام می شود.
 س��ازمان هم��کاری اس��المی تخریب منازل و تأسیس��ات 
فلس��طینی را که منجر به آوارگی ده ها خانواده شده است، 
محکوم کرد.در بیانیه سازمان همکاری اسالمی آماده است: 
این اقدام در چارچوب سیاس��ت تبعی��ض نژادی، طرح های 
اشغال و شهرک سازی استعماری )رژیم( اشغالگر صهیونیستی 

در اراضی فلسطینی انجام می شود که نقض قانون بین الملل 
و قطعنامه های مربوطه س��ازمان ملل اس��ت.این سازمان در 
ادام��ه جامعه بین الملل را به پذیرفتن مس��ؤولیت های خود 
در اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایت ها و 
تخلف هایش در اراضی فلسطینی و تأمین حمایت بین المللی 
از ملت فلس��طین فراخواند و تأکید ک��رد، آنچه در حال رخ 
دادن است در راستای روند صلح فراگیر که طرح صلح عربی 
مبتنی بر راهکار دو دولتی و قطعنامه های س��ازمان ملل به 
آن فرامی خواند، نیس��ت.چندی پیش، سازمان آزادی بخش 

فلس��طین از رکوردشکنی بی س��ابقه رژیم صهیونیستی در 
تخریب منازل مس��کونی فلسطینیان س��اکن قدس اشغالی 
در س��ال ج��اری میالدی خب��ر داد و اعالم ک��رد که رژیم 
صهیونیستی از آغاز سال جاری میالدی تا کنون ۱29 واحد 
مسکونی در شهر قدس اشغالی را تخریب کرده است. در این 
میان پس از آنکه رسانه های صهیونیستی از آماده باش ارتش 
این رژیم برای تنش احتمالی در س��الروز ترور فرمانده جهاد 
اس��المی خبر دادند، یکی از اعضای این جنبش اعالم کرد، 

مقاومت است که زمان انتقام را معین می کند.

سازمانهمکاریاسالمیباصدور

بیانیهایاعالمکرد

محکومیت تخریب منازل 
فلسطینی ها

سرطان ارمغان سعودی برای یمن 
وزی��ر بهداش��ت دولت نجات ملی یم��ن از افزایش 
ابت��الی م��ردم به توموره��ای س��رطانی در نتیجه 
بکارگی��ری س��الح های ممنوع��ه توس��ط ائتالف 

سعودی خبر داد.
 »طه المتوکل« وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن 
اع��الم کرد، س��ازمان ملل در وارد کردن س��اده ترین 
امکانات پزش��کی به یمن ناتوان بوده و مراکز درمان 
سرطان در یمن از زمان آغاز تجاوز ائتالف سعودی به 
این کشور شاهد افزایش مراجعات بوده است.بر اساس 
گزارش ش��بکه »المسیره«، المتوکل دلیل این امر را 
استفاده از سالح های ممنوعه بین المللی توسط ائتالف 
سعودی دانس��ت.وی در مراسم افتتاح مرکز سرطان 
بیمارستان »الکویت« در صنعاء گفت، عملکرد سازمان 
بهداش��ت جهانی در یمن ضعیف ب��وده و باید در آن 
تجدیدنظ��ر کند. از آغاز تجاوز به یمن تعداد بیماران 
در مناطقی ک��ه تحت بمباران س��الح های ممنوعه 
بین المللی قرار گرفته اند، ص��د در صد افزایش یافته 
اس��ت.المتوکل ادامه داد، مراکز درمان سرطان خون 
س��االنه پذیرای هفت هزار بیمار از استانهای مختلف 
یمن اس��ت و به دلیل کمبود دارو و دستگاه های ویژه 

این امر نیمی از آنها فوت می  شوند.
وی تأکید کرد، مردم در اکثر مناطقی که مورد حمله 
هوایی قرار گرفته اند به بیماری های خطرناک مبتال 
شده اند. خبر دیگر آنکه گروه موسوم به »المجلس 
االنتقالی الجنوبی« )ش��ورای انتقالی جنوبی( تحت 
حمایت امارات مش��ارکت در رایزنی های مربوط به 
توافق ریاض با دولت مس��تعفی یم��ن را به تعلیق 
درآورد.عناصر تحت حمایت عربس��تان س��عودی و 
تروریس��تهای وابس��ته به امارات عربی متحده در 
جنوب ش��رق یمن ب��ه جان هم افتادن��د که باعث 

تلفاتی در میان عناصر وابسته به ریاض شد.

اخبار


