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توافق تاریخی بغداد و اربیل 
درباره سنجار

نخســت وزیر عراق توافقی را با اقلیم کردستان 
درباره ســنجار امضا کرد. به گزارش شبکه خبری 
روسیاالیوم، احمد مال طالل، سخنگوی نخست وزیر 
عراق اعالم کرد، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق توافق تاریخی را با هیئتی از اقلیم کردستان 
امضا کرد که قدرت و حاکمیــت دولت فدرال را در 
سنجار براساس قانون اساسی و در سطوح اداری و 
امنیتی تقویت و راه را برای بازسازی شهر و بازگشت 
ساکنان با هماهنگی اربیل باز می کند. هیئت اقلیم 
کردستان عراق جمعه با ریاست ریبر احمد، وزیر امور 
داخلی این اقلیم وارد بغداد شد. این هیئت نشستی 
با قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با حضور 
نجم الجبوری، استاندار نینوا و تعدادی از مسئوالن 
دیگر داشت. این توافق شامل بازگشت آوارگان به 
سنجار و بازگشت اوضاع در این شهر به روال عادی 
و اخراج نیروهای غیرقانونی است. در همین راستا، 
هیئت سازمان ملل در عراق یونامی از توافق بغداد و 
اربیل درباره سنجار استقبال کرد و آن را گامی مهم 
خواند. جنین هنیس پالســخارت، نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل گفت: این توافق آغاز فصل 
جدیدی برای سنجار و به نفع ســاکنان آن است. 
این توافق به ساکنان کمک می کند تا به منازلشان 
بازگردند و روند بازسازی و ارائه خدمات را سرعت و 
بهبود می بخشد. وی گفت: برای تحقق این هدف 
نیاز شدیدی به مراکز امنیتی و ادارات باثبات داریم. 
سازمان ملل به حمایت خود برای بازگشت اوضاع 
ســنجار به روال عادی ادامه می دهد. شهر سنجار 
شاهد جنایت های شنیع داعش علیه ایزدی ها در 
ســال ۲۰۱۴ بود و به دلیل اختالفات اربیل و بغداد 
درباره تدابیر امنیتی و خدمات رسانی و عدم وجود 
یک اداره یکپارچه وضعیت این شهر همچنان آشفته 
است. در این راســتا نائف بن داوود، رئیس طایفه 
ایزدی ها در عراق و جهان توافق میان اربیل و بغداد 
درباره تحویل سنجار به پیشمرگ ها را رد کرد. بن 
داوود گفت: ما با توافق با بازگشــت پیشمرگ ها به 
شهرستان سنجار مخالفیم. نمایندگان ایزدی ها 
در این توافق شــرکت نکرده اند و اجازه نمی دهیم 
کسی خارج از ســنجار نماینده ما باشد. وی گفت: 
چرا پیشمرگ ها به سنجار باز می گردند درحالی که 
ما را در دست داعش رها کردند. هرگونه توافقی باید 
با اطالع ساکنان سنجار و کسانی باشد که در برابر 

داعش از این شهر دفاع کردند.
    

قبل از ساعت ۴ صبح آغاز شد
رژه سحرگاهی  ارتش کره شمالی 

در سالگرد تاسیس حزب حاکم

رهبر کره شمالی روز گذشته )شنبه( در مراسم 
رژه بزرگ هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب 
حاکم که سحرگاه برگزار شد از ارتش قدردانی کرد. 
در این رژه تازه ترین و پیشرفته ترین تسلیحات کشور 
به نمایش گذاشته شد و هزاران سرباز بدون ماسک 
رژه رفتند. به گزارش یونهاپ، ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی در بیانیه کوتاهی اعالم کرد: نشــانه ها 
حاکی از آن است که کره شمالی رژه بزرگ نظامی 
خود را در میدان کیم ایل سونگ و با حضور تجهیزات 
و نفرات ارتش برگزار کرده است. در این بیانیه تاکید 
شده است که مقام های اطالعاتی آمریکا و کره این 
رخداد را مورد ارزیابی قرار داده اند. دقیقا مشخص 
نیست این رژه چه ســاعتی برگزار شده است، اما 
برخی منابع گفتند این رژه احتماال قبل از ساعت 
۴ صبح به وقــت محلی آغاز شــد. در همین حال 
سفارت روسیه در پیونگ یانگ گفت که در بحبوحه 
تدابیر ضد پاندمی برای مقابله با کرونا، کره شمالی 
از مقام های خارجی در پایتخت خواســته است تا 
در مســیرهای نزدیک به محل برگزاری مراســم  
حضور پیدا نکنند. وزارت خارجه کره شمالی هم از 
مقام های سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی 
خواسته است در اطراف پایتخت با خودرو، دوچرخه 
و دیگر وسایل حمل و نقل حاضر نشوند و از این رژه 
تصویربرداری نکنند. سفارت روسیه گفت، وزارت 
خارجه کره شــمالی این اطالعیه را پنجشنبه به 
دست سفارت ها و سازمان های بین المللی رسانده 
است. در این رژه کیم جونگ اون از ارتش کشورش 
بابت کمک رسانی در ترمیم خسارت های ناشی از 

طوفان تابستانی قدردانی کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

به رغــم اینکــه بحــران قره باغ 
در صــدر اخباِر رســانه های جهان 
قرار دارد، بســیاری از مطبوعات و 
خبرگزاری ها طی ساعات اولیة روز 
گذشــته )شــنبه( اعالم کردند که 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان با 
واسطه گری روسیه توافق آتش بس 

را به امضا رساندند. 
بر اســاس داده هــای موجود، 
کاخ کرملین پنجشــنبه شــب در 
بیانیه ای اعالم کرد والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه وزیران خارجه 
ارمنستان و آذربایجان را برای انجام 
مذاکرات طــی روز جمعــه درباره 
درگیری های اخیر میان دو کشور بر 
ســر منطقه مورد مناقشه قره باغ به 

مسکو دعوت کرده است. 
در ایــن بیانیه هــدف مذاکرات 
پیشنهادی روســیه »جلوگیری از 
جنگ« و تبادل زندانیان و اجســاد 
ســربازان کشته شــده از دو طرف 
اعالم شده بود و روس ها اعالم کرده 
بودند کــه پوتین خواســتار پایان 
جنگ در قره باغ به دالیل انسانی و 
با هدف مبادله اجساد کشته شدگان 

و زندانیان اســت. طبیعی است که 
روســیه در این پرونده حکم قدرت 
شــماره یک را دارد و هر حرفی که 
بزند، برای طرفین به ماننِد یک ابالِغ 

مهم و رده باال محسوب می شود. 
دعوتنامــه روس هــا در حالی 
به ایــروان و باکو ابالغ شــد که روز 
پنجشنبه وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجــان بــرای دیدار بــا گروه 
مینسک سازمان امنیت و همکاری 
اروپا )متشــکل از روســیه، فرانسه 
و آمریکا( وارد ژنو شــد. بســیاری 
بر این عقیده بودند که ســفر وزیر 
خارجــه آذربایجان به ژنــو آن هم 
یک روز قبل از شــروع مذاکرات دو 
طرف در مسکو، به نوعی یک دیدار 
تدارکاتی و هماهنگی با روس ها بوده 
است اما مساله اینجاست که در ژنو، 
نماینده آمریکا و فرانسه هم حضور 
داشــته اند. درست اســت که وزیر 
خارجه آذربایجان به صورت جداگانه 
با نماینده پاریس و واشنگتن دیدار 
کرده اســت، اما واقعیت این است 
که هــر دو طرف در مــورد قره باغ و 
پیگیری ایــن پرونده بــه روس ها 
وکالت داده اند تا مســکو کلیت کار 

را جلو ببرد. 
بر این اســاس نه تنها مسکو به 
محل حل و فصــل اختالف در مورد 

قره باغ تبدیل شــد، بلکه قبل از روز 
پنجشنبه، رئیس جمهور روسیه پس 
از یکســری مکالمات تلفنی با الهام 
علی اف و نیکول پاشینیان به دالیل 
بشردوستانه خواستار پایان دادن به 
درگیری  ها در منطقه قره باغ و تبادل 
اجساد کشته شدگان و زندانیان شد. 
موضوع بعــدی این اســت که 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه قرار اســت روز دوشنبه در 
مســکو میزبان همتای ارمنی خود 
باشــد که این موضوع هم نشــان 
می دهد آمریکایی ها و فرانسوی ها باز 
هم روسیه را به عنوان قاضِی پرونده 
قره باغ قبول دارند. اینروند تا جایی 
پیش رفت که منابع خبری، سحرگاه 
روز گذشته )شنبه( اعالم کردند که 
در پی برگزاری مذاکرات سه جانبه 
وزیران امــور خارجــه جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان و روسیه در 
مسکو؛ ســرگئی الوروف خبر داد 
که باکو و ایروان توافــق کرده اند از 
دهم اکتبر )روز گذشته/شــنبه( در 
منطقه قره باغ آتش بس برقرار شود. 
بر اســاس بیانیه صادر شده از سوی 
دستگاه دیپلماسی روسیه، دو طرف 
همچنین در قبال آغــاز مذاکرات 
واقعی برای حل مناقشــه بر اساس 
مبانی اساسی سازش توافق کرده اند 

و قرار اســت پارامترهــای مختلف 
برقراری آتش بس در قره باغ به طور 
جداگانــه مورد توافق قــرار بگیرد. 
بر اساس گزارش اســپوتنیک، این 
بیانیه پس از مذاکرات سه جانبه که 
حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید، 

صادر شده است. 
صلح شکننده در قره باغ 

در بخشی از بیانیة صادر شده از 
سوی مســکو به این موضوع اشاره 
شده است که آتش بِس مذکور باید 
از ظهر روز گذشته )شــنبه( برقرار 
شود؛ چراکه رسانه های آذربایجان 
اعالم کرده اند کــه بیش از ۳۰۰ نفر 
تاکنــون در جریــان درگیری های 
میان دو کشــور در قره باغ کشــته 
شــده اند ولی مقامات محلی ارمنی 

در قره باغ شمار سربازان کشته شده 
را  بیش از ۳۷۰ تن اعالم کرده اند. 

اینکه اعــداد و ارقام تا چه حد در 
برقراری آتش بــس در یک منازعه 
منطقه ای تاثیر دارد، نکته ای است 
که نمی تــوان آن را بــه عنوان یک 
پارامتــر مهــم در نظــر نگرفت اما 
آنچه درمورد آتش بس ها به صورت 
عمومی اتفــاق می افتد، بحث نقض 
آن است. در قره باغ هم چنین اتفاقی 
رخ داده است. درســت پس از آنکه 
توافق آتش بس به امضا رسیده و دو 
طرف آن را امضا کرده اند؛ می بینیم 
که رســانه ها اعالم می کنند که این 
توافق نقض شــده است؛ به گونه ای 
که دقایقی پس از اعمال آتش بس، 
دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم 

کردند. 
در ایــن راســتا وزارت دفــاع 
ارمنســتان، جمهوری آذربایجان 
را به شــلیک به داخل ارمنســتان 
متهم می کند و نیروهای ارمنستان 
در قره باغ نیــز نیروهای جمهوری 
آذربایجان را به درگیری های جدید 
پنج دقیقه پــس از اعمال آتش بس 
متهــم کرده انــد! باکو نیــز اعالم 
کرده اســت که نیروهای دشمن در 
قره باغ به سمت قلمروی جمهوری 
آذربایجان شــلیک کرده اند. الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
در بیانیه ای با اعالم اینکه آتش بس 
به طــور کامل نقض نشــده، اعالم 
کرد کــه  طرف های درگیــر اکنون 
تالش می کنند تا راه حل سیاســی 

پیدا کنند. 
فرانســه هم اگرچه برقراری این 
آتش بس را مورد اســتقبال قرار داد 
اما گفت که این روند به صورت کامل 
اجرایی نشده است و نقش آتش بس 
را تایید کرد. در این میان جالب ترین 
و البته مشکوک ترین موضع را آنکارا 
اتخاذ کرده اســت. وزارت خارجه 
ترکیه روز گذشته )شــنبه( اعالم 
کرد، آتش بس تازه اعالم شــده در 
قره باغ گامی مهم است، اما نمی توان  
آن را جایگزین یــک راه حل جامع 
برای این درگیــری طوالنی مدت 
دانســت! وزارت خارجه ترکیه در 
ادامه بیانیه خود آورده است: »دولت 
باکو به ارمنستان  آخرین فرصت را 

برای خروج نیروهایش از منطقه داد؛ 
این آتش بس با هدف تبادل زندانیان 
جنگ و اجساد کشــته شده ها یک 
گام مهم است، اما جایگزین راه حلی 

دائمی برای این مشکل نیست. 
همانطور که ترکیه همیشه گفته، 
از تصمیــم جمهــوری آذربایجان 
حمایت می کند و با این رویکرد، به 
حمایتمان از باکو ادامه می دهیم!« 
موضع ترکیه کاماًل مشخص می کند 
که آنها باز هم به دنبال ادامه جنگ 
هســتند. اردوغان و تیــم عدالت و 
توســعه همان روزهــای اول اعالم 
کردند که نیروهای آذربایجان باید 
تمام قد وارد قره باغ شــوند و آنجا را 
فتح کنند. از ســوی دیگــر او مردم 
ارمنســتان را به قیــام علیه دولت 
کشورشــان دعوت کرد و تمام این 
مســائل نشــان می دهد که منافع 
زیادی در تنش میان دو طرف برای 

آنکارا نهفته است. 
بر این اســاس باید توجه داشت 
که اگرچه آتش  بس میان دو طرف 
با نظارت مســکو برقرار شــده، اما 
واقعیت امر این اســت که آذری ها 
با فتح 9 روستا از توابع قره باغ، بعید 
اســت به این راحتی بــه آتش بس 
تن بدهند؛ مضاف بــر اینکه ترکیه 
هم از این جنگ منافع تســلیحاتی 
و اقتصــادی دریافــت می کند. به 
همین دلیل، مولفه های حاضر نشان 
می دهد که احتماالً طــی روزها یا 
ســاعات آینده، روس هــا در حوزه 
سیاسی بیشــتر فعال خواهند شد 
و اگر روند درگیری هــا خاتمه پیدا 
نکند، احتمال دارد مسکو نیروهای 
خود را به عنوان دیــواِر حائل برای 
آرام کردن اوضاع، وارد قره باغ کند. 

امضای توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان در سایه نقض های مکرر 

صلح زیر باران گلوله! 
اگرچه آتش  بس میان دو 

طرف با نظارت مسکو برقرار 
شده است، اما آذری ها با 

فتح 9 روستا از توابع قره باغ، 
بعید است به این راحتی به 

آتش بس تن بدهند؛ مضاف 
بر اینکه ترکیه هم از این 

جنگ منافع تسلیحاتی و 
اقتصادی دریافت می کند

درست است که وزیر 
خارجه آذربایجان به صورت 
جداگانه با نماینده پاریس و 

واشنگتن دیدار کرده است، 
اما واقعیت این است که هر 

دو طرف در مورد قره باغ 
و پیگیری این پرونده به 

روس ها وکالت داده اند تا 
مسکو کلیت کار را جلو ببرد

پلیس روز گذشته )شنبه( در شرق دورِ روسیه با زور، به یک اعتراض دیرپای ضدکرملین یورش برد و به گفته مقامات محلی، 
۲۵ نفر را در پاسخ به آنچه تالش غیرقانونی برای برپا کردن چادرهای اعتراضی در یک میدان مرکزی خوانده بود، دستگیر کرد. 
به گزارش رویترز، تظاهرات در شهر خاباروفسک روسیه طی سه ماه گذشته علیه نحوه رسیدگی والدیمیر پوتین به یک بحران 
سیاسی منطقه ای، در جریان بوده است. تصاویر ویدئویی در شبکه های اجتماعی، پلیس 
باتوم به دست را نشــان می دهد که معترضان را به عقب هدایت کرده و چادرها را خراب 
می کند؛ در حالی که یک زن فریاد می زند: شما در چه کشوری زندگی می کنید؟ ساکنان 
خاباروفسک، واقع در حدود ۶ هزار و ۱۱۰ کیلومتری مسکو، بعد از دستگیری سرگئی فرگل، 
فرماندار محبوب این منطقه به خاطر اتهام قتل که آن را انکار کرده، شروع به برگزاری هفتگی 

تظاهرات کرده اند. 

دولت مرکل به پادشاه تایلند هشدار داده که نمی تواند کشورش را از آلمان به صورت از راه دور اداره کند. به نوشته 
روزنامه دیلی میل، تایلند با اعتراضات ضد دولتی روبروست که در نتیجه آن، هزاران تن به خیابان های این کشور آمده 
و خواستار محدود شدن قدرت ها و اختیارات پادشاهی شده اند. اما ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند اکثر اوقاتش 
را در بایرن، آلمان به سر می برد و تمام یک هتل لوکس را برای محل اقامتش اجاره 
کرده است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته است: ما این را به صورت کامال 
واضح اعالم کرده ایم که سیاست تایلند را نمی شود از داخل خاک آلمان پیش برد 
و بر تایلند حکمرانی کرد. وی افزود: اگر مهمان هایی باشند که از داخل خاک ما 
بخواهند بر اوضاع کشور خودشان رســیدگی کنند، ما جلوی این رفتار را با تمام 

قدرت و شدت خواهیم گرفت.

هشدار برلین به پادشاه تایلند: نمی توانی از آلمان کشورت را اداره کنی!پلیس تظاهرات ضد کرملین در خاباروفسک را سرکوب کرد

وزیر خارجه ســودان اعــالم کرد، احتمــال دارد 
کشورش به قطار عادی ســازی روابط با رژیم اشغالگر 
صهیونیســتی بپیوندد. عمر قمرالدین، وزیر خارجه 
سودان در مصاحبه با شبکه فرانسه ۲۴ گفت: روابط ما 
با اسرائیل هنوز در دست بررسی است و سودان همان 

کاری را انجام می دهد که منافعش اقتضا می کند. 
وی در مورد اینکه آیا شرطی برای حذف نام سودان از 
لیست کشورهای حامی تروریسم در ازای عادی سازی 
روابط وجود دارد، گفت: ما سال هاســت که با ایاالت 
متحده همکاری می کنیم تا نام سودان را از این لیست 

حذف کنیم. 
تالش برای حذف نام ســودان از این لیست کاماًل 
از موضوع عادی سازی روابط جداســت. با این وجود، 
قمرالدین با اشــاره به احتمال عادی ســازی روابط، 
گفت، ســودان در ســال ۱9۵۶ اســتقالل یافت در 
حالی که اســرائیل از ســال ۱9۴۸ وجود داشت. وی 

ادامه داد: ســودان در راســتای منافع خارجی خود 
با دیگر کشــورهای جهان قــدم برمــی دارد و آماده 
انجام هر کاری با کشــور دیگری نیســت. این امر به 
اولویت های ســودان بســتگی دارد. این موضع وزیر 
خارجه ســودان با اظهــارات محمد حمــدان دقلو، 
معاون رئیس شــورای حاکمیت سودان مطابقت دارد 
 که گفته بود، کشــورش در برقراری روابط با اسرائیل 

جدی است.

در پی امتناع ترامپ از شرکت در مناظره انتخاباتی 
مجــازی، دومین مناظــره ترامپـ  بایدن لغو شــد. 
کمیســیون مناظره های انتخاباتی در آمریکا، دومین 
مناظره جو بایدن و دونالــد ترامپ را به دلیل مخالفت 
رئیس جمهور آمریکا با انجام مناظره مجازی با وجود 
ابتالیش به کرونا لغو کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، 
مناظره ۲۲ اکتبر ترامــپ و بایدن احتمــاال آخرین 
مناظره این دو تا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریکا خواهد بود. 
پیش تر از این کمیســیون اعالم کــرده بود که در 
پی ابتالی ترامپ به کرونــا، دومین مناظره انتخاباتی 
احتماالً مجازی برگزار خواهد شد. مناظره سوم میان 
دو کاندیدا قرار است ۲۲ اکتبر برگزار شود اما با توجه 
به شــرایط فعلی و لغو مناظــره دوم، احتمال لغو این 
رویداد یا برگزاری مجازی آن بعید به نظر نمی رســد. 
لغو دومین مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاســت 

جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در شــرایطی اعالم شده که 
بسیاری از تحلیلگران پیشاز این معتقد بودند دو طرف 
به هیچ وجه اجازه لغو ایــن دور از مناظره را به یکدیگر 
نخواهند داد؛ چراکه دور دوم مناظره به بررسی مسائل 
سیاست خارجی مربوط است و احتمال مغلوب شدن 
ترامپ مقابل بایدن بســیار باال بود. شــاید این اقدام 
پدافند سیاســی جمهوریخواهان علیه دموکرات ها 

به نظر بیاید.

وزیر خارجه سودان از احتمال عادی سازی روابط با اسرائیل خبر دادمناظره دوم بایدن-ترامپ لغو شد

خبرخبر


