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 برنامه جهانی غذا، 
برنده جایزه صلح نوبل شد

آکادمی سوئد، جایزه 
صلح نوبل در سال جاری 
میــادی را بــه برنامه 
جهانــی غذا ســازمان 
ملل متحد اعطا کرد. به 
گزارش رویترز، آکادمی ســوئد اعام کرد: برنامه 
جهانی غذا سازمان ملل به خاطر تاش هایش برای 
مبارزه با گرسنگی و بهبود شرایط صلح در مناطق 
دچار درگیری، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۰ 
شده است. شــاخه کمک غذایی سازمان ملل که 
بزرگترین نهاد انسانی جهان در زمینه امنیت غذایی 
و رفع گرسنگی اســت، اعام کرده است ساالنه به 
97 میلیون نفر در 88 کشور جهان کمک می کند 
اما هنوز یک نهم جمعیت جهان غذای کافی ندارند. 
»بریت ریس اندرسون« رییس کمیته نروژی نوبل 
در جریان یک کنفرانس خبــری در این باره گفت: 
در جهــان کنونی نیاز به همبســتگی و همکاری 
چندجانبه بیش از هر زمانی آشکارتر است. جایزه 
صلح نوبــل 1۰ میلیون کرون ســوئد )حدود 1.1 
میلیون دالر( ارزش دارد و دهم دسامبر )۲۰ آذرماه( 
در شهر اسلو  پایتخت نروژ به برنامه جهانی غذا اعطا 
خواهد شد. این سازمان از طریق اداره مرکزی خود 
در رم پایتخت ایتالیا و بیش از 8۰ دفتر در کشورهای 
دیگر، جهــت کمک به مردمی که قــادر به تأمین 
غذای کافی جهت اعضای خانواده خود نیســتند، 

تاش می کند.
    

سعد حریری: 
نامزد نخست وزیری لبنان 

می شوم
نخست وزیر پیشین 
لبنــان اعام کــرد که 
وی نامــزد احتمالــی 
پست نخســت وزیری 
است. ســعد حریری، 
نخست وزیر اسبق لبنان به شبکه ام تی وی گفت: 
من نامزد پست نخســت وزیری هستم و هرگز در 
را به روی تنها امید لبنانی ها برای توقف فروپاشی 
اقتصاد نمی بندم. لبنان مدت هاســت که با بحران 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند و همچنان با 
پیامدهای انفجار بندر بیروت مواجه اســت. قرار 
است میشل عون، رئیس جمهور لبنان پنجشنبه 
آتی مذاکرات پارلمانی را برای تعیین نخست وزیر 
جدید برگزار کند. حریری گفت: اگر تمام تیم های 
سیاسی همچنان با برنامه ای که با امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه بررسی شده، موافق باشند، من 
آماده برقراری تماس های سیاسی با این تیم ها ظرف 
این هفته هستم. دولت حریری به دلیل اعتراضات 
مردمی علیه فساد استعفا کرد. دولت حسان دیاب 
نیز بعد از انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد. بعد 
از آن نیز مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف به دلیل 
اختافات میان احزاب درباره تشکیل دولت انصراف 
داد. حریری گفت: ماکرون از گروه های سیاســی 
خواسته اختافاتشان را به مدت شش ماه برای توقف 
فروپاشی اقتصاد کنار بگذارند. اگر احزاب سیاسی 
واقعا خواهان توقف فروپاشــی و بازسازی بیروت 

هستند باید در جهت طرح فرانسه حرکت کنند.
    

غیبت سوال برانگیز »اون« در رژه 
سالگرد تاسیس حزب کمونیست

در کره شــمالی در 
مراســم ادای احترامی 
که یــک روز قبــل از 
برگــزاری رژه نظامی 
هفتــاد و پنجمیــن 
سالگرد تاسیس حزب حاکم این کشور در محل 
موسوم به کاخ خورشید، محل نگهداری اجساد 
کیم جونگ ایل و کیم ایل سونگ، دو رهبر قبلی 
آن برگزار شد، رهبر فعلی یعنی کیم جونگ اون 
به شکل سوال برانگیزی غیبت داشت. به گزارش 
پایگاه خبری کی.بی.اس، بر اســاس اطاعات 
منتشر شــده از ســوی خبرگزاری رسمی کره 
شمالی، KCNA، در این مراسم چوئه ریونگ 
هائه، مقام ارشد هیات رئیسه پارلمان کره شمالی، 
پاک پونگ جو، معاون رئیس کمیته امور دولتی 
به همراه کیم توک هون، نخست وزیر این کشور 
حضور پیدا کردند. این در حالی اســت که کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی تنهــا برای این 
مراسم ســبدهای گل فرســتاده و در آن حضور 
نیافته است. این غیبت تعجب برانگیز بعد از آن 
رخ داده که این رهبر جوان کره شمالی از زمان به 
قدرت رسیدن در سال ۲۰1۲ هرگز از حضور در 
این مراسم در یک چنین تاریخ مهمی به استثنای 
سال ۲۰17 خودداری نکرده بود. او در عین حال 
چند ماه قبل نیز در این مکان برای ادای احترام 

حضور یافته بود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چند روز پیش عبدالفتاح البرهان، 
رئیس شورای حاکمیتی سودان متعهد 
شد که کشــورش از مسیر صلح خارج 
نشده و به مســیر جنگ باز نگردد. او بر 
عزم و اراده دولت بــرای اجرای کامل 
روند صلح در تمامی زمینه های امنیتی، 
مسائل سیاسی و اقتصادی تاکید کرد. 
او از سوی دیگر اعام کرد که سودان به 
حمایت جامعه جهانی برای حذف نام 
این کشور از لیســت کشورهای حامی 
تروریسم امید دارد، اما اشاره او به مساله 
تروریســم بیانگر یک موضوع مهمتر 
اســت که درون آن هم یــک موضوع 
داخلی گنجانده شده است. عبدالفتاح 
البرهان اگرچه در ظاهر رئیس شورای 
حاکمیتی سودان محسوب می شود؛ 
اما واقعیت این است که او و تیمش همه 
نظامی هستند. این طیف از کسانی که 
حاال و پس از سقوط »عمر البشیر« بر 
ســر کار آمده اند معتقدند که سودان 
باید هر چه زودتر و بدون توقف مســیر 
توسعه و بیرون آمدن از یک بحران سه 
ضلعی را در پیــش بگیرد. نظامی های 

مستقر در سودان معتقدند که بحران 
در امنیت، اقتصاد و همچنین استقرار 
یک نظام سیاسِی قدرتمند در خارطوم، 
سه مولفه ای است که باید هرچه زودتر 
تمام موانع سد راه آن برداشته شود اما 
موضوع این است که مواضع عبدالفتاح 
برهان صرفاً به این مسائل داخلی ربط 
ندارد، بلکه پشت پرده این مساله چیزی 
باالتر و مهمتر از این مسائل است. واقعیت 
امر این است که سودانی ها به دنبال آن 
هستند تا بتوانند به هر ترتیبی که شده، 
نام کشورشان را از فهرست تروریستی 
بیرون بکشند؛ چراکه با قرار گرفتن نام 
این کشور در فهرســت مذکور، نه تنها 
دارایی های مقامات پیشین این کشور 
در خارج از خاک سودان بلوکه شده، بلکه 
اگر قرار باشد بودجه یا کمک بین المللی 
از سوی کشورها یا نهادهای خارجی به 
حساب بانک مرکزی سودان واریز شود، 
با بن بست روبرو خواهد شد. در این رابطه 
مجدداً ما به نام ایاالت متحده برخورد 
می کنیم. آمریکایی ها سودان را در دهه 
9۰ میادی و پس از آنکه اسامه بن الدن، 
رهبر وقت سازمان تروریستی القاعده 
در این کشــور رویت شد، وارد فهرست 
کشورهای حامی تروریسم کرد. در آن 
زمان سازمان ســیا )آژانس اطاعات 

مرکزی( به اســنادی دست پیدا کرده 
بود که نشان می داد بن الدن برای اجرای 
عملیات ها از برخی حساب های مالی و 
بانکی خود در سودان استفاده می کند و 
مسائل دیگری که نشان داد عمرالبشیر 
و اطرافیان او بــا القاعده کار می کردند. 
این روند تا حاال که نظامیان به روی کار 
آمده اند ادامه داشت اما در این میان، یک 
شرط مهم از سوی واشنگتن برای خارج 
شدن خارطوم از این فهرست مطرح شده 
که آن هم »عادی سازی روابط سودان با 
اسرائیل« است. آمریکایی ها به سودان 
اعام کرده اند که اگر خواهان توســعه 
و خارج شدن نام این کشور از فهرست 
کشورهای حامی تروریسم هستند باید 
اسرائیل را به رسمیت بشناسند و با آن 
صلح کنند. در ماه های گذشته ما شاهد 
آن بودیم که حریم هوایی سودان برای 
عبور هواپیماهای اسرائیلی مهیا شد و 
ترددهای بســیار زیادی از آسمان این 
کشــور رخ داد. در همان هنگام عباس 
کامل، رئیس سرویس اطاعاتی مصر به 
خارطوم رفت و با مقامات سودانی دیدار 
کرد و دقیقاً پس از آن دیدار بود آرام آرام 
اظهارات در مورد لزوم آشــتی سودان 
و اسرائیل مطرح شد اما مساله مهمتر 
این است که صلح ســودان با اسرائیل و 

همچنین خارج شــدن نام این کشور 
از فهرســت حامیان تروریسم مرهون 
عملی شدن یک مولفه مهم تر است که 
ریشــه این مولفه، در منازعات داخلی 

نهفته است. 
پول در ازای آتش بس!    

بدون شــک یکی از دالیلی که قرار 
است سودان را با اسرائیل وارد صلح کند، 
مســاله تامین منافع اقتصادی تل آویو 
در شاخ آفریقا اســت. برای اینکه صلح 
با اسرائیل عملیاتی شود، الزم است تا 
محیط داخلی و پیرامونی سودان امن 
باشد. این کشور ســال های سال است 

که با انواع و اقســام گروه های شورشی 
و تروریستی درگیر است؛ چه در زمان 
عمرالبشــیر و چه در مقطــع کنونی، 
ما شــاهد آن هســتیم که این گروه ها 
ســاح های خود را زمین نمی گذارند 
اما با ورود آمریکا به این پرونده، موضوع 
مذکور در حال حل و فصل شدن است. 
آمریکایی ها تاش های زیادی کردند 
و این تاش ها چند روز پیش )نه برای 
منافع ســودان، بلکه برای امن شدن 
محیط به نفع اســرائیل( جــواب داد. 
روز شنبه گذشــته برابر با 1۲ مهرماه 
منابع خبری اعام کردند که نمایندگان 
دولت سودان و چند گروه مخالف اصلی 
توافقنامه نهایی صلــح را در جوبا امضا 
کردند. در این توافق بر لــزوم انحال 
جنبش های مسلح و پیوستن تمامی 
شبه نظامیان به ارتش ملی که به عنوان 
نماینده تمامی تشکل های مردم سودان 
مجددا ســاماندهی خواهد شد، تاکید 
شده است. این توافقنامه به بیش از 17 
سال درگیری میان دولت و گروه های 
مســلح مخالف پایان داد و نکته جالب 
اینجاست که این توافقنامه صلح با حضور 
روسای جمهور چاد، جیبوتی و سومالی 
به همراه نخست وزیران مصر و اتیوپی، 
وزیر انرژی امارات، فرستاده ویژه آمریکا 
در سودان و سودان جنوبی و نمایندگان 
تعدادی از کشــورهای غربی امضا شد. 
حضور این مقامات گویای آن است که 
ما با توافقی روبرو هستیم که خروجی 
آن می تواند بر نظم و امنیت منطقة آفریقا 
تاثیرگذار باشد؛ چراکه جنبش عدالت و 
برابری، شورای انقابی انتقالی و جنبش 
مردمی آزادســازی ســودان، از جمله 
جنبش هایی هستند که در طول سالیان 
گذشته با حکومت مستقر در خارطوم 
به صورت مستقیم جنگیده اند و حاال با 
آنها کنار آمده اند. این توافقنامه شامل 
هشــت پروتکل مربوط به موضوعات 
مالکیت زمین، عدالت انتقالی، جبران 
خســارت، توسعه بخش عشــایری و 
دامداری، تقسیم ثروت، تقسیم قدرت 
و بازگشت پناهندگان و آوارگان است و 
یک پروتکل امنیتی دیگری نیز وجود 
دارد که به ادغام شبه نظامیان گروه های 
شورشــی در ارتش دولت سودان برای 
تبدیل شدن به یک ارتش جدید مربوط 

می شــود که نماینده تمام گروه های 
مردم سودان است. این در حالی است 
که دو گــروه اصلی ارتش آزادســازی 
ســودان به فرماندهی عبدالواحد النور 
که در دارفــور در حال جنگ اســت و 
جنبش خلق به فرماندهی عبدالعزیز 
الحلو که در منطقــه کردفان جنوبی و 
نیل آبی فعالیت دارد، به مذاکرات صلح 
نپیوستند و این امر سختی هایی که در 
روند صلح قرار دارد، را نشــان می دهد. 
اگرچه روســیه و آمریکا از امضای این 
توافق حمایت و ابراز خرسندی کردند، 
اما مردم ســودان نه تنها با این مساله 
مخالف بودند، بلکه روز پنجشــنبه در 
اعتراض به وضعیت اقتصادی نابسامان 
کشورشــان تظاهرات کرده و خواهان 
برکناری عبداهلل حمدوک، نخست وزیر 
ســودان و عبدالفتاح البرهان، رئیس 
شورای انتقالی شــدند. این اعتراضات 
در حالی انجام شده که رابرت اوبراین، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته 
در جمع دانشــجویان در الس وگاس 
اعام کرد که: »برخی کشورهای عربی 
درصدد عادی سازی روابط با اسرائیل 
هستند و به نظر من تا دو ماه آینده ۳ تا 
۴ کشور دیگر در این مسیر قدم خواهند 
گذاشت.« بنابر اطاعات موجود، یکی از 
این کشورها سودان خواهد بود. توافق 
مذکور به صورت رسمی نشان می دهد 
که آخرین زمینه چینی ها برای به اهتزاز 
در آمدن پرچم تل آویو در خارطوم انجام 
شده است، اما مشخص نیست اعام آن 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 

آمریکا خواهد بود یا بعد از آن.

پشت پرده توافق آتش بس دولت سودان با 17 گروه  شورشی این کشور

آخرین زمینه چینی برای صلح با اسرائیل
توافق دولت سودان 
با گروه های شورشی 

نشان می دهد که آخرین 
زمینه چینی ها برای به 
اهتزاز در آمدن پرچم 

تل آویو در خارطوم انجام 
شده است، اما مشخص 
نیست اعالم آن قبل از 

انتخابات ریاست جمهوری 
2020 آمریکا خواهد بود یا 

بعد از آن

صلح سودان با اسرائیل 
و همچنین خارج شدن 

نام این کشور از فهرست 
حامیان تروریسم مرهون 

عملی شدن مولفه ای است 
که ریشه این مولفه، در 
منازعات داخلی نهفته 

است و البته آمریکایی ها 
سعی کردند این موضوع را 

هرچه زودتر به سرانجام 
برسانند

 نخست وزیر روسیه از وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان برای گفتگو درباره وضعیت مناقشه قره باغ در مسکو دعوت کرد. به 
گزارش رای الیوم، کاخ کرملین در بیانیه ای اعام کرد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان 
را برای انجام مذاکرات درباره درگیری های اخیر میان دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ به مسکو دعوت کرد. در بیانیه 
کرملین آمده که از وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان دعوت می شود برای 
رایزنی به مسکو بیایند. در این بیانیه هدف مذاکرات پیشنهادی روسیه »جلوگیری از جنگ« 
و تبادل زندانیان و اجساد سربازان کشته شده از دو طرف اعام شده است. قرار بر این بوده 
مذاکرات روز گذشته )جمعه( در مسکو برگزار شود. کرملین افزود که پوتین خواستار پایان 
جنگ قره باغ است و با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر 

ارمنستان در اینباره گفت وگو کرده است.

مقا م های آمریکایی اعام کردند ماموران امنیتی در این کشور توطئه برای ربایش فرماندار زن دموکرات ایالت میشیگان را خنثی 
کرده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، طبق اعام مقام های آمریکایی، چندین ماه برنامه ریزی و حتی تمرین عملی پشت این توطئه 
برای ربودن گرچن ویتمر، فرماندار ایالت میشیگان از محل اقاتگاه زمان تعطیاتش بوده است. طبق سند شکایت فدرال، شش 
مرد در دادگاه فدرال از بابت دسیسه چینی برای ربودن این فرماندار قبل از انتخابات سوم 
نوامبر و در واکنش به آنچه که آنها »قدرت کنترل نشده« او در نظر گرفته اند، متهم شده اند. 
 Wolverine از ســوی دیگر هفت تن دیگر نیز در ارتباط با یک گروه شبه نظامی به نام
Watchmen در یک دادگاه ایالتی از بابت تاش برای حمله به کنگره میشیگان و دنبال 
جنگ داخلی بودن متهم شده اند. طبق اعام پلیس ایالتی، دو گروه با یکدیگر آموزش دیده 

و اقدامات خشونت آمیز مختلف برنامه ریزی کرده اند.

به دعوت پوتین صورت می گیرد؛

 مذاکرات وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در مسکو 
آسوشیتدپرس گزارش داد,

مأموران اف.بی.آی توطئه ربایش فرماندار میشیگان را خنثی کردند! 

دبیرکل ناتو در پی صحبت دونالــد ترامپ مبنی بر 
اینکه همه سربازان آمریکایی را تا کریسمس از افغانستان 
به خانه باز میگردانــد تاکید کرد، اعضــای این ائتاف 
نظامی برای خارج شدن از افغانســتان رایزنی کرده و با 
یکدیگر تصمیم می گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا که هم اکنون در 
نظرســنجی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر آتی از رقیب دموکراتش جــو بایدن عقب افتاده 
روز چهارشنبه در توئیتی ناگهانی خبر تسریع زمانبندی 
برای پایان دادن به طوالنی ترین جنــگ تاریخ آمریکا 
را اعام کرد. با این حال ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل 
ائتاف ناتو موضع دیرینه ایــن ائتاف را مبنی بر این که 
تنها در صورت اجازه دادن شرایط میدانی به ماموریتش 
در افغانستان پایان می دهد تکرار کرد. استولتنبرگ در 
کنفرانسی خبری بعد از مذاکراتش با زوران زائف، نخست 

وزیر مقدونیه شــمالی تاکید کرد: ما با یکدیگر تصمیم 
گرفتیم به افغانستان برویم، تصمیمات درباره تنظیمات 
آینده برای افغانستان را هم با یکدیگر خواهیم گرفت و 
وقتی زمان درست فرا برسد با یکدیگر این کشور را ترک 
خواهیم کرد. اســتولتنبرگ گفت که ناتــو تنها زمانی 
افغانستان را ترک می کند که دیگر ریسک های امنیتی 

وجود نداشته باشد. 

رئیــس جمهور قرقیزســتان روز گذشــته )جمعه( 
آمادگی اش برای اســتعفا از ســمتش را به مجرد این که 
یک کابینه جدید برای پایــان دادن به خا قدرت در این 
کشور حوزه آســیای مرکزی منصوب شود اعام کرد. به 
گزارش رویترز، قرقیزستان از روز سه شنبه که در جریان 
اعتراضات چند ســاختمان دولتی تصرف شــد، درگیر 
ناآرامی است. هر چند پیشنهاد سورونبای جینبکف برای 
استعفا از ریاست جمهوری در یک بیانیه، می تواند باعث 
تسهیل انتقال قدرت در آینده شود اما شاید تاثیر چندانی 
در حل بن بست سیاسی در قرقیزستان که اخیرا از سوی 
روسیه به عنوان وضعیت آشوب زده توصیف شد، نداشته 
باشد. گروه های اپوزیسیون قرقیزســتان بعد از مجبور 
کردن کابینه دولت به استعفا و همچنین مجبور ساختن 
کمیســیون انتخابات به لغو نتایج انتخابــات پارلمانی 
یکشــنبه گذشــته که جرقه اعتراضات را زد، تاکنون از 

موافقت با این که چه کسی رهبری دولت موقت را به دست 
داشته باشــد خودداری کرده اند. پارلمان در حال کناره 
گیری قرقیزســتان نیز همچنین تشکیل جلسه نداده یا 
یکی از سه نامزد نخست وزیری موقت را منصوب نکرده 
و قانونگــذاران پارلمان می گویند که نگران امنیتشــان 
هســتند. گفته می شــود مقامهای کهنــه کار، کنترل 

نیروهای امنیتی را در دست دارند. 

با ادامه ناآرامی ها رخ داد؛

اعالم آمادگی رئیس جمهور قرقیزستان برای استعفا
دبیرکل ناتو خطاب به ترامپ:

با هم به افغانستان رفتیم و با هم برمی گردیم! 

خبرخبر


