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در حمله انتخاری به مسجدی در قندهار 62نفر کشته شدند

نمازگزاران شیعه در محراب خون

منابــع خبری افغانســتان اعــام کردند که شــمار
کشتهشــدگان حمله انتحاری به مســجد شیعیان در
قندهار به  62تن و تعــداد زخمیها به 68نفر افزایش
یافته است.به گزارش ایرنا ،رسانههای محلی افغانستان
اعالم کردند که احتمــال افزایش قربانیان وجود دارد و
زخمیها به بیمارســتانهای دولتی و خصوصی انتقال
داده شده و وضعیت شــماری از زخمیها وخیم است.
حمله انتحاری ســاعت  ۱۳و  ۳۰دقیقه بعد از ظهر روز
جمعه هنگام ادای نماز جمعه رخ داد و شاهدان عینی
گفتهاند که سه مهاجم با سالح گرم بر نمازگزاران آتش
گشودند و پس از آن جلیقههای انتحاری خود را منفجر
کردند.طالبان ضمن محکوم کردن این حمله به نظامیان
خود دستور داه است که عامالن این اقبدام تروریستی را
دستگیر کنند.تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این
حمله را برعهده نگرفته است.جمعه گذشته نیز مسجد
شیعیان افغانستان در استان قندوز هدف حمله انتحاری
قرار گرفت که در آن  ۱۵۰تن کشــته و  ۲۰۰تن دیگر
زخمی شــدند و مسئولیت این رویداد را گروه تکفیری
داعش برعهده گرفته بود.

دو زن در مجلس قطر

امیر قطر دستور تعیین ۱۵عضو پارلمان از مجموع ۴۵
عضو آن را صــادر کرد.به گزارش ایســنا ،بعد از اولین
انتخابات پارلمانی منتخب در قطر که اوایل اکتبر برگزار
شــد و طی آن  ۳۰عضو از مجمــوع  ۴۵عضو پارلمان
انتخاب شــدند ،تمیم بن حمــد آل ثانی ،امیر قطر ۱۵
عضو دیگر را نیز تعیین کرد .براساس قانون اساسی قطر
پارلمان این کشور  ۴۵عضو دارد که یک سوم آن را امیر
قطر تعیین میکند .اولین انتخابات پارلمانی قطر اخیرا با
مشــارکت  ۶۳درصدی در این کشور برگزار و  ۳۰عضو
پارلمان طی آن تعیین شدند .در حالی که هیچ زنی در
انتخابات مجلــس رأی نیاورده بود ،امیر قطر  ۲زن را به
مجلس این کشور فرستاده است .در انتخابات قطر ۲۳۴
نامزد ازجمله  ۲۶زن در  ۳۰دایره انتخاباتی رقابت کردند.

توافق اولیه برای تشکیل دولت جدید
آلمان

اوالف شــولتز ،وزیر دارایی آلمان همچنان که سوســیال
دموکراتهــای متعلق بــه وی به همراه حــزب طرفدار
محیط زیســت ســبزها و حزب لیبرال اف.دی.پی امروز
جمعه توافق اولیه خود را برای تشکیل دولتی جدید اعالم
کردند،یک گام دیگر به جانشــینی آنگال مرکل در صدر
اعظمی نزدیکتر شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،این سه حزب از زمانی که حزب چپ میانه روی
سوسیال دموکرات متعلق به شولتز در انتخابات سراسری
۲۶سپتامبر پیروز شد مشغول مذاکره بر سر تشکیل دولت
بودهاند؛ انتخاباتی که در آن محافظه کاران متعلق به آنگال
مرکل صدر اعظم در حال کنارهگیری آلمان همچنان که
او خودش را آماده ترک سیاســت میکند در جایگاه دوم
قرار گرفتند.اوالف شولتز به خبرنگاران گفت :در مجموع
ما اکنون میتوانیم احســاس کنیم که یک شروع جدید
امکان پذیر شده و از سوی سه حزبی که در اینجا گرد هم
آمدهاند رقم خورده است.او بیان کرد :ما بر سر سند مربوط
به مذاکرات مقدماتی توافق کردهایم .این یک نتیجه خیلی
خوب است که به وضوح نشان میدهد دولتی که خواستار
تضمین پیشرفت است میتواند در آلمان تشکیل شود.آنالنا
بائربوک ،رهبر مشترک حزب سبزها گفت این توافق اولیه
منادی «ائتالف پیشرفت برای استفاده واقعی از دهه آینده
به عنوان دهه تجدید را میدهد».این توافق به عنوان اساس
مذاکرات تشکیل ائتالف رسمی به معنی روانه شدن ائتالف
متعلق به مرکل به سمت کرسیهای اپوزیسیون است.یک
نظرســنجی جدید که نتایجش امروز جمعه منتشر شد
نشان داد که  ۶۲درصد آلمانیها از تشکیل ائتالف سه گانه
«چراغ راهنمایی» (اشاره به سه رنگ قرمز حزب سوسیال
دموکرات،سبز مربوط به حزب سبزها و زرد مربوط به حزب
اف.دی.پی) حمایت میکنند و از هر چهار آلمانی سه نفر
انتصاب شولتز به صدراعظمی را «خوب»ارزیابی کردهاند.

پوتین :برای به رسمیت شناختن طالبان
عجلهاینداریم

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه  ،در اجالس سران
کشورهای مستقل مشترک المنافع که امروز جمعه برگزار
شــد ،گفت« :هیچ عجلهای برای به رســمیت شناختن
طالبان وجود ندارد».به گزارش ایسنا ،به نقل از المیادین،
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه گفت که وضعیت
افغانستان نگرانیها و خطراتی را برای منطقه آسیای میانه
ایجاد میکند و اشاره کرد که در شمال این کشور 2000
شبه نظامی داعش وجود دارند.وی خاطرنشان کرد« :دو
هزار شــبه نظامی داعش در شمال افغانستان وجود دارد
و رهبران آنها قصد دارند بر دیگر کشورها و مناطق تأثیر
بگذارند ».پوتین توضیح داد که «تروریســتها در شمال
افغانســتان قصد دارند نفوذ خود را در مناطق همسایه از
جمله کشورهای کشــورهای مشترک المنافع گسترش
دهند و روی تحریک درگیریهای قومی و فرقهای و نفرت
مذهبی شرط میبندند و به دنبال ورود به مناطق همسایه
تحت لباس پناهنده» هستند.رئیس جمهور روسیه تأکید
کرد که «مشکل تولید مواد مخدر هنوز در افغانستان حاد
است و برای مقامات جدید این کشور آسان نخواهد بود که
منبع درآمد ناشی از این گونه فعالیتها به ویژه در صورت
بحران اقتصادی را رها کنند« .وزارت خارجه روسیه به نوبه
خود خاطرنشان کرد که «طالبان شرکت خود در نشست
مســکو را تأیید کرد».پیش از این والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روســیه هشدار داده بود که شبه نظامیان عراق و
سوریه وارد افغانستان میشوند.پوتین در دیدار ویدئویی
با رهبران سرویسهای اطالعاتی جمهوریهای شوروی
سابق گفت« :وضعیت در افغانستان آسان نیست» و تاکید
کرد که «ممکن است تروریستها به دنبال بی ثباتسازی
وضعیت در کشورهای همسایه باشند».
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لبنان صحنه درگیری مسلحانه شد

سایه جنگ داخلی بر سر عروس خاورمیانه

همدلی| لبنان ناآرام است .طی دو روز گذشته
این کشــور فاصلهای با شروع یک جنگ داخلی
تمام عیار نداشت .ناآرامیها از پنجشنبه شدت
گرفت .گروههای مسلح به خیابان آمدند و درگیر
شــدند .ماجرا از آن جا شروع شــد که قرار بود
انفجار تابستان سال  99در دادگاه بررسی شود.
برای تحقیق در این باره قاضی دادگاه دستور داده
بود که تعدادی از وزیران و نمایندگان این کشور
برای تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت بازداشت
شوند .در پی این دستور تجمعاتی در کشور شکل
گرفت که به خشونت کشیده شد و بنا به اعالم
رسانهها این خشونت هفت کشته و  ۶۰زخمی
داشــت.ارتش لبنان نیز اعالم کــرد که  ۹تن از
جمله یک سوری را در پی حوادث خشونتبار روز
پنجشنبه بیروت بازداشت کرده است.
بنابر اعالم رسانهها ،ارتش لبنان ،شماری از عناصر
مسلح حزب «القوات اللبنانیه» وابسته به سمیر
جعجع را در حالی که ادوات نظامی و ســاح به
همراه داشــتند در یکــی از مناطق جبل لبنان
بازداشت کرد.
اوایل روز پنجشنبه درگیریهای مسلحانهای که
در آن از مسلسلهای سبک و آر پی جی استفاده
شد ،در منطقه «الطیونه» رخ داد .این درگیری در
جریان تجمع طرفداران جنبش «حزباهلل لبنان»
و «جنبــش أمل» علیه قاضی بیطــار ،بازپرس
پرونده انفجار مهیب بندر بیروت و در اطراف مقر
دادگستری و بهویژه منطقه طیونه صورت گرفت
و به دنبال آن ارتش لبنان وارد عمل شــده و از
دستگیری  ۹نفر در ارتباط با درگیریهایی که در
بیروت پایتخت رخ داد.
روز سهشــنبه بازپرس دادگستری قاضی طارق
بیطار حکم جلب علی حسن خلیل عضو جنبش
امل را صادر کرد .خلیل در گفتوگو با المیادین
گفــت ،اقدام قاضی بیطار غیرقانونی اســت و از
اصولی که باید دنبال شــود ،تعدی کرده است.
این در حالی اســت که حزباهلل لبنان ،جنبش
امل و جریان المرده خواستار تجمع مقابل کاخ
دادگســتری در بیروت در محکومیت تصمیم
قاضی بیطار شدند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه المنار،
حســن فضلاهلل ،عضو حــزباهلل لبنان و عضو
فراکسیون مقاومت موســوم به وفا به مقاومت
اعالم کرد ،مداخله آمریکا در مسئله پرونده انفجار
بندر بیروت امری ترسناک است .مخالفت وزارت
خارجه آمریکا با اتهامات سیاســی کردن قضا با
هدف ممانعت از بازگرداندان تحقیقات به مسیر
درست خود اســت.فضلاهلل اشاره کرد :مداخله
آمریکا با هدف آن اســت که مسؤوالن لبنانی را
از خارج کردن تحقیقات از دایره سیاسی سازی
بازبدارد .موضع آمریکا منعکسکننده بخشی از
مداخله مستقیم در تحقیقات به منظور منحرف
کردن آن از مسیر درست است.
او اضافــه کرد :این موضعگیــری با هدف باقی
گذاشــتن تحقیقات در قالب برنامه سیاســی
آمریکا جهت تسویه حسابها با مقاومت است.
ما مقابل تجــاوز جدید آمریکا علیه حاکمیت و
افشای ســطح مداخله در حکومت و تسلط بر
تحقیقات قرار داریم.عضو حزباهلل لبنان تاکید
کرد :هدف اعمال دیکته به منظور نابودی عدالت
و حقیقت به نفع این برنامه سیاسی آمریکاست
کــه گروههایی از ملت لبنان را که دولت آمریکا
آنها را دشمن قلمداد میکند ،هدف بگیرد .دولت
آمریکا تالش میکند به راههای مختلف به این
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حاشیههای سیاست بین الملل
یکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان ،ادعاهای اخیر
الهام علی اف ،رئیس جمهور آذربایجان را تکذیب کرد.
علیاف دیروز در جلسه شورای سران کشورهای مستقل
مشــترک المنافع در قالب یک کنفرانس ویدئویی ادعا
کرده بود« :ارمنستان به مدت  30سال با تبانی ایران از
مناطق اشغالی قبلی آذربایجان برای قاچاق مواد مخدر به
اروپا استفاده میکرد».
نشــریه فایننشــال تایمز انگلیس در گزارشی با عنوان
«عربستان در مذاکرات با ایران جدی است» ،از تمایل ریاض
برای ترمیم روابط با تهران سخن گفت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،این نشــریه اعالم کرد فیصل بن فرحان ،وزیر
خارجه عربستان در خالل مصاحبهای به نشریه فایننشال
تایمز گفته است :مذاکرات با ایران صمیمانه بوده است.

خبر

محکی برای آتشبس سیاسی قاهره و
آنکارا

گروهها به واسطه تحریم ،مجازات و خدشه وارد
کردن به وجههشان آسیب بزند.او پیشبینی کرد
تالشهای آمریکا برای ضربه زدن به این گروهها
از طریــق دروازه انتخابات پارلمانی افزایش یابد.
دولت آمریکا این انتخابات را به شیوههای مختلف
به منظور تحمیل توصیهها بر لبنانیها به تسخیر
درمیآورد.
عذرخواهی نخست وزیر
به گزارش الجزیره ،نجیب میقاتی ،نخستوزیر
لبنان در مصاحبه مطبوعاتی در بیروت گفت که
همه چیز به حالت عادی بازگشته است و ارتش
از بهبود وضعیت امنیتی در خیابانها خبر داده
است .میقاتی از لبنانیها برای آنچه اتفاق افتاده
عذرخواهی و تاکید کرد که تنها راه حل مشکالت
لبنان گفتوگو است و گفت« :ما باید برای حل
مشکالت روزانه شــهروندان تالش کنیم» .وی
افزود :دولت با وجود خشونتهای دلسرد کننده
در بیروت متعهد به برگزاری انتخابات در مهلت
قانونی اســت .میقاتی با تاکید بر اینکه دولت
یک مقام اجرایی اســت و نمیتواند در کار قوه
قضائیه دخالت کند ،در پاســخ به درخواستها
برای استعفا تاکید کرد که وی همچنان در دولت
میماند تا به موضوع تحقیق درباره انفجار در بندر
بیروت بپردازد .وی در این مصاحبه با بیان اینکه
خشونتهای روز پنجشنبه یک «شکست» برای
دولت محسوب میشود گفت که کابینهاش بر آن
غلبــه خواهد کرد .میقاتی گفت« :لبنان مرحله
سختی را پشت سر میگذارد و مانند یک بیمار
در مقابل بخش اورژانس است .با تشکیل دولت
 ،ما وارد اورژانس شــدیم .هنــوز مراحل زیادی
برای شــفای کامل این بیمار داریم ».وی با بیان
اینکه بانک مرکزی نقدینگــی ارزی ندارد که
بتواند از آن استفاده کند ،گفت :دولت در تالش
است تا پیش از این مذاکرات برای نجات کشور
از سقوط اقتصادی ارقام مالی الزم را به صندوق
بینالمللی پول ارائه دهد .میقاتی گفت که صورت
حســابهای مالی الزم «در روزهای آینده» به
صندوق بین المللی پول ارائه میشود .سیستم
مالی لبنان در ســال  ۲۰۱۹پس از چندین دهه
فســاد و ضایعات در این کشــور و تحت فشار
روشهای تأمین مالی ناپایدار فروپاشــید .طی
دو سال گذشــته ،پول لبنان بیش از  ۹۰درصد
ارزش خود را از دست داد و بانک جهانی بحران
اقتصادی را یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در

تاریخ معاصر توصیف کرد.
نهاد ریاســت جمهوری لبنان روز جمعه ادعای
درخواســت بازپرس تحقیقات در پرونده انفجار
بندر بیروت بــرای کنارهگیــری از این پرونده
را تکذیــب کرد .به گزارش ایســنا ،بــه نقل از
خبرگزاری آناتولی ،این نهاد در توئیتی نوشــت،
دفتر اطالعرسانی نهاد ریاست جمهوری ادعاها
درباره تماس قاضی طارق بیطار ،بازپرس پرونده
انفجار بندر بیروت با میشل عون ،رئیس جمهوری
لبنان و ابالغ کنارهگیری خــود از این پرونده را
رد کرد.
نهاد ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد ،این خبر
ساختگی است و صحت ندارد بخصوص که هیچ
تماسی بین این دو صورت نگرفته است.
همچنین نهاد ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد،
میشل عون ،رئیس جمهوری این کشور با موریس
سلیم ،وزیر دفاع لبنان وضعیت امنیتی را در پی
بروز حوادث خشــونتآمیز در منطقه الطیونه و
نیز نقش ارتش در کنترل اوضاع ،برقراری مجدد
امنیت و ثبــات و ممانعت از وقــوع دوباره این
حوادث بررسی کرد .در این دیدار لزوم تسریع در
انجام تحقیقات برای تعیین مسووالن و عامالن
این جنایت و بازداشــت آنها بررسی شد .سلیم
گفت ،بخش نظامی برای حفظ امنیت ،ثبات و
سالمت شــهروندان هوشیار است و به هیچ نوع
تجاوزی اجازه نخواهد داد که آشوب و ناآرامی به
پا کرده یا امنیت عمومی را تهدید کند.
نقش سفارت آمریکا
رئیس شــورای اجرایی جنبش حزباهلل لبنان،
روز جمعه ،در مراســم تشــییع شهدای حادثه
تیراندازی روز پنجشنبه بیروت گفت :پشت پرده
وقایع دیروز پایتخت این کشــور دستان آمریکا
دیده میشود .به گزارش ایرنا از المیادین« ،هاشم
صفی الدین» گفت :ما در خصوص خونهایی که
در کشتار روز گذشته ریخته شده ،به حق خود
خواهیم رسید.وی افزود :حزب القوات اللبنانیه در
تالش بود جنگ داخلی جدیدی در لبنان به راه
اندازد و در این زمینه مدتها پیش برنامه ریزی
را آغاز کردها ست.رئیس شورای اجرایی حزباهلل
اضافه کرد :به نظر میرسد که آمریکاییها شتاب
زده برای ایجاد جنگ داخلی این حزب را تحریک
میکند.
صفیالدین گفت :حزب القوات اللبنانیه خواست
لبنان را به جنــگ داخلی نفرتانگیز بازگرداند.

آنها این کشتارها را به راه انداختند و با آن رشد
میکنند و این حزب در ازای پول به خواســت ه
آمریکاییها پاسخ مثبت میدهد.
وی افزود :آنچه روز گذشــته شــاهدش بودیم،
بخشی از اقداماتی بود که سفارت آمریکا در لبنان
آن را مدیریــت و برخی طرفهــای عربی آن را
تأمین مالی میکنند.این مقام حزباهلل اضافه کرد:
ما نه به جنگ مذهبی و نه جنگی داخلی کشیده
خواهیم شــد؛ اما نمیتوانیم اجــازه دهیم خون
شهدای ما پایمال شــود.رئیس شورای اجرایی
حزباهلل گفت :همان گونــه که داعش و جبهه
النصره برای لبنان خطرناک بود ،خطر دیگری نیز
وجود دارد که منبع آن طرح جدید آمریکاست.
واکنش ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص
وقایع تلخ لبنان اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران ضمن تاکید بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش
لبنــان ،با دقت و از نزدیک تحوالت لبنان را زیر
نظر دارد و بر این باور اســت که مردم ،دولت و
ارتش در کنار مقاومت لبنان با انسجام و وحدت
خود ،مانند همیشه از فتنهها و دسیسههایی که
ریشه در رژیم صهیونیستی دارد و توسط اربابان
و عوامــل این رژیم طراحی و اجرا میشــود ،با
موفقیت و سربلندی عبور خواهند کرد.سخنگوی
وزارت امور خارجه با محکوم کردن و ابراز تاسف
عمیق از آتش گشودن و تیراندازی به مردم بی
گناه لبنان که در حال تظاهرات مســالمتآمیز
بودهاند ،تاکید کرد :ضروری است دولت و مقامات
لبنان نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این
جنایتها و فتنهانگیزی میان مردم لبنان اقدام
عاجل کنند.
واکنش اتحادیه اروپا
به گزارش تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه
اروپا ،پیتر استانو گفت :از تمام طرفها و رهبران
میخواهیم تا به آرامی و مســئوالنه اقدام کنند
تا از بروز خشــونت در این مقطع حساس لبنان
جلوگیری شــود .وی تصریح کرد :اولویت باید
مقابله ســازنده و فوری با تمام بحرانهای لبنان
باشد .وی خاطرنشــان کرد :اتحادیه اروپا تاکید
دارد که تحقیقــات درباره انفجــار چهارم اوت
 ۲۰۲۰بیروت باید هرچه سریعتر تکمیل شود.
ایــن تحقیقات به گفته او باید بیطرفانه ،موثق،
شفاف و مستقل باشد تا آنهایی که مسئول این
حادثه بودند پاسخگو باشند.

اردوغان :گروههای تروریستی در سوریه از حمایت آمریکا برخوردارند
به گزارش ایرنــا از خبرگزاری آناتولی ترکیه ،رجب طیب اردوغان
افزود :در ســوریه با حمایت نیروهای ائتالف بــه رهبری آمریکا،
حزب کارگران کردســتان (پ .ک .ک) و نیروهــای ُکرد تقویت
میشوند.رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد :در مرحله آتی ،مبارزه ما با
آنها به صورت کامال متفاوت ادامه خواهد داشت .ما با سازمانهای
تروریســتی مورد حمایت آمریکا و نیروهای نظام ســوریه مبارزه
خواهیم کرد و در این مورد مصمم هستیم.
پیشتر مولــود چاوش اوغلو وزیر خارجــه ترکیه گفته بود که
واشنگتن ســاح در اختیار گروههای مسلح ُکرد قرار میدهد.
وزیــر خارجه ترکیه گفته بود که آنچه را که الزم اســت ما در

سوریه انجام میدهیم« .رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری
ترکیه روز دوشــنبه آمادگی خود را بــرای مهار تهدیدها علیه
نیروهای ترکیه در شمال سوریه را اعالم کرد.اخیرا وزارت کشور
ترکیه اعالم کرد کــه در حمله به یک خودروی زرهی نظامیان
(متجاوز) این کشــور در شمال حلب ســوریه یک نظامی ترک
کشته و ســه نفر دیگر زخمی شدند .طبق این بیانیه ،نیروهای
ُکرد دموکراتیک ســوریه با موشک هدایت شــونده ،خودروی
زرهی (نظامیان متجاوزان) ترکیه را در حد فاصل شهر «مارع»
و «اعزاز» در شــمال حلب هدف قرار دادند.ارتش ترکیه از سال
 ٢٠١۶به این ســو در  ۲عملیات سپر فرات ( ۳شهریور  ۹۵تا ۹

فروردین  )۹۶و شاخه زیتون ( ۳۰دیماه  ۹۶تا  ۴فروردین ،)۹۷
چهار هزار کیلومتر از خاک ســوریه از جمله عفرین و شهرهای
الباب ،اعزاز و جرابلس را تصرف و به اشغال خود درآورده است.
آنکارا در  ۲۵مهرماه  ۹۸نیز برای عقب راندن شبه نظامیان کرد
سوریه موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوری» از مناطق مرزی
الرقه و الحسکه سوریه ،عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»
را در شمال سوریه آغاز کرد که این عملیات یک هفتهای ،پس
از توافق آتش بس میان آنکارا و واشــنگتن متوقف شد و ترکیه
به شــبه نظامیان ُکرد سوریه پنج روز مهلت داد که تا عمق ۳۲
کیلومتری از مرز ترکیه عقب نشینی کنند.

بیانیه مشترک نخستوزیر و رئیس جمهور عراق درباره انتخابات
برهم صالح ،رئیس جمهور عراق و مصطفی الکاظمی ،نخست
وزیر عراق در بیانیه مشترکی اعالم کردند :اراده و خواست مردم
اصل اساسی و قانونی به عنوان منبع مشروعیت حکومت است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المیادین ،در این بیانیه آمده است،
انتخابات یک مسئله ملی و روند دموکراسی مسالمتآمیز برای
رجوع به شهروندان و گزینههایشان است .دو طرف بر لزوم اخذ
اعتماد عراقیها به روند انتخابات تأکید کردند تا انتخابات بیانگر
اراده و خواست واقعی آنها باشد .صالح و الکاظمی همچنین
درباره اعتراضات علیــه روند انتخابات اعالم کردند :اعتراضات
در راســتای قانونی مورد قبول اســت و تعامل با آن براساس
قانون اساسی و قانون باید مسئله اصلی باشد.دو مقام مذکور بر
حمایت از کمیساریای انتخابات و هیئت قضایی متخصص برای
پیگیری این پرونده و جدیت کامل در بررسی شکایتها علیه
روند انتخابات تأکید کردند.
دو طرف از تمام طرفها خواســتند موضع ملی مسئوالنهای
را درباره منافع عالی کشــور و پایبندی به آتشبس و ممانعت
از هرگونه تنشــی که صلح و امنیت جامعه را احتماال تهدید

میکند ،اتخاذ کنند.عالوه بر این رؤســای جمهوری و شورای
عالی قضائی عراق با انتشار بیانیهای مشترک بر ضرورت فصل
الخطــاب قرار دادن قانون در همــه اعتراضات مربوط به روند
اجرای انتخابات در کشور تأکید کردند.
برهم صالح و فائق زیدان ،رئیس شورای عالی قضائی ،در بیانیه
مشــترک خود که روز (جمعه  15اکتبر) منتشــر شد تأکید
کردند که این بیانیه را نظر به مســئولیتهای ملی و قانونی و
حقوقی خود و در راستای تالش برای حفظ سالمت روالهای
قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید
بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراســت از
امنیت و ثبات کشــور و جلوگیری از کشیده شدن کشور به
هرگونه تنش منتشر کردهاند.در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار
دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه
انتخابات حقی ملی و مســیر مسالمتآمیز دموکراتیک برای
اطالع از آرا و گزینههای ملت است تأکید و افزوده شده که باید
اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتابدهنده
اراده واقعی آنان باشــد.به گزارش میدل ایســت نیوز ،رئیس

جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره
روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید
کردهاند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و
قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.
آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیســاریای عالی مســتقل
انتخابــات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواســتار پیگیری
جــدی این موضــوع و بررســی دقیق همه شــکایتهای
مطرحشــده به صورت دقیق و حرفهای و مسئوالنه شدهاند.
در این بیانیه از همه طرفهای سیاســی عراق خواسته شده
که با نگاه مسئولیتپذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و
آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقالنیت اولویت دهند و از
هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر
مواجه کند خوددای کنند.
آنــان همچنین خواســتار تالش همه طرفهــا برای تحقق
گامهای بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت
و تحققبخش به آمال آنان در اصالحات و توسعه باشد و برای
تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شدهاند.

منابع دیپلماتیک مصری اعالم کردند که پروژه خط انتقال
برق بین مصر ،یونان و قبرس نوعی به محک گذاشــتن
میزان امکان ادامه آتش بس سیاسی کنونی میان قاهره و
آنکارا و براساس توافقهایی است که طی ماههای گذشته
حاصل شد و به بهبود محدودی در روابط دوجانبه و توافق
بر سر مسئله ترسیم مرزهای منطقه اقتصادی میان دو
کشور منجر شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از العربی الجدید،
محمد شاکر المرقبی ،وزیر برق مصر اخیرا توافق جدیدی
را برای خط انتقال برق در آتن امضا کرد .قرار است وی
برای امضای توافق دیگری دیروز(جمعه) به قبرس برود.
به گفته منابع مرحله اول این توافق شامل ایجاد دو خط
انتقال برق است که در نوع خود در دریای مدیترانه میان
مصر و دو کشور اروپایی بزرگترین هستند.این منابع اعالم
کردند ،این پروژه احتماال موجب حساسیت درباره روابط
با ترکیه میشود و نوعی به محک گذاشتن میزان امکان
ادامه آتش بس سیاسی کنونی میان قاهره و آنکارا است به
ویژه اینکه برخی اختالفات میان دو کشور درباره رهبران
اخوان المسلمین و ازسرگیری پخش شبکههای مخالفان
همچنان ادامه دارد .مشــکالتی میان دو کشور به وجود
آمده اســت که از جمله آن این است که ترکیه معتقد
اســت اخراج تعداد محــدودی از جوانانی که مصر را به
صورت غیرقانونی ترک کردهاند برای مرحله کنونی کافی
است .همچنین ترکیه کمکهای قابل توجهی به دستگاه
امنیت مصر درباره پیگیری حمایت مالی از خارج برای
انجام برخی فعالیتهای مخالفان نکرده است .این منابع
تأکید کردند ،این مشــکالت به کند شدن توافق نهایی
برای باالبردن ســطح نمایندگی دیپلماتیک در قاهره و
آنکارا و تبادل ســفرا و برگزاری دیدار قریب الوقوع میان
وزرای خارجه دو کشور در آینده نزدیک شده است.درباره
پرونده مرزهای دریایی همچنان پیشرفتی حاصل نشده
اســت و ماه میالدی جاری کمیته مشترک متخصص
نشستی را برگزار نکرد .هنوز مذاکره برای دستیابی مصر
به مساحت اضافی از منطقه اقتصادی نهایی نشده است.

اعالم آمادگی آذربایجان برای
عادیسازی روابط با ارمنستان

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان از آمادگی کشورش
برای عادیسازی روابط با ارمنستان در چارچوب اصول
قوانین بینالمللی ،حاکمیت و تمامیت ارضی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه دیلی صباح ،جیحون
بایراموف ،وزیــر امور خارجه جمهــوری آذربایجان در
سخنرانی در جریان شورای وزرای امور خارجه سازمان
کشورهای مستقل همسود گفت :جمهوری آذربایجان
آماده عادی سازی روابط با ارمنستان مطابق با قوانین بین
المللی به ویژه در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی به رغم
تمامی مشکالت است.او در ادامه متذکر شد که جمهوری
آذربایجان بعد از سه دهه قادر به تضمین تمامیت ارضی
خود با آزادسازی منطقه قرهباغ از اشغال ارمنستان است
و همچنین عنوان کرد که ارمنســتان میراث فرهنگی،
تاریخی و مذهبی جمهوری آذربایجــان را از بین برده
اســت.بایراموف در حاشیه این نشست به دیدار سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه رفته و دو طرف در این
دیدار بر ســر روابط دوجانبه و همچنین اجرای اعالمیه
آتشبس به بحث پرداختند.

تصمیم ایران برای بازگشت به
مذاکرات وین جدی است

خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع
آگاه مدعی شــد ایران معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا را در ســفر اخیرش به تهران مطلع ساخته
اســت که در حال تکمیل تیم مذاکراه کننده خود برای
از سرگیری مذاکرات وین است.به گزارش ایسنا ،الرنس
نورمــن خبرنگار روزنامه والاســتریت ژورنــال درباره
ازســرگیری مذاکرات وین در صفحه توییترش نوشت:
طبق گفته یک منبع مطلع ،ایران به انریکه مورا معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا به تهران
سفر کرده بود ،گفته است در حال نهاییسازی اقدامات
در راستای تکمیل کردن تیم مذاکره کنندهاش میباشد
و بر تصمیمشــان برای بازگشــت به مذاکرات وین نیز
تاکید کردهاند.نورمن به نقل از این منبع مطلع کا نامی
از او برده نشده ،افزود :آنها[ایران] کامال در بازگشت به
مذاکرات وین برای خاتمه دادن(تکمیل) مذاکرات وین
مصمم هستند .خبرنگار وال استریت ژورنال همچنین به
نقل از این منبع آورده اســت :مذاکرات با ایران در پایان
اکتبر در بروکسل فقط میان اتحادیه اروپا و ایران انجام
خواهد شد .ایران مذاکرات دوجانبه دیگری خواهد داشت.
ایدهای که مطرح است« ،پرداختن به تمامی متنهای روز
میز در وین» به منظور شفافســازی آنها با تیم جدید
ایران است و «آنها سواالت متعددی در این باره خواهند
داشت» .انریکه مورا که اخیرا به منظور رایزنیها پیرامون
از ســرگیری مذاکرات احیای توافق هستهای به تهران
آمده بود ،با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه
کشورمان دیدار کرد.

