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تاکید اسد بر اهمیت حضور 
نظامی روسیه در سوریه

رئیس جمهــوری 
ســوریه بــر اهمیت 
پایگاه هــای نظامــی 
روسیه در خاک سوریه 
تاکیــد کــرد و گفت: 
حضور نظامی روسیه امنیت و ثبات را در سوریه حفظ 
کرده و با تروریسم جهانی مبارزه می کند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از رای الیوم، بشار اسد، عنوان داشت: در 
سوریه در حال حاضر، ما با تروریسم بین المللی مقابله 
می کنیم و روسیه به ما در تحقق امنیت و ثبات کمک 
می کند، اما بعد از آنکه تروریســم از بین برود، نقش 
دیگری وجود دارد که روسیه در سطح بین المللی به 
ایفای آن خواهد پرداخت که عبارت از ترغیب کردن 
جامعه بین الملل و کشورهای مختلف برای اجرای قانون 
است. وی عنوان داشت که خللی میان قدرت ها در نظام 
روابط بین المللی کنونی وجود دارد و روسیه باید توازن 
از دست رفته را بازگرداند. اسد خاطرنشان کرد: حضور 
روسیه تضمینی برای امنیت است و اینکه نظام جهانی 
دارای عدالت و توازن بیشتری شود، طبیعتاً اگر غرب 
از سیاست خصمانه خود مبنی بر به کارگیری قدرت 
نظامی اش برای ایجاد مشکالت در جهان دست بردارد، 
چه بسا روسیه نیز به چنین سیاستی نیاز نخواهد داشت. 
اما جهان امروز نیازمند توازنی اســت که از آن سخن 
گفتم. حضور نظامی روسیه نقش مهم و گسترده ای را 
نه فقط در سوریه ایفا می کند، بلکه در سراسر جهان نیز 

نقش روسیه اینگونه است.
    

دیدار رئیس ستاد هیات حشدشعبی 
با نماینده سازمان ملل در عراق

رئیس ستاد هیات 
حشد شــعبی دیروز 
)جمعه( با نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در 
عراق در مقر این هیات 
دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از بغداد 
الیوم، هیات حشد شعبی در بیانیه ای اعالم کرد که 
در این دیدار میان عبدالعزیز المحمداوی، رئیس 
ستاد حشد شــعبی با جنین پالسخارت، نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، تحوالت اوضاع 
امنیتی در کشور و پیگرد عناصر باقی مانده داعش که 
تالش می کنند امنیت و ثبات را در برخی مناطق از 
بین ببرند، مورد بررسی قرار گرفت. طبق این بیانیه، 
المحمداوی در این دیدار خاطرنشان کرد که حشد 
شعبی یک نهاد رسمی است که وابسته به دولت عراق 
است و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عمل 
می کند. وی ادامه داد، حشد شعبی به تالش ها برای 
مبارزه با تروریسم و بازگرداندن خانواده های آواره 
ادامه می دهد و دست به تالش های امنیتی و خدماتی 
گسترده ای برای فراهم کردن فضا جهت پایان دادن 
به پرونده آوارگان در عراق می زند. المحمداوی نقش 
سازمان ملل در حمایت و پشتیبانی از عراق را ستود.

    
هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه در 

مورد حفاری گاز در شرق مدیترانه
اتحادیــه اروپا در 
بیانیــه ای بــه ترکیه 
نســبت بــه عملیات 
حفاری گاز در شــرق 
دریای مدیترانه به این 
کشور هشــدار داده اســت. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه در این بیانیه که پس از نشست سران اتحادیه 
اروپا در بروکسل صادر شــده، آمده است در صورت 
ادامه عملیات »تحریک آمیــز« ترکیه در آب های 
قبرس، علیه این کشور تحریم های »قریب الوقوع« 
وضع خواهد شد. اتحادیه اروپا اعالم کرد، اگر ترکیه 
به »تجاوزغیر قانونی به آب های قبرس« ادامه دهد، 
این نهاد ممکن اســت، اقدامــات تنبیهی از جمله 
تحریم های وسیع اقتصادی علیه آنکارا وضع کند. 
رئیس کمیسیون اروپا در نشستی خبری گفت: »در 
صورت تکرار اقدام های اخیر توسط ترکیه اتحادیه 
اروپا از همه ابزارها و مکانیزم های خود استفاده خواهد 
کرد. ما ابزارهایی در اختیار داریم که می توانیم سریعا از 
آنها بهره بگیریم«. اورزوال فون در الین، به خبرنگاران 
گفت که اتحادیه اروپا خواهــان »روابطی مثبت و 
سازنده با ترکیه است و این به نفع آنکارا هم خواهد بود.« 
او اضافه کرد: »اما این فقط درحالتی موثر خواهد بود که 
اقدامات تحریک آمیز و فشارها متوقف شود؛ بنابراین ما 
از ترکیه انتظار داریم از حاال به بعد از اقدامات یکجانبه 
خودداری کند. در صورت بروز چنین اقداماتی از سوی 
آنکارا، اتحادیه اروپا از همه ابزارها و گزینه های موجود 
اســتفاده خواهد کرد. ما جعبه ابزاری داریم که می 
توانیم فورا به کار بگیریم.« اعضای اتحادیه اروپا بعد 
از این دیدار که در ســاعات دیروقت شب انجام شد 
موافقت کردند رفتار ترکیه را بار دیگر در ماه دسامبر 
ارزیابی کنند و در صورتی که »تحریکات« متوقف 

نشده بود تحریم هایی اعمال کنند.

جهاننما
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از یکشنبه ششم مهر )۲۷ سپتامبر( 
درگیــری شــدیدی بیــن نیروهای 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در 

منطقه قره باغ جریان دارد.
بنا بر گزارش رســانه های خبری 
درگیری بین دو طرف در چند ساعت 
گذشــته شــدت یافته و هر دو کشور 
یکدیگر را به اقدامــات تالفی جویانه 

تهدید کرده اند.
خبرگــزاری فرانســه دیــروز 
گزارش کرد که ارمنســتان پیشنهاد 
میانجی گری برای آتش بس را پذیرفته 
و گفته اســت که حاضر به همکاری با 

میانجی گران است.
وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه 
در بیانیه ای از آمادگی این کشور برای 
همکاری با سازمان امنیت و همکاری 
اروپا با هــدف برقــراری آتش بس در 

قره باغ خبر داد.
وزیر خارجه ارمنستان نیز از آمادگی 
کشورش برای گفتگو با سازمان امنیت و 
همکاری اروپا جهت برقراری آتش بس 
مجدد در منطقه مورد مناقشه قره باغ 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،  
بیانیه وزارت خارجه ارمنستان در حالی 
منتشر شــده اســت که منابع خبری 
از تــداوم درگیری های مــرزی میان 

ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در 
صبح جمعه خبر دادند.

 وزارت دفاع جمهوری آذربایجان هم  
از درگیری های شدید مرزی با ارمنستان 
در روز جمعه خبــر داد و وزارت دفاع 
ارمنستان اعالم کرد که نیروی هوایی 
این کشــور یک هواپیمای جمهوری 

آذربایجان را منهدم کرده است.
جمهوری آذربایجان تاکید دارد تا 
زمانی که کنترل منطقه قره باغ را که در 
سه دهه گذشته در اختیار جدایی طلبان 
ارمنستان بوده، به دست نگیرد، جنگ را 

متوقف نخواهد کرد.
پس از درگیری هــای نظامی چند 
روزه ماه جوالی )اواســط تیرماه( بین 
نیروهــای جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان که منجر به تلفات جانی از 
هر دو طرف شد، جنگ لفظی و برخی 
تحرکات دیپلماتیک به تنش در منطقه 
قفقاز دامن زد و بــروز برخورد نظامی 
میان این دو کشــور را قابل پیش بینی 
کرده بود. دو کشور چندین دهه است که 
بر سر مالکیت منطقه قره باغ با یکدیگر 

اختالف دارند.
در ســال ۱۹۹۴ میالدی، به دنبال 
درگیری های چهارســاله نظامی دو 
کشــور، برخی دولت هــای اروپایی و 
منطقه برای پایــان دادن به منازعات 

ارضی میــان باکو و ایــروان وارد عمل 
شدند و ســرانجام با میانجیگری گروه 
مینسک ســازمان امنیت و همکاری 
اروپا، آتش بس میان طرفین مناقشه 
برقرار شــد؛ اما تالش های بین المللی 
برای حل مســالمت آمیز این مناقشه 

تاکنون نتیجه ای نداشته است.
همان گونه که اشاره شد؛ از یکشنبه 
گذشــته )۲۷ ســپتامبر/ ۶ مهر( نیز 
درگیری های شدیدی بین ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ 
شروع شده است و تازه ترین گزارش ها 
هم از شدت درگیری های بین دو کشور 
در شامگاه پنجشنبه و روز جمعه خبر 
می دهد. جمهــوری آذربایجان اعالم 
کرده اســت که نیروهای ارمنســتان 
از شــهر گوریس اقدام به گلوله باران 
کرده اند. باکو همچنین گفته  اســت 
اگر ارمنستان آتشباری خود را متوقف 

نکند، دست به تالفی خواهد زد.
ازســوی دیگر، مقامات ارمنستان 
از کشته شــدند ۵۴ نظامی دیگر این 
کشور طی پنجشنبه در منطقه قره باغ 

خبر داده اند.
دســت کــم یکصــد نفــر در 
درگیری های شــش روز گذشته بین 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان کشته 

شده اند.

درخواست رهبران روسیه، 
فرانسه و ایاالت متحده برای 

آتش بس فوری
در پی از ســرگیری درگیری های 
نظامی میان ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان بر ســر مناقشــه قره باغ، 
والدیمیر پوتین، امانوئل مکرون و دونالد 
ترامپ پنجشنبه در یک بیانیه مشترک، 
خواهان آتش بس و گفت و گو میان دو 

طرف مناقشه شده بودند.
رهبران این سه کشــور که به طور 
مشــترک ریاســت گروه مینسک را 
برعهده دارنــد، در بیانیه خود گفتند:  
"ما از رهبران ارمنســتان و آذربایجان 
می خواهیم که مذاکــرات را بالفاصله 
بــا حســن نیت و بدون پیش شــرط 

ازسربگیرند."

گروه مینســک در دهــه ۱۹۹۰ 
میالدی با هدف پایــان دادن به بحران 
قره باغ به وســیله ســازمان امنیت و 

همکاری اروپا تشکیل شد.
واکنش ترکیه به بیانیه گروه 

مینسک درباره قره باغ
رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی 
خود در پارلمان این کشور پس از بیانیه 
مشترک آمریکا، روسیه و فرانسه درباره 
مساله ناگورنو-قره باغ گفت که مخالف 

دخالت این کشورها در این مورد است.
رجب طیب اردوغان، گفت: با توجه 
به بی اعتنایی آمریکا، روسیه و فرانسه 
به این مساله در ۳۰ سال گذشته، این 
غیرقابل قبول است که آنها در امر یافتن 
یک آتش بس در منطقه مورد مناقشه 

قره باغ علیا دخالت کنند.
وی افزود، یک آتش بس دائمی تنها 
زمانی دست می دهد که "اشغالگران 

ارمنستانی" از قره باغ خارج شوند.
اظهارات اردوغان احتماال بر تنش با 
متحدان ناتو می افزاید چون نگرانی هایی 
وجود دارد که این درگیری قدرت های 
منطقه ای را به سوی روسیه سوق دهد 
که یک پایگاه نظامی در ارمنســتان و 

ترکیه دارد.
 ابراز نگرانی از

 اعزام نیروهای ترک به قره باغ
دفتر ریاســت جمهوری فرانســه 
اعالم کــرد کــه امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه و والدیمیر 
پوتین، همتای روس وی نگرانی های 
خود را درباره اعزام "مزدوران" از طریق 

ترکیه به ناگورنو-قره باغ ابزار داشتند.
همزمان، امانوئل مکــرون به طور 
جداگانه ترکیه را متهم کرده است که 
شبه نظامیان ســوری تحت حمایت 
خود را بــرای جنــگ در قره بــاغ به 
جمهوری آذربایجان فرســتاده است. 
رئیس جمهوری فرانسه تایید کرد که 
بیش از ۳۰۰ شبه نظامی از سوریه و از 
طریق ترکیه وارد منطقه ناگورنو-قره 

باغ شده اند.
رئیس جمهوری فرانسه در نخستین 
روز از نشست بروکسل گفت: می توانم 
این اطمینان را بدهم که بیش از ۳۰۰ 
شبه نظامی که پیشتر از منطقه حلب 
سوریه بیرون رانده شدند حاال از طریق 
منطقه غازی انتپ ترکیه وارد ناگورنو-

قره باغ شده اند. این یک حقیقت تایید 
شده است. این افراد شناسایی و رهگیری 
شده و همگی آنها به گروه تروریستی 

داعش مرتبط هستند.
وی افزود: من درباره این مســاله 
با والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روسیه نیز گفتگو کردم و او نیز تایید 
کرد که روسیه از این قضیه مطلع شده 
اســت. رفتار ترکیه به عنوان یکی از 
اعضای ناتو ناشایست است. ما چنین 
اقدامی را غیرقابل قبول می دانیم و در 
این مورد، ترکیه از خط قرمز ما عبور 

کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد: 
روسیه، آمریکا و فرانســه که ریاست 
مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و 
همکاری اروپا را برعهده دارند، یکسری 
ابتکارعمل هایی را برای متوقف کردن 
درگیری هــا در منطقــه مذکــور در 
نزدیکترین زمان ممکن ارائه خواهند 
داد. ما همچنان تماس های نزدیک خود 

را در این باره حفظ می کنیم.
کرملین به این مساله اشاره ای نکرده 
اما خبرگزاری تــاس از قول کرملین 
گزارش کــرد که اســتقرار احتمالی 
نیروهای شبه نظامی از سوریه و لیبی در 

قره باغ  به شدت خطرناک است.
ترکیه پیش از این، گزارش ها اعزام 
شبه نظامیان ســوریه ای به جمهوری 
آذربایجان را رد کــرده و درعین حال 
گفته بود که برای حمایت از جمهوری 
آذربایجان هر کاری که الزم باشد، انجام 

می دهد.
باید دید تالش جامعه جهانی برای 
پایان دادن به جنگی که هر روز بر ابعاد 
ویرانگر آن افزوده می شــود ثمربخش 

خواهد بود یا خیر؟ 

به رغم پذیرش پیشنهاد آتش بس ازسوی ارمنستان روی داد 

ادامه درگیری های شدید در قره باغ و میدان داری ترکیه
خبرگزاری فرانسه دیروز 
گزارش کرد که ارمنستان 

پیشنهاد میانجی گری برای 
آتش بس را پذیرفته است؛ با 

این حال، رسانه ها از شدت 
یافتن درگیری و افزایش 
اقدامات تالفی جویانه دو 
طرف در روز گذشته خبر 

دادند

ترکیه پیش از این، 
گزارش ها اعزام شبه 
نظامیان سوریه ای به 

جمهوری آذربایجان را رد 
کرده و درعین حال گفته بود 
که برای حمایت از جمهوری 
آذربایجان هر کاری که الزم 

باشد، انجام می دهد

رئیس پارلمان لبنان و وزیر انرژی اسرائیل تأیید کرده اند که دو کشور بر سر چارچوب مذاکره درباره اختالفات مرزی خود به توافق 
رسیده اند.  یووال استاینیتس، وزیر انرژی اسرائیل، تأیید کرد که کشورش به زودی با میانجیگری ایاالت متحده جهت حل مناقشات 
دیرپای مرزی با لبنان وارد گفت وگو می شود. این مقام اسرائیلی گفت انتظار می رود که مذاکرات در پایان روزهای تعطیالت کلیمی 
در ۹ اکتبر انجام گیرد. لبنان و اسرائیل در مرزهای زمینی و دریایی اختالفاتی دارند که تاکنون باعث درگیری های زیادی شده است. 
دو کشور به طور رسمی در حالت جنگ به سر می برند. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، نیز در 
کنفرانسی خبری در بیروت اعالم کرد که مذاکرات میان دو کشور در پایگاه سازمان ملل در 
نزدیکی مرزهای جنوبی لبنان و در منطقه موسوم به »نوار آبی« برگزار می شود که زیر نظر 
واحدهای سازمان ملل قرار دارد.  به گفته نبیه بری »این توافق تنها بر سر تعیین چارچوبی 
برای گفت وگوها انجام گرفته و نه بیشتر.« او همچنین گفت که در جلسات مذاکره نمایندگان 

ایاالت متحده و هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان حضور خواهند داشت.

عبدااله عبداهلل، رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانستان روز جمعه از طالبان خواست بی درنگ آتش بس جنگ داخلی را 
بپذیرد. کند. به گزارش خبرگزاری »آوا پرس« افانستان، وی که رهبری دولت افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان را به عهده 
دارد امروز در گفت وگو با رسانه ها در کابل گفت که از آغاز مذاکرات صلح در این کشور نه تنها جنگ داخلی متوقف نشد، بلکه شدت 
نیز یافت، چون اگرچه این گروه در مذاکرات صلح شرکت دارد اما همچنان به حمالت خود به اهداف دولتی و مردمی در کشور 
ادامه می دهد. دولت افغانستان و طالبان در تالش برای پایان دادن به جنگی که از حمالت 
تروریستی سال ۲۰۰۱ در آمریکا ادامه داشته است، برای اولین بار در اواسط ماه سپتامبر 
امسال مذاکرات صلح را آغاز کردند. یک مقام گروه طالبان نیز دیروز به شبکه تلویزونی 
»ان اچ کی« ژاپن در کابل گفت که اگرچه این گروه به مشــمول شدن موضوع آتش بس 
در مذاکرات اعتراضی ندارد، اما حکومت بر کشور بر اساس شریعت اسالمی نیز باید مورد 

گفت و گو قرار گیرد.

مقام عالی افغانستان خواهان التزام طالبان به آتش بس شدلبنان و اسرائیل برای حل مسائل مرزی خود گفت وگو می کنند

دیروز ترامپ با انتشــار توئیتی اعالم کــرد که نتیجه 
آزمایش کرونای او و همسرش مثبت بوده است. او پیش تر 
در پی ابتالی دســتیار خود، هوپ هیکس، به کووید۱۹ با 
انتشار توئیتی اعالم کرده بود که او و همسرش، مالنیا ترامپ 

به قرنطینه می روند.
برخی کاربران توئیتر در واکنش به مثبت شدن تست 
کرونای رئیس جمهور آمریکا و همسرش با کنایه به توصیه 
او به استفاده از مواد شوینده برای مقابله با کرونا،  نوشتند: 

آقای ترامپ بفرما وایتکس!
گفتنی است پس از اعالم ابتالی ترامپ به کرونا ارزش 
سهام داو جونز بیش از ۴۰۰ واحد پایین آمد. معامالت آتی 
 Nasdaq ۵۰۰ و معامالت آتی نزدک S&P اس اند پــی

۱۰۰ نیز در کانال منفی قرار گرفتند.
به گــزارش خبرگزاری هــا معامالت آتی ســهام در 
بازارهــای بورس، پــس از آنکــه دونالد ترامــپ، رئیس 

جمهور آمریــکا اعالم کرد آزمایش ویــروس کرونای وی 
و همســرش مثبت اســت، کاهش یافت. قیمت نفت نیز 
در پی اعــالم وضعیت کرونایی ترامپ دچار افت شــد. هر 
بشکه نفت ســبک آمریکا با کاهش ۸ /۲ درصدی نسبت 
به روز قبــل ۶۲ / ۳۷ دالر معامله شــد. بهــای نفت برنت 
 دریای شــمال هم کاهشــی ۶ / ۲درصدی نشــان داد و 

به ۸۷ / ۳۹ دالر رسید.

اتحادیه اروپا دیروز )جمعه( ۴۰ تن از مقام های بالروس 
را که به »مداخله و تقلب« در انتخابات ریاست جمهوری ۹ 

اوت متهم هستند، تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری تاس، شارل میشل، رئیس شورای 
اروپا گفت: ما تصمیم گرفتیم که تحریم هایی را که در اوت 
تایید کرده بودیم، اجرایی کنیم. این بدان معناســت که 
این ۴۰ تن که اســامی آنها در فهرست سیاه آمده، تحریم 

می شوند.
وی پس از نشســت اتحادیــه اروپا گفت: الکســاندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس در این فهرست نیست.
در همین حال، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
گفت، لوکاشــنکو به این دلیل در فهرست نیست که این 
مساله می تواند درخواســت اتحادیه را در انجام گفتگو با 
اپوزیسیون با میانجی گری سازمان امنیت و همکاری اروپا 

تضعیف کند و تحت الشعاع قرار دهد.

به تالفی این اقدام، بالروس نیز مقام هــای اروپایی را 
تحریم کرد.

وزارت خارجه بالروس روز جمعه اعالم کرد که لیستی از 
افرادی را که به تالفی تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه 

اروپا از ورود به بالروس منع شده اند، تهیه کرده است.
وزارت خارجه بــالروس گفت که این لیســت علنی 

نخواهد شد.

تست کرونای  ترامپ و مالنیا مثبت شدتحریم متقابل اتحادیه اروپا و  بالروس علیه یکدیگر

خبرخبر


