
رنج های ناتمام امارات برای فلسطین 
خیان��ت ام��ارات به فلس��طین همچنان ب��ر درد و 
رن��ج ملت فلس��طین می افزای��د چنانک��ه مقامات 
صهیونیستی در راستای سیاستهای تجاوزکارانه تل 
آویو از احداث ۲ هزار و ۱۶۶ واحد مسکونی جدید 

در کرانه باختری خبر دادند.
اقدام��ات توس��عه طلبان��ه رژیم صهیونیس��تی در 
زمینه شهرک س��ازی در مناطق فلسطینی نشین، 
همچنان ادامه دارد.رس��انه های رژیم صهیونیستی 
از موافق��ت مقام��ات این رژیم با اح��داث ۲ هزار و 
۱۶۶ واح��د مس��کونی دیگ��ر در کران��ه باخت��ری 
خبر دادند.این در حالی اس��ت که حس��ن بریجه« 
مدی��ر دفتر کمیته مقاوم��ت در برابر دیوار حائل و 
شهرک های صهیونیس��تی روز گذشته اعالم کرده 
بود: مقامات رژیم اشغالگر قدس ساخت و ساز ۵۰۰ 
واحد مسکونی جدید را در روستایی موسوم به »واد 
فوکی��ن« نزدیک بیت لحم تصویب کردند. مقامات 
صهیونیس��تی دیروز تغییر مرزهای اراضی اش��غال 
ش��ده در منطقه »عرب التعامره« در ش��رق استان 
بی��ت لحم را تصویب کرده و با این کار قصد تصرف 
بخش بیش��تری از زمین های اهالی این روس��تا را 
دارند. بیت لحم یکی از ش��هرهای مهم فلس��طین 
است و در جنوب کرانه باختری واقع شده است. در 
همین حال نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات 
علیه فلس��طینیان، تنها در یک ماه ۳۴۱ فلسطینی 
را بازداش��ت کرده اند. در گزارش��ی که باشگاه اسیر 
فلس��طینی، موسسه غیر دولتی رس��یدگی به امور 
اس��را و حقوق بش��ر »الضمیر« و سازمان امور اسرا 
و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین 
منتشر کرد، آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی 
طی ماه س��پتامبر ۱۱۷ فلس��طینی در شهر قدس، 
۸۰ فلس��طینی را در اس��تان الخلیل)جنوب(، ۲۵ 
نف��ر را در اس��تان رام اهلل و ۱۵ نف��ر را در نوار غزه 
بازداشت کرده اند و بقیه بازداشتی ها نیز از ساکنان 
دیگر استان های کرانه باختری بوده اند.تعداد اسرای 
فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در حال 
حاض��ر حدود ۴۴۰۰ نفر از جمله ۳۹ زن اس��ت و 
۱۵۵ نفر از بازداش��تی ها نیز کودک و حدود ۳۵۰ 

نفر نیز بازداشتی اداری )بدون اتهام( هستند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

دور نخس��ت مذاکرات غیر مس��تقیم می��ان لبنان و رژیم 
صهیونیس��تی برای ترس��یم مرزها با میزبانی سازمان ملل 
و میانج��ی گری آمری��کا برگزار گردید. حالی این س��وال 
مطرح اس��ت که ای��ن مذاکرات در چه ص��ورت به نتیجه 
خواهد رسید و آیا چشمنداز روشنی برای آن وجود دارد؟ 
مذاکرات برای ترس��یم مرزها در حال��ی صورت می گیرد 
که ش��رایط برگزاری آن امری مهم اس��ت چرا که چنانکه 
جریان های مقاومتی لبنان تاکید دارند محور مذاکرات در 

چارچوب نظامی اس��ت و نه رویکردی سیاسی. در همین 
چارچ��وب دو جنب��ش حزب اهلل لبن��ان و جنبش امل در 
بیانیه ای مش��ترک به بیان نکاتی درباره س��اختار هیئت 
لبنانی مذاکره کننده با رژیم صهیونیس��تی درباره ترسیم 
مرزها که روز چهارش��نبه اولین نشست آن برگزار میشود، 
پرداختند.در این بیانیه آمده اس��ت: چارچوب توافقی که 
نبیه بری رئی��س پارلمان لبنان درباره مذاکرات ترس��یم 
مرزه��ا اعالم کرده در مقدمه آن بر تفاهم س��ال ۱۹۹۶ و 
قطعنامه ۱۷۰۱ اش��اره شده که بر اساس آن نشست های 
دوره ای فق��ط میان افس��ران نظامی برگزار می ش��ود در 
نتیجه ساختار هیئت لبنانی که در آن مقامات غیر نظامی 
نیز حضور دارند بر خالف این چارچوب به شمار می آید.

در نتیج��ه، موض��ع جنبش ام��ل و ح��زب اهلل لبنان و بر 
اس��اس پایبندی به اصول ملی و مخالفت با کشیده شدن 

به خواسته دشمن صهیونیس��تی از طریق تشکیل هیئت 
مذاکره کننده که اکثر آنها را ش��خصیت های سیاس��ی و 
اقتصادی تشکیل میدهند اعالم میگردد که به طور کامل 
ب��ا این روی��داد مخالفت کرده و آن را خ��ارج از چارچوب 
تفاهمی که بر اس��اس آن توافق حاصل شد می داند که بر 
خ��الف موضع لبنان و منافع عالی آن به ش��مار می آید و 
تسلیم شدن به خواسته اسرائیل که خواستار عادی سازی 
به هر ش��کل ممکن اس��ت می باشد. هش��دار جریان های 
مقاوم��ت لبنان برگرفته از این امر اس��ت که آمریکا که با 
روند س��ازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی 
تالش کردند ت��ا خود را فاتح روند صلح خاورمیانه معرفی 
نمایند اکنون با ترفند تبدیل مذاکرات غیر مستقیم نظامی 
به سیاس��ی بر آنند تا لبنان  را نیز در مسیر سازش با این 
رژیم معرفی نمایند چنانکه پذیرش پس��ت نخست وزیری 

توسط سعد حریری نیز در این چارچوب تعریف می شود. 
نکت��ه مهم دیگر آن اس��ت که آمریکا و س��ازمان ملل که 
ادع��ای میانجی گری را مطرح می س��ازند به جای اعمال 
فش��ار بر لبنان برای عقب نش��ینی از حق��وق مرزی اش و 
نیز خلع س��الح مقاومت، باید به مقابل��ه با تجاوزات رژیم 
صهیونیس��تی پرداخته و ای��ن رژیم را به کنار گذاش��تن 
سیاس��ت تجاوز و اش��غالگری علیه لبنان وادار سازند.  تا 
زمانی که این مولفه صورت نگیرد این مذاکرات دستاوردی 
ب��ه همراه نخواه��د داش��ت. آمریکایی ها تاکن��ون راه بی 
صداقت��ی را در روند مذاکرات مذکور در پیش گرفته اند و 
حربه اقتصادی و سیاس��ی برای تس��لیم سازی لبنان بهره 
گرفته اند که با ایس��تادگی جریان ه��ای مقاومت و ملت و 
ارت��ش لبنان تاکنون این سیاس��ت ناکام مان��ده و آمریکا 

نتوانسته سیاست تحمیلی علیه لبنان را اجرایی سازد. 

یادداشت

گزارش
در میانه تنش های چین و آمریکا و تالش های تحریک آمیز 
واشنگتن برای فروش سالح به تایوان، »شی جین پینگ« 
از نیروهای نظامی کشورش خواست تمام انرژی و فکر خود 

را بر آمادگی برای جنگ متمرکز کنند.
»ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور چی��ن در بازدید از یک 
پایگاه نظامی در استان جنوبی »گوانگ دونگ« از نظامیان 
این کش��ور خواس��ت تمام انرژی و فکر خود را به آمادگی 
برای جنگ اختصاص دهند.»ش��ینهوا« خبرگزاری دولتی 
چین گزارش داد ش��ی در دیدار با تفنگداران دریایی ارتش 
آزادی بخش خلق چین در شهر »چاوژو« به سربازان چینی 
گفت حال��ت آماده باش را حفظ کنند و از آن ها خواس��ت 
کاماًل وفادار، خالص و قابل اعتماد بمانند. به گزارش شبکه 
آمریکایی س��ی ان ان، هدف اصلی سفر رئیس جمهور چین 
به گوانگ دونگ سخنرانی در چهلمین سالگرد منطقه ویژه 
اقتصادی شنژن بود که در سال ۱۹۸۰ برای جذب سرمایه 
خارجی تاس��یس شد و نقش��ی حیاتی در کمک به اقتصاد 
چین و تبدیل آن به دومین قدرت برتر اقتصادی جهان ایفا 
کرده اس��ت. اما دیدار رئیس جمه��ور چین از پایگاه نظامی 
در میانه تش��دید تنش ها بین چی��ن و آمریکا در دهه های 
اخیر و در ماه های گذشته بر سر مسئله تایوان و همه گیری 

کرونا، صورت گرفت.
منابع خبری از تقاضای کاخ س��فید از کنگره برای تصویب 
فروش س��ه بس��ته نظامی وی��ژه به تای��وان خب��ر دادند. 
خبرگزاری »رویترز« به نقل از منابع مطلع نوش��ت، وزارت 
خارج��ه آمریکا نیز در زمینه فروش حس��گرهای جنگنده 
»اف-۱۶«، موشک های پیش��رفته »اسلمر« ویژه حمله به 
اهداف دریایی و راکت های »هیمراس« مکاتباتی با کنگره 
انجام داده اس��ت. پیشتر نیز چهار مقام مطلع  فاش کردند 

که آمریکا قصد دارد هفت نوع س��الح و سامانه های نظامی 
از جمله مین، موش��ک ک��روز و رادار  به تایوان بفروش��د.
س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشس��ت خبری نسبت 
به فروش تجهیزات جنگی پیش��رفته به تایوان و س��اخت 

اس��تحکامات در نقاط مرزی به آمریکا و هند هش��دار داد. 
»ژائ��و لیج��ان« س��خنگوی وزارت خارجه چین ب��ا انتقاد 
از آمری��کا، گف��ت این اقدام نقض توافقات دیرینه اس��ت و 
واشنگتن روابط با تایوان را مقدم بر روابط با چین برشمرده 

است.
س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت: »ایاالت متحده اصل 
چین واحد و مفاد س��ه بیانیه مش��ترک  چین و آمریکا را 
به طور جدی نقض کرده اس��ت. با فروش اسلحه به تایوان، 
آمری��کا در ام��ور داخلی چی��ن دخالت جدی ک��رده و به 
حاکمیت و منافع امنیتی چین آس��یب ج��دی وارد کرده 
اس��ت.«این دیپلمات چینی  از اقدام��ات قانونی و الزم در 

صورت فروش سالح از سوی آمریکا به تایوان خبر داد.
در این میان در دامه تحرکات غرب علیه چین، »جاس��تین 
ترودو« نخس��ت وزیر کان��ادا در یک کنفران��س خبری در 
پایتخ��ت این کش��ور، ضم��ن تاختن به مواض��ع داخلی و 
خارجی چین، ادامه بازداش��ت دو تبع��ه کانادایی متهم به 
جاسوسی در چین را محکوم کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری 
فرانسه، »جاستین ترودو« نخس��ت وزیر کانادا به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک کانادا با چین، در 
اتاوا پایتخت کش��ورش کنفرانسی خبری ترتیب داد.ترودو 
در این کنفرانس خبری علیه چین در قبال مس��ائل داخلی 
از قبیل موضوع حقوق بشر و هنگ کنگ و مسائل سیاست 
خارج��ی موضعگی��ری تندی ک��رد. او همچنی��ن به ادامه 
بازداشت دو ش��هروند کانادایی به اتهام جاسوسی در چین 
تاخت. خبر دیگر آنکه سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات 
واش��نگتن درباره عضویت چین و کوبا در ش��ورای حقوق 
بشر سازمان ملل واکنش نشان داد. ژائو لیجیان، سخنگوی 
وزارت ام��ور خارجه چین به اظهارات مای��ک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا درباره عضویت چین و کوبا در ش��ورای 
حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و گفت واشنگتن 
در مقامی نیست که به تصمیمات درباره عضویت چین در 

شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان دهد. 
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اروپا ایرلند را به انگلیس ترجیح می دهد
آن��گال مرکل، صدراعظ��م آلمان گفت ک��ه اتحادیه اروپ��ا می خواهد با 
انگلیس به توافق تجاری برای دوران پس��ابریگزیت دست پیدا کند، اما 

در این مسیر هیچ گاه پشت جمهوری ایرلند را خالی نخواهد کرد.
م��رکل تاکید کرد ک��ه » اتحادیه اروپا خواهان کس��ب توافق با بریتانیا 
اس��ت خصوصا از نقطه نظر ایرلندی ها که اهمی��ت فراوانی دارد.«آلمان 
در حال حاضر ریاس��ت دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار اس��ت. مرکل که 
آخرین دوره ریاس��ت خود ب��ر اتحادیه اروپا را تجربه می کن��د، تصریح کرد که 
»اتحادی��ه اروپا ایرلند را نومید نخواهد کرد« ولی همزمان به مذاکرات بریگزیت 
ب��رای خروج بریتانیا از اتحادیه ادامه خواه��د داد. مرکل اضافه کرد: »نباید این 
واقعیت را از یاد ببریم که خواهان توافقی هستیم که هم منافع بریتانیا را درنظر 

بگیرد و هم منافع اتحادیه اروپا را تامین کند.«

روسیه  توافق با واشنگتن را رد کرد
معاون وزیر خارجه روس��یه دستیابی به توافق با واشنگتن درباره معاهده 
استارت نو درباره کنترل تسلیحاتی را رد کرد. سرگئی ریابکوف مخالفت 
با ادعای آمریکا در خصوص حصول توافق موقت با مسکو درباره تمدید 
پیمان اس��تارت جدید را اعالم کرد.وی گفت: »موضع واش��نگتن درباره 
زرادخانه های هسته غیرقابل قبول است.« او گفت: »مسکو هرگونه توافق 
درباره اس��تارت جدید که زمان بندی آن با سوم نوامبر که انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا است را رد می کند.« پیش تر»مارشال بیلینگزلیا« نماینده آمریکا 
در امور کنترل تس��لیحات اعالم کرد که واشنگتن با روسیه بر سر برخی »مسائل 
اصولی« جهت تمدید پیمان کنترل تس��لیحاتی موسوم به »استارت نو« به توافق 
دست یافته است.  پیمان استارت نو فوریه ۲۰۲۱ منقضی می شود و نماینده آمریکا 

در امور کنترل تسلیحات گفت که واشنگتن و مسکو به توافق موقتی رسیده اند.

توجیه جدید امارات برای خیانت به فلسطین
وزیر مش��اور در امور خارجه امارات در واکنش به انتقادات شدید سفیر 
فلسطین در پاریس از ولیعهد ابوظبی، به فلسطینی ها حمله کرد. »انور 
قرقاش« در صفحه توئیتر خود نوش��ت: صحبت های سفیر فلسطین در 
پاری��س و بی مهری وی به امارات برای��م غافلگیرکننده نبود، ما به بی 
وفایی و قدرنشناس��ی عادت کرده ایم و ب��ا اطمینان به گام ها و اقدامات 
خود به س��مت آینده ادامه می دهیم.گفتنی اس��ت که »س��لمان الهرفی«، 
س��فیر تشکیالت خودگردان فلس��طین در فرانس��ه در گفتگو با مجله فرانسوی 
»Le Point« به ش��دت از »محمد بن زای��د«، ولیعهد ابوظبی انتقاد کرد و وی 
را دیکتات��ور خواند. وی گفت: بن زاید فقط دیکتاتور کوچکی اس��ت که به دنبال 
ش��هرت می گردد و با دم ش��یر بازی می کند.این مقام فلسطینی همچنین گفت: 

اسرائیل نه امارات و نه بحرین بلکه فلسطین را اشغال کرده است. 

 س�وریه: پس از اخبار جعلی که افراد مس��لح با 
کمک کاله س��فیدها منتش��ر کردند، مرکز آش��تی 
روسیه در سوریه فاش کرد این افراد نقشه جدیدی 
ب��رای اس��تفاده از مواد س��می در بخ��ش جنوبی 
منطق��ه کاه��ش تنش ادلب با ه��دف متهم کردن 
ارتش س��وریه دارند. مرکز آشتی روسیه در سوریه 
)حمیمیم( وابسته به وزارت دفاع روسیه فاش کرد، 
افراد مس��لح برای حمله با استفاده از مواد سمی به 
بخ��ش جنوبی منطقه کاهش تن��ش ادلب واقع در 

شمال سوریه برنامه ریزی می کنند.

 افغانس�تان: دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در 
افغانس��تان )یوناما( اعالم کرد که ۳۵ هزار نفر در اثر 
حمله گروه طالبان به ش��هر لش��کرگاه مرکز استان 
هلمند، آواره ش��ده اند.این سازمان از نیروهای دولتی 
افغانستان و گروه طالبان خواسته است برای محافظت 
از غیرنظامیان اقدام عملی انجام دهند و راه امنی برای 

خروج غیرنظامیان از مناطق جنگی فراهم کنند.

 روسیه: دیپلمات های اتحادیه اروپا به خبرگزاری 
آلم��ان گفتند که ب��ا تحریم ۶ فرد و یک س��ازمان 
روسی به دلیل آنچه که مسمومیت »الکسی ناوالنی« 
چهره مخالف روس توصیف کردند، موافقت کرده اند.

از ط��رف دیگر، یک منب��ع دیپلماتیک در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاری روس��ی »ت��اس«، گفت ک��ه کمیته 
نمایندگان دائم اتحادیه اروپا امروز با قرار دادن پنج 
فرد روس در لیست تحریم های اروپا به دلیل ارتباط 

با پرونده مسمومیت ناوالنی موافقت کرده اند.

 ترکی�ه: ب��ه دنب��ال افزایش دوب��اره تنش ها در 
منطق��ه مدیترانه ش��رقی، این بار ترکی��ه، یونان را 
به فراگرفتن »درس��ی شایسته« تهدید کرد.  رجب 
طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه در خصوص 
مس��ائل مدیترانه اعالم کرد ترکیه به یونان درسی 
خواهد داد که شایسته آن است.در حالی که ترکیه 
بار دیگر کش��تی خود را ب��رای کاوش گاز طبیعی 
به منطقه درگیری با یونان اعزام کرده اس��ت، آتن 
بار دیگر خواس��تار اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه 

آنکارا شد.

رئیسجمهورچیندرواکنشبهتهدیداتآمریکاصادرکرد

فرمان آمادگی جنگ

افزایش اختالالت مغزی در 
میان یمنی ها

وزیر بهداش��ت یم��ن از افزایش اخت��الالت مغزی 
و عصبی در میان بیماران یمنی در س��ایه ش��دت 

گرفتن حمالت ائتالف متجاوز سعودی خبر داد.
»طه المتوکل« وزیر بهداشت یمن در یک کنفرانس 
خبری به اوضاع وخیم بهداش��تی در این کش��ور در 
سایه افزایش حمالت ائتالف متجاوز سعودی اشاره 
کرد.المتوکل اعالم کرد که اختالالت مغزی و عصبی 
در میان یمنی ها در نتیجه ش��دت گرفتن حمالت 
ائتالف متجاوز سعودی افزایش یافته است.وی افزود: 
ائتالف س��عودی از س��الح های ممنوعه در مناطق 
مسکونی و غیر نظامی استفاده می کند.المتوکل بیان 
کرد: کش��ورهای متجاوز همچن��ان مانع وارد کردن 
تجهی��زات مربوط به جراحی های مغز و اعصاب می 
شوند اوضاع هزاران بیمار یمنی بسیار وخیم بوده و 
ش��رایط ارائه خدمات پزشکی به آنها نامساعد است.
وی در ادامه گفت: متجاوزان برای شش��مین س��ال 
پیاپی مانع وارد کردن تجهیزات مربوط به این نوع از 

جراحی های مهم به یمن می شوند.
خبر دیگر آنکه رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعالم 
کرد: چه بس��ا از اقدامات غافلگیرکننده کارآمدی به 
ویژه در زمینه دفاع قانونی از اراضی و مردممان پرده 
برداریم، اما تمامی این امور بی ش��ک در گرو منافع 
ملی و ماهیت ش��رایط و تغییرات احتمالی اس��ت. 
مهدی المشاط، رئیس ش��ورای عالی سیاسی یمن 
در س��خنانی به مناس��بت پنجاه و هفتمین سالگرد 
انق��الب ۱۴ اکتبر، مردم یمن را ب��ه ادامه پایداری، 
صبر و احیای همکاری ها فراخواند و گام های مثبت 
و رو به جلو جهت امضای اجرای مرحله نخس��ت از 

توافق آزادی اسیران را تبریک گفت.
وی تاکید کرد که بای��د اقدامات باقی مانده جهت 
آزادی عمل��ی این بخش از اس��یران و انتقال بدون 

تعلل به مراحل بعد از آن اتخاذ شود.

طرح اعزام نیرو های حافظ 
صلح روس به قره باغ

در حالی که تنش های نظامی در منطقه مورد مناقشه 
»قره باغ« وارد مرحله جدیدی شده است، وزیر امور 
خارجه روس��یه خواستار اعزام نیرو های حافظ صلح 
روس ب��ه این منطقه ش��د.  در حالی که تنش های 
نظامی میان ارمنس��تان و جمه��وری آذر بایجان در 
منطقه مورد مناقش��ه »قره باغ کوهس��تانی« وارد 
مرحله جدیدی ش��ده است، »س��رگئی الوروف«، 
وزیر امور خارجه در نشستی خبری در این خصوص 
صحبت کرد.  الوروف در این نشست خواستار اعزام 

نیرو های حافظ صلح روس به این منطقه شد. 
در ای��ن میان »اله��ام علی اف« رئی��س جمهوری 
آذربایج��ان در مصاحب��ه با خبرگ��زاری اینترفکس 
تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش این کشور برای 
آزادسازی قره باغ کوهستانی ادامه خواهد یافت.این 
درحالیس��ت که وزرای خارجه دو کشور با وساطت 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه اخیرا به یک 
توافق آتش بس دس��ت یافته بودن��د که حتی یک 
س��اعت هم دوام نی��اورد و دو طرف مواضع یکدیگر 
را علیرغ��م آتش بس درهم کوبیدن��د. وزارت دفاع 
ارمنس��تان نیز اع��الم کرد که ی��ک فروند جنگنده 
»س��وخو-۲۵« جمهوری آذربایجان توس��ط پدافند 
هوایی قره باغ س��اقط شده اس��ت.در این میان وزیر 
دفاع روسیه از طرفین درگیر در منطقه مورد مناقشه 
»قره باغ کوهستانی« خواست به توافق آتش بس که 

اخیراً مورد توافق طرفین قرار گرفته پایبند باشند.
دولت ارمنس��تان مدعی ش��د که ارت��ش جمهوری 
آذربایجان به مقری که تجهیزات نظامی این کشور در 
آن مستقر بوده در خاک ارمنستان حمله کرده است.

روس��یه پیش از این اعالم کرده بود که پیمان دفاعی 
مسکو با ارمنستان منطقه قره باغ کوهستانی را شامل 
نمی شود و فقط به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتواند 

برای برقراری ثبات در این منطقه مداخله کند.

افشاگری مقاومت برای 
حفظ منافع لبنان 

جنبش ه��ای امل و حزب اهلل لبن��ان دیروز بیانیه 
مهمی درباره ساختار هیئت مذاکره کننده لبنانی با 
رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرزها صادر کردند 

تا گامی دیگر برای تحقق منافع لبنان بردارند.
در این بیانیه آمده اس��ت: »چارچ��وب توافقی که 
"نبیه بری" )رئیس پارلمان لبنان( درباره مذاکرات 
ترس��یم مرزها اعالم ک��رده در مقدمه آن بر تفاهم 
س��ال ۱۹۹۶ و قطعنامه ۱۷۰۱ اش��اره شده که بر 
اساس آن نشست های دوره ای فقط میان افسران 
نظامی برگزار می ش��ود در نتیجه س��اختار هیئت 
لبنانی ک��ه در آن مقامات غی��ر نظامی نیز حضور 

دارند بر خالف این چارچوب به شمار می آید.
در نتیج��ه، موضع جنبش امل و ح��زب اهلل لبنان 
و ب��ر اس��اس پایبندی به اصول مل��ی و مخالفت با 
کش��یده شدن به خواسته دش��من صهیونیستی از 
طریق تشکیل هیئت مذاکره کننده که اکثر آنها را 
شخصیت های سیاسی و اقتصادی تشکیل میدهند 
اع��الم میگ��ردد که به ط��ور کامل با ای��ن رویداد 
مخالفت ک��رده و آن را خارج از چارچوب تفاهمی 
که بر اس��اس آن توافق حاصل شد می داند که بر 
خالف موضع لبنان و منافع عالی آن به ش��مار می 
آید و تسلیم شدن به خواسته اسرائیل که خواستار 
عادی س��ازی به هر ش��کل ممکن اس��ت میباشد.
جنبش امل و حزب اهلل خواس��تار بازگش��ت از این 
تصمیم و بازنگری در تش��کیل هیئت لبنانی است 

که بر اساس چارچوب توافق باشد.«
 الزم به ذکر اس��ت که نخس��تین دور مذاکرات غیر 
مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی پایان یافت و دور 
آتی گفتگو ها در ۲۸ اکتبر )۷ آبان( برگزار می شود در 
حالی که لبنانی ها بر عدم عقب نشینی از حقوقشان 
تاکی��د دارند. آمریکا به دنبال تبدیل این مذاکرات به 

سازش سیاسی است که لبنان رد کرده است. 

استقبال مشکوک لندن از 
توافق سنجار 

در اقدامی قابل تامل و بحران س��از، سفیر انگلیس 
در بغداد با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار  
و درباره تحوالت عراق به ویژه توافقنامه »سنجار« 

گفت وگو کرد.
دفتر نخس��ت وزیری منطق��ه کردس��تان عراق در 
بیانی��ه ای اعالم ک��رد که بارزانی ا میزبان اس��تفان 
هیکی س��فیر انگلیس ب��ود و در این دیدار تحوالت 
عراق و منطقه و راهکاره��ای تقویت روابط منطقه 
کردس��تان و انگلیس بررسی شد.سفیر انگلیس در 
این دیدار بر حمایت کش��ورش از توافقنامه سنجار 
امضاش��ده بین بغ��داد و اربیل تأکید ک��رد و آن را 
گامی به سمت تحقق ثبات منطقه و بازسازی آن به 
منظور آماده سازی زمینه بازگشت آوارگان به خانه 
و کاشانه خود برشمرد.نُهم اکتبر )۱۸ مهر(، پس از 
نشست مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه 
کردس��تان در خصوص وضعیت اداره »سنجار« در 
استان نینوی )شمال عراق( که با حضور »مصطفی 
الکاظمی«نخس��ت وزی��ر و »جنین پالس��خارت« 
نماینده سازمان ملل برگزار شد، توافق سنجار میان 
دو طرف امضا ش��د.عدم حضور نمایندگان ایزدی و 
ترکمن در این نشست موجب شد تا آنها، این توافق 
را نوعی معامل��ه میان الکاظم��ی و بارزانی ها برای 
بازگش��ت پیشمرگه به س��نجار توصیف کنند و به 
همین دلیل نیز جنجال جدیدی بر سر این توافق به 
راه افتاد.در همین چارچوب عباس الشبکی نماینده 
اس��تان نینوی در پارلمان ع��راق ضمن غیر قانونی 
خواندن توافق بغداد و اربیل بر س��ر ش��هر سنجار، 
تأکید کرد که باید این توافق مجددا بازنویسی شود. 
خبر دیگر از ع��راق آنکه مقتدی صدر رهبر جریان 
صدر عراق اعالم کرد در حال نگارش منش��ور صلح 
برای این کشور است که امنیت را به مردم بازگرداند 

و عراق را از دخالت های خارجی دور کند.


