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گروه بین الملــل - هدیه گل محمدی: 
جمهوریخواهان و دموکرات ها با نزدیک تر شدن 
به زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا نبرد پنهان سیاسی را  آغاز کرده اند 
به نحوی که طی روزهای اخیر جمهوریخواهان 
درصدد عزل نانسی پلوســی رئیس دموکرات 
مجلس نمایندگان برآمدند و اکنون پلوسی نیز 
ضرب االجلی ۴۸ ساعته به دولت جمهوریخواه 
ترامپ بر ســر بسته کمک های اقتصادی کرونا 
داده اســت.  شبکه خبری ســی ان ان گزارش 
داد: نانسی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان 
روز یکشنبه )روز گذشــته( اعالم کرد که وی 
و »اســتیون منوچین« وزیرخزانه داری آمریکا 
باید ظرف مدت ۴۸ ســاعت آینده بر سر بسته 
محرک های اقتصادی کرونا به توافق برســند و 
این کار باید تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری انجام شــود. مسئول دفتر پلوسی به 
شــبکه خبری ســی ان ان در توضیح  ضرب 
االجل یاد شــده  گفت که این مهلت تا پایان 
روز سه شــنبه )۲۹مهر۱۳۹۹( است که طرف 
مقابل باید به پرسش های کلیدی دراین زمینه 
جواب دهد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در 
ویژه برنامه »این هفته« شبکهخبری »ای. بی. 
سی« گفت: تنها ۴۸ ساعت فرصت وجود دارد 
که آیا ما می خواهیم این کار را تا پیش از موعد 
برگزاری انتخابات انجــام دهیم یا خیر، کاری 
که انجامش خواهیــم داد. ترامپ پس از اعالم 
بهبــودی از بیماری کووید-۱۹ دســتور توقف 
مذاکرات در این زمینه با کنگره و دموکرات ها را 
داد و تصویب این بسته محرک مالی را به پس 
از پیروزی خود درا نتخابات وعده  داد. نانســی 
پلوسی درحال بر سر بسته کمک های مالی برای 
کاخ سفید مهلت ۴۸ ساعت تعیین کرد که در 

روزها و هفته های اخیر، جمهوریخواهان درصدد 
برکناری پلوسی برآمده اند.

تصویر متفاوت از آرای پیش از موعد
نظرســنجی ها بایــدن را پیشــتاز نشــان 
می دهند، اما پیروزی او قطعی نیست. طرفداران 
متعصب ترامپ به چیزی جز پیروزی او راضی 
نیســتند. بنا به گزارش یک بنیاد پژوهشی در 
دانشگاه فلوریدا تاکنون حدود ۷ / ۲۷ میلیون 
نفر برگه هــای انتخاباتی را پر کرده و رأی خود 
را تحویل داده اند. بــا وجود آنکه گمان می رود 
کــه در رأی گیری هــای زودهنــگام، بیشــتر 
رأی دهنــدگان وابســتگی فکــری و حزبی به 
دموکرات ها داشته باشند و داده های انتخاباتی 
نیز ایــن گمانه را تائید می کند - از میان بیش 

از ۶۳ میلیون متقاضی آراء پســتی، ۴۷ درصد 
دموکرات و ۳۰ درصــد جمهوری خواه بوده اند 
- با این وجــود داده های برخی ایاالت کلیدی 
تصویری دیگر را ارائــه می کند. در تگزاس که 
دموکرات ها امیدوارند این ایالت سرخ را به رنگ 
آبی درآورند، داده ها نشان می دهد که ۵۱ درصد 
رأی دهندگان وابسته به حزب جمهوری خواه و 
۴۰ درصد آنان وابسته به حزب رقیب بوده اند. 
در ایالت به شــدت رقابتی میشــیگان نیز کفه 
تــرازو با اختالف ۲ درصد به نفع رأی دهندگان 
جمهوری خواه ســنگینی می کند و رقبای آنان 
۳۹ درصد رأی دهندگان زودهنگام را تشــکیل 
می دهنــد. در ایالت رقابتی اوهایو فاصله تعداد 
رأی دهندگان جمهوری خواه بیشــتر شــده و 

۴۶ درصد در برابر ۴۱ درصد اســت. در ایالت 
ویسکانسین از مجموع برگه های رأی اخذ شده 
۴۰ درصد به جمهوری خواهان و ۳۸ درصد به 
دموکرات ها تعلق دارد. در ایالت آریزونا هر حزب 
توانســته ۳۶ درصد رأی دهنــدگان را به خود 
اختصاص دهد. با توجه به اینکه گفته می شود 
که اغلب هواداران ترامپ تصمیم دارند تا در ۱۳ 
آبان به پای صندوق های رأی بروند، رسانه های 
راســت گرا از ترکیب کنونی آراء زودهنگام ابراز 

خوشوقتی کرده اند.
 )EuropeElects( تارنمای یوروپ الکتس
با گردآوری نظرســنجی های انتخابات آمریکا 
در برخی از کشــورهای اتحادیه اروپا خبر داد 
که اکثریت قریب به  اتفــاق مردم این اتحادیه 

)۱۷درصد-۸۳درصد( بایدن را به ترامپ ترجیح 
می دهند. از میان کشورهای بررسی شده، بایدن 
بیشــترین حامی را در دانمــارک )۹۳درصد( 
به خود اختصــاص داده در این مطلب، آماری 
از ایرلند )ســرزمین آبا و اجدادی بایدن( ذکر 
نشده است و بیشترین حامیان ترامپ هلندی 
)۳۱درصد( هستند. برخی از تحلیلگران بیش از 
انتخابات به وضعیت پس از انتخابات توجه دارند 
و به فضــای تنش آلود در میان هواداران ترامپ 
توجــه می دهند که مایل هســتند او را به هر 
قیمتی رئیــس جمهور آینده ببینند.به گزارش 
اشپیگل این روزها برخی از طرفداران متعصب 
ترامپ گروه های مســلح تشــکیل می دهند و 
آشکارا از بروز جنگ داخلی، در صورت شکست 
ترامپ، ســخن می گویند. »جیســون میلر« از 
مشــاوران رئیس جمهوری آمریکا در آســتانه 
برگــزاری آخرین مناظره دونالــد ترامپ و جو 
بایدن، به شــبکه فاکس نیــوز گفت که نامزد 
جمهوری خواهان قصــد دارد تا در این آخرین 
مناظره کمتر گفته های رقیبش را قطع کرده و 
به وی فرصت بیشتری برای تبیین مواضعش و 
پاسخ به سؤاالت دهد. پس از ابتالی ترامپ به 
بیماری کووید-۱۹، مناظره دوم که قرار بود به 
صورت جلسه پرسش و پاسخ برگزار شود، لغو 
شد و مناظره آتی پنجشنبه شب به وقت محلی 
)بامداد جمعه ۲ آبان( در نشــویل ایالت تنسی 
برگزار خواهد شــد. انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰  آمریکا پنجاه و نهمین انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا خواهد بود که قرار است در 
۳  نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان ۱۳۹۹( برگزار شود، 
تحلیلگران و ناظران داخلــی آمریکا این دوره 
از انتخابات را یکــی از متفاوت ترین دوره های 

انتخاباتی در تاریخ این کشور می دانند.

رقابت سنگین جمهوری خواهان و دموکرات ها ادامه دارد

وزن کشی ترامپ و بایدن در انتخابات مقدماتی

برخی فعاالن شــبکه های اجتماعی ویدیویی از بیرون راندن اعضای یک 
هیات اماراتی از مسجد االقصی را به اشتراک گذاشتند.

به گزارش المیادین، این هیات در چارچوب تقویت ائتالف امارات با رژیم 
صهیونیستی و عادی سازی روابط رسمی میان دو طرف، وارد اراضی اشغالی 
شده بود. در این ویدیو یکی از اعضای هیات اماراتی سوالی درباره بخشی از 
مســجد االقصی مطرح می کند که در مقابل یکی از فلسطینی ها به او پاسخ 
می دهــد: »با آنهایی که روابط خود را عــادی کرده اند، صحبت نمی کنم« و 
در ادامه او بــه همراه تعدادی دیگر از حاضران جمع این هیات اماراتی را از 

مسجد بیرون کردند.

اخراج اعضای هیات اماراتی از مسجداالقصی 
مرکز حقوق بشــری غیر دولتــی بالروس گزارش داد، دســت کم ۱۵۰ 
معترض در سراســر این کشــور در دهمین یکشــنبه متوالی از اعتراضات 
گسترده اپوزیسیون بازداشت شدند. به گزارش اسپوتنیک، براساس گزارش 
وب ســایت این گروه حقوق بشــری موسوم به »ویاســنا«، دست کم ۱۵۰ 
معترض به جرم شــرکت در اعترضات ضد دولتی غیر قانونی به دست پلیس 
بازداشت شــدند. اکثر بازداشت شــدگان متعلق به اعتراضات شهر مینسک 
هســتند. شامگاه یکشنبه گروه حقوق بشری ویاســنا همچنین از بازداشت 
دســت کم ۱۹۴ معترض در جریان اعتراضاتی که مجوز نداشــت، در سراسر 

بالروس در روز یکشنبه خبر داد.

بگیر و ببند مخالفان »لوکاشنکو« 
وزیر خارجه آلمان تصمیم اخیر ترکیه برای اجرای سری جدیدی از مطالعات 
اکتشــافی و لرزه نگاری در بستر دریا در نزدیکی جزیره کاستلوریزوی یونان را 
»یک ســورپرایز بد« خواند. به گزارش اسپوتنیک، اخیرا آنکارا اقدام به انتشار 
یک اعالمیه Navtex جدید برای کشــتی تحقیقاتی خود موسوم به »اوروج 
رئیس« )Oruc Reis( در اواخر ۱۱ اکتبر کرد. طبق این ســند ماموریت این 
کشــتی تا روز پنج شــنبه ادامه پیدا می کند و مقام های ترکیه ای گفته اند که 
مطالعات لرزه نگاری به اجرا درآمده است. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در 
مصاحبه ای با یک روزنامه یونانی در ضمن تداوم در شرق دریای مدیترانه اظهار 

کرد: این موضوع همچون یک سورپرایز بود، یک سورپرایز خیلی بد.

انتقاد وزیرخارجه آلمان از سورپرایز ترکیه 

گسترش دامنه اعتراضات در تایلند

گروه بین الملل - سعید تهرانی: حتی با 
وجود آنکه اعتراضات تحت رهبری دانشجویان 
در سراسر تایلند خواستار برکناری نخست وزیر 
این کشور هستند اما نخست وزیر تایلند دیروز 
)دوشــنبه( گفت هیچ برنامــه ای برای تمدید 
وضعیت فوق العاده در خــارج از بانکوک وجود 
ندارد و پلیس نیز از تالش برای سانسور پوشش 
خبــری این اعتراضــات خبــر داد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، دولــت پرایــوث چان-اوچا، 

نخست وزیر تایلند در حال حاضر حکمی صادر 
کرده و در آن تجمع های عمومی بیشتر از چهار 
تن در بانکوک را ممنوع کرده، اخباری را که بر 
امنیت ملی تاثیر می گذارند، غیرقانونی دانسته و 
به مقامات قدرت بیشتری برای بازداشت مردم 
داده اســت. اما هیچ یک از این اقدامات موفق 
نشده اند تا معترضان را که اکثرا جوان هستند از 
حضور در تجمع های گسترده در سراسر بانکوک 
طی پنج روز گذشته متوقف کند و آنها همچنان 

برای تحقق خواسته هایشــان از جمله تغییرات 
قانون اساسی و اصالح سیستم پادشاهی تالش 
می کنند. روز یکشنبه راهپیمایی ها به دست کم 
۱۲ اســتان در خارج از بانکوک کشــیده شد. 
پرایوث چان-اوچا به خبرنگاران گفت: »در حال 
حاضر وضعیت فوق العاده تنها در بانکوک برقرار 

خواهد بود. 
وی درباره معترضان گفت: من از معترضان 
چند خواســته دارم، یک آنکه امــوال دولتی 
و خصوصــی را تخریب نکننــد و دوم آنکه به 

سیستم پادشاهی کاری نداشته باشند.«
با این وجود، پلیــس امروز گفت:  »راه هایی 
برای قدرت نمایی مان وجود دارد از جمله اتخاذ 
برنامه های سانسور برای محدود کردن گزارشات 
فاتاراچاروئن«  اعتراضات.« »کیسانا  این  درباره 
معــاون ســخنگوی پلیس تایلنــد تایید کرد 
که پلیس درخواســتی را به نهادهای مربوطه 
صادر کــرده تا اقداماتی را علیه خبرگزاری ها و 
خبرنگاران اتخاذ کنند؛ مطبوعاتی که به گفته 

وی اطالعات تحریف شــده منتشر می کنند که 
منجر به ناآرامی و سردرگمی در جامعه می شود. 
تحت قوانین موجود، کمیسیون تلویزیون ملی 
و مخابــرات و وزارت جامعه و اقتصاد دیجیتال 
این قدرت را دارند تا پخش برخی گزارشــات 
را ممنوع و محتوای اینترنتی را مســدود کنند. 
پلیــس نیز می توانــد تحت دســتور وضعیت 
فوق العاده چنین کارهایی انجام دهد. وضعیت 
فوق العاده در بانکوک در تاریخ ۱۵ اکتبر یعنی 
یک روز پس از تجمع معترضان در مقابل محل 
سکونت نخست وزیر و بستن راه کاروان موتوری 
سلطنتی اعالم شد. سخنرانی کیسانا پس از آن 
صورت گرفت که کپی از این درخواست سانسور 
که رســما به عنوان یک دستور ابالغ شده، در 
رســانه های اجتماعی درز کرد. این دستور که 
در تاریخ ۱۶ اکتبر توسط رئیس پلیس بانکوک 
امضا شده، خواستار مسدود شدن دسترسی ها به 
سایت های آنالین »وویس تی وی«، »ریپورترز«، 
»اســتاندارد«، »پراچاتــای« و »فری یوث« و 

همچنین پاک شــدن محتواهای کنونی شــان 
است. این دستور همچنین ممنوعیتی را برای 
پخش دیجیتال اخبار شــبکه »وویس تی وی« 
پیشــنهاد می دهد. همه این رسانه ها به صورت 
زنــده اخبار این اعتراضــات را پخش کرده اند. 
»وویس تــی وی« و »پراچاتــای« علنا با این 
جنبش اعتراضی ابراز همدردی کرده اند و »فری 
یوث« یک سازمان اعتراضات دانشجویی است. 
تا امروز، امکان دسترســی بــه هیچ یک از این 
سایت ها مسدود نشده است. به عالوه، این حکم 
فوق العاده اعتراضات را غیرقانونی تلقی می کند 
و مقامات نیــز به طور بیهوده تالش کرده اند تا 
با بســتن گزینشی برخی ایستگاه های مترو در 
بانکوک، مانع از تجمع مردم شوند. در این حکم 
همچنین هشدار داده شده که علیه افرادی که 
در رسانه های اجتماعی از این اعتراضات حمایت 
می کنند و به عنوان مثال عکس های گرفته شده 
از اعتراضات را در رســانه های اجتماعی منتشر 

می کنند، اقدام قانونی صورت می گیرد.

تنها دو هفته پیش از انتخابــات ماه نوامبر که همین 
حــاال هم لقب یکی از مهم ترین انتخابات در تاریخ آمریکا 
را گرفته اســت، جو بایدن، کاندیدای دموکرات ظاهراً در 
نظرسنجی ها از دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی سبقت 
گرفته است. بســیاری حاال بر سر این بحث می کنند که 
پیــروزی احتمالی بایدن می تواند چــه معنی برای روابط 

آمریکا با کشورهای خارجی داشته باشد.
به گزارش اســپوتنیک، مقامات مطلع از دســتورات 
سیاست خارجی بایدن به ساندی تایمز گفتند: در صورتی 
که بایدن در ماه نوامبر برنده کاخ ســفید باشــد، بوریس 
جانســون با دوران ســختی مواجه خواهد شــد، چرا که 
دموکرات های ارشد ظاهرا نخست وزیر بریتانیا را به خاطر 
حماسه خود، بریگزیت، به عنوان یک پوپولیست به سبک 

ترامپ و فرد »سمی« می بینند. یکی از منابع توضیح داد: 
قطعاً یک مشکل واقعی برای بوریس وجود دارد، آن ها او 
را در چارچــوب رابطه اش با ترامپ قــرار می دهند. آن ها 
صرفاً فکــر می کنند که او ترامپ بریتانیا اســت. یکی از 
مشــاوران سیاســت خارجی بایدن افزود که اگر بریتانیا 
در نهایت پس از ماه ها کشــمش بر ســر مسئله ایرلند و 
اختالفات تجاری نتواند تفاهمــی با اتحادیه اروپا حاصل 
کند، این موضوع در صورت بر ســر کار بودن یک رئیس 
جمهور دموکرات، به طرز قابل توجهی روابط بین آمریکا 

و بریتانیا را به خطر می اندازد.
این مقام ناشــناس افزود: تمام کردن بریگزیت بدون 
آشــفتگی بیشتر، بســیار پرفایده خواهد بود. در غیر این 

صورت این آتش به شعله ور شدن ادامه خواهد داد.

بر اســاس گزارش یک نشــریه انگلیســی، »بوریس 
جانسون« بنا به گفت چند قانونگذار محافظه کار پارلمان 
این کشــور قصد دارد تــا بهار آتی از ســمتش به عنوان 
نخست وزیربریتانیا اســتعفا دهد و دلیل این استعفای او 
دریافت حقوق کم اســت! به نوشــته میرور، قانونگذاران 
محافظه کار پارلمان انگلیس معتقدند بوریس جانسون که 
قبال به عنوان ســتون نویس روزنامه ۲۳۰۰۰ پوند در ماه 
درآمد کســب کرده، میخواهد تا شــش ماه دیگر و بعد از 
به سرانجام رســاندن بریگزیت از سمتش کنار برود. آنها 
اظهار کردند، جانسون به طور خصوصی از اینکه نمی تواند 
با حقوق نخســت وزیری معادل ۱۵۰۴۰۲ پوند در ســال 
زندگی کند شــکایت کرده اســت. با این حال گمان برده 
می شــود او نخست خواســتار یک مدت شش ماهه دیگر 

برای به سرانجام رســاندن بریگزیت و همچنین مشاهده 
عبور انگلیس از بحران همه گیری بیماری است. بر اساس 
این گــزارش، او به ترزا می، نخســت وزیــر قبل از خود 
که بعد از کنار رفتن از نخســت وزیری در ســال گذشته 
میالدی، توانســته بیش از یک میلیون پوند از سخنرانی 
درآمد داشته باشــد حســودی می کند. جانسون معتقد 
اســت که می توانست دســت کم دو برابر آن را به دست 
بیاورد. جانســون کمی قبل از رســیدن به نخست وزیری  
۱۶۰۰۰۰ پوند را در یک ماه از دو سخنرانی به دست آورد. 
او همچنان به عنوان ستون نویس منظم روزنامه ۲۳۰۰۰ 
پوند در ماه درآمد کســب می کرد. یــک قانونگذار گفت: 
بوریس دست کم شــش فرزند دارد که برخی شان انقدر 

سنشان کم هست که نیاز به کمک مالی داشته باشند.

شایعه کناره گیری نخست وزیر بریتانیا تا بهارنگرانی »جانسون« درباره شکست »ترامپ«

گــروه بین الملل - الهــه پیربرناش: 
رهبران مسیحی بریتانیا در اقدامی کم سابقه 
با انتشــار نامه ای خطاب بــه دولت »بوریس 
جانســون« نســبت بــه پیامدهــای الیحه  
پیشــنهادی دولت که بخش هــای کلیدی از 
موافقت نامه برگزیت را نقض می کند هشــدار 

دادند.
اسقف های اعظم کلیســاهای کانتربوری، 
یورک، اســکاتلند، ولز و ایرلنــد در این نامه 
که یک نسخه  آن دیروز) دوشنبه( در نشریه 
فایننشال تایمز منتشــر شد تصریح کرده اند 
که الیحه جدید دولت پیشــینه ای فاجعه بار 
به جــای می گذارد. »این الیحــه محدود به 
قوانین داخلی نیست؛ بلکه از عالی ترین نهاد 
قانون گذار در کشــور می خواهد که دولت را 

برای نقض قوانین بین المللی مجهز کند.«
نویســندگان در این نامه همچنین هشدار 
داده اند که چنین اقدامی پیامدهای اخالقی، 
سیاسی و حقوقی گسترده ای را برای بریتانیا 
به همراه دارد. البحه جنجالی موسوم به بازار 
داخلی که شــهریور ماه گذشــته به تصویب 
مجلس عوام بریتانیا رسید، برای تائید نهایی 
و تبدیل شــدن به قانون، بــه مجلس اعیان 

فرستاده شده است.
نخست وزیر بریتانیا بهانه کرده که اتحادیه 
اروپــا قصد دارد با اســتناد به توافق برگزیت 

بین ایرلند شــمالی و دیگــر مناطق بریتانیا 
حصار اقتصادی ایجاد کند.

بوریس جانســون می گویــد: می گوید: » 
وظیفــه من حفظ تمامیت ارضی پادشــاهی 
متحــده و همچنین دفاع از روند صلح ایرلند 
شمالی و توافق جمعه نیک است. برای انجام 
این ]وظیفه[ ما به یک امنیت حقوقی شفاف 
برای دفاع از کشــورمان در برابر تفسیرهای 
تندروانه و غیرمنطقی از پروتکل ایرلندشمالی 
نیــاز داریم که می تواند بــه چالش مرزی در 

دریای ایرلند بیانجامد.«
با ایــن حال اتحادیه اروپــا ضمن رد این 
ادعا، تاکیــد دارد که نادیــده گرفتن توافق 

برگزیت خالف موازین بین المللی است.
در توافقی که پارســال به تائید دو طرف 
رســید، پیش بینی شــده اســت که ایرلند 
شــمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات 
اتحادیه اروپا را رعایــت خواهد کرد. این در 
حالی است که در الیحه دولت بریتانیا پیش 
بینی شده اســت که این کشور می تواند به 
طور یکجانبه برای ایرلند شــمالی در زمینه 

امور تجاری تصمیم گیری کند.
خط و نشان لندن و اروپا

کمیسیون  رئیس  درالین«  فون  »اورسوال 
اروپا چندی پیش هشــدار داد که این الیحه 
ناقــض قوانین بین المللــی و تضعیف کننده 

پیمان صلح موســوم به »جمعه نیک« میان 
ایرلند و ایرلند شــمالی اســت. وی دو هفته 
پیش هم طی نامه ای به بریتانیا اخطار رسمی 
ارسال کرد.  با نزدیک شدن به پایان دوره گذار 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اختالف نظرها 
میان دو طــرف درباره نحــوه همکاری های 

تجاری و امنیتی باال گرفته است.
سران ۲۷ کشــور عضو اتحادیه پنجشنبه 
گذشــته با صــدور بیانیــه ای از دولت لندن 
خواســتند تا گام های ضروری و الزم را برای 
خروج از بن بســت در مذاکــرات برگزیت و 
ســرعت بخشیدن در راســتای دست یابی به 

توافق تجاری بردارد.
در مقابل نخســت وزیر بریتانیا در اظهار 
نظری شدیدالحن، نسبت به افزایش احتمال 
خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا 
هشــدار داد و تصریح کرد کــه بریتانیا برای 
برگزیت بی توافق آماده است، مگر آنکه طرف 
اروپایــی رویکرد خــود را در مذاکرات تغییر 

دهد.
وی گفــت: »مــا از ابتدا به طور روشــن 
به اتحادیــه اروپا اعالم کردیــم که خواهان 
رابطه ای به ســبک کانادا و بر اساس رفاقت و 
تجارت آزاد هستیم. اما آخرین نشست سران 
اروپا نشان داد که این شیوه مطلوب شرکای 
اروپایی ما نیست و آن ها همچنان می خواهند 

قوانین را کنترل کنند.«نخســت وزیر بریتانیا 
تصریــح کرد که شــیوه مدنظــر طرف های 
اروپایی، خالف اســتقالل بریتانیــا در دوره 

»پسابرگزیت« است.
جانســون با بیان اینکــه تنها ۱۰ هفته تا 
پایان دوره گذار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
باقی مانــده، افزود که در قامت نخســت وزیر 
وظیفه دارد برای قوی ترین احتمال )برگزیت 
بدون توافــق( برنامه ریزی کند. وی بر همین 
اساس از شــرکت های تجاری، حمل و نقل و 
مسافرای خواســت تا برای پیامدهای خروج 

بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده شوند.
نخســت وزیر بریتانیا با بیــان اینکه لندن 
همچنــان برای پیشــرفت بر ســر مســائل 
باقی مانده در مذاکرات برگزیت آمادگی دارد، 
اضافه کرد: نشست شورای اروپا نشان داد که 

پس از ۴۵ سال عضویت )بریتانیا در اتحادیه 
اروپــا( آن ها بــه هر دلیلی، ایــن آمادگی را 
ندارند. »بنابراین ما با اشتیاق و اعتماد کامل 

برای مسیر جایگزین آماده می شویم«.
در همین حال مایکل گوو معاون نخســت 
وزیر بریتانیــا با ماروس ســفکوویچ، معاون 
رئیس کمیســیون اروپا درباره روند مذاکرات 
برگزیت گفت وگو خواهند کرد. دیوید فراست 
مشاور بوریس جانســون هم با میشل بارنیه 
نماینده اتحادیه اروپا ادامه مذاکرات برگزیت 
را با هدف دســت یابی به یــک توافق دنبال 
خواهنــد کرد. اگر دو طــرف نتوانند تا پایان 
امسال به توافق برسند آینده روابط فی مابین 
به شــیوه توافق تجارت آزاد پیگیری خواهد 
شد که بر اساس پیش بینی کارشناسان، ضربه 

سنگینی را به اقتصاد بریتانیا وارد می کند.

نگرانی درباره گسل های مذهبی بریتانیا تحت تاثیر برگزیت

عقب نشینی ترکیه از حومه حماه
منابع از عقب نشــینی ارتش ترکیه از بزرگترین پســت دیده بانی  خود در 

استان حماه بعد از محاصره آن توسط ارتش سوریه خبر دادند.
به گزارش اسپوتنیک، پست دیده بانی ترکیه در شهر مورک در استان حماة 
سوریه شاهد تحرکات غیرعادی است و کامیون ها و نفربرهایی وارد این مرکز 
شده اند. نیروهای ترکیه در داخل این پست دیده بانی که توسط ارتش سوریه 
محاصره شــده است، شــروع به از بین بردن تجهیزات لجستیکی و برداشتن 
برج های مراقبتی کرده اند. منابع امنیتی اعالم کردند، نیروهای ترکیه تصمیم 
گرفته اند از این پســت دیده بانی عقب نشــینی کنند. آن ها به طرف روسی در 
این باره اطالع داده اند و با آن هماهنگی صورت گرفته اســت. این منابع اعالم 

کردند،اگر اتفاقی نیفتد ظرف ۲۴ ساعت آتی عقب نشینی انجام می شود.
همچنین دیده بان حقوق بشــر سوریه اعالم کرد، نیروهای ترکیه در پست 
دیده بانی۹ که بزرگترین پســت دیده بانی این کشــور در حومه شمالی حماه 
اســت، برای عقب نشــینی آماده شــده اند. این نیروها حدود دو سال و چهار 
ماه اســت که در پست دیده بانی مورک هســتند. این منابع اعالم کردند، این 
عملیــات به رغم اظهــارات مکرر رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه 
درباره لزوم عقب نشینی نیروهای نظام از تمام مناطقی که از آوریل ۲۰۱۹ بر 
آن سلطه یافته اند، انجام می شود. اوت ۲۰۱۹، ارتش سوریه با حمایت هوایی 
روسیه توانست مورک را از وجود تروریست های جبهه النصره پاکسازی کند. 

ویژه

کنترل 13 روستای قره باغ توسط آذربایجان
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیروز )دوشنبه( از تحت کنترل گرفتن 
۱۳ روســتای جدید در منطقه قره باغ از نیروهای ارمنســتان خبر داد. وزارت 
خارجه روســیه نیز تاکید کرد، در رایزنی های خود با ترکیه به صورت مستمر 

مساله انتقال مزدورانی از سوریه و لیبی به منطقه قره باغ را بررسی می کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ، »الهام علی اف« در توییتی با اشاره به کنترل 
نیروهای این کشور بر ۱۳ روستای جدید در منطقه قره باغ، نوشت: روستاهای 
آزادشده از توابع شهر جبرئیل هستند. وی گفت که نیروهای مسلح ارمنستان 
آتش بس انسانی توافق شده را نقض کردند و با آتش سنگین توپخانه مناطق 
مسکونی آذربایجان را هدف گرفتند. این حمالت کشته و زخمی هایی داشت 
و ارتش آذربایجان با اقــدام تالفی جویانه چندین منطقه را آزاد کرد. این دو 
کشــور در پی مذاکرات شان در مســکو به آتش بس انسانی رسیدند که از ۱۰ 

اکتبر جاری با هدف تبادل اسرا و اجساد قربانیان در قره باغ آغاز شد.
دادســتانی کل جمهوری آذربایجان روز شــنبه از افزایش تعداد قربانیان 
حمالت توپخانه ای ارمنســتان به مناطق مسکونی این کشور از ۲۷ سپتامبر 
گذشــته به ۶۰ کشته و ۲۷۰ زخمی خبر داد. ارتش جمهوری آذربایجان ۲۷ 
ســپتامبر عملیاتی را در قره باغ در پاسخ به حمله ارمنستان به مناطق شهری 
آغاز کرد که طی آن توانســت دو شــهر جبرئیل و فضولی، شهرک هدروت و 
ده ها روســتا را آزاد کنــد. همچنین میخائیل بوگدانــف، معاون وزیر خارجه 
روســیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور به منطقه خاورمیانه و آفریقا 
امروز در گفتگویی مطبوعاتی اعالم کرد: مســکو در رایزنی های خود با آنکارا 
به صورت مداوم موضوع مشــارکت مزدورانی از سوریه و لیبی در مناقشه قره 
باغ را مطرح می کند. بوگدانف تاکید کرد: روسیه در رایزنی های خود با ترکیه 

تمامی مسایل را بررسی می کند.
کرملین پیشتر نسبت به خطرات انتقال افراد مسلح از کشورهای خاورمیانه 
به منطقه درگیری در قره باغ هشدار داده بود. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه نیز ابراز امیدواری کرده بود ترکیه به عنوان عضوی از گروه مینسک در 
توقف تنش در قره باغ به شــکل سازنده ای نقش آفرینی کند. ارمنستان پیشتر 
ترکیــه را به اعزام مزدورانی از منطقه خاورمیانه برای جنگ در کنار نیروهای 
جمهــوری آذربایجان در قره باغ متهم کرده بود امــا باکو ضمن رد این اتهام 

تاکید کرد، به اندازه کافی نیروی نظامی برای ورود به جنگ در اختیار دارد.

جاه طلبی رئیس جمهوری موقت قرقیزستان
رئیس جمهوری موقت قرقیزســتان که اخیرا و در پی یک ناآرامی مردمی 
روی کار آمده امروز )دوشــنبه( گفت، قصد دارد برای یک دوره کامل ریاست 
جمهوری کاندیدا شــود، در صورتی که این کشور قانون اساسی خود را برای 

مجاز کردن آن اصالح کند.
به گزارش رویترز، این جاه طلبی »سادیر جباروف«، به مذاق برخی از احزاب 
سیاسی این کشور که به روی کار آمدن وی کمک کرده اند، خوش نیامده است. 
آنها در برهه ای به جباروف کمک کردند که زمام امور این کشــور را به دســت 
بگیرد که بحران سیاسی در قرقیزستان در پی انتخاباتی مناقشه برانگیز به وجود 
آمد. بر اساس قانون اساســی قرقیزستان، رئیس جمهوری موقت نمی تواند در 
انتخاباتی که خودش ناظر بر آن اســت، شــرکت کند و کاندیدا شود. جباروف 
۵۱ ســاله هفته گذشــته و پس از ناآرامی که باعث سرنگونی دولت سورونبای 
جینبکــوف، رئیس جمهوری ســابق شــد، روی کار آمد. جبــاروف به عنوان 
شخصیت برجسته اپوزیسیون ملی گرا که بابت تالش برای ربودن یک مخالف 
سیاســی در حال گذران حکم حبس خود بود، از ســوی حامیانش در جریان 
اعتراضات خشونت بار به انتخابات مناقشه آمیز پارلمانی چهارم اکتبر، آزاد شد. 
پارلمان قرقیزستان وی را در سمت نخست وزیر منصوب کرد و جینبکوف پیش 
از آنکه از ســمتش کناره گیری کند، تصــدی وی را تایید کرد. روی کار آمدن 
جباروف به نظر از سوی روسیه خوش آمده چون حمایتش را از کابینه وی اعالم 
کرده است. ناآرامی ها در قرقیزستان سومین انقالب مردمی بود که به سرنگونی 

رئیس جمهوری در این کشور از ۲۰۰۵ انجامید.

احتمال نخست وزیری حریری
ایسنا: یــک رسانه لبنانی از احتمال حل و فصل مسائل مربوط به تشکیل 
دولت و تعیین ســعد حریری به عنوان نخست وزیر این کشور طی پنجشنبه 

هفته جاری خبر داد.

تمجید پوتین از نقش سازمان ملل
اسپوتنیک: »والدیمیر پوتین« با تقدیر از شرکت کنندگان در یک مراسم 
به مناســبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد تاکید کرد 
که ســازمان ملل متحد هنوز تنها ساختار جهانی است که امکان گفت وگوی 

چندجانبه با طرف های هم سطح و برابر را فراهم می کند.

بازی جنگنده اسرائیلی برای هواپیمای اسرائیلی
یانیت: یک جنگنده روس از نوع »ســوخو-۲۷« بعد از ظهر یکشــنبه در 
نزدیکی هواپیمای شرکت هواپیمایی »یسرائیر« رژیم صهیونیستی پرواز کرده 

و باعث ایجاد مزاحمت هوایی برای این هواپیما شد.

دیدار الکاظمی با نخست وزیر فرانسه در پاریس
روســیا الیوم: »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق در این سفر که 
روز یکشــنبه انجام شد با ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه در پاریس دیدار 
کرد.مراســم استقبال رسمی از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و هیئت 

همراهش در مدرسه نظامی فرانسه در کاخ آنولید پاریس برگزار شد.

تکذیب برنامه چین برای بازداشت آمریکایی ها
رویترز: چین دیروز )دوشــنبه( در پی گزارش یــک روزنامه که پکن به 
واشنگتن هشدار داده شاید آمریکایی های ساکن این کشور آسیایی را بازداشت 
کند، این مســاله را رد کرد که اتباع خارجی هدف تهدید بازداشت خودسرانه 
قرار دارند. روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه گزارش کرد، مقام های چینی 
هشــدارهایی مکرر را برای مقام های دولت آمریکا ارســال کرده اند که چین 
ممکن اســت اتباع آمریکایی را در واکنش به حکم پیگرد دادگستری آمریکا 

علیه دانشگاهیان چینی مرتبط با ارتش این کشور دستگیر کند.

اخباری از وخامت حال صائب عریقات
القدس العربی: بیمارستان اسرائیلی »هداسا« در قدس اشغالی اعالم کرد، 
دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( پس از انتقالش 
به بیمارســتان در روز یکشنبه به خاطر ابتالی وی به ویروس کرونا در هشتم 

اکتبر در قرنطینه به سر می برد و وضعیت سالمتی وی وخیم تر شده است.

رویداد

پولیتیک

کوتاه از جهان


