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رئیس جمهوری آذربایجان:
شهر الچین در قره باغ تحت کنترل 

کامل باکو قرار گرفت
رئیس جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ارتش کشورش 
در شهر اســتراتژیک الچین در قره باغ مستقر شده است، 

گفت که این شهر در کنترل کامل نیروهای باکو قرار دارد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، الهام 
علــی اف، رئیس جمهوری آذربایجــان در پیامی تویتری 
اعالم کرد: » در ۲۶ اوت، ما »آذربایجانی ها« شهر الچین را 

بازگردانده ایم.«
او افزود: »ارتش آذربایجان اکنون در شهر الچین مستقر 
است. روستاهای زابوخ و سوس در کنترل هستند. به همه 
سکنه الچین و مردم آذربایجان این روز را تبریک می گویم. 

زنده باد الچین! زنده باید آذربایجان!«
همچنین ویدیویی در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شده که نشان می دهد پرچم جمهوری آذربایجان بر روی 

ساختمانی در مرکز شهر الچین برافراشته شده است.
ژنرال کنعــان ســیدوف، فرمانده ارتــش جمهوری  
آذربایجان در کنار جمعی از سربازان گفت که نیروهایش 
کنترل کامل شــهر الچین و همچنین روستاهای زابوخ و 
سوس را به دســتور رئیس جمهوری آذربایجان به دست 

گرفته اند.
الچین در مســیر بین شــهر خانکنــدی در قره باغ و 

ارمنستان قرار دارد.
نیروهای حافظ صلح روسیه و سکنه ارمنی، مناطقی 
را که در مســیر موســوم به کریدور الچین است که در آن 
الچین، زابوخ و سوس واقع شدند، ترک کرده اند. این منطقه 
در راستای بیانیه ســه جانبه امضا شده میان مسکو، باکو و 
ایروان در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، پس از ۴۴ روز از شــروع جنگ 

دوم قره باغ، به طور موقت تحت کنترل روسیه قرار گرفت.

به عنوان بخشــی از این اعالمیه، جمهوری آذربایجان 
جاده ای به طول ۳۲ کیلومتر از اطراف الچین برای جمعیت 
ارمنی قره باغ ساخت تا در مسیر رفت و آمد به ارمنستان از آن 
استفاده کنند. نیروهای حافظ صلح روسی که امنیت مسیر 
کریدور قدیم الچین را تامین می کردند، موظف شــدند تا 

ایست های بازرسی را به جاده جدید منتقل کنند.
به دنبال ایــن تحوالت، وزارت خارجــه ترکیه هم روز 
جمعه از »بازگشت شهر الچین و روستاهای زابوخ و سوس 

به کنترل جمهوری آذربایجان« ابراز خشنودی کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده اســت که »امیدواریم این 
تحول که گامی مهم در جهت برقراری صلح و ثبات در قفقاز 
جنوبی است، به عادی سازی در منطقه و همچنین روابط 
آذربایجان و ارمنســتان کمک کند. ترکیــه به حمایت از 
تمامیت ارضی و حاکمیت آذربایجان بــرادر ادامه خواهد 

داد.«
    

یک مقام ارشد تایوانی به آمریکا 
می رود

مقام تایوانی مسئول سیاســت گذاری در قبال چین، 
برای دیدار با مقامات واشنگتن و سخنرانی در مراسم های 
اندیشکده ای برای کمک به جلب حمایت های بین المللی از 

این جزیره خودگردان به ایاالت متحده می رود.
به گزارش رویترز، شورای امور سرزمین اصلی در تایوان 
در بیانیه ای گفت »چیو تای-ســان« رئیس این شورا در 
تاریخ ششم سپتامبر در اندیشکده »بروکینگز« و فردای آن 
در »مرکزی برای یک امنیت جدید آمریکایی« به سخنرانی 

می پردازد.
این شورا در بیانیه ای افزود: این سیزدهمین سالی است 
که با اندیشکده های ایاالت متحده رویدادهای دانشگاهی را 
برگزار می کنند و چنین مبادله ای به انتقال مواضع سیاست 

ما و کسب پشتیبانی بین المللی کمک می کند.
در این بیانیه همچنین بدون ذکر جزئیات بیشتر آمده 
است که چیو قرار اســت با مقام های آمریکایی هم مالقات 

داشته باشد.
این شــورا همچنین مدعی شــد: اقدامات چین علیه 
تایوان، تنش ها را افزایش داده و جامعه بین المللی را گوش 
به زنگ کرده است. تایوان یکی از طرف های مسوولیت پذیر 
در این منطقه است. ما آرام هستیم، نه تند و بی پروا، منطقی 
هستیم، نه تحریک آمیز اما شانه خالی نخواهیم کرد. ما کامال 
از حاکمیت و امنیت ملی دفــاع خواهیم کرد، به خط دفاع 
دموکراســی و آزادی پایبند خواهیم بود و تالش می کنیم 

وضع موجود مسالمت آمیز را در تنگه تایوان حفظ کنیم.

جهان نما

وزارت امــور خارجه پادشــاهی 
مراکش اعالم کرد که ســفیر خود در 
تونس را »فورا برای رایزنی« فراخوانده 
و مشارکت این کشــور در هشتمین 
نشست ســران مجمع همکاری ژاپن 
و آفریقا »تیکاد« در تونس را به حالت 
تعلیــق درآورد. این اقــدام تنها یک 
ساعت پس از اســتقبال قیس سعید، 
رئیس جمهوری تونس از ابراهیم غالی، 
رهبر جبهــه پولیســاریو در فرودگاه 

قرطاج، صورت گرفت.
در بیانیــه وزارت امــور خارجــه 
مراکش که نســخه ای از آن به دست 
»العربیه« رســیده، آمده اســت که 
استقبال رئیس جمهوری تونس از رهبر 
شــبه نظامیان جدایی طلب، اقدامی 
خطرناک و بی ســابقه است که عمیقاً 
احساســات مردم مراکش و جریانات 
سیاسی این کشــور را مورد اهانت قرار 

داد.
این بیانیه می افزاید: »تونس اخیراً 
نگرش ها و رویکردهــای منفی خود 
نسبت به پادشــاهی مراکش و منافع 

راهبردی آن را افزایش داده است.«
وزارت خارجه مراکش تاکید کرده 
که »موضع دولت تونس در چارچوب 

مجمع همکاری ژاپن و آفریقا )تیکاد(، 
تاکیدی علنی بــر مواضع خصمانه آن 

است.«
در این بیانیه همچنین تصریح شده 
که »تونس در تضاد با موضع ژاپن و نقض 
روند تدارک نشست و اصول مربوطه، 
تصمیم گرفت به طــور یکجانبه از این 

سازمان جدایی طلب دعوت کند.«
وزارت امور خارجه مراکش در اولین 
واکنش رسمی این کشور اعالم کرد که 
در هشتمین اجالس ســران )تیکاد( 
که در روزهای ۲7 و ۲8 اوت در تونس 
برگزار می شود، شــرکت نمی کند و 
بالفاصله سفیر تونس را در پاسخ به »این 
موضع خصمانه که بــه روابط برادرانه 
دیرینه عامل پیوند دو کشور بوده، آسیب 

می رساند«، برای رایزنی احضار کرد.
مراکش اعالم کرد که »این تصمیم 
به هیچ وجه بر روابط قوی و مستحکم 
میان مردم مراکش و تونس، مبتنی بر 
تاریخ و سرنوشت مشترک و همچنین 
بر پایبندی پادشاهی مراکش از منافع 
آفریقــا و فعالیت هــای آن در داخل 
اتحادیه آفریقا و تعهدات پادشــاهی 
مراکش در چارچوب )تیــکاد ( تاثیر 

نخواهد گذاشت.

بیانیه مراکش »غیرقابل قبول«
 و »مغالطه « است

وزارت امــور خارجــه تونــس در 
بیانیه ای به تصمیــم مراکش مبنی بر 
تحریم ســمپوزیوم بین المللی توکیو 
برای توسعه آفریقا »تیکاد 8« در ۲7 و 
۲8 اوت در تونس، به دلیل اســتقبال 
رئیس جمهوری این کشــور از ابراهیم 
غالی، دبیر کل جبهه  پولیساریو واکنش 

نشان داد.
وزارت امــور خارجه تونس اتهامات 
مراکش را »غیرقابل قبول« و »مغالطه « 
توصیف کرده و درباره مخالفت رباط با 
شرکت هیأت »جمهوری دموکراتیک 
عربی صحرا« در همایش »تیکاد«، ابراز 
شــگفتی کرد. وزارت خارجه تونس در 

بیانیه اش با اعالم بی طرفی کامل تونس 
در موضوع صحرای غربی تاکید کرد که 
این موضع در چارچــوب حفظ قوانین 
بین المللی، موضعی قاطع اســت که تا 
زمان یافتن راه حل مسالمت آمیز مورد 
قبول همه از ســوی تمامی طرف های 
دست اندرکار، تغییر نخواهد کرد. تونس 
همچنین اعالم کرد که نسبت به مصوبات 
اتحادیه افریقا که این کشور از جمله بانیان 
آن بوده، متعهد باقی خواهد ماند. وزارت 
امــور خارجه تونس خاطرنشــان کرد 
برخالف آنچه در بیانیــه مراکش آمده 
اســت، اتحادیه آفریقا در وهله اول، به 
عنوان یکی از شرکت کنندگان اصلی در 
سازماندهی همایش بین المللی توکیو، 
یادداشتی را منتشــر کرد که در آن از 
همه اعضای اتحادیه از جمله جمهوری 
دموکراتیک عربی صحرا برای شرکت در 
فعالیت های اجالس سران»تیکاد 8« در 

تونس دعوت کرد.
رئیس کمیسیون آفریقا نیز در مرحله 
بعدی مستقیما و به شکلی انفرادی از 
جمهوری صحرا برای حضــور در این 
اجالس دعوت کرد کــه این دو دعوت 
در راستای مصوبات شــورای اجرایی 
اتحادیه آفریقا در اجالس لوزاکا / زامبیا 

در ۱۴ و ۱5 ژوئیــه ۲۰۲۲ - بــا حضور 
هیأت مراکش قرار دارد که بر ضرورت 
دعوت از همه اعضــای اتحادیه آفریقا 
برای شــرکت در نشست»تیکاد -8«، 

تاکید داشت.
در ادامه این بیانیه آمده اســت که 
جمهوری صحرا در ششمین نشست 
»تیــکاد« در نایروبی / کنیا در ســال 
۲۰۱۶ و هفتمین نشست در یوکوهاما 
/ ژاپن در ســال ۲۰۱9 شرکت کرده و 
همچنین در نشســت های منطقه ای 
دیگر مانند اجالس سران آفریقا - اروپا 
که در فوریه ۲۰۲۲ در بروکسل برگزار 
شد، شرکت داشت که پادشاهی مراکش 
 هم در تمامی این نشست ها مشارکت 

کرده است.
وزارت امــور خارجه تونس تصریح 
کرد بر اســاس داده های مســتند نزد 
اتحادیه آفریقا، هیــچ توجیه منطقی 
برای بیانیه مراکش وجود ندارد، به ویژه 
که تونس به تمام ترتیبــات مربوط به 
میزبانی اجالس، مطابق با مراجع قانونی 
آفریقایی مربوطه در مورد سازماندهی 
اجالس هــا، کنفرانس ها و جلســات 

مشارکت، احترام گذاشته است
تونس ضمــن رد قاطعانه مطالب 
بیانیه مراکش مبنی بر متهم کردن این 
کشور به اتخاذ موضع تهاجمی در قبال 
مراکش و آسیب رساندن به منافع آن، بر 
تمایل خود برای حفظ روابط دوستانه، 
برادرانه و تاریخی ریشه دار خود با مردم 

مراکش تاکید کرد.
تونس خاطرنشان کرد در راستای 
تــداوم سیاســت خارجی خــود، در 
خصوص عدم مداخلــه در امور داخلی 
کشــورها و احترام به گزینه های آنها، 
مخالفت بــا مداخله در امــور داخلی و 
استقالل در تصمیم ملی خود را نیز مورد 
تاکید قرار داده و بر این اســاس، مقرر 
داشت که سفیر خود در رباط را فورا برای 

رایزنی فراخواند.

اختالف ریشه دار مراکش
  و جبهه پولیساریو 

صحرای غربــی منطقه ای اســت 
در شــمال غرب آفریقا و جنوب کشور 
مراکش که جبهه آزادی بخش پولیساریو 
و پادشاهی مراکش بر ســر کنترل آن 

مناقشه ای دیرینه دارند. 
بحــران در ایــن منطقه یکــی از 
طوالنی ترین درگیری های سیاســی 
و انســانی در جهان تلقی می شود این 
منطقه با 5۶7 هزار نفر جمعیت و ۲۶۶ 
هزار کیلومتر مساحت در ساحل شمال 

غربِی قاره آفریقا قرار دارد. تاریخ اختالف 
در این منطقه بــه ۱975 باز می گردد؛ 
زمانی که اســپانیا قبل از خروج از آن، 
توافق نامه مادرید را با مراکش و موریتانی 
به امضا رساند. بر اساس توافق یاد شده، دو 
کشور همسایه، صحرا را تقسیم کردند، 
اما صحراوی های مسلح با تاسیس جبهه 
پولیساریو در شــهر تیندوف )واقع در 
الجزایر(، توافق نامه یاد شــده را طرد و 
به تقاضــای خود جهــت جدایی ادامه 
دادند. در مقابل، مراکــش و موریتانی 
در عین حال که به اســتفاده از ابزار های 
حقوقــی مانند طرح دعــوی در دیوان 
دادگستری بین المللی مبادرت ورزیدند، 
جبهه عملیات خود علیه پولیســاریو 
را افزایش دادندکه نتیجــه آن برپایی 
 تظاهرات اســتقالل خواهانه از ســوی 

صحراوی ها شد.
در اکتبــر ســال ۱975، دادگاه 
بین المللی الهه با صدور حکمی »حق 
مشروع ساکنان صحرای غربی برای اعالم 
خودمختاری در این منطقه را به رسمیت 
شناخت«. الزم به ذکر است قبل از این 
که فرانسه و اسپانیا، صحرای غربی را بین 
خود تقسیم کنند، مراکش همواره ادعای 
حاکمیت بر صحرای غربی داشته و این 
منطقه را جزئی از قلمرو خود می دانست. 
بعد از مرگ محمد عبدالعزیز، رهبر جبهه 
پولیساریو در ۲۰۱۶، مقامات مراکشی 
نسبت به روی کار آمدن رهبری جدید 
این جبهه جهت تغییر وضعیت پرونده 
صحرای غربی امیدوار شدند، اما تاکنون 

نتیجه ملموسی به دست نیاورده اند.
دولت مراکش کــه 8۰ درصد خاک 
صحرای غربی را در اختیار دارد برآن است 
که منطقه مزبور جزئــی جدایی ناپذیر 
از قلمرو و ســرزمین مادری به شــمار 
می رود. مقامات مراکش با به دست آوردن 
خودگردانی در ایــن منطقه مخالفتی 
ندارند، به شــرط آنکه تحت حاکمیت 
کشــور باقی بماند. از نگاه پادشــاهی 
مراکش، وجــود یک کشــور کوچک 
مستقل امنیت ملی آن را تهدید می کند.

 به طور کلی، منازعه صحرای غربی 
چندین بازیگر داخلــی و خارجی دارد. 
از قدرت های فرامنطقه ای مانند ایاالت 
متحده و فرانســه تا کشورهای منطقه 
شامل مراکش، الجزایر و ... و تعارض میان 
منافع طرفین از مهم ترین دالیل طوالنی 
شدن درگیری در این منطقه شده است. 
حال بهانه جدید تازه شــدن یک زخم 
کهنه، هشتمین اجالس سران )تیکاد( 
اســت که طی دیروز و امروز )۲7 و ۲8 

اوت( در تونس در حال برگزاری است.

تنش دیپلماتیک میان مراکش و تونس  در پی استقبال قیس سعید از رهبر جبهه پولیساریو

سفرا به خانه بازگشتند!

وزارت امور خارجه تونس 
اتهامات مراکش درخصوص 

استقبال رئیس جمهوری 
این کشور از ابراهیم غالی، 
دبیرکل جبهه  پولیساریو 

را »غیرقابل قبول« و 
»مغالطه « توصیف کرد

یک نماینده ائتالف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق 
بر ادامه برگزاری جلسه های پارلمان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیــوم،  نماینده ائتالف 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تاکید کرد که جلسه های 
پارلمان همچنان برگزار خواهد شد و عقب نشینی وجود 

نخواهد داشت.
»رفیق الصالحی«، گفت: جنبش سیاســی احزاب و 
تشکل های مختلف برای برگزاری جلسه پارلمان طی چند 
روز آینده ادامه دارد و عقب نشینی صورت نخواهد گرفت چرا 

که حمایت سیاسی بزرگی از این اقدام وجود دارد.
وی با بیان اینکه درخواست های رسمی برای برگزاری 
جلسه های پارلمان به هیئت رئیسه ارائه شده است، تاکید 
کرد که روزهای آینده شاهد برگزاری مجدد جلسه های 
پارلمان خواهیم بود. این نماینده عراقی افزود:  هیأت رئیسه 
پارلمان ملزم به اجرای این درخواست است به ویژه اینکه 

این درخواست از سوی ۱8۰ نماینده ارائه شده است.
ســخنان صالحی درحالی اســت که دیروز »مقتدی 
صدر« رهبر جریــان صدر عراق در راســتای فشــار بر 
رقبای سیاسی خود مجددا از باالترین نهاد قضایی عراق 
خواستار انحالل پارلمان این کشــور شد. به رغم گذشت 
۱۰ ماه از آخرین انتخابات پارلمانی، گروه های سیاسی و 
فراکسیون های حاضر در پارلمان عراق نتوانستند بر انتخاب 

رئیس جمهوری و تشکیل کابینه جدید به توافق برسند.
جریان صدر خواهان انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات 
زودهنگام بوده اما چارچوب هماهنگی خواستار تشکیل 

کابینه و سپس برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.

جلسات پارلمان عراق طی روزهای آینده برگزار می شود
خبر

رســانه ها از وقوع درگیری های گســترده مسلحانه در 
طرابلس طی شبانه روز گذشته خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان،  درگیری های 
مسلحانه شامگاه جمعه و صبح شنبه در طرابلس پایتخت 
لیبی رخ داد که در آن از سالح های سبک و متوسط استفاده 
شــده اســت. بر اســاس این گزارش، صدای درگیری ها و 
تیراندازی های مستمر در نقاط مختلف شهر شنیده می شود.
 شبکه های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که نشان 
از تبادل آتش در مناطق »باب بن غشیر« و خیابان »الزاویه« 

در مرکز شهر و آتش زدن خودروها در یکی از محله ها دارد.
هنوز گزارشی درباره تلفات و خسارت های ناشی از این 
درگیری ها منتشــر نشده و هیچ بیانیه رســمی نیز درباره 
درگیری ها ارائه نشده اســت. طبق اخبار منتشر شده، این 
درگیری ها بین گردان 77 به فرماندهی »هیثم التجوری« و 
دستگاه پشتیبانی از ثبات به فرماندهی »عبدالغنی الککلی« 

معروف به غنیوه رخ داده است.
ویدئوهایی از تیراندازی به ساختمان پست مرکزی و مقر 
اداره ارتباطات و انفورماتیک در منطقه خیابان زاویه منتشر 
شد که به نظر می رسد هدف آن، یک تک تیرانداز مستقر در 

باالی ساختمان بوده است.
این درگیری ها در ســایه نگرانی از وقوع جنگ در داخل 
طرابلس به دلیل اختالفات سیاسی رخ داده است که از ماه 
مارس گذشته بین دولت مکلف از سوی مجلس نمایندگان 
به ریاست »فتحی باش اغا« و دولت وحدت ملی به ریاست 
»عبدالحمید دبیبه« که از واگذاری قدرت خودداری می کند، 

در جریان است.

خبر

درگیری های گسترده مسلحانه در پایتخت لیبی

فرمانده نیروی دریایی امارات در پایگاه دریایی ابوظبی 
با فرمانده نیروی دریایی مرکزی آمریکا دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رســمی امارات، 

»سعید بن حمدان بن محمد آل نهیان« فرمانده نیروی 
دریایی امارات در پایگاه دریایــی ابوظبی با »براد کوپر« 

فرمانده نیروی دریایی مرکزی آمریکا دیدار کرد.
محوریت این دیــدار، رایزنی دربــاره همکاری های 

مشترک نظامی و دفاعی بوده است.
دو طرف همچنین همکاری هــای دوجانبه در حوزه 
نظامی و دفاعی و راهکار توسعه آن را در چارچوب افزایش 
سطح هماهنگی ها و همکاری های مشترک بررسی کردند. 
نیروهای دریایی امارات و آمریکا در ماه جوالی گذشته نیز 
رزمایش مشــترک »مدافع آهنین ۲۲« را به مدت یک 

هفته  برگزار کردند.

در جریان درگیری های فلســطینیان با اشــغالگران 
اسرائیلی در مناطق مختلف کرانه باختری ده ها نفر زخمی 
شدند. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، فلسطینیان 

ساکن شــهرها و روســتاهای کرانه باختری این هفته نیز 
همانند هفته های گذشته در محکومیت ادامه شهرک سازی 

و تجاوزات رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.
نظامیان اشغالگر اسرائیلی با شلیک گلوله و گاز اشک آور 
اقدام به سرکوب تظاهرات های فلسطینیان کردند که طی آن 
ده ها نفر زخمی شدند. منابع محلی اعالم کردند که کانون 
اصلی درگیری های دیروز در کرانه باختری شــهرک های 
بیتا و بیت دجن در جنوب نابلس، شهرک کفرقدوم در شرق 
قلقیلیه، طولکرم و الخلیل بوده است. در این درگیری ها یک 
خبرنگار فلســطینی هم به ضرب گلوله اشغالگران زخمی 

شده است.

ده ها فلسطینی در درگیری با نظامیان اسرائیل زخمی شدندگفت وگوی امارات و آمریکا درباره همکاری های دفاعی


