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 احضار سفیر آلمان
 به وزارت خارجه

در پی پیشگامی آلمان برای برگزاری نشست ویژه 
شورای حقوق بشر در مورد رویدادهای اخیر ایران و 
تکرار اظهارات مقامات آلمانی، هانس اودو موتسل، 
سفیر جمهوری فدرال آلمان به وزارت امور خارجه 
احضار شد.به گزارش ایسنا، در این مالقات مراتب 
اعتراض شــدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
اظهارات مقامات آلمانی به ســفیر این کشور ابالغ 
گردید.همچنین به سفیر آلمان گفته شد قطعنامه 
اخیر نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه 
بر اساس رویکردی کامال سیاسی و ابزاری نسبت 
به حقوق بشــر می باشد و  از اساس مردود است 
و جمهوری اســالمی ایران با هر ســاز و کاری که 
بر مبنای آن تعریف شــده، همکاری نخواهد کرد. 
همچنیــن تصریح گردید همراهی آلمان و ســایر 
کشورهای اروپایی با تحریم های یک جانبه آمریکا 
که موجب نقض فاحش حقوق بشــر مردم ایران 
گردیده، این کشــورها را فاقد هــر گونه وجاهت 
و صالحیت بــرای طرح ادعاهای حقوق بشــری 
می سازد.ســفیر آلمان نیز اظهار کرد: » مراتب را 
در اسرع وقت به مقامات کشورش منعکس خواهد 
کرد.«به گزارش ایسنا، سفیر آلمان در تهران پیش 
از این نیز یک بار در پی اظهارات صدراعظم آلمان 
در قبال جمهوری اســالمی ایران و باری دیگر نیز 
در واکنش به مواضع وزیــر امور خارجه آلمان به 

وزارت امور خارجه احضار شده بود.

 پروژه 2۵ میلیون دالری آمریکا 
در حمایت از »جامعه مدنی« عراق

ایاالت متحده نزدیک به ۲۵ میلیون دالر برای یک 
برنامه پنج ســاله حمایت از جامعه مدنی در عراق 

هزینه خواهد کرد.
به گزارش روســیا الیوم، طبق ســندی که آژانس 
توسعه بین المللی ایاالت متحده صادر کرده است، 
این آژانس قصد دارد مشــارکت زنــان و جوانان 
عراقــی را در عرصه عمومی و در ســایر زمینه ها، 
بــه عنوان مثال در کار روی تغییرات آب و هوایی 
افزایــش دهد.به این ترتیــب، آمریکایی ها مدعی 
هســتند که می خواهند به عــراق کمک کنند تا 
کشــوری باثبات تر و دموکراتیک تر شــود.ایاالت 
متحده برای این هدف یک طرح پنج ســاله برای 
حمایت از جامعه مدنی عراق در نظر گرفته است و 
برای آن نزدیک به ۲۵ میلیون دالر بودجه تعیین 

کرده است.

 دیدار فرمانده نیروهای روسیه
 در حسکه با فرمانده قسد

فرمانده نیروهای روســیه در سوریه در سفری به 
استان حســکه در شمال شرقی ســوریه با رهبر 
نیروهای سوریه دموکراتیک موسوم به قسد دیدار 
کرد.منابع آگاه به ســایت خبری المیادین گفتند 
که در دیدار الکســاندر چایکــو، فرمانده نیروهای 
روســیه در ســوریه با مظلــوم عبــدی، فرمانده 
نیروهای ســوریه دموکراتیک در اســتان حسکه 
تهدیدهــای ترکیه درباره آغــاز عملیات زمینی و 
راه هــای اتخاذ اقداماتی برای ممانعت از انجام این 

عملیات بررسی شد.
چایکو در این دیدار ایده استقرار ارتش سوریه در 
امتداد نوار مرزی به عمق ۳۰ کیلومتر را بار دیگر 
مطرح کرد. این دیدار با توجه به تنش بزرگی که 
اخیراً در منطقه مرزی بین ســوریه و ترکیه و در 
پی حمالت هوایــی و توپخانه ای ترکیه به مواضع 
نیروهای ســوریه دموکراتیک و حمالت موشکی 
متقابل ایــن نیروها به روســتاهای مرزی ترکیه 
انجام شــد، صورت گرفته و پس از آن اســت که 
آنکارا این نیروها را به داشتن ارتباط با بمب گذاری 

اخیر در استانبول متهم کرد.

واکنش حماس به تهدیدهای بن 
گویر درباره مسجد االقصی

جنبش حماس فلســطین بــه تهدیدهای رئیس 
حزب درت یهود رژیم صهیونیســتی درباره تغییر 

وضعیت مسجد االقصی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، عبداللطیف 
القانــوع، ســخنگوی جنبــش حمــاس گفــت: 
»تهدیدهای ایتامار بن گویر، رئیس حزب »قدرت 
یهود« که قرار است وزیر امنیت داخلی دولت آتی 
باشــد درباره تغییر وضعیت کنونی مسجد االقصی 
دلیلی بر افراطی و فاشیســتی بــودن دولت آتی 
و پافشــاری آن بــرای اجرای طرح های تقســیم 
اســت.«او گفت: »تهدیدهای بن گویر در ســایه 
فراخوان شهرک نشینان برای بزرگ ترین یورش به 

مسجد االقصی در روزهای آتی صورت می گیرد. 
ملت ما باید برای مقابله با شهرک نشــینان و دفاع 
از مســجد االقصی آماده شوند. تهدیدهای بن گویر 
راه بــه جایی نخواهد بــرد و همانطور که رهبران 
اســرائیلی قبال در تغییر وضعیت مســجد االقصی 
و از بین بردن نشــانه های اسالمی و مسیحی آن 
شکست خوردند بن گویر نیز شکست خواهد خورد. 
ملت فلســطین به انقالب خود بــرای حمایت از 
مسجد االقصی و حفظ هویت آن ادامه خواهند داد 
و هیچ تالشی برای یهودی سازی مسجد االقصی و 

تغییر وضعیت کنونی آن موفق نخواهد بود.«
منابع اعــالم کردند که بن گویر قصــد دارد طی 
روزهــای آتــی به مســجد االقصی یــورش ببرد. 
بن گویر در مصاحبه با کانــال ۱۳ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرد:»همه باید بدانند که من 
در ماه دســامبر به مسجد االقصی خواهم رفت اما 
اکنون مشغول مذاکرات مربوط به دولت هستم.«

خبر

تنها چند  درحالیکه  همدلی| محسن رفیق: 
هفته ای بیشتر از ضیافت شی جین پینگ رهبر 
چین، از تثبیت قدرتش بر حزب حاکم کمونیست 
چین نمی گذرد؛ مردم این کشــور با اعتراضات 
خیابانی خود بر علیه نحوه حکمرانی رهبران این 
کشور ظاهرا کمونیستی، تلخکامی بزرگی را برای 
او و حکومت توتالیتاریستی اش، رقم زدند. شاید 
جین پینگ که با سرمستی تمام، دست به حذف 
گسترده رقبا و مخالفان خود زده و حتی در اقدامی 
غیرقابل باور، رئیس جمهور پیشین این کشور را 
نیز از کنگره به بیرون انداخته بود، تصور نمی کرد 
که این گونه مورد غضب شــهروندان چینی خود 
قرار گیرد. در حال حاضر خیابان های شــهرهای 
بزرگ چین، هر روزه شــاهد حضور معترضان و 
دانشجویانی است که خواهان کناره گیری رهبر 
این کشور از قدرت هستند. دامنه این اعتراضات 
که پس از آتش سوزی ساختمانی در شهر ارومچی 
و همچنین افزایش محدویت های کرونایی آغاز 
شــد، همچنان رو به گسترش اســت و البته با 
سرکوب سنگین پلیس و نیروی نظامی چین نیز 

روبرو شده است.
پس از  مرگ ۱۰ نفر و مجروح شــدن ۹ نفر بر 
اثر آتش سوزی در ساختمان بلندی در ارومچی، 
خشم عمومی طغیان کرد و تظاهرات گسترده ای 
در منطقه غرب شین جیانگ برگزار شد چرا که 
مردم محدودیت های ســختگیرانه کووید۱۹ را 
عامل کشته شدن این افراد در حادثه آتش سوزی 
می دانستند چرا که به دلیل قرنطینه ساختمان 
مردم نتوانستند به موقع فرار کنند. سپس  تظاهرات 
گسترده ای، از پکن تا شهر جنوبی نانجینگ برگزار 
شد. به نظر می رسد بزرگترین اعتراض خیابانی در 
شانگهای، مرفه ترین شهر چین بود. صدای فریاد 
مردم در چندین ویدیو شــنیده می شد که شعار 
آزادی سر می دهند که این ویدیوها پیش از حذف 
شدن به طور گســترده در رسانه های اجتماعی 

پخش شد.
در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات که در 
شبکه های مجازی منتشر شده است، شهروندان 
چینی با شعارهای خود، استعفای رهبر چین را 
فریاد می زنند. چین یکی از بزرگ ترین دولت ها 
در سانســور اخبار و شبکه های مجازی است که 
به طرز گســترده ای شبکه های خبری را کنترل 
می کند. به گــزارش یورو نیور، اوا راملو، خبرنگار 
روزنامه هلندی کــه در محل معترضان حضور 
داشت، گفت که در ده سال گزارش خود در چین، 
هرگز چنین چیزی ندیده است. او تخمین زد که 
بیش از ۱۰۰۰ معتــرض در تظاهرات صبح روز 

یکشنبه این هفته دبر خیابان ها حضور داشته اند.
او گــزارش داد: »پلیس شــروع به دســتگیری 
معترضان کرد. صدای برخی از معترضان شنیده 
می شــد که فریاد می زدند از خشــونت استفاده 
نکنید. مردم به پلیس می گفتند که شما پلیس 
مردم هستید و باید به مردم خدمت کنید.« راملو 

گفت که از یک پلیس پرسیده است که آیا او نیز 
با نظر معترضان موافق است؟ مأمور پلیس نیز با 
ســکوتی طوالنی لبخند زده و گفته است که ما 
نمی توانیم کاری در این مورد انجام دهیم.« این 
در حالی است که تا به حال، یک چنین نمایش 
خشم سراسری در کشور چین، دیده نشده است. 
به گزارش بی بی ســی، حزب کمونیست چین 
بی رحمانه صداهای منتقــد را، به ویژه در طول 
همه گیری، سرکوب کرده است و چندین شهروند، 
روزنامه نگار و افرادی که تالش می کردند تلفات 
روزهای اولیه کووید۱۹ را ثبت کنند، را به زندان 

انداخته است. 
به گزارش بی بی سی، یکی از ساکنان شانگهای 
به نام وانگ به اپک تایمز گفت: »هیچکس حزب 
کمونیست چین یا شــی جین پینگ را دوست 
ندارد.« او اضافه کرد که مردم چین از سیاست های 
سختگیرانه کووید صفر خسته شده اند. او در یک 
مصاحبــه تلفنی گفت: »همــه بخش ها در رنج 
هستند. ما باید برای خودمان غذا تهیه کنیم، تا از 
خانواده خود محافظت کنیم. بدون درآمد، چگونه 

می توانیم زنده بمانیم؟«
در همین حال تصاویر ویدئویی از شهر شانگهای 
که توســط خبرنگاران خارجی در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده صدها نفر را نشان می دهد 
که خواســتار کناره گیری شی جین پینگ رهبر 
این کشور هســتند. در این تصاویر مردم درحال 
نهادن گل و روشــن کردن شمع برای قربانیان 
آتش سوزی ســاختمانی در شهر ارومچی، دیده 
می شوند. دانشجویان هم در بسیاری از دانشگاه ها 
برای گرامیداشت قربانیان آتش سوزی در منطقه 
شین جیانگ تجمع کردند. در تجمع شانگهای، 
مردم شعار می دادند: »شی جین پینگ، استعفا، 
استعفا. حزب کمونیست، استعفا، استعفا«. برخی 
هم بنرهای ســفید خالی از کلمات در دســت 

داشتند.
درحالی که وضعیت در این ناحیه صبح یکشنبه 
آرام شــده بود، بی بی سی شــاهد حضور پررنگ 
پلیــس در ناحیه محل تظاهرات بود. ده ها مامور 

پلیس، محافظ شخصی و ماموران لباس شخصی 
در خیابان حضور داشــتند. عکس ها و ویدئوها 
در شــبکه های اجتماعی نیز حاکی از تظاهرات 
دانشــجویان در چندین دانشــگاه چین است. 
بزرگتریــن تجمع ظاهرا در دانشــگاه ارتباطات 
نانجینگ روی داد. اگر چه تایید اصالت ویدئوها به 
صورت مستقل دشوار است اما خیلی از آنها حاکی 
از یک نوع دگرگونی در ذهنیت مردم این کشور 
اســت. نمایش و درخواست علنی برای برکناری 
رئیس جمهور شــی جین پینــگ، صریح ترین 
انتقادی اســت که تاکنــون در جامعه چین که 
حداقل در ظاهر مطیع حکومت این کشور است 

دیده می شود.
بسیاری از مردم معترض بر این باورند که به علت 
تشــدید محدودیت های کرونایی و عدم اجازه به 
افراد برای خروج از منازل و ساختمان ها، ساکنان 
ساختمان آتش گرفته در اورومچی نیز نتوانسته اند 
این ســاختمان را ترک کنند و به همین دلیل، 
بســیاری از آنها جان خود را از دســت داده اند. 
مقامات شهر این موضوع را رد کردند و خودروهای 
پارک شــده را علت عدم دسترسی آتش نشان ها 
دانســتند. با این حال، مقامات اورومچی بعد از 
وقوع ایــن حادثه، در اقدامی غیرمعمول از مردم 
عذرخواهی کردند و وعده دادند که هرکسی که 
از وظایفش کوتاهی کرده باید مجازات شود، اما 
حتی این کار نیز مانع از کاهش خشم مردم نشد.

در ویدیوهایی که منتشر شده است، بسیاری از 
ساکنان ماســک زده بودند و در پی تاریکی، در 
خیابان های شهر گرد آمدند. مردم برای اعتراض 
شعار می-دهند: » قرنطینه را تمام کنید، ما انسان 
هستیم.« این در حالی است که مردم شانگهای 
نیز با حضور در خیابان هــا، خواهان کنار رفتن 
حزب کمونیست چین و شخص شی جین پینگ 
شدند. شانگهای قرنطینه های شدیدی را گذرانده 
اســت. بر اســاس گزارش ها در شهر شانگهای، 
حدود هــزار نفر به خیابان ها آمدنــد و بر علیه 
حکومت شعار دادند. در ویدیوهای منتشر شده 
در شبکه های مجازی، معترضان شانگهای فریاد 

می کشند: »نه به دیکتاتوری، بله به دموکراسی. 
این رهبر را نمی خواهیم. ما رأی آزادنه می خواهیم. 

ما در کنار مردم سین کیانگ هستیم.«
این در شرایطی است که در برخی دیگر از شهرها 
نظیر ووهان نیز مردم به خیابان ها آمدند و حتی 
با حضور در جلوی پاسگاه پلیس، خواهان آزادی 
دستگیر شدگان اعتراضات شدند. معترضان در 
پکن هم شــعار «قرنطینه نمی خواهیم« را سر 
دادند. مردم در شــهر چنگدو هم شعر دادند: » 
ما امپراتور نمی خواهیم. مــا امپراتور مادام العمر 

نمی خواهیم.«
این روزها، دیوارهای شــهر شــانگهای و دیگر 
شــهرهای چین نیز با برچسب هایی که از سوی 
معترضان بر روی آنها، نصــب کرده اند، جلوه ای 
انقالبــی به شــهرها داده اند. بر اســاس تصاویر 
منتشر شده بر روی این برچسب ها نوشته شده 
است: » نه به دیکتاتوری، بله به دموکراسی، رهبر 
نمی خواهیم، رأی می خواهیم«. دیوارنویســی و 
شعار نویسی در توالت های عمومی و مکان هایی 
که هنوز از چشم دوربین های حزب کمونیست 
در امان اســت نیز به بخش دیگری از تالش های 

معترضان چینی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های 
مجازی، اگر چه دستگاه عرض و طویل پروپاگاندای 
حزب کمونیست چین، اعالم کرده است که مردم 
ســین کیانگ تجزیه طلبند، با ایــن حال مردم 
شانگهای و دیگر شهرها با اعالم همبستگی با آنان، 
سعی در خنثی کردن این تبلیغات دولتی دارند. از 
سوی دیگر، مردم تایپه، پایتخت جمهوری تایوان 
نیز با مردم چین اعالم همبستگی کرده و اعالم 

کرده اند که بسیار دلتنگ آنها هستند.
در یکی از ویدیوهای منتشــر شده، دانشجویی 
که در جمع معترضان قرار دارد، خطاب به گروه 
پلیســی که روبه روی او ایســتاده اند با صراحت 
می گوید: » آیا شــما اطالع دارید که مردم  تان تا 
چه حد بدبختند؟ این مردم هستند که شما رو 
پرورش داده اند. اما شما مثل انگل هستید و باز هم 
می خواهید ما را گاز بگیرید، بخورید و پوست مان 
را بکنید و گوشت و خون مان را  بخورید.« در ادامه 
فیلم یکی دیگر از معترضان از پلیس ها می خواهد 
که لباس هایشان را در بیاورند و به مردم بپیوندند.

ایــن اتفاقات در حالــی در چین رخ می دهد که 
شــی جین پینگ به تازگی و برای اولین بار پس 
از زمان مائو، برای سومین دوره به ریاست حزب 
رسیده اســت. او در این ده ســالی که در رأس 
بوده اســت تمام قدرت را در اختیار داشته است 
و رقبا را بی رحمانه حذف کرده است، مروج کیش 
شخصیت شده اســت، انتقادها را سرکوب کرده 
است و ایدئولوژی خود را موسوم به اندیشه شی 
جین پینگ درباره سوسیالیسم با خصوصیت های 
چینی برای عصری جدید، وارد قانون اساســی 
کرده اســت. مردم چین با ته مایه ای از شوخی، 

رئیس همه چیز می نامند.

در اتفاقی کم سابقه، مردم ودانشجویان چینی خواستار کناره گیری »شی جین پینگ « شدند 

تداوم حمالت ترکیه به سوریهامپراتورنمیخواهیم
منابع خبری روز گذشته از حمله مجدد ترکیه و گروه های 
وابسته به آن در سوریه به مناطقی در حومه حسکه خبر 
دادند.به گزارش خبرگزاری سانا، ارتش ترکیه و گروه های 
وابســته به آن حمالت توپخانه ای را به چند روســتا در 
حومه حسکه انجام دادند.منابع مطلع در این باره گفتند 
که در این حمله دو روستای تل اللبن و لکوزلیه در منطقه 
تل تمر واقع در حومه شمالی حسکه هدف قرار گرفتند. 
طبق این گزارش، این حمالت ترکیه خساراتی را به برخی 
مواضع و زیرساخت های منطقه وارد کرده است.در همین 
حال، منابع رسانه ای دیگر نیز اعالم کردند که ارتش ترکیه 
صبح دیروز حمالت جدیدی را به حومه رقه و حلب در 
شمال سوریه انجام داد. این منابع اعالم کردند که ترکیه 
در این حمله مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( 
را هدف قرار داده اســت.همزمان با ادامه حمالت هوایی 
آنکارا منابع مطلع در مناطق شــمالی سوریه از تکمیل 
مقدمات آغاز عملیات زمینی ترکیه در این منطقه خبر 
داده اند. منابع مطلع در این باره به العربی الجدید گفته اند: 
»اکنون مقدمات آغاز عملیات زمینی کامل شده است و 
این احتمال وجود دارد که تل رفعت در حومه شــمالی 
حلب و همچنین شــهر عین العرب )کوبانی( در شرق 
فرات، هدف بعدی ترکیه باشد.«یک نظامی ارشد مخالف 
سوری نیز اعالم کرد که ارتش ترکیه تجهیزات جدیدی را 
از طریق گذرگاه باب السالمه وارد سوریه کرده است و این 
تجهیزات شامل تانک، تجهیزات توپخانه ای و لجستیکی 
است. طبق گفته این منبع، ترکیه همچنین یک یگان 
نظامــی را به طور کامل از ادلــب به حومه غربی حلب 
منتقل کرده است.ترکیه یکشنبه ۲۰ نوامبر، یک عملیات 
نظامی تحت عنوان پنجه-شمشیر را علیه نیروهای حزب 
کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در مناطق شمالی 
عراق و ســوریه آغاز کرد و به اجرای عملیات زمینی هم 
تهدید کرده اســت.در همین راستا، خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه دیروز و با گذشت یک هفته از آغاز حمالت 
به سوریه و عراق در سخنانی بر تداوم عملیات های نظامی 
آنکارا در مناطق شمالی این دو کشور علیه گروه های ُکرد 

مسلح مستقر در این مناطق تاکید کرد.

دیدار هیات پاکستانی از کابل 
یک هیئت دیپماتیک پاکســتانی قرار است امروز برای 
دیدار با رهبران طالبان به کابل ســفر کند. بر اســاس 
گزارش رسانه های پاکســتانی، این هیئت را خانم حنا 
ربانی کهر، معاون وزیر خارجه پاکستان رهبری می کند. 
این نخستین هیئت سیاسی اعزامی یک دولت مسلمان 
برای دیدار با طالبان اســت که یک زن آن را سرپرستی 
می کند.به گزارش ایندیپندنت، ربانی کهر از سال ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۳ وزیر خارجه پاکســتان و پیش از آن، وزیر دارایی 
و مدتی هم نماینده مجلس عوام پاکستان بود. او  آوریل 
۲۰۲۲، پس از برکناری عمران خان از نخســت وزیری و 
در دولت شهباز شــریف، معاون وزیر خارجه شد.رسانه 
پاکســتانی د نیوز در گزارشی، نوشت که حنا ربانی کهر 
قرار است با مال محمدحسن آخوند، نخست وزیر طالبان، 
مولــوی امیرخان متقی، وزیر خارجــه طالبان، و برخی 
دیگر از رهبران این گــروه مالقات کند. محمد صادق، 
فرســتاده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان و وزیر 
دارایی پاکستان، نیز از جمله اعضای این هیئت اعزامی 
به کابل اســت.حنا ربانی کهر در سال ۲۰۱۲ که سکان 
وزارت خارجه پاکســتان را در دست داشت، نیز به کابل 
سفر کرده بود. او در آن زمان، با حامد کرزای و مقام های 
دولت وقت افغانستان دیدار کرد و کوشید روابط پرتنش 
افغانستان و پاکستان را بهبود دهد.هرچند پاکستان در 
افغانســتان به عنوان یکی از دولت های هم سو و حامی 
طالبان مطرح اســت، پس از بازگشت طالبان به قدرت، 
هیچ یک از مقام های زن حکومت عمران خان و شهباز 
شریف، به کابل ســفر نکرده اند. همچنین در یک  سال 
گذشته، شماری از مقام های پاکستانی به طالبان توصیه 
کردند ممنوعیت های وضع شده بر کار، تحصیل و زندگی 

زنان در افغانستان را لغو کنند.

خبر

همدلی| یک رسانه عربی به نقل از مسئوالن 
عراقی جزئیاتی درخصوص توافق نخست وزیر 
این کشور با رئیس دولت اقلیم کردستان برای 
اســتقرار نیروهای نظامی در نوار مرزی عراق 
و ایران منتشــر کرد. بر اســاس، این توافق، 
تشکیل یگان های مشترک متشکل از ارتش 
و مرزبانی و نیروهای پیشمرگه در دستور کار 
قرار می گیــرد. دو طرف توافق کردند که این 
یگان های مشترک در اسرع وقت در مرزهای 
عراق و ایران مستقر شده و ده ها نقطه نظارت 

و کنترل مرزی نیز ایجاد کنند.
به گــزارش پایگاه خبری العربی الجدید، یک 
نماینده برجســته پارلمان عراق در گفت وگو 
با این پایگاه خبری تاکید کرد: »الســودانی و 
بارزانی توافق کردند که هرگونه حمایت دولتی 
و حزبی از سوی اقلیم کردستان از گروه های 
مخالف نظام ایران باید متوقف شــود و تمام 
مقرهای سیاســی آن ها در اربیل و سلیمانیه 
باید بسته شود. آن ها همچنین بر سر بازرسی 
اردوگاه های کردهای ایرانی و نظارت مستقیم 
سازمان ملل بر اداره اردوگاه ها توافق کردند.« 
این نماینــده عراقی گفت که الســودانی در 
ســفر امروز خود به تهران، مضمون توافق را 
به مسئوالن ایرانی اعالم خواهد کرد و بغداد 
امیدوار است که با این اقدامات دخالت ایران 

در مناطق مرزی عراق را متوقف کند.
از ســوی دیگر، غیاث ســورجی، از رهبران 
اتحادیه میهنی کردستان عراق در اظهاراتی 
گفت که توافق درخصوص اســقرار نیروهای 
ارتش عــراق در نوار مرزی بــا ایران تنها راه 
ممانعت از عملیــات نظامی زمینی در خاک 
کردستان است. او گفت که استقرار این نیروها 
بــا موافقت دولت اقلیم کردســتان و احزاب 
حاکم انجام می شود. این مسئول کرد تاکید 
کرد که احزاب کــردی مخالف نظام ایران از 
دهه هشــتاد قرن گذشته در اقلیم کردستان 
حضور داشتند و نظام صدام از آن ها حمایت 
می کرد و ما بارها خواســتار خــروج آن ها از 
اقلیم شــدیم زیرا حضور آن ها خطری برای 

شهروندان است.

روز گذشته نیز یک مسئول عراقی اعالم کرد 
که ایرانی ها به کشــور عراق اسناد و مدارکی 
دادند که نشــان می دهد از خاک این کشور 
علیه ایران استفاد می شود از جمله اینکه برخی 
مجموعه های کرد از خاک اقلیم کردستان به 
داخل ایران سالح قاچاق می کنند. این مسئول 
به سفر اخیر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه به عراق اشاره کرد و گفت 
که ســردار قاآنی در دیــدار با مقامات عراقی 
موضعش درخصوص انجام عملیات زمینی در 
داخل خــاک عراق و توقف فعالیت گروه های 
کرد که متهم به دست داشتن در ناآرامی های 
اخیر ایران هستند، روشــن بود. او گفت که 
طرف عراقی به این نتیجه رســیده است که 
یگان هــای نظامــی از ارتــش و نیروهایی از 
مرزبانی خود را در مرزهایش با ایران به طول 

۲۰۰ کیلومتر مستقر کند.
در این گزارش آمده اســت کــه نمایندگی 
سازمان ملل در عراق نیز از این برنامه استقبال 
کرده تا ایــران دیگر اقــدام نظامی در اقلیم 
کردستان عراق انجام ندهد. این مسئول عراقی 
گفت که ماموریت این نیروهای مستقر در مرز 
ایران و عراق ممانعت از فعالیت مجموعه های 
کرد علیه ایران است اما به نظر می رسد که این 
برنامه هنوز رضایت ایران را جلب نکرده است.

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران نیز روز گذشته در نشست خبری خود 
در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر 
شــده مبنی بر تصمیم عراق برای اســتقرار 
نیروهای امنیتی این کشور در مرزهای منطقه 
اقلیم کردســتان عراق و این که آیا در جریان 
سفر نخست وزیر عراق به تهران در این ارتباط 
مقامات دو کشور رایزنی و گفت وگو خواهند 
کرد، اظهار کــرد: » ما تاکید داریم که اقلیم 
کردستان عراق بخشی از خاک عراق است و 
دولت بغداد به عنوان دولت مرکزی این کشور، 
مسئول تامین امنیت خطوط مشترک مرزی 
دو کشور است و در این ارتباط دارای وظایفی 
است و می بایســت به مسئولیت های قانونی 

خود در این ارتباط عمل کند.«

کنعانی خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: 
»ما نیز این خبر را شنیده ایم که دولت عراق 
تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را در طول 
مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق 
مســتقر کند و امیدواریم این اتفاق بر مبنای 
تعهدات و مســئولیت دولت عراق و توافقات 

صورت گرفته بین دو کشــور بــرای تامین 
امنیت مرزهای مشترک انجام شود. ما از این 
موضوع استقبال می کنیم و آماده هستیم که 
در صورت نیاز بــه دولت عراق در این زمینه 
کمک و مساعدت های فنی و تکنیکی الزم را 

ارائه کنیم.«

توافق السودانی و بارزانی در باره استقرار نیرو در مرزهای ایران


