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50حملهجنگندههایآلسعود
علیهمردمیمندریکروز

بار  جنگنده های سعودی عصر روز گذشته، حدود 50 
به مناطــق مختلف یمن حمله کردند و شــماری از غیر 

نظامیان یمنی را کشتند.
جنگنده های سعودی در ادامه جنایات خود علیه یمن، روز 
گذشــته نیز، 50 بار مناطق مختلف و منازل مسکونی این کشور 
را هــدف قرار دادند. یک منبع نظامــی ارتش یمن در این باره به 
خبرگزاری رســمی یمن »ســبا« گفته »جنگنده های سعودی 
منازل و مزارع شــهروندان یمنی را در منطقه آل عسالن منطقه 

باقــم، چهار بار بمباران کردند و منطقــه البقع در منطقه کتاف 
استان صعده را هم یک بار هدف قرار دادند.« جنگنده های سعودی 
همچنین دو بار به منطقه الظاهر حمله کردند و مزارع شهروندان 
را در منطقــه »آل عمر« در منطقه مرزی »منبه« ویران کردند. 
این جنگنده ها هشــت بار دو منطقه »حرض« و »میدی« استان 
»حجه« و هشت بار منطقه »حرف سیفان« در استان »عمران« را 
هدف قرار داد. منابع محلی یمن گفتند که جنگنده های سعودی 

16 بار نیز به پایگاه »الشرفه« نجران حمله کردند. 

میرزااولنگافغانستانسقوطکرد
خطرقتلعامشیعیانجدیاست

در پی اشــغال مجدد منطقه »میــرزا اولنگ« 
افغانســتان به دست تروریســت ها، احتمال تکرار 

قتل عام شیعیان این منطقه قوت گرفته است.
ســاکنان روستای شیعه نشین »میرزا اولنگ« در استان 
شمالی »سرپل« افغانســتان که دو ماه قبل یکی از بدترین 
و خونین تریــن قتل عام ها به دســت عناصــر »داعش« را 
تجربــه کرده بودند، با یک خطر جدی مواجه شــده اند چرا 
که خبر رســیده پنجشنبه گذشته روســتای آنها به اشغال 

تروریست های طالبان درآمده است و در شرایطی که مقامات 
محلــی و کابل یکدیگر را به ســهل انگاری و ضعف مدیریت 
در نبرد با طالبان متهم می کنند، ســاکنان »میرزا اولنگ« 
در معرض تکــرار فاجعه قتل عام قرار دارنــد. تکفیری های 
داعش دو ماه قبل با اشغال این روستا، 50 غیرنظامی شیعه 
را قتل عــام کرده و 150 تن دیگــر را گروگان گرفته بودند. 
طبق گزارش های غیررسمی داعش تعداد زیادی از شیعیان 

را سالخی کرد!
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بارزانی پیشمرگان مسلح را 
مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی در برخی نقاط این به کرکوک اعزام کرد!

کشور، مخالفت خود را با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی اعالم و پرچم این رژیم را لگدمال کردند.

ساکنان شــهرک های مختلف بحرین دیروز ضمن برگزاری 
تظاهرات ضد صهیونیستی و نگارش شعارهایی در کف خیابان ها، 
مخالفت خود را با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند. در این تظاهرات جوانان انقالبی، پرچم این رژیم را 

زیر پاهای خود لگدمال کردند.
به گزارش فارس به نقل از شبکه 14 فوریه، نیروهای امنیتی 
بحرین این هفته نیز از اقامه نماز جمعه در منطقه محاصره شده 
»الدراز« ممانعت کردند. این در حالی است که محاصره تحمیلی 
منزل شیخ عیسی قاســم رهبر شیعیان بحرین، همچنان ادامه 
دارد. این شصت و پنجمین هفته متوالی است که نیروهای امنیتی 

بحرین از اقامه نماز جمعه در »الدراز« ممانعت می کنند.
رژیم بحرین با سلب تابعیت و محاکمه شیخ عیسی قاسم، از 
ماه ژوئن )خرداد( ســال گذشته میالدی )خرداد 1395( منطقه 
الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسالم را به محاصره 
امنیتی در آورده و با قرار دادن ایشــان در اقامت اجباری، جلوی 
اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز طی این مدت گرفته و از ورود امام 
جمعه و نمازگزاران به مسجد امام صادق)ع( در الدراز جلوگیری 
می کند. قدمت برگزاری نماز جمعه شیعیان بحرین در مسجد امام 
صادق)ع(، به صدها ســال قبل و پیش از روی کار آمدن خاندان 

آل خلیفه در بحرین برمی گردد.

روســیه می گوید، در پاســخ به استقرار 
نیروهای زره پوش آمریکا در خاک لهســتان 
تصمیم گرفته گروه موشک های »اسکندر« خود 
تقویت کند. روسیه  کالینینگراد  را در منطقه 
 قرار بود از میزان نیروهای خود در این منطقه 

بکاهد. 
تنش در روابط روســیه و آمریکا طی چند سال 
گذشــته رو به فزونی گذاشته است طوری که برخی 
از کارشناســان از شروع دوره جدیدی از جنگ سرد 
بین دو کشــور سخن می گویند. تصور بر این بود که 
با آمدن ترامپ روابط دو کشور رو به بهبودی خواهد 
گذاشت اما نه تنها این گونه نشد بلکه دو طرف وارد 
دوره ای از تنش های گســترده تر شــدند که جنگ 
دیپلماتیــک، اخراج دیپلمات هــا و تصاحب اماکن 
 دیپلماتیک در خاک همدیگر بخشی از این تنش ها 

بوده است.
اما اعزام نیروهای زرهی آمریکا به لهستان به مورد 
دیگری برای تنش بین دو طرف تبدیل شده است. در 
همین رابطه وزارت دفاع روسیه آمریکا را متهم کرد با 
نقض توافقنامه ای که مسکو با سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( امضا کرده، شمار نیروهای نظامی خود را 

در خاک لهستان که در همسایگی روسیه قرار دارد، 
افزایش داده است. طبق اعالم وزارت دفاع روسیه، قرار 
بود تیپ زرهی سوم نیروهای مسلح آمریکا مستقر در 
خاک لهســتان این کشور را ترک و جای خود را به 
تیپ زرهی دوم آمریکا بدهد اما در نهایت هر دو تیپ 

در خاک لهستان باقی ماندند.
ژنرال »ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت دفاع 
روســیه دراین باره می گوید: »تیپ زرهی دوم ارتش 
آمریکا با وسایل و تجهیزات نظامی به طور مخفیانه 
وارد خاک لهســتان شده است در حالی که برخالف 
آنچه مقامات پنتاگون پیشــتر اعالم کرده بودند نه 
نیروهای تیپ زرهی ســوم و نــه تجهیزات آنها را از 

خاک لهستان خارج نکرده اند.«
به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه »حضور دو 
تیپ زرهی ارتش آمریکا با توافقنامه ای که روســیه 
و ناتو در ســال 1997 امضا کردند، در تضاد است.« 
وی ایــن را هم گفت که »آمریکا در واقع از هیاهوی 
رســانه ای که در رابطه با رزمایش مشترک روسیه و 
بالروس موســوم به زاپاد-2017 راه افتاد بود برای 
 تقویت حضور نظامی خود در لهســتان بهره برداری 

کرده است.«

واکنش روسیه
اما در واکنش به این مسئله، »والدیمیر شامانوف« 
رئیس کمیتــه امــور دفاعی دومای دولتی روســیه 
و فرمانده سابق نیروهای هوابرد این کشور اعالم کرد 

که مسکو ممکن است در پاسخ به استقرار نیروهای 
زره پوش آمریکا در خاک لهستان، گروه موشک های 
»اســکندر« خود، ازجمله در منطقــه کالینینگراد 
)غربی تریــن منطقه از خاک روســیه در قاره اروپا( 

مستقر هستند را تقویت کند.
این مقام بلندپایه مسکو با تاکید بر اینکه »روسیه 
قطعا تدابیری در پاســخ به این اقــدام آمریکا اتخاذ 
خواهد کرد،« یادآور شد: »تقویت گروه موشک های 
اســکندر، امکان آن را فراهم خواهد کرد که عرصه 
عملیاتی بیشــتری برای مقابله با تهدیدات احتمالی 

بوجود آید.«
»شامانوف« با  اشــاره به اینکه از دیگر اقدامات، 
ممکن اســت اســتقرار نیروهای نظامی مضاعف در 
جهت گیری به سمت غرب باشد، افزود: »این مسئله 
تنهــا مربوط به تعداد نیروهــای نظامی نبوده، بلکه 
تســلیحات نظامی و تدافعی در جبهه های غربی نیز 
تقویت خواهند شد.« این نظامی سابق روس هشدار 
داد: »مسلما این اقدامات بدون کسب موافقت کسانی 
صــورت خواهنــد گرفت که به طور مکــرر توافقات 
بین المللی را نقض کرده و منطقه شــرق اروپا را به 
منطقه ای نظامی تبدیل کرده اند.« براساس این گزارش 
موشــک اسکندر، که یکی از دقیق ترین موشک های 
عملیاتی موجود در دنیا به شــمار می رود، به روسیه 
اجازه می دهد تا اهدافی را در عمق خاک کشورهای 

هدف با مصونیت کامل مورد هدف قرار دهد. 

پرچم رژیم صهیونیستی
زیرپای انقالبیون بحرین

 لگدمال شد

به دلیل نقض توافق ازسوی پنتاگون صورت می گیرد

آرایشنظامیروسیهعلیهزرهپوشهایآمریکادرمرزلهستان

مهلت 5 روزه اسپانیا به کاتاالن ها
برای اعالم موضع صریح درباره استقالل

ترامپ آمریکا را
از یونسکو هم خارج کرد

حمالت تروریستی به مردم
در جنوب سوئد و اسالمبول ترکیه

میانمار
خبرگزاری صدا وسیما: صدها هزار آوارگان میانماری که هم اکنون 
در بنگالدش به ســر می برند، با شرایط سختی روزگار می گذرانند. از 
داخل میانمار نیز اخیرا گزارش شده، سرکوب و آواره سازی مسلمانان  
در استان راخین، همچنان ادامه دارد و ادعاهای مقامات رانگون درباره 

عادی بودن اوضاع، صحت ندارد.
مصر

خبرگزاری جمهوری اسالمی: شش نیروی امنیتی مصر در حمله 
افراد مسلح به یک پست  ایست و بازرسی، در منطقه »العریش« شبه 
جزیره »سینا« کشته شدند. گروه تروریستی »انصار بیت المقدس« از 

شاخه های »داعش« در سینای مصر است.
ترکیه

فارس: دســتگاه قضایی ترکیه حکم بازداشــت 115 شهروند این 
کشــور را به اتهام ارتباط داشــتن با کودتای نافرجام 25 تیر ســال 
گذشته، صادرکرد. همین اتهام تاکنون بیش از 50 هزار نفر در ترکیه 
را روانه زندان کرد و باعث شد که 150 هزار نفر دیگر هم کار خود را 

از دست بدهند. 
کره شمالی

اسپوتینک: وزارت خارجه کره شمالی با انتشار نقشه ای، اعالم کرد 
که شبه جزیره »کریمه« بخشی از خاک فدراسیون روسیه است. شبه 
جزیره کریمه که در دریای سیاه قرار دارد، اکثریت جمعیت آن، روسی 
هستند. این شبه جزیره در دوران شوروی سابق به اوکراین واگذار شده 
بود. اما، با افزایش گرایشات غربگرایانه و ضد روسی در اوکراین، مسکو 

این شبه جزیره را به خاک روسیه برگردانده است.
تایلند

رویترز: آیین سوگواری یک ساله برای پادشاه در گذشته تایلند، 
دیروز به پایان رســیده اســت. »بهو میبول ادولیادح« پادشاه تایلند 
ســال گذشته در 88 ســالگی درگذشــت. پس از او، پسرش »ماها 
واجیرالونگکورن« به سلطنت رســید. طبق سنت تایلندی ها، آیین 

سوگواری برای پادشاه، یک سال به طول می انجامد.

کوتاه از سراسر جهان

نخست وزیر اسپانیا با صدور بیانیه ای خطاب به رهبر جدایی طلبان 
کاتالونیا یک مهلت 5 روزه داده تا موضع صریح خود را درباره استقالل 
و یا عدم استقالل از دولت مرکزی اعالم کند. کاتاالن ها سند استقالل 
را امضاء کرده اند اما حاضر به موضع گیری صحیح درباره آن نیستند.
ماریانو راخوی، نخســت وزیر اسپانیا روز  پنجشنبه به رهبر جدایی طلب 
کاتالونیا ضرب االجل پنج روزه ای داد تا موضع روشــنی در قبال استقالل از 
دولت مرکزی بگیرد. به گزارش ایسنا، اگر»کارلس پوجدمون«، رهبر کاتاالن ها 
تا روز دوشنبه جدایی از دولت مادرید را تایید کند، سه روز دیگر مهلت خواهد 
داشت تا از آن عقب نشینی کند. بنا بر گزارشات، در غیر این صورت مادرید 
با توسل به بند 155 قانون اساسی خودمختاری کاتالونیا را معلق خواهد کرد 
که در نتیجه آن منطقه تحت سیطره مستقیم اسپانیا درخواهد آمد، رهبران 
کاتالونیا که شــامل بارسلون می شود سه شنبه گذشته سند اعالم استقالل 
را امضــا کردند. با این حال آنها اجرای آن را معلق کردند تا امکان مذاکره با 
مادرید فراهم شــود . این در حالی اســت که دیوان عالی اسپانیا رای گیری 

برای استقالل کاتالونیا را »بی اعتبار« دانسته است. 
مقام هــای کاتــاالن می گویند تقریبا 90 درصــد رای دهندگان در این 
رای گیری که 43 درصد در آن مشارکت داشتند از استقالل حمایت کرده اند. 
رأی دهندگان مخالف استقالل عمدتا آن را تحریم کردند راخوی گفته دولتش 
از کاتالونیا خواسته از این موضوع که آیا اعالم استقالل کرده یا نه رفع ابهام 
کند. او »پوجدمون« را متهم کرده که »عمدا ســردرگمی ایجاد کرده« وی 
این را هم گفته که می خواهد مسائل روشن باشد. نخست وزیر اسپانیا بعدا در 
جریان سخنانی در پارلمان گفت که اسپانیا با جدی ترین تهدید در دموکراسی 

40 ساله اش روبه روست. 
از ســویی دیگر پنجشنبه گذشــته، همزمان با روز ملی اسپانیا ، دولت 
اســپانیا برای ایجاد وحدت رژه نظامی برگزار کرد تا بدین واســطه بر اتحاد 
اسپانیا تاکید کرده باشد. مردم اسپانیا نیز به خیابان های مادرید پایتخت این 
کشور آمده و پرچم  ملی کشورشان را از تمامی بالکن های خانگی این منطقه 
آویــزان کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تالش های کاتالونیا برای اعالم 
اســتقالل از اسپانیا این کشور را درگیر بدترین بحران سیاسی خود از زمان 
کودتای نظامی سال 1981 میالدی کرده است و دولت مادرید تهدید کرده 
که اگر دولت منطقه ای کاتالونیا به تالش خود برای اعالم استقالل ادامه دهد 

آن را اخراج خواهد کرد. 

سرویس خارجی:
وزارت خارجه آمریکا می گوید به دلیل عضویت فلسطین 
در سازمان یونســکو و در حمایت از رژیم صهیونیستی 

تصمیم گرفته اند از یونسکو خارج شوند.
حمایت بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی در صحنه جهانی 
از اهــداف اولیــه و اصلی دولت آمریکا بوده اســت و در این بین 
فرقــی هم نمی کند چه شــخصی از کدام حزب در کاخ ســفید 
ســاکن باشد. واشــنگتن حتی کوچکترین انتقادی را نیز نسبت 
به رژیم صهیونیستی در سازمان های بین المللی تحمل نمی کند. 
در همین راســتا خبر رسیده آمریکا اعالم کرده از یونسکو خارج 
خواهد شد. از سال 2011 که یونسکو فلسطین را به عنوان عضو 
کامل پذیرفت، آمریکا و رژیم صهیونیستی اختالف نظرهایی را با 

این سازمان پیدا کرده اند. 
وزارت خارجه آمریکا در همین رابطه اعالم کرده به دلیل مواضع 
اخیر این سازمان علیه رژیم صهیونیستی رسما از سازمان بین المللی 
علمی، آموزشی و فرهنگی )یونسکو( 31 دسامبر )10 دی( خارج 
خواهد شد. سایت فارین پالسی نیز نوشته: »رکس تیلرسون، وزیر 
خارجه آمریکا تصمیم گرفته واشنگتن فقط نقش ناظر را در این 
ســازمان ایفا کند.«رژیم صهیونیستی نیز کمی پس از اعالم این 
تصمیم آمریکا، اعالم کرد این رژیم نیز از یونسکو خارج می شود. 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، گفته تصمیم 
آمریکا »شجاعانه و اخالقی« بوده است. رژیم صهیونیستی در چند 
سال اخیر یونسکو را متهم کرده که »هویت یهودی« مناطقی مثل 
بیت المقدس و الخلیل را نادیده می گیرد. یونســکو اما در واکنش 
به این موضع گیری آمریکا اعالم کرد، »آمریکا با این خروج ضربه 

بزرگی به کل سازمان ملل می زند.«
نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا هم در واکنش به خروج 
آمریکا از یونسکو گفت که »این اقدام هرگز به اعتبار این سازمان 
جهانی ضربه نخواهد زد.« به گزارش ایسنا چجوف، طی گفت وگویی 
تلویزیونی گفت: »از تصمیم واشنگتن برای خروج از یونسکو خیلی 
تعجب نکردم چراکه این تصمیم کامال با سیاست های فعلی دولت 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هماهنگ است.«

تیراندازی تروریست های ناشناس به سوی غیرنظامیان 
در سوئد و ترکیه، یک کشته و 9 مجروح برجای گذاشت.

پلیس سوئد اعالم کرد، پنجشــنبه گذشته بر اثر تیراندازی 
در شهر »ترلبورگ« واقع در جنوب این کشور، هفت غیرنظامی  
زخمی شــدند. به گفته یک ســخنگوی پلیس، فردی مســلح 
غیرنظامیان را در بازار شــلوغ ترلبورگ هدف تیراندازی قرار داد. 
در مورد انگیزه این فرد مهاجم، خبری نرسید. پلیس جست وجوی 

گسترده ای را برای یافتن این مهاجم، آغاز کرده است.
سوئد در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، آرام بوده است، 
ولی پس از همراهی این کشــور با لشکرکشــی آمریکا در غرب 
آســیا و توطئه برای ســرنگونی دولت »بشار اســد« در سوریه، 
تکفیری های بازگشــته به سوئد، در این کشور دست به حمالت 
تروریســتی می زنند و ســوئدی ها نیز مثل مردم آلمان، بلژیک، 
انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، این سال ها، همراه با 

دلهره زندگی می کنند.
 از ترکیــه نیــز خبر رســید، دیروز یک مهاجم ناشــناس، 
دانش آموزان دختر را در نزدیکی مدرســه ای در اسالمبول هدف 
تیراندازی قرارداد. در این تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست 

داد و دو فرد دیگر نیز زخمی شدند.
در مورد سرنوشــت مهاجم و علت این تیراندازی، گزارشــی 

نرسیده است.
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رئیس اقلیم کردســتان عراق هزاران نیروی 
پیشمرگ کرد را به کرکوک اعزام کرد تا مقابل 
نیروهای دولتی در صورت ورود به این شــهر، 

بایستند.
»مســعود بارزانی« کــه در روزهــای منتهی به 
همه پرســی غیرقانونی ســوم مهر در اقلیم کردستان، 
اعالم کرده بود که باید بر سر تسلط بر کرکوک بجنگیم، 
هزاران پیشمرگ مسلح را به این شهر اعزام کرد. بارزانی 
این اقدام را در واکنش به اظهارات برخی مقامات بغداد 
مبنی بر اعزام نیروهای ارتش عراق به کرکوک، صورت 

داده است.
به گزارش ایسنا، »همین هورامی« مشاور »مسعود 
بارزانی« در ارتباط با این تحرکات اربیل، اعالم کرد که 
ده ها هزار نیروی پیشمرگ کرد برای مقابله با تهدیدات 

ارتش عراق، در کرکوک مستقر شده اند.
دولــت خودمختار اربیل در حالی مدعی اســتان 
نفت خیز کرکوک است که ترکیب جمعیتی این استان، 
متشکل از کردها، عرب ها و ترکمن هاست و بارزانی برای 
عملی کردن این خواسته خود، باید صدها هزار عرب و 

ترکمن را آواره کند.
واکنش نخست وزیر عراق

»حیدر عبادی« نخست وزیر عراق، در واکنش به این 
اقدام بارزانی، دستور توقف ورود نیروهای عراقی به شهر 

کرکوک را به مدت 48 ساعت صادر کرد.
البته، نیروهای پیشــمرگ نیز پرچم کردســتان 
عراق را پایین آورده و از دو روســتا در استان کرکوک 

عقب نشینی کردند.
عبادی پیش از این نیز تقویت نیروهای پیشمرگ 
در کرکوک را اقدامی خطرناک خوانده بود. وی دیروز 
در اظهاراتش، تأکید کرد که ارتش عراق به هیچ وجه 
وارد جنگ علیه شهروندان کرد نخواهد شد. وی گفت: 
اجازه بازگشت به خانه اول و از سرگیری )سیاست های( 

فرقه گرایانه و تجزیه طلبانه را نخواهیم داد.
نخست وزیر عراق گفت: ما ارتش خود را علیه مردم 

سرزمین خود، بکار نمی گیریم 
و علیه شــهروندان کرد، وارد 
عمل نمی شویم. وظیفه ما حفظ 
یکپارچکــی کشــور و اجرای 
قانون اساسی و حفظ شهروندان 

و دارایی های ملی است.
در صورتــی کــه اربیل از 
جدایی طلبانه  خواســته های 
کوتاه نیاید، کرکوک تبدیل به 
نخستین بستر نبرد و درگیری 
میان اربیل و بغداد خواهد شد.

موضع گیری عمار حکیم
»عمار  تسنیم،  گزارش  به 

حکیم، رئیس ائتالف ملی عــراق، در دیدار با رهبران 
صنفی و کارگری کشــورهای عربــی در بغداد، اظهار 
داشــت: اسرائیل تنها برنده فروپاشی کشورهای عربی 
و اســالمی و ورود این کشورها به درگیری های داخلی 
اســت. وی خاطرنشان کرد که دولت عراق با آرامش و 
تدبیــر و )در چارچوب های مصرح در( قانون، با بحران 

همه پرسی جدایی اقلیم کردستان )عراق( تعامل می کند.
درخواست فرزند طالبانی

»پاول طالبانی« پسر »جالل طالبانی« رهبر فقید 
»اتحادیه میهنی کردســتان عراق« از نمایندگان کرد 
پارلمان عراق خواست به پارلمان برگردند. وی همچنین، 
خواستار اداره مشترک کرکوک مطابق نتایج آخرین روند 

انتخابات در عراق شد.
طالبانــی که از تلویزیون منطقه کردســتان عراق 
ســخنرانی می کرد، اظهار داشــت: »قانون اساســی 
عــراق تحت نظــر جــالل طالبانی، رئیــس جمهور 
عراق نوشــته شــده و ما از این طریق و با همکاری با 
 جامعــه جهانی می توانیم حقوق مردم خود را تضمین 

کنیم«.
وی همچنین خواستار تشکیل شورای جدید برای 
کرکوک شد و گفت: که این استان از همه شخصیت ها 

و احزاب سیاسی بزرگ تر است.
پسر رئیس جمهور فقید عراق در مورد مناطق مورد 
مناقشــه نیز گفت که برای اجتناب از درگیری ها، این 

مناطق نیاز به اداره مشترک دارند.
وی از حکومــت منطقه کردســتان و دولت عراق 
خواســت مشکالت خود در خصوص نفت، گاز و منابع 
طبیعی را به گونه ای شفاف حل کنند، به گونه ای که در 
راستای خدمت به مردم کردستان و )مردم( عراق باشد.
طالبانی گفت، فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی باید 
زیر نظر و ســیطره کردستان عراق باشند و کارمندان 
 ایــن نهادها نیــز کرد بــوده و حقوق آنهــا تضمین 

شود.
پســر طالبانی همچنین از حزب اتحادیه میهنی 

خواست به راه و روش پدرش پایبند باشد.
در همین ارتباط، »هیرو ابراهیم«، همســر جالل 
طالبانی و عضو دفتر سیاســی حزب اتحادیه میهنی، 
نیروهای عراقی و پیشــمرگ کرد را به خویشتن داری 
دعوت کرد و خواستار ادامه گفت وگوها براساس قانون 

اساسی عراق شد.
 سایر رویدادها

* در پــی افزایش تنش میان اربیل و بغداد، جاده 
موصل به کرکوک، چند ســاعت مســدود و ســپس 

بازگشایی شد.
* یک سخنگوی ائتالف آمریکایی ضد داعش گفت 

که این ائتالف به حضور خود در عراق ادامه می دهد.

دو جنبش فتح و حماس پس از ســال ها 
تنش، توافقنامه نهایی آشتی ملی فلسطین را 

در قاهره به امضا رساندند.
دو جنبش فتح و حماس روز پنجشنبه باالخره 
بعد از 10 ســال تنش، رسما در قاهره یک توافق 
آشــتی امضا کردنــد. این توافق پس از ســه روز 
گفت و گوهای عمیق و فشرده میان مقامات فتح و 

حماس انجام شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه الجزیره این 
توافقنامه در مقر ســازمان اطالعات مصر به عنوان 
ناظر بر این توافقنامه کــه تالش های زیادی برای 
نزدیک کردن مواضع دو جنبش فلسطینی به هم 
انجام داد، امضا شــد. این توافق را »عزام احمد« به 
نمایندگی از جنبش فتح و »صالح العاروری« نائب 
رئیس  دفتر سیاســی حمــاس و در حضور »خالد 
الفوزی« وزیر اطالعات مصر امضا کردند. پیشــتر 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس از توافق 
دو طرف تحت نظــارت قاهره خبر داده و محمود 

عباس نیز از این توافق استقبال کرده بود.
طبق این توافق، فتح و حماس موافقت کرده اند 
که دولت توافق ملی وظایف و مسئولیت خود را از 
تاریخ یکم دسامبر )آذرماه( سال جاری در نوار غزه، 
همانند کرانه باختری به دست گیرد و در راستای 
حل مشکالت ناشــی از اختالفات وارد عمل شود. 
این توافق نامه بدون ذکر جدول کاری این نشست، 
از تمامی گروه های فلســطینی خواست که در 21 
نوامبــر )30 آبان 96( گردهم آیند و انتظار می رود 
که در این نشســت برگــزاری انتخابات مجلس و 
تغییر ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین مورد 

بررسی قرار گیرد.
مهم ترین بندهای این توافق امضا شــده میان 

جنبش های فتح و حماس عبارتند از: فراهم کردن 
زمینه فعالیت دولت فلسطین در نوار غزه حداکثر 
تا 1 دســامبر آینده، وضــع راه حل های الزم برای 
مسئله کارمندان غزه توسط کمیته حقوقی و اداری 
کــه فعالیت خود را حداکثر از 1 فوریه )بهمن ماه( 

2018 آغاز می کند.
بر طبق این توافق، دولت فلســطین متعهد به 
تداوم پرداخت حقوق کارمندان در طول دوره فعالیت 
این کمیته می شود و این حقوق نباید از حقوق فعلی 
آنها کمتر باشــد. همچنین روســای سرویس های 
امنیتی تشکیالت خودگردان فلسطین حداکثر تا 
تاریخ 1 دســامبر 2017 راهی باریکه غزه شــده و 
با مسئوالن سرویس های امنیتی این منطقه دیدار 
می کنند تا راه های بر عهده گرفتن مسئولیت اداره 

امور این منطقه را مورد بررسی قرار دهند.
در این توافق همچنین تاکید شــده اســت که 

دولت تشکیالت خودگردان تا تاریخ 1 نوامبر 2017 
اداره امور تمامی گذرگاه های غزه را بر عهده  گیرد و 
نشستی در تاریخ 1 دسامبر 2017 به منظور پیگیری 
و ارزیابی تمامی اقدامات قبلی در قاهره برگزار  شود 
همچنین نشســت فراگیر گروه های فلسطینی در 
تاریخ 14 نوامبر 2017 به منظور بررسی ساز و کار 
اجرای مفاد توافق قاهره برگزار می شود و از گروه های 
فلسطینی برای مشارکت در نشست قاهره در اواخر 
ماه آینــده دعوت به عمل می آید تــا پرونده های 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف(، انتخابات و 
تشکیل دولت وحدت ملی مورد بررسی قرار گیرد. 
یک مقام بلندپایه جنبــش فتح در این باره اعالم 
کرد، محمود عباس رئیس  تشــکیالت خودگردان 
فلسطین بعد از 10 سال از قطع روابط میان فتح و 
حماس ظرف یک ماه آینده به غزه سفر خواهد کرد.
جنبش حماس از سال 2007 کنترل نوار غزه 

را به دست گرفت که موجب شد دو قدرت یکی در 
غــزه و دیگری در رام اهلل به وجود آید و تالش های 
بسیار برای پر کردن این شکاف ناکام ماند. اما اخیرا 
میانجی گری مصر در نزدیک کردن دیدگاه طرفین 

درگیر نتیجه بخش بود.
واکنش ها

جنبش جهاد اسالمی از این توافقنامه حمایت 
کرد و اتحادیه عرب نیز خشنودی خود از این توافق 
را اعالم کرد. سازمان ملل نیز با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، گوترش دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی 
با محمود عباس ضمن ابراز خرســندی نسبت به 
پیشــرفت اخیر که اجازه می دهد دولت فلسطین 
مسئولیت خود را در غزه بپذیرد از تالش های مصر 

برای دستیابی به این هدف تقدیر کرد.
رایزنی با عربستان

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در تماس 
تلفنی خود با پادشــاه عربستان درخصوص توافق 
آشتی امضا شده میان جنبش فتح و حماس رایزنی 
کرد. محمود عباس، در تماس تلفنی خود با ملک 
ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان از مواضع 
عربستان در حمایت از فلسطین قدردانی کرد. وی 
در رایزنی تلفنی اش، پادشاه عربستان را در جریان 
جزئیات این توافق آشتی قرار داد. این در حالی است 
که یک مقام رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که این 
رژیم از دولت توافق ملی فلسطین خواسته است رژیم 

جعلی اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت: هر 
توافقی برای آشتی بین فلسطینیان باید به توافق های 
بین المللی و بندهایی را که کمیته چهارجانبه ویژه 
خاورمیانه )متشکل از روسیه، اروپا، سازمان ملل و 

آمریکا( وضع کرده، پایبند باشد.

در قاهره صورت گرفت

امضایتوافقآشتیفتحوحماسپساز10سالتنش

درخواستنیچروانبارزانیازآیتاهللسیستانی
برایمداخلهوحلبحرانکرکوک

نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان عراق از مرجع عالی شیعیان عراق خواست برای رفع 
تنش ها میان اربیل و بغداد، وارد عمل شود و بحران موجود را حل کند.

»نیچروان بارزانی« همزمان با اعزام هزاران پیشمرگ از اربیل به کرکوک، از آیت اهلل »سیدعلی سیستانی« 
درخواست کرد برای جلوگیری از وقوع درگیری میان نیروهای ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ در استان 

کرکوک، وارد عمل شود.
اربیل قبل از برگزاری همه پرسی غیرقانونی جدایی نیز با اعزام هیئتی به نجف اشرف، از آیت اهلل سیستانی 
خواستار موضع گیری درمورد همه پرسی شده بود. چند هفته بعد نماینده مرجع عالی شیعیان عراق در کربال 

با همه پرسی مخالفت کرد.
هرچند احتمال مداخله آیت اهلل سیستانی درمورد بحران کرکوک کم است، ولی درصورت خطر خونریزی، 

احتماال ایشان موضع خود را اعالم خواهد کرد.

حیدر عبادی گفت، هرگز ارتش عراق را علیه کردها به کار نمی گیرد.


