
صفحه آخر

پیروزی قاطع حزب مادورو
در انتخابات فرمانداری های ونزوئال

حزب حاکم سوسیالیست متحد در ونزوئال  توانست 
با وجود حمالت اخیر مخالفان و مداخالت گســترده 
آمریکا به نفع اپوزیســیون این کشور در انتخابات 

فرمانداری ها اکثریت آراء را کسب کند.
»تیبیسی لوســنا«، رئیس شورای ملی انتخابات ونزوئال 
پس از پایان انتخابات روز یکشــنبه، اعالم کرده، »طرفداران 
حزب حاکم سوسیالیست متحد توانست در 17 ایالت کشور 
به پیروزی قطعی برسد... بیش از 61 درصد واجدین شرایط 

رای دادن در این انتخابات شرکت کردند.« ونزوئال دارای 23 
ایالت است که فرمانداران منتخب به صورت مستقیم مسئول 
اجــرای امور جاری در مناطق منتخب هســتند. به گزارش 
صداوسیما از کاراکاس، مخالفین دولت ونزوئال که قویا از سوی 
غرب حمایت می شوند اعالم کرده بودند برای ادامه مبارزه با 
دولت که به گفته آنها باعث عقب ماندگی و تک قطبی جامعه 
شــده است، با قدرت تمام در این انتخابات شرکت می کنند، 

اما نتیجه انتخابات شکست سنگینی را بر آنها تحمیل کرد.

کشته و زخمی شدن 16 شبه نظامی ائتالف سعودی
در عملیات تک  تیراندازان یمنی

تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی انصاراهلل 
16 نفر از نیروهای ائتالف سعودی را به هالکت رساندند.
به گزارش شبکه المنار، هفت نفر از عناصر شبه نظامی 
وابسته به ائتالف سعودی در عملیات نیروهای تک  تیرانداز 
ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته به انصاراهلل در منطقه 
»صراوح« استان مأرب کشته شدند. در این عملیات، 9 نفر از 
عناصر مزدور نیز در جبهه های تعز، الجوف و منطقه نهم کشته 

و یا زخمی شدند. از سوی دیگر یگان موشکی ارتش یمن 
و کمیته های مردمی وابسته به انصاراهلل روز دوشنبه محل 
استقرار مزدوران ائتالف سعودی را در 2 منطقه »الجردی« 
و »الطماحی« در منطقه الزاهر اســتان البیضاء هدف قرار 
دادند. همچنین نیروهای یمنی مواضع شبه نظامیان ائتالف 
سعودی را در شمال منطقه »التباب السود« در منطقه حریب 

نهم واقع در شمال شرق استان صنعاء هدف قرار دادند.
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روزنامــه »رای الیوم« در مطلبــی اعالم کرده 
»شواهد موجود حاکی از تشدید کشمکش بین قطر 
و کشورهای عربی با محوریت عربستان است که این 
امر شــورای همکاری خلیج فارس را در معرض خطر 

بزرگی قرار داده است.« 
»عبدالباری عطوان«، نویسنده سرشناس جهان عرب در 
مقاله ای در روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« سفر امیر کویت 
به ریاض را که بــا محور گفت وگو درباره بحران قطر انجام 
شده است، »سرنوشت ساز« توصیف کرد و از احتمال »تشدید 
کشمکش و طوالنی تر شــدن روابط بین قطر با کشورهای 
تحریم کننده آن« خبر داد. در این یادداشت که خبرگزاری 

فارس آن را منتشر کرده آمده است: »سفر چند ساعته شیخ 
»صباح االحمد«، امیــر کویت به ریاض و دیدارش با ملک 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی شاید سرنوشت شورای 
همکاری خلیج فارس را تعیین کند تا معلوم شود که این شورا 
می تواند به عنوان یک نهاد منطقه ای به فعالیت خود ادامه 
بدهد و یا به شکل موقت به دو یا چند گروه تقسیم شود.«در 
ادامه این گزارش آمده است: »شیخ صباح االحمد می خواهد 
از دیدگاه عربستان درباره اجالس پیش روی شورای همکاری 
مطلع شود، اجالسی که قرار است در اول دسامبر آتی)11 
آذرمــاه( در کویت برگزار شــود آن هم قبل از اینکه دولت 
کویت شروع به دعوت از سران کشورهای عضو برای حضور 

در این اجالس کند، کویت می خواهد بداند سران کشورهای 
تحریم کننده قطر با توجه به حضور شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی در اجالس مذکور شرکت خواهند کرد یا خیر.«بر اساس 
اطالعاتی که برخی مطبوعات عربی حاشــیه خلیج فارس و 
شبکه های اجتماعی به دست آورده اند سه کشور عربستان، 
امارات وبحرین احتماال با حضور در اجالس ســران شورای 
همــکاری خلیج فارس در کویت در صورت حضور امیر قطر 
در آن دخالــت کنند. همین قضیه درباره نشســت وزیران 
خارجه شورای همکاری هم گفته شده چون آنها قبل از هر 
اجالس سران با تشکیل جلساتی مقدمات برگزاری اجالس 
را با وضع دســتور کار و بیانیه پایانی آن فراهم می کنند و 

گفته شده که احتماال عربستان و متحدانش خواستار اعطای 
کرسی قطر به شیخ عبداهلل بن علی آل ثانی)مخالف قطری 
مقیم عربستان( شوند که او را امیر قانونی قطر برمی شمرند. 
عطوان همچنین تاکید کرد: »شش هفته آینده شاید آخرین 
فرصت برای ایجاد راه حل هایی در خصوص بحران قطر است. 
شــروع سفر دوره ای امیر قطر به چند کشور آسیایی شامل 
مالزی، اندونزی و سنگاپور نشان می دهد که هیچ هماهنگی 
مستقیمی بین میانجیگر کویتی و طرف قطری وجود ندارد 
و احتمــاالت درباره اقدام امیر قطر بــرای رفت و آمد بین 
برخی کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی دستکم 2 

هفته آینده را رد می کند.«

رای الیوم: چیزی به فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نمانده

هیالری کلینتون، رقیب انتخاباتی ترامپ که حدود 
11 ماه پیش از ترامپ شکست خورد، برای چندمین 
 بار از دالیل شکستش گفت و اینکه اگر رئیس وقت
 اف. بی.آی  اشتباه نمی کرد،  امروز او به جای ترامپ 

درکاخ سفید حضور داشت.
هیــالری کلینتون که در انگلیس به ســر می برد، در 
مصاحبه ای با شــبکه خبری بی.بی.سی، رســانه ها را به  
»ناکامی در رو کردن دروغ های ترامپ« متهم کرد و گفت: 
»آنها اطالعات را به خوبی پوشــش نمی دهند. اگر جیمز 
کومی، مدیر وقت اف.بــی.آی 10 روز پیش از رای گیری 
بررسی ها درباره استفاده من از ایمیل های شخصی را آغاز 
نمی کرد، االن من برنــده و به جای ترامپ رئیس جمهور 

بودم.«
وی رئیس جمهور کنونی آمریکا را فردی »چندش آور« 
خواند و گفت:  »به نظرم آرام و خونسرد بودن بخشی از شغل 

ریاست جمهوری است و من فکر می کنم 
در مناظراتم با او باید مثل خودش رفتار 
می کردم اما من به این نتیجه رسیدم که 
بهتریــن کار برایم این بود که در مناظره 

درگیر نمی شدم.«
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا در ادامه این مصاحبه افزود، »همه 
جهان باید درباره ترامپ نگران باشد.زیرا 
ترامپ خطرناک ترین رئیس جمهور تاریخ 
آمریکاست.او فردی شتابزده و فاقد کنترل 

بر خودش است. برای ترامپ مهم نیست مردم درباره او چه 
فکر می کنند. او کینه توز و انتقام جوست.«

کلینتــون از اینکه »ترامپ تالش کنــد تا به صورت 
یکجانبه دست به حمله اتمی بزند« هم ابراز نگرانی کرد و 
گفــت: »در صورت چنین اقدامی، هیچ کس قادر نخواهد 

بود او را متوقف کند.«
وی همچنین تصریح کرد، » اشتباه محاسباتی درباره 
تصمیمات ترامپ وجود دارد. من قبال درباره اینکه ترامپ 
می تواند دست به چنین کاری بزند، هشدار داده بودم و حاال 
هم این هشدار را می دهم. به همین دلیل است که دو طرف 

در کنگره آمریکا تالش می کنند تا قوانین جدیدی را برای 
جلوگیری از صدور چنین دستوراتی از سوی ترامپ تصویب 
کنند. افرادی چون رکس تیلرسون،  وزیر خارجه، ژنرال مک 
مستر، مشاور امنیت ملی، جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید 
و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، همگی تالش می کنند 
تا راهکاری را برای جلوگیری از صدور چنین تصمیمی از 

سوی ترامپ بیابند.«
وی هم چنین گفت که تیــم ترامپ تالش می کند تا 
سناتورهایی را که با وی مخالف یا منتقدش هستند، از کار 
برکنار کند. کلینتون در این ســفر به مقام های لندن هم 
هشــدار داد تا پس از خروج از اتحادیه اروپا درباره توافق 
تجاری احتمالی با ترامپ جوانب احتیاط را رعایت کنند. 
کلینتون گفت: »شــما می خواهید با کسی توافق تجاری 
داشته باشید که به تجارت اصال اعتقادی ندارد. من کامال 
مطمئنم که چه اتفاقاتی قرار است در سال های دیگر بیفتد.«

11ماه پس از شکست

هیالری کلینتون: امروز باید به جای ترامپ من رئیس جمهور آمریکا بودم

رسانه های صهیونیستی نوشته اند »شکست« تنها 
نتیجه ای بوده که در دو جبهه سوریه و فلسطین نصیب 

اسرائیل شده است.
برخی رسانه های صهیونیستی نتایج جنگ سوریه برای 
اســرائیل را »بســیار بد« توصیف و اعالم کرده اند مسئله 
به اصطالح »آشــتی فلســطین« نیز به نفع این رژیم تمام 
نشــده است، بنابراین تنها چیزی که در این دو جبهه عاید 
تل آویو شده »سرخوردگی« و »شکست« است. این رسانه ها 
همچنین اذعان کرده اند که حمله رژیم صهیونیستی به سوریه 
پس از آن صورت گرفت که تل آویو احساس کرد در سوریه 

و منطقه زیان دیده است!
به عنوان مثال »ایهود یعری«، تحلیلگر امور عربی شبکه 

دو تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره فرار داعشی ها از رقه به 
دیرالزور گفته: »جنگ سوریه نتایج بسیار بدی برای اسرائیل 
تا این لحظه داشته است و آشتی ملی فلسطین نیز آن طور 
که تل آویو انتظار دارد، اداره نمی شــود، بنابراین  ما در دو 
جبهه سوریه و فلسطین شکست خوردیم.« »یعری« از این 
حوادث این گونه نتیجه گرفت که »شکست اسرائیل  در دو 

جبهه  به دلیل ضعف سیستم اطالعاتی این رژیم است.«
 یک کارشناس و تحلیلگر صهیونیستی دیگر نیز اخیرا  
در همین شــبکه تلویزیونی رژیم صهیونیســتی گفته بود 
»ما بزرگ ترین بازنده  در ســوریه هستیم زیرا دستگاه های 
اطالعاتــی مــا در فهم اوضاع دیر عمــل کردند.« به گفته 
این تحلیلگر صهیونیســت، »در جنگ داخلی سوریه افراد 

و طرف هــای زیادی بازنده بودند، اما اســرائیل بزرگ ترین 
بازنده بود.«

وی این را هم گفته بود که »شاید این حرف من خیلی 
تلخ باشــد، اما این نتیجه حاصل ماه ها و شاید بیشتر از آن، 
فکر کردن من در مورد این موضوع اســت... ســرویس های 
اطالعاتی اســرائیل درک درســتی از آنچه در سوریه اتفاق 
افتاد، نداشتند و ابعاد حضور ایران در سوریه از سال 2012 

به بعد را بررسی نکردند.«
چالش های پیش روی فتح و حماس

خبــر دیگر اینکه دو جنبش فتــح و حماس توافقنامه 
دولت توافق ملی فلسطین را در مصر امضا کردند، دو طرف 
این توافق را »جدی« خواندند اما آنها به برخی مشــکالت 

احتمالی در این خصوص نیز اذعان کردند. روزنامه »الحیاه« 
در گزارشی در این خصوص نوشته، »در این توافق آمده است 
دولت توافق ملی باید تمام وزارتخانه ها، موسســات دولتی، 
امنیت و معابر را از اول دســامبر)آذرماه( در دست بگیرد و 
کمیته هایی برای بررسی اوضاع کارمندان و ادغام کارمندان 
قدیم و جدید و نیز دستگاه های امنیتی قدیم و جدید تشکیل 
شــود. لیکن دو طرف بیم آن را دارند که این موارد هنگام 
اجرایی شدن با اختالفاتی روبه رو شوند، مشارکت در ساف، 
فعال شدن شورای قانونگذاری و تشکیل دوباره شورای ملی، 
اجرای انتخابات و ... نیز از جمله موارد اختالفی اســت که 
کارشناسان معتقدند ممکن است این توافق را نیز مانند موارد 

قبلی به بن بست بکشاند.«

رسانه های صهیونیستی اعالم کردند

شکست پشت شکست، وضعیت اسرائیل در فلسطین و سوریه

افغانستان
تســنیم: گروه طالبان با انتشار بیانیه ای اعالم کرده مقر فرمانداری و 
فرماندهی پلیس شهرستان »معروف« در والیت قندهار را هم تصرف کرده  
است.»قاری یوسف احمدی« سخنگوی طالبان گفته این گروه در حمله 
به شهرســتان »معروف« در والیت »قندهار« 17 پلیس را اسیر کرده و 

12 پلیس دیگر را کشته است.
سوریه

سانا: ســازمان هالل احمر اعالم کرد، نخســتین کاروان کمک های 
بشردوستانه وارد محله »القابون« در شهر دمشق شده است. این کمک ها 
شامل 300 بسته مواد غذایی، 300 بسته لوازم بهداشتی، ، 300 بسته مواد 
پخت و پز، 300 کیســه آرد ، 1۵00 پتوی پشمی، 300 لباس زمستانی 
و 600 ورق پالستیک است. محله القابون در ماه های نخست سال جاری 
میالدی شاهد عملیات تروریستی گسترده ای بود که با سیطره ارتش بر 
این محله پایان یافت و میان گروه های تروریســتی و نظام سوریه توافق 
برقرار شد و شماری از تروریست های مسلح از محله القابون به ادلب رفتند 

و شرایط دیگران در آن جا حل و فصل شد.
مصر

روسیاالیوم: در پی وقوع حمله تروریستی در منطقه »کرم القوادیس« 
و »الخروبه« شــمال سینای مصر، 6 نظامی مصری کشته و چندین نفر 
زخمی شدند. ارتش مصر در بیانیه ای اعالم کرده در این حمله تروریستی 
24 تروریست نیز کشته شدند. در پی تمدید سه ماهه وضعیت فوق العاده 
در سراسر مصر، دولت این کشور، پنجشنبه شب، قانون منع آمد و شد را 
در برخی از مناطق دو شهر »رفح« و »العریش« در استان شمال »سینا« 

تمدید کرد.
اتریش

اسپوتنیک: با شمارش بیش از 96 درصد آراء، حزب مردم اتریش به 
رهبری سباستین کورتز 31 ساله پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد. 
براساس آخرین نتایج از آرای شمرده شده، حزب مردم موفق شده بیش 
از 31 درصد کرسی های پارلمانی را تصاحب کند. تاکنون همه آرای اخذ 
شده به غیر آرایی که با استفاده از ایمیل ارسال شده شمرده شده است. 
با این اوصاف سباستین کورتز صدراعظم بعدی اتریش خواهد شد و اگرچه 
کرسی الزم برای تشکیل دولت واحد را ندارد اما می تواند یک دولت ائتالفی 

با دیگر احزاب دست راستی به رهبری حزبش تشکیل دهد. 
الجزایر

فارس: دادگاه جنایی شهر »وهران« در غرب الجزایر، بلمختار و 8 عضو 
القاعده را به اتهام برنامه ریزی برای ربودن تعدادی از کارگران خارجی یک 
شرکت اسپانیایی در وهران در سال2011 محاکمه و به اعدام محکوم کرد. 
دادگاه عــالوه بر صدور حکم غیابی اعدام برای بلمختار، 3 متهم دیگر را 
که به همراه بلمختار متواری گشته اند، به 20 سال حبس اجرایی محکوم 
کرد. همچنین 34 متهم دیگر این پرونده به 8 ســال حبس و نفر پنجم 
نیز به دلیل نبودن ادله کافی از اتهامات تبرئه شد. بلمختار از اهالی شهر 
غردایه در جنوب الجزایر اســت و در رابطه با بیش از 10 قضیه مرتبط با 

تروریسم تحت تعقیب دستگاه قضایی محلی و امنیتی است.
پاکستان

دیلی پاکستان: طرفداران پرویز مشرف رئیس جمهور و حاکم نظامی 
اسبق پاکستان به سرپرستی حزب مسلم لیگ برای همه مردم پاکستان 
)حزب مشرف( با تظاهرات در کراچی از ارتش این کشور حمایت کردند. 
تظاهرات حامیان مشرف از خیابان »طارق« در شهر کراچی تا مقبره »قائد 
اعظم« رهبر پاکستان ادامه داشت. مشرف خطاب به حامیان خود و مردم 
پاکســتان گفت: حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف )حزب حاکم( علیه 
دادگاه و ارتش وارد عمل شده است که این رفتار قابل پذیرش نیست... 

برکناری نواز شــریف توسط دادگاه قانونی بود بنابراین اعضای حزب 
مسلم لیگ باید این موضوع را بپذیرند.

سرویس خارجی-
همزمان با پیشروی های گسترده ارتش سوریه و تحرکات مشکوک 
آمریکا در شــمال و شرق سوریه، یک اندیشکده صهیونیستی از سران 
رژیم اســرائیل خواست تا دیر نشده و بشار اسد بر اوضاع به طور کامل 
مسلط نشده نفوذ این رژیم را در منطقه کردستان سوریه، افزایش دهند!
تحوالت در منطقه به ســرعت پیش مــی رود و هر قطبی تالش می کند که 
این تحوالت را در کانال مورد نظر خود قرار دهد و به اهداف دلخواهش برســد. 
»اندیشکده بگین- ســادات« در این بین طی گزارشی از اوضاع و احوال سوریه، 
از ســران رژیم اسرائیل خواســته به سرعت برای حمایت از کردها و شکل گیری 
منطقه سیاسی جدید برای آنها، وارد عمل شوند.به گزارش فارس، این اندیشکده 
صهیونیستی تصریح می کند اسرائیل باید به سرعت از منطقه کردستان در حال 
پیدایش در سوریه حمایت کند. اندیشکده فوق همچنین، با طرح مسئله »افزایش 
نفوذ ایران در سوریه«، نوشته: »هرگونه نفوذ اسرائیل در کردستان سوریه، می تواند 
ارزشمند باشد. با توجه به این که عراق توسط متحدان ایران اداره می شود و ترکیه 
هم با ایران اکنون روابط گرمی دارد، بســیار مهم است که اسرائیل دوستی قابل 
اعتماد و معتبر در سوریه جدید داشته باشد. اگر اسرائیل امیدوار است که همراه 
با متحدش واشنگتن، بتواند مانع ایجاد مسیر زمینی ایران شود، نیازمند تقویت 

نفوذ خود در کردستان سوریه است...«
این اندیشــکده صهیونیستی در حالی از  افزایش نفوذ ایران در سوریه حرف 
می زند که در سال 2011 به همراه آمریکا، قصد داشت با کمک داعش و گروه های 
تکفیری دولت »بشــار اســد« را براندازد و یکسره از جبهه مقاومت و نفوذ ایران، 
خالص شود. اما، کردستان سوریه داستان دیگری دارد؛ در سال های پس از 2011 
که دولت ســوریه و متحدان آن، سرگرم نبردهای سرنوشت ساز با تروریست های 
تکفیری و غیرتکفیری بوده اند، آمریکا در مناطق کردنشــین ســوریه و خصوصاً 
استان »حسکه« سرگرم یارگیری از میان شبه نظامیان کرد بوده و پایگاه و فرودگاه 
می ساخته است، به طوری که تعداد این پایگاه ها را تا پنج پایگاه نیز برشمرده اند.

آمریکا همچنین تالش کرد تا اســتان و شهر »رقه« به دست شبه نظامیان کرد 
مورد حمایتش بیفتد و دســت ارتش ســوریه از آن، دور بماند و برای رسیدن به 
این هدف، صدها غیرنظامی را در »رقه« قتل عام کرده است.در حال حاضر نیز با 
توجه به توصیه های علنی! اندیشکده »بگین- سادات« و توصیه های مشابه دیگر، 
سوریه احتماالً با شرایط کاماًل جدیدی روبه رو خواهد شد و به شکل گازانبری، از 
جنوب و شمال، تحت فشار آمریکا و اسرائیل قرار خواهد گرفت.اندیشکده مذکور 
شرایط جدید سوریه را اینگونه تحلیل کرده است: »در سوریه ای که هرج و مرج 
حاکم اســت، با توجه به این که در میان مخالفان ســنی چهره میانه رویی وجود 
ندارد و همچنین افزایش ســلطه »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه، نفوذ فزاینده 
ایران در مرزهای اســرائیل، روابط نزدیک تر ترکیه با حماس و همکاری اخیر آن 
با ایران، اصل »دشــمن دشــمن من، دوست من است« ممکن است بتواند مورد 
استفاده قرار گیرد. پس به نفع اسرائیل است که به سرعت برای حمایت از منطقه 

سیاسی جدید کردها در سوریه وارد عمل شود.«
حمله اسرائیل به سوریه!

رسانه های رژیم صهیونیستی اما دیروز گزارش دادند، نیروی هوایی این رژیم 
به یک سامانه ضد هوایی سوریه در نزدیکی دمشق حمله کرده است. این سامانه 
به گفته صهیونیســت ها، در شرق دمشــق قرار داشته است. تا عصر دیروز دولت 
سوریه درباره صحت و سقم این خبر، واکنشی نشان نداد. صهیونیست ها در چند 
سال اخیر عالوه بر حمایت های تسلیحاتی از تکفیری ها بارها مناطقی را در خاک 
سوریه هدف قرار داده اند.در ارتباط با این حمله، »عاموس یادلین« رئیس پیشین 
اطالعات رژیم صهیونیستی، به سران تل آویو هشدار داد که ممکن است دمشق و 
همپیمانان آن، به اسرائیل حمله کنند! عاموس یادلین گفته: »باید منتظر واکنش 
احتمالی ایران، حزب اهلل و روســیه باشــیم.« تاکنون سوریه به این نوع حمالت 

واکنش نشان نداده است.
سایر رویدادها

* رئیس پارلمان سوریه نفوذ نیروهای ترکیه به خاک سوریه را تجاوز غیرقابل 
توجیه خواند.

* روزنامه »القدس العربی« به نقل از منابع نزدیک به سفارت روسیه در دمشق، 
فاش کرد که شاه عربستان در مسکو به مقامات روس گفته بود، »بشار اسد« اگر 

از ایران فاصله بگیرد، ریاض با ماندن او در قدرت، موافقت می کند.

اندیشکده صهیونیستی بگین-سادات:
تا بشار اسد بر اوضاع مسلط نشده 

اسرائیل از کردها حمایت کند!

سرویس خارجی-
تلفات انفجار کامیون مملــو از مواد منفجره در 
پایتخت سومالی از مرز 280 نفر هم گذشت و گزارش 

شده، شمار زخمی ها نیز به 300 تن رسیده است.
تکفیری های »الشباب« شنبه گذشته دو بمب جداگانه 
در »موگادیشــو« منفجر کردند، امــا انفجاری که با یک 
کامیون مملو از مواد منفجره در بازار شلوغ این شهر صورت 
گرفته، بسیار پرتلفات بوده است و احتمال افزایش تلفات باز 
هم وجود دارد. تسنیم در این باره گزارش داده که با انفجار 
مواد منفجره جاسازی شــده در کامیون، ساختمان های 
اطراف آن فرو ریخت و شــمار زیادی از غیرنظامیان نیز 
در زیر آوارها به دام افتادند. پس از انهدام ســاختمان ها و 
خودروها، منطقه آســیب دیده، دچار آتش سوزی شد و از 
همان ابتدا، منابع پزشــکی و میدانی می گفتند که تلفات 

افزایش قربانیان خونین ترین حمله تروریستی سومالی به 280 کشته و 300 زخمی

وعده های سوچی دروغ بود
 هزاران مسلمان دیگر از میانمار گریختند

کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان از پیروزی »سورانبای جین 
بیک اف« نامزد حزب سوسیال دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور خبر داده است.
کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان دیروز اعالم کرده، »سورانبای جین 
بیک اف« نامزد حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر سابق این کشور در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات 
قرقیزستان، »جن بیک اف« از کل آرای 809 هزار )۵4 درصد( آرا را کسب کرده 
اســت. »اموربیک بابان اف« نیز با ۵01 هزار )33 درصد( در مقام دوم، »اداخان 
مادماراف« رئیس حزب »بوتون قرقیزســتان« در مقام ســوم و »تمیر ساریف« 

نخست وزیر اسبق قرقیزستان نیز در رتبه چهارم قرار دارند.
نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان پس از اعالم نتایج اولیه در 
یک نشست مطبوعاتی گفت: »امروز قرقیزستان به تمام جهان نشان داد کشوری 
آزاد، مســتقل و دموکراتیک است که مردم آن سرنوشت مملکت خود را تعیین 
می کند.« کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان در حال حاضر مشغول شمارش آرا 
به طور دستی است، نتایج نهایی و رسمی انتخابات طی 20 روز آینده اعالم می شود. 

اعتراضات خیابانی
امــا در واکنش به نتیجه انتخابات، بیش از ۵00 تن از طرفداران رئیس حزب 
پارلمانی »رسپوبلیکا« در اعتراض به نتایج انتخابات مقابل ستاد انتخاباتی »اموربیک 
بابان اف« در شهر »تاالس« تجمع کردند. انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان 
روز یکشــنبه با حضور 11 نامزد برگزار شد و در حدود یک میلیون و ۵00 هزار 

نفر یعنی بیش از ۵0 درصد از مردم در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

پیروزی جین بیک اف
در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان

فرار هزاران مسلمان روهینگیایی دیگر به بنگالدش، دروغ 
بودن ادعاهای سوچی در مورد بازگشت مسلمانان به میانمار و 

توقف خشونت ها در این کشور را بار دیگر به اثبات رساند. 
آنگ سان سوچی رهبر دارای جایزه صلح نوبل! میانمار اخیرا اعالم 
کرده بود مسلمانان روهینگیا که به بنگالدش فرار کرده اند می توانند به 

میانمار بازگردند چراکه شرایط برای بازگشت مهیا شده است. 
اما واقعیت های کنونی در میانمار نشان دهنده دروغ بودن این ادعا 
است چراکه همچنان مسلمانان روهینگیا برای نجات جان خود در حال 

فرار به سمت بنگالدش هستند. 
به گزارش تســنیم، شــاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفته اند 
»هزاران آواره روهینگیایی اوایل روز دوشنبه با عبور از مرز وارد بنگالدش 
شــده اند. مســلمانان روهینگیا از ترس حمالت افراطی های بودایی و 
گرســنگی به بنگالدش پناه آورده اند. مسلمانان روهینگیا که به تازگی 
وارد بنگالدش شــده اند، از ادامه خشونت های ارتش و نیروهای امنیتی 

میانمار علیه مسلمانان خبر می دهند.«
یکی از مســلمانان روهینگیا در این باره گفته: »طی یک ماه اخیر 
دیگر نمی توانستیم در خانه های خودمان بمانیم چرا که ارتش به غارت 
مردم ادامه می داد. آنها شــروع به شلیک به سوی روستاها کردند، بنابر 

این ما به روستای دیگری فرار می کردیم.
 شــرایط روز به روز بدتر می شــد. بنابر این تصمیم گرفتیم به مرز 
بنگالدش بیاییم. قبل از حرکت به سوی بنگالدش، خانه ام و کل روستا 

را مشاهده کردم که در آتش می سوخت.«
بر اســاس آمارهای ســازمان ملل، از آغاز موج تازه خشــونت ها در 
میانمار بیش از ۵36 هزار مســلمان روهینگیایی، خاک میانمار را ترک 

و به بنگالدش گریخته اند. 
بازارهای استان راخین تعطیل شده و امدادگران بین المللی دسترسی 
محدودی به مسلمانان گرفتار شده در مناطق درگیری دارند. دفتر حقوق 
بشر سازمان ملل هم در گزارشی اعالم کرده: »عملیات وحشیانه نیروهای 
امنیتی میانمار در استان راخین با هدف پاکسازی قومی بوده و هزاران 
نفر از مسلمانان روهینگیایی را مجبور به ترک این منطقه کرده و اجازه 
بازگشــت به آنها را نداده است.« سوچی با افزایش فشارهای بین المللی 
گفته بود شــرایطی را مهیا کرده که مســلمانان میانمــاری بتوانند از 

بنگالدش بازگردند!

نیروهای مسلح عراق به دستور نخست وزیر این 
کشور، استان و شهر کرکوک را آزاد کردند و نیروهای 
پیشمرگ نیز بدون درگیری، از مناطق مورد نظر دولت 

بغداد، عقب نشستند.
دیروز پس از پایان یافتــن ضرب االجل بغداد در مورد 
عقب نشینی پیشمرگ ها از اســتان کرکوک عراق، »حیدر 
عبادی« نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، 
فرمان پیشروی برای بازپس گیری کرکوک و چاه های نفتی 
آن را صادر کرد. اســتان کرکوک 40 درصد ذخایر نفتی و 

70 درصد ذخایر گازی عراق را در خود جای داده است.
طبق دستور نخست وزیر، نیروهای عراقی مأموریت یافتند 
کنترل پایگاه های نظامی و تأسیسات متعلق به دولت فدرال 

را در دست بگیرند. 
البته، به نظامیان عراقی دستور داده شده بود حتی االمکان 
از درگیری با نیروهای پیشــمرگ خــودداری کرده و جان 
شهروندان ســاکن کرکوک را نیز به خطر نیندازند. عبادی 
در نطق تلویزیونی خود، از ســاکنان کرکوک نیز خواست با 
نیروهای دولتی همکاری کنند. وی از نیروهای پیشــمرگ 
هم خواست براســاس قانون، تحت فرمان نیروهای فدرال 
عراق عمل کنند. عبادی به مردم اقلیم کردستان هم درباره 
حفظ جان آنها اطمینان داد. با پیشــروی نیروهای عراقی، 
هرچند در برخی مناطق صدای تیراندازی شــنیده شــد و 
حتی درگیری هایی هم رخ داد، ولی نیروهای پیشمرگ به 
منطقه خودمختار کردســتان عراق عقب نشستند و بدین 
ترتیب، نیروهای دولتی مناطق و شهرهای مهمی چون همه 
میدان های نفتی، فرودگاه کرکوک، شهرهای »داقوق« »طوز 
فورماتو« و بخش های زیادی از خود شــهر کرکوک، مسلط 
شــدند و پرچم های اقلیم کردستان را پایین کشیدند. البته 
از شهر طوزفورماتو که در شمال استان »صالح الدین« قرار 
دارد، وقوع درگیری میان شبه نظامیان ترکمانی و نیروهای 
پیشمرگ گزارش شده است؛  در این درگیری، دو غیرنظامی 
کشته و چهارتن زخمی شدند. از استان دیاله نیز خبر رسیده، 
نیروهای دولتی شهر »جلوال« و منطقه »قره تپه« را پس از 

عقب نشینی نیروهای پیشمرگ، تحت کنترل گرفتند.
تعیین سرپرست استانداری و فرماندار

همزمان با پیشــروی نیروهای دولتی در استان و شهر 
کرکوک، »حیدر عبادی« طی حکمی، »راکان الجبوری« را 

به سمت سرپرست استانداری کرکوک منصوب کرد. راکان 
الجبوری تا زمان تعیین استاندار جدید، استانداری کرکوک را 
سرپرستی خواهد کرد. وی قبال معاون استاندار کرکوک بوده 
است. پیش از این، عبادی استاندار سابق کرکوک )کریم( را 
به دلیل حمایت از برگزاری همه پرسی غیرقانونی سوم مهر 

در کرکوک، از استانداری خلع کرده بود.
در استان صالح الدین نیز »احمد عبداهلل عبد« استاندار 
این استان، طی حکمی، »عادل شکور« مدیر ناحیه »آمرلی« 
را به ســمت فرماندار جدید »طوز فورماتو« برگزید. »شالل 
عبدالواحد« فرماندار سابق نیز به خاطر حمایت از همه پرسی، 

برکنار شده است.
بروز شکاف میان دو حزب کردی

به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی، طی دیروز 
رســانه های وابســته به »مســعود بارزانی« رئیس »حزب 
دموکرات« حمالت شــدید و بی ســابقه ای را متوجه حزب 
»اتحادیــه میهنی کردســتان عراق« کردنــد. محور این 
حمالت، اتهــام خیانت و توافق اتحادیــه میهنی با دولت 
مرکزی بوده است.در واکنش به این حمالت، »سعدی احمد 
پیره« ســخنگوی اتحادیه میهنی گفت: برخی از مجریان و 
گویندگان )رســانه های وابسته به( حزب دموکرات باید به 

خاطر جنگ افروزی، تحویل دادگاه شوند.
خبرگزاری ایســنا نیز به نقل از »اســکای نیوز عربی« 
گزارش داد، بارزانی با صدور بیانیه ای، اتحادیه میهنی را به 
خیانت متهم کرد. به گفته کارشناسان، بارزانی با این اقدام 
خود، تالش می کند توپ را به زمین حزب مقابل بیندازد و 

از پذیرش مسئولیت شرایط فعلی، طفره برود.
اما، واقعیت همان چیزی است که خبرگزاری فارس به 
نقل از فرماندهــان عراقی گزارش داد، مبنی بر اینکه خود 
کردها در کرکوک درمورد تســلیم کلیه تأسیسات نفتی و 
گازی بــه نیروهای عراقی موافقــت کردند. علت اصلی آن 
هم، مأموریتی اســت که قبال دولت عراق و در زمان مبارزه 
با داعش، به پیشــمرگان کرد داده و از آنها خواسته بود که 
به استان کرکوک بیایند و جلوی پیشروی داعش را بگیرند.
گفتنی است کرکوک جزء اقلیم کردستان عراق نیست و 
در آن، جمعیت عرب ها و ترکمن ها بیشتر است. علت دیگر 
پیشروی بدون خونریزی ارتش عراق، این بود که بغداد طی 
هفته های اخیر به بهانه نبرد با داعش در الحویجه، نیروها و 

تجهیزات زیادی را به استان کرکوک انتقال داده بود.
آمریکا

در ماجرای کرکوک و جنجال همه پرسی، نقش محرک 
آمریکا و اروپا را نمی توان نادیده گرفت؛ این کشــورها طی 
ماه ها و سال های گذشته، در مراودات سیاسی خود با اربیل، 
بغداد را نادیده می گرفته و مســتقیما به اربیل رفت و آمد 
داشــته اند. آنها عالوه بر آن، از دولــت خودمختار حمایت 

همه جانبه سیاسی و نظامی، می کرده اند.
در یکی دو روز اخیر نیز چهره نفاق آمریکا، یکبار دیگر 
خودش رانشــان داد؛ این کشور از طریق ائتالف به اصطالح 
ضدداعــش، اعالم کرده بود که در ماجرای کرکوک دخالت 
نمی کند، ولی دیروز به جنگنده های عراقی اجازه پرواز نداد.

در 48 ساعت گذشته هم واشنگتن و رسانه هایی مثل 

بی بی سی، تالش می کردند از »درگیری و ناآرامی شدید در 
کرکوک« حرف بزنند و نسبت به آن، ابراز نگرانی کنند.

تســنیم نیز از نشست مشترک فرســتاده های ائتالف 
آمریکایی و فرماندهان پیشــمرگ خبر داد، ولی به زمان و 
مکان آن، اشــاره ای نکرده است.در هر حال، اعالم بی طرفی 
توسط آمریکا و اعالم حمایت این کشور از یکپارچگی عراق، 
با سیاست عملی کاخ سفید طی هفته ها و ماه های گذشته 

در شمال عراق، همخوانی ندارد.
سایر رویدادها

* مســعود بارزانی در واکنشی خشمگینانه آزادسازی 
کرکوک به دست نیروهای عراقی را نتیجه خیانت بخشی از 

پیشمرگه های کرد عنوان کرد.
* »فواد معصوم«، رئیس جمهور کرد تبار عراق پس از 
بازگشــت از سلیمانیه، بر مذاکره میان دولت بغداد و اربیل 

براساس منافع ملی عراق، تاکید کرد.
* در پی بروز شایعاتی مبنی بر حضور عناصر تروریستی 
»پ.ک.ک« در کرکوک، بغداد این اتفاق را اعالم جنگ علیه 
خود دانست و ترکیه نیز برای ریشه کنی پ.ک.ک در کرکوک، 

اعالم آمادگی کرد.
* کرملین درواکنش به تحوالت جاری، بر وحدت ملی 

عراق تأکید کرد.
* براساس خبرهای ارسالی از منطقه کردستان عراق، 
»کوســرت علی رســول« که اخیرا به عنوان رئیس موقت 
اتحادیه میهنی کردســتان عراق انتخاب شــده بود، دیروز 

سکته کرد. وی از لحاظ سیاسی، به بارزانی تمایل داشت.

کرکوک بدون خونریزی آزاد شد

این حادثه، افزایش خواهد یافت.
طبق آخرین گزارش ها، شمار 
حادثه  مرگبارترین  ایــن  تلفات 
تروریستی تاریخ سومالی، به 280 
نفر و تعداد مجروحان نیز به 300 
تن رسیده است. با این حال، باز 
هم از احتمال افزایش تلفات سخن 
گفته می شود. دولت سومالی به 
خاطر این حادثه تروریستی، سه 

روز عزای ملی اعالم کرده است.
گروه تروریستی»الشباب« که 
شــاخه »القاعده« در شاخ آفریقا 

است، تاکنون حمالت تروریستی زیادی را در سومالی انجام 
داده، ولی حادثه روز شــنبه، مرگبارترین حادثه تروریستی 

در تاریخ سومالی محسوب می شود.تاکنون کشورهای زیادی 
حادثه تروریستی روز شــنبه سومالی را محکوم کرده اند و 

برخی کشــورها نیز به موگادیشــو، اقالم پزشکی و دارویی 
فرســتاده اند تا برای مداوای مجروحان، به کار گرفته شود. 
مردم سومالی نیز در خیابان های موگادیشو تظاهرات و این 

عملیات تروریستی را به شدت محکوم کردند.
در ارتباط با انفجار مرگبار فوق، وزیر خارجه قطر اعالم 
کرد، »ساختمان سفارت این کشور به شدت آسیب دیده و 

یکی از کارکنان آن، زخمی شده است.«
عالوه بر آن، یک فیلمبردار و پنج نیروی داوطلب هالل 

احمر نیز کشته و چهار خبرنگار زخمی شده اند.
کشور ســومالی یکی از قربانیان شــکل گیری جریان 
تکفیری توسط رژیم آل سعود، در جهان اسالم است. منشأ 
و آبشخور اصلی و اولیه همه گروه های تکفیری مثل الشباب، 
بوکوحرام، طالبان، القاعده و داعش، اندیشه وهابیت است که 

آل سعود مروج آن است.


