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انفجار در شمال سوریه ۱۳ کشته 
برجای گذاشت

شــبکه تلویزیونی الجزیره خبر داد که بر 
اثر انفجار خودروی بمبگذاری شــده در شهر 
»تل ابیض« در شمال شــرقی سوریه، ۱۳ تن 

کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، این انفجار 
در بازار شــهر تل ابیض در منطقه مرزی میان 

سوریه و ترکیه رخ داده است.
برخی رسانه ها همچون خبرگزاری آناتولی 
ترکیه از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۲۱ 

تن دیگر در پی این انفجار خبر داده اند.

برخی از منابع محلی هــم گزارش داده اند 
که این حادثه در پی انفجار یک خودروی بمب 
گذاری شده در نزدیکی یک پمپ سوخت رخ 
داده اســت. این دومین انفجار خونین در تل 

ابیض پس از ورود نیروهای ترکیه به آن است.
تاکنون نیز گروهی مسئولیت این حمله را 
بر عهده نگرفته است. ترکیه در ۲۵ مهرماه برای 
عقب راندن شبه نظامیان کرد سوریه از مناطق 
مرزی الرقه والحسکه سوریه، عملیات نظامی 
موسوم به »چشمه صلح« را در شمال سوریه 
آغاز کرد. یکی از اهداف ترکیه از این عملیات 
نظامی ایجاد منطقه امن در شــمال سوریه در 
حدفاصل شــهرهای راس العیــن و تل ابیض 
به طول ۱۲۰ کیلومتــر و عمق ۳۰ کیلومتری 
از مرزهای ترکیه است.  حمالت یک هفته ای 
ترکیه، پس از توافق آتــش بس میان ترکیه و 
آمریکا به طور موقت متوقف شد و آنکارا به شبه 
نظامیان ُکرد سوریه ۵ روز مهلت داد که تا عمق 
۳۲ کیلومتری از مرز ترکیه عقب نشینی کنند.

روســیه و ترکیه نیز در جریــان مذاکرات 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه 
و »رجب طیب اردوغــان« همتای ترکیه ای 
وی، در ســوچی روســیه در ۳۰ مهر به توافق 
۱۰ ماده ای درباره ســوریه دســت یافتند که 
مهمترین بخش آن تفاهم بر ســر خروج تمام 
واحدهای متعلق به شبه نظامیان کرد از عمق 
۳۰ کیلومتری مــرز ترکیه از جملــه منبج و 

مناطق حومه آن است.
ورود تجهیزات نظامی ترکیه به سوریه

در خبــری دیگر آمده اســت کــه ترکیه 
تجهیزات نظامــی را از محــور حومه »رأس 

العین« وارد سوریه کرد.
خبرگزاری رسمی سوریه)سانا(، اعالم کرد 
که  ترکیه دیروز)یکشنبه(  تجهیزات نظامی را 
از محور حومه رأس العین وارد خاک ســوریه 
کرد و در مناطق تحت سیطره خود ایست های 
امنیتی را ایجاد کرد. از سوی دیگر ارتش سوریه 
در روستاها و شهرک های تل تمر تا شهر راسین 
در حومه رأس العین و مسیر الدرباسیه-رأس 
العین در حومه شمال شــرقی حسکه مستقر 
شد. نیروهای سوریه دموکراتیک شنبه ارتش 
ترکیه و نیروهای سوری مورد حمایتش را به 
ایجاد آشوب در مناطق شــمال شرق سوریه 

متهم کردند.

گشت زنی نیروهای آمریکایی در 
میادین نفتی شمال شرق سوریه

خبری دیگر از ســوریه حاکی اســت که 
گشــتی های نیروهای ویژه آمریکا در میادین 
نفتی در منطقــه »آلیــان« و »الرمیالن« در 
حســکه واقع در شــمال شرقی ســوریه در 

مرزهای با عراق گشت زنی کردند.
روســیاالیوم گزارش داد که گشــتی های 
آمریکایی بــا نیروهای ســوریه دموکراتیک 
)قسد( در تعدادی از میادین نفتی در منطقه 
»آلیــان«، »الرمیالن« و »قــری آالقوس« 
گشت زنی کردند و وزیر نفت در اداره خودمختار 
کرد نیــز همراه آنها بود.  گشــتی های آمریکا 
پس از گشــت زنی در میادین نفتی در منطقه 
»القحطانی« و طی کردن مسیرهای نزدیک 
به مرزهای ترکیه به منطقــه »الرمیالن« در 
مثلث مرزی ترکیه- سوریه- عراق بازگشتند.
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رئیس جمهوری عــراق از آماده 
شــدن پیش نویس قانــون جدید 
انتخابات این کشــور و تقدیم آن به 

پارلمان طی هفته جاری خبر داد.
برهم صالح دیروز در دیدار با روسا 
و نمایندگان کانون ها و انجمن های 
صنفی، گفت که تالش سنگینی در 
ریاست جمهوری برای آماده سازی 
پیش نویس قانــون جدید انتخابات 
در حال انجام است و در همین هفته 

آماده و تقدیم پارلمان خواهد شد.
صالح گفت: احترام به آرا مردم و 
تحقق عدالت در رقابت برای رسیدن 
به منصب نمایندگی پارلمان در این 

پیشنویس تضمین شده است. 
انتقاد به قانــون انتخابات و نحوه 
برگــزاری انتخابــات و عضویت در 
پارلمان عراق و همچنین امتیازاتی 
که نماینــدگان دارند، از محورهای 
مورد اعتراضــات تظاهرکنندگان 
مسالمت  جو در عراق طی دو مرحله 

در یک ماه گذشته بوده است. 
به گفتــه رئیس جمهوری عراق، 
تغییر کمیسیون انتخابات و تشکیل 
نهاد جدید بر اساس حرفه ای گری و 
دور از سیاسی کاری و وابستگی های 

حزبی از دیگر مواردی اســت که در 
پیش نویس دیده شده است. 

صالــح همچنیــن برگــزاری 
اعتراضات خیابانی مسالمت جویانه 
از ســوی مردم عراق و اصرار آنان بر 
ضرورت انجام اصالحات در کشــور 
را عامل تالش جــدی تر حاکمیت 
برای قرار دادن بیش از پیش خود و 
ساختار حکومتی در چارچوب یک 
دموکراسی ســالم و زمینه ساز محو 
فساد و آغازگر توســعه و پیشرفت 

عراق دانست. 
تظاهرکنندگان خواستار 

نافرمانی مدنی سراسری شدند
یک منبع امنیتی عــراق صبح 
یکشنبه اعالم کرد، تظاهرکنندگان 
مسیرهای اکثر خیابان های بغداد، 
پایتخت را بسته و خواستار نافرمانی 
مدنی سراســری شــدند. از طرفی 
تظاهرکنندگان جــاده اصلی بین 
بغداد و ذی قار و نیز اســتان واسط 

را بستند.
این منبع امنیتــی در گفت وگو 
با شبکه ســومریه نیوز عراق گفت: 
تظاهرکننــدگان صبح یکشــنبه 
اکثر خیابان های بغداد به خصوص 

مسیرهای غربی پایتخت را مسدود 
کردند که عبور و مرور را مختل کرد.

وی تصریــح کــرد: مهمترین 
مســیرهای مسدود شــده خیابان 
الشــعله، پل البنوک، پــل منطقه 
الشعب، پل شرکت ســومو و مسیر 
شهرک ها به ســمت منطقه زیونه، 
ورزشگاه الشعب و نیز خروجی های 
شهرک صدر و مسیر الدوره از سمت 

بغداد جدید هستند.
این مقــام امنیتی خاطرنشــان 
کــرد، تظاهرکننــدگان دیگر نیز 
خروجی هــای مناطــق االمیــن، 
المشــتل و العبیدی در شرق بغداد 
را به اضافه میدان عدن در نزدیکی 
کاظمیــن در شــمال پایتخــت را 

مسدود کردند.
در این راســتا برخی محله های 
شــرق بغداد به بهانه عملی نشدن 
خواسته هایشان تحصن سراسری 
و نافرمانــی مدنــی را از صبح روز 

یکشنبه آغاز کردند.
شــهرک صدر و محلــه البنوک 
بسته و برخی مســیرهای اصلی در 
شهرک صدر توسط تظاهرکنندگان 

مسدود شدند.

در عین حــال تظاهرکنندگان 
جــاده بین بغــداد و ذی قــار و نیز 

جاده مواصالتی بین بغداد و واسط 
را همزمان با تــداوم تظاهرات ها و 
تحصن هــا در میدان اصلــی بغداد 

یعنی میدان التحریر بستند.
تظاهرات دیــروز در پی کاهش 
ساعات منع آمد و شد در بغداد است. 
ارتش عراق روز شــنبه اعالم کرد، 
ساعات ممنوعیت آمد و شد شبانه 
در بغــداد را که چند روزی شــاهد 
تظاهرات هایی بوده از شش ساعت 

به چهار ساعت کاهش داد.
در این راستا فعاالن شبکه های 
اجتماعی در استان ذی قار در جنوب 
عراق روز شــنبه از اجرای نافرمانی 
مدنی در اســتان خبــر داده و عدم 
پاسخگویی دولت فدرال و پارلمان 
به خواسته های مردم این استان را 

بهانه این اقدام قرار دادند.
خبرنگار سومریه نیوز در استان 
ذی قار نیز گفت، تظاهرکنندگان در 
الناصریه مرکز استان ذی قار پل های 
النصر، الحضارات و الزیتون را که از 
پل های اصلی پرتردد در داخل شهر 

محسوب می شوند، بستند.
وی تصریــح کرد: بســتن پل ها 
برای شروع نافرمانی مدنی است که 

روز گذشته فراخوان آن داده شد.
جامعه عراق پس از ســرنگونی 
صــدام، بــه یــک نظام سیاســی 
دموکراتیک دســت یافته است اما 
دموکراســی عراق نوپــا و متزلزل 
اســت. دالیــل متعددی هــم در 
کارند که موجب می شوند حکومت 
دموکراتیــک در عــراق چنــدان 
کارآمد نباشد. از ضعف جامعه مدنی 
گرفته تا فقــدان مدیریت علمی و 

عقب ماندگــی اقتصادی و فرهنگی 
عراق دموکراتیک کنونی در قیاس 
با دموکراســی های ریشــه دار در 

کشورهای صنعتی و پیشرفته.
معلوم نیست شــعار تغییر قانون 
اساســی در عراق، با هدف بازگشت 
از دموکراسی لرزان به سمت نوعی 
دیکتاتــوری عربی اســت )که در 
عراق صدام یا لیبی قذافی شــاهد 
آن بوده ایم( و یــا اینکه معترضین 
عراقی خواهان حفظ دستاوردهای 
دموکراتیــک تاریخ خونبارشــان 
در عین اصالح نقــاط ضعف قانون 
اساسی دموکراتیک عراق اند؟ به نظر 
می رسد فرض دوم محتمل تر باشد. 
اگر چنین باشــد، جنبش اعتراضی 
عراق همچنان از کمبود ایدئولوژی 
رنج خواهــد برد و این امر شــانس 
جنبش را برای سرنگونی کل نظام 

سیاسی تقلیل می دهد.
برخی از جامعه شناسان سیاسی 
و اقتصاددانان معتقدند » امروزه در 
جهان، مردم بیش از هر چیز دیگری 
درآمدشان را جدی می گیرند.« اگر 
نظام های دموکراتیــک در جوامع 
اروپایی نسب مشروع دارند، دلیلش 
این اســت که کارآمدی خودشان 
را در قیــاس با نظام های سیاســی 
رقیب )پادشاهی های دموکراتیک، 
و  کسیســتی  ر ما ی  م هــا نظا
نــد.  فاشیســتی( ثابــت کرده ا
بدیهی اســت که اثبــات کارآمدی 
دموکراســی در عــراق، نیازمنــد 
 صبــوری و دموکراســی خواهی 

ملت عراق است.

برهم صالح از آماده شدن اصالحیه قانون انتخابات عراق خبر داد:

ادامه اعتراضات و درگیری ها در بغداد
برهم صالح دیروز در دیدار 

با روسا و نمایندگان کانون ها 
و انجمن های صنفی، گفت 

که تالش سنگینی در 
ریاست جمهوری برای 

آماده سازی پیش نویس 
قانون جدید انتخابات در 

حال انجام است و در همین 
هفته آماده و تقدیم پارلمان 

خواهد شد

 به گفته رئیس جمهوری 
عراق، تغییر کمیسیون 

انتخابات و تشکیل 
نهاد جدید بر اساس 
حرفه ای گری و دور 

از سیاسی کاری و 
وابستگی های حزبی از 

دیگر مواردی است که در 
پیش نویس دیده شده است

خبرگزاری فرانســه روز یکشــنبه )۱۲ آبان ماه( از باماکو گزارش داد که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله 
جمعه گذشته در کشور آفریقایی مالی را برعهده گرفت. براساس این گزارش، گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای 
مسئولیت حمله مرگ بار جمعه گذشته )دهم آبان  ماه( به مقر نظامی در شمال شرق مالی را برعهده گرفت که در آن 
۵4 تن از جمله یک غیرنظامی جان خود را از دســت داده و تعداد زیادی نیز زخمی شده بودند. پایگاه خبر آمریکایی 
دیفنس پست دیروز گزارش داده بود که یایا ســانگاره وزیر ارتباطات مالی در این ارتباط گفته بود که تروریست های 
مسلح جمعه شب )دهم آبان ماه( با حمله به مواضع نظامیان این کشور در منطقه اِنِدلیمانه ۵4 تن را کشته و ۱۱ تن دیگر 
را زخمی کرده و در عین حال خسارت زیادی به تجهیرات نظامی آن ها وارد کردند. 
صلح بانان سازمان ملل متحد از حمایت سربازان آلمانی برخوردار هستند. مجلس 
آلمان در ماه ژانویه )دی ماه( گذشــته تصمیم گرفت که این مأموریت را گسترش 
داده و تعداد سربازان مستقر در مالی را به ۶۵۰ نفر برساند. با وجود خطرناک بودن 
شمال مالی قرار است ارتشــیان آلمانی در همین منطقه مستقر شوند و در آن جا از 

واحدهای هلندی حمایت کنند.

براساس جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته در اسپانیا، سوسیالیست ها پیش از انتخابات پارلمانی هفته آینده نسبت به 
رقبای خود پیشتاز هستند. روزنامه ال پائیس روز یکشنبه)دوازدهم آبان ماه( گزارش داد: در این نظرسنجی مشخص شد که 
سوسیالیست ها در اسپانیا پیش از انتخابات پارلمانی ۱۰نوامبر )نوزدهم آبان ماه( پیشتاز هستند اما در مقایسه با انتخابات قبلی 
پارلمانی دو کرسی از دست خواهند داد و باردیگر در دستیابی به اکثریت ناکام خواهند ماند. نتایج این نظرسنجی انتشار یافته، 
نشان می دهد که سوسیالیست ها ۱۲۱ کرسی بدست خواهند آورد که کمتر از ۱۲۳ کرسی در انتخابات قبلی است. در این میان 
نه چپ گراها و نه راست گراها هیچکدام حائز اکثریت کرسی ها نخواهند شد. همچنین حزب راست افراطی ووکس کرسی های 
بیشتری را در مقایسه با انتخابات قبلی بدست خواهد آورد تا به سومین حزب بزرگ با 
4۶ کرسی در پارلمان تبدیل شود. این حزب پیشتر ۲4 کرسی بدست آورده بود. حزب 
محافطه کار مردم ۹۱ کرسی و حزب راســت میانه سیودادانوس نیز ۱4 کرسی بدست 
خواهند آورد. این انتخابات در حالی برگزاری خواهد شد که بحران کاتاالن ها در اسپانیا 
موضوع اصلی انتخابات پارلمانی ۱۰ نوامبر خواهد بود که پدرو ســانچز نخســت وزیر 

سوسیالیست اسپانیا تالش خواهد کرد، همچنان در قدرت باقی بماند.

پیشتازی سوسیالیست ها پیش از انتخابات پارلمانی اسپانیاداعش مسئولیت حمله تروریستی مالی را برعهده گرفت

مقامات برزیل احتمال می دهند که یک نفتکش با پرچم 
یونان منشاء نشتی نفتی است که حدود ۲۵۰۰ کیلومتر از خط 
ساحلی برزیل را آلوده کرده است. هفته گذشته پلیس فدرال 
 Delta Tankers در شهر ریو دوژانیرو به دفاتر شرکت یونانی
Ltd یورش برد؛ این در حالی است که این شرکت زیر بار اتهام 
نشت نفت نرفته و اعالم کرده سفرهای دریایی خود را بدون 
هرگونه حادثه ای به پایان برده است. حیات دریایی و سواحل 
مشهور تعدادی از ایالت های شمال شرقی برزیل تحت تأثیر 
نشت نفت اخیر قرار گرفته اســت. گفته می شود نفتکش 
Bouboulina که در ماه ژوئیه )تیر ماه( نفت خام سنگین 
را از ونزوئال به مالزی حمل می کرده، عامل این آلودگی نفتی 
بوده است. اما شرکت Delta Tankers Ltd اظهار داشته 
که این نفتکش سفر خود را بدون کمبود سوخت و عاری از 
هرگونه حادثه ای به پایان رسانده است. تاکنون حدود ۲۰۰۰ 

تُن لجن غلیظ از ســواحل برزیل جمع آوری شده است اما 
عملیات گسترده ای برای پاک سازی ادامه دارد. بنابر گزارش 
شبکه خبری بی بی سی، مقامات برزیل تاکنون نفتکش های 
زیادی را که در این تاریخ از نزدیکی سواحل برزیل گذر کردند، 
بررسی کرده و نفتکشی حامل نفت که با پرچم یونان را مظنون 

اصلی این نشتی دانستند.

ویدئویی به شبکه های اجتماعی درز کرد که نشان می دهد 
نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را از پشت سر 
و در حالی که وی دستان خود را باال گرفته و با فاصله زیاد در 

حال دور شدن است، هدف قرار می دهند.
نظامیان رژیم صهیونیستی ابتدا به این جوان فلسطینی که 
کارت تردد مخصوص فلسطینی ها را نشان می دهد، می گویند 
که حق عبور ندارد. این جوان آنطور که نظامیان گفتند عمل 
کرده و در حالی که دستانش را باال گرفته، دور می شود. با این 
وجود، صهیونیست ها به سمت این جوان تیراندازی می کنند 

و او در حالیکه از درد فریاد می کشد، نقش بر زمین می شود.
پایگاه تایمز اسرائیل نوشته است که به نظر می رسد این 
اقدام در تونلی در مرکز کرانه باختری رخ داده و نظامیانی هم 
که به سوی این جوان فلســطینی شلیک کردند، از اعضای 

پلیس مرزی این رژیم هستند.

پلیس مرزی رژیم صهیونیستی در واکنش به انتشار این 
ویدئو بیانیه ای صادر و عنوان کرده است که این حادثه مربوط 
به یکسالو نیم پیش اســت. در این بیانیه ادعا شده است که 
فردی که این تیراندازی را انجام داده و دیگر نظامیان حاضر 
در این ویدئو، بهعنوان تنبیه به واحدهای دیگر ارتش منتقل 

شدند.

نفتکش با پرچم یونان، مظنون اصلی آلودگی نفتی در سواحل برزیل استنظامیان صهیونیست برای تفریح، جوان فلسطینی را هدف قرار دادند

خبرخبر


