
روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری 
افغانستان: 

همکاریمنطقهای
اصلیترینراهمقابلهباتروریسماست

رئیس جمهوری در تماس تلفنی رئیس جمهوری 
افغانس��تان درباره امضای توافق امنیتی این کشور 
با بیان این که بای��د منافع مردم در اولویت باش��د، 
گف��ت:  همکاری ه��ای منطق��ه ای اصلی ترین راه 
مقابله با تروریسم و افراط گری های قومی و مذهبی 
است. به گزارش تسنیم، »اش��رف غنی احمدزی« 
رئیس جمهوری افغانس��تان در تماس تلفنی، عید 
س��عید قربان را به حجت االسالم حس��ن روحانی 
رئیس جمهوری و ملت ای��ران تبریک گفت. در این 
مکالمه تلفنی که عصر یکشنبه انجام شد، طرفین 
با تأیید ضرورت ُحسن همجواری بر تداوم دوستی 

میان مردم ایران و افغانستان تأکید کردند.
حجت االسالم روحانی با بیان رضایت ملت ایران 
از تش��کیل دولت وحدت ملی در کش��ور همسایه، 
خواستار تداوم تعهد دو جناح انتخاباتی به یکپارچگی 
کشور و اقدام در تأمین منافع مردم افغانستان شد. 
وی با بیان مواضع کش��ورمان درباره امضای توافق 
امنیتی و ذکر این نکته که در هر اقدامی باید منافع 
م��ردم در اولویت باش��د؛ امنیت را اولی��ن ضرورت 
دولت وح��دت ملی افغانس��تان دانس��ت و گفت: 
همکاری های منطق��ه ای اصلی تری��ن راه مقابله با 
تروریس��م و افراط گری های قومی و مذهبی است. 
رئیس جمهوری با بیان ارتباطات عمیق میان مردم 
دو کش��ور، اظهار امیدواری کرد تعام��الت با دیگر 
کشورها به روابط خوب فیمابین و تداوم دوستی ها 

لطمه نزند.
روحان��ی در پایان ب��رای دولت و ملت دوس��ت و 
برادر افغانس��تان آرزوی توفیق، ثبات و امنیت کرد. 
همچنین »اشرف غنی احمدزی« رئیس جمهوری 
افغانس��تان نیز در این تماس تلفنی با طرح مسأله 
امضای توافق امنیتی، گفت:  مطمئن باشید هرگونه 
توافق افغانستان با دیگر کشورها به هیچ عنوان علیه 

ایران یا به ضرر ملت شما نخواهد بود.

ریابکوف خبر داد

احتمالدیدارظریفواشتون
معاون وزیر امورخارجه روس��یه اظهار امیدواری 
کرد ک��ه تاریخ دقیق و نح��وه کار مذاکره کنندگان 
ایران و 1+5 طی 10 تا 14 روز آینده مشخص شود. 
به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه روز دوش��نبه گفت که زمان زیادی 
برای دستیابی به توافق نهایی بر سر برنامه هسته ای 

ایران باقی نمانده است.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده روس افزود:  دور 
جدید مذاک��رات ایران و گ��روه 1+5پس از چندین 
تماس وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد ش��د. ما 
امیدواریم ی��ک تاریخ دقیق و نح��وه کار طی 10 تا 
14 روز آینده مشخص ش��ود. ریابکوف اظهار کرد:  
تقریبا هیچ زمانی نمانده و برای به نتیجه رس��یدن 
تا ضرب االجل تعیین ش��ده 24 نوامبر رایزنی های 

بی وقفه الزم است.
مع��اون وزیر امورخارجه روس��یه تصریح کرد: ما 
همچنان با دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در ارتباطیم، منتظر پیام هایی مشخص هستیم 
و شرکایمان را ترغیب می کنیم تا در اولین فرصت 
دور بعدی مذاکرات هسته ای را برگزار کنند. او افزود: 
انتظار می رود محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران و کاترین اش��تون مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار کنند اما چگونگی این 

دیدار هنوز مشخص نیست. 
عضو ارش��د تیم مذاکره کننده روس گفت: پس 
از دیدار ظریف و اشتون نشس��ت جامع میان تمام 
هیأت های مذاکره کننده شامل کارشناسان در یک 
محل برگزار خواهد شد اما کار در این دور از مذاکرات 

به اشکال مختلفی انجام می شود.  

وزیر امورخارجه: 

اروپانقشبرجستهایدربرقراری
موازنهمیانطرفهایمذاکرهکننده

هستهایدارد
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه در سخنانی 
در نشس��ت مش��ترک دفتر مطالعات سیاس��ی و 
بین المللی با موسسه شورای روابط خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: » اقداماتی که تا کنون از س��وی آمریکا و 
اروپا برای متوقف کردن فعالیت های ایران به عمل 
آمده، نتیجه ای جز پیشرفت های فناوری هسته ای 
کشور نداشته و در شرایط کنونی طرف های مقابل 
ایران را به این نتیجه رس��انده که به فوریت مس��أله 
هسته ای باید حل وفصل شود، با این وجود کسانی 
که در این موضوع منافع��ی دارند تالش دارند تا این 

بحران ساختگی ادامه یابد. 
وزیر امورخارجه کش��ورمان دستیابی به توافق را 
تنها راه حل برای عبور از این بحران ساختگی دانسته 
و تأکید کرد:  محروم کردن ایران از برنامه هسته ای 
نمی تواند راه حلی برای این موضوع باشد چراکه ایران 
به دانش و فناوری هسته ای دس��ت یافته و دانش و 
توانمندی دانش��مندان ما قابلیت محدود شدن را 
ندارد. کشورهای طرف مذاکره با ایران باید واقعیت ها 
درباره مسأله هس��ته ای ایران را بپذیرند و شرایط با 
10 س��ال پیش متفاوت است و نمی توان به گذشته 

بازگشت. 
وی اضافه کرد: ش��رایط در مذاکرات به س��مت 
و س��ویی رفته ک��ه اروپ��ا می تواند نق��ش جدی و 
برجسته ای را برای برقراری موازنه میان طرف های 
مذاکره با ایران برقرار کن��د. ایفای این نقش نه تنها 
برای ایران که برای اروپا و جایگاه و نقش بین المللی 

آن اهمیت بسزایی دارد. 
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شمار تظاهرکنندگان هنگ کنگی به دنبال هشدار 
مقامات این ش��هر به طور چش��مگیری کاهش یافت 
تا کارمن��دان دولت��ی و دانش آموزان پ��س از وقفه ای 
چندروزه بار دیگر به ادارات مح��ل کار و مدارس خود 
بازگردند. ب��ا وجود فروک��ش کردن م��وج تظاهرات 
خیابانی، شماری از معترضان هنگ کنگی همچنان در 
خیابان ها به سر می برند و به مهلت تعیین شده از سوی 
دولت برای تخلیه خیابان ها توجهی نشان نمی دهند و 
فعاالن متعهد شده اند که به نافرمانی مدنی خود ادامه 

دهند.
صبح روز گذش��ته ده ها ت��ن از کارگران به س��وی 
مرکز مجموعه دفات��ر دولتی تایلند در منطقه »تامار« 
به راه افتادند. به دنبال آن گروهی از معترضان ورودی 
پل این مجموعه را مسدود کردند، اما مسیر باریکی را 
برای رفت  و آمد مقامات باز نگه داش��تند. از زمان آغاز 
این اعتراضات، ش��مار انبوه تظاهرکنندگان روز به روز 
کاسته شد و در روز دوشنبه به کمترین حد خود رسید. 
با کاهش ش��مار معترضان احتمال اعمال خشونت از 
س��وی پلیس علیه معترضان افزایش یافت و بسیاری 
دیگر نیز از بیم چنین اقدامی خیابان های هنگ کنگ 
را ترک کردند. تظاهرات روز های گذش��ته کسب و کار 
در این منطقه را با مش��کل مواجه کرده است و بورس 
هنگ کنگ را با ضرری 50 میلیارد دالری مواجه کرده  و 
از ارزش سهام آن کاسته است. بنابر اعالم بانک جهانی 
این تظاهرات به اقتصاد هنگ کنگ صدمه زده اما با این 

حال تا به این جا تأثیر چندانی بر چین نداشته  است.
»لئون��گ چون یین��گ«، رئیس دول��ت منطقه ای 
هنگ کنگ پیشتر هشدار داده  بود در صورتی که معابر 
کلیدی کس��ب وکار شهر تا روز دوش��نبه از معترضان 
خالی نش��ود »تمامی اقدام��ات الزم ب��رای برقراری 

نظم اجتماعی را به کار خواه��د گرفت«. به دنبال این 
سخنان معترضان نیز روز دوش��نبه به محاصره دفاتر 
دولت��ی مرکز ش��هر پای��ان دادند. ای��ن مناطق نقطه 
کانون��ی اعتراضات هنگ کنگی ها بود ک��ه هزاران نفر 
را به خیابان ها کشاند. اما با برداشته شدن سد معبر ها 
کارمن��دان دولت��ی اجازه پی��دا کردند تا ب��دون هیچ 
مش��کلی به ادارات مح��ل کار خود وارد ش��وند. با این 
حال تا بعدازظهر دیروز همچنان شماری از معترضان 
در نزدیک��ی دفاتر بانک های بین المللی و س��اختمان 
بورس هنگ کنگ به چش��م می خوردن��د. با این حال 
بن بست معترضان هنگ کنگی با دولت لئونگ یینگ 
همچنان ادامه دارد و نش��انه ای از پیشرفت مذاکراتی 
که قرار بود برای پایان دادن به اختالفات برگزار ش��ود 
دیده نمی شود. تظاهرکنندگان خواستار حق انتخاب 
رهبر بعدی هنگ کنگ در انتخابات آینده این منطقه 
در س��ال 2017 هس��تند. دولت چین که حاکمیت بر 
هنگ کنگ را در س��ال 1997 از بریتانیا بازپس گرفت 
تأکید دارد که تنه��ا نامزد های مورد تأیید دولت چین 
صالحیت اداره هنگ کنگ را دارن��د و تظاهرات اخیر 
را محکوم به شکس��ت خوانده  اس��ت. دولت چین که 
پیش از این با اقدامات جدایی طلبان در تبت و س��ین 
کیانگ مواجه شده اس��ت نگران آن است که تظاهرات 
هنگ کنگ ب��ه مناطق اصل��ی خاک چین کش��یده 
ش��ود. رهبری حزب کمونیست چین اعتراضات اخیر 
هنگ کنگ را غیرقانونی خوانده است با این حال از دولت 
لئونگ یینگ خواسته تا راه حلی را برای پایان دادن به 
این اعتراضات بیابد. تظاهرات »اشغال مرکز« ایده ای 
بود که از یک سال پیش توجهات را به خود جلب کرد. 
معترضان هنگ کنگی وعده داده اند که تا بر آورد شدن 

خواسته هایشان به این تظاهرات ادامه دهند.

ش�هروند | مبارزان کرد س��وری روز گذشته نیز به 
دفاع جانانه خود از کوبانی ادامه دادند و مانع پیش��روی 
داعش در تپه »مش��ی النور« در مجاورت کوبانی شدند 
و از اشغال این منطقه استراتژیک توسط تروریست ها 
جلوگیری کردند. فرمانده نیرو های مدافع کوبانی نیز از 

مقاومت نیرو هایش تا پایان جان خبر داد.
ش��هر کوبانی که برخ��ی آن را »عین الع��رب« نیز 
می نامند در روز های گذشته و از جانب شرق و غرب تپه 
»مشی النور« مورد حمالت تروریست های داعش قرار 
گرفت اما بنابر گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه که در 
بریتانیا مستقر است، ایستادگی و مقاومت مبارزان کرد  
روز یکشنبه مانع سقوط این شهر به دست داعش شده 
 است. این تپه در مجاورت مرز سوریه با ترکیه قرار دارد و 

به همین دلیل مکانی استراتژیک به شمار می رود.
داعش روز شنبه موفق شد بخش هایی از مشی النور را 
تصاحب کند، هرچند حمالت هوایی ائتالف بین المللی 
پیش��روی آنها را به تعوی��ق انداخته  بود. ام��ا »ادریس 
نعس��ان«، یک مقام ک��رد س��وری از عدم هماهنگی 
فرماندهان ائتالف و مبارزان کرد خبر داد. بنابر گزارش 
دیده بان حقوق بش��ر، داعش روز یک ش��نبه دست کم 
10موش��ک ب��ه س��وی کوبانی پرت��اب کرده  اس��ت. 
شبه نظامیان داعش با شلیک گلوله های تانک و خمپاره 
تالش کردند تا سد مقاومت کرد ها در کوبانی را بشکنند. 
پیش از ای��ن یک جنگج��وی زن کرد نی��ز در اقدامی 
انتحاری بمبی را در موضع داع��ش در کوبانی منفجر 
کرده  بود. بنابر گزارش الجزیره گلوله باران و تیر اندازی 
همزمان با درگیری های کوبانی در صبح روز دوشنبه نیز 
ادامه یافت. در جریان نبرد کوبانی 2 تا 3 هزار مبارز کرد 
سوری که به تسلیحات قدرتمندی مجهز ند به مقاومت 
در برابر داعش مش��غولند، ام��ا این مب��ارزان خواهان 

تسلیحات و کمک های بیشتری هستند.
»صالح مسلم«، رهبر کرد های سوریه در دیدار خود 
با مقامات امنیتی ترکیه ارسال تسلیحات مضاعف را به 
پیوستن سربازان ترک به جمع مبارزان با داعش ترجیح 
داده  بود و از آنها خواست تا برای دستیابی به سالح وارد 

مرز های ترکیه شوند.
نزدیک به سه هفته  اس��ت که تروریست های داعش 
در تالش��ند تا با تصرف کوبانی نفوذ و کنترل خود را در 

مرز های سوریه با ترکیه گسترش دهند. 
با این حال اخباری نیز از برافراشته شدن پرچم سیاه 
داعش در ساختمانی در حومه شرقی کوبانی به گوش 
می رسد، اما به گفته مدافعان شهر، تروریست ها به مرکز 
این شهر نرسیده اند. این پرچم که از مرز ترکیه نیز قابل 
مشاهده  است بر فراز ساختمان 4طبقه ای واقع شده که 
صحنه شدید ترین درگیری های هفته های گذشته در 

کوبانی بوده  است.
منابع محلی کوبانی نصب این پرچم را تأیید می کنند 
اما می گویند نیرو های کرد تاکنون مانع پیشرفت داعش 
شده اند. »اس��ماعیل اس��کین« که یکی از خبرنگاران 
حاضر در این شهر است می گوید: »داعش تنها پرچمی 
را بر ساختمانی در شرق ش��هر علم کرده است«، او در 
ادامه می گوید: »این س��اختمان در داخل شهر نیست، 
بلکه در ش��رق آن قرار دارد. آنها داخل شهر نیستند و 

درگیری های شدید همچنان ادامه دارد«.
عصمت الشیخ، فرمانده نیرو های مدافع کوبانی روز 
گذشته و در ارتباطی تلفنی گفت: »اگر آنها وارد کوبانی 
شوند آن جا به قبرستانی برای ما و آنها بدل خواهد شد. 
ما تا پای جان به آنها اجازه ورود نخواهیم داد.« فرمانده 
نیرو های کوبانی در ادامه سخنان خود گفت: »ما یا پیروز 
می شویم یا می میریم، ما تا پایان مقاومت خواهیم کرد.«

شعلهاعتراضاتخیابانیاخبار    دیپلماسی
هنگکنگبهخاموشیگرایید

فرمانده نیرو های مدافع کوبانی:

تاپایانمقاومتخواهیمکرد

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی اعالم کرد که در 
مورد دو اقدام عملی از 5 اقدام گام سوم توافقات ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز در تهران مذاکره 

می شود تا این دو مورد نهایی شود.
»بهروز کمالوندی« روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا 
گفت: س��فر »ترو واریورانتا« معاون ام��ور پادمان ها و 
هیأتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور ادامه 
گفت وگوها و نهایی ش��دن دو موضوع آخر گام س��وم 
توافقات ایران و آژانس صورت می گیرد. وی افزود:  این 
هیأت که به منظور مذاکره درباره مسائل فیمابین ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر می کند، 
از امروز مذاکرات خود را با مس��ئوالن س��ازمان انرژی 

اتمی ایران آغاز می کند.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: 

ایران و آژانس بین المللی ان��رژی اتمی بعد از توافق بر 
سر 13 اقدام در گام های اول و دوم، در گام سوم درباره 
5 اقدام عملی دیگر در 30 اردیبهشت ماه 93 به توافق 
دست یافتند. کمالوندی تصریح کرد:  با توجه به این که 
اطالعات اولیه درباره این دو مورد ارایه شده، قرار است با 
حضور هیأت آژانس درباره این موضوعات نیز گفت وگو 

و این دو مورد نهایی شود.
پیش از این، »رضا نجفی« سفیر و نماینده دایم ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد: معاون امور 
پادمان ها و هیأتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
ادامه گفت وگوها درخصوص مسائل فیمابین به ایران 
می آیند. وی افزود: مس��أله مایه تاس��ف این است که 
حفظ اطالعات طبقه بندی شده در آژانس دوباره رعایت 
نشده و درحالی که ایران و آژانس مشغول برنامه ریزی 

بودند، خبر آن توسط یک رس��انه غربی منتشر شده 
است.

وی تأکید کرد: موضوع یک بار دیگ��ر نگرانی ایران 
در مورد وجود جاسوس��ی در آژانس را تأیید می کند. 
س��فیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خطاب 
به مس��ئوالن این نهاد بین المللی به وی��ژه یوکیا آمانو 
مدیرکل آن هش��دار داد: الزم است آژانس به تعهدش 
برای حفظ اطالعات محرمانه جمهوری اسالمی ایران 

عمل کند.
ای��ران و آژانس در س��ومین گام همکاری های فنی 
برای حل 5 موضوع تفاهم کرده بودند که دو موضوع آن 
به دلیل زمان بر بودن، باقی مانده است. ایران همچنین 
دو گام دیگر شامل 13 اقدام عملی را انجام داده است. 
جمهوری اس��المی ایران پس از روی کار آمدن دولت 

تدبیر و امید، همزمان با تالش ها برای حل وفصل پرونده 
هس��ته ای با گروه 1+5، همکاری های خ��ود با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را شدت بخشیده است.
ایران تاکن��ون تعامالت و همکاری های س��ازنده و 
جامعی با آژانس در چارچوب توافق دو جانبه داشته که 
گرچه آژانس گزارش هایی در تأیید اقدامات ایران ارایه 
کرده اما الزم اس��ت در راستای اعتمادسازی متقابل، 
وظایف خود را به طور کامل انجام دهد. براساس توافق 
برنامه اقدام مش��ترک که در آذرماه  سال 92 در ژنو به 
امضای ایران و کشورهای 1+5 رسید، آژانس مسئولیت 
راستی آزمایی اقدامات مورد توافق را برعهده گرفت و 
به دنبال آن ماهانه گزارشی درباره فعالیت های ایران و 
روند اجرای توافق به شورای حکام و اعضای گروه 5+1 

ارایه کرده است.

امروز در تهران انجام می شود  

مذاکره با هیأت آژانس برای نهایی کردن دو اقدام عملی گام سوم توافقات

دبی��رکل ناتو اعالم ک��رد که این ائت��الف در صورت 
لزوم به منظور دفاع از امنیت ترکیه و مقابله با حمالت 
تروریس��ت های داعش ممکن اس��ت نی��روی زمینی 
به خاک ترکیه بفرس��تد. ب��ه گزارش رویت��رز، ینس 
اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو اعالم ک��رد: درصورتی که 
ائتالف تحت رهبری اش جایز بداند این توانایی را دارد 
که به ترکیه نیروی زمینی اع��زام کند. وی تأکید کرد: 
برای دفاع از ترکیه در مقابل تروریست ها ممکن است 

نیروی زمینی به این کش��ور همپیمان ناتو بفرستد.  از 
سوی دیگر دبیرکل ناتو روز گذشته در کنفرانسی خبری 
در جریان سفرش به لهستان گفت: ناتو بابت مشاهده 
موارد متعدد نقض آتش بس در ش��رق اوکراین بسیار 
نگران است. دبیرکل جدید ناتو تأکید کرد که این ائتالف 
می تواند هر کجا که بخواهد نیروهای خود را مستقر کند. 
این اظهارات ینس استولتنبرگ باعث زیر سوال رفتن 
توافقات پس از جنگ سرد شده است. این درحالی است 

که اقدامات روسیه در شبه جزیره کریمه در اوکراین نیز 
این توافق را با خطر روبه رو س��اخته بود.  استولتنبرگ 
دیروز به لهستان که یکی از اعضای ناتو است سفر کرده 
تا به این کش��ور اطمینان دهد ناتو از ورش��و در مقابل 
روس��یه محافظت الزم را به عمل خواهد آورد. یک ماه 
پیش رهبران ناتو در نشستی در منطقه ولز متعهد شدند 
تا نیروی واکنش س��ریع موسوم به س��رنیزه را که قادر 
به اعزام به کانون های بحران در عرض چند روز باش��د، 

تشکیل دهند. س��ران ناتو همچنین عنوان کردند که 
تجهیزات و محموله های تامینی را در کشورهای شرق 
اروپا مس��تقر خواهند کرد تا در صورت لزوم پشتیبانی 
الزم را دریاف��ت کند. با این حال ناتو درخواس��ت های 
بعضی از اعضای خود در ش��رق اروپا ازجمله لهستان را 
به منظور استقرار دایم هزاران سرباز در این کشورها به 
دلیل هزینه ها و پرهیز از زیر پا گذاش��تن یک معاهده 

مربوط به سال 1997 ناتو با روسیه قبول نکرد. 

دبیر کل ناتو خبر داد  

احتمال اعزام نیروي زمیني براي دفاع از ترکیه

انتخابات دیروز ریاست جمهوری برزیل درحالی 
به دور دوم کشیده شد که رویکردهای چپ و راست 
میانه برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری رقابت 
خواهند ک��رد. هنگامی که »دیلما روس��ف« در آذر 
1389 در مقام نخستین رئیس جمهوری زن برزیل 
سوگند یاد کرد، بسیاری از ناظران سیاسی وی را ادامه 
دهنده مسیر »لوییس لوال داسیلوا« رئیس جمهوری 
پیشین این کشور می دانستند. البته چنین نیز بود و 
برزیل در زمان ریاست جمهوری روسف به هفتمین 
اقتصاد جهان تبدیل ش��د. روسف در س��ال 2003 
میالدی )1383 خورش��یدی( سمت وزیر انرژی در 
کابینه لوال داس��یلوا را برعهده داش��ت و پیش از آن 
نیز به عنوان رئیس دفت��ر رئیس جمهوری خدمت 
کرده بود. وی از مهم ترین اعض��ای »حزب کارگر« 

حزب چپگرای برزیل، محسوب می شود؛ حزبی که 
در سال 1975 میالدی )1354 خورشیدی( به دست 
داسیلوا بنیانگذاری شد. یکشنبه سیزدهم مهرماه  
انتخابات ریاست جمهوری در برزیل برگزار و به دور 
دوم کشیده شد. منابع رسمی این کشور روز دوشنبه 
اعالم کردند بر پایه شمارش آرا، روسف با نزدیک به 
42 درصد آرا پیشتاز، »آسیو نیوس« با 34 درصد آرا 
دوم و »مارینا س��یلوا« با 21 درصد آرا سوم است. در 
انتخابات یکش��نبه، روس��ف از حزب کارگر، نیوس 
از حزب راس��ت میانه و سیلوا از حزب سوسیالیست 
شرکت داشتند. بدین ترتیب روسف و نیوس به دور 
دوم انتخابات ک��ه چهارم آبان برگزار می ش��ود، راه 
یافتند. در انتخابات برزیل است بیش از 142 میلیون 

نفر برای رأی دادن، واجد شرایط بودند. 

انتخاباتریاستجمهوریبرزیلبهدوردومکشیدهشد

اخبار  جهان

حزبحامیروسیهاکثریتپارلمان
لتونیراتصاحبکرد

حزب  هارمونی لتونی که عمدتا از س��وی اقوام و 
قبایل روسی حمایت می شود بیش��ترین تعداد آرا 
در انتخابات پارلمانی را به دس��ت آورده است با این 
حال این حزب به علت نگرانی های مربوط به تسلط 
کمپین تحت تسلط کرملین بر این انتخابات احتماال 
قادر به تشکیل دولت نخواهد بود. به گزارش تسنیم، 
حزب  هارمونی لتونی به رهبری »نیل یوش��اکوف« 
شهردار پایتخت لتونی، 23 درصد آرای این انتخابات 
را کس��ب کرده اس��ت. 3حزب ائتالف��ی حاکم نیز 

56 درصد آرا را کسب کرده اند.
نتای��ج انتخابات نش��ان می دهد ک��ه تالش های 
یوش��اکوف برای دس��تیابی به آرای فراتر از اقوام و 
قبایل روس تبار در لتونی با شکس��ت روبه رو ش��ده 
است. حزب  هارمونی در این انتخابات موفق به کسب 
25کرسی از 100 کرسی پارلمان خواهد شد که این 
رقم 6 کرس��ی کمتر از تعداد کرسی هایی است که 

قبل از انتخابات داشتند.
حزب  هارمونی لتونی از روابط نزدیک تر با روسیه 
حمایت می کند و در عین حال خواستار باقی ماندن 
لتونی در ناتو و ادامه عضویت در اتحادیه اروپاس��ت. 
س��فر اخیر ش��هردار ریگا به مس��کو و اظهارات وی 
درخصوص والدیمیر پوتین نگرانی ه��ای زیادی را 
ایجاد کرده است. وی گفته است که والدیمیر پوتین 
بهترین گزینه ای است که لتونی می تواند در فضای 

کنونی سیاسی به وی امیدوار باشد.

القاعدهمسئولیتحملهبهصلحبانان
درمالیرابرعهدهگرفت

گروه تروریس��تی »توحید و جهاد« از گروه های 
وابس��ته به »القاعده« در غرب آفریقا، مس��ئولیت 
حمله جمعه گذش��ته به صلحبانان سازمان ملل و 
کشته شدن 9 نفر از آنها در کش��ور مالی را برعهده 
گرفت. این گروه تروریستی، جمعه گذشته با حمله 
به کاروان وابس��ته به یگان نیجری��ه ای صلحبانان 
سازمان ملل در کش��ور مالی در یکی از روستاهای 
منطقه »کاو« در ش��مال شرق این کش��ور، 9 نفر از 
صلحبانان را به قتل رساند. صلحبانان سازمان ملل 
بدون افشای جزییات گفتند: این حمله خونبارترین 
حمله علیه صلحبانان از زمان استقرار آنها در کشور 
مالی یعنی ژوئیه 2013 است. »سلطان ولد بادی« 
عضو گروه تروریستی توحید و جهاد در مالی گفت: به 
سربازان دولت نیجریه که با دشمنان اسالم همکاری 
می کنند، حمله کردیم و 9 نفر از آنان را کشتیم. وی 
ضمن اعالم این مطلب که سه گروه از تروریست ها در 
مالی حضور دارند، هشدار داد درصورتی که صلحبانان 
سازمان ملل مالی را ترک نکنند، وضع این کشور بدتر 
خواهد ش��د. گروه تروریستی توحید و جهاد پیشتر 
نیز مسئولیت برخی عملیات تروریستی در لیبی را 

پذیرفته بود.

جوبایدنازاماراتهم
عذرخواهیکرد

مقامات امارات روز گذش��ته اعالم کردند معاون 
رئیس جمهوری آمریکا به خاطر اشارات ضمنی اش 
مبنی بر این که ابوظبی از داعش در سوریه حمایت 
می کند، عذرخواهی کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا 
این عذرخواه��ی از جان��ب جوزف بای��دن، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا که توس��ط کاخ سفید نیز 
تأیید ش��ده یک روز پس از عذرخواهی وی از رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفت. 
روز یکشنبه، بایدن در تماسی تلفنی با شیخ محمد 
بن زاید آل نهیان، امیر ام��ارات و معاون فرمانده کل 
نیروهای مسلح این کشور به توضیح صحبت هایش 
پرداخت و از دولت ابوظبی عذرخواهی کرد. وزیر امور 
خارجه امارات خواس��تار توضیحی رسمی از جناب 
بایدن به خاطر اظهارنظرهایش شده و گفته بود که 
این اظهارنظرها یک جو نامساعد و منفی درباره نقش 
امارات در مقابله با داعش بر جای می گذارد. بایدن با 
سخنرانی اخیر خود در دانشگاه  هاروارد گفته بود که 
ترکیه، قطر و امارات میلیاردها دالر پول و ده ها هزار 
تن سالح برای شبه نظامیان سنی ارسال کرده اند تا 

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را برکنار کنند.
در همین راستا »احمد داوود اوغلو«، نخست وزیر 
ترکیه نیز روز گذش��ته در جمع حامی��ان خود در 
اس��تانبول گفت: »هیچ کس حق ندارد ترکیه را به 
خاطر رویکردی که در قبال سوریه در پیش گرفته 
مورد انتقاد قرار ده��د و اقدامات ما را نادیده بگیرد«. 
وی در ادامه گفت: اگر به هش��دارهای قبلی ما اعتنا 
می کردند، امروز این اتفاق ها رخ نمی داد. این وظیفه 

ماست که به این مسائل اشاره کنیم.
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