
t oseei r ani . i r
3 جهان  شماره   340   /  شنبه  30  شهریور   1398  /    21 محرم 1441  /   21 سپتامبر   2019

نتایج بیش از 99 درصد آرا 
حاکی از شکست نتانیاهو است

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی 
آخرین اخبار را از نتایج تقریباً نهایی بیست و 
دومین دور از انتخابــات پارلمانی این رژیم به 

استثنای نتایج ۱۵ صندوق رای منتشر کرد.
به گزارش شبکه عرب ۴۸، کمیته مرکزی 
انتخابات رژیم صهیونیستی تاکید کرد که روز 

چهارشنبه نتایج نهائی اعالم می شود.
طبق اعالم این کمیته، این نتایج اعالم شده 
از شمارش آراء در انتخابات پارلمانی اسرائیل 
شامل نتایج ۱۴ صندوق نمی شود، چراکه در 
جریان انتخابات در این صندوق ها ابهاماتی در 
مورد شفافیت آراء وجود داشته است و به همین 
دلیل این صندوق ها در دست بررسی قرار دارند. 
همچنین صندوق رای روستای الفریدیس با 
این ادعا که تقلبی در نتایج آن رخ داده است، 
هنوز شمارش نشده و برای تحقیقات به مرکز 

پلیس منتقل شده است.
طبق این نتایــج، پس از شــمارش ۹۹.۸ 
درصد از مجموع آراء، حزب بزرگتر حزب آبی 
سفید است که در مجموع ۳۳ کرسی به دست 
آورده و پس از آن نیز حزب لیکود به ریاســت 
نتانیاهو ۳۱ کرســی را از مجموع ۱۲۰ کرسی 

پارلمان از آن خود کرده است.
لیست عربی مشــترک هم قدرت سوم در 
کنست شــده و ۱۳ کرســی را به دست آورده 
اســت. پس از آن حــزب سیاســی مذهبی 
»شاس« ۹ کرسی، حزب »اسرائیل خانه ما« و 
حزب »اتحاد یهودیت توراتی« هر کدام هشت 
کرسی، حزب »جناح راست  یکپارچه« هفت 
کرســی، ائتالف دو حزب »کارگر – غیشر« و 
»اردوگاه دموکراتیک« نیز هر کدام پنج کرسی 

به دست آورده اند.
اطالعات منتشــره از سوی کمیته مرکزی 
انتخابات حاکی از آن اســت که از بین شــش 
میلیون و ۳۹۴ هزار و ۳۰ افراد واجد شــرایط، 
چهــار میلیــون و ۴۵۸ هــزار و ۱۶۷ تن در 
رای گیری شــرکت کردنــد و در کل ۶۹.۷۲ 
درصد رای دادند که از این میان، آراء درســت 
چهار میلیون و ۴۳۰ هــزار و ۵۶۶ رای و آرای 

باطله نیز ۲۷ هزار و ۶۰۱ رای است.

داده ها حاکی از آن اســت کــه حزب آبی 
ســفید یک میلیون و ۱۴۸ هــزار و ۷۰۰ رای 
یعنی ۲۵.۹۳ درصد آرا را کسب کرده و حزب 
لیکود نیز با به دست آوردن رای یک میلیون و 
۱۱۱ هزار و ۵۳۵ تن، ۲۵.۹۹۹ درصد از آراء را 

از آن خود کرده است.
اما لیست عربی مشترک ۴۷۰ هزار و ۶۱۱ 
رای ) ۱۰.۶۲ درصد( و حزب شاس ۳۰۹ هزار 
و ۶۸۸ رای و به عبارتی دیگر ۷.۴۴ درصد آرا را 

به خود اختصاص داده است.
همچنین حزب اسرائیل خانه ما ۳۰۹ هزار 
و ۶۸۸ رای یعنی ۶.۹۹ درصــد، حزب اتحاد 
یهودیت توراتی ۲۶۸ هــزار و ۶۸۸ رای یعنی 
۶.۰۶ درصــد و حزب »جناح راســت« ۲۶۰ 
هــزار و ۳۳۹ رای یعنــی ۵.۸۸ درصد، حزب 
کارگر - غیشــر ۲۱۲ هــزار و ۵۲۹ رای یعنی 
۴.۸۰ درصد آراء و حزب اردوگاه دموکراتیک با 
۱۹۲ هزار و ۲۶۱ رای یعنی ۴.۳۴ درصد آرا را 

کسب کرده است.
همچنین حزب راســت گــرای تندروی 
اســرائیل موســوم به »قدرت یهــودی« که 
ضد عرب ها اســت نتوانســت حد نصاب آراء 
 را کســب کند و تنهــا ۱.۸۸ درصــد آراء را 

به دست آورد.
طی روزهای آتــی و پیش از اعــالم نتایج 
رسمی، کمیته انتخابات مرکزی حدود ۲۰۰۰ 
صندوق را بررسی می کند که برخی از آنها به 
صورت تصادفی و براساس معیارهای مختلف 
انتخاب شده اند و برخی صندوق های دیگر نیز 
بر اساس حوادثی که طی روز انتخابات رخ داد 
انتخاب شــدند. تاکنون کمیته مذکور حدود 

۷۴۰ صندوق رای را بررسی کرده است.
بدین ترتیــب اگر این نتایج اثبات شــود، 
بنی گانتس، رقیب اصلی نتانیاهو مأمور تشکیل 
دولت ائتالفی می شود و باید با کسب حمایت 
ســایر احزاب که کرســی هایی را در مجلس 
به دســت آورده اند، بتواند ۶۱ کرسی را از آن 
خود کنــد و در ائتالف با آن احــزاب دولت را 

تشکیل دهد.

جهاننما

ائتالف عربی تحت امر عربســتان 
جمعه ۲۹ شهریور عملیاتی در شمال 
شهر الحدیده در غرب یمن علیه اهداف 

نظامی آغاز کرده است.
به گزارش روسیا الیوم، این ائتالف در 
بیانیه ای اعالم کرد که نیروهایش اجرای 
عملیات نظامی در شمال الحدیده را برای 
تخریب اهداف نظامی آغــاز کرده اند. 
این ائتالف از غیرنظامیان خواســت تا 
به پایگاه های هدف قرار گرفته شــده 
نزدیک نشوند. نیروهای ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی در حمله به چند نقطه 
در بندر حدیــده مراکز تولید مین های 
دریایــی و قایق های کنتــرل از راه دور 
حوثی ها را تخریب کردنــد. یک قایق 
متعلق به حوثی ها در دریای ســرخ نیز 
منهدم شد. همچنین به گزارش آژانس 
خبری عربستان سعودی SPA نیروهای 
ائتالف به رهبری این کشور به مرکز تولید 
مین های دریایی و قایق های حامل مواد 
منفجره حوثی ها در بندر حدیده حمله 
کرده و این مراکــز را تخریب کرده اند. 
قایق های یــاد شــده از راه دور کنترل 
می شــوند. این خبرگزاری هم چنین 
گفته اســت که یک قایــق حامل مواد 
منفجره حوثی ها را که از راه دور کنترل 
می شده در جنوب دریای سرخ کشف 
و منهدم کرده اند. قایق های حامل مواد 

منفجره و مین های دریایی حوثی ها خطر 
بزرگی در دریای سرخ به شمار می روند. 
حمله روز جمعه ۲۹ شهریور نیروهای 
ائتالف به رهبری عربستان اولین واکنش 
نظامی به حوثی ها از سوی این نیرو پس 
حمالت هوایی به تاسیسات نفت آرامکو 
در عربستان ســعودی است. حوثی ها 
مســئولیت این حمله را که خسارتی 
سنگین به عربستان زد بر عهده گرفتند. 
چهار سال جنایت و به بار آوردن 

فجایع انسانی 
۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۴ مردم یمن 
به دنبال بي کفایتي دولت عبدربه منصور 
هادي، رئیس جمهوري مستعفي این 
کشور در مدیریت امور کشور، براي اعالم 
اعتراض به تصمیمــات و اقدامات این 
دولت دست به راهپیمایي زدند. با تداوم 
اعتراض هاي سراسري، مردم و نیروهاي 
انقالبي یمن وارد شــهر صنعا شدند و 
جنبش انصاراهلل با مشارکت دیگر احزاب 
یمني، دولت را به دست گرفت و منصور 
هادي مجبور به استعفا شد. عربستان 
از روز ششم فروردین سال ۹۴ در قالب 
ائتالفي از چند کشور عربي و با کمک و 
چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده اي 
را علیه یمن، فقیرترین کشور عربي آغاز 
کرد تا به بهانه بازگرداندن منصور هادي، 
رئیس جمهوري مســتعفي این کشور 

به قدرت، به اهــداف و زیادخواهي هاي 
سیاسي خود جامه عمل بپوشاند.

تجاوز ســعودي ها به یمن تاکنون 
منجر به کشته شدن دهها هزاز یمني 
بي گناه و ویراني این کشور شده است. 
ائتالف ســعودی در عملیــات خود در 
یمن جان بسیاری از غیرنظامیان یمنی 
را گرفته اســت و تاکنون عملیات های 
ناکارآمدی را برای تصرف مناطق تحت 
کنترل نیروهای یمنی داشته است. بر 
اثر این تجاوز تاکنون بیش از یکصد هزار 
یمنی کشته یا زخمی شده اند و سازمان 
ملل در گزارش هایــی، قحطی در این 
کشور را بزرگ  ترین فاجعه انسانی نامیده 
و اعالم کرده است که ۷ میلیون نفر در 

این کشور دچار سوء تغذیه هستند.
 انسجام ملی 

ثمره انقالب مردمی بود
مهدي المشاط، رئیس شوراي عالي 
سیاسي یمن با تاکید بر اینکه انقالب ۲۱ 
سپتامبر یک نیاز اساسي بود، آن را عامل 

انسجام یمني ها و حفظ حاکمیت کشور 
دانست و بر لزوم حفظ و پاسداشت آن 
تأکید کرد. به گزارش شــبکه خبري 
المسیره، رئیس شوراي عالي سیاسي 
یمن فرار رســیدن چهارمین سالگرد 
انقالب این کشور را به عنوان عید ملي 
به مردم و ارتــش و کمیته هاي مردمي 
تبریک گفت. وي گفت: مهم این است 
که ما ماهیت شرایطي را که در آن انقالب 
شکل گرفت، به یاد بیاوریم تا به همراه 
نســل بعد بدانیم که ایــن انقالب یک 
اقدام بي هدف نبوده است. مشاط افزود: 
انقالب ۲۶ سپتامبر از دل یک نیاز شکل 
گرفت و آن اینکه تباهي و فساد چندین 
ساله متوقف شود و اعتبار خود را بازیابند. 
رئیس شوراي عالي سیاسي یمن با اشاره 
به پیشــرفت هاي ارتش و کمیته هاي 
مردمي یمن در یگان موشــکي ، پهپاد، 
نیروي دریایي و زمینــي، از مردم این 
کشور خواست تا تحقق پیروزي کامل 
و استقالل، دســت از تالش برندارند. 
وي خطاب به دشــمن سعودي تاکید 
کــرد: اراده مردم یمن قابل شکســت 
نیست، فاســدان و مزدوران باید خیال 
واهي حکومت در این کشــور را از سر 
بیرون کنند. مشاط گفت: دشمنان باید 
بدانند دوران سلطه گري پایان یافته و 
تالش هاي آنها براي تسلط بر مردم یمن 
به شکست خواهد انجامید و ما مبارزات 
خود را تا آزادي کامل سرزمین و رسیدن 

به استقالل ادامه خواهیم داد.
وی با تاکید بر ادامه مبــارزه افزود: 
دست ما براي صلح همیشه گشوده است 
و خواهد بود و در این زمینه از عمران خان 
نخست وزیر پاکســتان و اعالم آمادگي 
وي براي احیا و حمایت از عملیات صلح 
یمن تشکر مي کنیم . وي گفت: ما از هر 

تالشي در زمینه صلح استقبال مي کنیم 
و از تالش هاي نماینده ویژه سازمان ملل 

در امور یمن حمایت مي کنیم.
وي بار دیگــر دفاع از یمــن را حق 
طبیعي مردم در تحقق آزادي و استقالل 
خود خواند و خواســتار احترام به اراده 
مردم کشورش و رسیدگي به جنایات 

رژیم آل سعود در حق مردم یمن شد.
هوشیاری سیاسی مردم یمن و 

نظامیان بسیار باال است
رئیــس کمیتــه عالــی انتخابات 
خاطرنشان کرد که پیروزی انقالب یمن 
در گرو ایمان مردم به توانمندی های خود 
بود که باعث شد امروز موشک های ما تا 

قلب عربستان را مورد هدف قرار دهد.
محمد علي الحوثي، دولت پیشین 
یمن را دولتی ناکارآمد، ضدملی و فرسوده 
خواند که به جای گردن نهادن به اراده 
ملت، اساس کار خود را بر دخالت خارجی 
بنا کرده بود. عضو شــورایعالی سیاسی 
انصاراهلل تاکید کرد کــه امروز یمن در 
تمامی سطوح با متجاوزانی که از لحاظ 
مالی و نظامی دارای بیشترین امکانات 
هستند مقابله می کند، متجاوزانی که 
مردمان بی گناه یمن را قتل عام کرده و 
در تالش هستند تا این کشور را تجزیه 
کنند.  وی سطح هوشــیاری سیاسی 
ملت یمن و نظامیان این کشور را بسیار 
باال ارزیابی کرد و افــزود: با وجود اینکه 
بسیاری از کشورها از حقایق جنگ یمن 
مطلع شده اند و مواضعشان تغییر کرده اما 
همچنان دولت آمریکا و شخص دونالد 
ترامپ در برابر هرگونه راه حل سیاسی 
برای پایــان یافتن جنگ ایســتادگی 
می کنند. الحوثــی همچنین محاصره 
بندر الحدیده در غرب یمن را یک جنایت 
خواند و در خصوص انتقال سالح به آن 

از سوی جنبش انصاراهلل گفت: چطور 
ممکن است ما به الحدیده سالح منتقل 
کنیم درحالی که نمایندگی سازمان ملل 
متحد آنجا حضور دارد و هیچ کشــتی 
امکان تخلیه بار پیش از بازرسی کامل 

را ندارد.
 تنها راه حل؛ 

پایان دادن به جنگ یمن است
در همین راســتا، وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران می گوید که 
تنها راه حلی که برای همگان وجود دارد، 

پایان دادن به جنگ یمن است.
محمدجــواد ظریــف، در توئیتی 
نوشت: آمریکا اگر فکر می کند قربانیان 
یمنی ۴.۵ سال بدترین جنایات جنگی 
هــرکاری از دستشــان برمی آید برای 
پاسخ گویی به کار نمی بندند؛ در شرایط 
انکار به سر می برد. وی افزود: شاید آمریکا 
خجالت زده از آن است که صدها میلیارد 
دالر سالح هایی که به عربستان سعودی 
فروخته، نتوانســتند آتش یمنی ها را 
رهگیــری کنند. ظریف ادامــه داد: اما 
مقصر قلمــداد کردن ایــران چیزی را 
عوض نمی کند. پایــان دادن به جنگ، 
تنها راه حل برای همه اســت. وزیر امور 
خارجه ایران در توییتی دیگر نوشــت: 
فقط تصــور کنید که آمریــکا از اینکه 
متحدانش با بی رحمی برای بیش از چهار 
سال کودکان یمنی را با سالح ها و کمک 
نظامی آمریکا بمباران می کنند ناراحت 
نیست. اما وقتی که قربانیان )یمنی ها( 
به تنها طریقی که می توانند - یعنی علیه 
پاالیشگاه های نفت متجاوز - واکنش 

نشان می دهند، ناراحت می شود.

همزمان با 21  سپتامبر، چهارمین سالروز انقالب یمن صورت گرفت

حمله نیروهای ائتالف به الحدیده
رئیس شورای عالی سیاسی 

یمن: دشمنان باید بدانند 
دوران سلطه گري پایان 

یافته و تالش هاي آنها 
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ماهعملیاتی در شمال شهر 
الحدیده در غرب یمن علیه 

اهداف نظامی آغاز كرد

دادگاه ترکیه محاکمه دو خبرنگار اقتصادی شبکه بلومبرگ آمریکا را به اتهام آنچه که تضعیف ثبات اقتصاد ترکیه با انتشار 
یک گزارش غرض ورزانه درباره بحران ارزی این کشــور در سال گذشته میالدی خوانده آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، روز جمعه مقام های قضائی ترکیه محاکمه کریم کاراکای و فرجان یالین قلیچ دو خبرنگار رسانه بلومبرگ را در شهر 
استانبول آغاز کردند. همچنین گزارش شد که مقام های ترکیه به دنبال محاکمه ۳۶ تن دیگر به خاطر انتشار نظرهایشان در شبکه 
اجتماعی فیسبوک در ذیل گزارش یالین قلیچ و کاراکای به تاریخ اوت ۲۰۱۸ نیز هستند. این موضوع نگرانی ها درباره سرکوب آزادی 
رسانه ها در ترکیه را تشدید می کند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتدپرس، این محاکمه بخشی از یک عملیات سرسختانه برخورد 
با خبرنگاران و رسانه ها در ترکیه محسوب می شود. اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعالم کرده، 
دست کم در این کشور ۱۲۶ خبرنگار و کارمند رسانه  زندانی هستند. کاراکای و یالین قلیچ 
در صورت محکوم شدن توسط این دادگاه ممکن است تا سقف پنج سال حبس را دریافت 
کنند. شبکه بلومبرگ محاکمه این خبرنگاران ترک تبارش را محکوم کرده و ضمن دفاع و 
حمایت از آنها گفته که این دو نفر تنها گزارشی دقیق و عادالنه درباره یک سری رخدادهای 

دارای ارزش خبری تهیه کردند.

محققان انســتیتوی مطالعات بین الملل میدلبری و همین طور یک شــرکت اپراتور ماهواره ای به نام شرکت پلنت لبز 
اینکورپوریشن با استناد به یک سری تصاویر ماهواره ای از بندری در شرق کره شمالی ادعا کردند این کشور در آستانه عملیاتی 
کردن یک زیردریایی با قابلیت حمل موشک های هسته ای است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شبکه خبری NHK ژاپن 
به نقل از محققان این شرکت های آمریکایی نوشت: کره شمالی به احتمال زیاد قصد استقرار یک زیردریایی جدید با قابلیت 
حمل موشک های بالستیک را برای استفاده ارتش خود دارد. در این گزارش تصریح شد: تصاویری مربوط به عملیات احداث یک 
سازه بزرگ که از اسکله مربوط به بندر سینپو در شرق کره شمالی به باالی آب آمده است دیده می شود. این تصاویر مربوط به روز 
پنجشنبه بوده و مقایسه آنها با تصاویر قدیمی تر مربوط به اوایل سپتامبر نشان می دهد 
که این سازه حدود ۱۰۰ متر توسعه یافته است. به گفته این محققان در تصاویر مربوط به 
این زیردریایی جدید مشخص می شود که این زیردریایی به شکلی غیر عادی بزرگتر از 
زیردریایی های متعارف قبلی کره است.  یک محقق ارشد اظهار کرد: این سازه قابلیت 
استفاده شــدن به عنوان یکی از محورهای نگهداری و ســاخت  در برنامه موشک های 

بالستیک مخصوص زیردریایی را دارد.

زیر دریایی هسته ای کره شمالی برای عملیات آماده می شودآغاز محاکمه دو خبرنگار بلومبرگ در ترکیه

حمله هوایی به والیت ننگرهار در شرق افغانستان از سوی 
احتماال آمریکا که به اشتباه صورت گرفته منجر به کشته و 

زخمی شدن ده ها غیرنظامی شده است.
رسانه های محلی افغانستان می گویند که بر اثر حمله ای 
هوایی در والیت ننگرهار دســتکم ۳۰ نفر کشته و ده ها نفر 

مجروح شدند.
این در حالی است که والیت زابل افغانستان نیز روز پنج 

شنبه شاهد انفجاری مرگبار بود.
بنابر گزارش ها انفجار در نزدیکی مرکز سازمان اطالعات 
افغانستان در والیت زابل منجر به کشته شدن دستکم ۷ نفر و 

زخمی شدن ۸۵ نفر دیگر شده است.
در همین حال مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز 
پنجشنبه )۲۸ شهریور ماه( با متهم کردن دولت افغانستان 
به فســاد گفت واشــنگتن ۱۰۰ میلیون دالر پول که برای 
پروژه های زیرســاخت انرژی این کشور در نظر گرفته شده 

بود را پس می گیرد.
پامپئو در این بیانیه تند گفته آمریکا با وجود این، هنوز 
پروژه گسترده ای که احداث ۵ پســت برق و مجموعه ای از 
خطوط انتقال برق در جنوب افغانستان را شامل می شود را 
تکمیل خواهد کرد. پامپئو مدعی شد دولت افغانستان قادر 
نبوده منابع اختصاص  داده  شده از سوی آمریکا را به صورت 

شفاف مدیریت کند.

هشت گروه فلسطینی یک طرح ابتکاری مشترک برای 
تحقق وحدت و پایان دادن به دودســتگی ها با اســتناد به 
توافقنامه های قبلی آشتی ملی در قاهره و بیروت ارائه کردند.

این گروه ها با اشــاره به اینکه مصر تالش های خود برای 
آشتی فلسطینیان را طی چند هفته آینده ازسر می گیرد، ابراز 
امیدواری کردند که این طرح به پایان دادن به دودستگی ها 
کمک کند. بنابر گزارش شبکه فلسطین الیوم، در این بیانیه 
آمده است که نسخه ای از این طرح به مصر و سرلشگر عباس 
کامل رئیس دســتگاه اطالعات این کشور، احمد ابوالغیط 
دبیر کل اتحادیه عرب، محمود عباس رئیس کمیته مرکزی 
جنبش فتح و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس ارسال شده اســت. گروه های فلسطینی همچنین 
خواستار حمایت گسترده مردمی و نهادهای فلسطینی از این 
طرح به عنوان گام مهم در جهت تحقق آشتی و پایان دادن به 
دودستگی ها شده و تحقق وحدت ملی را برای سروسامان 

دادن به وضعیت داخلی فلسطین، تدوین استراتژی ملی برای 
مقابله با رژیم اشغالگر و طرح های آن علیه مسئله فلسطین، 
ضروری دانستند. این هشــت گروه فلسطینی عبارتند از: 
جنبش جهاد اســالمی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، 
جبهه دموکراتیک برای آزادی فلســطین، حزب الشعب 
فلسطین، جنبش ابتکار ملی فلسطین، اتحاد دموکراتیک 

فلسطین، جبهه الشعبیه و طالئع حرب التحریر الشعبیه.

کشته شدن 30 نفر در حمله هوایی اشتباهی به افغانستانطرح ابتکاری هشت گروه فلسطینی برای آشتی ملی
خبرخبر


