
باج خواه��ی طالبان و آمریکا از مردم و دولتمردان افغانس��تان 
پ��ای صندوق های رای رس��ید چنانکه در حال��ی که انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار 
شد که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داد که در ۱۱ 
والیت این کش��ور حمالت انفج��اری و راکتی صورت گرفته و 

مردم با انگشتان خونین پای صندوق های رای رفتند. 
افغانس��تان سالهاست که قربانی سیاس��ت های نادرست و باج 
خواهانه آمریکا و طالبان قرار گرفته اس��ت از یک س��و طالبان 
با بحران س��ازی به دنبال کس��ب قدرت است و از سوی دیگر 
آمریکا ناامنی در افغانستان را مولفه ای ادامه اشغال این کشور 
و البت��ه بحران س��ازی در منطقه می بیند. جال��ب توجه آنکه 
طرفیت اخی��را در دوحه دیدارهایی برگ��زار کردند که نتیجه 
آن شکس��ت بود که ت��اوان آن را در نهایت مردم افغانس��تان 
می پردازند. تاوان رقبات و رفاقت دالر و باروت بر دوش مردمی 
ش��ده که این روزها خود را ب��رای حضور در پای صندوق های 
رای آماده می کردند اما آمریکا و طالبان باج خواهی و س��لطه 
گ��ری خود را ب��ه عرصه انتخابات نیز کش��اندند که نتیجه آن 

انتخابات خونین دیروز افغانستان بود. 
باوجود اعزام بیش از 70 هزار نیروی امنیتی برای تامین روند 
انتخابات ریاست جمهوری افغانس��تان کمیسیون حقوق بشر 
این کش��ور اعالم ک��رد که والیت قندوز، ننگرهار، بدخش��ان، 
قنده��ار، بامیان، هلمن��د، پکتیا، کنر، کاب��ل، لغمان و فاریاب 
مورد حمالت انفجاری و راکتی قرار گرفتند. نزدیک 9 میلیون 
و 600 هزار نفر در افغانستان واجد شرایط رای دادن هستند. 
۱8 نامزد در انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان با همدیگر 
رقابت می کنند. در این انتخابات که پیروز آن به مدت 5 سال 
روی کار خواهد بود، رقابت بین دو نامزد »اشرف غنی« رئیس 
جمه��ور و »عبداهلل عبداهلل« معاون اجرایی دولت افغانس��تان 
شدیدتر است. دهها هزار نیروی امنیتی در 34 ایالت افغانستان 

برای تأمین امنیت انتخابات مستقر شدند.
 وزارت کش��ور افغانس��تان اع��الم ک��رد که 72 ه��زار نیروی 
امنیتی را برای تأمی��ن امنیت حدود 5 هزار مرکز رأی گیری 
در ایالت های این کش��ور مس��تقر کرده است. طالبان از مردم 
افغانس��تان خواسته است که انتخابات را تحریم کنند و تهدید 

ب��ه اجرای حمالت کرده اس��ت. همزمان طالب��ان از حمله به 
مراکز انتخاباتی در بامیان خبر داده است. کمیسیون انتخابات 
افغانس��تان از قطع ارتب��اط خود با 90۱ ش��عبه اخذ رأی در 
این کش��ور با وجود آغاز انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. 

انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان از صبح دیروز آغاز شد 
اما با این وجود کمیس��یون برگزاری انتخابات این کشور اعالم 
کرد که ارتباط خود با برخی از ش��عبات اخذ رأی را از دس��ت 

داده است.

 در مجموع چهار هزار و 942 ش��عبه اخذ رأی در افغانس��تان 
فعال بودند که بر اس��اس اعالم کمیسیون برگزاری انتخابات، 

ارتباط با 90۱ شعبه قطع شده است. 
»اشرف غنی« رییس جمهور و »عبداهلل عبداهلل« رییس اجرایی 
دولت افغانستان در ساعت اولیه با حضور در یکی از مراکز رای 
گیری در انتخابات ریاس��ت جمهوری شرکت کردند. »محمد 
اش��رف غنی« رییس جمهور افغانستان با حضور در مرکز رای 
گیری در دبیرستان »امانی« کابل گفت: بقای نظام جمهوریت 
را در انتخابات ریاس��ت جمهوری می بین��م.وی تصریح کرد: 
بخش عمده هزینه انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانس��تان از 
بودجه دولت این کشور پرداخت شده است. »عبداهلل عبداهلل« 
نیز به دبیرس��تان »نادری��ه« رفت و با انداخت��ن رای خود به 
صندوق در انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��رکت کرد.عبداهلل 
عبداهلل و اش��رف غن��ی دو نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 

هستند که انتظار می رود رقابت آنها تنگاتنگ باشد.
ریی��س اجرایی دول��ت افغانس��تان گفت : انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانس��تان سرنوش��ت و آینده روند صلح این کشور 
را تعیی��ن می کند.عب��داهلل عبداهلل خطاب ب��ه طالبان گفت: 
تهدید و کشتار افراد غیرنظامی هیچ سودی برای شما نخواهد 

داشت. 
عبداهلل از نهادهای مس��ئول خواس��ت برای شفافیت انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری وظای��ف خود را ب��ه خوبی انج��ام دهند. 
کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرده بود از حدود 40 هزار 
دس��تگاه بیومتریک برای ثبت هویت رای دهندگان اس��تفاده 
می کند.در این دوره از انتخابات فقط آرایی ش��مارش خواهند 
شد که در دستگاه های بیومتریک ثبت شده باشد. درانتخابات 
ریاس��ت جمهوری امس��ال ۱8 نفر از جمله »اش��رف غنی« و 
»عبداهلل عبداهلل« نامزد شده بودند، اما از میان آن ها، شش نفر 
از رقابت های انتخاباتی منصرف شدند. هزینه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان ۱49 میلیون دالر اعالم شده است 
که 90 میلیون دالر آن را دولت افغانس��تان و 59 میلیون دالر 
دیگر را جامعه جهانی تامین کرده اند. براس��اس جدول زمانی 
کمیسیون انتخابات افغانستان، قرار است نتایج اولیه انتخابات 

ریاست جمهوری بیست وهفتم مهر اعالم شود.
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سوریه: سازمان گذرگاه های مرزی عراق از بازگشایی 
یک گذرگاه مهم این کشور با سوریه خبر داد. »عادل 
عبدالمه��دی« نخس��ت وزیر عراق با بازگش��ایی یک 
گ��ذرگاه این کش��ور در مرز با س��وریه موافقت کرده 
اس��ت. س��ازمان گذرگاه های مرزی عراق، جمعه شب 
اعالم کرد که نخس��ت وزیر این کش��ور با بازگش��ایی 
گذرگاه مرزی »القائم« که گذرگاه البوکمال س��وریه 

مقابل آن قرار دارد، موافقت کرده است. 

ترکیه: »یالچین تاپچو« مش��اور رئیس جمهور ترکیه 
در نشس��تی خبری گفت: کشورهای ترک زبان روز به 
روز قوی تر می ش��وند. وی افزود: کشورهای ترک زبان 
در حال حاض��ر در تمام عرصه ها پیش��رفت می کنند 
و نیروی واقعی در منطقه هس��تند. تاپچو خاطرنشان 
کرد: تقوی��ت همکاری بین کش��ورهای ترک زبان نه 
تنها برای این کش��ورها بلکه ب��رای تمام منطقه مفید 

است.

چی�ن: وزیر امور خارجه چین در س��خنرانی خود در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل هشدار داد سیاست های 
دولت آمریکا نظ��م جهانی را تهدی��د می کند.»وانگ 
ی��ی« وزیر ام��ور خارجه چین از سیاس��ت های دولت 
آمری��کا درباره تجارت و امنیت انتقاد کرده و گفت که 
این سیاس��ت ها نظم جهان��ی را تهدید کرده و ممکن 

است که سبب رکود جهانی شود.

ونزوئ�ا: »دلس��ی رودریگ��ز« مع��اون رئیس جمهور 
ونزوئال طی س��خنرانی در هفت��اد و چهارمین مجمع 
عمومی س��ازمان ملل اقدام ای��االت متحده و بیش از 
پنج��اه کش��ور اروپایی و آمریکایی را در به رس��میت 
ش��ناختن »خوان گوای��دو« سردس��ته کودتاچیان و 

مخالفان دولت قانونی کاراکاس، شدیدا محکوم کرد.

تون�س:  نبیل بف��ون، رئیس هیئت عال��ی انتخابات 
تونس اعالم کرد که دور دوم انتخابات این کش��ور ۱3 
اکتبر )2۱ مهر( برگزار خواهد شد. وی افزود: ما برای 
ای��ن تاریخ آمادگی داریم و در ص��ورت به حد نصاب 
نرس��یدن آراء نامزد پیروز، قانون هیئت عالی را ملزم 
می کن��د تا طی دو هفته پس از اعالم نتایج تاریخی را 

برای دور بعدی انتخابات تعیین کند.

ازبکستان: »اختیار عبداهلل اف« رئیس سابق خدمات 
امنیت دولتی ازبکستان به جرم سوءاستفاده از مقام و 
رش��وه خواری به ۱8 سال زندان محکوم شد. بر اساس 
گ��زارش دادگاه عالی، اختیار عب��داهلل اف در مدیریت 
گ��روه قضای��ی، تجارت بر خ��الف منافع ازبکس��تان، 
باجگیری، دزدی امالک دیگران، نقض قوانین گمرکی 
و سوءاستفاده از اختیارات دولتی مجرم شناخته شده 
است. عبداهلل اف در سال های 20۱8 و 20۱9 میالدی 
س��مت رئیس خدمات امنیت دولتی ازبکس��تان را بر 

عهده داشت.

ذرهبین

ارتش نیجریه شکنجه گر مسلمانان 
س��کوت مدعیان حقوق بش��ر در باب وضعیت بحرانی 
مس��لمانان نیجری��ه از جمله ش��یخ زکزاکی در حالی 
ادامه دارد که تلویزیون المنار لبنان فیلمی را منتش��ر 
کرد که از ش��کنجه وحش��یانه ش��هروندان مس��لمان 

نیجریه توسط نظامیان این کشور حکایت داشت.
المنار با باز پخش این فیلم نظامیانی را نش��ان داد که 
ی��ک جوان را به دلی��ل آزادی خواهی، دفاع از حقوق 
بش��ر  و اعتراض ب��ه محاکمه ش��یخ ابراهیم زکزاکی، 
رهبر جنبش اس��المی این کشور ش��کنجه می کنند. 
در این فیل��م فرد مورد نظر به صورت پاندولی آویزان 
ش��ده و در حالی که وزنه های سنگینی را بر پشت و 
گ��ردن خود حمل می کند و  ش��عله های آتش را در 
زیر شکم خود دارد توسط چند نظامی یونیفورم پوش 
مورد خطاب و عتاب و ش��کنجه های جسمی و روحی 

قرار می گیرد.
این گزارش و اخبار مش��ابه آنها از وضعیت ش��یعیان 
نیجریه درحالی منتش��ر می ش��ود که قانون اساسی 
این کش��ور صراحتا بر آزادی عقیده همه ش��هروندان 
تاکید دارد.گزارش��ات بی��ن المللی حاکی اس��ت که 
برخورد خش��ونت بار پلیس نیجری��ه با اعضای جنبش 
اس��المی مدتی است گس��ترش یافته اس��ت.  پلیس 
نیجریه مدتی اس��ت که به س��رکوب جنبش اسالمی 
این کش��ور پرداخته و طرفداران شیخ ابراهیم زکزاکی 
را بازداش��ت م��ی کند.این در حالی اس��ت که  وضع 
جس��مانی ش��یخ زکزاکی نگرانی های زیادی در میان 
مس��لمانان و  نهادهای حقوق بش��ری جهان به وجود 
آورده است.کش��ور نیجریه با بیش از ۱70میلیون نفر 
جمعیت در منطقه غ��رب و مرکز آفریقا قرار دارد که 
بیش از 60 درصد جمعیت آن مسلمان هستند. کشور 
نیجری��ه پرجمعیت ترین کش��ور آفریقای��ی و دهمین 
کش��ور پرجمعیت در جهان محس��وب می شود که در 
شمال این کشور ، مس��لمانان و در جنوب این کشور 

مسیحیان زندگی می کنند.

نیمچهگزارش

تحقیق درباره رسوایی جدید جانسون 
دفتر نخست وزیری انگلیس با عصبانیت به ارجاع بوریس جانسون، نخست وزیر 

به نهادی ناظر واکنش نشان داده و آن را اقدامی صرفا سیاسی خوانده است.
قرار اس��ت این نهاد در این باره که آیا بوریس جانسون در مورد رابطه اش با یک 
تاجر زن آمریکایی در زمانی که ش��هردار لندن بود، مش��مول تحقیقات کیفری 
می شود یا نه، تصمیم گیری کند.ادعا شده وقتی جانسون شهردار لندن بود، جنیفر 
آرکیوری، تاجر آمریکایی به دلیل دوستی اش به چند ماموریت تجاری خارج از کشور 
رفته که قبل از آن اجازه انجام این ماموریت ها را نداشت و همچنین حدود ۱4 هزار دالر 
هم کمک مالی دریافت کرده بود. ولین بار روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز، ادعاها درمورد 
دوستی نخست وزیر بریتانیا با خانم آرکیوری، کارآفرین حوزه تکنولوژی، را منتشر کرد. 
آرکیوری به ماموریت های تجاری که ریاست آن با جانسون در زمان شهرداری لندن بود، 

پیوسته و کمپانی او چندین هزار پوند کمک مالی دریافت کرده بود.

اتهام پامپئو دروغ بزرگ است
وزیر امور خارجه س��وریه ادعای همتای آمریکایی درباره حمله شیمیایی ارتش 

سوریه به الذقیه را دروغی بزرگ توصیف کرد.
»ولید المعلم« معاون نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه ادعای »مایک پامپئو« 
همتای آمریکایی خود را درباره حمله ش��یمیایی ارتش سوریه به استان الذقیه 
در ماه مه گذشته را رد کرد. المعلم  تاکید کرد: اتهام پامپئو درباره استفاده سوریه 
از س��الح شیمیایی در الذقیه دروغ بزرگی است. یک مقام وزارت خارجه سوریه هم 
در بیست و پنجم ماه مه گذشته تاکید کرد: اخبار ساختگی درباره استفاده ارتش سوریه 
از س��الح شیمیایی در شهرک کبانی در ریف الذقیه فقط مقدمه ای برای به راه انداختن 
س��ریال دروغ پردازی غربی ها است تا شروع به تهدید و ارعاب دولت سوریه کنند. اخبار 
جعلی از به کارگیری س��الح شیمیایی توسط دمش��ق، در ماه های اخیر به ویژه در پی 

عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در استان ادلب دوچندان شده است.

متخصصان نظامی روسیه در ونزوئال 
رئی��س جمهور ونزوئ��ال از ورود دو هواپیمای حامل تجهیزات فنی و متخصصان 

نظامی روس به فرودگاه کاراکاس خبر داد.
»نی��کالس مادورو« رئیس جمه��ور ونزوئال اعالم کرد ک��ه دو هواپیمای حامل 
نیروهای متخصص نظامی روسیه و دیگر تجهیزات فنی در راستای حمایت های 
مس��کو از کاراکاس وارد این کشور شده اس��ت.  مادورو در حساب توئیتری خود 
نوش��ت: »چند روز پیش دو هواپیما حامل پرسنل و تکنسین های نظامی روس وارد 
کاراکاس شدند و هم اکنون در ونزوئال هستند. تیم قبلی که اوایل سال جاری آمده بود 
بعد از آمدن تیمهای جدید رفتند.  روزنامه »ال کومریکو« پیش از این گزارش داده بود، 
ی��ک هواپیم��ای An-۱24 و Il-62 با نیروه��ای روس و 35 تن بار روز 23 مارس وارد 
فرودگاه کاراکاس شده بود. الزم به ذکر است نیکالس مادورو روز چهارشنبه برای دیدار 

با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرده بود. 

فرامرز اصغری 

سوریه همچنان به عنوان کانون اصلی معادالت منطقه شناخته 
می ش��ود در حالی نبرد با تروریس��م و رویکرد به روند سیاسی 
با اعالم ترکیب تدوین کنندگان قانون اساس��ی محور اقدامات 
دولتمردان این کش��ور را تشکیل می دهد. نکته قابل آنکه اروپا 
و آمریکا باردیگر سوریه را متهم به استفاده از سالح شیمیایی 
کرده اند چنانکه وزارت خارجه فرانس��ه با تک��رار اتهام آمریکا 
درباره اس��تفاده دولت سوریه از س��الح های شیمیایی در یک 
حمل��ه در چند ماه پیش گفت که این مس��ئله را باید پررنگ 
کرد. این ادعا از س��وی سران غرب در حالی مطرح شده است 

که گزارش سازمان ملل رسما اعالم می کند که کاله سفید ها 
که تحت نظر غرب هستند عامل این حمالت شیمیایی بوده اند 
نه دولت س��وریه بویژه اینکه ارتش و و نظام سوریه همواره بر 
اصل حمایت از غیر نظامیان تاکید داش��ته چنانکه بسیاری از 
عملیات ها برای حراس��ت از مردم متوقف شده است. در همین 
حال وضعیت بحرانی اردوگاه های آوارگان تحت محاصره آمریکا 
نشان می دهد که چه دسته ای علیه مردم است که نام آامریکا 
در صدر آن است چنانکه گزارش سازمان ملل بارها نشان داده 
که در حمالت ائتالف آمریکایی صدها غیر نظامی در س��وریه 
و عراق به کام مرگ رفته اند.. با توجه به این شرایط این سوال 
مطرح اس��ت که چرا غرب چنین ادعاهایی را مطرح کرده اند؟ 
با توجه به تحرکات بحران ساز غرب می توان گفت که یکی از 
اهداف ادعاهای ش��یمیایی مطرح ش��ده برای به حاشیه راندن 
توافقات سه جانبه س��ران ایران، ترکیه و روسیه در آنکاراست 
که نقش مخرب غرب در تحوالت سوریه را آشکارتر می سازد. 

در همین حال غرب از تش��کیل کمیته تدوین قانون اساس��ی 
س��وریه هراس دارد و با حاشیه سازی به دنبال اهمیت زدایی 
از این مهم و سوق داد ن ان در مسیر خواسته های خود است. 
نکته مهم آنکه غرب با ادعای س��الح ش��یمیایی به دنبال کم 
رنگ سازی نمایش��گاه های اخیری است که با حضور گسترده 
شرکت های خارجی در سوریه برگزار و ناتوانی سیاست تحریم 

در قبال این کشور را بیش از پیش آشکار ساخت.
 غ��رب با این اتهامات به دنبال  کارش��کنی در روند بازس��ازی 
سوریه اس��ت در حالی که حتی شرکت های غربی نیز آمادگی 
خود را برای اجرای روند بازسازی اعالم کرده اند در همین حال 
آمریکا که حضورش در س��وریه ب��ه عنوان نقض حاکمیت یک 
عضو سازمان ملل عنوان شده با این ادعاها به دنبال توجیه ادامه 
اشغالگری و تحرکات تجزیه طلبانه است. آمریکا به بهانه سالح 
های ش��یمیایی به دنبال طرح تجزیه سوریه با تحریک مناطق 
کردنشین است چنانکه همزمان به کشتار غیر نظامیان در برخی 

مناطق خاص می پردازد.نکته مهم دیگر آنکه آمریکا برای پنهان 
سازی تجاوزات صهیونیست ها به سوریه و جوسازی علیه حضور 
ایران و نیروهای مقاومت در سوریه به این ادعاها روی آورده در 
حالی که جهانیان صهیونیست ها را متجاوز و جبهه مقاومت را 
برقرار کننده امنیت می نامند ادعای س��الح شیمیایی ادعایی 
نخ نماس��ت که پیشتر هم برای توجیه تحریم های آمریکا علیه 
سوریه و متحدانش به کار رفته است اما هرگز سندی نداشته و 

صرفا ادعایی برای فریب افکار عمومی بوده است. 
ب��ا توجه به ای��ن آنچه ذکر ش��د ادعای غرب درباره س��الح 
ش��یمیایی در س��وریه نه از روی حقیقت و یا قدرت آنها بلکه 
نش��ات گرفته از غرب در تحقق طرح س��لطه بر این کش��ور 
است که با جوسازی حاشیه ای به دنبال پنهان سازی شکست 
در برابر مقاومت س��وریه اس��ت بویژه اینکه رویکرد حاضران 
در نشست س��ازمان ملل به همگرایی به سوریه روای منزوی 

ساختن دمشق را بر باد داد. 

یادداشت

ائت��الف متجاوز س��عودی-آمریکایی با حم��الت بی رحمانه 
خ��ود، روزانه با سرنوش��ت تعداد زی��ادی از کودکان یمنی 

بازی می کند.
پس از آن که حمالت ائتالف متجاوز س��عودی موجب ش��د 
»بَثینه« همه اعضای خانواده خود را از دس��ت بدهد، حمله 
هوایی این ائتالف به »قعطبه« در استان الضالع یمن، دختربچه 
یمنی دیگری را در این جهان تک و تنها گذاشت.به گزارش 
راش��اتودی، منطق��ه قعطبه از توابع الضال��ع در جنوب یمن 
همچنان از پیامد های حمله هوایی ائتالف متجاوز س��عودی 
رنج می برد؛ حمله ای که به کشته شدن شانزده تن یعنی افراد 
دو خانواده منجر ش��د که هفت نفر از آنان زن و چهار تن از 
آن ها کودک بودند. در این حمله، فقط یک دختربچه نجات 
یافت که هنوز تحت درمان است. خبرنگار این شبکه گزارش 
داد: شبح مرگ ناشی از حمالت جنگنده های ائتالف عربی به 

نگرانی روزانه یمنی ها تبدیل شده است.
»یسری« کودک هشت ساله تنها مانده و در انتظار آینده ای 
مجهول اس��ت. پ��س از حمله هوایی ائتالف ب��ه منزل این 
خان��واده در منطقه قعطبه در اس��تان الضال��ع یمن، او پدر 

و م��ادر و همه اعضای خانواده اش را از دس��ت داد و منزل 
آن ها به تلی از خاک تبدیل شد.س��اکنان منطقه می گویند 
ای��ن حادثه به منزل��ه اتفاقی غافلگیرکنن��ده برای همگان 
ب��ود. به ویژه آنکه منزل یس��ری در خ��ط تماس یا مناطق 
رویارویی ه��ای نظام��ی نبود. جنگنده ه��ای ائتالف آن ها را 
از گرم��ی خانواده های خود محروم ک��رد. »حمید الرفیق« 
مش��اور وزارت حقوق بشر در صنعا گفت: »اتفاقی که برای 
یس��ری روی داد، نخس��تین و آخرین حمله ائتالف متجاوز 
علی��ه کودکان نیس��ت؛ بلکه این ائتالف بس��یاری از منازل 
را در مناطق مختلف جمه��وری یمن هدف قرار داد؛ مانند 
بَثین��ه که همه افراد خانواده خود را از دس��ت داد. کودکان 
زی��ادی در اس��تان های عم��ران، صعده، حج��ه و پایتخت 
هس��تند که منازل آن ها و ش��مار زیادی از خانواده ها هدف 
ق��رار گرفت و هیچ یک از اعضای خان��واده باقی نمانده اند. 
در اینجا سازمان ملل باید ایفای نقش کند.« قربانیان تجاوز 
ائتالف سعودی-آمریکایی به یمن به ۱2 هزار و 260 شهید 
رس��یده اس��ت که هزار و 769 نفر از آن ها زن و دو هزار و 

533 نفر کودک هستند.

روایت دختری که به دست آل سعود در جهان تنها شد
ع��دم رویک��رد دولتم��ردان به اص��الح سیاس��ت های نظام 
س��رمایه داری موجب ش��د تا مردم فرانس��ه ب��رای چهل و 
ششمین شنبه متوالی، باز هم خیابانهای پاریس و چند شهر 
دیگر این کشور را عرصه اعتراضات ضد دولتی خود کردند.

معترض��ان به سیاس��تهای امانوئل ماک��رون رئیس جمهور 
فرانسه باز هم برای نشان دادن نارضایتی خود از سیاستهای 
دولت این کشور و همینطور نظام سرمایه داری به خیابانها 
ریختند. این برای چهل و ششمین شنبه است که معترضان 
به تظاهراتهای ضد دولتی خود ادامه میدهند. در تظاهرات 
دی��روز معترضان در پاریس و چندین ش��هر دیگر فرانس��ه 
در خیابانه��ا تجمع کرده ان��د. تصاویر زنده از محل برخی از 
تجمعات نشان می دهد که امروز نیز تعداد بسیار زیادی در 
خیابانها حاضر هس��تند و پالکاردها و پارچه نوشته هایی در 

مخالفت با دولت ماکرون با خود حمل می کنند. 
هفته گذشته پلیس برای متفرق کردن معترضان مجبور شد 
از گاز اشک آور استفاده کند و هالوه بر آن ۱50 نفر را نیز 
بازداش��ت کرد. دولت فرانسه اعالم کرد که در درگیری های 
هفته گذشته شهر نانت، حداقل دو مامور پلیس و دو مامور 

ژاندارمری زخمی ش��دند. هفته گذشته معترضان فرانسوی 
که به دلیل پوش��یدن جلیقه زرد ب��ه جلیقه زردها معروف 
هس��تند با معترضان به سیاستهای کشورهای جهان درباره 
تغییرات آب و هوایی یکی شده بودند. علیرغم عقب نشینی 
دولت پاریس از برخی سیاس��تهای خ��ود که مورد اعتراض 
مردم این کش��ور است، از جمله لغو ش��دن برنامه افزایش 
مالیات بر س��وخت، معترضان همچنان خواستار اصالحات 

بیشتر، سیاستهای برابری و رفع تبعیض هستند.
ماکرون در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست داخلی 
و حتی در حوزه مدیریت بحران های اتحادیه اروپا و منطقه 
یورو عملکرد قابل دفاعی ن��دارد؛ موضوعی که در آینده ای 
نزدی��ک می تواند ب��رای او گران تمام ش��ود. رئیس جمهور 
فرانس��ه روزهای خوبی را س��پری نمی کند. اخیرا امانوئل 
ماکرون در واکنش ب��ه برگزاری چهل و پنجمین تظاهرات 
هفتگی و بدون وقفه جلیقه زردها نس��بت به شرایط داخلی 
در کشورش ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که ماکرون 
امسال در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا، از جریان 

ملی گرا به رهبری مارین لوپن شکست خورد.

شمارگان اعتراض مردمی به ماکرون به 46 رسید

انتفاضه ای که تنها چراغ آزادی 
فلسطین شد

نوزده سال پیش در حالی ارتش صهیونیستی در برابر مقاومت 
لبنان تن به فرار از مناطق اش��غالی داد که در س��پتامبر سال 
2000 و در پی ورود »آریل ش��ارون« نخست وزیر وقت رژیم 
صهیونیس��تی به مس��جد االقصی ب��ه همراه تع��داد زیادی از 
نظامیان رژیم، ش��راره های انتفاضه دوم فلس��طین موسوم به 

انتفاضه اقصی شعله ور شد.
روز 28 س��پتامبر یادآور روزی اس��ت که آریل شارون با ورود به 
مس��جد االقصی و گش��ت زنی در صحن های آن باعث تحریک 

احساسات فلسطینیان و بروز درگیری میان نمازگزاران مسلمان 
و نظامیان صهیونیستی شد و در پی این درگیری ها 7 فلسطینی 
ش��هید و بی��ش از 250 نفر دیگر زخمی ش��دند و در عین حال 
۱3 نظامی صهیونیس��ت هم مجروح شدند.در آن زمان درگیری 
های شدیدی در شهر اشغالی قدس درگرفت که منجر به زخمی 
شدن ده ها فلسطینی شد و این درگیری ها خیلی زود به تمامی 
ش��هرهای کرانه باختری و باریکه غزه نیز سرایت پیدا کرد و نام 
»انتفاضه االقصی«  به خود گرفت.»محمد الدره« کودک ش��هید 
فلسطینی که در دومین روز انتفاضه اقصی به شهادت رسید، نماد 
انتفاضه دوم فلس��طین به ش��مار می رود و فایل ویدئویی ضبط 
شده توسط شبکه تلویزیونی فرانسه در تاریخ 30 سپتامبر 2000 
ب��ه خوبی صحنه های ترور این ک��ودک را که در کنار پدرش در 

پشت یک مانع بتنی در خیابان صالح الدین در جنوب شهر غزه 
پناه گرفته بود، به تصویر کشیده است. ترور این کودک فلسطینی 
توسط ارتش صهیونیستی احساسات خشم ملت فلسطین را در 
نقاط مختلف برانگیخت و باعث راه اندازی تظاهرات خشم و وقوع 
درگیری میان نظامیان ارتش صهیونیست و شهروندان فلسطینی 
شد که در پی آن دهها نفر از آنها شهید و یا زخمی شدند.  انتفاضه 
دوم فلسطین در مقایسه با انتفاضه نخست شاهد درگیری های 
بیشتر و افزایش عملیات های نظامی و درگیری ها میان مقاومت 
فلسطین و ارتش صهیونیستی بود و بر اساس آمارهای رسمی دو 
طرف منجر به شهادت 44۱2 فلسطینی و زخمی شدن 48 هزار 
322 نفر شد و در طرف مقابل نیز ۱069 صهیونیست به هالکت 

رسیده و 4500 نفر دیگر زخمی شدند.

در سالگرد انتفاضه جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
که انتفاضه االقصی نقطه تحولی در خصوص مس��أله فلسطین 
به ش��مار می رود. در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ملت بزرگ 
فلسطین برای مسجد االقصی به پا خواستند و انتفاضه االقصی 
را در برابر اشغالگران صهیونیست رقم زدند. در این بیانیه تاکید 
ش��ده است: از آن زمان تاکنون ملت فلسطین به مبارزات خود 
علیه اشغالگران ادامه می دهد و فلسطینی ها در جمعه انتفاضه 
االقصی برای اعالم حمایت خود از این روند به خیابانها خواهند 
آمد. الزم به ذکر است اشغالگری صهیونیست ها این روزها شدت 
گرفته است چنانکه حدود 500 شهرک نشین صهیونیست طی 
یک هفته گذش��ته مس��جداالقصی را مورد تعرض قرار دادند و 

ارتش صهیونیستی نیز دهها نفر را بازداشت کرد.

تکرار ادعای شیمیایی

مردم افغانستان زیر سایه انفجارهای خونین پای صندوق های رای رفتند

وز انتخابات  وت در ر باج خواهی دالر و بار

گزارش


