
 سوریه: نخست وزیــر سوریه با تاکید بر اهمیت 
انتخابــات شــوراهای محلی کشــورش گفت که 
برگزاری ایــن انتخابات پیامی به تمام دشــمنان 
سوریه است. حســین عرنوس نخست وزیر سوریه 
بعد از انداختــن رای خود در صنــدوق انتخابات 
شــوراهای محلی این کشــور در جمع خبرنگاران 
تاکید کرد: انتخابات شــوراهای محلی حاوی این 
پیام به تمام دشــمنان سوریه اســت که علیرغم 
جنگ تروریســتی ملت ســوریه به قانون اساسی 
پایبند است.۵۹۴۹۸ کاندید برای تصدی ۱۹۰۸۶ 
کرسی در این انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند.

 پاکســتان: به دنبال وقوع ســیل فاجعه بار در 
پاکستان، سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای در 
باره »فاجعه دوم« و شــیوع بیماری در این کشور  
هشــدار داد. باران های موسمی بی سابقه از اواسط 
ژوئن در پاکستان آغاز شــده و به دنبال آن سیل 
هزار و ۵۴۵ نفر را در سراســر پاکســتان کشــته، 
میلیون ها هکتار زمین را زیر آب برده و ۳۳ میلیون 
نفر را تحت تأثیر قرار داده اســت، ۵۵۲ کودک هم 

در این سیل در پاکستان کشته شدند.

 لبنان: وزیر مهاجرت و امــور پناهندگان لبنان 
دربــاره فشــار های خارجی بــر این کشــور برای 
جلوگیری از اجرای طرح بازگشــت آوارگان سوری 
دربــاره طرح  داد.»عصام شــرف الدین«  هشــدار 
بازگشت آوارگان سوری که مرحله اول آن طی چند 
روز آینده اجرا می شود گفت: من و کارکنانم آماده 
همکاری با اداره کل امنیت عمومی برای بازگرداندن 
آوارگان سوری به کشورشان هستیم. بازگشت این 
آوارگان ابتدا به صورت داوطلبانه و سپس از طریق 

سازمان های بین المللی صورت می گیرد.

 یمن: رئیس کمیته ملی امور اســرای یمن اعالم 
کرد، پرونده اسرا از ابتدای توافق آتش بس سازمان 
ملل تقریباً شــاهد رکود کامل در سطوح محلی و 
بین المللی است.عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته 
ملی امور اســرای یمن خاطرنشــان کرد، با وجود 
اینکه در ماه مارس ســال جاری میالدی توافقنامه 
تبادل بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ اسیر از هر دو طرف به 
امضا رسید، نیروهای متجاوز و مزدوران آنها همواره 

مانع اجرای آن می شوند.

 فرانسه: دو کشــتی حامــل ســوخت هسته ای 
بازفرآوری شده موسوم به اکسید مخلوط)MOX(، از 
فرانسه به ژاپن ارسال شــد.به رغم انتقاد کارزارهای 
زیســت محیطی، یکــی از خبرنــگاران خبرگزاری 
ای اف پی مدعی شــد که دو کشــتی حامل سوخت 
هسته ای بازفرآوری شــده، فرانسه را به مقصد ژاپن 
ترک کرده اســت.پیش از این محموله ای مشــابه 
موســوم به اکســید مخلوط)MOX( در سپتامبر 
۲۰۲۱ به ژاپن ارسال و با اعتراضات گروه ها و فعاالن 

زیست محیطی حامی صلح سبز مواجه شده بود.

  آمریکا از کشورهای توسعه یافته 
عقب افتاد

سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعالم کرد 
که آمریکا از حیث پیشــرفت و توسعه، از همتایان 

خود عقب افتاده است.
بر اســاس تازه ترین گزارش ســازمان ملل متحد، 
کشــور آمریکا تنها ظــرف یک ســال در جدول 
رتبه بندی سازمان ملل از حیث پیشرفت و توسعه، 
۱۱ پله ســقوط کرده و در این فهرست از اوکراین 
و حتی کوبا عقب افتاده است. آمریکا سال گذشته 
در بین ۱۹۳ کشــور عضو ســازمان ملل، در رتبه 
ســی ودوم قرار داشت و در ســال ۲۰۲۲ به رتبه 
چهل وسوم تنزل یافته است.این رده بندی بر اساس 
پیشرفت کشــورها در تحقق اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل متشــکل از ۱۷ معیار مثبت، دال بر 
پیشــرفت اجتماعی، انجام می شــود. این معیارها 
دســتاوردهای عینــی و عملی همچــون »آب و 
سیستم تخلیه فاضالب سالم« و »گرسنگی صفر« 
در کنار اهدافی دیگــر از جمله »کیفیت آموزش« 
و »تولید و مصرف مســئوالنه« را شــامل شــده و 
تمام کشورهای عضو با برآورده ساختن این اهداف 

موافقت کرده اند.
در این رده بندی، کشــورهای اسکاندیناوی پیشتاز 
بوده و فنالند در رده نخست قرار دارد و دانمارک، 
سوئد و نروژ ســه رتبه بعدی را به خود اختصاص 
داده اند. همچنین، ژاپن نخستین کشور غیراروپایی 
حاضر در ۲۰ کشــور نخســت این رده بندی است.
کاتلین فرایدل، مورخ آمریکایی در مقاله ای که در 
رســانه آنالین The Conversation چاپ شده 
است، نژادپرستی و »استثناگرایی« آمریکا را دلیل 
این پسرفت دانسته و اینگونه استدالل کرده است 
که مورد اول، »باعث شده تا بسیاری از آمریکایی ها 
از خدمات درمانی، تحصیلی، اقتصادی و امنیتی« 
محروم شوند و مورد دوم نیز »آمریکا را از سنجش 
و ارزیابی عادالنه و اصالح مســیر« دور کرده است.
البته ســازمان ملل متحد تنها نهادی نیســت که 
آمریکا به عنوان کشــوری رو به افول معرفی کرده 
است. نشریه »اکونومیست« نیز اوایل سال جاری، 
کشور آمریکا را فهرست »دموکراسی های معیوب« 
قــرار داد. در این رده بنــدی، مولفه هایی همچون 
»فرآیند الکتــرال و تکثرگرایــی، عملکرد دولت، 
مشارکت سیاســی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و 
آزادی های مدنی« به عنوان معیار مورد سنجش و 

ارزیابی قرار گرفته شده بود.

نیمچه گزارش

انتخابات شــوراهای محلی در ســوریه دیــروز  در همه 
استان های این کشور برگزار و در ۷۳۴۸ حوزه رأی گیری 
صورت گرفت.  ۵۹۴۹۸ کاندیــدا برای تصاحب ۱۹۰۸۶ 
کرسی در شوراهای محلی رقابت می کنند و طبق گزارش 
دفتر نخســت وزیری ســوریه ۱۲۰۰ حوزه انتخاباتی در 

مقایسه با سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. 
این انتخابات در حالی برگزار می شود که چند نکته در قبال 
آن قابل توجه اســت. نخست آنکه افزایش تعداد نامزدهای 
حاضــر در انتخابات و حضور مردم پــای صندوق های رای 
حکایت از اعتماد سراســری ســوری ها به نظــام حاکم بر 
کشورشــان به ریاست بشــار اســد دارد. این حضور خط 
بطالنی اســت بر ادعای کشورهایی که اقدام علیه سوریه را 
در جهت تحقق اهداف مردم این کشور می نامند حال آنکه 
سوری ها با حضور در انتخابات رسما بر ادامه حیات سیاسی 
نظام حاکــم تاکید می کنند. دوم آنکه برگزاری انتخابات با 
این وضعیت بیانگر توانایی و ظرفیت ســوریه و متحدانش 

در مبارزه با تروریســم و برقراری امنیت می باشد. هر چند 
آمریــکا و ایادی آن از جمله صهیونیســت ها تمام ابزارها و 
امکانــات خود را به کار گرفته اند تــا بحران و ناامنی را در 
ســوریه تشدید کنند اما دمشق و متحدانش توانسته اند به 
میزان قابل توجهی امنیت سراســری برقراری شده است و 
تنها بخش هایی که تحت اشغال نیروهای آمریکایی و ترکیه 
است کانون حمایت از تروریست هاست. سوم آنکه انتخابات 
در ســوریه طی سالهای جنگ با تروریسم و حامیانشان در 
ســوریه در حالی برگزار شده که بسیاری از کشورهایی که 
غرب حامی آنهاست هیچ گونه انتخاباتی ندارند و همه امور 

به دست پادشاه است. 

جالب توجه آنکه کشــوری همچون انگلیس نیز در حالی 
لیز تراس به نخســت وزیری رســید که صرفا ۱۶۰ هزار 
نفــر به جــای ۴۷ میلیون واجد شــرایط او را به انتخاب 
کردند کــه نمودی از نابودی دموکراســی و حق رای در 
این کشور است. بر این اســاس برگزاری انتخابات محلی 
در ســوریه را می توان نقطه عطفی در تحولت این کشور 
دانســت که برگرفته از اعتماد متقابل مردم و نظام حاکم 
بر این کشور است که می تواند مولفه ای برای تحکیم ثبات 
امنیتی در این کشــور و مقابله با مداخالت آنانی باشد که 
طی این ســالها با حمایت از تروریســم به نابودی سوریه 

چشم داشته اند. 

یادداشت

گزارش

هزاران فرانســوی با نگرانی از نزدیک شــدن فصل سرما و احتمال قطعی برق و 
گاز در پی تنش های اروپا با روســیه تظاهرات برپا کردند و خواســتار استعفای 

رئیس جمهور کشورشان و خروج از ناتو شدند.
در پی درخواست حزب راستگرای میهن پرســتان برای برگزاری تظاهرات علیه 
دولت »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه، چندین هزار معترض فرانسوی 
در میدان »پله رویال« پاریس تجمع کردند و خواستار استعفای ماکرون شدند.

 حزب میهن پرســتان فرانســه پس از اولین تظاهرات ضددولتی در تاریخ سوم 
ســپتامبر )۱۲ شهریور ماه(، مجدداً از مردم فرانسه درخواست کرد تا علیه دولت 
تظاهرات برپاکنند. معترضان فرانسوی خواستار استعفای ماکرون و خروج فرانسه 
از اتحادیه اروپا و ناتو شدند.تظاهرات علیه دولت ماکرون در حالی صورت می گیرد 
که تنش ها بین کشــورهای اروپایی و روســیه در پی عملیات نظامی مسکو در 
اوکراین تشــدید یافته است و تحریم های غرب علیه روسیه بر زندگی مردم اروپا 
 )Elabe( »تأثیر منفی داشته است. نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه »ایالب
نشــان می دهد که حمایت از تحریم ها علیه روســیه در بین مردم فرانسه رو به 
کاهش اســت و تنها ۴۰ درصد از مردم فرانســه خواستار اقدامات محدودکننده 
علیه روســیه به دلیل جنگ اوکراین شــدند و ۳۲ درصد از مردم فرانسه بر این 
باورند که تحریم ها علیه روســیه باید محدود شود تا تأثیرات آن بر زندگی روزانه 
مردم این کشور اروپایی کاهش یابد و ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان تصریح کردن 
که مخالف تحریم ها علیه روســیه هستند.بر اســاس گزارش اسپوتنیک، از سال 
۲۰۲۱، قیمــت انرژی در اروپا بعنوان بخشــی از روند جهانــی افزایش ناگهانی 
داشته اســت و بعد از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و 
تصویب چندین بســته تحریمی اروپا علیه مسکو، قیمت سوخت با سرعت بسیار 
باالیی افزایش رفته است و بسیاری از دولت های اروپایی را وادار کرده تا اقدامات 

اضطراری در پیش بگیرند.
پارلمان فرانسه در ماه آگوست دو بسته اقدامات اضطراری برای حفاظت از قدرت 
خرید مردم به تصویب درآورد که از اول سپتامبر اجرایی شد. این بسته ها شامل 
فهرســت  بندی مزایــای اجتماعی، تثبیت قیمت بــرق و گاز و افزایش پرداختی 
اضافه کاری به کارمندان دولت و تخفیف ۳۰  یوروســنتی سوخت از سپتامبر تا 
اکتبر می شــود.تظاهرات  علیه دولت فرانســه در حالی اوج گرفته است که اخیراً 
»الیزابت بورن« نخســت وزیر فرانســه به مردم هشــدار داد که در صورت عدم 

خویشــتنداری در مصرف انرژی و رفتار »مسئوالنه«، احتمال قطع برق و گاز در 
این کشور وجود دارد.

بحران انرژی در حالی بسیاری از کشورهای اروپایی را فرا گرفته است که موسسه 
کپلر اعالم کرد: روســیه می تواند در سایه تحریم های نفتی اروپا که از چند هفته 

دیگر آغاز می شود، مشتریان جدیدی برای نفت خود پیدا کند.
خبــر دیگر آنکه »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کاخ کرملین بــه اظهارات 
هشدارآمیز رئیس جمهور آمریکا درباره هر گونه استفاده روسیه از سالح اتمی در 
اوکراین پاســخ داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به این 
اظهارنظر بایدن اعالم کرد که موارد اســتفاده روســیه از سالح اتمی در دکترین 

ملی اتمی این کشور ذکر شده است.
از ســوی دیگر رئیس کمیته نظامی ناتو با ادعای متوقف شدن تولید تسلیحات 
پیشرفته توسط روسیه به  دلیل تحریم های بین المللی، اما اذعان کرد صنایع مسکو 
هنوز هم می تواند مقادیر زیادی مهمــات تولید کند. »راب باوئر« رئیس کمیته 
نظامی ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( مدعی است تحریم های جهانی 
علیه روســیه باعث شده تولید تسلیحات پیشرفته توسط این کشور متوقف شود.
باوئر در مصاحبه با خبرگزاری »رویترز«، با ادعای متوقف شدن تولید تسلیحات 
پیشرفته توســط روسیه به دلیل تحریم های بین المللی، اما اذعان کرد که صنایع 

مســکو هنوز هــم می توانند مقادیر زیادی مهمات تولیــد کنند. خبر دیگر آنکه 
رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه صحبت کردن درباره پایان جنگ با روســیه 
هنوز زود اســت، گفت این امر بیش از هر چیز به ارسال سریع تسلیحات توسط 
کشــورهای خارجی به کی یف وابسته اســت.وی با تکرار درخواست کشورهای 
غربی از دولت های متحد برای تحریم روســیه و ارسال سالح به اوکراین، توضیح 
داد: »ما کمک بیشــتری از ترکیه می خواهیم، ما کمک بیشتری از کره جنوبی، 
جهان عرب و آســیا نیاز داریم«.وزارت دفاع روســیه اعالم کــرد نیروهای این 
کشــور حمالت گســترده ای را علیه مواضع نظامیان رژیم کی یف، در بخش های 
مختلف اوکراین انجام داده اند.این وزارتخانه همچنین گفت که نظامیان اوکراینی 
همچنان به انجام حمالت راکتی و خمپاره ای پراکنده به مناطق نزدیک نیروگاه 
اتمی »زاپروژیا« ادامه می دهند.یکی از مســئوالن سابق وزارت خارجه آمریکا از 

تالش واشنگتن و لندن برای فرسایشی کردن جنگ اوکراین خبر داد.
کریســتین ویتون از مسئوالن ســابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن 
و لندن نمی خواهند بحران اوکراین پایان یابد.به گزارش شــبکه روســیا الیوم، 
کریستین ویتون در مصاحبه با شبکه » فاکس بیزینس« گفت : آمریکا و انگلیس 
نمی خواهند اوکراین با روســیه درباره پایان جنگ به توافق برســند چون این 
فرصت خوبی برای فرســایش ) قدرت و توانایی ( روســیه است.این مقام سابق 
وزارت خارجه آمریکا افزود : معتقدم وضعیت و شــرایط فعلی ، متاســفانه برای 
یــک دوره طوالنی مدت تداوم خواهد داشــت. اوکراین می تواند توافقی را امضا 
و خونریــزی را متوقف کند اما فکر می کنم ابتدا آمریکا و ســپس انگلیس نمی 

خواهند جنگ و بحران اوکراین به پایان برسد .
خبر دیگر آنکه نشــریه آلمانی فوکوس" در مطلبــی هزینه های روزافزون انرژی 
پیامــد جنــگ اوکراین در آلمان را به عنوان چالشــی برای خدمات شــهری و 
منطقه ای در این کشــور ارزیابی کرده و نوشــت که ایــن هزینه ها خانواده ها را 
به ورطه نابودی می کشــاند.این روزها حرکت قطارهــا در آلمان با هرج و مرج ، 
بی نظمی و تاخیرهای بی ســابقه ای مواجه شده که به گفته مقامات شرکت ملی 
راه آهن آلمان کمبود پرســنل عامل به وجود آمدن این شــرایط است."تاگس 
اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشــت: در آلمان ۶۰ درصد تمام قطارهای مسافت 
طوالنــی تاخیر دارند. به گفته اتحادیــه راه آهن، این به دلیل کمبود نیروی کار 

فعلی است.

پیام صندوق های رای 

علی تتماج
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فرانسوی ها با تظاهرات ضد دولتی خواستار شدند  

استعفای مکرون و خروج از ناتو

نیروهای اشــغالگر قدس امروز یکشنبه با گاز اشک آور به یک مدرسه دخترانه در 
شــهر اشــغالی قدس هجوم بردند که باعث مصدومیت و ایجاد حالت خفگی در 

بین تعدادی از دانش آموزان شد.
در حمله نظامیان صهیونیســت، تعدادی از دختران مدرســه مقطع متوســطه 
"عناتا"دچار خفگی ناشــی از استنشاق گاز اشک آور شــدند.کرانه باختری رود 
اردن و شهر اشغالی قدس تقریبا هر روز شاهد حمالت ارتش رژیم صهیونیستی 
به خانه ها، شــهرها و روستاها است و نظامیان این رژیم در جریان آن شماری از 
فلسطینی ها را اسیر کرده و با خود می برند. مدارس، مراکز بهداشتی و خدماتی 
و مراکــز عبادی نیز از یورش های رژیم صهیونیســتی در امان نیســت. در این 
یورشــها، تاکنون هزاران شهروند فلسطینی شهید یا زخمی شده اند.در مقابل و 
بویژه از سال گذشــته و بعد از عملیات »شمشیر قدس«، عملیات های شهادت 
طلبانه و اعتراضات خیابانی مردم فلســطین علیه اشغالگران صهیونیست افزایش 
پیدا کرده اســت؛ به طوری که رســانه ها و تحلیلگران صهیونیست از آن تحت 

عنوان شروع »انتفاضه سوم« یاد می کنند.
در این میان اما عبد االله بنکیران، نخســت وزیر ســابق و دبیر کل حزب عدالت 

و توســعه مغــرب از جوانان عضو این حزب خواســت در برابر ســازش با رژیم 
صهیونیســتی بایستند.بنکیران در نشســت عمومی هفتمین کنگره ملی جوانان 
حزب – که  در شهر بوزنیقه )جنوب رباط( برگزار شد – گفت: "به صراحت می 
گویم که ما در زمانی بســیار نامناسب و شرایطی که فقط خدا می داند، با رژیم 
صهیونیستی توافق سازش امضا کردیم اما این حزب هرگز از مسیر خود منحرف 
نشــده و با این رژیم ســازش نکرده و نخواهد کرد".وی خطــاب به جوانان این 
حزب گفت: "ما با کشــور و دولت خود سر جنگ نداریم اما ساکت نمی نشینیم. 
با ســازش مبارزه کنید، اگر امروز ساکت بمانید فردا هموطنان شما برای کار به 
آنجا می روند و آن وقت خدا می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد".نخســت وزیر 
ســابق مغرب بر ضرورت مقابله با سازش تأکید کرده و گفت که مغربی ها از این 

وضعیت راضی نیست.
الزم به ذکر اســت مــردم منطقه درپی گســترش دامنه پیمــان ننگین عادی 
ســازی و ظهور جنبه هایی از این توافق ننگین در زندگی خود، مسیر دیگری از 

رژیم هایشان پیش می گیرند.
خبر دیگر آنکه نیروهای مقاومت فلســطین در نابلس یک فروند پهپاد متعلق به 
ارتش رژیم صهیونیستی را ســرنگون کردند. قبل از عملیات تیراندازی به سوی 
این پهپاد، گروهی از مبارزان فلسطینی یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را بر 
فراز اردوگاه البالطه در شرق شهر نابلس شناسایی کرده بودند.برپایه این گزارش، 
منابع رژیم صهیونیســتی نیز اذعان کردند که یک پهپاد ارتش این رژیم بر فراز 
نابلس سرنگون شده است.در این میان وزیر امور خارجه کوبا ضمن محکوم کردن 
حمالت رژیم صهیونیســتی به ســوریه، تل آویو را عامل بی ثباتی در خاورمیانه 
عنوان کرد.»برونو رودریگز« در واکنش به حمالت جدید رژیم صهیونیســتی به 
دمشــق و برخی مناطق جنوبی پایتخت سوریه، این حمالت را محکوم کرد.وزیر 
امور خارجه کوبا در صفحه توییتر خود نوشت: »اقدامات اسرائیل در نقض آشکار 
قوانین بین المللی و به خطر انداختن ثبات در منطقه خاورمیانه انجام می شود.«

 تجاوز نظامیان  اشغالگر قدس 
به مدرسه دخترانه 

تظاهرات سراســری در چند شــهر انگلیس در اعتراض 
به اقدام پلیس جنوب لندن در قتل جوان سیاه پوســت 
غیرمســلح برگزار شــده و مردم خواستار اجرای عدالت 

شده اند.
قتل »کریس کابا« جوان ۲۴ ســاله ســیاه پوســت در 
انگلیس بار دیگــر اعتراضات علیه نژادپرســتی در این 
کشور را زنده کرده اســت.معترضان انگلیسی این بار با 
تجمع مقابل دفتر »اســکاتلندیارد«، خواستار پیگیری 
عدالت در زمینه قتل او توسط پلیس شدند. معترضان به 
این موضوع اعتراض دارند که نیروهای پلیس این کشور 
در جنوب لندن در حالی با شــلیک گلوله کریس کابا را 
کشتند که او هیچ سالحی در دست نداشت.تظاهرات در 
مقابل اسکاتلندیارد یکی از سلسله تظاهرات اعتراضی در 
سراسر انگلیس اســت و تظاهرات مشابهی در شهرهای 
منچستر، کاونتری و ساوتهمپتون نیز برگزار شده است.
گروهی از حامیان جوان ۲۴ ساله سیاه پوست انگلیسی 
کارزاری را بــا عنوان »عدالت بــرای کریس کابا« به راه 
انداخته اند.»دفتر مســتقل نظارت بر پلیس« که وظیفه 
نظارت بر پلیس انگلیس را برعهده دارد، در حال تحقیق 
درباره اتفاقت پنجم ســپتامبر در جنوب لندن و شلیک 
منجر به مرگ کریس کابا است و این موضوع را بررسی 
می کند که آیا رنگ پوست و نژاد او عاملی تاثیرگذار در 

اتفاقات این روز بوده است یا خیر.
»بیل ریبریو-ادی« نماینده حوزه انتخابیه »استریمهام« 
در پارلمــان انگلیس یکی از حامیان خانواده کریس کابا 
اســت. این قانونگذار عضو حزب کارگر مقام های پلیس 
انگلیــس به دلیل عدم تعلیق فوری افســر پلیس عامل 
قتل کریس کابا به شــدت انتقاد کرده است.این نماینده 

پارلمان انگلیس گفت: »در هر شــغل دیگری، اگر کاری 
انجام می دادیــد که به زندگی یک فــرد پایان می داد، 
فوراً تعلیق می شــوید. این موضوع )عدم تعلیق افســر 
پلیس عامــل قتل کریس کابا( برای من بی معناســت 
و من یک سیاســتمدار هســتم«. در تظاهــرات مقابل 
اسکاتلندیارد، »جرمی کوربین« رهبر سابق حزب کارگر 
به همراه »مارســیا ریگ« خواهر »شــان ریگ« که در 
ســال ۲۰۰۸ در پاسگاه پلیس بریکســتون جانش را از 
دست داد، حضور داشتند.تظاهرات مشابهی نیز در دیگر 
شهرها از قبیل منچســتر برای حمایت از کریس کابا و 
 محکوم کردن قتل این جوان سیاه پوست توسط پلیس 

برگزار شد. 
خبر دیگر از انگلیس آنکه در ادامه سیاسی کاری سران 
انگلیس در مراســم خاک ســپاری ملکه شبکه خبری 
بی بی ســی گزارش داد که هیات چینی که برای شرکت 
در مراسم تدفین الیزابت دوم به لندن رفته است، اجازه 
ندارد تابوت او را که در داخل ساختمان پارلمان انگلیس 
قــرار دارد، ببیند.شــبکه خبری بی بی ســی بدون ذکر 
منابعــش گزارش داد که هیات دولت چین از حضور در 
محل قرارگیری تابوت الیزابت دوم در داخل ســاختمان 
پارلمان انگلیس منع شــده است چرا که رئیس مجلس 
عوام انگلیس تهدید کرده بود که بابت اقدامات چینی ها 
در اعمال تحریم ها، وارد وست مینســتر هال نمی شــود.  
وزارت خارجــه تایوان اعالم کرد که ســفیر دوفاکتوی 
تایــوان در لندن "دعوت نامه ویژه "ای برای امضای دفتر 
یادبود تسلیت الیزابت دوم دریافت کرده است. این مقام 
گفــت که برخورد با او همانند ســایر مقامات عالی رتبه 

بوده است.

قتل نژادپرستانه پلیس مردم انگلیس را به خیابان ها کشاند
عتبه عباسی با انتشار بیانیه ای شمار دقیق زائران اربعین 
امسال را بر اساس سامانه شمارش الکترونیک نصب شده 

در ورودی های کربالی معلی، اعالم کرد.
 دبیرخانه عتبه مقدس عباســی )آستان قدس عباسی( 
با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که شــمار زائران امسال 
بر اســاس ســامانه شــمارش الکترونیک نصب شده در 
ورودی های شهر کربالی معلی، ۲۱ میلیون و ۱۹۸ هزار 
و ۶۴۰  نفر بود. در بیانیه آستانه قدس عباسی، همچنین 
جدولی برای مقایســه شــمار زائران اربعین ۱۴۰۱ در 
کربالء با سال های گذشته، آمده است که نشان می دهد 
شــمار زائران امســال در مقایســه با ســال پیش پنج 
میلیون افزایش داشته است.عتبه عباسی، پیشتر، شمار 
موکب های شــرکت کننده در مراسم اربعین را ۱۴۵۰۰ 
موکب اعالم کرده بود که ۳۰۰ موکب آن از کشــورهای 
عربی و خارجی بودند. در همین راســتا، سرتیپ »سعد 
معن« رئیس گروه رسانه  ای »االعالم االمنی« )وابسته به 
وزارت دفاع عراق(، گفت که شمار زائران امسال از سال 

۲۰۰۳ تاکنون بیشترین تعداد بود.
از ســوی دیگر »نعیــم العبودی« ســخنگوی جنبش 
عصائب اهل الحق عراق در صفحه توئیتر خود خواســتار 
تشکیل وزارتخانه ای برای مدیریت زیارت عتبات مقدس 
عالیات شد.او نوشــت: »صحنه عظیم زیارت اربعین در 
خیابان هــای کربال تجلی یافــت و  جمعیتی حدود ۲۱ 
میلیون نفر حضور یافتند که ســه میلیون نفرشان غیر 
عراقی بود و این بزرگترین تجمع انسانی در طول تاریخ 
اســت«. شیخ »قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش عصائب 
اهــل الحق در عراق در توئیتی از شــرکت کنندگان در 
مراســم اربعین امام حســین )ع( قدردانی کرد. در این 

بیانیه آمده است به خدا قسم فقط عشق به امام حسین 
علیه الســالم و اخالص در عشــق به امام حسین علیه 
السالم است که باعث می شــود میلیون ها نفر همه این 
درد و رنج زیارت امام حســین علیه الســالم را متحمل 
شــوند و کاری می کند که خادمان امام حســین علیه 
السالم همه این اموال و دارایی هایشان را بذل و بخشش 
کنند.پس ای کســانی که خالصانه عشق به امام حسین 
علیه الســالم دارید چه خیــر و خوبی های زیادی که به 
خاطر عشــق خالصانه شما به امام حسین نصیب ما نیز 
می شــود و ما از آن بی خبریم؛ و چه بســیار بدی ها و 
بال هایی که خداوند سبحان به خاطر عشق خالصانه شما 
به امام حسین علیه السالم از سر ما برمی دارد و ما این 

را نیز نمی دانیم و از آن بی خبریم.
خبــر دیگر از عــراق  آنکه علی الفتــالوی عضو ائتالف 
فتح گفت که »محمدشــیاع السودانی« همچنان گزینه 
چارچوب هماهنگی شــیعی برای تشکیل دولت جدید 
اســت.علی الفتالوی عضو ائتــالف فتح، تصریح کرد که 
»محمد شــیاع الســودانی« همچنان نامــزد چارچوب 
هماهنگی برای ریاســت دولت جدید محسوب می شود 
و احتماالً نگرش مثبتی از ســوی اهل ســنت و کردها 
نســبت به این گزینه وجود دارد.الفتالوی گفت: محمد 
شیاع الســودانی کاندیدای مورد نظر کمیته هماهنگی 
شیعه است، همانطور که گزینه ریاست جمهوری توسط 
کردهــا تعیین می شــود.وی افزود: شــیعه در انتخاب 
ســنی ها و کردها برای پســت های ریاست جمهوری و 
پارلمان دخالتی نداشته و در مقابل، انتظار دارد آنها نیز 
در انتخاب نامزد نهایی بیت شــیعی جهت تصدی پست 

نخست وزیری دخالت نکنند.

شمار زائران اربعین 1۴۴۴ از مرز 21 میلیون نفر گذشت


