کرونا و فشارهای معیشتی
کادر درمانی انگلیس را به خیابانها کشاند

صدها تن از اعضای کادر درمانی انگلیس در اعتراض
علیه بیتوجهیهای دولت به شرایط سخت معیشتی
آنها و بیتفاوتی نســبت به شیوع کرونا ،به خیابانها
آمدند و علیه دولت و نخستوزیر شعار دادند.
صدهــا تن از کارکنان وزارت بهداشــت انگلیس ،که در
خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارستانها و درمانگاههای این
کشور فعالیت میکنند ،در اعتراض به ناسپاسی دولت «بوریس
جانسون» و مخالفت او با افزایش حقوق آنان ،در لندن دست
چهارشنبه  ۲۶شهریور ۱۳۹9

 ۲۷محرم 14۴۲

اختالفات طالبان و کابل
مذاکرات بیناالفغانی را عقبانداخت

مذاکرات صلح بین االفغانی در دوحه ،به دلیل
بروز اختالف میان کابل و طالبان بر سر دستور کار
جلسه ،تا زمان نا مشخص به تاخیر افتاد.
دیروز قرار بود که در «دوحه» دور نخست مذاکرات
بین نمایندگان دولت کابل و طالبان برگزار شود ،ولی
به دلیل بروز اختالف میان طالبان و دولت افغانســتان
بر سر دستور کار جلسه و شرایط مذاکرات ،این جلسه
برگزار نشد.

به تظاهرات زدند و علیه نخستوزیر شعار دادند.
دولت انگلیس مثل آمریکا و دیگر دولتهای غربی ،از ارائه
آمارهای واقعی کشته شدگان کرونا طفره میرود.
اعضای کادر درمانی انگلیس در حالی نسبت به شرایط
سخت معیشتی خود معترض هستند که اگر این کشور بدون
توافق از اتحادیه اروپا خارج شود ،اوضاع اقتصادی آن وخیمتر
نیز خواهد شد .چند روز قبل اعالم شده بود که انگلیس ممکن
است بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.
 ۱۶سپتامبر 20۲0

نگاه

تناقض به سبک امانوئل ماکرون

سید محمد امینآبادی
مجله فرانســوی «شــارلی ابدو» روز سهشنبه  11شــهریورماه بار دیگر
کاریکاتورهای توهینآمیز خود علیه پیامبر اسالم(ص) را منتشر کرد«.امانوئل
ماکرون» رئیسجمهور فرانسه روز جمعه  14شهریورماه در حمایت از توهین
این مجله به ســاحت مقدس پیامبر اسالم و ارزشهای بیش از یک میلیارد و
 800میلیون جمعیت کره زمین گفت«:آزادی در فرانســه ،آزادی برای اعتقاد
یای که حق
داشتن یا نداشتن را هم شامل میشود ،اما این را نمیتوان از آزاد 
کفرگویی را هم شامل میشود جدا کرد».
روز شــنبه  22شــهریورماه دولت فرانسه که مدعی است حتی کفرگویی
و اهانــت بــه خــدا نیز در این کشــور آزاد اســت بــا حمله بــه اعتراضات
جلیقهزردها که تنها منتقد سیاستهای نئولیبرال امانوئل ماکرون هستند به
شدت آنها را سرکوب و نزدیک به  300نفر از معترضین جلیقهزرد را دستگیر
کرد .شاید گفته شود که این  300نفر به دلیل اعتراض به سیاستهای ماکرون
بازداشــت نشــدهاند بلکه بهدلیل عدم رعایت قوانین مربوط به فاصلهگذاری
اجتماعی در شرایط شیوع کرونا بازداشت شدهاند .در آن صورت پاسخ این خواهد
بود که این اولین بار نیست که دولت ماکرون جلیقهزردها را سرکوب میکند.
پیش از شیوع کرونا و در طول  2سال گذشته دولت ماکرون هزاران جلیقهزرد
را بازداشت و روانه زندان کرده است .در جریان سرکوبها نیز تاکنون بیش از
 11معترض جلیقهزرد توسط پلیس کشته شده و دهها نفر نیز بهدلیل استفاده
پلیس از سالح «فلش بال» دچار نابینائی و نقص عضو شدهاند.
جلیقهزردهــا اگر در جریان اعتراضات خود علیه دولت ماکرون به اموال و
اماکن عمومی صدمه بزنند در آن صورت دولت ماکرون مجاز به برخورد خواهد
بود چرا که طبق قانون ،آزادی بیان تا جایی مجاز شمرده میشود که در تضاد و
تزاحم با سایر قوانین نباشد .آنچه از تعاریف آزادی بیان در اسناد بینالمللی نیز
برمیآید ،به هیچ وجه توجیهی برای تخریب اموال عمومی و همچنین مجوزی
برای توهین یا تمسخر به سایر عقاید محسوب نمیشود .در این مورد نیز دولت
فرانســه دچار تناقض در گفتار و عمل خود اســت .ماکرون حق آزادی بیان
جلیقه زردها را به دلیل تزاحم این حق با سایر حقوق مردم فرانسه محدود و
بســیاری را روانه زندان میکند اما در نقطه مقابل نه تنها از توهین نشریهای
فکاهی به ارزش  8درصد جمعیت خود و  24درصد جمعیت کره زمین جلوگیری
نمیکند بلکه از این توهین به بهانه کفرگویی حمایت نیز میکند .در حالی که
هم در قوانین داخلی فرانســه و هم در قوانین بینالمللی به وضوح بیان شده
اســت که آزادی بیان تا جایی کاربرد دارد که با سایر حقوق تزاحم پیدا نکند.
جریحهدار کردن احساســات دینی نزدیک به  2میلیارد مسلمان در جهان به
بهانه آزادی بیان نه تنها با هیچ منطق و اســتداللی قابل پذیرش نیست ،بلکه
مغایر با همه اسناد ،کنوانسیونها و معاهداتی است که آزادی بیان را بهعنوان
یک حق بشری معرفی کردهاند.
از ســوی دیگر با وجود اینکه توهین به مقدسات اسالمی در فرانسه طی
چند دهه گذشــته کام ًال آزاد بوده است اما قانون ممنوعیت انکار هولوکاست
به شــدت در این کشور اجرا و خاطیان نیز محاکمه و از حقوق اجتماعی خود
محروم شدهاند .انکار هولوکاست در فرانسه به توهین به رژیم صهیونیستی نیز
تسری پیدا کرده و بسیاری از منتقدین سیاستهای نژادپرستانه این رژیم به
یهودستیزی متهم و محاکمه شدهاند .برخی از کسانی که در فرانسه در زمینه
هولوکاست محاکمه شدهاند این مسئله را منکر نشده بلکه تنها خواستهاند به
محققان اجازه داده شود در زمینه هولوکاست تحقیق شود .سال «2006برونو
گلنیش» مرد شماره دوی جبهه ملی فرانسه و از اعضای پارلمان اروپا در فرانسه
محاکمه شــد .وی تنها گفته بود «وجود اتاقهای گاز را رد نمیکند ،زیرا در
این زمینه متخصص نیســت ،اما باید به مورخان اجازه داده شــود که در این
زمینه بحث و گفتوگو کنند و این گفتوگوها باید آزاد باشد» .وی بهدلیل این
اظهارات از دانشگاه نیز تعلیق شد .پیش از وی «رابرت فوریسون» استاد تاریخ
دانشگاههای فرانسه نیز پس از تصویب «قانون گسو» علیه منتقدین هولوکاست
در سال  ،1990تحت پیگرد قضایی قرار گرفت .در  16دسامبر  25(1998آذر
 )1377میالدی نیز «روژه گارودی» ،فیلســوف و نویسنده مسلمان فرانسوی
بهجرم انکار هولوکاســت در کتاب خود بهنام «اسطورههای بنیادین سیاست
اسرائیل» ،در دادگاه تجدید نظر پاریس محکوم شد.

همزمان با شلیک  4موشک به سفارت آمریکا

شماره ۲۲۵۶۴

صفحه آخر

امضاء توافق عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
در سالگرد قتلعام صبرا و شتیال!

و تضمین میدهد که امنیت اردوگاهها را تأمین کند ،با این
وعده آنها را از اردوگاه خارج میکند و با کشــتی به تونس
میفرســتد ،اما به تعهد خود عمل نمیکنــد و عم ً
ال افراد
مراقب مســلحی نداشتند،
اردوگاه را که دیگر هیچ حامی و
ِ
تقدی ِم فاالنژهاکرد!

ل ُکشی –
همچنین در زمان اشغال لبنان و وقوع این نس 
چنانکه رژیم صهیونیستی هم به نسلکشی بودن آن اذعان
داشــته است! –  7هزار نیروی سازمان ملل در لبنان حضور
داشتند که برای جلوگیری از این جنایت هیچ اقدامی-تاکید
میشود-هیچ اقدامی نکردند .این جنایت مانند بسیاری دیگر

جمعیت الوفاق بحرین:

از جنایات سازمان یافته صهیونیستها و شرکا مورد ِ
غفلت!
رسانهها و مجامع منطقهای و بینالمللی قرار گرفت.
یدهد،
شرح ساده این ماجرا نشان م 
گفتنی است ،چنانکه ِ
فاعل مباشر
این
اما
بودند،
جنایت
«فاعل مباشر» این
فاالنژها
ِ
ِ
بدون همکاریِ رژیم صهیونیستی و آمریکا و بدون بیتوجهی
نیروهای سازمان ملل قادر به انجام این فاجعه نبودند .توجه
شــود که این فاجعه در یک ساعت رخ نداده است ،بلکه 3
روز به صورت پیدرپی در جریان بوده است.
نکته مهم دیگر اینکه ،مدافعین اصلی و پرهیاهویِ حقوق
بشر یعنی آمریکا و سازمان ملل هم بخشی از جنایت بودند.
باز توجه شود که آمریکا و سازمان ملل جرمشان این نیست
ِ
شــراکت رژیم صهیونیستی
که در مقابل جنایت فاالنژها و
ســکوت کردهاند ،بلکه خود آنها دستشــان آلوده به خون
کودکان و زنان و کهنســاالن و بیگناهانی است که قربانی
ِ
دســتان
«جنایت تیمی» بودند .آثار این خون هنوز بر
این
ِ
آنان قابل مشاهده است ،وقتی که از نگرانیهای خود در مورد
اوضاع حقوق بشریِ ایران سخن میگویند! آن هم وقتی یک
قاتل در کشورمان مجازات میشود!
«شــرح ماجرا» یک جمله
امــا در پایان و پس از این
ِ
«بدون شــرح» کفایت میکند که «همزمان با سالگرد این
ِ
فاجعه ،امارات و بحرین از توافق خود با رژیم صهیونیســتی
پرده برداری میکنند و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز
در صف پیوستن به این توافق هستند».

خائنان به بیتالمقدس ،مکه را هم به دشمن واگذار خواهند کرد
جمعیت الوفــاق بحرین به عنــوان بزرگترین
گروه معارض این کشور ،ســازش آل خلیفه با رژیم
صهیونیستی را «ذلت و خواری» توصیف و تاکید کرد،
«خائنــان به بیت المقدس ،مکه را هم واگذار خواهند
کرد».
خیانت آل خلیفه به فلسطین و اعالم توافق عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیســتی با واکنشهای بسیار زیادی در
جهان اسالم مواجه شده است .توافق عادیسازی روابط امارات
و بحرین با رژیم صهیونیســتی که دیروز در کاخ سفید امضا
شــد باعث شده تا گروههای مقاومت و گروههای شیعه آن را
ذلت و خواری سران مرتجع عرب توصیف کنند.
در همین راستا ،شیخ «حسین الدیهی» نایبرئیسجمعیت
الوفاق بحرین به عنوان بزرگترین گروه معارض بحرینی ،گفت
توگو
که بحرینیها تا ابد در کنار فلسطینیها هستند .او در گف 

از ســوی دیگر« ،زیاد النخالــه» دبیرکل جنبش جهاد

در حالی که ســران مرتجع عربی برای ارتباط با
رژیم صهیونیســتی وارد نوعی رقابت شدهاند ،قطر
دیــروز اعالم کرد هنوز رژیم صهیونیســتی را یک
اشغالگر میداند.
بــه دنبال توافــق ننگین امــارات و بحریــن با رژیم
صهیونیستی برای عادیسازی روابط« ،محمد بن عبدالرحمن
آل ثانی» وزیر خارجه قطر با بیان اینکه «جهان اسالم نباید
از پیگیری مسئله فلسطین خسته شود» تاکید کرد «مردم
فلســطین هر روز از اشغالگری و سرکوب رنج میبرند» .وی
در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ضمن حمایت از هدف

بلندمدت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی ورای مرزهای
اشغال شده  ،۱۹۶۷تاکید کرد که «ما نیاز به یافتن یک راهحل
عادالنه برای فلسطینیها داریم و.»...
اظهارات وزیر امور خارجه قطر درباره مسئله فلسطین
در حالی اســت که حکام امارات و بحرین تحت فشــارهای
فزاینده آمریکا اقدام به عادیســازی روابط با رژیم اشغالگر
قــدس کردهاند و به همین منظور وزیــران خارجه خود را
برای امضای قرارداد به واشــنگتن فرســتادهاند .سخنگوی
وزارت خارجه قطر هم همزمان اعالم کرد با سازش با رژیم
صهیونیستی نمیتوان مسئله فلسطین را حل و فصل کرد و

با شــبکه المیادین توافقات ســازش با رژیم صیهونیستی را
«سقوط سازشکاران» عنوان کرد و گفت که آنها تاکنون یک
روز هم درکنار مردم فلسطین نبودند« :همواره در کنار مردم
فلسطین در یک جبهه خواهیم ماند و هیچ زمانی طرف جریان
ذلت و خواری را نخواهیم گرفت و از اینکه نام بحرین در توافق
سازش و حقارت آمده ،متأسفیم».
او ســپس با اشاره به امضای توافق سازش در کاخ سفید
گفت «به بهانه صلح میخواهند قدس شریف را دفن کنند...
هر کســی از قدس دفاع کند ،گویی از مکه دفاع کرده است
و هر کســی که امروز پشت به قدس میکند ،فردا روز ،مکه
را نیز واگذار خواهد کرد...فلســطین همواره جزو اصول ثابت
جمعیت الوفاق و انقالبیون بحرین خواهد ماند».

هشدار حماس و جهاد اسالمی

اســامی فلســطین ،با تأکید بر لزوم اتحــاد بین گروههای
فلســطینی ،تأکید کرد این اتحاد ،عامل اصلی ایســتادگی
این ملت و پایبندی آن به حقوق تاریخی خود در فلســطین
اســت .النخاله در مصاحبه با روزنامه «القدس» گفت صدور
بیانیه مشترک به نام گروههای ملی در پایان نشست دبیران
کل گروههای فلســطینی که در رام اهلل و بیروت برگزار شد،
بدین معناست که همه گروهها تمایل دارند از مرحله اختالف
و درگیــری داخلی ،وارد عرصه درگیری واقعی با اشــغالگر
اسرائیلی شــوند .این مسئول فلسطینی ادامه داد ،در پایان،
دشمن صهیونیستی «غزه مســلح» را نخواهد پذیرفت و به
همین دلیل ،جریان مقاومت و مردم غزه ،هدف قرار خواهند
گرفت ،ولی نباید یک لحظه از سالح خود غافل شویم ،بلکه
بایــد گروههای مقاومت را تقویت کنیم و این جنگ با پروژه
صهیونیسم ،ادامه خواهد داشت تا پیروز شویم.

برخالف سران مرتجع عرب ،قطر رژیم صهیونیستی را اشغالگر نامید

ریشه مشکالت در اشغالگری این رژیم است.
«عمران خان» نخستوزیر پاکستان نیز در مصاحبه با
تلویزیون این کشور گفت ،به رسمیت شناختن یا عادیسازی
بــا اســرائیل ،فایــدهای نــدارد ،چراکه صاحبــان اصلی
مسئله(فلســطینیها) ،با این امر مخالف هستند .وی تاکید
کرد که فلسطینیها صاحبان این مسئله هستند که به آنها
ظلم شد و از حقوقشان محروم گشتند و اراضیشان غصب
شد .اخیرا ً شــاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان نیز
تاکید کرده بود که اســام آباد هیچ نوع إعمال فشــاری را
برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نخواهد پذیرفت.

«نبیل ابوردینه» سخنگوی رسمی تشکیالت خودگردان
اعالم هم کرد ،همه توافقنامههای آمریکایی و اسرائیلی چه با
عرب و چه با غیر عرب مردود است .احزاب لبنانی نیز دیروز
اعالم کردند که عادیســازی روابط با دشمن صهیونیستی
شدیدترین درجه انحطاط اخالقی است.

روز خشم مردمی

در واکنش به توافق عادیسازی روابط امارات و بحرین
با رژیم صهیونیستی ،گروههای فلسطینی دیروز سه شنبه را
«روز خشم مردمی» نامیدند .در این راستا ،گروههای مقاومت
فلســطین دیروز سه شنبه تجمع اعتراضی را در محکومیت
توافقات عادیســازی روابط میان کشورهای عربی(امارات
و بحرین) از یک ســو و رژیم اشــغالگر قدس از سوی دیگر
برگــزار کردند .این تجمع در برابرمقــر مجلس قانونگذاری
فلسطین در غزه با عنوان «عادیسازی روابط خیانت است»
با مشــارکت تمــام گروهها و جمعیتهــای خیریه به ویژه
جمعیت الوفاق بحرین و قشــرهای مختلف مردم غزه برگزار
شده است.
فلسطینیان ساکن قدس اشغالی هم با شرکت در فعالیتها
و برنامههای دینی و مردمی در مخالفت با عادیسازی روابط
میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تاکید کردند کسانی
که در واشنگتن جمع شدهاند(مقامات اماراتی و بحرینی) تا
توافقات فروش قدس اشــغالی را امضــا کنند ،تنها نماینده
خودشان هســتند نه ملتها .همچنین روز جمعه آینده نیز
روز «عزای عمومی» اعالم شــده و قرار است فلسطینیان در
این روز در محکومیت این توافقات خیانتبار پرچمهای سیاه
را در تمامی میادین و روی خانهها و ساختمانها برافراشته و
برنامهها و مراسمهای مختلفی را هم برگزار کنند.

خبرگزاری فرانسه فاش کرد

افراد ناشناس در جنوب بغداد
کاروان نظامی آمریکا را به آتش کشیدند

همزمان با حمله موشــکی افراد ناشناس به سفارت آمریکا در
بغداد ،یک کاروان نظامیان تروریست آمریکایی در استان «بابل»
هدف حمله قرار گرفت و تعدادیتانک و خودروی زرهی آمریکاییها
به آتش کشیده شد.
بامداد دیروز چهار فروند موشــک کاتیوشا به سمت سفارت آمریکا در
منطقه ســبز بغداد شلیک شد ،که به گفته شاهدان ،سه فروند موشک به
ساختمانها و تاسیســات بخش نظامی سفارت اصابت کردند .خبرگزاری
فارس با اعالم خبر فوق ،درباره تلفات احتمالی اشغالگران آمریکایی ،چیزی
گزارش نکرد.
دیروزهمچنین ،یک کاروان حامل تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی
آمریکایی در استان بابل ،به وسیله بمب کنار جادهاى هدف قرار گرفت .این
کاروان حامل خودروهای زرهی از نوع «کوگار  » MRAPو تجهیزاتتانک بود،
که به صورت گستردهای تخریب شدند و آتش ناشی از خودروهای کاروان،
تا مدت زیادی در بزرگراه بینالمللی منطقه شعلهور بود.
هفته پیش نیز دو کاروان خودروهای حامل تجهیزات و تسلیحات برای
تروریســتهای آمریکایی در استان «دیوانیه» عراق و شمال بغداد ،هدف
حمله قرار گرفته بود.
پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد نیز هفته گذشته با موشکهای
ســنگین وزن هدف حمله قــرار گرفت و این حمله باعث آتش ســوزی
گستردهای در پایگاه نظامی مذکور شد.
ســفارت انگلیس نیز اعالم کرد ،یک بمب کنار جادهای چند خودروی
حامل دیپلماتهای این کشور را در بغداد هدف قرارداد .سفارت فوق مدعی
شد که این انفجار ،مجروحی بر جا نگذاشت .این در حالی است که برخی
منابع گزارش دادند ،یک مأمور امنیتی انگلیسی بر اثر این انفجار ،کشته شد.
اظهارات عامری
«هادی عامری» رئیسائتالف «فتح» عراق ،از اقدام نخســتوزیر این
کشــور در اعمال تغییر در پستهای دولتی ،اعالم برائت و تأکید کرد که
این ائتالف دو چیز میخواهد :خروج نیروهای بیگانه و انتخابات بیطرف.
به گزارش خبرگزاری فارس ،عامری در بیانیه خود افزود[« :در ارتباط با]
پُستهایی که امروز اعطا شد و زیاد شدن اظهارنظرها درباره آن ،مبنی بر
اینکه [این اقدام] بازگشت به مسئله سهمخواهی است ،ائتالف فتح ضمن
برائت از ماجرای فوق ،اعالم میکند که اطالعی در این خصوص ندارد».
عامری تأکید کرد« :ائتالف فتح از همان ابتدا بارها تکرار کرده است که
تمام آنچه از دولت میخواهد دو چیز است :اول زمانبندی خروج نیروهای
آمریکایی در اســرع وقت و دوم ،بازگرداندن شــکوه کشور و ایجاد فضایی
مناســب برای اجــرای انتخاباتی آزاد ،بیطرف ،عادالنــه و به دور از تأثیر
گذاری پول و تسلیحات».
خبرگزاری رسمی عراق دیروز گزارش داده بود که« مصطفی کاظمی»
نخستوزیر این کشور ،مدیران و مسئوالن برخی پُستهای مهم دولتی ،از
جمله رئیسبانک مرکزی ،در این کشور را تغییر داده است.
خبر دیگر اینکه ،نیروهای حشدالشــعبی طی دو عملیات جداگانه در
صحرای االنبار و کرکوک و شناسایی چند مخفیگاه و انبار مهمات داعش،
مقادیر زیادی موشک و بمب متعلق به تروریستها را کشف و ضبط کردند.

اذان ظهر ،12/59 :اذان مغرب ،19/28 :نیمه شب شرعی ،0/17 :اذان صبح(فردا) ،5/24 :طلوع آفتاب(فردا)6/49 :

خیانت ارتجاع عرب به جهان اسالم ،پایانی ندارد

سرویس خارجی-
شانزدهمسپتامبربرابربا۲۶شهریور،سیوهشتمین
سالروز جنایت خونین صبرا و شتیال به دست فاالنژها
و صهیونیستها در لبنان است .این جنایت در سال
 ۱۹۸۲در زمان اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی
و علیه فلسطینیها رخ داد .دیروز امارات در آستانه
این جنایت هولناک بود که ،توافقنامه عادیســازی
روابط با صهیونیستها را امضاء کرد!
شــرح این ماجرا که «یکی داستا ن است پر آبِ چشم»
ساده است :سال  )1361( 1982مزدوران لبنانی موسوم به
فاالنژها با حمایت و مشارکت ارتش صهیونیستی به مدت 3
روز ( 17 ،16و  18سپتامبر برابر با  26 ،25و  27شهریور)
بین  3الی  5هزار نفر را در دو اردوگاه فلسطینیان پناهنده
در صبرا و شتیال به معنای واقعی کلمه سالخی کردند.
در زمان وقوع فاجعه هیچ فرد مسلحی در این دو اردوگاه
حضور نداشــت ،ساکنان این اردوگاهها اکثرا ً زن و کودک و
کهنساالن بودند و امکان هیچگونه دفاعی از خود نداشتند .به
گزارش تسنیم ،اردوگاهها توسط ارتش صهیونیستی محاصره
شده بود و امکان فرار را نیز از ساکنان سلب کرده بودند که
این خود نشان دهنده برنامهریزی صهیونیستها و مزدوران
لبنانی فاالنژ برای کشــتار سازمان یافته آوارگان فلسطینی
ساکن در این اردوگاههاست.
دولت ِ
مسلح فلسطینی تعهد
نیروهای
وقت آمریکا ،به
ِ

 2500آمریکایی بیگناه در زندان
نتایج یک تحقیق مشترک دانشگاهی که خبرگزاری
فرانسه آن را منتشر کرده از ابعاد فاجعهبار بیعدالتی
در سیستم قضایی آمریکا پرده برداشت .بر اساس این
گزارش طی  30ســال گذشته  2500انسان بیگناه در
آمریکا زندانی شدهاند.
آمارهــا نشــان میدهدکه آمریکا بیــش از 2میلیون و
200هزار زندانی دارد و 4میلیون و  800هزار نفر نیز به قید
وثیقه آزاد هســتند .این در حالی است که شمار زندانیان در
چیــن با حدود یک میلیارد و 500میلیون نفر جمعیت ،یک
میلیون و  700هزار نفر و در روســیه  670هزار نفر اســت.
اما بر اســاس گزارشها بیشترین تعداد زندانیان آمریکایی را
سیاهپوستان تشکیل میدهد .در مناطق سیاهپوست نشین
شــهرهای آمریکا ،از هر پنج جوان سیاه پوست چهار نفر در
طول زندگی خود ممکن است به اتهامهای مختلف دستگیر و
گرفتار زندان شوند .کارشناسان علت این مسئله را نژادپرستی
پلیس و دستگاه قضایی آمریکا میدانند .بر اساس گزارشها
تعداد زندانیان سیاه پوست در آمریکا بیش از سیاه پوستانی
اســت که در سال  1850و پیش از جنگ داخلی این کشور
به بردگی کشیده میشدند.
زندانی کردن ســیاهان به دلیل نژادپرســتی دســتگاه
قضایــی آمریکا تنها بعد بیعدالتی در سیســتم قضایی این

کشور نیســت .گزارشها نشان میدهد که
طی  30ســال گذشته صدها نفر در آمریکا
بیگناه روانــه زندان شــدهاند .خبرگزاری
فرانسه در گزارشی در همین زمینه نوشته:
نتایج تحقیقات مشــترک دانشــگاه ایروین
کالیفرنیا ،کالج حقوق میشــیگان و دانشگاه
میشیگان با پرده برداشتن از ابعاد فاجعه بار
اقدامات سیستم قضایی آمریکا ،نشان داد طی
 ۳۰سال گذشته  ۲هزار و  ۵۰۰نفر بیگناه و
به اشــتباه راهی زندان شدهاند .این افراد که
به اتهام ارتکاب به جنایات مختلف مجبور به
گذراندن دوره حبس بودهاند ،در نهایت تبرئه
شدهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد این افراد در اثر اشتباه
پلیس و دادستانهای آمریکایی مجازات شدهاند.
خبرگزاری فرانســه میافزاید« :در این تحقیق مشترک
دانشــگاهی به خوبی نشان داده میشود که چگونه پلیس و
مقامات قضایی آمریکا بدون در دست داشتن اسناد کافی این
افراد را برای جرائم اثبات نشده محکوم کردهاند .چنین مواردی
در پروندههــای مربوط به قتل بــه رقم فاجعه بار  ۶۱درصد
میرســد .همچنین بنا به نتایج این تحقیق ،عدم در اختیار
گذاشــتن مدارک کافی برای تبرئه یک محکوم به اعدام در

از این بوده اســت .بنا به نتایج این تحقیق سیاهپوستان ۱۲
برابر بیشــتر از سفیدپوستان در معرض محکومیت اشتباه! و
ناعادالنه از سوی سیستم قضایی آمریکا قرار گرفتهاند .تبعات
سنگین بیعدالتی در سیستم قضایی آمریکا متوجه شهروندان
این کشــور بوده و متوسط زمانی که یک آمریکایی متهم به
قتل ،که بعدها تبرئه شــده ،در زندان سپری کرده دست کم
 ۱۳سال و  ۹ماه بوده است.

 37سال زندان به جرم بیگناهی

آمریکا  ۷۲درصد کل پروندههای قضایی را تشکیل میدهد».

شکنجه برای گرفتن اعتراف

همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد در بسیاری از
پروندههای مورد بررسی مواردی از جمله آزار و اذیت متهمان
به منظور گرفتن اعتراف اجباری و نادرســت ،تحت فشــار
قراردادن شــاهدان پرونده و دور زدن قانون به خوبی مشهود
است .بنا به نتایج این تحقیق نژادپرستی نهادینه شده در نظام
آمریکا در این مسئله نیز خود را نشان داده و در این بررسی
مشــخص شد اگر متهم پرونده سیاهپوست بوده اوضاع بدتر

در استان حسکه

روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز در گزارش دیگری نوشت:
مردی در «فلوریدا» بعد از گذراندن  ۳۷سال از عمر خود در
زندان به اتهام تجاوز ،بعد از مشخص شدن مدارک دی ان ای،
از اتهام تجاوز و قتل در ســال  ۱۹۸۳رسما تبرئه شد .پایگاه
اینترنتی این روزنامه در ادامه گزارش خود میافزاید« :اسناد و
مدارک دی انای نشان میدهد که «رابرت دوبویس» مرتکب
تجاوز و قتل در ســال  ۱۹۸۳نشده است .وی ماه گذشته از
زندان آزاد شــد .او  ۳۷ســال قبل در دادگاهی که متکی به
شهادت خبرچین غیرقابل اعتماد زندان و تحلیلهای نادرست
بود ،محکوم شده بود .دوبویس ۵۵ ،ساله ،در سال  ۱۹۸۳به
قتل باربارا گرامس  ۱۹ساله که هنگام رفتن به خانه از محل
کار خود در یکی از مراکز خرید تامپا مورد تجاوز جنســی و
ضرب و شتم قرار گرفت ،محکوم شد.

آمریکاییها با اخراج  100هزار دانشآموز سوری ،مدارس را به پادگان نظامی تبدیل کردند
اشغالگران آمریکایی به کمک شبه نظامیان کرد
تحت فرمان خود ،مدارس استان «حسکه» در شمال
شرق سوریه را تحت اشغال خود در آوردند و با ممانعت
از ورود دانشآموزان به مــدارس ،این مکانها را به
پایگاههای نظامی خود تبدیل کردند.
شــبه نظامیان ُکرد عضو گروه موســوم بــه «نیروهای
دموکراتیک سوریه» ،که از نظامیان تروریست آمریکایی دستور
میگیرند ،دهها مدرســه در اســتان حسکه سوریه را اشغال
کردند و آنها را در اختیار اشغالگران قراردادند .تروریستهای
آمریکایی نیز این مدارس را به پایگاههای خود تبدیل و حدود
 100هزار دانشآموز را از تحصیل محروم کردند .آمریکاییها
شــماری از مدارس را نیز به زندان تبدیل کردند .به گزارش
خبرگزاری فارس ،این اتفــاق در حالی رخ داد که نهادهای
بینالمللی در قبال آن ،کامال سکوت کردهاند.
خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) در این باره توضیح داد،
تنهــا یک روز از ورود معلمــان و دانشآموزان به مدارس در
استان حسکه نگذشته بود که شبه نظامیان موسوم به نیروهای
دموکراتیک سوریه با حمله به مدارس و اشغال آنها ،مانع ورود
دانشآموزان و معلمان شدند.
بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان حسکه،

به گزارش شفقنا ،رسانههای افغانستان اعالم کردند
کــه هنوز درباره موضوعات اصلــی مورد بحث ،توافق
نشــده اســت .پیش از این ،کابل اعالم کرده بود که
«برقراری آتش بس» باید نخستین دستور کار جلسه
مذاکرات باشد.
شــنبه گذشــته دو طرف در دوحه ،پشت درهای
بسته تشــکیل جلســه داده بودند و حتی یک گروه
تماس(میانجی) نیز تعیین کرده بودند.

مدارس پــس از تبدیل آن به مدارس
خصوصی ،قریب به  100هزار دانشآموز
از تحصیل بازماندهاند».
در واکنش به این اتفاق ،معلمان و
اولیاء دانشآموزان در مناطق مختلف
حسکه ،دست به تجمع و تحصن زدند.
خانوادههای دانشآموزان روزانه با تجمع
و تظاهرات مقابل مدارس ،مخالفت خود
را با اقدام آمریکاییها و شبه نظامیان
تحت فرمان آنها ،اعالم میکنند.
در واکنش به این اتفاق ،معلمان و اولیاء دانشآموزان در مناطق مختلف حسکه
به گفته خانوادههای دانشآموزان،
دست به تجمع و تحصن زدند.
شبه نظامیان قصد دارند مردم شهرها و
شبه نظامیان ُکرد۲۲۸۵ ،مدرسه از مقاطع مختلف تحصیلی روستاها را به خاطر مخالفت با حضور تروریستهای آمریکایی
را با زور ســاح به اشغال خود درآوردند و تنها  ۱۷۹مدرسه و شبه نظامی ،مجازات کنند .آنها همچنین ،سکوت نهادهای
باقی مانده اســت که توســط اداره آموزش و پرورش حسکه بینالمللی در برابر محرومیت هزاران دانشآموز از حق تحصیل
مدیریت میشود.
را مورد انتقاد قراردادند.
«الهام صورخان» رئیسکل آموزش و پرورش حسکه ،در
مردم حسکه محرومیت دانشآموزان از حق تحصیل را
این باره گفت« :به دنبال رفتار غیرمســئوالنه گروه نیروهای یک جنایت در حق هزاران نفر از اهالی این منطقه ســوریه
دموکراتیک سوریه در تصرف غیرقانونی مدارس حسکه و تالش میدانند .آنها که سالها با رنج جنایات گروههای تروریستی
برای تحمیل رویکرد آموزشی و تربیتی خود بر برخی از این دست و پنجه نرم کردهاند ،حاال با کسانی روبه رو هستند که

میخواهند کودکان و جوانان منطقه را از علم و دانش محروم
کنند و با گســترش جهل و بیســوادی ،راه را برای اجرای
پروژههای استعماری بیگانگان ،همراه کنند.

ادامه اعتراضهای مردمی در نیجریه
معترضان خواستار آزادی شیخ زکزاکی هستند

حساب کاربری شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه
با انتشار تصاویری اعالم کرده طرفداران وی بار دیگر با برپایی
تظاهرات در شهر «ابوجا» ،پایتخت این کشور خواستار آزادی
وی شدهاند.
اعتراضات علیه ادامه زندان غیر قانونی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر
جنبش اسالمی نیجریه و همسرش در سراسر نیجریه همچنان ادامه
دارد و مردم با در دست داشتن پرچمهای حسینی خواستار آزادی
رهبر خود هستند .حساب کاربری شیخ زکزاکی که توسط هواداران
وی در جنبش اســامی نیجریه اداره میشود نیز دیروز اعالم کرده
مــردم در «ابوجا» بار دیگر به خیابانها ریخته و خواســتار آزادی
شیخ و همسرش شدهاند .طی روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی
نیز همزمان با عزاداری در شهرهای مختلف نیجریه مردم خواستار
آزادی شیخ زکزاکی شدند که با یورش پلیس شماری از شیعیان به
شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند.
شــیخ زکزاکی و همســرش از ســال  2015و به دنبال یورش
ارتش نیجریه به حســینیه زاریا در کانودا همچنان در زندان به سر
میبرند .بر اســاس گزارشها در آن حمله نزدیک به  2هزار نفر از
شیعیان به شهادت رسیده و صدها نفر نیز زخمی شدند.گروههای
حقوق بشــری نیجریه بعدها فاش کردند که ارتش این کشور برای
پنهان کردن تعداد دقیق قربانیان ،اجساد آنها را در گورهای جمعی
دفن کرده است .نه اتحادیه اروپا و نه آمریکا و نه هیچ کشور غربی
مدعی دفاع از حقوق بشر ،حاضر نشدهاند علیه این جنایت هولناک
موضع موثری بگیرند!

شب ناآرام بیروت؛
هواداران سمیر جعجع در خیابانها رژه رفتند!

سرویس خارجی-
در پی بروز تنش میان طرفداران حزب «القوات اللبنانیه»
به رهبری جعجــع و «جریان ملی آزاد» به رهبری «جبران
باســیل :در بیروت ،ارتش لبنان برای توقف درگیری وارد
عمل شــد و طرفداران جعجع را نیز تلویح ًا مســئول این
تنشها معرفی کرد.
در حالی که لبنان درگیر مشــکالت حاد اقتصادی است که به
تعبیر رئیسجمهور این کشــور بدتر از شرایط جنگی است ،انفجار
بندر بیروت در  14مرداد این کشور را در شوک فرو برده و همچنان
خبر آتشسوزیهایی کم و بیش مشکوک از گوشه و کنار لبنان به
گوش میرســد (آخرینش آتش سوزیِ مجتمع تجاری در بیروت)،
هر از گاهی درگیریهای حزبی مشــکوکی نیز ضمیمه این وقایع
میشود تا اوضاع لبنان پیچیدهتر از قبل شود.
مراســم سالروز ترور «بشــیر الجمیل» (رئیسحزب فاالنژها و
رئیسجمهــور منتخب لبنان که  ۹روز پس از تحویل گرفتن مقام
ریاست جمهوری و قبل از ادای سوگند رسمی 14 ،سپتامبر ۱۹۸۲
برابر با  23شهریور  1361به همراه  ۲۵نفر از همراهانش ،در بیروت
محل تنشی در اطراف
با انفجار بمب به قتل رسید) در روز دوشنبه
ِ
دفتر مرکزی جریان ملی آزاد واقع در منطقه «میرنا الشالوحی» شهر
بیروت ،پایتخت لبنان ،میان طرفداران القوات اللبنانیه به ریاســت
«ســمیر جعجع» و حامیان جریان ملی آزاد به ریاســت «جبران
باسیل» بود.
ارتش وارد ماجرا شد و برای متوقف کردن این درگیری که در آن
تیر هوایی نیز شلیک شده است ،وارد عمل شد .گزارش شده ،ارتش
لبنان همچنین با انتشار بیانیهای در مورد حوادث آن شب منطقه
«ميرنا الشالوحي» بیروت اعالم کرده که طرفداران القوات اللبنانیه
به ســمت جریان ملی آزاد سنگ پرتاب کردهاند .ارتش اینگونه به
طور تلویحی طرفداران سمیر جعجع را مقصر حوادث دیشب اعالم
کرد .برخی تصاویر نشان میدهد ،هواداران جعجع در خیابانهای
بیروت رژه میروند!
جریان ملی آزاد با انتشار بیانیهای اتفاق رخ داده را شرح داد و آن
را «تعرض غیر قابل قبول» به حرمت دفتر کل خود و نیز حامیانش
دوران ترساندن جامعه ما از سوی یک
دانست و تأکید کرد« ،دیگر
ِ
اقلیت مســلح به دلیل وجود جریان ملی آزاد تکرار نخواهد شد».
به گزارش ایســنا ،این جریان در ادامه از نیروهای نظامی و امنیتی
خواست مسئولیت خود را بر عهده گرفته و مانع این ناهنجاری شوند.
گفتنی است ،چنانکه مشخص است دو طرف یکدیگر را متهم
کردهانــد؛ اما به دو قرینه میتوان احتمال داد که روایت طرفداران
باســیل به واقعیت نزدیکتر باشــد ،اول اینکــه ارتش نیز تلویحاً
طرفداران جعجع را متهم کرده است ،دوم هم اینکه سابقۀ جریان
جعجع به قدری تیره و تار است که پذیرش حرفهای آن را دشوار
میکند و همچنین این جریان ســابقه زیــادی در به راهانداختن
درگیری دارد.
امروز که ســالروز فاجعه انسانی در صبرا و شتیالست ،یادآوری
این نکته ضروری مینمایــد که جریان جعجع ادامه همان جریان
فاالنژهاست که در سالخی فلسطینیان واقع در صبرا و شتیال شریک
صهیونیستها بود.
فاالنژها به بهانه ترور بشیر الجمیل  3تا  5هزار فلسطینی پناهنده
و غالباً زن و کودک را سالخی کردند.

بمباران شدید تروریستها در ادلب

بیش از  12جنگنده ارتش روســیه بعــد از ظهر دیروز
مواضع تروریســتهای «جبهة النصره» در استان ادلب را به
شــدت بمباران کردند .به گزارش فارس ،برخی منابع محلی
اعــام کردند که یگ گردان هوایی کامــل در این عملیات
شــرکت کرده بودند .هر گردان یا اسکادران هوایی ۱۲ ،الی
 ۲۴جنگنده را در بر میگیرد.
همزمان با این حمالت هوایی ،توپخانه ســنگین ارتش
ک غرب استان
سوریه نیز مواضع تروریستها را در سه شهر 
ادلب ،گلوله باران کردند.
وزارت دفاع روســیه روز شنبه هشدار داده بود که گروه
تروریستی جبهه النصره خود را برای انجام تحرکات شیمیایی
در استان ادلب آماده میکند.
خبر دیگر اینکه ،منابع محلی در شــمال شرق سوریه از
سقوط یک فروند بالگرد متعلق به نظامیان اشغالگر آمریکایی
خبر دادند .منابع مذکور گفتند که پس از سقوط این بالگرد،
خودروهای زرهی آمریکایی منطقه را محاصره کردند.
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