
 حکم دادگاه لهستان 
به تقدم قوانین داخلی بر قوانین اتحادیه اروپا

حکم دادگاه قانون اساسی لهستان درخصوص تقدم 
قوانین داخلی بر قوانین اتحادیه اروپا جنجال به پا کرده 
طوری که نخست وزیر این کشور را واداشت تا اعالم 
کند، مثل انگلیس قصد خروج از اتحادیه اروپا را ندارد.

دادگاه قانون اساســی لهســتان طی حکمی اعالم کرد، 
قوانین این کشــور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد. در این 
حکم آمده اســت، در صورتی که قوانین وضع شــده توسط 
اتحادیه اروپا با قوانین داخلی لهستان تناقض داشته باشند، 

قوانین لهســتان دارای اولویت خواهند بود. در پی اعالم این 
حکم، جنجالی در لهســتان و اروپا بــه راه افتاد تا جایی که 
دولت فرانســه – کــه خود را رهبراتحاِد اروپایی محســوب 
می کند – در واکنشــی تند، لهستان را به خیانت به اتحادیه 
اروپا متهم کرد. به گزارش فارس، با جدی شدن این جنجال ها، 
»ماتئوش موراویکی« نخست وزیر لهستان روز جمعه ضمن 
اســتقبال از این حکم تأکید کرد کشــورش قصد خروج از 

اتحادیه اروپا را ندارد. 

سرکوب تظاهرات ضداسرائیلی
در »منامه« بحرین

نیروهای امنیتی آل خلیفه تظاهرات مردمی علیه 
عادی  سازی روابط با رژیم آپارتاید صهیونیستی در 

شهر منامه را به شدت سرکوب کرده اند.
برخی رســانه های عربی، بعدازظهر روز جمعه، گزارش 
دادنــد که مردم این کشــور در رد عادی  ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی در بخش های مختلفی از شهر منامه، 
پایتخــت بحرین، تظاهرات کرده انــد. پایگاه خبری حزب 
»الوفاق« بحرین هم گزارش داد که این تظاهرات همزمان 

 با تدابیر شدید امنیتی نیروهای آل خلیفه برگزار شده است.  
به گزارش فارس، پس از آنکه مردم شعارهای ضدصهیونیستی 
و ضدعادی  سازی روابط سر دادند، نیروهای امنیتی آل خلیفه 
اقدام به سرکوب این تظاهرات کردند. موج تظاهرات مردمی 
در بحرین علیه عادی  ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی 
زمانی در این کشــور تشدید شــد که »یائیر الپید«  وزیر 
خارجه رژیم آپارتاید اسرائیل برای افتتاح سفارت این رژیم 

به منامه سفر کرد. 
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روز جمعه اتفاق افتاد

شهادت 100 نمازگزار شیعه
در انفجار تروریستی مسجد والیت قندوز

 چرخش غرب به سمت سوریه 
پس از پیروزی دمشق علیه تکفیری ها

 رأی عجیب سازمان ملل: تحقیقات 
درباره جنایات جنگی عربستان در یمن متوقف شود!

فردا برگزار می شود

انتخابات مهم پارلمانی عراق با 25 میلیون واجد شرایط 

کوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی-
به دنبال وقوع یک انفجار تروریســتی در میان 
نماز گزاران مسجد شــیعیان افغانستان در والیت 
قندوز حداقل 100 نفر شهید و 150 نفر مجروح شدند. 

گفته شده، شمار شهدا بیشتر هم خواهد شد.
برای شیعیان مظلوم افغانستان فرقی نمی کند حکومت 
این کشــور دست اشرف غنی باشد یا دست طالبان در هر 
دو حالــت، آنها بنا به دالیل متعــدد هدف اصلی حمالت 
تروریســتی هســتند. طالبان پیش از تسلط بر افغانستان 
اعــالم کرده بود جان و مال و ناموس شــیعیان در امارت 
اســالمی آنها محفوظ خواهد ماند اما بعد از تسلط بر این 
کشــور اخبار و گزارش هایی از مناطق شــیعه نشین این 
کشور منتشر شده که طالبان شیعیان این مناطق را مجبور 
به کوچ اجباری کرده و خانه های آنها را به آتش کشــیده 
اســت. حاال دیروز جمعه منابع خبری از وقوع یک انفجار 
خونین تروریستی در مســجد شیعیان والیت قندوز خبر 
داده اند. رسانه های خبری در مورد تعداد شهدا و مجروحان 
این انفجار گزارش های متفاوتی منتشر کردند. خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس« به نقل از منابع خــود گزارش داد که 
تلفات انفجار در مراسم نماز جمعه مسجد جامع شیعیان 
در والیت قندوز، حداقل ۱۰۰ کشته و حدود ۱۵۰ مجروح 

است. این انفجار در مسجد جامع »سیدآباد« واقع در مرکز 
والیت »قندوز« در شــمال افغانســتان و حین وقوع نماز 

جمعه به وقوع پیوسته است.
واکنش طالبان

ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان دیروز درباره این 
انفجار طی توئیتی نوشت: »ظهر امروز یک انفجار مسجد 

هموطنان شیعه ما را هدف گرفت... در نتیجه آن تعدادی 
از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. یک واحد ویژه برای 

تحقیقات به محل اعزام شده است.« 
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر بــه نقــل از الجزیره، 
 گــروه تروریســتی داعــش مســئولیت ایــن انفجــار را 

بر عهده گرفت.

فروپاشی اقتصادی
خبر دیگر از افغانستان اینکه نماینده برنامه جهانی غذا 
در افغانستان ضمن تاکید بر عواقب ویرانگر مسدود شدن 
دارایی های افغانســتان در کشورهای عمدتا غربی تصریح 

کرده اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی است.
بــه گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگــزاری آناتولی، 
»مری الن مــک گروتی«، نماینده برنامــه جهانی غذای 
ســازمان ملل متحد در افغانستان نشست خبری مجازی 
کــه در کابل برگزار شــد نســبت به افزایش »ســرعتی 
باورنکردنــی« بحــران انســانی در این کشــور هشــدار 
داد.  وی ضمــن اشــاره به اینکــه ۱۸ میلیــون نفر در 
 افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند، گفت:
۱۴ میلیون نفر، یعنی از هر ۳ افغان یک نفر امنیت غذایی 
 ندارند، ۲ میلیون کودک نیز با معضل ســوء تغذیه مواجه 
هســتند. »مک گروتی« با تاکید بر عواقب ویرانگر مسدود 
شدن دارایی های افغانستان تصریح کرد: اقتصاد افغانستان 
در آستانه فروپاشی است. وی با اشاره به اینکه افغانها فقط 
می تواننــد هفته ای ۲۰۰ دالر از بانک ها برداشــت کنند و 
حقوق آنها پرداخت نمی شود، گفت: مردم کاالهای خانگی 
و فرش خود را برای خرید غذا می فروشند، آنها نمی توانند 

هر روز غذا بخورند و وعده های خود را کم می کنند.

ســناتورهایی از دو حزب آمریکا از رئیس جمهور 
این کشور خواســته اند در صورت عدم صدور روادید 
بیشــتر برای آمریکایی ها جهــت فعالیت در اماکن 
دیپلماتیک در روسیه، ۳00دیپلمات دیگر روس را از 

این کشور اخراج کند.
تنش های دیپلماتیک بین روســیه و غرب وارد مرحله 
جدیدی شــده وایــن تنش ها پس از آن شــدت گرفت که 
جمهوری چک، فروردین امســال روسیه را به دست داشتن 
در انفجار دو انبار مهماتــش متهم کرد. به دنبال اتهام زنی 
دولت جمهوری چک به روســیه دربــاره انفجارها در انبار 
مهماتی وربتیس در سال ۲۰۱۴ که دو کشته بر جا گذاشت، 
ایــن دولت از تصمیم خود برای اخــراج ۱۸ دیپلمات روس 
خبر داد. روســیه اقدام این کشــور را با اخراج ۲۰ دیپلمات 
جمهوری چک پاسخ داد و آمریکا را به دست داشتن در این 
اتهام زنی ها متهم کرد. طی ماه های اخیر کشــورهای غربی 
از جمله آمریکا، لهســتان، جمهوری چک، استونی، لیتوانی 
و لتونــی، با تحریک واشــنگتن، تعــدادی از دیپلمات های 
 روس را اخــراج کردند که با پاســخ متقابل مســکو همراه

 شده است.
در جدیدتریــن دور ایــن تنش هــا خبر رســیده که 
ســناتورهای دموکــرات و جمهوری خواه از »جــو بایدن« 
رئیس جمهــور آمریکا خواســته اند در صــورت عدم صدور 
روادید بیشــتر برای آمریکایی ها جهــت فعالیت در اماکن 
دیپلماتیک واشنگتن در روســیه، ۳۰۰دیپلمات روس را از 
این کشور اخراج کند. به نوشته »رویترز«، این پیشنهاد که 
توســط سناتورهای دموکرات »باب منندز« و »مارک وارنر« 
و سناتورهای جمهوری خواه »جیم ریش« و »مارکو روبیو« 
به عنوان ســران کمیته های روابط خارجی و اطالعاتی سنا 
داده شــده، باعث تشــدید اختالف کنونی بین واشنگتن و 

مسکو حول نحوه فعالیت دیپلمات ها می شود. 

پیــش از این وزارت خارجه روســیه اعالم کرده بود که 
در ماه اوت )مرداد( ســفارت آمریکا در مســکو را از حفظ، 
اســتخدام یا قرارداد کارکنان روسی یا سایر کشورها به جز 
نگهبانان منع کرده و این دفتر مجبور شــده ۱۸۲ کارمند و 
ده ها پیمانکار را اخراج کند. سناتورهای آمریکایی در این باره 
گفته اند اقدام مســکو بدان معناست که تنها ۱۰۰ دیپلمات 
آمریکایی در روسیه حضور دارند، در حالی که ۴۰۰ دیپلمات 
روس در سراســر آمریکا مستقر هســتند. رویترز این را هم 
نوشــته که، این ســناتورها در نامه  خود به بایدن نوشته اند: 
»این عدم تناســب در نمایندگی دیپلماتیک غیرقابل قبول 
است. بر این اساس، روســیه باید روادید کافی برای نزدیک 
شــدن به برابری بین تعــداد دیپلمات هــای آمریکایی در 
روســیه و تعداد دیپلمات های روســی که در ایاالت متحده 
مســتقر هســتند، صادر کند. اگر مســکو این کار را نکند، 
بایدن بایــد ۳۰۰ دیپلمات روس را اخراج کند«. در واکنش 
به موضع گیری سناتورهای آمریکایی، وزارت خارجه روسیه 
گفت: آمریکایی ها باید بدانند که خودشان تقاص این کار را 
باید پس بدهند. همچنین مسکو تعداد دیپلمات گفته شده 

از ســوی مقامات آمریکایی را در واشــنگتن ندارد و به نظر 
می رســد این تعداد نفرات گفته شــده توسط آمریکا شامل 
کارکنان دیپلماتیک در نمایندگی روســیه در سازمان ملل 

نیز باشد.
 اخراج روس ها از ناتو

همزمان ســازمان ناتو نیز اعالم کرده شماری از اعضای 
هیئت دیپلماتیک روســیه در ائتالف را درخصوص اتهاماتی 
نظیر قتل و جاسوسی اخراج می کند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از اسپوتنیک، سخنگوی ناتو به خبرگزاری اسپوتنیک گفته، 
به رغم کاهش نمایندگی دیپلماتیک روســیه در ناتو اما این 
سازمان همچنان از مذاکرات هدفمند استقبال می کند. طبق 
گزارش هــا ائتالف ناتو تصمیم گرفتــه تعداد اعضای هیئت 
روســیه در ناتو را کاهش داده و اعتبارنامه هشت دیپلمات 
را لغــو و آنها را اخراج کند. ســخنگوی ناتو هم در این باره 
گفته: »ناتو این اقدام را به دلیل انجام فعالیت های خصمانه 
آنها نظیر قتل و جاسوسی انجام داده است...ائتالف همچنین 
پســت های دو دیپلمات دیگر در هیئت روسیه را لغو خواهد 

کرد.«

حادثه مشکوک برای زیر دریایی آمریکا
همزمان با افزایش تنش های دیپلماتیک بین روســیه و 
آمریکا تنش های نظامی بین چین و آمریکا نیز افزایش پیدا 
کرده است. کانون این تنش ها در منطقه دریای چین جنوبی 
است. در همین رابطه ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد 
یک زیردریایی هسته ای این کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
در دریای چین جنوبی با جســمی در زیر آب برخورد کرده 
است. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد که زیردریایی هسته ای »یو اس اس کنتیکت« این 
کشور هنگام حرکت در آب های بین المللی در منطقه اقیانوس 
هند-آرام، به یک شیء نامعلوم برخورد کرد و مدعی شد این 
حادثه منجر به جراحات مرگبار نشده است. مقامات آمریکایی 
مدعی شــدند که این حادثه در آب های بین المللی در دریای 
چین جنوبی روی داده و دست کم ۱۵ نفر از خدمه آن دچار 
جراحات سطحی مانند کبودی و بریدگی شدند. به گفته این 
مقامات میزان آســیب وارده در حال ارزیابی اســت و نیروی 
دریایی آمریکا درخصوص این حادثه از کشــوری درخواست 
کمک نکرده اســت. آمریکایی ها اینکه این زیر دریایی با چه 

چیزی برخورد کرده را اعالم نمی کنند!
دولت آمریکا همچنین برای تقابــل با قدرت روزافزون 
چین بخش تــازه ای در ســازمان اطالعــات مرکزی خود 
تاسیس کرده که گفته شده تمرکز آن بر روی »تهدیدهای 
چین«خواهد بود. »ویلیام برنز«رئیس سیا روز پنجشنبه ایجاد 
»مرکز مأموریت چین« را به عنوان بخشــی از بازبینی های 
راهبردی که بهار گذشته راه اندازی کرده بود، اعالم کرد. برنز 
مدعی شــد که هدف این مرکز مقابله با چالش های جهانی 
اســت که چین ایجاد می کند. او گفت کــه این واحد تازه 
»کارهای گردآوری اطالعات ما از مهم ترین تهدیدی که در 
قرن بیســت و یکم با آن رو به رو هستیم، یعنی دولت بسیار 

متخاصم چین را تقویت خواهد کرد.« 

سرویس خارجی-
همزمان با اعالم وزیر خارجه ســوریه مبنی بر چرخش غربی ها 
به سمت سوریه پس شکســت آنها و پیروزی دمشق بر تروریسم، 
واشنگتن پست هم نوشت، آمریکا از متحدان عربش خواسته، روند 

عادی  سازی با دولت دمشق را در پیش بگیرند.
با قطعی شدن شکست تروریست های تکفیری که پروژه ای غربی، عبری 
و عربی بــرای زمین زدن مقاومت منطقه بود، کشــورهایی که در این پروژه 
مشــارکت داشتند، نا امید شده و رفته رفته به ســمت عادی  سازی روابط با 
دمشــق پیش می روند. در همین رابطه »فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه 
در گفت وگو با کانال های الســوریه و االخباریه السوریه می گوید علت چرخش 
کشورهای عربی، پیروزی دمشق بر تروریست های تکفیر است: »ما امیدواریم 
که افق جدید روابط با برادران در اردن گشــوده شود و امیدواریم و پیش بینی 
می کنیم که کشــورهای عربی نه فقط با سوریه بلکه همگی با یکدیگر روابط 
نزدیکی پیدا کنند... نمی توان از تغییر موضع ســخن گفت؛ بلکه این شکست 
غرب بود و دستاورد سوریه در مبارزه با تروریسم، دلیل تغییر مواضع سیاسی 

بین المللی در قبال سوریه بود.«
المقداد این را هم گفت که:»عرصه بین المللی دیگر اجازه نمی دهد آمریکا 
و اتحادیه اروپا به صورت تک قطبی تسلط داشته باشند.« وزیر خارجه سوریه 
بر لزوم خروج اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای از مناطق شمال و شمال شرق 
ســوریه هم تاکید کرد و گفت: »اگر مقاصد ترکیه استعمارگری باشد این یک 
خیال باطل و اتالف مال و وقت و جان اســت زیرا سوریه هرگز قبول نمی کند 
که یک میلیمتر از خاک خود را از دست بدهد و مبارزه با تروریسم تا نابودی 
 آنچــه در ادلب و چه منطقه الجزیره ســوریه ادامــه دارد.« در همین حال، 
»جاش روجین« ســتون نویس روزنامه آمریکایی »واشــنگتن پست« هم، در 
یادداشــتی به عادی شدن روابط کشــورهای عربی با سوریه پرداخت و گفت 
که »عبداهلل دوم« شــاه اردن از زمان دیداری که با »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا در کاخ ســفید داشت، هدایت یک روند عادی  سازی منطقه ای سریع را 
با دولت »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه آغاز کرده است. نویسنده خاطرنشان 
می کند با آنکه این اقدام با سیاست های آمریکا در قبال سوریه تعارض دارد و 
قانون آمریکا اجازه چنین کاری را نمی دهد؛ اما دولت جو بایدن تصمیم گرفته 

است که از حاال به بعد با این جهت گیری، مبارزه فعاالنه ای نداشته باشد.
پیام تبریک لبنان به بشار اسد

از سوی دیگر، »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان در پیامی به »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه ضمن تبریک چهل و هشتمین سالروز جنگ آزادی بخش 
اکتبر تأکید کرد که سوریه ناتوانی قدرت رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت 
را ثابت کرد. در پیام بری آمده: »مردانی که اکتبر آزادی بخش را خلق کردند 
قادر هستند امروز اکتبر پایدار برای رویارویی با تروریسم و محاصره خلق کنند؛ 
اکتبری که سوریه را قوی و مستحکم و به عنوان کانونی برای هویت عربی نگه 
دارد«. جنگ اکتبر )یا رمضان( نبردی اســتثنایی بود و کشورهای عربی پس 
از تحمل چندین شکست از اسرائیل ، در یک تبانی مخفیانه تصمیم به جبران 
شکســت های قبلی گرفتند و در یک عملیات غافلگیرانه در اکتبر سال ۱۹۷۳ 
اقدام به حمله به اســتحکامات خط بارلو واقع در جنب کانال سوئز و ارتفاعات 
جوالن کرده و موفق شــدند بخش های قابل توجهی از مناطق ۱۹۶۷ را پس 
بگیرند. اما رژیم صهیونیســتی پس از شوک حمله غافلگیرانه توانست نتیجه 
جنگ را در هفته سوم به نفع خود تغییر دهد و آمریکا و شوروی در چارچوب 
توافق ها و بر اســاس منافع خود به کشورهای عرب فشار آوردند تا آتش بس 
را بپذیرد. بر اســاس قراردادهای منعقده این جنگ در نهایت آزاد  سازی شهر 
قنیطره و بخشــی از ســرزمین های جوالن و بخش هایی از صحرای ســینا را 
به دنبال داشــت. این جنگ نتایج بسیار زیادی داشت از جمله آنکه مشخص 
شد در صورت وجود برنامه ریزی و همت، »ارتش اسرائیل شکست پذیر است.«

سرویس خارجی-
در حالی که فردا عموم مردم عراق به پای صندوق های 
رأی خواهند رفت تا نتیجه انتخابات مهم پارلمان را رقم 
زنند، روند رأی گیری برای گروه های خاص از دیروز شروع 
شده است. گفته شده در این دوره 25 میلیون نفر واجد 

شرایط برای شرکت در انتخابات هستند.
روز )پنجشنبه، ۷ اکتبر(، چهارمین دوره پارلمان عراق 
از زمان حمله آمریکا به این کشــور در سال ۲۰۰۳ و سقوط 
رژیم صدام، به پایان رســید. این پارلمان که سوم سپتامبر 
)شهریور-مهر( ۲۰۱۸ به ریاست »محمد الحلبوسی« فعالیت 
خود را آغاز و تاکنون بیش از ۱۵۰ نشست برگزار کرده بود، 

رسماً به پایان  رسید تا مجلس جدید تشکیل شود.
شبکه الجزیره انگلیســی در همین رابطه طی گزارشی 
نوشته، امسال ۲۵ میلیون عراقی واجد شرایط هستند تا در 
انتخابات پارلمان این کشور شرکت کنند. روز یکشنبه )فردا( 
عموم مردم به پای صندوق های رأی خواهند رفت، اما روند 
رأی گیری از گروه های خاص از روز جمعه شروع شده است؛ 
گروه های خاص شــامل نظامیان، نیروهای امنیتی، زندانیان 
و آوارگان داخلــی می شــود. رأی گیــری گروه های خاص 
امــروز نیز ادامه می یابد. فضاِی گمانه زنی ها و پیش بینی ها و 
نظرسنجی ها از همین حاال داغ شده  است. نشریه »نیویورک 
تایمــز« هم پیش بینی کرده شــیعیان که اکثریت جمعیت 
بیــش از ۴۰ میلیونی عراق را تشــکیل می دهند، پیروز این 

دور از انتخابــات خواهند بود. گفتنی اســت، تغییر بارز در 
انتخابات کنونی که پنجمین انتخابات پس از ســال ۲۰۰۳ 
محســوب می شــود، تصویب قانون انتخابات جدید بود که 
به موجب قانون انتخابات شماره ۹ سال ۲۰۲۰، عراق به جای 
۱۸ حوزه انتخابیه به ۸۳ حوزه انتخابیه تقســیم شده و آراء 
رأی دهندگان به طور مستقیم به نامزدهای آنها می رود و حائز 
باالترین رأی خواهند شد؛ درست به خالف قانون قبلی که در 

آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند. 
بر خالف نظام انتخابات ســابق که ۴ انتخابات پارلمانی 

میــان ســال های ۲۰۱۸ - ۲۰۰۶ براســاس آن برگــزار 
شــد، در نظام جدید کشــور به ۸۳ حوزه انتخابیه براساس 
نســبت جمعیتی اش تقسیم شده اســت، از جمله بغداد که 
پرجمعیت ترین اســتان عراق اســت و بیــش از ۲۱ درصد 
جمعیت عــراق را در خود جای داده به ۱۷ حوزه تقســیم 
شــده است. پارلمان در نظام سیاســی عراق به دلیل نقشی 
کــه در معرفــی نخســت وزیر و تأیید کابینــه دارد، دارای 
جایگاهی ویژه اســت. رهبران سیاســی عراق بر اساس یک 
قانون نانوشته، پست های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، 

ریاست جمهوری و رئیس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی 
بزرگ این کشور تقسیم کرده اند به نحوی که نخست وزیری 
برای شیعیان، ریاســت جمهوری در اختیار ُکردها و ریاست 
پارلمان با اهل سنت است. البته باید توجه داشت که موضوع 
مهم رقابت های پســاانتخاباتی است که حتی می توان گفت 
اهمیتی بیشــتر از رقابت های پیش از انتخابات دارد. پس از 
برگزاری انتخابات، مهم ترین موضوع تشکیل »ُکتله اکبر« یا 
فراکسیون بزرگ تر اســت که با حمایت ۵۰ درصد به عالوه 
یک نماینده یعنی ۱۶۵ نماینده پارلمان شــکل می گیرد و 
هیچ ائتالفی نیز نمی تواند به تنهایی این تعداد کرســی را به 
دست آورد. »کتله اکبر« فرصت معرفی نخست وزیر و تشکیل 
کابینه را خواهد داشــت. بنابراین، ائتالف های پساانتخاباتی 
اهمیت زیادی پیدا می کنند، موضوعی که ســبب می شــود 

معرفی نخست وزیر جدید حتی تا چند ماه به طور انجامد.
ائتالف هایــی که »کتلــه اکبر« را تشــکیل می دهند 
می تواننــد سرنوشــت سیاســی »مصطفــی الکاظمــی«، 
نخســت وزیر کنونی عراق را نیز تعیین کنند. اگرچه اکنون 
الکاظمی شانس نخست تصدی پست نخست وزیری است، اما 
این احتمال نیز وجود دارد که الکاظمی پست نخست وزیری 
را در اختیار داشته باشد. حیدر العبادی پس از ۴ سال موفق 
نشد برای بار دوم به نخست وزیری برسد و الکاظمی نیز از ماه 
ِمی )اردیبهشت-خرداد( ۲۰۲۰ تاکنون پست نخست وزیری 

عراق را بر عهده دارد.

دبیرکل جهاد اسالمی در مراسم سالگرد تأسیس 
این جنبش بر وجوب مبارزه با رژیم صهیونیســتی 
تأکید کرد و گفت، »این ها تفاله های تاریخ هستند و 

مبارزه با قاتالن صهیونیست مانند نماز واجب است.«
»زیاد النخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در ســی و چهارمین سالروز تأســیس این جنبش بر اتحاد 
قوای مقاومت در فلســطین و منطقه و حمایت از این اتحاد 
تأکید کرد. بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، النخاله گفت: 
»بر حق خود در تمام فلســطین و اینکه مقاومت گزینه ما 
تا پیروزی اســت، تأکید می کنیم.« وی در ادامه بر ضرورت 
مقابله با گشتی های صهیونیستی که وارد روستاها و شهرهای 
فلسطینی در کرانه باختری و قدس می شوند، و ملت فلسطین 
را به شــهادت می رسانند یا بازداشت می کنند، تأکید کرد.« 
النخاله بار دیگر بر رد تمام پروژه ها در راســتای عادی  سازی 
روابط و صلح با دشــمن صهیونیستی تأکید کرد و در اشاره 
به اقدام برخی کشورها در عادی  سازی روابط با تل آویو گفت، 
همه این ها به حســاب ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین 
انجام می شود. وی گفت:» مبارزه با این قاتالن صهیونیست 
مانند نماز واجب است ، این ها تفاله های تاریخ هستند و نباید 

اجازه دهیم بر ما مســلط شوند مهم نیست موازنه قوا چقدر 
نامتوازن باشد. یا زندگی کریمانه برای ملت فلسطین یا ذلت 

مستدام.«
النخاله درخصوص فرار شش اسیر فلسطینی هم گفت، 
آنچه پس از »تونل آزادی« رخ داد و شهادت چند فلسطینی 
در جنین، قدس و اطراف آنهــا بار دیگر تأکید کرد که این 
ســرزمین و قدس ازآن ماست و دشمن رو به نابودی است. 
خالد البطش عضو دفتر سیاســی جنبش جهاد اسالمی هم 
گفت، جلوگیری از عدم ایفای نقش غزه در فرماندهی طرح 
ملی فلســطین، به شکست منتهی خواهد شــد؛ زیرا کرانه 

باختری، گورستان پروژه صهیونیسم خواهد بود.
شیمون پرز و آزار جنسی

»کولت آویتال« سیاســتمدار و از اعضای ســابق حزب 
کار در کنســت )پارلمــان رژیم صهیونیســتی( گفت که 
»شیمون پرز« نخست وزیر اسبق این رژیم سعی کرده است 
به او تجاوز جنســی کند. پایگاه خبری »قدس«، به نقل از 
روزنامه عبری زبــان »هاآرتص« در این خصوص گزارش داد 
که شــیمون پرز در دهه هشتاد- حین کار- کولت آویتال را 
دو بار آزار جنســی داده است. هاآرتص در ادامه گزارش خود 

اضافه کرد کــه یکی از این موارد زمانــی بوده که هر دوی 
آنها در یک هیئت دیپلماتیک در فرانسه حضور داشته اند و 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی از آویتال برای خوردن 
صبحانــه در هتل دعوت به عمل مــی آورد و او را مورد آزار 
جنسی قرار می دهد. طبق این گزارش، کولت آویتال، مشاور 
پرز و »یوســی بلن« معاون ســابق نخست وزیر را در جریان 
این اقدامات قرار داده اســت. کولت آویتال به مدت ۳۸ سال 
در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی فعالیت داشته و در 
برهه ای به عنوان ســفیر تل آویو در پرتغال و سرکنسول این 
رژیم در نیویورک مشــغول به کار بوده اســت. شیمون پرز 

نخست وزیر اســبق رژیم صهیونیستی دو بار ریاست کابینه 
تل آویو را در اراضی اشــغالی بر عهده داشــته است؛ یک بار 
از ســال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ و بار دوم از ســال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ 
پس از ترور »اسحاق رابین« نخست وزیر اسبق این رژیم. پرز 
همچنین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ ریاست رژیم صهیونیستی 
را برعهده داشته و سرانجام در سال ۲۰۱۶ به هالکت رسید.
خبر دیگر اینکه، آیلت شــاکد وزیر امــور داخلی رژیم 
صهیونیستی که دوشنبه پیش برای دیدار با مقامات اماراتی 
به ابوظبی سفر کرده بود در مصاحبه با یک روزنامه اماراتی 
ضمن تمجید از مدیریت هوشــمند در این کشور و ضرورت 
یادگرفتــن تل آویو از آن، تاکید کــرد که مخالف راه حل دو 
دولتی اســت و در دولت کنونی رژیم صهیونیســتی درباره 
تشکیل کشور مســتقل فلســطینی بحثی صورت نخواهد 
گرفــت. وی در بخش دیگری از ایــن مصاحبه درخصوص 
تشــکیل کشور مستقل فلســطینی گفت که هرگز این امر 
محقق نخواهد شــد و توضیح داد: »دولت اســرائیل چه به 
ریاست نفتالی بنت، نخســت وزیر فعلی چه به ریاست یائیر 
الپید در دوره ای که نخست وزیری را بر عهده گیرد، در مورد 

تاسیس کشور فلسطین بحث نخواهد کرد«.

دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین: مبارزه با صهیونیسم مثل نماز واجب است

دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن انتقاد شدید از »توزیع نابرابر و 
احمقانه« واکســن کرونا در جهان کمک ۸ میلیارد دالری کشورهای 

توسعه یافته را برای حل این مشکل خواستار شد. 
داده های وبگاه »ورلد امترز« نشان می دهد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
تا عصر دیروز از مرز ۲۳۷ میلیون و ۶۴۸ هزار نفر فراتر رفت و شمار فوتی ها نیز 
به بیش از ۴ میلیون و ۸۵۱ هزار نفر رسید. بر اساس گزارش ها جهان همچنان 
از توزیع نابرابر واکســن کرونا به شــدت رنج می برد و در حالی که بسیاری از 
کشورهای صنعتی و توسعه یافته تزریق ُدز سوم واکسن کرونا را آغاز کرده اند و 
حتی حیوانات خود را نیز واکسینه می کنند، کشورهای فقیر هنوز در تزریق ُدز 
اول خود نیز دچار مشــکل هستند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
نیز خواستار کمک مالی ۸ میلیارد دالری برای کمک به توزیع عادالنه واکسن 

کووید- ۱۹ در سراسر جهان شده است. 
وی حین صحبت در رویدادی مشــترک با سازمان جهانی بهداشت برای 
یافتن اســتراتژی جدیــد برای فرآیند واکسیناســیون، اعالم کــرد: »خأل در 
واکسیناسیون خطرناک است چرا که می تواند منجر به ایجاد سویه های جدید 
و افزایش شــمار قربانیان کرونا شود.« دبیرکل ســازمان ملل متحد از رهبران 
بیست کشــور موسوم به »گروه بیست« خواست تا هرچه سریع تر در ارتباط با 

واکسیناسیون در دنیا اقدامی انجام دهند.
وی درباره نابرابری در واکسیناسیون علیه کرونا گفت: »نابرابری در توزیع 
واکسن نه تنها غیر اخالقی بلکه احمقانه است. این خأل در واکسیناسیون باعث 
می شود ســویه های جدیدی شکل گرفته و انتشار پیدا کنند، میلیون ها کشته 
جدید بر جــای می گذارد و باعث رکود اقتصادی می شــود که هزاران میلیارد 
خسارت بر جای می گذارد«. گوترش در ادامه ضمن اظهار تاسف افزود: به جای 
اقدامات هماهنگ جهانی برای رســاندن واکسن به جا هایی که بیش از همه به 
آن نیاز دارند، ما شاهد احتکار واکسن، ملی گرایی در زمینه واکسن و دیپلماسی 

واکسن بوده ایم. 
گفتنی است تنها ۲.۴ درصد از کشور های کم درآمد حداقل یک ُدز واکسن 
را دریافت کرده اند. این در حالی است که کشور های ثروتمند همچنان مشغول 
انبار کردن واکسن هستند. استراتژی اعالمی و جدید سازمان جهانی بهداشت 
این اســت که تا پایان ســال جاری میالدی ۴۰ درصد و تا میانه ســال ۲۰۲۲ 

میالدی، ۷۰ درصد از مردم جهان را واکسینه کند.

نیجریه
القدس العربی: گزارش های محلی حاکی از کشــته شــدن ۲۹ نفر در 
حمالت مســلحانه در ایالت »زامفارا« در شــمال شرقی نیجریه و »کاتسینا« 
در شــمال غربی این کشور اســت. افراد ناشناس با حمله مسلحانه به منطقه 
»کاورا ناموندا« در ایالت »زامفارا« باعث کشته شدن ۱۹ نفر و آتش سوزی در 
تعدادی از منازل مسکونی شدند. افراد ناشناس همچنین به سمت شماری از 
نمازگزارانی که در حال بازگشت از مسجدی در ایالت کاتسینا بودند، تیراندازی 
کرده و ۱۰ نفر را به قتل رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کردند. هنوز هویت 

تروریست ها مشخص نشده است.
الجزایر

آناتولی: اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانســه علیه الجزایر خشــم مردم 
این کشــور را برانگیخته و فعاالن اجتماعی با راه اندازی هشتگ هایی خواستار 
تحریم کاالهای فرانسوی شدند. فعاالن شبکه های اجتماعی از چند روز پیش 
هشتگ »اخراج ســفیر فرانسه خواسته مردمی«، »تحریم فرانسه« و »تحریم 
کاالهای فرانسوی« را راه اندازی کردند که با استقبال کاربران این کشور مواجه 
شد. فعاالن اجتماعی همچنین فهرستی از کاالهای فرانسوی را تهیه کرده اند 
تا با کاالهای تولید کشورشان جایگزین کنند. همچنین دولت الجزایر در حال 
بررسی اقدام دیگری برای بازنگری در روابط اقتصادی و تجاری با فرانسه است.

عربستان
فارس: شــبکه ۲۴ تلویزیون عربستان، بعدازظهر سه شنبه پیش خبر داد 
که آل سعود »مسلم بن محمد المحسن« یکی از زندانیان سیاسی در عربستان 
را اعدام کرده اســت. وزارت کشور آل ســعود در اتهامات ادعایِی علیه او اعالم 
کرده است این زندانی سیاسی در آنچه گروه تروریستی خوانده شده، مشارکت 
داشته است اما خانواده مسلم بن محمد المحسن در زمان دستگیری او، تأکید 
کرده بودند که پسرشــان در هیچ عملیاتی علیه نیروهای امنیتی ســعودی 
مشــارکت نداشــته و رژیم ســعودی دروغ می گوید. بنابر گفته سازمان های 
حقوق بشــری، آل سعود از آغاز ســال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۵۰ حکم اعدام 

را اجرا کرده است.
پرو

رویترز: پس از اســتعفای جمعی نخســت وزیر و کابینه پــرو، »پدرو 
کاستیلو« در این کشورآمریکای التین، نخست وزیر جدید تعیین کرد. »پدرو 
کاســتیلو« رئیس جمهور چپگرا و دارای عقاید سوسیالیســتی در پرو »مارتا 
واسکز« رئیس پیشین کنگره این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین 
کرد. مارتا واسکر نخست وزیر جدید پرو که وکالت خوانده است، سابقه ریاست 
بر کنگره این کشور در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ را دارد. تغییر نخست وزیر پرو 
در شرایطی انجام شده که هفتم مرداد ماه سال جاری، پدرو کاستیلو به عنوان 

رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

تشدید جنگ دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو؛ آمریکا 300 دیپلمات روس را اخراج می کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل با توقف مأموریت بازرسان مستقل 
درخصوص بررسی وقوع جنایات جنگی در یمن موافقت کرد. سازمان 

ملل به دالرهای سعودی وابسته است.
ســازمان ملل در ۷۸ ماه گذشــته همواره یکی از متهمان اصلی جنایت 
علیه مردم یمن بوده اســت. این سازمان با سکوت و در برخی موارد همراهی 
خود با ائتالف ســعودی سبب کشــتار مردم بیگناه یمن شده است. این روند 
همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اقدام، شــورای حقوق بشــر سازمان ملل 
شامگاه پنج شنبه با اختالف آرای بسیار اندک به پایان مأموریت بازرسان خود 
در یمن رأی مثبت داد. به نوشــته وبگاه العربی الجدید، اعضای این شــورا در 
رأی گیری خود بر سر تمدید دو ساله یا لغو مأموریت این بازرسان که بر روی 
احتمال وقوع جنایات جنگی در یمن تحقیق می کردند، به بحث پرداختند. در 
این رأی گیری از ۴۷ عضو شورا، ۲۱ عضو با تمدید مأموریت بازرسان مخالفت 
کرده و ۱۸ عضو دیگر موافق بودند. هفت عضو نیر رأی ممتنع دادند و نماینده 
کشور اوکراین نیز غایب بود. این طرح را نماینده کشور هلند مطرح کرده بود.
فعاالن حقوق بشــر می گویند که دولت عربســتان به شــدت برای عدم 
تصویب این طرح فشار آورده است. »عبدالرشید الفقیه« مدیر اجرایی سازمان 
حقوق بشــری »مواطنه« در یمن در این خصوص گفت: »شورای حقوق بشر 
قصد داشــت با همکاری سازمان های حقوق بشری ساز و کار جدیدی را برای 
تحقیــق درخصوص وقوع جنایات جنگی در یمن آغاز کند که پایان مأموریت 
تیم بازرسان یک هدیه با ارزش برای ناقضان حقوق بشر در یمن و ضربه دیگر 
به قربانیان جنگ است.« در تاریخ ۱۴ سپتامبر )۲۳ شهریور( این شورا با فشار 
و البی گری عربستان مانع از قرائت گزارش تیم بازرسان درخصوص جنگ یمن 
شد. در این گزارش عربستان ، دولت مستعفی یمن و گروه »المجلس االنتقالی 
الجنوبی« )شورای انتقالی جنوب( به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده بودند. 
دولت سعودی ضمن مخالفت با قرائت این گزارش مدعی شده بود که اطالعات 

بازرسان سازمان ملل »سیاسی« و »جانبدارانه« ارائه شده است.

 انتقاد گوترش 
از توزیع نابرابر و احمقانه واکسن کرونا در جهان

دریک سری اسناد ادعایی، ثروت مخفی، تخلفات مالی و معامالت 
بیش از ۳۳5 تن از رهبران، سیاســتمداران و میلیاردرهای جهان از 

جمله »الهام علی اف«، رئیس جمهوری آذربایجان افشا شده است.
بر اســاس گزارش »یورونیوز«، ادعا شــده که نام حدود ۳۵ رهبر فعلی و 
ســابق و بیش از ۳۰۰ مقام دولتی در پرونده های شــرکت های فراسرزمینی با 
عنوان »اسناد پاندورا« ثبت شده است. بر اساس این گزارش این اسناد از سوی 
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی منتشر شده و شامل پژوهش های 
جدید درباره گریزگاه های مالیاتی )بهشــت های مالیاتی( اســت. پیش از این 
افشاگری های اسناد پاناما سر و صدای زیادی کرده بود. طبق گفته کنسرسیوم 
 بین المللــی روزنامه نــگاران تحقیقی »اســناد پاندورا« حاصــل کار بیش از 

۶۰۰ روزنامه نگار در ۱۱۷ کشور است و ۱۱.۹ میلیون سند را شامل می شود.
طبق این اســناد چندین رهبر جهان از جمله نخســت وزیر چک، پادشاه 
اردن، رئیس جمهور آذربایجان، خانواده نخست وزیر پاکستان و همچنین رؤسای 
جمهوری کنیا و اکوادور دارایی های خود را در شرکت های فراسرزمینی به دالیل 
مختلف از جمله برای فرار مالیاتی پنهان کرده اند. اعالم شــده در این تحقیق 
۲۹ هزار شرکت فراسرزمینی بررسی شده اند. تحقیقات روزنامه نگاران همچنین 
مدعی شــده بیش از دو سوم مدیران ارشد و سیاستمداران، دارایی های خود را 
در شــرکت های فراسرزمینی تأسیس کرده و در جزایر ویرجین انگلیس پنهان 
کرده اند. این اسناد افشــاگری هایی را هم درباره الهام علی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان و خانواده اش منتشــر کرده اســت. این تحقیقات نشان می دهد که 
علــی اف و همکاران نزدیکش مخفیانه در معامالت امالک در انگلیس به ارزش 
بیش از ۴۰۰ میلیون پوند دست داشته اند. طبق این اسناد تونی بلر، نخست وزیر 
انگلیس نیز در ســال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، در ســال ۲۰۱۷ با خرید شــرکت 
»بریتیــش ویرجین آیلندز«، صاحب یک عمارت ۸.۸ میلیون دالری شــد که 
اکنون این ساختمان دفتر حقوقی چری بلر همسر نخست وزیر اسبق انگلیس 
است. تحقیقات نشان می دهد که بلرها با خرید سهام شرکت به جای ساختمان 
لنــدن، بیش از ۴۰۰ هزار دالر در مالیات بــر دارایی صرفه جویی کردند. طبق 
گزارش ها، اسناد پاندورا، متشکل از چیزی نزدیک به ۱۲ میلیون سند است که 
ذره ذره در حال ترجمه و تکثیر است. از رهبران روسیه، اردن، انگلیس، برزیل 
و... نیز در این اســناد نام برده شــده است. روسیه و اردن صحت اسناد منتشر 

شده علیه خود را تکذیب کرده اند.

اسناد پاندورا
بزرگ ترین افشاگری مالی 335رهبر فعلی و سابق دنیا

گروه های خاص دیروز در عراق رأی دادند


