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در هراس از  اقدام جنبش مقاومت اعالم شد
آماده باش ارتش اسرائیل در پی 

بازداشت دو اسیر فراری فلسطینی 
نیروهــای رژیــم 
ر  د نیســتی  صهیو
جریان حمله نظامیان 
این رژیم به شهر جنین 
دو اســیر فلسطینی 
باقی مانــده از میان ۶ 
اسیری که در یک عملیات هالیوودی از زندان فوق 
امنیتی جلبوع فرار کرده بودند، دستگیر کردند. به 
گزارش روسیاالیوم، نیروهای رژیم صهیونیستی 
بامداد دیروز )یکشــنبه( أیهم کممجی ومناضل 
نفیعات، دو اسیر فلســطینی باقیمانده از اسرای 
عملیات جلبوع را در محله جنین بازداشت کردند. 
رسانه های اســرائیلی گزارش دادند که کممجی 
و نفیعات در نتیجه عملیات امنیتی اســرائیل در 
جنین دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها، نیروهای 
اســرائیلی خانه ای در جنین را محاصره کردند و 
از همه افراد داخل آن خواســتند تا ســاختمان را 
ترک کنند که به دستگیری این دو اسیر منجر شد. 
رسانه های فلسطینی گزارش دادند اعضای گروه های 
مقاومت سعی در مقابله با صهیونیست ها در جنین 
داشتند و درگیری مسلحانه ای میان  دو طرف شروع 
کردند. از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی پس از 
دستگیری دو زندانی فلسطینی باقی مانده از عملیات 
جلبوع، از ترس اقدام احتمالی مقاومت سامانه های 
گنبد آهنین را به حالت آماده بــاش درآورد. رادیو 
ارتش رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته از آغاز 
آماده باش برای هرگونه حمله موشکی از نوار غزه 
پس از اتمام عملیات دستگیری شش زندانی فراری 
از جلبوع خبر داد. بامداد دوشنبه ششم سپتامبر ۶ 
زندانی فلسطینی از زندان امنیتی جلبوع به شیوه ای 
هالیوودی و از طریق حفر یک تونــل فرار کردند. 
مقامات اسرائیلی بعداً ۴ تن از این اسرا را بازداشت 
کردند و در نهایت دو اسیر فلسطنی باقیمانده نیز 

بازداشت شدند. 
در این راســتا فوزی برهوم، سخنگوی حماس 
هم به این مساله  واکنش نشان داد. او در اظهاراتی 
مطبوعاتی اعالم کرد که ما در رهبری این مرحله و 
خلق عرصه جدیدی از مبارزه روی جوانان و مردان 
آزاده کرانه باختری حســاب زیادی باز کرده ایم. 
همچنین حازم قاسم، دیگر سخنگوی حماس هم 
اعالم کرد که گردان های القسام به وعده خود عمل 
خواهد کرد که اعالم کرده این شش اسیر فلسطینی 
در قرارداد تبادل اســیران در اولویت خواهند بود 
و سربلند از زندان های اشــغالگر خارج می شوند و 
خود زندانبان درب سلول ها را برای آنها باز می کند. 
از سوی دیگر شــبکه خبری المیادین اعالم کرد 
که دادگاه رژیم صهیونیستی در شهر ناصره دیروز 
)یکشنبه( جلسه ای را درباره تمدید دوره بازداشت 
چهار اسیری که از زندان جلبوع فرار کرده و مجددا 
بازداشت شدند، برگزار کرد. به گفته منابع این دادگاه 
دوره بازداشــت زکیا الزبیدی و یعقوب قادری را به 
مدت ۱۰ روز به بهانه تکمیل تحقیقات تمدید کرد. 

    
تداوم اعتراضات سودان برای 

دومین روز پیاپی
جمعی از معترضان 
سودانی بنادر دریای 
سرخ و مسیر مواصالتی 
شهرهای پورت سودان 
و خارطــوم را بــرای 
دومیــن روز پیاپــی 
مسدود کردند. به گزارش آناتولی، احمد موسی، 
رئیس و مشاور حقوقی شورای عالی منطقه بجه 
اظهار کرد: معترضان مسیر منتهی به بنادر استان 
دریای سرخ شامل اوســیف، بندر جنوبی پورت 
سودان و سواکن را مسدود کردند. احمد موسی 
گفت: برخی تشــکل های سیاسی و اجتماعی از 
روز جمعه در مسدودســازی استان های شرق 
سودان شرکت کردند تا دولت به خواسته هایشان 

عمل کند. 
این خواسته ها شــامل انحالل دولت، حذف 
مسیر شرق سودان در توافقنامه صلح امضا شده با 
جوبا، آغاز مذاکرات با دولت درباره مسایل شرق 
سودان و اعطای منابع به این اقلیم و درصدی از 
مشــارکت در حاکمیت مرکزی هستند. رئیس 
و مشــاور حقوقی شــورای عالی منطقه بجه در 
ادامه تهدیــد کرد: در روزهــای آینده گام های 
تشدیدی دیگری شامل لغو پروازها به فرودگاه 
پورت ســودان و ممانعت از فعالیت شرکت های 
معدنی را تــا زمان تحقق خواســته ها در پیش 
خواهیم گرفت. این شــورا ژوئیه گذشته مسیر 
مواصالتی خارطوم-پورت ســودان را برای سه 
روز مسدود کرد که در ادامه دولت هفدهم همان 
ماه یک هیات وزارتی را برای مذاکره با آنها درباره 

خواسته هایشان اعزام کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 مقولــه انتخابات در بســیاری از 
کشــورهای جهان یکی از مهمترین 
رویداهــای سیاســی -  اجتماعی به 
حســاب می آید که همیشه مخالفان 
و موافقانی را با خود به همراه داشــته 
است. در انتخابات اخیر آمریکا شاهد 
بودیم که صفوف طویِل رای دهندگان 
برای کنار گذاشــتن ترامــپ از مدار 
سیاســت، در مقابــل حوزه هــای 
رأی گیری تشکیل شد و در نهایت جو 
بایدن به طرفیــت از حزب دموکرات 

وارد کاخ سفید شد.
 شــاید عده ای بگوینــد که حجم 
عظیم را ی دهنــدگان آمریکایی به 
دلیل فرار از وضعیتی بود که ترامپ آن 
را به مدت چهار سال رقم زده بود، اما 
واقعیت این است که ذاِت انسان عموماً 
تکامل گرا و کمال گرا اســت و میل به 
سمت آرامش و کسب بهترین ها دارد. 
بر همین اساس گرایش مردم آمریکا 
به بایدن به نوعی برای کسب وضعیت 
دیگری در این کشــور رقم خورد. در 
کشــورهای کمتر توسعه یافته مانند 
دولت های مســتقر در جنوب آسیا، 

خاورمیانــه و آفریقا اوضــاع کاماًل بر 
خالف سایر کشورهاست. این جغرافیا 
عماًل با خون، گلولــه، دیکتاتوری و 
اقتدارگرایی آشناست و به نوعی باید 
گفت تمام امور کشورهای حاضر در 
این جغرافیا  با دیکته کردن یکسری 
از راهبردهای سیاســی که دین هم 
برای تطهیر و توجیهش با آن آمیخته 
شده، توأم بوده است و به همین دلیل 
انتخابات در جغرافیای جنوب آسیا، 
خاورمیانــه و آفریقا اساســاً به مانند 
یک شوخی اســت تا آنکه بتوان آن 
را یک رویداد سیاســی تلقی کرد. در 
اروپا هــم اوضاع به صــورت دیگری 
اســت. انتخابات  در قاره سبز بیشتر 
به عنوان یک رویداد اجتماعی دیگر 
مطرح اســت تا آنکه آن را یک ُکنِش 
سیاسی محض بدانیم. در اروپا اگرچه 
احزاب سیاســی برای پیروز شدن در 
انتخابات به در و دیوار می زنند و حتی 
شعارهای پوپولیستی همانند مارین 
لوپــن )رهبر جبهه ملی فرانســه( یا 
نایجل فاراژ )رهبر حــزب یوکیپ و 
مدافع برگزیت( سر می دهند اما به هر 
ترتیب آنها پس از پیروزی در انتخابات 
باید پاسخگوی کســانی باشند که به 
آنها رأی داده اند و حتی ممکن است 
یک جنبش اجتماعی سران اروپایی 

را وادار به کناره گیری یا گوشه نشینی 
کنند. اما در این میــان یکی دیگر از 
کشــورهایی که به نوعی می توان آن 
را فاقد دموکراسِی انتخاباتی دانست، 
روسیه است. این کشور علیرغم آنکه 
سر و صدای زیادی در رسانه های دنیا 
برای بزرگنمایی اقداماتش )همانند 
آمریکا( در مقیاس داخلی و خارجی 
به پا می کند، اما طی سال های اخیر به 
شدت از هیاهوی داخلی و اعتراضات 
مردمی هراســناک اســت. حاال هم 
این تــرس را می تــوان در انتخابات 
پارلمانی )دوما( این کشــور که از روز 
جمعه شروع شده و امروز )دوشنبه( 
پایان می یابد، مشاهده کرد. اعضای 
مجلس دومای روســیه بــرای پنج 
سال انتخاب می شوند که شامل ۲۲۵ 
نماینده از لیســت های حزبی و ۲۲۵ 
نماینده به صورت انفرادی است. ۱۴ 
حزب برای دستیابی به ۴۵۰ کرسی 
مجلس دوما با هــم رقابت می کنند و 
بر این اســاس به گفته منابع روسی 
طی ۲۰ دقیقه اول شــروع انتخابات، 
پنج هزار تن از ســاکنان مسکو آرای 
خود را به صندوق انداختند. همچنین 
روند رای گیــری انتخابات در مناطق 
شرق دور روسیه از چندین روز پیش 
آغاز شــده اســت. این در حالیست 

که خبرگزاری نووســتی اعالم کرده 
که در مجمــوع چهار هــزار و ۱۷۸ 
نفر به عنوان نامزد برای شــرکت در 
انتخابات دوما معرفی شده بودند که 
ســه هزار و ۸۱۲ نفر تایید صالحیت 
شــده و ثبت شــدند. انتخابات برای 
تعیین ســران مناطق روسیه هم در 
۱۲ منطقه برگزار می شــود و روسای 
جمهور چچن، اوســتیای شــمالی، 
ماردوویا، داغستان، تووا و کاراچایوو-

چرکسیا و استانداران خاباروفسک، 
پنزا، بلگورود، تیورســکایا، تولسکایا 
 و اولیانــوف بــا رای مــردم انتخاب

 خواهند شد. 

حذف و هرس مخالفان
نکته مهمی کــه در این میان باید 
مورد توجه قــرار بگیرد این اســت 
براساس اخبار منتشــر شده احتماالً 
حزب حاکم »روسیه متحد«، وابسته 
به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
این کشور به رغم مشکالت اقتصادی 
فراوان که پاندمی کرونا و تحریم های 
آمریکا و اتحادیه اروپا از دالیل عمده 
آن تلقی می شود، بار دیگر پیروز این 
انتخابات خواهد شــد. این در حالی 
اســت که میزان پاییــن آرای حزب 
حاکم در تازه ترین نظرســنجی ها در 
قیاس با نظرسنجی ها و آرای پارلمانی 
این حزب در ۱۸ ســال قبل بی سابقه 
است و به زیر 3۰ درصد کاهش یافته 
اســت. در شــهرهای بزرگی مانند 
مســکو این محبوبیت از ۱۵ درصد 
هم فراتر نمــی رود کــه در قیاس با 
انتخابات سال ۲۰۱۶ نوعی فروپاشی 
برای پوتین به شــمار می رود. حزب 
حاکم با داشتن دو سوم کرسی ها در 
مجلس کنونی از جمله زمینه ســاز 
تغییراتی در قانون اساسی شد که به 
پوتین اجازه می دهد تا ســال ۲۰3۶ 
در قدرت بماند و به همین دلیل است 
که شــاهد ریزش آرای آن هستیم. 
اما در این میان سرکوب معترضان و 
سانسور رســانه ای و اینترنتی یکی از 
حاشیه های به شــدت مهم انتخابات 
پارلمانی به حســاب می آید. فارغ از 
اعتراض آمریکایی ها به این انتخابات 
و غیر دموکراتیــک خواندن آن، باید 
توجه کــرد که ایــن انتخابات بدون 
حضور ناظــران بین المللــی برگزار 
شد؛ به گونه ای که ســازمان امنیت 
و همکاری اروپا اعالم کــرد ناظران 
بین المللــی در انتخابــات پارلمانی 
روسیه  حضور نداشــتند و این مساله 
نشــان می دهد که کرملین چندان 
دوست ندارد به کسی پاسخ دهد که 
چرا روسیه را اینگونه اداره می کند. از 
سوی دیگر اما اپلیکیشن »رای گیری 
هوشمند« رهبر اپوزیسیون محبوس 
این کشور )الکســی ناوالنی( از همان 
لحظه آغاز روند رای گیری مســدود 
شد. رسانه ها همچنین گزارش دادند 
پس از اینکه فروشگاه های آنالین اَپل و 
گوگل، اپلیکیشن رای گیری هوشمند 

را که توســط مخالفــان پوتین برای 
تاثیرگذاری در انتخابــات پارلمانی 
روســیه راه اندازی شــده بود حذف 
کردند،  تلگرام نیز اقــدام به آفالین 
کردن ربات های هوشــمند اخذ رأی 
کرده اســت. این در حالی اســت که 
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است 
که کارکنان شــرکت اپل در روسیه 
دیروز و امروز از سوی مقام های روسی 
تهدید به بازداشــت شده اند. از سوی 
دیگر منابع خبری در مســکو اعالم 
کرده انــد که دولت روســیه اقدام به 
مســدود کردن حدود ۵۰ وب سایت 
که توسط حامیان ناوالنی اداره می شد 
کرده و ده ها دفتر منطقــه ای آنها را 
تعطیل کرده اســت. این اقدام ها در 
حالی صــورت می گیرد کــه ناوالنی 
هفته گذشــته از تمام هواداران خود 
خواسته بود تا با شرکت در انتخابات، 
رأی اعتراضــی خود را بــه صندوق 
بیندازند تا نامزدهــای حزب حاکم 
را از دور خارج کنند. با این تفاســیر 
کسب اکثریت کرسی ها توسط حزب 
روسیه واحد )حزب حاکم( غیرممکن 
نیســت، چراکه با مشــارکت حدود 
۴۰تا۵۰ درصد صاحبان حق رای که 
نظرســنجی ها پیش بینی  می کنند، 
سهم 3۰ درصدی آرای حزب حاکم 
در این نظرسنجی ها عماًل تا ۴۰ درصد 
باال خواهد رفت؛ اما بــه هرحال این 
موضوع در قیاس با انتخابات پیشین، 
شکستی ســخت برای حزب حاکم 
به حســاب می آید که در نهایت یک 

پیروزی تکراری را رقم می زند. 

حزب حاکم روسیه به رغم تمام انتقادها، پیشتاز انتخابات پارلمانی اعالم شد؛ 

کسب پیروزی در غیاب ناظران و مخالفان!
کسب اکثریت کرسی ها 

توسط حزب روسیه واحد 
)حزب حاکم( غیرممکن 

نیست، چراکه با مشارکت 
حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد 
صاحبان حق رای که 

نظرسنجی ها پیش بینی  
می کنند، سهم ۳۰ درصدی 

آرای حزب حاکم در این 
نظرسنجی ها عماًل تا ۴۰ 

درصد باال خواهد رفت

پس از اینکه فروشگاه های 
آنالین اَپل و گوگل، 

اپلیکیشن رای گیری 
هوشمند را که توسط 
مخالفان پوتین برای 

تاثیرگذاری در انتخابات 
پارلمانی روسیه راه اندازی 

شده بود حذف کردند،  
تلگرام نیز اقدام به آفالین 
کردن ربات های هوشمند 

اخذ رأی کرده است

ستاد اطالع رســانی امنیتی عراق اعالم کرد که تالش عناصر گروه تروریســتی »داعش« برای حمله به زائران 
اربعین حسینی در این کشور خنثی شــده اســت. خبرگزاری ملی عراق )اینا( دیروز )یکشــنبه( به نقل از ستاد 
اطالع رسانی امنیتی نوشــت که نیروهای نظامی و ارتش، تالش عناصر داعش برای هدف قرار دادن زائران اربعین 
امام حسین)ع( در شــمال اســتان بابل را خنثی کردند. بر پایه این گزارش،  پس از پیگیری های دقیق اطالعاتی و 
رصد تحرکات تروریســت ها، نیروهای دســتگاه اطالعات وزارت کشــور عراق 
توانســتند دو کمربند انتحــاری و یک بمب کنارجــاده ای را که قــرار بوده در 
مســیرحرکت زائران اربعین در استان بابل منفجر شــود را کشف و ضبط کنند. 
ســتاد اطالع رســانی امنیتی عراق در بیانیه خود تأکید کرده است که نیروهای 
 نظامی این کشــور به عهد خود در برخــورد قاطع با تروریســت های داعش در 

هر زمان و مکانی پایبندند. 

رئیس جمهور مکزیک و دیگر رهبران در اجالســی اعالم کردند که کشــورهای آمریکای التین و حوزه دریایی 
کارائیب باید به دنبال تشکیل بلوکی مانند اتحادیه اروپا باشند تا بتوانند نفوذ سازمان کشورهای آمریکایی مستقر 
در ایاالت متحده را در کشورهای خود از بین ببرند. به گزارش رویترز، سال هاست که تعدادی از کشورهای چپگرای 
منطقه آمریکای التین که در اجالس جامعه کشورهای آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب شرکت دارند، سازمان 
کشورهای آمریکایی را خیلی نزدیک به ایاالت متحده می بینند به ویژه آنکه این 
سازمان، کوبا را از کشــورهای عضو حذف کرده است. رئیس جمهوری مکزیک 
در میزبانی نشست روز شنبه به ده ها تن از روســای جمهوری و نخست وزیران 
کشورهای شرکت کننده در مراسم افتتاحیه گفت که یک نهاد جدید دیپلماتیک 
می تواند باعث ارتقا و پیشرفت بیشتر اقتصادهای از هم گسسته در منطقه شده و 

به سازمانی برای مقابله با بحران های سالمت تبدیل شود.

کشورهای آمریکای التین به دنبال ایجاد بلوکی مانند اتحادیه اروپاتالش عناصر داعش در عراق برای حمله به زائران اربعین خنثی شد

کمیســیون حقوق بشــر مســتقل افغانســتان 
)AIHRC( اعالم کرد، گروه طالبان دفاتر آنرا گرفته و در 
کار آن دخالت می کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان در بیانیه ای 
اعالم کرد: از ۱۵ اوت این نهاد قادر به انجام وظایفش برای 
مردم افغانستان نبوده است. تمام ساختمان های این نهاد 
به دست نیروهای طالبان اشغال شده است، آنها همچنین 
قرار مالقات گذاشــته و از دارایی های این نهاد همچون 
خودروها و کامپیوترها اســتفاده می کنند. کمیسیون 
حقوق بشر مستقل افغانستان همچنین نسبت به تمایل 
این گروه برای احترام به حکم و اســتقالل این سازمان 
ابراز تردید کرد. این کمیسیون تاکید کرد: این سازمان 
از طالبان می خواهد به استقالل آن، کارکنانش و تمام 
مدافعان حقوق بشر افغان که به شکلی خستگی ناپذیر 
برای حفاظت از حقوق مردم افغان کار می کنند، احترام 

بگذارد. اوایل اوت، حمالت گروه طالبان علیه نیروهای 
دولتی افغانستان شــدت یافت و در نهایت این گروه در 
۱۵ اوت وارد کابل شد. در ششم سپتامبر طالبان والیت 
پنجشیر را که همچنان مقاومت می کرد، به کنترل خود 
درآورد. اندکی پس از آن، ایــن گروه ترکیب یک دولت 
موقت به رهبری محمد حسن آخوند را اعالم کرد که از 

سال ۲۰۰۱ در فهرست تحریم های سازمان ملل است.

روزنامه ساندی تلگراف گزارش داد، جزئیات مربوط 
به عضویت در گروه آکوس شــامل استرالیا، انگلیس و 
آمریکا در نشست ژوئن گروه ۷ در کورنوال بدون اطالع 
ماکرون مورد بحث قــرار گرفت. به نوشــته روزنامه 
مذکور، دومینیک راب وزیــر خارجه انگلیس با وجود 
هشدارها مبنی بر اینکه چنین توافقی به روابط با پکن و 
پاریس آسیب می رساند، در تهیه توافق کمک کرد. در 
نشست گروه ۷ که ۱۱ تا ۱3 ژوئن برگزار شد، رهبران 
انگلیس، ایتالیا، آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه و ژاپن به 
همراه رهبرانی از استرالیا، هند، کره جنوبی و آفریقای 
جنوبی به عنوان مهمان شــرکت داشــتند. بر اساس 
گزارش روزنامه ساندی تلگراف، تمامی اسناد مربوط 
به توافق آکوس پس از نشست با برچسب فوق محرمانه 
طبقه بندی شده است. ۱۶ سپتامبر سال جاری میالدی 
نیز، استرالیا به همراه آمریکا و انگلیس شراکت امنیتی 

آکوس را اعالم کردند. بر اساس این توافقنامه، استرالیا 
هشت زیردریایی هســته ای می گیرد و نیروهای خود 
را به موشک های کروز ساخت آمریکا مجهز می کند؛ 
اقدامی که باعث شــد تا کانبرا قرارداد دفاعی خود با 
فرانســه - که بزرگترین قرارداد در تاریخ این کشــور 
محسوب می شود را لغو کند. فرانسه نیز در واکنش به 
این اقدام بالفاصله سفرایش از  هر 3کشور را فراخواند. 

کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان: طالبان نمی گذارد کارکنیم تلگراف: روح ماکرون هم از توافق آکوس خبر نداشت

خبرخبر


