 5خرداد موعد انتخابات ریاستجمهوری سوریه

دوشنبه  30فروردین 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3188

«حموده صباغ» رئیس پارلمان سوریه اعالم کرد انتخابات ریاستجمهوری این کشور  ۲۶مه ( ۵خردادماه) سال جاری برگزار میشود .وی در ادامه
تأکید کرد نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری سوریه از روز دوشنبه (امروز) میتوانند برای ثبتنام اقدام کنند .رئیس پارلمان سوریه از همه نامزدهای
انتخابات ریاستجمهوری خواست درخواستهای خود برای شرکت در انتخابات را تا  ۱۰روز دیگر به دادگاه عالی قانون اساسی سوریه ارائه دهند.

بینالملل

دور دنیا

تظاهراتسراسریدرچندایالتآمریکادراعتراضبه خشونتتبعیضآمیزپلیس

آمریکای بایدن هم علیه سیاهپوستان
دربحبوحهاعتراضاتعلیهنژادپرستی،رئیسجمهوراینکشور دراقدامی
مشابهساکنقبلیکاخسفیدبرایتفریحبهزمینگلفرفت

گروه بینالملل :بحرانهای اجتماعی و امنیتی در ایاالت متحده
آمریکا که در دوره ریاس��تجمهوری ترامپ شدت گرفت و به
عاملی جدی در شکست او در رقابتهای انتخاباتی  2020مبدل
شد ،در دوره ریاستجمهوری جو بایدن نیز نمود عینی داشته و
خواهد داشت .نکته جالب توجه اینکه بایدن در سخنرانی تحلیف
خود به وجود شکاف اجتماعی عمیق در جامعه آمریکا اشاره
داشت .تاکید چندباره بایدن بر لزوم تالش برای حفظ یکپارچگی
جامعه آمریکا و همچنین اشاره به معضالت امنیتی و اجتماعی
موجود ،از همان زمان نشان داد اعتراضات به تبعیض نژادی در
این کشور مداوم خواهد بود .اعتراضات  ۲هفته گذشته در آمریکا
که تحت تاثیر قتل  3نوجوان در ایالتهای مختلف به دست
پلیس این کشور رقم خورده ،تنها بخشی از کوه یخ بحرانهای
امنیتی و اجتماعی است که حاکمیت آمریکا و بویژه دولت بایدن
با آن درگیر است و خواهد بود.

افزایش تدابیر امنیتی برای نمایندگان مخالف ترامپ

با وجود گذشت بیش از  ۳ماه از حمله هواداران دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره این
کشور ،قانونگذاران آمریکایی هنوز از امنیت خود نگران هستند .به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک ،بسیاری از قانونگذاران
دموکرات و جمهوریخواه که علیه ترامپ در دومین محکمه استیضاح وی رأی دادند ،هزینهکردها روی تدابیر امنیتی
شخصی خود را افزایش دادهاند .اسناد «کمیسیون فدرال انتخابات» آمریکا نشان میدهد با وجود عادی بودن تدابیر
امنیتی و محافظان شخصی برای قانونگذاران آمریکایی اما این هزینهها بعد از حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره
افزایش چش�مگیری یافته اس�ت .پیش از این گزارش ش�ده بود در پی برنامهریزی گروههای راس�تگرای افراطی و
سفیدبرترپندار برای تظاهرات در سراسر آمریکا ،نیروهای پلیس این کشور به حال آمادهباش درآمدند .در همین حال
سناتور«میچ مککانل» رهبر جمهوریخواهان مجلس سنا حجم زیاد سیمخاردارهای اطراف محوطه ساختمان کنگره
را یادآور سفرش به کابل خواند.

جریان این اعتراضات ،پلیس حدود ۱۰۰نفر از تظاهراتکنندگان
را بازداشت کرد .بر اساس این گزارش ،قتل جوان سیاهپوست
■■تظاهرات چندهزار نفری در شیکاگو
در بروکلینس��نتر توس��ط یک مامور پلیس ،بار دیگر موجب
به گزارش «وطنامروز» ،بعد از انتشار ویدئوی کشت ه شدن
اعتراضات گسترده علیه رفتارهای خشونتآمیز و نژادپرستانه
یک نوجوان  ۱۳س��اله غیرمسلح توسط پلیس آمریکا ،هزاران
پلیس آمریکا شده است .در حالی که بخش عمدهای از اعتراضات
نفر از مردم شیکاگو در اعتراض به خشونت پلیس این کشور
در بروکلینس��نتر طی روزهای اخیر آرام و مسالمتآمیز بوده
تظاهرات کردند .به نوشته وبگاه شبکه «ایبیسی نیوز» ،اداره
ولی مقامهای رسمی اعالم کردند جمعه پس از آنکه معترضان
پلیس شیکاگو بعد از مواجه شدن با تظاهرات چند هزار نفری
س��عی کردند با برداش��تن موانع به ساختمان اداره پلیس این
مردم این شهر یک روز بعد از انتشار ویدئوی قتل «آدام تولیدو»
شهر یورش ببرند ،مجبور به متفرق کردن تظاهراتکنندگان
گف��ت انتظار تداوم تظاهرات و افزایش آن در روزهای آینده را
شدند و در این بین حدود  100نفر بازداشت شدهاند .یک مقام
نیز دارد .تظاهراتکنندگان در این شهر قصد داشتند از محله
ارش��د پلیس بروکلینسنتر در این باره گفت :حدود  500نفر
«لوگان اسکوئر» به سمت خانه «لوری الیتفود» شهردار شیکاگو
در اعتراضات حضور داشتند و زمانی که تعدادی از معترضان
راهپیمایی کرده و خواستار جلوگیری از تداوم خشونت پلیس
شروع به برداشتن موانع نصب شده در اطراف ساختمان اداره
شوند که موانع نیروهای امنیتی مانع نزدیک شدن آنها به خانه
پلیس کردند و بطریهای شیشهای را به سوی نیروهای پلیس
شهردار شد .همزمان با افزایش تعداد مشارکتکنندگان در این
پرتاب کردند ،چارهای جز متفرق کردن آنها
تظاهرات،معترضانمیگفتندبهیک«نظام
و بازداش��ت تعدادی از معترضان نداشتیم.
پلیسی» اعتراض دارند که دیگر بدرستی
ب�ر اس�اس اظه�ارات خبرن�گاران
برخی خبرنگاران که در حال پوشش وقایع
عمل نمیکند و اجازه کشتار مردم بیگناه
آمریکای�ی ،در جری�ان اعتراض�ات
و اتفاقات این اعتراضات بودند ،هدف آزار و
را میدهد .رس��انههای آمریکایی گزارش
در منطق�ه بروکلینس�نتر ،مأموران
اذیت پلیس قرار گرفتند .این در حالی است
دادند با آنکه این تظاهرات با وجود تعداد
اق�دام ب�ه بازداش�ت موق�ت و
که «کیم پاتر» مامور سابق اداره پلیس شهر
زیاد معترضان بهش��کلی مسالمتآمیز
ضربوجرح خبرن�گاران نیز کردند؛
بروکلینس��نتر در ایالت مینهسوتا که چند
برگزار ش��د اما در انتها با دخالت پلیس و
دیگ�ر روزنامهن�گاران و خبرنگاران
روز قبل داونت رایت ،جوان سیاهپوس��ت را
نیروهای امنیتی ،به خشونت و درگیری
ه�م عکسه�ا و ویدئوه�ای مربوط
به ضرب گلوله به قتل رساند ،با وثیقه 100
کشیده ش��د .مقامات شیکاگو پنجشنبه
به بازداشتش�ان توس�ط مأموران را
هزار دالری از زندان آزاد شده است .پلیس
گذشته تصاویری را برای عموم از دوربین
در رس�انههای اجتماعی به اشتراک
اعالم کرده است ماموران پلیس قصد داشتند
لباس یک مامور پلیس هنگام تیراندازی به
گذاشتند.دریکیازاینتصاویر،پلیس
یک مرد را به خاطر نقض مقررات راهنمایی
سمت یک نوجوان  ۱۳ساله که دستانش
از عامل ش�یمیایی علیه خبرنگاران
و رانندگی بازداش��ت کنند ولی او حاضر به
را به نشانه تسلیم باال گرفته بود ،منتشر
تحت بازداشت استفاده میکند
تبعیت از دستور پلیس نشده و دوباره سوار
کردند .پلیس شیکاگو بعد از این حادثه
خودرویش شده است .یک مامور پلیس به
مدعی شد پسر نوجوان اسلحه در دست
سوی راننده شلیک کرده است .طی شبهای گذشته اعتراضات
داش��ته اما در تصاویر مشخص است لحظه تیراندازی دستان
گستردهای در مینیاپولیس در مخالفت با رفتارهای نژادپرستانه
وی خالی است .پلیس شیکاگو از سال  ۲۰۱۴وقتی که مامور
و تبعیضآمیز پلیس آمریکا بر پا شده است.
پلیس یک نوجوان سیاهپوست را به ضرب گلوله کشت ،تحت
■■استفاده پلیس آمریکا از عامل شیمیایی
نظارت جدی بوده است.
عالوه بر مردم معترض ،خبرنگاران و اهالی رس��انه که این
■■بازداشت  ۱۰۰نفر در بروکلین توسط پلیس آمریکا
تحوالت را پوشش میدهند نیز از خشونت پلیس در امان نیستند.
عالوه بر ش��یکاگو ،در بروکلین هم مردم برای شش��مین
بر اس��اس اظهارات خبرنگاران آمریکایی ،در جریان اعتراضات
ش��ب متوالی در اعتراض به قتل داونت رایت ،جوان  20ساله
در منطقه بروکلینس��نتر ،مأموران اقدام به بازداشت موقت و
سیاهپوس��ت به دست پلیس آمریکا به خیابانها آمدند که در

در شهرهای آمریکا ،رئیسجمهور این کشور در اقدامی مشابه
ساکن قبلی کاخ سفید برای تفریح به زمین گلف رفت .به نوشته
روزنامه سان ،بایدن در حالی برای نخستینبار از زمان ورود به
کاخ سفید ،مشغول بازی گلف شد که روز شنبه معترضان به
نژادپرستی و خشونت پلیس ،در شهرهای مختلف آمریکا از جمله
نیویورک ،واشنگتن ،مینیاپولیس و شیکاگو ،دست به برگزاری
تجمعات گسترده زدند .بایدن در حالی در اوج این اعتراضات
برای تفریح به زمین گلف رفته است که پیش از انتخابش به
عنوان رئیسجمهور آمریکا ،بارها دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
سابق را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بود.
همچنین ترامپ همواره ب ه خاطر شورشی و غارتگر و وحشی
خطاب کردن شرکتکنندگان در اعتراضات ضدنژادپرستی با
انتقاد دموکراتها مواجه شده بود اما بایدن نیز روز دوشنبه در
اظهاراتی مشابه در کاخ سفید اعالم کرد« :فعال باید تصریح کنم
هیچ توجیهی برای غارتگری وجود ندارد .هیچ توجیهی برای
خشونت نیست اما تظاهرات مسالمتآمیز قابل درک است».
■■اعتراف بایدن به بحران در مرز مکزیک

برخورد پلیس با معترضان به وسیله گاز فلفل
در اعتراضات بروکلین

ضربوجرح خبرنگاران نیز کردند .عکاس و فیلمبردار روزنامه
«یواسای تودی» در حساب توئیتری خود نوشت نیروهای پلیس
او و دیگر خبرنگاران را تحت بازداشت موقت درآورده و آنها را
مجبور کردند روی زمین بخوابند .به گفته این خبرنگار ،پلیس
بعد از گرفتن عکس از مدارک این خبرنگاران ،آنها را آزاد کرد.
ناشر این روزنامه در پیامی به خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت:
«ما اقدامات پلیس بروکلینسنتر را به قویترین لحن ممکن
محکوم میکنیم .اینکه به خبرنگاران بگویند روی زمین بخوابند
و از مدارک آنها عکس بگیرند ،جزو تاکتیکهای ارعاب عامدانه
محسوب میشود»« .تیم ایوانز» عکاس خبری نیز گفت مأموران
پس از محاصره جمعیت حاضر در خیابان به سمت آنها اسپری
فلفل پاشیدند .به گفته این عکاس ،یکی از نیروهای پلیس با
مشت به صورت او کوبید ،کارت خبرنگاری او را پاره کرد ،وی را
روی زمین انداخت و زانویش را روی کمر او گذاشت.
دیگ��ر روزنامهنگاران و خبرنگاران هم عکسها و ویدئوهای
مرب��وط به بازداشتش��ان توس��ط مأموران را در رس��انههای
اجتماعی به اشتراک گذاشتند .در یکی از این تصاویر ،پلیس از
عامل شیمیایی علیه خبرنگاران تحت بازداشت استفاده میکند.
این در حالی اس��ت که یک قاضی محلی در مینیاپولیس
آمریکا با صدور یک «حکم موقت» ،جهت مصونیت خبرنگاران
حین پوش��ش اعتراضات ضدنژادپرستی ،مأموران پلیس را از
بازداشت و استفاده از زور علیه خبرنگاران منع کرده بود.
■■وجه مشترک ترامپ و بایدن؛ گلفبازی در اوج اعتراضات داخلی

در بحبوحه اعتراضات علیه نژادپرس��تی و خشونت پلیس

رئیسجمه��ور آمریکا که در زمان رقابتهای انتخاباتی با
انتقاد از سیاس��تهای مهاجرتی ترامپ این اقدامات را مغایر
با حقوق اقلیتها و پناهجویان عنوان کرده بود ،روز گذشته
ی که به عنوان رئیسجمهور برگزیده
برای نخستینبار از زمان 
شده است ،رکورد بیسابقه تعداد پناهجویان در مرز مکزیک و
آمریکا را «بحران» توصیف کرد و تلویحا از چرخش شعارهای
انتخاباتیاش خبر داد .شبکه راشاتودی در این باره گزارش کرد
بایدن در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران پناهجویان در مرز
آمریکا گفت« :مشکل اینجا بود که واحد مربوط به پناهجویان
روی بحرانی کار میکرد که با حضور جوانان در مرز به وجود
آمده بود .ما نمیتوانستیم به صورت همزمان  ۲کار را انجام
دهیم و هماکنون قصد داریم تعداد (پناهجویانی که پذیرش
میکنیم) را افزایش دهیم» .طبق این گزارش ،اظهارات جدید
رئیسجمهور آمریکا در شرایطی مطرح شده است که تصمیم
وی برای عدم افزایش سقف پذیرش ساالنه پناهجویان موجب
بروز خش��م فعاالن بخش مهاجرت شد .بایدن جمعه هفته
گذشته با امضای یک فرمان اجرایی اعالم کرد سقف پذیرش
 ۱۵هزار پناهجو را که قبال در زمان ریاستجمهوری ترامپ
تعیین شده بود ،همچنان حفظ خواهد کرد و طرح پذیرش
ساالنه  ۶۲هزار و  ۵۰۰پناهجو را که پیش از این اعالم کرده
بود ،کنار گذاشت.
تصمی��م بایدن برای عدم افزایش س��قف پذیرش س��االنه
پناهجویان انتقادات زیادی را از جمله در میان دموکراتها به
همراه داشت و «الکساندریا اوکاسیو کورتس» نماینده دموکرات
ایالت نیویورک ،این تصمیم را «کامال غیرقابل قبول» و برخالف
وعدههایی خواند که مردم برای آن به وی رأی داده بودند.
«رابرت ریش» وزیر سابق کار در ایاالت متحده نیز این تصمیم
بایدن را یک «خلف وعده شرمآور» توصیف کرد .نظرسنجیهای
منتشر شده حکایت از آن دارد که میزان نارضایتی مردم آمریکا
از سیاستهای مهاجرتی بایدن در حال افزایش است به طوری
که طبق نتایج نظرس��نجی «کوئینیپی��اک» ،تنها  ۲۹درصد
مردم آمریکا از مدیریت بایدن در رسیدگی به مسائل مربوط به
پناهجویان در مرز آمریکا رضایت دارند.

پاکسازی دیالی از داعش
گروه بینالملل :حشدالشعبی عراق با
عراق
اعالم پای��ان طوالنیترین عملیات از
حیث زمانی علیه گروههای تروریستی داخلی در عراق پس
از  40روز در دیالی ،این عملیات را پایانی بر استفاده داعش
از این منطقه برای حمله به شهرهای دیگر عراق عنوان کرد.
■■پایان طوالنیترین عملیات از سال  2003در دیالی

به گزارش «وطنامروز» به نقل از خبرگزاری براثای عراق،
«صادق الحسینی» سخنگوی محور دیالی حشدالشعبی عراق
از پایان عملیات در منطقه «زور شیخ بابا» در  ۴محور اصلی
در دیالی پس از گذشت  40روز از شروع آن که با مشارکت
نیروهای حشدالشعبی و ارتش و نیروی هوایی عراق بود خبر
داد تا طوالنیترین عملیات نظامی پس از سال  2003به پایان
برس��د .وی افزود :عملیات در منطقه «شیخ بابا» که شامل
مناطق صعبالعبور در حومه ناحیه «جلوالء» بود با هدف پایان
دادن به فعالیت شبکههای داعشی که در منطقه و اطراف آن
حضور داشتند ،انجام شد .آنها از این منطقه دست به حمالت
در مناطق امن دیگر میزدند .الحسینی بیان کرد 30 :درصد

حمالت در استان دیالی از سوی داعش از این منطقه انجام
میشد .عملیات در شیخ بابا طوالنیترین عملیات از حیث
زمانی پس از  2003محسوب میشود به طوری که  40روز
به طول کشید که این خود نشان از پیچیدگی و شرایط سخت
جغرافیایی دارد و تالش��ی که برای گشودن راهها انجام شد.
سخنگوی محور شمال حشدالشعبی عراق ادامه داد :در این
عملیات تلفات و خساراتی به نیروهای امنیتی وارد نشد و طی
آن بسیاری از مخفیگاههای زیرزمینی را نابود کردیم و مقادیر
زیادی سالح و مهمات را که از آن برای حمالت به نیروهای
امنیتی و غیرنظامیان استفاده میشد ،به دست آوردیم .وی
افزود :طرح امنیتی برای حفظ پیروزیهای به دست آمده علیه
داعش وجود دارد تا امنیت و ثبات برقرار باشد و تروریستها
دوباره به این منطقه راهبردی بازنگردند.
■■انتشار جزئیاتی از حمله به مقر حشد در کرکوک

در پ��ی انتش��ار اخباری از حمله تروریس��تی به  ۲نقطه
امنیتی در استان کرکوک عراق که یکی از آنها تحت کنترل
نیروهای حشدالشعبی و دیگری تحت کنترل نیروهای ارتش

بود ،یکی از فرماندهان سازمان حشدالشعبی درباره جزئیات
این حمله توضیح داد« .عرفان عبدالحسین االمامی» معاون
فرماندهی عملیات محور شمال عراق در حشدالشعبی گفت:
چندین خمپاره به س��وی  ۲نقطه یکی در جنوب «داقوق»
تحت کنترل فرماندهی عملیات شمال حشد و دیگری تحت
کنت��رل ارتش در روس��تای «البومفرج» در جنوب کرکوک
شلیک شد .به دنبال شلیک خمپارهها ،یک حمله تروریستی
علیه این دو مقر انجام شد که مهار و خنثی شد .وی افزود:
این حمله تروریستی به زخمی شدن  ۳نیروی حشدالشعبی

و  ۴نیروی ارتش عراق منجر شد .االمامی افزود تروریستهای
داعش طی ماه مبارک رمضان نیز در راستای تالشهای ناکام
برای اثبات وجود خود در عراق و عرض اندام ،به حمالتشان
ادامه میدهند .با وجود اعالم پیروزی عراق بر داعش در سال
 ۲۰۱۷و تداوم عملیاتهای پاکس��ازی در مناطق آزادشده
از لوث تروریس��تها ،هنوز ش��ماری از عناصر و هستههای
خاموش این گروه تروریس��تی در برخی مناطق استانهای
دیال��ی ،کرکوک ،نین��وا ،صالحالدین ،االنب��ار و بغداد فعال
هستند.

اختالفات آمریکا و کرهجنوبی بر سر
رهاسازی آب نیروگاه اتمی فوکوشیما

به گزارش رویترز ،وزیر خارجه کرهجنوبی در دیدار
با جان کری ،فرس��تاده آمریکا در امور اقلیمی نسبت
به تصمیم ژاپن برای ریختن آب تصفیه ش��ده نیروگاه
فوکوش��یما به دریا ابراز نگرانی کرد .با این حال جان
کری با دفاع از اقدام ژاپن تاکید کرد که به ش��فافیت
این طرح اطمینان دارد.
جان کری روز ش��نبه وارد س��ئول ش��د تا درباره
تالشهای بینالمللی پیرامون گرمایش زمین گفتوگو
کند .این س��فر پیش از ش��رکت جو بایدن در نشست
مج��ازی تغییرات اقلیمی با حض��ور رهبران جهان در
 22-23آوریل برگزار میشود .وزارت خارجه کرهجنوبی
اعالم کرد در ضیافت شام کری و چونگ او یونگ ،وزیر
خارجه این کشور نگرانی سئول نسبت به این موضوع
اعالم شده است.
طبق طرح ژاپن ،قرار اس��ت بی��ش از یک میلیون
تن آب خارج ش��ده از نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما
که در س��ال  2011پس از سونامی از مدار خارج شد
به س��واحل شرقی ژاپن ریخته شود .سخنگوی وزارت
خارجه چین هم سهشنبه گذشته طی بیانیهای گفت:
«این تصمیم بدون مشورت کامل با کشورهای همسایه
و جامعه بینالمللی گرفته شده و بسیار غیرمسؤوالنه
است».
«جوآن او» س��خنگوی وزارت خارج��ه تایوان نیز
گفت مقامات این منطقه این خبر را بسیار جدی تلقی
میکنند .او اضافه کرد تا زمان ش��روع رهاس��ازی این
آبها که حدود  ۲سال دیگر خواهد بود ،تایوان همچنان
ژاپن را در جریان نگرانیهای خود خواهد گذاش��ت .با
این حال آمریکا به عنوان یکی از متحدان ژاپن از این
طرح استقبال کرده است .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا روز دوشنبه توئیت کرد« :ما از عملکرد شفاف
ژاپن در تصمیمگیری برای تخلیه آبهای تصفیه شده
نیروگاه فوکوشیما دای ایچی تشکر میکنیم».

امضای پیمان نظامی
بین یونان و رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی ضمن تایید خبر مربوط به امضای
پیمان نظامی با یونان ،مدعی ش��ده اس��ت این پیمان
موج��ب تقویت روابط سیاس��ی و اقتص��ادی  ۲طرف
خواهد ش��د .این بزرگترین پیمان نظامی امضا شده
بین تلآویو و آتن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش ،وزارت جنگ اسرائیل اعالم
کرد پیمان نظامی بزرگ اسرائیل و یونان شامل قرارداد
 1/65میلیارد دالری برای ایجاد و بهرهبرداری از مرکز
آموزش��ی هلنیک ایرفورس برای یک دوره  22س��اله
توس��ط شرکت البیت سیستمز اسرائیل است که یک
پیمانکار نظامی به شمار میرود.
این مرکز آموزش��ی مجهز به  10فروند هواپیمای
آموزش�� 
ی  M346اس��ت که توسط ش��رکت ایتالیایی
لئوناردو تولید ش��ده اس��ت .ش��رکت البیت اسرائیل
کیته��ای مورد نی��از برای ارتق��ا و بهرهب��رداری از
هواپیماه��ای  T6یونان را عرضه خواهد کرد و آموزش
و حمای��ت لجس��تیکی الزم از این برنام��ه را نیز ارائه
خواهد داد.
بنی گانتس ،وزیر جنگ اسرائیل در این باره گفت:
من مطمئن هستم که این برنامه موجب ارتقا و تقویت
قابلیتها و قدرت اقتصادهای اسرائیل و یونان خواهد
ش��د و مشارکت  ۲طرف در سطوح اقتصادی ،سیاسی
و دفاعی را عمیق خواهد کرد.

اشرف غنی :برای حفاظت از خودمان
آمادگی کامل داریم

رئیسجمهور افغانستان در سخنانی گفت :هر کسی
که در صف جمهوریت نمیایستد ،پس از این در دولت
جایی ندارد .غنی صف مقابل جمهوریت را صف دشمن
خواند .اش��رف غنی همچنین گفت انتخاب به دست
پاکستان است که با افغانستان دوست باشد یا دشمن.
وی تأکی��د کرد با اعالم خروج نیروهای خارجی ،برای
نخستینبار در تاریخ معاصر افغانستان فرصت مهمی
فراهم شده است.
به گفته او ،از س��الها پیش تاکنون برای روزی که
نیروهای خارجی از این کش��ور خارج شوند ،آمادگی
کامل وجود داش��ته و برای خروج آنه��ا دولت برنامه
همهجانبه دارد.
رئیسجمهور افغانستان افزود برای دفاع و حفاظت
از خاک افغانستان آمادگی کامل دارد و وقت آن رسیده
است که حاکمیت ملی به صورت کامل عملی شود و
افغانستان بیطرفی خود را ثابت کند.

رژیم صهیونیستی به مانعتراشی
در مسیر برگزاری انتخابات متهم شد

جنب��ش مقاومت اس�لامی فلس��طین (حماس) از
جامعه بینالملل خواست بر اسرائیل اعمال فشار کرده
تا برگزاری انتخابات در اراضی فلسطین را تضمین کند.
جنبش فتح نیز اقدام رژیم صهیونیس��تی در بازداشت
نامزدهای لیس��ت انتخاباتی خ��ود را محکوم کرد .به
گ��زارش القدس العربی ،این درخواس��ت حماس بعد
از آن مطرح ش��د که رژیم صهیونیستی اخیرا تعدادی
از نامزدهای این جنبش را در کرانه باختری اش��غالی
بازداشت کرد.
حماس در بیانیهای به مناس��بت «روز اسیر» اعالم
کرد ،بازداش��ت و احض��ار نامزده��ای انتخابات بویژه
فهرس��ت «القدس موعدنا» (فهرس��ت حماس) ،یک
دخالت فاحش در امور داخلی فلسطین و تالش برای
سنگاندازی مقابل روند انتخابات با هدف تاثیرگذاری
بر آن و جلوگیری از برگزاری آن است.
در همی��ن حال ،جنبش فتح نیز اقدام پلیس رژیم
صهیونیستی در بازداشت  ۲تن از نامزدهای این جنبش
در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین از قدس را
محک��وم کرد .فتح تاکید کرد این اقدامات بخش��ی از
نقشه اسرائیل برای سیطره بر شهر قدس و عدم حضور
فلسطینیها در آن بر اساس طرح معامله قرن است.

