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  گزارش  2

ارتش عراق 
حمله به عین االسد را تأیید کرد

ب�ه  پهپ�ادی  حمل�ه  درب�اره  اخب�اری  انتش�ار  از  پ�س 
مرک�ز  ع�راق،  غ�رب  در  عین االس�د  هوای�ی  پای�گاه 
اطالع رس�انی امنیت�ی ع�راق ای�ن حمل�ه را تأیی�د ک�رد. 
به گزارش فارس، بعد از اینکه بامداد دیروز، برخی منابع در این خصوص 
گزارش داده بودند که این حمله با پهپاد صورت گرفته و آژیرهای خطر 
در پایگاه مذکور فعال ش��ده است، مرکز اطالع رس��انی امنیتی عراق 
)وابسته به ارتش(، همان روز )شنبه(، در بیانیه ای حمله به پایگاه هوایی 

عین االسد در استان االنبار )غرب( را تأیید کرد. 
در بیانیه مذکور آمده اس��ت که »یک پهپاد انتحاری، س��اعت ۲:۳۰ 
)به وقت محلی( در پایگاه هوایی عین االس��د در استان االنبار بدون بر 
جای گذاشتن خسارتی قابل توجه سقوط کرده است.« »وین ماروتو« 
سخنگوی ائتالف امریکایی در عراق نیز در پیامی توئیتری ضمن تأیید 
اخبار منتشر شده درباره حمله به پایگاه عین االسد مدعی شد که در این 
حمله، کسی مجروح نش��ده اما با این حال او در ادامه گفت، این حمله 
موجب آسیب به یک آشیانه هواپیما شده است.  این بیانیه پس از آن 
صادر شده است که برخی منابع عراقی، بامداد دیروز از حمله پهپادی 
به پایگاه هوایی عین االسد خبر دادند. این دومین حمله   طی چند روز 
گذشته به این پایگاه به شمار می رود. منابع عراقی عصر سه    شنبه هفته 
گذشته نیز از حمله راکتی به پایگاه هوایی عین االسد خبر داده  بودند. 
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 پیروزی اولیه استقالل طلبان در انتخابات اسکاتلند
اصلی          ترین حزب حامی دموکراسی اسکاتلند، روز جمعه توانست دهها 
کرسی در انتخابات پارلمانی این منطقه به دست آورد که این می تواند 
آینده » بریتانیا « را تغییر دهد، اما نتای��ج اولیه هنوز تردید         هایی درباره 
پیروزی آن با اکثریت قاطع بر جای گذاشته است. به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، حزب ملی اس��کاتلندی )اس ان پی( گفته که در صورت 
بازگشت اکثریت حامیان اس��تقالل به پارلمان ۱۲۹ عضوی تفویضی، 
دوباره تا پایان ۲۰۲۳ یک رأی گیری برای جدایی از بریتانیا برگزار خواهد 
کرد. این یک رویارویی حقوقی بالقوه با بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا رقم می زند که قاطعانه مخالفتش را با برگزاری چنین رفراندومی 
اعالم کرده است. اس ان پی در انتخابات پیشین نتوانست در دامبرتون 
برنده شود و این کرسی را با اختالف کم در اختیار حزب دیگری گذاشت. 
بوریس جانسون در پاسخ به اینکه اگر اس ان پی به اکثریت دست یابد 
چه معنایی خواهد داش��ت، گفت: »باید منتظر بمانیم و ببینیم. گمان 
نمی کنم مردم اکنون درگیری قانون اساسی بیشتری بخواهند. تمرکز 
روی استقالل در دوران بحران کووید اشتباه است. «بریتانیا متشکل از 

انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است. 
-----------------------------------------------------

 نگرانی عفو بین الملل از سرکوب های الجزایر
مردم الجزایر در پایتخت و سایر اس��تان های این کشور در اعتراض به 
نقشه راه انتخاباتی مسئوالن این کشور و بی اعتنایی آنها به خواسته های 
سیاسی  دوباره به خیابان          ها آمدند. عفو بین الملل با حمایت از اعتراضات 
در الجزایر، از مقامات این کشور خواس��ت به سرکوب معترضان پایان 
داده و بازداش��تی          ها را آزاد کنند. به گزارش ایس��نا، به نقل از س��ایت 
الحره، تعداد زیادی از م��ردم الجزایر روز جمعه بع��د از نماز جمعه در 
قالب راهپیمایی های هفتگی که از فوریه ۲۰۱۹ آغاز شده ، در پایتخت 
و سایر اس��تان های این کش��ور به خیابان          ها آمدند و مخالفت خود را با 
رون��د انتخاباتی که مقامات این کش��ور اعمال می کنن��د، ابراز کردند. 
تظاهرکنندگان در پایتخت با سر دادن شعار         هایی ایجاد یک حاکمیت 
دموکرات واقعی در این کشور و تغییر ریشه ای را خواستار شدند. مقامات 
الجزایر قصد دارند نقشه راه انتخاباتی خود را ادامه دهند، این در حالی 
است که مردم خواستار ایجاد دولت قانون، آغاز روند گذار دموکراتیک و 
تحقق استقالل دستگاه قضایی هستند و بزرگ ترین حزب مخالف الجزایر 
نیز اعالم کرده   در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. عفو بین الملل ، از 
نیروهای امنیتی الجزایر خواست اس��تفاده از زور برای پراکنده کردن 

معترضان را متوقف و بیش از ۶۰ فعال بازداشت شده را آزاد کنند. 
-----------------------------------------------------

 ترکیه آب فرات را به روی سوری    ها می بندد
منابع وابسته به اداره سدهای س��وریه خبر دادند که ترکیه، آبی را که 
به رودخانه فرات سرازیر می ش��ود ، به میزان زیادی کاهش داده است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از ایندیپندنت، محم��د طربوش، مدیر اداره 
سدهای شمال و شرق س��وریه، در گفت وگو با شبکه خبری »روسیه 
الیوم« گفت که سطح آب رود فرات برای اولین بار در تاریخ، بیش از پنج 
متر کاهش یافته است. وی افزود که بر اساس توافقنامه های بین المللی 
امضا شده بین سوریه، ترکیه و عراق، س��هم سوریه از آب رود فرات در 
اصل ۵۰۰مترمکعب در ثانیه است اما آبی که اینک به سوریه می رسد، 
حدود ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه است. منابع سوری می گویند میانگین 
آب در دوره گذشته و از ابتدای اکتبر ۲۰۲۰، از یک چهارم مقداری که 
در توافق  امضا شده بین کشورهای در مسیر رودخانه از مبدأ تا پایان آن ، 
در نظر گرفته شده، کمتر است. آبی که پس از کاهش اخیر در رودخانه 
فرات جریان دارد، برای استفاده و سرمایه گذاری، به ویژه در این فصل 
از سال، کافی نیست. تداوم این وضعیت دشوار، امنیت غذایی بیش از 
۳ میلیون نفر را به دلیل توقف آبیاری ناشی از سطح پایین آب، به خطر 
می اندازد. عالوه بر آن، کاهش آب رودخانه ف��رات می تواند به کمبود 
آب آشامیدنی منجر شود و زندگی حداقل ۳ میلیون نفر را در مناطق 
وسیعی از سوریه مانند شهرهای عین العرب، منبج، رقه، دیرالزور، حلب 
و روستاهای واقع در مسیر رودخانه که به آب فرات وابسته اند، تهدید 
کند. این نخستین باری نیست که ترکیه از آب فرات به عنوان ابزاری 

برای زیر فشار گذاشتن دولت سوریه استفاده می کند. 
-----------------------------------------------------

 چین خواستار تحریم نشست سین کیانگ شد 
چین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است در نشست روزهای 
آتی به درخواست آلمان، امریکا و انگلیس درباره سرکوب مسلمانان اویغور 
و دیگر اقلیت          ها در سین کیانگ شرکت نکنند. براساس یادداشتی که به 
دست رویترز رسید، هیئت چین در سازمان ملل در این یادداشت مورخ 
پنج  شنبه نوشته است: این مراسمی با انگیزه سیاسی است. ما از هیئت 
شما درخواس��ت داریم تا در این مراسم ضد چینی شرکت نکنند. چین 
سازمان دهندگان این برنامه که از جمله شامل دیگر کشورهای اروپایی و 
استرالیا و کانادا هم می شود، به » استفاده از مسائل حقوق بشری به عنوان 
ابزاری سیاس��ی برای مداخله در امور داخلی چین مثل س��ین کیانگ، 

اختالف افکنی و آشوب و مختل کردن توسعه چین « متهم کرد. 
-----------------------------------------------------

  گوترش به دنبال دور دوم دبیرکلی سازمان ملل
آنتونیو گوترش با اعالم اینکه به دنبال دور دوم دبیرکلی سازمان ملل 
است خواستار افزایش دیپلماسی برای صلح و تأکید بر ملت های جهان 
برای اجتناب از نوع جدیدی از جنگ سرد شد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، همچنین تأکید کرد که در قرن ۲۱ 
همه چیز از بحران آب و هوایی تا اش��اعه تسلیحات اتمی و پسرفت در 
حقوق بش��ر به یکدیگر ربط دارند. گوترش که تاکنون تنها کاندیدای 
رقابت انتخاب دبیرکلی س��ازمان ملل است، در جلسه پرسش و پاسخ 
سه س��اعته در مجمع عمومی حمایت الزم را از جانب دو گروه اصلی 
- جنبش ۱۲۰ عضوی غیرمتعهد         ه��ا و اتحادیه اروپای ۲۷ عضوی - و 

همچنین گروه های کوچک تر و سایر کشور         ها به دست آورد. 

قدرت نمایی طالبان در آستانه عید فطر 

امریکا تهدید به ماندن کرد
درگیری     ها در سراس�ر افغانستان تشدید شده اس�ت و در عین حال 
طالب�ان از آزادی ۶5 نیروی امنیت�ی در ماه رمضان خب�ر می دهد و 
صحبت    هایی از قصد این گروه برای اعالم آتش بس سه روزه به مناسبت 
عید فطر به گوش می رسد تا مقامات این گروه در حال ارائه این تصویر از 
خود باشند که ما هر وقت بخواهیم حمله می کنیم و هر وقت الزم بدانیم 
آزاد. کشورهای غربی هم فعاًل در ظاهر در تدارك خروج از افغانستان 
و صدور انواع بیانیه هستند، البته لحن امریکا کمی تند است، چنان 
که نماینده ویژه این کشور در امور افغانس�تان تهدید کرده است که 
طالبان صلح نکند، در کنار افغان    ها برای جمهوری تالش می کنند که 
تهدید تلویحی به نقض توافق خود برای خروج از افغانس�تان است.

درگیری    ها در مناطق مختلف افغانستان از جمله بغالن، غزنی، فراه، قندهار و 
هلمند به شدت ادامه دارد. در همین حال ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
در بیانیه ای اعالم کرد که ۶۵ نیروی امنیتی بر اساس دستور رهبر این گروه 
و به مناسبت ماه رمضان آزاد شدند.  وی افزود که این نیرو    ها در والیت بغالن 
آزاد شدند و هفت نفر از آنها نیز زخمی بودند.  سخنگوی طالبان ادامه داد که 
ش��ب جمعه نیز در مناطق »زرنی«، »گودان « و »گرداب « شهرس��تان های 
»سیدآباد « و »چک « والیت وردک 4 پاسگاه نیروهای افغان تخریب شد و ۳۷ 
نفر کشته و هشت نفر دیگر نیز اسیر شدند.  این در حالی است که دو روز پیش 
»محبوب اهلل غفاری« عضو شورای والیتی »بغالن « گفته بود در حمله طالبان 
به شهرستان »ش��هر کهنه« حدود ۱۲۰ نیروی امنیتی به اسارت این گروه 
درآمدند، سخنگوی طالبان شمار نیروهای اسیر شده را حدود ۲۰۰ نفر اعالم 
کرد.  در مقابل وزارت دفاع افغانستان روز      شنبه اعالم کرد که طی ۲4 ساعت 
گذشته ۲۵۰ عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای افغان کشته شده اند.  
در حالي که بحث هایي از احتمال آتش بس عیدفطر طالبان تا سه ماه مطرح 
شده، یک منبع نزدیک به طالبان به خبرگزاری اسپوتنیک گفت، این آتش بس 
قرار نیست به صورت رسمی اعالم شود و طالبان از شبه نظامیان خود خواهد 
خواست بعد از عید فطر تا سه روز درگیر نشوند.  این درگیری    ها در شرایطی 
است که دولت امریکا چندی پیش اعالم کرد که به روند خروج از این افغانستان 
البته با تأخیری چند ماه متعهد اس��ت و بر اس��اس وعده امریکایی    ها اواسط 

سپتامبر آخرین گروه از نظامیان امریکا از افغانستان خارج خواهند شد.
 تهدید به ماندن!

اتحادیه اروپا و امریکا در بیانیه ای مشترک از گروه طالبان خواستند هرچه 
سریع تر حمالت بهاری اعالم  نش��ده خود علیه دولت افغانستان را متوقف 
کند.  نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، نروژ، انگلیس 
و امریکا پس از نشستی درباره روند صلح افغانستان در برلین خشونت جاری 
طالبان را با ش��دید    ترین لحن محکوم کردند.  در این بیانیه آمده اس��ت: ما 
ادامه خشونت جاری در افغانستان را که طالبان عمدتا مسئول آن است به 
ش��دید    ترین لحن محکوم می کنیم و از تمام طرف     ها می خواهیم گام     هایی 
فوری برای کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تلفات غیرنظامی بردارند تا 
شرایط سازنده برای رسیدن به توافق سیاسی فراهم شود. شرکت کنندگان 
جلسه از طرف     ها همچنین می خواهند به قوانین بین المللی احترام بگذارند 
و هرچه سریع تر در خصوص گام     هایی در راستای رسیدن و اجرای آتش بس 
فراگیر و دایمی به توافق برس��ند.  نمایندگان کش��ورهای کمک کننده به 
افغانستان بر خواسته مردم این کش��ور برای پایان جنگ و خشونت تأکید 
کرده و توضیح داده اند که پایان جنگ و صلح عادالن��ه تنها از راه مذاکرات 
برای توافق سیاسی میان افغان     ها دست یافتنی است.  این کشور    ها بر ضرورت 
تسریع روند صلح به رهبری افغان     ها و کار مشترک با دولت، طالبان و جامعه 
مدنی و گروه های سیاسی اشاره کرده اند تا بستر رسیدن به توافق سیاسی و 
صلح فراگیر و دایمی فراهم شود. در همین حال » زلمی خلیل زاد « نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان اعالم کرد که اگر گروه طالبان به صلح تن 
ندهند در مقابل آنها می ایستیم. خلیل زاد در این توئیت    ها اضافه کرده است 
اگر طالبان صلح و آینده مبتنی بر اجماع و سازش را انتخاب نکند، در کنار 
افغان    ها برای حفظ جمهوری تالش می کنیم. وی بر وحدت و یکپارچگی 
جناح جمهوریت برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد. نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با بیان اینکه اکنون فرصت کم نظیری برای 
صلح افغانستان به وجود آمده گفت این اجماع باعث کاهش خشونت برای 
دستیابی به قدرت می شود. وی افزود:اجماع بین المللی برای افغانستان تنها 
به صلح خالصه نمی شود بلکه با ورود افغان    ها به مرحله جدید،جهان همچنان 
از این کشور پشتیبانی و حمایت می کند. رسانه های افغانستان به نقل از مارک 
میلی، فرمانده مرکزی ارتش امریکا نوشتند خروج نیروهای نظامی خارجی 
از افغانستان به معنای پیروزی طالبان نیست. وی افزود نیروهای افغانستان 
توانایی مبارزه و رهبری جنگ با طالبان را دارند .  در چنین شرایطی روزنامه 
وال استریت ژورنال گزارش داد، متحدان ایاالت متحده در اروپا از واشنگتن 
خواسته اند خروج خود از افغانستان را با سرعت کمتری انجام دهد و مدعی 

شدند که آنها برای اجرای خروج امن به زمان بیشتری نیاز دارند. 

حمله سایبری
 به بزرگ ترین شرکت خط لوله امریکا 

»کلونی�ال پایپ الی�ن« بزرگ تری�ن ش�رکت خ�ط لول�ه امریکا 
ه�دف حمله س�ایبری ق�رار گرفت و تمام ش�بکه آن قطع ش�د.

به گزارش فارس به نقل از »رویترز«، این ش��بکه خط لوله، مواد سوختی 
پاالیش��گاه های مجاور خلیج مکزیک را به نواحی جنوبی و شرقی امریکا 
منتقل می کرد و روزانه ۲/۵ میلیون بشکه مواد سوختی از جمله بنزین، 
گازوئیل، سوخت جت و دیگر مشتقات نفتی را از طریق ۸۸۵۰ کیلومتر 
خط لوله، جابه جا می کرد.  کلونیال پایپ الین در بیانیه ای اعالم کرد، روز 
جمعه متوجه این حمله سایبری شده و برای جلوگیری از آسیب پذیری، 
تمام سیس��تم های خود را برای مهار تهدیدات احتمالی، خاموش کرده 
است. این حمله موجب توقف موقتی فعالیت این شرکت و آسیب به برخی 
از سیستم های فناوری اطالعات آن شده است. این شرکت از یک شرکت 
امنیت س��ایبری برای تحقیق درباره این حمله هکری درخواست کمک 
کرده است و مأموران اجرای قانون و دیگر آژانس های فدرال را از وقوع آن 
مطلع کرده است. هنوز منشأ حمله سایبری به بزرگ ترین شرکت خطر لوله 
امریکا مشخص نیست ولی این حمله از این جهت اهمیت دارد که امریکا 
ظرف ماه های گذشته به یکی از اهداف حمالت سایبری سنگین تبدیل 
شده است. سال گذشته هکر          ها توانستند به سازمان           ها و وزارتخانه های مهم 
امریکا دسترسی پیدا کنند و گفته شد هکر          ها ظرف مدت چند ماه به شکل 

نامحسوس در حال دریافت اطالعات حساس امریکا بوده اند. 
 افزایش 107 درصدی تهدید          ها علیه نمایندگان کنگره 

پلیس کنگره امریکا اعالم کرد تهدید          ها علی��ه اعضای این نهاد قانونگذار 
امریکا در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میالدی ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. 
به نوشته وبگاه شبکه خبری »سی ان ان « اداره پلیس کنگره امریکا عالوه 
بر این گفته »اطمینان دارد« شمار حوادث مربوط به کنگره کماکان روند 
صعودی خواهد داشت. این اداره در بیانیه ای گفت: »همان طور که اداره 
پلیس قبالً گزارش داده تعداد تهدیدهای انجام شده علیه کنگره با افزایش 
محسوسی مواجه بوده است. فقط در سال جاری با افزایش ۱۰۷ درصدی 
در تهدید          ها علیه اعضای کنگره نسبت به سال ۲۰۲۰ مواجه هستیم. «در 
ادامه این بیانیه آمده است: »با توجه به فضای تهدید منحصر به فردی که 
در حال حاضر در آن قرار داریم این اداره اطمینان دارد شمار حوادث سیر 
صعودی خواهند داشت.« پلیس کنگره جزئیاتی درباره ماهیت این تهدید          ها 
و یا دالیل افزایش آنها ارائه نکرده و خواستار ایجاد برخی تغییرات ساختاری 
در این اداره به منظور افزایش توان مقابله با تهدید          ها شده است. در بخش 
دیگری از بیانیه اداره پلیس کنگره آمده است: »در سال ۲۰۲۰، سرویس 
مخفی امریکا که بیش از ۱۰۰ مأمور و تحلیلگر در اختیار داشت با ۸هزار 
حادثه مواجه شد. در همین مقطع زمانی، اداره پلیس کنگره که تنها ۳۰ 

مأمور و تحلیلگر در اختیار دارد تقریباً با ۹هزار حادثه مواجه شد.«

گروه های خودجوش فلسطینی در حالت آماده باش هستند

شبیخون به قدس در روز قدس

حمله روز جمعه    گزارش  یک
صهیونیست       ها به 
مس�جداالقصی، اردوگاه س�الم و س�رکوب 
تحصن کنندگان در محله ش�یخ جراح که دو 
ش�هید و دهه�ا زخم�ی ب�ر جای گذاش�ت، 
محکومیت گسترده جهانی را به دنبال داشت. 
همزم�ان، دو گ�روه  خود جوش فلس�طینی 
موسوم به بازوهای انتفاضه و یگان های »شهید 
ودیع حداد « اعالم کردند که از تمامی ابزارهای 
مقاومت برای مقابله با دش�من صهیونیستی 

استفاده خواهند کرد. 

صهیونیست       ها که این روز      ها به دلیل تالش برای 
پاکسازی فلسطینیان از محله شیخ جراح بیش 
از پیش مورد خشم جهان اسالم قرار گرفته اند، 
روز قدس شمار زیادی از فلسطینی       هایی را که 
در این محله تحصن کرده بودند، سرکوب کردند. 
نظامیان صهیونیس��ت پس از نماز مغرب نیز به 
مسجداالقصی یورش بردند و نمازگزاران را که 
برای همبستگی با مردم محله شیخ جراح تجمع 
کرده بودند مجبور کردند مسجد را ترک کنند. 
بیانیه  روز        ش��نبه هالل احمر فلس��طین درباره 
حمالت روز جمعه ، حاکی از زخمی شدن ۲۰۵ 
فلسطینی است. این در حالی است که نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی ظهر جمعه نی��ز دو جوان 
فلسطینی را در اردوگاه »س��الم« واقع در غرب 
جنین به شهادت رس��انده بودند. منابع خبری 
روز        شنبه اعالم کردند که سرانجام فلسطینیان 
پس از اینکه نظامیان را وادار به عقب نش��ینی از 
مسجداالقصی و گشودن درهای مسجداالقصی 
کردند، برای اقامه نماز صبح در مسجداالقصی 
از طریق » باب الحطه « و » باب االسباط « و با سر 

دادن ش��عار » اهلل اکبر ، الحمدهلل « وارد مسجد 
شدند. 

 دشمن عواقب کار خود را نمی داند
در واکنش ب��ه تح��والت روز ق��دس، جنبش 
فت��ح از اتحادیه عرب، س��ازمان مل��ل و تمامی 
نهادهای بین الملی خواس��ت هر چه س��ریع تر 
برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در قدس و 
مسجداالقصی مداخله کنند. خالد مشعل، رئیس 
دفتر سیاسی حماس در خارج نیز گفت: »حماس 
طی تماس های گس��ترده  با طرف های مختلف 
بین المللی خواستار مداخله برای توقف تجاوزات 
دشمن صهیونیستی علیه قدس و مسجداالقصی 
شده است. « همچنین اس��ماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
به بنیامین نتانیاهو هشدار داد: »نتانیاهو با آتش 
بازی نکن! این نبردی است که امکان ندارد نه تو، 
نه ارتش، نه پلیس و نه رژیم اسرائیل در آن پیروز 
شوید. قربانی       ها هر چه قدر که باشد ما از قدس 
و مسجداالقصی دفاع خواهیم کرد و نبردی که 
دش��من آن را در قدس آغاز کرده اس��ت، پیروز 
آن نخواهد بود.«  وی ادامه داد: دشمن مرتکب 
حماقت می شود و عواقب کاری را که در داخل 
قدس و مسجداالقصی انجام می دهد، نمی داند.« 
 وی در پایان از کشورهایی که به روند عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی پیوسته اند نیز خواست 
به توافقات امضا شده میان خود و تل آویو پایان 
داده و سفارتخانه های ش��ان در اراضی اش��غالی 

فلسطین را ببندند. 
  شورای امنیت تشکیل جلسه دهد

 محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین با اعالم اینکه  »وحشی گری و تروریسم 
شهرک نشینان تنها تعهد ما به حقوق مشروع مان 

را افزایش می دهد«، از جامعه بین الملل خواست 
که به مس��ئولیتش برای توقف تج��اوز به ملت 
فلسطین و مقدسات اس��المی در قدس اشغالی 
عمل کند. محمود عب��اس در ادامه افزود که به 
ریاض منصور، سفیر فلس��طین در سازمان ملل 
دستور داده است خواستار برگزاری نشست این 
سازمان در حمایت از ملت فلسطین و برگزاری 
نشست شورای امنیت برای اجرای تصمیماتش 
درباره قدس اشغالی ش��ود. وی ریاض المالکی، 
وزیر امور خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین 
را موظف ک��رد که هرچه س��ریع تر خواس��تار 
برگزاری نشست شورای اتحادیه عرب، سازمان 
همکاری اس��المی و ش��ورای حقوق بشر برای 
انجام اقداماتی در راس��تای محافظت از قدس و 
مقدسات اسالمی آن در مقابل متجاوزان رژیم 

صهیونیستی شود. 
زیاد النخال��ه، دبیرکل جنبش جهاد اس��المی 
فلسطین دیگر مقام فلسطینی است که به اقدام 
صهیونیست       ها واکنش نشان داد و گفت: »سکوت 
در برابر اتفاقات قدس ممکن نیس��ت و دشمن 
باید هر لحظه منتظر پاس��خ ما باشد.« النخاله 
گفت: »از هر فلس��طینی که می تواند خودش را 
به مسجداالقصی برساند می خواهیم این کار را 
انجام دهد و تا روز۲۸ رمضان )که صهیونیست       ها 
برنامه یورش به مسجداالقصی را دارند( آنجا را 
ترک نکنند.« به موازات این تحوالت، گروه های 
خودجوش��ی از جوانان فلس��طینی که خود را 
»بازوهای انتفاضه« نامیده اند در امتداد محاصره 
موجود در شرق غزه با فلس��طین اشغالی اعالم 
آماده باش کردند. در بیانیه این گروه آمده است، 
از بامداد روز        ش��نبه دهها بالن آتش زا به سمت 
شهرک های صهیونیستی فرستاده شده است. 

یگان های ش��هید ودیع حداد وابسته به جبهه 
مردمی برای آزادی فلس��طین ه��م در مرز غزه 
اعالم آماده ب��اش کرد. این یگان       ه��ا اعالم کرد، 
تمامی ابزارهای مقاومت و در رأس آن بالن های 
آتش زا را به کار خواهد گرفت و نبرد آن با رژیم 

اشغالگر نامحدود خواهد بود. 
با ای��ن حال، صهیونیس��ت       ها همچنان دس��ت 
از گردنکش��ی بر نمی دارند. یائی��ر الپید، رهبر 
حزب »یش عتید« که مأمور تشکیل کابینه در 
فلسطین اشغالی شده، روز        شنبه با »سازمان های 
تروریستی« خواندن مردم فلسطین مدعی شد 
که اجازه »تهدید اسرائیل « به آنها داده نخواهد 
شد. الپید همچنین با تهدید مردم فلسطین در 
حس��اب کاربری خود نوشت: »هر کس بخواهد 
به ما آسیب برساند، باید بداند که هزینه گزافی 

پرداخت خواهد کرد.«
 تهران: جامعه جهانی به مسئولیت خود 

عمل کند
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران روز شنبه ضمن محکوم 
کردن حمله وحشیانه صهیونیست ها گفت: »این  
جنایت جنگ��ی بار دیگر خ��وی جنایتکار رژیم 
نامشروع صهیونیس��تی و ضرورت اقدام عاجل 
بین المللی برای متوقف کردن نقض بنیادی       ترین 
موازین حقوق بشردوستانه بین المللی را به همه 
جهانیان ثابت کرد.«  اتحادیه اروپا در واکنش به 
تحوالت قدس اعالم کرد: »اخراج خانواده های 
فلسطینی در الشیخ جراح و قدس شرقی امری 
نگران کنن��ده و غیرقانونی اس��ت و ب��ر تنش       ها 
می افزاید. این اقدامات بر اس��اس قانون انسانی، 
گامی غیرقانونی اس��ت و نتیجه ای جز تشدید 
تنش       ها نخواهد داشت. ما از مسئوالن اسرائیلی 
می خواهیم برای کاهش تنش در قدس به صورت 
هرچه سریع تر تالش کنند.« ولکان بوزکر، رئیس 
هفتادوپنجمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد طی پیام توئیتری مداخله نیروهای امنیتی 
اسرائیل در مسجداالقصی را »تأسف بار « دانست 
و جامع��ه جهانی را به رفت��ار محترمانه با مراکز 

مقدس به ویژه به مسجداالقصی فرا خواند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز شامگاه جمعه 
با ابراز نگران��ی از احتمال اخ��راج خانواده های 
فلس��طینی از محل��ه الش��یخ الج��راح گف��ت: 
»خودداری کردن از گام های یکجانبه که باعث 
تشدید تنش       ها می شود بسیار مهم است. کاهش 
تنش در قدس و خودداری از اخراج فلسطینیان 

مهم است.«
همچنین احمد ابوالغیط، دبی��رکل اتحادیه 
عرب تأکید کرد ک��ه این حمله احساس��ات 
مسلمانان را در سراس��ر جهان برمی انگیزد و 
منعکس کننده سیاست عمدی اسرائیل برای 
تشدید اوضاع است. وی نسبت به پیامدهای 
این اقدامات اسرائیل هشدار داد. احمد الطیب، 
ش��یخ االزهر نیز گفت: »یورش به صحن های 
مبارک مسجداالقصی و نقض مقدسات خدا 
از طریق حمله آش��کار به نمازگ��زاران مؤمن 
و قبل از آن حمله با س��الح علی��ه تظاهرات 
مس��المت  آمیز در محله ش��یخ جراح بیانگر 
تروریسم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی 

شرم آور است.«

دو هفته تا پای�ان ضرب االج�ل توافق موقت 
ایران و آژانس بین المللی ان�رژی اتمی ، از هم 
اکنون زمزمه تمدید این توافق از س�وی طرف 
امریکایی به گوش می رس�د. البته خبرگزاري 
ان اچ کي ژاپن چنین احتمالي را از زبان عباس 
عراقچي هم مطرح کرده اس�ت. مع�اون وزیر 
خارجه امریکا با بیان اینکه راه دور و درازی برای 
رس�یدن به توافق با ایران در پیش است، ابراز 
امیدواری کرد که این کشور بتواند به تفاهمی 
در مذاکرات وین دست پیدا کند تا توافق فنی 
میان ای�ران و آژانس بین الملل�ی انرژی اتمی 
را تمدید کند؛ تمدید مهلت�ی که طرف ایرانی 
پیش تر آن را رد کرده و خواهان به س�رانجام 
رسیدن مذاکرات تا فرصت سه ماهه شده بود. 

بیش از یک ماه از دور جدید مذاکرات هس��ته ای 
ای��ران و ۱+4 در وین پایتخ��ت اتریش می گذرد 
اما روند مذاکرات ب��ه کندی در جریان اس��ت و 
طرف های غربی مایل به تواف��ق قبل از انتخابات 
ایران هس��تند. در حالی که نشس��ت کمیسیون 
مش��ترک برجام که از روز جمعه کار خود را آغاز 
کرده  و گزارش      ها حاکی اس��ت که ایران و امریکا 
هر دو عالئمی برای بازگشت به تعهدات برجامی 
خود نش��ان داده اند ولی دو طرف بر سر زمان به 
نتیجه رس��یدن گفت وگو     ها اختالف نظر دارند. 
وندی ش��رمن، معاون وزیر خارج��ه امریکا گفته 
که پیش��رفت     هایی در مذاکرات ج��اری در وین 
برای اجرای کامل برجام از س��وی همه طرف      ها 
حاصل شده اما هنوز راه درازی باقی مانده است. 
این مقام امریکایی جمعه ش��ب در مصاحبه ای با 
اندیشکده »آتالنتیک« گفت: »امیدوارم بتوانیم 
به تفاهماتی دس��ت پیدا کنیم ت��ا بتوانیم توافق 
فنی آژانس بین المللی ان��رژی اتمی با ایران را که 

اواخر ماه مه منقضی می ش��ود تمدی��د کنیم. «
 ضرب االجل انتخاباتي

موضع ش��رمن البته دیروز عص��ر از قول عباس 
عراقچي هم شنیده شده. عراقچي احتمال تمدید 
توافق س��ه ماهه با آژانس را رد نک��رده ولي گفته 
امیدوار است مذاکرات به اندازه اي پیشرفت کند 

که نیاز به این کار نباشد.
 ش��رمن درباره اینکه ممکن اس��ت در هفته های 
آینده توافقی حاصل شود، گفت: »امیدوارم بتوانیم 
به پیشرفت های کافی دس��ت کنیم که بتواند تا 
برگزاری انتخابات ایران در ماه ژوئن پایدار بماند.« 
وندی شرمن همچنین تأکید کرد: »نمی دانم آیا 
ما می توانیم تا ضرب االج��ل انتخابات آنها در ماه 
ژوئن به توافقی برای پایبندی و توافقی برای ادامه 

رایزنی      ها بعد از آن دست پیدا کنیم یا خیر.«
اظهارات شرمن درحالی اس��ت که توافق ایران و 

آژانس بین المللی انرژی اتمی س��وم خردادماه به 
پایان می رسد و به گفته مقامات ایرانی، اگر تا آن 
زمان تحریم های امریکا لغو نشده باشند، اطالعات 
دوربین های نصب ش��ده آژانس در تأسیس��ات 
هسته ای به طور خودکار حذف می شوند. از آنجا 
که نمایندگان اعضای برجام حاضر در وین گفته اند 
که ای��ن دور از مذاکرات ممکن اس��ت طوالنی تر 
شود، امریکایی     ها تالش می کنند این توافق موقت 
س��ه ماهه را برای مدتی تمدید کنند تا اطالعات 
این سه ماه که در آن غنی سازی ۶۰درصدی هم 
انجام شده است، همچنان در اختیار آژانس قرار 
بگیرد و غربی     ها به این اطالعات حساس دسترسی 
داشته باشند. این درحالی است که مجلس شورای 
اس��المی خواهان امحای اطالعات دوربین     ها در 
موعد مقرر سوم خرداد شده است. دیدار دوجانبه 
سیدعباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده 

ایران در وین، با رافائل گروس��ی، دبیرکل آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی هم به نظر می رس��د در 

همین راستا انجام شده است. 
ش��رمن در ادامه اظه��ارات خود ب��ه تالش های 
کش��ورهای اروپایی برای ورود مجدد امریکا به 
برجام هم اش��اره ک��رد و گف��ت: »می خواهم از 
ش��ریکان اروپایی مان تش��کر کنم ک��ه حقیقتاً 
سررشته مذاکرات با هدف بازگشت مجدد امریکا 
به برجام و مبن��ا قرار دادن آن برای رس��یدن به 
توافقی طوالنی تر، قوی تر و بهتر جهت پرداختن 
به همه مسائل محل نگرانی از جانب ایران مانند 
رفت��ارش در منطقه، موش��ک های بالس��تیک، 
تجارت تس��لیحاتی و س��وابق حقوق بشری اش 
در داخل آن کش��ور و در سراسر دنیا را در دست 
دارند.« فرسایشی کردن روند مذاکرات در وین 
از س��وی غربی     ها در حالی اس��ت که جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا جمعه ش��ب در س��خنانی 
گفت:»ایران در مذاکرات وین جدی اس��ت، اما 
اینکه تا چه اندازه جدی اس��ت و آماده انجام چه 

اقداماتی است روشن نیست. «  
 زمان به نفع مذاکرات نیست

 انریکه مورا، معاون مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا روز       شنبه تسریع مذاکرات احیای 
برجام را خواس��تار ش��د. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، م��ورا که به عن��وان نماینده بروکس��ل 
در مذاکرات وین حاضر ش��ده اس��ت در پیامی 
توئیتری نوش��ت: »چهارمی��ن دور از مذاکرات 
وین را برای احی��ای برجام برگ��زار کردیم«. او 
نوشت:  »ضرب األجلی وجود ندارد ولی به  عنوان 
یک هماهنگ کننده، فوریتی قطعی را احساس 
می کنم. زمان به نفع ما نیس��ت. خوشحالم که 
می بینم تمام نمایندگان از جمله ایران و امریکا 

می گویند که همین احساس را دارند.«

زمزمه های تمدید توافق با آژانس از وین
وندي شرمن امیدوار است با تفاهم نسبي  زمینه تمدید توافق با آژانس فراهم شود، موضوعي که عراقچي هم آن را رد نمي کند


