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  گزارش  2

مثلث مقصران »شیعه کشی « کابل
در حالی که تالش     ها برای صلح در افغانس��تان به دلیل عدم انعطاف در 
رویکرد طالبان و همچنین نبود انسجام داخلی در این کشور به بن بست 
رسیده، افغانستان در طول هفته های گذش��ته، به خصوص پس از اول 
ماه مه و آغاز خروج نیروهای امریکا و ناتو از این کش��ور، بار دیگر شاهد 

خشونت های بی سابقه است. 
در گرماگرم درگیری ها ، بعدازظهر روز شنبه)18اردیبهشت( یک تراژدی 
غمبار دیگر بازهم در منطقه شیعه نش��ین غرب کابل، آن هم در مقابل 
مکتب دخترانه سیدالشهدا به وقوع پیوست. براساس آخرین آمار، شمار 
شهدای انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی این مکتب به 63 
تن رسیده و حداقل 1۵۰ تن دیگر زخمی شده اند. به گفته شاهدان عینی، 
به جز هفت یا هش��ت قربانی این رویداد، باقی همه دختران خردس��ال 
و دانش آم��وزی بودند که پ��س از پایان درس های خود به س��وی خانه 
می رفتند. این تراژدی مرگبار با واکنش های وسیع مردمی و جهانی مواجه 

شده و بار دیگر نگرانی     ها در مورد آینده افغانستان را برانگیخته است. 
پیرامون این حادثه تروریستی خونبار ذکر چند نکته قابل تأمل است:

1� هرچند گروه طالبان دست داش��تن در این حمله را رد کرده و آن را 
کار کسانی دانسته که » زیر نام داعش و تحت پوشش و چتر استخباراتی 
اداره کاب��ل فعالیت می کنند«، اما رئیس جمهور افغانس��تان، طالبان را 
در این حمله مقصر دانس��ته اس��ت. هنوز گروه داعش که پیش از این 
مسئولیت بیشتر حمالت مرگبار در منطقه شیعه نشین غرب کابل را به 
عهده می گرفت، مسئولیت حمله تروریستی روز      شنبه را به عهده نگرفته، 
اما قطعاً محکوم کردن و رد نمودن مس��ئولیت این حمله از سوی گروه 
طالبان، نمی تواند این گروه را از مسئولیتی که در قبال این گونه حمالت 
به گردن دارد، تبرئه کند.  متأسفانه در طول هفته     ها و روزهای گذشته 
دامنه جنگ و درگیری در افغانستان، به خصوص پس از اول ماه مه و آغاز 
خروج باقی مانده نیروهای امریکایی و ناتو از این کشور، طالبان به صورت 
بی سابقه ای بر شدت حمالت و خشونت     ها در افغانستان افزوده است. به 
گفته مشاور امنیت ملی رئیس جمهور این کشور، طالبان تالش داشت با 
زور کنترل کامل هفت والیت، به خصوص مراکز آن را به دست آورد، اما 

این طرح ناکام مانده است. 
متأسفانه نبود انعطاف در رویکرد طالبان پیرامون جنگ و صلح افغانستان 
همچنان غیرقابل درک است. از یک س��و، در حالی که پیش از این بهانه 
طالبان حضور نیروهای اش��غالگر بود، حاال با آغاز خروج باقی مانده این 
نیرو    ها قاعدتاً باید خش��ونت     ها کاهش یابد، اما همچن��ان رو به افزایش 
است. این افزایش خشونت     ها همان طور که برخی گمانه زنی     ها در مورد 
آن آغاز شده، در نهایت می تواند بهانه خوبی برای بازنگری خروج امریکا 
و متحدانش از افغانستان شود؛ کما اینکه اروپا بر امریکا فشار آورده روند 

خروج دو هفته به تأخیر بیفتد. 
طالبان برای به دس��ت آوردن حداکثر قدرت و قبوالندن خواست های 
مشروع و غیرمشروع خود بر جامعه جهانی و به خصوص دولت افغانستان، 
از جمله ر    هایی 7 هزار زندانی دیگر، حذف نام رهبران و فرماندهان ارشد 
این گروه از لیست سیاه تحریم های بین المللی و سازمان ملل و فراتر از آن، 
بازگشت نظام » امارت اسالمی « به این کشور، همچنان به دنبال استفاده 
از حداکثر حمالت نظامی و تشدید درگیری  هاست و این مخالف روح صلح 
و آموزه های اسالمی اس��ت. این رویکرد، بار دیگر مردم افغانستان را در 
مقابل طالبان قرار داده است. این مردم بار دیگر به شدت نگران بازگشت 
طالبان و امارت طالبانی اند.  2� مقصر بزرگ دیگر ادامه حمالت تروریستی 
و خشونت در افغانستان، اشتباهات راهبردی یکی پس از دیگری امریکا در 
این کشور، به خصوص پیرامون روند صلح و طالبان است. انتظار می رفت 
با روی کار آمدن جو بایدن در امریکا، روندهای سراس��ر اشتباه گذشته 
این کشور اصالح شود، اما در یک اقدام عجوالنه دیگر، تصمیم به خروج 
غیرمسئوالنه و فرار از مسئولیت     ها در قبال وضعیت اسفناک افغانستان 
گرفته ش��د. در نتیجه آنچه امروز در افغانس��تان رخ می دهد، در ادامه 

سیاست های امریکا و احتماالً طرح جدیدی برای فرداست. 
3� مقصر دیگر حمالت تروریستی چون حمله به مکتب سیدالشهدا در 
کابل، دولت افغانستان است. در حالی که ریاست جمهوری و دولتمردان 
ارشد این کشور در طول سال های گذشته با راه اندازی جنگ نرم به دنبال 
تبعیض سیس��تماتیک و حتی حذف فرهنگی و اجتماعی ش��یعیان به 
خصوص هزاره     ها بوده و در این راستا سیاست     هایی چون سهمیه بندی 
کنکور و حذف شیعیان از حضور در مقام     ها و پست های ارشد دولتی را 
اجرایی کرده، در روی دیگر سکه، گروه     هایی چون داعش به صورت آشکار 
و طالبان به صورت پنهانی، به دنبال حذف فیزیکی این اقلیت بوده اند. باید 

گفت این دو رویکرد، در واقع دو روی یک سکه است. 
4� و نکته آخر اینکه، ادامه حمالت سیستماتیک و هدفمند علیه شیعیان 
افغانستان که معموالً گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، اما در 
پشت پرده آن، دست های پنهانی بسیاری از امریکا گرفته تا طالبان وجود 
دارد، زنگ خطر را در مورد ادامه این گونه حمالت حتی با وجود صلح و 

تغییر ماهیت و نوعیت جنگ به صدا درآورده است. 
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 ایران انتقال نیرو از سوریه به یمن را  تکذیب کرد
سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا بامداد یک   شنبه خبری را که 
خبرگزاری آناتولی درباره انتقال نیرو از سوریه به یمن توسط نیروهای 
نظامی ایران منتش��ر کرده بود، تکذیب و اعالم کرد که چنین ادعایی 
نشانه کم اطالعی از واقعیت های میدانی است.  به گزارش فارس، این 
س��فارتخانه همچنین اعالم کرد که این ادعای س��اختگی با رویکرد 
جمهوری اسالمی ایران نس��بت به جنگ فاجعه بار و غیرانسانی علیه 
مردم یمن تعارض دارد. جمهوری اسالمی ایران همواره خواهان پایان 
این جنگ بوده و از تالش های سازمان ملل در جهت دستیابی به راهکار 

سیاسی حمایت کرده است. 
-----------------------------------------------------
 بلینکن: تحریم ه�ای امریکا تضعیف کنن�ده نظم مبتنی بر 

قانون است
وزیر خارجه امریکا اذعان داش��ت، برخی از تحریم های این کشور در 

سال های اخیر تضعیف کننده نظم مبتنی بر قوانین جهانی است. 
به گزارش ش��ینهوا، آنتونی بلینکن طی س��خنانی در شورای امنیت 
س��ازمان ملل درب��اره چندجانبه گرایی گفت: »می دان��م که برخی از 
تحریم های ایاالت متحده در سال های اخیر تضعیف کننده نظم مبتنی 
بر قوانین است و سایرین را وا می دارد این سؤال را مطرح کنند که آیا ما 

هنوز به این نظم، پایبندیم یا خیر.«
-----------------------------------------------------

 مرکل: امیدوارم واشنگتن مجوز صادرات واکسن را بدهد
صدراعظم آلمان روز     شنبه گفت در حال حاضر بخش عمده ای از مردم 
امریکا در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند و ابراز امیدواری کرد که 

واشنگتن مجوز صادرات واکسن را صادر کند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگال مرکل در ادامه سخنانش گفت: 
»در حال حاض��ر که بخش عم��ده ای از جمعیت امریکا واکس��ینه 
ش��دند، امیدوارم که ما بتوانیم تبادل آزادانه واکسن را داشته و بازار 
واکسیناسیون را آزاد کنیم.« وی اضافه کرد که اتحادیه اروپابخش 
بزرگی از دزهای تولیدی در این اتحادیه را صادر کرده و این روند باید 
به قانون تبدیل شود. صدراعظم آلمان گفت: »من فکر نمی کنم که 
چشم پوشی از حق امتیاز، راه حل تولید واکس��ن بیشتر برای مردم 
اس��ت، به جای آن،  فکر می کنم ک��ه ما نیازمن��د خالقیت و تقویت 
نوآوری شرکت    ها هس��تیم و برای من، این موضوع شامل حمایت از 

حق امتیاز است.«

جزئیات جدید از ترور سردار سلیمانی 
پای طرف های دیگر را نیز به ماجرا باز کرد 

همکاری اقلیم  و تل آويو 
در ترور سردار سلیمانی 

وبگاه خبری یاهونیوز در گزارشی فاش کرده که در عملیات ترور سردار 
سلیمانی و همراهانش در فرودگاه بغداد، عالوه بر تیم ارتش امریکا، 
مأموران اطالعاتی رژیم صهیونیستی و مأموران امنیتی کردستان 
عراق هم شرکت داشتند؛ عملیاتی که گفته شده بر وضعیت راهبردی 
دولت امری�کا در منطقه طی س�ال های آینده اثرگ�ذار خواهد بود. 
با گذشت 16 ماه از عملیات ترور س��ردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق 
سپاه قدس و یارانش در فرودگاه بغداد، جزئیات جدیدی از این ماجرا افشا 
شده که نشان می دهد این عملیات ترور پیچیده تر از آن است که در ابتدا 
تصور    می شد و افراد بیشتری در فهرست این ترور بوده اند. جک مورفی و 
زک دورفمن در سایت یاهونیوز روز یک   شنبه در مطلبی که منتشر شد، 
نوشته اند: » سه تیم از مأموران دلتافورس ژانویه سال گذشته میالدی با 
دوربین های خود از طریق مخفیگاه های پنه��ان در فرودگاه بین المللی 
بغداد، به  دقت اطراف را زیر نظر داشتند و انتظار هدف خود یعنی قاسم 
سلیمانی، قدرتمند   ترین فرمانده نظامی ایران، را می کشیدند. این مأموران 
با لباس های کارگران تعمیرات، در س��اختمان های فرسوده و قدیمی یا 
خودروهای پارک ش��ده کنار جاده مخفی ش��ده بودند. « در این مطلب 
نوشته شده است:»آن ش��ب با ادعای انجام یک تمرین آموزشی نظامی، 
یا حداقل به دولت عراق این طور اعالم ش��ده بود، سه تیم تک تیرانداز در 
فاصله ۵۰۰ تا 8۰۰ متر دورتر از منطقه ترور مستقر شده بودند، یعنی همان 
جاده ورودی فرودگاه، نحوه استقرار آنها به گونه ای بود که سلیمانی و تیم 
همراه وی را هنگام خروج از فرودگاه در یک مثلث محاصره کنند. دوربین 
یکی از تک تیرانداز   ها نیز به طور مستقیم به سفارت امریکا در بغداد متصل 
شده بود، در سفارتخانه امریکا نیز فرمانده نیروی زمینی دلتافورس حضور 
داشت. « این وبگاه در ادامه با طرح این ادعا که مأمورانی از اقلیم کردستان 
عراق نیز در این امر مشارکت داشته اند، نوشت:» یکی از مأموران امنیتی 
کردستان عراق با لباس کارمندان فرودگاه، هواپیمای حامل سلیمانی را 
از باند اصلی به سوی قسمت بسته فرودگاه هدایت کرد. هنگامی که هدف 
از هواپیما بیرون آمد، این مأموران امنیتی که برای حمل ونقل چمدان    ها 
تغییر قیافه داده بودند، سلیمانی را شناسایی کردند. « در این گزارش آمده 
است:» سپس سلیمانی و تیم همراهش سوار دو دستگاه خودرو شدند و 
به سوی منطقه ترور حرکت نمودند، جایی که تک تیراندازان دلتافورس از 
قبل در کمین آنها بودند. در ادامه این دو دستگاه خودرو برای خارج شدن 
از فرودگاه وارد خیابان اصلی شدند. سه تیم تک تیرانداز دلتافورس ضمن 
اینکه ضامن اسلحه های خود را آزاد کرده بودند انگشتان آنها روی ماشه 

آماده شلیک بود. بر فراز آنها نیز سه فروند پهپاد پرواز می کرد.«
 همکاری اطالعاتی اسرائیل 

همانگونه که پیش تر نیز برخی منابع از همکاری رژیم صهیونیستی در ترور 
سردار سلیمانی خبر داده بودند، در این گزارش نیز به خوبی به مشارکت 
صهیونیست   ها اشاره ش��ده اس��ت. به گزارش یاهونیوز، یک مقام ارشد 
نظامی امریکایی نیز در این باره گفت: » سلیمانی شش ساعت قبل از سوار 
شدن به هواپیما، سه بار تلفن همراهش را عوض کرده بود ولی در تل آویو 
فرماندهی عملیات ویژه امریکا با مأموران امنیتی و جاسوس��ی اسرائیل 
برای ردیابی تلفن همراه سلیمانی همکاری می کردند. مأموران امنیتی و 
جاسوسی اسرائیل به شماره تلفن های سلیمانی دسترسی داشتند و آنها را 
به امریکایی    ها دادند و امریکایی    ها نیز توانستند سلیمانی و تلفن همراهش 
را تا بغداد ردیابی کنند. « نویسندگان این مطلب گفتند:»پس از ورود دو 
دستگاه خودرو به منطقه ترور، پهپاد   ها به  سوی آنها شلیک کردند. دو فروند 
موشک هلفایر به خودروی حامل سلیمانی اصابت کرد، راننده خودروی 
دوم برای فرار از صحنه، سرعتش را افزایش داد. راننده قبل از تیراندازی 
تک تیرانداز دلتافورس حدود 9۰ متر حرکت کرد. پس از توقف خودرو، 
سومین فروند موشک هلفایر نیز به خودرو اصابت کرد. « مورفی و دورفمن 
گفته اند که جزئیات تفصیلی این گ��زارش پس از مصاحبه و گفت وگو با 
1۵ مقام کنونی و پیش��ین امریکایی تنظیم شده است. نویسندگان این 
گزارش در پایان افزودند: »ترور سلیمانی تبعات زیادی برای تصمیمات 
سیاست خارجی دولت ترامپ به همراه داشت و تأثیرات آن طی سال های 
آینده احساس خواهد شد و احتماالً فضای راهبردی دولت جو بایدن را 
در منطقه شکل خواهد داد. « یک مقام ارشد سازمان سیا نیز در این باره 
گفت:»این عملیات ترور به حدی چش��مگیر و قابل توجه بود که شاهد 
تغییر شکل خاورمیانه حداقل در ۵۰ سال گذشته بودیم و این اتفاق تنها 
در چند ساعت به وقوع پیوس��ت. این ترور تغییردهنده قواعد بازی بوده 
است.« در پی انتشار این گزارش و دست داشتن نیروهای امنیتی کرد در 
ماجرای ترور سردار سلیمانی دفتر مبارزه با تروریسم اتحادیه میهنی اقلیم 
کردستان روز یک   شنبه با انتشار بیانیه ای دخالت و شرکت نیروهای کرد 
در ترور سردار سلیمانی را تکذیب کرد اما دولت اقلیم هنوز واکنشی به این 

موضوع نشان نداده است. 

مسکو: همه مخاطرات گفت وگوهای
برجامی  پس از 31 ارديبهشت را 

درک کنند
نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای وین در واکنش به موضع گیری 
معاون مس�ئول سیاس�ت خارجی اتحادی�ه اروپا درب�اره اینکه 
ضرب االجلی وج�ود ندارد، با انتش�ار پیامی توئیتری نوش�ت که 
اگرچه می ت�وان بعد از 21 م�اه می  به مذاک�رات ادام�ه داد اما در 
چنین ش�رایطی مخاطرات و تردید     ها نیز افزای�ش خواهد یافت. 
روز جمعه شبکه خبری ان اچ ِکی ژاپن به نقل از سید عباس عراقچی، 
مذاکره کننده ارشد ایران در گفت وگوهای برجامی وین اعالم کرد که 
ایران امیدوار است پیشرفت کافی حاصل شود تا به تمدید نیازی نباشد. 
اما اگر نیاز شود، ایران در زمان مناسب تمدید را در نظر خواهد گرفت. 
انریکه مورا نیز پیش تر در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته بود: »چهارمین 
دور از مذاکرات وین را برای احیای برجام برگزار کردیم. ضرب االجلی 
وجود ندارد ولی به عنوان یک هماهنگ کننده، فوریتی قطعی را احساس 
می کنم. زمان به نفع ما نیست. خوشحالم که می بینم تمام نمایندگان 
از جمله ایران و امریکا می گویند که همین احساس را دارند.«  میخائیل 
اولیان��وف در واکنش ب��ه موضع گیری مورا نوش��ت: »کاماًل درس��ت 
اس��ت، انریکه عزیز. ضرب االجلی وجود ندارد ام��ا تاریخ هدف 21 مه 
)31 اردیبهش��ت( وجود دارد. البته که می توانیم بعد از این تاریخ هم 
گفت وگو    ها را ادامه دهیم اما در آن صورت تردید    ها و مخاطرات بیشتر 
خواهد بود. خوب است که همه مش��ارکت کنندگان در گفت وگوهای 
وین این موضوع را درک کنند.« اولیانوف ش��امگاه      شنبه درباره لزوم 
بازگش��ت امریکا به برجام هم در توئیتر نوشت: »همانطور که اتحادیه 
اروپا به درستی در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد، مشارکت کنندگان 
در گفت وگوهای وین به مذاکرات از جمله بازگشت احتمالی امریکا به 
توافق هسته ای ادامه می دهند. برای تحقق این موضوع، امریکا باید به 
پایبندی کامل به برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
بازگردد. « وی بامداد دیروز نیز در پیامی توئیتری به خروج س��ه سال 
پیش امریکا از برجام اشاره کرد و نوشت: »سه سال پیش در چنین روزی 
امریکا از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را آغاز کرد. این کار 
به تضعیف توافق هسته ای، پیشرفت برنامه هسته ای ایران و وخیم شدن 
اوضاع در خلیج فارس منجر شد؛ شکستی مفتحضانه! اکنون، احتمال 

بازگشت امریکا به برجام در دستور کار مذاکرات وین قرار دارد.«

توحش تروریسم در کابل جان دهها کودک شیعه افغانستانی را گرفت 

بر دخترکان مکتب سیدالشهدا بگريید

سيدعباسحسينی

یانکی ه�ای  پیون�د    گزارش  یک
غاصب و تکفیری های 
داعشی در جهان اسالم در این سال     ها چیزی جز 
توحش و تروریس�م نداش�ته و این بار دختران 
مدرس�ه ای در بخش شیعه نشین کابل در مسیر 
علم آموزی، قربانی یک اق�دام یزیدی دیگر آن 
پیوند شوم ش�ده اند. یزیدی     ها از همان بدو امر 
دشمنی خود نش�ان داده اند که اتفاقًا بیشتر به 
خون کودکان مکتب سیدالش�هدا تش�نه اند و 
کودک کشی فصل مشترک ژنتیک امریکایی ها، 
صهیونیست     ها و تکفیری     ها اس�ت. حاال هم که 
بازی   امریکایی     ها برای توجیه تداوم حضورشان 
در افغانستان دوباره از سر گرفته شده، واشنگتن 
امیدوار اس�ت با س�رمایه ای که از انتقال بقایای 
تکفیری     ه�ای دس�ت آموز خ�ود از س�وریه به 
افغانس�تان فراه�م س�اخته دکان ماندنش در 
افغانستان را باز نگه دارد. این بار طالبان ضمن رد 
نقش خود و حتی محکوم کردن این اقدام، آن را 
کار داعشی دانست که زیر چتر حمایت سازمان 
اطالعاتی افغانس�تان در کابل مس�تقر اس�ت.

س��اعت 4 بعدازظهر روز       ش��نبه دختران مدرسه  

بزرگ سیدالشهدا در قسمت شیعه نشین کابل بعد 
از خروج از مدرسه با سه انفجار مهیب پیاپی روبه رو 
شدند؛ اقدامی تروریستی که تا عصر روز گذشته به 
شهادت دست کم 63 نفر و زخمی شدن 1۵۵ تن 
از آنان منجر شده است. مدرسه سیدالشهدا حدود 
7 هزار دانش آم��وز دارد اما در نوب��ت عصر 2هزار 
دانش آموز دختر ، درآنجا درس می خوانند. به گفته 
مردم محلی منطقه قلعه نو کابل ابتدا یک دستگاه 
خودرو بمب گذاری ش��ده در میان دانش آموزان 
منفجر شد و اندکی پس از آن دومین بمب که در 
همان نزدیکی کار گذاشته شده بود منفجر شد. 
یکی از ساکنان این محل به طلوع نیوز گفت: »همه  
اطفال بی گناه بودند؛ 1۰ تا 12 سال سن داشتند. 
حکومت نباید این وحشیان را از زندان آزاد کند؛ 
آنها می آیند و خودشان را منفجر می کنند. «یکی 
دیگر از ساکنان این محل به طلوع نیوز گفت: »زنان 
و دختران هدف قرار می گیرند، گناه اینها چیست؟ 
حکومت مردم را آگاه کند و بگوید که توان تأمین 
امنیت را ندارم تا خود مردم دست به کار شوند.« 
یکی از مادران دختران قربانی این اقدام تروریستی 
اظهار داش��ت: »برای ما بسیار س��خت است که 
کودکان خود را اینجا برای درس بفرستیم اما لباس 

پرخون آنها به ما برسد و خبر شهید شدن شان را 
بش��نویم. این برای یک مادر خیلی تکان دهنده 
اس��ت.« پس از حمله به مرکز آم��وزش موعود و 
کوثر دانش، این س��ومین مرکز آموزشی در غرب 
کابل اس��ت که دانش آموزان آن به گونه گروهی 

کشته می شوند. 
 طالبان: کار داعش بود، با حمایت دولت!

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان بعد 
از انفجار تروریستی روز ش��نبه، طالبان را در این 
حمله مقصر خواند و با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
» طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت  یک 
بار دیگر نشان داد که نه تنها به حل بحران کنونی 
به گونه صلح  آمیز و اساس��ی تمایل ندارد، بلکه با 
پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده به 
خاطر صلح را سبوتاژ )تخریب( می نماید.«  اما مال 
هبت اهلل، رهبر گروه طالبان، در پیام عیدی خود 
حکومت افغانستان را به تالش برای کارشکنی در 
روند مذاکرات صلح متهم کرد و به امریکا نسبت به 
عواقب نقض توافقنامه دوحه هشدار داد. به گفته 
هبت اهلل، زندانیان گروه طالبان مطابق توافقنامه 
تاکنون ر     ها نش��ده اند و تحریم های وضع ش��ده 
علیه اعضای طالب��ان و نهاده��ای مرتبط به این 

گروه نیز برداشته نشده است. رهبر گروه طالبان 
با تأکید بر اینکه »مذاک��رات و تفاهم« برای این 
گروه »اولوی��ت « دارد، حکومت افغانس��تان را به 
انجام تالش ب��رای تخریب روند سیاس��ی صلح 
متهم ساخت. اما به طور مشخص ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام تروریستی 
مکتب سیدالشهدا بیانیه ای صادر و اعالم کرد: ما 
این انفجار     ها را محکوم می کنیم. وی افزود: بدون 
شک عامل حمله تروریستی مرگبار به مدرسه ای 
در کاب��ل، گروه داعش اس��ت. ذبی��ح اهلل مجاهد 
همچنین شنبه  ش��ب در گفت وگو با خبرگزاری 
ایران پرس اظهار کرد، زمینه چنین فعالیتی برای 
داعش را استخبارات اداره کابل)سازمان اطالعاتی 
دولت( مهیا کرده است. سخنگوی طالبان تصریح 
کرد، افراد مهم داعش در مهمانخانه      هایی در کابل 

حضور دارند. 
مجاهد گفت: اس��تخبارات اداره کاب��ل برای این 
افراد مهم داعش چتر حمایتی فراهم کرده است 
و حمالتی با هماهنگی آنان برای بدنامی طالبان و 

جلب توجه جهانیان انجام می شود. 
 واکنش های جهانی 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حس��اب 
توئیتر خود نوش��ت: داغدار دخترکان معصوم و 
روزه داری هستیم که مظلومانه قربانی تکفیری های 
داعشی شدند؛ تکفیری      هایی که نش��ان دادند با 
اسالم و انس��انیت بیگانه اند . زمان آن رسیده که 
تمامی آنهایی که دل در گرو اس��الم و افغانستان 
دارند، به برادرکش��ی پایان داده و یکپارچه عرصه 
را بر داعش��یان بی وطن تنگ کنند. نماینده ویژه 
جمهوری اس��المی ای��ران در امور افغانس��تان با 
محکوم کردن اقدام تروریس��تی روز گذش��ته در 
دبیرس��تان دخترانه ای در کابل، اب��راز امیدواری 
کرد در اسرع وقت ش��اهد پایان جنگ و درگیری 
در افغانستان باشیم.  س��خنگوی سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: اتحادیه 
اروپا در غم کسانی که عزیزان شان را در تازه      ترین 
حمله تروریستی وحشتناک در افغانستان از دست 
داده اند، همدردی می کند. اتحادیه اروپا اعالم کرد، 
حمله به کودکان در مدرسه سیدالشهدا » نه تنها 
حمله به مردم افغان بوده، بلکه حمله به کس��انی 
بوده است که در سراسر جهان به حقوق برابر زنان و 
دختران احترام می گذارند.«  وزارت خارجه امریکا 
هم این حمله وحشیانه را محکوم کرده و خواستار 
پایان یافتن فوری خش��ونت      ها و حمالت بی معنا 
به غیرنظامیان بی گناه شده است. راس ویلسون، 
کاردار امریکا گفت این بمب گ��ذاری یک حمله 

تروریستی و حمله به آینده افغانستان است. 

قدس اشغالی       شنبه شب تا سحرگاه یک     شنبه 
صحنه دومین روز متوالی درگیری فلسطینیان 
با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیس�تی بود. در 
این درگیری     ها دس�ت کم 90 فلسطینی زخمی 
شدند. حماس، جهاد اسالمی و فتح در وضعیت 
آماده باش ق�رار گرفت�ه و خواس�تار رویارویی 
تمام عیار با اقدام رژیم صهیونیس�تی شده اند. 
منطقه باب العامود و محله شیخ الجراح نزدیک دو 
هفته است به صحنه درگیری بین فلسطینیان و رژیم 
صهیونیستی تبدیل شده ، منطقه ای که در سال های 
اخیر کانون تدابیر صهیونیست      ها برای یهودی سازی 
قدس شده اس��ت. فروردین امس��ال دادگاه رژیم 
صهیونیستی در راستای سیاس��ت یهودی سازی 
قدس، حکم خروج 28 خانواده پرجمعیت فلسطینی 
از منطقه ش��یخ الجراح را صادر کرد که تا اواس��ط 
اردیبهشت ماه بایس��تی اجرایی      می شد. در حالی 
که حدود ۵۵۰۰ نفر فلسطینی محله شیخ الجراح از 
اجرای این حکم خودداری می کنند، در گیری های 
دو هفته گذشته بین فلسطینیان با نیروهای امنیتی 
رژیم صهیونیس��تی تشدید شده اس��ت. تازه      ترین 
درگیری، جمعه شب همزمان با روز جهانی قدس 
و       شنبه ش��ب تا س��حرگاه یک ش��نبه، همزمان با 
تجمع بیش از 9۰ هزار فلس��طینی ب��رای احیای 
ش��ب های قدر در باب العامود، باب الساهره، محله 
شیخ الجراح و باب االسباط، در قدس اشغالی اتفاق 
افتاد. هالل احمر فلس��طین، بامداد روز یک     شنبه 
)9 می( اعالم کرد که ش��مار زخمی      ها در درگیری 
خشون�ت بار صهیونیست      ها با فلسطینی      ها به بیش 
از 9۰ نفر افزایش یافته که 3۰نفر هم به بیمارستان 
منتقل شده اند. در محله شیخ الجراح پلیس رژیم 
صهیونیستی برای چندمین بار طی روزهای اخیر با 
معترضان به تصمیم مصادره خانه های فلسطینیان 
ساکن این منطقه درگیر شد. در باب العمود، منطقه 
تاریخی در مرکز قدس هم نیروهای اشغالگر برای 
متفرق کردن جوانان فلسطینی به گلوله های گازی 

متوسل شدند. 
  مقاومت فلسطینی: دست بسته نمي مانیم 
جنبش ه��ای حماس، فت��ح و جهاد اس��المی در 
بیانیه های جداگانه ب��ر ض��رورت رویارویی تمام 
عیار با صهیونیس��ت      ها و شکس��ت طرح اش��غال 
مس��جداالقصی تأکید کردند. بر اس��اس گزارش 
العهد، جهاد اسالمی فلسطین خطاب به ساکنان 
کرانه باختری، قدس، اراضی اشغالی سال 1948، 
نوار غزه و همه اردوگاه ها، ضمن تمجید از آنها بابت 
ایستادگی مقابل اشغالگران از آنها خواست که در 

آمادگی کامل باقی بمانند و ب��ه ارتباط خود برای 
ناکام ساختن یورش شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجداالقصی در روز دو     شنبه آینده ادامه دهند. 
»ابوعبیده « سخنگوی نظامی گردان های »شیخ 
عزالدین القسام « ش��اخه نظامی جنبش مقاومت 
حماس نیز پیام هشدار »محمد الضیف« فرمانده 
کل این گردان      ها را یادآوری کرد که چند روز قبل 
گفته بود مقاومت در مقابل تداوم این وضعیت دست 
بسته نخواهد ماند و اش��غالگران بهای سنگینی را 
برای ت��داوم این وضعیت پرداخ��ت خواهند کرد.  
»اسماعیل رضوان«، از رهبران جنبش حماس نیز 
شب گذشته به رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای 
ت��داوم تجاوزهایش در قدس هش��دار داد و مانند 
»اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاس��ی حماس 

در غزه، این اقدام را »ب��ازی با آتش« توصیف کرد. 
همچنین جنبش فتح هشدار داد: »تداوم تجاوز های 
شهرک نشینان صهیونیست به مقدسات اسالمی و 
مسیحی، امالک و مستغالت و شهروندان ما، کوچ 
اجباری آنها از منازل شان در شیخ الجراح و توسعه 
شهرک نشینی منجر به رویارویی تمام عیار و فراگیر ، 
تجدیدنظر در اص��ول و قوانین درگی��ری با رژیم 
اشغالگر و بازنگری در تمامی اشکال رابطه با دولت 
اسرائیل خواهد شد.« رس��انه های عبری گزارش 
کرده اند که یک فروند راکت که از نوار غزه شلیک 
شده بود، به منطقه اشکول برخورد کرده است. در 
مقابل، ارتش اس��رائیل هم در بیانیه ای مدعی شد 
جنگنده های این رژیم، یک پایگاه نظامی متعلق به 

حماس را در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند. 

  مفتی قدس: عرب     ه�ا جای بیانی�ه اقدام 
کنند

بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
در جلسه دیروز کابینه رژیم صهیونیستی گفت که 
اعمال فش��ار     ها با هدف منع ما از س��اخت و ساز در 
قدس این روز     ها افزایش یافته است . او در عین حال 
گفت که بهترین دوستا ن مان به ما اعالم کرده اند که 
قدس پایتخت اسرائیل اس��ت و ما ساخت و ساز در 
آنجا را ادامه می دهیم.   اشاره نتانیاهو به واکنش های 
روز های اخیر به اوضاع قدس اشغالی است. وب سایت 
لبنانی النشره گزارش کرده که حزب اهلل تعدادی از 
نیروهایش را به مرز با فلسطین اشغالی فراخوانده و 
در آماده  باش صددرصدی قرار گرفته است. انصاراهلل 
نیز تج��اوزات اخی��ر رژیم صهیونیس��تی در قدس 
و مس��جداالقصی را محکوم و بر مرکزیت مس��ئله 
فلسطین تأکید کرد. »ایمن الصفدی « وزیر خارجه 
اردن و »ریاض المالکی « همتای فلسطینی  او در یک 
گفت وگوی تلفنی تأکید کردن��د که قدس و اماکن 
مقدس خط قرمز است و تجاوزات اسرائیلی      ها نقض 
آشکار قانون بین المللی، تحریک احساسات 2میلیارد 
مس��لمان و جنایتی است که باعث ش��عله ور شدن 
درگیری می شود و منطقه را به سمت بحران بیشتر 
سوق می دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در سخنانی در اس��تانبول گفت: ما حمالت 
آشکار اسرائیل به مس��جداالقصی را که هر ساله در 
ماه رمضان تکرار می شود ، به شدت محکوم می کنیم. 
وزارت خارجه عربس��تان هم اعالم کرد: »عربستان 
سعودی طرح و اقدامات اسرائیل برای تخلیه منازل 
فلسطینی      ها در قدس و تحمیل حاکمیت خود بر آنها 
را نمی پذیرد و هرگونه اقدام یکجانبه و هرگونه نقض 
تصمیمات قانونی بین المللی و هر اقدامی را که فرصت 
از س��رگیری روند صلح را نقض کند و صلح و امنیت 
منطقه را بر هم بزند، محکوم می کند.«اتحادیه عرب 
روز       شنبه اعالم کرد که بنا به درخواست تشکیالت 
خودگردان فلس��طین ب��رای بحث درب��اره راه های 
مقابله با جنایت های رژیم صهیونیس��تی در قدس، 
روز دو     شنبه نشست اضطراری برگزار می کند. شیخ 
»محمد حسین« مفتی بیت المقدس با انتقاد از موضع 
کشورهای عربی در خصوص فلسطین، گفته که به 
مواضع واقعی برای حفاظت از ق��دس نیاز داریم. به 
نوشته وبگاه فلسطین آنالین، او گفت که فلسطینی      ها 
خواهان صدور بیانیه از سوی کشورهای عربی نیستند 
و اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی باید برای 
حفاظت از اماکن مقدسه در قدس وارد عمل شوند و 

تجاورات اسرائیل را متوقف کنند. 

دومین روز سرکوب گسترده فلسطینیان در قدس اشغالی
مقاومت فلسطینی در غزه به حال آماده باش درآمد

نماي نزديک

35 آتش سوزی اسرائیل در يک روز
آتش نشانی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که از صبح دیروز 3۵ مورد آتش سوزی در اسرائیل 
رخ داده که دس��ت کم 1۰ مورد آن به دلیل پرتاب بالن های آتش زا از غزه بوده اس��ت. روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص خبر داد که حرکت قطار    ها در شمال اسرائیل به دلیل بروز آتش سوزی 
متوقف شده است . منابع خبری از آتش س��وزی مهیب در منطقه امنیتی صنایع دفاعی رژیم 
صهیونیستی خبر دادند. به نوش��ته هاآرتص این آتش س��وزی در منطقه ای به نام کریات یام 
رخ داده است. به گزارش منابع خبری در سرزمین های اشغالی، آتش سوزی مهیبی در حوالی 
کارخانه صنایع دفاعی ارتش اسرائیل در رافائل منطقه شمال غربی حیفا رخ داده است. مقام های 
رژیم صهیونیستی هنوز در خصوص علت آتش سوزی در منطقه ای که در رینگ امنیتی صنایع 

دفاعی اسرائیل قرار دارد، توضیحی نداده اند.


