
هشت سال کشاکش    گزارش  یک
نافرجام برای برجام، 
به دولت دوازدهم قد نداد و حاال دولت سیزدهم 
باید می�راث دار توافق، یا مذاک�ره برای احیای 
توافقی باشد که خود در آن نقش چندانی نداشته 
اس�ت. تا همین دو هفته پیش، حسن روحانی، 
محمدج�واد ظریف و عباس عراقچ�ی امیدوار 
بودند برجام را بر خرابه هایش از نو بنا کنند اما 
حاال عراقچی با حدود سه هفته تأخیر گفته که 
دموکراس�ی اقتضا می کند مذاک�رات در وین، 
منتظر دولت بعدی ایران بماند. توئیت عراقچی 
یعنی اینکه توافق هسته ای سال 2015 به دولتی 
که شوق لقایش را داشت، وفا نکرده و حاال آن را 
برای دولتی باقی می گذارد که نه ارادت چندانی 
ب�ه آن دارد و ن�ه نق�ش و اث�ر چندان�ی در 

شکل گیری اش داشته است. 

یک ماه پیش  در بحبوحه ششمین دور از مذاکرات 
هسته ای در وین، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی در مصاحبه ب��ا روزنامه 
ایتالیایی ریپوبلیکا، با اشاره به اهمیت اراده سیاسی 
طرفین در راستای دس��تیابی به توافق گفته بود: 
»همه می دانن��د که در این برهه، ضروری اس��ت، 
منتظر دولت جدید ایران بمانیم. «  اشاره گروسی 

به لزوم در نظر گرفتن انتقال قدرت در ایران برای 
ادامه مذاکرات بود.

موضوعی که عراقچی همان موقع به آن واکنش 
نشان داد و گفت:» آقای گروسی احتماالً شناختی 
از دینامیزم های سیاس��ی در ایران ندارد«. حاال 
عراقچی همان حرف ه��ای مدی��رکل آژانس را 
هرچند با زبانی متفاوت تکرار کرده و می گوید: »ما 
در دوران انتقالی به س��ر می بری��م و یک انتقال 
دموکراتیک ق��درت در ته��ران در ح��ال انجام 
است. روش��ن اس��ت که گفت وگوهای وین باید 
منتظر دولت جدید در ای��ران بماند. این اقتضای 
هر دموکراس��ی است. «   هرچند س��ه هفته روزه 
دیپلماتیک عراقچی بعد از دور ششم مذاکرات، 
حدس    ها و گمان هایی به وجود آورده بود که وین 
بایستی تا روی کار آمدن دولت سیزدهم در تهران 
منتظر بماند، ولی توئیت      شنبه شب نشان داد که 
به تعبیر عراقچی، اقتضای »انتقال دموکراتیک « 
این است که تیم دیپلماتیک دولت دوازدهم بعد از 
هشت سال، احیای برجام را، اگر هم شدنی باشد، 

بایستی به دولتی دیگر واگذار کند. 
 گروگانگیری زندانی

 عراقچی در پیام های توئیتری ب��ه موضوع آزادی 
زندانیان نیز اشاره کرد؛ همان موضوعی که طرف 
امریکایی هم به آن اش��اره کرده ب��ود. ند پرایس، 

س��خنگوی وزارت خارجه امریکا پی��ش از این در 
جریان نشس��تی خبری گفته بود که واشنگتن در 
حال انجام مذاکرات غیرمستقیم، اما فعالی با ایران 
در خصوص مبادله زندانیان اس��ت و این مذاکرات 
جدا از مذاکرات احیای توافق هس��ته ای اس��ت و 
امریکا به دنبال آزادی شهروندان خود در ایران در 
سریع      ترین زمان ممکن است. اما نوشته های اخیر 
عراقچی حاکی از این است که امریکا آزادی زندانیان 
را به مذاکرات وین گره زده است و سعی دارد از زیر 
بار تعهد شانه خالی کند. در پیام رئیس هیئت ایرانی 
درباره برجام آمده است: »امریکا و انگلیس باید این 
نکته را درک کنن��د و ایجاد ارتباط بین یک تبادل 
انسانی - که آماده اجرا اس��ت - با برجام را متوقف 
کنند. زندانیان را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن،  
باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق می شود. 
« در ادامه پیام عراقچی آمده اس��ت در صورتی که 
امریکا و انگلیس به تعه��دات خود عمل کنند، ۱۰ 
فرد زندانی از همه طرف       ه��ا می توانند همین فردا 

آزاد شوند. 
 متهم کردن ای�ران به ایجاد بن بس�ت در 

مذاکرات
وزارت خارجه امریکا        ش��نبه ش��ب، در عین حال 
که پالس مثبت��ی درباره ادامه مذاکرات فرس��تاد 
و اعالم کرد که برای برنامه ری��زی به منظور ادامه 

مذاکرات احیای برجام، منتظر پایان دوره انتقالی 
است، طرف ایرانی را متهم کرد که خواستار زمان 
بیش��تر برای دوره انتقالی شده اس��ت. ند پرایس 
به شدت مقابل س��خنان عراقچی گارد گرفت و با 
فرافکنی، عماًل تهران را متهم کرد که مذاکرات را 
به بن بست کشانده است و حاال سعی دارد تقصیر 
را به گردن واشنگتن بیندازد. وی در قالب بیانیه ای 
اعالم کرد: »این اظهارات، تالش��ی تکان دهنده و 
خش��مگین کننده برای رفع تقصیر و شانه خالی 
کردن از مسئولیت بن بس��ت کنونی در بازگشت 
متقابل احتمالی به پایبندی به برجام اس��ت. « در 
ادامه این بیانیه که نشان می دهد امریکا تمایل ندارد 
حتی به اجرای توافقی کوچک تر از توافق هسته ای 
تن بدهد، سخنان عراقچی به تالشی ظالمانه برای 
ایجاد امیدی واهی تعبیر شده است: »درخصوص 
اظهاراتی که درباره امریکایی های زندانی در ایران 
می شود نیز باید گفت که ما تالش ظالمانه دیگری 
را برای دادن امید واهی به خانواده های آنها شاهد 
هس��تیم. عراقچی می گوید ما تواف��ق را گروگان 
گرفته ایم ، در حالی که دول��ت او چهار امریکایی را 

سال هاست که زندانی کرده است. «
پرایس در بیانیه یاد ش��ده، دس��تیابی به هرگونه 
توافقی درباره زندانیان را به کل نفی کرده اس��ت: 
»هنوز هیچ توافق��ی در زمین��ه زندانی       ها حاصل 
نش��ده اس��ت. اگر ایران واقعاً می خواهد که ژست 
بشردوس��تانه بگیرد، می تواند به س��ادگی و فوراً 
زندانی       ها را آزاد کند. آزادی شهروندان بازداشتی ما 
از اولویت باالیی برخوردار است و ما کماکان منتظر 
رخ دادن آن هس��تیم. « این بیانیه که رابرت مالی، 
نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران نیز آن را در 
صفحه توئیتر خود منتشر کرده، می افزاید: »ما در 
جریان مذاکرات وین، گفت وگوهای غیرمستقیمی 
درباره موضوع زندانی       ها انج��ام دادیم و تأخیر در 
ازسرگیری این روند، کمک  کننده نیست. هرچند 
که مؤثرتر بود اگر طی نشستی در وین به پیشرفتی 
در این خصوص می رس��یدیم، ولی ما ب��رای ادامه  
گفت وگو      ها درباره زندانی       ها طی این دوره )انتقال 

قدرت در ایران( آماده هستیم.«
 گفت وگوی آزادی زندانیان جدای از برجام 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
دیگر مقامی اس��ت که در توئیتر ب��ه این موضوع 
پرداخ��ت. وی دی��روز موضع ط��رف امریکایی را 
مبنی بر اینکه در خصوص تبادل زندانیان توافقی 
حاصل نشده، زیر س��ؤال برد و نوشت: »حیرت آور 
است که امریکا این واقعیت ساده را منکر می شود 
که درب��اره زندانی��ان و بازداشت ش��دگان توافقی 
حاصل شده است. حتی درباره نحوه اعالم عمومی 
آن.« خطیب زاده نی��ز در تکرار مواض��ع عراقچی 
نوشت: » تبادل بشردوس��تانه ]زندانیان[ و آزادی 
۱۰ زندانی از همه طرف       ها ب��ا امریکا و انگلیس در 
وین و - جدا از برجام - م��ورد توافق قرار گرفت. « 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بار دیگر اعالم کرد 
که ایران همین امروز آماده انجام این کار و اجرایی 

کردن این توافق است. 
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رهبران افغانستان:
 شهرها تلفنی سقوط می کنند

گروه طالبان مدعی است بعد از دو ماه جنگ کنترل194 شهرستان یا 
به قول افغانستانی    ها »ولس�والی« را در دست گرفته؛ در مقابل دولت 
اعالم کرد ط�ی روزهای اخیر، 17 ولس�والی را از طالب�ان پس گرفته 
است. چند هفته ای است که گفته می شود سقوط بسیاری از شهر    ها 
به دست طالبان، به خاطر »خیانت« برخی سیاستمداران است. دیروز 
والی قندهار، دومین شهر بزرگ افغانس�تان با زبان صریح تری این را 
بیان کرد:»قندهار از نظر سیاسی سقوط کرد، نه از نظر نظامی«. معاون 
اول رئیس جمهور افغانستان، اهالی قندهار را به مقاومت فراخوانده و 
گفته حاال که جنگ به اطراف شهر رسیده، باشندگان این والیت، نباید 
اجازه دهند که مزدوران راولپندی شهری با این صالبت را تسخیر کنند 
و چپاول قندهار را در اس�الم آباد و الهور)پاکس�تان( جشن بگیرند. 
با سقوط دومینویی ولسوالی های افغانستان به دست طالبان، بحث خیانت 
سیاستمداران بیش از هرموقع دیگری شنیده می شود. طالبان روز      شنبه 
گفت که در دو ماه گذشته کنترل۱94 شهرس��تان افغانستان را به دست 
گرفته است و طی این مدت دولت فقط پنج ولسوالی را پس گرفته است. 
روایت دولت متفاوت است. دولت افغانس��تان تعداد ولسوالی های سقوط 
کرده را...  اعالم کرده و تأکید دارد که تازه از این تعداد، طی روزهای اخیر، 
۱7 ولسوالی هم از طالبان پس گرفته شده است. چند روزی است که جنگ 
به قندهار رسیده؛ شهری با جمعیت حدود 5۰۰هزار نفر که نام دومین شهر 
بزرگ را یدک می کشد. وزارت کش��ور افغانستان روز جمعه اعالم کرد که 
نیروهای ارتش و پلیس در یک عملیات مشترک موفق شدند گذرگاه مرزی 
اسپین بولدک در مرز با پاکستان را پس بگیرند؛ گذرگاهی استراتژیک که 
حتی برای پاکستان نیز اهمیت دارد. امراهلل صالح، معاون رئیس جمهور  روز 
جمعه در یادداشتی در صفحه فیس بوکش نوشت: »قوای هوایی و اردوی 
پاکستان رسماً به طرف افغانستان اخطار داده است که هرگونه تالش برای 
تسخیر بندرگاه اسپین بولدک با واکنش قوای هوایی پاکستان مواجه خواهد 
شد. یعنی اکنون قوای هوایی پاکستان برای حمایت طالبان دست به کار 
است. « اگرچه وزارت خارجه پاکستان موضع گیری صالح را رد کرده ولی 
بحث    ها مجدداً درباره نقش پاکستان در جنگ افغانستان باالگرفته است. 
امراهلل صالح،  دیروز گفت که اکنون جنگ در اطراف شهر قندهار رسیده، 
باش��ندگان این والیت، نباید اجازه دهند که مزدوران راولپندی شهری با 
این صالبت را تسخیر کنند و چپاول قندهار را در اسالم آباد و الهور جشن 

بگیرند. 
 خیانت به نفع اسالم آباد

 یک    شنبه هفته قبل بود که اشرف غنی، رئیس جمهور گفت آنهایی که از 
داخل نظام را تخریب می کنند، باید بدانند که پس از این در برابرشان صبر 
و تحمل نمی کنیم. همان موقع، حسام الدین شمس، والی بادغیس گفته 
بود که دو عضو شورای والیتی به طالبان پیوسته اند. پیش تر هم نوار صوتی 
صحبت تلفنی امراهلل صالح منتشر شد که با لحنی تند امیرشاه نایب زاده، 
نماینده بادغیس در مجل��س را متهم به » خیانت « ک��رده بود. همچنین 
روز      ش��نبه همین هفته منابع در والیت غور فاش کردند که چندین فرد 
متهم به همکاری با طالبان در این والیت بازداشت ش��ده اند. حاال هم در 
کشاکش جنگ برای تسلط بر قندهار، روح اهلل خان زاده، والی قندهار برخی 
شخصیت های سیاسی را به دست داش��تن در سقوط شهرستان های این 
والیت متهم کرده اس��ت. او گفته که اکثر مناطقی که از والیت قندهار به 
طالبان واگذار شده، بدون درگیری بوده است. خان زاده افزود: »قندهار از 
نظر سیاسی سقوط کرده است، نه از نظر نظامی. با یک تماس تلفنی بخش     ها 
را ترک کرده اند. اگر سقوط نظامی می بود کسی در بخش     ها کشته یا زخمی     
می شد و سپس آنجا را ر    ها می کردند. هزاران سرباز رفته و در خانه های شان 
نشس��ته اند. «والی قندهار گفت: »پاس��گاه     هایی وجود دارد که چهار روز 
پیش ر    ها شده و حتی طالبان تاکنون آنها را تصرف نکرده است. « به گفته 
خان زاده، 5۰ در صد پاس��گاه     ها با یک تماس تلفنی ر    ها ش��ده اند. دولت 
افغانستان، خیانت    هایی را که منجر به سقوط ولسوالی    ها به دست طالبان 
شده، به نفوذ پاکستان در دستگاه های امنیتی نسبت می دهد. امراهلل صالح، 
معاون ریاست جمهوری افغانستان گفته که » یک تعداد از منسوبینی که 
تن به ذلت داده و به طالب تسلیم شده بودند و با خط های راه داری امضا شده 

توسط تروریستان می خواستند به پاکستان بگریزند، دستگیر شدند.« 
 رهبر طالبان: دنبال روابط خوب با جهان هستیم

دیروز همزمان با ادامه مذاکرات در قطر، رهبر طالبان در پیامی به مناسبت 
عید قربان، خروج نیروهای خارجی از افغانستان را به مردم تبریک گفت و 
مجدداً تأکید کرد که ما به دنبال ایجاد روابط خوب و مستحکم دیپلماتیک، 
اقتصادی و سیاسی در چارچوب تعامل متقابل و توافقنامه های متقابل با 
همه کشورهای جهان از جمله ایاالت متحده پس از خروج همه نیروهای 
خارجی هس��تیم. مولوی هبت اهلل آخوندزاده گفته که ما به کش��ورهای 
همسایه، منطقه ای و جهانی اطمینان کامل می دهیم که افغانستان به هیچ 
کس اجازه نمی دهد از خاک این کشور برای تهدید امنیت علیه هر کشور 
دیگری استفاده کند . آخوندزاده گفته که طالبان انحصار قدرت را نمی خواهد 
چرا که تمام اقوام و اقشار افغانستان به یکدیگر نیاز دارند و طالبان قصد دارد 
نظام اسالمی را در افغانستان پایه گذاری کند و چنین نظامی به اتفاق و اتحاد 
افغان     ها وابسته است. هبت اهلل آخوندزاده رهبران حکومت را به تقسیم منافع 
در افغانستان متهم کرد و اذعان داشت این منافع کوتاه مدت است و بهتر 
است همه به فکر منافع ملی باشند. رهبر طالبان همچنین از خروج نیروهای 
خارجی از پنج پایگاه نظامی در افغانستان اظهار خشنودی کرد و افزود: این 
آغاز خوبی است برای اجرای پیمان دوحه و ضمن ابراز امیدواری به خروج 
باقی نیروهای خارجی از افغانستان گفته که طالبان به پیمانی که با امریکا 

به امضا رسانده، متعهد است. 
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 ترکیه حکم اروپا علیه حجاب را محکوم کرد
آنکارا، حکم دادگاه عال��ی اروپا را در خصوص مجاز بودن ش��رکت های 
اروپایی برای وضع قوانین منع حجاب محکوم کرد. به گزارش فارس به نقل 
از »رویترز«، وزارت امور خارجه ترکیه روز یک   شنبه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»تصمیم دیوان دادگستری اروپا در بحبوحه اسالم هراسی، نژادپرستی و 
نفرت پراکنی که در اروپا رو به افزایش بوده و این قاره را گروگان خود کرده 
اس��ت، آزادی مذهبی را نادیده می گیرد و اساس و پوششی قانونی برای 
تبعیض ایجاد می کند. « دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنج  شنبه حکم کرد 
کارفرمایان در کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند در برخی موانع، 

کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن حجاب اسالمی منع کنند. 
-----------------------------------------------------
 المالکی: صدام را زود اعدام نمی کردیم فراری اش می دادند

نخست وزیر س��ابق عراق گفته که آرزو داش��ته که صدام نه فقط برای 
جنایت دجی��ل بلکه ب��رای همه جنایت های��ش در حق مل��ت مانند 
خشک کردن تاالب ها، عملیات انفال، ترور ش��هید صدر و سالح های 
شیمیایی محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری دانشجو، نوری المالکی 
می گوید:»می دانستیم اگر اعدام صدام را به تأخیر بیندازیم و در روز عید 
قربان او را اعدام نمی کردیم حاضر بودند ۱۰۰ میلیارد دالر پرداخت کنند 
تا او را از عراق فراری دهند. به همین خاطر اصرار داشتم که اعدام او به بعد 
از عید موکول نشود.« المالکی ادامه داد: در زمانه ای که هیچ کس جرئت 
نداشت طناب عدالت را بر گردن این دیکتاتور بگذارد ما تصمیم به اجرای 
اعدام او و همراهانش گرفتیم. به تازگی روزنامه سان انگلیس به نقل از 
شبکه امریکایی الحره نوشته که انگلیس به یکی از چهره های حزب بعث 
که به اعدام دهه��ا تن در دوره صدام متهم اس��ت، حق پناهندگی داد؛ 

اقدامی که واکنش شدید در داخل عراق را به دنبال داشت. 
-----------------------------------------------------

 راهپیمایی بزرگ فرانسوی   ها علیه واکسیناسیون اجباری
بیش از ۱۰۰ هزار فرانسوی در اعتراض به برنامه های رئیس جمهورفرانسه 
برای اجبار واکسیناسیون کادر بهداشت و الزام به دریافت گواهینامه 
رایگان کووید-۱9 برای ورود به اماکنی مانند رس��توران    ها و سینما   ها 
تظاهرات کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به تازگی تدابیر گسترده ای را برای مبارزه 
با شیوع سریع کروناویروس اتخاذ کرده اس��ت که به گفته معترضان، 
آزادی انتخاب کسانی را که نمی خواهند واکسینه شوند، نقض می کند. 
براساس اعالم وزارت کشور فرانس��ه، روز     شنبه ۱۳7 تجمع در سراسر 
این کشور با حضور حدود ۱۱4 هزار معترض برگزار شد و از این تعداد 
۱۸ هزار تن در پاریس تجمع کرده بودند. برنامه های ماکرون پیش تر هم 
موجب برگزاری تجمع های کوچک تر شده بود و پلیس از گاز اشک آور 

برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

نظامیان رژیم صهیونیس�تی دیروز بار دیگر 
به صحن ه�ای مس�جداالقصی ی�ورش برده 
و نمازگ�زاران فلس�طینی را م�ورد ض�رب و 
ش�تم قرار دادند؛ اقدامی که گفته می ش�ود 
نخس�ت وزیر جدید این رژیم عامل تحریک 
آن ب�وده اس�ت. گروه ه�ای مقاوم�ت هم در 
واکنش ب�ه ای�ن جنایات ب�ا ی�ادآوری نبرد 
»شمشیر قدس « برای عبرت صهیونیست ها، 
هشدار دادند که هنوز شمشیر نبرد را غالف 
نکرده اند و آماده مقابله با اشغالگران هستند. 
در شرایطی که فلس��طینی     ها همواره نسبت به 
هرگونه تعرض به مسجداالقصی به صهیونیست     ها 
هشدار می دهند، مقامات جدید این رژیم بدون 
توجه به عواقب آن، هش��دارهای فلسطینی ها را 
جدی نمی گیرند . شمار زیادی از نظامیان رژیم 
صهیونیستی روز یک     ش��نبه در میان فریادهای 
اهلل اکبر نمازگزاران فلس��طینی وارد صحن های 
مس��جداالقصی شدند و ش��روع به ضرب و شتم 
حاضران در این مکان مقدس کردند. نمازگزاران 
فلس��طینی حاضر در صحن های مسجداالقصی 
نیز ش��عار اهلل اکبر و حمایت از مس��جداالقصی 
س��ر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فلسطینی 
»صف��ا«، نظامی��ان صهیونیس��ت، نمازگزاران 
فلس��طینی و حاضران در مسجداالقصی را وادار 
به تخلیه این مس��جد مقدس کردند تا زمینه را 
برای ورود غیرقانونی شهرک نشینان صهیونیست 
به مس��جداالقصی فراهم کنن��د. نظامیان رژیم 
صهیونیستی       شنبه ش��ب نیز به جوانانی که در 
نزدیکی باب العامود واقع در قدس اشغالی سعی 
داشتند با راهپیمایی تحریک آمیز شهرک نشینان 
مقابله کنند، حمله کردند. به گزارش خبرگزاری 
شهاب، شاهدان عینی گفتند که نیروهای اشغالگر 
شماری از جوانان را مورد ضرب و شتم قرار داده 
و تع��دادی از آنها را بازداش��ت و ب��ا زور جوانان 
فلس��طینی را وادار به ت��رک باب العامود کردند. 
نیروهای اشغالگر قدس همچنین موانعی آهنی 
در منطقه باب العامود واقع در بخش قدیمی قدس 
قرار داده اند تا به این ترتی��ب از ورود غیرقانونی 
شهرک نشینان صهیونیس��ت به مسجداالقصی 
حمایت به عم��ل آورند. نظامیان صهیونیس��ت 
همچنین منطق��ه باب العامود، باب الس��اهره و 
المصراره را به منظور فراهم کردن زمینه یورش 
شهرک نش��ینان صهیونیست بس��ته اند. پلیس 

رژیم صهیونیستی همچنین با یورش به مصالی 
»القبلی « در مسجداالقصی تخریب های زیادی در 
این مکان به جا گذاشت. شیخ »عکرمه صبری« 
خطیب مسجداالقصی نیز در واکنش گفت، رژیم 
صهیونیستی دنبال تسلط کامل بر مسجداالقصی 

و مناطق اطراف آن است.
 موضع تحریک کننده بنت

»نفتالی بنت نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
از شهرک نشینان  خواس��ته همچنان به یورش 
به مس��جداالقصی ادام��ه دهند. « ب��ه گزارش 
خبرگزاری فلس��طینی س��ما، دفتر نفتالی بنت 
در بیانیه ای اعالم کرد که وی در جلسه ای با وزیر 
امنیت داخلی و کمیس��ر پلیس اسرائیل اوضاع 
قدس را بررسی کرده اس��ت. در این بیانیه آمده 
است که نفتالی بنت پس از این جلسه دستور داده 
است که تعرض شهرک نشینان صهیونیست  به 
مسجداالقصی به شکل منظم ادامه داشته باشد. 
 بنت که به تازگی سمت نخست وزیری اسرائیل 
را به دست گرفته است، تالش می کند با تعرض 
به مس��جداالقصی و حمالت هوایی پراکنده به 
نوار غ��زه، توانایی گروه ه��ای مقاومت را محک 
بزند. اما رهبران مقاومت هشدار داده اند که اگر 
صهیونیس��ت     ها دس��ت از پا خطا کنند، تل آویو 
و سراسر س��رزمین های اش��غالی را موشکباران 
خواهند کرد. گروه های مقاومت غزه از مردم کرانه 
باختری خواسته اند انتفاضه جدید علیه جنایات 

اسرائیل در قدس به راه بیندازند و اعالم کرده اند 
که در کنار مردم کرانه باختری خواهند ایستاد. 

 واکنش مقاومت 
فلسطینی      ها در واکنش به تحرکات اسرائیلی     ها 
در مسجداالقصی اعالم کردند که مقاومت آماده 
مقابله اس��ت و رژیم صهیونیس��تی باید از نبرد 
»شمشیر قدس « درس بگیرد. به گزارش شبکه 
المیادین، محم��د حماده، س��خنگوی جنبش 
حماس خواستار خیزش ملت فلسطین به سمت 
قدس، حضور در محوطه های مس��جداالقصی و 
نگهبانی در بخش قدیمی شهر قدس و اعتکاف 
در داخل این مس��جد در آس��تانه عید س��عید 
قربان شد. حماده خاطرنش��ان کرد:»ر     ها کردن 
عنان و افس��ار شهرک نشینان اش��غالگر، بیانگر 
سلطه گری و س��یطره آنها بر این مسجد نیست، 
بلکه نشان دهنده عجز و نقص اشغالگران به ویژه 
پس از رویارویی ملت فلسطین در قدس، کرانه 

باختری و غزه است. «
 طارق سلمی، س��خنگوی جنبش جهاد اسالمی 
فلس��طین نیز تأکی��د ک��رد:» آنچه اکن��ون در 
مس��جداالقصی رخ می دهد، به مثابه تروریسم و 
تجاوزی است که همه اعراب و مسلمانان جهان 
را هدف قرار می دهد. « طارق س��لمی همچنین 
تصریح کرد:» در زمانی که دشمن صهیونیست با 
تعرض به یکی از مقدس      ترین مقدسات مسلمانان، 
اهداف خصمانه خ��ود را نش��ان می دهد، حکام 

برخی کش��ورهای عربی بر عادی س��ازی روابط 
با دشمن صهیونیستی پافش��اری می کنند.« به 
گزارش پای��گاه خبری العهد، جبه��ه خلق برای 
آزادی فلسطین هم با صدور بیانیه ای اعالم کرد:  
»از همه فلس��طینی های س��اکن کرانه باختری 
رود اردن و داخل س��رزمین های اش��غالی سال 
۱94۸ می خواهی��م برای مقابله ب��ا یورش های 
شهرک نشینان به مسجد االقصی، به سمت شهر 
قدس حرکت کنند و در داخل این ش��هر به ویژه 
در شهرک قدیمی آن و در اطراف مسجداالقصی 
جمع ش��وند. « جنبش »المجاهدین« فلسطین 
هم اتفاقات دیروز در مس��جداالقصی را جنایتی 
صهیونیستی خواند و رژیم صهیونیستی را مسئول 
نتایج آن خواند. این جنبش اعالم کرد:»شمشیری 
که مقاوم��ت در دفاع از حقوق ملت فلس��طین و 
مقدسات آن بیرون کشیده، غالف نمی شود و نبرد 

دفاع از مقدسات همچنان ادامه دار..«
در نب��رد اخیر بین غزه و اس��رائیل ک��ه ۱2 روز 
طول کش��ید، گروه های مقاومت بیش از 4هزار 
موشک به سمت اراضی اش��غالی شلیک کردند 
و بس��یاری از مناطق صهیونیست نشین را مورد 
هدف قرار دادند و همین مسئله مقامات تل آویو 
را وادار ک��رد به آتش بس زودهن��گام تن دهند. 
توانمندی مقاومت غزه در موش��کباران مناطق 
جدید صهیونیست نشین نگرانی مقامات تل آویو 
را به دنبال داش��ته اس��ت و آنها تالش می کنند 
تا توانمندی موش��کی حماس و دیگر گروه های 
مقاومت را ناب��ود کنند که در این مس��یر راه به 
جای��ی نبرده اند. فرمانده��ان مقاومت در جنگ 
اخیر اعالم کردند که به حدی موشک در اختیار 
دارند ک��ه می توانند به مدت ش��ش ماه بی وقفه 
به جنگ با اس��رائیل ادامه دهند. اسرائیلی     ها در 
هفته های اخیر از طریق میانجیگران منطقه ای 
ت��الش کرده ان��د در ازای کمک ه��ای دارویی و 
غذایی به غ��زه، حماس را خلع س��الح کنند اما 
رهبران فلس��طینی همواره گفته اند که س��الح 
مقاومت خط قرمز است و مقاومت مسلحانه تنها 
راه آزادی فلس��طین از دست اش��غالگران است. 
فلس��طینی     ها در جن��گ ۱2 روزه بازدارندگ��ی 
در مقابل رژیم صهیونیس��تی ایج��اد کردند و با 
رونمایی از موش��ک     ها و پهپاده��ای جدید خود 
نشان دادند که می توانند روند تحوالت را به نفع 

خود تغییر دهند. 

در واکنش به یورش مجدد صهیونیست     ها به مسجداالقصی 

مقاومتفلسطین:شمشیرنبردراغالفنکردهایم

حمله پهپادی امریکا
 به کاروان حشدالشعبی 

مناب�ع رس�انه ای ع�راق از حمل�ه پهپ�ادی امریکا ب�ه منطقه ای 
در نزدیک�ی م�رز مش�ترک ع�راق و س�وریه و ه�دف ق�رار 
دادن ی�ک خ�ودرو نظام�ی حشدالش�عبی خب�ر دادن�د. 
درحالی که مقامات واشنگتن به گروه های مقاومت عراقی التماس می کنند 
که با نیروهای امریکایی کاری نداشته باشند، خودشان بار دیگر به کاروان 
حشدالشعبی حمله کردند. کانال تلگرامی »صابرین نیوز«، روز یک    شنبه در 
خبری فوری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی مرز مشترک عراق 
و سوریه خبر داد. پس از انتشار این خبر، منابع رسانه ای عراقی از حمله 
پهپادی نیروهای اشغالگر امریکایی به منطقه نوار مرزی عراق و سوریه و 
انهدام یک خودرو متعلق به نیروهای حشدالشعبی، خبر دادند و در عین 
حال اعالم کردند که این حمله هیچ خسارت جانی به همراه نداشت. پایگاه 
خبری المعلومه نیز نوشت که امریکایی    ها بار دیگر حشدالشعبی را در مرز 
عراق هدف قرار دادند. طارق العسل از فرماندهان حشدالشعبی عراق در 
خصوص این حمله پهپادی گفت که خودروی هدف قرار گرفته ش��ده، 
حامل ارزاق برای نیروهای حشدالشعبی بود که در جاده ای در نزدیکی 
مرز مشترک عراق و سوریه، از سوی نیروی هوایی امریکا هدف قرار گرفت. 
از سوی دیگر، خبرگزاری سوریه »س��انا« نیز از حمله پهپادی امریکا به 
یک کامیون حامل مواد غذایی در شهرک »السویعیه « در حومه دیرالزور 
خبر داد و اعالم کرد که این حمله هیچ خسارت جانی به همراه نداشت. 
اما شبکه سعودی العربیه به نقل از »دیده بان حقوق بشر « سوریه مدعی 
شد که این کامیون حامل مهمات برای حشدالشعبی بود که با پهپاد هدف 
قرار گرفت. این حمله در حالی صورت می گیرد که قرار است تا چند روز 
دیگر، »مصطفی الکاظمی « نخست وزیر عراق برای بررسی موضوع خروج 
مسالمت آمیز نیروهای امریکایی عازم واشنگتن شود. گروه های مقاومت 
در هفته های اخیر بار   ها هشدار داده اند که انتقام سختی از حمالت امریکا 

به پایگاه هایشان خواهند گرفت. 

پکن: مسلمانان امریکا 
با تبعیض مواجهند

وزارت ام�ور خارج�ه چی�ن در واکن�ش ب�ه موضع گی�ری 
وضعی�ت  از  س�ین کیانگ  مس�لمانان  درب�اره  امری�کا 
مس�لمانان در امری�کا اب�راز نگران�ی ک�رده و گفت�ه ک�ه 
مس�لمانان مقی�م امری�کا از تبعی�ض و نابراب�ری رن�ج می برند. 
به گزارش ایرنا به نقل از گلوبال تایمز ، »جائو لی جیان« سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین گفت: »آنچه مسلمانان در ایاالت متحده تجربه کرده اند 
از جمله تبعیض و نابرابری، مانند آینه ای است که ریاکاری این کشور در 
مورد حقوق بشر و ارزش های جهانی را نشان می دهد. «به گفته سخنگوی 
وزارت خارجه چین، مس��لمانان مقیم امریکا از تبعی��ض و نابرابری رنج 
می برند. همچنین ایاالت متحده جنگ    هایی را در بسیاری از کشور    ها از 
جمله عراق و سوریه آغاز کرده و باعث تلفات میلیون    ها غیرنظامی مسلمان 
شده است. رفتار امریکا با مسلمانان در نقطه مقابل » ارزش های جهانی « 
قرار دارد. وی با یادآوری اینکه جامعه جهانی به روشنی متوجه شده است 
که ایاالت متحده با مسلمانان داخلی و خارج از کشور چگونه رفتار کرده 
است،افزود: » تبعیض و نابرابری نسبت به مس��لمانان در ایاالت متحده 
یک مشکل دیرینه است.«  جائو گفته که پس از ۱۱ سپتامبر، مسلمانان 
در ایاالت متحده با تبعیض در استخدام دچار شوک بی سابقه ای شده و 
با تنفر و بدرفتاری روبه رو شده اند. در ژانویه 2۰۱7، دولت ایاالت متحده 
مسئله تحریم مسلمانان را مطرح کرد که این موضوع هم وضعیت را بدتر 
کرد. این مقام چینی با استناد به گزارش های رسانه ای افزود: مسلمانان در 
ایاالت متحده به دلیل اعتقادات مذهبی خود از تبعیض سیاسی و انزوا رنج 
می برند. اگرچه دولت جدید امریکا تحریم مسلمانان را لغو کرد اما اظهارات 
رئیس جمهور این کشور در اوایل ماه آوریل نش��ان داد که مسلمانان در 
امریکا همچنان م��ورد آزار و اذیت، تبعیض و جنای��ات نفرت انگیز قرار 
دارند. جائو گفت که طبق یک نظرسنجی، 75 درصد مسلمانان بزرگسال 
در امریکا نسبت به این تبعیض ابراز نگرانی کرده اند. همچنین ۶9 درصد 
دیگر امریکایی    ها نظری مشابه دارند، نیمی از مسلمانان در ایاالت متحده 
فکر می کنند که مسلمان بودن در این کشور دشوارتر است. او گفته که 
ایاالت متحده چشم خود را بر جنایات و سوابق مشهور خود علیه مسلمانان 
بسته ، اما با این حال به سین کیانگ چین حمله کرده که ریاکارانه و دارای 

استاندارد دوگانه است. 

صنعا: مسئولیت گروه های تکفیری 
بر عهده سعودی     ها و امارات است

معاون وزیر حقوق بش�ر دولت نجات ملی یم�ن در صنعا به دنبال 
جنایت علیه دو اسیر یمنی ، این اقدام را بخشی از فعالیت امریکا 
دانس�ت که مس�ئولیت آن هم بر عه�ده ریاض و ابوظبی اس�ت. 
علی الدیلمی با اش��اره به س��ربریدن دو اس��یر یمنی به دست گروه های 
تکفیری، از سازمان صلیب سرخ جهانی خواست هر چه زودتر وارد عمل 
شود. الدیلمی افزود: »گروه های تکفیری بخشی از فعالیت امریکا هستند 
و جنایتی که در البیضا روی داد پیش از آن در عراق و افغانس��تان اتفاق 
افتاده بود. « معاون وزیر حقوق  بش��ر دولت نجات ملی یمن تصریح کرد: 
»مس��ئولیت اقدام گروه های تکفیری که دس��ت به جنایت علیه اسرا در 
البیضا زدند برعهده رژیم سعودی و امارات است. « وی همچنین از سازمان 
ملل متحد و سازمان های بین المللی خواست برای موفقیت پرونده تبادل 
اسرا وارد عمل شوند چرا که اسرا در شرایط خوبی به سر نمی برند.  همزمان 
با گزارش     ها از ادامه تنش ش��دید میان نیروهای سعودی و شبه نظامیان 
»المجلس االنتقالی الجنوبی« )شورای انتقالی جنوب( وابسته به امارات 
در مجمع الجزایر س��قطری ، اخباری از حمله به یک بیمارستان منتشر 
شده اس��ت. بنابر اعالم یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، یک 
گروه مسلح وابسته به شورای انتقالی، طی روزهای گذشته به بیمارستان 
سعودی در سقطری حمله و به س��وی آن تیراندازی کردند. این اقدام در 
سایه تحریکات گسترده فرماندهان و سران شورای انتقالی تحت حمایت 
ابوظبی علیه نیروهای س��عودی صورت گرفت. این منبع گفت که در پی 
رفت و آمد مستمر نیروهای مسلح وابسته به شورای انتقالی به بیمارستانی 
که تحت مدیریت سعودی     ها بود، فرماندهی نیروهای سعودی از رهبری 
شورای انتقالی در سقطری خواست که این افراد را کامالً از این جزیره بیرون 

کند و به مناطقی که از آن آمده اند یعنی استان ضالع، منتقل کند. 

 هشت سال نشد!
آخرین فرسته عراقچی  در فضای مجازی  بعد از هشت سال مذاکره با غرب  این بود:

 ما در حال انتقال قدرت هستیم. وین منتظر دولت بعد بماند!


