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 ضارب سلمان رشدی اعالم بی گناهی کرد
ناتانیل بارونه، وکیل تسخیری » هادی مطر«، ضارب سلمان رشدی در 
دادگاه منطقه ای نیویورک اعالم کرد که موکلش دادخواست بی گناهی 
را در دادگاه پر کرده است. به گزارش رویترز، جیسون اشمیت، دادستان 
بخش ش��اتاکوآ، روز      ش��نبه گفت: »ضارب حمله دیروز، هادی مطر، 
اکنون به اقدام به قتل و تعرض درجه 2 متهم اس��ت.«  اشمیت گفت: 
»این اتهام     ها به او تفهیم ش��دند و بدون امکان وثیقه، زندانی شد.«  اما 
اگر دادگاه مطر را مجرم تش��خیص دهد، او چند س��ال زندانی خواهد 
ش��د؟ مطابق قوانین ایالت نیویورک، »اقدام به قتل درجه 2« معموالً 
بین پنج تا ۱۵س��ال زندان در پ��ی دارد. برخی مناب��ع امکان افزایش 
این حکم به 2۵س��ال را نیز مطرح کرده اند. همزمان پلیس اعالم کرد 
همچنان نمی تواند انگیزه ای را ب��رای این حمله تأیید کند. جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در واکنش به این حمله با ادعای اینکه » س��لمان 
رش��دی و کارش نماد حقیقت، ش��جاعت و پایداری است«، حمله به 
رشدی را محکوم کرد. بایدن گفت: توانایی اشتراک عقاید بدون ترس و 

هراس، پایه های ایجاد جامعه ای آزاد و باز هستند. 
-----------------------------------------------------

  پیشتازی »لیز تراس « برای نخست وزیری انگلیس
نظرسنجی جدیدی که در انگلیس برگزار شده نشان داد »لیز تراس « 
شانس بیشتری برای پیروزی در رقابت برای تصدی پست نخست وزیری 
این کشور دارد. طبق نظرسنجی مؤسسه »آپینیوم« از اعضای حزب  
محافظه کار انگلیس، تراس که هم اکنون وزیر خارجه این کشور است با 
اختالف 22 درصدی از رقیب خود یعنی »ریشی سوناک « جلوتر است. 
به نوش��ته خبرگزاری رویترز، این مؤسس��ه گفت، در میان ۴۵۰عضو 
حزب محافظه کار که انتخاب خ��ود را برای نخس��ت وزیری انگلیس 
انجام داده اند، تراس که در س��ایر نظرس��نجی     ها نیز به وضوح پیشتاز 
است، با ۶۱ درصد و س��وناک با ۳۹ درصد قرار دارند. حدود 2۰۰ هزار 
عضو محافظ��ه کار انگلیس در حال رأی دادن ب��رای تصمیم گیری در 
مورد جایگزین »بوریس جانس��ون« به عنوان نخست وزیر جدید این 

کشور هستند. 
-----------------------------------------------------
  درخواست سازمان های بین المللی برای آزادی فعال حقوق 

بشر بحرینی
۱۵ سازمان بین المللی حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر در 
نامه ای به »حمد بن عیسی آل خلیفه « پادشاه بحرین خواستار آزادی 
»عبدالجلیل السنکیس« شدند. در نامه این سازمان های حقوق بشری 
آمده است که السنکیس )۶۰ ساله( که از مدت زمان طوالنی دست به 
اعتصاب غذا زده است، به دلیل محرومیت از درمان مناسب  با وضعیت 
بد جسمانی مواجه است. به نوشته روزنامه »القدس العربی«، »مایکل 
پیج « مع��اون مدیر بخ��ش خاورمیانه ای دیده بان حقوق بش��ر گفت : 
»شرم آور است که مسئوالن بحرینی دکتر عبدالجلیل السنکیس را از 
مراقبت های پزشکی فوری محروم کرده و عالوه بر آن وی را از ۱2 سال 
پیش به صورت ظالمانه زندانی و به حب��س ابد محکوم کرده اند.«  وی 
افزود که دولت بحرین باید فوراً برای درمان السنکیس اجازه دهد. این 
سازمان     ها همچنین بر ضرورت آزادی فوری و بی قید و شرط السنکیس 
تأکید کردند. دکتر عبدالجلیل السنکیس استاد دانشگاه بحرین و فعال 
حقوق بشر و وبالگ نویس س��ال 2۰۱۱ به دلیل شرکت در اعتراضات 

بازداشت شد. 

فراخوان تظاهرات میلیونی صدر 
در ش�رایطی که گروه های سیاس�ی عراق خواس�تار پایان دادن 
به اعتراضات ه�واداران جریان ص�در و حل اختالفات سیاس�ی 
هس�تند، مقتدی ص�در به هی�چ صراطی مس�تقیم نیس�ت و به 
بحران آفرین�ی  ادام�ه می ده�د و در تازه     تری�ن فراخ�وان خود، 
خواس�تار برگ�زاری تظاه�رات میلیون�ی در مرک�ز بغداد ش�د. 
در حالی که حدود سه هفته از ش��روع دور جدید اعتراضات هواداران 
مقتدی صدر در عراق می گذرد، این اعتراضات نه تنها فروکش نکرده 
بلکه رهبران جریان صدر هیزم در آتش اعتراضات می ریزند تا این فتنه 
همچنان تداوم داشته باشد. در همین راستا، صالح العراقی، نزدیک به 
رهبر جریان صدر عراق که به وزیر صدری معروف است، از طرفداران 
صدر خواس��ت در میدان التحریر بغداد تجمع و » تظاهرات میلیونی « 
به صورت مسالمت  آمیز برگزار کنند. طرفداران جریان صدر عراق روز 
جمعه همزمان با تظاهرات طرفداران چارچوب هماهنگی ش��یعیان، 
دس��ت به تظاهرات زده بودند. تظاهرات روز جمعه دومین تظاهراتی 
است که جریان صدر و چارچوب هماهنگی پس از یورش حامیان صدر 
به منطقه سبز در ۳۰ ژوئیه در اعتراض به نامزدی محمد شیاع السودانی 
برای نخست وزیری برگزار می کنند. درحالی که گروه های سیاسی در 
هفته های اخیر تالش کرده اند با رایزنی با مقتدی صدر، به اعتراضات 
خیابانی پایان دهند، او حاضر نیست از مواضع خود عقب نشینی کند. از 
سوی دیگر، با ادامه تنش های سیاسی در عراق هادی العامری، رئیس 
ائتالف الفتح در پارلمان این کشور درصدد آغاز اجرای ابتکارعملی برای 
دعوت از تمامی طرف های سیاسی برای نشس��تن بر سر میز مذاکره 
اس��ت. به گفته یک منبع عراقی، این طرح مذاکره بر تش��کیل دولت 
آتی و رایزنی در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام متمرکز است. 
پیش تر العامری با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و مثنی عبدالصمد 
الس��امرایی، رئیس ائتالف » العزم « به صورت جداگان��ه دیدار کرد و با 
آنها وضعیت سیاسی را مورد بررسی قرار داد. از حدود ۱۰ ماه گذشته 
یعنی پس از اعالم نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق، بحران 
سیاسی در این کش��ور ادامه دارد و روند تشکیل دولت متوقف شده و 

شاهد بن بست سیاسی است. 
  مخالفت با انحالل پارلمان

شورای عالی قضایی عراق در پاس��خ به درخواست رهبر جریان صدر 
برای انحالل پارلمان این کش��ور، اعالم کرد که این اق��دام خارج از 
چارچوب اختیارات شورای عالی قضایی است. به گزارش شفق نیوز، 
شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعالم کرد که روز یک    شنبه با 
برگزاری نشستی به ریاست فائق زیدان، رئیس این شورا درخواست 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای انحالل پارلمان را مورد بررسی 
قرار داده است. در این بیانیه آمده است: پس از بحث و بررسی، مشخص 
شد که شورای عالی قضایی با مقتدی صدر در تشخیص واقعیت منفی 
سیاس��ی در کش��ور و نقض مداوم موعد های تعیین ش��ده در قانون 
اساسی درباره انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت هم عقیده است 
و عدم تحقق این اه��داف در موعدهای مقرر وضعیتی غیرقابل قبول 
است و باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر تکرار نشود. رئیس شورای 
عالی قضایی بار    ها به این مسئله اشاره کرده و راهکارهای الزم را برای 
جلوگیری از تکرار آن با پیشنهاد اصالح برخی از مواد قانون اساسی در 
دستور کار قرار داد.« شورای عالی قضایی عراق در ادامه آورده است: 
»اما درباره درخواست انحالل پارلمان توسط شورای عالی قضایی در 
راستای برخورد با تخلفات مذکور نیز باید بگوییم که این درخواست 
مارس گذشته از سوی برخی نهاد    ها و طرف    ها مطرح شده بود و شورای 
قضایی آن زمان نیز اعالم کرد که انحالل پارلمان خارج از چارچوب 
اختیارات آن است.« مقتدی صدر تالش می کند با انحالل پارلمان راه 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود و در انتخابات آتی بتواند 
کرسی های بیشتری را در پارلمان کسب کند و استعفای نمایندگان 
این جریان نیز با هدف انحالل پارلمان انجام شده بود اما صدر تاکنون 
نتوانسته به این هدف دس��ت پیدا کند و به همین خاطر اعتراضات 

خیابانی را شروع کرده است. 

مسکو: امریکا
 برای  تکرار نشدن  شکست افغانستان
زلنسکی را  پای میز مذاکره بیاورد

دولت روسیه از واشنگتن خواس�ت قبل از اینکه خیلی دیر شود، 
زلنس�کی را برای بازگش�ت به مذاکرات تحت فش�ار ق�رار دهد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از تاس، الکس��اندر دارچیف، مدیر دپارتمان 
امریکای شمالی در وزارت امور خارجه روسیه گفت: »واشنگتن برای 
جلوگیری از شکست باید ولودیمیر زلنسکی)رئیس جمهور اوکراین( را 
مجبور به بازگشت به مذاکرات با روس��یه کند. «وی تأکید کرد: »این 
بهترین راه حل برای واشنگتن است. «دارچیف افزود: بهترین راه حل 
برای واشنگتن برای جلوگیری از شکست تحقیرآمیز، همانطور که اخیراً 
در افغانستان اتفاق افتاد، این اس��ت که رئیس جمهور اوکراین را وادار 
کند که مقاومت پوچ خود را ر     ها کرده و قبل از اینکه خیلی دیر شود، به 
میز مذاکره بازگردد. دارچیف البته این را هم گفت که واشنگتن ترجیح 

می دهد به خواسته های مسکو گوش ندهد. 
درخواست مسکو از واشنگتن در حالی است که رئیس جمهور روسیه 
از غرب خواسته که تحریم های جدید صنعت هسته ای روسیه را هدف 
بگیرد. به گزارش اوکراینسکا پراودا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین گفت: » اشغالگران از نیروگاه اتمی زاپروژیا به شیوه بسیار بدی 
استفاده می کنند تا باعث وحشت مردم شوند. آنها در واقع پشت این 
نیروگاه پنهان شده اند تا بتوانند ش��هرهای نیکوپل و مارهانتس را به 
توپ ببندند. «وی افزود: » اگر کسی در روسیه فکر می کند که آنها قادر 
خواهند بود با این اقدامات به چیزی برس��ند، سخت در اشتباه است. 
تنها دستاورد تهدیدات و باج گیری روسیه افزایش بسیج تالش های 
جهانی برای رویارویی با ترور اس��ت. هر روزی که نیروهای روسیه در 
منطقه نیروگاه اتم��ی زاپروژیا و در مناطق اطراف��ش بمانند، تهدید 
پرتوافشانی در اروپا به سطحی بسیار باالتر از اوج رویارویی      ها در دوران 

جنگ سرد می رسد.«

زمزمه شیطانی علیه توافق از واشنگتن
رشدی هم بخشی از مذاکرات برجامی بود؟! 

ایران هنوز به متن    گزارش  یک
پیشنهادی اروپا 
برای احیای برجام، پاس�خ مثب�ت نداده، ولی 
ظاهراً پاسخ ایران منفی هم نیست. احتماالً اگر 
مالحظات ایران درباره متن در نظر گرفته شود، 
همانطور که نماینده روسیه گفته، شاید احیای 
آن در مدتی کوتاه ممکن شود. با این حال، حاال 
زمزمه هایی از داخل امریکا بلندتر از هر موقع 
دیگری ش�نیده می ش�ود که می گویند »این 
توافق لعنتی را متوقف کنی�د« ! آن هم به این 
دلیل که به س�لمان رش�دی، نویسنده کتاب 
اس�ت. ش�ده  حمل�ه  ش�یطانی  آی�ات 

ایران، امریکا، سه کشور اروپایی، روسیه و چین 
طی هفت س��ال در مذاکرات یک توافق نانوشته 
داشته اند؛ اینکه مذاکرات باید محدود به برنامه 
هس��ته ای ایران و تحریم     هایی باشد که به خاطر 
این مسئله اعمال شده اند. هر موقع که یک طرف، 
مسائل فراهسته ای و بیش��تر از تحریم    ها مطرح 
کرده، طرف مقابل آن را زیاده خواهانه خوانده و از 
او خواسته آن را کنار بگذارد. حاال هم ظاهراً یک 
مسئله غیر برجامی دارد خودش را وارد مذاکرات 
می کند. سلمان رشدی، نویس��نده کتاب آیات 
ش��یطانی که ۳۳ سال قبل خشم مس��لمانان را 
برانگیخت، روز جمعه م��ورد حمله هادی مطر، 
جوان 2۴ ساله لبنانی قرار گرفت و به بیمارستان 
منتقل ش��د. از وضع و ح��ال رش��دی و انگیزه 
جوانی که زمان انتش��ار آیات ش��یطانی، متولد 
هم نش��ده بود، چیز زیادی منتش��ر نشده، ولی 
حاال به فاصله ای کوتاه از حمله به رشدی، مجدداً 

بحث    ها در واش��نگتن باال گرفته که مذاکرات با 
ایران باید متوقف شود. مایک مک کال، نماینده 
جمهوریخواه و عضو کمیس��یون روابط خارجی 
مجلس نمایندگان امریکا در توئیتر نوش��ته که 
»دولت بایدن باید از مذاکرات هس��ته ای فاصله 
گرفته و اولویت را ب��ه امریکایی     ها بدهد.« مارکو 
روبیو، سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا هم در 
توئیتی نوشت: »ایران برای هر کسی که سلمان 
رشدی را به قتل برس��اند جایزه تعیین کرده« و 
این سؤال را مطرح کرده که»چرا بایدن هنوز در 
حال مذاکره با این تروریست     ها در تهران است؟« 
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس 
در توئیتی نوشت:»رهبران ایران دهها سال است 
خواهان قتل سلمان رش��دی بوده اند. می دانیم 
که آنان امروز در حال تالش برای ترور مقام های 
امریکایی هس��تند. بایدن باید فوراً به مذاکرات 
با این رژیم تروریس��تی پایان ده��د .« عالوه بر 
این ۳ نفر، م��ارک دوبوویتز، رئی��س بنیاد دفاع 
از دموکراس��ی     ها نیز در پیامی در صفحه توئیتر 
خود سکوت رئیس جمهور امریکا در برابر حمله 
به سلمان رشدی را ناش��ی از تالش دولت بایدن 
برای حص��ول توافق با ایران دانس��ت. همزمان، 
گریس ویس، روزنامه نگار و نویس��نده امریکایی 
از بیانیه کاخ س��فید درباره حمله علیه رش��دی 
انتقاد کرده ، آن را وحشتناک خوانده و گفته که 
این بیانیه »هیچ اشاره ای به جایزه ایران برای سر 
)رشدی( یا به فتوای آیت اهلل که در سال 2۰۰۵ 
و در سال 2۰۱۹ تأیید ش��د، نکرده  است. آیا جو 
بایدن آنقدر مشتاق است که برجام شوم را پیش 
ببرد؟« همچنین ریشی س��وناک، وزیر پیشین 

دارایی و نامزد نخس��ت وزیری بریتانیا، حمله به 
سلمان رشدی را به منزله »بیدارباش برای غرب « 
خواند و گفت این حمل��ه می تواند به معنای »به 
بن بست رسیدن « مذاکرات احیای برجام باشد. 
سوناک تأکید کرد بریتانیا باید سپاه پاسداران را 

در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. 
 پرونده ای که فعال نشده است

کاخ سفید هنوز واکنش��ی به این درخواست    ها 
نش��ان نداده و معلوم هم نیست در شرایطی که 
بر اس��اس توافقات ضمنی، مذاک��رات صرفاً بر 
احیای برجام متمرکز اس��ت، این درخواست    ها 
را می پذیرد یا نه. فاکس نی��وز گزارش کرده که 
کاخ س��فید هنوز به درخواست این شبکه برای 
اظهارنظر درباره درخواست های توقف مذاکرات 
جواب نداده، س��کوتی ک��ه با توجه ب��ه آگاهی 
کاخ س��فید از تمرکز مذاکرات بر احیای برجام، 
تأمل برانگی��ز به نظر می رس��د. برخ��ی ناظران 
می گویند که دولت بایدن می توانس��ت هرگونه 
تأثیر حمله به رش��دی با مذاکرات را تکذیب و 
روی تردید    ها در مورد ادامه مذاکرات خط بطالن 
بکشد. ولی سکوت واش��نگتن به درخواست    ها 
برای توقف مذاک��رات ،یک بار دیگ��ر تردید    ها 
را درباره پایداری هرگونه توافقی بیش��تر کرده 
اس��ت. ایران، امریکا و اروپا، پرونده های زیادی 
درمورد همدیگر دارند. از بحث موشکی گرفته 
تا مس��ائل حقوق بش��ری و بحث های منطقه. 
روسیه و چین هم با امریکا و اروپا چنین وضعیتی 
دارند ولی مذاکرات منتهی به توافق هس��ته ای 
س��ال ۱۳۹۴ و مذاکرات بعدی برای احیای آن، 
بر این اساس انجام ش��د که همه بحث    هایی که 

خارج از مسئله هس��ته ای و تحریم های مرتبط 
با آن هستند، باید بیرون از دایره مذاکرات قرار 
بگیرد. طرح درخواست    ها برای توقف مذاکرات 
از واش��نگتن، آن هم در ش��رایطی که به گفته 
اولیانوف، نماینده روسیه» در صورت پیشرفت 
مطلوب اوضاع « می تواند تا »هفته آینده حاصل 
ش��ود « تردید    ها را بیشتر کرده اس��ت. احتماالً 
ایران در مورد متنی ک��ه اروپاییان تهیه کننده 
آن هستند، مالحظاتی دارد، ولی این به معنای 
توقف یا شکست مذاکرات نیست. اولیانوف گفته 
است:  »ظاهراً امریکا )با متن اروپا( موافقت کرده 
و در عین حال ایران هنوز موضع خود را درباره 

این متن اعالم نکرده است.«
 ورود امریکا همچنان لغزنده است

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران در وین در واکنش به خبر حمله به سلمان 
رش��دی روز جمعه در توئیتی نوشته بود:» من 
برای نویس��نده ای که نفرت و تحقی��ر بی پایان 
نسبت به مس��لمانان و اس��الم به همراه داشته 
اس��ت، اش��ک نمی ریزم« او اب��راز تردید کرده 
بود »آیا عجیب نیس��ت که با نزدیک ش��دن به 
توافق هس��ته ای احتمالی، امریکا ادعا    هایی در 
مورد تالش برای کش��تن ج��ان بولتون مطرح 
کرده و اکنون ای��ن اتفاق می افت��د؟« تقریباً به 
طور همزمان رضا نصری نوش��ت: »حال تماشا 
کنید چگونه الب��ی طرفدار اس��رائیل و مخالف 
برجام حمله به س��لمان رش��دی را ب��ه ایران و 
سپس به توافق هسته ای نسبت خواهد داد! وی 
افزود: کاماًل محتمل است »دسیسه« های اخیر 
علیه علی نژاد، بولتون، پمپئو و ]االن[ رش��دی 
توسط سیستم اطالعاتی اسرائیل جهت تخطئه 

دیپلماسی سازماندهی شده باشد. 
حاال بحث توقف مذاکرات به طور جدی تری در 
واشگتن پیش کشیده ش��ده، گمانه زنی درباره 
اثر حمله روز جمعه به رش��دی و سناریو سازی 
درباره قصد ایران برای حمل��ه به جان بولتون و 
س��پس مایک پمپئو، از مقام های ارش��د دولت 
ترامپ، بیش از قبل مطرح است. دیاکو حسینی، 
کارش��ناس نزدیک به تیم مذاکره کننده دولت 
روحانی می گوی��د که این س��ناریوی احتمالی 
»وجود دارد که مخالفان برجام در سایه آخرین 
تالش     ها برای احیانش��دن برجام ترور س��لمان 
رشدی را هم به ایران ارتباط دهند تا از این طریق 
با فش��ار به بایدن مانع از حصول توافق شوند.« 
 برخی ناظران فراتر از این، ای��ن بحث را مطرح 
می کنند که ط��رح توقف مذاک��رات در فضایی 
که دولت بایدن هنوز به برجام برنگش��ته، نشان 
می دهد هرگونه بازگش��ت کاخ سفید به برجام، 
همچنان لغزن��ده خواهد بود. چنی��ن بحثی به 
خصوص از این جهت اهمیت دارد که جو بایدن 
رئیس جمهور امریکا اواس��ط جوالی همزمان با 
سفر به تل آویو در پاسخی ساده به این سؤال که 
»آیا متعهد هستید که س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی را در فهرست »سازمان های تروریستی 
خارجی « نگه دارید، حتی اگر این بدان معنا باشد 

که معامله را از بین می برد« گفت: »بله.« 

قدس دوباره برای صهیونیست      ها ناامن شد
حمل�ه روز یک     ش�نبه به صهیونیس�ت     ها در 
قدس اش�غالی که به زخمی ش�دن دست کم 
هفت نفر از آنها منجر شد، استقبال گسترده 
گروه های مقاومت را به دنبال داش�ت. جهاد 
اس�المی از آن با عنوان عملیات�ی قهرمانانه 
یاد ک�رده و حم�اس ه�م آن را عامل�ی برای 
افزای�ش انگی�زه مقاوم�ت دانس�ته اس�ت. 
بامداد دیروز، هم رس��انه های فلس��طینی و هم 
رسانه های صهیونیست، خبر تیراندازی در قدس 
اشغالی را منتشر کردند. در گزارشی که خبرگزاری 
شهاب منتش��ر کرد، آمده اس��ت که رزمندگان 
گروه های مقاومت به س��مت صهیونیس��ت های 
حاض��ر در ی��ک ایس��تگاه اتوب��وس در ق��دس 
اشغالی شلیک کردند. ش��بکه ۷ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی به نقل از پلیس گ��زارش کرد که 
عامالن فلسطینی در قدس اشغالی نزدیک دیوار 
البراق، اقدام به تیراندازی کرده اند. گزارش تکمیلی 
ش��بکه »الجزیره« حاک��ی از این ب��ود که در پی 
تیراندازی، پلیس اسرائیل تصمیم گرفت از خروج 
شهرک نش��ینان از دیوار البراق در بیت المقدس 
جلوگی��ری کند زیرا نگ��ران بود ک��ه رزمندگان 
فلسطینی دوباره به آنها ش��لیک کنند. از این رو، 
حدود ۴۰ خودروی نظامی در تالش برای یافتن 
عامالن این عملیات، به س��مت محله سلوان در 
شرق قدس اشغالی و همچنین اردوگاه »ِجنین « 
هجوم بردند. همچنی��ن پهپادهای تهاجمی این 
رژیم نیز بر فراز آسمان س��لوان به پرواز درآمدند 
تا در عملیات جست وجوی رزمندگان فلسطین 
ش��رکت کنند. رس��انه های عبری زبان نوشتند 
که ورود نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین 
در کرانه باختری، درگیری جوانان فلس��طینی و 

رزمندگان مقاومت را به دنبال داشت. 
 بازداشت یکی از نگهبانان مسجداالقصی

اداره اورژانس رژیم موقت صهیونیس��تی اعالم 

کرد در این عملیات حداقل هفت صهیونیس��ت 
مجروح شدند که حال سه نفر آنها وخیم است. 
همچنین منابع بیمارس��تانی می گویند ش��مار 
صهیونیست های مجروح در عملیات تیراندازی 
در قدس اشغالی به ۹نفر افزایش پیدا کرده است. 
گزارش های اولیه حاکی از این بود که عامالن این 
عملیات      ها موفق به فرار شدند اما نظامیان رژیم 
صهیونیستی دیروز در پی جست وجوی گسترده 
در سلوان، عامل این عملیات را که گفته می شود 
فردی 2۵ ساله به نام امیر صیداوی از اهالی شرق 
قدس اشغالی است، دس��تگیر کردند. بر اساس 
این گزارش ، شخص مذکور از آنجایی که مطلع 
بوده خانواده اش از بامداد در بازداش��ت هستند، 
خود را تسلیم کرده است. نظامیان صهیونیستی 
از بامداد، ش��هر س��لوان را محاصره کرده و مانع 
از ورود و خروج از آن ش��ده بودند. تعداد زیادی 
از ای��ن نظامیان به منازل اهالی ی��ورش بردند و 

از آنها بازجویی کردند. تعداد زیادی فلسطینی 
نیز در این بازجویی      ها و یورش      ها بازداشت شدند 
که از جمله آنها اس��ماء الش��یوخی از نگهبانان 

مسجداالقصی و فرزندانش بود. 
 صهیونیس�ت     ها روی امنیت را نخواهند 

دید
طارق عزالدین، سخنگوی جنبش جهاد اسالمی 
در واکنش به عملیات اخیر، خاطرنش��ان کرد: 
»ما عملیات قهرمانانه قدس را تبریک می گوییم 
و تأکید می کنی��م که این عملیات در راس��تای 
تداوم مقاومت در مقابل اشغالگران صورت گرفته 
است. « وی در ادامه افزود: »عملیات قدس بیانگر 
این موضوع اس��ت که اش��غالگران در اراضی ما 
جایی ندارند و تا زمانی ک��ه مقاومت ادامه دارد 
آنها احس��اس امنیت نخواهند کرد. « این مقام 
فلس��طینی تصریح کرد که مح��ل این عملیات 
قهرمانانه در مرکز شهر قدس اشغالی دلیل بزرگی 

است که نشان می دهد این شهر اسالمی، عربی 
و فلسطینی باقی خواهد ماند و تمامی تالش      ها 
برای یهودی س��ازی، مصادره      ه��ا و جنایت های 
رژیم صهیونیس��تی تغییری در این واقعیت که 
این ش��هر متعلق به فلسطینیان اس��ت، ایجاد 
نخواهد کرد. در همین راس��تا، ف��وزی برهوم، 
سخنگوی جنبش مقاومت اس��المی فلسطین 
)حماس( در گفت وگوی��ی مطبوعاتی عملیات 
قهرمانانه قدس را واکنش طبیعی به عربده کشی 
سربازان رژیم اشغالگر و شهرک نشینان اسرائیلی 
و جنایت های روزانه آنها در حق ملت فلسطین، 
اراضی و مقدس��ات اس��المی و مس��یحی آنها و 
یورش های مداوم آنها به مسجداالقصی توصیف 
ک��رد. بره��وم همچنین گف��ت، ای��ن عملیات 
قهرمانانه بر تداوم و افزای��ش اقدامات مقاومتی 
در قدس اش��غالی تأکید دارد و ملت فلس��طین 
به خوبی می داند که مقاوم��ت تنها راه حفاظت 
از اراضی و مقدسات است و می تواند هزینه های 
اش��غالگران را افزایش دهد و آنها را با شکس��ت 
مواجه کند. سخنگوی جنبش حماس در ادامه 
تأکید کرد که اقدامات س��رکوبگرانه اشغالگران 
علیه اهالی ش��هر قدس و تشدید تسلط امنیتی 
بر مردم فلس��طین عزم و اراده آنه��ا را تضعیف 
نخواهد کرد بلکه انگیزه بزرگی برای فلسطینیان 
جهت تشدید مقاومت خواهد بود. جبهه مردمی 
برای آزادسازی فلس��طین نیز با انتشار بیانیه ای 
این عملیات را س��تود و تأکید کرد که مقاومت 
ملت فلس��طین با تمامی اش��کال آن در امتداد 
اراضی اشغالی فلسطین ادامه دارد. در این بیانیه 
همچنین آمده اس��ت، عملیات قدس، در واقع 
واکنش طبیعی ملت فلس��طین به جنایت های 
روزافزون اشغالگران است که از شهر غزه و نابلس 
آغاز و به سایر ش��هر     ها و اردوگاه های فلسطینی 

کشیده شد. 
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 جامعه جهانی از ادامه نقض  حقوق بشر 
در افغانستان جلوگیری کند

گروه�ی از کارشناس�ان حق�وق بش�ری از س�ازمان مل�ل در 
گزارش�ی ب�ا انتق�اد از رفت�ار طالب�ان ب�ا زن�ان در افغانس�تان، 
اق�دام جامع�ه جهان�ی را در ای�ن زمین�ه خواس�تار ش�دند. 
کارشناس��ان س��ازمان ملل اعالم کرده اند که جامع��ه بین الملل باید 
تالش      ها را برای تأکید به طالبان افغانس��تان ب��ه منظور رعایت اصول 
حقوق بشری افزایش دهد. آنها هشدار داده اند که آینده افغانستان در 
صورتی که اوضاع حقوق بشری در این کشور بهبود نیابد به ویژه در حوزه 
زنان و دختران وخیم می ش��ود. در گزارش این کارشناسان همچنین 
آمده است: »از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در ۱۵ 
اگوست 2۰2۱، ما بار     ها از جامعه بین الملل خواسته ایم اقداماتی جدی 
و قاطع برای حفاظت از افغان      ها در برابر نقض های حقوق بشری از جمله 
بازداشت های خودسرانه، اعدام های بدون محاکمه، بی خانمانی درون 
کشور و همچنین محدودیت های غیرقانونی به ویژه آنهایی که بر زنان و 
دختران افغان و شهروندان آسیب پذیر، معلوالن، مدافعان حقوق بشر، 
خبرنگاران، هنرمندان و سایر اقلیت      ها در کشور، محصالن و نیروهای 

مدنی اثر می گذارد، انجام دهد.«
این افراد همچنین از طالبان افغانستان خواستند به قوانین حقوق بشر 
بین الملل احترام بگذارد و افزودن��د: » تبعیت از تمامی تعهدات حقوق 
بشری و حقوق بشردوس��تانه بین المللی که بر عهده افغانستان است، 
تحقق کامل معیارهای حقوق بشری از جمله احترام به حقوق دختران 
و زنان در تحصیل، اشتغال و مش��ارکت در زندگی عمومی، حمایت از 
حقوق بسیار مهم است. « در ادامه گزارش سازمان ملل همچنین آمده که 
طالبان افغانستان باید به سرعت به دختران اجازه دهد به مدرسه بروند 
و محدودیت      ها علیه آزادی های زنان در این کشور را بردارد. در همین 
راستا، سمیرا حمیدی، رئیس بخش افغانس��تان عفو بین الملل گفت: 
»ما نگران وضعیت وخیم و شکننده حقوق بشر در افغانستان هستیم و 
یافته های ما همچنین نشان می دهد که یک سال پس از استفاده مکرر 

طالبان از خشونت و تعصب، هیچ پاسخگویی وجود ندارد.«
طالبان افغانس��تان در واکنش، گزارش س��ازمان ملل را درباره حقوق 
بش��ر در این کش��ور رد کرد. بالل کریمی، معاون سخنگوی این گروه 
گفت: »حقوق بشر زمانی نقض شد و مردم ما هدف اقدامات ارعاب آور و 
جنایاتی قرار گرفتند که شامل بمباران      می شد اما پس از روی کار آمدن 

مجدد ما، حقوق مردم و حقوق شهروندان افغان تضمین شده است.«

دروغ وکالی ترامپ درباره
 بازگشت تمام اسناد محرمانه به دولت 

ی�ک روزنام�ه امریکای�ی گ�زارش داد ک�ه حداق�ل یک�ی 
از وکالی رئیس جمه�ور س�ابق ای�ن کش�ور در م�اه ژوئ�ن 
اظهارنام�ه ای را امض�ا ک�رده بود مبن�ی ب�ر اینکه تمام اس�ناد 
محرمان�ه در عم�ارت ترام�پ ب�ه دول�ت بازگردان�ده ش�دند 
اما یافته ه�ای اف ب�ی آی از این عم�ارت خ�الف آن را ثابت کرد. 
بعد از بیانیه وزارت دادگستری امریکا مبنی بر توقیف چند هزار سند 
محرمانه از عمارت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق امریکا در ایالت 
فلوریدا توسط مأموران اف بی آی، برخی رسانه     ها اکنون وجود چنین 
اسنادی را زیر سؤال برده اند. روزنامه نیویورک تایمز، بامداد یک    شنبه 
به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد یکی از وکالی ترامپ در ماه ژوئن 
اظهارنامه ای را امضا کرد که در آن ذکر شده بود تمام اسناد محرمانه که 
در جعبه     هایی در ویالی »مارئه الگو« نگهداری     می شد به دولت امریکا 
بازگردانده شده اس��ت. طبق این گزارش، اظهارنامه مذکور پس از آن 
امضا شد که ِجی بِرات، یک مقام ارشد امنیت ملی در وزارت دادگستری 
امریکا در تاریخ سوم ژوئن از عمارت ترامپ سرکشی کرد و با دو وکیل 
او برای بحث در مورد نحوه رسیدگی به اطالعات محرمانه در طول این 
دیدار گفت وگو داشت. به نوشته نیویورک تایمز، وجود اظهارنامه وکیل 
ترامپ نشان می دهد که رئیس جمهور سابق امریکا و تیم او ممکن است 
اطالعات اس��ناد محرمانه ای را که در اقامتگاهش نگهداری     می ش��د، 
به طور کامل افشا نکرده باش��ند. وزارت دادگس��تری امریکا و »تیلور 
بودویچ« س��خنگوی ترامپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری 
کردن��د. خبرگزاری رویترز  نیز نوش��ت که رؤس��ای کمیته اطالعاتی 
و کمیته نظارت و اصالح��ات مجلس نمایندگان امریکا روز      ش��نبه از 
»آوریل هاینز « مدیر اطالعات ملی این کشور خواستند بررسی کند که 
وجود اسناد بسیار محرمانه در عمارت ترامپ چه آسیب     هایی ممکن 
است به امنیت ملی امریکا وارد کرده باشد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ 
پس از یورش اف بی آی به خانه اش در فلوریدا در هفته گذشته که ظاهراً 
به دنبال اس��ناد طبقه بندی ش��ده مربوط به تس��لیحات اتمی بودند، 
استانداردهای دوگانه را در کشورش محکوم کرد. ترامپ استدالل کرد 
که سلف او، باراک اوباما هنگام خروج از کاخ سفید، »حدود ۳۳میلیون 
صفحه اسناد را که بسیاری از آن  طبقه بندی شده بود، از جمله برخی 
اس��ناد مرتبط با اتمی را بدون حتی زمزمه اعتراض پلیس فدرال « با 

خود خارج کرد. 


