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جهاننما

افزایش واکنشجهانیبه انفجار
مدرسه دخترانهکابلبابیشاز53کشته

اتحادیهاروپاوآمریکابمبگذاریروزشنبهمقابل
یکمدرسهدخترانهدرکابل،پایتختافغانستانرا
که به کشته شدن دستکم  ۵۳تن و زخمی شدن
 ۱۵۱تن دیگر منجر شد ،محکوم کردند .به گزارش
اســپوتنیک ،سخنگوی ســرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت :اتحادیه اروپا در غم
کسانیکهعزیزانشانرادرتازهترینحملهتروریستی
وحشتناکدرافغانستانازدستدادهاند،همدردی
میکند.اتحادیهاروپااعالمکرد،حملهبهکودکاندر
مدرسهسیدالشهدانهتنهاحملهبهمردمافغانبوده،
بلکهحملهبهکسانیبودهاستکهدرسراسرجهانبه
حقوقبرابرزنانودختراناحتراممیگذارند.وزارت
خارجه آمریکا هم این حمله وحشــیانه را محکوم
کرده و خواســتار پایان یافتن فوری خشونتها و
حمالت بیمعنا به غیرنظامیان بیگناه شده است.
راس ویلسون ،کاردار آمریکا گفت این بمبگذاری
یک حمله تروریستی و حمله به آینده افغانستان
اســت .تاکنون هیچکدام از گروههای شبهنظامی
مسوولیت این حمله با خودروی بمبگذاری شده را
دریکمحلهشیعهنشینکابلبرعهدهنگرفتهاند،اما
اشرفغنی،رئیسجمهوریافغانستانشبهنظامیان
طالبان را به تشدید خشــونت در این کشور متهم
هلل مجاهد ،ســخنگوی گروه طالبان در
کرد .ذبیحا 
افغانستان مشارکت شــبهنظامیان این گروه در
حمله مذکور را تکذیب و گروه تروریستی داعش را
مسئولآندانست .درهمینحالمولویهیبتاهلل
آخوندزاده،رهبرطالبانعقبانداختنتاریخعزیمت
نیروهایآمریکاییازافغانستانازماهمهبهسپتامبر
رانقضتوافقنامهدوحهدانستوبهواشنگتننسبت
بهپافشاریدرنقض توافقهشدارداد.رهبر طالبان
در پیام تبریک به مناسبت عید سعید فطر گفت :ما
عقب نشینی نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای
خارجی را گام خوبی می دانیم  ...اما ایاالت متحده
مرتکبیکتخلفدیگرشد،کهتمدیدتاریخخروج
نیروها از ماه مه تا سپتامبر است .وی افزود :برخالف
تعهدات  ،زندانیان باقیمانده که قرار بود پس از سه
ماه از آغاز مذاکرات آزاد شــوند  ،هنوز آزاد نشدهاند
و اســامی مقامات در طالبان هنوز از لیستهای
تحریمها برداشته نشده است .رهبر طالبان تاکید
کرد:اگرایاالتمتحدهباردیگربهتعهداتخودعمل
نکند  ،جهانیان شاهد باشد و واشنگتن را برای همه
پیامدهاپاسخگوبدانند.بسیاریازتحلیلگرانمسائل
امنیتیدرکابلوهمچنینمقاماتکابلبراینعقیده
هستندکهپیامرهبرطالبانوبیانیهاینگروهراباید
به مثابه اعالم جنگ به آمریکاییها خطاب کرد که
پیامدهایخطرناکیرابهدنبالدارد.

افشای فشار فرانسه
به حریری برای تشکیل دولت

یک مقام در جریان المســتقبل لبنان از فشار
فرانسه بر نخســتوزیر مکلف لبنان برای تشکیل
دولت جدید این کشــور پرده برداشت .به گزارش
روسیاالیوم ،مصطفی علوش ،معاون رئیس جریان
المســتقبل در ســخنانی اظهار کرد :دلیل اصلی
سفر ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه به لبنان
ابالغ پایان ابتکارعمل پاریس به مقامات لبنان بود.
وی همچنین ایجاد یــک راه حل برای حل و فصل
بحران تشکیل دولت جدید لبنان در سایه شکست
ابتکارعمل فرانسه را بعید دانست .علوش در ادامه
فاشکردکهسعدحریری،نخستوزیرمکلفلبنان
فشارهایزیادیراازطرففرانسویهامتحملشد
و آخرین مورد این فشارها پیشنهاد دیدار با جبران
باسیل ،رهبر جریان آزاد ملی لبنان بود که حریری
انجام این دیدار را مشروط به اعالم حمایت آشکار
باسیل از دولت و آمادگی او برای دادن رای اعتماد
به آن کرد.علوش طرف فرانســوی را به عدم کمک
بهحلوفصلبحرانلبنانواتخاذمواضعبینتیجه
متهم کرد و از دیدارهای لودریان در کاخ صنوبر مقر
سفارت فرانسه در لبنان انتقاد کرد و گفت ،احزابی
که وی با آنها مالقات کرده است ،هیچ وزن سیاسی
ندارند .وی ادامه داد :مشکل حریری اعتماد زیاد به
فرانسویهااست.

جهان 5

ادامه حمالت اسرائیل به فلسطینیان در بیتالمقدس بهرغم محکومیتهای گسترده جهانی؛

یهودیسازی ددمنشانه و انحراف اذهان ازبحرانخأل دولت

فرشاد گلزاری

چند روز قبــل از آنکه روز قدس
فرابرســد درگیریهای محسوسی
میان فلســطینیها و نظامیان رژیم
صهیونیســتی رخ داد کــه تمــام
رســانهها دلیل ایــن درگیریها را
لغو انتخابات فلســطین به دســتور
محمــود عباس ،رئیس تشــکیالت
خودگردان فلســطین اعالم کردند.
برخی دیگر از منابع خبری و امنیتی
هم تنش به وجود آمده در آن روزها را
تحریک فلسطینیها از سوی نظامیان
اسرائیل عنوان کردند که تا حد زیادی
به واقعیــت نزدیک بــود .در همین
راستا مقامات سیاسی حماس بارها
به اســرائیل در مورد این درگیریها
و پیونــد زدن آن به لغــو انتخابات
فلسطین هشدار دادند و حتی تنش به
جایی رسید که چندین راکت از غزه
به سمت شــهرکهای صهیونیستی
شلیک شد و در مقابل هم اسرائیلیها
غزه را مورد هدف قــرار دادند .اما این
آخر ماجرا نبود و از پنجشنبه گذشته
تنش و درگیری میان فلسطینیها و
رژیم صهیونیســتی باال گرفت و اوج
آن را در روز جمعه که ســالروز قدس

به حساب میآمد شــاهد بودیم .بر
اســاس اعالم هالل احمر فلسطین
حمله رژیم صهیونیســتی به مسجد
االقصــی در جمعه شــب گذشــته
 ۲۰۵مجــروح بر جای گذاشــت که
گفته میشــود این درگیری از اولین
ســاعات روز قدس شروع شــده و تا
پاسی از شب ادامه داشــته است .به
گفته منابع فلســطینی ،نمازگزاران
بــرای اقامه نمــاز صبــح جمعه در
مســجداالقصی از طریق باب الحطه
و باب االســباط و با ســر دادن شعار
اهلل اکبــر ،الحمــدهلل وارد مســجد
شدند و از همانجا درگیریها شروع
شده اســت که برخی منابع از کشته
شــدن دو نفر طی ایــن درگیریها
خبر دادند.
حجــم درگیریهــا و میــزان
زخمیها به حدی بود که بســیاری
از منابع خبری اسرائیل و حتی دفاتر
خبرگزاریهــای غربــی و عربی در
قدس و تلآویــو آن را باالتر از 205
نفر اعالم کردند و حتی معتقد بودند
ت طی یک
که این حجم از مجروحی 
دهه اخیر آن هــم در درگیریهای
مســجداالقصی کمنظیــر بــوده
اســت .آنچه در این میان اما مهمتر
از اعــداد و ارقام به حســاب میآید،
موج محکومیتهایــی بود که در پی

این برخوردها شــاهد بودیم؛ چراکه
اعتــراض جامعه بینالملل نشــان
میدهد که رژیم صهیونیستی بیش
از حد در این مورد از خود خشــونت
نشان داده است .در این راستا ولکان
بوزکر ،رئیس هفتادوپنجمین دوره
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد
طی پیام توییتری مداخله نیروهای
امنیتی اســرائیل در مسجداالقصی
را تاسفبار دانســت و جامعه جهانی
را به رفتار محترمانه با مراکز مقدس
به ویژه به مسجداالقصی دعوت کرد.
احمــد ابوالغیط ،دبیــرکل اتحادیه
عرب نیز با شدیدترین عبارات ،حمله
به صحنهای مسجداالقصی و هدف
قرار دادن فلســطینیان غیر مسلح را
با بمب صوتی ،گاز اشــکآور و گلوله
مشقی محکوم کرد.
وزارت خارجــه قطــر هــم بــه
شــدت حمله نیروهای اســرائیلی
بــه صحنهــای مســجداالقصی و
نمازگــزاران داخــل آن را محکوم و
وحشــیانه توصیف کرد .عربســتان
ســعودی ،مصــر و امــارات متحده
عربی که به نوعی دوســتان پنهان و
آشکار اســرائیل به حساب میآیند
هم به ایــن اقدامهــا واکنش تندی
نشــان دادند .پاکستان و به خصوص
ترکیه در چندین بیانیة مختلف این

اقداماتنظامیان اسرائیل
کهبهدستورمقامات
سیاسی تلآویو انجام شده
به نوعی نشان میدهد که
پروژه یهودیسازی قدس
همچنان و با قدرت در حال
پیگیری است؛ این پروژه از
سالیان گذشته در دستور
کار بود ولی در زمان ترامپ
اوج گرفت
اقدام را وحشــیانه توصیف کردند و
خواستار توقف درگیریها شدند .در
این میان اما موضع ایاالت متحده هم
مهم به نظر میرســد .جالینا پورتر،
معــاون ســخنگوی وزارت خارجه
آمریکا پس از تنشهــای چند روزه
در قدس اشغالی میان اهالی این شهر
و نیروهای اشغالگر و شهرکنشینان
صهیونیســتی که تالش داشــتند
خانوادههای فلســطینی را از قدس
اخــراج کننــد ،خواهــان برقراری
آرامش شد و این اقدام را محکوم کرد.
اتحادیه اروپا هــم موضع اینچنینی
گرفــت و خواهــان توقــف هجمه
اســرائیلیها علیه ســاکنان مناطق
شرقی شد.

اسرائیل و پیامد یورش به قدس
بســیاری از ناظران بینالمللی بر
این عقیده بودند که بــا محکومیت
اقدامات اخیر اسرائیل از سوی جامعه
بینالمللی ،دیگر شاهد ادامه تنشها
در قدس نخواهند بود اما واقعیت این
اســت که گزارشهای روز گذشته
(یکشنبه) نشــان میدهد که اوضاع
قرار نیست که به سمت آرامش برود.
مرکز اطالعرســانی فلســطین در
اینباره نوشته است که نظامیان رژیم
صهیونیستی شنبه شب بار دیگر به
نمازگزاران و روزهداران فلسطینی در
قدس اشغالی حمله و با شلیک گلوله،
گاز اشکآور و بمبهای صوتی اقدام
به سرکوب آنان کردند.
هــال احمــر فلســطین دیروز
(یکشــنبه) اعــام کــرد شــمار
زخمیهــای درگیریهای شــنبه
شب گذشته در شــهر اشغالی قدس
و اطراف مســجد االقصی به  ۹۰تن
رسیده اســت که بســیاری از آنها
به بیمارســتان انتقال داده شــدند.
همچنین گزارش شــده که به رغم
وجــود دههــا مصــدوم ،نظامیان
اســرائیل اجــازه ورود آمبوالنس به
مجاورت باب العامــود را ندادند .این
دقیقاً همان نقطهای اســت که نشان
میدهد تلآویو هیچ توجهی به فریاد
نظــام بینالملل نمیکند و اساســاً
واکنش ایــن رژیم تهــی از هرگونه
ذکاوت سیاســی قلمداد میشود .بر
اســاس همین بیتوجهــی ،فعاالن
فلســطینی در نوار غزه در واکنش به
جنایات اســرائیل در قدس ،ارسال
بالنهــای آتشزا به ســمت اراضی
اشغالی را ازسرگرفتند که در همین
راستا آتشسوزیهای نسبتاً وسیع
در ســرزمینهای اشغالی رصد شده
اســت .نکتهای که در این میان باید
بدان توجه کرد این است که اقدامات
نظامیان اسرائیل که به دستور مقامات
سیاســی تلآویو انجام شده به نوعی
نشان میدهد که پروژه یهودیسازی
قدس همچنان و با قــدرت در حال
پیگیری است.
این پروژه از ســالیان گذشته در
دســتور کار بود ولی در زمان ترامپ
اوج گرفت و حاال هــم نتانیاهو برای
فرار از انتقاد احزاب سیاسی  -مذهبی

درمقیاسمنطقهای
کشورهاییکهچندی
قبل روابطشانبا اسرائیل
را علنی کردند نگران
اعتراضشهروندانشان
به سرکوبهای قدس
هستندوممکناستکار
بهجاییبرسدکهمجبوربه
عقبنشینی از روابط خود با
اسرائیلشوند
که عموماً احزاب افراطی به حســاب
میآیند ،معرکه جدیدی در قدس به
راه انداخته است .از منظری دیگر همه
میدانند که رژیم صهیونیســتی در
حال دست و پنجه نرم کردن با بحران
نبود دولت مستقر است و برای آنکه
بتوانند افکار عمومی و اعتراضات آنها
را در تلآویو مدیریــت کنند ،نیاز به
یک سناریوی انحرافی دارند.
این در ســناریو در فــاز اول باید
حواس منتقدان را پرت کند و در فاز
ِ
دوم باید ملیگرایی یهودی را تحریک
کند تا مقامــات تلآویو بتوانند برای
تشــکیل دولت زمان بخرند و در فاز
ســوم به افکار عمومــی به خصوص
شهرکنشــینان بگویند که اسرائیل
در حال تهدید شدن است! البته ادامه
این روند برای رژیم صهیونیســتی
تبعات مشخصی در ابعاد منطقهای و
بینالمللی خواهد داشت .در مقیاس
منطقهای کشورهایی که چندی قبل
روابطشان با اسرائیل را علنی کردند
نگران اعتــراض شهروندانشــان به
سرکوبهای قدس هستند و ممکن
اســت کار به جایی بکشــد که آنها
مجبور به عقبنشینی از روابط خود با
اسرائیل شوند .در فاز بینالمللی فارغ
از محکومیتها ،ممکن است شورای
امنیت سازمان تشکیل جلسه دهد و
به دلیل فشــار قانونگذاران آمریکا به
بایدن در مورد رفتار اسرائیل در قبال
ساکنان قدس ،رئیسجمهوری فعلی
ایاالت متحده همانند بــاراک اوباما
علیه رژیم صهیونیستی درخواست
قطعنامه کند یا حداقل آن را وتو نکند.
حال باید دید محاصره تلآویو توسط
جامعه جهانی به کجا منتهی میشود.

خبر

خبر

بایدن مخالف از سرگیری روابط دیپلماتیک با دمشقاست

هشدار پوتیننسبت به احیای ایدئولوژینازیسمدرجهان

واشــنگتن مجددا ً مخالفت خود را با عادیسازی
روابط با دمشق اعالم کرد .یکی از سخنگوهای وزارت
خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه الشرقاالوســط
گفت :دولت جو بایدن ،رئیسجمهــور آمریکا هرگز
روابط دیپلماتیکی با نظام بشــار اسد ،رئیسجمهور
ســوریه برقرار نخواهد کرد و همچنان موضع آمریکا
ثابت است .وی ضمن اشــاره به کشورهایی که تمایل
خود را به ازســرگیری روابــط دیپلماتیــک با نظام
اسد نشان دادهاند ،مدعی شــد :ما از تمام کشورهای
منطقه میخواهیم به جنایتهایی که نظام ســوریه
در طول یک دهه گذشــته علیه مردمش انجام داده،
توجــه کنند .باید به تالشهای مســتمر نظام اســد
برای ممانعت از رسیدن کمکهای انسانی به کشور و
عدم تحقق امنیت توجه کرد .این سخنگو درباره دلیل
ســهلانگاری دولت جدید آمریکا در تعامل با پرونده
سوریه و اســتراتژی این دولت گفت :موضع آمریکا از

طریق حمایت از روند سیاســی در کشور واضح است.
ما معتقدیم که ثبات در ســوریه تنهــا از طریق روند
سیاسی که تمام ســوریها در آن مشــارکت داشته
باشند ممکن است .ما به همکاری با همپیمانان و شرکا
و ســازمانملل برای تضمین حل سیاسی دائم بحران
پایبند هســتیم .وی تاکید کرد :عملیات بازســازی
کشور زمانی صورت میگیرد که روند سیاسی معتبر
وجود داشته باشد.

احزاب طرفدار استقالل اسکاتلند ،برندهاکثریت پارلمانشدند

احزاب طرفدار استقالل اسکاتلند ،روز شــنبه برنده اکثریت در پارلمان این کشور شدند و بدین ترتیب زمینه را
برای مبارزه پررنگ سیاسی ،حقوقی و قانونی بر ســر آینده بریتانیا با بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس فراهم
کردند .به گزارش رویترز ،حزب ملی اســکاتلند که نیروی اصلی اســتقاللطلبان در این کشور است روز شنبه به
چهارمین پیروزی پیاپی خود رســید .از نتایجی که اعالم شده ،حزب ملی با ۶۳
کرسی از مجموع  ۱۲۹کرســی در صدر قرار دارد .تکلیف  ۲۱کرسی هنوز معلوم
نشده است .حزب محافظهکار به  ۲۱کرســی ،حزب کارگر به  ۱۵کرسی ،حزب
لیبرال دموکرات به  ۴کرسی و حزب سبز به  ۵کرسی رسیده است .با این حساب
اکثریت جداییطلبان قطعی است چون حزب سبز نیز خواهان استقالل اسکاتلند
از بریتانیا است .نتایج نهایی احتماالً تا پایان یکشنبه معلوم میشوند.

رئیس جمهور روســیه تاکید کــرد ،تالشها برای
به کارگیری جوانب بســیاری از ایدئولوژی نازیســم
در سراســر جهان دوباره احیا شده اســت .به گزارش
اســپوتنیک ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
در جریان سخنرانی در مراســم رژه پیروزی در شهر
مســکو گفت :تاریخ ما را ملزم میسازد به اینکه دست
به محاسبه و درس گرفتن بزنیم .اما متاسفانه افرادی
که درگیری ذهنی نسبت به تئوری متوهمانه منحصر
به فرد بودن خودشــان دارند ،مجددا تــاش دارند از
بسیاری از جوانب ایدئولوژی نازیســم و نه فقط همه
انواع افراد رادیکال و گروههای تروریستی بینالمللی
اســتفاده کنند .رئیس جمهور روســیه خاطرنشان
کرد ،امروز آنهایی که مجازات نشــدهاند و پیروانشان
تالش دارنــد تاریخ را بازنویســی کننــد و به توجیه
خائنها و مجرمهایی که صدها هــزار غیرنظامی را در
جهان کشتند ،بپردازند .پوتین در ادامه گفت ،اگر چه

روســیه همواره حامی قوانین بینالمللی بوده است،
این کشــور به طرزی محکم از منافــع ملی خود دفاع
میکند و امنیت مردمش را تضمین میســازد .پوتین
گفت :جنگ با خودش چالشهای تحملناپذیر به بار
آورد و فراموش کردنش غیرممکن اســت .و همچنین
بخشــش و توجیهــی برای آنهایــی که بــار دیگر به
دسیســه چینی برای برنامههای تهاجمی میپردازند
وجود ندارد.

همکاری استراتژیک اتحادیه اروپا و هند در برابرنفوذ چین

پدیدهایکمسابقهدرتاریخاروپا؛نشسترهبرانکشورهایعضواتحادیهاروپابانارندرامودی،نخستوزیرهند.موضوع
تنها محدود به همهگیری ویروس کرونا در هند نمیشود ،بلکه مقابله با گسترش نفوذ چین نیز مطرح است .به گزارش
دویچهوله،درتاریخسیاسیاروپابرگزاریاجالسرهبرانوسرانکشورهایعضواتحادیهاروپابایککشوردیگرپدیدهای
عادی و روزمره به حساب نمیآید .نشست مجازی رهبران و سران  ۲۷کشور عضو
این اتحادیه با نارندرا مودی ،نخستوزیر هند یکی از موارد نادری است که متحقق
شده است .علت تشکیل این جلسه اضطراری ،مقابله با بحران همهگیری کرونا در
هند اعالم شده است .دولت هند مهار شیوع کرونا را از دست داده و موج همهگیری
این ویروس در هند ابعادی بیسابقه یافته است .اما موضوع همکاری با هند در عرصه
مقابله با کرونا تنها یک بخش از دستور کار نشست اتحادیه اروپا با هند است.

