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افزایش واکنش جهانی به انفجار 
مدرسه دخترانه کابل با بیش از 53کشته

اتحادیه اروپا و آمریکا بمبگذاری روز شنبه مقابل 
یک مدرسه دخترانه در کابل، پایتخت افغانستان را 
که به کشته شدن دست کم ۵۳ تن و زخمی شدن 
۱۵۱ تن دیگر منجر شد، محکوم کردند. به گزارش 
اســپوتنیک، سخنگوی ســرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: اتحادیه اروپا در غم 
کسانی که عزیزانشان 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 کسانی بوده است که در سراسر جهان به 
حقوق برابر زنان و دختران احترام می گذارند. وزارت 
خارجه آمریکا هم این حمله وحشــیانه را محکوم 
کرده و خواســتار پایان یافتن فوری خشونت ها و 
حمالت بی معنا به غیرنظامیان بی گناه شده است. 
راس ویلسون، کاردار آمریکا گفت این بمبگذاری 
یک حمله تروریستی و حمله به آینده افغانستان 
اســت. تاکنون هیچکدام از گروه های شبه نظامی 
مسوولیت این حمله با خودروی بمبگذاری شده را 
در یک محله شیعه نشین کابل بر عهده نگرفته اند، اما 
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان شبه نظامیان 
طالبان را به تشدید خشــونت در این کشور متهم 
کرد. ذبیح اهلل  مجاهد، ســخنگوی گروه طالبان در 
افغانستان مشارکت شــبه نظامیان این گروه در 
حمله مذکور را تکذیب و گروه تروریستی داعش را 
مسئول آن دانست.  در همین حال مولوی هیبت اهلل 
آخوندزاده، رهبر طالبان عقب انداختن تاریخ عزیمت 
نیروهای آمریکایی از افغانستان از ماه مه به سپتامبر 
را نقض توافق نامه دوحه دانست و به واشنگتن نسبت 
به پافشاری در نقض توافق هشدار داد. 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 
مرتکب یک تخلف دیگر شد ، که تمدید تاریخ خروج 
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 نشده اند 
و اســامی مقامات در طالبان هنوز  از لیست های 
تحریم ها برداشته نشده است. رهبر طالبان تاکید 
کرد: اگر ایاالت متحده بار دیگر به تعهدات خود عمل 
نکند ، جهانیان شاهد باشد و واشنگتن را برای همه 
پیامدها پاسخگو بدانند. بسیاری از تحلیلگران مسائل 
امنیتی در کابل و همچنین مقامات کابل بر این عقیده 
هستند که پیام رهبر طالبان و بیانیه این گروه را باید 
به مثابه اعالم جنگ به آمریکایی ها خطاب کرد که 

پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد. 
    

 افشای فشار فرانسه
به حریری برای تشکیل دولت

یک مقام در جریان المســتقبل لبنان از فشار 
فرانسه بر نخســت وزیر 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 
فاش کرد که سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان 
فشارهای زیادی را از طرف فرانسوی ها متحمل شد 
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 
به حل و فصل بحران لبنان و اتخاذ مواضع بی نتیجه 
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 

فرانسوی ها است.
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فرشاد گلزاری

 چند روز قبــل از آنکه روز قدس 
فرابرســد درگیری های محسوسی 
میان فلســطینی ها و نظامیان رژیم 
صهیونیســتی رخ داد کــه تمــام 
رســانه ها دلیل ایــن درگیری ها 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 فلسطینی ها 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 درگیری ها 
و پیونــد زدن آن به لغــو انتخابات 
فلسطین هشدار دادند و حتی تنش به 
جایی رسید که چندین راکت از غزه 
به سمت شــهرک های صهیونیستی 
شلیک شد و در مقابل هم اسرائیلی ها 
غزه را مورد هدف قــرار دادند. اما این 
آخر ماجرا نبود و از پنجشنبه گذشته 
تنش و درگیری میان فلسطینی ها و 
رژیم صهیونیســتی باال گرفت و اوج 
آن را در روز جمعه که ســالروز قدس 

به حساب می آمد شــاهد بودیم. بر 
اســاس اعالم هالل احمر فلسطین 
حمله رژیم صهیونیســتی به مسجد 
االقصــی در جمعه شــب گذشــته 
۲۰۵ مجــروح بر جای گذاشــت که 
گفته می شــود 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 درگیری ها شروع 
شده اســت که برخی منابع از کشته 
 شــدن دو نفر طی ایــن درگیری ها 

خبر دادند. 
حجــم درگیری هــا و میــزان 
زخمی ها به حدی بود که بســیاری 
از منابع خبری اسرائیل و حتی دفاتر 
خبرگزاری هــای غربــی و عربی در 
قدس و تل آویــو آن را باالتر از ۲۰۵ 
نفر اعالم کردند و حتی معتقد بودند 
که این حجم از مجروحیت  طی یک 
دهه اخیر آن هــم در درگیری های 
مســجداالقصی کم نظیــر بــوده 
اســت. آنچه در این میان اما مهم تر 
از اعــداد و ارقام به حســاب می آید، 
موج محکومیت هایــی بود که در پی 

این برخوردها شــاهد بودیم؛ چراکه 
اعتــراض جامعه بین الملل نشــان 
می دهد 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 تاسف بار 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 صحن های مسجداالقصی و هدف 
قرار دادن فلســطینیان غیر مسلح را 
با بمب صوتی، گاز اشــک آور و گلوله 

مشقی محکوم کرد. 
وزارت خارجــه قطــر هــم بــه 
شــدت حمله نیروهای اســرائیلی 
بــه صحن هــای 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 می آیند 
هم به ایــن اقدام هــا واکنش تندی 
نشــان دادند. پاکستان و به خصوص 
ترکیه در چندین بیانیة مختلف این 

اقدام را وحشــیانه توصیف کردند و 
خواستار توقف درگیری ها شدند. در 
این میان اما موضع ایاالت متحده هم 
مهم به نظر می رســد. جالینا پورتر، 
معــاون ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا پس از تنش هــای چند روزه 
در قدس اشغالی میان اهالی این شهر 
و نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان 
صهیونیســتی که تالش داشــتند 
خانواده های 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 
 اســرائیلی ها علیه ســاکنان مناطق 

شرقی شد. 

اسرائیل و پیامد یورش به قدس
بســیاری از ناظران بین المللی بر 
این عقیده بودند که بــا محکومیت 
اقدامات اخیر اسرائیل از سوی جامعه 
بین المللی، دیگر شاهد ادامه تنش ها 
در قدس نخواهند بود اما واقعیت این 
اســت که گزارش های روز گذشته 
)یکشنبه( نشــان می دهد که اوضاع 
قرار نیست که به سمت آرامش برود. 
مرکز اطالع رســانی فلســطین در 
اینباره نوشته است که نظامیان رژیم 
صهیونیستی  شنبه شب بار دیگر به 
نمازگزاران و روزه داران فلسطینی در 
قدس اشغالی حمله و با شلیک گلوله، 
گاز اشک آور و بمب های صوتی اقدام 

به سرکوب آنان کردند. 
هــالل احمــر فلســطین دیروز 
)یکشــنبه( اعــالم کــرد شــمار 
زخمی هــای درگیری های شــنبه 
شب گذشته در شــهر اشغالی قدس 
و اطراف مســجد االقصی به ۹۰ تن 
رسیده اســت که بســیاری از آن ها 
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 نقطه ای اســت که نشان 
می دهد تل آویو هیچ توجهی به فریاد 
نظــام بین الملل نمی کند و اساســاً 
واکنش ایــن رژیم تهــی از هرگونه 
ذکاوت سیاســی قلمداد می شود. بر 
اســاس همین بی توجهــی، فعاالن 
فلســطینی در نوار غزه در واکنش به 
جنایات اســرائیل در قدس، ارسال 
بالن هــای آتش زا به ســمت اراضی 
اشغالی را ازسرگرفتند که در همین 
راستا آتش سوزی های نسبتاً وسیع 
در ســرزمین های اشغالی رصد شده 
اســت. نکته ای که در این میان باید 
بدان توجه کرد این است که اقدامات 
نظامیان اسرائیل که به دستور مقامات 
سیاســی تل آویو انجام شده به نوعی 
نشان می دهد که پروژه یهودی سازی 
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 

که عموماً احزاب افراطی به حســاب 
می آیند، معرکه جدیدی در قدس به 
راه انداخته است. از منظری دیگر همه 
می دانند 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 تل آویو مدیریــت کنند، نیاز به 

یک سناریوی انحرافی دارند. 
این در ســناریو در فــاز اول باید 
حواِس منتقدان را پرت کند و در فاز 
دوم باید ملی گرایی یهودی را تحریک 
کند تا مقامــات تل آویو بتوانند برای 
تشــکیل دولت زمان بخرند و در فاز 
ســوم به افکار عمومــی به خصوص 
شهرک نشــینان بگویند که اسرائیل 
در حال تهدید شدن است! البته ادامه 
این روند برای رژیم صهیونیســتی 
تبعات مشخصی در ابعاد منطقه ای و 
بین المللی خواهد داشت. در مقیاس 
منطقه ای کشورهایی که چندی قبل 
روابطشان با اسرائیل را علنی کردند 
نگران اعتــراض شهروندانشــان به 
سرکوب های قدس هستند و ممکن 
اســت کار به جایی بکشــد که آنها 
مجبور به عقب نشینی از روابط خود با 
اسرائیل شوند. در فاز بین المللی فارغ 
از محکومیت ها، ممکن است شورای 
امنیت سازمان تشکیل جلسه دهد و 
به دلیل فشــار قانونگذاران آمریکا به 
بایدن در مورد رفتار اسرائیل در قبال 
ساکنان قدس، رئیس جمهوری فعلی 
ایاالت متحده همانند بــاراک اوباما 
علیه رژیم صهیونیستی درخواست 
قطعنامه کند یا حداقل آن را وتو نکند. 
حال باید دید محاصره تل آویو توسط 
جامعه جهانی به کجا منتهی می شود. 

ادامه حمالت اسرائیل به فلسطینیان در بیت المقدس به رغم محکومیت های گسترده جهانی؛

یهودی سازی ددمنشانه و انحراف اذهان از بحران خأل دولت
در مقیاس منطقه ای 

کشورهایی که چندی 
قبل روابطشان با اسرائیل 

را علنی کردند نگران 
اعتراض شهروندانشان 

به سرکوب های قدس 
هستند و ممکن است کار 

به جایی برسد که مجبور به 
عقب نشینی از روابط خود با 

اسرائیل شوند

اقدامات نظامیان اسرائیل 
که به دستور مقامات 

سیاسی تل آویو انجام شده 
به نوعی نشان می دهد که 
پروژه یهودی سازی قدس 
همچنان و با قدرت در حال 
پیگیری است؛ این پروژه از 
سالیان گذشته در دستور 

کار بود ولی در زمان ترامپ 
اوج گرفت

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، نخست وزیر انگلیس فراهم 
کردند. به گزارش رویترز، حزب ملی اســکاتلند که نیروی اصلی اســتقالل طلبان در این کشور است روز شنبه به 
چهارمین پیروزی پیاپی خود رســید. از نتایجی که اعالم شده ، حزب ملی با ۶۳ 
کرسی از مجموع ۱۲۹ کرســی در صدر قرار دارد. تکلیف ۲۱ کرسی هنوز معلوم 
نشده است. حزب محافظه کار به ۲۱ کرســی، حزب کارگر به ۱۵ کرسی، حزب 
لیبرال دموکرات به ۴ کرسی و حزب سبز به ۵ کرسی رسیده است. با این حساب 
اکثریت جدایی طلبان قطعی است چون حزب سبز نیز خواهان استقالل اسکاتلند 

از بریتانیا است. نتایج نهایی احتماالً تا پایان یکشنبه معلوم می شوند. 

پدیده ای کم سابقه در تاریخ اروپا؛ نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نارندرا مودی، نخست وزیر هند. موضوع 
تنها محدود به همه گیری ویروس کرونا در هند نمی شود، بلکه مقابله با گسترش نفوذ چین نیز مطرح است. به گزارش 
دویچه وله، در تاریخ سیاسی اروپا برگزاری اجالس رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یک کشور دیگر پدیده ای 
عادی و روزمره به حساب نمی آید. نشست مجازی رهبران و سران ۲۷ کشور عضو 
این اتحادیه با نارندرا مودی، نخست وزیر هند یکی از موارد نادری است که متحقق 
شده است. علت تشکیل این جلسه اضطراری، مقابله با بحران همه گیری کرونا در 
هند اعالم شده است. دولت هند مهار شیوع کرونا را از دست داده و موج همه گیری 
این ویروس در هند ابعادی بی سابقه یافته است. اما موضوع همکاری با هند در عرصه 

مقابله با کرونا تنها یک بخش از دستور کار نشست اتحادیه اروپا با هند است.

همکاری استراتژیک اتحادیه اروپا و هند در برابر نفوذ چیناحزاب طرفدار استقالل اسکاتلند، برنده اکثریت پارلمان شدند

رئیس جمهور روســیه تاکید کــرد، تالش ها 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 می سازد 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 تــالش دارند از 
بسیاری از جوانب ایدئولوژی نازیســم و نه فقط همه 
انواع افراد رادیکال و گروه های تروریستی بین المللی 
اســتفاده کنند. رئیس جمهور روســیه خاطرنشان 
کرد، امروز آنهایی که مجازات نشــده اند 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 بین المللی بوده است، 
این کشــور به طرزی محکم از منافــع ملی خود دفاع 
می کند و امنیت مردمش را تضمین می ســازد. پوتین 
گفت: جنگ با خودش چالش های تحمل ناپذیر به بار 
آورد و فراموش کردنش غیرممکن اســت. و همچنین 
بخشــش و توجیهــی برای آنهایــی که بــار دیگر به 
 دسیســه چینی برای برنامه های تهاجمی می پردازند 

وجود ندارد.

واشــنگتن مجدداً مخالفت خود را با عادی سازی 
روابط با دمشق اعالم کرد. یکی از سخنگوهای وزارت 
خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه الشرق االوســط 
گفت: دولت جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا هرگز 
روابط دیپلماتیکی با نظام بشــار اسد، رئیس جمهور 
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 داده اند، مدعی شــد: ما از تمام کشورهای 
منطقه می خواهیم به جنایت هایی که نظام ســوریه 
در طول یک دهه گذشــته علیه مردمش انجام داده، 
 توجــه کنند. باید به تالش های مســتمر نظام اســد 
برای ممانعت از رسیدن کمک های انسانی به کشور و 
عدم تحقق امنیت توجه کرد. این سخنگو درباره دلیل 
ســهل انگاری 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 ســوری ها در آن مشــارکت داشته 
باشند ممکن است. ما به همکاری با هم پیمانان و شرکا 
و ســازمان ملل برای تضمین حل سیاسی دائم بحران 
پایبند هســتیم. وی تاکید کرد: عملیات بازســازی 
 کشور زمانی صورت می گیرد که روند سیاسی معتبر 

وجود داشته باشد.

هشدار پوتین نسبت به احیای ایدئولوژی نازیسم در جهانبایدن مخالف از سرگیری روابط دیپلماتیک با دمشق است
خبرخبر


