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خبر
گشت قایقهای ایرانی در اطراف
کشتیهایآمریکایی

یــک روزنامه آمریکایی مدعی شــد ،قایقهای تندروی
ایرانی در آبهای خلیجفارس به دو کشــتی آمریکایی
نزدیک شــده و یکی از این کشــتیها را وادار به هشدار
کرده اســت .به گزارش روزنامه واشنگتنپست ،مقامات
آمریکایی گفتهاند ،ســه قایق تندروی سپاه پاسداران به
۵۰متری کشــتیهای آمریکایــی  USS Siroccoو
 USNS Chctaw Countyنزدیک شــدهاند .کشتی
 USS Siroccoدر حــال گشــت در دریــای عمان
دیدهشــده اســت ،در ۲۰ژوئن از فاصله بســیار نزدیک
قایقهای ایرانی در خلیجفارس رد شده است .آخرین باری
که قایقهای ایرانی از کنار کشــتیهای آمریکایی از این
فاصله نزدیک رد شــدهاند ،روز دوشنبه بوده است که به
گفته ارتش آمریکا ،سه قایق تحت کنترل سپاه پاسداران
با ســرعتی که در حد خطرناکی باال بوده است ،از کنار
کشتیهای آمریکایی رد شدهاند.یک مقام ارتش آمریکا که
میخواسـ�ت نامش فاش نشود ،گفت« :قای ق �USS Si
 roccoکه یک کشــتی گشت کالس  Cycloneاست
و کشــتی  USNS Choctaw Countکه یک قایق
ترانسپورت تندرو اســت ،در مسیر همیشگی ترددشان
در آبهای بینالمللی در خلیجفارس بودند که سه قایق
ایرانی طراحیشده برای حمله سریع ،از روبهرو به کشتی
 Siroccoنزدیک شدند .آنها تنها پس از هشدار صوتی
قهای ایرانی
این کشتی مسیرشان را منحرف کردند .قای 
همچنین به ۵۰یاردی کشــتی Choctaw County
نزدیک شدند که باعث شدند کشتی  Siroccoاز منور
هشدار استفاده کند».جوزف بوچینو ،سخنگوی سنتکام،
مقر فرماندهی نیروهای آمریکا در غرب آسیا مدعی شد،
این اقدام نیروی دریایی ایران ،مطابق استانداردهای رفتار
حرفهای و ایمن در دریانوردی نبوده است و خطر اشتباه
محاسباتی و تصادف را در بر دارد.مقامات آمریکایی گفتند:
«نزدیک شدن قایقهای ایرانی به کشتیهای آمریکایی
که تا حدود یک ســاعت ادامه داشت ،با خروج قایقهای
ایرانی از آن محدوده به پایان رسید».ســال گذشــته ،بر
اساس گزارشهای موجود ،ســه کشتی تندروی ایرانی
بهطور مشابهی به دو کشتی آمریکایی که مشغول گشت
در آبهای بینالمللی در خلیجفارس بودند ،نزدیک شدند
و کشتهای آمریکایی را وادار به شلیک تیر هشدار کردند.
آمریکا در سال  ،۲۰۲۰یازده کشتی ایرانی را به انجام دادن
اقدامات ناایمن و غیرحرفهای متهم کرد.

رویترز :ایران آماده تزریق گاز به
سانتریفیوژهایفردواست

خبرگزاری رویترز مدعی شد ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در گزارشی اعالم کرده است ایران در حال آمادهسازی برای
تزریق گاز اورانیوم هگزافلورید به سانتریفیوژهای پیشرفته
در تأسیســات فردو است.بر اســاس این گزارش ،آژانس
بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارشی منتشر کرده
است که در آن گفتهشده ،ایران در حال آمادهسازی برای
به کار بردن سانتریفیوژهای پیشرفته  ۶-IRدر تأسیسات
فردو است.رویترز مدعی است ،در گزارش محرمانه آژانس
که آن را رؤیت کرده ،آمده اســت« :بازرسان آژانس روز
یکشنبه تائید کردند که ایران آماده تزریق گاز هگزافلورید
(موادی که ســانتریفیوژها آن را غنیسازی میکنند) به
دومین آبشار سانتریفیوژهای  ۶-IRدر تأسیسات فردو
است» رویترز بر اســاس این گزارش مدعی شد« :ایران
روز دوشــنبه به آژانس اطالع داد که غیرفعالسازی این
آبشار ،روندی که جلوتر از غنیسازی است و شامل تزریق
گاز  UF۶به این دستگاههاست ،از روز یکشنبه آغازشده
است».رویترز همچنین تأکید کرد« :ایران به آژانس اطالع
نداده است که این آبشار پس از غیرفعالسازی تا چه درصد
خلوصی غنیســازی را آغاز خواهد کرد .ایران پیشتر به
آژانــس اطالع داده بود که دو آبشــار  ۶-IRمیتوانند از
 ۵تا ۲۰درصد خلوص غنیسازی کنند ».این خبرگزاری
مدعی اســت ،در بخشی از گزارش محرمانه آژانس آمده
اســت« :آژانس هنوز هی چ توضیحی از سوی ایران درباره
اینکه ایران قرار است پس از غیرفعالسازی آبشار یادشده،
کدام روش را برای تولید (اورانیوم غنیشده) به کار ببندد،
دریافت نکرده اســت ».ادعــای رویترز در بحبوحه وقفه
چندماهه ایجادشده در مذاکرات وین برای احیای توافق
هستهای مطرح میشود که در ازای لغو تحریمهای ایران
موجب اعمال محدودیتهایی بر برنامه هستهای آن شد.

گفتوگوی ایران و عربستان درباره
سهمیه حج ایران،عمره و گرانی

ســید صادق حسینی ـ رئیس سازمان حج و زیارت ،در
آســتانه حج تمتع و همزمان با حضور زائران ایرانی در
عربستان پس از دو سال وقفه حج ،در شهر جده با توفیق
بن فوزان الربیعة ـ وزیر حج و عمره عربســتان سعودی
ـ دیــدار کرد.آخرین دیدار رســمی و مذاکره رودرروی
مقامات حج دو کشــور به سال  ۱۳۹۸برمیگردد که با
همهگیری کرونا و توقف حج ،این دیدارها و گفتوگوهای
حضوری نیز متوقفشــده بود .بنابر اعالم سازمان حج و
زیارت ،مذاکره و توافق حج امســال ایران نیز بهصورت
غیرحضوری انجامشده اســت .سازمان حج و زیارت که
درباره بازنگری در سهمیه حج ایران و همچنین افزایش
هزینهها با عربستان مکاتبه کرده بود ،نسبت به بیتوجهی
و پاســخ ندادن عربستان به این مطالبات ،معترض شده
بود .تعطیلی دفاتر کنسولی و سفارتخانههای دو کشور
در سالهای اخیر پیگیری مطالبات حج و عمره را تحت
تأثیر قرار داده است.سید صادق حسینی،رئیس سازمان
حج و زیارت در این دیدار با اشاره به برخی سوءتفاهمهای
سیاسی موجود میان ایران و عربستان و انجام مذاکرات
میان دو کشــور در بغداد بهمنظور حلوفصل مشکالت
موجود ،بیان کرد« :امیدواریم دیپلماسی حج به کمک
دیپلماسی سیاسی آمده و در حل شدن مشکالت موجود
نقشآفرینــی کند ».او همچنین گفت« :ما امیدواریم با
مساعدت طرف سعودی ،موانع موجود در مسیر برقراری
دوباره سفر عمره به روی شهروندان ایرانی برداشته شود».
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قه ِر جریان صدر ،فضا را برای حضور مخالفان او مهیا کرد

معطل ناز و غمزههای سیاسی -مذهبی
تشکیل دولت عراق،
ِ
همدلی| محســن رفیق :با اســتعفای
نمایندگان فراکســیون صــدراز پارلمان به
دســتور مقتدی صدر،روند سیاســی عراق
شــاهد بحرانی دوباره درباره تشکیل دولت و
انتخاب رئیسجمهور جدید شــده است .این
در شرایطی اســت که هیات سیاسی جریان
صــدر و دفتر ویــژه مقتدی صــدر در دوره
اخیر ،درخواســتهایی را از رهبران و رؤسای
فراکسیونهای سیاســی برای دیدار با صدر
دریافت کرده است اما صدر در حال حاضر از
سیاست کنارهگیری کرده و با هیچ شخصیت
سیاســی دیدار نمیکند .در این میان ،برخی
جبهــهای سیاســی مانند نــوری مالکی ،از
عقبنشینی صدر ،بهعنوان یک فرصت طالیی
یاد کردهاند .صدر در انتخابات ۷۳کرســی از
۳۲۹کرسی پارلمان را به دست آورد .چارچوب
هماهنگی شیعیان با نتایج انتخابات مخالفت
کرد و از آن زمان عراق شاهد بحران سیاسی
است.
بههــرروی ،روز گذشــته و با قطعی شــدن
استعفای نمایندگان جریان صدر ،پارلمان عراق
اعالم کرد که بهزودی جلسه فوقالعادهای را
برای جایگزین کردن نمایندگان جدید بهجای
نمایندگان فراکســیون صدر برگزار میکند.
بــه گزارش پایگاه شــفق نیوز ،این جلســه
فوقالعاده ،با استناد به احکام ماده  ۵۸قانون
اساسی و بر اساس درخواست اعضای پارلمان
برگزار میشــود .این نشست برای جایگزینی
نمایندگان جریان صدر اســت کــه اخیرا ً از
پارلمان اســتعفا دادند .این نخستین جلسه
پارلمــان عراق بعد از اســتعفای ۷۳نماینده
جریان صدر است.
با قطعی شــدن اســتعفای این نمایندگان،
نمایندگان تازهای وارد مجلس میشــوند که
بدین ترتیب ترکیب صحنه سیاســی کشور
تغییر خواهد یافت .از ســوی دیگر چارچوب
هماهنگی شیعیان عراق نشستی را در سطح
رهبران در منزل حیدر العبادی ،رئیس ائتالف
النصــر برگزار کــرد .در این نشســت درباره
راههای برگزاری جلســه فوقالعاده پارلمان
گفتوگو شد .در نشست اخیر ،درباره امکان
تحرک چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق
و همــکاری با احزاب کرد و ائتالف حاکمیت
و عزم و شخصیتهای مستقل برای تشکیل
فراکسیون اکثریت و دولت آتی صحبت شد.
یکشنبه گذشته نیز محمد الحلبوسی ،رئیس
پارلمان عراق دســتورات مربوط به استعفای
نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان را امضا
کرد .نمایندگان فراکســیون صــدر ۱۳ژوئن
استعفاهای خود را تقدیم الحلبوسی کردند.
در همین حال ،یــک منبع مطلع اعالم کرد
که در جلســهای که چهارچــوب هماهنگی
شیعیان دوشنبهشب در منزل رئیس ائتالف
النصــر برگزار شــد ،نام ۹تن بــرای تصدی
پست نخســتوزیری عراق مطرحشده است.
به گــزارش المعلومه ،از میــان نامهای ارائه
شــده ،در انتهای جلسه ،شرکتکنندگان در
توافقی اولیه دو تن را برای رقابت بر پســت
نخستوزیری انتخاب کردند .این منبع گفت:
«حیدر العبادی ،رئیس ائتالف نصر که در سال
 ۲۰۱۴ریاســت دولت را بر عهده داشت ،به
همراه اسعد العیدانی ،استاندار فعلی بصره دو
نامزد اصلی برای تصدی پست نخستوزیری
عراق هستند ».او اضافه کرد« :این چارچوب
جلســات متوالی برای تصمیمگیری در مورد
انتخاب نخســتوزیر و اعالم آن به رسانهها
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خبر
آغاز تور منطقهای بن سلمان از قاهره

ولیعهد عربستان در آغاز تور منطقهای خود که شامل
اردن و ترکیه نیز میشــود ،وارد مصر شــد .به گزارش
العربیه ،قاهره نخســتین مقصد سفر منطقهای محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان است که شامل سه کشور
از جمله دو کشــور عربی و ترکیه میشود .طبق اعالم
منابع مصری ،عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور مصر در
فرودگاه قاهره از بن ســلمان استقبال کرد .این سفر به
دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان و با
هدف تحکیم و تقویت روابط بین عربستان و کشورهای
منطقه در همه زمینهها انجام میشود.
دفتر پادشــاهی عربستان هم اعالم کرد که این سفرها
در پاسخ به دعوت سران این کشورها صورت میگیرد.
بسام راضی ،سخنگوی ریاست جمهوری مصر نیز گفت:
«این سفر شامل گفتوگوهای دوجانبه با رئیسجمهور
سیســی در مورد روابط دوجانبه و راههای تقویت آن،
مسائل سیاسی منطقهای و بینالمللی است».

روانچی :ایران به حمایت از مردم و
دولت سوریه ادامه میدهد

در روزهای آینده برگزار میکند ».این منبع
تأکید کرد« :چهارچوب هماهنگی شــیعیان
ممکن اســت به ســمت برگزاری انتخابات
داخلــی جهــت انتخاب این دو شــخصیت
برود ».این منبع همچنین با اشــاره به اینکه
حزب الدعوه با همه جناحهایش از العبادی در
کاندیداتوری او حمایت میکند ،تأکید کرد که
مقام معاون اول پارلمان عراق منحصرا ً سهم
ائتالف فتح خواهد بود.
از ســوی دیگر ،پیشتر ائتالف دولت قانون به
رهبری نــوری المالکی ،از اقدام پارلمان برای
برگزاری نشســت اضطــراری و رای گیری
در مورد جانشــینان مســتعفی جریان صدر
خبر داده بود .به گزارش شــفق نیوز ،محمد
الصهیود ،از نماینــدگان ائتالف دولت قانون
اعالم کــرد که برگزاری نشســت اضطراری
پارلمان عراق مســتلزم جمعآوری ۵۰امضا
از اعضای پارلمان اســت و با اشــاره به اینکه
تعداد نمایندگان چارچوب هماهنگی بیش از
تعداد موردنیاز (۵۰نماینده) است ،این جلسه
برگزار خواهد شد .الصهیود تصریح کرد« :در
حال حاضــر حرکتی برای جمعآوری امضا از
نمایندگان چارچوب هماهنگی برای تشکیل
جلسه اضطراری پارلمان برای رأیگیری در
مورد جایگزینی نمایندگان مستعفی و ادای
سوگند بهجای آنها وجود دارد».
به گزارش ایسنا ،مقتدی صدر از زمان سقوط
صدام تا کنون بهجز یکی دو سال اول همواره
در تشکیالت دولت عراق بهصورت مستقیم و
غیرمســتقیم نقش داشته و افرادی از جریان
صدر در عرصههــای مختلف مدیریتی عراق
حضور فعال داشــتهاند .صدر معتقد است در
طول این سالها مسئولیت در عراق را کسانی
برعهدهگرفتهانــد کــه در دوران صدام خارج
از عراق بودهاند ،درحالیکه این حق کســانی
است که در زمان صدام در داخل عراق بودند
و سختیها و زجرهای آن دوران را کشیدهاند.
با توجه به این نگاه ،مقتدی صدر خواهان این
امتیاز اســت و در زمانی کــه نتایج انتخابات
پارلمانی عراق اعالم شد و با توجه به پیروزی
نســبی جریان صدر در جریان این انتخابات،
صدر مصمم بود که ایــن جریان دولت آتی
عراق را تشــکیل دهد و بر این موضوع تأکید
داشت که با شیعیانی که در دولتهای قبلی
عراق حضور داشتند همکاری نکند ،مگر افراد
خاصی که او انتخاب میکند.
ایسنا در ادامه گزارش خود در این زمینه آورده

است« :طی این مدتی که از برگزاری انتخابات
در عــراق گذشــته صدر تالش کرده اســت
که با ائتالف با کردها و اهل تســنن ،ائتالف
اکثریت در پارلمان عراق را تشکیل دهد ولی
ایــن اصرار او بینتیجه ماند و دیگر گروههای
شیعه روند او را قبول نکردند و بر این موضوع
تأکید کردند که نخستوزیر عراق باید توسط
اکثریت گروههای شیعی انتخاب شود .آنها
در ایــن راســتا اعالم کردند کــه اگر به این
موضوع توجه نشود آنها در جلسه پارلمان،
برای انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر عراق
شرکت نمیکنند».
امیر موسوی ،کارشناس مسائل عراق نیز در
گفتگو با ایسنا در این زمینه ،میگوید« :این
بار اولی نیست که آقای صدر این کار را انجام
داده است .او تا کنون چندین بار قهر کرده و
از صحنه سیاسی عراق کنارهگیری کرده ولی
بعد از مدتی بازگشــته است .به نظر میرسد
که صدر با هدف کســب امتیازات بیشــتری
این کار را انجام داده و احتماالً بعد از کســب
امتیازات موردنظرش به صحنه سیاسی عراق
بازمیگردد .ایشــان فکر میکند با توجه به
اینکه از مهمترین بیت شــیعیان عراق است،
در همیــن چارچوب باید رهبریت عراق را بر
عهده بگیرد».
این کارشــناس مســائل عراق با اشــاره به
ویژگیهای شــخصیتی مقتدی صدر اضافه
کــرد« :آقای مقتــدی صــدر در برخورد با
تحوالت و مسائل از سعهصدر الزم برخوردار
نیست .لحظهای و هیجانی تصمیم میگیرد
و حتی برخی از نزدیکان و دوســتان ایشان
نیز میگوینــد که نمیتوان بــه تصمیمات
صدر اعتماد کامل داشت .مقتدی صدر دارای
پایگاه مردمی ،محبوبیت و نیروی اجرایی در
عراق است و بهنوعی خیابانها را در عراق در
اختیــار دارد .صدر نیروی اجرایی خوبی دارد
و با استفاده از این نیرو میتواند عرصه تقابل
بــا دولت آتی عراق را در صورت تشــکیل به
خیابان آورد».
او ادامه داد« :ایران تالش میکند که او را آرام
کند و توافقی بین وی و دیگر گروههای شیعی
عراق ایجاد شود .در حال حاضر از اختالفات
موجود بین گروههای شیعه در عراق ،جریان
اهل ســنت و کردهــا بهترین اســتفاده را
میکنند و بعضاً هماهنگیهایی را نیز با برخی
از کشورهای خارجی انجام میدهند .یکی از
انتقادهای آقای صدر به گروههای شیعه فساد

موجود بین آنهاســت .آقــای مقتدی صدر
بهاشــتباه فکر میکند که فساد فقط در بین
گروههای شیعه است ،درحالیکه در بین اهل
تسنن و کردها نیز متأسفانه این فساد وجود
دارد؛ فساد کل عراق را در برگرفته و این یک
مشکل عمده است».
او با اشــاره مجدد به پایــگاه مردمی ،نیروی
اجرایی و محبوبیت مقتدی صدر در عراق اضافه
کرد« :به نظرم باید عقالی عراق ،نگرانیهای
آقای مقتدی صدر را برطرف کنند و او را قانع
کنند چرا که جدایی او به نفع دیگر گروههای
عراقی نیز نیست .دوستان شیعه در چارچوب
ائتالف هماهنگی شیعیان در عراق باید روش
برخورد خود با مقتدی صدر را عوض کنند .به
نظرم ایران نیز باید در شیوههای ارتباطی خود
با مقتدی صدر و اشخاصی که با وی در ارتباط
هستند ،تجدیدنظرهایی انجام دهد».
او بــا بیان اینکه پیشازایــن مقتدی صدر از
اینکه بهصورت مســتقیم دولت تشکیل دهد
خــودداری میکرد و بیشــتر ترجیح میداد
که در سایه حضور داشته باشد ،تصریح کرد:
«به نظر میرسد که در این دوره قولهایی از
سوی برخی از کشورها از جمله امارات ،آمریکا
و عربســتان به وی دادهشده است و اینکه او
توانسته امتیازاتی را بگیرد ولی به نظرم آقای
صدر نبایــد به این قولها اعتمــاد کند چرا
کــه اینگونه قولها قب ً
ال به آقای کاظمی نیز
دادهشده است ولی در موقع اجرا کشورهایی
که قــول داده بودند آن را اجرایی و عملیاتی
نکردند».
در همیــن حــال ،رهبــر حــزب دموکرات
کردستان عراق تأکید کرد که بحران سیاسی
در این کشــور عمیق اســت و باید برای حل
این بحران تالش کرد .به گزارش سایت شبکه
خبری روسیاالیوم ،مسعود بارزانی ،رهبر حزب
دموکرات کردستان عراق ،خاطرنشان کرد که
اگر چــه انتخابات پارلمانی در عراق در اکتبر
گذشته برگزار شــد اما اجازه ندادند که امور
همانطور که نتایج اقتضا میکرد ،پیش برود.
او در ادامه اضافه کرد« :عراق شاهد یک بحران
سیاسی عمیق است ،اما ما باید برای حل این
بحران تــاش و همکاری کنیم ».مســعود
بارزانــی همچنین تصریح کــرد« :اگر بغداد
جدی اســت و ارادهای برای حل بحرانها در
اختیار دارد ،قانون اساسی داور حل مشکالت
اســت ،اما تفسیر و توضیح گزینشی از قانون
اساسی را نمیتوان پذیرفت».

بیتوجهی جامعه جهانی به قتلعام در اتیوپی
همدلی| درحالیکه اتیوپی روز یکشنبه شاهد یکی از خونینترین
و مرگبارترین حمالت مسلحانه سالهای اخیر خود بود ،شاهدان
عینی اعالم کردند که قربانیان این کشتار که در منطقه اورومیا در
غرب آن کشور رخ داد به ۳۲۰نفر بالغ شده و کشتهشدگان از قومیت
«امهارا» هســتند .گزارشهای مربوط به وقوع این کشتار در حالی
منتشر شد که بازماندگان از آن بهعنوان یکی از مرگبارترین حوادث
ازایندست در چند ســال اخیر در اتیوپی یاد کردهاند ،بااینوجود
پوشش خبری این کشــتار در سطح بینالملل بسیار ناچیز بود و
واکنشهای خاصی از سوی مسئوالن جهانی در پی نداشت.
منطقه اورومیا میزبان قومیت اورومو ،بزرگترین گروه قومی اتیوپی
و همچنین مردمان جوامع دیگر بوده و سالهای زیادی ناآرامی را
تجربه کرده است .عمده دلیل این ناآرامیها ،شکایت از در حاشیه
سیاســت قرار گرفتن و بیاعتنایی دولت مرکزی به آنها اســت.
این قتلعام ،یکی از خونینترین روزهای اتیوپی را رقمزده اســت.
ساکنانی که موفق شدند از این مهلکه جان سالم به در ببرند ،خبر
دادهاند که مهاجمان افراد را قتلعام و اجســاد آنها را در گورهای
دستهجمعی دفن کردهاند.
آبی احمد ،نخستوزیر اتیوپی به محکوم کردن این جنایت ،بهعنوان
«اقدامی وحشتناک» در اورومیا پرداخت اما جزئیاتی در خصوص
این خشــونت مطرح نکرد .نخســتوزیر اتیوپی در توییتر نوشت:
«حمالت علیه غیرنظامیان بیگناه و نابود کردن زندگیها توسط
نیروهای غیرقانونی و ناهنجار غیرقابلقبول است ».او اظهار کرد که
در قبال این اقدامات وحشتناک رخداده از سوی عناصری که هدف
اصلی آنها ارعاب جوامع است ،تحملی باقی نمانده است .آبی احمد
خودش از قومیت اورومه و اولین شخص از این قومیت که مسئولیت
دولت اتیوپی را برعهدهگرفته ،محسوب میشود اما برخی اعضای

قومیت اورومو معتقدند او به منافع این جامعه خیانت کرده است.
در همین زمینه ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش
به این قتلعام ،مراتب تأسف و اثر عمیق خود را بابت کشته شدن
تعدادی از اتباع کشور اتیوپی براثر حمله گروههای شورشی مسلح
به منطقه اورومیا ،اعالم کرد و ضمن محکومیت شدید این حمله
تروریستی ،با دولت ،مردم و بازماندگان ابراز همدردی کرد.
این در حالی اســت که هیچ نشانهای مبنی بر ارتباط مستقیم
بین این حمله با درگیریها در منطقه تیگرای در شمال اتیوپی
که در نوامبر  ۲۰۲۰آغاز و منجر به کشــته شدن هزاران نفر و
آواره شدن میلیونها نفر دیگر شدند ،وجود نداشت .این حمله
در حــوزه گیمبی در منطقه وولگا واقع در بخش غربی اورومیا
رخ داد .به گفته یکی از ساکنان آمار کشتهشدههای این حمله
۲۶۰نفر بود و فرد دیگری هم این میزان را ۳۲۰تن دانســت.
یکی از این ساکنان گفت« :تاکنون ۲۶۰نفر را دفن کردهایم و

من در جمعآوری اجســاد و دفن آنها شرکت کردم .ما آنها
را در یــک مزرعه دفن کردیم ۵۰ .تا ۶۰جســد را در گورهای
تکی دفن کردیم».
او گفت که با مخفی شــدن در یک گودال از این حمله جان سالم
به دربرده ،اما چهار عضو خانواده و ســه پســرعمو را در این حمله
ازدستداده است .یکی دیگر از ساکنان گفت که مهاجمان از قومیت
اورومو و عضو گروهی به نام ارتــش آزادیبخش اورومو ()OLA
بودند .او بیان کــرد« :این قتلعامی علیه اعضای قوم امهارا بود .او
اضافه کرد که با پنهان شدن در جنگل زنده مانده و شنیده که عوامل
حمله به زبان اورومو حرف میزدند ».روز یکشــنبه ،یکی دیگر از
شاهدان عینی گفت که جامعه محلی امهارا بهشدت به دنبال جابجا
شــدن ،قبل از وقوع دور دیگری از کشتارهای دستهجمعی بود .او
ادامه داد« :اعضای قومیت امهارا که در این منطقه از حدود ۳۰سال
پیش و طی برنامههای اسکان مجدد سکونت پیداکرده بودند ،مانند
جوجهها کشته شدند».
دولــت منطقــهای اورومیا در بیانیــهای گروه موســوم به ارتش
آزادیبخــش اورومو را مقصر این حمله دانســت و گفت که این
شورشــیان پس از ناتوانی در مقاومت کردن در برابر عملیات به راه
افتاده توســط نیروهای امنیتی ،دست به این حمله زدهاند .ارتش
آزادیبخــش اورومو یک گروه انشــعابی غیرقانونی از گروه جبهه
آزادیبخش اورومو است؛ یک گروه مخالف سابقاً ممنوعه که پس از
روی کار آمدن آبی احمد در سال  ۲۰۱۸از تبعید به اتیوپی بازگشت.
این گروه سال گذشته با جبهه آزادیبخش خلق تیگرای که در حال
جنگ با دولت فدرال در حوزه شمال اتیوپی است ،اتحاد تشکیل داد.
هیچ گزارشی مبنی بر دخالت جبهه آزادیبخش خلق تیگرای در
حمله رخ داد در گیمبی منتشرنشده است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ،در سخنرانی
اخیر خود در نشســت شورای امنیت در مورد تحوالت
بشردوستانه سوریه ،با محکوم کردن تجاوزات و حمالت
تروریســتی رژیم صهیونیستی علیه سوریه اظهار کرد:
«رژیم اســرائیل به نقض حاکمیــت و تمامیت ارضی
سوریه ادامه میدهد درحالیکه شورای امنیت همچنان
در این زمینه سکوت میکند».
مجید تخت روانچی تأکید کرد« :جمهوری اســامی
ایران اشــغال طوالنیمدت بلندیهای جوالن سوریه
توسط رژیم اسرائیل و همچنین نقض متعدد حاکمیت
و تمامیت ارضی ســوریه ،از جملــه حمالت اخیر که
غیرنظامیــان و اهــداف و زیرســاختهای غیرنظامی
را هدف قــرار داده ،بهویژه حمالت تروریســتی علیه
فرودگاه بینالمللی دمشق را بهشدت محکوم میکند.
این اقدامات شرورانه و تروریستی رژیم اسرائیل حقوق
بینالملل ،حقوق بشردوســتانه بینالمللی و حاکمیت
ســوریه را نقض میکند و ثبات و امنیت منطقه را به
خطر میاندازد».
نماینده دائم ایران تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران
حق مشروع سوریه برای دفاع از خود را بر اساس حقوق
بینالملل و منشور سازمان ملل به رسمیت میشناسد.
او گفت« :ما از شورای امنیت میخواهیم که استاندارد
دوگانه خود را کنار بگذارد و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل
را بهصراحــت محکوم کند و این رژیم یاغی را در قبال
تجاوزات و فعالیتهای بدخواهانه خود پاسخگو کند».
نماینده دائم ایران در ســخنرانی خــود همچنین به
وضعیت و تحوالت سوریه اشــاره کرد و گفت« :یازده
ســال درگیری ،تجاوز ،اشــغال و تروریسم ،مشکالت
عظیمی را برای مردم ســوریه به همراه داشــته است.
این وضعیت با اعمال تحریمهای یکجانبه علیه مردم
سوریه که مانع اجرای قطعنامه ۲۵۸۵شورای امنیت و
ارائه خدمات اولیه و اجرای پروژههای بازیابی و بازسازی
فوری است ،تشــدید شده و در نتیجه مانع تالشهای
بازسازی سوریه گردیده اســت .تحریمها علیه سوریه
حتی ارسال کمکهای بشردوستانه را به طرق مختلف
مختل کرده و باعث تأخیر در بازگشــت پناهندگان و
آوارگان به سوریه شده است .عالوه بر این ،توانایی دولت
ســوریه برای دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی و
همچنین بهبود شــرایط زندگی مردم ســوریه ،با این
اقدامات غیرقانونی تضعیفشده است».
ســفیر ایران همچنین به گزارشهای ســازمان ملل
اشــارهکرده و گفت« :بر اســاس گزارش سازمان ملل،
۱۴.۶میلیــون نفــر در ســال  ۲۰۲۲بــه کمکهای
بشردوستانه نیاز دارند که ۱.۲میلیون نفر نسبت به سال
 ۲۰۲۱بیشتر اســت .خدمات اساسی مانند آب ،برق و
مراقبتهای بهداشــتی بهطور فزایندهای کاهشیافته
است .با توجه به وضعیت وخیم سوریه ،ارائه کمکهای
بشردوستانه ضروری است و نباید اجازه داد که شرایط
سیاسی مانع از رسیدن کمکهای بشردوستانه به مردم
نیازمند شــود؛ اما این اقدامات باید با احترام کامل به
حاکمیت ،تمامیت ارضی و وحدت ملی ســوریه انجام
شود ».نماینده دائم ایران همچنین با اشاره به نشست
ســهجانبه اخیر نمایندگان ایران ،روســیه و ترکیه در
قالب روند آستانه ،اظهار کرد« :کشورهای ضامن فرمت
آستانه ،در نشست اخیر خود در اوایل ماه جاری ،نگرانی
عمیق خود را درباره وضعیت انسانی در سوریه ابراز کرده
و بر لزوم رفع موانع و افزایش کمکهای بشردوســتانه
به همه ســوریها در سراســر کشــور بدون تبعیض،
سیاســیکاری یا هرگونه پیششــرط تأکیــد کردند.
نمایندگان مذکــور همچنین تحریمهای یکجانبهای
را که ناقــض قوانین بینالمللی ،حقوق بشردوســتانه
بینالمللی و منشور سازمان ملل است ،محکوم کردند
و مخالفــت خود ،از جمله با هرگونه اقدام تبعیضآمیز
مانند اعمال معافیتها برای مناطق خاص که میتواند
با کمک به برنامههای جداییطلبانه منجر به فروپاشی
کشور شود ،ابراز کردند».سفیر ایران در این نشست بر
لزوم تسهیل بازگشت امن ،شــرافتمندانه و داوطلبانه
پناهندگان و آوارگان ســوری با احترام بهحق بازگشت
آنها تأکید کــرد و با تمجید از فرمــان عفو عمومی
رئیسجمهور ســوریه گفت« :این تصمیم نشاندهنده
رویکرد ســازنده دولت سوریه اســت .وی در ادامه بر
نقش مهم کمیته قانون اساسی در تسهیل حلوفصل
سیاسی مناقشه سوریه تأکید و از تالشهای فرستاده
ویژه دبیر کل در امور ســوریه در تســهیل دور هشتم
کمیته قانون اساسی سوریه و اعالم اینکه نشست بعدی
در  ۲۵تا ۲۹ژوئیه برگزار خواهد شد ،تشکر کرد ».سفیر
ایران در پایان تأکید کرد که جمهوری اســامی ایران
به حمایت از مردم و دولت ســوریه در تالشهای آنها
برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشــان
ادامه میدهد.

