بينالملل

سهشنبه  31تیر 1393

قدس

وطن امروز

چهارگوشه

15روز مقاومت غزه؛  547شهید و  3300مجروح

مقاومت ،دامی برای ارتش اسرائیل

محمود عباس و رژیمهای عربی
در آزمون غزه مردود شدند

عبدالباری عطوان* :در حالی که
جنگندهه��ا و تانکهای ارتش
رژیم اسرائیل کشتار خونینی را
در محله شجاعیه شهر غزه به راه
انداخته و دهها شهروند بیگناه
فلسطینی را شهید و خانهها را ویران و دهها هزار نفر
را بیسرپناه کردند ،جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
در اظهارات خود جنبش حماس و س��ایر گروههای
مقاومت در نوار غزه را س��رزنش کرد زیرا آنها طرح
آتشبس را نپذیرفتند و باراک اوباما ،رئیسجمهور
آمریکا نیز از حق اس��رائیل برای دفاع از خود سخن
ب��ر زبان راند .این مواضع وقیحانه و به دور ازوجدان
مقام��ات آمریکایی بار دیگر به ما تاکید میکند که
آمریکا در این تجاوزگری رژیم اسرائیل شریک است
و در کنار کابینه اسرائیل ،حداقل مسؤول هر قطره
خونی اس��ت ک��ه در نوار غزه ویرانش��ده به زمین
ریخته میش��ود .کری گفت :ط��رح آتشبس را به
آنها (فلس��طینیها) ارائه کردیم اما آن را با لجاجت
رد کردن��د .ای��ن موضع کری ب��رای ما غیرمنتظره
نیست زیرا خالصه مواضع رژیمهای عرب است که
میخواس��تند آتشبسی را به جنبشهای مقاومت
فلسطین به شیوهای اهانتآمیز تحمیل کنند تا آنها
این آتشبس را رد کنند زیرا این وضعیت به اسرائیل
چراغ س��بز و بهانه به دس��ت رژیمهای عرب برای
کشتارهایصهیونیستهاعلیهفلسطینیهامیدهد.
جنبش حماس و س��ایر گروههای مقاومت معجزه
نخواس��تهاند و هیچ ش��روطی را (ب��رای آتشبس)
تعیین نکردهاند بلکه آنها به طور طبیعی خواس��تار
رفع محاصره ،خروج دو میلیون فلسطینی از قفس
خ��ود در نوار غزه ،آزادی بازداشتش��دگان اخیر در
کرانه باختری و اجرای مفاد توافقنامههای سابق که
اسرائیل از آن شانه خالی کرد و نیز توقف تجاوزگری،
آزادی تردد و زندگی طبیعی مردم غزه نظیر س��ایر
ملتها ش��دهاند .آقای کری و ب��اراک اوباما! آیا این
خواستهها «لجاجت» اس��ت؟ آیا برآورده شدن این
خواستهها غیرممکن است؟ ارتش رژیم اسرائیل در
گذشته براساس قرارداد مبادله اسیران فلسطینی با
گلعاد ش��الیت نظامی اسیر خود ،شماری از اسیران
فلسطینی را آزاد کرد اما اخیرا دوباره در عملیات خود
در کرانه باختری این اس��یران آزادش��ده را بار دیگر
بازداشت کرد .شرمآور است که اوباما و وزیرش جان
کری که اس��رائیلیها طرح صلح آنها را به شکست
کش��اندند و تعهدات خود را درباره آزادی اس��یران
نقض کردند بیایند از حق اسرائیل برای دفاع از خود
صحب��ت کنند .دفاع از خود در براب��ر چه؟ در برابر
گروهی از افراد بیپناه تحت محاصره و گرسنه و از
طریق قتل صدها زن و کودک و ویران کردن هزاران
خانه و کوچاندن صدها هزار شهروند فلسطینی .اگر
جان کری با این روحیه عاری از کمترین انس��انیت
و ح��س اخالقی به منطقه میآی��د ،ما به او توصیه
میکنی��م که در حضور و طرحهایش بازنگری کند
زیرا مقاومت هرگز از ش��روط خود دس��ت نخواهد
کشید زیرا ملت فلسطین در غزه خون شهدای خود
را برای آتشبسی که اسرائیل را نجات میدهد و این
رژیم را از کشتارش تبرئه میکند و آنها را به وضعیت
مرگ تدریجی گذش��ته بازمیگرداند ،هدر نخواهد
کرد.نوار غزه ش��اهد زیباترین و بهترین همبستگی
و همیاری بین ملت و مقاومت بر مبنای نپذیرفتن
اهانت ،خفت ،خ��واری و مقابله با تجاوزگری به هر
قیمت ممکن اس��ت .ارتش اس��رائیل و همدستان
عربش در تجاوزگری به نوار غزه بعد از شکس��ت در
تحمیل خواس��ت خود به مردم نوار غزه و نیروهای
مقاومت آنها و شکست در وادار کردن آنها به پذیرش
طرح پیشنهادی آتشبس مصر در حالت «هاری»
به س��ر میبرند؛ طرحی ک��ه مف��اد آن را نتانیاهو
نخس��توزیر رژیم اسرائیل و تونی بلر تدوین کرد و
مصر «پس��تچی» آن را برای فلسطینیها برد .این
هاری را در کشتار محله شجاعیه غزه میبینیم که
ساکنان آن به هشدارها برای تخلیه کردن خانههای
خود اهمیتی ندادند و تصمیم گرفتند که موشکها و
گلولههای سنگین سالحهای اسرائیل را در چارچوب
پایداری شجاعانه خویش به چالش بکشند؛ پایداری
که در کتابهای تاریخ برای نس��لهای آینده ثبت
خواهد شد .بعد از گذشت  15روز از آغاز تجاوزگری
میتوانیم مقاومت را مشاهده کنیم .مردان مقاومت
نظامیان صهیونیس��ت را به هالکت میرس��انند و
تانکها و خودروهای زرهی آنها را با پیکرهای پاک
خویش منفجر میکنند .جهان عرب هماکنون شاهد
آمادهب��اش ش��دید و افزایش تماسه��ا و دیدارها و
سفرهاست که هدف همه آنها نجات اهل غزه نیست
بلکه نجات اس��رائیل و ارتش و رهبران سیاسی این
رژیم قبل از فرماندهان نظامی آنها ،از طریق فش��ار
بر گروههای مقاومت با تهدید و به شهادت رساندن
صدها کودک و زن و سالخورده برای تحمیل شروط
اس��ت اما همه ش��رکتکنندگان عرب یا غیرعرب
در این دیدارها و تماسها و س��فرها باید بدانند که
نخواهند توانست شروط خود را به اهالی غزه و مردان
آن تحمی��ل کنند .همگان از محمود عباس ،رئیس
تش��کیالت خودگردان فلسطین گرفته تا رژیمهای
عرب در آزمون کرامت در غزه بدون اس��تثنا مردود
ش��دند .آنها به طرز شرمآوری مردود شدند و با آنها
نتانیاه��و و همه ژنرالهایش مردود خواهند ش��د و
وضعیت جهان عرب بعد از پایداری اهل غزه با قبل
از آن متفاوت خواهد بود .فرهنگ مقاومت با قدرت،
صالبت و عمق بیشتر بازگشت و پایداری و دالوری
و جانفشانی ابزارهای تغییرات خواهد بود؛ نه تسلیم
شدن و سرسپردگی در برابر دشمن.
*تحلیلگربرجستهمسائلخاورمیانه

حمله وحشیانه اسرائیل به یک بیمارستان

گروه بینالملل :نوار غزه در آتش میس��وزد و
هیچ دورنمایی برای حل بحران ظاهر نش��ده
است .وزارت بهداشت فلسطین در غزه بامداد
دوش��نبه اعالم کرد ش��مار قربانیان حمالت
رژیم صهیونیس��تی ب��ه نوار غزه ک��ه  15روز
پیش آغاز شد به  547شهید و  3300مجروح
رسیده اس��ت .در حمله دیروز صهیونیستها
به غزه بیش از  60نفر به ش��هادت رسیدهاند.
گفته میش��ود بیمارس��تانها امکان پذیرش
زخمی��ان جدید را ندارند .با این وجود ،به نظر
میرسد تهاجم زمینی تا این لحظه نتوانسته
ب��ه اهداف خ��ود مبنی ب��ر به زان��و درآوردن
مقاومت فلسطینی ،توقف شلیک موشکها و
تخریب تونلها دس��ت یابد؛ ارتش اسرائیل از
ش��لیک بیش از  90موشک به سرزمینهای
اشغالی خبر داد ،این درحالی است که افسران
ارش��د به نبردهای شدید با گروههای مقاومت
اعتراف کردند .ناظران معتقدند احتماال رژیم
صهیونیس��تی برای آتشبس یا تش��دید حمالت آماده
میشود.
■■حمله به بیمارستان شهدای االقصی
دیروز بعدازظهر رژیم صهیونیستی در جنایتی آشکار
علیه بش��ریت با حم�لات همهجانبه هوای��ی و زمینی
بیمارس��تان ش��هدای االقصی واقع در مرکز دیرالبلح در
نوار غزه را زیر آتش گرفت .به گزارش تس��نیم به نقل از
شبکه خبری االقصی ،در این حمله هوایی و توپخانهای،
س��اختمان اداری و بخش درمانی بیمارستان هدف قرار
گرفته که در نتیجه آن براساس آمار اولیه تا عصر دوشنبه
 5فلسطینی شهید و  40نفر دیگر زخمی شدهاند .مدیر
بیمارستان شهدای االقصی همچنین اعالم کرد ساختمان
اداری ،بخش جراحی ،داخلی و مرکز فوریتهای پزشکی
هدف قرار گرفته است .همچنین اتاق عمل و مرکز تولید
اکسیژن این بیمارستان از کار افتاده است.وزارت بهداشت
فلس��طین نیز دیروز اعالم کرد اشغالگران یک خودروی
امدادی را که در حال انتقال مجروحان به بیمارستان الشفا
بود ،هدف قرار دادند.
■■حزباهلل آماده همکاری با مقاومت در غزه
دبیرکل حزب اهلل لبنان ،یکشنبهشب تماس تلفنی با
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و همچنین دبیرکل
جنبش جهاد اسالمی برقرار کرده و از پایداری و استقامت
حامیان مقاومت و نوآوریه��ای آنها در عرصه میدانی و
صبر بس��یار مردم مظل��وم غزه که از گزینهها و ش��روط
مقاوم��ت حمای��ت میکنند ،قدردانی کرد .سیدحس��ن
نصراهلل در گفتوگو با خالد مشعل ،رئیس دفتر سیاسی
جنب��ش حماس تاکید کرد حزباهلل و مقاومت لبنان در
ظاه��ر و باطن و در اراده و در امید و سرنوش��ت در کنار
انتفاضه و مقاومت مردم فلسطین میایستد و همچنین
از موضع و ش��روط مقاومت فلسطین برای پایان دادن به
این درگیریها حمایت میکند .خالد مش��عل نیز در این
تماس تلفنی اعالم کرد نس��بت به توانایی مقاومت برای
پایداری و دس��تیابی به پیروزی دومی در ژوئیه اطمینان
کامل و مطل��ق دارد .در همین ح��ال دبیرکل حزباهلل
تماس��ی تلفنی با رمضان عبداهلل شلح ،دبیرکل جنبش
جهاد اس�لامی برقرار کرد و در این تم��اس درباره اوضاع
میدانی و تحوالت سیاس��ی و تحرکات دیپلماتیک کند
و شکس��تخورده اسرائیل و در مقابل پایبندی و وحدت
تمام گروههای مقاومت در این مقابله سرنوشتساز بحث
و گفتوگو کرد .س��ید حسننصراهلل در این تماس تاکید
کرد حزباهلل و مقاومت اسالمی در لبنان در کنار مقاومت
در غزه میایس��تد و با آن اعالم همبس��تگی کرده و آن
را تایید میکند و آماده اس��ت با اعضای مقاومت در غزه
گ�روه بینالملل :امروز چهره رئیسجمهور جدید عراق
و مردی که طی  5س��ال آینده به جای جالل طالبانی
خواهد نشست ،مشخص میشود .با سپریشدن مهلت
ضرباالجل هیات رئیسه پارلمان جدید عراق به کردها
برای معرفی نامزدهای پست ریاستجمهوری به مجلس
تا پایان مهلت وقت اداری روز یکش��نبه ،س��رانجام این
چهرهها مش��خص ش��دند .در جمه��وری عربی عراق
طبق قانونی نانوش��ته به منظور مشارکت هر  3طیف
سیاس��ی -جمعیتی اصلی کشور در س��اختار قدرت،
رئیس مجلس از میان اهل سنت ،رئیسجمهور از میان
اکراد و رئیس دولت (نخستوزیر) از میان اکثریت شیعه
برگزیده میش��ود .پس از آنکه سهشنبه گذشته سلیم
الجبوری با اکثریت آرای نمایندگان به ریاست پارلمان
برگزیده ش��د و معاونان ش��یعه و کرد او نیز مش��خص
شدند ،حال نوبت پست نمادین ریاستجمهوری است.
از آنجا که اصلیترین ش��اخصه ریاستجمهوری عراق
در ساختار دموکراتیک نوین کشور بیطرفی این مقام

همکاریهای الزم را به عمل آورد تا به اهدافش��ان جامه
عمل پوشانده و طرحهای دشمن را خنثی کنند.
■■اعتصاب سراسری در فلسطین
ی ش��ده ام��روز همزمان با مناطق اش��غالی
پیشبین 
س��ال  1948در کرانه باخت��ری بوی��ژه در نقاط تماس
میان فلسطینیها و صهیونیستها در اعتراض به جنایت
هولن��اک صهیونیس��تها در الش��جاعیه تظاهراتهای
متعددی صورت گیرد .به دنبال اعالم اعتصاب عمومی در
سراسر فلسطین و احتمال درگیریها میان فلسطینیها
و صهیونیس��تها ،رژیم صهیونیس��تی در تمام مناطق
صهیونیستنشین اعالم آمادهباش کامل کرد .برپایه این
گزارش ،پیشبینی میشود در تمام روستاها و شهرهای
کرانه باختری مردم خشمگین و عزادار فلسطینی دست
به تظاهرات بزنند.
■■ ۲نظامی آمریکایی در بین کشتههای اسرائیل
فرمانده تیپ گوالنی رژیم صهیونیستی که در جریان
درگیریهای س��نگین غزه بش��دت مجروح ش��ده بود،
سرانجام از پای در آمد .سرهنگ غسان علیان ( 41ساله)
در اکتبر گذش��ته به عنوان فرمانده تیپ گوالنی تعیین
شده بود .گردانهای قسام تأکید کرد یک افسر ارشد رژیم
صهیونیستی و شماری از فرماندهان نظامی این رژیم در
یکی از مناطق غزه در کمین نیروهای
قسام گرفتار شدند و به هالکت رسیدند.
قسام تأکید کرد ،فرمانده تیپ گوالنی و
معاون فرمانده گردان شناسایی این تیپ
از کسانی بودند که در کمینی در شرق
منطقه التفاح در ش��رق غزه به هالکت
رس��یدند .در این عملی��ات ،همچنین
دو تبعه آمریکای��ی که از اعضای ارتش
اس��رائیل بودند ،کشته ش��دند .وزارت
پازل

خارج��ه آمریکا در بیانی��های در اینباره اع�لام کرد« :ما
خبر کشته شدن  2شهروند آمریکایی به نامهای ماکس
استینبرگ و ش��ین کارملی را در غزه تایید میکنیم اما
در حال حاضر برای رعایت حال خانواده و بس��تگان این
دو نفر چیز دیگری نمیتوانیم در اینباره بگوییم» .به گفته
مسؤوالن ارتش اسرائیل 13 ،سرباز این واحد زبده ارتش
روز یکشنبه در نوار غزه کشته شدند ،به این ترتیب شمار
نظامیان اس��رائیلی که از ابتدای تهاجم ارتش اسرائیل به
نوار غزه کشته ش��دهاند ،به  18نفر رسید .از سال 2006
تاکنون این میزان تلفات برای ارتش اسرائیل بیسابقه بوده
است .روزنامه یدیعوت آحارونوت اعالم کرد یک موشک
به نزدیکی زیپی لیونی ،وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی
اصابت کرده است .این رسانه اسرائیلی توضیح داده است
که این اتفاق هنگام بازدید لیونی از شهرکهای نقب غربی
رخ داده است .شبکه االقصی نیز دیروز با انتشار تصاویری
نش��ان داد چگونه تکتیراندازان گردانهای القسام موفق
شدهاند یک نظامی اسرائیلی را در شمال بیت حانون مورد
هدف قرار دهند .رسانههای رژیم صهیونیستی ،روز گذشته
همچنین از اصابت چندین موش��ک مقاومت به مناطق
س��احل عسقالن ،کریات گات ،یواف و لکیش خبر دادند.
کانال دهم تلویزیون اس��رائیل اذعان کرد شمار نظامیان
زخمی اسرائیلی در بیمارستان سوروکا
از  100نف��ر فراتر رف��ت و همچنان 5
نظامی این رژیم در بخش مراقبتهای
ویژه نگهداری میش��وند .این درحالی
اس��ت که مقاومت فلسطینی همچنان
به عملیاتهای کیفی خود علیه ارتش
رژیم صهیونیس��تی در پش��ت خطوط
دش��من ادام��ه میدهد و ب��ا نظامیان
صهیونیس��تی در مرزه��ای غزه درگیر

اسارتیکنظامیصهیونیست
سخنگویگردانهایعزالدینقسام،شاخهنظامیجنبشحماسیکشنبهشباعالمکردیکنظامیصهیونیست
به نام شاؤول أرون را در عملیاتی در شرق غزه به اسارت گرفته است .ابوعبیده در سخنانی تلویزیونی تأکید کرد
در عملیات اخیر ،نیروهای قسام در شرق منطقه التفاح توانستند گروهی از نظامیان صهیونیست را به میدان مینی
که از قبل آماده شده بود ،بکشانند ،سپس هنگام عبور خودروهای نظامی صهیونیستها ،بمبها را منفجر کنند و
 14نظامی رژیم صهیونیستی را به هالکت برسانند .ابوعبیده با اشاره به اذعان رژیم صهیونیستی به خسارتهای
سنگینی که در این عملیات متحمل شده ،تأکید کرد :این رژیم هنوز به مفقود شدن یکی از نظامیانش در این
عملیات اعتراف نکرده است .وی افزود :رژیم صهیونیستی توانسته است تاکنون به شهرکنشینان درباره تعداد
کشتهها و مجروحان خود دروغ بگوید ولی اکنون باید به آنها درباره سرنوشت این نظامی توضیح دهد .ابوعبیده
تأکید کرد :شهرکنشینان برای فهمیدن حقیقت باید بیانیههای گردانهای عزالدین قسام را دنبال کنند زیرا
سران آنها در حال دروغ گفتن هستند.

امروز چهره رئیسجمهور جدید عراق مشخص میشود

فؤاد معصوم یا  برهم صالح؟

اس��ت ،نامزده��ای این پس��ت
نباید ج��زو حاکمیت وقت اقلیم
کردستان باشند.از آنجا که حزب
دموکراتیک کردستان وابسته به
خانواده بارزان��ی حکومت اقلیم
را در دس��ت دارد پ��س انتخاب
ریاستجمهوری عراق مثل گذشته در اختیار اتحادیه
میهنی کردس��تان گذاشته میشود که رهبر آن جالل
طالبانی آخرین روزهای دومین دور ریاستجمهوریاش
را سپری میکند اما به دلیل بیماری نمیتواند از تصدی
این سمت برآید.طالبانی که برای درمان در آلمان بسر
میبرد این هفته پس از یک س��ال و نیم دوری از عراق
به این کش��ور بازگش��ت تا نامزدهای ریاستجمهوری

را ب��ا مش��ورت اعض��ای اتحادیه
میهنی برگزیند .او از اکراد شیعه
و برخ�لاف بارزان��ی وحدتگرا و
خواهان ادامه پیوند تاریخی کردها
با عراق اس��ت .دیروز مالبختیار،
مس��ؤول رواب��ط عموم��ی دفتر
سیاس��ی اتحادیه میهنی کردس��تان گفت« :پس از 2
روز گفتوگو درباره نامزدهای پست ریاستجمهوری،
م��ا در نهایت تصمیم گرفتیم که ف��واد معصوم و برهم
احمد صالح را برای این پست معرفی کنیم ».او از ابالغ
این اجماع به مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان و
سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق خبر داد.این در حالی
اس��ت که امروز رئیسجمهوری عراق در رایگیری از

است.
■■گافکریدربارهجنایاتصهیونیستها
وزی��ر خارج��ه آمریکا پی��ش از مصاحبه
ب��ا ش��بکه خب��ری فاکسنی��وز در حالی که
میکروفنش روشن بود و وی اطالع نداشت ،با
ناامیدی درباره درگیریهای غزه سخن گفت و
از عملیاتهای اسرائیل انتقاد کرد .جان کری با
ناامیدی پش��ت تلفن به یکی از مشاوران خود
گف��ت« :این یک عملیات جهنمی اس��ت که
به افتضاح تبدیل ش��ده است ».کری در ادامه
گفتوگوی خود با مش��اور ارشدش افزود« :ما
باید به این قضیه پای��ان دهیم .ممنونم جان.
گمان میکنم امش��ب باید به آنجا برویم .این
احمقانه اس��ت که بخواهیم کنار بایس��تیم و
کاری انجام ندهیم ».کری پس از پایان مکالمه
تلفنیاش از س��وی خبرنگار فاکسنیوز مورد
سوال قرار گرفت و این خبرنگار از کری پرسید
که آیا منظور وی این بوده که ارتش اسرائیل در
عملیاتهای خود علیه غزه خیلی فراتر از حد خود عمل
کرده است؟ با وجود این سخنان ،وزیر خارجه آمریکا این
بار از اظهاراتش دفاع کرد و گفت« :اس��رائیل حق دارد از
خود دفاع کند!»
■■درخواست شورای امنیت؛ توقف فوری
درگیریهای نوار غزه
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ،یکشنبه شب
ضمن ابراز تاس��ف از تلفات سنگین حمالت ارتش رژیم
صهیونیس��تی به نوار غزه ،برقراری سریع آتشبس را در
این منطقه خواستار شد .شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی
شدید از شمار فزاینده تلفات مناقشه مسلحانه در نوار غزه،
بار دیگر توقف س��ریع خصومتها و خشونتها را در این
منطقه خواستار شد.
■■سکوت سیاسی سعودیها درقبال کشتار غزه
با وجود ادامه حمالت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی
به غزه و ش��هادت صدها ش��هروند فلسطینی ،مسؤوالن
عربس��تان سعودی همچنان در قبال این جنایات ساکت
هستند .تنها اقدام عربستانسعودی پس از شدت گرفتن
حمالت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه ،تایید طرح
مصر برای آتشبس ب��ود؛ طرحی که به دلیل جانبداری
کامل از رژیم صهیونیس��تی و نادی��ده گرفتن مطالبات
فلس��طینیها در غزه ،با مخالفت مقاوم��ت و گروههای
فلس��طینی ناکام ماند .ناظران عرب میگویند عربستان
س��عودی غیر از اعالم کمک  50میلی��ون دالری به غزه،
تاکنون هیچ مس��ؤول فلس��طینی حتی محمود عباس،
رئیس تش��کیالت خودگردان را به ری��اض دعوت نکرده
اس��ت .دیدار خالد مش��عل ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
حماس با ش��یخ صباح االحمد ،امیر کویت موضوع قابل
توجهی اس��ت زی��را روابط بین این جنب��ش و کویت در
سالهای اخیر چندان قوی نبود و مشعل سالها به کویت
س��فر نکرده بود .در همین راس��تا بان کیمون ،دبیرکل
س��ازمان ملل متحد برای گفتوگو درباره آتشبس غزه،
در سفری منطقهای به دوحه ،کویت ،قاهره ،قدس ،راماهلل
و عمان میرود .جان کری ،وزیر خارجه آمریکا نیز پس از
بان کیمون ،سفری به منطقه خواهد داشت ،این درحالی
است که هنوز س��فر به ریاض در برنامه کاری این  2نفر
گنجانده نشده است .تنها اقدام بارز عربستانسعودی در
زمینه مساله فلسطین ،طرح موسوم به «صلح عربی» است
که پس از اعالم آن ،س��ران عرب در نشست سال 2002
در بی��روت ،آن را در دس��تور کار خود قرار دادند .طرحی
که هدف نهایی آن تضمین حضور اشغالگران صهیونیست
در فلسطین و عادیسازی روابط دولتهای عربی با رژیم
صهیونیستیبود.
نمایندگان انتخاب خواهد شد .در ابتدا قرار بود نجمالدین
کریم ،استاندار کرکوک مقابل برهم صالح معرفی شود اما
اکثریت اتحادیه میهنی با این گزینه که حمایت خانواده
طالبانی را داشت ،مخالفت کردند .روز شنبه یک عضو
اتحادی��ه در این رابطه گفته بود بخش اعظم رهبران و
اعضای برجسته حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق
با نامزدی برهم صالح معاون نخستوزیر عراق و رئیس
س��ابق دولت اقلیم کردس��تان عراق برای احراز سمت
ریاس��تجمهوری عراق موافق بودند درحالی که هیرو
احمد همس��ر جالل طالبانی اصرار داش��ت نجمالدین
کریم اس��تاندار اس��تان کرکوک برای این سمت نامزد
شود .گفته میشود دلیل اصار ،همسر طالبانی بر معرفی
کریم نقشی بود که استاندار فعلی کرکوک میتوانست در
صورت رسیدن به ریاستجمهوری در اتحاد عراق بازی
کند .با این وجود نظر او در نهایت رد شد و فواد معصوم
ک��ه یک چهره مورد قبول هر دو طیف اتحادیه میهنی
است به جای کریم معرفی شد.

قابجهان

اوباما میهمانان مسلمانش را تحقیر کرد!

گ�روه بینالمل�ل :در حالی که رژیم صهیونیس�تی

«در فرهنگ جهان عرب و مذهب اولین آن ریش�ه

فلس�طین در ای�ام م�اه مب�ارک رمض�ان اس�ت،

خ�ود از رئیسجمه�ور آمریکا به خاطر سیاس�ت

در حال کش�تار مردم مس�لمان بیدفاع و روزهدار

رئیسجمه�ور آمریکا با دعوت از ران درمر ،س�فیر

مفس�د و نژادپرس�ت اس�رائیل ،به عن�وان اولین

س�خنران ضیافت افطار کاخ س�فید عمال مدعوین

مس�لمان را تحقی�ر کرد .چهارش�نبه پی�ش دهها
ت از کش�ورهای
آمریکای�ی مس�لمان و دیپلم�ا 

مسلمان به مراس�م ساالنه افطار کاخ سفید دعوت

ش�ده بودند که درمر ،سفیر رژیم صهیونیستی در
آمریکا نیز به عنوان اولین س�خنران در آن حضور

یافت.این در حالی است که سفیر رژیم اسرائیل در
آمریکا به صراحت گفته است اعراب و مسلمانان به

محاربه و جنگ گرایش فرهنگی دارند؛ گرایشی که
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دارد».کوین برت ،تحلیلگر سیاسی ،در مقاله اخیر

جانبدارانهاش در حمایت از رژیم تلآویو انتقاد کرده

و نوشته باراک اوباما در مراسم ساالنه افطار در کاخ
س�فید گفته است اس�رائیل حق دارد از خود دفاع

کند .ب�رت در انتقاد از حمای�ت جانبدارانه اوباما از

تجاوزات اسرائیل نوشت« :اوباما با بیان دروغ مربوط

به نسلکشی خود را به عنوان یک جنایتکار جنگی

محکوم کرد دروغگفتن درباره اساسیترین واقعیت

مرتبط با اشغال فلس�طین -اینکه صهیونیستها

متجاوز هس�تند و فلس�طینیها از خود و فرزندان

خود ،از خانه و کاشانه ،سرزمین و شرف خود دفاع

میکنند -به نوعی جرم و جنایت جنگی است».

رهبر جماعت اسالمی پاکستان عنوان کرد

تشکیل ارتش مشترک اسالمی
برای مبارزه با اسرائیل

رهبر جماعت اس�لامی پاکس��تان
ضم��ن محکومیت جنای��ات رژیم
صهیونیس��تی در غزه اعالم کرد که ایجاد ارتش
مشترک اس�لامی راهحل مبارزه با اسرائیل است.
به گزارش تسنیم ،موالنا سراجالحق ،رهبر جماعت
اسالمی پاکستان در تازهترین اظهارات خود ضمن
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در
غزه اعالم کرد« :گرداگرد اس��رائیل را کشورهای
اسالمی گرفتهاند و اگر این کشورها یک بار آمریکا
و اس��رائیل را تهدید ک��رده و مانع فروش نفت به
آنها ش��وند مطمئن باشید که آن زمانی است که
آمریکا و اس��رائیل اعالم آتش بس خواهند کرد».
او در ادامه گفت« :دنیای اس�لام باید بیدار شده و
سازمان همکاریهای اسالمی برای جلوگیری از
جنایات رژیم صهیونیستی فعال شود .مسلمانها
باید در مقابل اسرائیل جبههگیری و موضعگیری
متحدی را آغاز کرده و با ایجاد ارتش مشترک در
نوار غزه به کمک مردم مظلوم فلسطین بشتابند».

 ۵۲کشته در درگیریهای طرابلس

پ��س از کشتهش��دن  5ت��ن و
مجروحش��دن  15ت��ن دیگ��ر در
درگیریه��ا می��ان ش��بهنظامیان در ف��رودگاه
بینالمللی طرابلس ،تعداد کشتهش��دگان به 52
تن و زخمیش��دگان به  135ت��ن افزایش یافت.
سخنگوی وزارت بهداش��ت لیبی اعالم کرد این
تعداد ش��امل مواردی ک��ه به بیمارس��تانهای
صحرای��ی ،منتقل ش��دهاند ،نمیش��ود .در این
درگیریه��ا ک��ه می��ان گردانه��ای الصواعق و
القعقاع از یک س��و و نیروه��ای امنیت فرودگاه و
نیروهای حفظ امنیت و ثبات لیبی از سوی دیگر
رخ داد ،جنگجوی��ان از خمپارههای ضدهواپیما و
موشکهای گراد استفاده کردند.

جعب ه سیاه هواپیمای مالزی
در دونتسک

درحال��ی ک��ه مقام��ات اوکرای��ن
میگوین��د ک��ه احتم��ال میدهند
چیزی شبیه جعبه سیاه هواپیمای سرنگونشده
مال��زی را یافتهاند ،رهبران جداییطلب��ان هوادار
روسیه ادعا کردهاند که جعبههای سیاه این هواپیما
را یافتهاند و تنها حاضرند آن را در اختیار نمایندگان
سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری قرار دهند .به
گزارش یورونیوز ،نخس��توزیر منطقه خودمختار
دونتس��ک در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد
برخی از قطعات از جمله جعبههای سیاه هواپیمای
س��قوط کرده کشف و ضبط ش��ده و به دونتسک
انتقال یافت ه اس��ت .پرواز شماره  MH17خطوط
هوایی مالزی که از آمس��تردام پایتخت هلند عازم
کواالالمپ��ور پایتخت مالزی ب��ود ،در نزدیکی مرز
اوکراین و روسیه دچار حادثه شده و سقوط کرد.

داعش موصل را به بعثیها سپرده

روزنامه گاردین در گزارشی اعالم کرد
گروه تروریستی داعش ضمن تخلیه
قسمتهای زیادی از شهر موصل آنها را به نیروهای
بعثی تحت فرماندهی عزت ابراهیم الدوری ،معاون
فراری ص��دام دیکتاتور معدوم ع��راق واگذار کرده
است .اثیل نجیفی ،استاندار موصل در اظهاراتی به
این روزنامه گفت :عقبنش��ینی داعش از موصل به
منظور مبارزه مس��لحانه با ارتش عراق در تکریت،
زادگاه صدام بوده اس��ت .ارتش عراق چندی پیش
و در جریان نبردی سنگین کنترل شهر تکریت را از
داعش پس گرفت و این شهر را از وجود شبهنظامیان
پاکسازی کرد .الدوری پیشتر از مردم عراق خواسته
بود تا به داعش بپیوندند .وی همچنین از تکفیریها
به عنوان قهرمانان نام برده و از تهاجم آنها علیه دولت
بغداد و مردم تجلیل کرده بود.

روسیه  13مقام آمریکایی را
ممنوعالورود کرد

روسیه اعالم کرد در تالفی اقدامات
یکطرفه واشنگتن علیه مسکو مانع از
ورود چندین شهروند آمریکایی به کشور میشود.
الکس��اندر لوکاش��ویچ ،س��خنگوی وزارت خارجه
روس��یه در بیانیهای گفت« :اقدامات تالفیجویانه
قطعا اتخاذ خواهد شد .در وهله اول ،تعداد یکسانی
از شهروندان آمریکا از ورود به روسیه منع خواهند
ش��د ».در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است:
روس��یه یکی از نمایندگان آمریکا و  ۱۲تن دیگر
که در زندانهای آمریکای��ی گوانتانامو و ابوغریب
مس��ؤولیتی داش��تهاند را در لیس��ت افرادی قرار
داده که از ورود به روس��یه منع شدهاند .الکساندر
لوکاشویچ گفت :وزارت خارجه روسیه ،جیم موران،
نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت ویرجینیا را
از ورود به روسیه منع کرده است .این اقدام روسیه
به تالفی ممنوع اعالم شدن ورود آدام دلیمخانوف،
نماینده پارلمان روسیه ،به آمریکا صورت گرفت که
در دوم ژوئیه تصویب ش��ده بود .این بیانیه افزود:
 ۱۲نفر دیگر ش��امل دریابان ریچارد باتلر ،فرمانده
زندان گوانتانامو و لیندی انگلند ،سرباز سابق متهم
به سوءاس��تفاده از زندانیان ابوغریب است .روسیه
در پاس��خ به اقدام ماه مهآمری��کا مبنی بر اضافه
کردن اس��امی  ۱۲روس به لیست تحریم موسوم
به ماگنیتسکی که به عقیده واشنگتن ناقض حقوق
بشر هستند ،این ممنوعیتها را وضع کرد.

