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 صبر آن است كه انسان گرفتارى و مصيبتى را كه به او 
مى رسد تحمل كند و خشم خود را فرو خورد.

غررالحكم، ج2

ژاپن تایمز

افش�ای جاسوس�ى 
آمریكا از ژاپن

در  ویک�ى ليک���س 
تازه ترین افشاگرى درباره 
واش��نگتن  جاسوس��ى 
از متحدان��ش، از ش��نود 
اطالعاتى  س��رویس هاى 
آمریکا از سياس��تمداران، 
رئي��س كل بانک مركزى 
ژاپنى  و شركت هاى مهم 
پ��رده برداش��ت. پيش تر 
نيز اس��نادى از جاسوسى 
امریکا از متحدان نزدیک 
اروپایى اش از جمله آلمان 
و فرانس��ه منتش��ر كرده 
ك��ه ای��ن اس��ناد موجب 

تيره ش��دن روابط طرفين ش��ده بود. براس��اس اعالم ویکى ليکس، 
»اطالع��ات كاملى از بررس��ى هاى داخل��ى ژاپن« درباره مس��ائل 

تجارى، سياست هاى هسته اى در این اسناد موجود است.
توطئه اوباما و اردوغان با هدف براندازی بشار اسد

یک تحليلگر سياسى معتقد است رجب طيب اردوغان و باراک 
اوباما براى نفع بردن از حمالت تروریس��تى اخير در تركيه و اجراى 
نقش��ه تغيير رژیم عليه دمشق توطئه چينى كرده اند. مایک ویتنى 
در مقاله اى كه در ژورنال تحليلى - خبرى »بررسى اوراسيا« منتشر 
ش��د، نوش��ت: »اوباما به اردوغان ملحق شد، زیرا مقام هاى پنتاگون 
سرانجام متوجه ش��دند، در صورتى كه بخواهند رژیم سوریه تغيير 
كند، آنها نيازمند حضور نيروى نظامى )در خاک سوریه( هستند.«

مترجم: حسين ارجلو2015/08/01كيوسك

نيویورک تایمز

ص�رف 100 ميلي�ون 
دالر برای شكست برجام

لِندَم��ن،  اس��تِفن 
نویسنده و مجرى رادیو در 
شيکاگو مى گوید اسرائيل و 
حاميانش در امریکا در حال 
هزینه كردن 100 ميليون 
جمع بن��دى  علي��ه  دالر 
ایران  مذاكرات هس��ته اى 
ب��ا گ��روه 1+5 هس��تند. 
»آنچ��ه  گف��ت:  لندم��ن 
آنه��ا مى خواهن��د نابودى 
ایران اس��ت. آنها جنگ با 
ای��ران را مى خواهند. آنها 
نابود  ای��ران  مي خواهن��د 
ش��ود. آنه��ا مى خواهن��د 

رقيب اصلى منطقه اى اس��رائيل حذف شود.« این نویسنده امریکایى 
افزود: »بنابراین اس��رائيلى هاى زیادى، )از جمله( آیپک البى آنها در 

حال حمله اى رعدآسا عليه این توافق هستند.«
11 کشته در درگيری دو گروه رقيب مخالف دولت سوریه

گزارش ها از كش��ته ش��دن دس��ت كم 11 نفر در حمله گروه 
تروریس��تى جبهه النصره به مقر یک گروه س��تيزه جوى رقيب كه 
توسط امریکا آموزش دیده است، حکایت دارد. دیده بان حقوق بشر 
سوریه در بيانيه اى اعالم كرد این حمله یک روز پس از ربوده شدن 
هشت تروریست یک گروه مس��لح مخالف دولت سوریه موسوم به 
»گروه 30 « توسط ستيزه جویان النصره صورت گرفته است. »گروه 

30« توسط ارتش امریکا آموزش دیده و تجهيز شده است.

عرب تایمز

گ����رفت�ن  زی�ر 
آتش نش�ان فلس�طينى 
شهرک نش�ين  توس�ط 

صهيونيست
شهرک نش��ين  ی��ک 
اس��رائيلى با خ��ودرو یک 
را  فلس��طينى  آتش نشان 
در جن��وب كرانه باخترى 
و  گرف��ت  زی��ر  اش��غالى 
مجروح ك��رد. قربانى یکى 
از كاركن��ان آتش نش��انى 
شهر الخليل بود كه هنگام 
كمک رسانى به همکارانش 
در  اطفاى حری��ق  ب��راى 
شهرک غيرقانونى اسرائيلى 
بي��ت حج��اى در جنوب 

الخليل، ه��دف این حمله ق��رار گرفت. پزش��کان كميته هالل احمر 
فلس��طين فورا در محل حادثه حاضر ش��دند و این آتش نش��ان را به 

بيمارستان الخليل منتقل كردند.
کودک سوزانده شده فلسطينى به خاک سپرده شد

پيکر على دوابشه كودک فلسطينى كه در حمله صهيونيست ها به 
روستاى دوما در نزدیکى شهر نابلس در كرانه باخترى جان باخت بر 
روى دستان فلسطينيان تشييع و به خاک سپرده شد. تشييع كنندگان 
در این مراس��م پایان بخشيدن به جنایات شهرک نشينان و مجازات 
عامالن این حادثه را خواستار شدند. تشييع این كودک فلسطينى در 
حالى صورت گرفت كه بسيارى از كشورها و شخصيت هاى منطقه اى 

و بين المللى این جنایت را محکوم كردند.

اینترنشنال نيوز

چهار  ش�دن  کشته 
نظامى سعودی در حمله 

موشكى یمن
بناب��ر گزارش ه��ا در 
حمل��ه موش��کى ارتش و 
نيروه��اى مردمى یمن به 
پای��گاه نظامى الميس��ال 
در منطقه ظهران جنوب، 
واقع در استان عسير چهار 
كش��ته  س��عودى  نظامى 
و 8 ت��ن از آن��ان زخم��ى 
وزارت  شدند. س��خنگوى 
اعالم  با  كشور عربس��تان 
این خبر گف��ت: »در این 
احمد حسن جعفر  حمله 
الُمجيش��ى، محم��د على 

یاسيين الَعمرى و حسن ناصر بشيرى كشته شدند.« ارتش و نيروهاى 
مردم��ى یمن همچنين یک خودروى نظامى عربس��تان را در بخش 

طواِل منطقه جيزان واقع در جنوب این كشور هدف قرار دادند.
تمدید دو ماهه وضعيت فوق العاده در تونس

دولت تونس وضعيت فوق العاده  اعالم ش��ده در این كش��ور بعد 
از حمله تروریس��تى در بن��در القنطاوى را به م��دت دو ماه تمدید 
كرد. دفتر محمد باجى قائد السبس��ى، رئيس جمهور این كشور در 
بيانيه اى اعالم كرد: »ریاست جمهورى پس از رایزنى با نخست وزیر 
و رئي��س مجلس تصميم گرفت وضعيت فوق العاده را از س��وم اوت 
به مدت دو ماه تمدید كند.« یک دانش آموز تونس��ى با كالشينکف 

چندین توریست را در هتلى در بندر القنطاوى به قتل رساند.
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 قاسم غفوري

یادداشت

آمری��کا و تركيه به بهانه مقابله با داعش و 
پ.ک.ک در حالي كش��تار گس��ترده اي را غ�رب آس�يا

در عراق و س��وریه به پا كرده اند كه رئيس 
جمهور تركيه حفظ اس��الم را دليل تمام اقدامات منطقه اي خود 
كه به كش��ته و زخمي شدن هزاران غيرنظامي منجر شده عنوان 

نموده است. 
در حال��ي10 روز از آغ��از حمالت تركيه به س��وریه و عراق 
مي گذرد كه در حمالت ارتش تركيه به یک روستاى مرزى عراق 

در شمال استان اربيل، 18 غيرنظامى كشته و زخمى شدند.
همزمان با حم��الت جنگنده هاى نيروى هوایى ارتش تركيه 
به مواضع نيروهاى كرد، گروه هاى تروریس��تى در ش��مال سوریه 
حمالتى را عليه مواضع نيروهاى كرد در ش��مال غرب حلب آغاز 
كرده اند. تعدادى از گروه هاى تروریستى از جمله »جبهه النصره«، 
»احرار الش��ام« و »گردان الشام« با صدور بيانيه اى عليه نيروهاى 
ُكرد در ش��مال غرب حلب اع��الم جنگ كردند. ای��ن گروه هاى 
تروریستى با ادعاى نقض توافق با نيروهاى ُكرد در ساخت یک برج 
در بلندى هاى اطراف شهرک »قطمة« واقع در شمال غرب استان 
حلب )توس��ط نيروهاى ُكرد ساخته ش��ده( اعالم جنگ كرده اند.

برخى منابع تصریح كرده اند كه مقامات تركيه گذرگاه هاى مرزى 
خود را با ش��هر عفرین براى تروریس��ت هاى جبه��ه النصره براى 

حمله به مواضع كردها از سمت غربى شهر باز كرده اند.
حمایت هاي آش��کار تركيه از تروریس��ت ها در حالي صورت 
مي گيرد كه ادروغان رئيس جمهورى تركيه در جریان س��فر خود 
به اندونزى گفت: تنها نگرانى من اسالم است. این براى ما غيرقابل 
قبول است كه بپذیریم اسالم در حال زوال است و ما همگى باید 
تمایل خود را براى نفى تروریسم نشان دهيم. برخى در تركيه با 
وابستگى  به گروه هاى مختلف از كافران و بى دین ها و تروریست ها 
حمای��ت مى كنند. اما هنگامى كه ل��ب باز مى كنند مى گویند، ما 
مس��لمان هستيم! ما نسبت به این افراد در حالت هشدار هستيم. 
همزمان با تحركات تركيه عليه س��وریه و عراق، آمریکا نيز براي 
اقدام نظامي وارد ميدان ش��ده اس��ت چنانکه پروژه ۴00 ميليارد 
دالرى جنگنده ه��اى »اف  35« آمریکا با یک تأخير هفت س��اله 

هم اكنون به گفته پنتاگون آماده جنگ اس��ت. احتماال آمریکا به 
دنبال آزمایش این جنگنده ها در عراق و سوریه است كه به گفته 
ناظران سياس��ي به قرباني ش��دن غير نظاميان بيش��ماري منجر 
خواهد ش��د. الزم به ذكر اس��ت یک روز پس از انتشار خبر ربوده 
شدن 8 تن از به اصطالح معارضان ميانه رو توسط جبهه النصره 
در سوریه، ائتالف به رهبرى آمریکا براى كمک به نيروهاى تحت 

آموزش خود به مواضع النصره حمالت هوایى كرد.
نقش بحران س��از آمریکا و تركيه در س��وریه زماني آشکارتر 
مي ش��ود ك��ه گروه هاى تروریس��تى از جمله »جبه��ه النصره« و 
»ش��هداي یرموک« در حال آماده شدن هستند تا حمله اى وسيع 
به ارتش سوریه در استان درعا آغاز كنند. الزم به ذكر است عناصر 
تروریس��تى پس از حمله به مناطقى در غرب حلب سوریه مجبور 
به عقب نش��ينى شدند و در جریان درگيرى با نيروهاى سورى 20 
نفر از آنها كش��ته شدند. در همين حال اسد رئيس جمهور سوریه 
با ارس��ال پيامى هفتادمين سالگرد تأسيس ارتش این كشور را به 
همه ارتش��ى ها و نيروهاى مسلح این كش��ور تبریک گفت و آنها 
را نمونه بارز ایس��تادگى در برابر دش��منان عن��وان كرد. از طرفى 
دیگر، نيروهاى مردمى حاضر در ش��هرک محاصره ش��ده الفوعه 
نيز حمالتى را عليه مواضع تروریس��ت ها در منطقه »بنش« واقع 
در جنوب ش��هرک آغاز كردند و در این عمليات موفق شدند 11 
تن از تروریس��ت ها را از پاى در آورند. ارتش س��وریه در عملياتى 
غافلگيرانه موفق شد، 3 شهرک و یک ایستگاه توليد برق حرارتى 
را در ریف حماه از جيش الفتح بازپس گيرند. الزم به ذكر است در 
اقدامي مي تواند براي توجيه نظامي گري آمریکا در منطقه و ناكام 
نشان دادن مبارزه كشورهاي منطقه با داعش باشد براساس آخرین 
تحقيقات نهادهاى امنيتى آمریکا، گروه داعش نسبت به یک سال 
قبل تضعيف نشده است. این گروه پس از حمالت آمریکا، نه افراد 
قابل توجهى را از دس��ت داده و نه درآمدش نس��بت به سال قبل 
كمتر ش��ده اس��ت. ژنرال "كوین كيلى"، فرمانده عمليات نظامى 
ائتالف ضد داعش نيز در یک نشست خبرى در پنتاگون گفت: من 
اطالعى درباره تعداد تروریستهاى داعش یا اینکه چقدر از نيروهاى 

این گروه مى توانند در ميدان نبرد مستقر شوند، ندارم. 

کشته و زخمى شدن دهها غيرنظامى در حمالت ترکيه و آمریكا به عراق و سوریه 
اردوغان: تنها نگرانى من اسالم است 

عربس��تان در حال��ي ب��ه دنب��ال تقویت 
خط موقعيت القاعده در عدن براي بهره گيري س����ر

از این منطقه براي بحران سازي جدید در 
یمن اس��ت كه تعدادى پيام و تلگراف كه از عربستان فاش شده 
اس��ت حاكى از نقش این كش��ور و به همراه قط��ر در تخریب و 

تقسيم یمن و ایجاد اختالفات مذهبى و نژادى در آن است.
تع��دادى تلگ��راف س��عودى كه فاش ش��ده اس��ت از نقش 
عربس��تان و قطر در تخریب و تقس��يم یمن و تالش براى ایجاد 
اختالف��ات مذهبى و نژاد در این كش��ور و نيز عادى جلوه دادن 
قضيه جنوب اس��ت. یکى از این تلگرافها از تالش عربستان براى 
ایجاد اختالف و كش��تار بين مردم یمن پرده برداش��ته و نش��ان 
مى دهد عربس��تان به گونه اى عمل كرده است كه دست داشتن 

آن در این خصوص فاش نشود.
یک��ى دیگر از این تلگرافها نيز نش��ان مى دهد كه دولت قطر 
مبلغ زیادى را به ش��يخ » حمدى االحمر« از اعضاى ارشد حزب 
یمن��ى » تجمع براى اص��الح« پرداخت كرد ت��ا از اعتراض هاى 
نيروهاى امنيتى و نظامى یمن حمایت كرده و در مورد شورش و 
نافرمانى و نيز ایجاد شکاف بين رهبران امنيتى اقدامات تحریک 
آميز انجام دهد. همچنين تلگرافى دیگر فاش مى كند كه عربستان 
ب��ه قبایل یمنى نقاط مرزى براى مقابله با انصار اهلل كمک كرد اما 
تلگرافى دیگر از درخواست عبدربه منصور هادى در زمان معاونت 
ریاست جمهور از عربستان حکایت دارد مبنى بر اینکه فورا مبلغى 
پ��ول در اختي��ار او قرار دهد ت��ا در انتخابات ریاس��ت جمهورى 
ش��ركت كند. و یکى ليکس 70 هزار سند از مجموع یک ميليون 
س��ند بسيار محرمانه سعودى وزارت خارجه عربستان و نهادهاى 
امنيت��ى و نظامى را فاش كرد. الزم به ذكر اس��ت مركز حقوق و 
توس��عه یمن در گزارشى ميزان خس��ارات جانى و مادى وارده به 
این كشور را طى 128 روز جنگ منتشر كرد. براساس جدیدترین 
آمار ارائه شده از سوى نهادهاى مربوط به سازمان ملل كه مربوط 
به یک هفته پيش است، شمار كشته هاى این جنگ نزدیک به ۴ 
هزار نفر است. دفتر حقوق بش��ر سازمان ملل گزارش داده است 
كه تا كنون 398۴ نفر در یمن كش��ته ش��ده اند كه از بين آن ها 

1859 نفر شهروند عادى هستند. 19300 نفر نيز زخمى شده اند 
كه ۴200 تن از آن ها از ش��هروندان عادى محسوب مى شوند. در 
ادامه تحركات ریاض براي یارگيري عليه یمن، پادش��اه عربستان 
كه تعطيالت خود را در فرانس��ه س��پرى مى كند با رئيس جمهور 

مصر به صورت تلفنى گفت وگو كرد.
در ح��وزه ميداني یمن نيز خبر مي رس��د عربس��تان، با یک 
هواپيماى بدون سرنش��ين، شهر مرزى »حرض« یمن را بمباران 
ك��رد. به دنب��ال انتش��ار اخب��ارى از آزادى زودهن��گام صنعاء و 
نزدیک ش��دن نهایى كردن جنگ با انص��اراهلل و انتقال عبد ربه 
منصور ه��ادى، رئيس جمه��ور ف��رارى یمن از ری��اض به عدن و 
سپس به صنعاء، صالح العزى، از رهبران انصاراهلل یمن و مسئول 
اطالعات و روابط در بخش اطالع رس��انى جنگى وابسته به ارتش 
و كميته هاى مردمى گفت: این ها سخنان جدیدى نيست؛ چراكه 
عربس��تان از چهار ماه پيش به هادى و دولت مستعفى وى وعده 

داده كه آنها را به صنعاء بازمى گرداند. 
وى اف��زود: تمامى داده ها و اطالعات نش��ان مى دهد كه دوره 
منصور هادى كامال به سر آمده و دیگر مورد قبول و اعتماد گروه هاى 
سياسى در داخل نيست حتى مورد اعتماد عربستان و هم پيمانانش 
در ریاض و قدرت هاى منطقه اى و بين المللى تاثيرگذار هم نيست. 
الزم به ذكر اس��ت مقام امنيتى یمن از رسيدن سه هزار تروریست 
ب��ه عدن براى حمایت از القاعده و نيروهاى منصور هادى در جنگ 
مقابل نيروهاى یمنى خبر داد. در پاسخ به تجاوزات سعودي ارتش 
و كميته هاى مردمى یمن موفق ش��دند كنترل مناطقى در الخوبه 
عربس��تان را به دس��ت بگيرند. رس��انه هاى منطقه از جمله شبکه 
الجزیره، العربيه، بى بى سى عربى با آب و تاب فراوان از ورود خالد 
بحاح معاون رئيس جمهور مس��تعفى یمن با یک فروند هواپيماى 

سعودى به عدن در جنوب یمن خبر دادند.
این در حالي است كه سخنگوى انصاراهلل از دستگيرى یکى 
از س��ركرده هاى برجس��ته ش��به نظاميان منصور هادى در عدن 
خبر داد و در عين حال اعالم ش��د ك��ه نيروهاى یمنى چندین 
سایت نظامى در مناطق مرزى نجران و جيزان عربستان را هدف 

حمالت موشکى و خمپاره اى قرار دادند.

همزمان با تشدید تجاوزات سعودي- آمریكایي به عدن فاش شد 
نابودي یمن رویاي مشترک عربستان و قطر

عربستان: به گزارش روزنامه االخبار لبنان، گروهى 
از فع��االن 20 كش��ور جهان تظاهراتى گس��ترده را براى 
اعالم همبس��تگى خود با شيخ نمر النمر برگزار مى كنند. 
در این تظاهرات كه با درخواس��ت براى آزادى نمر النمر، 
رهبر شيعيان عربستان برگزار مى شود، فعاالن 20 كشور 
جهان از جمله فرانس��ه، انگليس، لبن��ان، آلمان، بحرین، 
ایران، اس��تراليا، آمریکا، عربستان، كانادا، گينه، نيوزیلند، 

ونزوئال، كشمير، كلمبيا و سوئيس شركت مى كنند. 

به گزارش خبرگزارى »آناتولى«،ش��هروندان  اردن: 
اردنى در اعتراض به ادامه تجاوزهاى رژیم صهيونيس��تى 
به مس��جد االقصى و ش��هادت ش��يرخواره فلسطينى در 
كران��ه باخترى در تظاهراتى خواس��تار لغو توافق صلح با 
اسرائيل شدند. معترضان همچنين با سردادن شعارهایى 
ب��ه اقدامات اخير رژیم صهيونيس��تى و ایج��اد تنش در 
مسجداالقصى به وسيله شهرک نشينان افراطى اسرائيلى 
اعتراض كردند و از دولت اردن خواستند كه توافق صلح با 

اسرائيل كه در سال )199۴( امضا شده را لغو كند.

آفریقای مرک�زی: ب��ه گزارش خبرگزارى فرانس��ه، 
س��ازمان عفو بين الملل در گزارش��ى ب��ا انتقاد از وضعيت 
نابسامان مسلمانان در آفریقاى مركزى از جامعه بين المللى 

براى بهبود وضعيت آنها درخواست كمک كرد. 
پس از كودتاى 2013 هزاران نفر در خشونت ها كشته 
و صدها هزار نفر از خانه هایش��ان آواره ش��ده اند. اقدامات 
شورشيان »س��لکا« با اقدامات تالفى جویانه گروه »آنتى-

باالكا« كه از جمعيت اكثریت مس��يحى منطقه هس��تند، 
موجى از خشونت را در منطقه به راه انداخته است. 

پاکس�تان: به گزارش ف��ارس، وزیر ام��ور پارلمانى 
پاكس��تان اعالم كرد: عربس��تان براى كمک ب��ه اقتصاد 
پاكس��تان بي��ش از 3 ميلي��ارد دالر كم��ک مال��ى براى 
این كش��ور فراهم خواهد كرد.»آفتاب ش��يخ« وزیر امور 
پارلمان��ى پاكس��تان دیروز اع��الم كرد: عربس��تان براى 
كمک به اقتصاد پاكس��تان بيش از 3 ميليارد دالر كمک 
مالى براى این كش��ور فراهم خواه��د كرد. نماینده دولت 
پاكس��تان اطمينان داد، كمک هاى مالى عربس��تان براى 

بهبود وضعيت اقتصادى پاكستان ادامه خواهد یافت.

بحری�ن: به گزارش ش��بکه العالم،م��ردم بحرین با 
برگزارى تظاهرات گس��ترده خواس��تار آزادى شيخ على 
س��لمان، دبي��ركل جمعيت اس��المى وفاق ملى ش��دند. 
معترض��ان بحرینى درمنطقه الدراز واقع در غرب منامه با 
برگزارى تظاهرات گس��ترده اى اعتراض خود را نسبت به 
بازداش��ت شيخ على سلمان و نبود دموكراسى در بحرین 

اعالم كردند.

حکم دستگاه قضایی ایتالیا 
درباره امام موسی صدر 

قاض��ى پروندۀ ربودن امام صدر و دو همراهش گفت: 
م��ا بای��د در ليبى كارم��ان را پيگيرى و س��رزمين آن را 
جس��ت وجو كنيم. هر چند همه از وضعيت دشوار ليبى و 
س��ختى هایى كه كار در آن جا دارد، مطلع اند اما صحنه و 

ميدان اصلى فعاليت ما خاک ليبى است.
به گزارش روابط عمومى مؤسسة فرهنگى تحقيقاتى 
امام موس��ى صدر، »حسن الش��امى«، دبير كميتة رسمى 
پيگي��رى قضية امام موس��ى ص��در و دو همراهش دربارۀ 
اذعان اخير دستگاه قضایى ایتاليا به خارج نشدن امام صدر 
از ليبى، گفت: پس از شکایت خانوادۀ امام موسى صدر در 
دس��امبر 201۴، دادستان رم در تاریخ 22 جوالي 2015 
دادخواس��تى را صادر كرد. در این دادخواست تحقيقات و 
تحليل ها و مس��تنداتى وجود دارد كه تأكيد مى كند، امام 
و دو همراهش نه س��وار هواپيمایى »ایتاليا« شده اند و نه 
وارد رم. دامنة این مستندات و تحقيقات، از هتل الشاطى 
در طرابلس تا ف��رودگاه طرابلس و فرودگاه فيوميچينوى 
رم تا هتل هاليد ى این در رم گس��ترده بوده است.الشامى 
كه با خبرنگار ش��بکة تلویزیونى المنار س��خن مى گفت، 
افزود كه حک��م اخير قاضى پرونده كه در تاریخ بيس��تم 
جوالى 2015 صادر شده است، مبتنى بر این دادخواست 
دادس��تان ایتاليا اس��ت. وى گفت: البته باید بدانيد كه ما 
در كميتة رس��مى پيگيرى قضية امام موسى صدر هرگز 
كارمان را براى صدور این حکم متوقف نکرده ایم و كار ما 
معطل این حکم نبوده است، زیرا براى ما مسلم و بدیهى 
اس��ت كه امام ص��در و دو همراهش در ليبى هس��تند و 

مقامات انقالبى ليبى نيز این مسئله را تأیيد كرده اند.

متن ها و حاشيه هاي کري 
غرب آسيا این روزها در حالي دوراني حساس و بحراني 
را سپري مي كند كه منابع خبري از سفر جان كري وزیر امور 
خارج��ه آمریکا به منطقه خبر داده ان��د. در همين چارچوب 
خبرگزارى آسوش��يتدپرس گزارش داد: »جان كرى در سفر 
به خاورميانه به منظور انجام گفت وگوهاى امنيتى به مصر و 
س��پس قطر رفته و با وزراى خارجه عربى كه كشورهایشان 

نگران توافق هسته اى ایران هستند، گفت وگو مى كند«.
برآیند رفتارهاي غرب نشان مي دهد كه آنها تالش دارند 
تا این س��فر را براي قانع س��ازي كش��ورهاي عربي از توافق 

هس��ته اي جمهوري اسالمي ایران و گروه 1+5 عنوان نمایند 
تا چنان وانمود س��ازند كه آمریکا تغيير رفتار در قبال ایران 
داش��ته و در ازاي این رفتار جمهوري اسالمي باید امتيازات 
ویژه هس��ته اي و منطقه اي براي حس��ن نيت آمریکا در نظر 
گيرد. به عبارتي مي توان وسایل آرایشي غرب به دنبال بزكي 
دیگ��ر بر چهره آمریکا باش��د. واهي بودن رویکرد رس��انه اي 
زماني آش��کارتر مي شود كه پيش از كري، اشتون كارتر وزیر 
دفاع آمریکا به منطقه سفر داشته است كه در آن به افزایش 
كمک هاي تس��ليحاتي به كش��ورهاي عربي و صهيونيست ها 

براي مقابله با ایران تاكيد كرده است.
بر این اساس ادعاي سفر كري براي رضایت دیپلماتيک 
مخالفان توافق هسته اي ادعایي واهي است كه در كنار بزک 

ك��ردن چهره آمریکا نزد ملت ای��ران اهدافي همچون فروش 
تس��ليحات به كش��ورهاي عربي، توجيه حمایت هاي مالي و 
تسليحاتي از رژیم صهيونيستي و نيز انحراف افکار عمومي از 
جنایات صهيونيس��ت ها در فلسطين و نيز جنایات عربستان 
در یمن و تروریس��ت هاي تحت حمایت آمریکا در س��وریه و 
ع��راق و نيز تركيه عليه عراق و س��وریه از اهداف این س��فر 

است. 
آمریکا با قرار دادن نام كشورهاي عربي و صهيونيست ها 
در ل��واي نگران��ي آنان از ایران، س��عي دارد ت��ا بعد دیگري 
از رون��د س��ازش را انجام ده��د كه خيانت دیگ��ر آمریکا به 
فلسطين اس��ت. اگر آمریکا واقعا به فکر امنيت منطقه است 
به جاي تضمين دادن به كش��ورهاي عربي در باب پيامدهاي 

تواف��ق و اینکه تاثيري بر حمایت آمریکا از متحدانش ندارد، 
به صورت ش��فاف به مقابله با رژیم صهيونيس��تي، عربستان، 
تركيه و گروه هاي تروریس��تي نظي��ر داعش به عنوان مخالن 
امني��ت و ثبات منطق��ه بپردازد ك��ه ع��دم ورود آمریکا به 
ای��ن عرصه، گواه��ي دیگر بر واهي بودن اهداف س��فر كري 
به منطقه اس��ت. با این ش��رایط مي توان گفت كه سفر كري 
ن��ه تنها در قالب ح��ل بحران هاي منطقه نمي باش��د بلکه با 
اج��راي ابعاد جدیدي از ایران هراس��ي و ادع��اي حمایت از 
كشورهاي عربي و رژیم صهيونيستي در برابر ایران، به دنبال 
بحران سازي جدید در منطقه است كه با نقاب جلب رضایت 
 كشورهاي عربي از توافق هسته اي ایران و گروه 1+5 صورت 

مي گيرد. 

زن��ده زنده س��وزانده ش��دن 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
كودک 18 ماهه فلسطيني به 
دس��ت صهيونيست ها نه تنها 
در فلس��طين بلکه در صحنه جهاني موجي از انزجار 
را ب��ه همراه داش��ت و جهانيان خواس��تار محاكمه 
رژیم صهيونيس��تي در محاك��م بين المللي گردیدند 
در حال��ي ك��ه بس��ياري ش��هادت این ش��يرخواره 
در  انتفاض��ه اي جدی��د  زمينه س��از  را  فلس��طيني 

فلسطين مي دانند. 
س��کوت مجام��ع جهاني و حمایت هاي س��ران 
كش��ورهاي غرب��ي از رژی��م صهيونيس��تي موجب 
گردی��د تا حوزه جنایات این رژیم از كودک كش��ي 
ني��ز فرات��ر رفته و به عرص��ه زنده زنده س��وزاندن 
كودكان فلس��طيني وارد شود. جنایتي كه بسياري 
تاكي��د دارند اگر جامع��ه جهان��ي در مقابله با این 
رژی��م جدی��ت و صداقت ب��ه خرج م��ي داد هرگز 
چني��ن اتفاقي روي نمي داد. در این ميان بس��ياري 
تاكيد دارند كه ش��هادت این ش��يرخواره فلسطيني 
مي تواند آغاز انتفاضه اي دیگر باشد چنانکه بسياري 
از گروه هاي فلس��طيني ادامه مقاومت را بهاي خون 
این كودک عنوان كرده اند. در همين چارچوب شهر 
قدس ش��ریف، پس از شهادت شيرخواره فلسطينى 
ك��ه در خان��ه اش آتش زده ش��د، صحن��ه درگيرى 
معترضان فلس��طينى و نظاميان صهيونيس��ت بود.. 
ش��اهدان عين��ى گفتن��د ك��ه ای��ن درگيرى ها در 
چندین محله قدس مانند محله هاى »العيس��ویه«، 
»بيرنباال«، »جبل المکبر«، »الزعيم«، »العيزریه« و 
»ابو دیس« رخ داده است. خالد مشعل رئيس دفتر 
سياسى جنبش حماس سران اشغالگر صهيونيست 

را مس��ئول س��وختن كودک فلس��طينى دانست و 
خواس��تار افزایش مقاومت در برابر صهيونيس��ت ها 

شد.
جنای��ت صهيونيس��ت ها چن��ان ب��ود كه حتي 
عربستان نيز نتوانس��ت راه سکوت در پيش گيرد و 
وزارت خارجه عربس��تان با صدور بيانيه اى شهادت 
كودک 18 ماهه فلس��طينى به دست اسرائيلى ها در 

كرانه باخترى را محکوم كرد.
تناقض رفتاري س��ران صهيونيست  و خوي ضد 
بش��ري آنان زماني آش��کارتر مي ش��ود كه نتانياهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهيونيس��تى كه عامل كشتار و 
قتل صدها كودک فلس��طيني است در دیدار با یکى 
از همجنس بازان��ى كه از س��وى یک یهودى افراطى 
ب��ا چاقو مورد حمله قرار گرفته ب��ود، از حقوق آنها 

براى زندگى و صلح در اراضى اش��غالى دفاع كرد در 
حال��ي كه نتانياهو همواره ب��ر عدم حق حيات براي 

ميليون ها فلسطيني تاكيد دارد. 
الزم به ذكر است ش��وراى امنيت سازمان ملل 
و رهبران بلندپایه جنبش حماس و جهاد اس��المى 
فلس��طين جنایت صهيونيس��ت ها را در س��وزاندن 
كودک فلس��طينى در روس��تاى دوم��ا در نابلس به 

شدت محکوم كردند. 
جنای��ت  مل��ل  س��ازمان  امني��ت  ش��وراى 
شهرک نش��ينان صهيونيست را در سوزاندن خانواده 
الدبابشه در روستاى دوما در نابلس در كرانه باخترى 
رود اردن محک��وم ك��رد. ابومازن رئيس تش��کيالت 
خودگردان فلسطين اعالم كرد كه فلسطين پرونده 
س��وزاندن كودک ش��يرخواره فلس��طينى به دیوان 

كيفرى بين المللى مى برد. 
بان كى مون، دبيركل سازمان ملل نيز در بيانيه اى 
ضمن محکوم كردن حمله شهرک نش��ينان بر لزوم 
محاكم��ه عامالن این حمل��ه تاكيد ك��رد. اتحادیه 
اروپ��ا نيز با محکوم كردن این اق��دام، خواهان عدم 
چشم پوشى از اقدامات خشونت آميز شهرک نشينان 

و نيز مجازات جنایتکاران و اجراى قوانين شد. 
وزارت خارج��ه آمری��کا ني��ز در بياني��ه ضمن 

محکوم كردن این حمله وحش��يانه اعالم كرد: ما از 
اقدام بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزیر اسرائيل كه به 
نيروهاى امنيتى دس��تور داده تا از هر امکاناتى براى 
بازداشت عامالن این حمله استفاده كنند، استقبال 
مى كنيم. س��ازمان همکارى اسالمى نيز در بيانيه اى 
این جنایت "ش��نيع" را محکوم و اسرائيل را مسئول 
پيامدهاى آن و تمامى اقدامات تروریستى به دست 

شهرک نشينان دانست. 
سخنگوى وزارت خارجه فرانسه سوزاندن كودک 
فلسطينى را محکوم و خواهان شناسایى عامالن این 
حمله و محاكمه آن ها ش��دند. وزارت خارجه ایتاليا 
ني��ز در بياني��ه اى ای��ن حمله را به ش��دت محکوم 
كرد. بس��ياري دیگر از كش��ورها از جمله جمهوري 
اس��المي ایران نيز ای��ن جنایت صهيونيس��ت ها را 
محکوم كردند. كش��ورهاى اردن و فلسطين به طور 
مشترک در تالش هستند تا در شوراى امنيت براى 
تحقيق در مورد جنایت صهيونيس��ت ها در حق یک 
خانواده فلسطينى كميته تحقيق دایر كنند. الزم به 
ذكر اس��ت محکوميت گس��ترده جهاني این جنایت 
صهيونيس��ت ها موجب ش��د تا نتانياهو نخست وزیر 
صهيونيس��ت ها براي حف��ظ ظاهر هم كه ش��ده با 
ابومازن رئيس تش��کيالت خودگردان تماس بگيرد 
و این اقدام ش��هرک نش��ينان را محکوم سازد. این 
اقدام در حالي صورت گرفت كه اسناد نشان مي دهد 
ش��هرک نش��ينان به عنوان پياده نظام سياسيون و 
ارتش صهيونيستي براي اشغال اراضي فلسطيني ها 
ایفاي نقش مي كنند. طبق آمارهاى نهادهاى حقوق 
بش��ر، حدود 11 هزار حمله از س��ال 200۴ توسط 
شهرک نشين ها به فلسطينى ها صورت گرفته است. 

خشم جهاني از کودک سوزي صهيونيست ها 

كودك 18 ماهه فلسطيني نتانياهو را مات كرد


