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داعش 27 تن از اعضای خود را
 به سبک آمریکایی ها اعدام کرد

گروه تروریســتی داعش 27 عضو خود را 
به شیوه آمریکایی ها و با صندلی الکتریکی در 

زندان موصل اعدام کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، »سعید 
مموزینی« سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق 
اعالم کرد: »تکفیری های داعش 27 نفر از اعضای این 
گروه تروریســتی را به اتهام توطئه علیه داعش، به 
وسیله صندلی الکتریکی اعدام کرد.« به گفته وی، این 

اعدام در زندان موصل انجام شد.به گفته مموزینی، 
داعــش 127 کودک و نوجوان را نیز ربوده و آنها را 
برای شست وشوی مغزی و آموزش، به اردوگاه های 
خاص برده است.تاکنون داعش قربانیان خود را با غرق 
کردن در آب، زنده سوزاندن در قفس، پرتاب کردن از 
ارتفاع و... می کشته است و از این پس، اعدام به وسیله 
صندلی الکتریکی را هم باید بر روش های فوق افزود. 

روشی که مختص آمریکایی هاست.

طرح آل خلیفه
 برای ترور رهبران انقالب بحرین

یک فعال بحرینی از توطئه رژیم آل خلیفه 
برای ترور رهبران انقالب بحرین پرده برداشت.
»علی البحرانی« یکی از فعاالن و رهبران جمعیت 
مخالف »کار اسالمی« در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
با اشاره به تشکیل یگان امنیتی ویژه از سوی رژیم آل 
خلیفه اظهار داشت: »مأموریت این یگان امنیتی، آماده 
کردن طرحی کامل برای کشتار رهبران و چهره های 
انقالب بحرین در داخل و خارج از کشور است.«.وی 

افزود: »تداوم سرکوبگری و حمالت رژیم صهیونیستی 
باعث نخواهد شد که انقالبیون تسلیم شوند وخونی که 
از فرزندان بحرین بر روی زمین ریخته شده هیچگاه 
هدر نخواهد رفت و موجب مذاکره با رژیم آل خلیفه 
نخواهد شد.« البحرانی این را هم گفت: که ملت بحرین 
همواره مورد حمله ماموران رژیم قرار دارند و این رژیم 
حتی شماری از افسران خود را برای تعدی به کودکان 

وجوانان بازداشتی به کار گرفته است!
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نیروی  فرونــد جنگنده   53
هوایی ترکیه با بمباران شــدید 
شش منطقه در شمال عراق، حدود 
40 تن از عناصر »حزب کارگران 
کرد ترکیه« )پ.ک.ک( را کشتند.
به گــزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، مقارن ســاعات اولیه بامداد 
دیروز 53 فروند جنگنده نیروی هوایی 
ترکیه با پرتــاب 130 بمب، مناطق 
قندیل، خارکوک، هواشــین، باسیان، 
میتنا و زاب را در کردستان عراق هدف 
قرار دادند. براساس آمارهای اولیه، در 
این حمالت حدود 40 عضو پ.ک.ک 
کشته شدند. در مورد تلفات احتمالی 
غیرنظامیــان در ایــن حمله بزرگ و 

بی سابقه خبری نرسیده است.
پ.ک.ک پــس از حمــالت ماه 
جــاری ترکیه اعالم کرد که آتش بس 

)ســال 2013( میان دو طرف دیگر 
معنایی ندارد. »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، پیش از این وعده 
یک »حمله بزرگ« را علیه پ.ک.ک 

داده بود. دیروز نیز »احمد داود اوغلو« 
نخست وزیر ترکیه، تهدیدات مشابهی 
را بــر زبــان راند و گفــت که ارتش 
این کشــور، پ.ک.ک را از سرزمین 

ترکیه پــاک خواهد کرد.رئیس حزب 
»جمهوری خواه خلق« ترکیه با اشاره 
افزایــش حمــالت عناصر حزب  به 
کارگــران کرد ترکیــه )پ.ک.ک( و 

کشــته شدن 31 سرباز ترک، »رجب 
طیب اردوغان« را متهم کرد که صرفا 

به دنبال منافع سیاسی خود است.
به گزارش ایسنا، »کمال قلیچدار 
اوغلــو« رئیس جمهور ترکیه را متهم 
کرد که در شرایط حساس کنونی، فقط 
به دنبال منافع سیاسی حزب خودش 

)عدالت و توسعه( است.
اوغلــو گفت: »حمالت  قلیچدار 
»داغلیجا« قلب ما را آزرده خاطر کرد، 
لعنت بر کسانی که باعث می شوند ما 

دچار چنین غمی شویم.«
حمالت پ.ک.ک در جنوب شرق 
ترکیه )منطقه داغلیجا( که یکشــنبه 
گذشته رخ داد، مرگ 31 سرباز ترک 

را به دنبال داشت. 
رئیس  حزب جمهوری خواه خلق 
ترکیه ادامــه داد: »شــرم بر رئیس 

جمهوری کــه تنها بــه دنبال 400 
نماینده است، در حالی که قلب های ما 
با شنیدن خبر شهدا هر روز می سوزد.«
منظور قلیچدار اوغلو از اشــاره به 
400 نماینده، انتخابات پارلمانی است 
که 10 آبان ماه آینده در ترکیه برگزار 

می شود.
در پــی انفجــار بمب در شــهر 
»سوروچ« واقع در یک منطقه مرزی 
ترکیه و ســوریه، که تیر ماه رخ داد، 
دولت ترکیه به آتش بس با پ.ک.ک 
پایان داد و همزمــان، حمالت علیه 
مواضع این گروه و گروه تروریســتی 
»داعش« را آغاز کرد. هرچند انفجار 
ســوروچ کار داعش بــود، ولی آنکارا 
حمالت علیه این گروه تروریســتی را 
متوقف کرد. ولی حمالت به پ.ک.ک 

ادامه دارد.

حمالت هوایی گسترده و بی سابقه ترکیه به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق

عامل  ایتالیا  خارجــه  وزیر 
اصلی بحــران مهاجرت به اروپا 
مداخله جویانه  سیاست های  را 

آمریکا در خاورمیانه دانست.
»پائولو جنتیلونی« در گفت وگو 
با هفته نامه سیاســی »اسپرســو« 
دالیــل بروز بحران مهاجرت به اروپا 
را اقدامات تروریستی در خاورمیانه، 
بی  توجهی اتحادیه اروپا و سیاست های 
مداخله جویانه آمریکا دانست و تصریح 
کرد که واشنگتن باید این سیاست ها 

را کنار بگذارد.
وی افزود: »بحران پناهجویانی که 
اکنون اروپا با آن مواجه شده و عمدتا 
از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان 
می آیند به دلیل مداخله های مستقیم 

و غیرمستقیم سیاسی و نظامی غرب 
به ســرکردگی کاخ سفید است که 
موجب ویرانی کشورهایشــان شده 

است.«
به گزارش ایرنا وزیر خارجه ایتالیا 
همچنین گفت: »ضمن آنکه آمریکا 
باید سیاست های مداخله جویانه خود 
را در کشورهای خاورمیانه کنار بگذارد 
باید به اتفاق سایر کشورهای منطقه 
مســئولیت برقراری امنیت را قبول 
کرده و فعاالنــه در مقابله با داعش 

تالش کند.«
نماینده ســابق  پائــول«  »ران 
کنگره آمریکا و نامزد سابق انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز تاکید کرد که 
تنها راه حل واقعی بحران مهاجران در 

اروپا توقف سیاست های مداخله جویانه 
غرب در امور سایر کشورهاست.

وی در یاداشــتی در اندیشکده 
خود موسوم به »موسسه ران پائول 
بــرای صلــح و کامیابی« نوشــت: 
»قطعا همه ما با مردم آواره احساس 
همدردی می کنیم اما نباید فراموش 
کرد که کشــورها و دولت های دیگر 
این بحران را برای مهاجران به وجود 

آورده اند.«
پائــول افــزود: »دلیــل اصلی 
فرار از کشــورهایی مانند، ســوریه، 
لیبی، افغانســتان و عراق سیاســت 
مداخله جویانه آمریکا و کشــورهای 
اروپایی است.که امیدی برای احیای 
اقتصادی باقی نگذاشــته و مهاجران 

را مجبــور به فرار از کشورهایشــان 
کرده است.«

وی تاکید کرد: »دموکراســی از 
طریق لوله های تفنگ  برقرار نمی شود. 
و تجربه هایی که از مداخالت آمریکا 
در عــراق یا ویتنام وجود دارد درس 

خوبی برای دیگر کشورها است.«
ویژه  نماینده  میســتورا«  »دی 
ســازمان ملل متحد در امور سوریه 
نیز هشدار داد در صورتی که جامعه 
جهانی بحران سوریه را هرچه سریع تر 
حل وفصل نکند و این کشور همچنان 
صحنــه درگیری ســوری ها با گروه 
تروریستی داعش باشد هزاران آواره 
دیگر به اروپا مهاجرت خواهند کرد.

به گزارش تســنیم بــه نقل از 

خبرگزاری فرانسه، دی میستورا روز 
سه شــنبه در کنفرانسی خبری در 
بروکســل با اشاره به بحران آوارگان 
ســوریه اعالم کرد: »چرا مردم فرار 
می کنند؟ چون آنها بعد از گذشــت 
5 ســال از بحرانی دامنه دار که تنها 
برنده آن داعش است، همه امیدهای 

خود را از دست داده اند.«
دی میستورا تاکید کرد: »حدود 
یک میلیون ســوری دیگر در غرب 
این کشور در معرض تهدید هستند 
و چه بســا آنها هم به موج مهاجران 
به اروپا بپیوندند که برای زنده ماندن 

تالش می کنند.«
وی با اشــاره به شکست جامعه 
جهانی در دستیابی به توافقی درباره 

حل بحران سوریه، گفت: »دیگر زمان 
بیشتری برای روند سیاسی طوالنی 

مدت نمانده است.«
وی تاکید کرد: »زمان آن رسیده 
است که برای این بحران راه حلی پیدا 
کنیم وگرنه دیگر اثری از سوریه باقی 

نخواهد ماند.«
معاون صدراعظم آلمان اما بحران 
پناهنــدگان را »بزرگترین چالش از 
زمان اتحاد دوبــاره آلمان« ارزیابی 
کرد و خواســتار حــل واقع گرایانه 
این بحران شد. گفتنی است همین 
کشورهای غربی از عوامل اصلی بروز 
پدیده داعش هستند و برخی از آنها 
هنوز هم به حمایت  های خود ادامه 

می دهند.

با  اروپایی  هزاران کشــاورز 
رســاندن خود به »بروکســل« 
پایتخــت اتحادیه اروپا با برپایی 
تظاهرات که به درگیری گسترده 
با پلیس نیز کشــید، در اعتراض 
اقتصادی  ریاضت  سیاســت   به 

تظاهرات کردند.
بعد از معلمان، پرستاران، کارگران، 
خلبانــان و لوکوموتیورانــان این بار 
کشــاورزان اروپایی به ستوه آمده از 
اروپا  اتحادیــه  ریاضتی  برنامه هــای 
بــه خیابان های  تراکتورهایشــان  با 
»بروکســل« آمدند و خواستار کمک 
بیشتر دولت ها و اتحادیه برای تقویت 
بخش کشــاورزی در شرایط کاهش 

قیمت ها و باال رفتن هزینه ها شدند.
با گسترش این تظاهرات که روز 
دوشــنبه در مقابل مقر اتحادیه اروپا 

در بروکسل برگزار شد پلیس بلژیک 
با اســتفاده از ماشــین آب پاش، گاز 

اشــک آور و باتوم به معترضان هجوم 
برد و سعی در متفرق کردن آنها داشت 

که با مقاومت کشــاورزان روبه رو شد. 
کشاورزان با استفاده از تراکتورهایشان 

ســعی در شکســتن محاصره پلیس 
داشــتند.پلیس می گویــد در تجمع 
اعتراضی روز دوشــنبه حدود 7000 
با  کشاورز شرکت داشتند. معترضان 
صدها تراکتور خیابان های بروکســل 
را مسدود و سپس مقابل مقر اتحادیه 
اروپا که تحت تدابیر شــدید امنیتی 
قرار گرفته بود تجمع کردند.بیشــتر 
شــرکت کنندگان در تجمع اعتراضی 
دوشنبه از کشورهای بلژیک، فرانسه 
و آلمــان بودنــد، اما عــده  ای نیز از 
انگلیس، ایرلند و ســایر کشــورهای 
اتحادیــه اروپا اعــم از ایتالیا، پرتغال 
و لیتوانــی به آن پیوســته بودند.این 
تجمــع در حالی صــورت گرفت که 
وزیران کشــاورزی کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپا بــرای مقابله با بحران 
دامداران  قیمت محصــوالت  کاهش 

اروپایی در بروکسل نشست اضطراری 
برگزار کردند. اقدام روسیه در تحریم 
کشاورزی  محصوالت  واردات  متقابل 
کشــورهای اروپایــی از جمله عوامل 
دخیل در کاهش قیمت این محصول ها 
عنوان شده است.همزمان با کشاورزان 
آلمانی  هواپیمایی  شــرکت  خلبانان 
لوفت هانزا نیز دیروز)سه شــنبه( برای 
سیزدهمین بار دست از کار کشیدند. 
این اعتصــاب در پی بی نتیجه ماندن 
مذاکرات میان این شرکت هواپیمایی 
و خلبانان درباره تعرفه ها و دستمزدها 
برگزار شد، اختالفات میان این شرکت 
و خلبانان یک سال و نیم است که ادامه 
دارد و در این مدت خلبانان در اعتراض 
به شرایط کاری بارها اعتصاب کرده اند.

آلمان، فرانسه، بلژیک و انگلیس 
جزو کشورها مهم اروپایی هستند!

رئیس پارلمان لبنان گفت، برخی از تظاهرکنندگان در این کشور با 
سفارت آمریکا ارتباط دارند.

»نبیه بری«، طی سخنانی تاکید کرد: »در بین تظاهرکنندگان گروه های بزرگ 
و شریفی وجود دارند که خواسته های به حقی دارند و در عین حال گروهی دیگر 

از تظاهرکنندگان با آمریکایی ها ارتباط دارند.«
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقــل از روزنامه لبنانی النهار »بری« 
افزود: »من این سخن را اخیرا در مقابل دیوید »هیل« سفیر آمریکا در لبنان بیان 
کردم و یک مقام آمریکایی نیز در این دیدار حضور داشــت که به من گفت، این 
افراد با ســفارت آمریکا رابطه دارند. ولی سفیر آمریکا مدعی شد تظاهرکنندگان 
را تحریک نمی کند.« جبهه عمل اسالمی  لبنان نیز با صدور بیانیه ای تاکید کرد: 
»بزرگترین نگرانی در مورد لبنان این اســت که در شرایط کنونی به باتالق فتنه 
کشــیده شود و به افراد ســودجو فرصت داده شود که از این بحران به نفع خود 
سوءاستفاده کنند.« جبهه عمل اسالمی تصریح کرد: »تظاهرات و اعتراض مردمی 
و مطالبه حقوق اجتماعی و رفاهی و معیشتی و درخواست عدالت اجتماعی امری 
مهم اســت چون تمام مردم لبنان دوســت دارند زندگی بهتری داشته باشند اما 

بهتر است که از این تظاهرات سوءاستفاده نشود.«
گفتنی است بحران انباشت زباله در لبنان حدود یک ماه است که تبدیل به 
یک بحران پیچیده در کشور شده است و برخی از جریان ها و گروه های سیاسی 
وابســته به غــرب و آمریکا از این بحران به نفع خــود بهره برداری می کنند. این 
جریان ها با نفوذ در جمعیت تظاهرکنندگان و سردادن شعارهای ساختارشکنانه، 
در تالشند اعتراض ها علیه فساد دولتی و انباشت زباله را به سمت اهداف سیاسی 

خاص هدایت کنند.

بحران اقتصادی غرب
کشاورزان اروپایی را هم به خیابان ها کشاند

مشاور ارشد پادشاه سعودی:
عربستان در مقابل ایران 

به اسرائیل نیاز دارد

یکی از مقامات ســعودی بار دیگر ضمن حمله به ایران، از ارادت ویژه خود 
و آل ســعود به رژیم صهیونیستی پرده برداشت. به گزارش فارس، »انور عشقی« 
از مشــاوران نزدیک به »سلمان« پادشاه عربســتان مدعی شد، ایران می خواهد 
امپراتــوری فارس را احیا کند! وی  تا آنجا پیش رفت که حتی گفت ایران قصد 

دارد مصر و اروپا را هم مال خود کند! 
البته وی توضیح نداد که این دالرهای ســعودی اســت که تمام منطقه را از 
طریق تجهیز تروریست ها دچار ناامنی کرده است و تنها ایران است که در برابر این 
تروریست ها می جنگد. وی که اکنون مدیر مرکز خاورمیانه برای مطالعات استراتژیک 
است، درباره به بن بست رسیدن تالش ها برای دست یافتن به راه حل مسالمت آمیز 
برای مناقشه اسرائیل-فلسطین از جمله ابتکارعمل صلحی که عربستان در سال 
2002 ارائه کرده بود، گفت: »ما به آقای بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل 
نیاز داریم زیرا او مرد قدرتمند و منطقی است و ما برای پذیرش و اعالم پیشنهاد 
صلح به او نیاز داریم.« تا بدین ترتیب برای چندمین بار نزدیکی دو رژیم جنایتکار 

سعودی و صهیونیستی را فاش نماید.
گفتنی است »ملک عبداهلل« پادشاه سابق عربستان پیشنهاد صلح مذکور را 
که »ابتکار صلح اعراب« نام داشت، به اسرائیل پیشنهاد داد که طبق آن 22 کشور 
عربی در ازای تشکیل دولت مستقل فلسطینی، اسرائیل را به رسمیت بشناسند! 
اسرائیل و عربستان در سال های اخیر بیش از هر زمانی به یکدیگر نزدیک شده اند. 
»دوری گولد« مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی  اخیرا در این مورد گفته 
بود »کشور پادشاهی عربستان هم پیمان اسرائیل است.« اظهار نظر »دوری گولد« 
مبنی بر »هم پیمانی« عربستان با اسرائیل به عنوان نخستین اذعان رسمی و تاریخی 

در دستگاه دیپلماسی رژیم صهیونیستی بود.

شاهزاده عربستانی: در حمله موشکی انصاراهلل 1070 نظامی ائتالف کشته و مجروح شدند

گزارش خبری کیهان از پشت صحنه 
انفجارهای مشکوک افغانستان

عربستانی  معروف  افشــاگر 
در جدیدتریــن اظهاراتش اعالم 
کرد، شمار کشته و مجروح ائتالف 
اخیر  موشکي  حمله  در  سعودی 
پایگاه صافر  بــه  انقالبیون یمن 
1070 نفر بوده اما آل سعود به دروغ 
آن را 103 کشــته و ده ها مجروح 

اعالم کرد.
حمله موشکی روز جمعه گذشته 
ارتــش و نیروهای مردمــی یمن به 
ابعاد  پایگاه نظامی ائتالف ســعودی 
گســترده ای پیدا کرده است. پس از 
این حمله امارات و عربستان در ابتدا با 
تایید خبر، شمار تلفات را بسیار پایین 
اعالم کردند تــا اینکه امارات اعتراف 
کرد 45 نظامی این کشــور در حمله 
موشک توشــکا کشته شدند. اما گویا 
شمار تلفات بسیار فراتر از 103 کشته 

اولیه بوده است. به گزارش خبرگزاری 
صدا و ســیما، مجتهد افشاگر پشت 
موشکی  سعودی،حمله  خاندان  پرده 
به پایگاه صافر در مأرب یمن را فراتر 
از یــک »فاجعه بــزرگ« خواند و در 
صفحــه توئیتر خود نوشــت: »حمله 
موشــکی به پایگاه لشکر 107 صافر 
1070 نفر کشته و مجروح داشته که 
در این میان 300 تن کشــته و 770 
نفر دیگر زخمی شــدند.  وی کشته 
و زخمی های ایــن حمله را نظامیان 
سعودی، اماراتی، بحرینی و نیروهای 
یمنی طرفدار »منصور هادی« عنوان 

کرده است. 
به دنبال این شکست، منابع یمنی 
فاش کردند که واحدهایی از نیروهای 
ائتالف ســعودی از پادگان های 107 
در صافر به ســمت منطقه »حریب« 

و »بیحــان« حرکــت کرده اند تا در 
عملیات زمینی علیه نیروهای مردمی 

یمن و ارتش این کشــور مشــارکت 
کنند. عربستان بعد از شکست سنگین 

در مــأرب تالش دارد تــا با تحریک 
احساســات قومی کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و ارسال تجهیزات نظامی 
ســنگین و کمک گرفتن از نیروهای 
اضافی در محور مأرب، در این جبهه 
پیروزی هــای فوری کســب کند تا 
بــا بهره برداری رســانه ای از آن برای 
تقویت روحیه محور متجاوزان به یمن 

استفاده کند.
30 هزار موشک بالستیک 

آماده شلیک
در همین ارتباط دبیرکل کنگره 
مردمی یمن اعــالم کرد، ارتش یمن 
بیش از 30 هزار موشــک بالستیک 
توشــکا و لونــا در اختیــار دارد که 
می تواند هرگونــه هدفی را در خاک 
قــرار دهد.  عربســتان مورد اصابت 
ســرهنگ »محمد جسار« کارشناس 

نظامــی و راهبردی یمــن نیز تاکید 
کرد: اقــدام غیرمنتظره بعدی ارتش 
و نیروهای مردمی یمن برای دشمن 
دردناک تر خواهد بود، سامانه موشکی 
یمن در تمامی استان ها استقرار یافته 
است و هیچ یک از امکانات اطالعاتی 
امنیتی عربستان نمی تواند محل آنها 

را شناسایی کند.
سایر رویدادها

* جنگنده هــای ســعودی 12 
کامیون حمل مواد غذایی و سوختی 
را در بندر »المخا« واقع در استان تعز 
در جنوب یمن هدف قرار دادند که بر 
اثر آن تعدادی شهید و زخمی شدند.

* دادگاه بــدوی اســتان جــده 
عربستان یکی از شهروندان این کشور 
را به دلیل تایید جنبش انصاراهلل یمن 

به پنج سال حبس محکوم کرد!

این روزها در کابل و افغانستان 
ادبیات جدیدی وارد سیاســت 
شده و آن این جمله مکرر طالبان 

است که »کار ما نبود«.
تیرباران وحشیانه 12 شیعه هزاره 
در استان بلخ که چند روز قبل اتفاق 
افتاد، به طور طبیعی باید کار عوامل 
طالبان باشد، اما این گروه بیانیه صادر 
کرد و هرگونه ارتباط میان خود و این 
واقعــه را رد کرد. البته صدور بیانیه 
پــس از هر واقعه خونینی این روزها 
به یک رسم مالوف جا افتاده تبدیل 
شده اســت چرا که طالبان پیش از 
این نیــز انفجارهای مناطق »شــاه 
شهید« و »مکرویان« کابل و شماری 
از حمالت تروریستی دیگر را برعهده 

نگرفته است.
پس از وقوع انفجارهای فوق که 
به قیمت جان  حدود 100 غیرنظامی 
و جراحت بیش از 600 نفر دیگر تمام 
شــد نیز طالبان بیانیه صادر و اعالم 

کرد »کار ما نبود.«
بــه هر حــال، ایــن انفجارها و 
بیانیه های پــس از آن که تبدیل به 
امری روزمره شده، اوضاع افغانستان 
را پیچیده تر کرده اســت. اکنون در 
افغانستان شــرایط به گونه ای است 
که به جز دولت کابل، همه نسبت به 
هم مشکوک هستند و دلیلش هم این 
است که همه قطب های درگیر، عالوه 
بر اینکه در آدمکشی پرونده سیاهی 
دارند، از این انفجارها نفع می برند. به 
همین خاطر، با ورود ادبیات تازه »کار 
ما نبود« به تحوالت جاری افغانستان، 
انگشت اتهام را به هر طرف می توان 
گرفت؛ آمریکا، داعش، و خود طالبان.
طالبــان عالوه بر ســابقه ای که 
در جنایت هــای جورواجور دارد، در 
دروغگویی هم خیلی قهار اســت و 
ماجرای کتمــان مرگ »مالعمر« از 
زبان »ذبیح اهلل مجاهد« ســخنگوی 
طالبان طی یک ســال و نیم اخیر، 
یک نمونه از این دروغگویی است. به 
همین خاطر، در مورد صحت ادعای 
آنها در »کار ما نیست« هیچ اعتمادی 

وجود ندارد.
اما از آنجا که در عرصه سیاست 
همه چیز محتمل است، امکان دارد 
که طالبان این بار راست بگوید و ما 
باید این گمانه را نیز مطرح کنیم که 
اگر طالبان راست می گوید که »کار 

ما نیست«، پس کار کیست؟
البته، پیشــاپیش بایــد بدانیم 
طالبانی که بیانیه می دهد، در شرایط 
فعلی نماینده همه طالبان افغانستان 
نیســت؛ چون یکی دو ماه است که 
موافقان و مخالفان ســرکرده جدید 
)مال اختــر( مقابل هــم صف آرایی 
کرده اند و جمعی جانب مال اختر را 
گرفته اند و تعدادی هم در اطراف خانه 
بازماندگان »مالعمر« سرکرده متوفی 
خیمه زده اند و لذا، ممکن اســت که 
برخی از سرنافرمانی و یا بدنام کردن 
دیگری دست به حمالت تروریستی 

خونین بزنند.
ماجرای داعش هم در افغانستان 
پیچیدگی های خاص خودش را دارد 
و این گروه حکم »زعفر جنی« را پیدا 
کرده است؛ برخی مقامات می گویند 
داعــش در افغانســتان حضور دارد 
و برخــی هم کتمــان می کنند، اما 

رئیس پارلمان لبنان از نقش آمریکا
در ناآرامی های این کشور پرده برداشت

هزاران نفر از ساکنان منطقه »دوما« در نابلس با مشارکت در مراسم 
تشییع مادر شهید »علی دوابشه«، کودک شیرخواری که صهیونیست ها 

وی را زنده زنده سوزاندند، فریاد انتقام سردادند.
پس از به شــهادت رسیدن »ریهام دوابشه« مادر علی و همسر سعد دوابشه 
که روز دوشنبه بر اثر شدت سوختگی ناشی از آتشی که صهیونیست های افراطی 
در خانه اش به راه انداختند جان باخت، جنبش مقاومت اســالمی فلســطین از 
گروه های فلسطینی خواست انتقام خون خانواده دوابشه را از دشمن صهیونیستی 
بگیرند. حماس از شاخه نظامی گردان های قسام خواست تا دست در دست دیگر 

گروه های مقاومت فلسطین پاسخ کوبنده ای به جنایات صهیونیست ها بدهند.
این جنایت به حدی فجیع و غیرانســانی بودکه انتقاد شدید حامیان حقوق 
بشــر را به همراه داشــت در حالی که یک ماه از این حمله گذشته  و هنوز هیچ 

تروریستی به محاکمه کشیده نشده است.
صائب عریقات دبیر کل سازمان آزادیبخش فلسطین نیز خواستار اقدام جامعه 

پیکر مادر نوزاد شیرخواره فلسطینی 
با شعار مرگ براسرائیل تشییع شد

باالخره کسی نفهمید که اگر داعش 
در افغانستان حضور دارد، در کجای 
این کشــور حضور دارد و پایگاهش 

کجاست؟
امــا به هر حال، اگــر داعش در 
افغانستان حضور داشته باشد، مسئله 
تاحدودی حل است، چون این گروه 
تروریستی برای کشتن به دنبال بهانه 
نمی گردد. ولی ارتباط دادن قضیه به 
داعش به این سادگی ها نیست و یک 
جای این گمانه لنگ است و آن حضور 
داعش در افغانستان است. تازه، میزان 
حضور و مکان حضور را هم باید اضافه 
کنیم، تا در ارتباط با داعش، به یک 
احتمال درست برسیم. اصوال ساختار 
قبیله ای افغانستان به گونه ای است که 
زمینه حضــور پررنگ و عرض اندام 

گروهی غیر از طالبان را نمی دهد.
باالخره اینکه، اگر حضور داعش 
را در افغانستان منتفی بدانیم و نقش 
طالبان در حمالت خونین جاری را 
نیز مسامحتا رد کنیم، متهم مهمی 
که باقی می ماند ایاالت متحده است؛ 
13 سال اشغال افغانستان و ماجراهای 
عراق و سوریه، شواهد کافی به دست 
ما می دهد که آمریکا برای منافع خود، 
به هر کاری که بخواهد دست می زند. 
در این نیز شکی نیست که مردمکشی 
در افغانستان، ضرورت حضور آمریکا 
و تداوم این حضور را در افغانســتان 

تضمین می کند.
آمریکا تجربه عراق را پیش چشم 
خود دارد؛ از این کشــور خارج شد، 
عراق هــم از اردوگاه آمریکا بیرون 
رفت. خــروج از افغانســتان هم به 
احتمال زیاد همین تجربه تلخ را برای 
آمریکا تکرار می کنــد. لذا، از لحاظ 
سیاسی کامال منطقی است که کار، 

کار آمریکا باشد.
در یک جمع بندی، ماجرای »کار 
ما نیســت« در افغانستان دو متهم 

ردیف اول دارد: 
1- کار کار طالبــان و یا اقدامی 
درون طالبانــی اســت و 2- کار کار 
آمریکاســت. میان این دو متهم نیز 
متهم اول آمریکاســت چون سرنخ 
همه این ســیاه بازی ها در افغانستان 
که در ظاهر همه را گیج می کند، در 

دستان آمریکاست.

بین المللی برای متوقف کردن حمالت صهیونیســت ها به فلسطینیان و محاکمه 
رژیم صهیونیستی شد.

پیکر ریهام دوابشه مادرعلی دوابشه روز گذشته در شهرک دوما حومه نابلس 
در کرانه باختری تشییع شد و مردم فلسطین با شعار مرگ بر اسرائیل خواستار 

محاکمه و مجازات عامالن این جنایت غیرانسانی شدند.
واکنش اسرائیل به لغو توافق اسلو

وزیر انرژی و زیرســاخت های اســرائیل در واکنش به اظهارات تشــکیالت 
خودگردان فلســطین مبنی بر لزوم لغو توافق اســلو گفت: چنانچه تشــکیالت 
خودگردان توقف اجرای توافقنامه صلح اسلو را اعالم کند مجازات هایی علیه این 

تشکیالت اعمال خواهد شد.
»یوال اشــتاینتز« گفت: »باید در مقابل این اقدام پاسخ قاطعی داده شود و 
درباره تحلیل مجازات های اقتصادی، سیاسی و امنیتی علیه تشکیالت خودگردان 
تصمیمات جدیدی گرفته شود.«وی در عین حال گفت که فلسطینیان توافقنامه 

اسلو را لغو کرده اند و به تعهدات خود پایبند نیستند.
روز دوشنبه سازمان آزادی بخش فلسطین اعالم کرد که در ماه جاری توافقنامه 
اسلو را لغو خواهد کرد و این تصمیم قرار است توسط محمود عباس در نشست 
شورای امنیت مطرح شود. توافق اسلو بین تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی 
قرار بود پنج ساله باشد و به اختالفات دو طرف پایان دهد اما پس از گذشت 22 
سال از این توافق رژیم صهیونیستی به تعهدات خود پایبند نبوده و به تجاوزات و 

اشغالگری های خود ادامه می دهد.
طرح 5 ماده ای حماس برای خروج از بحران

»خالد مشعل« رئیس دفتر سیاسی حماس طرح پنج ماده ای برای خروج از 
بحران داخلی فلسطین شامل برگزاری نشست شورای ملی فلسطین، نقض صریح 
توافقنامه هایی پیرامون مسئله آشتی ملی، تجدید و بازسازی هرچه سریع تر سازمان 
آزادی بخش فلســطین و نهادهای وابســته به آن را ارائه کرد و افزود: »وضعیت 
کنونی حاکم بر فلسطین نتیجه دل بستن به مذاکرات بی نتیجه سازش با دشمن 
صهیونیستی طی سالیان گذشته و نبود توافق ملی بر سر راهکار مقاومت و استراتژی 
مبارزاتی مشترک برای مقابله با دشمن صهیونیستی است.«مشعل گفت: »با وحدت 
ملی و دوری جســتن از اختالفات و دو دستگی می توان بر مشکالت غلبه کرد و 

شرایط حساس کنونی را پشت سر گذاشت.«
مخالفت با سفر نتانیاهو به انگلیس

شــماری از نمایندگان انگلیس، رهبــران اتحادیه ها و برخی دیگر از مقامات 
این کشور در نامه ای به روزنامه گاردین با محکوم کردن سفر این هفته بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به انگلیس اعالم کردند نتانیاهو باید مسئولیت های 
خود را در قبال جنایات جنگی بپذیرد. تاکنون بیش از 100 هزار امضاء علیه سفر 
نتانیاهو به انگلیس جمع شده اما گویا دولت انگلیس قصد دارد با دور زدن قانون 

کشور خود، جلوی دستگیری نتانیاهو را بگیرد.

نزدیک  مشاور 
پادشــاه عربستان 
ضمن منطقی خطاب 
»نتانیاهو«،  کردن 
رژیم  نخست وزیر 
کودک کش اسرائیل 
د  کــر تصریــح 
کشــورش نیازمند 

اسرائیل است!

وزیرخارجه ایتالیا:

توقف مداخالت آمریکا در خاورمیانه تنها راه حل بحران مهاجرت به اروپاست

بین  شــدید  اختالفات 
بر  عراق  پارلمان  نمایندگان 
ســر الیحه جنجالی »گارد 
تصویب  بر سر  بحث  ملی«، 

آن را به تعویق انداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
نشست دیروز پارلمان عراق برای 
بررسی الیحه گارد ملی به تعویق 
افتاد. در این جلسه قرار بود که 
عالوه بر الیحه فوق، چند الیحه 
مهم هم بررسی شود و عالوه بر 
آن، نمایندگان قصد داشتند از 
»سلیم الجبوری« رئیس مجلس 
در مورد علت سفرش به قطر و 
شرکت در نشست دوحه سؤاالتی 

بکنند. اما جلسه پارلمان متشنج 
شــد و به همین خاطر، بررسی 

موارد فوق به تعویق افتاد.
براساس گزارش فوق، برخی 
از اعضای ائتــالف دولت قانون 
خواســتار  امضاء  جمع آوری  با 
برکنــاری الجبــوری و تعلیق 
عضویت نمایندگان شرکت کننده 
در کنفرانــس مداخله جویانــه 

دوحه درباره عراق شده اند.
دوحــه  ســری  نشســت 
چهارشــنبه و پنجشنبه هفته 
گذشته با شرکت عناصر فراری 
حــزب بعث، شــماری از افراد 
تحت تعقیب دســتگاه قضایی 

عراق، سلیم الجبوری و برخی از 
نمایندگان و چهره های سیاسی 

دیگر برگزار شد.
اما، الیحه گارد ملی که سال 
قبــل دولت عراق تحت فشــار 
برخی گروه های سیاســی آن را 
تهیه کرد، به اســتان های عراق 
)18 اســتان( اجازه می دهد که 
برای خــود نیروهای جداگانه و 
از ارتش ملی داشته  مســتقل 
باشند و حتی می توانند نیروهای 
ارتش سابق عراق )بعث( را نیز 
به خدمــت درآورند! این الیحه 
مورد حمایت آمریکا و انگلیس 
نیز هســت. گروه »عصائب اهل 

الحق« اعالم کرد، که این الیحه 
ابتدا از ســوی »جوزف بایدن« 
معاون ریاست جمهوری آمریکا 
تهیــه و به دولــت و گروه های 
سیاسی عراق پیشنهاد شده بود.
به گفته مقامــات و برخی 
جریان های سیاســی عراق، در 
صورت قانونی شدن این الیحه، 

تجزیه عراق حتمی است.
»نــوری مالکــی« رئیــس 
»ائتالف دولت قانون« نیز اعالم 
کرد که الیحه گارد ملی تصویب 

نخواهد شد.
مالکی گفت: »بسیج مردمی 
عــراق متشــکل از شــیعیان، 

سنی ها، مسیحیان و کردها کار 
گارد ملی را بــرای عراق انجام 

می دهند.«
قانونی  دولت  ائتالف  رئیس 
عــراق گفــت:  »گارد ملی یک 
طرح ملی بود، اما با دخالت های 
خارجی اکنون خطرناک شــده 
است. لذا باید اعضای این گارد، 
مختلط و از تمامی استان ها باشد 
نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر 
اســتان و اقلیمی که قرار است 
در آن خدمت کند، باشند. زیرا 
در غیر این صورت دیگر دولت 
عــراق نمی تواند هیــچ قدرتی 

اعمال کند.«

به دلیل اختالفات گسترده

جلسه پارلمان عراق برای بررسی الیحه جنجالی »گارد ملی« تشکیل نشد
دبیرکل سازمان ملل اذعان کرد اختالف میان 
قدرت های بزرگ باعث شده شورای امنیت در 

حل بحران سوریه شکست بخورد.
به گزارش ایســنا، »بان کی مون« در گفت وگو با 
»گاردین« اعتراف کرد که شورای امنیت سازمان ملل 
در حل بحران سوریه شکست خورده است. مون بدون 
اشاره مستقیم به نام آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و 
فرانسه، علت این شکست را به آنها نسبت داد و گفت:  
»اختالف نظر میان قدرت های بزرگ باعث شــد که 

شورای امنیت شکست بخورد.«
دبیرکل ســازمان ملل گفــت: این جنگ )جنگ 
سوریه( هزینه ای برابر با زندگی صدها هزار نفر و موج 

گسترده آوارگی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: »ما نیاز به اهداف واحد و منسجم به 
خصوص در میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان 

ملل داریــم. زمانی که آنها جــدا از یکدیگر حرکت 
می کنند بســیار دشوار است که بتوان سازمان ملل را 
هدایت کرد. بر همین اســاس، من تالش می کنم که 
اعضای دائم شورای امنیت را وادار کنم نگاه فراملی به 

مسائل داشته باشند.«
وی در گذشــته شــرم و عصبانیت خود را درباره 
ناتوانی جامعه بین المللی در توقف جنگ در ســوریه 
اعالم کرده بود و این بار اضافه کرد که اعتبار سازمان 

ملل بر همین اساس دچار لطمه شده است.
بان کی مون همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش 
با تاکید بر ضرورت انجام اصالحات در ساختار سازمان 
ملل گفت: ایده ای بسیار جالبی توسط اعضای سازمان 
پیشنهاد شده است. عالوه بر انجام تغییراتی در سازمان 
ملل، باید تغییراتی برای شــفاف تر، دموکراتیک تر و 

پاسخ گوتر شدن شورای امنیت انجام گیرد.

بان کی مون: سازمان ملل
در حل بحران سوریه شکست خورد


