
درگیری معترضان و پلیس 
پاکستان در چند شهر 

جان کری در پی کاهش 
تنش ها در دریای چین جنوبی 

گروه جهان :به گفته مقامات پاکس��تانی پیش از دو تظاهرات بزرگ ضد دولتی برنامه ریزی ش��ده برای 
روزهای آتی، طی درگیری حامیان یک روحانی ضد دولتی با پلیس در چند شهر، یک مرد کشته شده و یک 

پاسگاه پلیس به آتش کشیده شد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، »طاهر القدری« یک روحانی و فعال مدنی از دولت نواز شریف خواسته 

تا پایان ماه کناره گیری کند. 
او در نظر دارد تا در اعتراض به درگیری های مرگبار بین حامیانش و پلیس در ماه ژوئن، امروز )یکشنبه( 
راهپیمایی کند. در اعتراضی دیگر، مخالفان تحت رهبری عمران خان قرار اس��ت تا در پایتخت به راهپیمایی 
بپردازند. این تظاهرات برنامه ریزی ش��ده، دولت غیرنظامی نوپای پاکس��تان را ترسانده است. این کشور با 180 میلیون نفر جمعیت، تاریخی سرشار از کودتا 
و اعتراضات خیابانی دارد. برخی از اعضای حزب حاکم می ترس��ند معترضان توس��ط ارتش قدرتمند این کش��ور حمایت شوند. برخی از افسران از محکوم 
کردن پرویز مشرف، رئیس سابق ارتش به خیانت ناراضی هستند. مشرف، نواز شریف، نخست وزیر فعلی را طی کودتای در سال 1999 از قدرت خلع کرد 
اما خودش س��ال 2008 کنار رفت. ش��ریف پس از مدت کوتاهی از تبعید بازگش��ت و سپس در انتخابات سال گذشته با قدرت پیروز شد. اما حاال انتقادها از 

سوی القدری و عمران خان آغاز شده است که خواهان استعفای دولت هستند. 

گ��روه جه��ان :وزیر امور خارجه آمریکا که به میانمار س��فر کرده به دنب��ال کاهش تنش ها میان چین و 
کشورهای همسایه اش بر سر دریای چین جنوبی است. 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در بحبوحه نگرانی ها نسبت 
به اقدامات تحریک آمیز اخیر از سوی چین و دیگر کشورها درخصوص مناطق مورد مناقشه در دریای چین 
جنوبی، با مقامات ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا در یک نشست امنیتی منطقه ای مذاکره کرده و رسیدگی 

به ادعاهای مناقشه آمیز در راس برنامه این نشست قرار داشت. 
کری ابتدای با فام بین مین، وزیر امور خارجه ویتنام دیدار کرد که کش��ورش چندین مناقش��ه دریایی با 
چین داشته است که از بین آن ها می توان به استقرار یک سکوی حفاری نفتی از سوی چین در نزدیکی جزایر پاراسل اشاره کرد که پکن و هانوی هر دو مدعی 
مالکیت این جزیره هستند. واشنگتن نگران است، با وجود آنکه چین این سکوی حفاری را از منطقه خارج کرده اما هنوز روابط پکن و هانوی خدشه دار است 
و س��وال های بس��یاری برای همسایگان چین درباره استراتژی بلند مدت این کشور مطرح شده است. مقامات آمریکایی گفتند، کری از چین و دیگر کشورها 
خواسته تا برای کاهش اختالفات و تنش ها به طور داوطلبانه اقداماتی را انجام داده و به اقدامات خود برای تنظیم قوانینی برای انجام فعالیت ها در اطراف این 

مناطق مورد مناقشه ادامه دهند. آمریکا و دیگر کشورها نگرانند که افزایش تنش ها مانع مبادالت بین المللی و منجر به درگیری شود. 

گروه جهان :مردم ترکیه امروز )یکش��نبه( به پای 
صندوق های رای می روند تا از میان س��ه نامزد یکی را 
برای پست ریاست جمهوری که تا امروز تا حد زیادی 
تشریفاتی بود، انتخاب کنند. دوازدهمین رئیس جمهور 
ترکی��ه برای اولین بار به جای تعیین از طریق پارلمان، با 

آرای مستقیم مردم انتخاب می شود. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای پیروزی 
در انتخابات دهم اوت )19 مرداد( یک نامزد باید اکثریت 
مطلق آرا یعنی بیش از پنجاه درصد آراء را کسب کند. اگر 
هیچ نامزدی موفق نشود، دور دوم انتخابات دو هفته بعد 
در 24 اوت میان دو نامزد با باالترین آراء برگزار می شود. 

دوران ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است. 
انتخابات در س��اعت هشت صبح به وقت محلی 
)س��اعت پنج به وقت گرینویچ( آغاز شده و در ساعت 
17 به وقت محلی )ساعت 14 به وقت گرینویچ( به پایان 

می رسد. 
سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه: اردوغان 
60 ساله یک دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد 
و احتمال زیادی وجود دارد که بتواند در دور اول پیروز 
ش��ود. اردوغان که س��خنرانی مستعد است در محله ای 
خشن در استانبول رشد کرد و رهبری حزب اسالم گرای 

عدالت و توسعه را که حامیان آن در قلب ترکیه هستند، 
به دس��ت گرفت. وی در جریان کمپین انتخاباتی اش با 
انتقاد از مخالفانش وجهه خود را به عنوان مردی نش��ان 
داد که مهندسی شکوفایی اقتصاد ترکیه را برعهده دارد. 
وی از تقویت موضع ریاست جمهوری سخن گفت و 
متعهد شد تا از اختیاراتی که تحت قانون اساسی کنونی 
ترکیه به رئیس جمهور اعطا شده است، استفاده کند که 
از جمله حق برگزاری نشس��ت های کابینه اس��ت. این 
سیاس��تمداران کهنه کار که پیشتر شهردار استانبول بود، 
به توسعه بخش هایی از ترکیه که نادیده گرفته شده اند، 
توسعه سیستم بهداشت و درمان و ارتقای حق اقلیت های 
مذهبی از جمله کردها متعهد شده است. اردوغان که از 
سال 2003 نخست وزیر ترکیه است، مدافع زنان متدین 
بود که تحت قوانین سکوالر ترکیه از پوشیدن روسری 
در نهادهای دولتی منع ش��ده بودن��د. با این حال وی به 
دلیل مواضع »تفرقه افکنانه« و »پوپولیسم« مورد انتقاد قرار 
گرفته است. وی طی این سال ها تمایالت خود کامگی از 
خد نشان داده و رسانه ها را تحت فشار گذاشته است که 
از جمله آن می توان به فیلتر کردن موقت توییتر و یوتیوب 
اشاره کرد. برخی از این هراس دارند که وی آداب مذهبی 
بیشتری را به این کشور که به سنگ بنای سکوالر خود 
می بالد تحمیل کند. در س��ال گذشته، میالدی نیز وی با 

رسوایی های فساد که از آن به عنوان کودتای نافرجام یاد 
می کرد، مواجه شد. 

اکمل الدین احسان اوغلو: احسان اوغلو شخصی 
م��ودب و مهرب��ان و از چهره های آکادمیک اس��ت که 
بین س��ال های 2004 تا 2014 به عنوان دبیرکل سازمان 
همکاری اسالمی فعالیت می کرد. ده ها حزب اپوزیسیون 
از جمله حزب چپ میانه »مردم جمهوری خواه« و حزب 
راستگرای جنبش ناسیونالیست از وی حمایت می کنند. 
احس��ان اوغلو 70 ساله در جریان کمپین خود بر مساله 
وحدت تمرکز کرد و قول داد که اطمینان حاصل کند که 
رئیس جمهور ترکیه متعلق به تمام مردم این کشور باشد. 
احسان اوغلو که به زبان های عربی، انگلیس و فرانسوی 
تسلط دارد، متولد و بزرگ شده قاهره است و همین مساله 
موجب ش��ده اس��ت تا اردوغان ملیت وی را زیر سوال 
ببرد. وی به عنوان شخصیتی مذهبی که سکوالر است، 
به احتمال زیاد توجه بس��یاری از رای دهندگان از طیف 
گس��ترده ای را به خود جلب می کند و انتظار می رود که 
شامل حامیان س��ابق حزب حاکم عدالت و توسعه نیز 
بشود. وی از مشکل منابع مالی اندک و حمایت رسانه ای 
رنج می برد و در واقع به عنوان ش��خصی ناشناس وارد 

عرصه سیاسی ترکیه شده است. 
صالح الدین دمیرتاش: دمیرتاش جوان سیاستمدار 

کردی اس��ت که ریاس��ت ح��زب چپ گ��رای مردم 
دموکراتیک را برعهده دارد. وی به عنوان وکیلی با تجربه 
وارد گروه های حقوق بش��ری در منطقه کردستان ترکیه 
شد و حرفه سیاسی خود را در سال 2007 آغاز کرد. این 
سیاستمدار جوان در جریان کمپین ریاست جمهوری بر 
مساله مظلومان، فقرا، جوانان و طبقه کارگر متمرکز شد. 
با اینکه گمان می رود دمیرتاش جایگاه س��وم را بدست 
آورد اما وی موفقیت های بسیاری در حل مساله حقوق 
کردها و وارد کردن آن ها به عرصه سیاست ملی به دست 
آورده است. تنها چند سال پیش زمانی که کردها به عنوان 
بزرگترین اقلیت قومی ترکیه از تحصیل به زبان کردی در 
مدارس منع می شدند و با تبعیض بسیاری مواجه بودند، 
هیچ کس فکر نمی کرد که روزی فردی از این اقلیت  بتواند 
نامزد ریاست جمهوری شود. کردها چندین دهه است که 
یک جنگ چریکی علیه نیروهای ترکیه در جنوب شرق 
این کشور به راه انداخته اند و درگیری ها تا سال گذشته 
میالدی ادامه داشت. بر خالف چیزی که اردوغان انتظار 
دارد، دمیرتاش حمایت رای دهندگان کرد را جلب می کند 
و بس��یاری از کردها از وی حمایت می کنند. حدود 20 
درصد از جمعیت کردها با هدف ارتقای وضعیت حقوق 
بشر و تسهیل محدودیت هایی علیه مناطق کردنشین به 

سمت دمیرتاش جذب می شوند. 

همه چیز درباره انتخابات ریاست جمهوری امروز در ترکیه 
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پایان رزمایش های روسیه
 در نزدیکی مرز اوکراین 

گروه جهان :وزارت دفاع روس��یه اعالم 
ک��رد، رزمایش ه��ای نیروهای این کش��ور در 
جنوب روس��یه که از س��وی آمریکا به عنوان 
اقدامی تحریک آمیز در بحبوحه بحران اوکراین 

مورد انتقاد قرار گرفته، پایان یافت. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، دفتر 
مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه گفت: هواپیمایی 
که در این رزمایش ها شرکت داشتند، مجددا در 
پایگاه ه��ای هوایی موقت در پایگاه های هوایی 
دائمی خود مستقر ش��ده و یگان های موشکی 
ضد هواپیما بارگی��ری تجهیزات خود را برای 

رفتن به قرارگاه های دائم شان آغاز کرده اند. 
وزارت دفاع روسیه افزود: این رزمایش ها 
در جن��وب منطقه آس��تراخان واق��ع در 1000 
کیلومتری مرز اوکراین نشان دهنده سطح باالی 

همبستگی میان نیروها بود. 
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان گفت: 
وی گم��ان می کند که تهدید مداخله مس��تقیم 
ارتش روس��یه به اوکراین اخی��را افزایش یافته 
است. این در حالی است که ناتو نیز گفته است 
که روس��یه در نزدیکی مرز با اوکراین 20 هزار 
نیرو مس��تقر کرده اس��ت. روابط میان مسکو و 
غرب ب��ه پایین ترین حد خ��ود از زمان جنگ 
سرد رس��یده است. غرب روسیه را به تحریک 
درگیری میان جدایی طلبان حامی روسیه شرق 
اوکرای��ن و نیروه��ای دولت کی ی��ف متهم و 
چندین دوره تحریم علیه مس��کو اعمال کرده 
اس��ت. مسکو ارس��ال س��الح به جدایی طلبان 
ش��رق اوکراین را رد ک��رده و با محدود کردن 
واردات مواد غذایی از کشورهای غربی دست 

به اقدامی تالفی جویانه زده است. 

وضعیت امنیتی متزلزل در محل 
سقوط هواپیمای مالزی 

گ��روه جهان :س��ازمان ملل اع��الم کرد: 
وضعی��ت امنیت��ی متزل��زل در محل س��قوط 
هواپیمای مس��افربری MH17 مالزی در شرق 
اوکرای��ن مانع پیش��برد تحقیق��ات درباره این 

حادثه شده است. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری ش��ینهوا، »ایوان 
س��یمونوویچ« معاون دبیر کل سازمان ملل در 
امور حقوق بش��ر در نشس��ت ش��ورای امنیت 
ح��ول مح��ور وضعیت کنونی ش��رق اوکراین 
گفت: در حالی که ممکن اس��ت س��اقط شدن 
این هواپیما برابر با یک جنایت جنگی باش��د، 
یک تحقیقات تمام و کمال، موثر، مستقل و بی 
طرفانه برای مش��خص کردن حقایق و شرایط 

این اقدام الزم است. 
وی اف��زود: این تحقیق��ات تحت رهبری 
هلند در حال انجام اس��ت اما ب��ا وجود اعالم 
آتش بس توس��ط دولت کی یف در اطراف این 
منطقه، وضعیت امنیتی متزلزل در محل سقوط 
این هواپیما ادامه دارد و مانع پیشروی محققان 

شده که این مساله بسیار نگران کننده است. 
س��یمونوویچ ادامه داد: توقف درگیری ها 
و تضمی��ن امنیت محل س��قوط ای��ن هواپیما 
بسیار ضروری و مهم اس��ت. به طور همزمان 
محاکمه مسئولین این جنایات جنگی که قوانین 
بین الملل��ی حقوق بش��ر و قوانی��ن بین المللی 
بشردوس��تانه را ب��ه طور بس��یار جدی نقض 

کرده اند، الزم و ضروری است. 
ای��ن هواپیمای بوئین��گ 777، 17 ژوئیه 
سال جاری میالدی در نزدیکی مرز اوکراین و 
روسیه ساقط شده و جان تمامی 298 سرنشین 

و خدمه آن را گرفت. 
هیات نظارت س��ازمان امنیت و همکاری 
اروپ��ا اعالم ک��رد: چهار کارش��ناس هلندی و 
اس��ترالیایی پنجش��نبه دو هفته گذش��ته به این 
منطقه در ش��رق اوکراین دسترسی پیدا کرده و 

تحقیقات خود را آغاز کردند. 
مقام��ات اوکرای��ن در چند روز گذش��ته 
تصریح کردند، این هیات تحقیقاتی بین المللی 
پس از بررس��ی محتویات جعبه های س��یاه به 
»تقلیل فش��ار انفجاری گسترده« به عنوان دلیل 
احتمال��ی این فاجعه اش��اره کرده ان��د. »تقلیل 
فش��ار انفجاری« بدان معناست که بدنه هواپیما 
به طور ناگهانی متالش��ی شده و شانس بسیار 
اندکی برای زنده ماندن مسافران باقی می ماند. 

درخواست مجدد شورای امنیت 
برای آتش بس در سودان جنوبی 

گروه جهان :ش��ورای امنیت سازمان ملل 
با اعالم هش��دار قرمز درباره بحران سیاس��ی، 
امنیتی و قوانین بشردوستانه در سودان جنوبی، 
از رهبران سیاسی خواس��ت تا توافقنامه صلح 

را اجرا کنند. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ش��ینهوا، رئیس 
ش��ورای امنیت در بیانیه ای نسبت به وضعیت 
رو به زوال سیاسی و امنیتی و گسترش فاجعه 
انسانی در س��ودان جنوبی که در پی نزاع های 
سیاس��ی جنب��ش آزادی بخش خلق س��ودان و 
خش��ونت های رهب��ران نظامی و سیاس��ی این 
کش��ور از دس��امبر 2013 ایجاد ش��ده است، 

هشدار قرمز اعالم کرد. 
اعض��ای ش��ورای امنی��ت نق��ض مکرر 
آتش بس، قوانین بشردوس��تانه و حقوق بشر را 
به ش��دت محکوم کرده و بر اهمیت مجازات 
ناقض��ان تاکید کردند. در این بیانیه هم چنین از 
دولت س��ودان جنوبی و جنب��ش آزادی بخش 
خلق سودان خواس��ته شده تا به طور کامل در 
مذاکرات صلح پیش رو در ماه اوت در آدیس 
آبابا ش��رکت کنند و به توافقی برای ایجاد یک 
دولت انتقالی وحدت ملی تا 10 اوت برسند. 

گ��روه جه��ان :چن��د س��اعت پ��س از آنکه 
رئیس جمه��وری  آمری��کا دس��تور داد ت��ا مواضع 
ش��به نظامیان داع��ش بمب��اران ش��ود، جنگنده های 
آمریکایی دو حمله هوایی را در نزدیکی شهر اربیل 

واقع در شمال عراق ترتیب دادند. 
به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، پنتاگون اعالم 
کرد: ارت��ش آمریکا اقدامات خ��ود را علیه داعش 
گس��ترش داده و از جنگنده ها و پهپادها برای انجام 
دو حمله هوایی دیگر در نزدیکی اربیل مرکز منطقه 

خودمختار کردستان عراق استفاده کرده است. 
پنتاگ��ون در بیانی��ه ای ک��ه بعدازظه��ر جمعه 
منتشر شد، آورده اس��ت: دور دوم حمالت هوایی 
جنگنده ه��ای آمریکای��ی به ص��ورت موفقیت آمیز 
ب��رای از می��ان برداش��تن تروریس��ت های داعش 
صورت گرفت و یک کاروان از هفت خودرو متعلق 
به داعش منهدم ش��د و مواضع این تروریست ها با 

استفاده از بمباران هوایی از بین رفت. 
در این بیانیه همچنین آمده است: جنگنده های 
آمریکای��ی یک بم��ب لیزری هدایت ش��ونده را بر 

مواضع داعش انداختند. 
اولین حمله در ساعت 6:45 )به وقت محلی( 
زمان��ی رخ داد ک��ه دو جنگن��ده FA-18 از ن��او 
هواپیماب��ر آمریکایی واقع در خلیج فارس دو بمب 
500 پون��دی لیزری هدایت ش��ونده را در نزدیک 
اربی��ل پایین انداختند و ط��ی آن تعدادی از مواضع 

داعش منهدم شد. 
این در حالی اس��ت که احمد حمید، پزش��ک 
بیمارس��تان السالم در ش��رق موصل به خبرگزاری 
آناتولی گفت: بیمارس��تان مذکور در ساعات پایانی 
ش��ب گذشته جسد هشت کشته و 20 زخمی را که 

از اعضای داعش بودند، تحویل گرفت. 
حمید تصری��ح کرد: این تلف��ات و زخمی ها 
مربوط به حمل��ه هوایی آمریکا به منطقه الخازر در 

60 کیلومتری شرق موصل و نزدیکی اربیل بود. 
وی افزود:  اکثر زخمی ها حال شان وخیم است 

و تحت مراقبت ویژه هستند. 

تصمیم گیری ب��رای آغاز این حمالت هوایی 
از جانب ژنرال ارتش لوید آس��تین، فرمانده مرکزی 
آمریکا اتخاذ ش��د. باراک اوبام��ا،  رئیس جمهوری 
آمریکا نیز در س��خنرانی تلویزی��ون حکم عملیات 
هوایی علیه مواضع داعش در شمال عراق را صادر 

کرد. 
اوباما: نمی گذاریم درعراق و سوریه خالفت 

ایجاد شود
همچنین ب��اراک اوبام��ا تاکید ک��رد: چنانچه 
رهب��ران عراقی دولتی جامع تر تش��کیل دهند، ما از 
تالش ه��ا برای بیرون راندن ش��به نظامیان از عراق 
حمایت می کنیم، ما بای��د بگوییم که ایاالت متحده 
قصد ندارد که به نیروی هوایی عراق تبدیل شود. 

ب��اراک اوباما، رئی��س جمه��وری آمریکا در 
مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: تصمیم به 
انجام عملیات هوایی در عراق پس از آن اتخاذ شد 
که ایاالت متحده به این نتیجه رس��ید که الزم است 
از مناطق کردنشین در شمال عراق حمایت کرده و 
رهبری عراق را که در مواجهه با شبه نظامیان داعش 
در عراق و س��وریه دچار مشکل ش��ده اند، تقویت 
کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که اطمینان دارد 
رهب��ران عراق این مس��اله را درک می کنند که قرار 
نیست س��واره نظام و پیاده نظام برای نجات بیاید. 
ام��ا وی تاکید کرد که آمریکا در عقب راندن ش��به 
نظامیان داعش منافعی دارد و ممکن است عملیات 
گس��ترده تر از آن چی��زی ک��ه روز پن��ج ش��نبه در 
سخنرانی کاخ سفید از آن سخن گفت اجرا شود. 

وی گفته ب��ود عملیات هوایی محدودی برای 
حمایت از پرس��نل آمریکایی و جلوگیری از کشته 
شدن دسته جمعی اقلیت های مذهبی در عراق انجام 
خواهد شد. اوباما در مصاحبه با توماس فریدمن در 
نیوی��ورک تایمز گفت: ما ب��ه آن ها اجازه نمی دهیم 
که در سراسر عراق و س��وریه خالفت ایجاد کنند. 
ام��ا تنها زمانی می توانیم ای��ن کار را انجام دهیم که 
بدانیم ش��رکایی در عراق داریم که اجازه نمی دهند 

خالء سیاسی ایجاد شود. 

باراک اوباما در شرایطی عملیات نظامی جدید 
خ��ود را در عراق توجیه می کند ک��ه هنوز به دلیل 
مداخل��ه نظامی س��ال 2011 در لیبی م��ورد انتقاد 

مخالفان قرار می گیرد. 
وی گفت: ما هرج ومرج لیبی را که در صورت 
خ��روج نیروهای آمریکایی بدتر ش��د، دس��ت کم 
گرفتیم. این درسی بود که من از لیبی گرفتم. هربار 
این س��وال را از خودم بپرسم که آیا ما باید مداخله 
نظامی می کردیم؟ اوباما درباره درگیری های کنونی 
عراق گفت ک��ه این بار نتیج��ه متفاوت تر از هرج 
ومرج لیب��ی خواهد بود چرا ک��ه تالش هایی برای 
تش��کیل دولتی که بتواند جامعه عراق را بازس��ازی 

کرده و پیشرو باشد، در دست انجام است. 
اوباما خاطرنش��ان کرد: آن ها هم اکنون رئیس 
جمهور و رئی��س پارلمان را انتخاب کرده اند و گام 
آخ��ر انتخاب نخس��ت وزیر و اج��ازه دادن به وی 
برای تشکیل دولت اس��ت. عراقی ها در حال درک 
این مس��اله هس��تند که باید برای متحد نگه داشتن 

کشورشان، با یکدیگر سازش داشته باشند. 
رئی��س جمه��وری آمری��کا همچنی��ن درباره 
تح��والت خاورمیانه و درگیری  پ��س از آتش بس 
72 ساعته میان اسرائیل و فلسطین گفت: نه بنیامین 
نتانیاه��و و نه محم��ود عباس اردره سیاس��ی برای 

برقراری توافق صلح پایدار را ندارند. 
اوباما با اش��اره به انور سادات، رئیس جمهور 
اس��بق مص��ر، مناخیم بگی��ن و اس��حاق رابین، دو 
نخس��ت وزیر پیش��ین رژیم صهیونیستی گفت: در 
برخی موارد بی بی )نتانیاهو( بس��یاری قوی است و 
در برخی موارد عباس بس��یار ضعیف است تا بتوان 
ای��ن ای��ن دو را در کنار هم ق��رار داد و تصمیمات 
ش��جاعانه ای همانند سادات، بگین و یا رابین اتخاذ 
کرد. توانای��ی من برای میانجی گ��ری میان رهبران 
اس��رائیل و فلس��طین ب��ا ع��دم تمایل آن ه��ا برای 
برقراری صلح تضعیف می شود. شما می توانید یک 
جماعتی را به س��مت آب هدایت کنید و آن ها آب 
بنوشند اما دس��ت کم تا االن اینها تمایلی برای این 

کار نشان نداده اند. 
رئیس جمهوری آمری��کا همچنین انتقادهایی 
مبن��ی بر اینکه اگر دول��ت وی چندین ماه پیش به 
شورشیان سوری س��الح های پیشرفته می د اد دیگر 
شبه نظامیان داعش در عراق نمی توانستند پیشروی 
کنند، رد کرد. وی گفت: همیش��ه یک خیالپردازی 
وجود دارد و آن این است که ما می توانیم برخی از 
تس��لیحات سبک و یا حتی تسلیحات پیچیده را در 
اختیار اپوزیسیون قرار دهیم که متشکل از پزشکان، 

کشاورزان، داروسازان و غیره است. 
اوبام��ا همچنی��ن ب��ه برخ��ی از بحران ه��ای 
بین المللی اش��اره کرد و گفت که چش��م انداز یک 
توافق دیپلماتیک ک��ه بتواندجلوی حمله والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه به اوکراین را بگیرد، 
واقعی اما ضعیف اس��ت. اوباما اظه��ار کرد: توافق 
ممکن اس��ت اما ما در زمان خطرناکی هس��تیم که 
بخش��ی از آن به این دلیل اس��ت که موضع جدایی 
طلبان روس گرا تضعیف ش��ده است. گمان می کنم 
که پوتین نمی خواهد وجهه خود را از دس��ت بدهد 
و همین امر رس��یدن به سازش را دشوار می کند. او 

می تواند حمله کند. 

گ��روه جه��ان :در حم��الت جدی��د رژی��م 
صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 9 فلسطینی 
از جمله یک کودک ش��هید ش��ده و چند تن دیگر 

زخمی شدند. 
واکنش نیروهای مقاوم��ت به این تجاوزهای 
رژیم صهیونیستی و شلیک موشک به سمت اراضی 
اش��غالی نیز چندین زخمی در میان صهیونیست ها 
برجای گذاشت. این درگیری ها که همچنان محدود 
اس��ت کمی پس از پایان آتش بس س��ه روزه آغاز 

شده است. 
ش��بکه خبری روس��یا الیوم گزارش داد که در 
دور جدید حمالت رژیم صهیونیس��تی به نوار غزه 
چهار فلس��طینی دیگر ش��هید ش��دند که دو تن از 
آن ها در حمله ی این رژیم که موتور سیکلتی را در 
اردوگاه المغ��ازی در مرکز نوار غزه هدف قرار داد، 

به شهادت رسیدند. 
پیش��تر منابع پزشکی فلسطین اعالم کردند که 
در حمالت رژیم صهیونیس��تی به شرق خان یونس 
س��ه فلسطینی به شهادت رس��یده و شش تن دیگر 

زخمی شدند. 
ای��ن حم��الت کم��ی بع��د از ی��ک حمله به 
زمین های کش��اورزی در رفح واقع در جنوب نوار 
غزه صورت گرفت که بر اثر آن یک فلسطینی شهید 

شد. 
با از س��رگیری حمالت رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه که پس از پایان آتش بس سه روزه صورت 
گرفت ابراهیم الدواوس��ه یک کودک فلسطینی طی 
حمله ای در نزدیکی مسجدی در محله شیخ رضوان 
غزه به ش��هادت رسید و وی اولین کسی بود که در 

آغاز مجدد این حمالت جان خود را از دست داد. 
خبرنگار الجزی��ره گزارش داد که در حمالت 
هوایی و حم��الت توپخانه ای رژیم صهیونیس��تی 
مناطق شیخ رضوان، التفاح، الزیتون، الشیخ عجلین 
در ش��هر غزه هدف ق��رار گرفتن��د و این حمالت 

باعث تخریب کلی یا جزئی خانه ها شد. 
به ای��ن ترتیب در س��ی وچهارمین روز جنگ 
غزه مجموع شهدا به 1898 تن و زخمی ها به 9840 

تن رسیده است. 
در حمالت رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی 
و زراعی در شرق ش��هر غزه و همچنین بیت الهیا 
واقع در شمال غزه و شرق اردوگاه البریج در مرکز 

نوار غزه هدف قرار گرفتند. 
منابع فلس��طینی اعالم کردن��د که در حمله ای 
به منزل خانواده الزهار در ش��هر غزه سه تن زخمی 
شدند. گروه های مقاومت فلسطین نیز پس از پایان 
آتش بس به سمت مناطق صهیونیست نشین همجوار 

نوار غزه راکت و خمپاره شلیک کردند. 
منابع رژیم صهیونیس��تی اع��الم کردند که با 
پایان آتش بس در س��اعت هشت صبح روز جمعه 

حدود 40 راکت از نوار غزه شلیک شد. 
رسانه های عبری زبان گزارش دادند که چهار 
فلس��طینی از جمله یک س��رباز بر اثر این حمالت 
زخمی ش��دند که اوضاع جسمانی این سرباز وخیم 

گزارش شده است. 
همچنی��ن ص��دای آژیر خطر چندی��ن بار در 
شهرک های یهودی نش��ین نزدیک نوار غزه به صدا 
درآمد. ارتش رژیم صهیونیس��تی از ساکنان مناطق 
م��رزی همج��وار نوار غ��زه خواس��ت در نزدیکی 

پناهگاه های امن باقی بمانند. 
گردان های قدس ش��اخه نظامی جنبش جهاد 
اسالمی و تیپ های ناصر صالح الدین شاخه نظامی 
کمیته ه��ای مقاومت مردمی اعالم کردند که با پایان 
آتش بس موقت عس��قالن و کیسوفیم را هدف قرار 

دادند. 
پیشتر ابو عبیده، سخنگوی گردان های عزالدین 
قسام ش��اخه نظامی جنبش حماس، تهدید کرد در 

صورتی که موافقت اولیه بر اثر پایان دادن محاصره 
ن��وار غ��زه در جری��ان مذاکرات غیرمس��تقیم میان 
هیات های فلس��طینی و اس��رائیلی در قاهره حاصل 
نشود این گردان ها عملیات علیه رژیم صهیونیستی 
را از س��ر می گیرد. گردان های قدس نیز اعالم کرد 
که رژیم صهیونیس��تی با نپذیرفتن درخواست های 
مقاوم��ت به آتش ب��س موقت پای��ان داد. این رژیم 

مسئولیت این امر را برعهده دارد. 
هزاران فلسطینی نیز در مناطق شرقی شهر غزه 

از هراس از سرگیری حمالت رژیم صهیونیستی 
این در حالی اس��ت که خبرن��گار الجزیره در 
قدس اشغالی اعالم کرد که به نظر می رسد مقاومت 
و رژیم صهیونیستی تاکنون دست به حمالت شدید 
نزده اند چرا که از این امر هراس دارند که تش��دید 
حمالت راه را در مقابل آتش بس بلند مدت ببندد. 
وی اع��الم کرد ک��ه درگیری ه��ای کنونی در 
چارچ��وب اعم��ال فش��ارها ص��ورت می گیرد و 
طرف های فلس��طینی و اسرائیلی به شروط خود در 

مذاکرات قاهره پایبند هستند. 
پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی مجددا نیروهای 

خود را در مرزهای نوار غزه مستقر کرد. 
منابع رژیم صهیونیس��تی نی��ز اعالم کردند که 
استقرار نیروهای ویژه در این مرزها برای جلوگیری 

از ازسرگیری درگیری ها است. 
نفتال��ی بنت از اعض��ای کابین��ه امنیتی رژیم 
صهیونیستی، با بیان اینکه عملیات »صخره سخت« 
رژیم صهیونیس��تی علیه نوار غزه هنوز پایان نیافته 
است خواهان خروج هیات اسرائیلی از قاهره شد. 
رادیو رژیم صهیونیس��تی نیز به نقل از بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گزارش داد که وی 
به ارتش دس��تور داده است در صورتی که حماس 
شلیک راکت ها را از سر گرفت این نیروها به شدت 

به گروه های مقاومت پاسخ دهند. 
وزارت خارجه مصر نیز رژیم صهیونیس��تی و 
گروه های فلسطینی ها را ترغیب کرد تا آتش بس در 
نوار غزه را از س��ر بگیرند تا از این طریق اجازه از 

سرگیری مذاکرات میان طرفین را بدهند. 

وزارت خارجه مصر در بیانیه ای نسبت به عدم 
پایبندی ب��ه تمدید آتش بس و آغاز اقدامات نظامی 
اظهار تاسف کرده و از طرف ها خواست تا به قوانین 
بین المللی انس��انی پایبند باشند و هرچه سریع تر به 
آتش ب��س پایبن��د بوده و از فرصت به دس��ت آمده 

برای آغاز مجدد مذاکرات استفاده کنند. 
در همی��ن حال ع��زام االحم��د رئیس هیات 
مذاکره کننده فلس��طینی در مصاحبه با اسکای نیوز 
دستیابی به هرنوع پیشرفت در مذاکرات آتش بس با 
طرف اس��رائیلی در قاهره را تکذیب کرده و گفت: 
اسرائیل مسئولیت تلف کردن زمان و تعلل ورزیدن 
و کش��ته ش��دن تعدادی دیگری از انس��ان ها را بر 
عهده دارد. این مقام فلس��طینی خاطرنشان کرد که 
طرف فلس��طینی هیچ پاسخ رس��می از سوی رژیم 
صهیونیستی در خصوص درخواست های فلسطینی ها 
دریافت نکرده اس��ت و این درخواس��ت ها حقوقی 
است که اسرائیل به تدریج آن را دزدیده است. وی 
با بیان اینکه فلس��طینی ها هیچ درخواست جدیدی 
را اراده نداده اند، گفت: اگر اس��رائیل در گفته هایش 
صادق است این حقوق را به ما بازگرداند تا فضای 
سیاس��ی به وجود آید که به پایان اش��غالگری ها و 
برقراری صلح در منطقه و تش��کیل کش��ور مستقل 

فلسطین بینجامد. 
پیشتر هیات فلسطینی اعالم کرد که علی رغم 
پای��ان یافتن آتش بس موقت مذاک��رات قاهره ادامه 
خواهد داش��ت و این هیات با میانجی گران مصری 

نشستی خواهد داشت. 
از س��وی دیگر، مصطفی البرغوث��ی، دبیرکل 
طرح مل��ی فلس��طین در مصاحبه با اس��کای نیوز 
خاطر نش��ان کرد: جنایت های اس��رائیل دیگر فقط 
جنایت علیه بش��ریت و جنای��ت جنگی علیه مردم 
فلس��طین به شمار نمی آید بلکه این اقدامات تبدیل 
به یک رفتار فاشیستی شده است وی یادآور شد که 
رژیم صهیونیستی جان تعداد زیادی از فلسطینی ها 
را گرفته است و تجاوزهای این رژیم همچنان ادامه 
دارد و این رژیم از آتش بس فرار می کند و با آزادی 

مردم فلسطین مخالفت می کند. 

بمباران مواضع داعش در عراق توسط آمریکایی ها

تداوم حمالت صهیونیست ها به غزه و پاسخ مقاومت 
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اعالم حمایت عراقی ها از 
نخست وزیری مجدد نوری مالکی 

گ��روه جه��ان :صدها تن از ش��هروندان 
عراق��ی در مرکز بغداد حمایت خود را نامزدی 
نوری مالکی برای تصدی پست نخست وزیری 

برای سومین بار اعالم کردند. 
به گزارش خبرگ��زاری االخباریه، صدها 
تن از شهروندان عراقی با برپایی تظاهرات در 
می��دان التحریر،  در مرکز بغداد از فواد معصوم، 
رئیس جمهوری عراق خواستند نوری مالکی، 
نخست وزیر عراق را که دوران ریاستش پایان 
یافته اس��ت، مجددا مامور تش��کیل دولت آتی 

کند. 
شبکه سومریه نیوز عراق نیز گزارش داد 
ک��ه صدها تن از حامیان ائت��الف دولت قانون 
به رهبری نوری مالک��ی با برگزاری تظاهرات 
خواهان تصدی پس��ت نخست وزیری توسط 
مالکی برای س��ومین بار شدند تا از این طریق 

آینده روند سیاسی در عراق حفظ شود. 
آن ها نس��بت به توطئه سیاس��ی که علیه 
ائت��الف دولت قانون چیده می ش��ود، هش��دار 

دادند. 
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی تاکید 
کردند که تصدی پس��ت نخست وزیری برای 
س��ومین بار توس��ط مالکی یک ح��ق مردمی 
و قانون��ی اس��ت و آن ه��ا از این ح��ق کوتاه 

نمی آیند. 
نیروهای امنیتی عراقی نیز تدابیر ش��دید 
امنیت��ی را در هنگام برپایی این تظاهرات اتخاذ 
کردن��د و راه ه��ای منتهی به می��دان التحریر و 

برخی پل ها را بستند. 

دفاع چین از ساخت فانوس های 
دریایی در جزایر مورد مناقشه 

گروه جهان :وزارت امور خارجه چین از 
تصمیم دولت پکن برای س��اخت فانوس های 
دریایی در جزایر مورد مناقش��ه در دریای چین 
جنوب��ی دفاع ک��رده و گفت: ای��ن بناها برای 
تس��هیل در امور حمل و نقل دریایی س��اخته 

می شوند. 
به گ��زارش خبرگزاری رویت��رز، برخی 
رسانه ها روز پنجش��نبه گزارش دادند که چین 
قص��د س��اخت فانوس ه��ای دریای��ی در پنج 
جزی��ره واقع در دریای چین جنوبی را دارد که 
دو م��ورد از آن ها در آب های مورد مناقش��ه با 

ویتنام است. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در 
بیانیه ای اعالم کرد، این فانوس ها برای تضمین 
امنیت در حمل و نق��ل دریایی ضرورت دارد 
و ه��م به نفع مردم و هم ب��ه تبعیت از قوانین 

بین المللی است. 
آمری��کا و فیلیپین خواس��تار یک توقف 
داوطلبان��ه در انجام هرگونه اق��دام محرک در 
این منطقه مورد مناقش��ه ش��ده اند اما چین این 

پیشنهاد را رد کرده است. 
واشنگتن حتی تالش می کند تا از نشست 
انجمن همکاری کشورهای جنوب شرق آسیا 
ک��ه در میانمار و با حضور وزرای امور خارجه 
این کش��ورها برگزار ش��ده به عنوان وسیله ای 
ب��رای اعمال فش��ار بر چین ب��رای حضور در 

مذاکرات استفاده کند. 
چین مدعی 90 درصد دریای چین جنوبی 
است و برای حفظ ادعای خود اقدامات محرک 

نظامی انجام داده است. 
در مه سال جاری میالدی، چین سکوهای 
نفتی خ��ود را در ای��ن مناطق نزدی��ک ویتنام 
مستقر کرد و باعث خشم آمریکا و همسایگان 

آسیایی خود شد. 
خبرگزاری شینهوا دیروز )شنبه( گزارش 
داد ک��ه وانگ یی، وزیر ام��ور خارجه چین با 
چند تن از همتایان خود از کش��ورهای جنوب 
ش��رق آس��یا از جمله ویتنام در حاشیه نشست 

ویتنام دیدار کرد. 
وی به وزیر امور خارجه ویتنام گفت که 
پکن تمام اقدامات الزم را برای تامین استقالل 
و تمامی��ت ارض��ی و منافع و حق��وق دریایی 
انج��ام می ده��د و به ویتن��ام تاکید ک��رد تا به 
صورت کامل با پیامدهای ناشی از شورش های 

ضد چینی مقابله کند. 

عملکرد داوود اوغلو زیر تیغ تیز 
انتقادات اپوزیسیون ترکیه 

گروه جه��ان :احزاب اپوزیس��یون مردم 
جمهوری خواه و مردم دموکراتیک ترکیه وزیر 
خارجه این کش��ور را به دلی��ل رویکردش در 

قبال داعش به شدت مورد انتقاد قرار دادند. 
ب��ه گ��زارش روزنام��ه حری��ت، معاون 
 )CHP( حزب م��ردم جمهوری خ��واه ترکیه
در بیانیه ای گفت: سیاس��ت های فرقه ای احمد 
داوود اوغل��و، وزیر امور خارجه ترکیه موجب 
ویرانی منطقه ما شده است. ایزدی ها، ارمنی ها، 
ترکمان ها و مس��یحیان که عناصر اصلی منطقه 
ما هستند، از دست سازمان های بنیادگرا عذاب 
می کشند. وی افزود: ما تاکنون پنج بار از داوود 
اوغل��و ش��کایت کرده ایم و وی بای��د فورا از 
سمتش استعفا دهد. داوود اوغلو که منتقدانش 
را به خیانت متهم می کند باید بداند که نتوانسته 
است به عنوان یک وزیر موفق عمل کند وباید 
اس��تعفا دهد. این بیانیه در واکنش به مصاحبه 
اخی��ر وزیر ام��ور خارجه ترکیه مطرح ش��ده 

است. 
داوود اوغل��و در س��خنان خ��ود گفت��ه 
ب��ود: احزاب اپوزیس��یون ترکیه ک��ه دولت را 
به همدس��تی با داع��ش متهم می کنن��د، خائن 

هستند. 


