
مانی الوند  به عنوان سوال اول، مایلم نظرتان را 
درباره اینکه دالیل اصلی حمله اسراییل به غزه این 
ب��ار چه چیزهایی بوده اند؟ به نظر می رس��د توافق 
اخیر دو جریان اصلی فلسطینی یعنی حماس و فتح 
ک��ه اندکی پیش از آغاز حمله به غزه صورت گرفت، 

یکی از دالیل اصلی بوده باشد.  
یک��ی از دالیل قطعا همین تواف��ق بود. در واقع 
اسراییل از حمله اخیر چند هدف داشته که عبارتند 
از: 1- شکس��تن اتحاد فلس��طینیان: گفت و گوهای 
اصطالحا صلح که دوباره س��ال گذش��ته توسط جان 
کری مطرح ش��د، ب��ه دلیل موضعی که اس��راییل از 
س��ال 1967 تاکنون دس��ت از آن برنداش��ته یعنی 
عدم داشتن کوچکترین اراده ای برای پایان دادن به 
اشغال 22 درصد از خاک فلسطین که علیرغم صدور 
قطعنامه های متعدد از س��وی س��ازمان ملل بر ضد 
این اش��غال، از آن زمان تاکنون در تصرف نگه داشته 
ش��ده، آشکارا با شکس��ت مواجه شد، و این شکست 
محمود عباس را واداش��ت تا عم��ال خواهان اتحاد با 
حماس شود و این هراس زیادی در دل اسراییل ایجاد 
کرد، زیرا چنین اتحادی م��ی تواند آغازگر مقاومتی 
طوالنی مدت از س��وی کل فلس��طینیان باشد و نیز، 
به فلسطینیان برای رس��یدن به خواسته هایشان در 
عرصه های بین الملل نظیر سازمان ملل، دادگاه بین 
المللی جنایات جنگی، دادگاه اروپایی عدالت، دادگاه 
حقوق بشر اروپا و جنبش »بایکوت اسراییل«، کمکی 
اساس��ی بکند. پیش از این محم��ود عباس با برخی 
از اقدامات بین المللی نظیر جنبش بایکوت مخالفت 
کرده و اقدامات بین المللی نظیر تقاضا برای عضویت 
در س��ازمانهای بین المللی را به تاخیر انداخته است. 
شکی نیس��ت که حماس که از ابتدا تاکنون مقاومت 
سرسختانه و فعال را خط مشی خود قرار داده، دریک 
دولت وحدت ملی حضوری قوی و موثر خواهد داشت، 
و ای��ن، به دالیلی که گفته ش��د، از خ��ط قرمزهای 
اس��راییل است. تفرقه در بین فلس��طینیان از اهداف 
اصلی و همیش��گی اس��راییل بوده زیرا بدیهی است 
که در این صورت آس��ان تر می توان فلسطینیان را از 
سرزمینشان را بیرون راند. در واقع این از تاکتیکهای 
اصلی یک اش��غالگر اس��ت. برای ایجاد و حفظ تفرقه 
بین فلسطینیان، اس��راییل زمانی از حماس حمایت 
می کرد و سپس از فتح و نزدیک شدن حماس و فتح 
به هم و اتحادش��ان به معنی شکست این سیاستهای 
بلندمدت اسراییل بود. 2- شکستن مردم غزه: غزه که 
اکثر مردم��ش در کمپهای آوارگان زندگی می کنند 
از سال 2007 تحت محاصره اسراییل و مصر بود و با 
این وجود، همچنان هسته مقاومت فلسطینیان بود و 
این محاصره چند ساله نتوانست مقاومت را تضعیفش 
کند. البته مردم در غزه در طول این مدت از ابتدایی 
ترین حقوق انس��انی محروم ب��وده اند و از نظر غذا و 
دارو و زیرساختهای اولیه شهری در مضیقه شدیدی 
ق��رار داش��تند. در واق��ع در کنار قتل ع��ام تدریجی 
م��ردم غزه، یکی از اهداف اصلی اس��راییل از تحمیل 
این دش��واری های عدیده به مردم غزه، شکستن این 
م��ردم بود و ایجاد خلل در تصمیم آنها برای مقاومت 
و ایستادن مقابل اسراییل. هدف اسراییل این بوده که 
مردم را از حمایت از حماس منصرف کند و آنها را به 
تقابل با این گروه بکشاند، اما به هیچ وجه موفق نبود 
و این سیاس��ت نتیجه معکوس داشت. البته اسراییل 
در کش��تار م��ردم غزه موفق ب��وده و برخی معتقدند 
حمل��ه به غزه، مقدمه »نکبت دوم« اس��ت و هدفش 
پاک سازی قومی س��رزمینهای فلسطینی در آینده. 
)س��کوت و بی تفاوتی دولته��ای غربی در مقابل این 
سیاس��ت قابل توجه اس��ت.(3- تضمین دستیابی به 
منابع نفتی س��والحل غزه: در نزدیکی س��واحل غزه 
منابع غنی نفتی و گازی قرار دارد که هنوز در مراحل 
اولیه کشف و استخراج است. اسراییل که در گذشته 
بخاطر نیاز به منابع انرژی، واردات نفتی-گازی اش را 
افزایش داده بود می خواهد مطمئن شود که به جای 
فلسطینیان بر این منابع کنترل یابند و از آنها منتفع 

ش��وند. مشخص است که تا وقتی یک کشور مستقل 
فلس��طینی در صحنه بین الملل وجود نداشته باشد 
و ت��ا وقتی که غزه از نظر حق��وق بین الملل عضوی 
از جامعه جهانی محسوب نش��ود، اسراییل می تواند 
س��الها)اگر نه ده��ه ها( بر این منابع کنترل داش��ته 
باشد. 4- همکاری با مصر در جهت مبارزه با حماس: 
سقوط حسنی مبارک اس��راییل را بسیار نگران کرد 
و این رژیم را واداش��ت به فکر جانشینی برای اخوان 
المس��لمین باشد؛ جانش��ینی که برخوردی دوستانه 
تر با صهیونیس��م داشته باش��د. کودتای السیسی که 
پشت پرده از سوی امریکا و اسراییل حمایت می شد 
این امکان را مهیا کرد. اسراییل دیگر می دانست که 
در ص��ورت حمله به غزه، از حمایت مصر در محاصره 
و س��رکوب این منطق��ه برخوردار خواهد ب��ود، زیرا 
السیس��ی هم با حماس دش��منی دارد)در حالی که 
اخوان المس��لمین از برخی جهات با حماس شراکت 
داش��ت(. 5- متحد کردن اس��راییل با جامعه یهودی 
دنیا: در حالیکه مذاکرات صلح برای بار نهم شکس��ت 
خورد، گسستی عمیق بین اسراییل و جمعیت یهودی 
اروپ��ا و لیبرالهای غربی ایجاد ش��د و یکی از اهداف 
نتانیاهو در این زمان این اس��ت که بین اس��راییل و 
جامع��ه یهودیان در غرب نزدیکی و اتحاد ایجاد کند. 
اکنون برای همه دنیا مس��جل ش��ده که اسراییل که 
پنج دهه اس��ت سرزمینهای فلس��طینی را به شکل 
غیرقانونی تصرف کرده و از 1967 تاکنون 850 هزار 
ش��هرک نشین را در آنجا س��کنی داده و دیوار حائل 
در این منطقه ساخته، قصدی برای ترک این نواحی 
ندارد که هیچ، هدفش تصرف نواحی زمینهای بیشتر 
اس��ت. در این میان جامعه یه��ودی در اروپا و امریکا 
بین انتخاب عقب نش��ینی از سرزمینهای فلسطینی 
و استمرار اش��غال، بین دوراهی گیر کرده. همزمان، 
اختالف��ات درون خوِد اس��راییل هم ب��اال گرفته و به 
حد خطرناکی رس��یده است. این موضوع در تابستان 
2011 یعن��ی زمان��ی ک��ه صدها هزارنف��ر در داخل 
اسراییل همزمان با بهار عربی، در تظاهرات اعتراضی 
شرکت کردند، مشهود شد. و می دانیم که هیچ چیز 
مثل جنگ جامعه اسراییلی را با هم متحد نمی کند 
و جنگ اخیر هم چنین کاربردی داش��ت، کما اینکه 
می ش��نویم بیش از 95 درصد از یهودیان اسراییل از 
جنایات جنگی دولتش��ان در غزه حمایت می کنند. 
بنابراین می بینیم که حمله به غزه باعث شد جامعه 
اس��راییل که پی��ش از این در تقابل ب��ا نتانیاهو قرار 
داش��ت، از او حمایت کند. البته این را هم باید گفت 
که این حمایت، چندان قابل اطمینان نیس��ت و می 
تواند دوام کمی داشته باشد و این یعنی مشکل اصلی 

برای دولت نتانیاهو همچنان ادامه خواهد داشت.
آیا اسراییل به این اهداف رسیده است؟ به نظر 
شما حمله به غزه-که همچنان ادامه دارد- تاکنون 

برای اسراییل موفقیت در بر داشته یا شکست؟
آش��کار است که اسراییل در اهداف اصلی اش از 

حمله به غزه شکس��ت خورده است. اسراییل اکنون 
در افکار عمومی جهان بیش از هر زمان دیگر منزوی 
اس��ت. مردم غرب اکنون بیش از هر زمان دیگری از 
اس��راییل نفرت دارند و نه تنها از جنایات اس��راییل 
در غزه، بلک��ه از حمایت دولتهای خودش��ان از این 
رژیم ناراح��ت و عصبانی اند. اکنون جنبش »تحریم 
اسراییل« شدت و سرعت زیادی گرفته، درست مثل 
جنب��ش تحریم رژی��م آپارتاید آفریق��ای جنوبی در 
اواخر دهه 1970. به نظر می رس��د اسراییل اکنون 
وارد مرحله ای شده که رژیم آفریقای جنوبی در آن 
زمان دچارش شد، یعنی ورود به مرحله انزوا در افکار 
عمومی، و تازمانی که به خواسته های عمومی چون 
پایان اش��غال و شهرک س��ازی و موافقت با صلحی 
عادالنه تن ندهد، از این مرحله خارج نخواهد ش��د. 
ی��ک دلیل دیگر عدم موفقیت اس��راییل، که البته با 
دلیل اول مرتبط است، شکست ارتش این رژیم مقابل 
حماس است. اس��راییل مدعی است با هدف دفاع و 
جلوگیری از راکت پرانی حماس به غزه حمله کرده، 
در حالی که مش��خص اس��ت که این جمعیت بزرگ 
غیرنظامی غزه اس��ت که هدف حمالت اسراییل قرار 
گرفته. حمله ای که تاکنون به کش��ته شدن بیش از 
دوهزار نفر و زخمی شدن بیش از ده هزار فلسطینی 

منجر شده که از این آمار، یک اقلیت کوچک مربوط 
به نیروهای نظامی یعنی جنگجوهای حماس است، 
در حالی که از 68 اسراییلی که)بر طبق آمار رسمی 
دولت اسراییل(تاکنون کشته شده اند، 65 نفر نظامی 
بوده اند. مقایسه ای گذرا بین آمار کشته ها واقعیت 
را نشان می دهد: اسراییل می جنگد و بیش از همه، 
غیرنظامیان محاصره ش��ده را می کشد و حماس در 
موضع دفاع و مقاومت)حمله را اس��راییل آغاز کرد( 
می جنگد و بیش از همه، س��ربازان طرف اشغالگر را 
می کش��د. همچنین، واقعیت حاکی از آن است که 
با وجود ش��دت عمل اسراییل و نیروی پرتعدادی که 
ای��ن رژیم به کار گرفته، حماس همچنان با ش��دت 
ب��ه راکت پران��ی ادامه می ده��د. در واقع باید گفت 
که حماس در برابر ارتش اس��راییل، که مدرن ترین 
ارتش خاورمیانه اس��ت، بسیار عالی عمل کرده و در 

تاری��خ جنگهای چریکی به رک��وردی جالب توجه و 
دور از انتظار دست یافته است. جالب است که اکنون 
حمای��ت از حماس بیش از زم��ان قبل از آغاز جنگ 
است. اینها همه به این معناست که، حداقل در حال 
حاضر، دولت وحدت ملی که قرار بود در فلس��طین 
تش��کیل شود از حمله جان س��الم بدر برده و حتی 
تقویت ش��ده است. در خارج، حمایتها از فلسطین از 
س��طح افکار عمومی به سطح دیپلماتیک و سیاسی 
ارتقا یافته و تحریمهای اتحادیه اروپا بر ضد ش��هرک 
س��ازی ها برای اولین بار اجرایی شده است؛ بسیاری 
از کشورهای امریکای التین سفرایشان را از اسراییل 
فراخوانده اند و وقایعی از این دست در حال افزایش 
اس��ت. اینها از نظر سیاسی یک فاجعه برای اسراییل 

محسوب می شوند.
از نظر شما آیا وقایع عراق و اوکراین در زمان 
بندی اس�راییل ب�رای حمله به غزه تاثیر داش�ته 

است؟
بله، اس��راییل در سوء استفاده از چالشهایی که 
در جاه��ای دیگر اتفاق می افت��د و همزمان کردن 
جنگهایش با ای��ن اتفاقات ید طوالیی دارد. مثال در 
س��ال 1982، در جریان جنگ فالکند )بین انگلیس 
و آرژانتین(، اسراییل به لبنان حمله کرد تا هم نظم 
مورد نظرش را در این کشور اعمال کند و هم نقطه 
پایانی بگذارد بر حضور سازمان آزادیبخش فلسطین 
در بی��روت. البت��ه آن اقدام اس��راییل ب��ا اینکه  به 
اش��غال جنوب لبنان تا س��ال 2000 و کشتار بیش 
از 20 هزار لبنانی و نیز اخراج س��ازمان آزادیبخش 
فلس��طین از این کشور منجر شد، در نهایت به یک 
شکس��ت برای اس��راییل مبدل گش��ت، زیرا باعث 
تشکیل حزب اهلل لبنان شد؛ نیرویی که شکل گیری 
اش نتیجه مستقیم ظلمها و بیرحمی های اسراییل 
و ض��رورت مبارزه با ای��ن مظالم بود. اس��راییل در 
هنگام جنبش موس��وم به بهار عربی در سال 2012 
هم از فرصت اس��تفاده و به غ��زه حمله کرد. اکنون 
هم از فرصت اس��تفاده و همزمان با اتفاقات اکراین 
و عراق و توجهی که رس��انه ه��ا و مردم دنیا به این 
وقایع دارند، برای بار چندم به غزه حمله کرده است. 
البته با توجه به نقش فعالی که رس��انه و شبکه های 
اجتماع��ی در پر کردن غیبت بعضا عامدانه رس��انه 
های اصلی از صحنه غ��زه دارند، می توان گفت که 
این فرصت طلبی اس��راییل عمال با شکس��ت مواجه 
ش��ده اس��ت.  در واقع این اولین بار است که شبکه 
ه��ای اجتماعی ب��ه عنوان رس��انه ای اصلی آگاهی 
بخ��ش در س��طح افکار عمومی دنی��ا نقش اصلی را 

برعهده گرفته است.
درب�اره مواض�ع جهان�ی، بخص�وص مواضع 
کش�ورهایی چون امری�کا و نیز اتحادی�ه اروپا و 

مصر در قبال غزه چه فکر می کنید؟
فک��ر کنم در خالل صحبتهای قبلی ام تا حدی 
به این س��وال جواب داده ام. توجه داشته باشید که 
در ده��ه 1980، زمانی که اکثر کش��ورهای جهان 
دولت آپارتاید آفریقای جنوبی را تحریم کرده بودند، 
امری��کا و انگلیس همچنان از این دولت حمایت می 
کردند و تنها در انتهای ماجرا بود که آنها هم به این 
تحریمها پیوس��تند. به نظرم این وضعیت در جریان 
محکومی��ت جهان��ی رژیم آپارتاید اس��راییل هم در 

حال تکرار شدن است.
همانطور که می دانی��د، نتانیاهو در آغاز حمله 
به غزه، کش��ته شدن س��ه نوجوان شهرک نشین را 
که وی به حماس نس��بت می داد دلی��ل این حمله 
معرفی می کرد، در حالی که بعدها مش��خص ش��د 
و خوِد پلیس اس��راییل ه��م اعتراف کرد که حماس 
نقشی در این قتلها نداشته است. سوالم این است که 
آیا جامعه اسراییل نس��بت به این دروغ گویی های 
آش��کار نتانیاهو و همکارانش واکنش��ی نشان نمی 
دهد؟ آیا س��اکنان اس��راییل -با توجه به اینکه قتل 
این نوجوانان و انتس��اب آن ب��ه حماس بهانه حمله 
به غزه قرار گرفته- نمی پرس��ند که این نوجوانان را 

واقعا چه کسانی به قتل رسانده اند؟
باید بگویم که این واقعا سوال خوبی است. اینکه 
چرا جامعه اسراییل به این راحتی خریدار دروغهایی 
اس��ت که توس��ط رهبرانش گفته می ش��ود. جواب 
این س��وال کمی پیچیده اس��ت ولی به طور خالصه 
می توان گفت که سیس��تم سیاس��ی در اس��راییل، 
اصطالحا دموکراس��ی برای یهودیان اس��ت؛ آن هم 
ن��ه برای تمام یهودی��ان، چرا که م��ی دانیم که در 
اسراییل یهودی ها آفریقایی عمال مورد تبعیض قرار 
گرفته و ش��هروند درجه دو به حساب می آیند. این 
نوع دموکراسی را از نظر جامعه شناسی، دموکراسی 
»هِرن اُِولک«)herrenevolk( می نامند که کلمه 
ای اس��ت که توس��ط نازی های آلمان استفاده می 
ش��د که معتقد بودند آریایی های آلمانی ها برترین 
ن��ژاد و در نتیج��ه از ملتهای دیگ��ر اروپایی برتر و 
باالتر هس��تند. مث��ل آنچه در آفریق��ای جنوبی در 
زمان آپارتاید می گذش��ت و سیاهان از اغلب حقوق 
محروم بودند و اساس��ا انسان شمرده نمی شدند. در 
اس��راییل هم اتفاقی مش��ابه افتاده است و ارتش و 

جامع��ه پذیرفته اند که باید ش��ش میلیون عرب را 
تحت کنترل بگیرند و حقوقی انسانی چندانی برای 
اکثر آنها قائل نباش��ند. در واقع یهودیان پس از 47 
سال اشغال و سرکوب فلس��طینیان، که باعث شده 
یهودیان نژاد برتر در اس��راییل باشند و از منافع آن 
بهره مند ش��وند، به جایی رسیده اند که دیگر اساسا 
فلسطینیان را انسانهایی برابر نمی دانند و در نتیجه 
حق��وق برابری و یا در واقع اص��ال حقوقی برای آنها 
قائل نیس��تند. ای��ن نوع طرز فکر ب��رای بقاي رژیم 
آپارتاید اسراییل الزم و ضروری است. در حال حاضر 
آن دس��ته از اس��راییلی هایی که کمتر از 50 سال 
س��ن دارند نمی توانند به یاد بیاورند که آنچه پیش 
از س��ال 1967 اس��راییل نام گرفته بود واقعا چطور 
ب��ود. برای آنها اش��غال و آپارتاید ضد فلس��طینیان 
به امری عادی تبدیل ش��ده است. در چنین جامعه 
ای، نوعی »حقیقت پنداری دروغ«- ش��بیه آنچه در 
رمانه��ای جورج اورِول می بینیم- باب ش��ده یعنی 
دروغ ب��ه عن��وان حقیقت پذیرفته و ب��ه حقیقت به 
عنوان دروغ حمله می ش��ود. در واقع همه اسراییلی 
ها می دانند ته قلبشان می دانند که آنچه انجام می 
دهند ضداخالقی و غلط اس��ت، ولی عدم تمایل آنها 
به توقف این رفتار غلط باعث شده است تا آنها مایل 
باش��ند که دروغهای رهبرانشان را بپذیرند تا از این 
طریق با احس��اس گناه خود مبارزه کنند. آنها برای 

ادامه دادن اش��غال و تبعیض و رفتار غیرانس��انی با 
فلسطینیان عمیقا احتیاج دارند تا این دروغها را باور 
کنند. آنها برای اینکه بتوانند فلس��طینیان را بکشند 
ابتدا باید چنین فرض و باور کنند که فلس��طینیان 
انس��انهای برابر نیس��تند. ن��ازی ها هم ای��ن را می 
دانس��تند زیرا آنها هم قانونا یهودی ها را انسان برابر 
نمی دانس��تند و در واقع آنها را شبه انسان به شمار 
آوردند و سپس میلیونها نفر از آنها را کشتار کردند. 
کش��تن خونس��ردانه افرادی که فکر می کنید مثل 
ش��ما انسانند، سخت است و شما قبال باید آنها را در 

ذهنتان از مقام انسان برابر بودن خلع کنید.
رئی��س  مع��اون  فِیگلی��ن،  موش��ه  اخی��را 
کنس��ت)پارلمان( اسراییل از نقش��ه هایی مبنی بر 
خالی کردن غزه از فلس��طینیان و اس��راییلی کردن 
این شهر صحبت کرده است. به عنوان آخرین سوال 
دوس��ت دارم بدانم به نظر شما رهبران اسراییل چه 

برنامه ای را برای آینده غزه در سر می پرورانند؟
پیش بینی اینکه در ذهن نتانیاهو چه می گذرد 
سخت است... البته باید توجه داشت که فردی مثل 
فیگلی��ن، که ه��م حزب��ی نتانیاهو هم اس��ت، یک 
افراطی گمنام نیس��ت. شاید او با این حرفها در حال 
مقدمه چینی برای رئیس��ش باشد. به هر حال قبال 
هم اش��اره کردم که هدف نهایی صهیونیسم، تخلیه 
کامل فلس��طین از فلسطینیان اس��ت. صهیونیستها 
حت��ی در س��ال 1896 هم بر این ه��دف تاکید می 
کردن��د و هرتزل در آن س��ال در نوش��ته هایش به 
چگونگی تخلیه اکثریت جمعیت و اینکه نباید اجازه 
بازگش��ت به آنها داد اشاره کرده است. این اتفاق در 
سال 1948 افتاد و من شک ندارم که صهیونیستها 
در نهایت هدفی جز پاکس��ازی قومی کل س��رزمین 
فلس��طین ندارند و اکنون حتی آشکارا از این برنامه 
صحب��ت می کنند. آنها صرفا ب��ه دنبال یک فرصت 
مناس��ب برای اجرایی کردن این نقش��ه می گردند؛ 
مثال زمان��ی که چالش بین داع��ش)ISIS( و غرب 
گسترده شود. رهبران صهیونیست همیشه از چنین 
فرصتهایی استفاده کرده اند و باید آماده بود تا با همه 
قوا در مقابل آنها ایستادگی کرد. اگر بخواهم درباره 
آینده نزدیک صحبت کن��م باید بگویم که نتانیاهو، 
مثل همه نخست وزیران قبلی اسراییل_شاید به جز 
اسحاق رابین در آخرین ماههای نخست وزیری اش 
پیش از اینکه به قتل برس��د_ تالش خواهد کرد تا 
به اش��غال ادامه بدهد و نقش اس��راییل را به عنوان 
بازیگ��ر نظامی اصلی در آس��یا حفظ کن��د. در این 
صورت است که ادامه حمایت امریکا و اتحادیه اروپا 
از اس��راییل تضمین می ش��ود و آنها همه تالششان 
را ب��رای ادامه این وضعیت ب��ه کار خواهند برد. در 
واق��ع آنها برای جلوگیری از تغییر این وضع به ضرر 
اسراییل، از هیچ ش��ناعتی دریغ نخواهند کرد، کما 

اینکه تاکنون نیز چنین بوده است.

تفرقه در بین فلسطینیان 
از اهداف اصلی و 

همیشگی اسراییل بوده 
زیرا بدیهی است که 

در این صورت آسان تر 
می توان فلسطینیان را از 

سرزمینشان را 
بیرون راند
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اعتراف نخست وزیر ایتالیا
نخست وزیر ایتالیا ضمن تمجید از نقش آیت اهلل سیستانی 
به نقش فتواهای وی در شناس��ایی چهره واقعی اس��الم اش��اره 

کرد. 
ماتیو رنزی نخس��ت وزیر ایتالیا گفت: غرب با فتواهای آیت 

اهلل سیستانی توانست چهره واقعی اسالم را بشناسد.
وی افزود: جنایاتی که ضد ملت عراق  در چهار دهه گذشته 
رخ داده اس��ت از آنچه علیه یهودیان در آلمان رخ داده است به 
مراتب بیش��تر بوده است اما رهبران شیعی هرگز از پیروان خود 

نخواسته اند که از بقیه طوائف پس از سال 2003 انتقام بگیرند 
و همواره افراد طوایف دیگر را برادران خود دانس��ته اند.نخس��ت 
وزیر ایتالیا اعالم کرد: تاریخ، مواضع انسانی آیت اهلل سیستانی را 

ثبت خواهد کرد و آن را جاودان می کند.

تاخیر در محاکمه شیخ »النمر« 
دستگاه قضایی عربستان سعودی، محاکمه شیخ »نمر 
النمر« را به 9 شهریور به تعویق انداخت.  به گزارش پایگاه 
خبری »العهد«، دستگاه قضایی عربستان سعودی که قرار 
ب��ود حکم تجدید نظر در پرونده ش��یخ »نم��ر باقر النمر« 
روحانی برجسته این کشور را اعالم کند، محاکمه وی را به 
یک شنبه 31 آگوست )نهم شهریور ماه سالجاری( به تعویق 
انداخت.ش��یخ النمر از دو سال گذش��ته بر اساس اتهامات 

واهی عربستان سعودی، دستگیر و زندانی شده است.

کنگره حزب سوسیالیست متحد ونزوئال 
س��ومین کنگره حزب سوسیالیست متحد ونزوئال با 
عنوان »جوانان« جهت بهره گیری از انتقادات و پیشنهادات 
جوانان حزب به منظور اصالح و پیشرفت ساختار انقالب 
بولیواری این کشور در »کاراکاس« برگزار خواهد شد.  به 
گزارش فارس ، »نی��کالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
از جوانان حزب سوسیالیست متحد کشور درخواست کرد 
تا با ارائه ایده و نظرات متعدد به پیش��رفت هرچه بیش��تر 
انق��الب بولیواری کمک کنند تا دولت بتواند طی برگزاری 
س��ومین کنگره این حزب از تاریخ 10 تا 12 سپتامبر )19 
تا 21 ش��هریور( در »کاراکاس« پایتخت ونزوئال مشکالت 

موجود را اصالح کرده و از آن ها بهره گیری کند.

سرکوب گري پلیس سوئد  
س��وارکاران پلیس س��وئد با حمله به سمت معترضان 
ضدفاشیس��م و نژادپرس��تی در یکی از شهرهای این کشور 
چندی��ن نفر از آنها را به ش��دت زخمی کردن��د.  به گزارش 
راشاتودی؛ دستکم 10 نفر در جریان حمله پلیس محلی به 
راهپیمایی مردم این کش��ور علیه حزب نئونازی این کشور 
زخمی ش��دند. برخوردها پ��س از آن آغاز ش��د که فعالین 
ضدفاشیسم سعی کردند مسیر حرکت طرف مقابل را مسدود 
کنند.در حدود 1500 نفر در میدان لیمهامن در مرکز مالمو 
تجمع کردند تا به سخنرانی از پیش برنامه ریزی شده استفان 
جاکوبسون، رهبر حزب نئونازی سونسکارناس اعتراض کنند.

پکن ادعای واشنگتن را رد کرد
وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای ادعا و انتقاد آمریکا 
نسبت به پرواز خطرناک یک فروند جت جنگنده این کشور 

و نزدیکی به یک هواپیمای جنگی آمریکایی را رد کرد.
 به گزارش رویترز، وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای 
ادعا و انتقاد آمریکا نس��بت به پ��رواز خطرناک یک فروند 
ج��ت جنگنده این کش��ور  و نزدیکی به ی��ک هواپیمای 
جنگ��ی آمریکایی را رد کرد.وزارت دفاع چین در بیانیه ای 
اعالم کرد که انتقاد آمریکا از پکن بی پایه و اس��اس است 
و خلب��ان جت جنگنده چینی با حفظ فاصله از هواپیمای 
گشت زنی نیروی دریایی آمریکا در حال پرواز بوده است.

اقدامات قابل تامل کاستاریکا
مدیر س��ازمان اطالعات و امنیت کاستاریکا از بررسی 
برنامه ه��ای محرمانه ای��االت متحده آمری��کا که با هدف 
بی ثبات س��ازی دولت کوبا در کش��ورش صورت می گرفته 
خبر داد. ب��ه گزارش خبرگزاری »پرنس��ا التینا«، »ماریانو 
فیگوئرس« مدیر سازمان اطالعات و امنیت کاستاریکا گفت 
که کشورش قصد دارد برنامه های محرمانه و سری آمریکا 
را که با هدف بی ثبات کردن دولت کوبا در کاستاریکا انجام 
می گرفته بررسی کند. سازمان آمریکایی توسعه بین المللی 
)ی��و اس اید( از س��ال 2009 جوان��ان ونزوئالیی، پرویی و 
کاس��تاریکایی را در کوبا به کار گرفته تا به وس��یله آن ها 

حزب مخالفی برای دولت کوبا تشکیل دهد.

گسترش تظاهرات ضد دولتی در پاراگوئه
با گذش��ت 5 ماه از تظاه��رات در پاراگوئه، همچنان 
روند اعتراضات در بین گروههای سیاسی و اجتماعی این 
کش��ور رو به افزایش اس��ت.  به گزارش فارس ، معلمان، 
پزش��کان و بخ��ش حمل و نق��ل پاراگوئه ط��ی چند روز 
اعتص��اب و برپایی تظاهراتی اعتراض خود را از سیاس��ت 
دولت این کش��ور اعالم کردند. هزاران پزشک پاراگوئه ای 
طی تظاهراتی اعالم کردند که از 2شنبه هفته آینده پس 
از اتمام اعتصاب معلمان این کش��ور اعتصاب خود را علیه 
سیاس��ت های دولت »هوراس��یو کارتس« رئیس جمهور 

پاراگوئه آغاز خواهند کرد.

هشدار حزب اهلل درباره تحوالت منطقه 
 معاون رئیس ش��ورای اجرایی حزب اهلل لبنان با بیان 
اینکه خطر تروریس��م خطری اس��ت که تمامی لبنان را 
تهدی��د می کند، گفت: تکفیری ها در مرزهای لبنان آماده 

انجام حمالت جدیدی هستند. 
معاون رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان در سخنانی 
هشدار داد: هزاران تکفیری و تروریست همچنان در مرزهای 
ش��رقی لبنان حضور دارن��د و آماده انج��ام حمالت جدید 
هس��تند. برای همین از تمامی طرف های سیاس��ی لبنان و 
به ویژه ائتالف "8 مارس" و "14 مارس" و تمامی مؤسس��ات 
نظامی و امنیتی در لبنان می خواهم تا موضعی فراگیر و مهم 
در قبال حمالت تکفیری ها به لبنان اتخاذ کنند. وی گفت: ما 
خوشحالیم که ائتالف "14 مارس" به اشتباه خود در خصوص 
عدم وجود اعضای القاعده در لبنان اعتراف کردند. تروریسم 
تکفیری جنگی فراگیر را علیه لبنان آغاز کرده و همگان نیز 
باید مسئولیتی فراگیر و مهم را در قبال این جنگ بر عهده 
بگیرند. قاووق خاطرنش��ان کرد: خطر تروریس��م که تمامی 
مقدس��ات را تهدید می کند خطری اس��ت که همگان را در 
لبنان مورد هدف قرار داده است و ما نیاز به اسناد و دالیلی 
برای ثابت کردن این مس��اله نداریم. زمانی که این خطر را 
احس��اس کردیم به مقابله با آن پرداختیم. افراد زیادی به ما 
اعتراض کردند و فشارهای داخلی، عربی و بین المللی زیادی 
علیه ما اعمال شد تا نیروهایمان را از سوریه خارج کنیم. این 
چیزی نیست جز اینکه ما باید قربانی جنگی داعشی باشیم 

همان طور که در موصل یا سنجار عراق رخ داد. 
در این میان س��ایت مربوط ب��ه "جبهه النصره" نواری 
ویدئویی را منتش��ر کرد که در آن نظامی��ان لبنانی ربوده 
شده توس��ط این گروه برای آزادی خود از حزب اهلل لبنان 
خواسته اند از سوریه خارج شود. در این میان  سایت مربوط 
ب��ه جبه��ه النصره ن��وار ویدئویی را پخس ک��رد که در آن 
تع��دادی از نظامیان لبنانی که توس��ط گروه جبهه النصره 
در عرسال ربوده شده بودند، خواهان عقب نشینی نیروهای 
حزب اهلل از سوریه ش��دند تا این گروه آن ها را آزاد کند. در 
این میان گروهک تروریس��تی »داعش«، تنها چند ساعت 
پس از پخش فیلم نظامیان لبنانی ربوده شده توسط »جبهه 

النصره«، فیلمی از گروگان های در چنگش را منتشر کرد.

گفت و گوی اختصاصی با هایم بریشیث، فیلمساز و تحلیلگر یهودی

نتانیاهو نتوانسته به اهداف اصلی اش از حمله به غزه برسد

متحدان آمریکا یك به یك در حال از دست دادن جایگاه 
مردمي خود هستند چنانکه بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی 
در فرانس�ه، محبوبیت رئیس جمهور فرانسه نزد فرانسویان در 

سقوطی بی سابقه هم اکنون به ۱7 درصد رسیده است.
 نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه ایفوپ برای نشریه فرانسوی 
»ژورنال دو دیمانش« نش��ان می دهد، محبوبیت مردمی »فرانسوآ 
اوالند« رئیس جمهور فرانسه هم اکنون به 17 درصد رسیده است و 
تنها 17 درصد فرانسویان از وی رضایت دارند.بر اساس این گزارش، 
تنها 17 درصد فرانسویان در پاسخ به پرسش این نظرسنجی مبنی 
بر اینکه »آیا از فرانسوآ اوالند به عنوان رئیس جمهور فرانسه راضی 
هس��تید؟« پاسخ مثبت دادند و پاسخ حدود سه چهارم فرانسویان 
به این پرسش منفی بود.با این میزان کاهش محبوبیت، هم اکنون 
می ت��وان اوالند را رئیس جمه��ور رکورددار کاه��ش محبوبیت در 
فرانسه دانست.اوالند هم اکنون عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهور 
جمهوری پنجم فرانسه را یدک می کشد و فرانسویان وی را در اداره 

امور کشور و برآورده کردن انتظارات و خواسته ها خود ناتوان ارزیابی 
می کنند.در ادامه اعتراض ها به سیاس��ت هاي اوالند»بنوآ هامون« 
سیاس��تمدار فرانس��وی در گفت وگو با روزنامه فرانسوی لوپاریزین 
در اظهاراتی اعالم کرد: »من و آرنو مونتبورگ وزیر اقتصاد فرانسه 
دیگر در حال پیوستن به جبهه منتقدان دولت سوسیالیست فرانسه 

هستیم که نسبت به سیاست اقتصادی دولت اعتراض دارند.«
وی با انتقاد از طرح های بودجه ای رئیس جمهور و نخست وزیر 
فرانس��ه افزود: »احیای تقاضا شرط موفقیت سیاست عرضه است. 
اگر فرانس��ویان درآمد کافی نداشته باشند، چگونه می توان چیزی 
به آنها فروخت؟« انتقاد این سیاس��تمدار فرانسوی از سیاست های 
اقتصادی دولت در حالی صورت می گیرد که »ژان لوک مالنشون« 
دیگر سیاستمدار فرانسوی عضو حزب چپ فرانسه نیز در انتقاد از 
سیاست های دولت فرانسوآ اوالند اعالم کرد که سیاست های دولت 
وی در حال نابودی فرانس��ه و خفه کردن کس��انی است که قادر به 

دفاع از خود نیستند.

س�رانجام پس از دو هفته س�کوت و بي تفاوتي س�رانجام 
اعتراض ه�اي مردمي اوبام�ا را وادار به واکنش کرد،  یك مقام 
دولت آمریکا در این باره گفت رئیس جمهور دس�تور بازنگری 
برنام�ه های ف�درال و بودجه هایی را صادر کرده اس�ت که بر 
اس�اس آن، نیروهای پلیس ایالتی و محلی می توانند اقدام به 

خرید تجهیزات نظامی کنند. 
 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز ش��نبه دستور بازنگری 
توزیع تجهیزات نظامی را میان نیروهای پلیس ایالتی و محلی صادر 
کرد.یک مقام ارش��د دولت اوباما در این باره اعالم کرد علت صدور 
این دستور توس��ط اوباما، نگرانی های به وجود آمدن در خصوص 
نحوه اس��تفاده از این گونه تجهیزات در جری��ان مقابله با ناآرامی 
های نژادی در شهر فرگوسن ایالت میسوری است.وی افزود رئیس 
جمهور آمریکا می خواهد از این موضوع آگاه شود که آیا ادامه این 
برنامه ها که پس از حمالت 11 س��پتامبر سال 2001 آغاز شدند، 
اقدامی مناس��ب اس��ت یا نه، و اینکه آیا نیروه��ای پلیس ایالتی و 

محلی، آموزش های مناسب را در این خصوص دیده اند.
بسیاري از ناظران سیاسي بر این عقیده اند که اوباما براي مواجه 
نش��دن با اعتراض ه��اي مردمي این اقدام را صورت داده اس��ت که 
دستاوردي براي جنبش اعتراضي میسوري در برابر سرکوب گري هاي 
نژاد پرستانه پلیس آمریکا است. البته اعتراض هاي مردمي همچنان 
ادامه دارد چنانکه هزاران نیویورکی در اعتراض به کشته شدن یک 
سیاهپوست توسط پلیس، تظاهرات کردند.اریک گارنر که شهروند 
43 س��اله سیاهپوست آمریکایی اس��ت، پدر شش  فرزند است که 
ماه پیش توس��ط پلیس نیویورک خفه ش��د.همچنین صدها نفر از 
مردم واشنگتن در حمایت از سیاه پوستان فرگوسن و در اعتراض به 

نژادپرستی نیروهای پلیس،  تظاهرات کردند.
ای��ن معترضان ضمن اعالم همدردی خ��ود با خانواده مایکل 
براون، نوجوان غیرمس��لحی که توس��ط یک��ی از نیروهای پلیس 
فرگوسن کشته شد، خواهان مجازات هرچه سریعتر قاتل او شدند.
در این میان در اقدامي که مردم آن را فریبکاري دولت مي دانند. 

اصرار اوالند بر منفورترین رئیس جمهور بودنعقب گرد اوباما در برابر اعتراض هاي فرگوسن 

باید گفت که حماس در 
برابر ارتش اسراییل، 
که مدرن ترین ارتش 

خاورمیانه است، بسیار 
عالی عمل کرده و در 

تاریخ جنگهای چریکی 
به رکوردی جالب توجه 
و دور از انتظار دست 

یافته است

نماینزديک
ِبِرش��یث«  »های��م 
 )Haim Bresheeth(
نام��ی آش��نا در محافل 
انگلیس��ی  آکادمی��ک 
م��ی  محس��وب  زب��ان 
شود؛ اس��تاد دانشگاه 
فیلمساز  و  نویسنده  و 
بخاط��ر  ک��ه  یه��ودی 
انتقادات تندش از سیاس��تهای ضدانسانی 
اس��راییل، تابعی��ت اس��راییلی اش باط��ل 
ش��د. پرفسور برش��یث که در سال 2002 
از »دانش��گاه لن��دن ش��رقی« در انگلیس 
بازنشس��ته شده و اکنون در »مدرسه عالی 
تحقیق��ات ش��رقی و آفریقایی« تدریس می 
کند، نویس��نده کتابهای معروف و پرفروشی 
چ��ون »مقدم��ه ای ب��ر هولوکاس��ت«)چاپ 

شده در س��ال 1993( و »هولوکاست برای 
مبتدی��ان«)1997( و »جنگ خلیج فارس و 
نظم نوین جهانی«)1992( است و کتابهایی 
نیز در زمینه س��ینما نوشته مانند »سینما و 
حافظه: پیوند خطرناک«)2004( و »تعارض 
و فرهن��گ بص��ری معاص��ر در فلس��طین و 
اس��راییل«. وی در زمین��ه روزنام��ه نگاری 
)به زبانهای عبری و انگلیس��ی( نیز فعالیتی 
طوالنی مدت داش��ته و مدتها عضو ش��ورای 
زب��ان  عب��ری  مع��روف  مجل��ه  س��ردبیری 
مق��االت  و  ب��وده   )Khamsin(»خمس��ین«
بس��یاری در روزنامه هاآرتص و هفته نامه 
انگلیس��ی زبان االهرام)چاپ مصر( به چاپ 
رس��انده است. او که در زمینه تحقیقات در 
زمینه رس��انه سینما نیز کرسی در دانشگاه 
لندن دارد فیلمهای مستند مختلفی ساخته 

ک��ه از آن میان م��ی توان به فیلم مش��هور 
ش��بکه  State of Danger)1982-ب��رای 
بی بی س��ی( اش��اره کرد که مس��تندی بود 
درب��اره انتفاض��ه اول فلس��طینیان. او که 
مدتها در اس��راییل صاحب کرسی»رسانه و 
فیلم و مطالعات فرهنگی« کالج Sapir بوده، 
منتقد جدی دولت اسراییل است و طرفدار 
عقب نشینی اس��راییل از اراضی اشغالی و 
بازگشت این رژیم به مرزهای پیش از سال 
1967. دکتر برش��یث که سالهاست ساکن 
لندن اس��ت با درخواست روزنامه سیاست 
روز ب��رای انجام گفت و گوی��ی درباره حمله 
اس��راییل به غزه موافقت ک��رده و به بیان 
نظرات��ش درباره چرایی ای��ن حمله و اینکه 
این حمله تا چه حد اهداف صهیونیس��تها را 

محقق کرده، پرداخته است.


