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W Iranie coraz ciekawiej
Przegrany kandydat prezydencki Mousavi został oskarżony przez
prorządową gazetę a także przez bliskiego współpracownika
ajatollaha Khameneiego, że jest agentem obcych mocarstw i
zdrajcą – co wygląda na przygotowania do jego
aresztowania.Natomiast z żądaniem unieważnienia wyborów w
Iranie wystąpiła ważna grupa duchownych o nazwie Zgromadzenie
Uczonych i Badaczy z Kom, co jest bezpośrednim wyzwaniem dla
Khameneiego, który publicznie poparł ważność wyborów.
Konflikt między dwoma grupami duchownych irańskich, których
zewnętrznymi figurami są Ahmedineżad i Mousavi nasila się.
A w więzieniach przebywa od tysiąca do dwóch tysięcy
zatrzymanych w czasie demonstracji. Jednym z nich jest irański
blogger Mehdi Khazali, dyrektor Hayyan Cultural Institute w
Teheranie, który został aresztowany i przewieziony w nieznane
miejsce ponieważ napisał na swoim blogu, że prezydent
Ahmadineżad jest przypuszczalnie częściowo żydowskiego
pochodzenia.
Ahmadineżad – pomimo wezwania w przedwyborczej dyskusji przez
innego kandydata do podania swojego pełnego imienia i nazwiska
– nie ujawnił jednego ze swoich imion, które mogłoby wskazywać
na żydowskie pochodzenie. Bahrańska gazeta, która napisała o
wątpliwościach co do pochodzenia irańskiego prezydenta,
została zamknięta na kilka dni – najwyraźniej sprawa jest
bardzo politycznie delikatna w całym regionie. Gdyby
pochodzenie Ahmadinedżada rzeczywiście okazało się nie w stu
procentach islamskie, to pewnie i sprawa fałszerstw wyborczych
zaczęłaby nagle wyglądać zupełnie inaczej…

Izraelska łódź podwodna przepływa Kanał
Sueski
Przypuszczalnie jako ostrzeżenie dla Iranu jedna z trzech
izraelskich łodzi podwodnych, wyposażonych prawdopodobnie w
rakiety o głowicach nuklearnych, przepłynęła Kanałem Sueskim
na Morze Czerwone – znajdując się tu bliżej Iranu niż z Morza
Śródziemnego.
Informacji, podanej przez izraelskie
ministerstwo
obrony,
zaprzeczył
natychmiast Egipt, dodając, że nie będzie
pomagał Izraelowi w zaatakowaniu Iranu.
Gdyby Kanał Sueski został zamknięty,
izraelskie łodzie podwodne musiałyby
płynąć wokół Afryki, co trwa tygodnie.
Wiceprezydent USA Joe Biden najwyraźniej
dał natomiast zielone światło do ewentualnego izraelskiego
ataku na Iran oświadczając: Czy nam się to podoba czy nie,
Izrael jest suwerennym państwem i sam musi zdecydować co jest
w jego interesie i co zamierzają zrobić w sprawie Iranu.

Zostali z matką
Koptyjska matka wygrała w procesie apelacyjnym prawo do opieki
nad swoimi dwoma 15 – letnimi synami. Ich ojciec rok temu
przeszedł na islam i zgodnie z prawem synowie zostali
automatycznie muzułmanami, a ojciec zażądał prawa do opieki
nad nimi, a
sąd niższej instancji we wrześniu 2008 mu ją
przyznał. Matka przez cały czas bała się, że synowie zostaną
odebrani jej przemocą.
Chłopcy pozostaną z matką jako młodzi muzułmanie do skończenia
16 lat, kiedy – wg sądu – będą mogli zdecydować o swojej
religii i zostanie ona wpisana do ich dowodów tożsamości. Nie
jest wcale pewne, że chłopcy, którzy chcą pozostać
chrześcijanami, otrzymają odpowiednie dowody osobiste, ale ich

starszy brat zapowiedział już, że w razie czego wytoczą
kolejną sprawę sądową. I może wygrają, chociaż Koptom coraz
trudniej w Egipcie żyć.

Pod pretekstem niewierności
W Syrii, z powodu zwiększenia liczby zabójstw żon pod
pretekstem niewierności dotychczasowy przepis, określający
maksymalną karę za honorowe zabójstwo wynosi 1 rok zamieniono
na przepis, że kara minimalna wynosić ma dwa lata. Sądy mogą
brać pod uwagę okoliczności łagodzące.
Działacze praw kobiet w Syrii oceniają, że ok. 200 kobiet jest
tam co roku zabijanych w „morderstwach honoru.” Przepisy
traktujące zabójstwa honorowe jako podlegające minimalnej albo
żadnej karze są, według prawa islamskiego certyfikowanego
przez Al Azhar, w niektórych wypadkach zgodne z Koranem.
Chociaż obowiązkowe w islamie jest odpłacenie (kara) za
zabójstwo, to nie ma takiego wymogu, jeśli rodzic zabija swoje
dziecko albo wnuka.

Poważna ofensywa w Afganistanie
Amerykanie rozpoczęli największą
od 2001 ofensywę przeciw
talibom w Afganistanie. Tym razem w prowincji Helmand do akcji
ruszyło 4000 marines – część dodatkowych jednostek, jakie
Obama wysłał do Afganistanu. W odróżnieniu od poprzednich
operacji żołnierze mają zdobyć i utrzymać teren, a także
przeciąć na stałe szlaki zaopatrzeniowe talibów. Również w
innych regionach Afganistanu wojska NATO rozpoczęły ofensywę,
której celem jest zabezpieczenie jak największego wolnego od
talibów terytorium przed sierpniowymi wyborami prezydenckimi.

Lotnicy – islamiści
W ostatnich dwóch latach aresztowano w Pakistanie prawie 60
osób z personelu sił powietrznych z powodu związków z
terrorystami. Nie były to bynajmniej związki czysto

towarzyskie: 6 osób skazano na karę śmierci, a 26 na kary
długoletniego więzienia. Pakistan ma broń atomową, przenoszoną
przez rakiety i samoloty.

Jedność
palestyńska łatwiejsza będzie
bez prezydenta
Policja Autonomii Palestyńskiej aresztowała 10 osób z komórki
Hamasu, której celem było podobno przeprowadzenie zamachu na
prezydenta Autonomii Abbasa. W tym samym tygodniu w Izrealu
aresztowano człowieka Hamasu z Gazy, który próbował po
przeniknięciu
do
Izreala
zorganizować
tam
grupę
terrorystyczną.
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