
 وضعیت نگران کننده زندانیان 
سیاسی در عربستان 

»دیده بان حقوق بش��ر« با انتشار بیانیه ای وضعیت 
امنیتی بازداشت ش��دگان سیاس��ی در عربستان را 
نگران کننده توصیف کرد و خواس��تار آزادی فوری 

آنان شد.
در این بیانیه که در س��ایت این س��ازمان منتش��ر 
ش��ده، آمده اس��ت که از م��ارس ۲۰۲۰ )اس��فند 
۱۳۹۹(، مقام��ات س��عودی مالق��ات ش��خصی با 
زندانیان سیاس��ی در سراس��ر این کشور را به بهانه  
جلوگیری از گس��ترش شیوع »ویروس کرونا« منع 
کرده اند. این در حالی اس��ت که فعاالن س��عودی 
می گویند که مقامات س��عودی ب��ا دالیل غیرقابل 
توجیهی مانع مالقات خانواده های زندانیان سیاسی 

با آنان می شوند.
طبق این بیانیه، »محمد بن نایف« ولیعهد س��ابق 
عربس��تان از اسفند سال گذش��ته بدون هیچ گونه 
اتهامی در بازداش��ت به س��ر می برد. ب��ه وی اجازه 
دی��دار با خان��واده اش را نمی دهن��د و مکان فعلی 
نگهداری از او نامعلوم اس��ت. همچنین به پزش��ک 
نایف نی��ز اجازه معاین��ه او را نمی دهند، به همین 
دلی��ل نگرانی ه��ای جدی در مورد س��المتی نایف 
وجود دارد.دیده بان حقوق بش��ر در ادامه افزود که 
مقامات س��عودی تعدادی از زن��ان فعال در عرصه 
حقوقی عربس��تان را در ماه مه ۲۰۱۸ )اردیبهشت 
۱۳۹۷( دس��تگیر کردن��د ک��ه این آغاز س��رکوبی 
وحش��یانه جنبش حقوق زنان در این کش��ور بود.
ای��ن دیده بان با ابراز نگران��ی از وضعیت زندانیان و 
فعاالن سیاس��ی در زندانهای عربستان، از مقامات 
سعودی خواس��ت به ناظران بین المللی اجازه دهد 
ت��ا از زندان ها و بازداش��تگاه ها به وی��ژه زندان های 

انفرادی بازدید کنند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

تح��رکات نظام��ی آمری��کا در خاورمیانه در حال��ی ابعاد 
جدی��دی گرفت��ه و از س��وی دیگر کش��ورهایی همچون 
انگلیس و آمریکا با نام مقابله با توس��عه نفوذ چین، روسیه 

و ایران به نظامی گری در خاورمیانه می پردازند که 
مع��اون وزی��ر امور خارج��ه آمریکا از تصمیم این کش��ور 
برای ایجاد س��اختاری نظامی در آس��یا شبیه به ناتو خبر 
داد. اس��تفان بیگون، از برنامه واشنگتن برای ایجاد ناتوی 

آس��یایی خبر داد.به گفته بیگون، دیپلمات های آمریکایی 
در ح��ال رایزن��ی با طرف های مختلف برای آماده س��ازی 
مقدمات تش��کیل این ائتالف نظامی هستند. به گفته وی، 
ناتوی آس��یایی می تواند در مرحله اول ش��امل کشورهای 
آمری��کا، ژاپن، اس��ترالیا و هند ش��ده و در مراحل بعدی 
کش��ورهایی همچون کره جنوبی، ویتنام و نیوزیلند را نیز 
در بر بگیرد. این اقدام از س��وی آمری��کا در حالی صورت 
می گیرد که نگاهی به کارنامه آمریکا نشان می دهد که آنها 
در دوره های مختلف به دنب��ال ایجاد اتحادیه های نظامی 
منطقه ای بوده اند که نمود آن را در طرح های این کش��ور 
در تش��کیل ارتش واحد عربی و ارتش کشورهای اسالمی 
به ریاس��ت عربستان می توان مشاهده کرد. ارتش هایی که 

در ظاه��ر ب��رای امنیت منطقه بوده اند اما از یک س��و به 
ایجاد ش��کاف در میان کش��ورهای منطقه پرداختند و از 
س��وی دیگر هرگز اجماعی میان اعضای آن ایجاد نش��ده 
و نتوانستند ادعای مذکور را محقق سازند. نتیجه تشکیل 
بخشی از ارتش عربی نیز کشتارهایی است که در حمالت 
سعودی به یمن صورت گرفته است. حال آمریکا به دنبال 
آن اس��ت که با ادعای تش��کیل ارتش آسیایی از یک سو 
رقابت تس��لیحاتی در منطقه ایجاد نماید و از سوی دیگر 
کشورها را علیه کش��ورهای هدف همچون چین تحریک 
نماید. در اصل سیاست آمریکا نه زمینه سازی برای تشکیل 
ارتش واحد آس��یایی برای تامین امنیت بلکه اقدامی برای 
بره��م زدن ثبات و امنیت در آسیاس��ت که بخش اول آن 

در خاورمیانه پیگیری ش��ده و اکن��ون بعد دیگر آن را در 
دستور کار قرار داده است. واهی بودن ادعای آمریکا برای 
امنیت زمانی آشکارتر می شود که این کشور محور حمایت 
از تروریسم و چند دستگی در مناطق مختلف است. آنچه 
آمریکا امروز مطرخ می س��ازد نه تقویت ژاپن، اس��ترالیا و 
هند بلکه تحریک این کش��ورها به گرفتار شدن در رقابت 
تس��لیحاتی به نام مقابله با چین است چنانکه پیش از این 
نیز در قبال کش��ورهای همجوار دریای جنوبی چین این 
اقدام را صورت داده اس��ت. بر این اس��اس می توان گفت 
که رفتار آمریکا در آنچه تش��کیل ارتش آس��یایی می نامد 
سندی دیگر بر بحران ساز بودن حضور آمریکاست که تنها 

راه مقابله با آن را اخراج آمریکا تشکیل می دهد. 

یادداشت

گزارش

صدمین ش��ب اعتراضات پورتلند آمریکا در حالی دوباره به 
خشونت کشیده ش��د که معترضان با مواد منفجره آتش زا 
به س��مت نیروهای پلی��س حمله و یکی از ای��ن نیرو ها را 

زخمی کردند.
ش��هر پورتلند آمریکا شاهد صدمین ش��ب اعتراضات علیه 
بی عدالتی نژادی و خشونت پلیس بود. پلیس پورتلند، این 
اعتراضات را که این در جنوب شرقی این شهر بر پا شدند، 
»خشونت آمیز« و رفتار معترضان را »خشن« توصیف کرد.

بر اس��اس گزارش��ی که پلیس پورتلند در حساب کاربری 
توئیت��ر خود اعالم کرده معترضان به س��مت مأموران مواد 
منفج��ره آتش زا پرتاب کرده و حداقل یکی از این مأموران 

را مجروح کردند.
پلیس پورتلند همچنین به رویترز گفت در آغاز اعتراضات 
ش��نبه ش��ب، صد ها معترض حضور داش��تند و عده ای نیز 
دستگیر ش��دند.گزارش های دیگری نیز حاکی از آن است 
ک��ه پلیس در جریان این اعتراضات بار ها از گاز اش��ک آور 
استفاده کرد.همچنین اعتراضات شهر راچستر نیویورک در 
پی خفه  کردن شهروند سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس 
ادامه پیدا کرد. معترضان در این ش��هر خواستار استعفای 

شهردار شدند.
ش��هر پورتلن��د در ایالت اورگن آمریکا س��ه ماه اس��ت که 
همچنان یک��ی از کانون های اعتراض��ات و تظاهرات علیه 
نژادپرستی سیستماتیک و خشونت پلیس باقی مانده است. 
از سوی دیگر گروهی آمریکایی اعتراضاتی را علیه دولت در 
6۰ روزه باقی مانده به انتخابات این کش��ور به راه انداخته 
که قرار است در این دوره هر روز با درخواست برای خروج 

دونالد ترامپ و معاونش از قدرت برگزار شود.
در منهتن اعتراضات آغاز شد و جمعیتی حدود هزار نفر در 

آن شرکت کردند. یکی از سخنگویان سازمان دهندگان این 
اعتراضات خطاب به معترضان گفت: ش��ما جایی هس��تید 
که باید باش��ید. با هم در ۲۵ تجمع اعتراضی مختلف برای 
بیرون ک��ردن ترامپ/پنس )مع��اون رئیس جمهور آمریکا( 

شرکت می کنیم.
اعتراضات روز اول این گروه در میدان پارک واشنگتن بعد 
از ۵ س��اعت با گرداندن عروس��ک ب��زرگ ترامپ و پخش 
موس��یقی »مرا نجات بده« پایان یافت. س��ازمان دهندگان 
تاکی��د کردند این ت��ازه آغ��از اعتراضات بوده اس��ت.»اما 
کاپ��الن« یکی از س��ازمان دهندگان بخ��ش نیویورک این 

گ��روه به تلویزی��ون محلی گفت: ما مب��ارزه ای 6۰ روزه را 
ب��رای بیرون ک��ردن ترامپ/پنس از قدرت آغ��از کرده ایم. 
م��ا میلیون ها نفر را در خیابان س��ازمان دهی می کنیم زیرا 
دونالد ترامپ می کوش��د انتخابات را بدزدد و یک آمریکای 

فاشیست را به کرسی بنشاند.
یکی دیگر از س��ازمان دهندگان در پاس��خ به این سوال که 
»آی��ا نگران نیس��تید هدف این اتهام از س��وی ترامپ قرار 
بگیری��د که ش��هرهای در کنترل دموکرات ه��ا تحت تاثیر 
اعتراض��ات و معترضان قرار گرفت��ه؟«، گفت: ترامپ طرف 
خطرناک تر را تحریک می کند. او یکی از کس��انی است که 

حامی اصالحیه دوم کیفرجوهاس��ت ک��ه می گویند چطور 
جرات می کنید بیرون بیایید و برای »جان سیاه پوس��تان با 

ارزش است« اعتراض کنید.
از اوایل خرداد ماه و پس از اقدام افسر پلیس »مینیاپولیس« 
ایالت »مینه سوتا« در قتل »جورج فلوید« شهروند ۴6 ساله 
سیاهپوس��ت آمریکا از طریق فشردن زانو بر روی گردنش 
به مدت ۹ دقیقه، اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس 
آمریکا از ش��هر مینیاپولیس آغاز ش��د و به دیگر شهرهای 
آمریکا و حتی کشورهای دیگر نیز گسترش یافت و تاکنون 
نیز در برخی مناطق ادامه داش��ته و هر بار با کش��ته شدن 
یک ش��هروند سیاه پوس��ت دیگر در آمریکا شعله ورتر شده 
است.ترامپ با شورش��ی و غارتگر توصیف کردن معترضان 
به نژادپرس��تی و خش��ونت پلیس آمریکا، از مقامات محلی 
دموکرات به دلیل آنچه کوتاهی آن ها در برخورد و سرکوب 
معترضان می خواند انتقاد می کند و خودش علیه معترضان 
از نیروهای ویژه و گارد ملی اس��تفاده ک��رده و آن ها را به 
اس��تفاده بیش��تر از این نیروه��ا برای سرکوبش��ان تهدید 

می کند.
اما اعتراضات ضد نژادپرس��تی تنه��ا بحران هفته های اخیر 
دولت آمریکا نیست و نارضایتی از نحوه عملکرد ترامپ در 
مقابله با همه گیری کرونا هم مس��ئله ای است که سرنوشت 
وی در انتخاب��ات پیش روی این کش��ور را تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. ش��هردار س��ان فرانسیس��کو در مصاحب��ه ای 
رئیس جمهور آمریکا را تروریس��ت و دیکتاتور خطاب کرده 
و رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا را در خط مقدم مبارزه 
با او توصیف کرد.»الندن برید« ش��هردار سان فرانسیس��کو 
آمریکا روز ش��نبه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را 

»تروریست« و »دیکتاتور« خطاب کرد.
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تحریف مواضع مرجعیت دینی غیرقابل قبول است
رئی��س ائتالف دوله القانون ع��راق در واکنش به اظهارات جنجالی اخیر 
یکی از مش��اوران نخست وزیر تصریح کرد که هدف قرار دادن مرجعیت 

دینی و تحریف مواضع آن، غیرقابل قبول است.
»نوری المالکی« رئیس ائتالف »دوله القانون«، طی پستی در توئیتر به 
هرگونه اقدام برای دروغ بس��تن به مرجعیت دینی واکنش نشان داد. در 
همین حال وی در این پست نوشت: هدف قرار دادن مرجعیت دینی، دروغ 
بس��تن به آن و تحریف مواضع آن از س��وی هر طرفی که می خواهد باشد، یک 
پدیده غیرقابل قبول و مذموم است. از آنجا که دشمنان عراق و منکران وحدت 
و یکپارچگی حاکمیت ملی آن احس��اس می کنند که مرجعیت دژ تسخیرناپذیر 
و  یک س��د حامی وحدت و حاکمیت است، همواره تالش می کنند تا امت را از 

رهبری فرزانه آن جدا کنند.

هیچ چیز غیرممکنی در برابر یمنی ها وجود ندارد
رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن اجرای طرح چش��م انداز ملی برای 
توس��عه یمن در س��ال ۲۰۲۰ را علی رغم تحریم های دش��منان ممکن 

خواند و گفت هیچ غیرممکنی در برابر یمنی ها وجود ندارد.
»مهدی المش��اط« گفت که اجرای برنامه های چش��م انداز ملی یمن، 
آرمان رئیس فقید این کشور شهید »صالح الصماد« بوده است و یمنی ها 
مسئولیت اجرای آن را در جهت اعالم وفاداری به او بر عهده دارند. المشاط 
توضیح داد:»هیچ چی��ز غیرممکن در مقابل ما یمنی ها وجود ندارد. ما به چنین 
گزینه هایی فکر می کنیم و نقش جامعه را توسعه می دهیم و هیچ عذر و بهانه ای 
برای کس��ی وجود ندارد که معذور ش��ود و بگوید من نمی توانم «.وی گفت: »ما 
برای هر مشکلی که در هر شرایط و هر زمینه از اجرای چشم انداز ملی به وجود 

بیاید، راه حل خواهیم یافت«.

روسیه تمایلی به رقابت تسلیحاتی ندارد
وزیر دفاع روسیه با بیان اینکه ناتو اخیرا اقدامات جاسوسی هوایی خود را 
تشدید کرده، گفت ناتو حتی به پیشنهاد مسکو برای کاهش رزمایش های 
نظامی در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا پاسخ منفی داده است. »سرگئی 
شویگو« گفت مسکو هیچ تمایلی به مشارکت در رقابت تسلیحاتی ندارد 
اما به دلیل اقدامات غیردوستانه سازمان ناتو مجبور شده ظرفیت های رزمی 
خود را ارتقا دهد. شویگو گفت: »تمام اقداماتی که به صورت خاص برای تقویت 
پدافند انجام ش��ده، از نظر مقیاس مح��دود بوده و مربوط به خطرات نظامی مدرن 
اس��ت... ما تمایلی به رقابت تس��لیحاتی نداریم. برای کاهش تنش ها قصد داریم به 
شفافیت حداکثری درخصوص فعالیت نظامی پایبند باشیم«. وی با بیان اینکه ناتو 
اخیرا اقدامات جاسوسی هوایی خود را تشدید کرده، افزود: »ناتو هنوز آماده نیست 

برای تقویت ثبات منطقه، همکاری سازنده ای داشته باشد«.

 مال�ی: ۹ روز بع��د از اقدام کودتاگ��ران در آزاد 
ک��ردن »ابراهیم ابوبکر کیتا« رئیس جمهور س��ابق 
مالی و انتخاب رئیس کمیت��ه ملی نظامی »نجات 
مردم« )ش��ورای نظام��ی( به عن��وان جایگزین او، 
خبره��ا از انتق��ال کیتا به ابوظبی ب��ه بهانه درمان 
حکای��ت دارد. »مامادو کامارا« رئیس دفتر س��ابق 
رئیس جمهور مس��تعفی مالی خب��ر داد: »او )کیتا( 
کش��ور را به مقصد ابوظبی ترک کرد. این یک سفر 

درمانی و ۱۰ تا ۱۵ روزه است«.

 اردن: وزیر اوقاف و امور اس��المی اردن به اقدام 
رژیم صهیونیس��تی در بازداشت سه تن از کارکنان 
مسجداالقصی واکنش نشان داد.»محمد الخالیله« 
درب��اره تج��اوزات مک��رر رژی��م صهیونیس��تی در 
مسجداالقصی و تعرض به کارکنان آن هشدار داد. 
الخالیله گفت، تمام��ی کارکنان اداره اوقاف قدس 
و نگهبانان مس��جداالقصی و ش��ورای اوقاف قدس 
وابسته به وزارت اوقاف و امور اسالمی اردن هستند 
و اداره اوقاف اس��المی قدس تنها نهاد متولی امور 

مسجداالقصی است. 

 لبن�ان: »م��روان حماده« از نماین��دگان لبنانی 
که پس از انفجار بیروت اس��تعفا کرد، در اظهاراتی 
دیدار با »دیوید شنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا 
در ام��ور خاور نزدیک را خوب توصیف کرد.ش��نکر 
که هفته گذش��ته وارد بیروت ش��د تنها با فعاالن، 
نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان استعفا کرده، 
دی��دار داش��ت و از دیدار با سیاس��تمداران لبنانی 

خودداری کرد.

 انگلی�س: رس��انه ها از سلس��له چاقوکشی هایی 
در »بیرمنگام« انگلیس خبر دادند؛ خش��ونت هایی 
ک��ه طب��ق خبره��ای اولی��ه، چندی��ن زخمی بر 
جای گذاش��ته است.رس��انه های انگلیسی از قبیل 
»اکس��پرس اند استار« امروز یکش��نبه خبر دادند، 
چندین نفر بر اثر سلس��له چاقوکشی های خشونت 

بار در بیرمنگام زخمی شدند.

 لیبی: منابع لیبیایی از صف آرایی نیروهای شرق 
لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر در نزدیکی شهر 
س��رت و منطقه هالل نفتی خبر دادند.در حالی که 
هیأت های لیبیایی متشکل از شورای عالی دولت و 
مجلس نمایندگان طبرق در حال مذاکره در ش��هر 
صخیرات مغرب هستند، برخی منابع لیبیایی نیز از 
صف آرایی نیروهای حفتر در نزدیکی ش��هر سرت و 

منطقه هالل نفتی در شرق لیبی خبر می دهند.

آمریکا همچنان صحنه تظاهرات علیه نژادپرستی سیستماتیک  

یکصد روز اعتراض و سرکوب در پورلند

تنش اروپا و روسیه بر سر ناوالنی
تنش��ها میان روسیه و اروپا وارد ابعاد تازه ای شده که محور آن را ادعاهای اروپا درباره 
ناوالنی تش��کیل می دهد.  »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید 
مس��کو هنوز به این اطمینان نرس��یده که آلمان در ماجرای »ناوالنی« صادق است و 
دورویی در کار نیست.وی در توضیح این مطلب افزود: اگر دولت برلین صداقت کالم 
داشت، باید به درخواست دفتر دادستانی کل روسیه مبنی بر تبادل اطالعات در باب 
موضوع »ناوالنی« پاس��خ می داد. زاخارووا در ادامه گفت: پس این فوریتی که آلمان از 

آن دم می زند کجاست؟ با عدم پاسخگویی، برلین روند تحقیقاتی که مطالبه کرده را 
کند می کند. آیا این اقدامی عمدی اس��ت؟ اظهارات زاخارووا در حالی است که هایکو 
ماس وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این سوال که آیا روسیه را در مسمومیت ادعایی 
ناوالنی دخیل می داند؛ گفت: اشارات زیادی به این موضوع وجود دارد و در حال حاضر، 
مس��کو با چالش مواجه است. همچنین وزیر خارجه انگلیس، روسیه را از بابت مساله 
مسموم شدن الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس دولت این کشور مورد بازخواست قرار 
داده و خواس��تار پاسخگویی مسکو در قبال این اتفاق ش��د.دومینیک راب، وزیر امور 
خارجه انگلیس امروز در اظهاراتی گفت: روسیه باید توضیح دهد چطور الکسی ناوالنی، 

منتقدش با آنچه آلمان ماده اعصاب نوویچوک خوانده، مسموم شده است.

در س��ایه حمایت غرب و س��کوت ارتجاع عربی، نظامیان صهیونیست برای سومین 
روز متوالی به اسرای فلسطینی در زندان »عوفر« یورش بردند و ۲6 نفر را به شدت 

زخمی کردند.
اقدامات خصمانه صهیونیس��تها علیه اسرای فلس��طینی در زندان »عوفر« همچنان 
ادام��ه دارد. نظامیان رژیم صهیونیس��تی بار دیگر به اس��رای فلس��طینی در زندان 
»عوفر« یورش برده و اقدام به سرکوب گسترده آنها کردند.کمیته حمایت از اسرای 
فلسطینی اعالم کرده است که در یورش گسترده صهیونیستها به اسرای فلسطینی 
دس��تکم ۲6 نفر زخمی ش��دند. این در حالی است که اس��رای فلسطینی در زندان 
»عوفر« برای س��ومین روز متوالی به خاطر شهادت »داود خطیب« اسیر فلسطینی 

در این زندان دست به اقدامات اعتراضی زدند.
در این میان در واکنش به تهدیدات صهیونیس��ت ها رئیس دفتر سیاس��ی حماس 
در اردوگاه فلس��طینی »عین حلوه« در لبنان، اردوگاه ها را دژهای مقاومت خواند و 
بر عدم اس��کان دائمی، س��رزمین جایگزین و آوارگی اجباری تأکید کرد.»اسماعیل 
هنیه« رئیس دفتر سیاس��ی حم��اس از اردوگاه »عین حلوه« در لبنان بازدید کرد.
رئیس دفتر سیاس��ی حماس در ادامه بر عدم اس��کان دائمی، س��رزمین جایگزین 
و آوارگ��ی اجباری آوارگان فلس��طینی تأکید کرد و گف��ت، »معامله قرن« اجرایی 

نخواهد ش��د.وی افزود، مقاومت در غزه موش��ک هایی برای زدن تل آویو و فراتر از 
تل آویو در اختیار دارد. الزم به ذکر است رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه سفر 
خود به لبنان با س��ید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل دیدار کرد و در دیدار مذکور 
درباره تحوالت سیاس��ی و نظامی در فلس��طین، لبنان و منطقه رایزنی شد.در این 
دیدار که هیأت همراه هنیه از جمله معاون وی »صالح العاروری« نیز حضور داشتند 
تح��والت سیاس��ی و نظامی در فلس��طین، لبنان و منطقه و خط��رات موجود علیه 
مس��أله فلسطین از جمله »معامله قرن«، سازش رسمی عربی با رژیم صهیونیستی 
و مس��وولیت امت اس��الم در این زمینه مورد بررس��ی قرار گرفت و بر ثبات محور 

مقاومت و صالبت آن در مقابله با فشارها و تهدیدها تأکید شد.
این در حالی است که قرار است طی ماه جاری رؤسای دو بانک بزرگ در سرزمین های 
اشغالی به امارات سفر کنند که نخستین بار از زمان عادی شدن روابط بین دو طرف 
است.قرار است روز ۸ سپتامبر هیأت تجاری بانک پاکوآلیم به امارات رفته و با مقامات 
دولتی و تجاری ابوظبی و دبی دیدار کرده و همچنین قرار است با مقامات بزرگترین 
بانک اماراتی نیز نشس��تی داش��ته باش��ند. خبر دیگر آتکه پلیس رژیم صهیونیستی 
برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان مقابل اقامتگاه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
این رژیم در قدس اش��غالی، با آنها درگیر ش��د. پلیس قدس اش��غالی با ادعای اینکه 
تظاهرات کنن��دگان نه تنها آرامش عمومی را بره��م زده بلکه اعمال خرابکارانه انجام 
می دادند، حداقل ۱۲ نفر از آنها را بازداش��ت کرد.از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه 
ضمن محکوم کردن تصمیم صربس��تان و کوزوو برای انتقال سفارتخانه های خود به 

قدس اشغالی، تاکید کرد این اقدام نقض قوانین بین المللی است.

   استمرار سرکوب اسرای فلسطینی 
زندان »عوفر«


