
چراغ سبز اردوغان 

ترکیه که همواره خود را حامی فلس��طین معرفی و 
از سال 2009 با حمله رژیم صهیونیستی به کشتی 
امدادرس��انی به غزه ) کش��تی مرمره (از کاهش و 
قط��ع رواب��ط با این رژی��م خبر داده ب��ود اخیرا از 
آمادگی برای احیای روابط گفته است. رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تداوم ارتباط آنکارا 
با تل آویو علی رغم قطع روابط دیپلماتیک از س��ال 
20۱۸ خب��ر داد. وی تاکید دارد که روابط ترکیه با 
اس��رائیل در س��طح اطالعاتی ادامه دارد و متوقف 
نش��ده است. مش��کل اصلی اکنون درباره اشخاص 
در رأس هرم تل آویو اس��ت. اگر مشکلی با مقامات 
عال��ی آنه��ا نداش��تیم، روابط ما می توانس��ت بهتر 
باش��د. حال این سوال مطرح اس��ت که چرا ترکیه 
چنی��ن رویک��ردی را مطرح کرده اس��ت در حالی 
که تغییری در سیاس��ت های ضد فلس��طینی رژیم 
صهیونیس��تی ایجاد نشده اس��ت.؟ در پاسخ به این 
پرس��ش چند نکته قابل توجه اس��ت. نخست آنکه 
روابط میان طرفین روابطی قدیمی اس��ت و به هم 
تندیگی رواب��ط نظامی، اقتصادی و امنیتی طرفین 
چنان اس��ت که عمال قطعی ارتباط میان آنها روی 
نداده اس��ت و صرفا در حوزه سیاس��ی تعدیل هایی 
صورت گرفته است. نکته مهم آنکه بخش مهمی از 
اختالفات میان طرفین به نه دلیل مسئله فلسطین 
بلک��ه برگرفته از رقابت طرفین در مدیترانه برس��ر 
منابع انرژی اس��ت که هر کدام ت��الش دارند تا به 
ه��اب انتقال انرژی به اروپا مبدل ش��وند. دوم آنکه 
ترکیه در توس��عه طلب��ی در منطقه نیم نگاهی نیز 
به اروپا دارد. اروپایی که بخش��ی از مناسبات آن بر 
اساس خواس��ت صهیونیست ها شکل می گیرد. لذا 
ترکیه با احیای روابط با این رژیم به نوعی سعی در 
کاهش اقدامات منفی اخیر اروپا علیه خود را دارد. 
س��وم آنکه یکی از نکات مطرح در باب مناس��بات 
ترکیه و رژیم صهیونیستی، میانجی گری جمهوری 
آذربایجان اس��ت. در تقابل ه��ای اخیر میان باکو و 
ایروان بر سر قره باغ، این ادعا مطرح شده است که 
حمایت های نظامی و اطالعاتی رژیم صهیونیس��تی 
از دالی��ل برتری باکو بوده اس��ت که نتیجه آن نیز 
دستاوردهای جدید ترکیه در آسیای میانه و قفقاز 
ش��ده اس��ت. بر این اس��اس رویکرد اخیر ترکیه را 
می ت��وان نوعی ابراز تش��کر از رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه دلیل حمایت از باکو دانس��ت. چهارم آنکه طی 
س��الهای اخیر طرحی با محوریت برخی کشورهای 
عربی،رژیم صهیونیستی و ترکیه در حال اجراست 
که وزیر خارجه سابق بحرین در سال ۱3۸7 از آن 
با عنوان طرح امنیتی مشترک در منطقه یاد کرده 
بود. طرحی که بر اس��اس آن این ائتالف به تقسیم 
کار پرداخت��ه ان��د چنانکه در حوزه ه��ای نظامی 
مس��تقیم ترکی��ه و رژیم صهیونیس��تی و در حوزه 
حمایت های مالی، کش��ورهای عربی فعالیت دارند. 
بر این اس��اس می توان گفت که رویکرد ترکیه به 
احیای روابط با رژیم صهیونیستی ادامه یک روابط 
قدیمی و حتی ائتالفی امنیتی اس��ت که بر اساس 
چتر امنیتی آمریکا در س��ال 2009 شکل گرفته و 

کج دار و مریز به حیات خود ادامه می دهد. 

گزارشیادداشت

در حال��ی با ادع��ای صلح برخی کش��ورهای عربی رویکرد 
س��ازش ب��ا رژی��م صهیونیس��تی را در پی��ش گرفته ان��د 
ک��ه گزارش های رس��انه ای حاک��ی از آن اس��ت که رژیم 
صهیونیس��تی به میانم��ار در احداث ش��رکت ارتباطات و 
انتشار تبلیغات علیه مس��لمانان کمک کرده است؛ اقدامی 
که در حمله وحش��یانه به اقلیت مس��لمان روهینجا نقش 

بسزایی داشته است.
 یک گروه حقوق بشری در میانمار طی گزارشی اعالم کرد، 
شرکت اس��رائیلی "جیالت" متخصص در حوزه شبکه های 
ماه��واره ای، تکنول��وژی خود را به ارت��ش میانمار فروخته 
اس��ت و در جنایت های جنگی و ضد انس��انی نظام میانمار 
علیه روهینجاها شریک است .این گزارش در مورد معامالت 
تجاری منعقد ش��ده توسط شرکت جیالت است، معامالتی 
ک��ه پیش از تصمی��م دادگاه عالی رژیم صهیونیس��تی در 
س��پتامبر 20۱7 مبنی بر توقف صادرات نظامی به میانمار 
صورت گرفته اس��ت.کریس س��یدوتی، حقیقت یاب سابق 
س��ازمان ملل در میانمار در این باره گف��ت، اگر همانطور 
که این گزارش می گوید ش��رکت جی��الت در جنایت های 
ارتش میانمار دس��ت داشته باش��د و اقداماتی که پیش از 
20۱۸ انجام داده، جنایت ضد انس��انی یا جنایت جنگی یا 
کمک و ترغیب بر این کار بوده باشد، این شرکت همچنان 
مسئول است.در این گزارش عالوه بر شرکت جیالت، سایر 
ش��رکت ها از جمله شرکت "آسیا س��ت" AsiaSat هنگ 
کنگ، "سیستم های شبکه هاگز" آمریکا و شرکت "اینتل" 
لوکزامب��ورگ ه��م به ای��ن جنایت متهم شده اند.ش��رکت 
جیالت رژیم صهیونیس��تی در س��ال ۱9۸7 تاسیس شده 
و در حوزه فناوری و خدمات شبکه های ماهواره ای فعالیت 
می کند. محصوالت این شرکت شامل پلت فرم سیستم های  

ارتباطی ماهواره ای VSAT، مودم های پرسرعت، آنتن های 
با کارایی باال در حال حرکت و تقویت کننده های قدرتمند 
و با کیفیت است.دولت و ارتش میانمار به عملیات وحشیانه 
برای پاکسازی نژادی و کشتار جمعی علیه اقلیت مسلمان 
روهینجا متهم هس��تند که در اثر آن هزاران تن کش��ته و 
بیش از 700 هزار تن به بنگالدش گریخته اند.سازمان ملل 
فرماندهان ارش��د میانمار را به کشتار جمعی و جنایت های 

جنگی متهم کرده است .
این گزارش ها در حالی منش��تر می ش��ود که جنایات رژیم 

صهیونیستی در غزه نیز ادامه دارد چنانکه 

نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی چند منطقه در نوار غزه 
را بمباران کرد. انفجاری نیز در منطقه التفاح در ش��هر نوار 
غزه ش��نیده شده است. این انفجار ناشی از شلیک موشکی 
از یک پهپاد بوده و س��ه موش��ک نیز از ی��ک جنگنده به 
این منطقه ش��لیک شده است. در واکنش به این جنایت ها 
س��خنگوی کمیته های مقاومت فلسطین از غافلگیری  های 
جدید برای رژیم صهیونیس��تی در رزمایش��ی خبر داد که 
قرار است هفته جاری به صورت مشترک توسط گروه های 

مقاومت در نوار غزه برگزار شد.
»محمد البریم« )ابومجاهد( سخنگوی کمیته های مقاومت 

فلس��طین اعالم کرد، رزمایش مشترک گروه های مقاومت 
در نوار غزه، غافلگیری های جدید و پیام های متعددی برای 
دشمن صهیونیستی و ملت فلسطین دارد. بر اساس گزارش 
گروه اطالع رسانی »االعالم الحربی« شاخه فلسطین، البریم 
اف��زود، رزمایش مذکور ای��ن پیام اطمین��ان را برای ملت 
فلس��طین دارد که مقاومت در میدان متحد اس��ت و ملت 
طی روزهای آینده پیش��رفت توانایی های مقاومت و اتحاد 

سران آن را خواهد دید. 
خب��ر دیگر آنکه منابع لبنانی گزارش دادند که صبح امروز، 
در نزدیکی خط مرزی لبنان با فلس��طین اشغالی در مسیر 
یک گش��تی ای��ن رژیم بمب منفجر ش��ده اس��ت. در این 
میان در ادامه خیانت عربی به فلس��طین روزنامه فرانسوی 
»لومون��د« از طرحی خبر داد که امارات با هماهنگی رژیم 
صهیونیس��تی در حال اجرای آن اس��ت ت��ا آژانس امداد و 
کاریابی س��ازمان مل��ل متحد برای آورگان فلس��طینی در 
خاورنزدی��ک را از میان بردارد.پایگاه خبری »عربی2۱« به 
نقل از روزنامه لوموند گزارش داد »همکاری گس��ترده ای«  
ک��ه میان ابوظبی و تل آویو به وجود آمده اس��ت، امارات را 
برای »کمک«  به اش��غالگران س��وق می دهد تا این رژیم از 

اونروا رهایی یابد.
در گزارش لوموند آمده است، »اسرائیل« مدت هاست که در 
تالش اس��ت تا این هدف خود را محقق کند و این موضوع 
طرح های حیاتی را که شش میلیون آواره فلسطینی از آن 
اس��تفاده می کنند، تهدید می کند.در در ادامه این گزارش 
آمده است که صهیونیست ها مدعی هستند که اونروا مدت 
زمان درگیری را طوالنی تر می کنند و »با نهادیه کردن این 
ایده که تعداد زیادی از فلس��طینی ها آواره هس��تند و حق 

بازگشت دارند، در روند صلح سنگ اندازی می کنند«.

قاسم غفوری

اعتراض مسکو به تل آویو
ماری��ا زاخارواس��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در انتق��اد از اقدام رژیم 
صهیونیستی در فراخواندن سفیر مسکو در تل آویو، اظهارات سفیر را موضع 
روسیه خواند.این مقام روس ادامه داد: » همه اظهارات مطرح شده سفیر 
روسیه که در مصاحبه آمده است، مطابق با موضع شناخته شده روسیه در 
مسائل مربوط به خاورمیانه است«. به گفته او، از نظر روسیه ادامه تقابل و 
عدم پذیرش گفت و گو باعث پیچیده تر شدن راه حل ها برای حل منازعه اعراب 
و اسرائیل می شود.زاخاروا افزود، طرف روسی همیشه روی این موضوع تاکید داشته 
که موضوع فلس��طین یک مس��اله محوری در خصوص صلح در خاورمیانه بوده و 
همچنان هست. وی درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه اعالم کرد، روسیه 
هرگز موضع منفی خود در قبال حمالت هوایی اسرائیل به قلمرو سوریه را مخفی 

نکرده است؛ حمالتی که باعث تشدید بی ثباتی در منطقه می شود.

بینی ائتالف سعودی به خاک مالیده شد
وزی��ر دفاع دولت نجات ملی یمن گفت، ش��ش س��ال از تجاوز ظالمانه 
به یمن گذش��ت و ائتالف متجاوز چیزی جز شکس��ت، ذلت و به خاک 
مالیده ش��دن بینی اش درو نکرده است. »محمد ناصر العاطفی« اظهار 
داشت، ائتالف سعودی-آمریکایی در یمن شکست خورده و بینی اش به 
خاک مالیده ش��ده اس��ت. العاطفی گفت: شش سال از تجاوز ظالمانه به 
یمن گذش��ت و ائتالف متجاوز چیزی جز شکس��ت، ذلت و به خاک مالیده 
ش��دن بینی اش درو نکرد. وی افزود، ائتالف س��عودی و کسانی که به آن کمک 
کردن��د امروز در مرحله نهایی قرار دارند و پش��یمان خواهند ش��د؛ کش��ورهای 
ائت��الف متجاوز ام��روز در حال فرار رو ب��ه جلو هس��تند.  العاطفی ضمن اعالم 
اینک��ه توانایی  های نظام��ی یمن برای اولین بار در تاریخ این کش��ور به وضعیت 

پیشرفته ای رسیده، به ملت یمن بشارت پیروزی داد. 

2021 سال علم و فناوری است
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه س��ال 202۱ را سال »علم و 

فناوری« نامگذاری کرد.
بر اس��اس فرمان پوتین، این نامگذاری با هدف پیش��برد توسعه علمی 
و فناوری بیش��تر در فدراسیون روس��یه انجام شده است.رئیس جمهور 
روسیه دولت خود را موظف کرد تا یک کمیته سازمانی برای سال علم و 
فناوری ایجاد کرده و »دیمیتری چرنیشنکو« معاون نخست وزیر و »آندری 
فورس��نکو« معاون ریاس��ت جمهوری را در راس این کمیته قرار داد. در دس��تور 
پوتین آمده اس��ت: »دولت روس��یه باید طرحی را تهیه و به تایید برس��اند که بر 
اساس آن رویدادهای اصلی در چارچوب سال علم و فناوری مشخص شده باشد.« 
پوتین تصمیم خود برای نامگذاری سال 202۱ به عنوان سال علم و فناوری را در 

جریان حضور خود در نشستی در دانشگاه دولتی مسکو اعالم کرد.

گزارش های یک گروه حقوق بشری آشکار ساخت 

همدستی اسراییل در کشتار مسلمانان میانمار 
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یک منبع آگاه عراقی از تحرکات و استحکام سازی امنیتی 
بی سابقه آمریکایی ها در اربیل عراق خبر داد.

این منبع در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه«، تصریح 
کرد: نیروه��ای آمریکایی در پایگاه الحری��ر در حال انجام 
تحرکات جدید و استحکام س��ازی هس��تند و کنس��ولگری 
آمری��کا در ناحیه »عین��کاوه« در اربیل نیز ش��اهد ایجاد 
اس��تحکامات جدید اس��ت و نیروهای حفاظت��ی و امنیتی 
جدیدی را در جاده منتهی به کنس��ولگری مس��تقر کرده 
اس��ت.وی افزود: چند روزی اس��ت که تدابی��ر امنیتی در 
پایگاه الحریر تشدید ش��ده و یک گروه از نیروهای نظامی 
که از ش��مال سوریه آمده اند در این پایگاه مستقر شده اند. 
نیروهای آمریکایی همچنین با استفاده از هواپیماهای خود 
عملیات های شناس��ایی شبانه خود را از بیش از یک هفته 
پی��ش، کرده اند.هفته پیش نیز یک منبع آگاه در گفت وگو 
ب��ا المعلومه گفت که یک گروه از نیروهای زرهی آمریکا از 
شمال شرقی س��وریه وارد خاک عراق شده و پس از عبور 
از جاده س��حیله ربیعه و گذرگاه مرزی سیمالکا وارد پایگاه 

الحریر شده است.

این منبع افزود که عالوه بر آن، از یک هفته پیش ش��اهد 
پرواز هواپیماهای آمریکایی در اربیل و اطراف آن هس��تیم. 
ضمن اینکه بر تع��داد نیروهای آمریکایی در پایگاه الحریر 
افزوده ش��ده است و یک گروه از نیروهای جدید نیز به این 
پایگاه وارد شده اند.چند روز قبل نیز هواپیماهای آمریکایی 
به گش��ت زنی شبانه در آسمان شهر اربیل پرداختند که به 
گفته یک منبع امنیتی هدف از این پروازها انجام عملیات 
شناس��ایی در شهر و راه های خارجی آن بوده است. در این 
میان دبی��ر کل عصائب اهل الحق ع��راق بر حق نیروهای 
مقاومت این کشور در پایان دادن به حضور نظامی آمریکا، 
ضم��ن حفظ اقت��دار دولت با ع��دم حمله ب��ه هیأت  های 

دیپلماتیک تاکید کرد.
»ش��یخ قیس الخزعلی«، دبیر کل عصائب اهل الحق عراق 
ام��روز طی پس��تی در توئیتر ب��ار دیگر بر ح��ق نیروهای 
مقاوم��ت این کش��ور در پای��ان دادن به حض��ور نظامیان 
آمریکای��ی ضمن حفظ اقتدار دولت با عدم هدف  قرار دادن 
هیأت ه��ای دیپلماتیک تاکید کرد.وی نوش��ت: »آنچه که 
درباره دس��تگیری یکی از افراد ]س��ازمان[ الحشد الشعبی 

ب��ه اتهامی فریب دهنده روی داد، با عقل و تدبیر حل ش��د. 
ما بار دیگر بر پایبندی خود به دولت و نهادهای آنها تاکید 
می کنی��م و در عی��ن حال بر حق مقاوم��ت در پایان دادن 
ب��ه حضور نیروه��ای نظامی آمریکا به هم��راه حفظ اقتدار 
دول��ت و عدم هدف قرار دادن هیأت های دیپلماتیک تاکید 
می کنیم.«در همین حال  س��خنگوی جنبش عصائب اهل 
الحق هرگونه استقرار نظامی اعضای این جنبش در بغداد را 
تکذیب و فیلم های منتش��ر شده در این خصوص را قدیمی 
توصی��ف کرد.خبر دیگر آنکه ی��ک نماینده عراقی گفت که 
دول��ت مصطفی الکاظم��ی، پارلم��ان را در جریان توافقات 
و قراردادهای��ی که امض��اء می کند، قرار نمی دهد.»س��تار 
الجباری« عضو کمیس��یون برنامه ری��زی راهبردی پارلمان 
ع��راق از ناهماهنگی کامل دولت این کش��ور با پارلمان در 
حوزه عقد قراردادها و توافقات سخن گفت.الجباری به وبگاه 
خب��ری المعلومه گفت که دولت وظیف��ه دارد تا پارلمان و 
کمیس��یون های مرتبط را از قرارده��ا و توافقاتی که امضاء 
می کند آگاه سازد تا تأثیرات این توافقات بر مردم و سیاست 
حاکمیت بررسی ش��ود. خبر دیگر آنکه فرماندهی عملیات 
مشترک عراق با اشاره به توانمندی های نیروهای فرماندهی 
عملیات بغداد و س��ایر تش��کیالت امنیتی زیرمجموعه آن 
تاکی��د کرد که پایتخ��ت عراق امن اس��ت و خطری آن را 

تهدید نمی کند.س��رتیپ »تحس��ین الخفاجی« فرماندهی 
عملیات مش��ترک ع��راق، اعالم کرد که ای��ن فرماندهی به 
واس��طه فرماندهی عملیات بغداد و بخش های زیرمجموعه 
آن، ب��ا توجه به اوضاع امنیتی پایدار در پایتخت، از امکانات 
و توانایی ه��ای الزم برای مقابله با هرگون��ه تهدید امنیتی 
برخوردار است. وی در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق 
)واع( افزود: بغداد به واسطه فرماندهی عملیات این استان و 
یگان های مستقر در آن که وابسته به وزارت خانه های دفاع 
و کش��ور هستند و با تالش��ی فراوان در حال انجام خدمت 
هس��تند و نیز یگان های الحشدالشعبی، یگانهای وابسته به 
وزارت امنیت ملی، اطالعات و سایر سرویس های امنیتی که 
با کارایی و توانایی باالیی کار می کنند، امن است و خطری 

آن را تهدید نمی کند.
خبر دیگ��ر آنکه »مختار الموس��وی« عض��و ائتالف الفتح 
در پارلم��ان عراق، یک��ی دیگر از نمایندگانی اس��ت که از 
دولت و وزارت خارجه این کش��ور خواس��ت که علیه حکم 
عفو »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا در حق قاتالن 
شهروندان عراقی ، به سازمان ملل شکایت کند.وی تصریح 
کرد: ش��رکت بلک واتر در میدان »النس��ور« بغداد، مرتکب 
ش��نیع ترین جنای��ات در حق مردم عراق ش��ده اس��ت و 

نمی توان این جنایت را نادیده گرفت.

 تحرکات امنیتی بی سابقه نیروهای آمریکایی در اربیل

چین، آمریکا را پشت سر می گذارد
 نتای��ج تازه ترین تحقیق��ات »مرکز مطالع��ات اقتصادی و تج��اری« انگلیس 
)CEBR( حاکی از آن است که چین به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان، تا 
سال 202۸ و ۱0 سال زودتر از آنچه انتظار می رفت، از آمریکا که فعال در جایگاه 
نخست قدرت اقتصادی جهان قرار دارد، پیشی بگیرد. این پیش بینی نشان می 
دهد که انتظ��ار می رود تبدیل چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تا پایان 

دهه کنونی یک دهه زودتر از انچه که قبال انتظار می رفت رخ دهد.این برتری به 
دلیل عملکرد بهتر چین در مقایسه با آمریکا در دوران همه گیری جهان کووید-

۱9 اس��ت.این گروه مشاوره ای مستقر در انگلیس در گزارش ساالنه چشم انداز 
رشد اقتصادی ۱93 کشورجهان نوشت، اقتصاد چین بسرعت از تاثیرات مخرب 
کووید-۱9 به عقب بازگش��ته است و در سال 2020 رشد اقتصادی دو درصدی 
را به عنوان یکی از مهم ترین اقتصاد جهانی خواهد داشت.در گزارش این مرکز 
آمده است: در حالی که انتظار می رود اقتصاد آمریکا امسال ۵ درصد کاهش یابد 

چین فاصله رشد اقتصاد خود را با بزرگترین رقیبش کم خواهد کرد. 

نشویل همچنان در وحشت 
پلیس ش��هر »نشویل« ایالت تنسی آمریکا تصویری از خودروی ون مسافرتی 
منتش��ر کرد که در روز کریس��مس در این ش��هر منفجر شد. پلیس از مردم 

خواست در صورت داشتن اطالعات درباره آن، با پلیس تماس بگیرند.
پلی��س فدرال تحقیقات در خصوص این حادث��ه را آغاز کرده و در کنفرانس 
خبری روز جمعه از همه کس��انی که اطالعاتی در خصوص این انفجار دارند، 
خواست برای روشن شدن ابعاد این حادثه با پلیس تماس بگیرند. یک شاهد 
عینی به ش��بکه آمریکایی »س��ی ان ان« گفت: همه چیز در خیابان در آتش 
بود. سه خودرو بود که کاماًل در آتش بودند.رسانه های محلی گزارش داده اند 
۱۵ دقیقه قبل از انفجار در ش��هر نشویل ایالت تنسی آمریکا از ون مسافرتی 
که در این حادثه منفجر ش��د پیامی با مضمون هش��دار برای تخلیه منطقه 

پخش شده است.

در این پیام ضبط ش��ده گفته شده است: »این منطقه باید همین االن تخلیه 
شود. اگر این پیام را می شنوید همین االن اینجا را تخلیه کنید«. پلیس گفته 
در این پیام ضبط  شده هشدار داده شده که تا ۱۵ دقیقه دیگر بمبی منفجر 
خواهد شد.همزمان پلیس گزارشی از وقوع تیراندازی در این منطقه دریافت 
ک��رده ب��ود. نیروهای پلیس عازم محل بوده اند که انفجار رخ داده اس��ت.این 
انفج��ار موجب تخریب چندین خودروی دیگر در اطراف محل حادثه ش��ده 
و به چند ساختمان هم خس��ارت وارد کرده است.مقام های اداره آتش نشانی 
گفته اند س��ه نفر در این حادثه مجروح شده اند که جراحاتشان جدی نیست.

شبکه خبری سی ان ان به نقل از کارشناسان گزارش داده دالیل انفجار نشویل 
هنوز نامعلوم اس��ت، انگیزه عامالن حادثه مشخص نیست و پیام هشدار قبل 
از انفجار نشان می دهد که تمایلی برای ایجاد تلفات وجود نداشته است.عصر 
جمعه انفجاری مهیب در نشویل به وقوع پیوست. دفتر مدیریت اورژانس این 
شهر در این خصوص گفت، در این حادثه یک ون مسافرتی بزرگ پارک شده 

در کنار خیابان منفجر و به ساختمان های اطراف آسیب وارد شد.


