
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان  افغانستان:   
اعالم کرد که نیروهای این گروه با اجرای عملیاتی 
در ناحیه پانزدهم شهر کابل، یک مخفیگاه داعش را 
منهدم کرده اند.مجاهد می گوید که در این عملیات 
پنج نفر از اعضای داعش نیز کشته شده اند.وی در 
رشته توییتی نوشته است که این افراد اعضای یک 
شبکه مهم بودند که در انفجارهای کوچک در شهر 
کابل دســت داشتند و می خواســتند فعالیت های 

تخریبی گسترده ای را انجام دهند.

 اوکراین: چند روز بعد از خروج نیروهای نظامی 
روسیه از خرســون، رئیس جمهور اوکراین از این 
شهر بازدید کرد.رســانه های غربی از سفر از پیش 
اعالم نشده »ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهور 
اوکراین از شــهر تــازه آزاده خرســون در جنوب 
این کشــور خبر داده اند. زلنسکی به نیروهایی که 
در مقابل ســاختمان اداری در میدان اصلی شــهر 
خرسون ایستاده بودند، گفت: »ما در حال حرکت 
بــه جلو هســتیم. ما برای صلح؛ صلــح برای همه 

کشورمان آماده ایم.

 لبنان: شــیخ »علی دعموش« معــاون رئیس 
شــورای اجرایی جنبش حزب اهلل لبنان با اشــاره 
به اینکه مقاومــت امروز قدرتمنــد و مصمم تر از 
هر زمان دیگری اســت، تأکید کــرد که به برکت 
مقاومــت و معادالت آن و نیز خون شــهدا، لبنان 
دســتآوردهایی را محقق کرده است.شیخ دعموش 
گفت که نتیجه حاصل شــده در پرونده ترســیم 
مرزهای دریایی، دستآورد واقعا بزرگی است که اگر 
معادله دولت، مقاومت و ملت نبود این دســتآورد 

حاصل نمی شد.

 روسیه: وزرات خارجــه روسیه خبر منتشر شده 
درباره انتقال وزیر خارجه این کشور به بیمارستانی 
در بالی اندونزی را رد کرد. پیش تر برخی رسانه های 
از جمله »آسوشــیتد پرس« به نقــل از مقام های 
اندونزی مدعی شــده بودند وزیر خارجه روسیه که 
برای اجالس سران گروه ۲۰ دیروز وارد جزیره بالی 

در اندونزی شد، به بیمارستان منتقل شده است. 

 اندونزی: منابع خبری خبــر دادند که رئیس 
جمهور اندونزی در تالش اســت تا حجم اظهارات 
ضد روســی در جریان نشســت ســران گروه ۲۰ 
کاهــش یافته و این نشســت با موفقیــت برگزار 
شود.نشــریه آمریکایی پولتیکو نیز گزارش داد که 
اندونزی در حال فشــار بر روی ژاپن و کشورهای 
غربی بوده تا اظهارات ضد روسی در جریان نشست 

سران گروه ۲۰ در کمترین میزان خود باشد.

 اسپانیا: صدها هزار اسپانیایی در پایتخت اسپانیا 
در اعتراض به کاهش بودجه و برنامه های دولت در 
امور مراقبت های بهداشــتی تجمع کردند. ساکنان 
مادرید با شعار »مادرید برای دفاع از سالمت عمومی 
قیام می کند« خشم خود را نسبت به کاهش بودجه 
و برنامه های دولت محافظــه کار برای مراقبت های 

بهداشتی عمومی در این منطقه ابراز کردند.

 آزادی حمل سالح 
همچنان در آمریکا قربانی می گیرد 

روز خونین دانشگاه ویرجینیا
تیرانــدازی در مدارس آمریکا به ســطح دانشــگاه 
رســیده و در جدیدتریــن مورد، پلیس دانشــگاه 
ویرجینیا اعالم کرد در پــی تیراندازی در محوطه 

این دانشگاه سه نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
 پلیس دانشــگاه ویرجینیا در آمریــکا در توییتی 
از تیرانــدازی در محوطــه این دانشــگاه خبر داد 
و افــزود این تیراندازی مرگبار ســه کشــته و دو 
زخمی برجای گذاشــته اســت. پلیس دانشــگاه، 
دانشجویی به نام »کریســتوفر دارنل جونز« را به 
عنوان مظنون شناسایی و اعالم کرده چند آژانس 
در حال جســتجوی فعال برای یافتن وی هستند. 
اداره پلیس دانشــگاه ویرجینیا ضمن بیان این که 
مظنون هنوز آزاد اســت، او را مســلح و خطرناک 
خواند.این تیرانــدازی خونین به دنبال مجموعه ای 
از تیراندازی های مرگبار در مدارس آمریکا صورت 
می گیرد که به نوشــته رویترز، فقط در سال جاری 
به کشــته و زخمی شــدن ده ها نفر منجر شده و 
به مباحث طوالنی درباره کنترل ســالح در ایاالت 
متحــده دامــن زده اســت.یکی از مرگبارتریــن 
تیراندازی هــا در ماه مه رخ داد زمانی که یک مرد 
مسلح ۱۹ کودک و دو بزرگسال را یووالدی تگزاس 
کشت. در تیراندازی های شب هالووین در کانزاس 
سیتی و شــیکاگو هم یک نفر کشته شد و حدود 
۲۰ نفر زخمی شــدند. از سوی دیگر بعد از کشف 
اجساد چهار دانشجوی دانشگاه آیداهو، پلیس این 
ایالت اعالم کرد مشــغول تحقیق درباره مرگ این 

افراد است که قتل طبقه بندی شده است. 
خبر دیگر آنکه ترامپ رئیس جمهور ســابق ایاالت 
متحده بار دیگر ادعای تقلــب در انتخابات را این 
بار بــرای انتخابات میــان دوره ای کنگــره مطرح 
کرد و گفــت که باید مجــدد در آریزونا انتخابات 
ترامپ« رئیس جمهور سابق  برگزار شــود.»دونالد 
جمهوری خواه ایاالت متحده آمریکا که در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ کشورش بارها مدعی تقلب 
انتخاباتی شــده بود، بار دیگر ایــن ادعاها را برای 

انتخابات میان دوره ای کنگره مطرح کرده است.

نیمچه گزارش

نشســت گروه ۲۰ در حالی برگزار شــد که یکی از نکات 
مطــرح در آن دیدار میان روســای جمهور چین و امریکا 
بود. جو بایدن و شی جین پینگ، روسای جمهور آمریکا و 
چین در نخســتین دیدار پس از به قدرت رسیدن بایدن، 

در حاشیه اجالس گروه ۲۰ در جزیره بالی کشور اندونزی 
با یکدیگر مالقات کردند. در این دیدار بایدن گفته اســت 
که پکن و واشنگتن باید بر اختالفات خود غلبه کنند. وی 
همچنین نســبت به برقراری گفتمانی صریح و صادقانه با 
همتای چینی خود، ابراز امیدواری کرده است. نکته قابل 
توجه آنکه این ادعاها در حالی مطرح شده است که رئیس 
جمهــور آمریکا پیش از این مالقات، مدعی شــده بود تا 
قاطعانه با چین رقابت و در عین حال از بن بســت سیاسی 

اجتناب کند.
در همیــن حــال پینگ رئیس جمهور چیــن نیز در این 

دیدار عنوان کرده اســت که  امروز در این دیدار، آماده ام 
تا درباره مســائل مهم راهبــردی در روابط چین و آمریکا 
و همچنین مســائل منطقه ای و جهانی، به طور صادقانه 
و مفصل تبادل نظر داشــته باشیم. مشــتاقانه در انتظار 
همکاری مشترک مان در جهت بازگرداندن روابط دوجانبه 
به مســیر توسعه سالم هستم تا از این طریق منافع مردم 

دو کشور تامین شود. 
این کلمات به ظاهر دوســتانه میان طرفین در حالی رد و 
بدل شــده است که نگاهی به رفتار عملی طرفین ابهامات 
بسیاری را در ان ایجاد می کند از یک سو آمریکا همچنان 

به تسلیح کردن تایوان ادامه می دهد و از سوی دیگر چین 
نیز بر روابط با ایران و روســیه و توســعه اقتصاد جهانی 
خویــش تاکید دارد. آمریکا همچنــان چین را بزرگترین 
تهدید راهبردی خود می دانــد و پکن نیز طرح آمریکا را 
چند پاره ســازی چین واحد عنوان می کند. این دیدگاه ها 
چنان است که حتی برخی از اژه جنگ سرد در روابط دو 
کشور یاد می کنند. بر این اساس نشست مذکور را می توان 
دیداری نه چندان دوستانه دانست که صرفا با لبخندهای 
دیپلماتیــک همراه بوده و در عمــل رویکرد تقابلی میان 

طرفین ادامه دارد. 

یادداشت

گزارش

وزیـر کشـور ترکیـه ضمـن اعـالم خبـر بازداشـت یـک زن بـه  عنـوان عامـل 
بمب گـذاری در اسـتانبول، گـروه تروریسـتی »پ.ک.ک« را مسـؤول این انفجار 
معرفـی کـرده و از آمریـکا به دلیـل حمایـت از آنهـا انتقـاد نمود و پیام تسـلیت 

آن را برابـر بـا بازگشـت قاتـل بـه صحنـه جنایت دانسـت. 
»سـلیمان سـویلو« وزیـر کشـور ترکیـه از بازداشـت یـک زن کـه مظنـون بـه 
عاملیت در بمب گذاری در اسـتانبول اسـت، خبر داد.سـویلو طی نشسـت خبری 
در اسـتانبول با اشـاره به بازداشـت زنی که بمب را در خیابان اسـتقالل مشـرف 
بـه میـدان تقسـیم در ایـن شـهر رهـا کـرده بـود، گفـت گروهـک تروریسـتی 
»پ.ک.ک« و شـاخه آن در شـمال سـوریه یعنی »پ.ی.د« مسـئول این حمله 
تروریسـتی هسـتند.به نوشته رسـانه های ترکیه ای، وی با سـرزنش کردن دولت 
آمریـکا بـه دلیل این حمله تروریسـتی و کشـتار مردم در اسـتانبول، توضیح داد 
که پیام تسـلیت واشـنگتن مانند بازگشـت مجـرم به صحنه جنایت خود اسـت.
وزیـر کشـور ترکیه همچنین اظهار داشـت که دسـتور انجام ایـن بمب گذاری از 
مرکـز فرماندهـی پ.ک.ک و ق.س.د در منطقه »عین العـرب« )کوبانی( واقع در 
شـمال سـوریه صـادر شـده و عامل ایـن حمله نیـز از طریق شـهر عفریـن وارد 
ترکیـه شـده بود.»فخرالدیـن آلتـون« مدیـر ارتباطـات ریاسـت جمهوری ترکیه 
نیـز در بیانیـه ای گفـت: »جامعـه جهانـی بایـد بدانـد کـه حمـالت تروریسـتی 
علیـه شـهروندان مـا، عواقـب مسـتقیم و غیرمسـتقیم حمایـت برخی کشـورها 
از سـازمان های تروریسـتی اسـت«.عصر یکشـنبه بـود کـه رسـانه های ترکیه ای 
از وقـوع انفجـاری مهیـب در محلـه »بی اوغلـو« در شـهر اسـتانبول خبـر دادند. 
دولـت ترکیـه نیـز با بیـان اینکه بمب گذاری توسـط یـک زن انجام شـده، گفت 
در ایـن حملـه تروریسـتی حداقـل ۶ نفر کشـته و ۸۱ تـن دیگر مجروح شـدند

در ایـن میـان امیـر قطـر در تماس تلفنـی با رئیـس جمهور ترکیه وقـوع حادثه 
تروریسـتی در میـدان تقسـیم ایـن کشـور و کشـته و زخمـی شـدن شـماری 
از افـراد در ایـن حادثـه را تسـلیت گفـت. »تمیـم بـن حمـد آل ثانـی« امیـر 
قطـر بـا »رجـب طیب اردوغـان« رئیـس جمهـور ترکیـه تلفنی گفت وگـو کرد.
دیـوان امیـری قطـر در بیانیـه ای اعـالم کـرد که تمیم بـن حمد در ایـن تماس 
تلفنـی بـر حمایـت قطـر از دولـت و ملـت ترکیـه و تمامـی اقداماتی کـه آنکارا 
بـرای حمایـت از امنیـت و ثبـات ایـن کشـور اتخـاذ می کنـد، تأکیـد کرد.بـه 
نوشـته وبـگاه »الخلیـج اونالیـن«، امیـر قطـر همچنیـن موضع کشـورش مبنی 
بـر مخالفـت بـا خشـونت و تروریسـم و هـدف قـرار دادن غیرنظامیـان را مـورد 

تأکیـد قـرار داد.کشـورهای عـراق، عربسـتان و اردن، انفجار در مرکز اسـتانبول 
را بشـدت محکـوم کردند. »محمد شـیاع السـودانی« نخسـت وزیر عـراق انفجار  
در میـدان »تقسـیم« اسـتانبول را محکـوم و آن را »حملـه وحشـیانه« توصیف 
کـرد و گفـت که »تروریسـم در خاورمیانـه، بی دین و هویت است«.نخسـت وزیر 
عـراق تصریـح کـرد: »تروریسـم در منطقـه مـا هـر روز ثابت می کند کـه دین و 
هویتـی نـدارد و زندگـی، ثبـات و مردمی را که خـود را در امنیـت می دانند و از 
ایـن امـر اطمینـان دارنـد، هدف قـرار می دهـد و این امر گـواه بر پسـتی نقطه 
شـروع و انحـراف فکـری از فطرت انسـانی اسـت«.پیش از عـراق، وزارت خارجه 
عربسـتان سـعودی نیـز، طی بیانیـه ای انفجـار اسـتانبول را به شـدت محکوم و 
اعـالم کـرد کـه در کنـار ترکیـه ایسـتاده اسـت و این حادثـه را بـه خانواده های 

قربانیـان، دولـت و ملـت دوسـت و بـرادر ترکیـه تسـلیت می گوید.
 »سـنان المجالـی« سـخنگوی رسـمی وزارت خارجـه اردن نیـز ضمـن محکوم 

کـردن انفجـار اسـتانبول، بـر همبسـتگی امـان بـا ترکیـه تاکیـد کـرد و گفـت: 
تروریسـم دشـمن مشـترک اسـت و اردن همـه اشـکال و انـواع آن را محکـوم 

کند. مـی 
وی افـزود: انفجـار اسـتانبول اقدامـی تروریسـتی و بزدالنـه اسـت کـه فقـط 
انسـان های بی گنـاه قربانـی آن شـدند.جنبش مقاومـت اسـالمی حمـاس نیـز با 
انتشـار بیانیـه ای بـه ایـن انفجار تروریسـتی واکنش نشـان داد و ضمن تسـلیت 
و اعـالم همبسـتگی بـا ملـت و دولـت ترکیـه،  بـرای قربانیان رحمـت و مغفرت 

و بـرای مجروحـان شـفای عاجـل آرزو کرد.
وزیـر کشـور ترکیـه گفت، اگر زن مظنون بـه بمبگذاری را دسـتگیر نمی کردیم، 
بـه یونـان می رفت.سـخنان سـویلو تکـرار ادعاهـای چنـد دهـه  ترکیـه مبنی بر 
وجـود اردوگاه هـای گـروه تروریسـتی »پ ک ک « در جنوب یونـان و آموزش به 
آنهـا در خـاک یونـان اسـت.  در ایـن میان بنـا بر گـزارش وزارت کشـور ترکیه، 
پلیـس ایـن کشـور تاکنـون دسـت کم ۲۲ نفـر را در رابطـه بـا انفجـار مرگبـار 

اسـتانبول بازداشـت کرده است.
در ایـن میـان امـا یـک عضـو کمیسـیون امنیت و دفـاع پارلمـان عـراق از نفوذ 
نظامیـان آنـکارا بـه عمـق ۱۸5 کیلومتـری خـاک ایـن کشـور بـه بهانـه مقابله 
بـا پ.ک.ک خبـر داد.»وعـد قـدو« عضـو کمیسـیون امنیـت و دفـاع پارلمـان 
عـراق، از تـداوم نفـوذ نیروهـای ترکیـه بـه خـاک عـراق حبـر داد و گفـت کـه 
مسـافت ایـن نفـوذ به بیـش از ۱۸5 کیلومتر می رسـد.وی در گفت وگـو با پایگاه 
خبـری »المعلومـه« تصریـح کـرد: ترکیه بیـش از ۳5 اردوگاه نظامـی در داخل 
عـراق دارد و بـه بهانـه تعقیـب عناصـر حـزب کارگـران کردسـتان )پ.ک.ک(، 
بـدون اجـازه دولـت عـراق در خاک این کشـور حضـور دارد. القـدو تصریح کرد: 
»ترکیـه حمـالت خـود را بـر روی سـنجار متمرکـز می کنـد، زیـرا آن را منطقه 
ناهمـواری می دانـد کـه عناصـر مخالـف آنـکارا در آن فعالیت دارنـد و به همین 
بهانـه نیروهـای ترکیـه مناطـق مختلـف آن را بمبـاران می کننـد«.وی افزود که 
ترکیـه بـه صـورت مسـتمر، مناطق مختلـف در داخـل مرزهای عـراق و به طور 
مشـخص دو اسـتان دهـوک و اربیـل را بمبـاران می کنـد و نیروهـای ترکیـه به 
بهانـه تعقیـب عناصـر پ.ک.ک، تاکنـون بـه عمـق ۱۸5 کیلومتـری ترکیه نفوذ 
کرده اند.ایـن در حالـی اسـت که بغـداد به نیروهـای ترکیه  اجازه نفـوذ به خاک 
عـراق در مسـافت مشـخصی بـرای تعقیـب نیروهـای پ.ک.ک را داده اما ترکیه 

بـه این مسـافت بسـنده نکرده اسـت.
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رسانه های مختلف بار دیگر از افشای تقلب در انتخابات 
پارلمانی آل خلیفه کــه برای بهبود وجه مخدوش خود 

برگزار کرد، خبر دادند.
یکی از ناظرهــای انتخابات پارلمانی بحرین با انتشــار 
ویدئویی در شبکه های اجتماعی تقلب در حوزه انتخابیه 
خود را فــاش کرد.این ناظر انتخابــات پارلمانی بحرین 
در یکی از شــعبه های منامه هنگام اعالم نتایج متوجه 
می شــود که نتایج شمارش آرا قبل از این، در مطبوعات 
و رسانه های این کشور منتشر شده و این درحالی است 
که هنوز نتیجه شمارش آرای مقدماتی که وی ناظر آن 
حوزه بوده از ســوی مسئوالن رســمی این حوزه اعالم 

نشده است.
این ناظر انتخابات پارلمانی بحرین بعد از انتشــار نتایج 
شمارش آرا در مطبوعات شوکه و حیرت انگیز شد. این 
شــخص نمی داند که نتایج انتخابات از سوی مسئوالن 
دیگری اعالم می شــود و وی تنها مانند عروسک تئاتری 
بر ســر صندوق های رای حضور دارد.پس از انتشار این 
اخبار بســیاری از کاربران و شهروندان سوالی را مطرح 
کردند که چه کسانی اجازه دسترسی به شمارش آراء در 

سامانه ستاد انتخابات را دارند؟!
انتخابــات پارلمانی رژیم آل خلیفه در حالی پایان یافت 
که بســیاری از ناظران و فعــاالن اعالم کردند ملت این 
کشــور در این انتخابات شــرکت نکردنــد و آل خلیفه 
مجبور شــد تا آمار جعلی و ساختگی برای اعالم میزان 
مشــارکت مردمی در ایــن انتخابات اعــالم کند.دولت 
بحرین بــه رغــم ترفندهایی که بــرای افزایش درصد 
مشــارکت در انتخابات انجام داد ، پس از آنکه نتوانست 
مردم را وادار به شــرکت در انتخابــات کند، مجبور به 

جعل درصد مشــارکت آن ها در این انتخابات نمایشــی 
شــد.دولت بحرین میزان مشارکت مردم در انتخابات را 
درصدی خیالی اعالم کرد کــه باالترین میزان از اولین 

دوره انتخابات پارلمان در سال ۲۰۰۲ بود. 
در همین راســتا » نواف المعاوده« وزیر دادگســتری و 
رئیــس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مدعی شــد که 
میزان مشــارکت رای دهندگان در انتخابات دیروز 7۳ 
درصد بود.شــیخ »حســین الدیهی« جانشین دبیرکل 
جمعیت الوفاق ملی اســالمی بحریــن خبر داد، به رغم 
اقدام ســرکوبگرانه دولت آل خلیفه و اجبار و به وحشت 
انداختن مردم برای مجبور ســاختن آنها جهت شرکت 
در انتخابــات، حضــور واجدین شــرایط در آن کمتر از 
۳5 درصــد بود.در این انتخابات که به باور بســیاری از 
کارشناسان صوری و ســاختگی است، 4۳۳ نامزد برای 
تصدی 4۰ کرســی پارلمانی به رقابت با هم پرداختند. 
۱7۳ نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرســی شوراهای شهر 

رقابت کردند.
خودداری مردم بحرین به شرکت در انتخابات به دنبال 
تحریــم انتخابــات پارلمانی به گونــه ای رقم خورد که 
جمعیت الوفــاق بحرین پس از پایان رای گیری، میزان 
مشــارکت را حــدود ۳5 درصد اعالم کــرد. این درصد 
پاییــن، مقامات بحرینی را مجبور کــرد که برای اولین 
بار میزان مشــارکت را اعالم نکنند.این در حالی اســت 
برخی اقشــار و گروه ها مثل نظامیــان به زور تهدید و 
اجبار در این انتخابات شرکت کرده اند. آنها خاطرنشان 
می کنند که رژیم حاکم بر بحرین سعی می کند هویت 
غیر بحرینی و غیر عرب خود را در پس برگزاری چنین 

انتخاباتی پنهان کند.

ناکامی ترفند آل خلیفه پای صندوق های رای
نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد کــه 7۶ درصد 
صهیونیســت های ساکن اراضی اشغالی بر این باورند که 
ســاختار جمعیتی این رژیم به خاطر گسل ها و شکاف 

های متعدد چند پاره شده و از هم پاشیده است.
روزنامه صهیونیستی »معاریو« شاخص انسجام جمعیتی 
رژیم اشغالگر را براساس یک نظرسنجی منتشر کرد که 
برای سومین بار انجام شده و نشان می دهد که اکثر پاسخ 
دهندگان )7۶ درصد( معتقدند که »ســاختار جمعیتی 
اســرائیل« چند پاره اســت.درصد این چند پارگی و از 
هم گسیختی در انسجام جمعیتی رژیم صهیونیستی در 
مقایسه با نظرســنجی های مشابه سال های گذشته ۱۰ 

درصد افزایش نشان می دهد.
طبق نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، بیشترین 
عوامــل مؤثر در این چنــد پارگی بــه ترتیب، رهبری 
سیاسی، رســانه های جدید و پس از این دو رسانه های 
قدیمی )جریان اصلی( هســتند.  نظرسنجی های انجام 
شــده در اراضی اشغالی واقعیت چندپارگی را در سطوح 
مختلف جمعیتی رژیم صهیونیســتی نشان می دهد؛ به 
گونه ای که طبق یک نظرســنجی که اخیرا انجام شد، 
۲5 درصد صهیونیست ها اعتقادی به بقای این رژیم در 

۲5 سال آینده ندارند.
شــبکه ۱۲ تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی بــا اعالم 
اینکــه طبق نتایج این نظرســنجی ائتالف موســوم به 
"جنبش های جوانان" رژیم صهیونیســتی، یک ســوم 
جوانــان صهیونیســت نمی خواهند بــه خدمت وظیفه 
بروند، به مقامات این رژیم هشدار دارد که "این داده ها 
خطرنــاک و دلخــراش هســتند"."آمنون آبرومویت" 
کارشناس مســائل سیاسی در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 

صهیونیستی گفت: "همه بحث های سیاسی در اسرائیل 
)فلسطین اشغالی( یک الگوی عملی گمراه کننده است."

وی افــزود: "یک ســوم جوانــان اســرائیلی نمی دانند 
چه کســی اســحاق رابین را ُکشــت. بدتر از این، یک 
ســوم جوانان اســرائیلی نمی خواهند به خدمت وظیفه 
برونــد. بدتر از همه اینها هم این اســت که یک ســوم 
شهرک نشــینان باور ندارند که اســرائیل ۲5 سال دیگر 
وجود داشته باشد. " در این میان بیش از 7۰ هزار گلوله 
و 7۰ نارنجک در یک سرقت بزرگ از یک پایگاه نظامی 
ارتش صهیونیستی در بلندی های جوالن به سرقت رفت.

روزنامه اســرائیلی اورشلیم پست گزارش داد که مطابق 
بررسی های اولیه در این ســرقت حدود 7۰ هزار گلوله 
5.5۶ میلیمتــری به همراه نزدیک به 7۰ نارنجک مورد 
استفاده در نارنجک انداز M-۲۰۳ ، مسلسل، نارنجک و 
 )Tznobar( مواد منفجره دیگر شــبانه از پایگاه زنوبار
در نزدیکی شــهر شــمالی کاتزرین )َقصِرین( به سرقت 
رفته اســت. خبر دیگر آنکه وزارت بهداشــت فلسطین 
از شــهادت یک دختر جوان فلســطینی به ضرب گلوله 
نظامیان صهیونیســت در کرانه باختری خبر داد.وزارت 
بهداشت فلســطین اعالم کرد که یک زن فلسطینی در 
جریان یورش نظامیان صهیونیســت به شهرک بیتونیا 
)غرب رام اهلل( از ناحیه ســر هدف اصابت گلوله نظامیان 

صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید.
در این میان رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس گفت 
که نبرد ســیف القدس که از سال گذشته میالدی آغاز 
شده است، همچنان ادامه دارد.»اسماعیل هنیه« رئیس 
دفتر سیاسی جنبش حماس، در سخنانی گفت که نبرد 

»سیف القدس« هنوز به پایان نرسیده است.

اذعان ۷۶ درصد صهیونیست ها به چند پاره شدن اسرائیل

آنکارا ضمن محکوم سازی حمایت واشنگتن از تروریسم 

پیام تسلیت آمریکا همان بازگشت قاتل به صحنه جنایت است

سازمان »حقوق و آزادی برای انسان« با تاکید بر جنایت آل سعود علیه مهاجران 
آفریقایی خواستار اقدام سریع جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن مقامات 

سعودی باهدف التزام به قوانین بین المللی شد.
ســازمان »حقوق و آزادی برای انســان« جنایت مقامات سعودی علیه مهاجران 
آفریقایی و یمنی را محکوم کرد.این ســازمان با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از 
وضعیت هزاران مهاجر آفریقایی در زندان های بدنام آل سعود اعالم کرد. سازمان 
حقوق و آزادی برای انســان تاکید کرد: تعدادی از مهاجران آفریقایی در اتاق های 
کوچک بازداشت و با سیم های برق و غیره شکنجه شدند و برخی دیگر نیز پس از 
خیس کردن کف اتاق ها توسط مقامات سعودی مورد شوک الکتریکی قرار گرفتند 

و این درحالی است که بسیاری از آن ها به دست مرزبانان سعودی کشته شدند.
این ســازمان حقوق بشــری در ادامه تاکید کرد: از نهادهای بین المللی و داخلی 
می خواهیم تا اقدامات دولت سعودی را که در تضاد با اصول بین المللی و انسانی 
است و بر حمایت از مهاجران تأکید دارد را محکوم کنند.سازمان حقوق و آزادی 
برای انسان همچنین خواســتار اقدام سریع جامعه جهانی برای تحت فشار قرار 

دادن مقامات سعودی باهدف التزام به قوانین بین المللی شد.اخیرا نجات یافتگان 
آفریقایی از جنایات هولناک مرزبانان سعودی پرده برداشتند و گفتند: سعودی ها 
هر روز 5 مهاجر اتیوپیایی را به قتل می رســانند.نیروهای گارد مرزی ســعودی، 
دهها نفر از مهاجران اتیوپیایی را به صورت دسته جمعی به قتل رساندند.پیش از 
این نیز رســانه های یمنی از کشته شدن هفت نفر بر اثر شکنجه ارتش عربستان 
سعودی خبر داده بودند. این افراد توسط نیروهای ارتش عربستان با شوک برقی 
شکنجه و سپس به قتل رسیدند.اخیرا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
اعالم کرد که مهاجران آفریقایی در مســیر ورود به عربســتان هدف تیراندازی 
مرزبانان قرار گرفته و کشته و زخمی می شوند. بسیاری از آن ها نیز برای در امان 
ماندن از تیراندازی مرزبانان به مناطق کوهســتانی پناه برده و گاهی تا ماهها در 

این مناطق در شرایط بغرنجی به سر می برند.
در همین حال ســازمان حقوق بشــر یمن جنایات رژیم عربستان سعودی علیه 
مهاجران را محکوم کرد و خواستار تحقیقات بین المللی و محاکمه همه عامالن و 
آمران این جنایت شــد.این سازمان اعالم کرد که از طریق »انجمن جوانان استان 
المحویت« باخبر شــده اســت که خانواده »علی عاطف العلیی« که به عربستان 
ســعودی مهاجرت کرده بود، تایید کرده است که وی به دست نیروهای سرویس 
امنیت دولت عربســتان سعودی در شهر ریاض کشته شده است.روزنامه »الثوره« 
چــاپ یمن گزارش داد که علی عاطف که تبعه یمن بود، در نزدیکی محل کارش 
ربوده شده و تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت خفه شده است.

در ادامه گزارش ســازمان حقوق بشر آمده است: قبل از اینکه ارتباط او با خانواده 
اش قطع و جنازه اش در اداره پلیس المنار در پایتخت عربســتان سعودی کشف 
شود، خانواده  او از ســوی مقامات سعودی تهدید شده بود.طبق گزارش مذکور، 
مقامات عربستان سعودی همچنین بعضی از نزدیکان علی عاطف را تهدید کرده-

 اند که اگر پیگیر گزارش های کالبدشکافی شوند، زندانی خواهند شد.

 تداوم محکومیت جنایت عربستان 
علیه مهاجران آفریقایی


