 54هزار آمریکایی در سال 2012
تا حد مرگ از پلیس کتک خوردهاند

یک پژوهش جدید نشان میدهد  54هزار نفر از
مردم آمریکا در سال  2012توسط پلیس این کشور
به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شدهاند
که از میان آنها  1000نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش تسنیم به نقل از دویچه وله ،براساس پژوهشی
که اخیرا ً در پایگاه «اینجری پرنوشــن» منتشر شده است
بیش از  54هزار نفر از مردم آمریکا پس از توقف و دستگیری
توســط پلیس این کشور در ســال  2012مورد بازجویی،
پنجشنبه  ۷مرداد ۱۳۹۵

 ۲۳شوال 143۷

توقیف و ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت در بیمارستان
بستری شدهاند.براساس این تحقیق حدود هزار نفر از این
افراد جان خود را از دست دادهاند .در این پژوهش همچنین
مشخص شده بیشتر کسانی که هدف پلیس قرار گرفتهاند
سیاهپوست بودهاند ،به نحوی که تعداد سیاهپوستان سه
برابر تعداد سفیدپوستان است!محققان معتقدند تا زمانی که
جنگ داخلی به عنوان مشکلی برای جامعه سیاهپوستان
آمریکا محسوب شود امیدی به رفع آن نیست.

 ۲۸جوالی 201۶

انفجار مهیب در قامشلی سوریه
 35کشته و  100مجروح برجای گذاشت

تروریستهای «داعش» با انفجار دو بمب در یک شهر مرزی منطقه
کردنشین شمال ســوریه 36 ،غیرنظامی را کشتند و بیش از  100نفر را
مجروح کردند.
به گزارش خبرگزاریها ،دیروز ســاکنان شــهر «قامشــلی» بــا خودرو و
موتورسیکلت بمبگذاری شده هدف انفجار قرار گرفتند .بر اثر این دو انفجار مهیب
که یکی از آنها در نزدیکی پایگاه نیروهای کرد (ضد داعش) روی داد 36 ،نفر جان
خود را از دســت دادند و  100نفر نیز مجروح شدند .داعش رسماً مسئولیت این
حمله تروریستی را برعهده گرفت.
تصاویری که از قامشلی ارسال شده ،از گستردگی خسارات وارد شده به منازل
و مغازهها حکایت میکند«.قامشلی» در استان «حسکه» قرار دارد .آمریکا مدتی
اســت که در این استان جداییطلبی را در میان کردها دامن میزند .همچنین،
طبق گزارشهای رسیده از استان حسکه ،آمریکا در این استان دو پایگاه نظامی
و فرودگاه دارد .شبکه الجزیره دیروز خبر داده که آمریکا ساخت یک پایگاه نظامی
در استان حسکه را به پایان رساند.

بشار اسد

«بشار اســد» رئیس جمهور سوریه اما در دیدار یک هیئت یونانی با وی در
دمشق اظهار داشت« ،سیاست غرب در حمایت از عناصر تروریستی ،بر امنیت و
اقتصــاد ملتهای منطقه و جهان تأثیر منفی میگذارد ».به گفته رئیس جمهور
سوریه «مشکل غرب با سوریه به خاطر مستقل بودن سوریه است ».وی همچنین
تصریح کرد« :ملت سوریه بر ادامه مقاومت و دفاع از کشورشان مصمم هستند...
منافع ملت یونان نیز ایجاب میکند که در مقابله با تروریسم ،در کنار سوریه باشند».

تشکیل کمیته تحقیق درباره کودتای ترکیه
پس از قلع و قمع مخالفان!

پس از گذشت دو هفته از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه و دستگیری
و اخراج بیش از  60هزار نفر به اتهام مشارکت در کودتا و ارتباط داشتن
با این ماجرا ،نمایندگان پارلمان این کشور به اتفاق آراء با تشکیل کمیته
تحقیق درباره کودتا ،موافقت کردند.
به گزارش منابع رسمی ترکیه ،نمایندگان پارلمان این کشور که بخش اعظم
آنها وابســته به چهار حزب اصلی «عدالت و توســعه»« ،جمهوریخواه خلق»،
«دموکراتیک خلق» و «جنبش ملی » هستند ،به اتفاق آراء ،تشکیل کمیته تحقیق
درباره کودتای نافرجــام  25ژوئیه ( 25تیر) را تصویب کردند.این کودتا بیش از
 240کشته و حدود  2000مجروح برجای گذاشته است.مجلس ترکیه در حالی
با تشکیل کمیته تحقیق موافقت کرد که تاکنون بیش از  60هزار نفر از پرسنل
لشکری و کشــوری ،به همراه شمار زیادی دانشآموز و خبرنگار دستگیر و تنها
در ادارات ترکیــه ،بیش از  47هزار کارمند دولت به اتهام ارتباط با کودتا ،تعلیق
شــدهاند.پس از کودتای نافرجام ،تحوالت در داخل ترکیه چنان یکطرفه به نفع
اردوغان پیش رفت که شماری از ناظران و کارشناسان نسبت به اصل ماجرا تردید
کرده و کودتا را نمایشی خواندند.

سفر آتی اردوغان به مسکو

«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه  9اوت ( 19مرداد) طی ســفری
رسمی ،به پایتخت روسیه میرود و با «والدیمیر پوتین» همتای روس خود دیدار
و گفتوگو میکند«.بینالی ایلدریم» نخستوزیر ترکیه ،با اعالم این خبر ،گفته:
«ما به دنبال گســترش روابط با روسیه هستیم و این چیزی است که باید اتفاق
بیفتد ،چون دو کشور با هم همسایه هستند و منافع و آینده مشترک دارند».آذر
گذشته و در پی ساقط شدن یک فروند بمبافکن «سوخو  »24 -روسیه توسط
جنگند ه ارتش ترکیه در آســمان سوریه ،دولت مسکو روابط تجاری و اقتصادی
روســیه را با ترکیه قطع کرد .اما ،اخیرا و در پی عذرخواهی رســمی اردوغان از
مقامات و مردم روسیه ،مناسبات میان دو کشور از سر گرفته شد.

موضعگیری علیه اروپا

در پــی اظهارات اخیر «ژان کلود یونکر» رئیس کمیســیون اروپا ،مبنی بر
اینکه «ترکیــه به خاطر اقدامات اردوغان پس از کودتــای  15ژوئیه ،نمیتواند
در آینده نزدیک عضو اتحادیه اروپا شــود« »،مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه
ترکیه گفت« :اروپا در اعالم مواضع خود ،آزاد است ،اما بیان جمالت تهدیدآمیز،
میتواند پیامدهای معکوس داشــته باشد ».یونکر این را نیز گفته بود که ترکیه
نباید مجازات اعدام را احیاءکند.

کوتاه از سراسر جهان
ترکیه

الجزیره :ارتش ترکیه با صدور بیانیهای اعالم کرده ،تنها  1/5درصد نیروهای
ارتش در کودتا شرکت داشتند .در این تالش نافرجام حدود  35جنگنده به کار
برده شــده است .منابع خبری اعالم کرده بودند که ارتش نقش مؤثری در انجام
این کودتا داشته که ارتش این مسئله را تکذیب میکند.

یمن

سباء :در پی حمالت بیامان مزدوران ائتالف سعودی به روستای «الصراری»
در تعز و محاصره این منطقه ،سازمان ملل از تمامی طرفهای درگیر خواست تا
آتشبس انسانی فوری در استان تعز برقرار کنند .در همین رابطه گروه انصاراهلل
از دعوت سازمان ملل برای اجرای آتشبس در استان تعز استقبال کرد.

روسیه

المیادین :رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید به اطالعاتی دست یافته
که نشان میدهد ،حدود  3000نفر در این کشور مظنون به تماس با تروریستها
در غرب آسیا هستند .عملیات تروریستی در کشورهای مختلف اروپایی در روزهای
اخیر موجب شــده که دستگاههای امنیتی کشور در حالت هشدار قرار گرفته و
نسبت به هرگونه تحرکی واکنش نشان دهند!

کره شمالی

آی.بی تایمز :کره شمالی با استفاده از رودخانه «هان» بروشورهایی به سوی
کره جنوبی راهی کرده که بر روی آنها نوشــته شده «به سئول حمله موشکی
خواهد کرد ».نیروهای کرهجنوبی پس از این تبلیغات ازســوی کره شــمالی در
حالت هشدار کامل قرار گرفتند.

انگلیس

گاردین :کمیته منتخب در مجلس اعیان انگلیس از وزیرخارجه این کشــور
خواســته از تحقیقات مســتقل درباره جرایم جنگی عربستان حمایت کند .این
درخواست در حالی صورت گرفته که تحقیقات نشان میدهد لندن درسال جاری
مجوز صادرات  530میلیون پوند سالح به عربستان سعودی در سه ماهه اول سال
جاری را صادر کرده است!

افغانستان

اســتار اند استرایپس :ارتش آمریکا اعالم کرده طی دو ماه آینده حدود 800
نیروی رزمی حملونقل هوایی به افغانستان اعزام خواهند شد .آمریکائیها میگویند
حضور داعش و گسترش تروریسم عامل افزایش نیروهایشان در افغانستان است!

هند

 3000پناهجو طی  7ماه گذشته
در مسیر اروپا جان باختهاند

میزان :یک مقام مطلع در وزارت خارجه هند گفته ،پاکستان از هند خواسته
که شــرایط انتقال دانشآموزان مشغول به تحصیل در پاکستان به هند را فراهم
سازد .موج جدیدی از تنش و درگیری لفظی میان مقامات هند و پاکستان پس
از حمایت نخستوزیر پاکستان از معترضان هندی در کشمیر آغاز شده است.

طبق اطالعات جدید منتشــر شــده از سوی
ســازمانهای بینالمللی ،بیش از  ۳هزار مهاجر در
تالش برای عبور از دریای مدیترانه در ســال 2016
جان خود را از دست دادهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت در تازهترین گزارش خود
اعالم کرده که از ابتدای سال  ۲۰۱۶تاکنون بیش از  ۳هزار
مهاجر در تالش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختهاند.
به گزارش تسنیم سازمان بینالمللی مهاجرت با انتشار این
صفحه آخر

شماره ۲۱۴۰۲

اذان ظهر ،13/11 :اذان مغرب ،20/32 :نیمهشب شرعی ،0/22 :اذان صبح (فردا) ،4/32 :طلوع آفتاب (فردا).6/10 :

مردم دور خانه شیخ عیسی قاسم حلقه زدند
آلخلیفه جلسه محاکمه را لغو کرد

سرویس خارجی
حلقــه مردمی گســترده
شهروندان بحرینی به دور خانه
شیخعیسی قاسم رهبر شیعیان
این کشور و تأکید بر اینکه آماده
دفاع از رهبر خــود تا آخرین
قطره خون خود هستند کارساز
شــد و رژیم آلخلیفه از ترس،
جلســه محاکمه را به  24مرداد
موکول کرد.
مردم بحرین بیش از یک ماه است
اطراف خانه شیخ عیسی قاسم تحصن
کرده و همبستگی خود را با وی اعالم
کردهاند .مردم اما با نزدیک شدن به
روز محاکمه شیخ عیسی قاسم (روز
گذشته) حلقه اتحاد و همبستگی خود
را تنگتــر کردند .طبق گزارشهای
رسیده ،ازدحام مردم دور خانه شیخ
عیسی قاسم به حدی بود که مأموران
آلخلیفه از دیدن آن همه جمعیت
شوکه و متعجب شدند.
تجمع کنندگان اعالم کردند که

با جان خود از شــیخ عیســی قاسم
دفاع خواهند کرد و در صورت اقدام
علیه شیخ« ،دری از جهنم باز خواهد
شد ».دســتگاه قضایی بحرین اخیرا ً
بــا اتهامات واهی مثــل تالش برای
گسترش تروریسم ،تحریک طوایف،
پولشــویی و اتهامات بیاساس دیگر
تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو و از
وی خواســته بود تا خاک این کشور
را ترک کند.
همچنین روز گذشــته به عنوان
اولین جلســه محاکمه شیخ عیسی
قاسم تعیین شده بود که با مقاومت
جانانه مــردم و عدم حضــور رهبر
شــیعیان بحریــن در دادگاه ،رژیم
آلخلیفــه مجبور شــد از ترس این
جلسه را به  24مرداد موکول کند.
جنبشهــا ،شــخصیتها ،علما
و جریانهای مختلف اســامی این
کشور اعالم کردهاند که ملت بحرین
هیچ گاه شیخ عیسی قاسم را تسلیم
نخواهد کرد و با مقاومت به تجاوزات

سرویس خارجی -
گردهمایــی حزب دموکرات
آمریکا برای معرفی کلینتون به
عنوان نامزد نهایی این حزب در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
به محلی برای اعتراضات گسترده
علیه نژادپرستی و حمایت از رژیم
صهیونیستی تبدیل شد.
شاید هیچ کشوری را در دنیا نتوان
یافت که مردمش به نشــانه اعتراض
پرچم کشورش را مقابل دوربینها به
آتش بکشند ،اما این اتفاق در آمریکا
هر چند وقــت یک بار اتفاق میافتد
که نشانه شکاف عمیق اجتماعی در
این کشــور است ،چند روز است که
همایش سراسری دموکراتها در شهر
فیالدلفیا برای معرفی رسمی هیالری
کلینتون  68ساله به عنوان نامزد نهایی
این حزب در انتخابات آتی ریاســت
جمهوری آمریکا در جریان است.
اما این همایــش به محلی برای
«اعتراضات گسترده» مخالفان هیالری
کلینتون از یک ســو و معترضان به
تبعیض نژادی و سیاســتهای دولت
آمریکا در حمایت بیحساب و کتاب از

رژیم کودک کش صهیونیستی تبدیل
شده است.
در ایــن بیــن طرفــداران برنی
سندر نامزد رقیب کلینتون در حزب
دموکرات نیز طی چند روز گذشته در
شهر فیالدلفیا و بیرون و داخل محل
برگزاری اجالس اعتراضات گستردهای

سرویس خارجی -
در پــی ســاخی یک
کشیش  86ساله فرانسوی
به دست دو نوجوان داعشی
در نرماندی فرانسه ،تدابیر
امنیتی در  47هزار کلیسای
انگلیس به شــدت افزایش
یافت.
طی دو هفته گذشته آلمان
و فرانسه چندین حمله مرگبار
تروریســتی را شاهد بودهاند که
رعب و وحشت گستردهای را در
سراسر اروپا حاکم کرده است.
روز سهشنبه در جدیدترین این
حمالت  2تروریســت داعشی
مسلح به چاقو پنج نفر از جمله
یک کشیش و  2خواهر روحانی را
در کلیسای «سناتین دورووری»

در منطقه نرماندی فرانسه در
 ۱۲۵کیلومتری شــمال غربی
پاریس بــه گــروگان گرفتند.
گروگانگیرها گلوی کشیش 86
ساله کلیسا را بریدند.
به گفته مقامهای فرانسوی
«عادل کرمیشــه» ۱۹ســاله از
جملــه عوامل این گروگانگیری
بــوده و پیــش از این توســط
ســرویسهای اطالعاتــی نیز
شناســایی شــده بود .براساس
اعالم این مقامها ،فرد مهاجم در
سال  ۲۰۱۵قصد داشته به سوریه
سفر کند و در ماههای گذشته نیز
تحت نظارت شدید بوده است.
اما پسلرزههای این جنایت
هولنــاک هنوز ادامــه دارد .به
گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه

پاسخ داده خواهد شد.
فعاالن سیاسی نیز هشدار دادهاند
که خط قرمز ملت بحرین حریم شیخ
عیسی قاسم است و این حریم هرگز
از ســوی آلخلیفه شکسته نخواهد
شــد چرا که مردم پشــتیبان رهبر
خود هستند.
به گفته فعاالن سیاســی شیخ

عیســی قاســم تنها یک شخصیت
برجســته برای شــیعیان به حساب
نمیآید بلکه سوپاپ اطمینانی برای
این کشور نیز به حساب میآید چرا که
رهنمودها و حضور ایشان در بحرین
موجب مستقر نگه داشتن بحرین شده
و در غیر این صورت کشور دچار چنان
بحرانی خواهد شد که تمام منطقه را

به آتش خواهد کشید.
«راشد الراشد» یکی از مخالفان
سرشــناس بحرینی اما تأکید کرده
«رژیم آلخلیفه گمان میکرد با هدف
قرار دادن شــیخ عیسی قاسم کمر
انقالب را خواهد شکســت اما با این
اقدام روح تازهای به کالبد آن دمید».
وی ایــن را هم اضافــه کرد که

مردم آمریکا پرچم این کشور و اسرائیل را به آتش کشیدند

«دههــا هــزار نفــر در مقابل منزل
شیخ عیسی قاســم تحصن کردهاند
آیا آلخلیفه میتواند یک ملت را به
طور کامل بازداشت کند؟ آلخلیفه
از تمام شــیوههای ســرکوبگری از
جمله شــکنجه ،تخریب مســاجد،
دســتگیری ،هتک حرمــت و موارد
دیگر اســتفاده کرد ،اما موفق نشــد
اراده مردم و رهبرانی را که برخی از
آنان در زندان به سر میبرند و برخی
دیگر در خارج از زندانها هستند در
هم بشکند .خبر دیگر اینکه بیش از
 90ســازمان و مؤسسه بینالمللی از
پنج قاره جهان اقدامات آلخلیفه علیه
شیخ عیسی قاسم را محکوم کردند،
بحرین از فوریه سال  2011میالدی
شــاهد جنبش اعتراضی مردم برای
دســتیابی به دموکراسی و روی کار
آمدن نظامی منتخب در این کشــور
و برقراری عدالت و رفع تبعیض است
که بــا ســرکوبگری آلخلیفه روبرو
شده است.

«زنده باد انتفاضه» سر داد .در کنار این
زن نیز فردی پرچم فلســطین را در
دست داشت و تکان میداد.

سرکوب معترضان

را به راه انداختند تا
مانع معرفی کلینتون
بــه عنــوان نامزد
نهایی حزب شــوند
آنها حتی شعارهای
ساختارشــکنانهای
نیز سر میدادند .برخی از معترضان
دستنوشــتههایی بــا خــود حمل
میکردند که روی آن نوشــته شده
بود «ما باید این سیستم را سرنگون
کنیم».
اما اعتراضات طرفداران سندرز به
نشست دموکراتها با ورود مخالفان

نژادپرســتی به این اعتراضات رنگ
و بــوی جدیــدی به خــود گرفت و
هزاران نفر از طرفداران خشن «جان
سیاهان اهمیت دارد» در اعتراض به
سیاستهای نژادپرســتانه حاکم بر
کشــور در محل تشکیل گردهمایی
حــزب دموکــرات در «فیالدلفیــا»
تظاهرات برپا کردند.
گزارشها حاکی از آن است که
معترضان قصد داشــتند گردهمایی
ملــی دموکراتهــا را متوقف کنند.
طبــق این گزارش« ،حــزب جهانی
کارگران» و «مرکز اقدام بینالمللی»

این راهپیمایی را سازماندهی کردهاند.
معترضان خواستار حکومت مستقل،
پرداخــت غرامــت برای بــه بردگی
کشیدن سیاهپوســتان ،آزادی زنان
و همچنین لغو نظام ســرمایهداری و
تمامی اشکال سرکوبگری هستند.
معترضــان خشــمگین همچنیــن
پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی
در فیالدلفیــا نزدیک محل برگزاری
نشست دموکراتها به آتش کشیدند.
در این مراسم یک زن که صورت خود
را نیز پوشانده بود همزمان با به آتش
کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی فریاد

در تظاهــرات هــزاران نفــری
علیه نامزدی کلینتــون در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا در فیالدلفیا
دهها نفر بازداشــت شدند .معترضان
با مسدود کردن مسیر حرکت مردم
سعی داشتند مانع از ورود آنها به مرکز
«ولس فارگو» در فیالدلفیا شوند .بر
اســاس گزارشهــا  55نفر بهدلیل
تــاش برای باال رفتن از موانع تعبیه
شده توسط پلیس در اطراف محوطه
نشست بازداشت شدهاند.
تسنیم نیز به نقل از «نیویورک
تایمز» نوشته همزمان با این اعتراضات
تعداد زیادی از هواداران برنی سندرز
گفتهاند که بــه هیچ حزبی پایبند و
وفادار نیستند و هرگز در کنار کلینتون
قــرار نخواهند گرفت .این معترضین
سیاستهای کلینتون در مورد قوانین
بانکــی ،حداقل حقــوق  15دالری،
ممنوعیت استخراج و دیگر مسائل را
دلیل اعتراض خود نامیدهاند.

است .پلیس انگلیس همچنین
نگرانی خود را نســبت به حمله
به جامعــه یهودیان اعالم کرده
و نسبت به حمله تروریستهای
الهامگرفته از داعش ،به مسیحیان
هشدار داده است.
رئیسجمهور فرانســه نیز
ضمن درخواست تشکیل جلسه
شورای عالی دفاع و امنیت ملی
در یک هشــدار بیسابقه گفته:
«تهدید تروریستها علیه فرانسه
و اروپا هرگز تا این حد جدی و
شدید نبوده است».
فرانسوا اوالند که روز سهشنبه
و در واکنش به حمله  2تروریست
وابسته به داعش به یک کلیسای
نرماندی سخنرانی میکرده گفته:
«مقابله با تروریســم در داخل و

خارج کشور ،طوالنی خواهد بود.
برای رویارو شدن با تهدیدی که
قبال تا این حد جدی و شــدید
نبوده ،دولت کامال مصمم است
تا تروریسم را شکست دهد».
دولت اوالند به خاطر عملکرد
ضعیفــش در مقابله با حمالت
تروریســتی با انتقادات وسیع و
گســتردهای روبهرو شده است.
منتقــدان میگویند دولت توان
جلوگیری از حمالت تروریستی
را ندارد.
بهنظر میرسد تمدید حالت
فوقالعاده در فرانسه یک امتیاز
سیاسی است که اوالند به احزاب
مخالف داده است .احزاب مخالف
خواستار تمدید حالت فوقالعاده
تا پایان امسال بودند.

پسلرزههای حمله داعش به کلیسای نرماندی از آما دهباش کلیساها در انگلیس تا هشدار بیسابقه اوالند

عامل حمله به کلیسای نرماندی درتصویر مشخص است

دیلی میــل ،پلیــس ضدترور
انگلیــس پــس از ایــن حادثه

از افزایــش تدابیــر امنیتی در
کلیساهای این کشور خبر داده

در درگیری مسلحانه کرانه باختری یکفلسطینی شهید و چند صهیونیست مجروح شدند

در درگیــری مســلحانه
مبارزان فلسطینی با اشغالگران
صهیونیســت در روســتای
«صوریف» واقع در شمال شهر
الخلیل (واقع در کرانه باختری)،
یک مجاهد فلســطینی عضو
جنبش جهاد اسالمی به شهادت
رسید و چند نظامی صهیونیست
نیز زخمی شدند.
منابــع فلســطینی میگوینــد
نظامیــان رژیم صهیونیســتی صبح
روز گذشــته در جریــان درگیــری
مســلحانه با فلسطینیان ،یک جوان
فلسطینی را به شهادت رسانده و یک
نفر را زخمی کردند .در این درگیری
چند نفر از نظامیان صهیونیست نیز
مجروح شدند.
به گزارش تســنیم بــه نقل از
فلســطین الیوم« ،محمــد الفقیه»
جوان فلسطینی عضو جهاد اسالمی
فلســطین که در یکــی از خانههای
شهرک صوریف پناه گرفته بود پس
از درگیری شدید مسلحانه با نظامیان
صهیونیست که خانه را محاصره کرده
بودند به شهادت رسید .صهیونیستها

پس از شهادت این مبارز فلسطینی
خانــهای را که در آن پناه گرفته بود
منفجر و با خاک یکسان کردند.
وزارت بهداشــت فلسطین اعالم
کــرده که پیکر الفقیــه و یک جوان
زخمی را از زیــر آوار خانهای که در
آن پناه گرفته بودند بیرون آوردند.
نیروهای اشــغالگر ســاعت 11
سهشــنبه شب به شــهرک صوریف
حملهور شــدند و خانــهای که این
مبارز فلســطینی در آن پناه گرفته
بود محاصــره و برق شــهرک را به
طــور کامل قطع و همچنین بر روی
مکالمات تلفنی پارازیت انداختند تا
مانع ارتباط میان مبارزین فلسطینی
و دیگر فلسطینیان شوند.
رژیم صهیونیستی مدعی شده که
محمد الفقیــه مدتها تحت تعقیب
این رژیم بوده و پس از افشای محل
اختفای وی به این شهرک حمله کرده
است .گفته میشود درگیریها تا صبح
ادامه داشت ،در همین رابطه برادر و
پسرعموی محمدالفقیه نیز دستگیر
شدند .گفتنی است نیروهای اشغالگر
برای بیستمین روز متوالی است که به

محاصره شهر الخلیل ادامه میدهند.
آنها ضمن محاصره امنیتی و نظامی
این شهر ،دهها خیابان و جاده ارتباطی
را به روی شهروندان بستهاند که این
امر باعــث ایجاد مشــکالت زیادی
برای قریب به یک میلیون شــهروند
فلسطینی شده است.
انتفاضه ســوم فلســطین وارد
یازدهمیــن ماه خود شــده و مردم
فلسطین همچنان برای مقابله با رژیم
اشــغالگر قدس جانفشانی میکنند.
در این مدت دســتکم  300نفر به
شهادت رسیده و هزاران نفر مجروح
شدهاند .از صهیونیستها نیز دستکم
 55نفر به هالکت رسیده و صدها نفر
مجروح شدهاند.

قطعنامهضدصهیونیستی
سازمان ملل

شــورای اجتماعــی ،اقتصادی
ســازمان ملل با صــدور قطعنامهای
رژیم صهیونیستی را به خاطر ایجاد
شــرایط بد زندگی در اراضی اشغالی
محکوم کرده است.
بــه گزارش فــارس بــه نقل از
«عاروتص شوع» شــورای اقتصادی

اجتماعی ســازمان ملل ،اشغالگری
رژیم صهیونیســتی را باعث فقر در
کرانه باختری و نرخ باالی بیکاری در
نوار غزه میداند.
در این قطعنامه همچنین تاکید
شده اسرائیل «اقدامات برای به دست
آوردن توسعه پایدار در جوالن اشغالی
ســوریه را به تاخیر انداخته اســت»
و رژیم یهودی مســئول «بدتر شدن
شرایط اقتصادی و زندگی» است.
البته صدور چنین قطعنامههای
بالاثــر و بیفایــدهای علیــه رژیم
صهیونیستی در سازمان ملل تازگی
نداشــته و دو ماه قبل نیز ســازمان
بهداشت جهانی طی بیانیهای اسرائيل
را مســئول نقض حقوق «ســامت
روانی ،فیزیکی و محیطی» در اراضی
اشــغالی دانســت .ولی تاکنون هیچ
قطعنامه ،بیانیه و یا اعالمیهای موجب
توقــف جنایات رژیم صهیونیســتی
نســبت به مردم مظلوم فلســطین
نشده است و صهیونیستها زیر سایه
انفعال مجامع جهانی و حقوق بشری
به شدیدترین اعمال غیرانسانی علیه
فلسطینیها ادامه میدهند.

گزارش افزوده «از ابتدای امسال تاکنون بیش از  250هزار
نفر سفر خطرناکی را برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن
به اروپا انجام دادهاند که در این بین بیش از  3هزار نفر جان
خود را از دســت داده اند ».با کشف  39جسد در سواحل
لیبــی طی هفته جاری ،تعداد تلفــات مهاجران از ابتدای
 2016تاکنون به بیش از  3034نفر رســیده است .تعداد
تلفات مهاجران نسبت به سال گذشته تا پایان جوالی(تیر)
به شدت افزایش یافته است.

پایان حکومت نظامی در کشمیر
درگیریها همچنان ادامه دارد

ارتش هند بعد از گذشــت  18روز به حکومت نظامی در
کشمیر پایان داد با این وجود درگیریها بین مردم و نیروهای
امنیتی به طور پراکنده ادامه دارد.
به گزارش دیلی اکســپرس ،بعد از اینکه «راج نات سینگ» وزیر
کشور هند برای بازدید از کشمیر راهی این منطقه شد ،ارتش با لغو
قانون حکومت نظامی در «سرینگر»« ،باندیپور»« ،باره موله» و «گاندر
بل» مقدمات ســفر وی را فراهم کرد« .سینگ» با مقامات نظامی و
اطالعاتی در کشمیر مالقات و به تبادل نظر درباره راهکارهای مناسب
برای سر و سامان دادن به اوضاع این منطقه پرداخت .با وجود برداشته
شدن حکومت نظامی هنوز هم اوضاع در جنوب کشمیر وخیم گزارش
میشود و درگیری پراکنده بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه دارد.
درگیریهای کنونی کشــمیر با کشتن «برهان وانی»  22ساله،
فرمانده جوان شــبهنظامیان این منطقه آغاز شد .او هشتم ژوئیه(19
تیرماه) در درگیری با نیروهای هند به ضرب گلوله کشته شد .از آن
زمان دستکم  55مسلمان و غیرنظامی کشمیری کشته و  3هزار نفر
در جریان تیراندازیهای نیروهای مسلح هند زخمی شدهاند .کشمیر
منطقهای هیمالیایی با اکثریت مسلماننشین است که بین پاکستان
و هند تقسیم شده و هر دو کشور روی کل این منطقه ادعای مالکیت
دارند .دو کشــور سه بار سر این مناطق در سالهای 1965 ،1948
و  1971جنگیدهانــد .بیش از  70هزار تن تاکنون در این درگیریها
کشــته شــدهاند .هند بیش از نیم میلیون نیرو در این مناطق مورد
مناقشه مستقر کرده است.

مزدوران آل سعود ساکنان یک روستا را در یمن
پس از اعدام ،تکهتکه کردند!

سرویس خارجی -
مزدوران سعودی با حمله به روستایی در تعز دهها یمنی را اعدام و
اجساد آنها را مثله کردند.
ســعودیها بار دیگر جنایتی هولنــاک در یمن مرتکب شــدند .آنطور که
خبرگزاریها نوشتهاند ،مزدوران سعودی روز سهشنبه یک مسجد را در روستای
«الصراری» در تعز منفجر کردند و با حمله به خانههای روســتائیان ،دهها نفر از
اهالی آن را اسیر و اعدام کردند و سپس اجساد اعدامشدگان را مثله کردند .بنابر
اعالم منابع یمنی مزدوران آل ســعود با آتش زدن مســجد شیخ جمالالدین در
روستای الصراری مزار یکی از شخصیتهای صوفی در تعز را نیز نبش قبر کردند.
مزدوران ســعودی اســتخوانهای این فرد را پس از نبش قبر سوزاندند .در این
جنایت ۲۰ ،نفر از اهالی این روســتا ،به شهادت رسیدند و بیش از  ۵۰خانه نیز
پس از غارت ،آتش زده شــد .منابع محلی یمنی میگویند مزدوران سعودی در
تالش برای کوچاندن اهالی منطقه الصراری ،آن را هدف حمالت ســنگین خود
قــرار دادند و بیش از  ۱۳۰گلوله خمپاره و توپ به منطقه الثعیب الصراری واقع
در استان تحت محاصره تعز شلیک کردند .گفته میشود فرمانده انصاراهلل در این
منطقه نیز ،به شــهادت رسیده است.سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن با اشاره به
این جنایات گفت این مســئله نشــان میدهد موضوع سالح در مبارزه با دشمن
چقدر حائز اهمیت اســت« .محمد عبدالسالم» تاکید کرد که آنچه در روستای
«الصراری» تعز رخ داد ،اهمیت اتکای نیروهای یمنی به سالح در مبارزه با دشمن
ســعودی را اثبات میکند .به گفته ســخنگوی انصاراهلل جنایت مزدوران در این
روستا نشاندهنده درستی مواضع ارتش و کمیتههای مردمی وابسته به انصاراهلل
در مقابله با عناصر مزدورسعودی است .به دنبال وقوع این جنایت ،هماهنگکننده
امور انسانی سازمان ملل در یمن از تمامی طرفهای درگیر خواست تا آتشبس
انسانی فوری در استان تعز برقرار کنند! انصاراهلل یمن از دعوت سازمان ملل برای
اجرای آتشبس در تعز استقبال کرده است.

نماینده سابق پارلمان سومالی در موگادیشو
عملیات انتحاری کرد!

به ادعای گروه تروریستی الشباب ،یکی
از دو عامل انتحاری عملیات تروریستی اخیر
در پایتخت سومالی ،عضو پارلمان این کشور
بوده است.
به گزارش «بی.بی.ســی» ،گروه تروریستی
الشــباب اعالم کرد ،یکــی از دو عامل انتحاری
انفجارهای تروریســتی دوشــنبه گذشــته در
«موگادیشــو» ،عضو ســابق پارلمان بوده است.این نماینده ســابق «صالح نوح
اســماعیل» نام داشته است .به ادعای الشباب ،اسماعیل در این گروه تروریستی
عضویت داشته است .الشباب شاخه گروه تروریستی القاعده است و در شاخ آفریقا
فعالیت میکند .این گروه تاکنون در حمالت تروریستی خود ،جان صدها نظامی
و غیرنظامی را گرفته است.

با دستور حیدر عبادی

بسیج مردمی یک نیروی رسمی
وابسته به نخستوزیری عراق شد
سرویس خارجی -
با فرمان نخستوزیر عراق ،از
این پس نیروهای بسیج مردمی
یک نیروی رســمی وابسته به
نخستوزیر است.
«حیدر عبادی» در آستانه اجرای
عملیات آزادســازی «موصــل» ،به
نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی)
رســمیت داد .پیش از این نیز بسیج
مردمی از نخستوزیر دستور میگرفت،
اما آمریکا به خاطر منافع خود در عراق
و به درخواست عربستان و قطر ،دولت
بغداد را در مورد مشــارکت بســیج
مردمی در عملیات موصل تحت فشار
گذاشته بود .با این ابتکار جدید ،عالوه
بر اینکه بهانه از دســت آمریکا گرفته
شد ،نیروهای بسیج مردمی نیز مثل
سایر نظامیان ،به سالح مجهز میشوند
و آموزش میبینند.
به گزارش ایســنا ،بسیج مردمی
در سال  2014تاسیس شد و اکنون
متشــکل از  42تیپ است .مهمترین
گروههایی که به بسیج مردمی ملحق
شدهاند« ،سرایا الســام»« ،سازمان
بدر»« ،گردانهای حزباهلل»« ،نجباء»
و «عصائب اهلالحق» هستند.
البته قبل از شــکلگیری بسیج
مردمــی در عــراق« ،حــاج قاســم
سلیمانی» نفراتی را در عراق با هدف
نبرد با تروریسم در سوریه ،گردآوری
و سازماندهی کرد.
مقاومت شــجاعانه این نیروها و
شکست داعش در تصرف بغداد ،افکار
عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
این نیروها در واقع نطفه شکلگیری
بسیج مردمی در عراق هستند.
به هر حال ،با پیوســتن رســمی
بسیج مردمی به نخستوزیری عراق،
توطئه آمریکا و عربســتان در شــب
عملیات موصل نقش بر آب شد .حیدر
عبادی نیز با این اقدام خود ،به دشمن
ملت عراق فهماند در مورد مشارکت
دادن بسیج مردمی در عملیات موصل،
جدی اســت و هیچ نیرویی نمیتواند
وی و دولــت عــراق را از این تصمیم
منصرف کند.
در این رابطه« ،یوســف الکالبی»
ســخنگوی امنیتی بســیج مردمی
اعالم کرد« :ایــن نیروها در عملیات
بازپسگیری موصل شرکت خواهند
کرد و این دستور شخص نخستوزیر

است ».وی این را نیز گفت که «عراق
نیاز به هیچ نیــروی زمینی خارجی
[آمریکایی] ندارد و نظامیان و بسیج
مردمی خود به تنهایی قادر هســتند
که تروریسم را نابود کنند».
بر اســاس گزارشهای رسیده از
عراق و آمریکا ،کاخ ســفید در ارتباط
با عملیات موصل ،دو هدف دارد؛ اول
اینکه بسیج مردمی را در این عملیات
شرکت ندهد و به جای آن ،بعثیهای
به اصطالح توبه کرده ،عشــایر سنی
تحت فرمان آمریکا و پیشمرگان ُکرد
را شــرکت دهد و دوم ،این عملیات
را هر چه ســریعتر بــه اجرا درآورد
تا در بحبوحــه مبارزات انتخاباتی در
آمریــکا ،از پیروزی علیــه داعش در
موصــل ،به عنوان برگ برندهای علیه
جمهوریخواهان استفاده کند.
البته دولت عراق با زیرکی سعی
میکند از ایــن تمایل آمریکا [یعنی
اجرای هر چه ســریعتر عملیات] به
نفع ملت عــراق اســتفاده بکند .در
همین رابطه ،سرلشکر «نجم الجبوری»
فرمانده عملیات «نینوا» دیروز اعالم
کــرد ،عملیات آزادســازی موصل به
زودی از منطقه و شهر «القیاره» آغاز
خواهد شــد .در کل ،عراق به زودی
شــاهد تحول بسیار حساس و مهمی
خواهد بود؛ تحولی که برای این کشور
و منطقه سرنوشتساز است.
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