
 سرکرده داعش در غرب آفریقا 
به هالکت رسید

یک رسانه غربی به نقل از ارتش نیجریه خبر داد 
که رهبر گروه تروریســتی داعش در غرب آفریقا، به 

هالکت رسیده است.
خبرگزاری فرانســه در گزارشی به نقل از ارتش نیجریه از 
کشته شدن رهبر داعش در نیجریه خبر داده است. طبق گزارش 
این رسانه غربی، »ابومصعب البرناوی« رهبر شاخه داعش در 
غرب آفریقا کشــته شد. نام اصلی او »حبیب یوسف« است و 
تا پیش از پیوستن به گروه تروریستی داعش، سخنگوی گروه 

تروریستی »بوکوحرام« بوده اســت. این خبرگزاری جزئیات 
بیشتری درباره نحوه کشته شدن رهبر شاخه داعش در غرب 
آفریقا منتشر نکرده است. داعش و بوکوحرام سابقه درگیری های 
شدید در نیجریه را دارند.گفتنی است، اواسط خردادماه سال 
جاری بود که خبرگزاری رویترز از کشته شدن »ابوبکر شیکاو« 
ســرکرده بوکوحرام در نیجریه خبر داد. گفته شده که شیکاو 
پس از منفجر کردن یک وسیله انفجاری در نبرد با شاخه داعش 
در غرب آفریقا، در جنگل های شمال شرق نیجریه کشته شد.

نامه صدها تن از کارکنان گوگل و آمازون
برای تحریم رژیم صهیونیستی

۴۰۰ کارمند گوگل و آمازون تحریم رژیم صهیونیستی 
را به علت اقدامات غیرانسانی ضد فلسطینیان خواستار 

شدند.
آنها با انتشار نامه ای اعالم کرده اند که رژیم صهیونیستی، 
رژیمی آپارتاید اســت که علیه مردم فلسطین مرتکب جنایت 
می شوند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری 
معا، بیش از ۴۰۰ تن از کارمندان این دو شرکت تحریم رژیم 
»اســرائیل« را به علت اقدامات غیرانســانی ضد فلسطینیان 

خواستار شده اند. بر پایه این گزارش، این افراد با امضا و ارسال 
نامه ای به بخش اداری این دو شرکت نوشته اند که:»نمی توانیم 
ببینیم محصوالت ما در محروم کردن فلسطینیان از حقوق اولیه 
آنها، کوچاندن شــان از منازل و حمله به آنها در نوار غزه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.« این افراد کارفرمایان خود را به دلیل 
مشارکت در نظارت بر فلسطینیان با فروش خدمات اینترنتی به 
ارتش و دولت رژیم اسرائیل محکوم کردند و از این دو شرکت 

خواستند روابط خود را با این رژیم »سرکوبگر« قطع کنند. 
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جنایت تازه علیه شیعیان افغانستان
با چراغ سبز آمریکا و کوتاهی طالبان

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه 
در پوشش هواپیمای مسافربری

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»فتنه خبیثه« برای جنگ افروزی در لبنان

در واکنش به نشست 6 کشور مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی

نخست وزیر یمن: اسرائیل رژیمی ساختگی است که عمرش رو به پایان است

آمریکا هم مثل کانادا سابقه طوالنی در نسل کشی بومیان خود دارد

رسانه های صهیونیستی از اولین نشست علنی دولت 
رژیم صهیونیستی و 6 کشور فقیر یا مرتجع عربی که به 
عادی   سازی روابط با این رژیم پرداخته اند، خبر دادند. 
همزمان با انتشــار این خبر نخست وزیر یمن خطاب به 

اعراب گفت عمر این رژیِم ساختگی، رو به پایان است.
روزنامه »جویش اینســایدر« در گزارشی اعالم کرده که 
امارات طی روزهای ســه شنبه و چهارشــنبه گذشته شاهد 
رویدادی بی ســابقه بود چرا که به نوشــته این روزنامه، رژیم 
صهیونیستی با امارات، بحرین، مصر، اردن، مراکش و سودان در 
نشستی تحت عنوان »N7« شرکت کرد. گفته شده این نشست 

در حاشــیه نمایشگاه بین المللی اکســپو برگزار شده است. به 
گزارش این روزنامه حدود 6 ماه برای این نشست برنامه ریزی 
شده بود. عیدان رول، معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و 
عیساوی فریج، وزیر همکاری منطقه ای این رژیم تصاویری را از 
دیدارهایشان با نصرالدین عبدالباری، وزیر دادگستری سودان 
 Jeffrey M.Talpins در ابوظبی منتشــر کرده اند. موسسه 
و شــورای آتالنتیک میزبان این نشست بودند. ویلیام وشسلر، 
مدیــر مرکــز رفیق حریــری و برنامه خاورمیانه در شــورای 
آتالنتیک اعالم کرد که هدف از این نشســت مشخص کردن 
شــکاف ها در روند عادی   سازی و چگونگی کمک به آنها است. 

برگزاری این نشست در حالی است که کشورهای عربی زیادی 
علیه رژیم صهیونیستی موضع گرفته و عادی   سازی با این رژیم 
را محکوم کرده اند. »عبدالعزیز بن حبتور« نخســت وزیر دولت 
نجــات ملی یمن تأکید کرده که انقالب این کشــور به خاطر 
عدم پذیرش هژمونی و ظلم استعمارگران و مزدورانشان بوده 
است. نخست وزیر یمن با اشاره به اینکه تقسیمات جغرافیایی 
کنونی در شبه جزیره عربستان و برخی از نظام های عربی برای 
حمایت از پروژه صهیونیســم اســت، خاطر نشان کرد، اشغال 
جزیره سقطری توســط امارات نیز برای خدمت به این پروژه 
اســت. وی همچنین گفت که آمریکایی ها قصد دارند پرونده 

مسائل انسانی را با مسائل نظامی معامله کنند تا از این طریق، 
صنعاء را تسلیم کنند. این مســئول یمنی با بیان اینکه رژیم 
صهیونیســتی، یک رژیم ساختگی اســت که عمرش محدود 
است، تأکید کرد، فاجعه در کشورهای ضعیف عربی این است 
که فقط تســلیم رژیم صهیونیستی شــود تا رژیم های خود را 
حفــظ کنند، ولی عادی   ســازی روابط نیز، تــاج و تخت آنان 
را حفــظ نخواهد کرد. وی در پایان ضمن حمایت از مســئله 
فلســطین گفت که این حمایت از نظر مردم یمن، یک وظیفه 
مقدس است. مسئله آزاد  سازی قدس و سرزمین فلسطین، یک 

مسئله اصلی در دین و فرهنگ عربی ماست.    

ارتش روسیه اعالم کرده حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه ای 
در سوریه تحت پوشش هواپیماهای غیرنظامی انجام شد! اقدام شیطانی 
که می تواند با کوچکترین خطا، به کشته شدن غیرنظامیان زیادی منجر 

شود.
رژیم صهیونیســتی در حمله به دشمنان خود هیچ گونه محدودیت اخالقی 
نداشــته و از هر طریق ممکن برای رسیدن به اهداف پلیدش تالش می کند. این 
رژیم حتی برای حمله به شهرهای ســوریه حاضر است هواپیماهای مسافربری 
با صدها غیــر نظامی را به عمد فدای حمالت خود کند. در این راســتا، وزارت 
دفاع روسیه روز پنجشنبه تأیید کرد که حمله هوایی روز چهارشنبه در نزدیکی 
شــهر »تدمر« توسط هواپیماهای رژیم صهیونیســتی و در پوشش هواپیماهای 
مســافربری انجام شــده اســت. »وادیم کولیت«، معاون مرکز آشتی روسیه در 
نشســت خبری روز پنجشــنبه گفت که حمالت هوایی که چهارشنبه شب از 
نزدیکی منطقه التنف در منطقه مرزی اردن و عراق آغاز شد توسط چهار جنگنده 
اف- ۱6 رژیم صهیونیستی انجام شد. موشک های دوربرد رژیم صهیونیستی یک 
برج ارتباطی و مناطق نزدیک آن را در نزدیکی شهر تدمر در شرق استان حمص 
هدف قرار  داد. این حمله به شهادت یک سرباز ارتش سوریه و زخمی شدن سه 
نفر دیگر منجر شد. گروه های مختلف فلســطینی حمله بامداد پنجشنبه رژیم 
صهیونیستی به سوریه را محکوم و اعالم کردند، این رژیم مانند اوباش در منطقه 
رفتار می کنــد و مقابله با آن، وحدت مقاومت در تمامــی جبهه ها را می طلبد. 
طبق اعالم رسانه ها، پدافند هوایی سوریه برای مقابله با موشک های شلیک شده 
از جنگنده های رژیم صهیونیســتی فعال شده بودند. با وجود این، کولیت گفت: 
»ارتش ســوریه تصمیم گرفتند از پدافندها اســتفاده نکنند زیرا در زمان حمله 
هوایی اسرائیل، دو هواپیمای مسافربری در نزدیکی آن منطقه بودند.« خبرگزاری 
اسپوتنیک روســیه گزارش داده رژیم صهیونیســتی برای دور زدن سامانه های 
پدافند هوایی ساخت روسیه از این تاکتیک جدید برای حمله در سوریه استفاده 
می کنند. پیش از این، یک هواپیمای ایرباس ۳۲۰ با ۱7۴ مسافر به دلیل حمله 
هوایی رژیم صهیونیســتی مجبور به تغییر مسیر شــد و اجباراً در پایگاه هوایی 
حمیمیم فرود اضطراری انجام داد. در ســال ۲۰۱۸، رژیم صهیونیســتی از یک 
هواپیمای شناســایی روسیه به عنوان پوشش استفاده کرده و موجب شد پدافند 
ســوریه این هواپیمــا را هدف قرار دهد. تل آویو چند هفتــه بعد بابت این اقدام 
مجبور به عذرخواهی از روسیه شد. آن حمله به کشته شدن ۱۵ نظامی روسیه و 
زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر منجر شده بود. وزارت دفاع روسیه در آن زمان اعالم 
کرد ارتش رژیم صهیونیستی تنها 6 ثانیه بعد از برخاستن جنگنده های اسرائیلی 
روســیه را در جریان قرار  داده بود. در همین راستا، روزنامه عبری زبان »اسرائیل 
هیوم«، خبر داد که تشکیالت امنیتی رژیم صهیونیستی بیانیه اخیر اتاق عملیات 
متحدان ســوریه را جدی گرفته است. پایگاه خبری »یونیوز«،  با انتشار بیانیه ای 
از اتاق عملیات متحدان ســوریه خبر داد که تصمیمــی مبنی بر انتقام از رژیم 
صهیونیستی اتخاذ شده است. پایگاه خبری شبکه »المیادین«، به نقل از اسرائیل 
هیوم گزارش داد: »تشکیالت امنیتی احتمال تالش سوریه یا ایران برای پاسخ به 
حمله اخیر اســرائیل را به شدت جدی می گیرد«. در ادامه همچنین اشاره شده 
است که اتاق عملیات متحدان سوریه، آشکارا تهدید کرده است که انتقام خواهد 
گرفت. طبق گزارش یونیوز، اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه پس از حمله 
تل آویو به تدمر اعالم کرد، انتقام شهدا و خون مجروحان را می گیرد. اتاق عملیات 

مشترک متحدان سوریه در پایان عنوان کرد: »پاسخ بسیار سخت خواهد بود.«
نیوزویک: اسد قدرتمندانه بازگشت

نشــریه نیوزویک اما در مطلبی با اشاره به تحوالت سوریه نوشت که از این 
پس، دشــمنان آمریکا اجازه نخواهند داد آنچه در عــراق و لیبی رخ داد، تکرار 
شود. آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی ضعیف تر نشده است اما دشمنان آن در 
حال قدرت گرفتن هستند و همین طور اراده آنها برای همکاری با یکدیگر بیشتر 
می شــود. به گزارش ایسنا، این نشــریه آمریکایی این را هم نوشته که، ۱۰ سال 
پیش به نظر می رسید که آغازی بر پایان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه باشد. اما 
اکنون در ســال ۲۰۲۱، رئیس جمهوری سوریه نه تنها نجات یافته است، بلکه به 
نظر می رســد آماده بازگشت دوباره خیره کننده به عرصه جهانی باشد. با گذشت 
یک دهه از تحوالت سوریه، اسد بر فراز کشوری که عمدتا ورشکسته شده است 
و گزینه های اندک دیگری برای رهبری در اختیار دارد، قدرتمند ایســتاده است. 
و با کمک متحدان دیرینه اش، ایران و روســیه، او برای باز پس گرفتن بیشــتر 
اراضی کشورش از دست شورشیان و بنیادگرایان که برای عزل او تالش داشتند، 
وارد عمل شــده است. حال بسیاری از کشــورهایی که ۱۰ سال پیش با او قطع 
رابطه کرده بودند، با به رســمیت شناختن واقعیت جدید، از بازگشت او استقبال 

می کنند، آن هم با وجود مخالفت ادامه دار آمریکا با حاکمیت او. 

سرویس خارجی-
لبنان در پنج شنبه ای که گذشت شاهد تظاهراتی 
مســالمت آمیز علیه قاضی پرونده انفجار بیروت بود 
که با تیراندازی به معترضین و کشــتار حدود 7 تن 
و زخمی شــدن 6۰ نفر فتنه ای روی داد که به شلیک 
راکت نیز رسید. جنبش های حزب اهلل و امل با نامیدن 
این فاجعه به »فتنه خبیثه«، جریان غربگرا به رهبری 
»سمیر جعجع« را مسئول این جنایت معرفی کردند 

که »قصد به راه انداختن جنگ داخلی« را دارد.
بیروت، پایتخت لبنان، پنجشنبه خود را آرام آغاز کرده 
بــود اما خیلی زود آرامش به طوفانی خونبار بدل شــد؛ اما 
چرا؟ سیاســی عمل کردن »طارق بیطــار« بازپرس قضایی 
لبنــان در پرونده انفجار بندر بیروت، صدای بســیاری را در 
این کشور درآورده و معترضان می گویند وی بنا به دستورات 
خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص در ماجرای انفجار 
بزرگ بیروت اســت. لبنانی های معترض به عملکرد بازپرس 
پرونده انفجار بیروت در منطقه »الطیونه« بیروت به ســمت 
دادگســتری در حال حرکت بودند که ناگهان تیراندازی  به 

سمت آنها شروع شد.
بر اساس گزارش رسانه های لبنانی تک تیراندازان که بر 
روی پشت بام ها کمین کرده بودند، سر مردم را هدف گرفته 
و شــروع به تیراندازی می کردند. این شــروع درگیری بود، 
درگیری ای که توســعه پیدا کرد و مناطق »عین الرمانه« )با 
اکثریت مسیحی نشین«( و »شیاح« )با اکثریت شیعه نشین( 
را در بر گرفت. درگیری ها حتی به شــلیک راکت های بی-7 

کشید.
برخی از شــهادت 6 تن و برخی نیز از شهادت 7 نفر در 
این درگیری ها خبر داده اند. از جمله کســانی که قربانی این 
جنایت شــدند، زن لبنانی »مریم محمد فرحات« بود که در 
خانه اش هدف گلولــه قرار گرفت. این زن تقریباً جوان مادر 
پنج بود که مظلومانه به شهادت رسید. این کشتارها منجر به 

اعالم عزای عمومی در لبنان شد.
بیانیه ارتش لبنان

ارتش لبنان در بیانیه ای اعالم کرده که تظاهرات کنندگان 
حین حرکت به ســوی کاخ دادگســتری هدف حمله قرار 
گرفته اند. در ادامه بیانیه آمده که ارتش به ســرعت منطقه 

»الطیونــه« را محاصره کرد و در ورودهای شــهر و محله ها 
مستقر شــد. ارتش لبنان حتی هشدار داده بود که به سوی 
هر فرد مســلحی کــه در جاده ها رویت شــود، تیراندازی 
خواهد کرد. فرماندهی ارتش لبنان از غیرنظامیان خواســته 
بود که هر چه ســریعتر از خیابان ها خارج شوند. در پی این 

وقایع تانک های ارتش در خیابان های بیروت مستقر شدند.
ارتــش لبنان تأکید کرده که مناطــق مختلفی را برای 
یافتن عامالن تیراندازی های امروز تفتیش کرده است. شبکه 
خبری الجزیره نیز ضمن نقل این بیانیه گزارش داده که در 
جریان این بازجویی ها، 9 نفر بازداشــت شده اند که یک نفر 

از آنان سوری است.
عامالِن »فتنه خبیث«

حــزب اهلل و جنبش امــل، بعد از ظهر روز پنجشــنبه، 
بیانیــه ای در ارتباط با عامالن حملــه به تظاهرات کنندگان 
لبنانــی صادر کردند. در این بیانیــه، همه به آرامش و عدم 
کشیده شدن به »فتنه خبیثه« فراخوانده شده اند. یه گزارش 
فارس، حزب اهلل و امل اعالم کرده اند: »تعرض مسلحانه علیه 

اعتراض مسالمت آمیز را گروه هایی وابسته به حزب »القوات 
اللبنانیه« )به ریاست سمیر جعجع( انجام داده اند. این گروه ها 
در محله های مجاور و بر بام ســاختمان ها مســتقر شدند و 

تیراندازی مستقیم را آغاز کردند.«
شیخ »احمد قبالن« مفتی جعفری لبنان هم گفته، هر 
خــون، فتنه، بر هم زدن آرامش داخلی و هرج و مرج امنیتی 
کــه امروز رخ داد یا رخ خواهد داد به گردن ســفارت آمریکا 
و »طــارق بیطار« بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اســت، 
شــخصی که باید کنار گذاشته شــده و مورد بازجویی قرار 
گیرد...فتنه با قاضی بیطار آغاز شد و وی فورا باید برکنار شود.
مجلس اعالی اســالمی شیعیان لبنان اما در واکنش به 
تیراندازی افراد مسلح در بیروت با انتشار بیانیه ای این جنایت 
را محکوم کــرده و گفته این جنایت تالش برای ایجاد فتنه 
است تا لبنان گرفتار هرج ومرج و ناآرامی شود و باید با درایت 
و خویشتن داری آن را در نطفه خفه کرد. این مجلس با بیان 
اینکه موضعش نسبت به پرونده بیروت ثابت است، از دولت 
لبنان و دســتگاه های قضایی خواست که برای مقابله با این 

فتنه  دست به کار شــوند؛ فتنه ای که تصمیم سیاسی کاری 
شده بازپرس باعث آن است.

»امیل لحود« رئیس جمهور پیشین لبنان هم در واکنش 
به این حوادث گفته که دســتگاه قضا باید عامالن تیراندازی 
امروز را بازخواســت کند: »مغز متفکــر واقعی این حوادث، 
دشــمنان خارجی و داخلی مقاومت هســتند... و هر چه در 
لبنان رخ می دهد، دارای یک بعد اصلی است و آن، تضعیف 
مقاومــت به هر نحوی اســت.« وی در پایــان درباره هدف 
این مزدوران گفت که این افراد در تالش هســتند لبنان را 
تخریب کنند و جنگ داخلی را به آن بکشانند تا این کشور و 
مقاومتش را در هم شکنند و تضعیف کرده و کاری کنند که 

به شروط اسرائیل تن دهد.
حمایت آمریکا از فتنه گران

موضــع آمریکا به صورت »برهان خلــف« نیز می تواند 
پرتــوی بر واقعیــت این جنایــت بیاندازد. »نــد پرایس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه شب در واکنش 
به این حوادث بــدون توجه به اینکه جنایــت کار و قربانِی 
ماجرا کیســت، اتهامات همیشــگی واشنگتن علیه جنبش 
حزب اهلل لبنان را تکرار کرد: »تأکید می کنم که ما با ارعاب، 
تهدید و خشونت علیه نهاد قضایی هر کشوری مخالفیم و از 
اســتقالل قضایی در لبنان نیز حمایت می کنیم. قضات باید 
از تهدید و خشــونت و ارعاب از جمله از سوی حزب اهلل در 
امان باشند«! روشن است وقتی آمریکا از استقالل قضایی و 
قاضی پرونده دفاع می کند در واقع از کســانی دفاع می کند 
که بر تظاهرکنندگان آتش گشودند، چرا که این معترضین 
تظاهرات کــرده بودند تا از این قاضی و مســتقل نبودنش 
شــکایت کنند و کســانی که با آنان مخالــف بودند )یعنی 
احیاناً حامیان این قاضِی پرحاشیه( شلیک به این تظاهراِت 

مسالمت آمیز را آغاز کردند )نه بالعکس(.
باید افزود که »میشــل عــون« رئیس جمهور لبنان نیز 
در واکنش بــه حوادث بیروت گفت که اســتفاده مجدد از 
سالح قابل پذیرش نیست و حکومت، آزادی بیان را تضمین 
خواهند کرد. شــبکه خبری المیادین به نقل از عون گزارش 
داد، کشور لبنان دیگر تاب تحمل مشکالت خیابانی را ندارد 
و حل این مشکالت در نهادهای دولتی به ویژه هیئت دولت 

صورت خواهد گرفت. 

سرویس خارجی-
با چراغ ســبز آمریکا و کوتاهــی و انفعال گروه 
طالبان که قدرت و دولت را در این کشــور به دست 
گرفته، شــیعیان مظلوم افغانستان بار دیگر و این بار 
در مسجد جامع قندهار هدف حمله تروریستی قرار 
گرفتند. این حمله دست کم 6۸ شهید و ۸۰ مجروح 

برجای گذاشته است.
حدود دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و تشکیل دولت 
توســط این گروه می گذرد. این گروه وعده داده بود که بعد از 
تشکیل دولت و استقرار حکومت حافظ جان و مال و ناموس 
همه اقوام افغانستان و از جمله شیعیان این کشور خواهند بود، 
اما طی دو ماه گذشــته حمالت تروریستی علیه شیعیان این 
کشور افزایش چشمگیری داشته است. در بیشتر این حمالت 
نیز گروه تروریســتی داعش مســئولیت حمالت را بر عهده 
گرفته اســت. هم طالبان و هم داعش ارتباطات گســترده ای 
بــا آمریکا دارند و دیدارهای پیدا و پنهان زیادی هم بین آنها 
در جریان اســت. اخبار و گزارش های متعددی طی ماه های 
گذشــته منتشر شده که آمریکا بســیاری از عناصر داعش را 
به افغانســتان منتقل کرده اســت. )به عنوان تنها یک مثال، 
به اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه از متحدان آمریکاســت، 
رجوع شود( همزمان آمریکا طی روزهای گذشته چندین دور 
مذاکره با گروه طالبان داشــته است به نظر می رسد شیعیان 
قربانیان اصلی تحوالت جدید افغانســتان هســتند و احتماال 
هدف شعله ور کردن جنگ شیعه و سنی در افغانستانی است 
که جنگ در آن همواره، قومی و قبیله ای بوده است. هدفی که 
طی یکی دو ماه گذشــته برخی جریان های سیاسی مشکوک 
در ایــران نیز با درخواســت برای ورود کشــورمان به جنگ 

افغانستان، به دنبال شعله ور کردن آن بودند.
 کوتاهی طالبان در حفاظت از جان شیعیان بیشتر این 
احتمال را تقویت می کند که دولت موقت طالبان که پس از 
تحویل گرفتن این کشــور از آمریکا و مسلح شدن از سوی 
پنتاگون، زیاد هم بدش نمی آید که شــیعیان و اهل ســنت 
افغانســتان را به جان هم بیندازد. طالبان باید با محافظت از 
جان شهروندانی که بر آنها حکومت می کند، نشان دهد، این 

تلقی دقیق نیست! فراموش نکنیم که آمریکا، چگونه پشت 
دولت افغانســتان را خالی و این کشــور را دو دستی تقدیم 

طالبان کرد!
حمالت تروریســتی علیه شــیعیان مظلوم افغانستان 
همچنــان ادامه دارد و طالبان صرفــا وعده مجازات عامالن 
را می دهد. جمعه هفته گذشــته به دنبال وقوع یک انفجار 
تروریســتی در مسجد »ســید آباد« در منطقه »خان آباد« 
قندوز در شــمال افغانســتان دســت کم ۱۰۰ تن شهید و 
۲۰۰ تن مجروح شــدند. داعش مسئولیت این انفجار را که 
محکومیت های گســترده را به دنبال داشت برعهده گرفت. 
دیروز جمعه نیز نوبت شیعیان جنوب افغانستان بود که طعم 
تلخ تروریســم را بچشند. بر اســاس گزارش منابع رسانه به 
دنبال وقوع انفجار در مســجد شیعیان در قندهار در جریان 
نماز جمعه دست کم 6۸ نمازگزار شهید و ۸۰ نفر نیزمجروح 
شــدند. برخی رســانه ها آمار مجروحین را ۲۰۰ نفر اعالم 
کرده اند. به گفته شــاهدان عینی، سه فرد انتحاری وارد این 
مســجد شده که یک نفر خود را در درب ورودی، تروریست 
دوم در صحن مســجد و یک نفر هم در داخل مسجد خود 
را منفجر کرده اند. »سعید خوستی« سخنگوی وزارت کشور 

طالبــان در واکنش به این انفجارها گفتــه: »نیروهای ویژه 
طالبان در محل انفجارها حضور دارند و عامالن این جنایات 

به سزایشان خواهند رسید«. 
ایران محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران عصر دیروز 
با صدور بیانیه ای جنایت تروریســت ها در والیت قندهار را 
شدیدا محکوم کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده: »وزارت 
امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران حمله تروریســتی 
کوردالن تکفیری به مســجد فاطمیه قندهــار که موجب 
شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز 
جمعه گردید را به شــدت محکوم نموده و ضمن تســلیت 
به خانواده های محترم شــهداء و مردم عزیز افغانستان، و با 
آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان قربانیان و شــفای عاجل 
برای مجروحین این جنایت ضد بشــری، بار دیگر نسبت به 
توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسالم هشدار داده و 
بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و 

افراطی گری با نام اسالم تاکید می نماید.«
ایــن بیانیه می افزاید: »این حادثــه دلخراش، و حوادث 
تاســف بار گذشــته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در 

قندوز، ضرورت افزایش مراقبت ها و مضاعف نمودن حفاظت 
از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان 
را بیش از پیش روشــن می ســازد.جمهوری اسالمی ایران 
اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان ما در افغانستان با 
همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر توطئه های 

تفرقه افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت.«
کمک های بشردوستانه ایران به قندوز

خبر دیگر در مورد افغانستان اینکه در ادامه کمک های 
بشردوســتانه ایران به افغانستان، هشتمین محموله کمکی 
شامل، مواد غذایی، اقالم بهداشتی و دارویی از طریق هوایی 
وارد قندوز در شمال این کشور شده است تا در اختیار مردم 
این والیت قرار گیرد. هفتمین محموله کمک های بشردوستانه 
ایران ۲۰ مهرماه به والیت قندوز و برای مجروحین و خانواده 
شهدای حمله تروریستی مســجد شیعیان ارسال شده بود.
پیش از این نیز کمک های انسان دوســتانه ایران برای مردم 
افغانســتان ارســال شــده بود که در اختیار مردم کابل و 
والیت پنجشــیر قرار گرفت. گفتنی است که دو هفته قبل 
 نیز محموله  دیگری از کمک های بشردوســتانه ایران به وزن 
۵۰ تن شــامل مواد غذایی، دارو و پتو و سایر اقالم مورد نیاز 
مردم افغانستان به کابل رسید.پیش تر نیز محموله کمک های 
انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران برای مردم افغانستان 
۱۲ مهرماه  از مرز »دوغارون« وارد این کشــور شده بود.این 
محموله توسط 6 دستگاه تریلی به حجم 9۴ تن شامل انواع 
مواد غذایی، اقالم بهداشتی و همچنین کپسول های اکسیژن 
به وزن ۲۲ تن از مرز زمینی دوغارون وارد افغانســتان شد 
تا در اختیار مردم این کشــور قرار گیرد.محموله ای دیگری 
شــامل ۱۵ تن مواد غذایی و دارو وارد افغانستان شده بود.
بــه گفته برنامه جهانی غذا در حال حاضر ۱۴ میلیون نفر از 
مردم افغانســتان با »ناامنی شدید غذایی« رو به رو هستند و 
تنها ۵ درصد از ۳۸ میلیون نفر جمعیت این کشور به غذای 
کافی و با کیفیت ۳ وعده در روز دسترســی دارند.مســئول 
بخش اقتصادی برنامه غذایی جهان اخیراً با اعالم این موضوع 
گفته بود که حدود ۵۰ درصد مردم افغانستان با نبود حداقل 

یک وعده غذا رو به رو هستند.

نشریه »فارین پالیسی« در گزارشی ضمن اذعان 
به »نسل کشــی« علیه بومیان آمریکا در تاریخ این 
کشور، از مقام های واشنگتن خواست، مسئولیت این 

جنایات را بپذیرند.
چندی پیش انتشــار اخبار مربوط به کشــف گورهای 
جمعــی در مدارس بومیان کانادا افــکار عمومی جهانی را 
شــوکه کرد. اعتقاد بر این است که بین ۴ هزار تا ۱۰ هزار 
کودک بومی در چنین مدارســی در سراســر کانادا جان 
باخته اند. اما »فارین پالیســی« در گزارشی فاش کرده که 
در آمریکا نیز چنیــن جنایت هایی علیه بومیان رخ داده و 
دولت باید در این زمینه پاســخگو باشد. در بخشی از این 
گزارش آمده: »مجبور کردن کودکان بومی به تحصیل در 
مدارس شبانه روزی منحصر به کانادا نبود. آمریکا نیز دارای 
ســابقه طوالنی و تاریکی از همان سوءاســتفاده ها با مجوز 

دولت است. در طول قرون ۱9 و ۲۰، بیش از ۳۵۰ مدرسه 
شبانه روزی بومیان در ایاالت متحده با بودجه دولتی و اغلب 

توسط کلیساها اداره می شد.«
طبــق این گزارش، صدها هزار کودک بومی در آمریکا 
بین ســال های ۱۸69 تــا ۱97۰ در این مــدارس روزگار 
گذراندند یا در آنهــا فوت کردند، تا اینکه با تصویب قانون 
رفاه کودکان بومی در سال ۱97۸ سرانجام به والدین بومیان 
آمریکایی اجازه داده شد که بطور قانونی از حضور فرزندان 
خود در این مدارس خــودداری کنند. به گزارش فارس به 
نوشته فارین پالیســی، در حالی که این نوع سیاست ها به 
طرز غم انگیــزی معمول دولت های اســتعمارگر در طول 
قرن نوزدهم بود، اما کاماًل مغایر با کنوانســیون نسل کشی 
۱9۴۸ است و بنابراین با تعریف قانونی نسل کشی در حقوق 
بین الملل مطابقت دارد. دســت کم بین سال های ۱9۴۸ تا 

۱97۸، آمریــکا نه تنها از نظــر اخالقی بلکه از نظر قانونی 
مسئول جنایت نسل کشی علیه مردم خود بود.کنوانسیون 
نسل کشــی ۱9۴۸ به طور خــاص در تعریف خود جدایی 
کــودکان از خانواده هــا با هدف از بین بــردن هویت یک 
گــروه به طور جزئی یا کلی را گنجانده اســت. از آنجا که 
مدارس شــبانه روزی بومیان به طور خاص برای »کشــتن 
سرخپوســتان و نجات بشــریت« طراحی شده بودند، جاه 

طلبی های همسان  سازی آنها به صراحت نسل کشی بود.
جست و جوی قربانیان در پاناما

خبر دیگــر اینکه مقام های رســمی پانامــا نیز روز 
پنجشنبه گفتند، در حال جســت وجوی قربانیان حمله 
آمریکا به پاناما در سال ۱9۸9 میالدی هستند. به گزارش 
تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که چند کیسه از بقایای 
انسانی از یک گور دســته جمعی در پاناما بیرون کشیده 

شــده است، مقام های رسمی این کشــور اعالم کردند که 
به جســت و جوی خود برای یافتن گورهای دسته جمعی 
دیگر مربــوط به قربانیان حمله آمریکا به پاناما در ســال 
۱9۸9 ادامه خواهند داد. بر اســاس این گزارش، عملیات 
نظامی آمریکا موجب کشته شدن حدود ۳۰۰ غیرنظامی 
شــد و به حکومت ژنرال »مانوئل نوریگا« دیکتاتور پاناما 
پایان داد.خانواده های قربانیان حمالت آمریکا ســال های 
ســال خواستار جســت و جو برای یافتن بقایای آنها شده 
بودند، بســیاری از این قربانیان در گورهای دسته جمعی 
دفن شده اند. به گفته دادســتان کل پاناما، تاکنون چهار 
کیســه از بقایای اجساد قربانیان از یک گور دسته جمعی 
کشف شده است.گروه های حقوق بشری بر این باورند که 
تعداد واقعی قربانیان حمله آمریکا به پاناما بسیار بیشتر از 

آمارهای رسمی است.

سرویس خارجی-
در حالی که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعالم نشــده 
است، احزاب مختلف کوشش های خود برای تشکیل بزرگترین ائتالف آغاز 

کرده اند تا بتوانند نخست وزیری کشور را تصاحب کنند.
انتخابات همراه باحاشیه و اعتراض عراق یکشنبه گذشته برگزار شد و با اعالم 
اولیه نتایج، اعتراض ها نیز آغاز و شائبه هایی نسبت به صحت این انتخابات از طرف 
گروه های مختلف از جمله مقاومت عراق مطرح شــد. حتی صحبت از دســتکاری 
انتخابات توســط کشــورهای خارجی چون امارات نیز به میان آمد. از سوی دیگر 
»برهم صالح« رئیس جمهور و »فائق زیدان« رئیس دستگاه عالی قضایی عراق، ظهر 
روز جمعه، بیانیه ای در ارتباط با انتخابات عراق صادر کردند. دو طرف ضمن اشاره 
به اینکه انتخابات یک اصل اساســی و حق میهنی است،  اعالم کردند: »اعتراضات 
کنونی به روند انتخابات، در چارچوب حقوقی قابل قبول اســت و مطابق با قانون 
با آن رفتار خواهد شــد.« آنان اضافه کردند: »ما بر حمایت خود از کمیســاریای 
انتخابات و هیئت قضایی مسئول پیگیری این پرونده تأکید می کنیم.« کمیساریای 
عالی انتخابات عراق نیز اعالم کرد که شمارش صندوق های باقی مانده آراء به زودی 

پایان خواهد یافت و نتایج نهایی پس از آن اعالم خواهد شد.
البته چنان که بارها گفته شده است، موضوع مهم رقابت های پساانتخاباتی است 
کــه حتی می توان گفت اهمیتی بیشــتر از رقابت های پیش از انتخابات دارد، چرا 
که در این رقابت ها ائتالف بزرِگ برنده تشــکیل می شود تا نخست وزیر را منصوب 
کند. پس از برگزاری انتخابات، مهم ترین موضوع تشکیل »کتله اکبر« یا فراکسیون 
بزرگ تر اســت که با حمایت ۵۰ درصد به عالوه یک نماینده یعنی ۱6۵ نماینده 
پارلمان شکل می گیرد و هیچ ائتالفی نیز نمی تواند به تنهایی این تعداد کرسی را به 
دست آورد. کتله اکبر فرصت معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه را خواهد داشت.

حاال رقابت ها برای تشــکیل کتله اکبر آغاز شده است. »مقتدی الصدر« رهبر 
جریان صدر عراق – با بیشترین کرسی – روز پنجشنبه از تشکیل کمیته ویژه برای 
مذاکره با طرف های سیاســی به منظور ایجاد ائتالف های پارلمانی و زمینه  سازی 
برای تشکیل دولت جدید در عراق خبر داد. رهبر جریان صدر کمیته ای چهارنفره 
به ریاست »حســن العذاری« برای مذاکره با طرف های سیاسی مختلف پیروز در 
انتخاب با هدف ایجاد ائتالف های پارلمانی تشــکیل داده است. سه عضو دیگر این 
کمیته عبارتند از: »نصار الربیعی«، »نبیل الطرفی«، »حاکم الزاملی«. رهبر جریان 
صدر در عراق شب گذشته نیز طی دستوری، فعالیت »سرایا السالم«، شاخه نظامی 
این جریان در دو اســتان بابل و دیالی را به حالت تعلیق درآورد. »نصار الربیعی« 
رئیس هیئت سیاسی جریان صدر و عضو کمیته مذاکره کننده این جریان نیز، روز 
جمعــه، اعالم کرد که دولت آتی اجماعی نخواهد بود. الربیعی اضافه کرد: »جریان 
صــدر حق حزبی را به یــک حق میهنی تبدیل خواهد کرد. فراکســیون صدر به 
صراحت اعالم خواهد کرد که نامزد آنها برای نخست وزیری از جریان صدر خواهد 
بود.« ائتالف »دوله القانون« به ریاســت »نوری المالکی« که بنا بر جدیدترین آمار 
منتشر شــده از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق در انتخابات پارلمانی اخیر 
این کشور ۳7 کرسی کسب کرده است، همزمان با جریان صدر به رهبری مقتدی 
الصدر در حال رایزنی با گروه های سیاســی پیــروز در انتخابات برای ایجاد ائتالف  
پارلمانی بزرگتر است. به گزارش فارس، این ائتالف موفق شده است تا کنون، یک 
ائتالف بزرگتر با ۸۵ نماینده جدید پارلمانی تشــکیل دهد. ائتالف جدید و بزرگتر 
شامل ائتالف الفتح، ائتالف دوله القانون و سایر گروه های سیاسی است که این امر 

موجب بازگشت آن به عرصه مذاکره برای تشکیل دولت جدید عراق خواهد شد.
آخرین نتایج

شــمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق هنوز نهایی و رسمی اعالم نشده است 
اما طبق جدیدترین آمار اعالمی از ســوی کمیساریای عالی انتخابات عراق از نحوه 
توزیع کرســی های پارلمانی میان ائتالف ها و احزاب سیاسی مختلف، جریان صدر 
با 7۲ کرسی در صدر قرار دارد و پس از آن، ائتالف سنی تقدم به ریاست »محمد 
الحلبوسی« و ائتالف دوله القانون به ریاست »نوری المالکی« هر یک با ۳7 کرسی 

در رده های بعدی قرار دارند.

یک تروریست دانمارکی عصر چهارشــنبه با تیر و کمان در شهر 
»کونگسبر« نروژ به مردم حمله کرد و دست کم 5 نفر را کشت و 2 نفر 

را نیز زخمی کرد.
یورونیوز در گزارشــی با اعالم این خبر به نقل از پلیس نروژ نوشته این فرد 
دستگیر شــده و طبق اطالعاتی که تا کنون به دســت آمده همدستی نداشته 
است. رسانه  های محلی می گویند پیش از دستگیری وی بین او و ماموران پلیس 
درگیری رخ داده اســت. بنابر گزارش ها فرد مهاجم داخل یک فروشگاه در شهر 
»کونگسبر« شروع به هدف گرفتن افراد کرده و پلیس دقایقی بعد وارد عمل شده 
است. رسانه های نروژی گفته اند مرد مهاجم چاقو و چند سالح دیگر نیز به همراه 
داشته است. »ارنا سولبرگ«، نخست وزیر نروژ، در یک کنفرانس مطبوعاتی حمله 
چهارشنبه شب را »وحشــتناک« و »تکان دهنده« توصیف کرد. دیروز سازمان 
 امنیت نروژ )پی اس تی( اعالم کرد که به نظر می رســد این حمله با تیر و کمان 
در این کشور »عمل تروریستی« بوده باشد. دیروز »بی بی سی« نیز در گزارشی 
نوشــت: »مرد دانمارکی که مظنون به شــلیک با تیر و کمــان و مرگ پنج نفر 
در نروژ اســت، برای آزمایش ســالمت روان به نهادهای پزشــکی تحویل داده 
شده است«.یکی از دوســتان کودکی وی به سابقه بیماری روانی او اشاره کرده 
است.»اسپن اندرســن براتن« قبال هم به دلیل آنکه یکی از اقوامش را به کشتن 
تهدید کرده بود، با حکم دادگاه از نزدیک شدن به محل زندگی آن شخص منع 
شــده بود.  نروژ پیش از این نیز شاهد حمالت خونبار در خاک خود بوده است. 
در مرگبارترین این حمالت ۱۰ ســال پیش سال ۲۰۱۱ »آندرس بریویک« یک 
خودرو را در اســلو منفجر کرد و ۸ تن را کشــت، سپس به جزیره »اوتایا «محل 
برگــزاری اردوی هواداران حزب کارگر نــروژ رفت و در یک تیراندازی 69 تن از 
شــرکت کنندگان را که عمدتا نوجوان بودند به قتل رســاند و ۲۴۲ تن دیگر را 

مجروح کرد.

یک ســازمان غیر دولتی بین المللی در گزارشی تحوالت یمن را 
کامال در راســتای منافع دولت صنعا دانست و نوشت که پایان دولت 

مستعفی آغاز شده است.
پیشــروی ها و پیروزی های اخیر انصاراهلل یمن باعث شــده که رسانه ها و 
سازمان های معتبر بین المللی به قدرت انصاراهلل اعتراف کنند. گروه بین المللی 
بحــران، به عنــوان یک ســازمان غیر دولتی معروف کــه در زمینه منازعات 
بین المللی و تنش ها تحقیق می کنــد، در تازه ترین مقاله خود به جنگ یمن 
پرداخته و نوشته است که »حوثی ها« )ارتش و کمیته های مردمی( توانستند 
پس از تســلط بر اســتان البیضاء رشــته پیروزی های خود را آغاز کنند و در 
حقیقت آزاد سازی البیضاء آغازی بر پایان دولت منصور هادی بود. در این مقاله 
آمده اســت که تســلط نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن بر استان مأرب پس از 
آزاد سازی استان البیضاء بسیار محتمل است و ورود نیروهای دولت صنعاء به 
شهر مأرب، یک ضربه کشنده به جســم نحیف دولت منصورهادی محسوب 
می شــود. گروه بین المللی بحران در گــزارش خود اذعان کرد که »حوثی ها« 
عملیات نظامی خود را در نهایت هماهنگی و به صورت عالی در چندین جبهه 
پیش می برند و همراستا با عملیات های میدانی، با سران قبایل محلی نیز مدام 

در ارتباط هستند تا از طریق مذاکره مسیر تسلط بر مأرب را هموار کنند.
در ادامه گزارش گروه بین المللی بحران آمده اســت: »تســلط بر البیضاء 
جزو آخرین گام ها برای شکست نیروهای هم پیمان با دولت سعودی در شهر 
مأرب بود. حداقل می توان گفت که با تسلط بر البیضاء این نیروها در محاصره 
و تنگنا قرار گرفتند و اگر حوثی ها در این معرکه پیروز شــوند، آنها به قدرت 
بالمنازع نظامی و سیاســی در شمال یمن تبدیل خواهند شد و در آن هنگام 
می توان از پایان درگیری های فعلی ســخن گفت.« در این مقاله تأکید شــده 
اســت که »حوثی ها« اســتراتژی تحت محاصره در آوردن دشمنانشان را در 
پیش می گیرند تا سپس بدون درگیری و طی توافق بتوانند منطقه مورد نظر 

خود را به دست آورند.
گروه بین المللی بحران سپس به شرایطی که دولت تابع ریاض در یمن به 
سر می برد پرداخت و در ابتدا نوشت که موضع جهانی در قبال مأرب متناقض 
است و دالیل مختلفی نشان از این دارد که نیروهای خارجی در یمن به جای 
در پیش گرفتن یک مســیر جدید، در حال جمود و انفعال به سر می برند. به 
خصــوص آمریکا که به طور ویژه در دورنمــای درگیری ها حضور دارد، اما به 
نظر نمی رســد که بخواهد اقدام جدی برای تغییر مسیر درگیری ها در پیش 
بگیرد. از ســوی دیگر پشتیبانی هوایی ارتش سعودی از نیروهای محلی تابع 
خــود در یمن، عامل اصلی در مقابله با نیروهــای دولت صنعاء برای ورود به 
شهر مأرب است، اما مقامات عربستانی هشدار داده اند که حمالت هوایی بیش 
از این نمی تواند مانع دســتاوردهای میدانی »حوثی ها« شود. گروه بین المللی 
بحران در بخش دیگری از مقاله خود، با ابراز نگرانی از تســلط نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن به شــهر مأرب، از فرســتاده سازمان ملل خواست 
تا آمادگی خود را برای شــنیدن خواســته های »حوثی ها« در یمن و مسائل 
دیگر نشــان دهند و اگر دولت عربســتان و دولت مستعفی منصور هادی این 
خواسته ها را نپذیرفتند، فرستاده ســازمان ملل موظف است تا راه حل میانی 
و ابتکار تازه ای مطرح کند. این ســازمان جهانی در ادامه نوشــت: »فرستاده 
ســازمان ملل باید عربســتان و دولت هادی را به قبول خواسته های حوثی ها 
یا مذاکره با آنها ترغیب کند.« این گزارش ســپس با تمسخر ادعاهای دولت 
منصور هــادی مبنی بر اینکه نیروهای مقاومت یمن در شــرایط پیروزی قرار 
ندارند و چه بسا متحمل شکست های متعدد شده اند، نوشت: »دولت در اوایل 
سال ۲۰۲۰ تشکیل شد و حوثی ها از آن زمان دستاوردهای بزرگی از آن خود 
کرده انــد. حوثی ها ثابت کرده اند که در عملیات های میدانی در چندین جبهه 

فراتر از انتظار بسیاری ظاهر شده اند.«

  گروه بین المللی بحران: اوضاع یمن 
به نفع انقالبیون در جریان است

 رقابت سنگین جریان های سیاسی عراق 
برای تشکیل بزرگ ترین ائتالف

 تروریست  37 ساله دانمارکی 
5 نفر را در نروژ با تیروکمان ُکشت!


