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درخواست برای توقف اعدام جوانان عربستانی

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
یکشنبه  22مرداد 1396

جها نشـهر

۱۰تن از برندگان جایزۀ صلح نوبل با ارسال نامهای از پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی خواستهاند حکم اعدام
۱۴جوان عربستانی که به جرم شرکت در اعتراضات سال ۲۰۱۲به اعدام محکوم شدهاند متوقف شود .این افراد
اجرای این حکم را یک بیعدالتی بزرگ دانسته و خواهان توقف آن شدهاند.

شماره 2335

سفرنامه
محمدمهدی خالقی

بنگالدش ،قسمت ششم

حضوردرخشانطلبههای
جامعهالمصطفی
دربنگالدش
از مسیری شلوغ و پرترافیک که نزدیک
دو ساعت طــول میکشد ،بهسمت
حسینیۀ میرپور داکا میرویم؛ یکی
از سه حسینیۀ مهم داکــا با حیاطی
تاریک ،وسیع با کف گلی .بنای مسقف
حسینیۀ اینجا کوچک است .در حد یک
اتاق پانزدهمتری یا کمی بزرگتر .اینجا
را هم دو نفر از طلبههای ازقمبرگشته
اداره میکنند .هرجای بنگالدش
رفتیم  ،طلبهها ی فا ر غا لتحصیل
جا معها لمصطفی مید ر خشید ند .
اینجا اثرات این فکر مبارک برای تشکیل
مجموعۀ جامعهالمصطفی را درک
میکنی .مراسم میرپور هم بهخوبی
برگزار میشود .هدیههای متبرک را
که درحــال تما مشدن اســت ،توزیع
میکنیم .هدیههای اصلی در گمرک
مانده است و برای آزا دشدنش مبلغ
2500دالر خواستهاند .بعداز برنامۀ
میرپور و نزدیک ساعت 21باید با ون
بهسمت منطقۀ بوگرا حرکت کنیم؛
شهری با فاصلۀ حــدود 6ساعت از
شمال داکا که از مناطق مهم شیعیان
بنگالدش است.
یکشنبه 15مرداد  /بین راه از منطقهای
عبور میکنیم کــه جــادۀ آن بسیار
شلوغ است .کامیونهای زیاد جاده را
یکطرفه میکنند .حدود ساعت 7به
بوگرا میرسیم .هتلی در بوداغــان
میگیریم .بد نها کوفته و چشمها
خسته اســت .صبحانه را مـیآورنــد.
برنامۀ مــا ساعت 12ظــهــر اســت .تا
 11استراحت میکنیم و از هتل به راه
میافتیم .با تعجب میبینیم ماشین
پلیس بــیــرون هتل منتظر ماست.
پلیسها جلو میافتند و به عنوان
اسکورت تا شب با ما هستند .آقای
امجد میگوید ایــن نــو ع محافظت
فقط مخصوص مقامات باالی دولتی
و بهدلیل حملۀ تروریستی سال قبل به
شیعیاناست.پلیسهاعلیرغممیلما
آژیر میکشند و راه را باز میکنند .ابتدا
به زیارت «ماهیسوار بلخی» میرویم؛
صوفی و عارفی که از بلخ به این منطقه
مهاجرت کــرده و سبب اســامآوردن
مــردم شده اســت .نقل است که او بر
پادشاه بتپرست اینجا غلبه کرده و
خود حکومت عدل را شکل داده است.
دلیل لقب «ماهیسوار» هم احتماال
به شکل مرکب یا وسیلهای از وسایل او
با زمیگردد .به مسجدی کوچک که
سال قبل با حملۀ تروریستی مواجه
شده و اولین شهید شیعۀ بنگالدشی
را به خود دیده میرویم .اثر گلولهها
روی ستون مسجد دیده میشود .توی
شهید بوگرا قرار دارد.
حیاط هم مزار
ِ
موقع نماز است .دو صف تشکیل شده
و انتهای مسجد کوچک ،روی برگهای
موز غذای نذری را آماده میکنند .بعداز
نماز برای مراسم به حسینیه میرویم.
شور و اشتیاق مردم مثل همۀ جاهایی
که رفتهایم وصفنشدنی و نانوشتنی
است .پس از ناهار در کوچهبا غهای
زیــبــای شهر گشتی میزنیم .کنار
کــوچ ـههــا درخـــتهـــای مــیــوههــای
استوایی دیده میشود .طرف دیگر
کوچهای که عبور میکنیم ،مــزار ع
وسیع برنج اســت .برنج قــوت قالب
بنگالدشیهاست .حتی صبحانه هم
اینجا برنج مصرف میشود .باوجود
کشت وسیع ،از خارج از کشور هم برنج
وارد میشود .اتاق آقای مندل ،همراه
بنگالدشی ما دیدنی است .دورتادور
کتاب و کاغذ و ، ...با عکسهای امام
و رهبر انقالب .از دوستان بوگرایی
خداحافظی میکنیم و با اسکورت
پلیسها به راه میافتیم .توی جاده،
ماشینهای پلیس هرچند کیلومتر
عــوض میشوند .یکی از ماشینها
دو پلیس زن دارد .پلیسها تا نزدیک
پل بزرگ ،ما را همراهی میکنند .این
پلی اســت روی بزرگترین رودخانۀ
بنگالدش به طول بیشاز 5کیلومتر
کــه بــرای عبور از آن باید عوارضی
حـــدود 22هــــزار تــومــان پــرداخــت.
قبل از ساخت پل که ده ســال پیش
ساخته شده ،باید ماشینها سوار لنج
میشدند و از رودخانه عبور میکردند.
نیمههای شب به داکا میرسیم .هتل
کوچکی را انتخاب میکنیم و بیهوش
میشویم.

اخبار

جنگ بیولوژیک ،حربۀ آمریکایی-سعودی برای نابودی یمنیها

هشدار 60نمایندۀکنگره درپی تداوم رجزخوانی رئیس جمهور آمریکا علیه کره

وبا،سالحقتلعامغیرنظامیان

سخنان ترامپخطرناکوغیرمسئوالنهاست

آلمان

آغازقویترینکمپینانتخاباتی

مهر  -فرانس ۲۴اعالم کرد آنگال مرکل
صدراعظم آلمان پساز پایان تعطیالت
سههفتهای خــود قو یترین کمپین
بــرای انتخابات ۲ ۴سپتامبر( 2مهر)
را آغــاز میکند .گفته میشود این
بزرگترین کمپینی اســت که آلمان
پــساز جنگ جهانی دوم شاهد آن
خواهد بود.
عربستان

آوارگی۲۰هزارتنازالعوامیه

د رحالیکه شاخ و شانه کشیدن رئیسجمهور
ایاالت متحده علیه پیونگیانگ همچنان ادامه
دارد ،بیشاز 60نمایندۀ کنگرۀ آمریکا در نامهای
به وزیر خارجۀ این کشور اظهارات ترامپ درباره
کرۀ شمالی را محکوم کردند.
به گــزارش مهر ،در ایــن نامه آمــده اســت« :ما
با نوشتن ایــن نامه نگرانی عمیق خــود را از
اظهارات رئیسجمهور که باعث افزایش خطر
بروز جنگ اتمی شده است ،اعالم میکنیم.».
نمایندگان مذکور اظهارات ترامپ را «خطرناک
و غیرمسئوالنه» خواندند و تأکید کردند چنین
اظهاراتی به مقامات پیونگیانگ این فرصت را
میدهد که بر تبلیغات خود علیه واشینگتن و
قانعکردن مردم این کشور با این ادعا که ایاالت
متحده دشمن آنهاست ،بیفزایند.
نمایندگان کنگره همچنین تأکید کردند افکار
عمومی آمریکا ترامپ را مسئول نتایج ناگوار هر
جنگ احتمالی ناشی از محاسبات نادرست
میداند .گفتنی است ترامپ روز چهارشنبه گفت
که اگر پیونگیانگ از تهدید آمریکا دست برندارد
با آتش و خشم واشینگتن مواجه خواهد شد.
رئیسجمهوری آمریکا نیز در توئیت خود نوشت:
«در حال حاضر ،اگر رفتار غیرمعقوالنهای از
کرۀ شمالی سر بزند ،راهکارهای نظامی بهطور

برخی مسئوالن در یمن از توطئۀ جنگ بیولوژیک
آمریکایی-سعودی علیه شهروندان این کشور
خبر دادنــد و اعــام کردند که عربستان مراکز
حیاتی مثل منابع آب آشامیدنی را با سالحهای
بیولوژیک هدف گرفته است تا بیمار یهایی
مثل وبا و مننژیت را در یمن گسترش دهد .به
گــزارش تسنیم ،پیشتر نیز پایگاه اینترنتی
«گلوبال ریسرچ» در گزارشی از جنگ میکروبی
و بیولوژیکی عربستان و آمریکا علیه مردم یمن
و کشتار آنها با استفاده از بیماری وبا خبر داده
بود .براساس این گزارش ،از مارس سال2015
میالدی تاکنون ،آمریکا با حمایت از عربستان و
متحدانش در جنگ جنایتکارانهشان در تهاجم
به یمن و بهخصوص علیه غیرنظامیانی که درحال
حاضر از اپیدمی وبا رنج میبرند ،روزانه مرتکب
جنایتهای جنگی میشود .این درحالی است
که تاکنون هزارو940تن از شهروندان یمنی دراثر
ابتال به بیماری وبا جان خود را از دست داده و
بیشاز 400هزار تن نیز به آن مبتال شدهاند .این
بیماری که با یک باکتری ایجاد میشود ،توسط
کشورهای آمریکا و ژاپن در جنگ جهانی دوم،
آفریقای جنوبی ،عراق تحت ریاست صدامو سایر
کشورها بهعنوان سالح مورد استفاده قرار گرفته
اســت .وبا بــرای اثربخشی بیشتر باید ا زطریق

کامل آمادۀ عملیشدن هستند و بهتر است رفتار
غیرمعقوالنهای از پیونگیانگ سر نزند .».ترامپ
همچنین تلفنی با همتای چینی خود دربارۀ
بحران کره گفتگو کرده است .از سوی دیگر رئیس
جمهوری آمریکا بیآنکه جزئیاتی ارائه دهد از
برگزاری یک کنفرانس مهم خبری در روز دوشنبه
خبر داد.

آمادگی کرۀ شمالی برای آزمایش موشک زیردریایی

در همین حال کارشناسان آمریکایی با استناد به
تصاویر ماهوارهای مدعی شدهاند کرۀ شمالی
برای آزمایش موشک بالستیک قابل پرتاب از
زیردریایی آماده میشود .به گزارش پرستیوی،
همچنین سایت «۳۸نــورث» وابسته به مؤسسۀ
مطالعات روابــط آمریکا -شبهجزیرۀ کــره در
دانشگاه جان هاپکینز تصاویری منتشر کرده
است که نشاندهندۀ افزایش تحرکات در سایت
«مایانگ-دو» محل نگهداری زیردریاییها و
کشتیهای کرۀ شمالی اســت .د رهمینحال
دمیان گرین ،وزیر امور مهاجرت بریتانیا که فرد
شمارۀ 2کنار ترزا می ،نخستوزیر بریتانیاست با
ً
مصلحتندانستن افزایش تنشها تلویحا گفته
است کشورش درصورت اقدام نظامی علیه کرۀ
شمالی ،از آمریکا پشتیبانی نخواهد کرد.

منابع آب گسترش پیدا کند و این همان اتفاقی
است که درحــال حاضر در یمن درحــال وقوع
است.

رد درخواست سعودی ازسوی سازمان ملل

در سوی دیگر ،سازمان ملل متحد با پیشنهاد
ائــتــاف ضدیمن بــه رهــبــری عربستان بــرای
بهدستگرفتن ادارۀ فرودگاه صنعا مخالفت
کــرد .به گــزارش باشگاه خبرنگاران ،پیشتر
۱۵گروه و نهاد امدادرسانی ضمن هشدار دربارۀ
وقوع فاجعهای انسانی ،خواستار بازگشایی این
فرودگاه د رراستای ارسال کمکهای پزشکی
و دارویـــی خارجی به یمن بــودنــد .در صحنۀ
میدانی امــارات کشتهشدن چهار نظامی خود
درجریان سقوط یک بالگرد در یمن را تأیید کرد.
همچنین منابع خبری از هدفقرارگرفتهشدن
یک ناو جنگی اماراتی در آبهای ُمخا درمقابل
سواحل غربی یمن توسط نیرویهای یمنی خبر
دادند .هنوز جزئیاتی از این عملیات در دست
نیست .از ســوی دیگر اسماعیل ولدالشیخ،
فرستادۀ ویــژۀ ســازمــان ملل متحد در امــور
یمن در ادامــۀ رایزنی منطقهای و سفر به چند
کشور عربی بــرای حل بحران این کشور وارد
ایران شد.

برخیبهدنبالایجادتفرقهدرکشورهستند

رئیسجمهور افغانستان در مراسم گرامیداشت
روز جوان در این کشور اعالم کرد که «من بیشترین
سرمایۀ سیاسی خود را برای آوردن جوانان در
کابینۀ دولت هزینه کردهام و شعارم این است که
امروز متعلق به شماست .».به گزارش تسنیم،
اشرفغنی با بیان اینکه افغانستان برای پیشرفت
به فکر جوان نیاز دارد و رسالت جوانان این کشور
محو فساد اســت ،گفت« :تازمانیکه اقشار
مختلف این کشور به رفــاه نرسند ،افغانستان
روی ثبات را به خود نخواهد دیــد .».وی دربارۀ
اشتغا لزایی متعهد شد که 1 3هــزار شغل در

بخشهای خدماترسانی ایجاد کند.
اشرفغنی در ادامه دربارۀ تالش برخی افراد برای
ایجاد تفرقۀ قومی و جریانی در افغانستان هشدار
داد .رئیسجمهور افغانستان اظهار داشت:
«جریانهای مختلف درصدد استفاده و تقسیم
مردم این کشور هستند ،اما این افراد بدانند که
تفرقه بین مردم افغانستان جایگاهی ندارد.».
ً
وی درحالی این اظهارات را بیان میکند که اخیرا
ائتالفهای سیاسی منتقد حکومت ارگ ریاست
جمهوری را به اعمال تبعیضهای قومی و زبانی
متهم میکنند.
محقق ،معاون ریاست اجــرایــی و از اعضای
محوری شورای عالی ائتالف نجات افغانستان
نیز در گردهمایی اخیر این ائتالف در والیت بلخ،
اشرفغنی و تیم او را به اعمال تبعیضآمیز متهم
کرد .گرچه اشرفغنی بهطور مستقیم از منتقدان
نامی نبرده است ،به نظر میرسد که بهصورت
غیرمستقیم منتقدان خــود را به استفاد هاز
عــنــوا نهــای قومی و جریانی بــرای تحریک
احساسات مردم متهم میکند.

بهاهتزاردرآمدنپرچمسوریه

ایرنا – فادی حماده ،از شرکتکنندگان
در مسابقات اتومبیلرانی در عربستان
بعداز اینکه در این مسابقات مدال طال
را کسب کرد ،پرچم سوریه را به اهتزاز
درآورد .این اقدام با واکنشهای زیادی
مواجه شده تاجاییکه کاربران سوری
ضمن خوشحالی از این اقــدام اعالم
کردند« :فــادی پرچم ما را در آسمان
عربستان به اهتزاز درآورد ،اگرچه
کافران بیزار باشند.».
فلسطین

یکعملیاتاستشهادیدیگر

العالم  -پلیس اسرائیل از زخمیشدن
یک نظامی صهیونیست د رجریان
عملیات مقاومت در شهر قدس خبر
داد .یک جوان فلسطینی با سالح سرد
این مأمور امنیتی صهیونیستی را در
منطقۀ «سلطان سلیمان» شهر قدس
هدف قرار داده است.
کویت

بازداشت۱۲تنبهاتهام
جاسوسیبرایحزبا...

چهره

اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان:

ابنا  -امیر نمر ،فعال حقوق بشری
عربستان با اشاره به وخامت اوضاع در
شرق این کشور اعالم کرد که بیشاز
 ۲۰هــزار تن براثر حمالت نیروهای
امنیتی سعودی تاکنون از شهرک
شیعهنشین العوامیه آواره شدهاند.

ابومهدی المهندس ،نایب رئیس تشکیالت بسیج مردمی:

عراقهنوزنیازمندالحشدالشعبیاست
شبکه تلویزیونی «الغدیر» وابسته به سازمان بدر
در سایت رسمی خود آورده است که ابومهدی
المهندس در همایشی گفته است عراق هنوز
به الحشدالشعبی نیازمند است ،چراکه آزادی
موصل به معنی پایان داعش نیست .به گزارش
ایرنا ،نایبرئیس تشکیالت بسیج مردمی اضافه
کرده است که الحشدالشعبی هرگز نیرویی برای
رقابت با ارتش عراق نیست ،بلکه تکمیلکنندۀ آن
است .ابومهدی المهندس خاطرنشان کرده است
که نیروهای ارتش ،پلیس و الحشدالشعبی در
عراق تکمیلکنندۀ یکدیگر هستند .المهندس
رابطۀ الحشدالشعبی با دولــت را بسیار خوب
توصیف کرده و افــزوده است بقا یا انحالل این
نیروی مردمی تصمیمی است که به نظام سیاسی
حاکم بر عراق برمیگردد .نایبرئیس تشکیالت
بسیج مردمی الحشدالشعبی تأکید کرده است که
رابطۀ الحشدالشعبی با نخستوزیر رابطۀ سرباز با
فرمانده است .وی گفته است که الحشدالشعبی
همانند عملیات موصل ،در حال حاضر در استان
االنبار در غرب عراق برای پشتیبانی از نیروهای

فارس  -وزارت کشور کویت با صدور
بیانیهای از بازداشت ۱ ۲تــن در این
کشور خبر داد و مدعی شد که اتهام
آنها جاسوسی برای حــزبا ...لبنان
اســت .دولــت کویت پیشتر نیز در
اقدامی بــرای اتهامزنی به حــزبا...
مدعی شــد کــه ایــن گــروه بــا عناصر
گروهک تروریستی «العبدلی» ارتباط
دارد و این دخالت آشکار در امور داخلی
کویت است.
کنیا

ادامۀاعتراضبهنتیجۀانتخابات

ارتش در تأمین امنیت بزرگراه طریبیل به بغداد
مشارکت دارد .المهندس دربارۀ عملیات تلعفر
تصریح کرده که «نیروهای ما هماکنون در فاصلۀ
دو کیلومتری از شهر تلعفر موضع گرفتهاند
و فرماندهی بسیج مردمی بهطور مستمر با
فرماندهی مشترک دربــارۀ عملیات آزادســازی
تلعفر جلسه دارند .».اظهارات المهندس بهدنبال
انتشار برخی اظها رنظرهای سیاسی در عراق
دربارۀ انحالل الحشدالشعبی و وجود اختالفات
بین الحشد با دولت عراق و عدم مشارکت این
نیروها در عملیات تلعفر بیان شده است.

رئیسجمهورپرو:مادورو
ازقدرتکنارهگیریکند

مذاکراتترکیه،ایرانوروسیه
دربارۀسرنوشتادلبسوریه

سفرهیئتاقلیمکردستانبه
بغدادبرایگفتگوبامقاماتعراق

پدرو پابلو کوچینسکی رئیسجمهور پرو با دیکتاتو رخواندن
همتای ونزوئالیی خود از وی خواست از قدرت کنارهگیری
کند .به گزاش مشرق ،کوچینسکی همچنین مدعی شد که
از زمان تشکیل مجلس مؤسسان در ونزوئال ،نیکالس مادورو
بقایای اعتبار خود را از دست داده است .به ادعای کوچینسکی،
دولت پرو رهبری اقدامات کشورهای آمریکای التین را برای
تحت فشا رگذاردن ونزوئال جهت اجــرای اصالحات داخلی
برعهده داشته اســت .این د رحالی است که با تیرگی روابط
لیما-کاراکاس ،دولت پرو روز جمعه به سفیر ونزوئال دستور داد
ظرف پنج روز خاک این کشور را ترک کند.
از سوی دیگر رئیسجمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات
مداخلهجویانۀ خود دربارۀ بحران جاری در ونزوئال استفاده از
گزینۀ نظامی درمورد این کشور را منتفی ندانست .دونالد ترامپ
پیشتر نیز تحریمهایی علیه مادور و و دهها تن از مقامات پیشین
و کنونی این کشور وضع کرده بود .گفتنی است از چندماه پیش
و با آغاز اعتراضات علیه دولت چپگرای ونزوئال ،واشینگتن با
حمایت از مخالفان د رصدد سرنگونی دولت نیکالس مادورو
برآمده ،اما تاکنون سیاستهای مداخلهجویانۀ این کشور راه به
جایی نبرده است.

رئیسجمهورترکیهازمذاکراتسازماناطالعاتکشورش(میت)
با ایران و روسیه برای رسیدن به توافق دربارۀ سرنوشت شهر ادلب
در شمال سوریه خبر داد .رجبطیباردوغان همچنین اعالم
کرده است که گذرگاه مرزی «جیلوگزو» میان ترکیه و سوریه در
استان ادلب برای ارسال کمکهای انسانی باز خواهد بود ،اما
قول داده مانعاز انتقال سالح به سوریه شود .پساز آزادسازی
شهر حلب و بسیاری از مناطق توسط ارتش سوریه ،معارضان
و تروریستها به ادلب رفتهاند و این وضعیت شرایط وخیمی
برای ترکیه که از ابتدای بحران با دادن سالح از تروریستها
حمایت میکرد ایجاد کــرده اســت .اکنون شرایط در ادلب
بهاندازهای بحرانی شده است که از این منطقه با عنوان «بهشت
تروریستها» نام میبرند.
در همین حال سرگئی الوروف ،وزیر خارجۀ روسیه اظهار داشت:
«نشانههای زیادی وجود دارد که بر حمایت برخی بازیگران
خارجی از گروه تروریستی جبههالنصره تأکید میکند .».وی
تصریح کرد« :گمان میکنیم که آنها از جبهه النصره حمایت
میکنند تا از این گروه بعداز شکست داعش بهعنوان گروهی با
آمادگی رزمی زیاد برای مبارزه با دولت سوریه و ایجاد تغییرات
موردنظر در نظام این کشور بهره ببرند.».

هیئتی از اقلیم کردستان عراق طی ۷۲ساعت آینده بهمنظور
گفتگو با مقامات بغداد دربــارۀ برگزاری همهپرسی استقالل
اقلیم ،عازم بغداد خواهد شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق روز سهشنبه از تشکیل
هیئتی برای سفر به بغداد و کشورهای منطقه خبر داده بودند
که قرار است این هیئت ابتدا به بغداد و سپس به کشورهای
همسایه ازجمله ایران و ترکیه سفر کند .طبق اعالم منابع خبری،
اعضای این هیئت متشکل از حزب اتحاد میهنی کردستان،
حزب دموکرات کردستان ،ترکمنها ،ایزدیها و آشوریهای
عراق است.
از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجۀ آمریکا در گفتگوی
تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دربــارۀ برخی
تحوالت ازجمله مسئلۀ برگزاری همهپرسی استقالل اقلیم بحث و
تبادل نظر کردند .تیلرسون درجریان این تماس تلفنی از بارزانی
خواست همهپرسی استقالل را به تعویق بیندازد .درحالی احزاب
سیاسی منطقۀ کردستان عراق در تالش برای برگزاری همهپرسی
استقالل این منطقه از عراق ( 3مهر) هستند که دولت مرکزی این
اقدام را خالف قانون اساسی میداند و کشورهای همسایه نیز با
برگزاری آن مخالف هستند.

مشرق  -د رجریان اعتراض به نتایج
ا نتخا با ت ر یا ستجمهو ر ی کنیا ،
دســتکــم دو نــفــر بــه ضـــرب گلوله
کشته شــدنــد .پــساز رأیگــیــری در
روز سهشنبه مخالفان دولــت کنیا از
پذیرش نتایج نهایی انتخابات ریاست
جمهوری در ایــن کشور آفریقایی
امتناع کردهاند.
عراق

درخواستتغییرنظامسیاسی

باشگاه خبرنگاران -نوری المالکی،
معاونرئیسجمهورونخستوزیرسابق
عراق بر ضرورت تغییر نظامیسیاسی
حاکم در عراق تأکید کرد و گفت که باید
نظام سیاسی در عراق به نظام ریاست
جمهوری یا اکثریت سیاسی تغییر
کند .وی خاطرنشان کــرد که نظام
سیاسی مبتنیبر سهمبندی در عراق
باعث پایما لشدن حق جوانان شده
است.
بحرین

فروداضطراریجنگندۀآمریکایی

العالم-یکفروندجنگندۀاف18آمریکا
که به دالیل نامعلومی مجبور به فرود
اضطراری در فرودگاه بحرین شده بود،
هنگام فرود از عقب به زمین اصابت کرد
و آسیب دید.
سوریه

کشتهوزخمیشدن
75تروریست

مهر  -ب ـهدنــبــال وقـــوع انــفــجــار در
مواضع گــروه تروریستی موسوم به
«جیشاالسالم» در حومۀ استان درعا
در سوریه ۲۵عنصر تکفیری این گروه
کشته و بیشاز  50تن دیگر زخمی
شدند .گروه تروریستی داعش عامل
این حمله بوده است.

