الحشد الشعبی وارد تمایالت سیاسی نمیشود
رئیس ش��ورای سیاس��ی جنبش ن ُجباء گفت که رویکرد الحشدالشعبی
واض��ح اس��ت و نمیتوان ین نهاد مقاومت را از ع��راق جدا کرد .حجت
االسالم علی االسدی در صفحه توئیتر خود نوشت که فتوای مرجعیت،
مس��یر جدایی می��ان الحشدالش��عبی و م��ردم عراق را بس��ت .فتوای
مرجعیت ،تالشها برای جدایی بین الحشدالش��عبی و دولت عراق را نیز
ناکام میگذارد.االسدی تأکید کرد که الحشد الشعبی جزئی جداییناپذیر از
س��اختار اجتماعی ،فرهنگی و تمدنی عراق اس��ت.او افزود« :این نهاد به تمایالت
سیاسی گردن نمینهد ،بلکه با رویکردی واضح و همسو با مصلحت امت ،به مسیر
خود ادامه خواهد داد».الحشدالش��عبی در بیانیه رسمی تأکید کرد که هدفی جز
دفاع از خاک این کش��ور نداش��ته و از زمان تشکیل این سازمان تا کنون ،در پی
هیچ چیزی «جز رضای خداوند و اخراج دشمنان عراق» نبوده است.

پوتین نامزد دریافت جایزه صلح نوبل
کاخ ریاس��تجمهور روسیه نامزد شدن «والدیمیر پوتین» برای دریافت
جایزه صلح نوبل را تایید کرد اما درباره علت انتخاب وی چیزی عنوان
نک��رد .کاخ کرملین تایید کرد که «والدیمی��ر پوتین» ،رئیسجمهور
روس��یه نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است .این نامزدی از سوی
گروهی از شخصیتهای عمومی روسیه با پیشگامی «سرگئی کمکوف»،
نویس��نده روس انجام ش��ده و برای کمیته  ۵نفره داوری این جایزه در نروژ
ارس��ال شده است .اما هنوز مشخص نش��ده که دلیل این انتخاب چه بوده است.
«دیمتری پسکوف» س��خنگوی کرملین به خبرنگاران گفت دولت روسیه نقشی
در این نامزدی نداشته است .در همین حال پسکوف با اشاره به به کمکوف گفت:
ال متفاوتی برای این جایزه نامزد میش��وند .این ابتکار
همه میدانید که افراد کام ً
عمل کسانی است که (پیشنهاد) نامزدی را ارسال میکنند.

فرادید

حق ملت فلسطین غیر قابل چانهزنی است
رئیس جمهور الجزایر ضمن اعالم حمایت از مسئله فلسطین ،تأکید کرد که
نمیتوان بر سر حق ملت فلسطین در تشکیل کشوری به پایتختی قدس،
چانهزنی کرد« .عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر بار دیگر از آرمان
فلسطین حمایت کرد.تبون در نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل
تأکید کرد که حق ملت فلس��طین در تشکیل کشوری به پایتختی قدس،
غیر قابل چانهزنی است.خبرگزاری صفا به نقل از رئیس جمهور الجزایر گزارش
داد که «مس��ئله فلس��طین برای الجزایر و ملتش ،یک مسئله مقدس و مهمترین
مس��ئله باقی خواهد ماند».وی خاطر نشان کرد« :بار دیگر حمایت ثابت خود را از
ملت ،آرمان عادالنه و حق غیر قابل تصرف فلس��طین در تشکیل کشور مستقل و
دارای حاکمیت ،اعالم میکنیم».تبون پیشتر هم گفته بود که از عادیسازی روابط
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی استقبال نمیکند.
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یادداشت

س�وریه :استان الحسکه س��وریه بار دیگر شاهد
تجم��ع اعتراضی م��ردم ب��ه اش��غالگری آمریکا و
ترکیه در س��وریه و چپاولگری آنها از منابع نفتی و
طبیعی این کشور بود.مردم روستای «تل سطیح»
القامش��لی در استان «الحسکه» س��وریه با برپایی
یک تجم��ع ملی-مردمی خروج نظامیان اش��غالگر
آمریکا و ترکیه از خاک س��وریه را خواستار شدند و
تحریمهای اقتصادی یکجانبه و کمرشکن تحمیلی
بر ملت سوریه را محکوم کردند.
ک�ره ش�مالی :بدنب��ال عذرخواه��ی رهبر کره
ش��مالی از کره جنوبی به دلیل کش��ته شدن یک
افس��ر نظامی ،س��ئول بیانی��ه ای را در این رابطه
صادر کرد«.کیم جونگ اون» رهبر کره ش��مالی با
ارس��ال پیامی به کره جنوبی ،از کشته شدن یکی
از مقامات وزارت اقیانوس ها و شیالت کره جنوبی
توسط ارتش کشورش عذرخواهی کرد.
به دنبال ناپدید شدن یک مقام وزارت اقیانوس ها و
شیالت کره جنوبی ،سئول ادعا کرد که کره شمالی
این مقام کره جنوبی را در دریا کش��ته و بدون وی
را آتش زده است.
عراق:سخنگوی فراکسیون الصادقون در پارلمان
عراق دولت این کشور را به مماشات با ترکیه متهم
ک��رد و گفت که نیروه��ای مقاومت در عرض چند
روز میتوانن��د مناطق اش��غالی را از دس��ت ترکیه
آزاد کنند«.محمود الربیعی» سخنگوی فراکسوین
الصادق��ون وابس��ته به جنبش عصائ��ب اهل الحق
عراق گفت که دولت از مقابله با ترکیه ناتوان است
و اگ��ر به گروههای مقاومت فرصت داده ش��ود ،در
عرض چند روز مناطق اش��غالی به دست ترکیه را
آزاد خواهند کرد.
انگلی�س :وزیر خارجه انگلی��س اعالم کرد که
لندن به صورت جداگانه تحریمهایی را علیه مقامات
بالروس اعمال خواه��د کرد.دولت لندن اعالم کرد
که قصد دارد تحریمهایی را علیه بالروس در ارتباط
با آنچه که تقلب در انتخابات ماه اوت در این کشور
خوانده اس��ت اعمال کن��د« .دومینیک راب» وزیر
خارج��ه انگلیس گفت :لن��دن تحریمهای مختص
خ��ودش را در هماهنگی با کان��ادا و آمریکا برنامه
ریزی کرده است.

نیمچه گزارش
واکنش نظامی چین به
ادعاهای آمریکا

همزمان با اوج گرفتن تنشها میان پکن و واشنگتن،
وزارت دفاع چین به اتهامات اخیر اس��پر وزیر دفاع
آمریکا در این خصوص که چین در حال استفاده از
ابزارهای نظارتی دیجیتال برای سرکوب گروههای
قومی در داخل است ،واکنش نشان داد.
«ت��ان ِکفِی» ،س��خنگوی وزارت دف��اع چین این
اتهامات را نادرس��ت و بیاساس خواند و گفت پکن
قاطعان��ه با این اظهارات مخالفت میکند و امیدوار
اس��ت که آمریکا روابط میان ارتش دو کشور را به
درستی مدیریت کند.
س��خنگوی وزارت دف��اع چی��ن ضمن ی��ادآوری
در ای��ن خص��وص که آمری��کا از چندی��ن معاهده
و س��ازمان بینالمللی از جمله یونس��کو ،ش��ورای
حقوقبشر سازمان ملل ،س��ازمان جهانی بهداشت
و توافق پاریس خارج ش��ده ،این کشور را به عنوان
«نقض کنن��ده قوانین بینالمللی و برهمزننده نظم
بینالمللی» توصیف کرد.پیش از این مارک اس��پر
مدعی ش��ده بود ک��ه چین در حال ب��ه کارگیری
و آمادهس��ازی ابزارهای نظارتی اس��ت ت��ا به طور
هدفمند برخ��ی گروههای قومی در داخل کش��ور
خود را سرکوب کند.
خبر دیگر آنکه ژانگ ج��ون نماینده دائم چین در
س��ازمان ملل از واشنگتن خواست به ادعاها درباره
وی��روس کرونا علیه پکن پایان ده��د و تاکید کرد
آمریکاییها مش��کالت زیادی برای جهان درس��ت
کردهان��د .وی خظ��اب به «دونال��د ترامپ» رئیس
جمه��وری آمریکا که گفته ب��ود جهان باید پکن را
بابت ویروس کرونا مس��ئول بشناسد گفت :به این
اظهارات پایان دهید .در این میان رئیس افبیآی
مدعی ش��ده چین با حمله سایبری به شرکتهای
آمریکای��ی به دنبال رب��ودن تحقیق��ات در زمینه
واکسن کرونا است.چین بارها اتهامات آمریکا را رد
کرده و از این کشور خواسته به جای دامن زدن به
تنشه��ا و اختالفات ،همکاریها برای از بین بردن
این ویروس را تقویت کند.

طبل تو خالی
فرامرز اصغری

اردن ط��ی روزهای اخیر میزبان نشس��تی چهارجانبه بوده
است .وزرای خارجه چهار کشور مصر ،اردن ،آلمان و فرانسه
در ارتباط با آنچه برقراری صلح در خاورمیانه نامیدهاند گرد
هم جمع ش��ده و بیانیهای مش��ترک نیز صادر کردند .حال
این سوال مطرح است که این نشست تا چه میزان میتواند
در حل مس��ئله فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیها موثر
باش��د؟ برای پاسخ به این پرسش بررسی ترکیب حاضر در

اجالس قابل توجه است .اردن در حالی میزبان این نشست
ب��وده که مح��ور اصلی مطالبات آن را حف��ظ مدیریت این
کش��ور اماکن مقدسه فلسطین تشکیل میدهد چنانکه در
بند پنجم بیانیه پایانی آمده است :بر اهمیت حفظ وضعیت
موجود در اماکن مقدسه قدس و نقش مهم اردن و قیمومت
این کشور بر این امکان تأکید میکنیم .در همین حال اردن
از اقدامات صهیونیستها در دره اردن نگران است و اال اقدام
چندانی در حمایت از فلس��طین از جمله شکستن محاصره
غ��زه صورت نمیده��د در همین حال حامی سازش��کاری
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی نیز میباشد .مصر نیز
ک��ه توافق کمپ دیوید را با رژیم صهیونیس��تی امضا کرده
اس��ت عمال کارکردی در قبال فلس��طین ندارد جز آنکه با

تش��دید نظاراتها عمال در تحریم غزه مشارکت میکند در
حالی که اخیرا نیز از حامیان سازش عربی با صهیونیستها
بوده است.
حضور مصر در این نشست نیز نوعی احیای آبروی از دست
رفته قاهره به دلیل همراهی با س��لطه گری صهیونیستها
و تحرکات بحران ساز آمریکا در منطقه است .آلمان نیز هر
چند ادعای میانجی گری برای تبادل اس��رای فلسطینی و
صهیونیس��تها را دارد اما در عمل کارکردی در این عرصه
نداشته اس��ت و با حمایت یک جانبه از رژیم صهیونیستی
عمال به عاملی برای تش��دید فش��ار بر اس��رای فلسطینی
مبدل شده است .فرانس��ه نیز که سیاستهای ماهاخیر در
چارچوب نگاه جدید به خاورمیانه قابل تعریف است چنانکه

این حضور پس از تحرکات فرانسه در لبنان ،عراق و برخی
دیگر از کش��ورهای عربی صورت میگیرد .در اصل میتوان
گفت که این کش��ور هر چند که با ادعای بررسی تحوالت
فلسطین و روند صلح گردهم آمدند اما در عمل هیچ اقدامی
در این زمینه نداش��تهاند و هر کدام ب��ه دنبال منافع خود
بودهان��د .عدم مخالفت آنها با سازش��کاری امارات و بحرین
و خیانت آنها به فلس��طین خود سندی بر عدم صداقت آنها
برای برگزاری این نشس��ت اس��ن .در اصلی نشست مذکور
صرفا محلی برای گرفتن عکس یادگاری بوده که دستاوردی
برای فلسطین و منطقه ندارد و بار دیگر اثبات شد که تنها
راه احقاق حقوق ملت فلسطین انتفاضه ملسحانه است که
میتواند در سراسر فلسطین آغاز گردد.

گزارش

الیههای پنهان نظام سرمایهداری هر روز آشکارتر می شود

از آشوب سیاسی تا اعتراض
و سرکوب خیابانی
آمریکا که کانون نظام س��رمایهداری است هر روز با افشای
الیهه��ای جدی��دی از بحرانهای درون س��اختاری مواجه
میش��ود که بخش��ی از آن ب��ی اخالقیها و آش��وبهای
انتخابات��ی تش��کیل م��ی هد و بخش��ی از آن نیز ش��امل
اعتراضهای مردمی به نژادپرس��تی حاکم بر آمریکا و البته
سرکوب این اعتراض.
آمریکا طی ماههای اخیر بخش��ی دیگر از نقاب از چهرهاش
برداش��ته شده است که ناکارآمدی ساختار سیاسی و فضای
حاکم بر این کش��ور که فضای انتخابات را به فضای جنگی
مبدل کرده است و نیز سرکوبگریهای گستردهای که در
خیابانهای آمریکا علیه اعتراضات به نژادپرستی سیستماتیک
حاکم بر این کشور نمودی از این وضعیت است.
تصاویر منتش��ر شده از اقدام وحشیانه پلیس شهر سیاتل در
جریان دور جدید اعتراضات علیه نژاد پرس��تی و خش��ونت
پلیس در آمریکا ،در ش��بکههای اجتماعی دس��ت به دست
میش��ود و احساس��ات زیادی را برانگیخته است.اداره پلیس
سیاتل اعالم کرد این افسر پلیس را که با دوچرخه از روی سر
مردی که روی زمین دراز کشیده عبور میکند ،به مرخصی
فرستاده است .همچنین بر اساس تحقیقات جدید انجام شده
توسط یک کمیته کنگره آمریکا ،مهاجران در بازداشت دولت
این کشور با کمبود مراقبتهای پزشکی روبرو هستند که در
مواردی به مرگ آنها منجر شده است.بنابر تحقیقات انجام
ش��ده از س��وی یک کمیته کنگره آمریکا که روز پنجشنبه

منتشر شد ،در مراکز مهاجرت و اجرای گمرک ایاالت متحده
که توسط پیمانکاران انتفاعی اداره میشود ،بازداشتشدگان
اغل��ب تحت درمانهای ضروری ق��رار نمیگیرند و یا در این
زمینه تاخیر وجود دارد .همچنین بنابر این گزارش ،اغلب این
پایگاهها کادر پزشکی کافی ندارند و در ارائه مراقبتهای الزم
برای بیماریهای مزمن پزشکی موفق نیستند .در همین حال
اعتراضات شهر لوییویل آمریکا علیه تبرئه مأموران پلیسی که
زنی سیاه پوست را به قتل رسانده بودند همچنان ادامه یافته
و دس��تکم  24معترض از جمله نماین��ده ایالت کنتاکی در
کنگره دستگیر شدند.
در حوزه سیاس��ی نیز فضای التهاب بر آمریکا حاکم است
چنانکه کایلی مک اِنانی س��خنگوی کاخ سفید در پاسخ به
س��ؤاالت در خصوص اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره
عدم تحویل مسالمتآمیز قدرت گفته وی نتیجه انتخابات
آزاد و عادالنه را خواهد پذیرفت.مک اِنانی در پاس��خ به این
س��ؤال که آیا ترام��پ در صورت شکس��ت در انتخابات به
طور مسالمتآمیز قدرت را تحویل میدهد گفت که ترامپ
نتیجه انتخابات آزاد و عادالنه را میپذیرد .از سوی دیگر
علیرغم ادعاهای دونالد ترامپ درباره ماندن در قدرت تیم
او در کاخ سفید مش��غول انجام برنامهریزیهای الزم برای
تحویل ق��درت در صورت باخت احتمال��ی او در انتخابات
اس��ت.با آنکه «دونالد ترام��پ» ،رئیسجمهور آمریکا گفته
که در صورت باخت در انتخابات ممکن اس��ت قدرت را به

صورت مس��المتآمیز تحویل «جو بایدن» ندهد ،تیم او در
کاخ سفید در حال انجام برنامهریزیهای الزم برای خروج
ترامپ از قدرت در صورت باخت در انتخابات است.نش��ریه
پولیتیکو نوش��ته یکی از س��ازمانیافتهترین و کارآمدترین
بخشهای کاخ س��فید در این روزها ،بال غربی کاخ سفید
اس��ت که در حال انج��ام برنامهریزیهای الزم برای انتقال
قدرت ریاس��تجمهوری به جو بایدن در صورت پیروزی او
در انتخابات اس��ت .بال غربی بخشی از کاخ سفید است که
دفاتر رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا در آن قرار دارد.
همچنین س��ندرز نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا
ضم��ن انتقاد از اظهارات رئیسجمهور کش��ورش در مورد
انتق��ال قدرت ،خواس��تار تش��کیل یک کمیت��ه غیرحزبی
ب��رای نظارت ب��ر انتخابات ریاس��تجمهوری این کش��ور
شده است .س��ندرز در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد
انتقال مسالمتآمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات
س��وم نوامبر گفت که ترامپ تمایل دارد روند دموکراتیک

کش��ور را به منظ��ور حفظ قدرت تضعی��ف کند .همچنین
گروه��ی از قانونگ��ذاران مطرح جمهوریخ��واه در آمریکا
اظهارات رئیسجمهور کشورشان در خصوص عدم تحویل
مس��المتآمیز ق��درت در صورت شکس��ت در انتخابات را
محک��وم کردند«.می��چ مککان��ل» ،رهبر ح��زب اکثریت
مجلس سنا در آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر در واکنش
به اظهارات ترامپ نوش��ت« :پیروز انتخابات سوم نوامبر در
بیس��تم ژانویه  ۲۰۲۱مراس��م تحلیف را برگزار میکند».
رئیسجمه��ور آمریکا در حالی که طفره رفتن او از پذیرش
نتیج��ه انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ادام��ه دارد ،در یک
اظهارنظر جنجالی پیشبینی کرده که ش��اید کار انتخابات
به دیوان عالی آمریکا کش��یدهشود.ترامپ این اظهارنظر را
در ادام��ه مخالفته��ا و انتقادهایش از رای گیری از طریق
پُستی اعالم کرد؛ شیوه رأیگیری که دموکراتها و برخی
از فرمانداران ایالتهای آمریکایی خواستار آن شدهاند تا با
خطرات شیوع ویروس کرونا مقابله شود.

بازگشت اعتراضات به
خیابانهای مصر

شهرکسازیصهیونیستها
بر جنازه توافق سازش

روز خونین مزدوران سعودی
در یمن

همزمان با تحرکات مصر برای کمک به روند س��ازش در منطقه ،اعتراضات ضد
دولتی در مصر برای پنجمین روز متوالی برگزار ش��د .فراخوان «جمعه خش��م»
منتشر شده و نیروهای امنیتی برای مقابله با آن ،در آمادهباش قرار گرفتند.
تظاهرات ضد دولتی علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای پنجمین
روز متوالی در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت.این تظاهرات ،در روستاها
و شهرهای استان «الجیزه» (شمال مصر) و شهرها و روستاهای مرکز این کشور
در جری��ان بود.روزنامه العربی الجدید به نق��ل از یک منبع امنیتی گزارش داد،
تعداد افراد بازداش��تی افزایش یافته و به چند صد نفر رسیده است .این افراد به
دادگس��تری تحویل داده شدند .اتهام این افراد ،دریافت مبالغی از خارج با هدف
ایجاد هرجومرج در مصر عنوان شده است.
معترضان در منطقه «المنصوریه» واقع در الجیزه ،خواس��تار برکناری السیسی
شدند .یک ویدئو نیز از داخل روستای «کفر قندیل» در این استان منتشر شده
اس��ت که نش��ان میدهد نیروهای امنیتی مصر به س��مت معترضان تیراندازی
میکنند.بنا بر این گزارش ،معترضان در مرکز منطقه «مطای» در استان المینا
نیز به خیابانها ریختند و ش��عار میدادند« :ارحل یا سیس��ی» (سیسی ،برو) .در
منطقه العوامیه در اس��تان االقصر هم معترضان خواس��تار سرنگونی دولت مصر
ش��دند .یک منبع حقوقی به العربی الجدید گفت که نیروهای امنیتی مصر روز
گذشته در چهار روستا در منطقه اطفیح ،بیش از  170نفر را بازداشت کردند .در
این مناطق ،شدت اعتراضات بیشتر بوده است.
در همین ارتباط ،اس��تانهای القاهره ،الجیزه و القلیوبیه شاهد آمادهباش امنیتی
گسترده قرار گرفتند .دیروز جمعه فراخوانی برای برگزاری تظاهرات تحت عنوان
«جمعه خشم» در شبکههای اجتماعی منتشر شد .این تظاهرات در اعتراض به
«وضعیت وخیم معیشتی شهروندان مصری و گسترش دامنه خفقان اجتماعی»
برگزار ش��د .وزارت کش��ور مصر هم از «کمینهای امنیتی» در تمامی محورهای
و مس��یرهای ارتباطی بین س��ه اس��تان مذکور خبر دارد و نیروهای امنیتی نیز
خودروها را تفتیش میکنند.

در ادامه واهی بودن ادعاهای س��ران امارات و بحرین که سازش را برای کمک
به فلسطین عنوان میکنند ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی با احداث پنج هزار
واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کرد.
پس از عادیسازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین و فروکش کردن
نس��بی تب این عادیسازی ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی،
بار دیگر ب��رای از س��رگیری فعالیتهای غیرقانونی شهرکس��ازی در اراضی
اش��غالی فلس��طینیان چراغ سبز نش��ان داد.او پس از تعلیقی کوتاه مدت ،این
بار با احداث پنج هزار واحد مس��کونی جدید در کرانه باختری موافقت کرد.در
این میان در ادامه ادعاهای س��اختگی آمریکا ،سخنگوی کاخ سفید با سرزنش
کردن سران تشکیالت خودگردان و دیگر نهادهای فلسطینی به دلیل بیدولت
ماندن آنها تا کنون ،مدعی ش��د که واش��نگتن موافقت تلآویو با نقشه مکانی
تشکیل دولت مس��تقل فلسطین را گرفته اس��ت.خبر دیگر از حوزه فلسطین
آنکه هنیه رئیس دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین از اظهارات
حمایتی رئیس جمهور الجزایر از مس��ئله فلس��طین ،قدردانی کرد.س��خنگوی
رس��می دولت الجزایر ضمن مقدس دانستن مسئله فلسطین ،گفت که الجزایر
فلسطین را مهمترین مسئله خود میداند.
در این میان پادش��اه بحرین در توجیه توافق ضد فلس��طینی کشورش با رژیم
صهیونیستی مدعی شد که این توافق در راستای تحقق صلح در منطقه صورت
گرفته اس��ت«.حمد بن عیسی آل خلیفه» ،پادشاه بحرین مدعی شد که توافق
این کشور با رژیم صهیونیستی بر سر عادیسازی روابط به تحقق صلح و ثبات
در منطق��ه غرب آس��یا به ویژه فلس��طین کمک خواهد ک��رد .در نقطه مقابل
«احمد الش��یبه النعیمی» نویسنده و روزنامهنگار اماراتی در مصاحبهای توافق
امارات و رژیم صهیونیس��تی را نه «توافق صلح» بلکه «ش��راکت استراتژیک»
برای نفوذ این رژیم در جهان عرب دانست .همچنین شورای دوستی مردمی-
جهانی سودان در واکنش به خبر یک شبکه صهیونیستی در ارتباط با تشکیل
انجمن دوستی میان تلآویو و خارطوم این خبر را تکذیب کرد.

انفجار شدید در یک پایگاه وابسته به عناصر ائتالف سعودی در شمال یمن ،تا
کنون  ۸۰کشته و زخمی به دنبال داشته است.
پای��گاه عناصر وابس��ته به ائتالف س��عودی در نزدیکی مرز یمن با عربس��تان،
شاهد یک انفجار شدید بود.به نوشته وبگاه الخبر الیمنی،این انفجار در منطقه
«علب» در شمال یمن که مشرف به منطقه «عسیر» در خاک عربستان است
رخ داده و حداقل  ۸۰نفر کش��ته و زخمی شدهاند.وبگاه عربی ۲۱نیز به نقل از
منابع خود تعداد کش��تهها را  ۱۰تن اعالم کرده ،اما از تعداد زخمیها آماری
نداده است.
در این میان چندین منبع خبری نوش��تهاند که احتمال دس��ت داش��ن ارتش
س��عودی در این حمله وجود دارد .وبگاه الخبر الیمنی نوش��ته اس��ت که این
احتمال وجود دارد که ائتالف سعودی برای ممانعت از شورش نظامیان دست
به این حمله زده باشد .خبر دیگر از یمن آنکه شبکه «المسیره» یمن با انتشار
اسنادی فوقالعاده محرمانه ،گوشهای از حجم مداخالت سفارت آمریکا در یمن
قبل از انقالب  ۲۱سپتامبر را فاش کرد.
ای��ن اس��ناد که برخی از آنها از س��فارت آمریکا در صنع��اء و و برخی دیگر از
دستگاه امنیت ملی یمن قبل از انقالب  ۲۱سپتامبر  ۲۰۱۴منتشر شده ،حجم
دخالت س��فارت آمریکا در یمن در امور این کشور را نشان میدهد.در یکی از
اسناد صادر شده از س��فارت آمریکا« ،جرالد فایرستیان» سفیر پیشین آمریکا
در یم��ن دس��توراتی در خصوص انتقال «یگان مبارزه با تروریس��م» از وزارت
کشور به وزارت دفاع را میدهد.
اس��ناد صادر شده در سفارت آمریکا نش��ان میدهد که چگونه این سفارشها
منجر به دس��تورات سریع ریاستی برای تعیین تعدادی از فرماندهان نظامی از
جمل��ه فرمانده جدید نیروهای عملیات ویژه و معاون وی و معاون س��تاد کل
مش��ترک ارتش یمن در آن زمان شده اس��ت .اسناد دستگاه امنیت ملی یمن
افش��ا میکند که طرف آمریکایی فعالیت خود را در راس��تای خدمت به منافع
امنیت ملی آمریکا و بدون توجه به منافع یمن تنظیم کرده است.

