
دیدار با سران عرب با لباس زنانه
رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد در واکنش 
به دیدار نتانیاهو نخس��ت وزیر این رژیم با ولی عهد 
س��عودی، فاش کرد که مشابه این دیدارها قبال نیز 

بسیار انجام می شده است.
»دنی یاتوم« رئیس پیشین موساد در واکنش گفت، 
بسیاری از نخس��ت وزیران سابق رژیم صهیونیستی 
نی��ز امثال این دیدارها را انجام داده اند.وی به رادیو 
رژیم صهیونیس��تی گفت، این دیداره��ا عمدتا در 
شب و به دور از چشم رس��انه ها و دوربین ها انجام 
می ش��د.یاتوم در ادامه با ذکر مثال هایی اذعان کرد 
که سران رژیم صهیونیستی برای انجام این دیدارها 

لباس های زنانه هم می پوشیده اند.
روزنام��ه االخب��ار لبنان با گزارش��ی تح��ت عنوان 
»بزرگترین خنجر س��عودی به فلس��طین« به این 
سفر پرداخت و نوشت، روابط سعودی-صهیونیستی 
از س��الها پی��ش، به ص��ورت غیر علنی ب��ود، ولی 
علنی کردن آن توس��ط رس��انه های صهیونیست و 
استقبال از آن، نش��انگر آغاز مرحه جدیدی است.
یک روز بعد از انتش��ار خبر س��فر ش��بانه و مخفی 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به عربستان سعودی، وی این بار علناََ از برنامه سفر 

به بحرین گفت.
گروه ه��ای مقاومت فلس��طینی ضم��ن محکومیت 
مخالف از س��رگیری روابط تش��کیالت خودگردان 
با رژیم صهیونیس��تی، تأکد کردند که عادی سازی 

روابط با این رژیم، جنایت است.
از س��وی دیگر یک منبع آگاه از برگزاری نشس��ت 
دوجانبه بین هیأت اسرائیلی با مقامات سودانی در 
خارط��وم خبر داد. در این می��ان حماس از طریق 
میانجی مص��ری به رژیم صهیونیس��تی پیام داده، 
ب��ا توجه به فش��ارها بر غ��زه ممکن اس��ت امور از 
کنترل خارج ش��ود و ش��اخه های نظامی گروه  های 
مقاومت در نتیجه مانور رژیم صهیونیستی به حالت 
آماده باش درمی آیند.روزنام��ه لبنانی »االخبار« به 
نقل از منابع وابس��ته به حماس نوش��ت، حماس از 
طریق مصری ها به رژیم صهیونیستی پیغام داده در 
نتیجه فشار بسیاری که غزه در آن قرار دارد ممکن 
اس��ت امور از کنترل خارج شود و شلیک موشک ها 
نش��انه واضحی از این موضوع اس��ت که باید به آن 
توجه ش��ود؛ با این وجود رژیم صهیونیستی پاسخ 

داده که برای حمله ای بزرگ آماده می شود.
در ادام��ه این گ��زارش آمده، حم��اس خواهان آن 
بود که در س��ایه ش��یوع کرونا رژیم صهیونیس��تی 
اجازه ورود تجهیزات پزش��کی به نوار غزه از جمله 
»ونتیالتور« )دستگاه تنفس مصنوعی( و تست های 
ویژه کرونا را بدهد زیرا در غزه با جمعیت حدودا دو 
میلیونی تنها صد تخت مجهز به دستگاه های تنفس 
وج��ود دارد.خبر دیگ��ر آنکه منابع صهیونیس��تی 
گ��زارش دادند که یک بالگرد در جنوب فلس��طین 

اشغالی سقوط کرده است.

نیمچه گزارش

گزارش

یادداشت

س��ران فرانس��ه در حالی با ادعای آزادی بیان و حمایت از 
حقوق بشر اسالم ستیزی خود را توجیه می کنند که واهی 
بودن ادعاهای بشر دوستی آنها هر روز بیشتر رنگ می بازد 
چنانک��ه پلیس فرانس��ه به منظ��ور تخلی��ه اردوگاه موقت 
پناهجویان در مرکز شهر پاریس به استفاده از گاز اشک آور 

متوسل شده است.
فرانس��ه مدعی حمایت از آزادی است اما این ازادی بیشتر 
روی حرف اس��ت ت��ا در عم��ل چنانکه وضعی��ت بحرانی 
پناهجویان در این کشور گواهی بر این مهم است. سرکوب 
و باز داش��ت و اخ��راج بخش��ی از این اقدامات اس��ت که 
هشدارهای نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است 
چرا که در کنار نقض اعالمیه حقوق بش��ر، این رفتار مغایر 
با کنوانس��یون حقوق پناهجویان مصوب 1952 اس��ت. به 
نوش��ته خبر گزاری »دویچه وله«، این اقدام پلیس فرانسه 
در حالی انجام گرفت که مأموران پلیس هفته گذش��ته نیز 

اردوگاه دیگری را در حومه پاریس منحل کردند.
صفحه رس��می پلیس فرانسه با انتش��ار بیانیه ای در توئیتر 
نوش��ت: »امروز اردوگاهی ب��ه طور غیر قانون��ی در میدان 
جمه��وری پاری��س برپا ش��د. پلیس ف��وراً فرآین��د تخلیه 
اش��غالگری فض��ای عموم��ی را آغاز کرد.« پلیس فرانس��ه 
همچنی��ن گفته نهاد های خاصی س��اخت ای��ن اردوگاه  را 
سازماندهی کرده اند که این مسئله غیر قابل قبول است. این 
در حالی اس��ت که هفته گذش��ته نیز پلیس فرانسه صدها 
نفر از پناهجویان ک��ه در منطقه ای در حومه پاریس اقدام 
ب��ه برپایی چادر کرده بودند را به اجبار از این کمپ تخلیه 
کرد.برخی رسانه ها در این خصوص گزارش کرده بودند که 
پلیس فرانس��ه برای این منظور بخش هایی از این اردوگاه 

را آتش زد. یان بروس��ت، معاون شهردار پاریس این حادثه 
را »باورنکردنی« توصیف کرد و گفت: »دولت با استفاده از 
نیروی پلیس برای برخ��ورد با یک وضعیت اجتماعی، یک 

نمایش ناخوشایند را به اجرا گذاشت.«
کورین توره، مسئول سازمان پزشکان بدون مرز در فرانسه 
نی��ز اعالم کرد: »تنها پاس��خ مقامات زور اس��ت؛ حتی در 
وضعیت بحران س��المت. این قابل قبول نیست.«پلیس در 
قبال اردوگاه ه��ای غیرقانونی مهاجران سیاس��ت »تحمل 

صفر« را به اجرا گذاش��ته است. این سیاست که از ابتدای 
س��ال جاری میالدی از سوی دیدیه اللمنت، رئیس پلیس 
پاریس اعمال ش��ده، باعث شده که بسیاری از مهاجران از 
رفتن به منطقه س��نت دنیس خودداری کنند اما در حومه 
پاریس سرگردان شوند.  هزاران نفر از پاریس به بندر کاله 
س��فر کرده و کوش��یده اند با جا دادن خود در کامیون ها، 
خود را به انگلیس برسانند. شمار اندکی نیز این مسیر را از 
راه آبی می پیمایند.عملیات پاکسازی پناهجویان در فرانسه 

پس از آن آغاز ش��د که دولت با تصویب یک قانون امنیتی 
اصالح ش��ده، انتشار عکس یا ویدئو از چهره افسران پلیس 
حین انجام وظیفه در اماکن عمومی را محدود کرد.رس��انه 
ه��ا گزارش دادن��د که این قانون به پلیس چراغ س��بز می 
دهد تا مانع فعالیت خبرنگاران ش��وند و امکان ثبت موارد 
بدرفتاری نیروهای امنیت��ی با پناهجویان را محدود کنند. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد وضعیت پناهجویان و 
به ویژه کودکان در اردوگاه کاله فرانسه بحرانی است.پایگاه 
موسس��ه خیریه »س��اپورتر پروگرم« به بررس��ی وضعیت 
اردوگاه کاله فرانسه پرداخته و می نویسد »کودکان پناهجو 
که خانواده و سرپرس��تی ندارن��د در اردوگاه کاله در کنار 
دیگ��ر پناهجویان ق��رار گرفته ان��د و در معرض خطر های 

بسیاری و از جمله سوء استفاده هستند.«
»صد ه��ا ک��ودک کارتن خواب در ش��مال فرانس��ه که در 
امید رس��یدن به انگلیس هس��تند اکنون در دسترسی به 
غذا، آب و اطالعات درباره حقوقش��ان با مشکالت بسیاری 
مواجه هس��تند و طی ماه های اخیر نیز با خشونت هایی از 
س��وی پلیس مواجه شده اند.«»ساپورتر پروگرم« به پایگاه 
»ایندیپندنت«، می نویس��د »بسیاری از کودکان مهاجر بی 
سرپرس��ت بدون هیچ گزینه پیش رو، مجبور به خوابیدن 
در خیابان ها هس��تند.«اطالعات جمع آوری ش��ده نش��ان 
می دهد که ماه آگوست 25۰ نفر از این کودکان پناهجوی 
بی سرپرس��ت در اردوگاه کاله شناس��ایی شده اند که سن 
برخی از آنها 11 سال است؛ با این وجود گفته می شود که 
به دلیل مش��کالت مربوط به یافتن این کودکان خردسال 
و اخراج های مکرر اردوگاه کاله، این آمار بس��یار پایین تر از 

آمار واقعی است.

علی تتماج

ارتش سودان به همراه عربس��تان سعودی، امارات ، اردن 
و بحرین در رزمایش نظامی موس��وم به " شمش��یر عرب 
" در مصر آغاز کرده اند. حال این س��وال مطرح اس��ت که 
اهداف این رزمایش چیس��ت و تا چ��ه میزان می تواند در 
تحقق امنیت و ثبات منطقه و تحقق اهداف جهان اس��الم 
نقش داشته باشد.؟ آنچه از سوی برگزار کنندگان رزمایش 
مطرح ش��ده آن است که آنها به دنبال تقویت توان نظامی 

برای مقابله با تروریسم و ناامنی در منطقه است. این ادعا 
در حالی مطرح ش��ده که نگاهی به تحوالت منطقه بیانگر 
دو تهدید امنیتی آشکار است که شامل رژیم صهیونیستی 
و گروه های تروریستی اس��ت. تهدیداتی که یک سرمنشا 
ب��ه نام آمریکا دارند ک��ه در حمایت از آنها از هیچ اقدامی 
فروگذار نمی باش��د. نکته مهم آنک��ه حاضران در رزمایش 
شمش��یر عرب، نه تنه��ا اقدامی علیه رژیم صهیونیس��تی 
و تروریس��م صورت نمی دهند بلکه از یک س��و به سازش 
با رژیم صهیونیس��تی پرداخته و از س��وی دیگر برخی از 
آنها از حامیان تروریس��ت ها هس��تند. عربستان، بحرین و 
امارات در حالی به کش��تار مردمی یمن می پردازند که در 
بس��یاری از کشورها از جمله سوریه، عراق، الجزایر، لیبی، 

تونس، مغرب اقدام به رفتارهای بحران س��از کرده و ریشه 
بحران ها هس��تند. نکته دیگر آنک��ه ائتالف ادعایی مذکور 
هیچ س��خنی مبنی بر همگرایی برای حمایت از فلسطین 
نداشته و رسما از رویکرد سازش با رژیم صهیونیستی خبر 
داده اند. در گذش��ته ائتالف های عربی برای مبارزه با رژیم 
صهیونیستی تشکیل می ش��د که جنگ اعراب –اسراییل 
در س��ال  ه��ای 1967 و 1974 نمودی از آن اس��ت حال 
آنکه اکنون ائتالف های صورت گرفته نظیر شمشیر عرب 
ب��رای حمایت از روند س��ازش و نش��ان دادن اتحاد میان 
سازشکاران است. این رزمایش بدون نام فلسطین پیام کنار 
نهادن مسئله فلسطین از س��وی این کشورها را به همراه 
دارد که نتیجه آن نیز تش��دید حمالت رژیم صهیونیستی 

ب��ه غزه و کش��ورهای منطقه خواهد بود. ب��ا توجه به این 
مولفه ه��ا می توان گفت که رزمایش مذک��ور نه در جهت 
رفع بحران های منطقه بلکه در چارچوب طرحی آمریکایی 
صورت می گیرد که محور آن را نمایش همگرایی حامیان 
س��ازش تشکیل می دهد. البته این ائتالف ادعایی از درون 
با اختالفات گس��ترده ای مواجه است چنانکه اردن بارها از 
رفتارهای امارات و س��عودی انتقاد کرده اس��ت و مصر نیز 
با س��عودی در باب تحوالت منطقه از جمله درباره سوریه 
و جن��گ یمن اختالف نظر دارد. در این ش��رایط رزمایش 
شمش��یر عرب صرفا یک نام تش��ریفاتی است که نه تنها 
در بهبود امنیت در منطقه تاثیری ندارد بلکه زمینه س��از 

چالشهای جدیدی در منطقه خواهد شد.  

"شمشیر عرب" برای کیست؟

حل مساله قره باغ براساس منافع باکو- ایروان 
والدیمی��ر پوتین رئیس جمهوری روس��یه اعالم کرد که ش��رایط برای 
حل مس��اله قره باغ برپایه منافع ارمنستان و جمهوری آذربایجان فراهم 
می شود.پوتین در مراسم دریافت استوارنامه های سفرای جدید خارجی 
در روس��یه در کاخ کرملین گفت: وضعیت منطق��ه قره باغ تثبیت می 
شود و صلحبانان روس��ی امنیت ساکنان این منطقه را تامین می کنند.

پوتین گفت: ما تالش های گس��ترده ای را ب��رای توقف جنگ در قره باغ که 
جان هزاران تفر از اتباع ارمنستان و جمهوری آذربایجان دو کشور دوست روسیه 
را گرفت،  بکار بس��تیم.  وی افزود: ما در عین حال از توافق های بدس��ت آمده 
در چارچوب گروه مینس��ک س��ازمان امنیت و همکاری اروپا ازجمله توافق های 
بدس��ت آمده با شرکت آمریکا و فرانسه س��ران این گروه پیروی کردیم. پوتین 

تصریح کرد: مهم تر از هر چیزی که بدست آمد توقف جنگ و خونریزی بود 

حضور 2 هزار داعشی در شمال بابل و بغداد 
»جمعه عناد الس��عدون« وزیر دفاع عراق، تایید کرد که هنوز دست کم 
دو هزار داعش��ی در ش��مال بابل، بغداد و مناطق آزادشده حضور دارند. 
گروه اطالعاتی »الصقور« وابس��ته به وزارت کشور عراق نیز در گزارشی 
تداوم فعالیت بقایای داعش در این کش��ور را تایید کرد و گفت که این 
گ��روه ط��ی تنها ده ماه گذش��ته، 11 هزار متهم تح��ت تعقیب جنایات 
تروریستی، کیفری، قتل، جعل، اخاذی الکترونیکی و مواد مخدر را دستگیر 
کرده اس��ت. وزیر دفاع عراق گفت که دس��ت کم دو هزار داعشی در شمال بابل، 
بغداد و مناطق آزادش��ده حضور دارند. بخش اعظم این افراد را محلی ها تشکیل 
می دهند که در نزدیکی روستاهایی که شاهد حمالت تروریستی هستند، ساکن 
شده اند.وی گفت: داعش از سالح های پیشرفته ای چون سالح های تک تیراندازی 

که می تواند هدف را از فاصله دوکیلومتری نشانه بگیرد، برخوردار است.

آمریکا عامل بن بست در تشکیل دولت لبنان 
یک منبع نزدیک به »میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان پیش بینی کرد 
که دولت جدید این کش��ور به این زودی تشکیل نخواهد شد.این منبع 
که به نام آن اش��اره ای نش��ده اس��ت در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی 
گفت: »ممکن اس��ت فش��ارهای پنهان آمریکا در روند تش��کیل دولت 
وجود داش��ته باش��د«.از س��وی دیگر »محمد الحجار« نماینده پارلمان 
لبنان از فراکسیون المستقبل برخی طرف ها را به کارشکنی در برابر اجرای 
طرح ابتکاری فرانس��ه متهم کرد.آمریکا 6 نوامبر »جبران باس��یل« وزیر خارجه 
سابق لبنان و داماد میشل عون را به دلیل ارتباط با جنبش حزب اهلل لبنان تحریم 
کرد. 22 اکتبر گذش��ته میش��ل عون، »س��عد الحریری« را مأمور تشکیل دولت 
جدید کرد. پیش از حریری »مصطفی ادیب« مأمور تش��کیل دولت شده بود که 

پس از وقوع انفجار در بندر بیروت، 26 سپتامبر از تشکیل دولت انصراف داد.

 سوریه: یک خودروی بمب گذاری شده در شهر 
»الباب« در ش��مال س��وریه منفجر شد. خبردیگر 
آنکه منابع خبری معارض اعالم کردند که نظامیان 
ترکی��ه همچن��ان در حال تقوی��ت مواضع خود در 
اس��تان ادلب هس��تند و ی��ک کاروان نظامی دیگر 
وارد این استان ش��ده است. شبکه »المیادین« نیز 
گ��زارش داد که نیروهای ترکیه از یک موضع خود 
در استان حلب سوریه )شمال غرب( در حال خارج 

شدن هستند.

 ترکیه: نشست مجمع پارلمانی ناتو که با حضور 
دبیرکل ای��ن ائتالف نظامی غربی برگزار ش��د، به 
صحنه درگی��ری لفظی بین نماین��دگان آلمانی و 
ترکیه ای بدل شد و دبیرکل را به واکنش واداشت. 
»ین��س اس��تولتنبرگ« دبیرکل ناتو در نشس��ت 
مجم��ع پارلمانی ناتو به اظهارات تند ضد ترکیه ای 
یک نماینده آلمان در این نشست واکنش نشان داد 

و آنکارا را متحد مهم ناتو توصیف کرد.

 چین: سفارتخانه چین در فیلیپین ضمن محکوم 
کردن »آشوب زایی« آمریکا در قاره آسیا، تاکید کرد 
واشنگتن باید تحریک به تقابل و رویارویی را پایان 
دهد.سفارتخانه چین در فیلیپین با صدور بیانیه ای 
گفت: »این نشان می دهد که سفر او به این منطقه 
نه تنها برای ارتقای صلح و ثبات منطقه ای نیس��ت 
بلکه برای ایجاد آش��وب در منطقه با هدف کس��ب 

منافع خودخواهانه آمریکا است«.

ثبت نمره مردودی در کارنامه حقوق بشری فرانسه پایان ندارد

سرکوب پناهجویان با گاز اشک آور در قلب پاریس
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قتل ۱۴۰ کودک به دست 
پلیس آمریکا

مدعیان حقوق بش��ر هر روز رس��واتر می ش��وند چنانکه بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته از س��وی بیمارستان ملی کودکان آمریکا، مشخص شد که در 
بازه زمانی 2۰۰۳ تا 2۰1۸، دس��ت کم 14۰ کودک به دست افسران پلیس 
آمریکا کش��ته ش��ده اند و در این بین، کودکان سیاهپوست شش برابر بیشتر 

قربانی تیراندازی های مرگبار پلیس بوده اند.
ب��ه نوش��ته روزنامه دیلی میل، در این تحقیق همچنین مش��خص ش��د که 
کودکان اسپانیایی تبار یا سیاهپوست بیش از کودکان سفیدپوست در نتیجه 
درگیری های پلیس و تیراندازی های مرگبار آنها کش��ته شده اند.همچنین در 
این تحقیق مش��خص ش��د که پس��ران بیش از دختربچه ها در معرض خطر 
گرفت��ار ش��دن در تیراندازی های مرگب��ار پلیس آمریکا ق��رار می گیرند.این 
تحقیق جدید که در مجله "اطفال" منتش��ر  ش��د،  مشخص کرد که در بازه 
زمانی 2۰۰۳ تا 2۰1۸ دست کم 14۰ کودک با دخالت پلیس آمریکا کشته 
ش��دند. همچنین اکثریت آنها یعنی 11۳ کودک در نتیجه تیراندازی پلیس 
جان باختند و 9۳ مورد آنها پس��ر بودند. این آمارها در حالی منتشر می شود 
که در حوزه سیاس��ی نیز آمریکا همچنان در وضعیت نابس��امانی به سر می 
برد چنانکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا س��اعاتی بعد از اعالم موافقت خود با 
آغ��از روند انتقال قدرت به »جو بایدن«، در پیام��ی توییتری انتخابات اخیر 
ریاس��ت جمهوری را فاس��دترین انتخابات تاریخ این کشور خواند و شکست 
در آن را نپذیرفت.دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا که تا کنون از اذعان 
به شکس��ت در انتخابات خودداری کرده، ه��م در در دو پیام توییتری ابتدا، 
آغاز روند انتقال قدرت را تأیید کرد و سپس انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
را »فاس��د ترین انتخابات تاریخ سیاس��ی آمریکا« خواند.در این میان وزارت 
دفاع آمریکا بعد از اجازه س��ازمان خدمات عمومی این کشور به »جو بایدن« 
برای پیش��برد روند انتقال قدرت، در بیانیه ای اعالم کرد آمادگی دارد منابع 
و خدمات پس��اانتخاباتی را در اختیار تی��م انتقالی بایدن قرار دهد. ترامپ بر 

ادامه مخالفت با نتایج انتخابات تاکید کرده است. 

مردم شیلی علیه حاکمیت 
لیبرالیستی 

در اعتراض به حاکمیت راس��ت گرایان لیبرال مسلک همگرا با آمریکا، همزمان 
با تداوم اعتراضات شیلی به ضعف عملکرد دولت این کشور، نهادهای اجتماعی 
نیز با فراخوانی به اعتصاب ملی و سراس��ری خواستار برکناری رئیس جمهوری 

این کشور شدند.
به دنبال طغیان اعتراضات ضد دولتی ش��یلی و ت��داوم اعتصاب های عمومی، 
حدود 6۰ هزار نفر از کارکنان بهداش��ت ش��یلی در اعتراض به اقدامات رئیس 
جمهوری این کش��ور به ویژه درخصوص مهار بح��ران کرونا و تخصیص ندادن 

بودجه کافی برای بخش سالمت، برای مدتی نامعلوم دست به اعتصاب زدند.
در همین راس��تا فدراسیون ملی کارکنان بهداشت ش��یلی اعالم کرد: کارکنان 
بخش سالمت با راه اندازی اعتصاب تنها به دنبال احقاق حقوق خود نبوده بلکه 
خواستار افزایش بودجه بخش سالمت که بدون توجه به پیامدهای شیوع گستره 
کرونا برای س��ال 2۰21میالدی کاهش یافته، فعالیت خود را متوقف کرده اند. 
با وجود آنکه بیش از ۸۰ درصد مردم ش��یلی از خدمات عمومی بخش بهداشت 
استفاده می کنند. در پی این اقدام، حزب کارگران انقالبی شیلی نیز طی بیانیه 
ای، مردم این کش��ور را به اعتصاب ملی علیه دولت "سباس��تین پینیرا" رئیس 
جمهوری ش��یلی فراخواند و بر ادامه آن،  تا زمانی که وی از س��مت خود کناره 

گیری کند و برداشت دوم از صندوق بازنشستگی تصویب شود، تاکید کرد.
با پشتیبانی گسترده شبکه های اجتماعی از این فراخوانی و اعتراضات، همزمان 
با افزایش تجمعات در س��اعات آتی انتظار آشوب و درگیری گسترده در مقابل 

کاخ موندا، مقر ریاست جمهوری شیلی می رود.
ناآرامی های گس��ترده ش��یلی از 1۸ اکتبر 2۰19 )26 مهر 1۳9۸( در اعتراض 
به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در 
کش��ور منتهی ش��د که پیامد آن غارتگری، آتش افروزی و درگیری های روزانه 
بین معترضان و نیروهای پلیس بود. این بدترین بحران سیاس��ی شیلی در سه 
دهه اخیر محس��وب می شد.   اعتراضات شیلی در مدت شش ماه ادامه داشت 

که با شیوع ویروس کرونا به طور موقت فروکش کرده بود.

افزایش برد موشک  یمنی ها از 
جده تا ایالت

عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد موشکی که اخیراً عربستان 
را ه��دف ق��رار داد، ارتقا می یابد تا بُرد آن به منطقه ایالت در اراضی اش��غالی 

فلسطین برسد.
»عبدالوهاب المحبشی« عضو دفتر سیاسی جنبش انصار اهلل یمن گفت: موشکی 
که اخیراً تأسیس��ات نفتی آرامکو در عربس��تان را هدف ق��رار داد در واقع برای 
ه��دف قرار دادن منطقه ایالت در اراضی اش��غالی اختصاص یافته بود.وی ادامه 
داد: موشکی که جده را هدف گرفت، ارتقا خواهد یافت تا بُرد آن به بندر ایالت 
برسد.المحبش��ی در خصوص حمایت از آرمان فلس��طین گفت: همه ملت های 
منطقه باید در کنار مردم یمن و فلسطین در برابر تجاوز بایستند.»یحیی سریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعالم کرد که نیروهای مقاومت این 
کشور موفق شدند یک عملیات موشکی از نوع »قدس 2« علیه پاالیشگاه نفتی 
آرامکو عربس��تان انجام دهند.معاون وزیر اطالع رس��انی دولت نجات ملی یمن 
تأکید کرد که جنگ با عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و تا زمانی که تجاوز 

به خاک یمن ادامه داشته باشد، این حمالت نیز ادامه خواهد داشت.
»نصر الدین عامر« معاون وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن )صنعاء(، شایعات 
درباره مذاکرات محرمانه صنعاء با عربستان سعودی را تکذیب کرد.»عبدالعزیز بن 
حبتور« نخست وزیر دولت نجات ملی یمن عملیات منحصر به فرد نیروهای مسلح 
یمن در هدف گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو با موشک »قدس 2« را تبریک گفت.

وی در گفت وگو با ش��بکه »المس��یره« اعالم کرد: تمامی اهداف ما در کشورهای 
متجاوز، مش��روع اس��ت.برخی ش��خصیت های فلس��طینی در گفت وگو با شبکه 
»المیادین« گفتند، شلیک موشک »قدس 2« به آرامکو در عربستان سعودی که 
همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ریاض انجام شد، موازنه راهبردی 
منطقه ای را تغیی��ر داد.»ابواحمد فؤاد« معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی 
فلسطین هم در گفت وگو با المیادین اعالم کرد، سفر نتانیاهو به عربستان سعودی 
غافلگیرانه نبود بلکه تمام مسیر عادی سازی روابط با تل آویو با موافقت ریاض انجام 

شد و ریاض دستورات را از واشنگتن دریافت می کرد.


