تصویب پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی فلسطین در سازمان ملل

اعتراض

مذاکره با اشغالگران
دویدن به سوی سراب است

سوریه

منابع خبری سوری گزارش دادند که ساکنان روستاهای شرق سوریه
مانع از عبور نظامیان آمریکایی شدهاند .اهالی روستای تلذهب در
حومه جنوبی قامشلی در سوریه ضمن مقابله با خودروهای نظامی
اشــغالگران آمریکایی ،مانع از عبور آنها از این روســتا به سمت
قامشلی شــدند .کاروانی شــامل پنج زره پوش نیروهای اشغالگر
آمریکایی که یک خودروی متعلق به نیروهای سوریه دموکراتیک
”قســد“ نیز آنها را همراهی میکرد ،به دنبال عبور از این روستا
بودند و قصد حرکت به سمت قامشــلی را داشتند که اهالی روستا
با پرتاب سنگ و شکستن شیشــه یکی از خودروها ،آنها را وادار
به برگشت کردند.

مغرب

جبهه مغرب برای حمایت از فلسطین و علیه عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی خواستار تظاهرات در همه شهرهای مغرب در روز
جهانی همبستگی با مردم فلسطین شد .این گروه مغربی تأکید کرد
که این تظاهراتها باید با شعار «جنگ برای مقابله با عادیسازی
مداوم و حمایت از مردم فلسطین ادامه دارد» ،برگزار شود .این گروه
مغربی از تمامی شاخهها و زیرشاخههای خود و همه مبارزان اعم از
شــهروندان زن و مرد خواست تا در اعتراضهایی که در شهرهای
مختلف سازماندهی میشود شرکت کنند .این تظاهرات قرار است
در روز دوشنبه هشتم آذرماه آتی برگزار شود.

کیوسک بینالملل

پلیس انگلیس اعالم کرد که عملیات پاسخ به اعتراضات دو هفتهای
فعاالن محیطزیستی در لندن بیش از ۱۸میلیون پوند خرج روی دست
مالیاتدهندگان گذاشته است .به نوشــته روزنامه «گاردین» ،در این
عملیاتبالغبر ۲۶هزارافسرپلیسبسیجشدهو ۵۰۸فعالمحیطزیستی
عمدت ًا به دلیل اخالل در نظم عمومی و سد کردن بزرگراهها بازداشت
شدهاند .پلیس لندن پیشتر  ۵۰میلیون پوند برای پاسخ به اعتراضات
علیه اجالس آبوهوایی گالسکو که از  ۲۳اوت آغاز شد هزینه کرده
بود.اماتظاهراتاخیرگروهموسومبه«قیامعلیهانقراض»کهبااجالس
گالسکو همزمان شــد ۱۸.۱ ،میلیون خرج تراشیده که بخشی از آن
بهاضافه کاری ۴.۵میلیون پوندی نیروهای پلیس برمیگردد .قیام علیه
انقراض و گروههای زیرمجموعه آن طی دو هفته گذشته اعتراضاتی را
بهصورت روزانه در لندن برگزار کردند .آنها در این مدت خیابان پرتردد
آکسفورد و دو پل معروف «لندن بریج» و «تاور بریج» را مسدود کردند.

دولت فرانسه اجرای برنامهای با بودجه  ۱۴میلیون یورو را برای مبارزه
با بیبندوباری و انحرافات اخالقی نوجوانان این کشور آغاز کرده است؛
پدیدهای که در سالهای اخیر به میزان قابلتوجهی گسترش پیداکرده
است.بهگزارشروزنامه«لوموند»،انحرافاتاخالقیکودکانونوجوان
مانند روسپیگری در این کشور اروپای غربی بهویژه در میان دختران۱۵
تا ۱۷ساله روندیافزایشیدارد .انتشارگمانهزنیهایحاکیازمشارکت
میان  ۷تا  ۱۰هزار جوان فرانســوی در انحرافات و اعمال غیراخالقی
مانند تنفروشی که بیشتر دختران جوان  ۱۵تا  ۱۷ساله هستند ،دولت
فرانسه را به واکنش واداشته است .این گزارش نشان میدهد که شمار
این نوجوانان در پنج سال گذشته ۷۰درصد افزایشیافته که این نسبت
در دوره همهگیری کووید  ۱۹و در پی روی آوردن بسیاری از نوجوانان
و جوانان به کاربرد رایانههای شخصی در کنج خانهها به علت اعمال
مقررات محدودکننده اجتماعی و اجرای قرنطینهها ،بیشتر بوده است.

ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی روز جمعه
گفت که ناتو انتظار دارد آلمان بخشی از اشتراک هستهای این ائتالف
نظامی باقی بماند .به نوشته روزنامه «دی ولت» ،اشاره دبیر کل ناتو به
بمبهایاتمیآمریکادرخاکآلمانبودکهمیتواندباجتهایجنگنده
آلمانیدرشرایطبحرانجابجاشود.استولتنبرگدرجریاندیدارازبرلین
به خبرنگاران گفت :اشتراک هستهای حائز اهمیت است ،زیرا ترتیبی را
برای همکاری و بازدارندگی هستهای متحدان ناتو فراهم میکنند .وی
افزود:اینمسئلهبهکشوریچونآلمانموقعیتتصمیمگیریمیدهد
و تصور میکنم این امر برای ائتالف اروپایی بسیار مهم است ،زیرا در آن
صورتمادرمسئلهدخیلهستیمومسئولیتوحرفیبرایگفتنداریم.
دولت بعدی آلمان باید در مورد جایگزینی جتهای جنگنده تورنادو که
وظیفه اشتراک هستهای را بر عهده داشتهاند ،تصمیمگیری کند .برخی
قانونگذاران آلمانی با خرید جتهای جدید مخالف هستند.
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گروه
بین الملل

هزاران تَن از شهروندان فلسطینی علیرغم تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی در اطراف «مسجداالقصی» نماز جمعه
را در این مسجد اقامه کردند و همزمان رییس جنبش مقاومت اسالمی فلسطین «حماس» تصریح کرد بازگشت به میز
مذاکره برای پس گرفتن حقوق فلسطینیان ،بیشتر شبیه دویدن به سمت سراب است.

به گزارش پایگاه اینترنتی مرکز اطالع رســانی
فلسطین ،خالد مشــعل ،رئیس جنبش مقاومت
اسالمی «حماس» در خارج از فلسطین در گفتگو
با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» ترکیه ،تصریح
کرد :کنفرانسهای صلح نتیجهای جز شکست
نداشــت .او تصریح کرد :بازگشت به میز مذاکره
برای پس گرفتن حقوق فلسطینیان بیشتر شبیه
دویدن به سمت سراب است .خالد مشعل از همه
مردم فلسطین خواست اختالفات را کنار بگذارند
و علیه اشغالگران متحد شوند تا از صحنه وجود
حذف شوند .او افزود :فلسطینیان در مسیر گرفتن
حقوق خود از اشغالگران تمام ابزارهای قانونی را از
مقاومت گرفته تا عملیات مسلحانه در اختیار دارند.
امضای توافقنامههای عادی سازی روابط با رژیم
صهیونیستی تحت هر عنوانی اشتباهی بزرگ و
به منزله فرو کردن چاقو در کمر ملت فلســطین
است .جانبداری از اشغالگران علیه ملت فلسطین،
خیانت به فلســطین و امت اسالمی است .خالد
مشعل همچنین گفت :توافقنامههای اخیر عادی
سازی روابط با موضع یکدست مسلمانان نسبت
به آرمان فلسطین تعارض دارد .تبلیغ کردن برای
توافقنامههای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر
و بازمعرفی آن به عنوان یک دوســت در منطقه،
واقعیت را تغییــر نخواهد داد .ملتها هرگز هیچ
نوع از چنین توافقنامههایی را با رژیم اشــغالگر
نخواهند پذیرفت و هر ادعایی خالف این ،دروغ

است .تمام توجیههایی که کشورهای سازشکار به
عنوان علت سازشکاری برای افکار عمومی عرب
و مســلمانان مطرح میکنند ،صرفا بهانههایی
بی پایه و اساس است .از امضای این توافقنامهها
با رژیم اشغالگر ،هیچ دستاوردی عاید کشورهای
سازشکار نشــد؛ بلکه برعکس رژیم اشغالگر به
مبارزه با آنان روی آورد و ماجرای ســد النهضه
نیز به دور از این جریان نیســت .خالد مشعل از
همه کشورهای عربی و اســامی خواست این
اشتباه تاریخی را علیه کشورها و ملتهای خود
تکرار نکنند و افزود :همه ما به ملتهای منطقه و
جهان به ویژه کشورهای عربی و اسالمی اعتماد
داریم؛ زیرا فلسطین و قدس جایگاه وسیعی در دل
هایشان دارند .خالد مشعل با تاکید دوباره بر این
که«رژیم صهیونیستی حکومت اشغالگر است و
به همه اقدامات خصمانه علیه ما متوسل میشود»
افزود :مقامات اشغالگر با هدف قرار دادن منازل
فلسطینیان و وادار کردن ساکنان منطقه الشیخ
جراح به مهاجرت ،حقوق ملت فلسطین را نقض
میکنند ۱۰۰.سال است که مردم فلسطین به نبرد
با این رژیم و تالش برای گرفتن حقوقشان ادامه
میدهند و باالخره پیروز خواهند شد .خالد مشعل از
تمام کسانی که به منصفانه بودن آرمان فلسطین
باور دارند و از مبارزه ملت فلسطین حمایت کرده
اند؛ به خصوص ترکیه قدردانی و تاکید کرد ملت
فلســطین با تمام قدرت برای دفاع از خاک خود

تجمع معترضان به وضع اقتصادی ترکیه
در ازمیر
برخی اصنــاف در ترکیه به دلیل افزایش
شدید تورم و مشکالت معیشتی ناشی از
آن به خیابانها آمده و تظاهراتی با عنوان
«نمیتوانیم سپری کنیم» به راه انداختند.

ســندیکای انقالبی اتحادیه هــای کارگری در
ترکیه روز پنجشنبه به دلیل افزایش شدید تورم و
مشکالت معیشتی ناشی از آن برای مردم ترکیه
در شــهر ازمیر به خیابان ها آمــده و تظاهراتی
بــا عنوان «نمی توانیم ســپری کنیــم» به راه
انداختند.
هــزاران کارگــر با حضــور در خیابانها شــعار

می دادند« ،کار نــان آزادی»« ،بودجه نه برای
کاخ بلکه برای بازنشسته»« ،اتحادیه کارگران
سرمایه داری را شکســت خواهد داد»« ،دولت
استعفا» و «حقوقی مانند انسان می خواهیم».
در بیانیه ای که در این تظاهرات منتشــر شــد،
آمده اســت :فردا چه چیزهایی گران خواهد شد،
با حقوقــی که هر روز آب می شــود چگونه می
توانیم ســپری کنیم و اینکه چطــور می توانیم
زمستان سیاهی که نزدیک است را سپری کنیم
را نمی دانیم.
هر روز صبح بیدار می شــویم در حالیکه فقط و
بیکاری افزایش یافته است.

مقابل مکانیزم وحشیانه سرکوب میایستد .رژیم
اشغالگر به شــدت نگران است ،زیرا پس از همه
این جنگها نتوانست مقاومت را شکست دهد.
گفتنی است خالد مشــعل با هماهنگی موسسه
اطالع رسانی فلسطین «فیمید» به ترکیه سفر و
در آنجا از چند موسسه رسانهای بازدید کرده است.
همچنین جنبش مقاومت اســامی فلســطین
«حماس» با صدور بیانیــهای اقدام لندن مبنی
بر تروریســتی اعالم کردن کامل این جنبش و
اعمال محدودیت علیه فعالیت آن در انگلیس را
محکوم و آن را اقدامی جانبدارانه توصیف کرد .در
این بیانیه آمده است :مقاومت در برابر اشغالگری
با تمام ابزارهای موجود از جمله مقاومت مسلحانه،
حقی است که در قوانین و حقوق بین الملل برای
مردم تحت اشغال تضمین شده است .اشغالگری
همان تروریسم است؛ ُکشتن ساکنان بومی یک
مکان و کوچاندن آنها با قــدرت نظامی ،ویران
کردن خانههایشــان و زندانی کردن آنها ،تبلور
کامل تروریسم است.
محاصره  ۱۵ساله بیش از دو میلیون فلسطینی در
نوارغزه که اغلب آنها کودکان هستند ،تروریسم
بلکه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و
بیشتر سازمانهای بین المللی و مؤسسات حقوقی
نیز چنین دیدگاهی دارند .به گفته منابع خبری،
«پریتی پاتل» وزیر کشور انگلیس از اتخاذ تدابیر
الزم برای تروریستی اعالم کردن کامل جنبش

حمــاس و اعمال محدودیــت فعالیت علیه این
جنبش در انگلیس خبــر داد« .لیز تراس» وزیر
امور خارجه انگلیس نیز از این اقدام کشورش علیه
حماس استقبال کرد .انگلیس از سال  ،۲۰۰۱تنها
شــاخه نظامی حماس را به عنوان یک سازمان
تروریستی اعالم کرده بود اما اکنون شاخه سیاسی
این جنبش را نیز به این فهرست اضافه خواهد کرد.
آمریکا ،اتحادیه اروپا ،رژیم صهیونیستی و ژاپن به
طور مشابه حماس را به طور کامل به عنوان یک
سازمان تروریستی معرفی کردهاند .این در حالی
است که استرالیا ،نیوزیلند و پاراگوئه فقط برچسب
ترور را بر شــاخه نظامی حماس اعمال کردند.
روزگذشته اما هزاران شهروند فلسطینی با حضور
در مسجداالقصی اقدام به اقامه نماز جمعه در این
مسجد کردند.
بر اســاس این گزارش ،این اتفــاق در حالی رخ
داد که صهیونیستها از صبح جمعه تدابیر امنیتی
شــدیدی را در اطراف مسجداالقصی به اجرا در
آورده بودند .علیرغم وجود تدایبر امنیتی شدید،
فلسطینیان در مســجداالقصی حضور یافتند و
صهیونیستها از مقابله با آنها عاجز ماندند .در همین
ارتباط ،سازمان اوقاف اسالمی قدس نیز در بیانیه
ای اعالم کرد که  ۴۵هزار نفر در نماز جمعه دیروز
در مسجداالقصی حضور یافتند.
قطعنامه سازمان ملل
کمیته امور اقتصادی و مالی سازمان ملل متحد
هم پیشنویس قطعنامهای را تحت عنوان «به
رسمیت شناختن حاکمیت دائمی ملت فلسطین
بر اراضی اشغالی فلسطین از جمله بخش شرقی
قدس و حاکمیت دائمی ساکنان عرب بر منابع
طبیعی بخش اشغالی جوالن سوریه» تصویب
کرد ۱۵۷ .کشــور عضو ســازمان ملل به این
قطعنامه رأی مثبت دادند و رژیم صهیونیستی،
آمریکا ،کانادا ،نایرو ،میکرونزیا ،جزایر مارشال
و پاالئو با آن مخالفت و  ۱۴کشور نیز از شرکت
در رأیگیری خودداری کردند .این قطعنامه در
چارچوب سلسله قطعنامههای سازمان ملل در
حمایت از ملت فلسطین قرار دارد که به صورت
سالیانه ابعاد مختلف زندگی سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی آنها را مورد بررســی و پوشش قرار
میدهد .اهمیــت این قطعنامه از آنجا ناشــی
میشــود که در آن بر حقانیت ملت فلسطین در
اداره امور منابع طبیعی خود تأکید شــده است؛
موضوعی که با قوانین بینالمللی و کنوانسیون
چهارم ژنو همخوانی دارد .این قطعنامه همچنین
حق مطالبه غرامت را برای فلسطینیها در ازای
بهره برداری رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی
آنها و اتــاف و به خطر انداختــن این منابع به
علــت تدابیر غیر قانونی این رژیم به رســمیت
شناخته است.

عقب نشینی دولت هند
در برابر کشاورزان
دولت مرکزی هند پس از مخالفت یکساله
کشاورزان سراسر کشور ،سرانجام اجرای
طرحهای تصویبی خود را لغو کرد.

صبح (جمعه) «نارندرا مودی» نخست وزیر هند
در ســخنرانی تلویزیونی اعالم کرد :سه قانون
کشــاورزی هند که سال گذشــته تصویب شده
بود لغو میشــود .وی گفت :دولت هند برای لغو
(بازگردانی) این ســه قانون کشاورزی تصمیم
گرفته است و در نشست پارلمان هند که در آخر ماه
کنونی میالدی برگزار میشود روند لغو قانون این
سه قانون کشاورزی را انجام خواهیم داد .مودی با

بیان اینکه دولت هند تالش کرد وضع اقتصادی
کشــاورزان بهبود یابد افزود :ایــن قوانین برای
کمک به کشــاورزان کوچک تصویب شده بود.
نخست وزیر هند همچنین از کشاورزان معترض
درخواست کرد به خانه ها ،نزد خانواده و سر زمین
کشاورزی خود برگردند .کشاورزان هندی حدود
یکسال است که علیه سه قانون جدید دولت هند،
در مرزهای دهلی تجمع و خواســتار لغو این سه
قانون شدند .باوجود برگزاری چندین دور مذاکرات
میان دولت هند و اتحادیههای کشاورزان در چند
ماه گذشته اختالف برطرف نشده بود و اعتراض
کشاورزان ادامه داشت.

ارتش لهستان روز پنجشــنبه در پی بازداشت صدها پناهجو که از مرز
بالروس وارد خاک لهستان شــده بودند ،نیروهای ویژه بالروس را به
هدایت عملیات گذر خشونتبار مهاجران از خط مرزی دو کشور متهم
کرد .به گزارش روزنامه «مسکو تایمز» ،وزیران امور خارجه کشورهای
عضو گروه هفت نیز در همین روز از مینســک درخواست کردند که به
بحران مهاجران پایان دهد .گمان میرود که نزدیک به  ۲هزار پناهجو
عمدت ًا از منطقه خاورمیانه ،نزدیک مرز بالروس با لهستان در شرایط
بسیار دشوار مستقر شدهاند که ناامیدانه قصد ورود به اتحادیه اروپا را از
طریقلهستاندارند.بااینکهاتحادیهاروپا،مینسکرابهایجاداینبحران
بهتالفی اعمال تحریمها بر بالروس متهم کرده که بخشی از شوروی
پیشین بوده ،مینسک و مسکو با رد این اتهامات ،از اتحادیه اروپا به علت
اجازه ندادن عبور به پناهجویانی که قصد دارند با حرکت از مرز این کشور
به آلمان بروند ،انتقاد کردهاند .بالروس در پی درخواست اتحادیه اروپا
و وزیران کشورهای عضو گروه هفت برای پایان دادن فوری به کارزار
تهاجمی و بهرهجویانه از مهاجران ،اعالم کرده که خواستار کاهش این
بحران است.

باکو مسئول تنش های اخیر است

روسیهنگراناستقرارموشکهایجدیددراروپااست

پس از خودداری برخی کشــورهای اروپایی از ارائه تصاویر ماهوارهای
مربوطبهانفجاربندربیروتبهلبنان،آژانسفضاییروسیهاعالمکردکه
اینتصاویررادراختیارلبنانمیگذارد.بهگزارشروزنامه«الجمهوریه»،
این آژانس به زمان ارائه این تصاویر به لبنان هیچ اشارهای نکرده است.
آمادگی روسیه برای در اختیار قرار دادن این تصاویر سه هفته پس از آن
رویمیدهدکهمیشلعونرئیسجمهورلبنانهفتمآبانماهبهصورت
رسمی از روســیه خواســته بود تصاویر ماهوارهای خود درباره انفجار
سهمگین بندر بیروت را در اختیار این کشور قرار دهد .این درخواست
یک ماه پس از آن صورت میگیرد که والدیمیر پوتین رئیسجمهور
روسیه ضمن اعالم آمادگی برای کمک به لبنان گفته بود :چگونگی
کمکدرتحقیقاتانفجاربندربیروترابررسیخواهیمکردواگرتصاویر
ماهوارهای فراهم باشد ،آن را ارائه خواهیم کرد .در انفجار فاجعهبار بندر
بیروت در چهارم آگوست  ،۲۰۲۰دستکم  ۲۱۴نفر کشته و بیش از
 ۶۵۰۰نفر زخمی شدند.

نخست وزیر ارمنستان روز جمعه طی اظهاراتی در نشست شورای بین دولتی اوراسیا ،جمهوری آذربایجان
را مسبب تنش های اخیر در مرز دو کشور خواند و از باکو انتقاد کرد.
به گزارش ریانووستی« ،نیکول پاشــینیان» نخست وزیر ارمنستان جمعه در نشست شورای بین دولتی
اوراسیا در ایروان ،جمهوری آذربایجان را نسبت به ایجاد تنش در منطقه متهم کرد .وی در این رابطه گفت:
ارمنســتان با چالشهایی جدی مواجه است که امنیتش را تهدید میکند .منطقه ما درگیر دور جدیدی از
تشدید تنش ها است که متاسفانه منجر به تلفات انسانی بیشتر شد .جمهوری آذربایجان مسئول این امر
است که هدف از تحریکات نظامی باکو تضعیف تمامیت ارضی کشورمان و برهم زدن
توافقاتی است که در  ۹نوامبر ( ۱۸آبان) حاصل شد .چند ساعت قبل از این سخنان
نیز وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه ای اعالم کرد که  ۶نظامی این کشور در جریان
درگیری های مرزی روز ســه شــنبه  ۱۶نوامبر ( ۲۵آبان) با نیروهای جمهوری
آذربایجان کشته شده اند .طی هفته اخیر درگیری های مرزی بین باکو و ارمنستان
شدت گرفت و هر یک دیگری را متهم به تجاوز به خاک خود و استفاده از انواع سالح
های گرم در این تجاوزها ،کرد که در همین زمینه و با وساطت مسکو ،فعال
آتش بســی میان دو طرف برقرار شده است« .ماریا زاخارووا» سخنگوی
وزارت خارجه روسیه روز چهارشــنبه اعالم کرد که برای جلوگیری از
تنش ها ،ارمنستان و جمهوری آذربایجان هر چه سریعتر حدود مرزی
کشورشان را تعیین کنند.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو نگران استقرار موشک های میان
برد و کوتاه برد در اروپا است.
ریابکوف که مذاکره کننده ارشد هسته ای و موشــکی روسیه است روز جمعه در گفت و گو با شبکه اول
تلویزیون روســیه گفت :ما مسائل زیادی در مورد امکان استقرار موشــک های کوتاه برد و میان برد در
اروپا داریم .معاون وزیر امور خارجه روســیه از احتمال بروز بحران جدید در این عرصه خبر داد و گفت که
روســیه نگران آن است که آمریکا آستانه استفاده از ســاح اتمی را کاهش دهد و برای این منظور آماده
می شود .پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد پیمانی است که در سال ۱۹۸۷میالدی بین ایاالت
متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (و پس از فروپاشی شوروی با روسیه) امضا شــد .
این پیمان در واشنگتن بین رییسجمهوری ایاالت متحده آمریکا رونالد ریگان و دبیر کل
حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف در  ۸دسامبر  ۱۹۸۷امضا شد.
مجلس ســنای ایاالت متحده آمریکا این پیمــان را در  ۲۷مه ( ۱۹۸۸میالدی) تصویب
کرد .این پیمان در  ۱ژوئن  ۱۹۸۸اجرایی شد .پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد
همه موشکهای هستهای و متعارف و ســکوهای پرتاب آنها را تا فاصله  ۵۰۰تا
 ۱۰۰۰کیلومتر (کوتاهبرد) و  ۱۰۰۰تــا  ۵۵۰۰کیلومتر (میانبرد) از میان برد .این
پیمان ،موشــکهای دریایی را پوشش نمیداد .در مه ( ۱۹۹۱میالدی) ،دو
هزار و  ۶۹۲موشــک نابود شد .به دنبال آن به مدت  ۱۰سال از سایتهای
هستهای بازرسی شد.

حمله هوایی جنگندههای سعودی به صنعاء
جنگندههایائتالفسعودیپنجشنبهشبچندینحملههواییدر
استانهای صنعاء ،الحدیده ،عمران ،صعده و مأرب انجام دادند.

استانهای صنعاء ،مأرب ،الحدیده ،ذمار ،صعده ،الجوف ،عدن و عمران در
یمن (پنج شنبه) شاهد حمالت هوایی جنگندههای سعودی بود .به نوشته
خبرگزاری سبأنت ،جنگندههای سعودی یک بار شهر «عمران» در شمال
یمن و دو مرتبه نیز منطقه «جربان» در استان صنعاء را بمباران کردند .در
منطقه «سامه» در استان «ذمار» بمباران یک گله گوسفند ،موجب کشته

شدن دهها رأس شد .در استان صعده نیز حمله توپخانهای ارتش سعودی
در منطقه «آل الشیخ» سه غیر نظامی زخمی شدند .جنگندههای سعودی
مناطق «کتاف» و «الظاهر» در این اســتان را نیز بمباران کردند .اما در
استان مأرب که مرکز ثقل درگیریهاست ،جنگندههای ارتش سعودی
 ۱۱مرتبه منطقه «الجوبه» و  ۲۴مرتبه منطقه «صرواح» را با هدف کند
کردن پیشروی نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی بمباران کردند .پنج
شنبه همچنین فرودگاه بینالمللی شهر «تعز» نیز بمباران شد .شهرستان
«خب و الشعف» در استان الجوف نیز هدف بمباران جنگندههای ارتش

سعودی قرار گرفت .در استان الحدیده و در منطقه «حیس» نیز در حمله
هوایی ائتالف سعودی ،یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
این حمالت هوایی و توپخانهای در حالی است که بر روی زمین نیروهای
مقاومت یمن به پیشروی خود ادامه داده و به نزدیکی شهر مأرب رسیدهاند.
دراستانالحدیدهنیزهفتهگذشتهچندمنطقهمهمبدوندرگیریبهدست
دولت صنعاء افتاد .در این راستا «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح
یمن با اشاره به این حمالت گفت که ائتالف سعودی باید عواقب آن را به
گردن بگیرد و این حمالت بی تردید بی پاسخ نخواهد ماند.

چهره خبر
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بینالملل
جلد روز
«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم
صهیونیســتی ،با «رجب طیب
اردوغان» همتای ترکیهای خود
تلفنی گفتوگو کــرد .دو طرف
در این تمــاس تلفنی درباره روابط
دوجانبهومسائلمنطقهایگفتوگو
کردهانــد .روزنامه «ینی شــفق»
در ادامــه به نقل از بیانیه ریاســت
جمهوری ترکیه نوشت که اردوغان
در ایــن تماس تلفنی بــر «اهمیت
روابط ترکیه و اســرائیل برای امنیت
و ثبات خاورمیانه» تأکید کرده است.
طبق این گزارش ،رئیسجمهور ترکیه
در ادامه اظهاراتش همچنین بر لزوم
نهادینهکردن«فرهنگصلح،مداراوهمزیستیدرمنطقه»تأکیدکردهاست.
بااینحال ،در این گزارش به اظهارات رئیس رژیم صهیونیستی هیچ اشارهای
نشده است .این تماس تلفنی در حالی برقرارشده است که منابع عبریزبان،
خبر دادند که آنکارا با میانجیگری یک کشور ثالث ،زوج صهیونیستی را که
به اتهام جاسوسی در خاک ترکیه بازداشت شدند ،آزاد کرده است .رسانهها
اخیراًاز بازداشت شدن یک زوج صهیونیست حین عکسبرداری از اقامتگاه
رئیسجمهور ترکیه در آنکارا خبر دادند .بهرغم آنکه تلآویو مدعی شده بود
این دو فرد جاســوس نبودهاند و برای هیچ از نهادهای رسمی این رژیم کار
نمیکردهاند ،اما «سلیمان سویلو» وزیر کشــور ترکیه اخیراً تأکید کرد که
مسئلهتنهاعکسبردارینبودهوایندوفردمحلاقامترئیسجمهورترکیه
را عالمتگذاری کردهاند .بااینحال ،روزنامه عبریزبان «اسرائیل هیوم»،
گزارش داد که این زوج صهیونیست با وساطت «طحنون بن زاید» مشاور
امنیت ملی امارات که روابط خوبی با مقامات ترکیهای دارد ،آزادشده است.

عکس نوشت

نمای هوایی از یک اردوگاه تازه تأســیس برای آوارگان جنگ داخلی در
روستایی در شمال غربی استان ادلب سوریه.

گزارش
پژوهشکدهامنیتیرژیمصهیونیستی:

در جنگ با حزباهلل لبنان حوزه
غیرنظامیبهشدتدرگیرمیشود

پژوهشکدهامنیتداخلیرژیمصهیونیستیدرمطالعهاخیرخودبهنقلازیکی
از فرماندهان ارتش این رژیم تأکید کرد ،مشکالتی در آمادگی برای مقابله با
شرایط اضطراری امنیتی وجود دارند و در هرگونه تقابل احتمالی با حزباهلل
لبنان ،حوزه غیرنظامی که شــامل زیرساختهای اصلی و ساکنان تمامی
«اسرائیل»میشود،بهشدتدرگیرخواهدشد.مئیرآلران،سرلشکرتیپذخیره
درارتشرژیمصهیونیستیدرمطالعهاخیرپژوهشکدهامنیتداخلیاینرژیم
دربارهمانوراخیر«جبههداخلی»کههفتهاولنوامبربرگزارشدونقاطضعفآن
گفت:مشکالتیدرآمادگیبرایمقابلهباشرایطاضطراریامنیتیوجوددارند.
این پژوهشکده اسرائیلی در مطالعه خود به نقل از آلران اعالم کرد :فرماندهی
جبهه داخلی و هیئت داخلی شرایط اضطراری هفته اول نوامبر مانوری را با
دیگر نهادهای مرتبط با وضعیت فوقالعاده برگزار کرده و در آن یک سناریوی
بزرگ وضعیت فوقالعاده را با هدف تقویت زمینههای کاری مشترک میان
خودتمرینکردند.سرلشکرتیپذخیرهارتشرژیمصهیونیستیدرادامهگفت:
این مانور بر چالشهای عملکردی مهمی متمرکز بود ،بااینحال مشکالتی
در آمادگی برای مقابله با وضعیت فوقالعاده امنیتی و حوادث طبیعی ازجمله
شرکت ندادن غیرنظامیان در این مانور ،آگاهی پایین افکار عمومی در مورد
خطراتونیزمشکالتیدرتقویتامنیتوآمادگیهابرایتخلیهدستهجمعی
غیرنظامیان وجود داشتند .این مسئول نظامی اسرائیل افزود :تاکنون هیچ
پیشــرفتی در این زمینه حاصل نشده و این همان موضوعی است که برای
حمایت از جبهه غیرنظامی در برابر توانمندیهای روبهفزونی دشــمن و در
رأس آن حزباهلل موردنیاز اســت .همچنین او تأکید کرد :در هرگونه تقابل
پیشبینیشده با حزباهلل ،حوزه غیرنظامی که شامل زیرساختهای اصلی
و ساکنان تمامی «اسرائیل» میشود ،بهشدت درگیر خواهد شد .همچنین
در این مطالعه آماده است :دفاع مؤثر در برابر سالحهای بالستیک برای یک
پاسخ کامل کافی نیست ،حتی اگر حمالت ارتش دستاوردهای بزرگی داشته
باشد که البته این نیز موردتردید است همانگونه که در درگیری با حماس در
مه گذشته مشخص شد ،تلفاتی که برای این حمالت پیشبینی میشوند،
بسیارباالخواهدبودوبهشدتازاحتمالپیروزیاسرائیلخواهدکاست .اوری
گوردن ،فرمانده جبهه داخلی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه مدعی
شده بود :اسرائیل به دنبال جنگ با حزباهلل نیست؛ اما پیشبینی میکند در
صورت آغاز هرگونه درگیری مسلحانهای میان دو طرف ،روزانه هدف هزار
موشک قرار بگیرد .گوردن در ادامه این مصاحبه درباره نبرد اخیر «شمشیر
قدس» گفت :شهرهایی همانند تلآویو و اشدود (در جنوب) از زمان تشکیل
«اسرائیل» بیشترین تعداد موشک را دریافت کردند .او افزود :ما پیشبینی
میکنیم در صــورت آغاز هرگونه درگیری و یا جنگی بــا حزباهلل ،روزانه
دستکم پنج برابر این تعداد ،موشک از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شوند.
دنیسیترینوبیچ،افسرذخیرهارتشرژیمصهیونیستینیزگفت:موشکهای
نقطهزنی که در اختیار حزباهلل قرار دارند ،در واقع نشانه دیگری از شکست
اسرائیل در بازدارندگی آنها است.

الجزایر به فعالیت 6کنسول خود
در فرانسه پایان داد

منابع خبری الجزایری از پایان کار شش کنسول این کشور در فرانسه خبر
دادند .شبکه خبری النهار گزارش داد که «عبدالمجید تبون» رئیسجمهور
الجزایر به فعالیت شش کنســول این کشور در فرانسه پایان داده است .این
کنسولها عبارتاند از« :عبدالحمید احمد خوجة در تولوز ،بلقاسم محمودی
درکریتای،حیاةمعوجدرپونتوآز،نجاحبعزیزدربوبینی.تواتیدرنیس،ومحمد
سعودی در مونپلیه» .عبدالمجید تبون در همین ارتباط گفت« :ما تجاوز به
تاریخیکقومرانمیپذیریمواجازهنمیدهیمالجزایریهاتحقیرشوند».
تبوندرواکنشبهاظهاراتامانوئلماکرونرئیسجمهورفرانسهتأکید
کرد که وی آسیب زیادی به روابط دو کشور وارد کرده است .وی تصریح
کرد ،آنچه رئیسجمهور فرانســه گفت بسیار خطرناک است؛ زیرا او
تاریخ موجودیت ملت الجزایر را قبل از استعمار فرانسه زیر سؤال برد.

