
در پی رویگردانی از آمریکا

وسیه حرکت عربستان به سمت چین و ر

رئیس  زمان سفر  اعالم  با   - بین الملل  گروه 
از  به عربستان، تحلیل ها حاکی  جمهور چین 
حرکت ریاض به سمت پکن و مسکو و رویگردانی 

از آمریکا است.
با اعالم سفر آینده رئیس جمهور  عربستان 
شرم  هوای  و  آب  نشست  در  ریاض  به  چین 
الشیخ همزمان با ورود جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا به مصر خواست این پیام را به واشنگتن 
روابط  و  رویکرد خود درباره شرق  از  بدهد که 
راهبردی با چین به عنوان ابرقدرت آینده منصرف 

نخواهد شد.
را  پرسش ها  این  اش  در سرمقاله  الیوم  رأی 
برگزاری  هنگام  عربستان  چرا  که  کرد  مطرح 
نشست آب و هوا در شرم الشیخ مصر، خبر 
سفر آینده رئیس جمهور چین را به ریاض اعالم 
کرد؟ چرا این دیدار با برگزاری نشست ساالنه 
سران کشور های عربی خلیج )فارس( همزمان 
عربستان  چالش  این  به  بایدن  بود؟  خواهد 

چگونه پاسخ خواهد داد؟
این روزنامه الکترونیکی نوشت: عادل الجبیر 

وزیر مشاور در امور خارجه سعودی عالقه مند 
بود از حضور کشورش در نشست آب و هوای 
شرم الشیخ مصر برای اعالم زمان سفر شی جی 
پینگ رئیس جمهور چین به عربستان در نیمه 
دوم دسامبر آینده بهره برداری کند که هدف از 
آن تقویت روابط تجاری و امنیتی منطقه ای یعنی 
مسائلی است که در نشست سران دو کشور 

دارای اولویت است.
موضوع تأمل برانگیز آن است که اعالم این 
خبر با رسیدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به شرم الشیم برای شرکت در نشست آب و هوا 
همزمان بود، آن هم در حالی که روابط عربستان 
و آمریکا به خاطر اختالفات نفتی تیره شده است 
و الجبیر و ای بسا با اشاره محمد بن سلمان حاکم 
فعلی عربستان که در نشست شرم الشیخ نیز 
سخنرانی کرد، می خواهد به رئیس جمهور آمریکا 
این پیام را بدهد که عربستان تصمیمش را گرفته 
است و از رویکرد به شرق در روابط راهبردی آن 
با چین به عنوان ابرقدرت آینده هرگز منصرف 

نخواهد شد.

عربستان و چین
مقامات سعودی در حال حاضر سرگرم تدارک 
برای استقبال بی سابقه از رئیس جمهور چین و 
در حد استقبال از دونالد ترامپ رئیس جمهور 
سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷ میالدی و حتی فراتر 
از آن هستند و خبر های اولیه از تدارک ها حاکی 
مهمان  و  رئیس جمهور چین  که  است  آن  از 
و  چین  سران  مشترک  نشست  در  سعودی 
کشور های عربی خلیج فارس شرکت خواهد کرد 
چرا که سفرش به ریاض با نشست ساالنه سران 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشور های 
همزمان خواهد بود و برخی شواهد و قرائن حاکی 
از آن است که شاید از برخی سران عرب مانند 
عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبد 
الله دوم شاه اردن برای شرکت در این نشست 
دعوت شود. چین به بزرگترین شریک تجاری 
تأمل  موضوع  و  است  شده  تبدیل  عربستان 
برانگیز آن است که این شراکت با شتاب در حال 
افزایش است و سرمایه گذاری عربستان در چین 
به بیش از یکصد میلیارد دالر رسیده و صادرات 

عربستان که ۸۵ درصد آن نفت است به حدود 
۱۴۴ میلیارد ریال سعودی و وارداتش از چین به 
حدود ۴۵ میلیارد ریال رسیده است یعنی با مازاد 
تجاری حدود ۹۰ میلیارد ریال به نفع عربستان.

عربستان با دومین قدرت جهان یعنی روسیه 
هماهنگی  و  کرده  برقرار  نزدیکی  روابط  نیز 
در  آن  قوی ترین شکل  در  روسیه  و  عربستان 
چالشی  که  کرد  پیدا  نمود  پالس  اوپک  توافق 
تولیدی  نفت  بود، چون عربستان  بایدن  برای 
خود را بر خالف میل واشنگتن و شرکای اروپایی 
و  داد  کاهش  بشکه  میلیون  روزانه ۲  به  خود 
روسیه  با  رابطه  کنار  در  چین  با  را  اش  رابطه 
و  بریکس  به ۲ گروه  و درخواست کرد  محکم 
شانگ های ملحق شود که به این ترتیب فاصله 
گیری سعودی از غرب و به خصوص آمریکا با 
وجود سخنان رسمی سعودی ها که خالف این 
را می گویند و بر استحکام روابط با آمریکا تأکید 

می کنند، در حال کامل شدن است. 
عربستان و آمریکا

نمی دانیم واکنش آمریکا به این گام عربستان 
اقدامی  را  آن  بایدن  جمهور  رئیس  شاید  که 
با  اما  بود،  بداند، چگونه خواهد  آمیز  تحریک 
توجه به اشاره های قبلی درباره احتمال برقراری 

تحریم هایی علیه عربستان می توان حدث زد.
قانون  صدور  نیز  اشاره ها  این  برجسته ترین 
ریاست  به  اوپک  سازمان  انحصار  علیه  نوبک 
عربستان در تعیین نرخ و تولید نفت و شاید 
قانون جاستا مربوط به تروریستی تلقی کردن 
و  و  میالدی  یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱  حوادث 
نیز اشاره های دیگر در خصوص مسدود کردن 
سرمایه گذاری های عربستان در آمریکا باشد ، اما 
آنچه می دانیم این است که عربستان همان طور 
که الجبیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تأکید 
اولویت  ملتش  و  منافع  به  اول  در وهله  کرد، 
می دهد و این یعنی عربستان در مسیر رهایی 
از سلطه ۷۰ ساله آمریکاست و ریاض به سمت 
پیوستن به نظم نوین جهانی به رهبری چین و 

روسیه می رود.
چین  جمهور  رئیس  به  پایان  در  الیوم  رای 
سنتی  رقص  سریع تر  هرچه  که  کرد  توصیه 
شمشیر سعودی ها را که از مهم ترین قسمت های 
برگزار  او  افتخار  به  که  است  استقبالی  مراسم 
خواهد شد، یاد بگیرد و شاید این رقص سنتی 
با مشارکت سران عربستان و پنج کشور عربی 

خلیج فارس باشد.

نشریه نیوزویک در گزارشی با اشاره به اعالم نتایج انتخابات میان 
چرایی  به  دموکرات ها،  توسط  سنا  اکثریت  حفظ  و  آمریکا  دوره ای 
اهمیت پیروزی این حزب برای ریاست جمهوری "جو بایدن" پرداخته  

است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از تارنمای نشریه "نیوزویک"، با اعالم 
نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و مشخص شدن حفظ کنترل سنا 
توسط دموکرات ها، کار برای جمهوری خواهان که قصد خنثی کردن 
برخی طرح های »جو بایدن« را در دو سال باقی مانده از ریاست 

جمهوریش داشتند، سخت تر می شود.  
»کاترین کورتز ماستو« سناتور نوادا، روز شنبه بار دیگر به عنوان 
نماینده این ایالت در مجلس سنا انتخاب شد و به این ترتیب ۵۰ 
کرسی مورد نیاز دموکرات ها برای حفظ اکثریت سنا بدست آمد. اما 
نتایج کامل مجلس نمایندگان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بدست آوردن ۵۰ کرسی مجلس سنا در حالی است که ناظران به 
چنگ آوردن کرسی دیگر را در صورت بدست آوردن آرا قابل قبول در 
انتخابات دور دوم ایالت کلیدی "جورجیا" نیز امکان پذیر می دانند. 
پیروزی در مجلس سنا برای بایدن بدان معناست که وی می تواند 
به تغییر ساختار دادگاه های فدرال براساس آنچه که از ابتدای مسیر 

ریاست جمهوی در پیش گرفته بود، ادامه دهد.
به عبارتی، سنای تحت کنترل دموکرات ها به این معنی است که 

نامزدهای مورد نظر بایدن برای پر کردن ده ها کرسی قضاوت فدرال 
می توانند بدون نیاز به حمایت جمهوری خواهان تایید الزم را بدست 
آورند. این امر به ویژه در مورد کرسی دموکرات ها در دیوان عالی 
اهمیت بسیاری دارد که در حال حاضر اکثریت محافظه کار ۶ کرسی 

در برابر ۳ کرسی حزب مقابل را در دست دارند.
با  ای  مصاحبه  در  شنبه  روز  سنا  اکثریت  رهبر  شومر«  »چاک 
شبکه خبری "ان بی سی نیوز"، گفت: »دموکرات های سنا متعهد به 
بازگرداندن تعادل به دادگاه های فدرال با استفاده از قضات حرفه 
ای از چهره های گوناگون هستند. سناتورهای دموکرات تا دو سال 
دیگر، کار بر روی تاییدیه های قضات را از میان چهره های مختلف 
سرعت می بخشند تا اطمینان یابیم که دادگاه فدرال تنوع آمریکا را 
بیش از پیش بازتاب می دهد«. اکثریت دموکرات سنا همچنین می 
تواند الیحه های تصویب شده توسط مجلس نمایندگان تحت کنترل 
حزب جمهوری خواه را رد کند و لوایح را براساس دستور کار خود تنظیم 
نماید. هرچند دموکرات ها هنوز فاقد ۶۰ رای در سنا هستند که برای 

انجام بسیاری از تغییرات عمده قانونی ضروری به نظر می رسد.  
برای  دوره ای  میان  انتخابات  آرا  اعالم  پی  در  بایدن  شنبه،  روز 
مجلس سنا گفت که منتظر دو سال آینده از ریاست جمهوری خود 
با دموکرات ها است و این حزب بر کسب پنجاه و یکمین کرسی سنا 
)در ایالت جورجیا( متمرکز است زیرا به تقویت جایگاه آنها در کمیته ها 

"اتحادیه  نشست  در  برای شرکت  که  وی  کند.  می  شایانی  کمک 
کشورهای جنوب شرق آسیا" )به اختصار آسه آن( به کامبوج سفر کرده 
است، در جمع خبرنگاران گفت: با ۵۱ همیشه بهتر است، زیرا ما در 
شرایطی هستیم که نیازی به ترکیب یکنواخت کمیته ها نیست. هر چه 

اعداد بزرگتر باشد، بهتر است.

مقامات سعودی در حال حاضر 
سرگرم تدارک برای استقبال 
بی سابقه از رئیس جمهور چین 
و در حد استقبال از دونالد 
ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا در سال ۲۰۱۷ میالدی و 
حتی فراتر از آن هستند

حفظ اکثریت دموکرات  در سنا، چه معنایی برای بایدن دارد؟

  

آمریکا از زلنسکی خواسته با روسیه مذاکره کند

وال استریت ژورنال به نقل از منابع دیپلماتیک آشنا با گفتگوها گزارش 
داد که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن به ولودیمیر زلنسکی، 
با روسیه  احتمالی  اوکراین توصیه کرده که در مذاکرات  رئیس جمهور 

موضعی"واقع بینانه" داشته باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، به گفته دیپلمات ها،  سالیوان در سفر 
۴ نوامبر خود به کی یف این پیام را به زلنسکی داد که او و مقاماتش باید 
خواسته ها و اولویت های واقع بینانه را برای گفتگوها تدوین کنند و احتماالً در 
هدف اعالم شده خود برای بازگرداندن کنترل کریمه تجدید نظر کنند. واشنگتن 
همچنین پیشنهاد کرد که کی یف باید ایده مذاکره با روسیه را برای به دست 
اوایل ماه جاری، زلنسکی شرایط مذاکرات صلح  بپذیرد.  آوردن اهرم فشار 
با روسیه را مطرح کرد و خواستار احیای تمامیت ارضی اوکراین، احترام به 
منشور سازمان ملل، "غرامت تمام خسارات ناشی از جنگ" و تضمینعدم تکرار 
درگیری شد. ندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو هیچ 
پیش شرطی برای مذاکره با اوکراین ارائه نمی کند، اما کی یف باید حسن نیت 
خود را نشان دهد. سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف گفت که روسیه برای 

تماس ها آماده است اما اوکراین راه ادامه مذاکره را بسته است.

وزیر خارجه فرانسه:
اروپایی ها نباید معطل نتیجه هر انتخاباتی در آمریکا 

بمانند

وزیر امور خارجه فرانسه ضمن تاکید بر اینکه اروپا به استقالل بیشتری از 
آمریکا نیاز دارد تا دست از نگرانی نسبت به نتیجه انتخابات میان  دوره ای 
این کشور بردارد، گفت، روابط ترانس-آتالنتیک باید به قوت خود باقی 

بماند.
به گزارش ایسنا، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگو با 
روزنامه لو پاریزین انتخابات میان دوره ای آمریکا را "جالب" توصیف کرد و 
گفت: جمهوری خواهان آنطور که پیش بینی می شد، عمل نکرده اند. وی 
ضمن تاکید بر واکنش اروپا به نتایج این انتخابات گفت: اگر اروپایی ها 
نمی خواهند معطل نتیجه هر انتخابات آمریکا باشند و تا این حد در حالت 
تعلیق بمانند، باید استقالل خود از واشنگتن را بیشتر کنند. اما این به 
معنای فاصله گرفتن بیشتر از آمریکا نیست. کولونا افزود: فرانسه و آلمان به 
دنبال تقویت هر چه بیشتر شراکت شان هستند و امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانسه و اوالف شولتس، صدراعظم آلمان ائتالف پاریس-برلین را 
به عنوان "نیرویی پیشران برای اروپا" می بینند. این دیپلمات از تصمیم 
برلین برای افزایش بودجه نظامی اش استقبال کرد و گفت: تالش های تک 
تک کشورها باید یک هدف مشترک داشته باشد و آن تقویت "حاکمیت 
اروپا" است. این اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در بحبوحه تنش های 
تجاری دو سوی آتالنتیک مطرح شد. وب سایت پولیتیکو هفته گذشته ادعا 
کرد که پاریس و برلین به توافقی درباره اقدامات تالفی جویانه اتحادیه اروپا 
دست یافته اند که اگر آمریکا کاهش برنامه ریزی شده مالیات و مزایای 
انرژی را اجرایی کند، آنها نیز این اقدامات تالفی جویانه را با هدف ترغیب 
شرکت ها برای خروج از آمریکا عملی خواهند کرد. ماکرون و شولتس بارها 
تاکید کرده اند که طرح یارانه دولتی آمریکا یک رقابت ناعادالنه است و نباید 
بی پاسخ بماند. بحران انرژی در اروپا همزمان با فروکش کردن پاندمی کرونا 
در سال ۲۰۲۱ میالدی آغاز شد و با حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه 

سال جاری میالدی و تحریم های متعاقب غرب علیه مسکو شدت یافت.

اقدام پوتین برای لغو شهروندی کسانی که ارتش روسیه 
را "بی اعتبار" می کنند

براساس گزارش ها، رئیس جمهوری روسیه متمم ریاست جمهوری را در 
رابطه با الیحه ای پیشنهاد داده که به مسکو اجازه می دهد تا حق شهروندی 

افرادی که باعث "بی اعتباری" ارتش می شوند، لغو کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این متمم های پیشنهاد 
شده برای الیحه ای که در اصل در آوریل سال جاری میالدی توسط دوما 
تصویب شد، "انتشار عمومی اطالعات نادرست عمدی در مورد نیروهای 
مسلح روسیه" را یک جرم تعریف می کند که مجازاتش سلب و ابطال 

روادید افرادی است که از حق شهروندی روسیه برخوردارند.
یکی از این متمم ها همچنین اقداماتی را که "برای تمامیت ارضی روسیه" 
در حین کار برای سازمان های غیردولتی خارجی یا بین المللی "نامطلوب" 
افراد  شهروندی  حق  سلب  برای  کافی  دلیلی  عنوان  به  شوند،  قلمداد 
تعریف می کند. در این پیشنهادات، "فراخوان برای اقداماتی با هدف نقض 
تمامیت ارضی روسیه، بی اعتبار کردن ارتش روسیه، فراخوان عمومی برای 
افراط گرایی، تهدید جان مقامات دولتی و سوء استفاده از نشان های دولتی 
و پرچم" هم مطرح شده اند. نسخه اصلی این الیحه سلب حق شهروندی 
را برای جرائم جدی از جمله فعالیت های "تروریستی، قاچاق مواد مخدر و 

جعل اسناد" پیشنهاد داده است.
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رسانه های صهیونیستی سرقت سالح از پایگاه ارتش این 
رژیم در شمال سرزمین های اشغالی را بخشی از سلسله 
"ناکامی ها و ضعف های " ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل 

دانستند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری فلسطینی »سما« روز دوشنبه 
به نقل از خبرنگار امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که ارتش ]رژیم اسرائیل[ در سال های اخیر به 
منظور اجرای یک برنامه  ویژه برای حفاظت از پایگاه های 
ارتش، میلیون ها دالر هزینه کرده، اما حادثه سرقت اخیر 

خنده دار است.
وی با تاکید بر اینکه سرقت اخیر سالح از پایگاه نظامی 
در شمال سرزمین های اشغالی ضربه واقعی به تمام ارتش 
رژیم اسرائیل در شمال، جنوب و همه پایگاهها می باشد، 
افزود که غیرقابل تصور است که ارتش رژیم اسرائیل به 
خاطر عملکردش در داخل سرزمین های اشغالی مسخره 

شود.
در این پیوند، خبرنگار امور منطقه فلسطین در شبکه 
۱۲ رژیم اسرائیل با اشاره به اینکه از پایگاه یاد شده فقط 
مهمات به سرقت رفته و هیچ سالحی به سرقت نرفته 
است، گفت:  سرقت از پایگاه در شمال موجب شرمساری 

تمام تشکیالت حفاظتی پایگاه ها شد.  
وی اعتراف کرد: ارتش اسرائیل پیش از این وارد یک 
پروژه عظیم شد و توانست ۹۰ درصد از انبارهای مهمات را 
با ابزارهای پیشرفته محافظت کند، بنابراین نفوذ و سرقت 
مهمات بسیار دشوارتر از سرقت سالح است، در حالیکه 
هم اکنون مهمات براحتی، سرقت شده و این تخطی از 

خطوط قرمز است.
در همین حال خبرنگار  شبکه ۱۲ گفت: خسارت وارد 

مهمات  رفتن  به سرقت  از خسارت  بیشتر  بسیار  شده 
است، زیرا آسیب وارد شده به سطح هوشیاری می باشد، 
زیرا آنها )رزمندگان مقاومت( یک بار دیگر موفق شده اند 
به یک پایگاه ارتش اسرائیل نفوذ و از زیر دماغ نظامیان 

مهمات ببرند.  
رژیم اشغالگر اسرائیل اعالم کرد که جمعه شب یکی از 
پایگاه های نظامی این رژیم در  جوالن اشغالی سوریه مورد 
نفوذ قرار گرفت و مقادیر زیادی سالح و مهمات از آن به 

سرقت رفته است.
با  ارتش  که  دادند  گزارش  اسرائیل  رژیم  های  رسانه 
همکاری پلیس و سرویس امنیت عمومی رژیم اسرائیل 
در حال تحقیق درباره سرقت حدود ۷۰ هزار گلوله و ۷۰ 
پایگاه نظامی در جوالن اشغالی  از یک  نارنجک دستی 

سوریه است.

روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت«  نیز نسبت 
به تداوم حوادث مربوط به بردن سالح و مهمات از پایگاه 
های نظامی متعلق به ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل هشدار 

داد.
این روزنامه در گزارش خود که توسط »یوسی یهو شوا« 
 تهیه شده، توضیح داد که ارتش اشغالگر هر شب در 
مرزهای مصر و اردن برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به 
سرزمین های اشغالی عملیات انجام می دهد، برای اینکه 
ورود این سالح ها عملیات ها علیه رژیم اشغالگر را تغذیه 

می کند.  
میلیون  ها  آویو ده  تل  اینکه  به  اشاره  با  روزنامه  این 
شیکل )واحد پول رژیم صهیونیستی( در نیروهای ویژه 
در  متخصص  یگان های  و  نظارتی  دستگاه های  نظامی، 
این ماموریت سرمایه گذاری کرده است، اعتراف کرد که 
ارتش رژیم اشغالگر بر اساس برآورد خود تنها موفق به 
جلوگیری از قاچاق چند صد قبضه سالح در مرز شرقی 
فلسطین اشغالی شده و فقط تعداد کمی از آنها کشف و 

ضبط شده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت این سوال را 
فرمانده لشکر  بیدرمن«  مطرح کرد که سرلشکر »مئیر 
منطقه ای در مرز اردن که به کشف قاچاق پنج قبضه 
اسلحه - در حالی صدها عدد از آنها قاچاق شده است- 
افتخار کرد، وقتی خبر هجوم روز گذشته به پایگاه »زانوور« 
در بلندی های جوالن که ۷۰ هزار گلوله و ۷۰ نارنجک از آنها 

دزدیده شد را شنید، چه فکر کرد؟   
این روزنامه با اشاره به اینکه این دومین سرقت در کمتر 
ارتش اسراییل است،  پایگاه های  از  از یک ماه گذشته 
نوشت: سخنگوی ارتش ]رژیم[ اسرائیل پیشتر اعالم کرد 

که یک انبار مهمات در پایگاهی متعلق به تیپ »جفعاتی« 
در جنوب مورد حمله قرار گرفت و نزدیک به ۳۰ هزار گلوله 

به سرقت رفت.
به نوشته یدیعوت احرونوت طی یک ماه در مجموع 
حدود ۱۰۰ هزار گلوله از پایگاه های ارتش رژیم اسرائیل به 

سرقت رفته است.
این روزنامه اضافه کرد : هرکسی که عملیات سرقت 
مهمات و سالح را انجام دهد، با هوشیاری و برنامه ریزی 
قبلی عملیات سازماندهی شده ای را انجام می دهد که به 

احتمال زیاد از داخل پایگاه با آن همکاری می شود.
این رسانه صهیونیستی ادامه عملیات سرقت سالح را 
شکست بزرگی به ویژه زمانی که پس از حمله به پایگاهی 
رژیم  این  برای  بزرگ  شکستی  را  شد  انجام  جنوب  در 
دانست و افزود: معلوم می شود که ما به رغم اظهارات 

ارتش اسرائیل از این موضوع درس عبرت نگرفتیم.
در همین حال، این سرقت باعث شعله ور شدن اختالف  
بین پلیس و ارتش رژیم اسرائیل شد و پلیس ادعا کرد که 
اطالعات مربوط به این سرقت را به ارتش مخابره کرده 
است اما به گفته مقامات ارتش، این اطالعات تا پس از 

سرقت مخابره نشده است.
کمیته  اسرائیل  رژیم  ارتش  روزنامه،  این  نوشته  به 

حقیقت یابی درباره این حادثه تعیین کرده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اشاره کرد که 
پس از سرقت از پایگاه در شمال، دستگاه اطالعات امنیت 
داخلی رژیم اسرائیل »شاباک« در تالش برای یافتن گلوله 
ها و نارنجک های سرقت شده قبل از اینکه مورد استفاده 
قرار  اسرائیل  ارتش  نیروهای  )مقاومت( علیه  گروههای 

گیرد، است. 

کابوس جدید صهیونیستها
سرقت سالح و مهمات از پایگاهها


