
در شکس��تی دیگر برای ائتالف سعودی، در حالی که نیروهای 
آمریکایی و سیس��تم موش��کی آمریکا نیز در عربستان مستقر 
هستند رقم خورده است چنانکه یحیی سریع اعالم کرد یگان 
پهپادی ارتش دو پاالیش��گاه نفتی آرامکوی عربستان سعودی 
را با 10 پهپاد هدف قرار داد و افراد شریف و آزاده در عربستان 

در زمینه اطالعاتی به ارتش یمن کمک کرده اند.
ائتالف آمریکایی- سعودی که از تمام تجهیزات مدرن روز دنیا 
برخوردار هس��تند در برابر اراده و ایس��تادگی ملت یمن ناتوان 
ش��ده اند و هر روز شاهد شکست ها و ناکامی های گسترده تری 
در برابر اراده یمنی ها هستند چنانکه دامنه عملیات های دفاعی 
یمنی ها به عمق استراتژیک عربستان رسیده است. پس از آنکه 
صب��ح دیروز تأسیس��ات نفتی آرامکوی س��عودی هدف حمله 
پهپادی قرار گرفت و س��اعاتی بعد »یحیی س��ریع« سخنگوی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن بیانیه ای صادر کرد. بر اساس 
گزارش وبگاه »انص��اراهلل«، وی اعالم کرد: یگان پهپادی با 10 
پهپاد پاالیش��گا ه های »بقیق« و »خریص« ش��رکت آرامکو در 
»شرقیه« سعودی را هدف قرار داد. وی اعالم کرد، این عملیات 
دقیق بوده  و عملیات »توازن بازدارنده ش��ماره دو« نام گذاری 
شده است. س��ریع ادامه داد: عملیات مذکور در چارچوب حق 
طبیعی و مشروع ما در پاسخگویی به جنایات ائتالف متجاوز و 

محاصره پنج ساله یمن صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: ای��ن عملیات یکی از بزرگترین عملیات هایی 
اس��ت که نیروهای ما در عمق س��عودی انج��ام داده و پس از 
رصد اطالعاتی دقیق و همکاری افراد شریف و آزاده در داخل 
عربس��تان سعودی صورت گرفته اس��ت. سریع گفت: تا زمانی 
که حمله و محاصره ادامه داش��ته باشد نظام سعودی را وعده 
می دهیم که عملیات های آینده ما بیش��تر و بیش��تر گسترش 
پیدا خواهد کرد و دردآورتر خواهد بود. بانک اهداف ما روز به 
روز توسعه پیدا خواهد کرد و راه حلی در برابر نظام سعودی جز 
توقف حمالت و پایان دادن به محاصره وجود ندارد. در همین 
حال در عملیات مش��ترک یگان توپخانه و پهپادی ارتش یمن 
علیه مواضع ائتالف متجاوز در شمال غرب یمن، 30 »مزدور« 

کش��ته ش��دند.  یگان توپخانه و پهپادی ارتش یمن عملیاتی 
مش��ترک علیه مواضع »مزدوران« س��عودی در »حیران« در 
استان »حجه« واقع در شمال غرب  یمن انجام دادند. پیش تر 
یگان موش��کی و توپخانه ای ارتش یم��ن ، تجمعات مزدوران 
را غرب »حرض«،»مثلث عاهم« و حیران )هر س��ه در استان 
حج��ه قراردارند( را هدف قرار داده و خس��ارت های زیادی به 

آنها وارد کرده بود.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاس��خ به جنایات ائتالف 

متج��اوز و حمالت مداوم آن ب��ه مناطق مختلف یمن، مواضع 
ائتالف را با موش��ک، پهپ��اد یا توپخانه ه��دف می گیرد و در 
طول پنج س��ال جنگ علیه یمن، قدرت پاس��خگویی خود را 
بیشتر کرده است. در این میان سخنگوی امنیتی وزارت کشور 
عربستان س��عودی تأیید کرد آتش سوزی دیروز در تأسیسات 
نفت��ی آرامکو ناش��ی از عملیات پهپادی بوده اس��ت.»منصور 
الترکی« س��خنگوی امنیتی وزارت کش��ور عربستان سعودی 
اعالم کرد: در س��اعت چه��ار صبح تیم ه��ای امنیت صنعتی 

ش��رکت آرامکو )برای خاموش کردن( دو آتش س��وزی در دو 
کارخانه ش��رکت در اس��تان »بقیق« و »هجره خریص« وارد 
عمل شدند. این دو آتش سوزی در نتیجه هدف قرار دادن )این 
ش��رکت( با پهپاد بوده است؛ جلوی آتش و افزایش گستره آن 
گرفته ش��ده و تیم های تحقیقاتی مربوطه وارد عمل شده اند. 
در لحظات اولیه آتش س��وزی تأسیسات مذکور، شبکه العربیه 
در گزارش��ی از نامش��خص بودن علت آن خب��ر داد اما برخی 
گمانه زنی های غیررسمی احتمال حمله پهپادی را مطرح کرده 
بودند.   در مردادماه گذش��ته نیز، یگان پهپادی ارتش یمن با 
ده فروند پهپاد تهاجمی مراکز حس��اس نفتی و پاالیشگاه های 
دولت س��عودی را در جنوب شرق این کشور و در نزدیکی مرز 
امارات هدف ق��رار داده بود.در این میان عضو دفتر سیاس��ی 
جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد اگر س��عودی ها به تجاوزگری 
خود ادامه دهند، پایان جنگ پایان کار نظام س��عودی خواهد 

بود و نیروهای یمنی ریاض را به تصرف خود در می آورند.
محمد البخیتی، یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل 
یمن، در مصاحبه با این شبکه با اشاره به حمله امروز رزمندگان 
یمنی به تأسیسات ش��رکت آرامکو و آتش سوزی گسترده در 
این تأسیس��ات نفتی و همچنین اعتراف رژیم سعودی به آن، 
تهدید کرد اگر عربستان سعودی به تجاوز و حمالتش به یمن 
پایان ندهد رزمندگان یمنی، ریاض -پایتخت عربستان- را به 

تصرف خود در خواهند آورد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا یمنی ها در حمله به دو میدان 
نفتی عربستان دس��ت داشته اند، گفت: این نخستین بار است 
که مقامات سعودی عملیات دقیق نیروی هوایی یمن در عمق 
خاک عربس��تان را اعالم می کنند. این اقدام شاید به این علت 
صورت گرف��ت که بعضی فعاالن، تصاویری را از آتش س��وزی 
بزرگ و س��تون های دود در تأسیسات ش��رکت آرامکو پخش 
کردن��د. البخیتی در پای��ان گفت: ملت حجاز بای��د بپاخیزد، 
زیرا سیاس��ت های سران سعودی که بر اس��اس منافع آمریکا 
و اس��رائیل اتخاذ شده اس��ت و برای همه جهان عرب و اسالم 

هزینه دارد، به مردم خود عربستان هم آسیب می رساند.
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افغانس�تان: وزارت خارج��ه روس��یه با بی��ان اینکه 
طالبان آماده ادامه مذاکرات با آمریکا هستند خواستار 
ش��روع دوباره رون��د مذاکرات بین واش��نگتن با گروه 
طالب��ان ش��د. در حالیکه یک هیات ارش��د از طالبان 
افغانس��تان به مسکو سفر کرده اس��ت وزارت خارجه 
روس��یه تاکید کرد که مذاکرات بین طالبان با آمریکا 

باید ادامه یابد. 

لبنان: پس از آنکه انتش��ار عکس��ی از فرمانده ارتش 
لبنان با یک جاس��وس معروف به قصاب بازداش��تگاه 
»الخیام« س��ر و صدای زیادی به پا کرد، ارتش لبنان 
در بیانی��ه ای توضیحات��ی در این ب��اره داد. اداره کل 
امنی��ت عمومی لبنان در بیانی��ه ای اعالم کرد که در 
راس��تای تعقیب مزدوران رژیم اسرائیل، »عامر الیاس 
الفاخوری« مسئول سابق بازداشتگاه »الخیام« معروف 

به قصاب الخیام را بازداشت کرد.

انگلیس: نخست وزیر پیشین بریتانیا گفت که انگلیس 
برای حل بحران برگزیت به برگزاری همه پرسی دیگری 
نیاز دارد.»دیوید کامرون« نخست وزیر پیشین بریتانیا 
که در س��ال 2016 تصمیم به برگزاری همه پرسی در 
مورد عضویت بریتانی��ا در اتحادیه اروپا گرفت، گفت، 
ممکن اس��ت به رای گیری دیگری ب��رای حل بحران 

برگزیت نیاز باشد.

پاکس�تان: عمران خان نخس��ت وزیر پاکس��تان 19 
سپتامبر به دعوت رسمی »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربس��تان به این کش��ور س��فر می کن��د. وزرای امور 
خارجه و دارایی و نیز مش��اور امور تجاری، خان را در 
این س��فر همراهی می کنند. در س��فر 2 روزه »محمد 
بن س��لمان«، ولی عهد عربستان به پاکستان، دو کشور 
قرارداد سرمایه گذاری 20 میلیارد دالری در حوزه های 
پتروش��یمی، ان��رژی، مع��دن، پاالیش��گاه، انرژی های 

تجدیدپذیر، بخش خدمات و ورزش را امضا کردند.

قزاقس�تان:  »قاس��م ژامرت تاکایف« رئیس جمهور 
قزاقستان در سفر 2 روزه خود به چین با »لی جانسو« 
رئی��س کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق این 
کش��ور دیدار و گفت وگو کرد. در ای��ن دیدار طرفین 
با بررس��ی مس��ائل مربوط به تعامالت بی��ن پارلمانی 
قزاقس��تان و چین توسعه سیستماتیک همکاری ها در 

این زمینه را مثبت ارزیابی کردند.

تونس: نخست وزیر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
تون��س می گوید که در صورت صحت اخبار مربوط به 
وخام��ت حال »زین العابدین ب��ن علی« رئیس جمهور 
س��ابق این کش��ور، بازگشت او از عربس��تان سعودی 
بالمانع اس��ت. »یوسف الشاهد« نخس��ت وزیر و نامزد 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تونس تأکی��د کرد که در 
ص��ورت بیماری و وخامت حال بن علی، بازگش��ت او 

به کشور مانعی ندارد.

ذرهبین

افشای رویای واقعی آمریکا در افغانستان 
روی��ای آمریکایی ها برای آینده افغانس��تان که همان 
طرح خاورمیانه بزرگ که نتیجه آن تجریه کشورهای 
خاورمیانه است، از زبان نامزدهای انتخابات آمریکا بر 
زبان جاری ش��ده است چنانکه »جو بایدن« که سالها 
قبل طرح تقس��یم ع��راق و فدرالی ش��دن آن را ارائه 

کرده بود همین طرح را برای افغانستان تجویز کرد.
جو بای��دن، نامزد حزب دموک��رات آمریکا در مناظره 
انتخاباتی حزب دموکرات با رقبای خود تلویحا راه حل 
فدرالیس��م را برای افغانستان پیشنهاد کرد. بایدن در 
این مناظره با اشاره به تجربیات خود درباره افغانستان 
گفت: وقتی که پاکستان س��ه استان افغانستان را در 
شرق کش��ور کنترل می کنند. افغانستان را نمی توانیم 

درست کنیم. این کشور درست شدنی نیست.
معاون س��ابق ریاس��ت جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد 
نیروه��ای آمریکایی از افغانس��تان خارج ش��وند و در 
عوض پاکس��تان پایگاهی برای این سربازان در اختیار 
آمریکا بگ��ذارد تا واش��نگتن بتواند ب��ه جلوگیری از 
حمالت تروریستی از افغانستان به آمریکا ادامه بدهد. 
بای��دن در ادامه گفت: نیروهای آمریکایی می توانند با 
پرواز از این پایگاه ها عملیات ضدتروریست خود را در 

افغانستان ادامه دهند.
این اولین بار نیست که معاون سابق ریاست جمهوری 
آمری��کا برای ح��ل بحران های به وج��ود آمده پس از 
جنگ های این کش��ور پیش��نهاد فدرالیسم را مطرح 
می کند.بای��دن زمانی که به عنوان س��ناتور دموکرات 
از ایالت دلور در کنگره آمریکا فعالیت می کرد طرحی 
را برای فدرالیس��م در عراق پیشنهاد کرد تا این کشور 
به سه ایالت فدرال و جداگانه برای سنی ها، شیعیان و 
کردها تقس��یم شود. این طرح با وجود حمایتی که از 
سوی دو حزب آمریکا کسب کرد با مخالفت جدی در 
خاورمیانه روبرو ش��د و حتی سفارت آمریکا در عراق 

نسبت به تبعات آن هشدار داد. 

نیمچهگزارش

هشدار اردوغان به آمریکا 
رئی��س جمهور ترکی��ه درباره تمایل آمریکا برای ضرب��ه زدن به ترکیه به دلیل 

خرید سامانه های موشکی اس ۴00 هشدار داد.
رج��ب طیب اردوغان در گفتگو با خبرگزاری رویترز از این واقعیت که روس��یه 
در تحویل س��امانه های اس ۴00 به ترکیه رویک��رد صادقانه ای در پیش گرفت 
اس��تقبال و تاکید کرد برای کش��وری مانند آمریکا منطقی نیس��ت که با اعمال 
تحریم علیه ترکیه به متحد خود آس��یب وارد کند. اردوغان گفت: روس��یه در مورد 
تحویل سامانه های اس ۴00 و همچنین در مورد تولید مشترک و اعطای اعتبار رویکردی 
صادقانه از خود نشان داد. آن ها همچنین پذیرفتند روند تحویل را تسریع کنند. ما باید 
این کار را برای تضمین صلح در منطقه انجام دهیم. اردوغان همچنین تاکید کرد برای 
آمریکا اعمال تحریم علیه ترکیه منطقی نیس��ت. وی معتقد اس��ت در این شرایط روابط 

شخصی وی با دونالد ترامپ اجازه غلبه بر این بحران را خواهد داد.

همدستی گوایدو با قاچاقچیان مواد مخدر 
دادس��تانی ونزوئال قرار اس��ت با اس��تناد به ش��واهدی، درباره همدس��تی رهبر 

شورشیان ونزوئال با گروه های تبهکار، تحقیق کند.
دفتر دادس��تانی ونزوئال از آغاز تحقیقات پیرامون همدستی خوان گوایدو رهبر 
شورش��یان و رئیس جمهوری خودخوانده این کش��ور با قاچاقچیان مواد مخدر 
خبر داد. گفتنی اس��ت چندی پیش وزارت کش��ور ونزوئال تصاویری منتشر کرد 
که گوایدو را در کنار 2 قاچاقچی کلمبیایی نشان می داد. گوایدو می گوید این عکس 
حین عبور غیرقانونی از مرز و به اصرار 2 فرد مظنون گرفته ش��ده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئال، این تصاویر را مدرکی مبنی بر 
همدستی گوایدو با گروه های تبهکار عنوان کرده است. گوایدو در تاریخ 3 بهمن 9۷، با 
برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و خود را رئیس جمهور 

موقت معرفی کرد.

 لزوم بازگشت سوریه به اتحادیه عرب
سخنگوی وزارت خارجه عراق با تأکید مجدد بر لزوم بازگشت سوریه به اتحادیه 

عرب، اعالم کرد که بغداد برای ثبات منطقه، با روسیه همکاری خواهد کرد.
 »احمد الصحاف« اعالم کرد که »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روس��یه 15 
مهر ماه آتی عازم بغداد خواهد ش��د. الصحاف تأکید کرد که س��فر الوروف، در 
چارچوب مجموعه ای از تحوالت در سطح منطقه و بررسی روابط روسیه و بغداد 
خواهد بود و این مقام روس، با رؤسای سه گانه و وزیر خارجه دیدار خواهد کرد. وی 
درباره اینکه، آیا الوروف در این سفر، پرونده سوریه را بررسی خواهد کرد یا خیر، گفت: 
»دیدگاهی که عراق در همه نشس��ت ها و اتحادیه عرب مطرح می کند، لزوم بازگش��ت 
سوریه به اتحادیه عرب است«. الصحاف با اشاره به اینکه توافق بین بغداد و مسکو، مقابله 
با چالش های مش��ترک را تقویت خواهد کرد، اظهار داشت که عراق برای ثبات منطقه، 

با روسیه همکاری خواهد کرد.

علی تتماج 

یمن س��رزمینی که با نام مقاومت و ایس��تادگی مردمانش در 
برابر متجاوزان و اشغالگران شناخته می شود بار دیگر به صدر 
اخبار محافل رس��انه ای و سیاس��ی جهان تبدیل شده است. 
یحیی س��ریع س��خنگوی نیروهای مس��لح یم��ن اعالم کرد 
یگان پهپادی ارتش دو پاالیش��گاه نفتی آرامکوی عربس��تان 
س��عودی را با 10 پهپاد هدف قرار داد و افراد ش��ریف و آزاده 

در عربستان در زمینه اطالعاتی به ارتش یمن کمک کرده اند.
وی اع��الم کرد که یگان پهپادی با 10 پهپاد پاالیش��گا ه های 
»بقیق« و »خریص« ش��رکت آرامکو در »شرقیه« سعودی را 
هدف قرار داد. این عملیات عملیات »توازن بازدارنده ش��ماره 

دو« نام گذاری شده است.
این عملی��ات بزرگ پهپادی که س��عودی نیز نتوانس��ته آن 
را ان��کار و رس��ما به آن اذعان ک��رده در حالی صورت گرفته 
اس��ت که چند نکته در قبال آن قاب��ل توجه بوده و آن را به 
عملیاتی انحصاری مبدل می س��ازد. نخست آنکه این عملیات 
بیانگر ارتقا توان دفاع یمنی هاس��ت  در ش��رایطی اس��ت که 
ائتالف س��عودی از باالترین تسلیحات نظامی برخوردار است 
و نیروهای آمریکایی نیز در این کش��ور مس��تقر ش��ده اند. با 
این ش��رایط عملیات کنونی را باید بعد دیگری از تغییر توازن 
قدرت در معادالت جنگ دانست چنانکه نام این عملیات نیز 

توازن بازدارند شماره دو عنوان شده است. 
دوم آنک��ه این عملی��ات یک اصل مهم دارد که در گذش��ته 
نبوده و آن نقش مردم عربس��تان است. سخنگوی ارتش یمن 
صراحتا اعالم می دارد که در این عملیات افراد شریف و آزاده 
در عربستان در زمینه اطالعاتی به ارتش یمن کمک کرده اند. 
این مس��ئله بیانگر نارضایتی ش��دید در داخل عربس��تان از 
حاکمان سعودی و رویکرد مردمی به حمایت از مقاومت یمن 
است که توان باالی یمنی ها در آگاهی بخشی در عمق خاک 
عربستان را نش��ان می دهد. در اصل این رویکرد برتری یمن 
در عرصه رس��انه ای و جلب همکاری افکاری عمومی را آشکار 
می س��ازد. این امر زمانی مهم تر می ش��ود که عربس��تان که 
زمانی جنگ را با ائتالفی از دهها کش��ور آغاز کرده بود امروز 
حت��ی امارات را نیز دیگ��ر در کنار خود ندارد حال آنکه یمن 
توانس��ته حتی در دل عربستان همراهانی صادق جذب نماید 

که نتیجه آن چنین عملیات بزرگی باش��د. س��وم آنکه تاکید 
یمنی ه��ا بر ادامه مقاومت و آغاز راه ب��ودن این عملیات ها از 
نکات مهم است که نشانگر توان و اراده مقاومت است چنانکه 
س��خنگوی ارتش یمن تاکید کرده است تا زمانی که حمله و 
محاصره ادامه داشته باشد نظام سعودی را وعده می دهیم که 
عملیات های آینده ما بیش��تر و بیش��تر گسترش پیدا خواهد 
کرد و دردآورتر خواهد بود. بانک اهداف ما روز به روز توسعه 
پی��دا خواهد کرد و راه حلی در برابر نظام س��عودی جز توقف 

حمالت و پایان دادن به محاصره وجود ندارد. 
در مجموع می توان گفت آنچه در عملیات پهپادی یمنی ها روی 
داده ابعاد جدیدی از موازنه قدرت اس��ت که ارتش و مقاومت 
یمن آن را اجرایی ساخته اند که نشان می دهد موازنه جنگ را 
نه ائتالف سعودی که مقاومت یمن چینش می کند و سعودی 

گزینه ای جز فرار از یمن و اعتراف به شکست نخواهد داشت.

یادداشت

واه��ی ب��ودن ادعاه��ای انس��ان دوس��تانه آمریکایی ها در 
س��وریه بیش از گذشته آشکار ش��د چنانکه رسانه وابسته 
ب��ه گروه های تروریس��تی از اهت��زاز پرچم آمری��کا بر فراز 
تاسیس��ات گازی کونیکو یکی از مهمترین تاسیسات گازی 

شرق سوریه خبر داد.
بر این اس��اس اش��غالگران آمریکایی در س��وریه ب��ا اهتزاز 
پرچم کشورش��ان در تاسیس��ات گازی کونیکو هدف اصلی 
حضور خود در س��وریه را نش��ان دادند. فرات پست نوشت 
ویدئویی در دس��ت اس��ت که نش��ان می دهد آمریکایی ها 
پرچم کشورش��ان را بر ف��راز تاسیس��ات گازی کونیکو در 
ش��رق دیرالزور به اهت��زاز در آورده اند.این کارخانه یکی از 
مهمترین و جدیدترین کارخانه ها در خاورمیانه است که در 

سال 2001 ساخته شد.
نکته قاب��ل توجه آنکه یک مقام نظامی آمریکا مدعی ش��د 
همکاری با ترکیه در شمال سوریه با اتکا به نیروهای موجود 
انجام می ش��ود و قصدی برای افزایش نظامیان وجود ندارد. 
»کنث مک کنزی« فرمانده سنتکام- واحد فرماندهی مرکزی 
آمریکا که از س��وی آمریکا تروریس��تی اعالم شده- مدعی 
است ارتش این کش��ور قصدی برای افزایش شمار نظامیان 

در س��وریه ندارد. این در حالی اس��ت که نیوی��ورک تایمز 
روز پنجش��نبه از تدارک پنتاگون ب��رای اعزام 150 نظامی 
آمریکایی به شمال سوریه با هدف اجرای عملیات گشت زنی 
مش��ترک با ترکیه خبر داده بود. اکنون مک کنزی می گوید 

ماموریت جدید مستلزم افزایش نیرو در این کشور نیست.
خبر دیگر از سوریه آنکه عشایر ُکرد سوریه در شهر الحسکه 
همایش��ی برگزار و در پایان، بیانیه ای منتشر و در آن اعالم 
کردند که هیچ مش��کلی با دولت س��وریه و برافراشته شدن 
پرچم این کشور در منطقه شرق فرات ندارند. همایش عشایر 
ُکرد در ش��هر »المالکیه« واقع در استان الحسکه در شمال 
شرق س��وریه برگزار شد. ش��یوخ و افراد سرشناسی عشایر 
ُکرد حاضر در ش��مال و شرق سوریه، همایش عشایر ُکرد را 
با حضور صدها تن از نمایندگان این عشایر و نمایندگانی از 
نهادهای جامعه مدنی و عشایر عربی برگزار کردند. در پایان 
این همایش، بیانیه ای صادر شد که در آن، شرکت کنندگان 
آغاز گفت وگو جدی و مس��ئوالنه بین دمشق و نهاد موسوم 
ب��ه »مجلس س��وریا الدیموقراطیة« )ش��ورای دموکراتیک 
س��وریه( را خواستار شدند.  نیروهای دموکراتیک نیز تحت 

حمایت آمریکا قرار دارند. 

برمال شدن راز نفتی آمریکا در سوریه 
هفتاد تن از ش��خصیت های اروپایی، آمریکایی و آس��یایی 
برای بزرگداشت کشتار صبرا و شتیال، دیروز در حالی  وارد 
بیروت شدند که س��ران رژیم صهیونیستی و حامیان غربی 
آنها که عامالن کش��تار وحشیانه  این اردوگاه بوده اند هرگز 

محاکمه نشده اند.
این کمیته که به دس��ت »اس��تیفانو کیارین��ی« روزنامه نگار 
ایتالیایی تش��کیل ش��ده  است قرار اس��ت با حضور در بیروت 
یاد و خاطره کشته ش��دگان قتل عام صبرا و شتیال را گرامی 
ب��دارد. این هی��أت که بیش��تر اعض��ای آن از روزنامه نگاران، 
فعاالن حقوق بش��ر و اعضای احزاب چپ گرا هس��تند، قصد 
دارن��د با بازدید از اردوگاهها از ش��رایط زندگی فلس��طینی ها 
مطلع ش��ده و با آنها ابراز همبس��تگی کنند. همچنین هیأت 
یاد شده قرار است در اردوگاههای »برج البراجنه«، »شاتیال«، 
»البرج الش��مالی«، »الرش��یدیه«، »نهر البارد« و »مارالیاس« 
با خانواده های باز مانده از کش��تار صبرا و ش��تیال دیدار کنند. 
برگزاری جشنواره های هنری و عکسایی و گفت و گو با آوارگان 
فلسطینی و در نهایت راهپیمایی به سمت مزار شهدای صبرا 
و ش��تیال از دیگر برنامه های این کمیته است. قتل عام صبرا و 
شتیال در روز پنجشنبه 16 سپتامبر 19۸2 آغاز شد و سه روز 

به طول انجامید و یکی از بدترین قتل عام های عصر حاضر لقب 
گرفت. در این کش��تار که به دست گروهک فاالنژهای لبنانی 
و با حمایت نظامیان رژیم صهیونیس��تی به فرماندهی »آریل 

شارون« رخ داد، نزدیک به سه هزار فلسطینی کشته شدند.
در ای��ن میان کمیت��ه برگزاری راهپیمایی بازگش��ت و لغو 
محاص��ره غ��زه اعالم کرد ک��ه تظاهرات بازگش��ت آتی در 
مرزهای غزه که همزمان با س��الروز کش��تار صبرا و شتیال 
برگزار م��ی ش��ود، »اردوگاه های لبنان« نامگذاری ش��ده 
اس��ت. کمیته برگزاری راهپیمایی بازگش��ت و لغو محاصره 
غزه اعالم کرد که تظاهرات بازگش��ت آتی در مرزهای غزه 
که همزمان با سالروز کشتار صبرا و شتیال برگزار می شود، 
»اردوگاه های لبنان« نامگذاری ش��ده است. بر اساس این 
گ��زارش، این کمیته در بیانیه خود پس از پایان راهپیمایی 
بازگش��ت این هفته که تحت عنوان »اوسلو را از تاریخ خود 
حذف می کنیم« برگزار شده بود مردم را به مشارکت فعال 
در هفتاد و پنجمین راهپیمایی بازگش��ت که در جمعه آتی 
تحت عن��وان جمعه »اردوگاه های لبن��ان« فرا خواند. این 
کمیت��ه همچنین بر ادامه راهپیمایی های بازگش��ت و رفع 

محاصره با وجود تمام موانع ایجاد شده، تاکید کرد. 

صبرا و شتیال و جنایتکارانی که هرگز محاکمه نشدند

 تظاه��رات جلیق��ه زردها در پایتخ��ت و دیگر 
شهرهای فرانس��ه از جمله نانت در پی اعتصاب 
کارکن��ان بخ��ش حمل و نقل ش��هر پاریس که 
منجر ب��ه تعطیلی 10 خط مت��رو و اختالل در 
رف��ت و آمد ریلی و اتوبوس رانی ش��د، به چهل 
وچهارمین ش��نبه اعتراضی فرانس��وی ها جلوه 

تازه ای بخشیده است.
نانت در یک گردهمای��ی ملی جلیقه زردها، بار 
دیگر شاهد حضور معترضان بود. بخشی از مرکز 
ش��هر برای این رویداد بسته شده است. شرکت 
جامع حمل و نقل عمومی نانت مس��یر تراموا و 

اتوبوس های خود را تغییر دادند. 

رس��انه فرانس اینفو تی آورده است: امروز چشم 
ها به سمت نانت روشن می شوند. چندین گروه 
از جلیقه زردها خواس��تار برگ��زاری یک رویداد 
Loire-( "ملی در روز شنبه در "لوآر آتالنتیک

Atlantique ( هس��تند. برنام��ه های دیگری 
نیز باید در ش��هرهای دیگر مانن��د تولوز ، لیون 

یا نانسی برگزار شود.
پلیس لوآر آتالنتیک در حساب توئیتر خود اعالم 

کرد که 22 کوکتل مولوتوف را در یک سطل زباله 
 Place Delorme "در نزدیکی می��دان "دلورم
کشف کرده است.پلیس اقدام های پیشگیرانه را 
انجام داده اس��ت. مقامات فرانسه، به ویژه نگران 
حض��ور »توده های)بلوک ها( س��یاه« هس��تند. 
هرگونه انسداد مس��یر و اختالل در حمل و نقل 

عمومی در این شهر ممنوع اعالم شده است.
همچنین به گزارش رادیو بین المللی فرانس��ه، 

دیروز ش��هر نانت به عنوان ش��هر نمادین برای 
تداوم اعتراض ها در بخش حمل و نقل عمومی 
در نظر گرفته شده بود. تظاهرات عالوه بر لیون، 
در ش��هرهای تولوز، بوردو، نانس��ی و پاریس نیز 
برنامه ریزی ش��ده بود. این در حالی اس��ت که 
از س��وی مقامات این ش��هر، تجمع در این شهر 
ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. بس��یاری از خطوط 

اتوبوس به سمت باالدست منحرف شده اند.
به نوشته تارنمای مجله اینترنتی جلیقه زردها، با 
وجود عدم حضور رسانه ها، 39 درصد فرانسوی 
ها همچنان از جنبش جلیقه زردها حمایت می 
کنند. روز جمعه، ترافیک و تردد برای مسافران 

ش��هری پاریس با بی نظمی و هرج و مرج همراه 
بود. اتحادیه س��ازمان های حمل و نقل فرانسه 
برای اعتصاب گس��ترده در اعتراض به اصالحات 

بازنشستگی در این کشور فراخوان دادند.
رس��انه های فرانس��ه، اعتصاب جمعه در پاریس 
را  بزرگترین بس��یج همگانی در سیستم حمل 
و نقل دولتی فرانس��ه از زمان اعتصاب سراسری 

سال 200۷ در این کشور عنوان کردند.
 اعتص��اب کنن��دگان ب��ه طرح کاه��ش مزایای 
بازنشستگی خود معترض هستند تا بدین طریق، 
برنامه اصالحات بازنشستگی »امانوئل ماکرون« 

رئیس جمهوری فرانسه را به چالش کشند. 

عملیاتی منحصر به فرد

عملیات پهپادی مقاومت یمن بزرگترین پاالیشگاه نفتی عربستان را به آتش کشید

پایان آرامش آرامکو

گزارش

چهل و چهارمین شنبه ضد سرمایه داری برگزار شد
حمل و نقل شهری فرانسه در تسخیر جلیقه زردها


