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با همکاری عواملی در خاک سعودی؛
 ارتش یمن  با 10 پهپاد آرامکو 

را هدف قرار داد
سخنگوی نیروهای مســلح یمن اعالم کرد 
یگان پهپادی ارتش دو پاالیشگاه نفتی آرامکوی 
عربستان سعودی را با 10 پهپاد هدف قرار داده و 
افراد شریف و در این راستا، آزاده در عربستان در 

زمینه اطالعاتی به ارتش یمن کمک کرده اند.
صبح روز شنبه )23 شهریور ماه( تأسیسات 
نفتی آرامکوی سعودی هدف حمله پهپادی قرار 
گرفت و ساعاتی بعد »یحیی سریع« سخنگوی 
ارتش و کمیته های مردمــی یمن در این زمینه 

بیانیه ای صادر کرد.
بر اســاس گزارش وبگاه انصاراهلل، وی اعالم 
کرد: یگان پهپادی با 10 پهپاد پاالیشــگا ه های 
»بقیق« و »خریص« شرکت آرامکو در »شرقیه« 

سعودی را هدف قرار داد.
وی اعالم کــرد، این عملیات دقیــق بوده و 
عملیات توازن بازدارنده شــماره دو نام گذاری 

شده است.
سریع 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: این عملیات یکی از بزرگترین 
عملیات هایی اســت که نیروهای مــا در عمق 
سعودی انجام داده و پس از رصد اطالعاتی دقیق 
و همکاری افراد شریف و آزاده در داخل عربستان 

سعودی صورت گرفته است.
سریع گفت: تا زمانی که حمله و محاصره ادامه 
داشته باشد نظام سعودی را وعده می دهیم که 
عملیات های آینده ما بیشتر و بیشتر گسترش 
پیدا خواهد کرد و دردآورتــر خواهد بود. بانک 
اهداف ما روز به روز توســعه پیدا خواهد کرد و 
راه حلی در برابر نظام سعودی جز توقف حمالت 

و پایان دادن به محاصره وجود ندارد.
وزارت کشور عربستان پیش تر تأیید کرده بود، 
آتش سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو ناشی از 
عملیات پهپادی بوده است اما درباره طرف پشت 

پرده آن اطالعاتی نداده بود. 
ارتش یمــن در مردادماه گذشــته نیز با 10 
پهپاد تأسیسات آرامکو را هدف قرار داده و آن را 

عملیات بازدارنده شماره یک نامیده بود.

سرتیپ یحیی سریع ســخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در آن زمان اعالم کرد که با 10 فروند 
پهپاد تهاجمی، تأسیســات نفتی آرامکو را در 
نزدیکی مرز امارات هدف قرار داده و این عملیات 
در چارچوپ عملیات بازدارنده شماره یک است.

بنابر اعالم شبکه المســیره، به گفته وی در 
این عملیات حوزه نفتی و پاالیشــگاه الشیبه از 
شرکت های وابسته به آرامکو در شرق عربستان و 
در نزدیکی مرز امارات )10 کیلومتری مرز امارت 
ابوظبی( هــدف قرار گرفته اســت. ارتش یمن 
همچنین از شرکت های خارجی خواست که از 
اهداف مهم در عربستان سعودی خارج شوند و از 
آن دوری کنند. او گفت که حوزه نفتی و پاالیشگاه 
»الشیبه« بزرگترین ذخایر استراتژیک عربستان 
ســعودی را در خود جای داده اســت و ظرفیت 

ذخیره بیش از یک میلیارد بشکه را دارد.
سخنگوی نیروهای مســلح یمن با تقدیر از 
تمامی کسانی که در این »پیروزی« سهیم بودند؛ 
دولت سعودی را تهدید کرد که در صورت عدم 
توقف حمالت، عملیات های وسیع تر و بزرگ تر 

در راه خواهد بود.
به نوشــته روزنامه گاردین انگلیس، از حوزه 
نفتی »الشــیبه« روزانه ۶00 هزار بشــکه نفت 
مرغوب اســتخراج می شــود که ارزش آن ۵0 
میلیون دالر در یک روز است. در این حوزه نفتی 
هزار نفر ســکونت دارند و در 10 کیلومتری مرز 
جنوبی امــارات قرار گرفته اســت. این روزنامه 
همچنین نوشــت که ارزش این حوزه نفتی در 
حد یک معدن طال اســت.  این حــوزه نفتی که 
بهره برداری از آن از سال 1۹۹۸ آغاز شده است؛ 
یک منطقه مورد اختالف میان عربستان سعودی 
و امارات محسوب می شود و مذاکرات در خصوص 
آن تا کنون به نتیجه ای نرســیده است. اسامی 
چاه های نفتی اصلی عربستان سعودی شامل دو 
چاه بقیق با ظرفیت روزانه هفت میلیون بشکه و 
چاه خریص با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۵00 
هزار بشکه در میان میدان های مورد حمله قرار 

گرفته اخیر دیده می شود.

جهاننما
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چند روز پیش از برگزاری انتخابات 
سراسری مجلس رژیم صهیونیستی، 
خیابان های شهر یافا، شهری فلسطینی 
که از سال 1۹4۸ میالدی به بعد تحت 
اشغال رژیم اشغالگر است، در تب و تاب 

انتخابات به سر می برد.
پوسترهای کارزار انتخاباتی حزب 
فهرست مشترک، که ائتالفی متشکل 
از چهار حزب فلســطینی اســت، در 
سرتاسر این شــهر بندری باستانی به 
چشم می خورد. چهره های کاندیداهای 
اصلی فهرست مشــترک، چراغ های 
شهری و ســاختمان های مسکونی را 
مزین کرده است و شعارشان در همه جا 
دیده می شود؛ شعار »اتحاد ما،  قدرت ما 
است« بر تمامی پنجره ها و بالکن های 

ساختمان ها نقاشی شده است.
خبرگــزاری الجزیــره در توصیف 
رویکرد فلسطینیان حاضر در سرزمین 
اشغالی به انتخابات پارلمان رژیم اشغالگر 
نوشــت: گویی زمان زیادی از شش ماه 
پیش گذشته اســت؛ زمانی که اتحاد 

چهار حزب هدش، بالد، فهرست اعراب 
متحد و تعال، به دو بلوک رقابتی تقسیم 
شدند. رقابتی که جز ضعف در انتخابات 
ماه آوریل )اردیبهشت ماه( برای آن ها 
نتیجه ای نداشت و تنها میزان مشارکت 
شهروندان فلسطینی سرزمین اشغالی 
را در انتخابات کاهش چشم گیری داد و 
آن را از ۶۸ درصد در انتخابات پیش از آن 

به 4۹.2 درصد رساند.
اما حزب فهرست مشــترک برای 
انتخابــات زودهنگام پیــش رو دوباره 
یکپارچه شدند و رهبر آن امیدوار است 
در تاریخ هفدهم سپتامبر بتواند بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و رهبر حزب راست لیکود را در رقابت 

شکست دهد.
 ادبیات نتانیاهو

 غیرقابل قبول است
رهبــران و حامیــان فهرســت 
مشــترک می گویند که سیاست ها و 
فتنه انگیزی های اخیــر نتانیاهو علیه 
شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین 
اشــغالی می تواند به تقویت ائتالف به 
واسطه تشویق مشارکت بیشتر جامعه 

منجر شود.
احمد الطیبــی، رئیس حزب تعال 

به خبرگزاری الجزیــره گفت: ادبیات 
نتانیاهو )علیه شــهروندان فلسطینی 
ساکن سرزمین اشغالی( غیرقابل قبول 
اســت. این ادبیات ما )احــزاب عرب و 
رأی دهندگان مان( را بر آن می دارد تا 

بخواهیم نتانیاهو را به زیر بکشیم.
نخســت وزیر با اســتفاده از اعتبار 
خود، تالش دارد اعتبار احزاب یهودی 
سرزمین اشــغالی در طرف چپ حزب 
لیکود را با این اتهام که آن ها برای تشکیل 
ائتالف به فلســطینی ها نیاز دارند، زیر 
ســوال ببرد. طی چند هفته گذشته، 
نتانیاهو، مدعی شــده که در انتخابات 
اخیر تقلب هــای قابل توجهی در بین 
رأی دهندگان صورت گرفته اســت و 
حزب بلد نمی توانست بدون تقلب حد 
نصاب الزم را به دســت آورد؛ اما هیچ 
اتهامی علیه احزاب یــا افراد در رابطه با 

انتخابات اخیر عنوان نشده است.
او همچنین رقبای خــود از جمله 
احزاب فلسطینی را به دزدیدن آرا متهم 
کرد و صفحه فیس بوک وی هشداری 
منتشر کرد، مبنی بر اینکه اعراب قصد 
تخریب ما را دارند و حتی قصد داشــت 
الیحــه بحث برانگیــزی را در مجلس 
به تصویب برســاند که اجــازه حضور 

دوربین ها را در داخل حوزه های انتخابی 
صادر کند که با شکست مواجه شد.

ناظران عنــوان می کنند که تالش 
برای اســتفاده از دوربین در حوزه های 
رأی گیری در ماه آوریل، تالشی از سوی 
نتانیاهو بود تا به واسطه آن شهروندان 
فلسطینی را از رژیم اشغالگر بترساند و 
تب رأی دهندگان را در جامعه بخواباند.

به گزارش رسانه های محلی، أیمن 
عوده، رئیس حزب هدش و رهبر حزب 
لیست، مشترک بیانیه های نتانیاهو را 
محکوم کرد و خواستار پایان یافتن این 
تحریک های نژادپرستانه و خطرناک 
علیه جامعه عرب شد. اما تحریک های 

صورت گرفته از سوی نتانیاهو و ادبیات 
نژادپرســتانه وی به جــای آنکه مردم 
فلسطین را از صندوق های رأی دور نگه 
دارد، به ویژه در مورد افراد جوان، منجر 
به ترغیب برای شــرکت در انتخابات 
شده اســت. امین، دانشجوی 21 ساله 
فلسطینی ساکن سرزمین اشغالی گفت: 
زمانی که ما متوجه ادبیات نژادپرستانه 
او در مورد خودمان می شــویم، بیشتر 
برای رأی دادن مصمم می شویم؛ چرا 
که می خواهیم در مقابل تاکتیک های او 
بایستیم؛  حتی اگر این روش به موفقیت 
ختم نشــود، حداقل صدای ما شنیده 
شده است. با این حال همچنان برخی 
رأی دهنــدگان عــرب از فرایندهای 
سیاسی سرخورده هستند و انتخابات 
را به طورکلــی تحریــم می کنند. یک 
کتاب فروش و صاحب کافه ۶0 ســاله 
گفت: من خیلی در مورد شرکت کردن 
در انتخابات فکر کردم،  اما حقیقتاً فکر 
نمی کنم فرقی به حال جامعه ما داشته 

باشد، اما چاره ای جز این نداریم.
 جلوگیری از تشکیل 
دولت ائتالفی راست

شهروندان فلسینی ساکن سرزمین 
اشغالی، که شامل مسلمانان، یهودی ها 
و مسیحیان می شــوند، 20 درصد از 
جمعیت ۶ میلیون نفر حائز شــرایط 
رأی گیری را تشکیل می دهند که حدود 

۹00 هزار نفر می شوند.
از آنجا که فلســطینیان به صورت 
سنتی به به فهرست ها رأی می داده اند، 
در صــورت مشــارکت حداکثــری 
می توانستند تأثیر بســزایی بر نتیجه 
انتخابات بگذارند. ســامی ابو شاهادا، 
گرداننده لیســت حزب بلد به الجزیره 
گفت: جامعه رژیم صهیونیستی تقریبا 
به دو نیم تقســیم شده است، بر همین 
اساس ما فرصت داریم این دفعه از دست 
نتانیاهو خالص شویم. او افزود: اگر ۶۵ 
درصد از جمعیت حــوزه انتخاباتی ما 
در انتخابات مشارکت کنند، می توانیم 
جلــوی نتانیاهو را از تشــکیل ائتالف 
آتی راســت بگیریم. بر اساس آخرین 
نظرسنجی ها، بسیاری از مردم سرزمین 

اشغالی احتماال به بنی گانتز، رقیب اصلی 
نتانیاهو و رهبر حزب میانه آبی و سفید یا 
دیگر احزاب رقیب، شامل حزب اسرائیل 
خانه ما و حزب خانه دموکرات چپ رأی 
بدهند. این موضــوع می تواند حمایت 
نتانیاهو را به میزان زیادی کاهش دهد 
تا نتواند ۶1 کرســی مورد نیــاز برای 
اکثریت را کســب کند. اگــر او نتواند 
دولت ائتالفی را تشکیل دهد احتماال 

فرصت به گانتز برسد.
چالش هایی در راه بسیج مردم

علی رغم امیدهای بســیار، حزب 
فهرست مشترک می داند که برای بسیج 

پایگاه خود با چالش هایی مواجه است.
ابو شــاهادا در این باره توضیح داد: 
بسیاری از رأی دهندگان ما از سیاست ها 
سرخورده شده اند و برخی نیز به احزاب 
رقیب رأی می دهند و برخی دیگر ساکن 
صحرای نِِگو هستند که ابزار الزم برای 

اخذ آرای آن ها وجود ندارد.
براســاس رأی گیــری داخلــی 
کــه در حزب فهرســت مشــترک 
صورت گرفته، پیش بینی می شــود 
رأی دهنــدگان مشــارکت ۵2 تــا 

۵۸درصدی داشته باشند.
رســانه های رژیم صهیونیســتی 
گزارش کرده اند که طــی چند هفته 
گذشته عوده، رهبر ائتالف، پیوستن به 
ائتالف به رهبری گانتز را در صورتی که 
شرایط مشخصی ارائه شود، می پذیرد؛ 
اما دیگر رهبران  فهرســت مشــترک 

چنین احتمالی را رد کرده اند.

فلسطینی های ساکن سرزمین اشغالی:

پاسخنژادپرستینتانیاهوراپایصندوقهایرأیمیدهیم
احمد الطیبی، رئیس حزب 
تعال به خبرگزاری الجزیره 

گفت: ادبیات نتانیاهو )علیه 
شهروندان فلسطینی 

ساکن سرزمین اشغالی( 
غیرقابل قبول است. این 
ادبیات ما )احزاب عرب و 

رأی دهندگان مان( را بر آن 
می دارد تا بخواهیم نتانیاهو 

را به زیر بکشیم

شهروندان فلسینی ساکن 
سرزمین اشغالی، که شامل 

مسلمانان، یهودی ها 
و مسیحیان می شوند، 
20 درصد از جمعیت 6 

میلیون نفری حائز شرایط 
رأی گیری را تشکیل 

می دهند که حدود 900 هزار 
نفر می شوند

دبیر کل ســازمان ملل اعالم کرد که گروهی را برای تحقیق پیرامون حمالت به بیمارستان ها در سوریه تشکیل 
می دهد.

خبرگزاری فرانســه گزارش داد که آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل روز جمعه )22 شهریور ماه( اعالم کرد 
که گروهی را برای تحقیق درباره حمله به بیمارستان هایی که پیشتر مختصاتشان برای جلوگیری از حمالت به آن ها 
عالمت گذاری شده بود، تشکیل  می دهد. گوترش در بیانیه ای گفت که این گروه درباره رشته حوادثی تحقیق می کند 
که از زمان ایجاد منطقه موسوم به منطقه کاهش تنش ادلب در شمال غرب سوریه توسط روسیه و ترکیه در تابستان 
سال گذشته، روی داده است. استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت که این گروه به دنبال تحقیقات 

جنایی نیست، بلکه در پی یافتن واقعیت ها برای گزارش به دبیر کل است.
این گروه از 30 سپتامبر )هشتم مهرماه( به ریاســت چیکادیبار اوبیاکور ژنرال 
نیجریه ای کار خود را آغــاز می کند، اما هیچ ضرب االجلی بــرای پایان تحقیقش 
مشخص نشده است. سوریه در هشت سال گذشته شــاهد جنگ داخلی و حضور 
گروه های تروریستی حمایت شده از سوی کشورهای غربی عربی است که تاکنون 
صدها هزار کشته و میلیون ها نفر آواره در داخل و خارج این کشور به جا گذاشته است.

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد، اکثر آلمانی ها نگران آینده دموکراسی در کشورشان هستند. به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، براساس نظرسنجی موسسه یوگاو مشخص شد علت نگرانی بین اکثریت آلمانی ها افزایش حضور دولت های 
راست افراطی و احزاب سیاسی پوپولیست اســت. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد، ۵3 درصد از آلمانی ها بر 
این باورند دموکراسی در کشورشان در معرض خطر است که علت اصلی آن تهدید ناشی از افراط گرایی راست افراطی و 
پوپولیست های جناح راستی است. همچنین 4۷ درصد هم افزایش فعالیت های راست های افراطی را تهدید اصلی برای 
دموکراسی دانسته و 2۷ درصد هم گفتند که نگران افزایش حمایت ها از حزب پوپولیست جناح راستی هستند. حزب 
پوپولیست جناح راستی آلترناتیو برای آلمان اوایل ماه جاری میالدی )اواسط شهریور ماه( توانست نتایج مناسبی در 
انتخابات محلی به دست بیاورد و به دومین حزب بزرگ در ایالت های زاکسن و براندنبورگ تبدیل شود. در میان حامیان 
حزب مذکور، ۵4 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که نگران 
آینده دموکراســی در نتیجه مهاجرت ها هستند و 33 درصد هم گفتند چپ های 
افراطی بزرگترین تهدید برای دموکراســی هســتند. این نظرسنجی از 2020 
بزرگســال آلمانی و در بازه زمانی 22 اوت )31 مرداد ماه( تا اول سپتامبر )اواسط 

شهریور ماه( سال جاری میالدی انجام شده است.

آلمانی ها  دموکراسی  کشورشان را در معرض خطر می بینندسازمان ملل درباره حمله به بیمارستان ها در سوریه تحقیق می کند

هیاتی از سوی طالبان با ســفر به مسکو با نماینده 
رئیس جمهوری روســیه در امور افغانســتان دیدار و 

درخصوص اوضاع افغانستان مذاکره کردند.
ســهیل شــاهین ســخنگوی طالبان بــه تاس 
گفــت: هیات طالبــان با ضمیــر کابولــوف نماینده 
رئیس جمهوری روسیه دیدار و با وی در خصوص سیر 

اوضاع پیرامون روند صلح افغانستان گفت وگو کرد.
روسیه از مذاکرات آمریکا و طالبان حمایت کرده و 
از طرف دیگر خود نیز وارد مذاکره با طالبان شده است.

دولت افغانستان بارها از این رویه که توسط روسیه 
و آمریکا دنبال می شــود انتقاد کرده است و مذاکره با 
طالبان را رسمیت بخشیدن به اقدامات تروریستی این 
گروه و مهر تایید زدن بر اقدامات تروریســتی طالبان 

برای ماندن در قدرت ارزیابی می کند.
روســیه همچنین در نشست افغانســتان که چند 
ماه پیش در مسکو برگزار شــد، از طالبان دعوت کرد 

و نمایندگان این جنبش با شــخصیت های سیاســی 
افغانســتان دیدار کردند هر چند که از ســوی دولت 
افغانســتان هیچ نماینده ای در این دورهمی ها حضور 

نداشت.
نماینده رئیس جمهوری روســیه در افغانستان به 
تازگی از مذاکرات آمریکا با جنبــش طالبان حمایت 
کرده است که نشــان می دهد انگار روســیه و آمریکا 
حداقل در خصوص افغانستان به اشتراک نظر رسیدند.

چین از ناو جنگی مایر آمریــکا که روز جمعه )22 
شــهریور ماه( بدون اجازه دولت پکــن وارد آب های 
ســرزمینی جزایر شیشا شده اســت، خواست هرچه 

زودتر این منطقه را ترک کند.
به گزارش چاینا پالس، فرمانده کماندوهای جنوب 
ارتش آزادی بخش جمهوری خلق چین روز شــنبه 
)23 شــهریور ماه( با صدور بیانیه ای اعالم کرد چین 
چندین کشتی و هواپیمای نظامی را برای شناسایی و 
همچنین هشدار به این ناو جنگی آمریکایی به منطقه 

اعزام کرده است.
لی خوامین در این بیانیه افزود: ایاالت متحده مدت 
طوالنی اســت که حاکمیت چیــن را در دریای چین 
جنوبی تحت عنــوان آزادی ناوبری تهدید می کند که 
بیانگر عدم صداقت واشنگتن در حفظ صلح بین المللی 

و ثبات و امنیت منطقه ای است.
دریای جنوبی چین دریایی حاشــیه ای است که 

بخشی از اقیانوس آرام به شــمار می آید و ناحیه ای در 
حدود 3 و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه 

تایوان را در بر می گیرد.
ایاالت متحــده این دریا را از آب هــای بین المللی 
می داند و بر حق قانونی کشتی ها و زیر دریایی هایش در 
رفت  و آمد در این دریا تاکید می ورزد و مخالف ساخت 
تاسیسات دریایی توسط چین در این آب راهه است؛ 

اما چین همواره چنین ادعایی را در می کند.

نمایندگان طالبان با مقام های کرملین مذاکره کردندچین از ناو جنگی آمریکا خواست دریای جنوبی را ترک کند
خبرخبر


