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جنگ سرد

معترضان ضد رژیم فرانسه با رسالت تاریخی جدیدی برای بیستوششمین هفته به خیابانها آمدند

جلیقهزردها فراتر از بینوایان

مذاکرات بینتیجه تجاری آمریکا و چین

تاکتیک ترامپ؛ یارانه به جای رونق

گ�روه بینالملل :مذاکرات تج��اری چین و
آمریکا درحال��ی بدون نتیج��ه پایان یافت
ک��ه مذاکرهکنن��دگان آمریکا درخواس��ت
نخس��توزیر چین برای تغییرات قانونی در
پیشنویس توافقنام��ه را رد کردند .این در
حالی اس��ت که طرف چینی بارها نس��بت
به رفتار آمریکاییها طی ماههای گذش��ته،
اعت��راض خ��ود را اعالم کرده ب��ود .به نظر
میرس��د بح��ران در مناس��بات اقتصادی
چین و آمریکا با توجه به رفتارهای ترامپ با
نمایش پوپولیستیاش وارد مرحلهای از نزاع
شده باشد .ترامپ و موتور تبلیغاتیاش طی
ماههای گذش��ته تالش داشتند نشان دهند
جنگ تعرفهها منج��ر به رونق اقتصادی در
آمریکا خواهد شد اما با نگاهی عمیقتر این
نکته مس��لم است که چنین نمایشی دور از
واقعیت اس��ت .طبق آنچه  ۲منبع آگاه خبر
دادهاند ،مقام��ات چینی در این مذاکرات با
درخواست اصالح اساس��ی آنچه قب ً
ال توافق
ش��ده بود ،باعث به وج��ود آمدن عقبگردی
بزرگ در روند توافقات شدند .پس از اینکه
مذاکرات هیچ نش��انهای از پیشرفت از خود
نش��ان نداد ،رئیسجمهور آمری��کا ،دونالد
ترامپ ،ب��ه نماینده تج��اری آمریکا ،رابرت
الیتایزر ،فرمان داد پروسه افزایش تعرفههای
واردات تمام کااله��ای باقیمانده چینی که
قب ً
ال تعرفه آنها افزایش نیافته بود ،آغاز شود.
رابرت الیتایزر در بیانیهای گفت :این فرمان
ترامپ  ۳۰۰میلی��ارد دالر دیگر از کاالهای
چین��ی را تح��ت تأثیر تعرفهه��ای تنبیهی
آمری��کا ق��رار خواه��د داد .الیتای��زر گفت:
هنوز تصمیم نهایی درب��اره این تعرفههای
جدی��د که ب��ه دنبال وض��ع تعرفههای ۲۵
درص��دی بر  ۲۰۰میلی��ارد دالر از کاالهای
چین��ی در روز جمعه ،در دس��تور کار قرار
گرفتهاند ،اتخاذ نش��ده اس��ت .نخستوزیر
چین ،لیو هی ،به رسانههای چینی گفت 2
طرف توافق کردهاند مذاکرات خود را ادامه
دهند .او گفت هنوز بر س��ر مسائل اساسی
اختالف وجود دارد .بهرغم افزایش تعرفهها،
ترامپ ه��م در توئیتهای خود از س��ازنده
بودن مذاک��رات خبر داد .وزیر کش��اورزی
آمریکا ،س��ونی پردو ،هم گف��ت ترامپ از
او خواس��ته اس��ت برنامهای برای کمک به
کش��اورزان آمریکایی جهت جبران تأثیرات
منف��ی ش��دید اختالفات تج��اری با چین،
ارائ��ه کند .این برنامه کم��ک مالی ،دومین
برنامه کمک به کشاورزان آمریکایی در این
رابطه خواهد بود .س��ال گذشته  ۱۲میلیارد
دالر برای جبران ضررهای ناش��ی از جنگ
تجاری به کشاورزان پرداخت شد .در همین
ح��ال تجربه کمکهای دولت��ی برای رونق
اقتصادی در آمریکا همواره نتیجهای عکس
داشته اس��ت ،چرا که کمکها اقتصادی به
کارخانههای بزرگ خودروس��ازی در آمریکا
برای نجات آنها از بحران تنها توانسته است
ب��رای آنها بازاره��ای داخلی ب��ا یارانههای
دولتی ایجاد کند.
قاره سیاه

 454کشته و  60هزار آواره
در لیبی

جلیقهزردها در حالی برای بیستوشش��مین
هفت��ه متوالی به خیابانهای ش��هرهای مختلف
فرانس��ه بازگش��تند ک��ه این جنبش ض��د رژیم
در حال پوس��ت انداختن و تبدیل ش��دن به یک
نیروی اجتماعی اعتراضی فراطبقاتی است .دیروز
شهرهای بزرگی چون پاریس ،لیون ،نانت ،تولوز،
مونپلیه و ب��وردو صحنه تظاه��رات ضد رژیم و
درگیریه��ای معترضان با نیروه��ای انتظامی و
امنیتی بودند.
طبق گزارش ش��بکه تلویزیون��ی «بیافام»،
جلیقهزردها این شنبه با کمتر از  ۱۹هزار نفر در
سراس��ر فرانسه ضعیفترین بسیج خود از ابتدای
ظهور جنبشش��ان طی  6ماه اخیر را داشتند اما
به این موضوع اش��ارهای نکرده ک��ه انرژی آنها 3
روز جلوتر در راهپیماییهای چندصد هزار نفری
روز جهانی کارگر مصروف شده بود .مردم معترض
دیروز در استراس��بورگ تالش کردند مقابل کاخ
کنگره تجمع کنند؛ جایی که «ناتالی لوازو» رهبر
حزب حاکم «به پی��ش» برای انتخابات پارلمانی
اروپ��ا ب��ا «ادوارد فیلیپ» نخس��توزیر مالقات
میک��رد .این در حالی اس��ت که طب��ق گزارش
ب��یافام ،در هفتهه��ای اخی��ر همانن��د پاریس
در مراکز ش��هرهای لی��ل ،دی��ژون و اورلئان نیز
محدودههای مجاز ب��رای تظاهرکنندگان تعیین
شده و در مقایس��ه با افت جمعیت معترض طی
هفتههای اخیر با بیسابقهترین لشکرکشی پلیس
و نیروه��ای امنیتی در س��طح ش��هرهای بزرگ
مواجه هس��تیم .در همین حال ش��بکه رادیویی
فرانسوی «یوروپ »۱از تجمع روز شنبه تعدادی از
چشمپزشکان در محل مجلس فرانسه در اعتراض
و هش��دار نسبت به خطرات استفاده از گلولههای
پالس��تیکی حاوی گاز اشکآور ( )LBDاز سوی
پلیس این کش��ور علیه تظاهرات ضد دولتی خبر
داد.
آنها همچنین معترضن��د که گلولههای توپی
ش��کل موس��وم به فلشبال که پلیس فرانسه در
ماههای اخیر علیه معترضان استفاده کرده ،باعث
حدود  30مورد آسیب کامل یا جزئی چشم و قطع
عضوهای گوناگون ش��ده است .اوایل سال 2019
(ماه ژانویه) بود که چشمپزش��کان برای نخستین
بار در تجمعی خطرات استفاده از این سالح را به
مقامات فرانسوی گوشزد کردند .بر اساس آمار در
طول  3س��ال ،نزدیک به  ۴۰تن در این کشور به
علت آسیبهای مرتبط با گلولههای توپی پلیس
ضد ش��ورش دچار آس��یبهای س��خت چشمی
شدهاند که این رقم از آغاز تظاهرات جلیقهزردها
در ماه نوامبر رو به افزایش است.
از ط��رف دیگر روزنامه «لیبراس��یون» نتایج
تحقیقات علمی دانشمندان را منتشر کرد که بر

جهان التین «نیکالس مادورو» رئیسجمهور
ونزوئال روز جمعه در یک سخنرانی
تلویزیون��ی از ژن��رال «مانوئل ریکاردو کریس��توفر
فیگوئهرا» مدیرکل س��ابق س��رویس اطالعات ملی
ونزوئال به عنوان مغز متفک��ر توطئه اخیر کودتا در
این کش��ور نام برد .کودتای شکستخورده ونزوئال
در حالی به عنوان یک��ی از چالشهای اصلی دولت
آمریکا مطرح اس��ت که گارد ساحلی ارتش آمریکا
دیروز پیام هش��دارآمیزی را از ارتش ونزوئال دریافت
کرد .کشتی گارد ساحلی آمریکا که قصد داشت وارد
آبهای ونزوئال ش��ود ،بعد از اس��تماع پیام رادیویی
اخطارآمی��ز ،محدوده آبهای س��رزمینی ونزوئال را
ترک کرد تا نخستین هشدار مستقیم ارتش ونزوئال
به تروریستهای آمریکایی باشد؛ تروریستهایی که
قصد دارند با حمایت از شورش��یان در ونزوئال دولت
قانونی این کشور را سرنگون کنند که تاکنون نهتنها
موفق نبودهاند ،بلکه شاهد مرگ دموکراسی توسط
تروریس��تهای آمریکایی بودهایم .خبرها در همین
حال نش��ان میدهد «لوئیس فلوری��دو» از معاونان
خوان گوایدو ،سردسته آشوبگران ونزوئال که به جرم
همکاری با گوایدو در طراحی کودتا علیه دولت ،حکم
جلبش صادر ش��ده بود ،بامداد ش��نبه اعالم کرد از

پازل
جلوگیری از بارگیری تسلیحات فرانسوی در کشتی سعودی

تهای
یکی دیگر از تاثیرات قیام جلیقهزردها ،افزایش حساسی 
یهای رژیم فرانس�ه بوده است2 .
اجتماعی نس�بت به تبهکار 
هفت�ه پیش بود که دولت ،دس�تگاه قضای�ی و امنیتی بهخاطر
بازداشت  5روزنامهنگار این کشور به بهان ههای امنیتی زیر فشار
افکار عمومی قرار گرفتند .بویژه ش�کایت اداره اطالعات ارتش
فرانسه از تارنمای برخط «دیسکلوز» که دست به افشای اسناد
طبق هبندی شده درباره استفاده تسلیحات فرانسوی در تجاوز سعودیها و اماراتیها علیه مردم مظلوم یمن زده
بود ،سروصدای زیادی به پا کرد .در ادامه دادستانی حکم بازداشت «ژوفری لیوولسی» و «ماتیاس دستال» از
موسسان تارنمای دیسکلوز و همکار آنها در بخش تحقیقات رادیو فرانسه یعنی «بنوآ کولومبا» را صادر کرد
اما در فضای جدید افش�اگری آنها بیاثر نمانده و به بار نشس�ت .بدین ترتیب گرو ههای حقوقبشری در بندر
لوهاور مانع از بارگیری محمول ههای تسلیحاتی خریداری شده از فرانسه توسط کشتی سعودی شدند .پیش از
آن تارنمای افشاگر دیسکلوز با استناد به اطالعات نظامی درز شده ،شخص رئیسجمهور فرانسه را دالل این
تهای عربستان و امارات بابت عدم استفاده از
معامله خوانده بود و مکرون هم مجبور شد اعتراف کند از دول 
این تسلیحات علیه غیرنظامیان ضمانت دریافت کرده است .بالفاصله «محمد عبدالسالم» سخنگوی جنبش
انصاراهلل یمن این ادعای واهی مکرون و اصرار او بر فروش سالح به سعودیها  را نفاق و دورویی آشکاری برای
فرار از جنایات خواند و در توئیتی خواهان توقف همدس�تی فرانسه با ائتالف متجاوز شد .پنجشنبه گذشته
ق بش�ری در این بندر در ش�مال فرانسه وارد عمل شدند تا مانع از انتقال تسلیحات فرانسوی به
 2گروه حقو 
یک کشتی عربستانی به مقصد بندر سانتاندر اسپانیا شوند .گروه حقوقبشری فرانسوی موسوم به «آکات» از
دادگاه اداری در پاریس درخواست کرده بود فورا حکم به توقف بارگیری تسلیحات مزبور بهخاطر نقض معاهده
بینالمللی تجارت تسلیحات طبق یکی از قطعنامههای سازمان ملل بدهد ،چرا که این تسلیحات قرار بود در
جنایت علیه مردم یمن بهکار گرفته ش�ود .اگرچه دادگاه پاریس به ش�کایت آکات ترتیب اثر نداد و مقامات
فرانسوی هم ادعایی واهی را مطرح کردند که تسلیحات مزبور شامل تانک و سامانههای موشکی هدایتشونده
با لیزر علیه مردم یمن استفاده نخواهد شد اما رسوایی چنان سنگین بود که خود سعودیها زیر فشار افکار
عمومی از بار زدن این محموله جنگی منصرف شدند و کشتیشان بندر لوهاور را دست از پا درا زتر ترک کرد.

اساس آن رژیم فرانس��ه به شکل نگرانکنندهای
از گاز اش��کآور علیه معترضان طبقه زحمتکش
اس��تفاده کرده اس��ت .ب��ر این اس��اس در میان
مس��مومیتهای مختلف جلیقهزردها با گازهای
اشکآور ،مسمومیت با سیانور هشداربرانگیز بوده
اس��ت .این جنبش مجموعا تاکنون متحمل 11

کش��ته و بیش از  2هزار زخمی از اقشار گوناگون
ش��ده و نزدیک به  9هزار نفر از رهبران و فعاالن
آن توسط رژیم فرانسه بازداشت یا زندانی شدهاند.

تهای تاریخی از جلیقهزردها
■■حمای 

حمای��ت گس��ترده اقش��ار مختل��ف جامعه
فرانسوی و بویژه سندیکاها و جنبشهای کارگری

نیکالس مادورو عنوان کرد

رئیس سازمان امنیت ،طراح کودتای ناکام ونزوئال
این کش��ور گریخته و به کلمبیا پناهنده شده است.
فلوریدو که چندی پیش از سوی دیوان عالی ونزوئال
به جرم همکاری با خ��وان گوایدو در طراحی کودتا
علیه دولت این کشور برایش حکم جلب صادر شده
بود ،با انتش��ار کلیپی ویدئوی��ی از خودش گفت که
اکنون در کلمبیا بهسر میبرد .از سوی دیگر «لئونید
اسالتسکی» رئیس کمیته امور بینالمللی مجلس
دومای روس��یه اعالم کرد واشنگتن تالش میکند
با اعمال تحریم ضد ونزوئال ،این کش��ور را در تنگنا
قرار دهد با این امید که بتواند آن را به سمت بحران
و ناآرامی بکش��اند اما تاکنون تالشه��ا برای کودتا
با حمایت آمریکا در این کش��ور ناکام مانده اس��ت.
اسالتسکی به خبرنگاران گفت :با تشدید تحریمها
و وضع تحریمهای جدید ضد ونزوئال و شرکتهای
آن ،آمریکا به اعمال فشار غیرقانونی بر مقامات قانونی
جمهوری بولیواری ادامه میدهد .اقدامات آمریکا به
منزله مداخله آشکار ،گستاخانه و بیشرمانه در امور
داخلی یک کشور مستقل محسوب میشود .به گفته

این مقام پارلمانی روس ،واش��نگتن با امید بحرانی
کردن اوضاع ونزوئال این کش��ور را تحت فش��ار قرار
میدهد .وی اینگونه نتیجهگیری کرد که به هرحال
تمام تالشها ب��رای کودتا در ونزوئال تحت حمایت
آمریکا ناکام مانده است ،به همین دلیل است که به
نظر میرسد تشدید تحریمها به گونهای انتقامگیری
از دولت این کشور است .در همین ارتباط اوایل روز
جمعه ،وزیر خزانهداری آمریکا  2شرکت کشتیرانی
ونزوئالی��ی و  2فروند از کش��تیهای آنها را به اتهام
انتقال نفت از ونزوئال به کوبا تحریم کرد .واش��نگتن
در ماههای اخیر تالش کرده به منظور مجبور کردن
نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال به کنارهگیری
از قدرت ،مانع فروش نفت ونزوئال شود .در همین حال
نباید از نظر دور داشت که تالشهای آمریکا برای بر
هم زدن اوضاع داخلی ونزوئال نتوانسته شرایط را در
این کشور آنطور که انتظار میرفت دستخوش تغییر
کند .با توجه به ش��رایط به نظر میرسد ترور خوان
گوایدو یکی از محورهایی باشد که سیا آن را دنبال

از جلیقهزرده��ا در جریان تظاه��رات اول ماه مه
(روز جهانی کارگر) ،باعث اعتبار بیشتر این گروه
فاقد رهبری مشخص شد .همچنین با انتشار نامه
جمعی از ش��خصیتهای بانفوذ فرهنگی و هنری
فرانسه مبنی بر حمایت از جلیقهزردها ،آنها دیگر
پوس��ته یک گروه از «بینوای��ان» معترض طبقه
فرودس��ت را ش��کافته و تبدیل ب��ه یک حرکت
ملی برای تغییرات جدی��د در عرصه حاکمیت و
سیاس��ت فرانسه ش��دهاند .دیگر مسأله دوقطبی
فقرا ب��ا رئیسجمهور حامی ثروتمندان نیس��ت،
بلکه طغیانی است علیه ناکارآمدی و سرکوبگری
رژیم فرانس��ه .نامه مزبور ک��ه در تارنمای روزنامه
لیبراسیون منتشر شد ،به امضای بیش از ۱۴۰۰
ش��خصیت فرهنگی و هن��ری از جمل��ه ژولیت
بینوش ،امانوئل بئار ،ادوارد لوئیس و الن داماسیو
رسیده بود .این نخستین حمایت رسمی و جمعی
طبقه روشنفکر فرانسوی از این جنبش اعتراضی
به شمار میرود و در کنار حمایت یک طیف مهم و
تاثیرگذار دیگر یعنی طبقه کارگر ،به جلیقهزردها
اعتبار و همچنین بدنه اجتماعی وسیعی بخشید.
در این نامه با عنوان «جلیقهزردها :ما سادهلوح
نیستیم» از جنبش جلیقهزردها به عنوان جنبشی
یاد شده که «قدرت حاکمه در پی بیاعتبار کردن و
سرکوب شدید آنهاست ،حال آنکه تهدیدآمیزترین
خشونت جاری در جامعه فرانسه ماهیت اقتصادی و
اجتماعی دارد» .فرهیختگان و هنرمندان همچنین
این جنبش را تاریخی خوانده و از مطالبات اساسی
آن که عبارت اس��ت از یک دموکراسی مستقیم و
بیواس��طه ،عدالت و برابری اجتماع��ی و مالی در
سطحی بسیار گسترده و اقدامات فوری برای مقابله
با وضعیت بحرانی محیطزیست حمایت کردهاند.
چنین حمایتهایی باعث دستاوردهای ممتد
و روزافزون جریانی ش��ده ک��ه در ابتدای کار تنها
قیام زحمتکش��انی محسوب میشد که جانشان
از گرانی س��وخت و افزایش مالیاتها به لبشان
رس��یده بود .مثال فردای راهپیمای��ی بزرگ روز
کارگر بود که پارلمان فرانس��ه الیحه پیشنهادی
مک��رون برای اعطای اختیارات بیش��تر به پلیس
برای س��رکوب معترضان را رد کرد .جلیقهزردها
از پایی��ز گذش��ته تا ام��روز دولت مک��رون را به
عقبنشینیهای زیادی در سیاستهای طبقاتی
خود بویژه در زمینه کاهش مالیاتها و اخیرا طرح
تعطیلی مدرس��ه نخبگان برای کارمندان ارش��د
دولتی واداشتهاند .همچنین موضوع خشونتهای
اخیر پلی��س رژی��م در روز جهان��ی کارگر علیه
معترضان به سیاستهای اقتصادی دولت با فشار
هفتگی جلیقهزردها بوده که به دادستانی پاریس
کشیده ش��ده و  3پرونده تحقیقاتی برای پلیس
گشوده شده است.

میکند تا سرپوشی باشد بر شکستهای آمریکا در
یک سال گذش��ته در آمریکای جنوبی .بولتون طی
سالهای گذشته نقشههای متعددی را برای ونزوئال
در سر داشت که نتوانست به هیچکدام از آنها جامه
عمل بپوش��اند اما حاال ب��ا روی کار آمدن ترامپ به
عنوان فردی بیتجربه توانسته ایدههای خود را به او
تحمیل کند .بولتون  70ساله است و آخرین روزهای
فعالیت سیاسیاش در آمریکا را پشتسر میگذارد،
چرا ک��ه اگر ترامپ در دوره بع��دی انتخابات پیروز
نشود ،بولتون جایی در فضای سیاسی آمریکا ندارد
و اگر هم ترامپ پیروز انتخابات باش��د ،بولتون تنها
یک دوره  4ساله آن هم در صورتی که بار دیگر بتواند
اعتم��اد ترامپ را جلب کند فرصت خواهد داش��ت
ایدههای جنگطلبانه خود را پیش بگیرد .تمام این
اما و اگر در حالی اس��ت که چین ،هند و روسیه نیز
با آمریکا در ونزوئال ،ایران و کرهش��مالی تضاد منافع
دارند ،به همین دلیل ج��ز پروپاگاندا و نمایشهای
رسانهای ،اقدام عملیاتی تاثیرگذاری را تاکنون از تیم
جنگطلب آمریکا شاهد نبودهایم .آنها بیشتر نمایشی
از ابزارها و ادوات دارند که مزدوران داخلی در ونزوئال
هم به عنوان خیانتکارانی به وطن و ملت خود از آنها
حمایتمیکنند.

جهاننما

 3کشته در سیل غرب آمریکا

سیل در غرب آمریکا  3کشته بر جا گذاشته
است .بارانهای ش��دید در  3ایالت اوکالهاما،
تگ��زاس و کانزاس منجر به قطعی برق و وضع
مق��ررات منع رفت و آمد ش��د .ای��ن در حالی
اس��ت که ماه گذش��ته و در آوریل  2019هم
در همین  3ایالت توفان ش��دیدی راه افتاد که
منجر به خس��ارتهای شدیدی ش��د .نباید از
نظر دور داشت که ضعف زیرساختها بخشی
از مشکالتی است که غرب آمریکا با آن روبهرو
اس��ت .گزارشها از آوریل  2019نشان میداد
سرعت باد در برخی مناطق به  95کیلومتر در
ساعت هم رسیده بود .درباره سیل هم آنطور که
منابع خبری گزارش دادهاند آب وارد خانههای
مردم ش��ده و غیر از قطعی برق ،خسارتهای
جدی هم به شبکه توزیع آب وارد کرده است.
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س��ازمان بهداش��ت جهان��ی در تازهتری��ن
گزارش خود اع�لام کرد که از زمان آغاز جنگ
در حومه طرابلس در ماه آوریل گذش��ته میان
گروهه��ای لیبیایی تاکنون  ۴۵۴نفر کش��ته و
 ۲۱۵۴نفر نیز زخمی شدهاند .به نوشته روزنامه
«القدسالعربی» به نقل از حس��اب توئیتر این
سازمان ،همچنین بیش از  ۶۰هزار نفر در نتیجه
درگیریهای متعاقب کودت��ای نیروهای مورد
حمایت آمریکا و س��عودی علی��ه دولت قانونی
لیبی که به وقوع جنگ در  4شهر اصلی اطراف
طرابلس یعنی صبراته ،صرمان ،غریان و ترهونه
و نیز جنوب این شهر انجامیده مجبور به ترک
خانه و کاشانه خود شدهاند .در حالی که حمالت
نظامیان و شبهنظامیان تحت امر مارشال خلیفه
حفتر با حمایت عربستان سعودی ،امارات و مصر
و چراغ سبز آمریکا و ناتو برای تصرف پایتخت
لیبی وارد دومین ماه خود ش��ده است ،شورای
امنیت سازمان ملل کماکان نقشی خنثی بازی
میکند .این شورا در نشست روز جمعه خود بار
دیگر بدون آنک��ه طرف متجاوز یعنی نیروهای
حفتر را محکوم یا ملتزم به متوقف کردن جنگ
کن��د ،در بیانیهای غیرال��زامآور همه طرفهای
درگی��ر را به آتشبس و بازگش��ت به گفتوگو
تحت نظارت سازمان ملل فراخواند.

وطن امروز

شماره 7 2715
سقوط سعودی

مشق تاریخ ریاض از روی دیکته آمریکایی

شهدای مقاومت فلسطین
در فهرست تروریسم سعودی

رژیم س��عودی در امتداد طرح عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیس��تی و در یک فرافکنی
تاریخی از اتهامات تروریستیای که متوجهش
اس��ت ،ب��ه چس��باندن ان��گ تروریس��تی به
بزرگترین چهرهها و شهدای مقاومت اسالمی
جهان عرب طی قرن اخیر روی آورده اس��ت.
یک روزنامه سعودی که نام مقدسترین شهر
مس��لمین را هم یدک میکش��د در راس��تای
سیاس��تهای ری��اض برای مخ��دوش کردن
چهره مقاومت در منطقه ،فهرس��تی س��یاه از
سرشناسترین سران فلسطینی را که در مبارزه
با اش��غالگری اسرائیلیها به شهادت رسیدهاند
تح��ت عنوان « 40تروریس��ت مکتب اخوان»
منتش��ر کرده اس��ت .روزنامه سعودی «مکه»
جمعه گذشته با انتشار لیستی  40نفره ،گروه
اخوانالمسلمین را ریشه گروههایی مثل القاعده
و داعش خوانده اس��ت .در ای��ن گزارش آمده
است« :گروه اخوان المسلمین که قدیمیترین
گروه ایدئولوژیک منطقه است ،از طریق افکار
رهبر خود س��ید قطب ،مبلغ جهادی خشن،
الهامبخش بنیانگذار القاعده و از مسببان واقعی
حادثه یازدهم س��پتامبر ( )2001یعنی حمله
به  2برج تجارت جهانی و بس��یاری از حوادث
تروریس��تی دیگر است» .روزنامه مکه گزارش
خ��ود را عین��ا به تحقیقاتی از س��وی مرکزی
آمریکایی موسوم به «سیایپی» منتسب کرده
است .طبق ادعای تارنمای آمریکایی  CEPیا
«پروژه مبارزه با افراطیگری جهانی» جنبشی
ک��ه در س��ال  1928در مص��ر تح��ت عنوان
اخوانالمسلمین تأس��یس و شاخههای آن در
دنیا پراکنده ش��د ،به شکل مستقیم بر سران
تروریس��تی که از زیر عبای آن بیرون آمدهاند،
تأثیر گذاش��ته است .روزنامه س��عودی نیز به
همین منوال تروریستهای قهار دستپرورده
رژیم سعودی نظیر اسامه بنالدن (رهبر سابق
القاعده) ،ایمن الظواهری (رهبر فعلی القاعده) و
ابوبکر البغدادی (رهبر فعلی داعش) را از س��ر
خود باز کرده و دنبالهرو جریان اخوانی معرفی
کرده اس��ت« .یاس��ر الزعات��ره» روزنامهنگار و
تحلیلگر فلسطینی نزدیک به اخوانالمسلمین
نیز در واکنشی طعنهآمیز به این تاریخستیزی
ت زده است« :بخوانید و لذت
س��عودیها توئی 
ببری��د .نام  40تروریس��ت! از زندهها و مردهها
از جمله ش��یخ ش��هید احمد یاسین .کسانی
که طبق گزارش مرکزی آمریکایی که تا حاال
اس��مش را هم نشنیدهایم و فقط روزنامهای به
نام مکه آن را کش��ف ک��رده ،از مکتب اخوان
فارغالتحصیل شدهاند .به نظر میرسد برخی در
حال هذیانگویی هستند».

لشکرکشی سعودیها به قطیف

رژیم ریاض بار دیگر اقدام به لشکرکشی به
استان شیعهنش��ین قطیف در شرق عربستان
کرده اس��ت .به نوش��ته تارنمای لبنانی العهد،
کاروان��ی از نیروهای ضربت س��عودی ش��امل
خودروه��ای زره��ی از بعدازظهر دی��روز وارد
شهرک «سنابس» در شهر «تاروت» در استان
قطیف شده و مناطق مسکونی را آماج حمالت
خود قرار دادهاند .گفته میشود در ابتدا نیروهای
انتظامی رژیم از س��اعت  10صبح شنبه اقدام
ب��ه برپایی مراکز ایس��ت و بازرس��ی کرده و 3
مس��یر اصلی جزیره «تاروت» به شهر قطیف
را مسدود کردند .سپس در خیابانها و میادین
اصلی شهرک سنابس مستقر شده و چند نفر
از فع��االن و معترضان ش��یعه را تحت تعقیب
قرار دادند .در نهایت نیروهای رزمی وارد عمل
شده و ضمن محاصره برخی خانههای منطقه
ب��ا خودروهای زرهی آنها را به گلوله بس��تند.
منابع محلی از وحشت عمومی بهخاطر صدای
ش��دید تیراندازی و انفجار سالحهای سنگین
در س��نابس و همینطور جان باختن شماری
از اهال��ی خبر دادهاند .عالوه ب��ر این نیروهای
نظامی سعودی منطقه «المثلث» در المضیف
را با گلوله آرپیجی هدف گرفتند.

