
 رژیم صهیونیستی 
مصر را شریک راهبردی اسرائیل خواند

وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در دیدار با وزیر 
انرژی مصر، قاهره را شریک راهبردی تل آویو دانست 
و نقش آن را در پیشــبرد روند خیانت بار موسوم به 

»سازش« ستود.
صهیونیست ها مصر را گنج راهبردی خود می دانند. چرا که 
چه در زمان حسنی مبارک، دیکتاتورِ برکنار شده و چه در زمان 
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی، مصر همواره در راستای 
منافع صهیونیست ها حرکت کرده است. این در حالی است که 

اخیرا گزارش هایی از دوران ریاست جمهوری السیسی منتشر 
شده بود که این دوران را دوران فقر و سرکوب نامیده بودند. با 
این حال دولت مصر همچنان در مسیر صهیونیست ها حرکت 
کرده و وزیر انرژی این کشــور اخیرا به سرزمین های اشغالی 
ســفر کرد، سفری که اولین مورد در پنج سال اخیر محسوب 
می شود. در همین راستا، »گابی اشکنازی« وزیر خارجه رژیم 
صهیونیســتی در دیدار با »طارق المال« وزیر انرژی مصر، این 

رژیم را یک شریک راهبردی برای رژیم صهیونیستی خواند.

اروپا با تحریم 19 مقام دولتی ونزوئال 
راه ترامپ در این کشور را ادامه می دهد

اتحادیه اروپا دیروز نام ۱۹ مقام ونزوئالیی دیگر را 
به فهرست تحریم های خود اضافه کرد تا نشان دهد، 
در بسیاری از مسائل سیاست خارجی، تفاوتی با دونالد 

ترامپ ندارد.
 خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داده این اقدام مطابق با 
نتایج به دســت آمده در نشست ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ )6 بهمن 
99( شورای امور خارجی انجام شده است. در بیانیه شورای 
اتحادیه اروپا در این زمینه آمده: »افراد اضافه شده به لیست به 

طور خاص مسئول تضعیف حقوق انتخاباتی مخالفان و کارکرد 
دموکراتیک مجلس ملی و موارد جدی نقض حقوق بشــر و 
محدودیت آزادی های اساسی هستند«. این در حالی است که 
اتحادیه اروپا وقتی در آمریکا مخالفان نتایج انتخابات توسط 
پلیس ضد شــورش سرکوب و صدها نفر دستگیر می شدند، 

سکوت کرده و کوچک ترین موضعی علیه آن نگرفت!
این شــورا اعالم کرده، به این ترتیب مجموع تعداد افراد 

تحریم شده در ارتباط با ونزوئال به ۵۵ تن رسید.

نگاه

پرونده

اذان ظهر: 12/18 اذان مغرب: 18/12 نیمه شب شرعی: 23/36 اذان صبح )فردا(: 5/17 طلوع آفتاب )فردا(: 6/41صفحه آخر سه شنبه 5  اسفند 13۹۹  11 رجب 1442   23  فوریه2021  شماره 226۹3

افزایش 37 درصدی مرگ و میر بی خانمان ها در انگلیس طی سال 2020

نشریه هیل پیش بینی کرد

حزب جمهوریخواه آمریکا دوپاره می شود

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

جیمز جفری فرستاده وقت واشنگتن در امور سوریه:

می خواستیم مردم ایران را له کنیم
فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

سرویس خارجی-
نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد در صورت 
تأســیس حزب جدید توسط رئیس جمهور سابق این 
کشــور، نیمی از اعضای این حزب به آن می پیوندند. 
دونالد ترامپ وعده تاسیس یک حزب جدید داده است. 
زنگ ها برای فروپاشی حزب جمهوریخواه آمریکا به صدا 
درآمده اســت. اکثریت مردم این کشور که از نظام دو حزبی 
خسته شده اند، خواهان حزب جدیدی هستند و پس از اینکه 
دونالد ترامپ اعالم کرد، به دنبال تاسیس حزب خودش است، 
این تحلیل در رسانه های آمریکایی برجسته شده که، حزب 
جمهوری خواه -که ترامپ قصد جدا شــدن از آن را دارد- با 

شکل گیری این حزب جدید، دوپاره خواهد شد.
 هفته گذشته بود که رسانه های آمریکایی از قول موسسه 
نظرسنجی »گالوپ« نوشــتند، حدود دو سوم )6۲ درصد( 
مردم آمریکا معتقدند کشورشــان به حضور یک حزب سوم 
و بــزرگ، عالوه بر دو حــزب جمهوری خواه و دموکرات، نیاز 
دارد. از ســوی دیگر، هزاران نفر از هواداران ثبت شده حزب 
جمهوری خواه در ایالت های مختلف این کشور، در هفته های 
بعد از حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره، از این حزب 
جدا شده اند. نزاع بر سر ترامپ به سطح مقامات و سناتورهای 
جمهوری خواه نیز رسیده است. در همین راستا، برخی دیگر 
از رســانه های آمریکا گزارش داده اند که دست کم 6۰ نفر از 
مقامات دولت »جرج دبلیو بوش« قصد دارند به دلیل حمایت 

برخی از جمهوریخواهان از ترامپ، این حزب را ترک کنند.
 از ســوی دیگر نتایج نظرسنجی جدیدی درا ین کشور 

به بهانه اعتراضات اسپانیا

واقعیت »آزادی بیان« در اروپا

 منتشر شده که نشان می دهد جداشدگان از حزب جمهوریخواه
 به دنبال پیوستن به حزبی هستند که قرار است از سوی ترامپ 
تاسیس شود. ترامپ در انتخاباتی که برگزار شد، چیزی بالغ 
بر 7۵ میلیون رای داشت! به نوشته وبگاه »هیل«، نظرسنجی 
جدیدی که نتایج آن شامگاه یکشنبه )به وقت تهران( منتشر 
شــد، نشــان می دهد نیمی از اعضای حزب جمهوری خواه 
می گویند اگر ترامپ حزب جدیدی تأسیس کند، به آن حزب 
می پیوندند. در این تحقیق که توسط دانشگاه »ساُفک« و به 
ســفارش روزنامه »یو.اِس.آ تودی« انجام شده، ۴6 درصد از 
جمهوری خواهان گفته اند که این حزب را ترک کرده و به حزب 
ترامپ می پیوندند.۲7 درصد از اعضای حزب جمهوری خواه 
نیز گفته اند در این حزب باقی می مانند. ۲7 درصد باقی مانده 
نیز به گفته خودشان، هنوز تصمیمی در این رابطه نگرفته اند. 
آن طور که خبرگزاری فارس نوشــته، بر اساس نتایج این 
نظرسنجی، 76 درصد از جمهوری خواهان نیز تصریح کرده اند که 

در صورت حضور مجدد ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، از او حمایت 
می کنند. ۱۲ درصد به این ســؤال، پاســخ 
»خیــر« داده و ۱۲ درصد دیگر نیز گفتند 

هنوز تصمیم نگرفته اند. 
خطر امنیت ملی

خبر دیگر از آمریکا اینکه یک اندیشکده 
آمریکایی با اشاره به وخامت اوضاع ایالت 
تگزاس در پی سرمای شدید اخیر در آمریکا 
نوشــته که دیگر ایالت ها نیز با مشکالت 
زیرســاختی مواجه هســتند و این امر تهدیدی برای امنیت 

ملی آمریکا است. 
در ایــن گزارش بــه قلــم »جاناتان هیلمــن«، عضو 
ارشد اندیشــکده »آمریکن اینترپرایز« آمده: »عالئم هشدار 
دهنده همه جا مشاهده می شود. در تگزاس، طوفان زمستانی 
میلیون ها خانوار را از برق بی بهره کرده است. در ویسکانسین، 
کشــاورزان در حال تالش برای اســتفاده ایمن از تجهیزات 
مدرن در جاده هایی هستند که بیش از ۵۰ سال پیش ساخته 
شــده اند. در آریزونا، قسمتی از یک پل صد ساله در تابستان 
گذشته پس از خروج قطار از ریل در این منطقه، فروریخته. 
در فلوریدا،  از لوله های قدیمی میلیون ها گالن فاضالب نشت 
می کند. آمریکا همچون شهری است که روی یک تپه قرار دارد 
و در حال فروپاشی است«. بنا بر این گزارش، پس از سال ها 
وعده و بی عملی، احیای زیرساخت های آمریکا باید به عنوان 

یک اولویت امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد نه برعکس. 

به گزارش تســنیم این اندیشکده حتی نوشته: »مسئله 
مهم تر و فراتر از خطرات اقتصادی، رفع خرابی های زیرساختی 
امری ضروری برای امنیت ملی آمریکا است. اهمیت استراتژیک 
زیرســاخت ها چیز جدیدی نیست، اما در سال های اخیر به 
دلیل تغییر اقلیم ، نوآوری و ظهور چین مهم تر شــده است. 
آنچه در معرض خطر است آمادگی نظامی آمریکا،تاب آوری 
ملی و رقابت جهانی آن اســت... زیرساخت ها همچنین برای 
تاب آوری، توانایی احیاء از مشــکالت امری ضروری هستند. 
ســال گذشته، آمریکا ۲۲ فاجعه آب و هوایی تجربه کرد که 
زیان آنها بیش از ۱ میلیارد دالر بوده است و این یک رکورد 
جدید محســوب می شود. هیچ شخص یا مکانی در برابر این 
خطرات که بخاطر این زیرساخت های کهنه تشدید شده در 
امان نیســت. بنابر یافته های یک مطالعه آکادمی ملی "اگر 
جامعه زیرساخت های ضعیفی داشته باشد، مانند بدن انسان 
با سیســتم ایمنی به خطر افتاده، در برابر آسیب های روحی 

مقاوم نخواهد بود«.
گفتنی است چند هفته ای می شود که ایالت های جنوبی 
آمریــکا به دلیل طوفان و یخبندان، دچار بحران های عجیب 
و غریبی شــده که آبروی این کشــور مدعی را در دنیا برده 
اســت. قطع آب و برق میلیون ها نفر در کنار مرگ دست کم 
7۰ آمریکایی، از جمله این بحران اســت. بســیاری از مردم 
این ایالت ها مجبور شــده اند، برف را در ظروف آب کرده و از 
آن استفاده کنند. برخی رسانه های این کشور نیز می گویند، 
ایالت های جنوبی مثل تگزاس، ضعف های زیرساختی زیادی 

دارد که با این طوفان عیان شده است.

در جریان اعتصاب سراسری در میانمار علیه کودتای ارتش، 
هزاران معترض با وجود تهدید از سوی مقام های این کشور دست 
به تجمع زده و دست از کار کشیده اند. ارتش که قاتل مسلمانان 
میانمار است حدود 23 روز پیش علیه آنگ سانگ سوچی، دیگر 

قاتل مسلمانان میانمار کودتا و او را دستگیر کرد. 
میانمار در نخستین روز ماه فوریه میالدی )دوشنبه ۱3 بهمن( در 
میان بحران جهانی ناشی از همه گیری ویروس کووید-۱9 )کرونا( با یک 
کودتای نظامی نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. کودتای نظامیان در 
این روز که سبب بازداشت »آنگ سان سوچی«، رهبر سیاسی میانمار 
و اعضای حزب حاکم شد همچون بمبی در رسانه های جهان خبرساز 
شــد. این گونه کسانی که در نسل کشی مسلمانان این کشور در سال 

۲۰۱7 با هم شراکت داشتند، حال به جان هم افتادند.
با وجود گذشت حدود سه هفته از این کودتا، ارتش هنوز نتوانسته 
اعتراض ها و جنبش نافرمانی مدنی را که علیه کودتا آغاز شده، متوقف 
کند. در جریان اعتصاب سراســری روز دوشنبه در میانمار نیز هزاران 
معترض با وجود تهدید از ســوی مقام های این کشور دست به تجمع 
زدند و دست از کار کشیدند. در جریان اعتراض هایی که در روز شنبه 

برگزار شد، سه تن کشته شدند. 

فرستادۀ ویژه ســابق آمریکا در امور سوریه، 
به رئیس مرکــز مطالعات خاورمیانه در دانشــگاه 
»اوکالهما« گفت، هدف آمریکا این بود که مردم ایران 
را له کند، اما سیاست فشار حد اکثری واشنگتن علیه 

ایران، شکست خورده است. 
»لندیس« رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه 
اوکالهما، طی یک گفت و گوی تلویزیونی، سیاست واقعی 
آمریکا در منطقه غرب آسیا و تالش های ضدایرانی واشنگتن 
را به نقل از »جیمز جفری« فرستاده ویژۀ سابق آمریکا در 
امور ســوریه، بر مال کرد. لندیــس در گفت و گوی مذکور 
اظهار داشــت که جفری در وقت آزادش به وی گفته بود، 
کارش این است که سوریه را واقعا به باتالقی برای روسیه 
و ایران تبدیل کند. استاد دانشگاه اوکالهما در ادامه گفت، 
آمریکا قصد داشت هم »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه را 
به خاطر همراهی با ایران و حزب اهلل تنبیه کند، هم سوریه 
را به باتالقی برای روسیه و ایران تبدیل کند. وی در پاسخ 
به این سؤال که آیا آمریکا به خاطر اینکه سوریه با هژمونی 

وکیــل دختــر حاکم دوبی فــاش کرده کــه، نگهبانان 
حکومتــِی محلی که وی در آنجا در حبس اســت، دســت 
 بــه اقدامــات تحریک آمیــزی می زننــد تــا او را مجبور 

به خودکشی کنند.
اخیرا دختر حاکم دوبی با انتشار تصاویر ویدیویی اعالم کرد توسط 
نگهبانان پدرش در ویالیی به گروگان گرفته شــده است. حاال روزنامه 
»ساندی اکسپرس« به نقل از »دیوید هیگ«، وکیل »لطیفه آل مکتوم«، 
دختــر حاکم دوبی فاش کرده که »نگهبانان محلی که لطیفه در آنجا 
بازداشــت است به شکل مســتمر تالش می کنند روحیه او را تضعیف 
کرده و او را وادار به خودکشی کنند...نگهبانان ریش تراش هایی را وارد 
محل بازداشــت وی کردند. همچنین ساعتی را در محل بازداشت وی 
قرار داده اند تا هر روز دقایق و ســاعت ها را بشمارد«. طبق این گزارش، 
به نظر می رسد این اقدامات برای تشدید فشار روحی لطیفه و تحریک 

وی برای خودکشی است تا از شر او راحت شوند.
به گفته »هیگ«، لطیفه در ویالیی در کنار هتل برج العرب زندانی 
است. لطیفه بار اول در یک زندان صحرایی دور به نام العویر بازداشت 
شد اما سال ۲۰۱۸ به زندانی در ویالی نزدیک هتل برج العرب منتقل 
شد. به گفته وکالی لطیفه یک کادر امنیتی شامل ده ها تن از نیروهای 
پلیس و دوربین های مداربســته بر وی نظارت دارند. وکیل لطیفه این 
را هم گفته که موکلش ســال میالدی گذشــته به کرونا مبتال شده و 

نگهبانان اجازه مراقبت پزشکی و معالجه را ندادند.
شــنبه یکی از مسئوالن سازمان ملل از امارات خواسته بود اسناد 
و مدارکی ارائه کند که نشان بدهد لطیفه هنوز زنده است. درخواست 
ســازمان ملل بعد از آن صــورت گرفت که یک ویدیو از لطیفه پخش 
شــد که وی در آن ویدیو تصریح می کند پدرش او را گروگان گرفته و 

نگران سالمتی اش است. 
دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر ســازمان ملل نیز اعالم کرده 
که با هیئت دیپلماتیک دولت امارات در ژنو در تماس اســت و از آنها 
خواسته اطالعات بیشتری درباره وضعیت کنونی لطیفه بدهند. اینکه 
واقعا حاکم دوبی چرا قصد دارد دخترش را بکشد، مشخص نیست اما 
او چند ســال پیش نیز از دوبی گریخت ولی خیلی زود دستگیر و نزد 

پدر سنگ دلش برده شد.

56 ســال بعد از ترور »مالکوم ایکس« رهبر مســلمانان آمریکا 
خانواده وی اسنادی را منتشر کرده اند که نشان می دهد »اف بی آی« 
و »پلیس نیویورک« پشت قتل این رهبر حقوق مدنی سیاه پوستان در 

سال ۱۹65 بوده اند.
۵6 سال پیش در بیست و یکم فوریه سال ۱96۵ میالدی )یک شنبه دوم 
اسفند ۱3۴3( »مالکوم ایکس« رهبر سیاهپوست مسلمانان آمریکایی ترور شد. 
وی در سال ۱9۲۵ متولد شد و در نوجوانی با گروهی از سیاهپوستان مسلمان 
آشــنا شد و به دین اسالم گروید. این مسلمان سیاهپوست، بعد ها یک نهضت 
گســترده اسالمی را برای احقاق حقوق ســیاهان در آمریکا پدید آورد. عقاید 
انقالبی مالکوم ایکس، خشــم حکومت آمریکا و محافل نژادپرست این کشور 
را برانگیخت و ســرانجام او را هنگام سخنرانی در یک گردهمایی ترور کردند. 
مالکوم ایکس بر این باور بود که سیاهپوستان تحت ستم و رفتار تبعیض آمیز 
دولت آمریکا، می توانند در چارچوب احکام اســالم به آزادی و عدالت برســند 
و حقوق از دســت رفته خویش را بازیابند. حاال بعد از گذشت ۵6 سال از این 
ترور خانواده مالکوم ایکس اعالم کرده اند به اســناد و مدارکی دســت یافته اند 
که نشان می دهد اداره پلیس نیویورک و اف بی آی، پشت قتل این رهبر حقوق 

مدنی سیاه پوستان در سال ۱96۵ بوده اند.
 بر اساس گزارش وب سایت خبری»اکسیوس« خانواده ایکس، نامه نسبت 
داده شــده به »ریموند وود«، افسر مخفی سابق اداره پلیس نیویورک که قبل 
از مرگ معترف شــده بود پلیس نیویورک و اف بی آی در قتل مالکوم دست به 
توطئه زده اند، را علنی کردند. »وود« در نامه خود اعتراف کرده که به وی دستور 
داده شده بود اطمینان حاصل کند درهای ساختمان »هارلم«، جایی که قرار 
بود »مالکوم ایکس« به سخنرانی بپردازد، از ایمنی برخوردار نیستند. به گزارش 
ایسنا دختران مالکوم ایکس جزئیات نامه را در مکان سابق ترور پدرشان منتشر 
کردند و گفتند صحبت در این باره را تا زمان مرگ وود به تعویق انداخته اند زیرا 

از اقدام تالفی جویانه مقامات علیه» وود« ترس داشتند.
»ایلیاسا شــباز«، یکی از دختران مالکوم ایکس در کنفرانسی مطبوعاتی 
اظهار داشت: »هرگونه شواهدی که آگاهی بیشتری درباره واقعیت پشت پرده 
آن تراژدی وحشتناک به ما بدهد، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. »محمد 
عزیز« ، »مجاهد عبدالحلیم« و »خلیل اسالم« به اتهام کشتن این رهبر حقوق 
مدنی، محکوم به حبس ابد شــدند. عزیز و اسالم هرگونه ارتباط با نقشه قتل 
مالکوم ایکس را رد کرده بودند. حلیم گفته بود این دو مشارکتی در قتل ایکس 
نداشته اند. اداره پلیس نیویورک در بیانیه ای گفته تمامی سوابق موجود مربوط به 
آن پرونده را به دادستان منطقه ارائه داده و متعهد به کمک در هر نوع بررسی 

است! اف بی آی تا این لحظه از اظهارنظر در این خصوص امتناع کرده است.

درحالی که تعداد فوتی های کرونا در آمریکا، از رقم 5۱۱ هزار نفر 
فراتر رفته ، یک مقام ارشد بهداشتی این کشور هشدار داد، کرونا شرایط 

وحشتناکی را بر آمریکا تحمیل کرده است.
داده های وبگاه »ورلد امترز« نشــان می دهد که مبتالیان به ویروس کرونا 
در آمریکا تا عصر دیروز، از مرز ۲۸ میلیون و 76۵ هزار نفر فراتر رفته و شمار 
فوتی ها نیز به بیش از ۵۱۱ هزار نفر رسیده است. با عبور شمار فوتی های کرونا 
در آمریکا از ۵۰۰ هزار نفر، بایدن رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفته اســت 
به یاد قربانیان کرونا، در کاخ ســفید مراسم سکوت برگزار کند. بایدن پیش از 
رسیدن به کاخ سفید، متعهد شده بود طی ۱۰۰ روز اول ریاست جمهور خود، 

دست کم ۱۰۰ میلیون آمریکایی را در برابر کرونا واکسینه کند.
از ســوی دیگر، »آنتونی فائوچی«، مدیر »موسســه آلرژی و بیماری های 
عفونی« آمریکا، هشدار داد که همه گیری ویروس کرونا، شرایط وحشتناکی را 
در این کشور ایجاد کرده است. به گزارش فارس، فائوچی یکشنبه طی سخنانی، 
بار دیگر درباره اوضاع وخیم همه گیری ویروس کرونا در این کشور هشدار داد. 
وی گفت: »این یک رویداد تاریخی اســت و هیچ چیزی شــبیه آن در ۱۰۲ 
سال پیش و از زمان همه گیری آنفلوآنزا در سال ۱9۱۸ وجود نداشته است«.

فائوچی اضافه کرد: »واقعا شرایط وحشتناکی است که ما در آن قرار گرفته 
و همچنان در آن هستیم و به همین دلیل است که بر ادامه اقدامات بهداشت 
عمومی اصرار داریم، چون نمی خواهیم شرایط وخیم تر از قبل بشود.« بیماران 
آمریکایی حدود ۲6 درصد آمار کل مبتالیان جهانی به این ویروس را تشکیل 
می دهنــد. در حال حاضر ۱7هــزار و ۱9۸ بیمار در آمریکا در وضعیت وخیم 
به ســر می برند. این در حالی است که طبق گزارش شبکه »سی اِن اِن«، تعداد 
فوتی های ســاالنه آمریکا بر اثر عوامل مختلفی چون سوانح رانندگی، بیماری، 

خودکشی و غیره، از رقم ۲۵۰ هزار نفر کمتر است.

آمریکا مخالف بود، قصد داشــت، این کشور را له کند؟ 
گفت که قطعا این طور بوده است؛ هم پیمانی با ایران، 
یعنی دشــمنی با آمریکا. وی افزود، هدف آمریکا ایجاد 

جنگ داخلی در ایران بود.
لندیس علت اصلی حضــور نیروهای آمریکایی و 
نیروهای نیابتی آمریــکا در پایگاه »التنف« را نه صرفا 
جلوگیری از ورود ســالح های ایرانی به ســوریه، بلکه 
جلوگیری از حمل کاال به سوریه و فروپاشی اقتصادی این 
کشور اعالم کرد. وی گفت، در نزدیکی پایگاه التنف، یک 
آزاد راه قرار دارد و از این آزاد راه، کاالهای اقتصادی وارد 
سوریه می شده است. ولی آمریکا جلوی این داد و ستد 
را گرفته است. وی گفت: آمریکا هر گونه رفت و آمدی 

را در این آزاد راه مسدود کرده و هدفش، خفه کردن اقتصاد 
سوریه است. هدف بیان شده این است که می خواهند جلوی 
حمل ســالح توسط ایران را بگیرند. ایران می تواند از راه های 
دیگر هم سالح منتقل کند. هدف، خفه کردن تجارت سوریه 
است و این اقدام سوریه را فقیرتر می کند. این سیاست احمقانه 

بوده و تغییر آن، بسیار سخت است، چون به اسرائیل مربوط 
می شود. هر سیاستمداری که بخواهد اسرائیل را برنجاند، بهای 

خیلی سنگینی باید برنجاند.
این استاد دانشــگاه افزود: فشارهایی که بر ایران اعمال 
می شــود، با هدف ایجاد شکاف در نظام جمهوری اسالمی و 

تغییر نظام اســت. این سیاست، اشتباه و برای آمریکا بسیار 
مخرب بود. 

به گفته وی، هدف آمریکا، فشار بر مردم ایران، از لحاظ 
سیاسی و اقتصادی، است و این برای آمریکا پیامدهای بدی 

دارد، چون دوستان آمریکا را نیز از این کشور دور می کند.
این اظهارات به خوبی نشان می دهد که کل پروژه سوریه، 
با هدف در هم پیچیدن نظام های ایران و ســوریه و جنبش 
حزب اهلل کلید خورده بود. خصوصا، آمریکا داعش را با هدف 
ضربه زدن به ایران ایجاد کرده بود. این چیزی است که کیهان 
از ابتدا بر آن پا فشاری می کرده است. مورد دیگری که آمریکا 
قصد داشت آن را هدف قرار دهد، نفوذ ایران در منطقه بوده 
است. اما، اکنون ما می بینیم که شرایط، کامال بر عکس شده 
و جایــگاه ایران، حزب اهلل و مقاومت در منطقه و عراق، بیش 

از پیش تقویت شده است. 
چندی قبل نیز »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان 
ملل، گفته بود که هدف آمریکا، ایجاد نارضایتی و جنگ داخلی 

در ایران بوده است.

پس از 56 سال فاش شد

 نقش پلیس نیویورک 
در ترور مالکوم ایکس

مقام ارشد بهداشتی آمریکا:

کرونا شرایط وحشتناکی را
بر آمریکا حاکم کرده است

جان دختر حاکم دبی در خطر است
تالش پدر برای خودکشی دختر!

تحقیقات نشان می دهد میزان مرگ و میر در 
بین بی خانمان های انگلیسی در سال 2۰2۰ بیش از 

یک سوم افزایش یافته است.
 »انجمــن بی خانمان ها در بریتانیــا«، 976 مورد 
مرگ و میر را در بین بی خانمان ها در انگلیس، اسکاتلند، 
ولز و شمال ایرلند در سال گذشته میالدی به ثبت رسانده 
است. این میزان از مرگ و میر افزایش 37 درصدی شمار 
کشته شدگان بی خانمان را نسبت به سال ۲۰۱9 نشان 
می دهد. این آمار و ارقام شامل مرگ و میر بی خانمان هایی 
اســت که در خیابان ها، در »اســکان موقت« یا بر روی 

نیمکت ها می خوابیده اند.
این آمار در حالی منتشر شده که دولت انگلیس در 
اجرای طرح اســکان اضطراری ظاهراً موفق عمل کرده 

اســت. طبق این طرح برای حدوداً ۱۵ هزار بی خانمان 
که با بیماری کووید-۱9 نیز دست و پنجه نرم کرده اند، 
اسکان های ضروری فراهم شده است. به گزارش فارس، 
طبق این گزارش کمتر از 3 درصد از این مرگ و میر ها 
بــه ویروس کرونا مربوط بوده انــد. همچنین طبق این 
تحقیقات 36 درصد از این مرگ و میر ها نیز به مصرف 
مــواد مخدر و الکل مربوط بوده و ۱۵ درصد از آنان نیز 

خودکشی کرده اند.
پیش از این نیز در حالی که انگلیس با افزایش میزان 
 تلفات و مبتالیان به کرونا رو به رو بود، مرکز »جنریشن رِنت« 
که در این کشــور مســائل مربوط به مسکن را بررسی 
می کند گفته بود بیش از نیم میلیون مستأجر پرداخت 

اجاره بهای خود را به تعویق انداخته اند.

گفتنی است، چندی پیش شرکت های قطار مسافرتی 
در »بریتانیا« طرح بلیط مجانی به افرادی که در فرار از 
خشونت خانگی هســتند را مطرح کرد. در توضیح این 
خبر آمده بود که طرح »با قطار به پناهگاه« به وســیله 
شرکت های قطار این کشور و سازمان های خیریه کمک 
به زنان اجرا شده اســت. کسانی که در مسیر رفتن به 
پناهگاه های اجتماعی هســتند، می توانند از این بلیط 
رایگان بهره مند شــوند. این خبر و اخبار مشابه واقعیت 
تلخ خشونت های خانگی را که پیشتر کم تر عیان می شد 
را عیــان می کند که با قرار دادن این خبر کنار اخبار باال 
وضعیت نامســاعد اجتماعی کشور توسعه یافته ای چون 
انگلیس روشن می شود که مواهب صنعت و نفوذش به 

بسیاری از مردمش نرسیده است. 

انیس نقاش، مبارز سرشناس لبنانی، در سن 70 سالگی درگذشت
شبکه خبری »المیادین« از درگذشت »انیس نقاش« 
از چهره های قدیمی و سرشناس مقاومت و تحلیلگر 

برجسته لبنانی خبر داد.
دیروز شبکه المیادین طی خبری فوری اعالم کرد، »انیس 
نقاش« مبارز سرشناس لبنانی در 7۰ سالگی درگذشت. برخی 
منابع خبری با بیان اینکه نقاش در دمشــق فوت کرده علت 

درگذشت وی را ابتال به کرونا اعالم کردند. 
»انیس نقاش« مبارز لبنانی و عضو ســابق جنبش فتح 
بــود که بخش بزرگی از عمر خــود را در راه مبارزه با رژیم 
صهیونیستی صرف کرد. نقاش در سال ۱96۸ به جنبش فتح 
پیوست و مسئول آموزش نیروهای این جنبش در اردوگاهی 

در جنوب لبنان را بر عهده داشت. 
او همچنین در تمامی ســال های مبارزه ارتباط قوی با 
حزب اهلل لبنان و شخص »شهید عماد مغنیه« داشت طوری 
که در مصاحبه ای گفته بود: »اگر کســی به من می گفت که 
همه جان و وجودم را برای یک ســاعت از عمر او بدهم، این 

کار را برای کسی جز عماد نمی کردم«.
او همچنین در ســال های اقامت در 
دمشق، مرکز مطالعاتی امان را راه انداخت. 
بســیاری از کاربران عربی نوشــته اند که 
انیس نقــاش تمامی عمر خــود را برای 
آزادی فلسطین و مقاومت هزینه کرد. چه 
زمانی که در دوره جوانی در لبنان نیروهای 
فتح را آموزش می داد، چه زمانی که برای 
انقالب اســالمی ایران دست به سالح برد 
و چــه زمانی که با اقامت در دمشــق به 
فعالیت پژوهشــی و رسانه ای در راستای 

اهداف مقاومت مشغول شد.
او در سال ۱9۸۰ به اتهام تالش برای ترور بختیار آخرین 
نخست وزیر ایران قبل از پیروزی انقالب به زندان افتاد. او پس 
از آزادی از زندان فرانسه در سال ۱99۰ به تهران بازگشت و 
زندگی عادی اش را خارج از وطن خود از سر گرفت. اگر چه 

در ســال های پس از آزادی بارها به لبنان و سوریه هم سفر 
کرد. انیس نقاش در طول سال های گذشته به عنوان پیشگام 

رسانه ای در حوزه مقاومت فعال بود.
 روزنامــه کیهــان در واپســین روزهای ســال ۱39۵ 

مصاحبه ای با این مبارز فلســطینی انجــام داد. وی در این 
مصاحبه تاکید کرد: »فلسطین هنوز مسئله مرکزی و اساسی 
برای ملت های عرب و اســالمی است نه دولت ها. االن معلوم 
شده که دولت ها به فلسطین خیانت می کنند. نقاب همکاری 
اعراب با اسرائیل کنار رفته است و برخی از کشورهای عربی 

می خواهند علنی با اسرائیل همکاری کنند«. 
وی همچنین در این مصاحبه به نابودی اسرائیل نیز اشاره 
کرد: »اسرائیل از درون نابود می شود. مقاومت فلسطین و لبنان 
هرروز از روز پیش آماده ترند و درســت است که االن جنگ 
 نیست اما خود اسرائیلی ها می دانند که بچه های غزه روز به روز 
خودشــان را برای جنگ بعدی آماده می کنند. هم از لحاظ 
تسلیحات و هم از نظر تعداد پرسنل. اسرائیلی ها احساس خطر 
جدی کرده اند همان طور که سید حسن نصراهلل می گوید نه 
فقط یک نقطه بلکه همه فلسطین اشغالی حتی مرز های آبی 
به عرض 3۰۰ کیلومتر در تیررس مقاومت است. یعنی امنیت 

اسرائیل از بین رفته است«.

با وجود گذشت 23 روز از کودتا
 میانمار همچنان در آتش 

ناآرامی های سراسری می سوزد

یک سازمان جهانی امدادرسانی اعالم کرد، فروش 
موجب طوالنی تر  به سعودی ها،  انگلیسی  تسلیحات 
شدن جنگ علیه یمن شده است. انگلیس از فروش 

سالح به عربستان، ۱5 میلیارد پوند سود برده است. 
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۵ که عربستان و امارات به یمن 
حمله کرده اند، سیاست های خود را به گونه ای طراحی کرد که 
مقدمات فروش سالح بیشتر در این جنگ را مهیا نماید. در 
عمل نیز این مسئله محقق شد و عربستان ۱۵ میلیارد پوند 
سالح از انگلیس خریداری و با آن، مردم بیگناه یمن را قتل عام 
کرده است. در این میان، سازمان جهانی »آکسفام«)سازمان 
جهانی امداد رسانی و مبارزه با فقر(، سیاست انگلیس را عامل 

طوالنی شدن جنگ یمن دانسته است. 
به گزارش فارس، آکسفام« در این باره توضیح داد، انگلیس 
از طریق صادرات تجهیزات سوختگیری هوایی برای نیروهای 

سعودی، باعث تداوم کشتار مردم یمن شده است. 
به نوشــته روزنامــه »گاردین«، امتیاز اســتفاده از این 
تکنولوژی، تابســتان امســال و پس از اتمام محدودیت های 

تســلیحاتی، صادر شده اســت. عالوه بر این، یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دالر تســلیحات دیگر نیز لندن به ســعودی ها 

فروخته است. 
»سم نِیدل« مسئول سیاست گذاری و مشاوره آکسفام، 
دراین باره گفت: »همزمان با درخواســت آمریکا برای خاتمه 
جنگ در یمن، انگلیس جهت مخالف را پیش گرفته اســت. 
انگلیس با فروش تســلیحات و تجهیزات ســوختگیری، که 
حمله های هوایی را تسهیل می کنند، باعث تداوم بیشتر جنگ 

بی رحمانه تحت رهبری سعودی ها شده است.«
در حال حاضر، پیشروی نیروهای دولت نجات ملی یمن به 
سمت شهر »مأرب«، آخرین پایگاه دولت تحت حمایت ریاض 
در شمال، ادامه دارد و ائتالف متجاوز سعودی  برای جلوگیری 
از این پیشــروی، به حمالت هوایی متوسل شده است. نیدل 
افزود: »انگلیس مدعی حمایت از صلح در یمن اســت. اثبات 
این ادعا می تواند با خاتمه فوری فروش تسلیحات آغاز شود، 
تسلیحاتی که ممکن است علیه غیرنظامیان استفاده شده و 

بحران انسانی را تشدید کند.«

حیله های آل سعود در مأرب
امــا در ارتباط با پیشــروی نیروهای انصاراهلل در شــهر 
»مارب« و شکست های پی در پی آل سعود، اکنون متجاوزان به 
دنبال استفاده از ابزار فتنه در این شهر برآمده اند. در واقع، پس 
از اعالم همبستگی تروریست های داعش و القاعده با عربستان 
در مــارب، وعده های مالی یا تحریکات مذهبی، آخرین امید 

آل سعود به شمار می رود.
به نوشته روزنامه االخبار لبنان، در کنار توجه به تحوالت 
میدانی و پیشــروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در 
یمن، باید به یک کارزار بســیار مهم دیگر نیز توجه داشت. 
طبق این گزارش، ســعودی ها مهم ترین ســالح خود، یعنی 
تحریک مذهبی و تحریک تفاوت های عقیدتی میان مناطق 
مختلف یمن، را به میان کشــیده اند و هر زمان که در میدان 
نبرد شکســت می خورنــد، به این روش پنــاه می برند. این 
شــیوه امروز در عملیات مأرب نیز تکرار می شــود و عوامل 
سعودی شــعارهایی از قبیل »دفاع از مکه مکرمه و صحابه 
پیامبر)ص(« ســر می دهند. در کنار این، وعده های مالی نیز 

به وفور داده می شود. از این رو، نباید از پیدا شدن سر و کله 
تروریســت های داعش در مأرب و جنگ علیه دولت، ارتش و 

انصاراهلل، تعجب کرد. 
در این گزارش آمده آست:»از این رو، شاهد هستیم که 
ائتالف ســعودی به افراد خود مأموریت داده است که قبایل 
مأرب را به جنگ با ارتش و کمیته های مردمی یمن تحریک 
کنند و از هر راهی از قبیل تشویق و ارعاب بهره ببرند. در این 
میان، هیچ رئیس قبیله ای حق بی طرفی ندارد و اگر قبیله ای 

خواستار بی طرفی باشد، تهدید به بمباران هوایی می شود.«
از ســوی دیگر، »محمد علی طعیمــان« عضو مجلس 
شــورای یمن، گفته که عناصر داعش بــه صورت علنی در 
مأرب حضور دارند و بیانیه اخیر این گروه، بیانگر مشــارکت 
این گروه تروریســتی در کنار ائتالف متجاوز سعودی است. 
طعیمــان بر این باور اســت کــه هدف از بیانیــه فوق، این 
اســت که مأرب به عنوان »امــارت« داعش در یمن معرفی 
 شــود تا بتواند تروریســت ها را از سایر مناطق جهان به این 

منطقه بکشانند.

گزارش آکسفام از سیاست های انگلیس برای طوالنی شدن جنگ یمن

امین االسالم تهرانی
تقریبــاً یک هفته پیــش خواننده ای چپ و منتقد پادشــاهی در 
اسپانیا دستگیر شد. اعتراضات علیه دستگیری »پابلو هاسل«، خواننده 
اســپانیایی و در حمایت از آزادی بیان در بارسلونا برای ششمین شب 
پیاپی به درگیری و خشونت بین پلیس و معترضان منجر شد. به گفته 
تحلیلگران، دستگیری او که به اعتراض علیه سلطنت این کشور به ویژه 
درخصوص فروش ســالح به آل سعود شهرت دارد، مسئله آزادی بیان 
را در اسپانیا به چالش کشیده است. این اعتراضات که در پی انتخابات 
هفته گذشته کاتالونیا در حال وقوع است، آشوبی اساسی در این کشور 

به راه انداخته است.
اگرچه گفته می شــود بازداشت این خواننده به دلیل جرائمی چون 
انتشار توئیت هایی علیه سلطنت و تحریک تروریسم بوده است، اما مردم 
اسپانیا، به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی، آن را مقابله با آزادی بیان 
دانســته اند. این خواننده در یکی از ترانه های خود گفته بود: »به خاطر 

کشتار نظامی سعودی است که کودکان در یمن رنج می کشند«.
باید توجه کرد که پابلو هاسل را در انتقاد به فروش سالح اسپانیا به 
پادشاهی سعودی بازداشت و این حکم را ذیل دفاع از تروریسم موجه 
کرده اند. هاسل در سال ۲۰۱۸ به بهانه ستایش تروریسم و محکوم کردن 
پادشــاهی اسپانیا در بیش از 6۰ توئیت در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱6 
به 9 ماه حبس محکوم شــد. این خواننده به صورت داوطلبانه قرار بود 
اوایل ماه جاری میالدی خودش را به زندان معرفی کند اما امتناع کرد 

و در نهایت ۱6 فوریه )۲۸ بهمن( بازداشت شد.
پس یک مســئله، دستگیری این شــخص است که جرمش برای 
مثال بیاِن انتقادش از فروش سالح به آل سعود و حمایتش از کودکان 
بی دفاع یمنی است و مسئله دیگر برخورد خشونت بارِ استمراری در این 
حدود یک هفته با معترضانی است که به بازداشت او معترض اند. البته 
باید توجه کرد که با برخورد خشونت آمیز پلیس اسپانیا، اعتراضات نیز 

رادیکال و خشن شده است.
باید توجه کرد که مورد اســپانیا تنها یک مورد اســت، ما نزدیک 
به همین وقایع را در اواخر ســال گذشــته در فرانسه دیدیم. پس هم 
برخورد قهری با کســی که جرمش انتقاد است - آن هم در حد زندان 
افکندن- خالف آزادی بیان و رسانه با معیارهاِی اهالِی مغرب زمین است، 
هم توجیه کردِن این واقعیت به عنوان مبارزه با تروریســم خالف این 
آزادی هاست و هم سرکوب خشونت بار منتقداِن این دستگیری خالف این 
معیارهاست. در واقع اولی »سرکوبی« است و دومی »سرکوبی مضاعف«. 
در پایان این ســؤال بی پاســخ می ماند که »چرا جریان های اصلی 
رسانه در غرب چه چپ، چه راست - البته این مفاهیم را با مسامحه به 
کار می بریم- این مسائل را اگر در غرب به وقوع بپیوندد چندان جدی 
نمی گیرند، اما کمتر از آن را اگر در کشــورهای مخالف هژمونی غرب 

رخ دهد در بوق می کنند؟«


