
حمالت اصحاب کهف
به دو کاروان لجستیک آمریکا در عراق

دو کاروان حامل تجهیزات لجستیک اشغالگران 
آمریکا در اســتان های القادسیه و المثنی در جنوب 
عراق، هدف قرار گرفتند. گروهی موسوم به »اصحاب 

کهف« مسئولیت حمالت را بر عهده گرفته است.
کانال رسانه ای »صابرین نیوز« نزدیک به مقاومت عراق، 
از هدف قرار گرفتن این دو کاروان در شــهرهای الدیوانیه و 
السماوة خبر داد. به گزارش فارس، گروه موسوم به »اصحاب 
الکهف« عراق، عصر دوشنبه، مسئولیت هدف قرار دادن این دو 

کاروان آمریکایی را برعهده گرفت و اعالم کرد که »در ساعت 
۷:۱۵ صبح امروز یک کاروان لجستیک را در شهر السماوة واقع 
در استان المثنی و در ساعت ۹:۰۰ صبح یک کاروان لجستیک 
را در شهر الدیوانیه واقع در استان القادسیه )الدیوانیه( هدف 
قرار داده اســت.« گفتنی است، این  گروه، تاکنون چندین بار 
مسئولیت حمله به کاروان های آمریکایی را بر عهده گرفته و 
اعالم کرده است که از رسیدن تدارکات به نیروهای آمریکایی 

جلوگیری خواهد کرد. 

صهیونیست ها ده ها هزار ُدز واکسن فاسد
به غزه فرستادند!

وزارت بهداشت غزه اعالم کرد که رژیم صهیونیستی 
50 هزار دوز واکســن ارسالی از رام اهلل را در شرایطی 
نامناسب نگهداری کرده و پس از فاسد شدن آن را به 

غزه تحویل داده است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری »عرب۴۸«، وزارت بهداشت 
 نــوار غزه در ایــن خصوص توضیح داد که روز پنجشــنبه، 
۵۰ هزار ُدز واکسن »اســپوتنیک الیت« از انبارهای وزارت 
بهداشت رام اهلل به نوار غزه ارسال شده است. طبق این بیانیه، 

این واکسنها که از راه گذرگاه »کرم ابوسالم« )تحت کنترل 
رژیم صهیونیستی( وارد نوار غزه شدند، به منظور تأیید ایمنی 
و مطمئن شــدن از کیفیت آن مورد بررسی قرار گرفتند که 
پس از بررسی ها مشخص شد تاریخ مصرف واکسن ها به اتمام 
رســیده است. وزارت بهداشت غزه با تأکید بر اینکه این نهاد 
تحت اقداماتی سخت گیرانه واکسن ها را مورد آزمایش و بررسی 
قرار می دهد، اعالم کرد که مطابق با راهنمای واکسن ها تمام 

این ۵۰ هزار ُدز را از بین برده است.

اذان ظهر: 12/59، اذان مغرب: 19/30، نیمه شب شرعی: 0/17، اذان صبح )فردا(: 5/23، طلوع آفتاب )فردا(: 6/48صفحه آخر چهارشنبه 24 شهریور 1400  8 صفر 1443   15 سپتامبر 2021  شماره 22842

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

سید حسن نصراهلل تشریح کرد

معامله سوخت میان ایران و لبنان
معادله منطقه را تغییر داد

 منطقه صنعتی سواحل شمالی امارات 
در آتش سوخت

احتمال حمله مجدد هواداران ترامپ
به ساختمان کنگره

پنتاگون، تحقیق درباره کشتار کودکان افغان در کابل را نپذیرفت!

پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از حمله طرفداران افراطی ترامپ 
به کنگــره آمریکا پلیس امنیتی آمریکا در تالش اســت حصار های 
اطــراف کنگره را به دلیل آنچه احتمال حمله مجدد به کنگره نامیده 

است، دوباره نصب کند.
در آمریــکا نگرانی ها از احتمال دوباره حملــه طرفداران ترامپ به کنگره 
این کشــور باال گرفته است. پیش از این، سه منبع آگاه گفته بودند گروه های 
افراطی راست گرا قصد دارند در تاریخ ۱۸ سپتامبر )شنبه 2۷ شهریور( مقابل 
کنگره آمریکا و در حمایت از حدود ۶۰۰ نفری که قرار است به جرم حمله به 
کنگره در تاریخ ششم ژانویه )۱۷دی(محاکمه شوند، تظاهرات کنند. بر اساس 
گزارش ها با افزایش نگرانی ها از احتمال تکرار حمله حامیان »دونالد ترامپ« 
به ساختمان کنگره این کشور، حصارهای امنیتی اطراف محوطه این مجموعه 
زودتر از موعد دوبــاره رخ نمایی خواهند کرد.»تام مانگر« رئیس نیروی پلیس 
کنگره آمریکا بامداد سه شــنبه اعالم کرد که حصارهای امنیتی موقت اطراف 
ســاختمان کنگره را زودتر از زمانی که طرفداران ترامپ قرار است مقابل این 
مجموعه تظاهرات کنند، برپا می کنند. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، مانگر 
در این باره توضیح داد: »ما اینجا هستیم تا از حق همگان ذیل متمم اول قانون 
اساسی مبنی بر تظاهرات مسالمت آمیز، حفاظت کنیم. به هرکسی که درباره 
ایجاد دردســر فکر می کند، هشدار می دهم که در خانه بماند. ما قانون را اجرا 

می کنیم و خشونت را برنمی تابیم«.
یــک هیئت امنیتی در آمریکا نیز در بیانیه ای اعالم کرد: از پلیس کنگره 
آمریکا خواســته شــده حصار های امنیتی اطراف ساختمان کنگره را پیش از 
۱۸ سپتامبر، تاریخی که پیشتر برای نصب حفاظ ها اعالم شده بود، دوباره در 
محلشــان مستقر کنند چرا که در روز های اخیر مقامات امنیتی در واشنگتن 

بار ها چندین اخطار وضعیت اضطراری دریافت کرده اند.
ششــم ژانویه )۱۷ دی( کنگــره آمریکا در حال شــمارش آرای مجمع 
گزینندگان )الکترال کالج( برای تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که 
بعــد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی گیری در ایالت آریزونا، 
ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطالح مسالمت آمیز برگزار کنند.

حامیان ترامپ اما در جمعیت بســیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از 
درگیر شــدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ســاختمان و اتاق های 
مختلف آن باز کردند. در جریان این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس 
کشته شدند. حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا استیضاح دوم 
او در کنگره را رقم زد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس ســنای آمریکا با 

مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد و شکست خورد.

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا با توجیه حمله 
هواپیماهای این کشــور به منزلی در کابل که منجر 
به کشته شدن حداقل ۱0 غیرنظامی افغان شد، گفت 
پنتاگون برنامه ای برای اعزام بازرس جهت تحقیق در 

این باره ندارد. 
یکشنبه هفتم شهریور ماه بود که رسانه ها از یک حمله 
پهپادی ویرانگر به یــک خودرو در نزدیکی فرودگاه کابل از 
سوی آمریکا خبر دادند. شبکه خبری »فاکس نیوز« درباره 
این حمله نوشته بود این حمله در فاصله 3 کیلومتری فرودگاه 
کابل انجام شــده و طی آن دو عضو گروه تروریستی داعش 
کشته شدند. اما ســی ان ان همان زمان به نقل از شاهدان 
عینی گزارش داد که در این حمله ۹ عضو یک خانواده شامل 
۶ کودک کشــته شــده اند. اما هفته گذشته نیویورک تایمز 
با انتشار گزارشــی اعالم کرد خبری از تروریست ها نبوده و 
حمله پهپادی آمریکا منجر به کشــته شدن امدادگری شد 
که هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با داعش نداشت. به گزارش 
نیویورک تایمز در این حمله وحشتناک۱۰ عضو خانواده  این 

امدادگر از جمله هفت کودک کشته شدند.
در خبری دیگر از این جنایت پنتاگون رسماً اعالم کرد 
درباره این جنایت تحقیق نمی کند. »جان کربی« سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا شامگاه دوشــنبه گفت این کشور قصد 
ندارد برای بررســی کشــتار غیرنظامیــان در حمله اخیر 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به اطراف فرودگاه کابل، 
بازرس به افغانستان اعزام کند. به نوشته وبگاه »هیل« کربی 

تنها پس از گذشت 20 روز از وقوع آتش سوزی در مجاورت 
فرودگاه دبی، منابع اماراتی از وقوع یک آتش ســوزی بزرگ 
دیگر در منطقه صنعتی »ام الثعوب« در شمال این کشور خبر 

دادند. 
 منابع اماراتی، عصر دیروز از وقوع یک آتش سوزی بزرگ در شهر 
»ام القیوین« در نزدیکی ســواحل شمالی این کشــور خبر دادند. بر 
اســاس گزارش روزنامه اماراتی »البیان«، دفتر اطالع رســانی شورای 
اجرایی امارات ام القیوین اعالم کرده اســت که این آتش ســوزی در 
منطقه صنعتی »ام الثعوب« در یک کارگاه الستیک  ســازی به وقوع 
پیوسته اســت. طبق گزارش البیان، گروه های امدادی به محل اعزام 
شــده اند و در تالش بــرای خاموش کردن این آتش هســتند. منابع 
اماراتی درباره تلفات جانی یا خسارت مادی ناشی از این حادثه منتشر 

نکرده اند.
این گزارش در حالی منتشــر شده است که امارات حدود 2۰ روز 
قبل نیز شاهد یک آتش ســوزی بزرگ در مجاورت فرودگاه دبی بود. 
منابع خبری اماراتی حدود ســه ماه گذشــته نیز از وقوع یک انفجار 
مهیب در بندر »جبــل علی« دبی خبر داده بودند. چند هفته پس از 
انتشــار این گزارش، پایگاه خبری شبکه »المیادین« با دست یابی به 
نامه ای از رئیس پلیس دبی فاش کرد که در پی انفجار بندر جبل علی، 

پنج مهندس صهیونیست کشته و زخمی شده اند.
امارات با مشــارکت در جنگ یمن بارهــا از طرف انقالبیون یمن 
تهدید شــده و حتی دبی هدف موشــک های انصاراهلل نیز قرار گرفته 

است.

 پلیس اندونــزی اعالم کرد کــه یگان ویژه 
ضد تروریسم این کشور سرکرده گروه تروریستی 
انفجارهای گذشته این کشور را  القاعده و متهم 

دستگیر کرده است.
پلیس اندونزی روز دوشنبه اعالم کرد که یگان ویژه 
ضد تروریسم اندونزی فردی مظنون به سرکردگی گروه 
تروریســتی القاعده و متهم انفجارهای گذشته در این 
کشور را دستگیر کرده است. »احمد رمضان« سخنگوی 

پلیس اندونزی گفت که »ابو روسدان« اواخر روز جمعه 
نزدیک »جاکارتا« همراه ســه تــن از اعضای مظنون 

دستگیر شد.
مقامات اندونزی معتقدند که فرد دســتگیر شــده 
سرکرده اصلی القاعده در اندونزی است. این گروه مستقر 
در جنوب شرقی آسیا به طورگسترده مسئول حمالت 
در فیلیپین و اندونزی است، از جمله بمب گذاری سال 
2۰۰2 در جزیره تفریحی »بالی« که به کشــته شدن 

2۰2 نفر از جمله شماری گردشگرخارجی منجر شد.
این مقام پلیس اندونزی موج دستگیری ها را بخشی 
از سرکوب گســترده تر در سراسر کشــورعلیه القاعده 
توصیف کرد و افزود که پلیس همچنان در جست وجوی 
سایر اعضای مشکوک است. به گزارش فارس، روسدان 
۶۱ ســاله متولد جاوه مرکزی، در سال 2۰۰3 به دلیل 
 پناه دادن به یک شبه نظامی محکوم به بمب گذاری های 

بالی که به اعدام محکوم شده بود، به زندان افتاد.

سرویس خارجی-
 انتشار اخبار حاکی از وخامت حال »زکریا الزبیدی« 
یکی از چهار اســیر عملیات تونل آزادی که مجددا 
توسط رژیم صهیونیســتی بازداشت شد، انقالبیون 
جنیــن را به حال آماده بــاش درآورده و مردم را در 
 این شــهر و شــهرهای کرانه باختری به خیابان ها

 کشاندند.
زکریا زبیدی ۴۶ ساله فرمانده سابق گردان های »شهدا 
االقصی«، شــاخه نظامی وابســته به جنبش فتح است که 
از سال 2۰۱۹ در بازداشــت رژیم صهیونیستی بوده و طی 
عملیات تونل آزادی به همراه پنج اسیر دیگر از زندان جلبوع 
در شمال سرزمین های اشغالی فرار کرد، اما او و سه نفر دیگر 
از این اســرا مجددا بازداشت شــدند. خبرهای منتشر شده 
نشان می دهد که وی تحت شکنجه صهیونیست ها قرار دارد.
مرکز »نادی االســیر الفلسطینی« شــامگاه دوشنبه از 
کمیته بین الملل صلیب سرخ و همه نهادهای ذیربط با حقوق 
بشــر خواست برای اطالع از سرنوشــت چهار اسیر عملیات 
تونل آزادی که مجددا بازداشــت شده اند، اقدام فوری کرده 
و به خانواده هایشــان اطمینان خاطر دهند. به نوشته وبگاه 
فلسطین الیوم، در بیانیه  این مرکز آمده است: »سیاست رژیم 
اشغالگر مخفی نگاه داشتن اطالعات و مکان بازداشت چهار 
اسیر فلسطینی و ممانعت از حق آنها در مالقات با وکالست 
و انتشار اخبار درباره اینکه دوبار زکریا الزبیدی به بیمارستان 
منتقل شده نگرانی درباره سرنوشت این اسرا را بیشتر کرده 

پس از گزارش منابع عبری  زبان درباره ســقوط مشــکوک یک 
هواپیمای شخصی در نزدیکی ترکیه، یک رسانه صهیونیستی خبر داد 
که یکی از کشته شدگان، از شاهدان پرونده فساد نخست وزیر سابق 

این رژیم بوده است.
منابع  عبری زبان، شامگاه دوشنبه، خبر دادند که یک هواپیمای شخصی 
صهیونیســتی حین پرواز به ســوی یونان در نزدیکی جزیره »ســاموس« در 
مجاورت ترکیه ســقوط کرده و در پی آن دو نفر کشــته شــده اند. بر اساس 
گزارش پایگاه صهیونیستی«2۰آی. ال«، یکی از افرادی که در پی سقوط این 
هواپیما کشته شده است، کارمند ســابق وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی 
و از شاهدان پرونده فساد نخست وزیر ســابق این رژیم بوده است. این پایگاه 
صهیونیســتی در ادامه همچنین خبر داد که علت سقوط این هواپیما تا این 

لحظه مشخص نشده است.
طبق گزارش ها، این هواپیما ساعت 2۰ دوشنبه به وقت فلسطین از صفحه 
رادار محو شده و پس از لحظاتی مشخص شده است که این هواپیما پیش از 
رســیدن به مقصد سقوط کرده است. ارتش یونان برای مشخص کردن محل 
دقیق سقوط هواپیما و خارج کردن اجساد بالفاصله نیروهای خود را به محل 

اعزام کرده است.
در حال حاضر، چهار پرونده فســاد مالی تحت عنوان پرونده های ۱۰۰۰، 
2۰۰۰، 3۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ علیــه بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر ســابق رژیم 
صهیونیستی مطرح است و او، پیشتر، درباره این پرونده ها مورد بازجویی قرار 
گرفته اســت. یکی از پرونده هایی که دادســتان کل رژیم صهیونیستی رسماً 
نتانیاهو را بر اســاس آن متهم خواهد کرد پرونده موسوم به »۴۰۰۰۰« است؛ 
او در این پرونده به »شــائول ایلوویچ« مالک شــرکت »بِِزک« میلیون ها دالر 
تسهیالت مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری »والال« وابسته به این سرمایه دار 

صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه ای بهتری داشته باشد.

سرویس خارجی-
»سید حسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان، با 
تشریح به هم خوردن محاسبه آمریکا و غرب گرایان 
با رسیدن کشتی ســوخت ایران به سواحل سوریه و 
این کشتی،  از مورد هدف قرار دادن  ناتوانی اسرائیل 
نشــان داد که این معامله سوخت، معادالت منطقه را 

تغییر داد.
از زمانی که ســید حسن نصراهلل در سخنرانی عاشورای 
خود از حرکت کشــتی های سوخت خریده شــده از ایران 
به ســمت لبنان خبر داد و تهدید کــرد هر تعرضی به این 
کشتی ها پاســخ خواهد گرفت، بحثی داغ در لبنان و حتی 
سراســر جهان به راه افتاد تا جایی که یکی از کارشناســان 
شــبکه فرانس 2۴ از »طوفان ژئوپلتیک« در منطقه گفت. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان دوشنبه شب پس از تشکیل کابینه 
لبنان، درباره تحوالت این کشور و منطقه، سخنرانی کرد و به 
همین مسئله نیز پرداخت. چنان که از این سخنرانی نصراهلل 
به دست می آید، او با تشریح به هم خوردن محاسبه آمریکا و 
غرب گرایان با رسیدن کشتی سوخت ایران به سواحل سوریه 
و ناتوانی اســرائیل از مورد هدف قرار دادن این کشتی، نشان 
داد که این معامله سوخت، چگونه معادله منطقه را تغییر داد.

محاسباتی که به هم خورد
نصراهلل با بیان اینکه، محاسبات بسیاری از کسانی به هم 
ریخت که مدعی بودند وعده اعزام کشتی، مصرف رسانه ای 
دارد و غیر قابل تحقق اســت، خاطر نشان کرد: »محاسبات 
تمام کسانی که امیدوار بودند اسرائیلی ها کشتی ها را هدف 
قرار دهند، اشــتباه از آب درآمد... اســرائیل در تنگناست. 
معادله بازدارندگی موجود، از رسیدن کشتی نخست حمایت 

کرد.«
وی با اشاره به شکست محاســباتی آمریکا که بر روی 
نرســیدن کشتی ها حســاب باز کرده بود، خاطر نشان کرد: 
»محاسبات کسانی که بر روی ایجاد مشکل بین حزب اهلل و 
حکومت لبنان حســاب باز کرده بودند، به هم ریخت... همه 
این محاسبات به پایان رسید و ما نیز به مرحله کار واقعی و 

جدی رسیدیم.«
قدردانی از رهبر و رئیس جمهور ایران

بــه گزارش فــارس، نصراهلل ضمن تشــکر از جمهوری 
اســالمی ایران و رهبر معظم انقــالب و رئیس جمهور، آقای 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یک سفر از پیش اعالم 
نشــده به مسکو پایتخت روســیه رفت و با والدیمیر پوتین 
در کاخ کرملین دیدار کرد. در ایــن دیدار دو طرف بر اخراج 

نیروهای خارجی از سوریه تاکید کردند. 
منابع رســانه ای خبر دادند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در 
کاخ کرملیــن با والدیمیــر پوتین همتای روس خــود دیدار کرد. به 
گزارش اسپوتنیک بشار اســد در سفری از قبل اعالم نشده به مسکو 

سفر کرد. 
والدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد به همتای سوری خود، پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســوریه را تبریک گفت. بنا بر روایت 
 این رســانه روس، رئیس جمهور روســیه در ابتدای دیدار با بشار اسد
 گفت: »من خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در مسکو از شما استقبال 
می کنم. مهم تر از هر چیز دیگر من دوســت دارم به شما به خاطر روز 

تولدتان که اخیرا بود، تبریک بگویم«.
والدیمیر پوتین همچنین با تبریک پیروزی بشار اسد در انتخابات 
ســوریه افزود: »این یک نتیجــه خیلی خوب در انتخابات ریاســت 
جمهوری بود. نتایج )این انتخابات( نشــان می دهد که مردم به شــما 
اعتماد دارند، به رغم همه مشکالت سال های گذشته و فجایع سال های 
گذشته، آنها )مردم سوریه( هنوز روند بهبود و بازگشت به یک زندگی 

عادی را با شما مرتبط می دانند«.
برخــی منابع رســانه ای گــزارش دادند که دیدار بشــار اســد 
رئیس جمهور ســوریه با والدیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو، 

روز دوشنبه انجام شده است. 
والدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد درباره ادامه حضور گروه های 
تروریستی در ســوریه و خطر تروریسم در این کشور صحبت کرد. او 
گفت: »متاسفانه هنوز کانون های مقاومت تروریست ها وجود دارد که 
نه تنها بخشی از خاک را تحت کنترل دارند بلکه به ترور غیرنظامیان 

نیز ادامه می دهند. 
با این وجود، مهاجران به طور فعال به مناطق آزاد شده برمی گردند. 
وقتی به دعوت شما در سوریه بودم، با چشمان خودم دیدم که مردم به 
طور فعال خانه های خود را باز سازی می کنند و فعاالنه تالش می کنند 
تا به معنای کامل کلمه بــه یک زندگی آرام برگردند«. رئیس جمهور 
روسیه تصریح کرد: »تالش های مشترک ما قلمرو اصلی و بخش اعظم 
سرزمین جمهوری سوریه را آزاد کرد. تروریست ها خسارت های بسیار 
جدی و قابل توجهی متحمل شــده اند و دولت سوریه به ریاست شما 

۹۰ درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد«.
طبق گزارش اسپوتنیک، والدیمیر پوتین با بشار اسد درباره حضور 
غیرقانونی نیروهای مســلح کشورهای خارجی در سوریه هم صحبت 
کرد. رئیس جمهور روســیه گفت: »به نظر من مشکل اصلی این است 
که نیروهای مســلح خارجی در مناطق خاصی از کشور بدون تصمیم 
ســازمان ملل متحد و بدون رضایت شــما حضور دارند که این امر به 
وضوح با حقوق بین الملل مغایرت دارد و به شما این امکان را نمی دهد 
که تالش های حداکثری برای تحکیم کشور به منظور حرکت در مسیر 
باز سازی آن با ســرعتی که در صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت 

قانونی امکان پذیر است، انجام دهید«.

سرویس خارجی-
نایب رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا چیــن را به عنوان 
خطرناک ترین تهدید برای واشنگتن توصیف کرد، اما از سوی دیگر 
مدیر ســابق اطالعات ملی آمریکا می گوید که »بایدن باالتر از چین 

نخستین تهدید علیه امنیت ملی ما است«!
در ادامه سیاســت های ضد چینی دولت های آمریکا و تقابل حدأکثری با 
افزایش قدرت پکن، ژنرال برجسته آمریکایی اتهاماتی را علیه این کشور تکرار 
کرد. »جان هایتن« نایب رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا بامداد سه شنبه 
مدعی شــد: »ما تهدید ها از جانب روسیه را رد نمی کنیم، اما چین همچنان 
خطرناک ترین تهدید ]برای آمریکا[ است.« به نوشته رسانه های آمریکایی هایتن 
در راستای رویکرد تقابلی واشنگتن با پکن، اظهار داشت: »استراتژی نظامی ما 

باید به سرعت برای مقابله با تهدیدهای چین حرکت کند.«
باید توجه داشت که در ارزیابی ســاالنه جامعه اطالعاتی آمریکا، در کنار 
چین، روســیه، از ایران نیز به عنوان تهدید علیــه امنیت ملی آمریکا نام برده 
شــده است. گفتنی است، ضمن تکرار اتهامات همیشگی برای توجیه اقدامات 
ضدایرانِی واشنگتن، به توانمندی های ایران نیز در این گزارش اذعان شده است.
 از ســوی دیگر، »جــان رتکلیف«، مدیر ســابق اطالعات ملــی آمریکا ،
»جو بایدن« رئیس جمهور این کشور را »بزرگترین تهدید امنیت ملی« خواند. 
به گزارش فارس، وی افزود که »به عنوان مدیر اطالعات ملی پیشتر در گزارشی 
چین را تهدید امنیتی شــماره یک خواندم اما امروز می گویم که فکر می کنم 
بزرگترین تهدید امنیت ملی ما، حداقل در کوتاه مدت، جو بایدن و دســتگاه 
امنیت ملی ماســت. دولت آمریکا به معنای واقعی کلمه هشت ماه متوالی در 

قبال چین، روسیه، ایران و اینک سراسر خاورمیانه اشتباه کرده است.«
رتکلیف گفت: »وقتی به آنچه در هشت ماه گذشته نگاه می کنیم متوجه 
می شــویم که چگونه وضعیت امنیت ملی نســبت به چین، روســیه و ایران 
ضعیف تر شده اســت. یکی از چالش هایی که در سه سال آینده با آن رو به رو 
هستیم این اســت که رئیس جمهور ما به گزارش های دستگاه های اطالعاتی 
گوش نمی دهد. دستگاه اطالعاتی ما به وضوح مشخص کرده بود که در صورت 
خروج از افغانستان و بدون توجه اساسی به شرایطی که بابت افغانستان مذاکره 

کرده بودیم، در آینده چه اتفاقی می افتد.«
گفتنی اســت، کارشناســان آمریکایی شرایط بســیاری را چون شرایط 
اقتصادی، نظامی و سیاســِی دشمنان خود را برای شناسایی میزان خطر آنها 
مورد توجه قرار می دهند و فهرست دشمنان رده اول آمریکا را این گونه معرفی 
می کنند: روسیه، چین، کره شــمالی، ونزوئال، ایران و سوریه. باید دانست که 
تقریباً دو دهه اســت که آمریکا فهرستی از کشورهای دشمن دارد که حمله، 

تضعیف و سرنگونی آنها را در اهداف خود قرار داده است.
 

رئیسی و مسئوالن دولتی ایران به دلیل تحمل این مسئولیت، 
خاطر نشان کرد: »از ســوریه و دولت و رئیس جمهورش به 
دلیل تسهیالت و کمکی که کردند تشکر می کنیم... از برکات 
آغاز این مسیر، این است که باب های جدیدی باز شد و سبب 
شد که آمریکا به دنبال رساندن گاز از مصر به لبنان باشد و 

این برای کاهش رنج مردم خوب است.«
وی با بیان اینکه »تشکیل هیئتی از دولت لبنان و ارسال 
آن به ســوریه که سال ها بود خواســتار آن بودیم، از برکات 
دیگر این مسیر بود ]که آمریکایی ها مجبور شدند با اعزام آن 
موافقت کنند[«، تصریح کرد: »قرار است سوخت از عراق هم 

برسد و از دولت عراق هم تشکر می کنیم.«
دبیرکل حزب اهلل در بخش دیگر سخنرانی خود در مورد 
ارســال ســوخت ایران، تصریح کرد: »درباره مقصد کشتی 
نخست ]ایرانی[ که فرآورده های نفتی را منتقل می  کرد، دو 
گزینه داشتیم: لبنان یا سوریه... ولی به خاطر اینکه مشکلی 
برای حکومت لبنان ایجاد نشــود، تصمیم گرفتیم به سوریه 
اعزام شــود. ســوریه نیز پذیرفت... از سران سوریه به خاطر 
حمایت، تســهیل و مشارکت برای موفقیت این اقدام، کمال 

تشکر را داریم.«
وی ادامه داد: »ســوریه، حرکت ]کشــتی[ در بندرگاه 
بانیاس را برای انبار کردن و حرکت به سمت مرزها تسهیل 
و امنیــت نفتکش هــا را تأمین کرد... اولین کشــتی حامل 
فرآورده های نفتی، شامگاه یکشنبه وارد بندرگاه بانیاس شد 

و امروز بار خود را تخلیه می کند... انتقال فرآورده ها به البقاع، 
روز پنجشنبه آینده آغاز خواهد شد.«

دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه کشــتی حامل گازوئیل 
طی چند روز آینده وارد بانیاس خواهد شد، گفت: »مقدمات 
اداری برای ارسال کشتی سوم حامل بنزین از ایران نیز انجام 
شــده است... کشتی چهارم نیز حامل گازوئیل خواهد بود و 
بعدا فرســتاده خواهد شد... دولت جدید، درباره کشتی های 

بعدی تصمیم خواهد گرفت.«
هدف کمک به مردم است، نه تجارت

نصراهلل با بیان اینکه حزب اهلل از رهگذر این کشــتی ها 
در پی تجارت و سود نیست، بلکه به دنبال کاهش مشکالت 
مردم لبنان است، تأکید کرد: »برآورد ما این است که برخی 
از نهادها یا طرف ها هســتند که احتماال با خرید گازوئیل یا 
بنزین ایران، دچار مشکل می شدند... ولی فرآورده های نفتی 

متعلق به کل مردم لبنان است.« 
وی ادامه داد: »درباره توزیع فرآورده های نفتی این گونه 
عمل می کنیم: از ۱۶ سپتامبر تا ۱۶ اکتبر، این فرآورده ها را 
بــه مدت یک ماه به صورت رایــگان در اختیار نهادهای زیر 
قرار می دهیم: بیمارســتان های دولتی، خانه های سالمندان، 
مراکز نگهداری ایتام، مراکز نگهداری معلوالن، شهرداری ها، 

آتش نشانی ها و صلیب سرخ لبنان.« 
او تصریــح کرد: »برای ما حتمی اســت که ســوخت را 
ارزان تر از چیزی که از ایران خریده ایم، خواهیم فروخت. چون 

به دنبال تجارت نیســتیم.«  او افزود که لبنانی ها دیگر نیازی 
نیست که عزت خود را دربازارهای سیاه سوخت زیر پا نگذارند.
پیروزی معادله طالیی »ارتش-ملت-مقاومت« 

و شکست آمریکا
دبیرکل حزب اهلل لبنان، در بخش پایانی ســخنرانی خود 
به مســئله همکاری حزب اهلل و ارتش لبنان پرداخت و گفت 
که معادله طالیی »ارتش-ملت-مقاومت« تثبیت شــده است 
و خــود را در پیروزی های ســال 2۰۰۰ و جنــگ 33 روزه 
نشــان داد و همچنان خود را نشــان می دهد. نصراهلل خطاب 
به آمریکایی ها نیز تأکید کرد: »تمامی محاسبات شما به هم 
ریخت و سیاست هایتان شکســت خورد. همه توطئه هایتان 
نقش بر آب شد... شکست خواهید خورد و معادله طالیی که 
حافظ امنیت داخلی و مرزهای لبنان است، حفظ خواهد شد.«

 حفظ جان دو اسیر فراری فلسطینی 
اولویت اصلی است

نصراهلل در بخش دیگر ســخنرانی خود به مســئله فرار 
۶ اسیر فلسطینی از زندان صهیونیستی »جلبوع« پرداخت 
و گفت: »عملیات تونل آزاد، مفاهیم مهم و زیادی داشــت. 
بیانگر میزان شــجاعت، عــزم و ابداع این قهرمانــان بود... 
مهم ترین معنای عملی این اقدام، اصرار ]شهروند[ فلسطینی 
بر آزادی اســت... روز گذشــته نیز صحبت هایی درباره این 
وجود داشت که این دو اسیر وارد لبنان شده اند و ما با شوق 

بسیار منتظر آنان بودیم.« 
دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه مسئولیت حفظ جان دو 
اسیر باقی مانده از شش اسیری که از زندان گریخته بودند، بر 
عهده ملت فلسطین است و از اوجب واجبات انسانی، اخالقی 
و جهادی به شمار می رود، تصریح کرد: »شانزدهمین سالگرد 
آزاد سازی نوار غزه، پیروزی بزرگی برای مقاومت و تأکید بر 
مفید بودن گزینه مقاومت اســت... آزاد سازی نوار غزه باعث 
شــد که ]این منطقه[ به یک پایگاه اصلی مقاومت و امیدی 

ملت فلسطین بدل شود.«
 لبنانی ها آماده استقبال 

از کاروان حامل سوخت ایران
خبر دیگر از لبنان آنکه مقامات حزب اهلل در استان البقاع 
لبنان، اقدامات لجســتیکی، فنی، تبلیغاتی و اداری را برای 
استقبال از کاروان تانکرهای حامل سوخت ایران به طور کامل 

انجام داده و منتظر رسیدن کامیون ها هستند.

طی نشســت خبری در پنتاگون به 
ســؤال خبرنگاری در این باره پاسخ 
داد: »مــن این گزینــه را در حال 
حاضر ممکن نمی بینم که بخواهیم 
بازرس های میدانی را به کابل اعزام 
کنیم تا ارزیابی های خود را تکمیل 
کننــد«. وی با ادعــای اینکه مرکز 
در  آمریکایی  نیروهــای  فرماندهی 
تروریستی  غرب آســیا )ســازمان 
سنتکام( هنوز در حال ارزیابی نتایج 
حمله پهپادهای آمریکایی به اطراف 

فرودگاه کابل اســت، گفت قصد نــدارد زودتر از ارتش این 
کشور در این باره اظهار نظر کند. به گزارش فارس سخنگوی 
پنتاگون با توجیه دوبــاره حمله به اطراف فرودگاه کابل که 
منجر به کشته شــدن حداقل ۱۰ غیرنظامی افغان شد، ادعا 
کــرد: »آن حمله برای جلوگیری از وقوع حمله قریب الوقوع 

به فرودگاه انجام شد«.
نشست سازمان ملل

خبر دیگر درباره افغانســتان اینکه پس از بلوکه شدن 
دارایی های افغانستان توسط آمریکا، کشورها و سازمان   های 
کمک کننده به افغانستان در نشست ویژه سازمان ملل برای 
این کشــورمتعهد تامین بیش از ۱.۱ میلیارد دالر کمک به 
افغانستان شــدند. تعهدی که به گفته کارشناسان کمتر از 
یک درصد احتمال تحقق آن نیز وجود ندارد و بیشــتر یک 

ژست بشردوستانه جلوی دوربین و رسانه ها به نظر می رسد و 
تا اجرایی شدن فاصله بسیار زیادی دارد. »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل در این نشست گفت: مردم افغانستان به 
زندگی نیاز دارند و پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی 
شــاید با خطرناک ترین زمان خود رو به رو هســتند، اکنون 
زمان آن اســت که جامعه بین الملل در کنار آنها بایستد.وی 
تصریح کرد: اجازه دهید واضح بســازم؛ این کنفرانس صرفاً 
در مورد آنچه ما به مردم افغانستان خواهیم داد نیست، این 
کنفرانس بخاطر این است که ما مدیون آن هستیم.دبیرکل 
ســازمان ملل با اظهار اینکه مردم افغانســتان با فروپاشی 
تمام کشــور رو به رو هستند، اظهارداشت: ما باید از پیشرفت 
دو دهه گذشــته محافظت کنیم. با انجــام این کار، ما باید 
اطمینان حاصل کنیم که اقتصادهای محلی فعال هســتند، 

مردم می توانند در اجتماعات خود و در خانه های خود بمانند 
و اینکــه آنها به خدمات اولیه، درآمــد و حفاظت اجتماعی 

دسترسی دارند.
حرف تا عمل

ســازمان ملل همچنین اعالم کرد گزارش های موثقی 
وجود دارد که نشــان می دهد طالبان دست به قتل و کشتار 
نیروهای ســابق امنیتی افغانستان می زند. به گزارش ایسنا، 
»میچل باچله«، مســئول کمیســاریای عالی حقوق بشــر 
ســازمان ملل متحد با اســتناد به این گزارش ها مدعی شد 
که برخی مقامات ســابق دولت افغانســتان و بستگان آنها 
خودسرانه بازداشت و کشته شده اند. »باچله« طی سخنانی 
در شــورای حقوق بشر ضمن هشدار نســبت به آنچه وی 
»مرحلــه جدید و خطرناِک« پس از طالبان در افغانســتان 
خواند به گزارش ها و شواهد متعددی اشاره کرد که بر اساس 
آنها طالبان برای یافتن کارمندان سابق دولت و یا افرادی که 
با نظامیان و شرکت های آمریکایی همکاری داشته اند دست 
به جست وجوی خانه به خانه زده اند. رئیس کمیساریای عالی 
حقوق بشــر سازمان ملل این سخنان را خطاب به ۴۷ عضو 
شــورای حقوق بشــر در جریان افتتاح نشســت پاییزه این 
نهاد زیر مجموعه ســازمان ملل متحد ایراد کرد.وی سپس 
با یادآوری گزارش هایی که از کشــتار کارکنان سابق دولت 
افغانستان و بستگانشــان حکایت دارد، تاکید کرد اختالف 
فاحشــی میان ســخنان و اقدامات رهبران تازه افغانستان 

مشاهده می شود

شکنجه اسیر فلسطینی پس از بازداشت مجدد     حال »الزبیدی« وخیم است

اســت.« نادی االســیر با اشاره به ســابقه تاریک بازجویان 
رژیم اشــغالگر در شــکنجه اســرای فلســطینی در دوران 
بازداشــت گفت:» دادگاه های اســرائیل با تمدید بازداشت 
اســرا در افزایش شکنجه اسرا سهیم هستند به خصوص که 
درخواست وکالی اســرا برای رفع ممنوعیت مالقات اسرا با 

وکالیشان را رد کردند.«
در همین حال با انتشار اخبار غیرتایید شده و یک ویدئوی 
منتشر شده توسط منبع ناشناس درباره انتقال زکریا الزبیدی 
به یکی از بیمارستان های جنین رسانه های فلسطینی اعالم 
کردند صدها فلســطینی در مقابل بیمارستان تجمع کردند. 
از ســوی دیگر کانال ۱2 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد که اداره زندان های اســرائیل گفتــه که الزبیدی تحت 
بازجویی ســرویس اطالعات این رژیم است و به بیمارستان 

منتقل نشده است. این در حالی 
است که همین شبکه تلویزیونی 
پیش تر گفته بود که الزبیدی از 
زمان بازداشــت مجدد دو مرتبه 
به بیمارستان منتقل شده است. 
شــبکه تلویزیونی »کان« رژیم 
صهیونیســتی هم روز یکشنبه 
اعــالم کــرده بود کــه احتماال 
الزبیدی به بیمارستان رامبام در 

حیفا منتقل شده است.
در شــهر جنین هم شامگاه 
شنبه با انتشار اخبار حاکی از وخامت حال الزبیدی مردم با 
ریختن به خیابان ها علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. 
نیروهای مبارز فلســطینی در جنین هم به حال آماده باش 
درآمده اند. شــماری از جوانان این شهر هم به سمت پست 
ایست و بازرسی الجلمه راه افتادند تا با نیروهای رژیم اشغالگر 

روبه رو شوند.
اعتصاب غذای اسرا

از ســوی دیگر، هیئت امور اســرا و آزادگان فلسطینی، 
اعالم کرد که جنبش اســیر تصمیم گرفتــه در مواجهه با 
اداره زندان های اســرائیلی که به سوءاســتفاده، ســرکوب، 
انزوا و وحشــیگری علیه زندانیان با اســتفاده از یگان های 
ســرکوبگر خــود در زندان هــای مختلف ادامــه می دهد، 
اقدامات خود را تشــدید کند. ایــن هیئت طی بیانیه ای که 

در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد، اعالم کرد: »در سایه 
هجمه جنون آمیزی که ســطوح عالی سیاسی در اسرائیل و 
اداره زندان ها در قبال اســرا در کلیه مراکز بازداشــت آن را 
هدایت می کنند، جنبش اسیر تصمیم گرفت با آغاز اعتصاب 
غذای باز، از حق و کرامت خود در زندگی و آزادی دفاع کند. 
این اعتصاب به صورت دسته ای از جمعه آینده با شعار »نبرد 
دفاع از حق« آغاز می شود«. بر اساس این بیانیه، که نسخه ای 
از آن در پایگاه خبری »عربی 2۱« منتشر شد، اولین دسته 
از این اعتصاب شــامل ۱3۸۰ اســیر از چندیــن زندان، از 
 جمله ۴۰۰ اسیر از زندان ریمون، 3۰۰ اسیر از زندان عوفر ، 
 2۰۰ اســیر از زندان نفحه ، 2۰۰ اســیر از زنــدان مگیدو ، 
۱۰۰ اسیر از زندان جلبوع، ۸۰ اسیر از زندان ایشل، ۵۰ اسیر 

از زندان شطه و ۵۰ اسیر از زندان هداریم، می شود.
خبر دیگر اینکه، رسانه های عبری زبان شامگاه دوشنبه 
مدعی شدند نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی چند عملیات 
بزرگ را که توســط گروه های مقاومت فلسطینی طرح ریزی 
شــده بود، خنثی کردنــد. شــبکه های ۱2 و ۱3 تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی بدون ارائه جزئیاتــی درباره ماهیت این 
عملیات ها یا نحوه خنثی  ســازی آنها، فقط گزارش دادند که 
سازمان امنیت داخلی این رژیم )شاباک( با همکاری نیروهای 
پلیس، چند حمله را در قدس اشــغالی خنثی کرده اســت. 
به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«، در پی نگرانی دستگاه های 
امنیتی از احتمال وقوع عملیات های بیشــتر، حدود 2 هزار 

نیروی پلیس اضافی قرار است در این شهر مستقر شوند.

بازداشت سرکرده القاعده در  اندونزی و عامل بمب گذاری های این کشور

 شاهد پرونده فساد نتانیاهو 
در سقوط هواپیما جان باخت

چین خطرناک تر است یا بایدن؟
مقامات آمریکایی پاسخ می دهند

در دیدار بشار اسد و پوتین عنوان شد

نیروهای خارجی غیر قانونی
باید از سوریه خارج شوند


