
 هشدار دبیرکل سازمان ملل 
درباره وقوع جنگ سرد میان چین و آمریکا

در حالی که تنش ها بین آمریکا و چین روز به روز در 
حال افزایش است و اخیراً نیز برخی مقامات آمریکایی 
اعالم کرده اند چین بزرگترین تهدید علیه این کشور 
محسوب می شود دبیرکل سازمان ملل نیز درباره وقوع 

جنگ سرد بین چین و آمریکا هشدار داد.
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه 
در مصاحبه با خبرگزاری »آسوشیتد پرس« درباره روابط پکن 
و واشنگتن گفت: »متأسفانه امروز فقط تقابل را شاهد هستیم. 

باید مجدداً روابطی میان این دو قدرت شکل گیرد که دارای 
کارکرد باشــد«.  به گزارش فارس »گوترش« بدون اشاره به 
اقدامات تحریک آمیز آمریکا علیه چین در حوزه  اقیانوس هند 
و آرام و دریای جنوبی چین گفت، راهبردهای ژئوپولتیک و 
نظامــی این دو رقیب، جهــان را در معرض خطر تفرقه قرار 
می دهد. دبیرکل ســازمان ملل در آســتانه نشست مجمع 
عمومی متذکر شــد: »باید به هر قیمتی از وقوع جنگی سرد 
که با نوع قبلی آن )میان آمریکا و شوروی( جلوگیری کنیم.

روزنامه انگلیسی مورنینگ استار: حمله آمریکا 
به غیر نظامیان در کابل یک جنایت جنگی بود

 در حمله هوایی آمریکا به حومه فرودگاه کابل روز 
7 شهریور به جای تروریست ها 10 غیر نظامی و از جمله 
6 کودک کشــته شدند. اما دولت آمریکا در مقابل این 

جنایت تنها به ذکر یک عذرخواهی ساده اکتفا کرد.
اما خانواده های غیرنظامیان کشــته شده در این جنایت 
خواســتار محکمه و مجازات قاتالن فرزندان خود هســتند و 
می گویند عذرخواهی کافی نیست. در همین راستا پدر دختر 
سه ساله  افغانستانی که در حمله پهپادهای آمریکا کشته شد 

نیز به روزنامه انگلیسی »مورنینگ استار« اعالم کرد عذرخواهی 
کافی نیست و واشنگتن باید قاتالن دخترش را مجازات کند. این 
روزنامه انگلیسی همچنین در سرمقاله خود درباره این جنایت 
نوشــت: »این یک اقدام تروریستی جدی دولتی بود و جنایت 
جنگی محسوب می شود«. به نوشته این روزنامه، آمریکا  ابتدا 
ادعا کرد که قصد حمله به داعش را داشت، اما روزنامه نیویورک 
تایمــز اعالم کــرد آنچه که آمریکا تصــور می کرد یک مکان 

مشکوک است، دفتر یک موسسه خیریه غذایی بوده است.

اذان ظهر: 12/57، اذان مغرب: 19/21، نیمه شب شرعی: 23/15، اذان صبح )فردا(: 4/28، طلوع آفتاب )فردا(: 5/52صفحه آخر سه شنبه 30 شهریور 1400  14 صفر 1443   21 سپتامبر 2021  شماره 22847

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

با شیوع مجدد کرونا صورت گرفت

 بحران بی سابقه 
در بیمارستان های رژیم صهیونیستی

 تأکید وزیر دفاع عراق بر تأمین امنیت زائران اربعین حسینی)ع(

تشدید اعتراضات علیه مزدوران سعودی در جنوب یمن

سرویس خارجی-
دونالد ترامپ در واکنش به هجوم هزاران پناهجو به خاک آمریکا 
با صدور بیانیه ای ضمن توهین به این پناهجویان اعالم کرد»آمریکا در 

حال تبدیل شدن به چاه فاضالب بشری است«.
هجوم هــزاران پناهجو از هائیتی به آمریکا دوباره بحران پناهجویان را در 
این کشــور به تیتر یک رسانه ها تبدیل کرده است. علیرغم وعده های پیشین،  
دولت بایدن روز یکشنبه مرز تگزاس را که هزاران پناهنده هائیتی در اردوگاهی 
در آنجا حضور داشــتند، بســت و مهاجران را به کشور خود بازگرداند تا مانع 
عبور دیگر مهاجران از مرز مکزیک شــود. به نوشــته »آسوشیتدپرس« این 
نمایش قدرت آمریکا در واقع نشــانی از آغاز یکی از ســریع ترین و بزرگترین 
اخراج مهاجران در دهه های اخیر از آمریکا بوده است. روز دوشنبه نیز بیش از 
۳۲۰ مهاجر با ســه پرواز به »پورتو پرنس«، پایتخت هائیتی بازگردانده شدند. 
مقامات هائیتی اعالم کردند که انتظار دارند مهاجران بیشتری برگردانده شوند. 
بر اســاس گزارش ها آمریکا تا کنون عده زیــادی از ۱۲ هزار مهاجری که در 
شــهر مرزی تگزاس اردو زده بودند را اخراج کرده است. بر اساس آمار دولت 
 آمریکا که روز جمعه منتشــر شد، در سال ۲۰۲۱ پلیس مرزی آمریکا حدود
۱.85 میلیون نفر را به دلیل ورود غیرقانونی به خاک آمریکا بازداشــت کرده 
است، این یک رکورد تازه محسوب می شود. همزمان با هجوم دوباره پناهجویان 
به خاک آمریکا از مرز مکزیک دونالد ترامپ نیز که از هر فرصتی برای حمله 
به بایدن اســتفاده می کند با صدور بیانیه ای به شــدت از این وضعیت انتقاد 
کرد.  به نوشته مجله نیوزویک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در 
بیانیه ای که توســط سازمان »نجات آمریکا« منتشر شد، آورده است: »حضور 
این میلیون ها بیگانه غیرقانونی در تاریخ کشور ما در حال افزایش است«. وی 
ادامه داد: آنها کامال کنترل نشــده و بدون تغییر هستند و می توانند هر کاری 
را که می خواهند انجام دهند و به هر کجا که می خواهند بروند. کشــور ما به 
سرعت در حال تبدیل شدن به یک فاضالب بشری است. قاتالن، فروشندگان 
مواد مخدر و جنایتکاران در هر شــکل و اندازه، بخش بزرگی از این مهاجرت 
گســترده هستند. ده ها هزار نفر از هائیتی و بسیاری دیگر از کشورها از جمله 
کشــورهای آفریقایی وارد آمریکا می شوند که حتی بیشتر از آمریکای جنوبی 
اســت«.وی افزود: »هیچ اقدامی انجام نشده است و رسانه های فاسد تقریباً به 
این مســئله که شاید به بزرگ ترین بحران در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد، 

هیچ توجهی نمی کنند«.
انتقاد از بی خیالی بایدن

در خبری دیگر از آمریکا رســانه های این کشور به دوچرخه سواری بایدن 
در حالی که این کشور درگیر شدیدترین بحران انسانی به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کرونا است و همچنین روابط خارجی این کشور با فرانسه دچار تنش 
شــده است. اعتراض کردند. شــبکه فاکس نیوز در گزارشی در همین زمینه 
نوشــت، در حالیکه آمریــکا با بحرانهای متعدد ملی مواجه اســت جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه برای تفریح و دوچرخه سواری به ساحل 
دریا رفت و از پاســخ دادن به سؤاالت بیشمار خبرنگاران طفره رفت. هنگامی 
که بایدن سوار بر دوچرخه از کنار خبرنگاران عبور می کرد یکی از خبرنگاران 
پرســید، آقــای رئیس جمهور به امانوئــل ماکرون چــه خواهید گفت؟ یک 
 خبرنگار دیگر پرسید، چه زمانی تلفنی با آقای ماکرون صحبت خواهید کرد؟ 
فاکس نیــوز در ادامه گــزارش خود درباره بی خیالی جو بایــدن به بحرانهای 
سراسری در آمریکا نوشت، واشــنگتن همچنین با بحرانهای ملی دیگری در 

مرزهای جنوبی و مسئله افغانستان نیز مواجه است. 
سقوط جنگنده پنهانکار

خبر دیگر از آمریکا اینکه نیروی هوایی این کشور بعد از چند روز سکوت 
دیروز تأیید کرد که یک فروند بمب افکن »بی-۲ اسپریت« پس از نقص فنی 
حین یک پرواز آموزشــی در نیمه شب سه شنبه هفته گذشته در باند »پایگاه 
هوایی وایتمن« در »میســوری« سقوط کرده است.به نوشته وبگاه »میلیتاری 
تایمز« هنوز میزان خســارت آن فاش نشــده است.»جنیفر گرین« سخنگوی 
نیروی هوایی آمریکا یک روز بعد از ســقوط مدعی شده بود که در این حادثه 
هیچ کس مجروح نشــده و هیچ آتش ســوزی در هواپیما رخ نداد.ه اســت 
»گرین«  در نشســت خبری به شمار خدمه این بمب افکن حین ماموریت نیز 
اشاره نکرد و تنها گفت که این بمب افکن می تواند سالح های معمولی و اتمی 
در جنگ شلیک کند، اما هنگام سقوط حامل سالح نبود.به دنبال این سانحه، 
اداره هوانوردی آمریکا با صدور اطالعیه ای پروازها را در فاصله 6 مایلی پایگاه 
هوایی وایتمن بین ۱4 تا ۱7 سپتامبر)۲۳ شهریور تا ۲6 شهریور( ممنوع کرد 

تا محیطی امن برای بررسی حادثه ایجاد کند. 

سرویس خارجی-
وزیر دفاع عراق بر کنترل کامل مرزهای 
اداری و مناطــق صحرایــی اســتان کربال 
بــرای تامین امنیت زائران مراســم اربعین 
امام حســین)ع( تاکید کــرد؛ او همچنین 
حشد الشعبی را از ارکان اصلی تامین امنیت 

مراسم اربعین خواند.
در حالــی که کمتر از یک هفته دیگر تا اربعین 
حضرت سید الشهداء )ع( باقی مانده است اندک اندک 
جمع مستان می رسد و صدها هزار عاشق و دلباخته 
حضرت سیدالشــهدا)ع( از سرتاسر عراق و جهان 
اسالم راهی این کشور شده اند تا اسامی آنها نیز جزو 

زائران اربعین حسینی ثبت و ضبط شود. 
در طــول تاریخ از زمان بنی امیه و بنی عباس 
بارهــا و بارها حــرم مطهر حضرت امام حســین 
علیه الســالم مورد حمله قرار گرفت، اما متجاوزان 
ُمرَدند و پرچم حسینی هنوز افراشته است.  مراسم 
پیاده روی اربعین امسال نیز به گفته مقامات عراقی 
در امنیت کامل در حال برگزاری است. »جمعه عناد 

ســعدون« وزیر دفاع عراق نیز روز یکشنبه از شهر 
کربالی معلی در راستای تامین امنیت زائران اربعین 
امام حسین)ع( دستورات الزم برای حفظ مرزهای 
اســتان کربال و مناطق صحرایی آن را صادر کرد. 
وی تأکید کرد: »حشد الشعبی در کنار وزارت دفاع 
و کشور، یکی از ارکان اساسی در طرح امنیتی مراسم 
اربعین و تامین امنیت زائران آن به شمار می آید.«

وزیر دفاع عراق تأکید کرد: »یگان های امنیتی 
ما دارای تجربه الزم برای انجام زیارت های میلیونی 
هستند زیرا ۱8 سال است که مراسم اربعین حسینی 
را تامین می کنند.« به گــزارش فارس، وی ضمن 
تقدیر از نقش فرماندهــی عملیات فرات میانه در 
حشد الشعبی گفت: »هماهنگی بسیار خوبی میان 
دستگاه های امنیتی وجود دارد و فرماندهی عملیات 
مشــترک، مسئولیت ها و وظایف را میان یگان های 
مختلف برای تامین امنیت اربعین امام حسین )ع( 

تقسیم کرده است.«
کربال میزبان بیش از 11 هزار موکب

آستان قدسِی حسینی و عباسی )علیهما السالم(، 

از صدور مجوز برای بیش از ۱۱ هزار موکب داخلی 
و خارجی برای شرکت در مراسم اربعین در کربالی 

معلی خبر داد. 
بیــش از ۱۱ هــزار و ۳56 موکــب عزاداری و 
خدماتی از کلیه استان های عراق و بیش از 5۹ موکب 
عربی و خارجی ثبت شده اند که در مراسم اربعین 
امسال در کربالی معلی مشارکت خواهند داشت. 

موکب های خارجی از کشورهای چین، سوئد، 
ایران، عربســتان ، ســوریه، لبنان، پاکستان، هند، 

نیجریه، کنیا و... هستند.
این در حالی است که استان ذی قار در جنوب 
عراق از شــش روز پیش شاهد حرکت زائران پیاده 
اربعین امام حســین)ع( است که راهپیمایی خود 
را از اســتان بصره آغاز کرده اند یا از همین استان 
ذی قار رهســپار کربالی معلی هستند. هزاران نفر 
از زائران اربعین حســینی در کربال، با پای پیاده از 
شــهر الناصریه مرکز اســتان ذی قار خارج شده و 
در حال طی مســیر ۲7۰ کیلومتری از این شهر تا 

کربال هستند.

سرویس خارجی-
گویا تنش هایی که پیمان دفاعی آمریکا، انگلیس و استرالیا که 
منجر به لغو قرار داد پاریس-کانبرا شــد پایان ندارد؛ در ادامه این 

بحران نشست وزرای دفاع فرانسه و انگلیس نیز لغو شد.
انگلیس، آمریکا و اســترالیا، چهارشنبه گذشته، در تالش برای مقابله با 
قدرت گرفتِن ســریِع چین از امضای یک پیمان ویژه – موسوم به »آکواس« 
یا »AUKUS« – برای به اشــتراک گذاشتن فناوری های پیشرفته دفاعی خبر 
دادند که به اســترالیا امکان می دهد برای اولین بار زیر دریایی هایی با نیروی 
محرکه هســته ای بســازد. از این رو کانبرا به بهانــه »غیرقابل اعتماد بودن 
تجهیزات فرانســوی« قرارداد عظیم 56 میلیارد یورویی که در ســال ۲۰۱6 
با فرانســه برای خرید زیردریایی  امضا کرده بود را فســخ کرد. فرانســه این 
ماجرا را »خنجر از پشــت« توصیف کرد و در اقدامی بی ســابقه سفرایش از 
واشــنگتن و کانبرا را فراخواند؛ وزیر خارجه اش آمریکا، انگلیس و استرالیا را 
»دروغگو«، »دو رو«، »غیرقابل اعتماد« و »فرصت طلب« خواند. البته صدای 
اعتراض چین، روســیه، اندونزی، کره شمالی، نیوزلند و... نیز از این پیمان به 

گوش می رسد.
 تنش هــاِی ناشــی از این »پیماِن پیمان شــکن« همچنــان ادامه دارد. 
»بــن  واالس« وزیر دفاع انگلیس قــرار بود نشســت دو روزه دوجانبه ای با 
»فلورنس پارلی« همتای فرانســوی خود در لندن داشته باشد، اما این دیدار 
به دلیل تنــش اخیر در روابط پاریس با لندن و واشــنگتن به دلیل قرارداد 
 زیردریایی هســته ای با استرالیا لغو شد. گفتنی اســت وزیر خارجه فرانسه 
شنبه شب در مورد فرا نخواندن سفیر این کشور از لندن در عباراتی تحقیر آمیز 
گفته بود: »»احتیاجی به این کار نبود. ما با فرصت طلبی )اپورتونیسم( دائمی 

آنها آشناییم. بریتانیا وسط این بحران هیچ کاره است.«
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از »رویترز«، »اسکات موریسون«، 
نخست وزیر استرالیا، روز دوشنبه عازم واشنگتن شد تا با رهبران گروه امنیتی 
چهــار جانبه، ملقب به »کواد یا Quad« مالقات کند. این نشســت در حالی 
برگزار می شود که دولت استرالیا با انتقادات فراوانی مبنی بر فسخ قراردادش 
 با فرانســه مواجه اســت. از ســوی دیگر، مقامات آمریکایی اعالم کردند که 
 »جو بایــدن«، رئیس جمهــور آمریکا تــالش می کند تا تماســی تلفنی با 
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه برقرار کند تا هرچه سریعتر به بخش 

عظیمی از انحرافات عمومی و اختالفات بین دو متحد خود پایان دهد.
گفتنی اســت، ســخنان تحقیرآمیز لو دریان در مورد انگلیس ریشه در 
کینه تاریخی فرانسوی ها نسبت به انگلیسی ها دارد؛ اما موضع به این حد تند 
فرانسه نسبت به آمریکا بی  سابقه است. فرانسه اولین متحد تاریخ آمریکا است 
که از زمان انقالب این کشــور علیه سلطنت انگلیس کنار آن ایستاده است. 
این دو کشــور امروز هر دو عضو سازمان ناتو هستند و در شماری از مسائل 
در سراســر جهان همکاری می کنند. همچنین این توافق شــکاف دیگری بر 
دیواِر اتحاد غرب انداخت؛ بی جهت نیســت که »توبایِس اِلوود« رئیس کمیته 
منتخــب دفاعی مجلس عوام انگلیس روز دوشــنبه گفت، غرب دچار تفرقه 

بیشتری شده است.

سرویس خارجی-
دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین در واکنش به بازداشت 
آخرین اسرای فلسطینی عملیات »تونل آزادِی« زندان جلبوع، تاکید 
کرد که مقاومت از جنین تا غزه دشمن را با ضربات و عملیات بیش تر 

غافلگیر خواهد کرد.
رسانه های صهیونیستی ۱5-۱6 شهریور ماه جاری بود که گزارش دادند، 
6 زندانی فلســطینی با استفاده از یک قاشــق از زندان فرار کرده اند! روزنامه 
صهیونیســتی »جروزالم پست« نوشته بود که اسرای فلسطینی با یک قاشق 
زنــگ زده تونلی در زنــدان حفر و فرار کرده اند. اما باالخره صهیونیســت ها با 
صرف میلیون ها دالر توانســتند پس از چندین روز این اسرای فراری را دوباره 

دستگیر کنند.
دفتر اطالع رســانی جنبش جهاد اسالمی فلسطین روز یکشنبه به دنبال 
بازداشت آخرین اسرای عملیات تونل آزادی نامه ای را خطاب به آنها صادر کرد. 
در این نامه آمده است: »ای برادران قهرمان گردان آزادی، گردان جنین، شما 
درخشیدید و مردم فلسطین هم قدرتمندانه به پا خاستند.« به گزارش فارس، 
دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین گفت، »شما آنچه را که ممکن بود، 
انجام دادید و بنابراین نمادهای آزادی و نمادهای فلسطین بودید«. او دشمن 
را با حمالت و عملیات بیشــتر تهدیــد کرد و گفت: »ما تصمیم گرفته ایم که 
پیش برویم و خود را برای نبردی دیگر آماده کنیم و دشــمنان را در هر زمان 
و هر مکان غافلگیر خواهیم کرد.« گفتنی است، سخنگوی حماس نیز پیشتر 
اعالم کرده بود، وقتش رســیده که دست رژیم صهیونیستی که کرانه باختری 
را بر هم زده و دو اسیر دیگر از شش اسیر فراری را بازداشت کرده، قطع شود.

رئیس رژیم صهیونیستی: باید آماده جنگ باشیم
»اسحاق هرتزوگ«، رئیس رژیِم آپارتاید صهیونیستی در جریان سخنرانی 
خود در روز غفران خاطرنشان کرد: »ما باید هر آنچه در توان داریم و از دستمان 
برمی آید، انجام دهیم تا جنگ دوباره ما را غافلگیر نکند، همان طور که در جنگ 

روز غفران )جنگ اکتبر ۱۹7۳( اتفاق افتاد.«
جزئیاتی از فرار بزرگ

»ایهم کممجی« اسیر فلسطینی که بامداد روز یکشنبه به همراه دیگر اسیر 
فلسطینی عملیات تونل آزادی، توسط نظامیان صهیونیست از منزلی در اردوگاه 
جنین مجددا بازداشــت شدند، جزئیاتی از وضعیت خود پس از عملیات تونل 
آزادی خبر داد. »منذر ابواحمد« وکیل کممجی که با این اسیر فلسطینی در 
مرکز بازجویی مالقات کرده است می گوید،کممجی گفته که در حین تعقیب 
و گریز در سرزمین های فلسطینی، یکی از نظامیان اسرائیلی باالی سر او ایستاده 
و وسایلش را مصادره کرد، اما متوجه نشد که او یکی از اسرای عملیات جلبوع 
است. او با تایید اینکه کممجی پس از آزادی از زندان جلبوع و در حین رسیدن 
به جنین دو بار در معرض سوء قصد توسط نظامیان اسرائیلی قرار گرفته بود، 
گفت، این اســیر فلســطینی دو روز پس از آزادی در منطقه مرج بن عامر به 
سمتش تیراندازی شده بود. ابواحمد می گوید که کممجی و »مناضل نفیعات« 
دیگر اسیر فلسطینی در حین بازداشت و پس از آن در جریان بازجویی مورد 
ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند و کممجی در حال حاضر از درد شدید در 
ناحیه قفســه سینه رنج می برد و به درخواست او برای معاینه پزشک اهمیتی 
داده نشده است. ابواحمد می گوید که کممجی آرزو داشت به دیدار قبر مادرش 

در جنین برود، اما این آرزویش برآورده نشد.
اعتصاب غذای 100 اسیر فلسطینی

مرکز اسرای فلسطینی »نادی االسیر« ]باشگاه اسیر[ اعالم کرد که اسرای 
فلســطینی در زندان »عوفر«، اسامی ۱۰۰ نفر را به اداره زندان ها داده  و اعالم 
کرده اند که در صورت تداوم اقدامات این اداره علیه اســرا، این افراد، اعتصاب 
تدریجی خود را آغاز خواهند کرد و این اقدام منوط به تصمیمات اداره زندان ها 
طی ساعات آتی است. این مرکز اعالم کرد که این ۱۰۰ اسیر فلسطینی در زندان 
عوفر از تمامی گروه های فلســطینی هستند و در صورت عقب نشینی مدیریت 
زندان از توافق حاصله درخصوص متوقف کردن سرکوب و آزار و اذیت اسرا که 
پس از عملیات »به دســت آوردن آزادی« از زندان جلبوع، آغاز شد، اعتصاب 

غذای تدریجی را آغاز خواهند کرد.
این در حالی است که »زاهر جبارین« عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین»حماس« می گوید که این جنبش، نقشه راه شفاف و واضحی 
را برای مبادله زندانیان به میانجیگران ارائه کرده و در حال حاضر توپ در زمین 

رژیم صهیونیستی است.

همزمان باورود محموله های ســوخت از ایران 
به لبنان در میان استقبال مردمی، وزارت خارجه 
آمریکا هشدار داده است که واردات نفت از ایران 
به نفع لبنان نیست و ممکن است این کشور را در 

معرض خطر تحریم قرار دهد.
بحران ســوخت در لبنــان به اوج خود رســیده و 
قطعی های طوالنی برق و درگیری بر ســر ســوخت در 
پمپ بنزین های لبنان، مردم این کشور را به ستوه آورده 
بود؛ در این وضع، منابع لبنانی پنجشنبه گذشته از ورود 
کامل اولین کاروان حامل ســوخت ایــران به خاک این 

کشور خبر دادند. 
شبکه »المنار«  گزارش داد که ۲۰ تانکر حامل سوخت 
ایران وارد خاک لبنان شــده  اســت. تصاویر مختلف از 
شهرهای لبنان نشــان از استقبال مردمی از این کاروان 
داشــت، چنان که با ورود این کاروان مردم شهر بعلبک 
در میان جوی امنیتی و حفاظتی به شــادی پرداخته و 
دور هم جمع شدند و در کل شهر شیرینی پخش کردند.

حاال وزارت امور خارجه آمریکا که تحریم های آن یکی 
از عوامل اصلی بحران سوخت در لبنان بود، در اظهاراتی 
مداخله جویانه مدعی شده است: »واردات نفت از ایران و 
افزایش فعالیت های حــزب اهلل، لبنان را در معرض خطر 
قــرار می دهد.« این مقام آمریکایی درباره احتمال اعمال 

با شــیروع مجدد کرونا در سرزمین های اشغالی 
که علیرغم واکسیناسیون گســترده از سوی سران 
این رژیم صوت گرفته رســانه های صهیونیســتی 
نیز نوشته اند»بیمارســتان های اسرائیل وارد بحران 

بی سابقه ای شده اند«.
رژیم صهیونیستی مدعیست که اکثریت ساکنان اراضی 
اشــغالی واکســن کرونا را دریافت کرده اند، بــا این وجود 
این رژیم وارد مرحله جدیدی از گســترش شــیوع ویروس 
 کرونا شــده است. رســانه های صهیونیســتی نیز نوشته اند

»بیمارســتان های اسرائیل در شرایط بسیار بدی قرار داشته 
و از کمبود دستگاه های اکسیژن ساز و تنفس مصنوعی رنج 
می برنــد و احتمال زنده ماندن بیماران باالی 65 ســال در 

بیمارستان ها نزدیک به صفر شده است«.
روزنامه »یدیعوت آحارانوت« در شــماره دیروز خود با 
اشــاره به این بحران گزارش داد» مشکالت چنان گسترده 
است که مدیران بیمارســتان های اسرائیل را مجبور کرد به 

سراغ وزیر بهداشــت و مسئولین عالی رتبه این وزارت بروند 
شاید این بار بتوانند از این نشست ها به نتیجه ای برسند«.

شــبکه ۱۲ تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی نیــز در 
پایگاه اطالع رســانی خــود در این رابطه نوشــت: »مدیران 
بیمارستان های اســرائیل اعالم کردند در حال حاضر تخت 
کافی در بخش های آی سی یو بیمارستان های اسرائیل برای 

کل بیماران کرونایی وجود ندارد«.
»سالمان زارقا« یکی ازمسئولین مقابله با کرونا در رژیم 
صهیونیســتی در این باره گفت:» براساس داده های موجود 
روز به روز شرایط بیماران مبتال به ویروس کرونا در اسرائیل 
بدتر می شود، ما اکنون با افزایش شمار مبتالیان در معرض 
خطر شــدید مواجه هســتیم که همه آنها نیازمند دستگاه 
کمک تنفســی هستند«. به نوشته رســانه های عبری زبان، 
رژیم صهیونیســتی در حالی وارد پیک چهارم کرونا شــده 
اســت که روند تزریق سومین دوز از واکســن فایزر نیز در 

مراحل پایانی خود قرار دارد.

چند روزی است که اعتراضات مردمی در جنوب 
یمن علیه مزدوران وابســته به امارات و آل سعود 
افزایش یافته است؛ بســیاری از تحلیلگران این 
اعتراضات را ســرآغاز »انقالب بــزرگ مردمی« 

می دانند.
موج خشم مردم یمن در روزهای گذشته در مناطق 
اشــغالی مزدوران وابســته به امارات و آل سعود، هشدار 
و نشــانه ای مبنــی بر ورود این کشــور بــه یک مرحله 
سرنوشت ساز است. »البوابه االخباریه الیمنیه« گزارش داد، 
این اعتراضات می تواند باعث تسریع در نابودی گروه های 
وابسته به ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی شود، هر چند 
که این مزدوران در تالش هســتند از اعتراضات مردمی، 
به ســود درگیری خود استفاده کنند، ولی این تظاهرات، 
صادق ترین نمود از بیداری مردمی در جنوب یمن است.

بنــا بر این گــزارش، این در حالی اســت که دولت 
مســتعفی یمن در جنوب این کشور، هیچ نقشی از نظر 
نظامــی، امنیتی و خدماتی برای مــردم این منطقه ایفا 
نمی کنــد. ظاهراً تحرکات مردمــی تحت لوای، »انقالب 
گرســنگان«، بیانگر وضعیت وخیم معیشــتی است که 
مردم این منطقه از هفت سال پیش تا کنون با آن دست 
به گریبان هستند. این گزارش با بیان اینکه جنگ اقتصادی 
مزدوران ریاض فقط علیه یک منطقه خاص در یمن نیست، 
نوشت، شواهد نشان می دهد که تمامی سناریوهای ائتالف 
ســعودی-اماراتی برای ضربه زدن به صنعاء است و تمام 

مردم یمن را هدف قرار می دهد.
بیش از 7 میلیون یمنی با سوء تغذیه مواجه اند

این در حالی است که سازمان ملل متحد روز یکشنبه 
 اعــالم کرد 7 میلیون و 6۰۰ هــزار نفر در یمن به علت 
ســوء تغذیه نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند. در 
این بیانیه آمده اســت از این میــان، حدود ۲ میلیون و 

 ایران به لبنان سوخت صادر کرد         آمریکا لبنان را به تحریم تهدید کرد

تحریم های آمریکا علیه لبنان گفت: »تحریم های آمریکا، 
هرگونه تعامل و تجارت غیرقانونی با کشورهای موجود در 
فهرســت تحریم ها از جمله ایران را هدف قرار می دهد و 
این بر هیچ کس پوشیده نیست که فعالیت های حزب اهلل 
نهادهای لبنانی را تضعیف کرده و ممکن است لبنان را در 
معرض تحریم  قرار دهد.« گفتنی است، او هیچ اشاره ای به 

علل بحران سوخت از این کشور نکرد.
ایــن در حالی اســت کــه »ابراهیم امین الســید« 
رئیس شــورای سیاســی حزب اهلل لبنان روز یکشنبه از 

عملکرد مسئوالن این کشور در عدم حل مشکالت مردم 
انتقاد کرد و گفت که تصمیم وارد کردن سوخت از ایران 
از طریق دریا، تصمیمی بود که حزب اهلل آن را اتخاذ کرد تا 
کرامت مردم حفظ و به تحقیر آنان پایان داده شود. »سزار 
معلوف« نماینده لبنانی وابسته به حزب »القوات اللبنانیه« 
نیز گفت، از منطق اخالقی و انسانی و برای کاستن از رنج 
ملت لبنان از سوخت ایرانی استقبال می کند. او افزود که 
 ایران دوست ماست، همه قدردان کسی باشیم که به لبنان 

سوخت رساند.

هشدار حزب اهلل
خبــر دیگر از لبنــان اینکه در پی انتشــار اخباری 
مبنــی بر برنده شــدن یک شــرکت آمریکایــی برای 
حفــاری در منطقه مــورد منازعه میان لبنــان و رژیم 
دارد  هشــدار  صهیونیستی،رئیس فراکســیون حزب اهلل 
 مقاومت اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی به خواسته اش 
برســد. بر اســاس گــزارش »العهد«، »محمــد رعد« 
رئیس فراکسیون »الوفاء للمقاومه« )وابسته به حزب اهلل( 
به اخباری مبنی بر اینکه شرکت آمریکایی »هالیبرتون« 
برنده قراردادی برای استخراج نفت و گاز در منطقه مورد 
منازعه میان لبنان و رژیم صهیونیستی شده، واکنش نشان 
داد. وی گفت: »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان اولین نفری 
بود که این موضوع را گوشزد کرد و حزب اهلل نیز دوشادوش 
بری این موضوع را پیگیری می کند تا دشمن صهیونیستی 
را از تحقق خواســته هایش در دریا بازدارد. گفته می شود 
در همیــن ارتباط، وزارت خارجه لبنان نیز شــکایتی به 
شورای امنیت ارائه کرده و از این نهاد خواسته، اطمینان 
حاصل کند کــه حفاری ها در منطقه مورد منازعه لبنان 
و رژیم صهیونیستی انجام نمی شود و حقوق و حاکمیت 
لبنان حفظ می شود. وی همچنین درباره واردات سوخت 
از ایــران نیز گفت:» وارد کردن ســوخت از ایران دفاع از 

عزت، کرامت و حاکمیت لبنان بود«.

 دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:

صهیونیست ها را با عملیات های جدید 
غافلگیر می کنیم

در واکنش به هجوم هزاران پناهجو به خاک آمریکا

ترامپ: آمریکا در حال تبدیل شدن 
به چاه فاضالب بشری است

حمالت سایبری گسترده به روسیه
همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور

تشدید تنش ها بین فرانسه و انگلیس
نشست وزرای دفاع دو کشور لغو شد

۳۰۰ هزار کودک کمتر از پنج سال و یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر زن باردار و شیرده به علت سوء تغذیه شدید  به 
خدمات درمانی نیاز دارند. دفتر امور بشردوستانه سازمان 
ملل در یمن افزود، بخش بهداشتی یمن تنها ۱۱ درصد 
از بودجه مورد نیاز امســال خــود را دریافت کرده و این 
در حالی اســت که ۲۰ میلیون نفر در یمن به کمک های 

بهداشتی نیاز دارند.
 آل سعود آخرین گروِه دولت مستعفی را 

از هتل بیرون انداخت
خبر دیگر آنکه رژیم آل سعود آخرین گروه از مقامات 
دولت مستعفی یمن که مورد حمایتش هستند! را از هتل 
»ذواری« در منطقه »الملقا« در شمال ریاض بیرون کرد. 
بر اساس گزارش »الخبر الیمنی«، ریاض همچنین تصمیم 
گرفته ویزای دیگر مسئوالن دولت مستعفی از جمله وزرای 

این دولت را تمدید نکند. 
پیشــروی نظامی نیروهای یمنی در مناطق مختلف 

این کشــور به ویژه در مأرب و حمالت موشکی به عمق 
عربستان، موازنه را در ائتالف متجاوز به هم زده و محاسبات 
ریاض را به هم ریخته است؛ به همین دلیل، آل سعود برای 
حفظ منافع فردی و امنیت داخلی خود، آماده اســت تا 

دولت مستعفی و تمامی مزدوران خود را قربانی کند.
آخرین مراحِل ائتالف آل سعود

سرلشکر »محمد ناصر العاطفی«، وزیر دفاع یمن در 
دیدار از محور های عملیاتی در اســتان مأرب تأکید کرد 
عــزت در موضع گیری صاحبان حق اســت که در خاک 
سرزمین شــان، قوی و قدرتمند هستند. وی تصریح کرد: 
»ملــت یمن هر چقدر هم که متجــاوزان دارای امکانات 
باشــند، آنها را هرگز نخواهند پذیرفت.« العاطفی اظهار 
داشــت: »پیروزی های اخیر در محورهــای عملیاتی به 
ویــژه در مأرب، دشــمن را به زانو درآورد؛ دشــمنی که 
 اکنون در حال فروپاشــی است و آخرین مراحل خود را 

سپری می کند.«

اظهارات رهبر انصاراهلل
ســید »عبدالملک الحوثی« رهبــر انصار اهلل یمن به 
مناسبت هفتمین سالگرد انقالب این کشوردیروز سخنرانی  
کرد. الحوثی ضمن تبریک ســالگرد انقالب ۲۱ سپتامبر 
گفت که این انقالب یک دستاورد بزرگ است که همچنان 
ادامه دارد و اهمیت آن به خاطر زمان حال و آینده است.

او گفت که پیش از انقالب، مرحله قیمومیت خارجی 
بود و طیف های سیاسی حاضر در کشور نیز در استقالل 
و آزادی ملت یمن کوتاهی کردند. رهبر انصاراهلل با اشاره 
به اینکه این مســئله، باعث فروپاشی و اشغال کامل یمن 
شــده بود، تصریح کرد: »گروه حاکم بر کشور ما در قبل 
از انقالب، باعث شد که یمن تحت ]قطعنامه های[ فصل 

هفتم ]شورای امنیت[ قرار گیرد.« 
وی با بیان اینکه در آن زمان، سفیر آمریکا، زمام امور 
یمن را در دست داشت و واشنگتن نیز جایگزین ریاست 
جمهوری بــود، تأکید کرد، پیــش از انقالب، گروههای 
سیاسی، تسلیم قیمومیت سفارت آمریکا بودند. وی با بیان 
اینکه »پیش از انقالب، انفجارها، ترورها و عناصر تکفیری 
وجود داشت«، گفت که در آن زمان، دشمنان یمن تمام 
تالش خود را به کار گرفتند تا بتوانند عوامل قدرت مادی 
و معنوی یمن را ســلب کنند و به مرز فروپاشی برسد تا 
از این طریق، آن را اشغال کنند. الحوثی با اشاره به نقش 
انقالب در جلوگیری از افزایش پایگاههای آمریکا در یمن 
به بهانه مبارزه با القاعده، گفت که هدف قرار دادن یمن، 
به سود آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس است. وی با 
بیان اینکه رژیم صهیونیســتی، نماینده انحصاری آمریکا 
در منطقه است، گفت که »عربستان و امارات، صرفا آلت 
دســت آمریکا و گاو شیری آن هستند... اما ما، از آغاز، به 
نقش کشــورهای خارجی به ویژه آمریکا پی بردیم که با 

انقالب مقابله می کرد«.

در حالی که کمیسیون انتخابات روسیه دیروز اعالم کرد با شمارش 
۹۸ درصد آرای انتخابات مجلس دومای روسیه، »حزب روسیه متحد« 
نزدیک به »والدیمیر پوتین« توانسته حدود نیمی از کرسی های تحت 
رقابت را تصاحب کند. رئیس سازمان تلکام روسیه از حمالت سایبری 

گسترده علیه سیستم رای گیری این کشور خبر داده است.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعالم 
کرد، حزب نزدیک به »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور این کشــور با کســب 
حدود پنجاه درصد آرا توانســته بیشترین تعداد کرسی ها را به خود اختصاص 
دهد. در مقابل، »حزب کمونیســت روســیه« با اختالف زیاد، حدود بیســت 
درصد از آرای این انتخابات را کســب کرد. این در حالی اســت که »میخائیل 
اوسیوسکی« رئیس شرکت خدمات دیجیتال روسیه موسوم به تلکام در نشست 
 خبری مرکز کمیسیون انتخابات روســیه اعالم کرد که طی روزهای گذشته
۱۹ حمله ســایبری علیه سیســتم رای گیری الکترونیکی این کشور صورت 
 گرفته اســت که همه آنها خنثی و دفع شده اســت. وی گفت: »در مجموع
۱۹ حمله ســایبری داشتیم که بعضی از آنها خیلی کوتاه بود و فقط چندین 
دقیقه طول کشــید. اغلب حمالت روز شنبه و به مدت 5 ساعت و ۳۲ دقیقه 

به طول انجامید. این حمالت از اول صبح شروع و تا میانه روز ادامه داشت.«
به نوشته خبرگزاری تاس، حمالت سایبری علیه سیستم انتخاباتی روسیه 
از کشــورهای هند، برزیل، ویتنــام، لیتوانی، آمریکا، آلمان، روســیه، تایلند، 
بنگالدش، چین و برخی کشورهای دیگر انجام گرفت. گفتنی است، هشتمین 
انتخابات دومای دولتی روســیه )مجلس سفلی( طی روزهای جمعه، شنبه و 
یکشنبه در سراسر روسیه برگزار شد. عالوه بر انتخابات دوما، انتخابات رؤسای 

شوراهای استانی، شهری و روستایی نیز طی این سه روز برگزار شد.


