
اولین عامل مرگ نظامیان صهیونیست
خودکشی اعالم شد

آمار رســمی مرکز تحقیقات »کنست« )پارلمان 
رژیم صهیونیســتی( نشان می دهد که رژیم اسرائیل 
 در هر ســال ۵۰۰ مورد خودکشی را ثبت می کند که

۱۰۰ مورد آن در میان نســل جوان این رژیم و در رده 
سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است.

بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، خودکشی همچنان 
دلیل اصلی مرگ در صفوف نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی 
در شرایط غیرجنگی است و این پدیده در سال های اخیر شدت 

داشته است. اما به نظر می رسد میزان واقعی خودکشی باالتر از 
آمار اعالمی باشد زیرا در برخی موارد خودکشی را حادثه در 
حین آموزش یا تصادف جلوه می دهند و این بدان معناست 
که تعداد واقعی نظامیان صهیونیست که دست به خودکشی 
می زنند، پنهان می شود. در این گزارش آمده، خودکشی در 
میان نظامیان ارتش صهیونیســتی به دالیل مختلف روانی، 
اجتماعی و اقتصادی بازمی گردد به خصوص آنکه نرخ بیکاری 

و فقر در سرزمین های اشغالی بیشتر شده است. 

تعلیق فعالیت های دفتر ناتو در مسکو
در ادامه تنش های روسیه و غرب

وزیــر خارجه روســیه با انتقــاد از اخراج 
از ناتــو، گفت فعالیت دفتر  دیپلمات های روس 
ارتباطات و اطالع رســانی ناتو در مسکو تعلیق 
خواهد شد و ناتو باید از طریق بلژیک با این کشور 

تماس برقرار کند. 
 »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه دیروز از 
تعلیق فعالیت نمایندگی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( در مسکو خبر داد. الوروف طی نشست خبری ضمن 

اعالم خبر تعلیق فعالیت دفتر اطالع رسانی ناتو در مسکو 
گفت:  »ناتو دالیل لغو اعتبارنامه دیپلمات های روس در 
این ســازمان را توضیح نداده است. هیچ تماس نظامی 
بین روســیه و ناتو وجود ندارد«.  به نوشته خبرگزاری 
»اســپوتنیک« وی در ادامه توضیح داد: »روسیه هم از 
اول نوامبــر کار دفتر نمایندگــی خود در ناتو را متوقف 
می کند. برای برقراری ارتباط با مسکو، ناتو اکنون باید با 

سفیر روسیه در بلژیک تماس بگیرد«. 
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جشن میلیونی برای میالد پیامبر اکرم)ص(
در 15 استان یمن نگاهی کوتاه به انگیزه  فتنه اخیر لبنان

رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق آمریکا:

 بزرگ ترین تهدید حال حاضر برای آمریکا، جامعه به شدت دوقطبی ماست

نگاه

کوتاه از سراسر جهان

ادامه اعتراض های انتخاباتی در عراق؛ معترضان برخی جاده های ارتباطی را بستند

»رابرت گیتس« وزیر دفاع ســابق آمریکا جامعه 
به شدت دو قطبی شده کشورش را بزرگترین تهدید 
برای دموکراســی آمریکا دانست و گفت به عمر خود 

این همه نفرت در جامعه ندیده است.
در حالی که قطب نمای سیاست خارجی آمریکا روی 
چین به عنوان دشــمن شــماره یک تنظیم شده است در 
عرصه داخلی نیز قطب نمای سیاســت داخلی این کشور 
روی خطر »تروریســم داخلی« متمرکز شــده است. در 
آمریکا منظور از »تروریسم داخلی« گروه های نژادپرست و 
راست افراطی هستند که طی سال های اخیر و به خصوص 
بعد از به قدرت رسیدن ترامپ رشد قارچ گونه ای در فضای 
سیاسی و اجتماعی آمریکا داشتند. »بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا نیز »تروریســم داخلــی« را »مرگبارترین تهدید« 
برای آمریکا دانســته اســت: » نه داعش و نه القاعده بلکه 
افراد قائل به برتری نژاد سفیدپوســت مرگبارترین تهدید 
برای آمریکا هستند. این ارزیابی من نیست. ارزیابی جامعه 

اطالعاتی آمریکا هم در دولت دونالد ترامپ و هم در دولت 
من است«.

اما تروریســم داخلی تنها تهدید امنیتی داخلی آمریکا 
نیســت. به گفته »رابرت گیتس« وزیر دفاع پیشین آمریکا 
قطبی شــدن شــدید جامعه بزرگترین تهدید برای جامعه 
آمریکاست. »گیتس« در گفت وگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه 
»سی بی اس« که روز یکشنبه پخش شد، این موضع را گرفت.  
به گزارش وبگاه خبری »آکسیوس«، این جمهوری خواه که 
در دولت هشت رئیس جمهور آمریکا حضور داشته از جمله 
در سمت مدیر سیا و بعدا وزیر دفاع »جورج دابلیو بوش« و 
»باراک اوبامــا« بوده، افزود که بزرگترین تهدید در )فاصله( 
 دو مایــل مربعی که کاخ ســفید و ســاختمان کنگره را در 
بر می گیرد، یافت می شــود.  او در ادامه اظهار داشــت: »به 
نظر می رسد که کل جامعه ما در حال از دست دادن تعادل 
خود اســت. من هرگز این قدر نفرت ندیــده بودم«. وی در 
اشاره به ادعاهای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 

آمریکا که شکســت خود را نپذیرفت هم گفت: )این ادعاها( 
بر موضوعی تاکید دارد که چین در سراسر جهان به صدا در 
می آورد مبنی بر اینکه سیستم سیاسی آمریکا کار نمی کند و 

آمریکا یک قدرت رو به زوال است. 
معضالت داخلی آمریکا تنها به اختالفات شدید داخلی 
و گسترش جریانات راســت افراطی محدود نمی شود. اخیراً 
»برنی سندرز« سناتور برجســته دموکرات و نامزد پیشین 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از شکاف 
طبقاتی گســترده در این کشور اعالم کرد شکاف بین فقیر 
و غنی در آمریکا به مرز بی ســابقه ای در 1۰۰ سال گذشته 

رسیده است.
» برنی ســندرز«، در مطلبی برای »چارلستون گزت-

میل« نوشــت: »امــروزه در آمریکا افراد بســیار ثروتمند، 
ثروتمندتر می شــوند، در حالی که میلیون ها خانواده کارگر 
در تالش هســتند تا غذا به ســر میز آورند یا قبوض خود را 
بپردازند. ما اکنون در وضعیت پوچی به ســر می بریم که در 

آن 2 میلیاردر ثروت بیشــتری نسبت به ۴۰ درصد پایینی 
 آمریکایی ها دارند؛ یک درصد، ثروت بیشــتری نســبت به
۹2 درصد پایینی دارد و فاصله بین فقیر و غنی بیشتر از هر 

زمان دیگری در 1۰۰ سال گذشته است.«
ســندرز تصریح کرده اســت: امروزه، در ثروتمندترین 
کشــور روی زمین، میلیون ها ســالمند نمی توانند از عهده 
هزینه دندانپزشکی، یا خرید سمعک و عینک مورد نیاز خود 
برآیند. در ثروتمندترین کشــور روی زمین، آمریکایی های 
مســن نباید دندان های پوسیده در دهان داشته باشند. این 
غیرقابل قبول است. وی همچنین پیش از این در نوشتاری 
برای »فاکــس نیوز« تاکید کرده بود: »صنعت دارو ســازی 
به عنوان بخشــی از سیستم سیاســی فاسد و غول پیکر ما، 
اکنون صدها میلیون دالر برای البی ، مشــارکت در تبلیغات 
تلویزیونی و تبلیغات تلویزیونی هزینه می کند تا این قانون را 
شکست دهد، زیرا نمی خواهد الیحه فوق برای کاهش قیمت 

داروها اجرایی شود.«

هزاران نفر از مردم سان ســالوادور در اعتراض 
به تصمیم دولت این کشــور برای قانونی کردن ارز 

دیجیتال »بیت کوین« به خیابان ها ریختند.
هزاران نفر از مردم سان سالوادور پایتخت السالوادور در 
آمریکای مرکزی روز یک شنبه در اعتراض به تصمیم »نایب 
بوکله« رئیس جمهور این کشور درباره قانونی کردن »تجارت 
بیت کوین« در این کشور و همچنین دیکتاتوری وی دست 
به اعتراضات خیابانی زدند. براســاس گــزارش خبرگزاری 
فرانســه، معترضان که از اقشار مختلف این کشور بودند و با 
در دســت داشتن شعارها و دست نوشته هایی، ارز دیجیتال 
»بیت کوین« را کالهبــرداری خواندند و علیه »دیکتاتوری 

و اقتدارگرایی« در این کشــور شعار ســر دادند. معترضان 
در اعتراضات روز یکشــنبه شــعارهایی چون »الســالوادور 
 چــه می خواهد؟ از شــر ایــن دیکتاتور خالص شــوید« 
ســر دادند. برخــی از معترضان در نزدیکــی میدان اصلی 
پایتخت عروســکی شــبیه به» بوکله« را به آتش کشیدند. 
اعتراض های روز یکشنبه دســت کم دومین اعتراض بزرگ 
تنها در یک ماه گذشــته است که به دنبال راهپیمایی های 
گسترده ماه سپتامبر)شهریورماه( در اعتراض به تعیین بیت 
کوین به عنوان ارز قانونی در کنار دالر آمریکا صورت گرفت. 
بسیاری از کشــورهای بزرگ دنیا از جمله چین و آمریکا با 
قانونی شدن ارز دیجیتال بیت کوین مخالف هستند و آن را 

به ضرر اقتصاد و پول ملی خود می دانند. بانک مرکزی چین 
نیز اخیرا اعالم کرده که موسسات مالی را از ارائه خدمات به 
معامالتی که با ارز دیجیتال انجام می شوند، منع خواهد کرد 
و بر میزان نظارت بــرای جلوگیری از این معامالت خواهد 
افزود. به دنبال این تصمیــم ارزش بیت کوین در بازارهای 
دیجیتال 5 درصد سقوط کرد. »السالوادور« که به مدت دو 
دهه از دالر آمریکا به عنوان پول ملی استفاده می کند اخیرا 
اولین کشوری شد که بیت کوین را به عنوان پول ملی قانونی 

کرد و آن را برای اقتصاد این کشور مفید خوانده است.
گفتنــی اســت کشــور »الســالوادور« کوچکترین و 
پرتراکم ترین کشور منطقه آمریکای مرکزی است و پایتخت 

این بار فرمانده جبهه داخلی ارتِش رژیِم آپارتایِد اســرائیل 
هشدار داده که »در صورت درگیری با حزب اهلل لبنان باید منتظر 
شلیک ۲۰۰۰ موشک در روز به سوی سرزمین های اشغالی باشیم.«
»اوری گوردین« فرمانده جبهه داخلی رژیم صهیونیســتی چندمین 
مقام این رژیم اســت که خطرات سرشــاخ شــدن این رژیم با حزب اهلل 
لبنان گفته و تاکید می کند در جنگ بعدی »اسرائیل« با حزب اهلل لبنان، 
این رژیم باید منتظر هدف قرار گرفتن با 2 هزار موشــک در روز باشــد: 
»شــهرهای تل آویو و اســدود در جنوب در جنگ اخیر با نوار غزه شاهد 
بیشــترین شلیک موشک از زمان تشکیل اسرائیل بوده اند...در صورتی که 
درگیری یا جنگی با حزب اهلل روی دهد، انتظار داریم که هر روز دست کم 
5 برابر آن، موشک از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شود.« گفتنی است، 
این ســخنان و حرف های مشابه آنکه از مقامات و تحلیلگران صهیونیست 
بارها شنیده شده است، »کابوسی« را که حزب اهلل به خواِب صهیونیست ها 

 انداخته را هویدا می کند.
این ســخنان در حالی مطرح می شود که شیخ »احمد قبالن« مفتی 
جعفری لبنان روز دوشــنبه در ســخنانی، حادثه منطقــه »الطیونه« و 
تیراندازی به سوی حامیان حزب اهلل و جنبش امل را دارای ابعاد منطقه ای 
و بین المللی دانست. او گفت آن چه که در مقابل کاخ دادگستری رخ داد، 
حادثه ای خطرناک و فاجعه ملی بود؛ حادثه ای که با برنامه ریزی قبلی و با 
هدف تهدید امنیت و ثبات لبنان از سوی بازیگران منطقه ای و بین المللی 
رخ داد. به گزارش فارس، این مقام دینی لبنانی تأکید کرد: »همه اتفاقات 
اخیر با هدف از بین بردن ســالح مقاومت صورت می گیرد، سالحی که به 

ویژه برای تل آویو کابوس محسوب می شود.«
گفتی است، اینجا باید این پرســش را مطرح کرد که آیا می شود در 
مقابل رژیم آپارتایِد اســرائیل بی ســالح بود و تنها به طریق دیپلماتیک 
رو به رو شــد؟  با عزل نظر از بحث اینکه این رژیم طبق تعاریف بین المللی 
یک رژیم آپارتاید است باید توجه کنیم که رژیم صهیونیستی تنها دارنده 
تســلیحات هســته ای در منطقه غرب آسیا به شــمار می آید و بر اساس 
برخی گزارش ها، رژیم صهیونیســتی دســت کم ۹۰ کالهک هسته ای در 
زرادخانه های خود دارد و مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت 2۰۰ بمب 

هسته ای دیگر را نیز دارد.

اعتراض ها به نتایج انتخابات پرحاشیه هفته پیش 
عراق همچنان ادامه دارد؛ معترضان به نتایج انتخابات 
پارلمانی در برخی از استان های مرکزی و جنوبی این 
کشور اقدام به تظاهرات و بستن راه ها کرده اند. آنها 
می گویند آمریکا و امارات نتایج انتخابات را دستکاری 

کرده اند.
معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی یکشــنبه گذشته 
عراق در برخی از اســتان های مرکزی و جنوبی عراق اقدام 
به تظاهرات و بستن راه ها کردند. انتخاباتی که جریان صدر 
به رهبری »مقتدی الصدر« با ۷۳ کرسی در صدر آن است و 
افراد مســتقل با ۳۸ کرسی، ائتالف تقدم به ریاست »محمد 
الحلبوســی« با ۳۸ کرســی، ائتالف دولة القانون به ریاست 

»نوری المالکی« با ۳5 کرسی در رده های بعدی هستند.
به گزارش تسنیم، شاهدان عینی در دیالی گزارش دادند 
که معترضان در این استان جاده »دیالی-المقدادیه« و جاده 
ارتباطی با بعقوبه و جــاده »بغداد-الخالص« را با آتش زدن 
الســتیک و گذاشتن سنگ مسدود کردند. این اعتراض ها از 
همان آغاز اعالم نتایج کم-و-بیش شروع شده بود اما از روز 

یکشنبه این هفته شعله ورتر شده است.
عملیات کالهبرداری 

»ابوعلی العســکری« مســئول امنیتی در گردان های 
»حزب اهلل« عراق که به شــدت معتقد اســت در انتخابات 

پارلمانی تقلب صورت گرفته در صفحه توئیتر خود، نوشــت 
این انتخابات، »بزرگترین عملیات کالهبرداری و فریب ملت 
عراق بود. العسکری ادامه داد: »اوال، باید ]مصطفی[ الکاظمی 
]نخست وزیر عراق[ به خاطر اقداماتش که آخرین مورد آن، 
خیانت بزرگ است، محاکمه شود؛ ]خیانتی[ که با همدستی 

دشمنان برای تقلب در انتخابات صورت گرفت.«
»نوری المالکی« نخســت وزیر اســبق عــراق و رهبر 
ائتــالف »دولة القانــون« نیز در پیامی توئیتــری از مردم 
خواست تا به صورت مســالمت آمیز به نتایج انتخابات این 

کشــور اعتراض کنند. وی در این پیام توئیتری نوشــت: 
»خطاب به شهروندان عزیز، در لحظه حساس و خطرناکی 
در مسیر روند سیاسی شــما را مورد خطاب قرار می دهم 
و خواهشــمندم که اعتراض های شما به نتایج انتخابات به 
صورت مسالمت آمیز بوده و در آن امنیت و نظم حفظ شود 
تا آشوبگران از آن سوءاستفاده نکنند چون این با فراخوان ها 
و تالش های ما برای ایجاد امنیت و ثبات در تضاد اســت.« 
گفتنی است، خود المالکی نتایج انتخابات را »بی انصافی و 

اجحاف« خوانده است.

انتخابات سالم بود
از ســوی دیگر، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق 
با حضور در جشــن میــالد پیامبر اکــرم )ص(، در منطقه 
االعظمیه بغداد، در واکنش به اعتراض های مردمی به نتایج 
اعالمی انتخابات پارلمانی اخیر، از همه خواست تا اختالفات 
حزبی و شخصی را کنار بگذارند و رفاه و ثبات شایسته مردم 
عراق را فراهم کنند. او تأکیدکرد که انتخابات سالم و شفاف 
برگزار شده است. »برهم صالح«، رئیس جمهوری عراق نیز در 
سخنانی در واکنش به تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی 
در این کشــور اظهار کرد: »تظاهرات به نتایج انتخابات یک 
حق تضمین شــده در قانون اساســی است.« وی همچنین 
درباره به خطر انداختن امنیت عمومی و امنیت عراق هشدار 
داد. گفتنی اســت، تأمین امنیت و وضعیت معیشتی مردم 
عراق و بهبود آن نیز از مهم ترین چالش های پیش روی دولت 
آتی این کشور است؛ حال هر جریایی که بتواند »کتله اکبر« 
یا ائتالف بزرگ را تشــکیل دهد و به نخست وزیری برسد به 
هر روی با این دو ابر چالش رو به روست. مردم عراق از دولت 
آتی که برآمده از پارلمان آینده خواهد بود، انتظار دارند که 
خدمات رسانی عمومی ازجمله مسائل مربوط به آب و برق و 
همچنین مسائل مربوط به اشتغال و رفاه اجتماعی را بهبود 
بخشــد. ابر چالش دیگر اخراج نظامیان غربی اســت که به 

کندی پیش می رود.

یکی از رهبران جنبش جهاد اســالمی فلســطین هشدار داد، 
مقاومت برای آزاد کردن اسرای خود، ممکن است اسرای بیشتری از 

رژیم صهیونیستی بگیرد.
»خالد البطش« از رهبران جنبش جهاد اسالمی همه مردم فلسطین را به 
اعمال فشار بر رژیم اشغالگر برای توقف اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرا فراخواند. 
البطش در مراســم دهمین سالروز تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی با اشاره به 
اینکه مقاومت فلســطین هرگز اسرای در بند زندان های رژیم صهیونیستی را 
تنها نخواهد گذاشــت، گفت که در صورت مخالفت این رژیم با آزادی اسرای 
محکوم به حبس ابد و عدم پذیرش شروط مقاومت، اسرائیلی های دیگری را به 

اسارت می گیریم تا همه اسرا آزاد شوند.
طبق گزارش وبگاه »فلسطین الیوم«، البطش تصریح کرد که رژیم اشغالگر 
ســعی دارد از همه اسرا در تمامی بازداشــتگاه ها انتقام بگیرد. وی افزود که 
اســرای دیگری از گروه های فلســطینی به اعتصاب غذا خواهند پیوست. این 
رهبر جهاد اسالمی همه فلسطینیان را به اعمال فشار بر رژیم اشغالگر فراخواند 
و گفت: »همه خیابان های کرانه باختری بایستی به روی شهرک نشینان بسته 
شود تا بدانند که هزاران اسیر در زندان ها هستند.« وی گفت: »ما هرگز اسرای 
خود را تنها نخواهیم گذاشــت و هرگز استمرار اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرا 

را نخواهیم پذیرفت.«
بر اســاس آمار هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی، ۴۸5۰ فلسطینی از 
جمله 225 کودک و ۴1 زن در اســارت رژیم صهیونیستی به سر می برند که 
5۴۰ نفر از آنها تحت بازداشت اداری هستند. از سوی دیگر، جنبش حماس از 
زمان جنگ تابستان 2۰1۴، چهار اسرائیلی را در اسارت خود گرفته است که 
دو نفر از آنها نظامی هستند که در این جنگ مشارکت داشتند و دو نفر دیگر 

نیز به صورت غیرقانونی وارد غزه شده بودند.
گردان های »القســام« )کتائب القسام( شاخه نظامی حماس نیز با انتشار 
یک عکس نوشــت خطاب به اســرای در بند رژیم صهیونیســتی اعالم کرد: 

»اسرای ما... زمان آزادی شما نزدیک شد.«

سرویس خارجی-
رسانه های آمریکایی دیروز 
پاول«  »کالین  کردنــد  اعالم 
وزیر خارجــه »جرج بوش« که 
ملل  سازمان  در  دروغگویی  با 
یکــی از زمینه ســازان حمله 
آمریکا به عراق و کشتار هزاران 
زن و کودک شد به دلیل عوارض 
ناشی از بیماری کرونا و به رغم 

تزریق دو دوز واکسن مرد.
شبکه تلویزیونی ســی ان ان دیروز )دوشنبه( از مرگ »کالین پاول« 
وزیر خارجه دولت »جرج بوش پســر« خبر دادند. »ســی ان ان  «به نقل از 
خانواده وی گزارش داد که پاول ۸۴ ساله بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان 
خود را از دســت داده اســت. به گفته خانواده پاول، او هر دو دوز واکسن 
کرونا ســاخته شــرکت فایزر را نیز دریافت کرده بود. »پاول«، اولین وزیر 
خارجه سیاه پوســت آمریکا بود که در چند دولت جمهوری خواه آمریکا در 
شــکل گیری سیاست خارجی کاخ سفید در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 

بیست ویکم نقش داشت.
وی از اکتبر 1۹۸۹ تا ســپتامبر 1۹۹۳ )مهر 1۳۶۸ تا شهریور 1۳۷2( 
دوازدهمین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود که باالترین مقام نظامی 
در زمان وزارت دفاع این کشور است. در این مدت ، او در 2۸ بحران آمریکا، 
از جمله حمله به پاناما در ســال 1۹۸۹ و عملیات طوفان صحرا در جنگ 

خلیج فارس علیه عراق در 1۹۹۰-1۹۹1 نقش داشت. 
 به گزارش فارس پــاول در پنجم فوریه 2۰۰۳ )1۶ بهمن 1۳۸1( به 
عنوان وزیر خارجه در جلســه عمومی شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
ســخنرانی و به دفــاع از حمله جنایتکارانه آمریــکا و متحدانش به عراق 
پرداخت. پاول در این جلســه با نشان  دادن ویالی از یک ماده سفید رنگ 
و با استناد به منابع گمنام عراقی، مدعی شد: »هیچ شکی وجود ندارد که 
صدام دارای سالح های بیولوژیک است و توانایی تولید سریع و انبوه آنها را 
دارد.« این مقام ســابق آمریکایی همچنین ادعا کرد: »هیچ شکی در ذهن 
مــن وجود ندارد که صدام برای دســتیابی به اجــزای کلیدی برای تولید 
سالح های هسته ای نیز تالش می کند«. این دروغگویی پاول در حالی است 
 که او دو ســال قبل از آن، در بیانیــه مطبوعاتی خود در 2۴ فوریه 2۰۰1 
)۶ اسفند 2۰۰1( گفته بود که تحریم ها علیه عراق مانع از تولید سالح های 

کشتار جمعی توسط صدام حسین شده است.
پاول در 1۳ سپتامبر 2۰۰۴)2۳ شهریور 1۳۸۳( به کمیته امور دولتی 
سنا احضار شــد و در آنجا اذعان کرد منابعی که بسیاری از اطالعات ارائه 
شده وی در سخنرانی سازمان ملل را در اختیار او قرار داده بودند، »اشتباه« 
بودند و »بعید است« که ذخایر سالح های کشتار جمعی در عراق پیدا شود. 
او همچنین ده ســال بعد از دروغ هایی که در ســازمان ملل گفت و زمینه 
حمله به عراق را فراهم کرد، در کتابی به نوشته خودش اعتراف کرد که آن 
اظهارات »لکه ننگی« در کارنامه شغلی اش است و مدعی شد که مأموران 
سازمان ســیا او را به اشتباه انداخته بودند.این اعتراف به دروغگویی مقابل 
چشمان میلیون ها نفر در حالی است که همان ادعاهای کذب شعله جنگی 
را شعله ور کرد که ۸ سال طول کشید و حدود صدها هزار انسان را به کام 
مرگ کشاند.این البته تنها دروغ پاول نبود و او درباره ایران نیز مدعی شده 
بود: »من فکر می کنم ایرانی ها به وضوح مصمم به داشتن برنامه هسته ای 
هســتند. و ما باید فرض کنیم که آنها با داشتن برنامه هسته ای، توانایی و 

اراده ای برای تولید سالح هسته ای خواهند داشت.«

مردم یمن در ۱۵ اســتان این کشور با برگزاری 
تجمع های بسیار گسترده و چشمگیر میالد پیامبر 

گرامی اسالم)ص( را جشن گرفتند. 
صنعــا و 1۴ اســتان دیگر یمن، بعــد از ظهر دیروز 
کــه مصادف بود بــا 12 ربیع االول در این کشــور و روز 
میالد پیامبر اکرم )ص( _به روایت اهل ســنت_ با حضور 
میلیون ها یمنی جشن میالد پیامبر اسالم)ص( را جشن 
گرفتند.  عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصاراهلل یمن، 
طی ســخنرانی خود در آغاز ماه ربیع االول، ابراز اطمینان 
کرده بود که مردم یمن در احیای این مناســبت پیشقدم 
خواهند شد و مانند سال های گذشته آن را باشکوه برگزار 

خواهند کرد.
کمیته های سازمان دهنده در صنعا و 1۴ استان دیگر 
یمن که خارج از کنترل اشــغالگران اســت، ده ها میدان 
بزرگ را برای استقبال از میلیون ها یمنی آماده کردند. در 
صنعاء، پایتخت یمن، میدان »السبعین« برای این حضور 
پرشــور اختصاص یافته بود. از صبح دیروز شمار زیادی از 
ساکنان استان صنعاء خود را به میدان السبعین رساندند 
و ورودی های پایتخت یمن نیز شاهد حضور هزاران نفر از 
مردمی بود که از ســایر شهرستان های استان صنعاء با در 
دست داشتن پرچم های متعدد خود را به پایتخت رسانده 

بودند تا در این جشن باشکوه شرکت کنند.
بنا بر اعالم کمیته های ســازمان دهنده این جشــن 
میلیونی، در اســتان صعده مرکز این اســتان یعنی شهر 
صعده، در اســتان »الحدیــده«، میــدان »المیناء«، در 
اســتان »حجهًْ«، منطقه »بنی مشــطاء« در جنوب غرب 

شــهر »شفر« واقع در شهرستان عبس، در استان عمران، 
استادیوم ورزشــی مرکز این اســتان، در استان الجوف، 
شهرســتان الحزم، در اســتان ذمار، میدان »هران«، در 
اســتان »إب« میدان دانشگاه إب و شــهر »یریم« برای 

برگزاری این مراسم اختصاص یافته بود.
کمیته های ســازمان دهنده این مراســم پرشکوه در 
استان های تعز، المحویت، ریمهًْ، مأرب، البیضاء، الضالع نیز 
مکان های اختصاص یافته برای این گردهمایی مردمی را 
اعالم کردند و درخصوص آن اطالع رسانی های الزم را انجام 
دادند. درخصوص فعالیت های زنان، کمیته سازمان دهنده 

مراســم در پایتخت، میدان ورزشگاه الثوره را برای مراسم 
زنان در جشن میالدی پیامبر اعظم )ص(، اختصاص داده 
بود و سایر اســتان ها نیز مکان های اختصاصی برای این 
فعالیت ها و راهپیمایی زنان به مناســبت این روز بزرگ را 

مشخص و اعالم کردند.
جشن میالد پیامبر گرامی اســالم )ص( در یمن در 
حالی برگزار شــد که این کشــور از فروردین سال ۹۴ با 
حمالت وحشیانه ائتالف متجاوز سعودی و محاصره شدید 
اقتصادی و سیاسی روبه روســت و از ورود مواد غذایی و 

سوخت محروم است.

سخنرانی رهبر انصاراهلل
ســید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل یمن 
دیروز در جمع میلیون ها نفر از مردم یمن که به مناسبت 
میالد رسول اعظم اسالم )ص( در صنعا جمع شده بودند، 
از طریق ویدئوکنفرانس به سخنرانی پرداخت. به گزارش 
شبکه المسیره، او در ابتدای سخنان خود، میالد حضرت 
رسول اهلل )ص( را به امت اسالم تبریک گفت و این مراسم 
را تأکیدی دوباره بر دوستی و فرمانبری از حضرت پیامبر 
اســالم )ص( و مقابله با تالش ها بــرای زدودن یاد و نام 
ایشــان دانســت. عبدالملک الحوثی در ادامه خطاب به 
مردمی که در میدان »السبعین« صنعاء حاضر شده بودند، 
گفت: »جانم فدای شما  ای فرزندان پیروزی و  ای فرزندان 
با ایمان یمن؛ مردم ما از سیره رسول اهلل با تمامی محبت 
و عزتشان به صورت عملی الهام گرفته و در راستای آزادی 

از هیمنه استکبار گام برمی دارند.«
رهبر انصــاراهلل یمــن در ادامه اقتــدای صادقانه به 
رسول اهلل )ص( را در ارزش ها و اصول اصلی و التزام عملی 
در تمامی امور دانست و افزود: »وعده الهی در سوره اسراء 
درخصوص فســاد و ظلم بنی اسرائیل در زمان ما تحقق 
یافته و وعده الهی درخصوص پایان غرور و گردن کشــی 
آنها نیز به زودی محقق خواهد شــد، آنها ]این زوال را[ را 
بسیار دور و ما نزدیک می بینیم.«سید عبدالملک الحوثی 
در ادامه ریشــه مشکالت بشــریت را انحراف قدرت های 
طاغوتی و جاهلی از مسیر الهی دانست و افزود: »طاغوتیان 
با اقدامات تکفیری و خونین خود چهره اســالم را تیره و 

تار جلوه می دهند.«

کالین پاول حین سخنرانی در شورای امنیت 
درباره تسلیحات شیمیایی ادعایی رژیم صدام

فرمانده جبهه داخلی ارتش اسرائیل:

در جنگ بعدی با حزب اهلل
روزانه باید منتظر 2000 موشک باشیم

 طرح جهاد اسالمی فلسطین
 برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست

از وقوع چندباره آتش سوزی در  منابع رسانه ای 
منطقه صنعتی »جبل علی« واقع در دوبی خبر دادند. 
همزمان خبر رسیده که بزرگ ترین پاالشگاه کویت نیز 

دچار آتش سوزی شده است! 
ســریال آتش سوزی های مشــکوک و غیر مشکوک در 
امارات که به ندرت عوامل آن مشخص می شود همچنان ادامه 
دارد. در این راســتا، منطقه صنعتی »جبل علی« در دوبی 
برای چندمین بار دچار آتش سوزی شد. منابع رسانه ای این 
کشور می گویند آتش ســوزی در ضایعات روغنی در منطقه 
صنعتی »جبل علی« رخ داده است. دفتر اطالع رسانی دولت 
در دوبی هم در توئیتر، با انتشــار این خبر نوشــته تیم های 
آتش  نشانی در حال مهار یک حادثه آتش سوزی در ضایعات 
روغنی در منطقه صنعتی جبل علی هستند. همه چیز تحت 

کنترل است و هیچ خسارت جانی وارد نشده است. 
منطقــه آزاد و صنعتی جبل علی در بندر جبل علی و 
درست در ۳5 کیلومتری جنوب غربی شهر دوبی واقع شده 
است. مرداد ماه گذشته نیز یک انفجار مهیب در این منطقه 

صنعتی روی داد و یک ماه بعد، منابع رسانه ای از دستیابی 
به سندی محرمانه درخصوص این انفجار خبر دادند. در این 
سند که از طرف پلیس دوبی صادر شد، آمده بود، »در لحظه 
انفجار یک تیم اســرائیلی ۶ نفره در محل حضور داشته اند. 
در پی انفجار مذکور، ســه اسرائیلی کشته و دو نفر دیگر به 

شدت زخمی شدند.« بنابر ســند مذکور، انفجار به وسیله 
یک بمب کارگذاشــته شده در یک کانتینر در این بندر رخ 

داده است.
آتش سوزی در کویت

همزمــان بــا این آتــش ســوزی، پاالیشــگاه نفت 

»االحمدی« در کویت نیز دیروز دچار حریق گسترده شد 
و آتش نشانان برای خاموش کردن آن وارد عمل شدند. به 
نوشــته وبگاه الوطن، این پاالیشگاه روزانه 25 هزار بشکه 
نفت مصرف می کند و در ســاحل اســتان و بندر بزرگ 
االحمدی کویت واقع شــده اســت که به طور عمده نیاز 
بنزین و گازوئیل داخلی را تأمین می کند. به گفته شرکت 
ملی نفت کویت، آتش ســوزی در بخش جدا سازی گوگرد 
از نفــت رخ داده و پس از آن نیروهای آتش نشــانی برای 
خاموشی آتش وارد عمل شــدند. چند کارگر نیز زخمی 
شــده اند، اما کار پاالیشگاه متوقف نشده است. پس از این 
آتش سوزی ساکنان منطقه ساحلی »الفحیحیل« با صدای 
انفجارهای قوی از خواب بلند شــدند. کویت با جمعیت 
۴ میلیون نفری، ششــمین دارنده ذخایر نفتی در جهان 
است و روزانه 2.۴ میلیون بشکه نفت صادر می کند و بندر 
نفتی »االحمدی« )در ۴۰ کیلومتری پایتخت کویت( نیز 
بزرگترین بندر صادرات نفت در دنیا به شــمار می رود که 

توانایی استقبال از انواع نفتکش را دارد.

منطقه صنعتی دوبی و بزرگ ترین پاالیشگاه کویت در آتش سوخت

سوریه
رویترز: فرســتاده سازمان ملل در امور ســوریه یک شنبه شب 
اعالم کرد که دولت دمشــق و گروههای مخالــف درباره پیش نویس 
قانون اساسی جدید ســوریه با یکدیگر به توافق دست یافته اند. »گئر 
پدرسون« فرستاده سازمان ملل در این باره گفت: رؤسای این کمیته 
که پــس از هفته ها مذاکرات طوالنی با یکدیگــر دیدار کرده اند برای 
آغاز تدوین پیش نویس این قانون اساسی توافق کرده اند. کمیته قانون 
اساســی سوریه متشکل از ۴5 عضو از دولت سوریه، مخالفان و جامعه 
مدنی این کشــور اســت که ماموریت دارد قانون اساسی جدیدی که 
منجر به برگزاری انتخابات تحت نظارت ســازمان ملل شود را تهیه و 

تدوین کند.
فرانسه

فارس: دولت بالروس بامداد روز دوشــنبه خواستار خروج سفیر 
فرانســه از این کشور شد. سفارت فرانســه در مینسک اعالم کرد که 
دولــت بالروس بدون اعالم دلیل، »نیکالس دوبیالن دوالکاســت« را 
اخراج و او هم اکنون این کشور را ترک کرده است. دلیل اخراج سفیر 
فرانسه در مینســک اعالم نشــده اما دولت بالروس در ادامه »ایگور 
فســنکو« سفیر خود در پاریس را نیز به کشور بازگردانده است. با این 
حال در وبگاه ســفارت فرانسه در مینســک اعالم شده که سفیر این 
کشــور در روز چهارشنبه هفته قبل، میزبان نمایندگان سازمانی بوده 

که اخیراً از سوی دولت بالروس ممنوع اعالم شده است.
ا نگلیس

اســپوتنیک: تهدیدات علیه قانون گــذاران انگلیس همچنان 
ادامه دارد. فقط چند روز بعد از کشــته شدن »دیوید آِمس« یکی از 
نمایندگان محافظه کار مجلس عوام انگلیس، »کریس برایانت« نماینده 
حــزب کارگر نیز نامــه تهدید به مرگ دریافت کــرد. ، پلیس جنوب 
 ولز پس از دریافت شــکایتی در همین ارتباط،روز دوشــنبه، یک مرد

۷۶ ساله را بازداشت کرده است.

 کالین پاول، وزیر خارجه بوش 
پس از ابتال به کرونا ُمرد

تظاهرات بیت کوینی در السالوادر

آن »ســان سالوادور« است. این کشور نزدیک به ۷ میلیون نفر جمعیت 
دارد و با کشــورهای گواتماال، هندوراس همســایه است. در جنوب این 

کشور نیز اقیانوس آرام قرار دارد.

امین االسالم تهرانی
»طارق بیطار« بازپــرس قضایی لبنانی در پرونــده انفجار بندر بیروت 
که پرونده را تبدیل به یک دعوای سیاســی کرده اســت، اعتراضات زیادی 
را برانگیخته اســت. پنجشنبه گذشــته لبنانی های معترض به عملکرد این 
بازپرس در منطقه »الطیونه« بیروت به ســمت دادگستری در حال حرکت 
بودند که ناگهان تیراندازی  به سمت آنها شروع شد. این تیراندازی ها تظاهرات 
مســالمت آمیز را بدل به »فتنه ای خبیث« کرد و منجر به شــهادت ۷ نفر و 
زخمی شــدن حدود ۶۰ تن دیگر شد. جریان های لبنانی خیلی زود از دست 
داشــتن گروه غرب گرا »القوات اللبنانیه« به رهبری »سمیر جعجع« در این 
جنایت پرده برداشــتند و آمریکا نیز در پیامی که برای اعالم همدردی صادر 
شده بود، به جای کشته شدگان این جنایت از بازپرس پرونده دفاع کرد! روز 
شــنبه همین هفته نیز یکی از خبرنگاران شناخته شده لبنانی فاش کرد که 

یکی از تک تیراندازهای عامل این جنایت کارمند سفارت آمریکاست.
»حســن فضل اهلل« نماینده فراکسیون حزب اهلل گفته بود: »بیش از یک 
سال اســت اطالعاتی به ما می رسد که این افراد برای فتنه آماده می شوند و 
در برابر سفارت های آمریکا و عربستان، فخرفروشی می کنند.« اما چرا؟ بر پا 
کردن این فتنه برای چه بوده اســت که یک سال برای آن برنامه ریزی شده 

است؟
در پاســخ به پرســش فوق می توان دو انگیزه را حدس زد: با اشاره ای به 
ســخنان رئیس فراکســیون حزب اهلل در پارلمان که گفته بود: »جنایتی که 
نیروهای وابسته به حزب القوات اللبنانیه مرتکب شد، حساب و مجازات ویژه 
خود را دارد اما حزب اهلل هرگز به ســمت جنگ داخلی کشیده نخواهد شد« 
و نیز با اشــاره به بیانیه مجلس اعالی شیعیان لبنان مبنی بر این که جنایت 
پنجشــنبه برای ایجاد هرج و مرج در این کشــور بود، می توان گفت که دور 
 از ذهــن نخواهد بود اگر بگوییم عامالن این جنایت قصد اصلی شــان ایجاد 
هرج و مرج برای وارد کردن مقاومت لبنان به یک درگیری داخلی بوده است.
هم در سخنان عامل داخلی این فتنه سمیر جعجع که بر دفاع از قاضی 
پرونده تأکید کرد و هم در سخنان سخنگوی کاخ سفید که مفادش داللت بر 
دفاع از قاضی پرونده می کند، می توان یک انگیزه دیگر را نیز حدس زد. افزون 
بر این، یک روز پیشــتر از جنایت بیروت این خبر منتشــر می شود: »در پی 
پافشاری وزرای نزدیک به جنبش أمل، جریان المردهًْ و حزب اهلل، دولت لبنان 
جلسه ای را به منظور اتخاذ تصمیم قاطع درباره قاضی طارق البیطار بازپرس 
قضایی در پرونده انفجار بندر بیروت، برگزار  کرد.« حاال با توجه به این شواهد 
می توان حدس زد که نیروهایی از تغییر بازپرس پرونده و روشن شدن پشت 
پرده انفجار سال گذشته بندر بیروت ضرر می کنند. بنابراین نه تنها میلی به 
تغییر آن بازپرس ندارند بلکه از حضور او اســتفاده سیاسی بهتری می توانند 
بــرای کوبیدن جبهه مقاومت انجام دهند. ضررهای رفتن و فواید ماندِن این 
قاضی نیز آن قدر سنگین هســت که برای دفع اولی و حفظ دومی حاضرند 

جنگ داخلی به راه اندازند!

دوبی


