
اعتصاب غذای زندانیان بحرینی 
جمعی از زندانیان سیاس��ی بحری��ن در زندان های 
مختلف این کش��ور ب��ه دلیل ممانعت مس��ؤوالن 
زندان ها از اقامه ش��عائر دینی و ش��رایط بسیار بد 

انسانی و حیاتی زندانها، اعتصاب غذا کرده اند.
جمعی از زندانیان سیاس��ی بحری��ن در زندان های 
مختلف این کش��ور ب��ه دلیل ممانعت مس��ؤوالن 
زندان ها از اقامه شعائر دینی )از جمله نماز جماعت 
و هرگون��ه تجمع و مجلس دین��ی و مذهبی مانند 
مراسم محرم( و ش��رایط بسیار بد انسانی و حیاتی 

زندان ها به اعتصاب غذا روی آورده اند.
»ناجی فتیل« فعال حقوق بشری و زندانی سیاسی 
در زندان مرکزی بحرین« »جو« در یک پیام صوتی 
اعالم کرد جمعی از زندانیان س��اختمان شماره ۱۴ 
از روز یکش��نبه ۱۹ م��رداد ۱۳۹۹ اعتصاب غذا را 

شروع کرده اند.
ناج��ی فتیل ط��ی پیام صوت��ی که توس��ط خانم 
»ابتس��ام الصائغ« از مدافعان حقوق بش��ر منتش��ر 
ش��د گفت: دلیل این اقدام، اصرار مسؤوالن زندان 
بر ادامه سیاس��ت های ظالمانه، اصرار بر تصمیمات 
متحجرانه، افزایش مش��کالت پی در پی و سرپوش 
گذاش��تن بر آن به ج��ای ایجاد راه حل مناس��ب 
می باش��د. وی با اش��اره به بعضی از مش��کالتی که 
زندانیان با آن مواجه هس��تند، افزود: کیفیت ارائه 
خدمات به زندانیان به خصوص از لحاظ بهداش��تی 
بسیار پایین است، زندانبانان رفتار و برخورد بسیار 
نامناس��بی دارند و زندانیان را از انجام فعالیت های 
دینی منع می کنند ب��ه خصوص اینکه تا چند روز 
دیگر روزهای س��وگواری ماه محرم آغاز می ش��ود.

زندانی��ان س��اختمان ش��ماره ۱۷ زن��دان »حوض 
الجاف« نیز اعالم کردند برای رفع ممنوعیت اقامه 
ش��عائر دینی و برپایی مجالس عزاداری در روزهای 
س��وگواری مح��رم اعتصاب غذا کرده اند. »ابتس��ام 
الصائ��غ« همچنین پیام صوتی دیگری را از یکی از 
زندانیان جوان بنام »فوزی احمد ابراهیم« منتش��ر 

کرد.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

لبنان یک هفته اس��ت ک��ه به یک��ی از کانون های اصلی 
محافل رس��انه ای و سیاس��ی جهان مبدل شده است. سه 
شنبه هفته گذشته بود که انفجاری خونین در بندر بیروت 
با صدها کشته و هزاران زخمی و میلیاردها دالر خسارت، 
ن��ه پیامدهای اقتصادی برای لبنان به همراه داش��ته بلکه 
رس��ما ای��ن کش��ور را وارد بحران های جدید سیاس��ی و 
امنیتی س��اخته که می تواند بحران های داخلی این کشور 
را تش��دید نماید. این امر زمانی بیش��تر قوت می گیرد که 

مداخ��الت خارجی نیز در آن ش��دت گرفته بگونه ای که 
س��فر مکرون رئیس جمهور فرانس��ه به لبنان و اظهارات 
وی درباره لزوم اجرای خواس��ته های پاریس و نیز مواضع 
س��فیر آمریکا در لبنان در تحریک و حمایت از آش��وب  را 
می توان��د در این چارچوب ارزیابی ک��رد. نکته قابل توجه 
در ب��اب تحوالت لبنان کلید واژه هایی اس��ت که به کرات 
به کار برده می ش��ود. نخس��ت کلید واژه شفافیت مالی و 
اقتصادی اس��ت چنانکه در س��فر مکرون نیز به آن اشاره 
شد و دیروز نیز کریستالینا جورجیوا مدیر اجرایی صندوق 
بین المللی پول، در بیانیه خود در کنفرانس��ی شرط کمک 
مالی بیش��تر به لبنان را شفا ف س��ازی موسسات مالی این 
کش��ور عن��وان کرد. نکته قاب��ل توجه آنکه در س��ال ۹۸ 
نشست گروه بین المللی حامی لبنان در پاریس برگزار شد 

و در فروردین ۱۳۹۷ نیز نشس��ت سدره با محوریت لبنان 
در فرانس��ه برگزار و حاظران به پرداخت ۱۱ میلیارد دالر 
به لبنان متعهد شدند در حالی که همین شرط را بندهای 
ش��روط خود قرار دادند. این ش��رط به ظاهر اقتصادی در 
حالی مطرح می ش��ود که مفهوم ش��فافیت مالی به منزله 
س��لطه کشورهایی مانند فرانسه بر اقتصاد و بانک مرکزی 
لبنان است که بر اساس آن هرگونه مراوده مالی در لبنان 
بای��د تحت نظارت آنها صورت گی��رد. هدف این طرح در 
کنار س��لطه بر اقتص��اد لبنان، را بس��تن کانال های مالی 
مقاوم��ت لبنان و اجرای تحریم های س��زار علیه س��وریه 
تش��کیل می دهد. دوم آنکه کلی��د واژه دیگر را بی طرفی 
لبنان تشکیل می  دهد چنانکه لودریان وزیر خارجه فرانسه 
در س��فر به لبنان  با اش��اره به تداوم حمایت فرانس��ه از 

ارتش لبن��ان، بر ضرورت تداوم سیاس��ت بی طرفی لبنان 
تاکی��د کرد.هر چند معنای بی طرف��ی یعنی آنکه لبنان از 
تنشهای منطقه به دور باشد اما در معنای غربی آن یعنی 
اینکه لبنان کامال خلع س��الح شده و تحت سلطه نظامی 
فرانس��ه بوده و عمال اس��تقالل دفاعی نداشته باشد. خلع 
س��الح مقاومت و عدم حضور لبنان در مبارزه با تروریسم 
در سوریه و عدم مقابله آن با رژیم صهیونیستی اساس این 
بی طرفی را تش��کیل می ده��د. در اصل می توان گفت که 
این دو کلید واژه نه برای کمک به لبنان بلکه برای سلطه 
کشورهایی مانند فرانسه و عربستان بر آن است که نتیجه 
نهایی آن نیز تکرار دوران س��لطه فرانس��ه بر این کش��ور 
خواهد ب��ود. رویکردی که طی س��الهای اخیر با مقاومت 
لبنان بویژه با حضور حزب اهلل با شکست مواجه شده بود. 

یادداشت

گزارش

تحرکات مش��کوک برای ناآرام س��ازی لبن��ان در حالی از 
س��وی برخی جریان های غرب گ��رای داخلی با مداخالت 
خارجی ادامه دارد که مهلتی که ش��ورای عالی دفاع لبنان 
برای انجام تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت تعیین کرده 
بود، دیروز رسما به پایان رسید و گزارش این کمیته امروز 

رسما در کاخ بعبدا اعالم خواهد شد.
تحقیقات لبنان درباره انفجار بندر بیروت ۵ اوت آغاز ش��د 
و دیروز مهلت تعیین ش��ده برای تحقیقات به پایان رسید.
به گفته منابع ۲۳ تن در پی انفجار بندر بیروت بازداش��ت 
ش��ده اند. روزنام��ه الجمهوری��ه لبن��ان اعالم ک��رد کمیته 
تحقیقات درباره انفجار بن��در بیروت گزارش خود را آماده 
کرده و آن را برای دبیرخانه شورای وزیران کابینه فرستاده 
تا ز در جلس��ه مقرر در کاخ بعبدا ارائه شود.به گفته منابع 
دس��تگاه قضایی گزارش برخی از فرماندهان امنیتی درباره 
تحقیقات را بررس��ی می کند.این روزنامه نوشت که انجمن 
قضات لبنان امروز  ساعت ۱۱ پیش از ظهر به وقت محلی 
موضوع مهمی را در کاخ دادگس��تری بیروت اعالم می کند 
ک��ه گام مهم و بی س��ابقه ای در تاریخ دس��تگاه قضایی به 

حساب می آید.
در ای��ن میان در ادامه سیاس��ت ایجاد بحران سیاس��ی در 
لبن��ان پایگاه خبری ش��بکه »المیادین«،  گ��زارش داد که 
»غازنی وزنی« وزیر دارایی لبنان اس��تعفای خود را تقدیم 
دولت کرده اس��ت. همچنین »هنری حل��و« از نمایندگان 
فراکس��یون »اللقاء الدیمقراطی« )وابسته به ولید جنبالط( 
در پارلمان لبنان امروز )دوش��نبه( استعفا کرد.پیش از این 
س��ه نماینده حزب »الکتائب« )وابس��ته به سامی جمیل(، 
»میش��ل معوض« )وابسته به ۱۴ مارس(، »پوال یعقوبیان« 
)مستقل( و »مردان حماده« از فراکسیون اللقاء الدیمقراطی 
اس��تعفای خود از پارلمان را اعالم کرده بودند. بر اس��اس 
گ��زارش وبگاه »النش��ره«، خانم »ماری کل��ود نجم« وزیر 
دادگستری لبنان نیز متن استعفای خود را تقدیم »حسان 
دیاب« نخست وزیر این کش��ور کرد. وبگاه »العهد« لبنان، 
در گزارشی به همین موضع پرداخت و نوشت، ارتش لبنان 
یک اقدام کودتاوار هماهنگ میان حزب »القوات اللبنانیه« 
)وابسته به سمیر جعجع( و سرتیپ بازنشسته »جرج نادر« 
را به شکست کشاند و نیروهای ارتش )شنبه هفته جاری( 

آش��وبگران لبنانی را که کنترل ساختمان وزارت خارجه را 
در دس��ت گرفته بودند، از این س��اختمان بیرون کردند.در 
ادامه این گزارش آمده، شکست این گام کودتاوار اختالفات 
گسترده ای میان حزب القوت و جرج نادر ایجاد کرده است . 
نادر در برابر خواست ارتش لبنان برای پس دادن ساختمان 
وزارت خارجه که در اصل به خاطر خسارت های زیاد ناشی 
از انفجار بندر بیروت تخلیه ش��ده بود، عقب نش��ینی کرد 
و این عقب نش��ینی منجر به عصبانیت سران حزب القوات 
ش��د. آنها جرج نادر را به اخ��الل در توافق دوجانبه متهم 
کردن��د زیرا قرار ب��ود وی س��اختمان وزارت خارجه را به 

عنوان مقری برای آشوبگران و تحرکات آنها حفظ کند. در 
همین حال در اداکه سیاس��ت چالش آفرینی امنیتی، یک 
وب��گاه لبنانی به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، در جلس��ه 
۲۸ آگوست ش��ورای امنیت، مأموریت نیروهای »یونیفل« 
)صلح بانان س��ازمان ملل( در جنوب لبنان تمدید نمی شود 
و این نیروها در چند مرحله از لبنان بیرون کشیده خواهند 
ش��د.در این میان پس از آنکه برخی رسانه ها مدعی شدند 
که زیر محل وقوع انفجار در بندر بیروت، تونل هایی وجود 
دارد،  ارتش این کش��ور در بیانیه ای رس��می، این شایعه را 

»قویاً« تکذیب کرد.

کلید واژه هایی برای لبنان 
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کنیسه ساختن امارات و  آوارگی میلیون ها یمنی
رئیس کمیته عالی انقالب یمن با انتقاد از رفتارهای ضدانس��انی مقامات 
امارات و عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت امارات میلیون ها 
یمنی را آواره کرده اس��ت و برای یهودیان کنیسه می سازد. »محمد علی 
الحوث��ی« رئیس کمیته عالی انقالب یم��ن از اقدامات مقامات امارات در 
س��اخت کنیس��ه برای یهودیان و آواره کردن میلیون ها یمنی انتقاد کرد.

الحوثی در ادامه افزود: مقامات امارات با ساخت کنیسه برای یهودیان به دنبال 
آن هس��تند چهره خود را انس��انی جلوه دهند. محمد علی الحوثی اظهار داشت: 
ام��ارات فراموش کرده که با مش��ارکت خود در ائتالف متجاوز س��عودی موجب 
آوارگی و بیماری میلیون ها یمنی شده است.الزم به ذکر در ادامه رویکرد به رژیم 
صهیونیستی  مقامات اماراتی اخیراً کنیسه ای را برای یهودیان در شهر دبی افتتاح 

کردند که در راستای تالش های امارات برای عادی سازی با اشغالگران است.

توطئه طرد مقاومت از جامعه لبنان 
یک��ی از رهب��ران جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین هش��دار داد که 
دش��منان لبنان تالش دارند که محور مقاومت را دراین کشور تضعیف 
سپس طرد کنند. »اسماعیل رضوان« در واکنش به انفجار بندر بیروت، 
درباره مداخالت خارجی هش��دار داد. رضوان تأکید کرد، آنچه در لبنان 
رخ داد، مصیبتی بزرگ اس��ت، ولی باید مقابل تالش های توس��عه طلبانه 
و مداخالت خارجی هش��یار بود که از طری��ق کمک های بین المللی صورت 
می گیرد.وی ضمن هش��دار درباره درخواس��ت برخی برای »قیمومیت فرانسه بر 
لبن��ان«، تصریح کرد: »هدف از ای��ن مداخالت، تحریک ضد ]جریان[ مقاومت و 
ط��رد آن از جامع��ه لبنان اس��ت«. وی با بیان اینکه »ما در کن��ار دولت، ملت و 
مقاومت لبنان قرار داریم«، خاطر نشان کرد: »تمامی امکانات اندک ملت خود را 

در اختیار آنان قرار می دهیم تا لبنان از این مشکل عبور کند«.

سفر تفریحی جانسون با وجود کرونا!
بر اساس گزارش روزنامه »سان« انگلیس، بوریس جانسون، نخست وزیر 
این کشور به همراه »کری سایموندز« نامزد خود برای یک تفریح شش 

روزه در اسکاتلند آماده می شوند. 
 جانس��ون و نامزدش قرار اس��ت برای تعطیالتی موسوم به »تعطیالت 
پدری« به شمال بریتانیا بروند و در آنجا اردو بزنند و تفریح کنند.  خبر 
س��فر جانس��ون به ش��مال انگلیس و تفریح در آنجا در حالی رسانه ای شده 
است که وی پیش از این گفته بود قصد دارد برای تعطیالت تابستان در بریتانیا 
بماند. اواخر آوریل، جانس��ون ۵۶ س��اله و نامزد ۳۲ ساله او صاحب اولین فرزند 
خود ش��دند. این زوج هنوز به طور رسمی ازدواج نکرده اند. انگلیس تاکنون ۳۱۰ 
هزار و ۸۲۵ مورد مبتال به ویروس کرونا را ثبت کرده اس��ت که از این تعداد ۴۶ 

هزار و ۵۷۴ مورد جان خود را از دست داده اند.

 یم�ن: عب��داهلل یحی��ی الحاک��م رئی��س هیأت 
اطالعات و شناس��ایی یمن گفت که مرحله جدید 
اقدامات اطالعاتی اس��تراتژیک علیه دشمنان یمن 
آغاز خواهد ش��د. »یحیی الحاک��م« گفت که باید 
تالش و فعالیت ها در راستای اقدامات اطالعاتی در 
س��طوح عالی برای مقابله با »جن��گ الکترونیک و 

سایبری« متمرکز شوند.

 ک�ره جنوب�ی: در ادامه تح��رکات آمریکا برای 
نظامی کردن ش��رق آس��یا، کره جنوب��ی دیروز  از 
برنامه پنج س��اله دفاعی خود که ش��امل س��اخت 
جن��گ افزاره��ای پیش��رفته و همچنین اس��تقرار 
س��امانه گنبد آهنین برای مقابله با کره شمالی می 

شود، رونمایی کرد.

 افغانستان: ارگ افغانس��تان اعالم کرد »اشرف 
غنی« پس از تصمیم اعض��ای جرگه، حکم آزادی 
۴۰۰ زندان��ی گ��روه طالبان را صادر کرده اس��ت. 
براس��اس توافق صلح ایاالت متحده آمریکا با گروه 
طالب��ان، دولت می بایس��ت ۵ ه��زار زندانی گروه 
طالبان را آزاد می کرد. دولت ۴۶۰۰ زندانی طالبان 
را آزاد ک��رد ام��ا ۴۰۰ تن دیگر را ب��ه جرم جرایم 

جنایی، حقوق بشری و حق العبدی آزاد نکرد.

 پاکستان: انفجار بمب در یکی از جاده های شهر 
»چمن« پاکس��تان ۵ کش��ته و ۱۵ مجروح برجای 
گذاش��ت. بر اساس گفته مقامات امنیتی، این بمب 
در یک موتور س��یکلت جاسازی ش��ده بود و بر اثر 
موج انفجار، شیشه های ساختمان های اطراف محل 
انفجار نیز خرد ش��ده اس��ت.هدف از ای��ن انفجار 
تروریستی، حمله به چند افسر ارشد بخش مبارزه 

با توریسم بوده است.

 ام�ارات:  برخ��ی مناب��ع آگاه از دی��دار پنهانی 
مقامات عالی رتبه امارات با مسئوالن لیبی از جمله 
»صدام« پس��ر خلیفه حفتر و فرمانده شبه نظامیان 
طارق بن زیاد و »عبدالرحم��ن الکیالنی« فرمانده 
گردان الس��الم در ش��هر الکفره واق��ع در دورترین 
نقط��ه جنوب لیب��ی خبر دادند. قرار اس��ت انتقال 
طالی لیبی به امارات تحت نظارت ش��خصیت های 
اماراتی که بر فعالیت شرکت های مسئول استخراج 

طال در این طال نظارت دارند، صورت گیرد.

گزارش کمیته انفجار بیروت در میان موجی از ناآرامی های داخلی و دخالت های 
خارجی امروز منتشر می شود

لبنان در انتظار تصمیم بعبدا

دادس��تان کل آمری��کا می گوید این کش��ور درگیر یک 
جنگ چریکی ش��هری ش��ده اس��ت. همزمان با تشدید 
س��رکوب اعتراض های مردمی ، ویلیام بار دادستان کل 
آمری��کا در مصاحبه با این ش��بکه اظهارداش��ت: آمریکا 
درگیر ش��کل تازه ای از "جنگ چریکی شهری" است که 

"حرص قدرت طلبی" جناح چپ آن را هدایت می کند.
وی گفت: "آن ها از روز اول سعی داشتند ]رئیس جمهور 
را[ استیضاح کنند. آن ها هر کاری که می توانستند کردند 
ت��ا او را خل��ع کنند یا دول��ت او را فلج کنن��د و من فکر 
می کن��م این ناش��ی از حرص قدرت طلب��ی جناح چپ 
اس��ت. " دادس��تان کل آمریکا چپگرایان و دموکرات ها را 
به اقدام در جهت فروپاش��ی نظام کشور متهم کردویلیام 
بار دادس��تان کل آمریکا در مصاحبه ای به حزب دمکرات 
حمله ک��رد و مدعی ش��د که چپ گرا ها به »فروپاش��ی 
نظام« معتقدند و پی��روزی مطلق را به عنوان »جایگزین 
برای دین« دنب��ال می کنند.چپگرایان به مصالحه عالقه 
ندارندآن ه��ا به تب��ادل نظر و دی��دگاه دیالکتیکی عالقه 
ندارن��د. آن ها به پیروزی کامل عالقه دارند، این یک دین 
س��کوالر اس��ت. این جایگزینی برای دین است. "الزم به 
ذکر است در ادامه بحران آمریکا، اقدامات ترامپ، مدیریت 
بحران کرونا و سیاست های فعلی آمریکا بسیاری از مردم 

این کشور را به جالی وطن ترغیب کرده تا آنجا که عطای 
ش��هروندی آمریکا را به لقایش می بخش��ند. بررسی اخیِر 
موسسه نیویورکِی »بمبریج اکانتنتس« نشان می دهد که 
تنها در نیمه نخس��ت س��ال ۲۰۲۰، بی��ش از پنج هزار و 
۸۰۰ ش��هروند آمریکا از حق ش��هروندی خود صرف نظر 
کرده ان��د، حال آنکه در کل س��ال ۲۰۱۹، تنها دو هزار و 
۷۹ نفر خواس��تار آن شده بودند که دیگر شهروند آمریکا 
نباشند. ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا به ویژه 
شهر پورتلند موجب شد تا مقامات آمریکایی در این شهر 
وضعیت آش��وب اعالم کنند.در همی��ن رابطه گروهی از 
معترضان، به داخل ساختمان انجمن پلیس شهر پورتلند 
روانه ش��دند و ساختمان پلیس ش��هر پورتلند را به آتش 
کشیدند.همچنین پلیس ضدشورش آمریکا به معترضانی 
که به طور مسالمت آمیز در سالگرد مرگ »مایکل براون« 
جوان سیاه پوست توسط پلیس سفیدپوست تجمع کرده 

بودند، حمله کرد و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داد.
این در حالی است که بحران کرونا نیز در آمریکا همچنان 
قربانی می گیرد چنانکه طبق جدیدترین آمار، در دو هفته 
پایانی ماه ژوئیه دست کم آزمایش کرونای ۹۷ هزار کودک 
در آمری��کا که اغلب آن ها کودک رنگین پوس��ت س��اکن 

ایالت های غربی و جنوبی هستند، مثبت شده است.

در ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در پورتلند »وضعیت آشوب« اعالم شد

آمریکا درگیر جنگ چریکی شهری 
وزارت خارج��ه چی��ن اعالم کرد در واکن��ش به تحریم 
یازده مقام این کشور توسط واشنگتن، پکن نیز ۱۱ مقام 
آمریکای��ی از جمله دو س��ناتور جمهوری خواه و رئیس 

دیدبان حقوق بشر را تحریم کرده است.
 اق��دام آمریکا در اعم��ال تحریم بر ی��ازده مقام چینی 
و متح��دان آنها در هنگ کنگ، ب��ا مقابله به مثل و اقدام 
تالفی جویانه مشابه دولت پکن مواجه شد.به نوشته وبگاه 
»بلومب��رگ«، وزارت خارجه چین اع��الم کرد ۱۱ مقام 
آمریکایی را در اقدامی متقابل تحریم کرده اس��ت.بر این 
اساس، »ژائو لی جیان« س��خنگوی وزارت خارجه چین  
ب��ا اعالم این خبر گف��ت این تحریم ها ش��امل مقاماتی 
از جمل��ه »تد ک��روز« و »مارک��و روبیو« س��ناتورهای 
جمهوری خواه، »کنث راث« مدیرعامل س��ازمان دیدبان 
حقوق بش��ر و »مایکل آبراموویتز« رئیس سازمان خانه 
آزای می شود. همچنین سفارت چین در کانادا اعالم کرد 
بیانیه مش��ترک وزرای خارجه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، 
بریتانیا و آمری��کا در خصوص هنگ کنگ، نمونه دیگری 
از مداخالت غرب در امور داخلی چین است.در این میان 
در ادامه بازی آمریکایی علیه چین، همزمان با تش��دید 
تنش ها بین واش��نگتن و پکن بر س��ر مس��ائل مختلف، 
گروهی متشکل از آمریکایی های هندی تبار در پایتخت 

ایاالت متحده ضد چین تظاهرات کردند.
در این میان خبر می رس��د یک سرمایه دار هنگ کنگی 
حامی اعتراضات خش��ونت بار س��ال گذشته، اتهام تبانی 
با نیروهای خارجی مورد بازداش��ت قرار گرفت.»جیمی 
الی« س��رمایه دار هنگ کنگی و حامی اعتراضات در این 
منطقه خودمختار، روز دوشنبه به اتهام بانی با نیروهای 

خارجی دستگیر شد.
این در حالی اس��ت که در ادامه فتنه آمریکایی علیرغم 
هشدارهای پکن در خصوص سفر مقام های آمریکایی به 
تایوان، وزیر بهداشت ایاالت متحده با سفر به این جزیره، 
پیام اتحاد و حمایت عمیق واشنگتن را به رئیس جمهور 
تایوان ابالغ کرد. آزار در گفت وگو با »تس��ای اینگ ون« 
رئیس جمهور تایوان، پاس��خگویی این کش��ور به شیوع 
ویروس کرونا را بعنوان بهترین پاس��خ به این ویروس در 
جهان توصیف ک��رد. وزارت دفاع تایوان یک روز پس از 
سفر وزیر بهداشت آمریکا ادعا کرد، چند جنگنده چینی 
حریم هوایی تایوان را به مدت کوتاهی نقض کردند اما با 
واکنش نیروی هوایی تایوان از منطقه خارج شدند. سفیر 
چین در واشنگتن با هشدار نسبت به مواضع ضد چینی 
دولت آمریکا اعالم کرد واشنگتن به پکن درباره کارهایی 

اتهام می زند که خودش در حال انجام آنهاست.  

چین بار دیگر فشارهای واشنگتن را تالفی کرد

تحریم ۱۱ مقام آمریکایی

»مقتدا صدر« رهبر جریان صدر و حامی سیاسی فراکسیون 
»س��ائرون« در پارلمان عراق به مناسبت نزدیک شدن ماه 
های س��وگواری حس��ینی در محرم و صفر، خواستار ادامه 
مخالفت ها با نیروهای اشغالگر آمریکایی در عزاداری های 

امسال شد.
مقت��دا ص��در در بیانیه ای متش��کل از ۱۱ توصی��ه درباره 
ع��زاداری های حس��ینی در ماه های محرم و صفر امس��ال 

به دلیل ش��یوع کرونا در عراق گفت: خط مش��ی حس��ینی 
صادقانه، در اعالم مخالفت با اش��غالگران است. وی با اعالم 
مخالفت با عزاداری های گس��ترده و حضور جمعیت زیاد در 
حرم های مقدس به ویژه حرمین حسینی )ع( و عباسی )ع( 
در کرب��الی معال به دلیل همه گیری کرونا، توصیه کرد که 
موکب داران و عزاداران حس��ینی ماه محرم تا حد امکان به 
اطعام فقرا، تنگدستان، نیازمندان، آسیب دیدگان و آوارگان 

اهتمام ورزند. افراشتن پرچم های عزاداری در اماکن عمومی 
و خصوصی بدون تعرض به حقوق دیگران و پوشیدن لباس 
مشکی به نشانه حزن و کشاندن فضای عزاداری ها به شبکه 

های اجتماعی از دیگر توصیه های صدر است.
ض��رورت اعزام منظم و محدود عزاداران به عتبات مقدس��ه با 
مراع��ات پروتکل های بهداش��تی و یا انجام زی��ارت از راه دور 
و در فضاه��ای باز از دیگر توصیه های این رهبر سیاس��ی در 
عراق است.اعالم مخالفت با فساد و مفسدان با توجه به اینکه 
یکی از ش��عارهای اباعبداهلل الحسین )ع( که در راه آن شهید 
شده، اصالح اس��ت و اهتمام گسترده به دعا و عبادت در این 
دو ماه بخشی دیگری از توصیه های مقتدا صدر را تشکیل داده 

اس��ت. از سوی دیگر نماینده ائتالف سائرون تأکید کرد که در 
جریان سفر نخس��ت وزیر عراق به آمریکا، باید تکلیف اخراج 
فوری نیروهای آمریکای اشغالگر از خاک این کشور مشخص 
ش��ود. در این میان گابریل صوما مشاور رئیس جمهور آمریکا 
در امور غرب آسیا با اشاره به جزئیاتی از محورهای دیدارهای 
نخست وزیر عراق در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که نیروهای 
آمریکایی از عراق عقب نشینی نخواهند کرد و تنها شمار آنها 
کاه��ش می یابد. در همین حال عضو پارلم��ان عراق از دولت 
بغداد خواست پرونده انتحاری های عامل حمالت تروریستی در 
عراق که از اتباع کشورهای عربی بودند، باز کند تا کشورهای 

بزرگی که در این قضیه مسئول هستند محکوم شوند.

  اخراج اشغالگران محور عزاداری محرم


