
اعتصاب غذای زندانیان در بحرین 
مدی��ر موسس��ه حق��وق و دموکراس��ی بحرین از 
اعتص��اب غذای حدود ۵۰۰ زندانی این کش��ور در 
اعتراض به بد رفت��اری نیروهای رژیم آل خلیفه با 

آنها خبر داد.
پایگاه اطالع رسانی منامه پُست  به نقل از " احمد 
الوداعی " نوش�ت که حدود ۵۰۰ زندانی در زندان 
مرکزی " جو " بحرین از یک هفته پیش در پی بد 
رفتاری نیروهای رژیم آل خلیفه و محدودیت هایی 
که برای تماس با خانواده هایشان انجام شده است، 
دس��ت به اعتصاب غذا زدند.  مدیر موسسه حقوق 
و دموکراس��ی بحرین در صفحه ش��خصی خود در 
توئیتر اضافه کرد که این زندانیان در ساختمان های 
ش��ماره های ۱۳ و ۱۴ زندان مرک��زی " جو " قرار 
دارند و خواستار ارائه خدمات درمانی برای معالجه 
بیماری پوس��تی و متوقف ک��ردن محدودیت ها به 
هنگام مالقات خانواده های خود در س��اختمان ۱۴ 

زندان هستند.  
وی افزود: بازداش��ت ش��دگان همچنین خواس��تار 
متوق��ف کردن فش��ارها ب��ه هنگام تم��اس، حفظ 
حریم خصوص��ی، اجازه برگزاری آیین های مذهبی 
و در اختیار قراردادن وس��ایل بهداشت شخصی در 

کانتینرهای زندان هستند. 
پیشتر موسس��ه ملی حقوق بشر بحرین در توئیت 
های خود گفته بود که وضعیت بهداشتی بازداشت 
شدگان در زندان مرکزی " جو " را بر اساس وظایف 
گس��ترده و صالحیت خ��ود در حمای��ت و ارتقای 
حقوق بش��ر زیر نظر دارد. این موسسه اعالم کرده 
بود که از ۹ تا ۱۵ جوالی امسال ۹۲۵ زندانی زندان 
جو را به پزشکان مش��اور در بیمارستان پزشکی " 
الس��لمانیه " معرفی کرده و برای زندانیان دیابتی و 
بیماری های پوس��تی این زندان دارو ارس��ال کرده 
اس��ت. مردم بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ خواس��تار 
تغییرات دموکراتیک و اصالحات سیاس��ی از جمله 
تدوین قانون اساسی جدید در این کشور هستند.   

نیمچه گزارش

علی تتماج 

عراق از س��ال ۲۰۰۳ یعنی زمانی که آمریکایی ها با ادعای 
واهی یافتن س��الح های ش��یمیایی این کشور را اشغال  و 
پول برمر حاکم نظامی را بر آن حاکم ساختند تا به امروز 
روی امنیت و ثبات ندیده است. اقدامی که برمر انجام داد 
نابود سازی زیر ساخت های اقتصادی، امنیتی و اطالعاتی 
این کشور چنانکه عراق به کشوری ضعیف و ناتوان مبدل 

شد که از نتایج آن نیز اوج گیری گروه های تروریستی بود. 
اکنون در س��ال ۲۰۲۰ و در حالی که ۱7 س��ال از اشغال 
این کش��ور می گذرد آمریکایی ها و انگلیس��ی ها به عنوان 
کانون اصلی اش��غالگری، اقدامی برای رفع بحران های این 
کش��ور صورت نداده و عمال ع��راق همچنان در فضایی از 
بحارن اقتصادی ، سیاس��ی و امنیتی به سر می برد. حال 
این سوال مطرح است که راهکار این کشور برای خروج از 
این وضعیت چیس��ت؟ چنانکه همگان اذعان دارند حضور 
آمریکایی ها محور بحران این کشور است و چنانکه پارلمان 
ع��راق تاکید کرده اس��ت راهکار نیز در خ��روج نیروهای 
آمریکایی نهفته اس��ت. حال این س��وال مطرح اس��ت که 
راهکار عراق برای تحقق این خروج چیست؟ پاسخ به این 
پرسش را در ظرفیت های درونی و منطقه ای عراق می توان 

یافت. دولت عراق به نخس��ت وزیری مصطفی الکاظمی با 
حمایت کامل جریان های سیاس��ی به قدرت رسیده است 
و این همراهی ملی مولفه ای مهم برای وحدت سراس��ری 
جهت رس��یدن به ثبات سیاسی و حل مشکالت اقتصادی 

است. 
نکته دیگر وج��ود ظرفیتی به نام مرجعیت دینی اس��ت. 
وجود ش��خصیتی همچ��ون آیت اهلل سیس��تانی مولفه ای 
مه��م در تحقق ثبات و امنیت عراق اس��ت چنانکه فتوای 
مرجعی��ت درجهاد مب��ارزه با داعش موجب ش��د تا عمال 
طرح س��لطه داعش بر عراق ناکام بماند. اکنون مرجعیت 
مولف��ه ای برای پیوند میان مردم و دولت عراق اس��ت که 
ظرفیت��ی عظیم برای حل بحران های عراق ایجاد می کند. 
م.لفه مهم دیگر وج��ود نیروهای مقاومت مردمی در کنار 

ارتش اس��ت. نیروهای حشدالش��عبی توانس��تند در کنار 
ارتش زمینه ساز شکست تروریسم و طرح های بحران ساز 
آمریکا در عراق شوند. این امر چنان بوده که طی ماه های 
اخیر محور اقدامات آمریکا در عراق را مقابله با این جریان 
و وحدت نیروهای مردمی و  ارتش عراق تشکیل می دهد. 
نکته مهم دیگر آنکه در حوزه منطقه ای عراق برخوردار از 
وجود همس��ایه ای همچون جمهوری اسالمی ایران است 
که حمایت همه جانبه خویش از وحدت و ثبات عراق را به 
اثبات رسانده  است. همگرایی اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
میان دو کش��ور می تواند مولفه ای مهم باشد برای رسیدن 
ب��ه ثبات عراق و منطقه و مقابله با آمریکایی که جز ناامن 
سازی و بحرانی کردن وضعیت منطقه و عراق هدفی ندارد 
و این بحران سازی را مولفه ای ادامه اشغال عراق می داند. 

یادداشت

گزارش

 سلسله اعتراض ها به ناکارآمدی کابینه »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در نقاط مختلف فلسطین 
اش��غالی، با فریاد شعار »هیچ غذایی در خانه نداریم« توسط 
معترضان در تجمع  به تدریج به خشونت کشیده شد در حالی 

که معترضان مسیرهای منتهی به کنست را نیز بستند.
نیروه��ای امنیتی و پلیس رژیم صهیونیس��تی در روزهای 
اخیر به منظور س��رکوب معترضان در سرزمینهای اشغالی 
فلس��طین صده��ا نفر را بازداش��ت کرده و با خش��ونت به 
تجمع کنندگان و معترضان به وضع بد اقتصادی و معیشتی، 
حمله ور ش��ده اند.پلیس رژیم صهیونیس��تی برای سرکوب 
اعتراضات بیش از ۵۰ نفر از معترضان را در تل آویو و قدس 
اشغالی بازداشت کردند. این بازداشتها  نیز با دستگیری ۱۰ 
نفر دیگر ادامه داشت. همچنین امروز نیروهای امنیتی این 
رژیم ب��ا تحصن کنندگان مقابل »کنس��ت« )پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی( که مسیرهای ورودی به آن را مسدود کرده 
بودند، به ش��دت برخورد کرد و تعدادی از آنها را بازداشت 
کرد.اولین جرق��ه اعتراض ها علیه کابین��ه نتانیاهو و وضع 
معیشت ساکنان سرزمینهای اشغالی به علت بحران شیوع 
»ویروس کرونا« از اوایل اردیبهشت ماه امسال زده شد که 
ب��ا تجمع هزاران نفر در میدان اصلی ش��هر تل آویو همراه 
بود.به دنبال اعتراض های زنجیره ای ، تظاهرات کنندگان بار 
دیگر به خیابان های تل آویو و س��ایر شهرهای سرزمینهای 
اشغالی آمدند و مشت های خشم خود را علیه نتانیاهو گره 
کردن��د. اما این بار ب��ه نظر فضای تجمع ه��ا متفاوت بود و 
ش��عارها و فریادهای معترضان رنگ و بوی دیگری داشت.
یکی از دالیل تمایز اعتراض دیش��ب که در قدس اش��غالی 
از ش��دت بیش��تری برخوردار بود، تعداد افراد بازداشتی و 
ش��عارها بودند. برخی معترضان با نوشتن شعار »بی بی در 
زندان« بر روی خودروی آب پاش پلیس رژیم صهیونیستی، 
خواس��تار زندانی کردن نتانیاهو شده بودند. همچنین یکی 

از معترض��ان در گف��ت وگو با ش��بکه تلویزیونی »کان« با 
خش��م و عصبانیت زی��اد، نتانیاهو را م��ورد حمله قرار داد 
و گفت: ی��ک پیام برای تو داریم؛ اس��تعفا کن. فریاد ما از 
اعماق قلب اس��ت، هیچ غذای��ی در خانه نداریم.هزاران نفر 

از س��اکنان مناطق اش��غالی در اعتراض به فس��اد بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با تجمع مقابل 

کنست )پارلمان( همه ورودی های آن را مسدود کردند.
ای��ن اعتراض ه��ا در حالی ص��ورت گرفته که س��ران رژیم 

صهیونیس��تی به جای توج��ه به مطالبات س��اکنان اراضی 
اش��غالی به اش��غالگری ادامه می دهند. صهیونیست ها ده ها 
هکتار از اراضی کشاورزی فلسطینیان را در بیت لحم مصادره 
کردند. مرکز اطالع رسانی فلسطین در صفحه کاربری خود 
در توئیت��ر نوش��ت: مقامات رژیم اش��غالگر، اقدامات الزم را 
برای ثبت حدود ۵۲ هکتار از اراضی شهروندان در روستای 
نحالین در جنوب غربی بیت لحم به نفع صندوق موسوم به 
صندوق ملی صهیونیس��ت ها به عمل آوردند.تخریب اراضی 
کش��اورزی فلسطینیان با هدف نابودی کش��اورزی، یکی از 
اقدامات رژیم صهیونیس��تی با هدف مجبور کردن ساکنان 

مناطق فلسطینی به ترک خانه و کاشانه شان است.
خبر دیگر از فلس��طین آنکه حماس ب��ه اظهارات نماینده 
آمریکا در س��ازمان ملل علیه این جنبش واکنش نشان داد 
و آن را »دروغ، سفس��طه و قلدری سیاس��ی« خواند.»کلی 
کراف��ت« نماین��ده آمریکا در س��ازمان مل��ل در اتهاماتی، 
حماس را تروریستی خواند و این جنبش را مسؤول اوضاع 
نامناسب بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه دانست، 
کس��انی که رژیم صهیونیس��تی از تابستان ۲۰۰۶ و در پی 
پیروزی قاطع حماس در انتخابات پارلمانی، آنها را محاصره 
کرده اس��ت.بر اساس گزارش »القدس العربی«، حماس در 
اعتراض ب��ه این ادعاها اعالم کرد، اظهارات کرافت »دروغ، 
سفسطه و قلدری سیاسی« است.»حازم قاسم« سخنگوی 
حماس گفت: این اظهارات، در راستای تالش دولت آمریکا 
برای زیباس��ازی تصویر س��یاه اشغالگر اس��رائیلی به دلیل 
جنایت هایش علیه ملت فلس��طین ص��ورت می گیرد. خبر 
دیگر آنکه صائب عریقات دبیرکل کمیته اجرایی س��ازمان 
آزادیبخ��ش فلس��طین »س��اف« اعالم کرد، طرح اش��غال 
اراضی کرانه باختری به تعلیق درنیامده زیرا درس��ت است 
که ابتدای ژوئیه را به عنوان آغاز آن مش��خص کرده اند اما 

نگفته اند که پایان آن نیز همین تاریخ است.

 ظرفیت هایی برای رسیدن 
به ثبات

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید پنج شنبه   2 مرداد 1399  شماره 5360 

خبر کرونایی روسیه 
»میخائیل میشوستین«، نخست وزیر روسیه از قابل اطمینان بودن چهار 
واکسن ضدکرونای ساخته ش��ده در این کشور خبر داد. میشوستین در 
پارلمان روسیه )دوما( گفته بر اساس گفته اداره خدمات فدرال نظارت 
بر حمایت از حقوق مصرف کننده و رفاه انس��انی، ثابت ش��ده که چهار 
واکس��ن ضد کرونا ایمن هستند و آزمایش��ات بالینی بر روی دو واکسن 
دیگر نیز مراحل آخر خود را طی می کنند.« نخس��ت وزیر روسیه همچنین 
تأکید کرده که ۱7 نهاد علمی و پژوهش��ی در روس��یه در حال تولید واکس��ن 
هس��تند؛ این نهاد ها از جمله وزارت علوم و آموزش و پرورش، وزارت بهداش��ت، 
آژانس فدرال پزش��کی و بیولوژیک و اداره خدم��ات فدرال نظارت بر حمایت از 
حقوق مصرف کننده و رفاه انس��انی هس��تند. میشوستین همچنین گفته که در 

حال حاضر در این کشور »بیش از ۲۶ نوع واکسن ]برای کرونا[ وجود دارند.«

واکنش به ادعاهای پامپئو 
س��ازمان جهانی بهداشت اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در انگلیس و 
سیاسی توصیف کردن این نهاد بین المللی را محکوم کرد. »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا در مالقاتی غیرعمومی با مقامات انگلیس اظهارات 
تندی را علیه سازمان جهانی بهداشت بیان کرد. افراد حاضر در این جلسه 
خصوصی گفته اند، پامپئو مدعی شد سازمان جهانی بهداشت تحت اختیار 
چین بوده و مقصر اصلی»مرگ انگلیسی ها« در اثر ابتال به ویروس کرونا است. 
سخنگوی این سازمان در واکنش به اتهام پراکنی های پامپئو گفت:  »سازمان جهانی 
بهداشت از چنین اظهاراتی بی اطالع است اما قویاً هرگونه حمله و ادعای بی پایه ای 
را رد می کنیم. در همین حال در ادامه س��ازمان جهانی بهداش��ت از کش��ورهای 
مختل��ف می خواهد بر روی مبارزه با همه گیری جهانی ]ویروس کرونا[ که موجب 

مرگ و رنجی غم انگیز ]در جهان[ شده است تمرکز کنند«.

جوالن بخش جدایی ناپذیر سوریه
»بش��ار الجعفری« نماینده سوریه در س��ازمان ملل متحد روز سه شنبه 
تاکید کرد که جوالن اشغالی سوریه، بخش جدایی ناپذیر از سرزمین های 
این کش��ور بوده و بازپس گیری آن توس��ط تمام��ی راه هایی که قانون 
بین المللی آن را تضمین می کند اولویت سیاس��ت س��وریه باقی خواهد 
ماند. وی گفت که اش��غالگران اسرائیلی همچنان به اشغال سرزمین های 
عربی از جمله جوالن سوریه از پنجاه و سه سال پیش ادامه می دهند که این 
اقدام نقض فاحش منش��ور سازمان ملل و قوانین بین المللی و صدها قطعنامه ای 
اس��ت که سازمان ملل منتش��ر کرده اس��ت. وی گفت که حمایت دولت کنونی 
آمریکا از اشغالگران اسرائیلی و طرح  توسعه شهرک های آن به سطح بی سابقه ای 
رسیده است و طی آن دولت آمریکا قدس اشغالی را به عنوان پایتخت اشغالگران 

اسرائیلی برسمیت و الحاق جوالن اشغالی را نیز برسمیت شناخت.

 لبنان: »جیرالدین گریفیث« س��خنگوی وزارت 
خارج��ه آمریکا در ام��ور منطق��ه در گفت وگویی 
با ش��بکه س��عودی »العربیه« مدعی ش��د جامعه 
بین الملل��ی نی��ز باید به آمریکا در اعمال فش��ار بر 
حزب اهلل لبنان بپیوندند.وی که یکی از سخنگوهای 
عربی زبان وزارت خارجه آمریکاس��ت در ادامه ادعا 
ک��رد: آمریکا در کن��ار ملت لبن��ان علیه حزب اهلل 

ایستاده است.

 افغانس�تان: در انفجار یک خودرو بمب گذاری 
شده در اس��تان هلمند افغانستان دو نظامی افغان 
کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.»عمر زواک« 
س��خنگوی اس��تانداری هلمند امروز اع��الم کرد: 
مخالفان مسلح با یک دستگاه خودروی بمب گذاری 
ش��ده، قرارگاه نظامیان ارتش را در شهرستان »نهر 
س��راج« واقع در استان هلمند هدف قرار دادند. در 
این حمله تروریستی دو نظامی افغان کشته و شش 

تن دیگر زخمی شدند. 

 آمری�کا: پنتاگ��ون قص��د دارد ب��رای کمک به 
تروریستهای س��نتکام، شماری از نیرو های خود را 
عازم غرب آس��یا کند.به نوشته وبگاه »دیفنس ایرو 
اسپیس« این نیروها  که متعلق به تیپ رزمی، هوایی 
این کش��ور از پایگاه های »فورت هود« و »تگزاس«  

هستند قرار است در خاورمیانه مستقر شوند.

 تونس: »جوهر بن مبارک« مشاور سابق نخست 
وزیر تونس با انتش��ار یک پس��ت در فیس��بوک به 
مداخالت عربس��تان و امارات در این کشور واکنش 
نش��ان داد.وی در این پست نوشت: باید یک موضع 
گیری سیاس��ی و دیپلماتیک محکم در برابر گروه 
های منطقه ای که به دنبال تخریب کشور و ایجاد 
آشوب در تونس هس��تند اتخاذ شود؛ در رأس آنها 

عربستان و امارات قرار دارند.

 هند:  هند موشک هدایت شونده ضدتانک »درو 
واس��ترا« را که قابلیت ش��لیک از بالگ��رد را دارد و 
یکی از پیشرفته ترین تسلیحات ضد تانک در جهان 
محس��وب می ش��ود، با موفقیت در منطقه اُدیش��ا 
آزمایش کرد.این موش��ک عالوه بر پرتاب از بالگرد 
از سکو های زمینی نیز پرتاب می شود. این آزمایش 

از سکوی زمینی انجام شد.

هیچ غذایی در خانه نداریم
فریاد اعتراض در فلسطین اشغالی برای سرنگونی نتانیاهو باال گرفت

تنشها میان آمریکا و چین وارد فاز تازه ای شد

 پکن- واشنگتن در نبرد 
کنسولگری ها 

آمریکا در حالی ادعای تعطیل کردن کنسولگری چین در تگزاس را مطرح کرد 
که منابع خبری از اقدام متقابل پکن در ووهان خبر دادند تا مناقش��ات میان 

دو کشور به عرصه کنسولگری ها گسترش یابد. 
در ادامه تش��دید تنش��های میان پکن و واش��نگتن و تالش این کش��ور برای 
افزایش فش��ارها علیه پکن، آمریکا به چین دس��تور داده اس��ت تا کنسولگری 
خود در ش��هر هیوس��تون ایالت تگزاس را ظرف 7۲ ساعت تعطیل کند.  این 
خبر را س��ردبیر روزنامه گلوبال تایمز وابس��ته به دولت چین منتش��ر کرده و 
گفته که آمریکا از چین خواس��ته است دفتر صدور روادید و گذرنامه چین در 

هیوستون بسته شود.
دولت چین در واکنش به این درخواس��ت واش��نگتن، آن را یک اقدام تحریک 
آمی��ز یکجانبه خواند و اعالم کرد که این اقدام آمریکا را نقض ش��دید قوانین 
و هنجاره��ای بین المللی می داند.طب��ق گزارش رویترز، چی��ن در واکنش به 
اقدام آمریکا در صدور فرمان تعطیل کردن کنس��ولگری پکن در »هیوستون«، 
در حال بررس��ی تعطیل کردن کنس��ولگری واشنگتن در ش��هر ووهان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد علت تعطیلی کنسولگری چین 
در ش��هر هیوس��تون ایالت تگزاس، محافظت از اطالعات ش��خصی شهروندان 
آمریکایی است.»مورگان اورتاگوس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 
چهارش��نبه تعطیلی کنسولگری چین در ایالت تگزاس را تأیید کرد.اورتاگوس 
در این باره گفت: »دس��تور تعطیلی کنسولگری چین در هیوستون را به خاطر 

محافظت از مالکیت معنوی و اطالعات شخصی آمریکایی ها صادر کردیم«.
خبر دیگر آنکه س��خنگوی وزارت امور خارجه چین به انگلیس هشدار داد اگر 
اش��تباهات خود را تصحیح نکند با حمل��ه متقابل پرقدرت پکن مواجه خواهد 
ش��د. »وانگ ِونبین« س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در خصوص تصمیم 
انگلیس جهت لغو توافق اس��ترداد مجرمین با هنگ کنگ هشدار داد.ونبین در 
نشس��تی خبری گفت: »چین از بریتانیا می خواهد که از توهمات اس��تعماری 
نفوذ در هنگ کنگ دس��ت برداشته و فوراً اشتباهات خود را تصحیح کند«.وی 
افزود در غیر این صورت پکن در نظر دارد »حمله متقابل پرقدرتی را در پاسخ 

به اقدامات غلط بریتانیا ترتیب دهد«.

جنگ لیبی در ابعاد بین المللی گسترده تر شد

 زد و بندهای دیپلماتیک با 
بوی باروت 

جنگ و بحران در لیبی در حالی ادامه دارد که همزمان زد و بندهای سیاسی 
می��ان حایمان جریان های درگیر در لیبی نیز وارد فاز های جدیدی ش��ده که 

نوید دهنده آتش جنگی جدید در این کشور است. 
کاخ س��فید اعالم کرد، رئیس جمهور آمریکا و ولی عهد ابوظبی در تماس تلفنی 
درباره مسائل امنیتی شامل درگیری ها در لیبی رایزنی کردند.در ادامه تحرکات 
کش��ورهای مختلف درب��اره درگیری ها بین دو طرف اصل��ی لیبیایی جنگ در 
این کش��ور، رئیس جمهور آمریکا با ولی عهد ابوظبی امارات عربی متحده تلفنی 
درباره لیبی و دیگر مس��ائل صحبت کرد.کاخ سفید بیانیه ای منتشر کرده و در 
آن از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن زاید ولی عهد 
ابوظبی امارات عربی متحده درباره لیبی و دیگر مسائل امنیتی منطقه خبر داد.

طبق این بیانیه، رئیس جمهور آمریکا و ولی عهد ابوظبی درباره مسائلی از قبیل 
»اهمی��ت کاهش تنش در لیبی از طریق خروج نیروهای خارجی« حرف زدند. 
از سوی دیگر  »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه تلفنی 
ب��ا »آنگال مرکل« صدر اعظ��م آلمان درباره آخرین تحوالت لیبی و س��وریه و 
راه های توسعه روابط دوجانبه گفت وگو کردند.بر اساس بیانیه ریاست جمهوری 
ترکیه، اردوغان و مرکل درباره موضوعاتی که امکان همکاری درباره آنها وجود 
دارد نظی��ر همه گی��ری ویروس کرونا به خصوص مرحله پس از پایان این همه 
گیری صحبت کردند.این گفت وگو در حالی انجام می ش��ود که »هایکو ماس« 
وزی��ر امور خارجه آلمان دوش��نبه تهدید کرد طرف ها و کش��ورهایی را که در 
لیبی مداخله می کنند تحریم خواهد کرد. فرانسه، ایتالیا و آلمان روز شنبه طی 
بیانیه ای مشترک اعالم کردند که آماده در نظر گرفتن اعمال تحریم هایی علیه 

قدرت های خارجی هستند که تحریم تسلیحاتی در لیبی را نقض می کنند.
از س��وی دیگر مش��اور رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به مجوز پارلمان مصر 
برای مداخله نظامی ارتش این کشور در لیبی تأکید کرد که آنکارا ترسی از این 
مداخل��ه ندارد و به اجرای معاهده همکاری نظامی با طرابلس ادامه خواهد داد. 
اس��تفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به مصوبه 
پارلمان مصر مبنی بر صدور مجوز دخالت نظامی قاهره در لیبی، اعالم کرد: ما 

می خواهیم این پیام را مخابره کنیم که بحران لیبی راه حل نظامی ندارد.

آمریکا همچنان در مدار بحران می چرخد 

از آتش سوزی کالیفرنیا تا سرکوب 
پورتلند با نارنجک صوتی

ب��ی اعتمادی م��ردم به آمار دعایی دولتم��ردان آمریکا در ب��اب آمار قربانیان 
کرونا، آتش سوزی های زنجیره ای که اکنون به شمال کالیفرنیا رسیده است و 
س��رکوب اعتراضات مردمی به نژادپرستی حاکم بر آمریکا با نارنجک صوتی در 

پورتلند تنها بخشی از بحران های حاکم بر آمریکاست. 
آتش س��وزی های مهیبی در مناطق شمال ش��رقی ایالت »کالیفرنیا« در حال 
پیشروی است به طوریکه مقام های محلی دستور تخلیه اجباری برخی مناطق 
را ص��ادر کرده اند.مقام های محلی ش��مال کالیفرنیا از وقوع آتش س��وزی های 
گسترده در منطقه روستایی شمال ش��رقی کالیفرنیا خبر داده اند.گزارش های 
محلی حاکی از آن اس��ت که آتش س��وزی گس��ترده )Gold fire( در منطقه 
روستایی شمال شرقی کالیفرنیا به تخلیه این منطقه و همچنین زخمی شدن 
دو آتش نشان منجر شد. خبر دیگر از آمریکا آنکه وزارت امنیت داخلی آمریکا 
می گوید مأمورین مخفی که اقدام به بازداش��ت معترضان پورتلندی کردند؛ از 
اعضای س��ه یگان ش��به نظامی بوده اند. اداره گم��رک و حفاظت مرزی آمریکا 
وابس��ته به وزارت امنیت داخلی، تائید کرد که از اعضای سه یگان شبه نظامی 
ب��رای کمک به نیروه��ای فدرالی که قصد س��رکوب معترض��ان پورتلندی را 
داش��تند؛ اس��تفاده کرده است.این اداره مدعی ش��د که مامورین عملیات های 

ویژه را به شهر »پورتلند« در ایالت »اورگن« اعزام کرده است.
الزم به ذکر است در ادامه بحران های جاری در آمریکا از هر ۱۰ آمریکایی یکی 
غذای کافی ندارد، آمار گرسنگان آمریکا نسبت به قبل از همه گیری کرونا دو 
برابر شده است. شبکه تلویزیونی سی بی اس با اعالم این خبر افزود، مشکالت 
مالی در طول همه گیری کرونا ش��دت یافته اس��ت به نحوی که در آماری که 
در هفت��ه اول ژوئیه صورت گرفت، از هر ۱۰ آمریکایی، یک نفر گفت گاهی یا 
اغل��ب غذای کافی برای خوردن ندارد. در ادامه بح��ران امنیتی در آمریکا نیز 
در یک حادثه تیراندازی در محل آماده س��ازی متوفی برای مراس��م تدفین در 
شیکاگو، تعداد زیادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و دستکم ۱۴ نفر زخمی 
شدند.الزم به ذکر است در ادامه بحران های آمریکا طبق گزارش »مرکز کنترل 
و پیش��گیری بیماری« آمریکا، احتم��ال اینکه تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 

در این کشور ۱۰ برابر بیشتر از آمار رسمی باشد، وجود دارد. 


