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رئیس جمهوری آمریکا ،انتخابات پســتی
را بزرگتریــن کالهبــرداری دانســت و گفت
نمیخواهم بــرای هفتهها منتظر اعالم نتیجه
بمانم.
«دونالد ترامپ » در نشســت خبری روزانه
خود که درباره شــیوع کرونا در آمریکا برگزار
میشود ،در پاسخ به سوالی از خواسته وی برای
تاخیــر در برگزاری انتخابات این ادعا را مطرح
کرد.
در همین حال ،بعضی ایالتها قصد دارند به
خاطر همــه گیری ویروس کرونا و نگرانیهای
بهداشــتی ،امکان رای دادن پستی را تسهیل
کنند .سناتور «میچ مک کانل» رهبر اکثریت
جمهوری خــواه مجلس ســنا و «کوین مک
کارتی» رهبر اقلیت جمهــوری خواه مجلس
نمایندگان از جمله افرادی هستند که با تعویق
انتخابات مخالفــت کردهاند .مک کانل در یک
مصاحبه گفت« :هیچ وقت در تاریخ این کشور،
چــه در زمــان جنگ ،چه رکــود اقتصادی یا
جنگ داخلی ،ما مجبور به تعویق یک انتخابات
فدرال نشدهایم .امسال هم بار دیگر راهی پیدا
میکنیم که سوم نوامبر رای دهیم».
ســناتور جمهوری خواه ،لیندســی گراهام
هم تعویق انتخابات را فکر مناســبی ندانست.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از ۱۰۰
روز دیگر در سوم نوامبر ،سیزدهم آبان برگزار
میشود.
از ســوی دیگر ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه
آمریــکا در جریان جلســه کنگره به ســوال
درباره توئیت دونالــد ترامپ ،رئیس جمهوری
درباره به تاخیــر انداختن انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا که قرار است در نوامبر برگزار
شود ،بســیار محتاطانه پاسخ داد و گفت :من
نمیخواهم وارد یک قضاوت حقوقی شوم .در
نهایت ،وزارت دادگستری است که درباره این
مساله به تعیین و تکلیف حقوقی میپردازد.
ســناتور تیم کین ،در جریان جلسه کمیته
روابط خارجی سنا از پامپئو پرسید که چگونه
ترامپ اختیار به تعویــق انداختن انتخابات را
همانطور که در توئیتش نوشته بود ،دارد.
تحلیلگــران حقوقــی میگوینــد ،رئیس
جمهوری حــق و اختیار به تاخیــر انداختن
انتخابات را ندارد و این سناتور روز پنجشنبه به
این نکته اشاره کرد که کنگره میتواند تاریخ را
تغییر دهد اما قانون اساسی تصریح میکند که
دوره ریاست جمهوری در ژانویه پایان مییابد.
اما این مســاله که پامپئو رسیدگی به این
مساله را به وزارت دادگستری ارجاع داده خود
یک مولفه دیگر درباره این پیشنهاد در به تاخیر
انداختن انتخابات است .وزیر خارجه آمریکا به
این مســاله اشاره نکرد که این وزارت خانه چه

«ترامپ» بهدنبال تعویق انتخابات الکترال است

مناقشه انتخابات پستی در آمریکا

نقشــی در به تاخیر انداختن انتخابات دارد و
تنها گفت کــه انتخابات باید به صورت قانونی
برگزار شود.
وی بدون آنکه به ســوال این ســناتور در
کمیته روابط خارجی سنا درباره اینکه ترامپ
چطور میتواند بــه صورت قانونی باعث تاخیر
در روند برگزاری انتخبات شود ،پاسخ درستی
بدهد ،گفــت :ما خواهان برگــزاری انتخاباتی
هســتیم که همه به آن اعتماد داشته باشند.
این روند بایستی به صورت قانونی برگزار شود.
ترس از شکست در سخنان ترامپ
وی افــزود « :شــما در مقالههــای متعدد
روزنامههــا درباره فاجعه پســتی در نیویورک
میبینیــد .دهها هزار برگــه رای در انتخابات
مقدماتی برداشــته شــد .چه اتفاقی در نوامبر
خواهد افتاد؟»
ترامپ به مقاله دیگری از وال استریت ژورنال
اشــاره کرد که به زعم او نشــان دهنده وجود
مشــکالت قابل توجه در سیســتم رایگیری
پســتی اســت و اضافه کرد« :نمیخواهم یک
هفته بعد از ســوم نوامبر نتایــج انتخابات را
ببینم ».وی تصریح کرد :شما هرگز نمیدانید
که ممکن اســت چه کســی برنده انتخابات
شود .شما در حال ارسال تعداد صدها میلیون
برگه رای پستی هستید .آنها کجا میروند؟
به چه کسی ارســال میشوند؟ این یک حس
مشترک است .شما الزم نیست که هر چیزی

برنامه آلمان برای جای خالی ارتش آمریکا

وزیر دفاع آلمان دیروز (جمعه) گفت :پس از تابســتان با مقامهای ارشد
ایالتهای فدرال که در نتیجه برنامههای آمریکا برای خروج  ۱۲هزار نیروش
از آلمــان تاثیر میگیرنــد ،گفتگو میکنیم تا ببینیم نیروهای مســلح ملی
چگونه میتوانند به این مناطق کمک کنند.
به گزارش رویترز« ،آنهگــرت کرامپ-کارنباوئر» در بیانیهای اعالم کرد
که با توجه به برنامههای آمریکا برای خروج نیروهایش از آلمان ،من در آغاز
جلســه پارلمانی پس از تابســتان از مقامهای ارشد ایالتهای فدرال دعوت
میکنــم تا درباره چگونگی کمک نیروهای مســلح ملی به این مناطق تاثیر
پذیرفته از این تصمیم ،گفتگو کنند.

درباره سیاســتها بدانید .رئیــس جمهوری
آمریکا یادآور شد :دموکراتها این را میدانند.
ما یک نظرســنجیهای جعلی داریــم ،اما ما
نظرســنجیهای واقعی داریم .ما بسیار خوب
عمل میکنیم.
وی بار دیگــر تکرار کرد :مــن میخواهم
بالفاصله پس از انتخابات ،نتیجه را داشته باشم،
نمیخواهم برای هفت هها ،ماهها و حتی سالها
منتظر بمانم.
رئیس جمهوری آمریکا رای گیری غیابی را
با رای گیری پســتی متفاوت دانست و افزود:
رایگیری غیابی اینگونه اســت که من باید در
فلوریدا باشــم اما در کاخ سفید هستم .از این
رو ،تعداد زیادی رایگیــری غیابی داریم .این
رایگیری مشــکلی ندارد .ما موافق رایگیری
غیابی هستیم.
وی از تقلب گسترده در برگههای رای خبر
داد و گفت :میخواهم باالترین رتبه پیروزی را
داشته باشــم .فکر میکنم ما این کار را انجام
میدهیم و دیگران قادر به انجام آن نیستند.
رئیــس جمهوری آمریکا بــا تکرار موافقت
خــود از رایگیری غیابی ،رای گیری پســتی
را متقلبانه دانســت و گفت رایگیری پستی
بزرگترین کالهبرداری خواهد بود.
ترامپ با انتقاد از دموکراتها اظهار کرد :آنها
فقط تکرار میکنند روســیه ،روسیه ،روسیه و
اکنون هم چین .آنها فقط درباره این کشــورها

صحبت میکنند و میگوینــد در انتخابات ما
دخالت میکنند در حالی که انتخابات پستی،
دخالت را سادهتر میکند.
موضعگیریپمپئو
ریزش هواداران ترامپ با دشمنی نامرئی
ترامپ طی ســه ســال و نیمی که در کاخ
سفید به سربرده شــاهد بحرانهایی بوده که
بطور مستقیم برخاسته از جانب وی نبوده اند
اما اکنون ســوءمدیریت وی در کنترل شیوع
ویــروس کرونا و پیامدهایی که این اپیدمی در
آمریکا برای وی به بار آورده ،نه تنها فشارها را
بر وی افزوده بلکه اندک اندک با ریزش شمار
هواداران و رای دهندگان خود نیز مواجه است.
ترامپ که تا پیش از ماه فوریه(اســفند) و
اعالم نخستین موارد ابتال به بیماری کووید۱۹-
و مرگ و میر ناشــی از این بیماری ،اقتصاد و
اشتغل در آمریکا را نقطه قوت خود در پیروزی
ســهل و دوباره در انتخابــات  ۲۰۲۰آمریکا،
میپنداشــت ،حال تمامی این محاسبات برای
وی برهم خورده است.
سوءمدیریت بخشهای
مختلف دولت ترامپ
از سوی کارشناســان و تحلیلگران مسائل
آمریکا ،ســوء مدیریت دونالــد ترامپ بعنوان
رئیس جمهوری این کشــور و نبود هماهنگی
بین بخشهای مختلف دولتی منجر شده است
تا ویروس کرونا در آمریــکا در واقع از کنترل

ترخیص پادشاه سعودی از بیمارستان

پادشــاه عربستان ســعودی پس از برداشتن کیســه صفرا و بهبودب از
بیمارستان مرخص شــد .به نوشته روزنامه الشرق االوسط ،ملک سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشــاه عربستان شامگاه پنجشــنبه پس از انجام عمل جراحی
موفــق ،بیمارســتان را ترک کرد و حــال خود را خوب احســاس میکند.
رسانههای سعودی پنجشنبه شب به نقل از دفتر پادشاهی عربستان گزارش
دادند که ســلمان بن عبدالعزیز بیمارستان تخصصی «ملک فیصل» در شهر
ریاض را ترک کرد .پادشــاه سعودی  ۱۰روز پیش بر اثر التهاب کیسه صفرا
بــرای انجام عمل جراحی به بیمارســتان منتقل شــد .او طی این مدت از
بیمارستان به صورت مجازی در نشست هفتگی کابینه وزیران شرکت کرد.

خارج شود ،آن چنان که شمار مبتالیان به این
ویروس تا هشــتم مرداد مــاه به بیش از چهار
میلیون و  ۴۹۰هزار نفر و جان باختگان آن نیز
از مرز  ۱۵۲هزار نفر گذشته است.
درحالی که کارشناســان بر لزوم گسترده
آزمایش کرونا از شــهروندان آمریکایی دارند،
دونالد ترامپ به این علت که شمار مبتالیان به
این ویروس درآمریکا بســیار زیاد اعالم خواهد
شد ،به انجام آن مخالفت میکند.
جهش  ۲۵درصدی مبتالیان به کرونا
اصرار ترامپ در بازگشایی آمریکا و گشودن
اماکن عمومی و کسب و کار در این کشور علی
رغم مخالفت کارشناســان بهداشت و درمان،
منجر شــد که اندک زمانی پس از بازشدن و
برگزاری نخســتین همایش انتخاباتی خود در
شهر اوکالهما که تجمع کنندگان بدون رعایت
اصول بهداشــتی در آن شــرکت کرده بودند،
آمارها به یکباره جهش  ۲۵درصدی مبتالیان
جدید به ویروس کرونا را ثبت کردند.
بیتوجهی و نادیده گرفتن اصول بهداشتی
از جانب رئیس جمهــوری آمریکا و همچنین
گفتههای متناقض و دروغ ترامپ باعث بدبینی
بســیاری از شــهروندان آمریکایــی از جمله
هوادران وی شــد ،بطوریکه در نظرسنجی که
توســط خبرگزاری رویترز بیــن  ۲۲تا ۲۳ماه
ژوئن(خرداد) به عمل آمد نشــان داد که تنها
 ۳۷درصد از آمریکاییها از نحوه مقابله ترامپ با
همه گیری ویروس کرونا ابراز رضایت کرده اند
که این پائینترین میزان از قبولی عملکرد رئیس
جمهوری آمریکا در این زمینه به شمار میرود.
همه گیری ویــروس کرونا که اکنون منجر
به بیــکاری فزاینده انجامیده و اقتصاد آمریکا
را با خطر رکود مواجه اســت؛ چالشی است
که اکنون دست به گریبان دونالد ترامپ برای
پیروزی دوباره در انتخابات پیش رو به شــمار
میرود.
ویروس کرونا باعث شــد تا نرخ بیکاری در
ماه آوریل(اردیبهشت) ( ۱۴.۷چهارده و هفت
دهم) درصد که باالترین نرخ بیکاری در ســال
جاری میالدی به شــمار میرود ،برســد ،این
درحالی بود که به گزارش شبکه خبری «سی.
ان .بی .ســی» آمریکا طــی این مدت بیش از
یک میلیون و هشــتصدهزار نفر فرد بیکار در
هرهفته را تجربه کرده است .اکثر کارشناسان
و تحلیلگران بطور اتفاق بر این باورند که اندک
رئیس جمهوری در آمریکا وجود داشــته که
در دوران رکود اقتصادی توانســته باشد برای
بار دوم پیروز انتخابات شــود ،بخصوص آنکه
همهگیری ویروس کرونا در آمریکا همچنان در
حال وخیم تر شدن است و امیدی به بازشدن
اقتصاد آمریکا در آیندهای نزدیک نمیرود.

محکومیت تفنگدار سابق آمریکا در روسیه

سفیر آمریکا در روسیه حکم  ۹سال حبس برای یک تفنگدار سابق آمریکایی
را از ســوی دادگاهی در روســیه محکوم کرد و آن را «نمایشی پوچ» خواند .به
گزارش خبرگزاری فرانســه« ،ترور رید»  ۲۹ســاله ،دانشــجو و تفنگدار سابق
آمریکایی سال گذشــته میالدی پس از مست کردن در یک مهمانی در مسکو
حین انتقال بــه اداره پلیس به دو مامور حمله کرده بود .این جوان آمریکایی از
ســوی قاضی در دادگاهی در مسکو گناهکار شناخته شد و قاضی اعالم کرد که
وی به اتهام حمله به این افسر پلیس که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی
آسیب دیدند ،به  ۹سال حبس محکوم میشود.این تفنگدار سابق آمریکایی حکم
مذکور را کامال سیاسی خواند.

راهپیمایی بزرگ بالروس علیه لوکاشنکو
دهها هزار تــن از حامیان رقیــب انتخاباتی
رئیس جمهوری بالروس در مینســک و با وجود
سرکوب علیه اپوزیســیون ،دست به راهپیمایی
زدند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این راهپیمایی
در حالی برگزار شد که مقامهای بالروس اعضای
ارشد اپوزیســیون را به تبانی با نیروهای روسی
برای بی ثبــات کردن بالروس متهــم کردهاند.
حامیان «سوتالنا تیخانووسکایا»  ،رقیب انتخاباتی
«الکساندر لوکاشنکو» ،رئیس جمهوری این کشور
میدانــی در مینســک را در بزرگترین اعتراض

تغییر تاکتیک تهاجمی داعش در عراق
بعد از گذشــت کمتر از  ۱۰روز از کشته شدن یکی از
فرماندهــان تیپهای ارتش عــراق در بخش الطارمیه در
شمال بغداد؛ در ساعات پایانی سه شنبه نیز یک سرلشکر
دیگر در شهرســتان هیت ( ۱۷۰کیلومتری غرب بغداد)
کشته شد.
به نوشته روزنامه الشرق االوسط ،مسؤولیت هر دو این
عملیــات را داعش برعهده گرفت؛ داعشــی که در اواخر
ســال  ۲۰۱۷در عرصــه نظامی مقابــل نیروهای عراقی
شکســت خورد و بعد از ماهها از آن شکست که به پایان
«خالفتــش» در موصل انجامید ،این گــروه فعالیتهای
مختلــف خود را در «مناطق قــدرت» به ویژه در غرب و
شمال غرب عراق از سرگرفته است.
عملیات اخیری که «احمد عبدالواحد الالمی» فرمانده

اپوزیسیونها در این کشور مسدود کرده و در آن
تجمع کردند .مردم پرچمها و بادکنکهایی را که
سمبل اپوزیسیون بود ،در دست داشتند .سازمان
دهندگان این راهپیمایی گفتند که دست کم ۶۳
هزار تن در این تجمع حضور داشــتند .اوایل روز
پنجشنبه،بازرسانبالروسیهمسررقیبانتخاباتی
رئیس جمهــوری را به همکاری بــا «مزدوران
روســی» برای توطئه یک ناآرامی گسترده پیش
از انتخابات  ۹اوت متهم کردند .لوکاشــنکو برای
ششمین بار متوالی کاندیدای انتخابات شده اما در

هفتههای اخیر با موجی از اعتراضها در این کشور
مواجه شده است .او از سال  ۱۹۹۴در قدرت بوده
و به دلیل سرکوب مخالفان و بستن فضای سیاسی
همواره مورد انتقاد معترضان در داخل و گروههای
حقوق بشــری و دولتهای غربی در خارج از این
کشور بوده است .خانم تیخانووسکایا که در عرصه
سیاسی یک تازهکار است ،زمانی تصمیم به حضور
در عرصه انتخابات گرفت که شوهرش از شرکت
در این انتخابات منع شــد و اوائل سال جاری به
زندان انداخته شد.

تدارک نفوذ اردوغان در شمال لبنان

تیپ  ۲۹ارتش عراق را در ایســت بازرسی در شهرستان
هیت (که سالها تحت اشغال داعش بود) ،هدف قرار داد،
مسؤولیتش را داعش برعهده گرفت .این عملیات چند روز
بعد از کشته شــدن علی غیدان الخزرجی ،فرمانده تیپ
 ۵۹در ارتــش عراق در شهرســتان الطارمیه که هنوز در
آن گروهکهای زیرزمینــی داعش فعالیت دارند ،صورت
گرفت .داعش با وجود اینکه در سال  ۲۰۱۴به اطراف این
شهرستان رسید اما نتوانست این شهرستان را اشغال کند.
گروه اطالع رســانی امنیتی عراق در بیانیهای کشــته
شــدن فرمانده مذکور را تســلیت گفته و اعالم کرد که
کشــته شــدن وی در هنــگام تعقیب کــردن گروهی
تروریســتی صورت گرفت و یک افسر دیگر نیز به همراه
افراد دیگر در این حمله کشته شدند.

روزنامــه األخبار لبنان در یادداشــتی بــه قلم «فارس
الشوفی» نوشت که هدف فعالیت ترکیه در لبنان «تقویت
نفوذ آن در محیط مسلمانان سنی در لبنان ،به ویژه در شمال
و مقابله با نفوذ ســعودی و اماراتی در جنگ رهبری جهان
سنی» است .هدف دیگر ،پذیرش شماری از شخصیتهای
سلفی در شــمال لبنان ،مانند شیخ سالم الرافعی است ،به
ویژه پس از آنکه این گروهها شاهد عقب نشینی سعودیها
از توجــه به لبنان و به مــوازات آن ادامه حمایت ترکیه از
شاخه اخوان المسلمین در لبنان بودند.
طبق این گزارش ،سفارت ترکیه در بیروت درصدد ارتباط
با افراد دارای ریشه و اصالت عثمانی و ترکمان است تا آنها را
تشویق به گرفتن تابعیت ترکیه کند و تعداد افرادی که برای
طرح تابعیت ترکیه در نظر گرفته شدهاند شامل حدود ۵۰

هزار لبنانی است .األخبار در ادامه نوشت :ترکیهایها انکار
نمیکنند که هدفشان وارد کردن هرچهبیشتر صنایعشان به
لبنان و جلب توجه بیشتر گردشگران لبنانی به ترکیه است
اما منابع سفارت این کشور در بیروت هرگونه فعالیت امنیتی
آنــکارا در لبنان ،حمایت از گروههای خرابکار ،ارتباط با بها
حریری ،برادر نخستوزیر سابق لبنان را تکذیب میکنند.
در همین حال ،چند منبع مطلع از فعالیت ترکیه در لبنان
گفتند :عملیات امنیتــی ترکیه در لبنان همچنان در حال
ظهور است و کســانی که این فعالیت را رهبری میکنند؛
گروهی از افسران مخالف سوری هستند که درحال حاضر
در شهر طرابلس ســاکن شدهاند .این افسران نقش واسطه
میان نیروهای دســتگاه اطالعات ترکیــه و برخی عناصر
امنیتی در طرابلس را ایفا میکنند.

ترس از جنگ داخلی در سرزمین اشغالی
شب گذشــته حدود  ۱۰۰۰اســرائیلی در
مقابل مقر اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی
تظاهرات کرده و خواســتار استعفای او شدند.
در طــرف مقابل  ،دهها طرفدار نتانیاهو نیز در
نزدیکی تظاهرات اول برای اعالم حمایتشان
از او حضور یافتند.
«ســاره نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم
صیونیستی با انتشار ویدیو و تصویری از دفتر
نخســت وزیری اسرائیل واقع در خیابان بالفور
در قدس اشــغالی ،شــایعهها درباره شــرایط
جســمانی خود و اینکه اراضی اشغالی را ترک
کرده ،کنار زد.
ســاره نتانیاهو در این ویدیــو اظهار کرد:
خبرهــای گمراهکننــدهای درباره همســر و
فرزندانم منتشر شدهاند و به تازگی اقدام جدی
برای آزار رساندن به پسر کوچکترم انجام شد.
پیش از این اظهارات ساره نتانیاهو ،جمعی
از معترضــان اســرائیلی ماکت «شــام آخر»
نتانیاهــو را در حال خوردن کیکی به شــکل
پرچم اسرائیل از یک سفره پر از غذا ،در میدان
رابین شهر تلآویو نصب کردند.

در ایــن ماکت نتانیاهو مقابــل میزی پر از
ظرفهای میوه ،نوشــیدنی ،کیســههای پول
و شیشههای مشــروب نشسته و اینها همگی
نمادی از رشوههایی هستند که او دریافت کرده
است.
نتانیاهو در واکنش به این ماکت با انتشــار
توییتی آن را که به شــکل شــام آخر حضرت
مســیح (ع) پیش از به صلیب کشیده شدنش
ساخته شــده ،به منزله تهدید به قتل دانست
و نوشــت :هیچ مجوزی برای تحریک و تهدید
به قتل علنی و ضمنــی من و خانوادهام وجود
ندارد .تهدید به ترور نخســت وزیر اســرائیل
مســاله جدیدی نیست ،اسحاق رابین ،نخست
وزیر پیشــین این رژیم نیز که  ۱۳ســپتامبر
 ۱۹۹۳با یاسر عرفات ،رهبر فقید فلسطین به
توافق اسلو رسید ،به ضرب گلوله یک جوان ۲۵
ساله افراطی اسرائیلی کشته شد.
هشدار گانتس
با باال گرفتن خشونتهای سیاسی در اراضی
اشغالی ،حمالت خونبار علیه تظاهرات اعتراضی
در این مناطق ،نشــانههایی از بروز اختالفات

درون ائتــاف دولتــی و نیز هشــدار درباره
احتمال برگزاری انتخابات جدید ،درخواستها
از رهبران سیاسی این رژیم برای کنترل خود
و متوقــف کردن خصومتهایــی که احتمال
وخیمتر کردن اوضاع و بردن آن به سوی یک
جنگ داخلی را دارند ،افزایش یافتند.
به نوشــته روزنامــه فرامنطقهای الشــرق
االوســط ،در راس چهرههایی که نســبت به
احتمال بروز جنگ داخلی هشــدار داد« ،بنی
گانتس» وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی و
نخست وزیر جایگزین آن قرار دارد.
گانتس در این رابطه گفت« :زبان گفتوگوی
سیاسی در اسرائیل به پایینترین سطح خود در
تاریخ اسرائیل رسیده است».
گانتس در ادامه هشــدار داد« :اگر اقدامات
بزرگی را برای متوقــف کردن این وخامت در
پیش نگیریم ،احتمال دارد بدون اینکه متوجه
شــویم جنگی داخلی آغاز شــود و خونهای
زیادی به زمین ریخته شوند».
«دیوید الو» خاخام ارشد اراضی اشغالی نیز
با انتشــار بیانیهای اعالم کرد« :تخریب معبد
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پاسخ آیتاهلل سیستانی به پرسشی درباره عزاداری
محرم در ایام کرونا
حضرت آیتاهلل ســیدعلی سیستانی مرجعیت عالی دینی عراق به پرسشی
درباره مراســم محرم و عزاداری حضرت ابا عبداهلل (ع)در ایام کرونا پاسخ داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل سیستانی ؛ متن پرسش
و پاسخ به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل سیستانی ( ُم ّد ظلّه)
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با نزدیک شــدن به ماه محرم الحرام و فرا رســیدن ســالروز فاجعه کربال،
و بــا توجه به ادامــه همهگیری کرونا و تأکید مســئوالن ذیربط بر ضرورت
تجمعات بزرگ ،بهخصوص در فضاهای سرپوشــیده ،بسیاری
پرهیز از برپایی ّ
از مؤمنین که تمایل بسیاری به ادامه برپایی مراسم معمول عزاداری دارند ،از
آنچه سزاوار است نســبت به برگزاری مراسم سوگواری حضرت سید الشهداء
(صلوات اهلل علیه) و خاندان و یاران آن حضرت (علیهم الســام) انجام دهند
ســؤال میکنند .مســتدعی اســت در این زمینه راهنمایی فرمایید .با تشکر
فراوان.
جمعی از مؤمنین – نجف اشرف
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الســام علی الحســین و علی اوالد الحســین و علی اصحاب الحســین و
رحمه اهلل و برکاته
برای ابراز غم و اندوه در این مناســبت دردناک ،و اظهار همدردی با پیامبر
اکــرم(ص) و خاندان پاک آن حضرت در این مصیبت بزرگی که به اســام و
مســلمانان وارد شده اســت ،راههای مختلفی وجود دارد؛ که از جمله ،موارد
زیر است:
۱ـ افزایش قابل توجه در پخش مستقیم مجالس حضرت ابا عبد اهلل (علیه
السالم) از طریق شــبکههای تلویزیونی و فضاهای اینترنتی؛ برای این منظور
شایسته است که مراکز و مؤسســات دینی و فرهنگی ،با خطیبان برجسته و
مداحان توانا هماهنگی به عمل آورند ،و نیز مؤمنان را تشویق کنند تا در خانه
ّ
های خود و جاهایی مانند آن ،به برنامههای سخنرانی و مداحی گوش فرا داده
و از آنها استفاده کنند.
۲ـ برگزاری مجالس خانگی در ساعتهای معینی از شب یا روز؛ به گونهای
که تنها افراد خانواده و کسانی که با ایشان رفتوآمد دارند در آن حضور یابند
و به برخی از برنامههای عزاداری ،هر چند مجالســی که به صورت مستقیم از
شبکههای ماهوارهای یا در فضاهای اینترنتی پخش میشود ،گوش بسپارند.
اما در مجالــس عمومی ،باید همه ضوابط بهداشــتی با دقت تمام رعایت
گردد؛ بدین معنا که فاصله اجتماعی بین حاضران منظور شــود و ماسکهای
بهداشــتی و دیگر لوازم بازدارنده از گسترش ویروس کرونا مورد استفاده قرار
گیرد.
در این مورد همچنین الزم اســت به تعداد مجاز حاضران برابر با ضوابطی
که مقامات ذیربط تعیین می کنند ،اکتفا شود ،که البته این موضوع با توجه
به برگزاری مراســم در فضاهای سرپوشــیده یا باز ،و بسته به میزان گسترش
ویروس در شهرهای مختلف ،تفاوت دارد.
۳ـ پخش و توزیع پردامنه  9+نمادهای عاشــورایی ،و برافراشتن پرچمها و
قطعات سیاه رنگ در میدانها و خیابانها و کوچهها و دیگر فضاهای عمومی،
با رعایت عدم تعرض به حرمت اموال و امالک خصوصی و مانند آن ،و تبعیت
از قوانین جاری در کشــور .البته مناسب است که در این نمادها ،بخشهایی
از سخنان حضرت امام حســین (علیه السالم) در نهضت بزرگ اصالحطلبانه
آن حضرت و شاهکارهای اشعار و متون گفتهشده پیرامون فاجعه کربال آورده
شود.
در زمینه خوراکیهای مرســوم به این مناســبت ،ضرورت دارد که شرایط
بهداشــتی الزم در تولید و توزیع آنها مد نظر قرار گیرد؛ هر چند رعایت این
مسائل موجب گردد که برای جلوگیری از شلوغی در زمان توزیع ،تنها به تهیه
غذای خشک و رساندن آن به خانههای مؤمنان بسنده شود.خداوند همه را در
راه احیای این مناسبت مهم و اقامه عزای سرور جوانان بهشتی (صلوات اهلل و
ولی التوفیق.
سالمه علیه) برابر با شرایط موجود مو ّفق بفرماید؛ انه ُّ
 ۹ذی الحجه  ۱۴۴۱هـ.ق.
پولیتیک

سیاست ابهامی حزباهلل و سرگیجه اسرائیل

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشــهور عرب و سردبیر روزنامه فرامنطقهای
رای الیــوم در تحلیلی درباره تنش اخیر میان رژیم صهیونیســتی و حزباهلل
لبنان در مرزهای جنوبی این کشــور نوشــت :مشــغولیت ذهنی اصلی این
روزهای مطبوعات و رســانههای اسرائیلی صحبت از سید حسن نصراهلل ،رهبر
مقاومت اســامی و تنش باال گرفته در مرزهای جنوبی لبنان است که طبق
ادعای رژیم صهیونیســتی یک گروه پنج نفره از نیروهای حزباهلل وارد اراضی
اشغالی شــده و در ادامه در پی تیراندازی خارج شدند .روایتی که سخنگوی
حزباهلل آن را تکذیب کرد و در مقابل اســرائیل اعالم کرد که ویدیوی آن را
منتشر خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،عطوان نوشته اســت :چهار روایت متناقض اسرائیلی در
رسانهها منتشر شدهاند و ژنرالهای نظامی بازنشسته آنچه را در جنوب لبنان
رخ داد ،تحلیل کردند.
روایت اول :یک ســرباز زن اسرائیلی با رصد تحرک این گروه دچار نگرانی
شــده و درخواســت کمک کرد و در نتیجه ترس و اضطراب تیراندازی میان
یگانهای نظامی اســرائیل در منطقه شــکل گرفت و این گروه در امنیت به
پایگاههای خود بازگشــتند .روایت دوم :طبق نوشته روزنامه اورشلیم پست و
دیگر روزنامهها ،ســربازان اسرائیلی که روز دوشنبه با نیروهای حزباهلل نفوذ
کرده در «اســرائیل» مقابله کردند ،دســتوراتی مبنی بر عدم قتل آنها برای
جلوگیری از شکلگیری درگیری و انتقام بزرگتر حزباهلل دریافت کردند.
روایت سوم :طرح این ادعا که اطالعات نظامی اسرائیل (امان) میداند سید
حسن نصراهلل کجا مخفی شده است اما این سوال بزرگ و ترسناک وجود دارد
که پس از اقدام به ترور او چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
روایت چهارم :مقاومت یک دســتگاه تانک مرکاوای اســرائیل را با موشک
کورنــت هدف قــرار داده و منهدم کرد و این خبر به درخواســت فرماندهی
ارتش اســرائیل چه بسا برای جلوگیری از تخریب بیشــتر روحیه سربازان و
شهرکنشینها حذف شد.
کوتاه از جهان

کمک نظامی آمریکا به اوکراین

اسپوتنیک :گروهــی از دو حزب اصلی سناتورهای آمریکایی الیحهای را
ارائه کردهاند که اجازه اختصاص کمک نظامی  ۳۰۰میلیون دالری در هر سال
را به اوکراین میدهد.

نماز عیدقربان در بیت المقدس

فلســطین الیوم :هزاران فلســطینی صبــح دیروز (جمعــه) با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و دستورالعملهای پزشــکی مربوط به ویروس کرونا،
نماز عید قربان را در مسجداالقصی به پا کردند.

تعویق انتخابات هنگ کنگ

شــینهوا« :کری الم» رهبر هنگکنگ امروز جمعه اعالم کرد ،انتخابات
مجلس قانونگذاری این دولتشهر که قرار بود در تاریخ  ۶سپتامبر برگزار شود،
به دلیل شــیوع بیماری کووید  ۱۹به تعویق افتاد که این امر ضربه بزرگی به
مخالفان طرفدار دموکراسی وارد میکند.
(هیکل) به دلیل نفرت دیوانهوار موجود میان
خود یهودیان رخ داد ،ما اجازه دادیم ویروسی
خطرناکتر از کرونا یعنی نفرت ما را نابود کند،
زمان آن رســیده که متوجه شویم این نفرت
میتواند تمامی ســرزمین ما را بسوزاند»( .بر
طبق نوشتههای مذهبی یهود در این روز معبد
هیکل سلیمان در اورشلیم در سال  ۵۸۶قبل
از میالد توســط بختالنصر دوم پادشاه بابل و
معبد دوم در اورشــلیم در ســال  ۷۰میالدی
توســط تیتوس فرمانده ارتــش روم تخریب و
ویران شد).
هر روز در مطبوعات اسرائیلی دهها مقاله با

این موضوع منتشر میشود که در آنها هر یک
از طرفین تالش میکند طرف مقابل را مسؤول
این وضعیت نشان دهند .در حالی که گانتس
از متهم کردن احزاب راستگرا خودداری کرده
و از همه احزاب خواست خویشتنداری کنند،
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر این رژیم احزاب
چپ و رســانهها را متهم کرد و گفت :احزاب
چــپ ما را متهم میکننــد حمالتی را به آنها
ترتیب میدهیم در حالی که آنها افرادی چاقو
به دست را به سمت منزل من روانه میکنند تا
من و اعضای خانوادهام را بکشند ،در این حین
مطبوعات اسرائیل کامال سکوت کردهاند.

برنامه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی

آسوشیتدپرس :سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد ،رئیس جمهوری
ایاالت متحده امیدوار اســت که به صورت حضوری در نشست مجمع عمومی
ســازمان ملل در سپتامبر  ۲۰۲۰شــرکت کند و او تنها رهبری خواهد بود که
امسال به دلیل شیوع کرونا ،به صورت حضور سخنرانی خود را انجام خواهد داد.

تاکید پمپئو بر خروج آمریکا از افغانستان

رویترز :آمریکا به روسیه هشدار داد ،ایجاد تهدیدات برای امنیت سربازانش
در افغانســتان را نمیپذیرد .وزیر خارجه آمریکا همچنین اعالم کرد که تا ماه
مه سال آینده میالدی نیروهای کشورش از افغانستان خارج خواهند شد.

