رئیس جمهور سوریه اسامی کابینه جدید را منتشر کرد

دوشنبه  10شهریور 1399
وطنامروز      شماره 3011

رئیسجمهور سوریه دیروز با صدور فرمانی ،اسامی کابینه جدید این کشور را منتشر کرد .بر اساس این فرمان ،کابینه جدید سوریه به ریاست «حسین عرنوس» تشکیل
شده است .بشار اسد چهارم شهریورماه جاری رسما حسین عرنوس را مأمور تشکیل کابینه کرد .قرار بود عرنوس تا انتخابات پارلمانی جدید (مجلس الشعب) سرپرست
شورای وزیران باشد .انتخابات پارلمانی سوریه تیرماه برگزار شد و اعضای آن ماه گذشته با حضور بشار اسد در نخستین جلسه افتتاحیه ،رسما کار خود را آغاز کردند.

بینالملل

راولپندی (در حومه پایتخت) آیین مذهبی عاشورای حسینی را با
چشمان گریان و فریادهای «لبیک یا حسین» برگزار کردند .عزاداران
حسینی در شهرهای مختلف پاکستان با برگزاری مجلس عزاداری
و روضهخوانی و راهاندازی گروههای سینهزنی و زنجیرزنی ،ارادت
خود را به ساالر شهیدان در روز دهم ماه محرم (شب عاشورا) نشان
دادند .نخستوزیر پاکستان نیز به مناسبت فرا رسیدن عاشورای
حس��ینی در پاکستان پیامهایی منتش��ر کرد .در بخشی از پیام
نخستوزیر پاکستان آمده است :مسلمانان باید از شهادت حضرت
امام حسین(ع) و اهلبیت او در روز عاشورا درس مبارزه و مقابله با
ظلم را فرا بگیرند و بدانند فداکاری و شهادت در راه خداوند ،برای
این امام و یارانش پیروزی ابدی به ارمغان آورد.
■■روسیه

شیعیانودلدادگاناباعبداهللالحسینازشرقتاغربعالمعاشورایحسینیراگرامیداشتند

حماسه عالمگیر حسینی

مراس��م سوگواری عاشورای حس��ینی با حضور هزاران تن از
عاشقان و دلباختگان مکتب اباعبداهللالحسین(ع) در پایتخت و دیگر
مناطق مسلماننشین روسیه برگزار شد .عزاداران حسینی از اتباع
کشورهای مختلف با حضور در مرکز اسالمی ،مسجد خاتماالنبیا،
حسینیهحضرتزهرا(س)وحسینیهشیعیانمسکومراسمعزاداری
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهللالحسین(ع) را برگزار کردند.
همچنین در مناطق مسلماننشین این کشور از جمله شهر دربند
در جمهوری داغستان ،به عنوان تنها شهر شیعهنشین روسیه ،این
مراسم با شور و شعور حسینی برگزار شد.
■■چین و ژاپن

ع��زاداران و محبان اهلبی��ت(ع) در چین و ژاپن هم با برپایی
آیینهای ویژه از جمله قرائت زیارت عاشورا و سینهزنی ،در سوگ
ساالر ش��هیدان حضرت اباعبداهللالحس��ین(ع) و یاران باوفایش
نشستند .آیین عاشورای حسینی در پکن ،گوانجو و شانگهای برگزار
شد .در توکیوی ژاپن هم آیین گرامیداشت عاشورا از سوی محبان
اهلبیت علیهمالسالم برگزار شد.
■■آمریکا

برگزاریمراسمدرکربالتحتپروتکلهایبهداشتی

گروه بینالملل :دیروز کشورهای مختلف دنیا از شرق تا غرب
عالم شاهد برپایی مراسم عاشورای حسینی بود .میلیونها نفر
از محبان اهلبیت علیهمالسالم و آزادیخواهان جهان با وجود
محدودیتهای کرونایی به عزاداری برای سید و ساالر شهیدان
پرداختند .نکته جالب توجه در این عزاداریها که از شرق تا
غرب عالم؛ در چین ،ژاپن ،هند ،پاکس��تان ،افغانستان ،عراق،
روس��یه ،جمهوری آذربایجان ،سوریه ،لبنان ،ترکیه ،بحرین،
یمن ،عمان ،عربستان ،ایاالت متحده ،آفریقای جنوبی ،نیجریه
و دیگر کش��ورها برگزار شد ،رعایت پروتکلهای بهداشتی از
سوی عزاداران بود .همچنین تأکید بر جنبه ظلمستیزی قیام
امام حسین (ع) مهمترین بخش سخنرانیهای انجام شده در
این مراسمها بود..
■■عراق

به گزارش «وطن امروز» ،در عراق مراسم عزاداری در کربالی
معال همچون سالهای گذشته پرشور و با جمعیت میلیونی ،تحت
تدابیر و پروتکلهای بهداشتی برگزار شد .طبق پروتکلهای اعالمی
تولیت امام حسین(ع) ،صرفا شهروندان عراقی توانستند امسال برای
زیارت در کربال حضور یابند و مراسم نیز به  5ساعت محدود شد.
این مراسم در شهرهای دیگر عراق ازجمله نجف ،کاظمین و سامرا
نیز برگزار شد.
■■هندوستان

در هندوستان عزاداران حسینی با وجود محدودیتهای نظامی
اعمال شده در این کشور به عزاداری پرداختند .در این بین نیروهای
پلیس بخش هندی کشمیر به عزاداری شیعیان حمله کردند .به
نوشته پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره ،نیروهای دولتی با حمله به
محل برگزاری مراسم سوگواری برای حضرت سیدالشهدا(ع) تالش
کردند با استفاده از گاز اشکآور و تفنگ ساچمهای این جمعیت
چند صد نفری را متفرق کنند .به گفته شاهدان عینی ،خشونت
لبنان گروه بینالملل :دبیرکل حزباهلل لبنان دیروز
در س��خنانی به مناسبت عاشورای حسینی،
ضمن تس��لیت این روز به امت اس�لامی و ش��یعیان و تمام
انس��انهای آزاده جهان ،طبق معمول هر س��اله با مالک قرار
دادن حوادث عاشورا ،به تحلیل و بررسی مسائل روز پرداخت.
به گزارش «وطنامروز» ،سیدحسن نصراهلل در ابتدای سخنان
خود با اشاره به اینکه هر ساله این روزها خیابانهای لبنان مملو
از محبان اهلبیت و عزاداران بود اما امروز به علت ویروسی که
کل جهان را در بر گرفته ،خیابانها خالی است ،گفت :از خداوند
میخواهیم خطر این ویروس را از تمام ملتها برطرف کند .اهم
سخنان دبیرکل حزباهلل لبنان به شرح زیر است.
■■راهبرد حزباهلل در انتقام خون شهدای مقاومت

• در چند هفته گذشته ،حمالت رژیم صهیونیستی به اطراف
فرودگاه دمش��ق موجب شهادت تعدادی از جمله «علی کامل
محسن» شد و حزباهلل در این باره به روش خود پایبند است.
• هدف حزباهلل انتقام خون «علی کامل محسن» نیست ،بلکه به
دنبال مجازات قاتالن و تثبیت موازنه پاسخگویی از سال ۲۰۰۶به
این سو است .اینکه رژیم صهیونیستی که خود را قویترین ارتش
منطقه میداند ،اکنون تمام مواضع خود را تخلیه و گشتهای
خ��ود را لغ��و کرده و به جای نظامیان از پهپادها بهره میبرد و
در نگرانی باالیی به سر میبرد ،جزئی از همین مجازات است.
• اگر حزباهلل میخواست پاسخ دهد و با آن روحیه خود را باال
ببرد یا مانور رسانهای بدهد ،همان روز اول این کار را میکرد.
• حزباهلل به دنبال کار رسانهای نیست ،بلکه به دنبال تثبیت
معادله و موازنه است و اسرائیل باید بفهمد اگر یکی از نیروهای
حزباهلل را به شهادت برساند ،یکی از نیروهایش کشته خواهد
شد.
• ما به دنبال کار تبلیغاتی نیس��تیم ،بلکه به دنبال یک سرباز
اس��رائیلی هستیم تا او را بکش��یم .ما عجلهای نداریم اما آنها
همچون موش تمام سربازان خود را مخفی کردهاند و این نقطه
قوت مقاومت است.
■■مسائلمنطقهای

• هنگام��ی که ش��خصی در برابر اش��غالگران و مهاجمان قرار
میگی��رد یا یک راهحل ذلیالنه را میپذیرد یا جنگی را که بر
او تحمیل ش��ده قبول میکند ،به طور قطع مکتب کربال پیام
روشن و واضحی دارد که میگوید«:ملعون ابن ملعون مرا میان
ذلت و شمشیرکشی مخیر کرده است و هیهات از این اینکه زیر

شیعیانقطیفدرعربستانبارعایتفاصلهاجتماعیمراسمعزاداریرا
برگزارکردند

درنیجریه برخوردپلیسباعزادارانمنجربهشهادت ۳نفرازعزاداران
حسینیشد

پلی��س علیه این عزاداران ،دس��تکم  ۴۰زخمی برجا گذاش��ت.
نیروهای پلیس در حالی دلیل مخالفت و ممانعت از برگزاری مراسم
را محدودیتهای کرونایی اعالم کردهاند که برگزاری این مراسم از
سال  1989در بخش هندی کشمیر ممنوع شده است.

این میان وزارت کشور افغانستان تالش کرد نیروهای مردمی نیز در
تامین امنیت عاشورا سهیم باشند .با توجه به جاری شدن سیل در
والیت پروان و  ۱۳والیت دیگر ،تعدادی از حسینیهها نذوراتشان
را برای مردم پروان بردند و در میان آنان توزیع کردند.

هزاران نفر از مردم یمن به مناس��بت فرا رس��یدن عاش��ورای
حسینی(ع) در استانهای صنعا و صعده تجمع کردند .پایگاه خبری
المسیره با اعالم این خبر نوشت  10میدان در صنعا برای مشارکت
شیعیان در مراسم ظهر عاشورا تعیین شده بود و هیأتزنان وابسته
به شهرداری پایتخت نیز  8میدان را برای مراسم عصر عاشورا تعیین
کرده بود .رهبر جنبش انصاراهلل یمن دیروز در سخنانی به مناسبت
عاشورای حسینی خاطرنشان کرد :ملت یمن ،گزینه خود را مبنی
بر عدم پیوس��تن به اردوگاه نفاق که نظامهای عربستان و امارات
نماد واضح آن هستند ،نهایی و قطعی کرده است .سیدعبدالملک
الحوثی اظهار داشت :موضع ما مبنی بر مقابله با تجاوزگری ،یک
موضع اصولی برخاسته از ایمان ،وظیفه دینی و ملی است .رهبر
جنبش انصاراهلل تصریح کرد :موضع ما در قبال مس��ائل امت ما،
مواضع اصولی اسالمی و بخشی از تعلق و وابستگی دینی ما است.
محمد عبدالسالم ،سخنگوی رسمی انصاراهلل یمن هم در سخنانی
در این مراسم گفت :امام حسین(ع) نماد بزرگی اسالم است .تمام
شککنندگان و تاویلکنندگان و توجیهکنندگان در طول تاریخ
نتوانستند توجیه و بهانهای برای زیر سوال بردن حادثه کربال پیدا
کنند .عبدالسالم تاکید کرد :تعصب کشنده و میراث فکری و نزاع
سیاسی نباید باعث شود مقابل حقی که مثل خورشید واضح است
و مظلومیت آشکار و بدترین فاجعه در تاریخ اسالم بایستید .هیچ
انسان پاکی از این مسأله راضی نیست.

پیروان اهلبیت علیهمالسالم در نیجریه با وجود حمالت نیروهای
امنیتی به مجالس عزاداری ،عاشورای حسینی را گرامی داشتند .در
جریان این مراسم  3نفر از عزاداران در کادونا در حمالت نیروهای
امنیتی به شهادت رسیدند و دهها نفر زخمی شدند .در روز عاشورا
دستههای عزاداری در کادونا ،سوکوتو و زاریا به خیابانها آمدند.
فعالیتهای متعددی به همین مناس��بت برگزار و از انقالب امام
حس��ین علیهالسالم تجلیل و نیز با عادیسازی روابط با اسرائیل
مخالفت ش��د .عالوه بر این عزاداران به بیمارس��تانها خون اهدا
کردند و از دولت خواستند به محاصره پیروان اهلبیت علیهمالسالم
پایان دهد و شیخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش اسالمی نیجریه
را آزاد کند.
در بحرین عزاداران با رعایت پروتکلهای بهداشتی مراسم عاشورا
را گرامی داشتند .آیتاهلل شیخ عیسی قاسم ،رهبر شیعیان بحرین
در س��خنانی به مناسبت روز عاش��ورا گفت :جهاد علیه سازش و
عادیس��ازی روابط بخش��ی از جهاد امام حسین علیهالسالم در
مقابل یزید در کربال بود .آیتاهلل عیسی قاسم گفت :امام حسین
علیهالسالم حاضر نشد با یزید سازش کند و با او به خاطر ظلمش
جنگید ،هر کس که در کنار حسین علیهالسالم باشد ،باید در مقابل
عادیس��ازی روابط با صهیونیستها هم بایستد .وی افزود« :ما پا
در راه امام حسین و راه خدا و پیامبران و اولیای خدا گذاشتهایم».

مراسم روز عاشورا در کابل تحت تدابیر امنیتی برگزار شد .در

عاشقان سیدالشهدا(ع) در شهر اسالمآباد ،پایتخت پاکستان و

■■یمن

■■افغانستان

■■نیجریه

■■بحرین

■■پاکستان

سیدحسننصراهلل:

قاتالن سربازان مقاومت مجازات میشوند
بار ذلت برویم».
• در نبرد امروز منطقه 2موضع
روش��ن در جن��گ میان حق
و باط��ل وج��ود دارد؛ در ابتدا
فلسطین اشغالی است و بعد
اس��رائیلی که از س��ال ۱۹۴۸
این سرزمین را عالوه بر جوالن
و م��زارع ش��بعا و بلندیهای
کفرشوما اشغال کرده است .این
جبهه باطل است و تردیدی در
آن نیست .حق فلسطینیهاست که از بحر تا نهر کشور خود را
تشکیل دهند و حق مردم سوریه و لبنان است که اراضی خود
را باز پس گیرند.
• ما در حزباهلل لبنان و مقاومت اس�لامی در روز دهم محرم
بر التزام قاطع خود برای دشمنی با این رژیم تأکید میکنیم و
اگر تمام جهان رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند ،ما به
رسمیت نخواهیم شناخت.
• حزباهلل لبنان در کنار هر گروه و فردی اس��ت که بخواهد با
رژیم صهیونیس��تی مبارزه کند .مردم منطقه به دنبال زندگی
همراه با عزت و مقابله با هیمنه آمریکا هستند.
• دولت آمریکا جبهه باطلی است که خواهان سیطره و تسلط
بر کشورهاست و به دنبال تاراج نفت و گاز و اموال منطقه است.
• هنگامی که به مظاهر دشمنی و تجاوزات آمریکا در منطقه
مینگریم و سیاستهای این کشور برای به زانو در آوردن ملتها
را نگاه میکنیم ،میتوانیم موضوع فلسطین را مثال بزنیم یا جنگ
 6ساله یمن و محاصره سوریه و قانون سزار و اشغالگری مستقیم
آمریکا در شرق فرات و تاراج نفت سوریه را یادآور شویم یا حمایت
واشنگتن از سیاست سرکوب در بحرین و تالش برای تسلط بر
عراق را میبینیم و بیش از همه اینها مظهر تجاوزگری آمریکا را
میتوان در دشمنی بیپایان با ایران مشاهده کرد.
• در برابر این تجاوزگریها راهی جز این نداریم که بگوییم در
جبهه حق قرار میگیریم و در برابر باطل بودن آمریکا میایستیم.
• همانگونه که در طول سالهای گذشته در لبنان پیروز شدیم و

مجاهدان در یمن پیروز شدهاند
و همانگونه که عراق و سوریه
بر داعش غلبه کردهاند و ایران
در تم��ام س��الهای جنگ و
فشار ایس��تادگی کرده است،
آینده این درگیری و جنگ در
فلسطینومنطقهپیروزیبرای
حق اس��ت .یکی از نشانههای
پیروزی اینکه محور مقاومت
وارد جنگ��ی جهانش��مول و
فراگیر شد و پیروز از آن بیرون آمد.

■■توافق سازش امارات با رژیم صهیونیستی

• ام��ارات با این کار خود به جهان عرب خیانت کرد .اماراتیها
چیزی را که پنهان بود عیان کردند اما اسرائیلیها مانع آبروریزی
آنها نشدند و گفتند در قبال سازش حاضر به توقف طرح اشغال
کرانه باختری نیستند.
• اسرائیل با فروش جنگنده «اف »۳۵به امارات مخالفت کرد،
چرا که به هیچ یک از ملتهای منطقه اطمینان ندارد و تالش
دارد با برتری نظامی ،موجودیت خود را تضمین کند.
• اماراتیه��ا در قب��ال خواری و ذل��ت و اهانت ،حاضر به صلح
(سازش) شدند و کاری که امارات کرد یک خدمت مجانی برای
ترامپ و نتانیاهو بود و باید این موضع را محکوم کنیم.
■■آینده دولت در لبنان

• امیدواریم فراکسیونهای پارلمانی لبنان فردا (امروز دوشنبه)
نامزد تشکیل کابینه را معرفی کنند.
• لبنان به نخستوزیری نیاز دارد که بتواند وضعیت اقتصادی
و زندگی مردم را بهبود بخش��یده و ضمن بازس��ازی ،دست به
اصالحات بزند.
• متأس��فانه تع��داد مبتالیان به کرونا هر روز زیاد میش��ود و
تصمیمات اجرایی نشده و شرایط دولت مستعفی نیز دشوار است.
• طرفهای داخلی و خارجی مدام از لزوم تحقق خواستههای
مردم سخن میگویند و این سخن حقی است اما باید ما روشن
و واضح سخن بگوییم ،چرا که در این مسأله یک مغالطه سیاسی

عاشورای هر س��ال در ایاالت متحده آمریکا در چندین مرکز
مهم اسالمی در واشنگتن ،نیویورک ،کالیفرنیا و هیأتهای محلی
و خانگی به صورت حضوری برنامههای س��وگواری و معرفتی در
شناخت بیشتر امام حسین(ع) ،اهداف و زندگی ایشان برگزار میشد
اما امسال مقررات مربوط به کرونا مانع از برگزاری آیین سوگواری
به شکل هر ساله آن و حضور چند ده هزار نفری عاشقان اباعبداهلل
در خیابانهای آمریکا شد .البته مراسم مفصلی از سوی شیعیان
در فضای مجازی برگزار شد.
■■آفریقای جنوبی

شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی هم شاهد برگزاری مراسم
عزاداران حسینی به مناسبت روز عاشورا بود.

■■عربستان

دلدادگان و ش��یفتگان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت(ع)
در عربس��تان ب��ا وجود فضای رعب و وحش��ت و س��رکوبی که
آلس��عود بر این کشور حاکم کرده ،به سوگواری و عزاداری برای
اباعبداهللالحسین(ع) همزمان با ایام عاشورای حسینی پرداختند.
فعاالن فضای مجازی در عربس��تان از برگزاری مراس��م باش��کوه
عزاداری حس��ینی همزمان با عاشورا در این کشور خبر دادند .به
گفته فعاالن ،شهر قطیف عربستان شاهد حضور گسترده مردم برای
بزرگداشت عاشورای حسینی با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی
مقابله با کرونا بود.
■■لبنان

در لبنان با وجود اینکه راهپیمایی دستههای بزرگ عزاداری
لغو ش��ده و از شهروندان خواسته شد سخنرانیها را از طریق
اینترنت و شبکههای اطالعرس��انی گوش دهند اما لبنانیها
راهپیمایی خودرویی عاش��ورایی را با برافراش��تن پرچمهای
حسینی از شهرک خیام شروع کرده و در طول نوار مرزی لبنان
با فلسطین اشغالی ادامه دادند تا بار دیگر قدرت و حضور مقاومت
را به صهیونیستها نشان دهند.
■■ترکیه

در ترکیه مراسم عزاداری روز عاشورا در شهرهای مختلف این
کشور از جمله آنکارا ،استانبول ،ایغدیر و قارص ،مرسین ،بورسا و
ازمیر برگزار شد .در استانبول عزاداران حسینی عالوه بر سوگواری
اقدام به اهدای خون کردند .در زینبیه شهر استانبول هم هزاران
نفر با حفظ پروتکلهای بهداشتی برای گرامیداشت یاد و خاطره
سرور شهیدان گرد هم آمدند .در همین حال همزمان با برگزاری
مراسم عزاداری از سوی مردم ،مسؤوالن و مقامهای ترکیه نیز با
صدور بیانیههایی محرم و عاشورا را گرامی داشتند.
نهفته است .چه بسا افرادی از خارج یا داخل بیایند و مطالبی را
مطرح کنند و بگویند این سخن مردم است.
• همه متفقالقولند که هر دولت و حکومت و پارلمانی باید آرزوها
و خواستههای مردم را محقق کند اما جمعیت لبنان  5میلیون
نفر است و از کجا باید خواسته مردم لبنان را تشخیص داد؟ آیا
میتوان با تظاهرات این مسأله را فهمید؟ اگر هزار نفر به خیابان
آمدند ،آیا حرف آنها خواسته مردم است 10 ،هزار نفر آمدند چه؟
باید بر یک مالکی توافق ش��ود و پس از آن حکومت و جامعه
جهانی باید به خواسته مردم احترام بگذارند.
• آیا میتوان به همهپرسی اعتماد کرد و رأیگیری انجام داد؟
آیا انتخابات پارلمانی نیاز است تا موضع مردم مشخص شود؟
هر آنچه میخواهید ،ما حاضر به انجامش هستیم اما باید این
مسأله برای همیشه مشخص شود تا دیگر کسی نتواند خواسته
خود را به نام مردم جلوه دهد.
• شنیدیم فرانسه انتقادات شدیدی متوجه سیستم حکومت
لبنان بر مبنای توافق طائف کرده است .باید بگویم ما که از هر
نوع بررس��ی به دور از جنجال برای نیل به یک توافق سیاسی
توگوها با اراده و
اس��تقبال میکنیم اما به شرط اینکه این گف 
رضایت گروههای سیاسی مختلف باشد .بسیار خوب است که
پس از گذشت  ۱۰۰سال از تشکیل کشور لبنان ،لبنانیها درباره
این مسأله بحث و بررسی کنند.
■■انفجار بندر بیروت

• مسؤوالن قضایی باید بدون تعارف و سستی موضوع انفجار بندر
بیروت را پیش ببرند و نباید خون شهدا و مجروحان ضایع شود.
• ما خواستار تسریع در پرداخت غرامت به آسیبدیدگان هستیم
و از ارتش و نهادهای مربوط نیز میخواهیم نتایج تحقیقات خود
را اعالم کنند تا جلوی افترا بستنها و دروغها گرفته شود.
■■خطر تروریسم و داعش

• ارتش سوریه و همپیمانانش با تروریستهای داعش مبارزه و
از امنیت سوریه و لبنان دفاع میکنند .اگر تروریستها بتوانند
به تدمر برسند ،مناطق «جرود» در لبنان یکی از نقاطی است که
تروریستها بدان چشم خواهند داشت ،بنابراین باید هوشیار بود.
• پاکس��ازی منطق ه البقاع در مرز با س��وریه از حضور عناصر
تروریستی داعش و القاعده که از آن با عنوان «آزادسازی دوم» یاد
میشود ضروری است .ساکنان بقاع بویژه در بعلبک همچنان در
معرض تجاوزات و حمالت گروههای تکفیری هستند و پاکسازی
لبنان پیروزی معادله سهگانه «ارتش -مردم -مقاومت» است.

دور دنیا

سرنگونی مجسمه نخستین
نخستوزیر کانادا به دست معترضان

شرکتکنندگان در یک تجمع ضدنژادپرستی در کانادا،
مجسمه نخستین نخستوزیر این کشور را به خاطر اقداماتش
علیه بومیان کانادایی سرنگون کردند .معترضان کانادایی عصر
روز شنبه به وقت محلی ،مجسمه یادبود «جانای مکدونالد»
نخستین نخستوزیر این کشور را پایین کشیدند .افرادی که
در یک تجمع ضدنژادپرستی در منطقه «کبک» کادانا شرکت
کرده بودند ،مجس��مه مکدونالد را به خاطر صدور دستور
قتلعام بومیان کانادایی سرنگون کردند .رئیس دولت محلی
کبک در واکنش به این اقدام آن را «غیرقابل قبول» توصیف
ک��رد و گفت« :نابود کردن بخشهایی از تاریخی که داریم،
راهحل نیس��ت» .دولتهای کانادا یکی پس از دیگری و به
مدت بیش از یک قرن ،دس��تکم  ۱۵۰هزار کودک بومی
این کشور را از سرزمینهای مادری اخراج و آنها را به بهانه
ادامه تحصیل به مناطق دیگر منتقل کردند .این کودکان از
صحبت به زبان مادری و برگزاری رسم و رسوم سنتی خود
محروم ش��دند و ش��مار زیادی از آنها مورد آزار و اذیت قرار
گرفته یا جان خود را از دست دادند.

ترامپ خبرها درباره کاهش شمار
نظامیان آمریکایی در عراق را تأیید کرد

رئیسجمه��ور آمری��کا تأیید کرد این کش��ور در حال
برنامهریزی برای کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق از
 5200به  3500نفر است .به نوشته خبرگزاری تاس ،ترامپ
شنبهشب در حساب توئیتری خود نوشت :آمریکا در حال
برنامهریزی برای کاهش حضور نظامی در عراق است .ترامپ
در این پیام ،گزارشی از شبکه «وان آمریکا نیوز» را پیوست
کرده که در آن آمده است آمریکا قصد دارد تعداد نیروهای
خود در عراق را از  ۵۲۰۰به  ۳۵۰۰نفر برس��اند .روز ش��نبه
نیز وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد دولت این کشور قصد دارد
تعداد نیروهایش در عراق را در  2یا  3ماه آینده کاهش دهد.

یک کشته دیگر
در جریان اعتراضات در پورتلند

بعد از حضور گروهی از حامیان خودروسوار دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا در پورتلند ،رس��انهها از کشته شدن
یک نفر بر اثر تیراندازی در این ش��هر خبر دادند .به نوشته
روزنامه نیویورکتایمز ،در حالی که شهر پورتلند آمریکا طی
 3ماه اخیر شاهد اعتراضات علیه تبعیضها ،خشونتهای
نژادپرس��تانه و ضدیت با مواضع دولت ترامپ بوده اس��ت،
گروهی از حامیان او س��وار بر خودروهایشان در این شهر
تجمع حمایت از ترامپ ترتیب دادند .به گزارش این روزنامه،
بع��د از این تجمع خودرویی حامیان ترامپ یک مرد بر اثر
تیراندازی در ش��هر پورتلند ایالت اورگان جانش را از دست
داد .در جریان این تجمع ،بین حامیان ترامپ و معترضان به
وضعیت نژادی درگیری و تیراندازی رخ داد .به نوش��ته این
رسانه آمریکایی« ،مشخص نیست» تیراندازی منجر به کشته
شدن یک مرد در پورتلند ،چطور و توسط چه کس یا کسانی
انجام شده است.

تظاهرات چند هزار نفری ضدنتانیاهو
در سرزمینهای اشغالی

چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخستوزیر رژیم
صهیونیستی ،با تجمع مقابل اقامتگاه وی در قدس اشغالی
و همچنین  ۱۷ش��هر مختلف ،خواستار استعفای او شدند.
تظاهرات گسترده صهیونیستها به عملکرد ضعیف کابینه
تلآویو در مقابله با شیوع ویروس کرونا و پروندههای فساد
«بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیستی ،وارد
هفته یازدهم شد .تظاهراتکنندگان با حمل پالکاردهایی با
نوشتههایی از جمله «جرموزیر» به جای کلمه نخستوزیر و
«او را زندانی کنید» بر اتهامات فساد نتانیاهو و لزوم استعفای
وی تاکید کردند.

هنیه :ملت فلسطین محاصره ظالمانه
صهیونیستها را در هم میشکند

رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس بر لزوم شکس��ت
محاصره نوار غزه تأکید کرد .اسماعیل هنیه با انتشار بیانیهای
تأکید کرد رهبران حماس در حال تماس و تالشهایی برای
تحقق اراده ملت فلسطین در پایان بخشیدن به محاصره نوار
غزه هستند .وی تصریح کرد سران حماس در تالشند نوار
غزه را از اثرات فاجعهبار این محاصره رهایی بخشند؛ اثراتی
که با شیوع کرونا در نوار غزه افزایش یافته است .خبرگزاری
«صفا» به نقل از هنیه گزارش داد مشکل اصلی ملت فلسطین،
رژیم صهیونیستی و مخالفت آن با «مطالبات عادالنه ملت ما
است» .وی در ادامه گفت« :به وضوح اعالم میکنیم تصمیم
م��ا و ملت ما ،تالش برای پایان بخش��یدن به این محاصره
ظالمانه است» .وی از «نیکوالی مالدینوف» فرستاده ویژه
صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه خواست این سازمان
مس��ؤولیت خود را در حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه
برعهده گیرد و رژیم صهیونیستی را مجبور کند به درد و رنج
ملت فلسطین پایان دهد.

شمارش معکوس برای معرفی نامزدهای
نخستوزیری لبنان

س��عد حریری ،نخس��توزیر س��ابق لبنان و تعدادی از
نخس��توزیران قبلی این کشور به منظور بررسی فهرست
نامزدهای نخست وزیری با یکدیگر دیدار کردند .پیشبینی
میشود سعد حریری ،رهبر جریان المستقبل لبنان اسامی
این نامزدها را به علی حس��ن خلیل ،معاون سیاسی رئیس
پارلم��ان تحویل دهد .در این میان جنبش امل و حزباهلل
لبن��ان و جری��ان آزاد ملی از دریافت قریبالوقوع اس��امی
نامزدهای نخس��توزیری خبر دادند ،بوی��ژه اینکه فضای
کنونی به سمت اعالم یک شخصیت مورد توافق در حرکت
اس��ت که مورد رضایت همه طرفها باش��د .گفته میشود
شخصی که برای نخستوزیری معرفی خواهد شد ،از بین
شخصیتهای تحرکآمیز نخواهد بود و نه «نواف سالم» و
نه «محمد البعاصیری» را شامل نخواهد شد .اما نام «تمام
سالم» نخستوزیر پیشین لبنان به عنوان یکی از نامزدها
مطرح است با این حال باید منتظر موضعگیری خارجی بویژه
کشورهای حاشیه خلیجفارس در قبال او بود.

