رئیسجمهور بروندی بر اثر ایست قلبی درگذشت

پنجشنبه  22خرداد 1399
وطنامروز شماره 2947

پییر انکرونزیزا ،رئیسجمهور بروندی بر اثر ایست قلبی درگذشت .برخی منابع از احتمال ابتالی وی به بیماری «کووید »19 -خبر داده
بودند .انکرونزیزا که  ۵۵سال داشت قرار بود اگوست سال جاری میالدی از قدرت کنارهگیری کند .هنوز مشخص نیست انکرونزیزا دقیقا
چه روزی فوت کرده است .دولت بروندی در بیانیهای از مردم خواسته آرامش خود را حفظ کنند و  7روز عزای عمومی اعالم کرد.

بینالملل

منطقه در یک نگاه

اعتراف صهیونیستها
به قدرت حزباهلل لبنان

تجرب��ه تقابلهای نظامی رژیم کودککش اس��رائیل با
حزباهلل لبنان از س��ال  2000میالدی به بعد ،سبب شده
سران رژیم اشغالگر اسرائیل با احتیاط درباره حزباهلل سخن
بگویند و در عوض تالش کنند از طریق طیف هوادار غرب
لبنان ،بر حزباهلل فشار وارد کنند .اعتراف به توانمندیهای
نظامی حزباهلل در سخنان رهبران این رژیم جایگاه ویژهای
دارد به گونهای که رووین ریولین ،رئیس رژیم صهیونیستی
در سخنانی به مناسبت هالکت نظامیان این رژیم در جریان
جنگ لبنان اذعان کرد که قدرت حزباهلل لبنان هر روز در
حال افزایش اس��ت .به گزارش رویت��رز ،وی در ادامه افزود:
حزباهلل لبنان خود را به ابزارهای رزمی و سالحهای مختلف
ب��رای هدف قرار دادن اس��رائیل مجهز میکند .ریولین در
سخنانی جنگطلبانه گفت ،در صورتی که حزباهلل اقدامی
علیه این رژیم کند ،اس��رائیل ضربه محکمی به لبنان وارد
خواهد آورد .پیش از این ش��یخ نعیم قاسم ،معاون دبیرکل
حزباهلل لبنان اعالم کرده بود که حزباهلل در کمین رژیم
صهیونیستیاست.

سرنگون

ادامهحملهمعترضانبهنمادهایتاریخیآمریکا
درریچموندمردممجسمهکریستفکلمبراآتشزده وبهآبانداختند
دربوستونمعترضانسرمجسمهکاشفآمریکاراجداکردند
گ�روه بینالملل :ی��ک روز بعد از آنکه مردم انگلیس و بلژیک در
تظاهرات ضدنژادپرس��تی خود به نمادهای بزرگ نژادپرستی در
کشورهایش��ان حمله کردند ،مجسمه کریستف کلمب ،کاشف
آمریکا هم مورد حمله مردم شهر ریچموند در ایالت ویرجینیای
آمریکا قرار گرفت و به آب انداخته شد .چند روز پیش هم معترضان
در ریچموند مجس��مه ویلیام کارتر ویکهام ،یک��ی از ژنرالهای
آمریکایی حامی برتری نژادی در دوران جنگهای داخلی آمریکا
را به زیر کشیدند.
کریس��تف کلمب در نگاه دنیا ،اولین نماد هویتی کش��ور آمریکا
محس��وب میش��ود و از این جهت حمله به مجسمههای او در
شهرهای مختلف نمادینتر از حمله به مجسمه جرج واشنگتن در
 15خرداد تلقی میشود .این ماجرا بدون تردید حمله معترضان
به هویتی است که در چندصد سال اخیر ساخته شده و نتیجه
آن دهها سال بردهداری و امروز نژادپرستی سیستماتیک علیه نه
فقط سیاهپوستان ،بلکه همه رنگینپوستان است .هویتی که امروز
توجو میکنند متفاوتازهویتیاستکه حاکمان
مردمآمریکاجس 
مختلف آمریکا در چندصد سال گذشته ساختهاند.
به گزارش «وطن امروز» ،روز سهشنبه هم در انگلیس حمله
به مجسمه ادوارد کالستون ،بردهدار بزرگ تاریخ قرون وسطی و
بنای یادبود وینستون چرچیل که به نوعی اسطوره تاریخ جدید
انگلیسیهاست بشدت خبرساز شد.
صادقخان ،شهردار لندن هم در پی این تحوالت دستور داده تا
تمام مجسمهها و اسامی خیابانهای پایتخت بریتانیا مورد بازنگری
قرار گیرد .هزاران معترض بریتانیایی همچنین خواس��تار حذف
مجسمه سیسیل رودز بازرگان و سیاستمدار انگلیسی از مقابل کالج
اوریل آکس��فورد شدند .سیسیل رودز یک تاجر بزرگ در جنوب
آفریقا و یکی از مشهورترین حامیان سیاستهای استعمارگرانه
انگلیس به شمار میرفت .در بلژیک هم مجسمه لئوپولد دوم پدر
ش زده شدن توسط معترضان به نژادپرستی
بلژیک مدرن بعد از آت 
پایین کشیده شد .کینگ لئوپولد ،دومین پادشاه بلژیک در قرن
نوزدهم بود که باعث کشته شدن  10میلیون نفر در کنگو شد.
جنبش اعتراضی مردم آمریکا و اروپا در چند روز گذش��ته به
سمت اعتراض به ساختار غیرعادالنه و نیز حمله و به زیرکشیدن
نمادهای نژادپرستانه و اسطورههای کشورهایشان تغییر مسیر داده
است .بیتفاوتی دولتهای غربی به خواستههای ضدنژادپرستی
مردم و چرخیدن پاش��نههای سیاس��ت و عمل بر مدار پیشین
مهمترین دلیل حمله به این نمادها محسوب میشود.
افرادی که در این  3کش��ور مجسمههایشان به زیر کشیده
شده هر یک نقش بزرگی در گذار کشورهایشان به دنیای مدرن
داشتهاند اما نکته اینجاست در کنار این نقش جنایات انسانی و
بویژه نژادپرس��تانه بزرگی هم انجام داده بودند .به نظر میرس��د
مردم غرب فارغ از عالقه سیاستمدارانش��ان در حال تفس��یر و
نگارش تاریخ به روایت خود هستند و عالقهای به روایت رسمی
دولتهایشان ندارند.
حمله به مجسمه کریستف کلمب در ساعت 9سهشنبهشب به
وقت محلی انجام شد .اکثر رسانههای آمریکایی عالقهای به پوشش
این اقدام نمادین معترضان آمریکایی از خود نشان ندادند و جز
چند فعال فضای مجازی آمریکا ،پایگاه خبری آمریکایی انبیسی
 ،12اقدام به انتش��ار عکس و جزئیاتی از این خبر کرده است .به
نوشته این پایگاه خبری ،معترضان ابتدا اقدام به پاشیدن اسپری
رنگ روی این مجسمه کرده و آن را آتش زده و در نهایت آن را
داخل آب انداختند .این پایگاه خبری جریان اعتراضی ریچموند تا
قبل از حمله به مجسمه کریستف کلمب را آرام توصیف کرد که
بعد از این به خشونت کشیده شد.
در همین حال برخی فیلمهای منتشره از اعتراضات مردم آمریکا
حاکیازجمعآوریمجسمههایچهرههایجنجالیتاریخازمیادین
شهرهاست تا توسط مردم معترض تخریب نشود .در یکی از فیلمها
گروه بینالملل :گفتوگوهای راهبردی
عراق
عراق و آمریکا از امروز پنجشنبه آغاز
میش��ود .این گفتوگوها به دلیل شیوع کرونا در دنیا ،قرار
است بهمدت  2تا  3ساعت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شود .آمریکاییها از زمان ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید
ابومهدی المهندس و همراهانشان در دیماه سال گذشته
و به دنبال مصوبه پارلمان عراق برای خروج از عراق ،تحت
فشار شدیدی قرار گرفتهاند.
توگوهای راهبردی خود
حاال آنها امیدوارند بتوانند در گف 
با عراق ،با برخی امتیازات پیشپاافتاده ،جا پای خود را برای
چند سال آینده در این کشور محکم کنند .داوود هاشم ،مشاور
الکاظمی نخستوزیر عراق دیروز درباره محور گفتوگوهای
راهب��ردی ب��ا آمریکا گفت :طرفین در این نشس��ت درباره
زمینههای مختلف از جمله در حوزههای امنیتی ،اقتصادی
و نظامی گفتوگو خواهند کرد .داوود هاشم گفت :این آغاز
گفتوگوهاست و در پی آن گفتوگوهای دیگری نیز انجام
خواهد شد .پیش از این روزنامه «الصباح» عراق که نزدیک
به دولت این کش��ور محسوب میشود از  3محور اصلی در
گفتوگوهای راهبردی آمریکا و عراق خبر داده بود .بهنوشته
این روزنامه ،یکی از این محورها تأکید بر حمایت نظامی از
عراق در جنگ با عناصر تروریستی داعش و تعهد به حمایت
از مؤسسات خارجی است که در این کشور فعالیت میکنند.
با این حال اما روزنامه «روسیاالیوم» نوشت :یک منبع دولتی

ترامپ :باید گارد ملی را روز اول تظاهراتها به میدان میآوردیم

رئیسجمهوری آمریکا در بحبوحه انتقادها از او برای استقرار گارد ملی جهت مقابله با اعتراضات گفته که این نیروها باید
از روز اول تظاهراتها به میدان آورده میشدند .ترامپ با بازنشر پیام یک کاربر در توئیتر که حاوی تصاویری از خرابیهای
ادعایی به بار آمده در نتیجه تظاهراتهای اخیر آمریکاست ،نوشت :باید به پلیس اجازه میدادیم کارش را انجام بدهد و گارد
ملی را روز اول به میدان میآوردیم نه روز چهارم.
ترامپ همچنین با طرح ادعاهای اثباتنشده از خشونت پلیس این کشور علیه یک مرد سالخورده  ۷۵ساله حمایت کرد.
او بدون ارائه شواهد در حساب کاربریاش در توئیتر نوشته که درگیری پلیس با این مرد سالخورده در شهر بوفالو در ایالت
نیویورک احتماال ساختگی بوده است .ترامپ در توئیتر نوشت :معترضی که در بوفالو توسط پلیس هل داده میشود ممکن
است عامل اغتشاش گروه آنتیفا باشد .رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از پیامش نوشته این صحنه را تماشا کرده و متوجه
شده شدت زمینخوردن او قویتر از نیرویی بوده که پلیس به او وارد کرده است .او در پایان نوشته است :یعنی ساختگی
است؟ مجله تایم این ادعای ترامپ را توهم توطئه توصیف کرده و نوشته او که در تالش است خودش را رئیسجمهور نظم و
قانون معرفی کند ،یک بار دیگر از خشونت پلیس در برابر معترضان حمایت کرده است.

نفرتانگیز است .در همین حال،
طرفداران ترامپ و نژادپرستان
سفیدپوس��ت نی��ز با انتش��ار
ویدئوهاییمبنیبرصحنهسازی
قتل جرج فلوید ،در صدد آزار و
تحقیر سیاهپوستان و معترضان
برآمدهاند .گزارشها حاکی از آن
است که ایاالتمتحده در یکی از
شدیدترین دوران خود به لحاظ
تبعیض و شکاف اجتماعی به
سر میبرد.

ماموران آتشنش��انی مشغول
جم��عآوری مجس��مههای
سربازان کنفدراسیون آمریکا
در جکسون ویل آمریکا دیده
میشدند.

■■از تسخیر شهرداری سیاتل
تا التماسه�ای رئیس پلیس
نیویورک

پانزدهمین روز اعتراضات به
نقض حقوق بشر و نژادپرستی
سیستماتیک در ایاالتمتحده
■■پردهب�رداری از قت�ل ی�ک
آمریکا دیروز در ایاالت مختلف
سیاهپوست دیگر توسط پلیس
این کش��ور برگزار شد .همان
در پ�ی حمله به نمادهای نژادپرس�تی در انگلیس ،ش�هرداران
آمریکا
قدر که مردم معترض نسبت
انگلیسیبهسرعت دستورجمع کردنمجسمههایچالشبرانگیز
به ادامه اعتراضات مصر نشان
در ش��رایطی که شهرهای
افراد تاریخی را صادر کردند
مختل��ف ایاالتمتحده طی 2
دادهان��د ،مام��وران پلی��س و
نیروهای امنیتی این کشور هم
هفته گذش��ته محل تجمعات
اعتراضی علیه نقض حقوق بش��ر و خشونت پلیس علیه یکی از
در سرکوب گسترده مردم ثابتقدم ماندهاند و این روند همچنان
ادامه دارد .یکی از مهمترین اعتراضات دیروز در منطقه سیاتل بود
شهروندان سیاهپوست در مینهسوتاست ،روز گذشته خبرگزاری
که معترضان با بلوکبندی و مقاومت در برابر پلیس ،ساختمان
آسوشیتدپرس با انتشار ویدئویی از جنایت دیگری از پلیس آمریکا
علیه سیاهپوستان پرده برداشت .در ویدئوی تازه منتشرشده درباره
شهرداری سیاتل را تسخیر کردند .بتازگی همچنین ویدئویی از
آتشسوزی گس��ترده در آریزونا منتشر شده است .عالوه بر این
خشونت پلیس آمریکا علیه رنگینپوستان ،پلیس یکی از ایالتهای
جنوبی آمریکا در درگیری با یک مرد سیاهپوست ،پس از آنکه او
در واشنگتندیسی نیز همچنان صحنه راهپیمایی و اعتراضات
را بش��دت مورد ضرب و جرح قرار داد ،پیکر نیمهجان وی را در
مردمی است .در نیویورک پس از آنکه مردم به طور متناوب پلیس
را مورد تمسخر قرار دادند ،رئیس پلیس نیویورک با درخواست از
صندوق عقب خودرو رها کرد.
■■ادامه شوی انتخاباتی بایدن
معترضان اعالم کرد برای پلیس احترام قائل شوید .وی گفت :با
جو بایدن ،نامزد دموکرات انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
ما مثل حیوانات رفتار نکنید؛ قانونگذاران ما را رها کردهاند .وی
در ادامه حمایتهای البته انتخاباتی و نمایشی خود از جامعه
مدعی شد :مطبوعات ما را تهدید میکنند؛ به ما توهین میشود .این

■■برگزاری نشست دولت در کاخ بعبدا

رنگینپوس��تان در یک مصاحبه گفت :نژادپرستی نه فقط در
بخش اجرای قانون بلکه به طور سیس��تماتیک در همه جای
کشور وجود دارد .وی در مصاحبه با شبکه «سی بیاس» تاکید
کرد نژادپرستی سیستماتیک در ایاالتمتحده نه فقط در بخش
اجرای قانون بلکه در هرجایی از کشور وجود دارد .وی در پاسخ
به این سوال که آیا در آمریکا نژادپرستی سیستماتیک وجود
دارد ،گف��ت« :قطعا بل��ه ».وی افزود« :نه تنها در اجرای قانون
نژادپرس��تی وجود دارد بلکه فراتر از آن در خانه و در آموزش
هم هست .هر جایی که فکر میکنیم وجود دارد .نژادپرستی
در آمریکا واقعی و جدی است».
■■ درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت

در  2هفته گذش��ته درگیریهای متعدد خش��ونتآمیز بین
پلیس و معترضان آمریکایی در پی اعتراضات به قتل ش��هروند
سیاهپوست آمریکایی ایجاد ش��ده است .شیوه برخورد پلیس و
استفاده از روشهای خشن برای مدیریت ناآرامیها با محکومیت
مواجه شده و عدهای از گروهها این سوال را مطرح کردهاند که آیا
نظام دادگستری آمریکا آمادگی رسیدگی به این اتهامات را دارد
یا خیر .در همین راستا اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در نامهای
سرگشاده به شورای امنیت سازمان ملل ،خواستار نشستی فوری
برای بررسی خشونت پلیس و سرکوب معترضان در آمریکا شد.
تاکنون «میشل باچله» ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
در مقابل درخواست برای تحقیق در اینباره که آیا خشونت علیه
معترضان آمریکایی ،ناقض قوانین بینالمللی بوده ،مقاومت کرده
اما توانایی نظام قضایی آمریکا برای رسیدگی به چنین مواردی را
زیر سوال برده است.
■■افزایش  250درصدی قتل و آدمکشی در لسآنجلس

بر اس��اس گزارش پلیس لسآنجلس آمری��کا ،میزان قتل و
آدمکشی در این شهر تا 250درصد نسبت به هفتهگذشته افزایش
داشته اس��ت .به نوشته وبگاه «نیوزمکس» ،گزارش پلیس شهر
لسآنجلس در ایالت کالیفرنیا نشان میدهد آمار تیراندازی در این
شهر آمریکایی نسبت به هفته گذشته 56درصد افزایش یافته است.
■■اقدام نمادین شهرداری نیویورک

افزایش معترضان در نیویورک س��بب شده شهردار این شهر
همانند واشنگتندیس��ی ،اعالم کند جمله «جان سیاهان مهم
است» در خیابانهای  5منطقه مهم این شهر نقش خواهد بست.
بیل دی بالسیو در نشست خبری روزانه خود گفت :آنچه در موضوع
نامگذاری و نقاشی روی دیوارهای این خیابان روشن خواهد شد
این پیام است که شهر و مردم ما اکنون باید به طور کامل و عمیق
احساس کنند «جان سیاهان مهم است» .این ایده پس از آن شکل
گرفته است که در شهر واشنگتندیسی و در مجاورت کاخ سفید،
خیابانی که از سوی گارد حفاظتی ترامپ به معترضان حمله شد،
به «جان سیاهان مهم است» تغییر نام داد و با نقاشی بزرگی در
این خیابان هم این جمله نقش بست.

گوترش :وحشیگری پلیس آمریکا باعث مرگ سیاهپوست آمریکایی شد

رفتار خشن پلیس آمریکا انتقاد آنتونیو گوترش ،دیبرکل سازمان ملل را نیز به همراه داشته است .دبیرکل سازمان ملل اقدام پلیس سفیدپوست
ایاالتمتحده در قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی را «وحشیگری» خواند و گفت نژادپرستی به طور آشکار با منشور این سازمان تناقض دارد.
آنتونیو گوترش در نامهای به کارکنان سازمان ملل متحد و نمایندگی کشورها گفت که «اقدام جنایتآمیز و وحشیگری پلیس باعث شده تظاهرات
به صورت گسترده در آمریکا و اکنون در سراسر جهان برگزار شود» .وی افزود« :ما با یک چالش فوری روبهرو هستیم و آن
وبای نژادپرستی است .مواضع سازمان ملل درباره مساله نژادپرستی بسیار روشن است .این فاجعه ،منشور سازمان ملل
را نقض میکند و ارزشهای انسانی را از بین میبرد .گوترش تاکید کرد ،دفتر اخالق سازمان ملل بتازگی اقدام به پخش
مجموعهای از توصیههای رفتاری بین کارکنان این نهاد بینالمللی کرده است .این دستورالعملها نشان خواهد داد نه
تنها کارکنان سازمان ملل در قبال نژادپرستی بیطرف نخواهند بود ،بلکه بر عکس هیچگونه ممنوعیتی برای ابراز
همبستگی شخصی یا اقدامات مشارکت مسالمتآمیز مدنی وجود ندارد.

گفتوگوهایراهبردیعراقوآمریکا ازامروزآغازمیشود

دست و پا زدن آمریکا برای بقا در عراق
ت گفتوگوهای
در عراق اعالم کرد پرونده نظامی جزو اولوی 
استراتژیک امروز (پنجشنبه) بغداد با واشنگتن نخواهد بود.
این منبع ادامه داد :پروندههایی که دولت عراق برای مذاکرات
در نظر گرفته بیشتر در زمینه اقتصادی و سرمایهگذاری و
مبادالت فرهنگی میان  2کشور است و پرونده نظامی و حضور
نظامیان آمریکا در عراق در اولویت نبوده و تنها بخش��ی از
این مذاکرات است.
ناظران سیاسی در اینکه این گفتوگوها خروجی جدیدی
ب ه همراه داشته باشد و تأمینکننده منافع ملت عراق باشد
بهدیده ش��ک و تردید مینگرند .نگاهی به کارنامه  2دهه
گذشته آمریکا در عراق از جمله نادیده گرفتن تعهدات خود
در حفظ حاکمیت عراق و احترام به آن ،نشان میدهد در
دوره کنونی ،واش��نگتن تنها بهدنبال ادامه حضور خود در
عراق بهشکلی آبرومندانه و رسمی است تا بتواند در آینده
یکی از اهداف منطقهای خود را که تس��لط بر عراق است،
محقق کند.
■■حشدالشعبی :به وعدههای آمریکا هیچ اعتمادی نداریم

ابومهدی الکرعاوی از فرماندهان س��ازمان حشدالشعبی
(بس��یج مردمی) عراق گف��ت ایاالتمتحده آمریکا به هیچ

یک از توافقات خود پایبند نیست .الکرعاوی به پایگاه خبری
المعلومه گفت حشدالشعبی به هیچ توافق یا وعدهای از سوی
آمریکا اعتماد ندارد .وی تأکید کرد :منافع آمریکا برای این
کشور ،فراتر از هر چیزی بوده و آماده است برای منافع خود،
تمام توافقات را لغو کند؛ همان گونه که این کار را در قبال
جمهوری اسالمی ایران انجام داد .مقصود این فرمانده حشد،
خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای با ایران موسوم به
برجام است که سال  ۱۳۹۷انجام شد .ائتالف الفتح عراق هم
در بیانی��های اعالم کرد با آغاز گفتوگوی راهبردی عراق و
ایاالتمتحده ،مسؤولیت قانونی و ملی ما ایجاب میکند که
مصوبه پارلمان درباره خروج نیروهای خارجی در تاریخ پنجم
ژانویه سال  2020را به رئیس و اعضای هیأت مذاکرهکننده
عراقی یادآوری کنیم .در ادامه بیانیه آمده اس��ت :از هیأت
مذاکرهکننده عراق میخواهیم از تجربه مذاکرات آمریکا و
عراق در سال  2008که با امضای توافقنامه امنیتی به پایان
رسید و طبق آن نیروهای آمریکایی مجبور به ترک خاک عراق
شده بودند ،استفاده کنند .الفتح تصریح کرد :اجرای توافق
پارلمان درباره خروج نیروهای خارجی ،هدف استراتژیک ملت
عراق اس��ت که برای دفاع از سرزمین و حاکمیت و کرامت

کشورشان جانفشانی کردند.

■■رویکرد پارلمان عراق به مذاکرات

با وجود تالش بخشی از دولت عراق برای بقای آمریکاییها
در این کش��ور ،پارلمان عراق اما بر همان اعتقادی اس��ت
که سال گذش��ته بود و نمایندگان عراقی همچنان مواضع
ضدآمریکایی خود را حفظ کردهاند .در همین ارتباط ،کمیته
روابط خارجی پارلم��ان عراق اعالم کرد وزارت خارجه این
کش��ور درصدد تشکیل یک دبیرخان ه دائمی برای پیگیری
توافق اس��تراتژیک میان واش��نگتن و بغداد است« .مثنی
امین» یکی از اعضای این کمیته گفت کمیته مذکور طی
هفته جاری برای ش��نیدن شرح جزئیات توافق استراتژیک
میان عراق و آمریکا که از ژانویه  2009وارد مرحله اجرا شد
میزبان نماینده وزارت خارجه بود .این توافقنامه بر اس��اس
رویههای قانون اساس��ی در عراق و ایاالتمتحده ب ه منظور
همکاری در زمینههای مختلف سیاسی و دیپلماسی و دفاع
و امنیت و فرهنگ و اقتصاد و انرژی و بهداشت و تکنولوژی
و قانون و ...الزماالجراست.

■■نشست الکاظمی با فرماندهان نظامی و امنیتی در موصل

در آستانه گفتوگوهای امروز آمریکا و عراق ،مصطفی
الکاظمی ،نخس��توزیر عراق ،نشس��تی را با فرماندهان
نظام��ی و امنیتی در مقر فرماندهی عملیات نینوا برگزار
کرد .الکاظمی صبح دیروز و در سالروز اشغال شهر موصل
توسط تروریستهای تکفیری داعشی وارد این شهر شد.

هی��أتوزرای لبن��ان دیروز ب��ه منظور رس��یدگی به
پرون��ده انتصابات برخی مناصب دولتی نشس��تی در کاخ
ریاستجمهوری این کش��ور برگزار کرد .محافل پارلمانی
گزارش دادند که طرفهای دولتی درباره بسیاری از مناصب
دولت��ی خالی به توافق رس��یدهاند .همچنی��ن گزینههای
تصدی مناصب رئیس ش��ورای خدمات مدنی و مدیر کل
سرمایهگذاری انرژی و مدیر کل وزارت اقتصاد قطعی و چندین
بار در رسانهها منتشر شده است .محافل یادشده خاطرنشان
کردند که مذاکرات درباره سایر مناصب بویژه هیأت بازارهای
مالی همچنان ادامه دارد.

افزایش اعتراضات سوریها
به نظامیان آمریکایی

با ادامه پیروزیهای ارتش سوریه بر تروریستها ،مردم
س��وریه دور جدیدی از اعتراضات به حضور آمریکاییها در
این کشور را کلید زدهاند .در  2هفته گذشته شاهد اعتراضات
مردم بخشهای مختلف سوریه به کاروانهای نظامی آمریکا
بودهایم .در همین ارتباط ،خبرگزاری رسمی کشور سوریه
«سانا» ،دیروز گزارش داد اهالی روستای «الدرداره» استان
الحسکه در شمال شرق سوریه با همکاری ارتش سوریه راه
یک کاروان خودروهای زرهی آمریکا را بستند و آنها را وادار به
عقبنشینی کردند .طبق این گزارش ،اهالی روستای یادشده
با پرتاب س��نگ به خودروهای زرهی آمریکا مانع گذر این
کاروان از روستای یادشده شدند و آنها را وادار به عقبنشینی
کردند .این اولین بار نیست که مردم سوریه راه کاروانهای
نظامی آمریکا را سد میکنند؛ اهالی مناطق مختلفی از استان
الحسکه ،پیشتر چندین کاروان نظامی آمریکایی را وادار به
عقبنشینی کرده بودند .در همین حال خبرگزاری رسمی
کش��ور س��وریه گزارش داد آمریکا  40کامیون حامل مواد
لجستیکی و تجهیزات نظامی به شمال شرق سوریه ارسال
کرده است .سانا در اینباره گزارش داد آمریکا با ارسال این
تجهیزات به سوریه قصد دارد پایگاههای غیرقانونی خود را
در منطقه الجزیره تقویت کند .طبق این گزارش ،این کاروان
که خودروهایی جنگی از نوع هامر از آن محافظت میکردند،
از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید وارد خاک سوریه شده و
سپس به سمت پایگاه غیرقانونی این کشور در منطقه المالکیه
در شمال شرق استان الحسکه حرکت کرده است .در همین
حال روزنامه «رأیالیوم» با تش��کیک در اظهارات مقامات
آمریکا درباره سوریه ،گفت آمریکاییها به دنبال اجرای همان
سیاستی هستند که در لیبی و عراق اجرا کردند .عبدالباری
عطوان ،س��ردبیر روزنامه الکترونیکی «رأیالیوم» با اشاره
به تحوالت س��وریه و اقدامات آمریکا علیه این کشور ،بویژه
آماده شدن برای اجرای تحریمهای اقتصادی علیه دمشق،
به مقامات سوریه هشدار داد مبادا فریب وعدههای بیاساس
آمریکاییها را بخورند.

درخواست کمک حماس
از سران  40کشور عربی و اسالمی

با وجود ناامیدی حماس از هرگونه واکنش کشورهای عربی
علیه اسرائیل در ماجرای اجرایی شدن معامله قرن ترامپ،
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس پیامی به سران
بیش از  ۴۰کشور عربی و اسالمی فرستاد و خواستار تحرک
فوری آنها برای مقابله با سیاس��ت اشغال اراضی بیشتر در
کرانه باختری شد .هنیه در این پیام قصد رژیم صهیونیستی
برای اشغال اراضی مذکور را تجاوزی جدید در ادامه سلسله
جنایتهای رژیم اشغالگر و کشتارهایی که در تاریخ سیاهش
علیه ملت فلسطین و ملتهای منطقه مرتکب شده ،خواند و
گفت :این تصمیم خطری حقیقی علیه حال حاضر و آینده
فلسطین و تمام امت عربی و اسالمی است .هنیه همچنین
سران کشورها را به برگزاری نشست فوری عربی -اسالمی
برای حمایت از موضع واحد فلسطینی در رد تمام پروژههای
یسازی قدس و کرانه باختری ،توطئهها
شهرکسازی ،یهود 
برای تس��ویه مسأله فلسطین با نظارت و حمایت آمریکا و
فراهم کردن یک شبکه ایمنی سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی
و رسانهای در حمایت از پروژه ملی فلسطین بر پایه حمایت
از حق طبیعی ملت فلسطین در گرفتن حقوق ،آزادسازی
سرزمین و ایجاد دولت مستقل با مرکزیت قدس فراخواند.
در همین حال یک منبع در جنبش حماس دیروز به شبکه
تلویزیون��ی المیادین گفت :جنبش حم��اس برگزاری یک
دیدار مستقیم با هیأتی رسمی از دولت آمریکا را رد کرد و
نپذیرفت .شبکه المیادین هنوز جزئیات بیشتری در این باره
اعالم نکرده است.
■■طرح جدید تشکیالت خودگردان

محمد اشتیه ،نخستوزیر تشکیالت خودگردان فلسطین
اعالم کرد این تشکیالت در مقابل طرح معامله قرن آمریکا،
طرح جایگزینی برای تش��کیل کشور فلسطین به گروه 4
خاورمیانه پیش��نهاد کرده است .به گزارش روزنامه «تایمز
اسرائیل» ،اش��تیه با اشاره به گروه  4خاورمیانه متشکل از
آمریکا ،روسیه ،سازمان ملل و اتحادیه اروپایی گفت تشکیالت
خودگردان چند روز پیش این طرح را برای آنها ارسال کرده
است .این مقام عضو جنبش فتح در یک نشست خبری اعالم
کرد طرح تش��کیالت خودگردان فلسطین شامل تشکیل
کشور مستقل و غیرنظامی فلسطین با اصالحات اندک در
مرزهای آن است.

