
یک تحلیلگر لبنانی با اشــاره به موفقیت دوگانه 
شیعی در انتخابات این کشور و سقوط کرسی های 
رقیب آن )حزب المستقبل متحد عربستان( اعالم 
کرد که وضعیت نخست وزیر کنونی برای تصدی این 
پست در دولت جدید بسیار ضعیف است. از سوی 
دیگر یک روزنامه امریکایی با بیان اینکه حزب اهلل 
در پارلمان جدید لبنان، دارد به نیرویی برتر تبدیل 
می شود، نوشــت که این نتیجه انتخابات احتماالً 
امریکا و متحدانش را در خلیج فارس آشفته می کند. 
»توفیق شومان « روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی لبنانی 
در گفت وگو با خبرگزاری فــارس، در خصوص نتیجه 
انتخابات پارلمانی بر اســاس نظام »تناســبی« گفت: 
»تعداد کرسی های حزب المستقبل سقوط کرد  و سؤال 
کنونی عرصه سیاسی در لبنان این است که سعد حریری 
می تواند دوباره نخست وزیر شــود یا خیر«. به گفته او 
»مقاومت موجب ثبات سیاســی در لبنان و حفظ این 
کشور در مقابل دشمن اسرائیلی شده « و همین امر سبب 
موفقیت سیاسی مقاومت بعد از موفقیت میدانی است.  
»توفیق شومان « درباره نتیجه انتخابات پارلمانی لبنان 
گفت: طبق نتایج اولیه، نتیجه انتخابات به نفع دوگانه 
شیعی متشکل از جنبش امل و حزب اهلل شده است؛ در 
نتیجه محیط شیعی که مخالف جریان های ضدمقاومت 
است، ]برای همگان در صحنه سیاسی[ ظاهر شد و در 
جنوب و در بقاع به لیست مقاومت رأی دادند.  پس از اعالم 
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان در روز دو   شنبه مشخص 
شد که حزب اهلل و همپیمانان سیاسی این جنبش بیش 
از نیمی از 128 کرسی پارلمانی لبنان را به دست آوردند 
و »سعد حریری « نخست وزیر لبنان که همپیمان امریکا 
و عربستان سعودی است، گفت که جنبش آینده وی، 
یک سوم از کرسی    ها را از دست داد.  شومان توضیح داد: 
عالوه بر این، تعداد کرسی های این ائتالف چه در سطح 
نامزدهای شیعه و چه در سطح احزاب متحد، افزایش 

یافت. نکته دوم اینکه تعداد کرسی های پارلمانی ]حزب[ 
جریان المستقبل سقوط نشان داده به طوری که بیش از 
15 کرسی را از دست داده و سران ُسنی بیشتری در چند 
منطقه باال آمده اند و االن در عرصه سیاسی لبنان این 
سؤال مطرح است که آیا سعد حریری، نخست وزیر دولت 

بعدی لبنان خواهد بود یا نه؟
شومان در خصوص وضع ســعد الحریری، رئیس حزب 
»جریان المستقبل « که هم اکنون نخست وزیر لبنان است، 
گفت:  احزاب بزرگی در لبنان هستند که سعد الحریری 
هنوز نامزد قطعی آنان ]برای نخست وزیر[ نیست. اول 
حزب اهلل، دوم ولید جنبالط، سوم سمیر جعجع رئیس 
حزب القوات اللبنانیه، و چهارم سلیمان فرنجیه رئیس 
حزب »جریان المرده«. این احزاب سعد حریری را نامزد 
خود نکرده اند و تصمیم قطعی برای معرفی سعد الحریری 
نگرفته اند. اینها هنوز گزینه خود را روشن اعالم نکرده اند 
و شاید منتظر بده  و بستان های سیاسی یا اموری دیگر 

هستند.  به گفته این تحلیلگر لبنانی، »وضعیت کنونی 
سعد حریری برای تصدی پســت نخست وزیری دولت 
جدید بسیار ضعیف است.  بنابراین سعد حریری اکنون 
روی روابط خود با حزب »التیار الوطنی الحر « )جریان ملی 
آزاد؛ معروف به جریان عون( و جبران باسیل وزیر خارجه 
)رئیس حزب التیار الوطنی( و میشل عون رئیس جمهور 
لبنان حساب می کند.  تحلیلگر ارشد لبنان در خصوص 
پیام اعتماد مردم لبنان به مقاومت به دشمنان آن نیز بیان 
داشت: این انتخابات در سطح سیاسی یا در سطح وفاداری 
به مقاومت، بر استقبال مردم از مقاومت و عدم پذیرش 
فضاهای معارض داخلی تأکید کــرد. بنابراین نتایج به 
نفع محور مقاومت و حزب اهلل و متحدان آن بود و معتقدم 
که اکنون مقاومت و حزب اهلل از سه جهت یعنی نظامی، 

سیاسی و مردمی مورد حمایت است. 
   آشفتگی امریکا و همپیمانانش

روزنامه امریکایی »لس آنجلس تایمز « با  اشاره به نتایج 

انتخابات پارلمانی لبنان و پیروزی حزب اهلل نوشت که 
این جنبش قرار است به نیروی برتر در پارلمان لبنان 
تبدیل شــود.  این گزارش ادامه داد که احتماالً نتیجه 
انتخابات پارلمانی لبنان، امریکا و همپیمانان این کشور 
در خلیج  فارس را آشفته و مغشوش می کند.   نتایج این 
انتخابات برای صهیونیســت    ها نیز خوشایند نیست؛ 
»نفتالی بنت « وزیر آموزش این رژیم در پیامی توئیتری 
نوشــت: نتیجه انتخابات لبنان، بر پایه محاسباتی که 
برای مدت    ها داشــتیم، رقم خورده است؛ حزب اهلل = 
لبنان.  این روزنامه امریکایی ادامه داد که بر اساس این 
گزارش،  »حسن نصراهلل « دبیرکل حزب اهلل نیز در یک 
سخنرانی تلویزیونی نتایج انتخابات پارلمانی لبنان را 
»یک پیروزی بزرگ سیاسی، پارلمانی و اخالقی برای 
مقاومت « توصیف کرد.  لس آنجلس تایمز ادامه داد که 
نفوذ رو به رشد سیاسی حزب اهلل می تواند روابط لبنان 
با همپیمانان غربی را در این برهه از زمان که این کشور 
به کمک های بین المللی برای احیای اقتصاد راکد خود 
و رویارویی با یک میلیون آواره جنگ سوریه نیاز دارد، با 
مشکالت و پیچیدگی    هایی همراه کند.  خردادماه سال 
گذشته )1396( بود که پارلمان لبنان قانونی جدید را 
برای انتخابات، بدون مداخالت خارجی، تصویب کرد 
و آن قانون، »تناســبی « بود.  بنا بر قانون جدید، لبناِن 
هشت اُستانه، به 15 حوزه انتخاباتی تقسیم شد؛ شمال 
اول، شمال دوم، شمال سوم، بقاع اول، بقاع دوم، بقاع 
سوم، بیروت اول، بیروت دوم، جنوب اول، جنوب دوم، 
جنوب ســوم، جبل لبنان اول، جبل لبنان دوم، جبل 
لبنان ســوم، جبل لبنان چهارم.  در انتخابات کنونی 
لیست برای کسب 128  حدود 600 نامزد در قالب 77 
کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند که 83 نفر آنها زن 
بودند. مجموع کرسی های پارلمان لبنان 128 کرسی 
است و 64کرسی به مسلمانان و 64 کرسی به مسیحیان 

و اقلیت    ها تعلق خواهد گرفت.

دونالد ترامپ، دیشــب امریکا را از برجام خارج 
و اعالم کرد که تحریم های هسته ای شدید تری 
علیه ایران اعمال خواهد کرد. دقایقی بعد حسن 
روحانی بر صفحه تلویزیون حاضر شد وگفت که 
امریکا تا همین حاال هم  »جز چند امضا و بیانیه « 
کاردیگری برای اجرای برجام انجام نداده است. 
روحانی گفت که به وزارت خارجه ایران دستور 
داده در مذاکره با طرف های اروپایی، روســیه و 
چین، تا چند هفته دیگر درباره ماندن یا نماندن 
ایران در برجام به او گزارش بدهند:» به سازمان 
انرژی اتمی دســتور داده ام که در صورت نیاز 
غنی سازی صنعتی را بدون محدودیت آغاز کند.«

به گزارش »جوان«، دونالد ترامپ ســه روز زود تر از 
موعد مقرر با یک سخنرانی تند علیه ایران و بالفاصله 
امضای یک فرمان ریاست جمهوری ، امریکا را از توافق 
هسته ای با ایران خارج کرد، توافقی که کمتر از سه 
سال از عمر آن گذشته است. ترامپ سخنرانی خود را با 
متهم کردن ایران به تروریسم و بی ثبات سازی منطقه 
شــروع کرد و گفت که ایران پیشرو تروریسم است، 
موشک های خطرناك صادر می کند و کشمکش را به 
خاورمیانه وارد می کند. ترامپ عالوه بر همه اینها ، ایران 
را به حمایت از القاعده و طالبان متهم کرد ولی گفت 
که خطرناك   ترین کارایران »فعالیت های هسته ای« 
است. او گفت: برجام آنقدر بد تهیه شده که حتی اگر 
ایران به آن پایبند هم بماند، می تواند در زمانی کوتاه 
در آستانه سالح هسته ای قرار بگیرد. ترامپ برجام را 
باعث افزایش فعالیت های بی ثبات کننده ایران خواند 
و خروج از برجام را به اسناد ادعایی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی هم مستند کرد و گفت: »هفته گذشته 
اسرائیل اسناد اطالعاتی منتشر کرد که سابقه ایران در 
زمینه دنبال کردن سالح های هسته ای را نشان داد.« 
 ترامپ گفت که طی ماه های گذشته با فرانسه، آلمان، 
انگلیس و دوستانمان در خاورمیانه گفت وگو کرده 
ولی این گفت وگو  ها برای او روشن کرده که »برجام 
پوســیده« نمی تواند جلوی ایــران را بگیرد. رئیس 
جمهور امریکا گفت:» من اعــالم می کنم از توافق 
هسته ای خارج می شویم و تحریم های هسته ای علیه 

ایران را با یک فرمان اجرا خواهم کرد و باال  ترین سطح 
تحریم های هسته ای را اجرا خواهیم کرد و هیچ کس 
نمی تواند امریکا را گروگان )در برجــام( بگیرد.«  او 
گفت: در حالی »ازتوافق هسته ای خارج می شویم که 
به تالش های خودمان ادامه می دهیم تا با شرکایمان به 
یک توافق برسر رفع تهدید های ایران برسیم. رهبران 
ایران حتمــا خواهند گفت کــه نمی خواهند توافق 
جدیدی را پیگیری کنند. بگذار بگویند ولی واقعیت آن 
است که آنها به یک توافق پایدار دیگر نیاز دارند،توافقی 
که برای ایران و ایرانیان منفعت داشته باشد.« مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا هم در بیانیه ای که در سایت 
وزارت خارجه این کشور قرار گرفت، درباره تصمیم 
ترامپ در مورد خروج از برجام گفت: »به موازات خروج 
ایران از توافق هسته ای، ما با متحدان خود برای ایجاد 
یک راه حل پایدار، جامع و واقعی در مورد تهدید ایران 
همکاری خواهیم کرد. ما منافع مشترکی با متحدان 
خود در اروپا و سرتاسر جهان در راستای جلوگیری از 

دستیابی ایران به سالح اتمی داریم.«
   موجود مزاحم خارج شد

حســن روحانی با فاصله ای کوتاه بــه خروج امریکا 
از برجام واکنش نشــان داد و گفت:» همان سخنی 
که از 40 ســال پیش آن را تکرار کــرده و همچنان 
تکرار می کنیم، اتفاق افتاد و آن اینکه کشــور ایران 
همیشه به تعهدات خود پایبند بوده و امریکا کشوری 
اســت که هیچ گاه به تعهداتش پایبند نبوده است.« 
 رئیس جمهور ایران، امریکا را متهم کرد که تا همین 
حاال هم برجام را اجرایی نکرده است:»امریکا بگوید 
که از زمان توافق تا به امروز چه زمانی به همه تعهدات 
خود عمل کرده است جز چند امضا و بیانیه، آیا هرگز 
به نفع مردم ایران و در چارچوب تعهدات برجام عمل 
کرده بودند یا نه؟ « روحانی خروج امریکا از برجام را »  
خروج موجود مزاحم« خواند و گفت: »از این لحظه 
توافق برجام میان ایران و پنج کشور است؛ از این لحظه 
1+5، یک را از دست داده است و در این شرایط ما باید 
منتظر آن باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت 
به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.«  روحانی گفت 
که به وزارت امور خارجه ایران دستور داده ظرف چند 

هفته آینده ضمن مذاکره با کشورهای اروپایی، روسیه 
و چین،  ارزیابی کند که ایــران در برجام بماند یا نه:  
»اگر در پایان این مدت کوتاه به این نتیجه برسیم که 
با همکاری پنج کشور عضو برجام می توانیم به هر آنچه 
که منافع ملت ایران بوده برســیم،به رغم حرف های 
بی نزاکت امشــب ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند 
و ما می توانیم به ســمت ثبــات در منطقه قدم های 
خود را برداریم. ولی اگر دیدیم که چنین نیست من 
در گفت وگویی با مردم کشــورمان موضع مان را به 
اطالع آنان خواهم رساند.«  رئیس جمهور گفت که به 
سازمان انرژی اتمی دستور داده است که در صورت 
نیاز غنی سازی صنعتی را بدون محدودیت آغاز کند 
و تأکید کرد: »ما برای اجرایی کردن این تصمیم چند 
هفته صبر می کنیم و با کشور  هایی که پای برجام را 
امضا کرده اند و به آن وفادار مانده اند، مذاکره می کنیم 
و در این مذاکره همه چیز بر مبنای منافع ملی ماست، 
اگر تضمین شود به ماندن در برجام ادامه خواهیم داد 
ولی اگر برجام تنها یک ســندی شود که منافع ملی 
ایران در آن لحاظ نشــده باشد آن وقت راه و تصمیم 
ما روشن خواهد بود.«  محمد جواد ظریف در توئیتی 
گفت که طبق دستور روحانی در تالشی دیپلماتیک 
بررسی خواهد کرد که آیا ماندن در برجام منافع کامل 
ایران را در بر خواهد داشت یا نه: »این نتیجه پاسخ ما 

را تعیین می کند.«
   استقبال عربستان، اسرائیل، مخالفت روسیه 

و اروپا
نخست وزیر رژیم صهیونیستی لحظاتی بعد از نطق 
خروج ترامپ از آن استقبال کرد و عربستان سعودی 
و بحرین هم با صدور بیانیــه ای اعالم کردند از اقدام 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در خروج از توافق 
هسته ای با ایران حمایت می کنند ولی اروپا، روسیه و 

چین بر ادامه تعهد به برجام تأکید کردند. 
فدریکا موگرینی، رئیس سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا به مردم و رهبران ایران این پیام را داد که اجازه 
ندهید هیچ کس توافق هسته ای را از بین ببرد، چرا 
که این توافق از بزرگ ترین دستاوردهای دیپلماسی 
بوده و ما آن را با هم ساختیم. رئیس سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا در یک کنفــراس مطبوعاتی که در آن 
عصبانی و با چهره ای سخت پشــت تریبون حاضر 
شــده بود، تأکید کرد:  »ما متعهد و مصمم به حفظ 
این توافق هســتیم و این کار را برای امنیت جمعی 
خود انجام می دهیم.« امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه هم که ســاعتی قبل از نطق ترامپ، تلفنی با 
ترزا می  و آنگال مرکل رهبران انگلیس و آلمان تلفنی 
مشورت کرده بوده، اعالم کرد انگلیس، فرانسه و آلمان 
از تصمیم امریکا برای خــروج از برنامه جامع اقدام 
مشترك متأسف هستند. ماکرون همچنین نوشت: ما 
روی یک چارچوب گسترده تر که فعالیت هسته ای، 
دوره پس از 2025، فعالیت موشکی بالستیک و ثبات 
در خاورمیانه به ویژه ســوریه، یمن و عــراق را دربر 
می گیرد، همکاری خواهیم کرد. هیئت نمایندگی 
دائم روســیه در آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
واکنش به تصمیم رئیس جمهور امریکا برای خروج 
از توافق هسته ای با ایران و قدرت های جهانی،  از این 
تصمیم ابراز تأسف و اعالم کرد: مسکو فکر نمی کند که 
پس از خروج امریکا از توافق هسته ای، این توافق به 
سرعت نابود شود. باراك اوباما، رئیس جمهور پیشین 
امریکا تصمیم ترامپ را یک »اشتباه جدی « خواند 
که جهان را به مکانی خطرناك تر تبدیل کرده است: 
»ما را از نزدیک   ترین متحدانمان دور می کند و خطر 
از بین رفتن اعتبار را در پی دارد و امریکا را رودر رو با 

قدرت های بزرگ قرار می دهد.«
   چالش برجام کری

وزیر خارجه پیشین امریکا دیروز ساعاتی قبل از اعالم 
تصمیم ترامپ گفت که اگر کسی می تواند به توافقی 
سخت تر از برجام با ایران برسد، این کار را بکند. کری 
دیروز در میالن ، برجام را » سخت   ترین و شفاف   ترین 
توافق« جهان توصیف کرد و گفت: »همه امریکایی  ها 
باید خیلی مواظب باشند که یک کشمکش جدید را 
تحریک نکنند و شرایط تهدید آمیزتری از آنچه که 
هست به وجود نیاورند.«  جان کری که این روز  ها به 
دلیل مالقات محرمانه با ظریف، در معرض انتقادهای 
جدی قرار گرفته گفته که به نظر او »خروج از برجام 
بی معنی است.« وی با اشاره به متحدین منطقه ای 
امریکا گفت: »دوستان ما امروز اگر ما در توافق بمانیم، 
امن تر خواهند بود. ما توافقی کردیم که ایران به آن 
پایبند مانده است. بله ، البته که ما نگرانی  هایی در مورد 
موشک  های ایران  و یمن و چیزهای دیگر داریم، ولی 
ما باید روی آنها کار کنیــم، )نه اینکه از برجام خارج 
شویم.« او مالقات های خود با دیگران از جمله ظریف 
را عادی توصیف کرده و گفته اســت:  »من یک وزیر 
خارجه سابق هستم که دوستان زیاد و روابطی زیاد در 
سراسر جهان دارم.  این یک روند عادی برای یک وزیر 
خارجه ســابق و هر کس دیگری است که در مسائل 

دولتی درگیر بوده است.«
   حاال وقت ایران است

اکنون وقت ســرزنش روحاني نیست. وقت سرزنش 
اصالح طلبان هم نیست. آنها هیچ گاه همه ملت ایران 
نبوده اند که حرف ها و احساساتشــان را بتوان کاماًل 
جدي گرفت. مي دانیم که اگر مثنوي هایي را که در 
سرزنش دلواپسان برجام ســرودند، فقط با پست به 
در خانه هایشان بفرستیم، باید همه تمبرهاي تاریخ 
را به پشت بسته هاي پستي بچسبانیم. نه! حاال وقت 
روحاني و اصالح طلبان نیست. وقت امریکا و اروپا هم 
نیست. حاال وقت ایران است، فرصت ایران است، امکان 
ایران است و ایران دوباره متولد شده است. این »مرگ 
بر امریکا«یي که مي گفتیم حاال نه شعار ما که عمل ما 

شده است، امریکا مرد!
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راه ورود سعد حریری به کاخ نخست وزیری سخت شد
پس لرزه های پیروزی حزب اهلل در انتخابات   گزارش  2

ايرانمتحدومقاومميايستد
رئیس جمهور امریکا  از معاهده هسته اي که با ایران بسته بود خارج شد و اعالم کرد تحریم ها را در سطح باالیي باز مي گرداند

نقشبرآبشدنطرحهایلبنانیآلسعود
نهاد المنشوق، وزیر کشور لبنان، دوشنبه شب نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی 
لبنان را اعالم کرد. این انتخابات یک روز قبل برگزار شده بود و از اعالم نتایج 
اولیه و غیررسمی معلوم بود که حزب اهلل و متحدانش در جناح 8 مارس به 
پیروزی رسیده اند و نتایج نهایی که از سوی المنشق اعالم شد، این موضوع را 
تأیید کرد. در مقابل، جناح 14 مارس نتوانست پیروزی خود را در انتخابات 
گذشته 2009 تکرار کند چرا که حزب المستقبل به عنوان عمده      ترین حزب 
این جناح نتوانست 33 کرسی قبل خود را به دست بیاورد و یک سوم از آن 
کرسی      ها را در انتخابات روز یک      شنبه از دست داد، هرچند که حزب القوات 
اللبنانیه، به رهبری سمیر جعجع، در این جریان با ارتقای کرسی های خود 
از 8 به 15 موفقیت قابل توجهی را به دست آورد. این چرخش پیروزی از 
14 مارس به 8 مارس یک نتیجه کلی را در پیش چشم می گذارد و آن قرار 

گرفتن پارلمان آینده لبنان زیر سایه مقاومت است. 
این نتیجه کلی از دو جهت تأیید می شود. جهت نخست کرسی      هایی است 
که ائتالف شیعی متشکل از حزب اهلل و جنبش امل به عالوه متحدانش به 
غیر از جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، رئیس جمهور لبنان، به دست 
آورده است. حزب اهلل و متحدانش از این جهت توانسته اند بیش از یک سوم 
کرسی های پارلمان را به دســت بیاورند که با این مقدار کرسی قدرت 
تعطیل کردن تصمیم      هایی را دارند که نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. 
به این ترتیب، تصمیم های مهمی مثل تعیین رئیس جمهور بدون تأیید 
جبهه مقاومت به سرانجام نمی رسد و کسی مثل سمیر جعجع نمی تواند 
با موفقیت حزبش کارت برنده ای برای رسیدن به پست ریاست جمهوری 
لبنان در دست داشته باشد. وجه دیگر با احتساب نمایندگان جریان ملی 
آزاد به این جمع معلوم می شــود به خصوص اینکه جریان ملی آزاد در 
بسیاری از مسائل راهبردی داخل و خارج لبنان نظیر سالح مقاومت در 
مقابل رژیم صهیونیستی، صیانت از منابع و ثروت ملی لبنان به خصوص 
منابع نفت و گاز در مقابل دســت اندازی های این رژیم و بحران سوریه 
هم جهت با حزب اهلل است. جبهه مقاومت از این وجه 72 کرسی پارلمان 
آینده لبنان را در اختیار دارد که به معنای قرار گرفتن اکثریت کرسی های 

پارلمان در دست جبهه مقاومت است. 
با توجه به این دو وجه است که معلوم می شــود انتخابات روز یک      شنبه 
پارلمان آینده لبنان را به زیر ســایه جبهه مقاومت برده و روشن است 
که این نتیجه نه تنها برای رژیم صهیونیســتی و جبهه ارتجاع عربی در 
منطقه قابل انتظار نبود بلکه معادالت آنهــا را در مورد لبنان به هم زده 
است. واکنش سریع و تند نفتالی بنت، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی، 
به این نتیجه به خوبی گویای خشم سران رژیم صهیونیستی از پیروزی 
مقاومت در انتخابات لبنان است، چرا که او از آن انتخابات یکی بودن لبنان 
با حزب اهلل را نتیجه گرفت. از سوی دیگر، افشای نامه  ای به امضای عادل 
الجبیر، وزیر خارجه سعودی، دو روز قبل از انتخابات نشان داد که آل سعود 
با دخالت مستقیم در این انتخابات اهداف خاصی را دنبال می کند. الجبیر 
در این نامه به ولید البخاری، کاردار سعودی در لبنان، سه دستور انتخاباتی 
می دهد تا حزب اهلل تضعیف شود و نتواند حتی در پایگاه های مردمی اش 
پیروز شود و با حمایت از المستقبل و القوات اللبنانیه زمینه برای ریاست 
جمهوری آینده جعجع فراهم شود. حاال  با قرار گرفتن پارلمان آینده لبنان 
زیر سایه مقاومت تمامی نقشه های الجبیر و سعودی      ها نقش بر آب شده 
با وجود آنکه آنان در این انتخابات سرمایه گذاری سنگینی کرده بودند. 
جمال خاشقجی، تحلیلگر ســعودی، با انتشار پیام توئیتی این شکست 
آل سعود را به خوبی بیان کرده و می گوید که نتیجه انتخابات چیزی جز 
شکست آل سعود برای مهار ایران در منطقه نبوده و حاال زمان آن رسیده 
تا آل سعود در نقشه های خود نه تنها در لبنان بلکه در کل منطقه بازنگری 
کند. معلوم است که محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع سعودی و دیگر 
همراهان او در هیئت حاکمه آل سعود به این نصیحت خاشقجی گوش 
نمی دهند و برخالف آن عمل خواهند کرد اما واقعیت این است که آنها 
نمی توانند اتفاقی را تغییر دهند که در روز یک      شنبه افتاد. این اتفاق باعث 
شده پارلمان لبنان چه در مسائل راهبردی مثل سالح مقاومت، ایستادگی 
در مقابل دســت اندازی های رژیم صهیونیستی به منابع و اراضی لبنان، 
پرونده سوریه و چه در دیگر مسائل مهم داخلی مثل ترکیب کابینه آینده 
لبنان، تعیین رئیس جمهور و مصوبات قوانین در زیر سایه مقاومت و در 
جهت آن عمل کند و روشن است که نه رژیم صهیونیستی و نه سعودی      ها 

در این موارد کاری از دست شان برنمی آید. 
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   هشدار کنیا درباره انتقال منازعات از سومالی
 دولت کنیا در نخستین واکنش مستقیم به اختالفات بین کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و تالش امــارات برای تضعیــف دولت مرکزی 
سومالی، درباره هر گونه کشیده شدن منازعات به داخل کنیا هشدار 
داد.  شبکه الجزیره به نقل از روزنامه »دیلی نیشن« کنیا گزارش داد که 
نزاع بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سومالی امتداد نزاع 
بین عربستان، امارات و بحرین از یک سو و قطر و ترکیه از سوی دیگر 
است.  بنابر این گزارش، »اوهورو کینیاتا« رئیس جمهور کنیا چهار    شنبه 
گذشته نیز هشــدار داد که »مزدوران خارجی « برای تضعیف دولت 
سومالی و ناکام گذاشتن دستاوردهای آن در پرتو وجود هیئت اتحادیه 
آفریقا در ســومالی تالش می کنند.  دولت کنیا معتقد است که منافع 
مستقیم و مشترکی با سومالی دارد و هر گونه بی ثباتی در این کشور 
موجب نگرانی کنیا شده و گردشگری آن را به خطر می اندازد.  به نوشته 
این روزنامه، مسئوالن امارات ســعی دارند روابط خود را با جمهوری  
خودخوانده سومالی لند تقویت کرده و قرارداد    هایی را با آن به منظور 
اداره بنادر و آموزش نیروهای امنیتی امضا کنند که این امر از دیدگاه 

کنیا تالشی برای تضعیف دولت موگادیشو است. 
-------------------------------------------------------------

   استعفای دادستان نیویورک با رسوایی اخالقی 
دادستان کل نیویورك به دنبال اتهاماتی مبنی بر رسوایی اخالقی و آزار 
جنسی چندین زن مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.  به گزارش 
فارس،  »اریک اشنایدرمن « دادســتان کل نیویورك به دنبال انتشار 
گزارشاتی مبنی بر آزار جنسی چهار زن مجبور به کناره گیری از سمت 
خود شد.  شبکه انگلیسی »بی بی سی« در این خصوص گزارش کرد، این 
استعفا بعد از آن صورت گرفت که مجله امریکایی »نیویورکر « گزارشی 
را منتشر کرد که در آن چندین زن تأکید داشتند که اشنایدرمن آنها 
را مورد تعرض قرار داده است.  اشنایدرمن که هم اکنون از سمت خود 
استعفا کرده است، تمامی این اتهامات را رد کرده بود و پیش از این از 
حامیان سرسخت جنبش »#MeTOO « )من هم همچنین( علیه 

آزار جنسی زنان بود.  
-------------------------------------------------------------
   درگیری احزاب سیاسی پاکستان دهها زخمی بر جای گذاشت

اعضا و طرفداران »حزب مردم« و »حزب تحریک انصاف « بر سر برگزاری 
گردهمایی سیاسی در منطقه »گلشن اقبال « شهر کراچی با یکدیگر 
درگیر شدند که دهها زخمی بر جای گذاشت.  به گزارش فارس ، اعضای 
دو حزب با استفاده از ســنگ و تیراندازی بی هدف سعی کردند طرف 
مقابل را از محل برگزاری تجمع سیاســی دور کنند.  پرچم ها، بنر    ها و 
خیمه های تبلیغاتی به آتش کشیده شد و درگیری بین اعضای دو حزب 
بدون دخالت پلیس ادامه یافت.  در این درگیری که به مدت یک ساعت 
ادامه داشت 21 نفر زخمی شده اند که بیشتر مصدومان از ناحیه پا هدف 
گلوله قرار گرفته اند.  »علی زیدی« از اعضای حزب تحریک انصاف در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: اعضای حزب مردم با کمک گروه های مسلح 
و به شیوه حزب متحده قومی مومنت به آنها حمله کردند.  اعضای حزب 
مردم اعالم کردند که برای برگزاری تجمع سیاسی از جانب سروزیر اجازه 
دریافت کرده اند و از آن گذشته ایالت سند محل نفوذ آنها است بنابراین 

اجازه نمی دهند اعضای حزب تحریک انصاف در کراچی جوالن دهند.

کنگرهامريکاآموزشوتجهیزشورشیان
سوريهراگسترشمیدهد

در شــرایطی که دولت امریکا ســال گذشــته طرح حمایت از 
تروریست های ســوری را تعلیق کرد اما کنگره قصد دارد تا پایان 
ســال ۲۰1۹ برنامه » آموزش و تجهیز « تروریست     ها را گسترش 
دهد. همزمان نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم مدعی شده که 
ایران درصدد استقرار سالح های خطرناک در خاک سوریه است. 
به رغم هشدارهای مقامات روسیه برای کاهش حمایت های غرب از گروه های 
تروریستی در سوریه اما واشــنگتن همچنان به تجهیز این گروه     ها ادامه 
می دهد. به گزارش شبکه راشاتودی، کنگره امریکا تصمیم گرفته براساس 
پیش نویس الیحه بودجه دفاعی 2019 این کشور، برنامه آموزش و تجهیز 
شبه نظامیان مخالف دولت سوریه را تا پایان 2019 توسعه دهد. پیش نویس 
بودجه دفاعی امریکا شامل برنامه حمایت از مخالفان دولت سوریه در قالب 
آموزش و مجهز کردن آنهاست. این طرح مستلزم آن است که رئیس جمهور 
امریکا گزارشــی مفصل درباره اقدامات برای آموزش و تجهیز نیروهای 
سوریه و استفاده از آنها به کمیسیون دفاعی کنگره ارائه دهد. همچنین این 
پیش نویس شامل اطالعات مفصل از جمله انجام اقداماتی برای تضمین 
ارسال تجهیزات ارائه شده به گروه های تروریستی سوریه و دستورالعمل      ها 
پیرامون چگونگی ارزیابی فعالیت این گروه هاست. نیروهای امریکا از پایگاه 
»التنف« در جنوب ســوریه برای آموزش گروه های تکفیری و تجهیز آن 
استفاده می کنند، همچنین واشنگتن که رهبری ائتالف بین المللی مبارزه 
با داعش را بر عهده دارد از نیروهای سوریه دموکراتیک در استان های رقه، 
حسکه و دیرالزور حمایت می کند. روسیه بار     ها امریکا را به سنگ اندازی 
در مقابل مبارزه با تروریسم در سوریه متهم کرده است. در ماه های اخیر 
بار     ها رسانه     ها و مقامات روســی گزارش داده اند که امریکا تروریست های 
بازمانده داعش را در سوریه آموزش می دهد تا با تجهیز مجدد، آنها را برای 
مبارزه با دولت سوریه و هم پیمانانش اعزام کند. روس     ها می گویند که اگر 
حمایت های خارجی از تروریست     ها قطع شود، نیروهای مقاومت در مدت 
چند ماه می توانند تمام خاك سوریه را از دست تکفیری     ها آزاد کنند.  اقدام 
جدید کنگره درحالی است که پیش از این طرح 500 میلیون دالری تجهیز 
و آموزش تروریست     ها که قرار بود در دوره باراك اوباما، رئیس جمهور سابق 
امریکا چند هزار تروریست را آموزش دهد و روانه سوریه کند، در عمل با 
شکست مواجه شد. تصمیم کنگره برای تقویت تروریست     ها در شرایطی 
است که ارتش سوریه و متحدانش توانسته اند بسیاری از مناطق تحت کنترل 
تکفیری     ها را آزاد کنند. امریکا در راستای حمایت های بیشتر از گروه های 
تروریستی، بیش از 2هزار نفر از نیروهای خود را برای آموزش تروریست     ها به 
شمال سوریه اعزام کرده است؛ اقدامی که با واکنش دمشق، روسیه و ایران 
مواجه شده است. مسکو و دمشق، حضور امریکایی     ها را غیرقانونی می دانند 

و خواستار خروج فوری آنها از سوریه شده اند.
   لفاظی نتانیاهو علیه ایران 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که ایران را به احداث 
پایگاه های نظامی در خاك سوریه متهم می کند، در تازه      ترین ادعای خود 
گفته که ایران در پی استقرار تسلیحات بسیار خطرناك در سوریه است. 
به گزارش خبرگزاری میزان، نتانیاهو در پی دیدار با وزرای خارجه قبرس و 
یونان در جمع خبرنگاران مدعی شد:»ایران در تدارك استقرار سالح های 
خطرناك علیه اسرائیل در سوریه است و در راستای منافع همه است که 
این خطر را از بین ببرنــد«. او در ادامه ادعا کرد:»همه از این تجاوزگری 
ایران آگاهند و اسرائیل حق دفاع از خود را دارد«. نتانیاهو و دیگر مقامات 
رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر مدعی شده اند که اجازه نخواهند داد 
ایران خاك سوریه را به پایگاهی برای حمله به اسرائیل تبدیل کند و ادعا 

کرده اند که با هر ابزاری از خود دفاع خواهند کرد.

۹6 قربانی در جنایت جدید سعودی ها
انصاراهلل:رياضدرهایجهنمرا

بهرویخودبازکرد
در ســایه ســکوت جهانی و حمایت دولت های غربی عربستان 
ســعودی همچنان با بمباران های کور مردم یمــن را هدف قرار 
می دهد. در آخرین مورد از این حمالت جنگنده های سعودی کاخ 
ریاست جمهوری را در یک خیابان پرازدحام هدف قرار دادند که بر 
اثر آن دهها نفر از جمله تعدادی کودک جان خود را از دست دادند. 
شبکه های مجازی روز گذشته مملو از تصاویر غیرنظامیان به ویژه کودکانی 
بود که با حمالت هوایی عربستان در صنعا جان خود را از دست داده بودند. 
بر اساس آخرین آمار دست کم 96 نفر در این حمالت کشته شدند که دفتر 
ریاست جمهوری یمن را در محله التحریر بمباران کردند. این منطقه یکی از 
مناطق پرازدحام در صنعا است.  هرچند سخنگوی ائتالف عربی به رهبری 
عربستان اعالم کرد که جنگنده های این ائتالف براساس داده های اطالعاتی 
رهبران ارشد انصاراهلل را در کاخ ریاست جمهوری در صنعا هدف قرار دادند. 
اما »توفیق الحمیری« از رهبران جنبش انصاراهلل اعالم کرد که »محمد علی 
الحوثی « و »مهدی المشاط « در سالمت کامل به سر می برند و در این حمله 
آسیب ندیده اند. از سوی دیگر عبدالسالم جابر، سخنگوی دولت نجات ملی 
یمن در صنعا حمله ائتالف به کاخ ریاست جمهوری را محکوم و تأکید کرد 
که این حمله یک جنایت تمام عیار محسوب می شود. وی تأکید کرد: این 
جنایت    ها هرگز بدون پاســخ باقی نخواهد ماند. ما پاسخ کوبنده خود را به 
رهبران این نظام خونریز خواهیم داد. ائتالف عربستان درهای جهنم را به 
روی خود باز کرده است. گزینه های یمنی    ها برای پاسخ به این جنایت    ها زیاد و 
نامحدود است.  سه سال از تجاوز عربستان، امریکا، انگلیس و فرانسه می گذرد 
و عربستان بار   ها مراکز تجمع غیرنظامیان را هدف قرار داده است اما دولت    ها و 
رسانه های غربی نه تنها سکوت کرده اند بلکه به طرق مختلف تالش می کنند  
بر جنایت های آل سعود سرپوش بگذارند. روزنامه انگلیسی گاردین روز گذشته 
طی یادداشتی تالش کرد تلفات اخیر را ناشی از اشتباه توصیف و ریاض را 
تبرئه کند. مارك کورتیزف تحلیلگر سیاست خارجی انگلیس در واکنش به 
این یادداشت نوشت:  به نظر می رسد گاردین می گوید ارتباط انگلیس با تلفات 
غیرنظامی در جنگ ناشی از اشتباه است. این اطالعات غلط است. گاردین باید 

بداند انگلیس عمداً به کشتن یمنی ها و محاصره یمن کمک می کند. 
   چالش امارات برای اشغال سقطری

وزارت خارجه امارات در بیانیه ای عجیب به فاصله تنها چند روز پس از 
اشغال جزیره »سقطری« یمن مدعی شد که ابوظبی چشم طمع به این 
کشور ندارد و به دنبال صلح در آنجا است! این بیانیه امارات پس از آن صادر 
می شود که گزارش ها حاکی از اشغال این بندر زیبا در جنوب یمن از سوی 
نیروهای اماراتی اســت. امارات در روزهای گذشته نیروهای خود را وارد 
سقطری کرد و پرچم امارات و تصاویر »محمد بن زاید آل نهیان « ولیعهد 
این کشور را در ساختمان   ها و اماکن عمومی و رسمی باال برد. این جزیره 
در یک منطقه راهبردی دریایی قرار گرفته است و راه ارتباطی خاورمیانه ، 
آسیا و آفریقا و همچنین مسیر اصلی عبور نفتکش   ها به سمت آسیا است. 
موقعیت راهبردی این جزیره به خصوص در زمینه حمل و نقل دریایی 
باعث شده است امارات اشغال آن را در بعد اقتصادی بسیار ارزشمند بداند.  
اقدام امارات حتی با واکنش عبدربه منصور هادی مواجه شد و وی طی 
بیانیه ای از ابوظبی انتقاد کرد و گفت این مسئله را به شورای امنیت سازمان 
ملل می برد. وزارت خارجه امارات همچنین از بیانیه دولت مستعفی یمن 
که در آن اشغال جزیره سقطری توسط ابوظبی محکوم شده بود، به شدت 
انتقاد کرد.  با وجود این بیانیه به نظر می رسد امارات برای اشغال سقطری 
تصمیم خود را گرفته و حتی تالش کرده در شــبکه های اجتماعی این 
مسئله را عادی سازی کنند. به گزارش پایگاه خبری »الخلیج الجدید«، 
این فعاالن افشا کردند که صفحات عربی و انگلیسی مربوط به اطالعات 
جزیره سقطری در ویکی پدیا روز یک   شنبه تغییر کرده و امارات پس از 
ورود غیرقانونی و بدون موافقت دولت یمن به آن، در دانشنامه اینترنتی 

ویکی پدیا نیز حاکمیت این جزیره را به خود نسبت داده است.


