
ادامه از صفحه اول
ترامپ در اين نامه افزوده اس��ت: من س��خت کار 
کرده ام تا بعضی از مشکالت شما را حل کنم. دنیا 
را ناامید نکن. می توانی معامله فوق العاده ای کنی. 
ژنرال مظلوم ]کوبانی، فرمانده شبه نظامیان کرد[ 
آماده مذاکره با توست و آماده اس��ت تا امتیازاتی 
بدهد که تا به حال نداده است. نسخه ای از نامه اش 
را که همین به تازگی دريافت ک��رده ام، به صورت 
محرمانه ]برايت[ ارسال می کنم. اگر اين کار را به 
طرز درست و انسانی انجام دهی، تاريخ نگاه خوبی 
به تو خواهد داش��ت. اما اگر چیزهای خوبی اتفاق 
نیفتد، تا همیش��ه به تو به چشم يک شیطان نگاه 
می کند. سرس��خت نباش. احمق نباش. بعداً با تو 
تماس می گیرم. ارادت« اردوغان روز پنج  شنبه در 
واکنش به نامه ترامپ گفت:»نامه ترامپ منطبق با 
عرف ديپلماتیک و سیاسی نبود. ما اين بی احترامی 
را فراموش نمی کنیم. اين برای ما اولويت نیست، اما 
وقتی زمانش برسد، می خواهیم بدانند که اقدامات 

الزم را انجام خواهیم داد.«
  سرشان را خرد می کنیم

به رغم توافق آتش بس امريکا با ترکیه به نمايندگی 
از کردها، رجب طیب اردوغان،  رئیس جمهور ترکیه 
در ديدار با اصحاب رسانه های خارجی در استانبول 
وعده کرد اگر واشنگتن به وعده های خود عمل نکند، 
با پايان مهلت ۱۲۰ س��اعته برای آتش بس موقت، 
عملیات نظامی»چشمه صلح « در شمال شرق سوريه 
قاطعانه ادامه خواهد يافت.  اردوغان  ضمن اعالم اين 
ضرب االجل گفت که اگر نیروهای کرد اين تا زمان 
تعیین شده منطقه را ترک نکنند »سرشان را خرد 
خواهیم کرد«. اردوغان گفته که کشورش ۱۲ پست 
بازرسی و ديده بانی در ش��مال شرقی سوريه ايجاد 

خواهد کرد. وی گفته است » منطقه امن « مورد نظر 
ترکیه فراتر از آن چیزی است که مقام های امريکايی 
گفته اند. خلوصی آکار، وزير دفاع ترکیه هم ديروز از 
ادامه تجاوز نظامی اين کش��ور به شمال سوريه در 
صورت اجرايی نشدن کامل آتش بس توافق شده با 
امريکا خبر داد. آکار گفت مقدمات ]حمله[ ما آماده 
است. با دستور الزم، س��ربازان ما آماده رفتن به هر 
جايی هس��تند.  نیروهای کرد شمال شرقی سوريه 
نیز ترکیه را به نقض آتش بس متهم کرده و گفته اند 
نیروهای ترکیه مانع خ��روج غیرنظامیان از منطقه 
ش��ده اند. به گزارش بی بی سی، کرد    ها گفته اند بايد 
يک راهرو بشردوستانه برای خارج کردن مردم شهر 
رأس العین ايجاد     می ش��د اما چنین اتفاقی نیفتاده 
است. همچین »نیروهای دموکراتیک سوريه « ضمن 

انتقاد از ترکیه در عدم پايبندی به توافق آتش بس 
اعالم کردند که در اين زمین��ه با طرف امريکايی به 
صورت مداوم تماس دارند، ولی وعده های واشنگتن 

راه به جايی نبرده است. 
منابع س��وريه هم می گويند که تج��اوز ترکیه به 
سوريه همچنان ادامه دارد و در پی حمالت آنکارا 
به استان حس��که، هش��ت غیر نظامی ديگر جان 
باختند. منابع محلی حاضر در شهر رأس العین در 
استان حسکه به سانا گفتند که نیروهای ترکیه ای 
روستای »ام الخیر« و منطقه »زرکان « را در اطراف 
رأس العین بمباران کردند که موجب کشته و زخمی 
شدن غیرنظامیان اين مناطق ش��د. فراتر از اين ، 
روزنامه گاردين از استفاده ترکیه از سالح شیمیايی 
خبر داده است. اين روزنامه با انتشار گزارشی تحت 

عنوان » سازمان ملل درباره ادعای استفاده ترکیه 
از فسفر س��فید در حمالت خود به سوريه تحقیق 
می کند « نوش��ت: س��ازمان ملل اعالم کرد که در 
حال جمع آوری ش��واهد درخصوص اخبار منتشر 
شده درباره استفاده ارتش ترکیه از بمب های حاوی 
» فسفر سفید « علیه غیرنظامیان شمال سوريه است. 
در مقابل، وزارت دفاع ترکیه توئیت کرد، ادعا    هايی 
که برخی طرف     ها به ويژه رسانه های خارجی مطرح 
می کنند » تا به دستاوردهای نیروهای مسلح ترکیه 

ضربه بزنند«، هیچ ربطی به واقعیت ندارند. 
 امریکا دنبال برهم زدن روند آستانه

ينس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو از توافق امريکا 
با ترکیه اس��تقبال کرده و گفته که شمال سوريه 
همچنان حساسیت خود را حفظ کرده و ما بر اين 
باوريم که توافق ترکیه و امري��کا می تواند ثبات و 
امنیت بیشتری در آن منطقه ايجاد کند ولی ناظران 
نسبت به تداوم آتش بس بین طرفین به طور جدی 
ترديد دارند. جعفر حق پناه روز      شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار سیاس��ی ايرنا، معتقد است واشنگتن 
می خواهد با اين توافق ، روند آستانه را تحت تأثیر 
قرار دهد. العالم نیز نوش��ت که اينکه ترکیه فقط 
با پنج روز آتش بس ب��ا کرد    ها توافق کرده يعنی به 
امريکا در انجام تعهداتش باور ندارد. به نوشته العالم، 
توافق امروز نشان داد امريکا درصدد دلجويی از اکراد 
سوريه اس��ت؛ اکرادی که به صراحت اعالم کردند 
امريکا از پشت به آنها خنجر زده است. شبکه العالم 
نوشته که به نظر می رسد امريکا از خوف اثر گذاری 
روسیه بر مسائل شمال سوريه به شکلی پیشدستانه 
کوشید تا قبل از سفر ۲۲ نوامبر يعنی پنج روز ديگر 
اردوغان به روس��یه، ماجرا را به نفع خود و به اسم 

امريکا خاتمه دهد.
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توافق لغزنده امریکایی بین کرد    ها و ترکیه 
  گزارش  2

عاقبت 30 سال سياست اقتصادي 14 مارس
سه روز اس��ت که تظاهرات عمومی نکته کانونی اتفاقات در لبنان است. 
اعتراضات از روز پنج  شنبه شروع ش��د بعد از اينکه دولت برنامه رياضت 
اقتصادی خود را برای افزايش قیمت بنزي��ن و میزان مالیات محصوالت 
تنباکو و برخی شبکه های اجتماعی به خصوص واتس اپ اعالم کرد. طولی 
نکشید که مردم در ش��هرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، طرابلس، 
صور و بعلبک به خیابان      ها آمدند و در روز بعد ه��م اعتراضات به ورودی 
کاخ رياست جمهوری در بعبدا رسید؛ اتفاقی که از ۲۰۱5 به اين سو سابقه 
نداشت. هرچند که اعتراضات در ابتدای امر مسالمت آمیز بود اما رفته رفته 
به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن، نیروهای امنیتی مجبور به مقابله 
با معترضان شدند که گفته می شود ارتش نیز از اين نیرو     ها حمايت کرده 
است. سعد حريری، نخست وزير لبنان، در واکنش به اين اعتراضات جلسه 
روز جمعه دولت را لغو کرد و به اعضای کابینه ضرب االجل 7۲ساعته برای 
برون رفت از بحران داد اما اين ضرب االجل معترضان را آرام نکرد و اعتراضات 

به روز سوم هم کشیده شد. 
شکی نیست که اصل و اساس اين اعتراضات اقتصادی و وضعیت معیشت 
سخت مردم به خصوص طبقات پايین و آسیب پذير جامعه است. خبرگزاری 
اسپوتنیک سخنان يکی از معترضان را به اين نحو نقل کرد: »حالت غیرقابل 
تحمل است. ما در بحران همیشگی زندگی می کنیم؛ در مرز زنده ماندن. 
اکنون دولت مالیات جديد وضع می کند که مردم فقیر و عادی را متضرر 
می کند.«  اين سخنان گويای علت اصلی خشمی است که واتس اپ تنها 
بهانه ای برای سر ريز شدن آن بوده و همچنان که روزنامه لبنانی االخبار 
در اين مورد نوشته؛ »تصمیم )در مورد مالیات( واتس اپ، ديوار سکوت و 
ترديد را شکس��ت.«  البته مردم لبنان پیش از اين هم بار     ها در اعتراض به 
وضع معیشتی خود و وجود فساد در نظام اداری کشور به خیابان      ها آمده 
بودند که اعتراضات اوايل دی ماه گذشته يکی از اين موارد بود و حتی دولت 
سعد حريری با وعده اصالحات اقتصادی و بهبود معیشت مردم بر سر کار 
آمد. حاال به نظر می رس��د که خود اين دولت و به خصوص اليحه بودجه 
۲۰۲۰ مشکل اصلی شده و اين اعتراضات را بايد نوعی پیش درآمد برای 
عواقب اين اليحه دانست. اليحه بودجه ای که حريری از آن حمايت می کند 
بر مبنای افزايش مالیات تنظیم ش��ده تا از اين طريق مشکل بدهی های 
عمومی برطرف شود اما جبران باسیل، وزير خارجه لبنان و متحدينش در 
کابینه با آن مخالفت کرده و معتقدند که اين اليحه نبايد بدون اصالحات 
به مجلس برود. حاال و با اين اعتراضات مشخص شده که اين اليحه حتی با 
رفتن به پارلمان و تصويب چه عواقب سنگینی خواهد داشت چرا که توده 

مردم ديگر حاضر به تحمل فشار مضاعف مالیاتی نخواهند بود. 
در واقع، اعتراضات اين چند روز باعث ش��ده دولت لبنان در مورد اليحه 
بودجه بر سر يک دو راهی تعیین کننده قرار بگیرد. يک راه مسیری است 
که طی س��الیان گذش��ته پیموده به قول روزنامه البناء، 3۰ سال از عمر 
سیاست های مالی و اقتصادی جريان ۱4 مارس وضعیت را به اينجا رسانده 
است. حل مشکالت اقتصادی در اين مسیر طی اين سال      ها به اين صورت 
بوده که از يک سو و به بهانه حفظ سرمايه گذاری از انباشت سرمايه در نظام 
بانکی مالیاتی گرفته نمی شده و در مقابل، برای جبران بدهی      ها مالیات های 
عمومی افزايش داده      می شد. روش��ن است که اين روند طی سه دهه تنها 
منجر به فقط بیشتر طبقات پايین و ثروت اندوزی يک درصد جامعه      می شد 
و حتی حاال هم حري��ری و متحدانش به دنبال ادامه دادن به اين مس��یر 
هستند. مسیر ديگر اصالح ساختار مالیاتی و نظام بانکی لبنان است که 
االخبار دست کم سه ش��اخص برای آن تعیین کرده است: کاهش بدهی 
عمومی از طريق بخشی از سپرده های کالن در بانک ها، تدوين نظام مالیاتی 
بر مبنای مالیات يکسان بر درآمد خانوار، احیای جايگاه رئیس بانک مرکزی 
لبنان و استقالل عمل او. اين مسیر بر مبنای دفاع از طبقات آسیب پذير، 
فقرزدايی و عدالت مالیاتی تعريف ش��ده و به نظر می رسد که سیدحسن  
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل، هم در سخنرانی اش به مناسبت روز اربعین با اين 
حرف از آن حمايت کرده: »مردم نمی توانند مالیات های جديدی را تحمل 
کنند به ويژه اقشار فقیر و کم درآمد...  تنها فقرا نبايد فداکاری کنند بلکه 
رهبران و بانک     ها نیز بايد اين کار را انجام دهند.«  در هر صورت، اعتراضات 
اين چند روز نشان داده که دولت لبنان در نقطه تعیین کننده ای قرار گرفته 
و يا بايد روند 3۰ سال گذشته را اصالح کند تا اعتماد عمومی را به دست 
بیاورد يا اينکه به اين روند ادامه دهد و البته نتیجه اش نه تنها فروپاش��ی 

اقتصاد بلکه فروپاشی خود دولت خواهد بود. 
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 دانشجویان کره ای از دیوار اقامتگاه سفیر امریکا  باال رفتند
حدود۲۰ تن از دانشجويان کره جنوبی که حامی پیونگ يانگ هستند 
وارد محل اقامت  هری هريس، س��فیر امريکا در سئول شده و در قالب 
نوشته     هايی از سفیر خواس��تند که کشورشان را ترک کند.  به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، اين دانشجويان به درخواست های واشنگتن از سئول 
برای افزايش شراکتش در هزينه های دفاعی و حضور نیروهای امريکايی 
در کره جنوبی اعتراض کردن��د.  وزارت خارجه کره جنوبی اين اقدام را 
محکوم کرد. اين گروه از دانشجويان پیش تر گفته بودند، اگر کیم جونگ 

اون، رهبری کره شمالی به سئول بیايد، از او استقبال می شود. 
-----------------------------------------------------

 امریکا تحریم های تازه ای علیه کوبا اعمال می کند
وزارت بازرگانی امري��کا روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد واش��نگتن 
محدوديت های بیشتری در زمینه دسترسی کوبا به هواپیماهای تجاری 
و س��اير کاالهای امريکايی اعمال خواهد کرد.  به گزارش هیل، وزارت 
بازرگانی امريکا تمامی مجوزهای فعلی موجود برای اجاره هواپیما به 

شرکت های هواپیمايی تحت مالکیت دولت کوبا را لغو خواهد کرد. 
»برونو رودريگز«، وزير خارجه کوبا در توئیتر نوشت: »محدوديت های 
جديد اعالم شده وزارت بازرگانی امريکا اقدامات جديدی برای محاصره 
اقتصادی ]کوبا[ هستند که نشان دهنده ورشکستگی اخالقی سیاستی 

منزوی در دنیا است که يک دولت فاسد آن را اجرا می کند.«
-----------------------------------------------------

 اعمال وضعیت اضطراری در سانتیاگو
به دنبال افزايش قیمت بلیت سیستم های حمل و نقل عمومی در شیلی، 
مردم سانتیاگو به خیابان    ها آمدند و چندين ايستگاه مترو و ديگر اموال 
عمومی را به آتش کشیدند.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، »سباستین 
پینرا« رئیس جمهور اين کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد و به ارتش 
دستور داد برای کمک به نیروهای امنیتی وارد عمل شوند.  وی ضمن 
تهديد افرادی که به اموال عمومی آسیب رسانده اند، گفت که در روزهای 
آينده دولت خواستار گفت وگو خواهد شد تا رنج و سختی افرادی که به 

واسطه افزايش قیمت    ها تحت تأثیر قرار گرفته اند، کاهش يابد. 
-----------------------------------------------------
 عمران خان:  محاصره کشمیر لغو شود، حمام خون به راه می افتد

نخست وزير پاکستان گفت که همتای هندی اش کاری را آغاز کرده که 
کنار کش��یدن از آن خطرناک تر از ادامه آن است و حدود يک میلیون 
نیرو را به کار گرفته تا کشمیری     ها را ساکت کند.  به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، عمران خان در توئیتر نوش��ت: 75 روز می گذرد و دولت 
اشغالگر نارندرا مودی  به محاصره کشمیر ادامه می دهد. مودی کاری 
را آغاز کرده که توقف آن از ادامه اش خطرناک تر است. او فکر می کرد 
می تواند دستورکارش را برای الحاق کشمیر با استفاده از ۹۰۰ هزار نیرو 
برای ساکت کردن کشمیری     ها انجام دهد. شما برای مبارزه با تروريسم 
به ۹۰۰ هزار نیرو نیاز نداريد، بلکه برای ارعاب 8 میلیون کشمیری به 
آن نیاز داريد. همزمان که جهان ش��اهد بد    ترين نقض حقوق بشر در 
کشمیر است، مودی هراسان است، زيرا می داند لحظه ای که محاصره 
برداشته شود، حمام خون به راه خواهد افتاد که تنها راه تسلط بر مردم 

کشمیر است. 

ترامپ: نانسی پلوسی بيمار است
 برایش دعا کنيد!

استیضاح فعاًل متوقف شده اس�ت اما دموکرات  ها به رهبری نانسی 
پلوس�ی، رئیس مجلس نمایندگان به ج�دال رئیس جمه�ور ادامه 
می دهند و فعاًل پروتکل های تش�ریفاتی و ادبیات معمول سیاس�ی 
دیگر بی معنا شده است و لفاظی میان دو طرف در حد بیمار خواندن 
هم اوج گرفته است. طبق معمول لفاظی از ترامپ شروع شد که پیرو 
سیاست شخصی سازی مس�ائل و تحقیر ش�خصیت رقبا پلوسی را 
»بیمار « و نیازمند دعا خوانده است و در همین راستا عکسی معنا دار 
منتشر کرده اس�ت که در جلسه کاخ س�فید و اعضای کنگره سرپا 
ایستاده اس�ت و با دس�ت به ترامپ اش�اره می کند و مشخص است 
که عصبی است؛ جلس�ه ای که پلوس�ی آن را با عصبانیت نیمه کاره 
ر     ها کرده بود. پلوس�ی هم متقاباًل گفته اس�ت که ب�رای ترامپ دعا 
می کند تا فعاًل وارد بازی ای ش�ده باش�د که ترامپ اس�تاد آن است. 
 بعد از آنکه رئیس جمهور امريکا به دلیل مخالفت دموکرات  ها با خروج 
نیرو های امريکايی از سوريه و نیز آغاز روند استیضاح خود از کوره در رفته 
بود، نیمه کاره ماند، دونالد ترامپ، در توئیتی نوش��ت: » نانسی پلوسی 
سريعاً نیاز به کمک دارد! يا او مشکل مغزی دارد، يا او آشکارا کشور بزرگ 
ما را دوست ندارد. او امروز در کاخ سفید حسابی از کوره در رفت. ديدن 
اين صحنه بس��یار ناراحت کننده بود. برای او دعا کنید، او فردی بسیار 

بیمار است!«
اين در حالی است که بر اساس گزارش     ها ترامپ در جلسه خطاب به پلوسی، 
او را يک سیاستمدار درجه سوم خواند! پس از اين پرخاشگری ترامپ، سران 
دموکرات به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.  دموکرات  ها می کوشند 
به دلیل رس��وايی ترامپ در موضوع اوکراين گیت، روند استیضاح وی را 
وارد فاز رأی گیری کنند. با اين وجود، کاخ س��فید اعالم کرد تا زمانی که 
استیضاح ترامپ در مجلس نمايندگان به طور رسمی به تصويب نرسیده 
است از همکاری با اين پرونده خودداری خواهد کرد؛ اتفاقی که باعث شد 
روز چهار     شنبه پلوسی رأی گیری در صحن علنی مجلس را متوقف سازد. 
مخصوصاً که اعض��ای وزارت دفاع و خارجه تحت فش��ار ترامپ از اجرای 

دستور کنگره خودداری می کنند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امريکا همچنین در پیامی توئیتری ديگر نوشت: 
آدام شیف، عضو فاسد کنگره از اينکه می بیند نمايندگانی که او فکر می کرد 
به بازی سیاسی فريبکارانه اش کمک می کنند، به نفع من عمل کرده اند 
– و برخی واقعاً خوب عمل کرده اند- عصبانی اس��ت! او همه نشست     ها را 
غیرعلنی برگزار کرد. هیچ شفافیتی در کار نبود، فقط اطالعاتی به شکل 
غیرقانونی از خود او به بیرون درز کرده است. يک آدم بسیار نابکار و متقلب! 
رئیس جمهور امريکا افزود: از آنجايی که مجلس نمايندگان از قبل علیه روند 
استیضاح رأی داده است، بررسی فعلی کامالً نامعتبر است. فريبکاری فعلی 
به اسم بررسی و تحقیق، چیزی بیش از ربودن غیرقانونی قدرت نیست. اين 
روند بايد پايان يابد.    ترامپ در نهايت با بیان اينکه پلوسی و استیضاح از قبل 
سه رأی گیری وجود داشته است و همه آنها به شکل خفت باری شکست 
خورده اند و به اين علت است که نبايد رأی گیری چهارمی در کار باشد و 
۱37 دموکرات در آخرين رأی گیری علیه آن رأی دادند، تهديد کرده است: 

بسیاری از کسانی که رأی موافق دادند، در ۲۰۲۰ تاوان خواهند داد!
 واکنش پلوسی

 نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس نماين��دگان امريکا به اظه��ارات اخیر 
رئیس جمهور اين کشور درباره خودش در جلسه سران کنگره واکنش نشان 
داد و از همه خواست تا برای سالمتی او دعا کنند.  رئیس مجلس نمايندگان 
امريکا در کنفرانسی خبری اعالم کرد من همیش��ه برای رئیس جمهور 
دعا می کنم و اي��ن را به او می گويم. من برای امنی��ت او و خانواده اش دعا 
می کنم. اکنون ما مجبوريم برای س��المتی او دعا کنی��م، زيرا اين )رفتار 
ترامپ در جلسه سران کنگره( يک فاجعه و سقوط بسیار جدی از جانب 
رئیس جمهور بود.  يکی از خبرنگاران حاضر پرسید که آيا پلوسی منظورش 
اين است که ترامپ از نظر روحی در وضعیت ناخوشايندی است.  پلوسی 
در پاسخ گفت من از نظر روحی صحبت نمی کنم. من تنها درباره برخورد 

او با حقیقت حرف می زنم. 

نصر  اهلل: بمانيد و پاسخگوی فساد 30ساله  باشيد
دبیر کل حزب اهلل در واکنش به شایعه استعفای حریری و حضور مردم در خیابان ها : 

برخی در دولت می خواهند از مسئولیت شانه خالی کنند .  شرایط امروز  در ۳۰ سال گذشته به وجود آمده است. بمانید و پاسخ دهید

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در پی اعالم تصمیم    گزارش  یک
دولت لبنان مبنی 
بر وضع مالیات های جدید بر برخی پیام رسان های 
اجتماعی، م�ردم این کش�ور در مناطق مختلف 
دست به تظاهرات اعتراض  آمیز زده اند؛ تصمیمی 
که به نظر می رس�د تنها جرقه ای برای ش�عله ور 
ش�دن اعتراضات عمومی است و نوک حمله این 
اعتراضات علیه سیاست های ریاضت اقتصادی 
چند ساله دولت و قشر ثروتمندان جامعه است. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان هم اعتراضات را نش�انه 
اهمال دولت در برآوردن خواسته های مردم عنوان 
کرده و گفته است که این جنبش آماده همکاری با 
هر کسی است که احس�اس مسئولیت می کند و 
مقاومت هرگز مردم و کشور لبنان را تنها نخواهد 

گذاشت. 
سیاس��ت های غیرمس��ئوالنه دولت لبنان در حل 
مشکالت معیش��تی و برآوردن مطالبات عمومی و 
تصمیمات جديد مالیاتی، خش��م مردم اين کشور 
را در پی داشته اس��ت. هزاران نفر در سراسر لبنان 
از روز پنج  ش��نبه در اعتراض ب��ه برنامه های جديد 
دولت برای وضع مالیات های جديد به خیابان آمده و 
شعار     هايی علیه دولت سر دادند. روزنامه ديلی استار 
لبنان در گزارشی نوش��ت:»هزاران شهروند از شهر 
»طرابلس « گرفته تا شهرهای »صور«، »بعلبک« و 
»بیروت« اعتراض خود را به طرح دولت برای اعمال 
مالیات های جديد بر برخی کاال     ها از جمله سوخت و 
برخی ش��بکه های اجتماعی مانند »واتس اپ « ابراز 
کردند«. در اين اعتراضات معترض��ان با آتش زدن 
الستیک     ها و سطل های زباله در خیابان ها، خشم خود 
را نسبت به سیاست های اقتصادی دولت نشان دادند. 
به دنبال اعتراضات، مدارس و دانش��گاه     ها تعطیل و 
بانک     ها بسته شده اند. در يکی از خیابان های بیروت 
نیز تظاهرات کنندگان با نشس��تن روی زمین اعالم 
کردند در اعتراض به مالیات تحصن خواهند کرد. اين 
اعتراضات که تا ديروز ادامه داشت، به درگیری بین 

معترضان و نیروهای پلیس منجر شد. حساب کاربری 
پلیس لبنان ديروز در توئیتر در پیامی اعالم کرد که 
6۰ نفر از نیروهای امنیت��ی در جريان تظاهرات      ها 
زخمی ش��ده اند. همزم��ان جورج کتان��ه، دبیرکل 
صلیب سرخ لبنان نیز اعالم کرد که 7۰ معترض در 
اين درگیری     ها زخمی ش��ده اند. پلیس از معترضان 
خواست از خشونت و ايجاد هرج و مرج پرهیز کنند. 
همچنین يک نفر در جري��ان درگیری معترضان با 

نیروهای امنیتی کشته شده است. 
در پی تش��ديد اعتراضات، دولت از طرح خود برای 
اعمال مالیات بر تماس های صوتی با نرم افزار واتس اپ 
عقب نشینی کرده است. سعد حريری، نخست وزير 
لبنان گفته بود اين طرح س��االنه ۲۰۰میلیون دالر 
برای کش��ور درآمد ايجاد می کند. اينکه مردم پس 
از لغو تصمیم مالیاتی دولت، باز هم در خیابان     ها به 
اعتراضات خود ادامه می دهند، نش��ان می دهد که 
تصمیم جديد جرقه ای برای فوران خش��م مردم از 
سیاست های اقتصادی دولت در سال های اخیر بوده 
است. به گزارش دويچه وله، دولت قصد دارد با افزايش 
مالیات و اصالح هزينه های خدمات عمومی، بخشی 
از کسری بودجه خود را جبران کند. در ماه های اخیر 
میزان نقدينگی در لبنان کاهش يافته است و ارزش 
پول ملی و بهای امالک س��قوط چشمگیری کرده  
است. به همین دلیل مردم به انبار کردن دالر و ديگر 

ارزهای خارجی رو آورده اند. 
به گزارش شبکه المیادين، جبران باسیل، وزير خارجه 
لبنان اظهار کرد: آنچه رخ داده به دلیل روی هم جمع 
شدن اشتباهات اس��ت. جبران باسیل گفت:»آنچه 
اتفاق افتاده ناشی از انباشت بحران هاست. من مردم را 
می فهمم، اما نمی توانم مثل آنها بیان کنم و اگر اوضاع 
درمان نشود، آينده پیش رو وخیم تر است«. روزنامه 
االخبار در گزارشی به بررسی اظهارات ولید جنبالط، 
رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه و نقش طبقه 
مرفه لبنان در آغاز اعتراضات مردمی اش��اره کرد و 
گفت که »اين بار جنبالط بیشتر ترسیده و زمین زير 

پاهايش سست شده است«. او يکی از برجسته      ترين 
نمايندگان طبقه ای است که در حکومت، پول و ثروت 
دارند. بر اساس اين گزارش، »اين مالیات      ها در حالی 
عامه مردم لبنان را هدف قرار می دهد که گويا آنان 
طی سه دهه گذشته، سهم برابری از ثروت داشته اند«. 
گفته می شود بر اساس سیاست های اشتباه دولت در 
سال های اخیر، فشار مالی بر اقشار کم درآمد بیش از 

پیش افزايش يافته است. 
  ضرب االجل حریری 

س��عد حريری، نخس��ت وزير لبنان که خود مقصر 
اصلی بحران های لبنان است، بار ديگر جريان های 
سیاسی را به کارشکنی در مسیر اصالحات اقتصادی 
متهم کرد. به گزارش ش��بکه المنار، سعد حريری 
روز جمع��ه در براب��ر تلويزيون حاضر ش��د و ضمن 
حمايت از اعتراض های مسالمت آمیز در اين کشور، 
ضرب االجل تعیین ک��رد. حريری ب��ا متهم کردن 
احزاب سیاس��ی حاضر در دولت خود، ب��ه مقابله با 
اصالح��ات گفت:»من به ش��رکای خ��ود در دولت 
7۲ساعت فرصت می دهم که به ما، مردم در خیابان 
و شرکای بین المللی راه حلی قانع کننده  ارائه کنند«. 
او گفت:»اگر کس��ی راه حلی برای بحران اقتصادی 
دارد بیايد آن را اعالم کند، م��ا ديگر زمان و فرصت 
نداريم. يا شرکای ما در دولت پاسخ صريح و راه حلی 
برای خواست ملت ارائه می کنند يا من حرف ديگری 
خواهم زد.« حتی ديروز گزارش     هايی منتشر شد که 
قرار است حريری از نخست وزيری استعفا دهد. سعد 
حريری که دو سال پیش تحت فشارهای سعودی     ها 
به رياض فرار کرد و لبنان را از لحاظ سیاس��ی دچار 
بحران کرده بود، از زمان به دس��ت گرفتن س��مت 
نخست وزيری نتوانس��ته به اصالحات اقتصادی که 
خواسته مردم بود، عمل کند. از سوی ديگر، سمیر 
جعجع، رئیس حزب مسیحی نیز طی اظهارنظری 
درباره تظاهرات جاری گفت:»اين بحران تنها زمانی 
پايان می يابد که مجموعه ای از تغییرات ريش��ه ای 
انجام شود. اين تغییرات ريش��ه ای بايد با استعفای 

دولت، آغاز و س��پس دولت جديدی به دور از کادر 
سیاسی کنونی تش��کیل ش��ود«. برخی ناظران بر 
اين باورند که حريری و ديگ��ر جريان های افراطی 
در دولت لبنان، خواهان سهم بیش��تری در کابینه 
هستند تا بتوانند با نفوذ در س��اختارهای سیاسی، 
حزب اهلل و گروه های مقاومت را تضعیف کنند. اين 
درحالی اس��ت که گروه های مقاوم��ت در انتخابات 
سال گذشته بیشترين کرسی های پارلمانی را کسب 
کردند و کنار زدن آنها از ساختارهای سیاسی لبنان 
کاری بس دشوار است. اعتراضات لبنان چند روز پس 
از آن شروع شد که سفیر روسیه در لبنان در سخنانی 
تأکید کرد که امريکا به دنبال ايجاد آش��وب در اين 
کشور اس��ت. رد پای امريکا و عربستان سعودی در 
بحران های منطقه ای همواره مش��هود بوده است و 
در اعتراضات اخیر در عراق هم گزارش     هايی مبنی 
بر جهت دهی اعتراضات از سوی واشنگتن و رياض 

منتشر شده بود. 
  راهکارهای نصراهلل

در پی شروع اعتراضات در شهرهای لبنان، سیدحسن 
نصراهلل، دبی��رکل حزب اهلل هم وارد صحنه ش��ده و 
راهکار     هايی را برای فروکش کردن اعتراضات اعالم 
کرده اس��ت. نصراهلل ديروز در سخنرانی خود درباره 
اعتراضات اخیر گفت:»برخی در دولت و گروه های 
سیاسی می خواهند از مس��ئولیت خود شانه خالی 
کرده و کنار بکشند و تبعات شرايط امروز را به دوش 
ديگران بیندازند«. نصراهلل ب��ا بیان اينکه اعتراضات 
فعلی نتیجه سیاست های چندين ساله دولت های 
لبنان است، تأکید کرد:»شرايط امروز لبنان حاصل 
اقدامات دولت فعلی يا زايیده يک سال يا يک دوره 
نیست بلکه حداقل تراکم مشکالتی است که در طول 
3۰ سال گذشته به وجود آمده است و از اين رو همگی 
مسئولیت آن را بر عهده دارند و شايسته نیست برخی 
که در همه دولت      ها حضور داش��تند، اکنون سوار بر 
موج مردمی شده و مطالبه مبارزه با فساد کنند«. وی 
با بیان اينکه اگر ما جرئت داشته باشیم که وضعیت 
مالی را نجات دهیم، می توانیم اقتصادمان را نجات 
دهیم، تصريح ک��رد:»در صورت حل اين مش��کل، 
لبنان در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت، ولی بايد 
به سخنان يکديگر گوش بدهیم. برخی هستند که 
فقط خواستار اخذ مالیات و خالی کردن جیب مردم 
هستند زيرا اتخاذ تصمیم های ديگر، دشوار است و 
برخی طرف      ها هستند ناراحت می شوند«. دبیرکل 
حزب اهلل با حمايت از خواس��ته های مش��روع مردم 
لبنان و اينکه حزب اهلل هرگز مردم و کشور لبنان را 
تنها نخواهد گذاشت، گفت:»اگر حزب اهلل به خیابان  
بیايد از آن بیرون نمی رود تا به خواسته هايش برسد، 
يعنی يک روز الی يک ماه در خیابان می مانیم و مانند 
معترضان پس از سه روز از خیابان      ها خارج نمی شويم. 
ما حزب بزرگی هستیم و هنگامی که به خیابان بیايیم 
يعنی کل کشور به هم می ريزد و ان شاءاهلل که هیچ 
وقت، زمان حضور ما در خیابان فرا نرس��د و اما اگر 
به خیابان      ها بیايیم، برای تغییرات تمامی معادالت 

می آيیم.«
نصراهلل در ادامه مخالفت خود را با اس��تعفای وزرای 
دولتی اعالم کرد و افزود:»برخی از دولت تکنوکرات 
سخن می گويند، در چنین شرايطی که لبنان در آن 
به س��ر می برد، دولت تکنوک��رات دو هفته نیز دوام 
نمی آورد و هر کسی خواس��تار چنین دولتی باشد 
اولین فردی است که آن را ساقط می کند و بايد دولت 
به کار خود با روح و مسیر جديد ادامه دهد و از اتفاقاتی 
که در دو روز گذشته در لبنان رخ داد عبرت بگیرد.«

پاسخ روسيه به استقرار ناتو در مرز خود
نخست وزیر روسیه اعالم کرد تمایل ناتو به استقرار پایگاه های خود 
در نزدیکی مرزهای روس�یه نمی تواند احساسات مثبت برانگیزد 
و مسکو از لحاظ سیاس�ی و نظامی به این کار پاس�خ خواهد داد. 
ديمیتري مدودوف روز     شنبه در مصاحبه با روزنامه وچرنیه نووستی، 
چاپ صربستان در آستانه سفر به بلگراد گفت:»هیچ کس منکر نیست 
که روس��یه دارای منافعی در خصوص تأمین امنیتش است. ما کشور 
بزرگ و هسته ای هستیم و تمايل به استقرار پايگاه های ناتو در اطراف 
مرزهای ما نمی تواند احساس��ات مثبت برانگیزد. ما از لحاظ سیاسی و 
نظامی به اين کار   ها همواره پاسخ داده و خواهیم داد.«  همزمان با هشدار 
روسیه به غربی ها، رزمايش محرمانه ناتو برای تمرين آغاز جنگ اتمی 
 در آلمان آغاز ش��د. به گزارش اس��پوتنیک، اين رزمايش تحت عنوان 
Steadfast Noon  برگزار می شود و قرار است در جريان آن استفاده 
از هواپیما   ها برای حمل س��الح هسته ای تمرين ش��ود. نیروی هوايی 
 Panavia Tornado آلمان گ��روه هواپیماهای جنگنده بمب افک��ن
خود موسوم به اس��کادران 33 را برای ش��رکت در رزمايش تخصیص 
داده اس��ت. اين جنگنده   ها در ايالت راينالند- فالتس آلمان مس��تقر 
هستند. به نوش��ته روزنامه آلمانی، کالهک های هس��ته ای امريکايی 
B61 نیز کمافی السابق در اين منطقه مستقر هستند. اين تسلیحات 
هسته ای در چارچوب طرح اشتراک گذاری هسته ای در ناتو می تواند 
در موارد اضطراری توسط جنگنده های آلمانی علیه نیروهای مخالف 

مورد استفاده قرار گیرد. 

موفقيت بغداد در تأمين امنيت زائران 
فرمان�ده عملی�ات بغ�داد روز     ش�نبه از موفقیت ط�رح امنیتی 
وی�ژه مراس�م اربعی�ن حس�ینی در پایتخ�ت ع�راق خب�ر داد. 
به گزارش وبگاه خبری س��ومريه نیوز، وی اعالم ک��رد که تهیه برنامه 
امنیتی ويژه اين مناسبت با مشارکت همه بخش های امنیتی و اطالعاتی 
و خدمات پش��تیبانی با موفقیت همراه بود و هزاران موکب حسینی و 
میلیون   ها زائر در ش��هر مقدس کربال به طور کامل تحت حفاظت قرار 
گرفتند.  در ادامه بیانیه ای که به اين منظور منتش��ر شده آمده است: 
»طرح امنیتی مذکور با مهارت باال و به ش��کلی روان به اجرا درآمد، به 
گونه ای که تردد شهروندان را در داخل بغداد تسهیل کرد و بايد به اين 
نکته اشاره کرد که از جمله داليل موفقیت طرح اربعین اجرای عملیات 
پیشگیرانه موفق بر اساس داده های محرمانه دقیق بود که مانع از اين 
شد که گروه های تروريس��تی به مقاصد خود در حمله به زائران دست 
يابند.« »عادل عبدالمهدی « نخست وزير عراق نیز ضمن خوشامدگويی 
به میلیون     ه��ا زائر عراقی و غیرعراقی و تس��لیت اربعین حس��ینی، از 
نیروهای مسلح، سرويس های امنیتی، وزارتخانه    ها و موکب داران برای 
ارائه خدمات پزش��کی و غذايی به تمامی زوار، قدردان��ی کرد.  درباره 
شمار زائرانی که وارد عراق شده اند هم سرلشکر ستاد »حامد عبداهلل 
ابراهیم « فرمانده مرزبانی عراق به خبرگزاری فرانس ۲4 گفت که در 
روزهای گذشته بیش از 3/5 میلیون زائر از مرزهای زمینی اين کشور 
جهت شرکت در مراسم زيارت اربعین وارد عراق شده اند. اغلب اين تعداد 

زائر، ايرانی هستند.


