
اقدام »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
در ارسال یک نامه امضا نشده به اتحادیه اروپا و 
مطرح کردن درخواست تعویق برگزیت و نامه ای  
امضا شده همراه با نامه اول که حاکی از عدم تمایل 
وی به پیگیری چنین روندی است، وضعیت بغرنج 
خروج لندن از اتحادیه اروپا را با پیچیدگی های 
بیشتری مواجه کرده تا جایي که واکنش  اروپا و 
رئیس جمهور فرانس�ه را به دنبال داشته  است. 
جانسون    ش��نبه ش��ب در پی تصویب اصالحیه 
تأخیر برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( 
در پارلمان کشورش، در نامه ای خطاب به »دونالد 
توسک« رئیس شورای اروپا، خواستار به تعویق 
انداختن فرآیند برگزیت شده است. یک کپی از 
متن قانون معروف به »بن « نیز که نخس��ت وزیر 
را موظف به چنین کاری می کند، پیوس��ت این 

نامه بود. 
در نامه اول نخست وزیر انگلیس به توسک ، جانسون 
خواس��تار به تعویق انداختن فرآیند برگزیت شده 
اس��ت. اما در نامه دوم از طرف جانسون که این بار 
امضا شده، تشریح شده است که به عقیده او تأخیر 
در اجرای برگزیت اشتباه است و او برگزیتی که به 
زعم وی »عمیقاً تباه کننده « اس��ت را نمی خواهد. 
جانس��ون عالوه بر این نامه دو س��ند دیگر تحویل 
اتحادیه اروپا داده است. او پیش تر نیز اعالم کرده بود 
ترجیح می دهد بمیرد و درخواست هرگونه تمدید 
مهلت برگزیت را که باید ۳۱ اکتبر )۹ آبان( اجرایی    

می شد، را مطرح نکند. 
 توسک گفته است که این درخواس��ت را از جانب 
جانسون دریافت کرده اس��ت. وی در این مورد در 
شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »من رایزنی با رهبران 

اتحادیه اروپا در خص��وص چگونگی واکنش مان را 
آغاز می کنم. « پیش بینی می شود ۲۷ عضو اتحادیه 
اروپا با درخواس��ت تعویق برگزیت موافقت کنند. 
یک مقام ارش��د دفتر نخس��ت وزیری انگلیس هم 
در گفت وگو با روزنامه تلگراف  گفت که جانس��ون 
در تماس تلفنی به س��ران اروپایی گفته از پارلمان 
انگلیس بخواهند در تصمیم خ��ود برای تأخیر در 
اجرای برگزی��ت تجدیدنظر کنند زی��را »بهترین 
گزینه هم برای انگلیس و ه��م برای اتحادیه اروپا« 
خروج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا در ضرب االجل ۳۱ 
اکتبر است. او روز     شنبه پس از تصویب اصالحیه در 
پارلمان انگلیس گفت: »قانون نمی تواند من را مجبور 
به این کار کند. تأخیر بیشتر برای کشور بد خواهد 

بود. « جانسون گفت: »من در ۸۸ روز گذشته یعنی 
از زمان حضورم به عنوان نخست وزیر، به دوستان و 
همکارانم در اتحادیه اروپا گفتم که هرگونه تعویق 
برای این کشور بد است. برای اتحادیه اروپا و برای 

دموکراسی بد است.«
 جانسون توضیح بدهد

»مینا اندریوا« سخنگوی کمیسیون اروپا روز     شنبه 
در صفحه توئیتر خود از نخست وزیر انگلیس خواست 
تا هر چه س��ریع تر گام بعدی خود را به اطالع این 
کمیسیون برس��اند. همچنین »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه روز     شنبه بر بوریس جانسون 
فشار آورد تا موضع کش��ور خود درباره برگزیت را 
پس از رأی پارلم��ان بریتانیا مش��خص کند. یک 

مقام مسئول در کاخ الیزه در این مورد به خبرنگار 
رویترز گفت: »رئیس جمهور با نخست وزیر بریتانیا 
گفت وگو کرده اس��ت و نظر خ��ود را در مورد لزوم 
شفاف سازی سریع در این موضوع در میان گذاشته 
است.«  این مقام فرانس��وی افزود:  »وی )ماکرون( 
اشاره کرد تأخیر ]در اجرای برگزیت[ مورد تمایل 

هیچ کس نیست.«
دولت انگلیس روز یک   ش��نبه در واکنش به اعمال 
فشار برای تعیین تکلیف آینده برگزیت، اعالم کرد 
با وجود اینکه مخالفان نخس��ت وزیر انگلیس وی 
را مجبور کردند نامه تأخی��ر برگزیت را بدون امضا 
به اتحادیه اروپا ارس��ال کند، این رون��د ۳۱ اکتبر 
صورت می گیرد.  »مایکل گوو « مدیر تدارکات برای 
برگزیت بدون توافق در این مورد گفت: »ما ۳۱ اکتبر 
از اتحادیه اروپا خارج می ش��ویم. ما تمام شرایط را 
داریم و می توانیم این کار را انجام دهیم. نامه به این 
دلیل ارسال شد که پارلمان ملزم کرد آن را بفرستیم 
اما پارلمان نمی تواند نظر نخست وزیر، سیاست های 

دولت یا تصمیم آن را تغییر دهد.«
»دومینیک راب « وزیر امور خارجه انگلیس دیگر 
مقام انگلیسی است که در این مورد موضع گیری کرد. 
وی روز یک   شنبه در مصاحبه با شبکه »بی بی سی« 
گفت اطمینان دارد که بریتانیا در تاریخ ۳۱ اکتبر 
اتحادیه اروپا را ترک می کند و پارلمان نمی تواند مانع 
اقدام نخست وزیر در این زمینه شود. رئیس دستگاه 
دیپلماسی انگلیس گفت: »او )نخست وزیر( توافق را 
به دست آورده است. به نظر می رسد تعداد رأی کافی 
در مجلس عوام را داشته باشیم. چرا پارلمان بر آن 
اصراری ندارد؟ این کاری است که هفته آینده انجام 

خواهیم داد.«
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شکاف درموضع لندن، سردرگمی در بروکسل
جانسون 2 نامه با امضا و بدون امضا فرستاد، ماکرون خواستار شفاف سازي درباره برگزیت شد

بن بست در بن بست برگزیت
مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( در برهه کنونی بزرگ ترین 
دغدغه دولت محافظه کار این کشور و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا 
اس��ت. در عین حال ادامه بالتکلیفی در این زمینه نه فقط موجب نگرانی 
شهروندان این کشور شده بلکه اتحادیه اروپا نیز برای ر    هایی از بن بست فعلی 
در روابط با لندن خواهان عملی شدن هر چه سریع تر برگزیت است. در واقع 
برگزیت مهم  ترین مسئله بین لندن و بروکسل محسوب می شود. اروپایی    ها 
نگران خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل بر 

رسیدن به توافق با لندن دراین زمینه تأکید دارند. 
در این راستا س��ران اتحادیه اروپا پنج  شنبه ش��ب ۲5مهر در نشستی در 
بروکسل موافقت خود را با توافق جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره برگزیت 
اعالم کردند. » دونالد توسک « رئیس شورای اروپا گفت: بعد از موافقت سران 
۲۷ کشور اروپایی با توافق جدید برگزیت، اتحادیه اروپا و بریتانیا به مرحله 
نهایی نزدیک شده اند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، توافق جدید 
را » عادالنه « خواند. هم یونکر و هم بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از 
پارلمان اروپا و پارلمان بریتانیا خواستند توافق جدید را تأیید کنند. بیشتر 
مفاد توافق جدید همان چیزی است که در زمان نخست وزیری » ترزا می « 
در نوامبر ۲0۱۸ به دست آمده بود و تغییر اصلی بر سر پیشنهادهای مربوط 
به ایرلند شمالی است. در توافق جدید طرح پشتیبان ایرلند شمالی موسوم 
به »بک استاپ « حذف ش��ده و به جای آن ترتیبات جدیدی برای تبادل 
کاال بین دو طرف در نظر گرفته شده اس��ت. بر اساس این توافق، بریتانیا 
تا سال ۲0۲0 و شاید بیشتر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کرده و هزینه 
۳۹ میلیارد پوند بابت حق جدایی از اتحادیه اروپا را پرداخت می کند. دو 
طرف همچنین درباره تضمین حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا و 

شهروندان بریتانیایی ساکن اروپا توافق کردند. 
پس از آن چشم    ها به پارلمان بریتانیا دوخته شد. در واقع پارلمان همچنان 
چالش اصلی برای این توافق است. به رغم امید سران اروپایی و مقامات ارشد 
اتحادیه اروپا، به نظر می رسید که » بوریس جانسون « نخست وزیر بریتانیا 
برای قبوالندن توافق جدید به پارلمان این کشور کار سختی در پیش داشته 
باشد. جانسون در نشست پارلمان در سخنانی این توافق را » فوق العاده« 
خواند و از نمایندگان مجلس بریتانیا خواست از توافق جدید حمایت کنند 
و به »فصل سخت و دردناک تاریخ بریتانیا« پایان دهند. همچنین مایکل 
گوو، معاون نخست وزیر بریتانیا نیز هشدار داد که مخالفت پارلمان، شکاف 
در کشور را عمیق تر می کند. با این حال پارلمان بریتانیا روز      شنبه ۲۷ مهر ، 
به جای بررسی توافق جدید به تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
رأی داد. از نظر اکثر نمایندگان پارلمان بریتانیا این توافق حق حاکمیت 
بریتانیا بر بخشی از سرزمینش را ) ایرلند شمالی ( از بین می برد. » نایجل 
فاراژ « رهبر حزب برگزیت )اصلی     ترین حامی جدایی بریتانیا( در این باره 
گفت: »قرار نبود پس از سه سال به اینجا برسیم. با این توافق سال     ها طول 
می کشد که به تجارت آزاد دست پیدا کنیم، چون همچنان از سوی قوانین 
اتحادیه اروپا محاصره شده و اختیارات از ما س��لب شده است.« با وجود 
درخواست جانسون و حزبش، نمایندگان پارلمان اصالحیه پیشنهادی 
موس��وم به اصالحیه»لِتوین « برای به تعویق انداختن اجرای برگزیت را 
به رأی گذاشتند که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس، 
جانسون ملزم ش��د نامه ای به اتحادیه اروپا بنویسد که براساس آن زمان 
اجرای برگزیت سه ماه دیگر تمدید می ش��ود. » جانسون « در واکنش به 
تصویب این متمم در مجلس عوام بریتانیا گفت: برای تمدید مهلت برگزیت 
با بروکسل وارد مذاکره نمی شود و تالش می کند به هر نحو ممکن این کشور 

را در موعد مقرر یعنی ۳۱ اکتبر )۹ آبان(از اتحادیه اروپا خارج کند. 
به رغم اعالم جانسون، وی ناچار ش��د نامه درخواست تمدید مهلت برای 
اجرای برگزیت را برای اتحادیه اروپا ارسال کند، اما برای پافشاری بر مواضع 
خود که مخالف نظر پارلمان بریتانیا است نامه درخواست تمدید مهلت 
برگزیت را بدون امضا برای اتحادیه اروپا فرس��تاد. جانس��ون در این نامه 
تقاضا کرده برگزیت به مدت س��ه ماه یعنی تا ۳۱ژانویه ۲0۲0 به تأخیر 
بیفتد. در پی ارسال این نامه دونالد توس��ک رئیس شورای اروپا با انتشار 
پیامی در توئیتر تأیید کرد که این نامه را دریافت کرده است و درباره آن با 
رهبران اتحادیه اروپا مشورت می کند. جانسون به همراه نامه بدون امضای 
خود برای اتحادیه اروپا، نامه دیگری نیز این بار با امضا روانه بروکسل کرد 
که در آن تأکید کرده بود تأخیر در برگزیت اشتباه است و او یک برگزیت 
»عمیقاً تباه کننده « را نمی خواهد. وی پیش تر نیز اعالم کرده بود ترجیح 
می دهد بمیرد و درخواست هرگونه تمدید مهلت برگزیت را که باید ۳۱ 

اکتبر اجرایی     می شد، نکند. 
بدین ترتیب همان گونه که پیش بینی     می شد جانسون نه تنها نمی تواند به 
وعده خود درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر عمل کند ، بلکه 
بار دیگر ماراتن مذاکرات بین لندن و بروکسل باید آغاز شود . بدین ترتیب 

بر پیچیدگی های برگزیت افزوده شده است. 
با اقدام جدید پارلمان بریتانیا ، احتمال برگزاری انتخابات سراسری بیش از 
پیش تقویت شده است. به نظر می رسد حزب کارگر که به دنبال برگزاری 
همه پرسی مجدد برگزیت است، اکنون فرصتی برای پیشبرد نظر خود در 
این زمینه در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی در اختیار داشته 
باش��د. اما اگر حزب محافظه کار بار دیگر به پیروزی برسد بار دیگر روند 
پرمشقت مذاکرات با اتحادیه اروپا را ناچار است در پیش گیرد که به هر حال 

نتیجه آن نیز نامعلوم خواهد بود.
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 کامپیوتره�ای س��وپر م��درن گروه��ک من�افقی��ن 
برای دروغ پردازی و جعل خبر

س��فیر ایران در لندن گفت که بس��یاری از اعضای منافقین، دست به 
اسلحه های جدید زده و با کامپیوترهای سوپر مدرن به دروغ پردازی و 
جعل خبر می پردازند.  به گزارش فارس، »حمید بعیدی نژاد « با انتشار 
تصویری از اعضای گروهک تروریس��تی منافقین در آلبانی در صفحه 
توئیترش نوش��ت: »این عکس اعضای س��ازمان منافقین در پادگان 
اشرف در آلبانی اخیراً به بیرون رسیده است. بسیاری از اعضای سازمان 
با لباس غیرنظامی دست به اس��لحه های جدید برده اند که عبارتند از 
کامپیوترهای س��وپرمدرنی که از طریق آن برای مسموم کردن افکار 

عمومی به صورت وسیع به دروغ پردازی و جعل خبر می پردازند.«
-----------------------------------------------------
 ان بی سی: امریکا تنها در یک ماه روادید 2۰دانشجوی ایرانی 

را لغو کرده است
شبکه »ان بی سی« گزارش داده است که وزارت خارجه امریکا بدون ارائه 
توضیحی، روادید دهها نفر از دانش��جویان ایرانی را که از دانشگاه های 

امریکایی پذیرش گرفته بودند، لغو کرده است. 
در این گزارش ب��ه عنوان نمونه ب��ه وضعیت یک ج��وان ایرانی به نام 
»مهران « اشاره شده که بعد از دریافت پذیرش از یک دانشگاه امریکایی 
و همچنین دریافت روادید و مجوزهای اقامتی در امریکا، شرکت خود 
در ایران را به دیگران واگذار کرده و آپارتمان��ش را فروخته، اما نهایتاً 
مقام های امریکایی روادید وی را لغو کرده و اجازه نداده اند وارد امریکا 

شود و حاال وی در وضعیتی مبهم باقی مانده است. 
-----------------------------------------------------
 تبادل بمب آتش زا و گاز اشک آور در اعتراضات هنگ کنگ

در ادامه ناآرامی     ها در هنگ کنگ، دیروز پلیس به سمت معترضانی که از 
بمب های آتش زا استفاده کرده بودند، گاز اشک آور شلیک کرد. 

براس��اس گزارش »رویترز«، مأموران از داخل ایس��تگاه پلیس، برای 
پراکنده کردن معترضان از بلندگو و چندین گاز اش��ک آور اس��تفاده 
کردند. از طرفی، معترضان سیاه پوش��ی نیز به سمت نیروهای پلیس 
بمب های دست ساز آتش زا پرتاب کردند. همچنین معترضان در طول 
مسیر راهپیمایی خود، مغازه     ها و ایستگاه های مترو را هم تخریب و به 

آتش کشیدند. 

همزمان با اشغالگری ترکیه در سوریه
 امریکا هم هزار نیرو به عراق اعزام می کند 

تقسیم کار ترامپ - اردوغان در منطقه 
رئیس جمهور امری�کا با خ�روج نیروهای این کش�ور از س�وریه 
ع�اوه ب�ر اینک�ه عرص�ه را ب�رای پیش�روی ماش�ین جنگ�ی 
اردوغان در ش�مال س�وریه هموار کرده اس�ت، قص�د دارد هزار 
نی�روی امریکای�ی را به بهان�ه مقابله ب�ا تروریس�ت های داعش 
به ع�راق اعزام کند؛ س�ناریویی که نش�ان می دهد واش�نگتن و 
آنکارا به نوعی درباره تقس�یم کار در منطقه به توافق رسیده اند. 
هرچند قرار ب��ود نیروهای امریکایی از س��وریه خارج ش��وند و به امریکا 
بازگردند اما تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کش��ور عوض شده 
و این نیروها در کش��ور همس��ایه عراق مستقر خواهند ش��د. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا     شنبه شب در سخنانی 
درباره وضعیت نظامیان امریکایی خارج شده از سوریه گفت:»پیش بینی 
می شود هزار سربازی که از سوریه خارج ش��ده اند به غرب عراق بروند«. 
اسپر تأکید کرد: عقب نشینی نیروهای امریکایی از شمال شرق سوریه در 
جریان اس��ت و ما از هفته    ها صحبت می کنیم نه از چند روز. طرح کنونی 
بر استقرار مجدد این نیرو   ها در غرب عراق متمرکز است. وزیر دفاع امریکا 
اظهار کرد:»نیرو   ها در غرب عراق بر کمک به دفاع از این کشور و مقابله با 
داعش متمرکز خواهند بود«. اس��پر قبل از این گفته بود، امریکا به خارج 
کردن نیروهایش از شمال سوریه ادامه می دهد و هیچ سرباز امریکایی در 
ایجاد منطقه امن بین نیروهای کرد س��وری و ترکیه نقشی ندارد. مارک 
اس��پر تصریح کرد:»نیروهای امریکایی با ترکیه و نیروهای دموکراتیک 
سوریه که مورد حمایت واشنگتن بودند، در تماس خواهند بود«. در این 
راستا خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( گزارش داد، نیروهای امریکایی 
رادارهای خود در پایگاه جبل عبدالعزیز در حومه غربی حسکه را قبل از 
عقب نشینی منهدم کردند. به گزارش سانا، نیروهای امریکایی همچنین 
اقدام به بمب گذاری مقر   ها و انهدام آن در روستای » قصرک « در جاده تل 
تمر – قامشلی کردند تا آنجا را تخلیه کنند. وزارت دفاع روسیه نیز پیش از 
این گفته بود:»نیروهای امریکایی پایگاه های خود را در روستای دادات در 
منبج در شمال شرق سوریه ترک کرده و به سمت مرزهای عراق رفتند.« 
اعزام نیروهای امریکایی به عراق درحالی انجام می شود که ترامپ هفته 
گذشته دستور داده بود این نیروها به طور کامل از منطقه خارج شوند اما 
پس از چند روز دستور داده نیروهای امریکایی وارد خاک عراق شوند. امریکا 
تالش می کند با حضور گسترده در عراق، نفوذ ایران در این کشور را کاهش 
دهد و مانع قدرت گیری نیروهای بسیج مردمی موسوم به حشدالشعبی در 
ساختار قدرتی عراق شود، چرا که امریکا این نیروهای مردمی را تهدیدی 
برای منافع خود در منطقه می داند و به شدت به دنبال مقابله با آنها است. 
ورود نیروهای امریکایی به عراق، در حالی است که فرماندهان حشدالشعبی 
بار   ها هشدار داده اند که باید امریکایی   ها خاک عراق را ترک کنند در غیر این 

صورت برای بیرون راندن اشغالگران به زور متوسل خواهند شد. 
امریکایی   ها در حالی اعزام نیروهای جدید را به عراق در راستای مقابله با 
تروریست های داعش عنوان کرده اند که این گروه تروریستی در عراق به 
طور کامل نابود شده است و امریکا تالش می کند با انتقال تروریست های 
داعش از سوریه به عراق، دوباره این گروه را احیا کند. در روزهای اخیر 
مقامات عراقی هش��دار داده اند که امریکا در پی انتقال ۳هزار داعشی 
به خاک عراق اس��ت. به نظر می رس��د، ترامپ و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه بر سر عراق و سوریه به توافقاتی دست پیدا کرده و 

اشغالگری همزمان در این دو کشور را در دستور کار قرار داده اند. 
 پیشرانی ماشین جنگی اردوغان 

درحالی که اردوغان و دیگر مقامات ترکیه مدعی هستند که به دنبال 
اشغال خاک سوریه نیس��تند اما از برآیند تحوالت چنین برمی آید که 
ماشین جنگی اردوغان همچنان به اشغالگری در سوریه ادامه می دهد. 
ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان روز     شنبه به رسانه    ها گفت:»اردوغان 
از نیروهای دولت س��وریه می خواهد از مناطق نزدیک به مرز با ترکیه 
خارج ش��وند تا او بتواند ۲ میلیون پناهنده را در آنجا اسکان دهد. این 
درخواست در رأس موضوعات مذاکرات هفته آینده اردوغان با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه خواه��د بود«. به گ��زارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، سخنگوی اردوغان گفت:»آنکارا نمی خواهد نیروهای 
سوریه و کرد   ها در منطقه مرزی باشند زیرا پناهندگان نمی خواهند به 
مناطق تحت کنترل آنها بازگردند.« وی افزود:»این یکی از موضوعاتی 
است که ما درباره آن با روس    ها صحبت خواهیم کرد زیرا ما نمی خواهیم 
هیچ پناهنده ای را به اجبار به جایی که نمی خواهند بروند، بفرستیم. ما 
می خواهیم شرایط مناسبی را برای بازگشت آنها )پناهندگان( به جایی 
که احساس امنیت داشته باشند، فراهم کنیم«. مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه هم دیروز در س��خنانی گفت که نیروهای کرد باید 
پس از پایان مهلت پنج روزه مناطق شمالی س��وریه را ترک کنند. به 
نوشته راشاتودی، او گفت که ترکیه نمی خواهد هیچ شبه نظامی کردی 
را در »منطقه امن« ببیند. چاووش اوغلو همچنین گفت:»روز سه    شنبه 
ترکیه با روسیه بر سر خروج نیروهای مسلح کرد از شهرهای »منبج « و 
»عین العرب« رایزنی خواهد کرد«. فرماندهان یگان های کرد در سوریه 

دیروز اعالم کردند که کرد   ها منطقه رأس العین را ترک کرده اند. 

ردپاي بن سلمان در مهندسي ناآرامي هاي لبنان
حامیان ریاض به دنبال اجراي مدل فرزند پادشاه سعودي در بیروت هستند

دکترسيدرضاميرطاهر

زنجیره اردوکشی های    گزارش  یک
س�عودی- خیابان�ی 
صهیونیستی- امریکایی علیه مقاومت پس از 
ناکامی عراق حاال به لبنان رسیده است. قرار 
بود اربعین امسال دیده نشود که نه تنها چنین 
نشد، بلکه بزرگ تر شد و حاال حوادث لبنان 
درست زمانی که قدرت نمایی مردمی مقاومت 
در ایجاد بزرگ    ترین گردهمایی بشری چشم    ها 
را خیره کرده به صدر اخبار رسانه های غربی 
در پوشش اخبار جریانات خاورمیانه تبدیل 
شده است و دوباره دم سعودی    ها بیرون زده 
است. همسو با تحریکات در شبکه رسانه ای و 
القای این ش�عار ک�ه »لبنان هم بن س�لمان 
می خواهد«، سفارت عربس�تان سعودی در 
لبن�ان تأیید ک�رد که ای�ن کش�ور در حال 
» تسهیل « خروج اتباع و گردشگران سعودی 
از لبنان است. این وسط سمیر جعجع، رئیس 
ح�زب نیروه�ای لبن�ان ک�ه داس�تان بلند 
وابستگی اش به آل سعود نیاز به گفتن ندارد، 
به چهار وزیر کابینه سعد حریری دستور داده 
است که دولت را ترک کنند تا اوضاع که کمی 
رو به کنترل می رفت همچنان بحرانی بماند. 
لبنان دیروز ش��اهد گس��ترده     ترین تظاهرات 
مردم��ی در سراس��ر ای��ن کش��ور ب��ود و 
تظاهرکنندگان در ش��عار های خود خواستار 
سرنگونی دولت شدند. اما در میان خشم عمومی 
از فساد غیر قابل دفاع دولت، سفارت عربستان 
سعودی در بیروت اعالم کرد: »با توجه به اوضاع 
امنیتی لبنان و اهمیت امنیت و سالمت اتباع 
عربس��تان سعودی،     ش��نبه ]۱۹ اکتبر[پس از 
اینکه ریاض س��ه فروند هواپیما ب��رای خروج 
ش��هروندانش فرس��تاد، عملیات خروج اتباع 

ساعت پنج صبح به وقت محلی آغاز شد.«
در بیانیه این سفارتخانه که در وب سایت خبری 
عرب نیوز منتشر شده است، همچنین آمده است 
که ۳00 شهروند سعودی تا بعدازظهر روز      شنبه 
از لبنان خارج شده اند، ولی مشخص نکرد تعداد 
کسانی که قرار است خارج شوند چند نفر است. 

بر اس��اس گزارش    ها این س��فارتخانه یک هتل 
در بیروت را برای شروع عملیات خود انتخاب و 
اعالم کرده است بیشتر کسانی که بیروت را ترک 

کرده اند، گردشگر بوده اند. 
در چنین ش��رایطی حزب نیروه��ای لبنانی به 
رهبری سمیر جعجع که روابط نزدیکی با امریکا و 
عربستان سعودی دارد نمایندگان خود را از کابینه 
لبنان خارج کرده   تا به دولت برای استعفا فشار 
وارد کند. جعجع با لحنی تهدید  آمیز ضمن آنکه 
اعالم کرد زمان برای حل و فصل      مس��ائل از بین 

رفته و باید دولتی براساس اصول جدید تشکیل 
شود، پیش بینی کرد که وزیران حزب سوسیال 
پیشرو وابسته به ولید جنبالط نیز استعفا کنند که 
نشان از تالش آل سعود برای راضی کردن جنبالط 

برای تشدید تنش    ها دارد.
 این در حالی است که مردم لبنان علیه فسادهای 
موج��ود در بین مقام��ات دولت��ی در خیابان    ها 
تظاهرات می کنند و بسیاری از نمایندگان مخالف 
دولت خواستار اس��تعفا و تغییر دولت هستند. 
سیدحسن نصراهلل به شدت با تغییر دولت مخالفت 

کرده است. 
 سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل جنبش حزب اهلل 
لبنان ضمن مخالفت با استعفای دولت لبنان قول 
داد که اجازه ندهد کسی لبنان را بسوزاند و باعث 

ایجاد هرج و مرج در کشور شود. 
 وی به تظاهرکنندگان لبنانی نیز هشدار داد به 
تحریکات دشمنان خارجی و عوامل جاسوسی 

صهیونیست    ها آگاه باش��ند و بیش از این آتش 
تظاهرات را شعله ور نکنند. 

در چنین شرایطی آل سعود امیدوار است از طریق 
شبکه های مجازی خوراک فکری برای معترضان 
فراهم کند. س��عاد الش��مری، فعال سعودی در 
صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: ملت لبنان 
در حال حاضر به شخصی مانند شاهزاده محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان نیاز دارد که با اولین 
حضورش در قدرت متعهد ش��د که فس��اد را از 
بین می برد، عدالت و برابری را برقرار و قوانین را 
تصویب می کند تا شاهزاده، تاجر و همگان در برابر 

قانون اساسی یکسان باشند!
وی همچنی��ن تصریح ک��رد: اقدام��ات ولیعهد 
عربستان در این راستا » هر کسی را که در باطنش 

مشکلی داشته   اصالح و ادب کرده است.«
این فعال عربستانی تصریح کرد: لبنان، قلب های 

ما با شماست. 

  اصاحات یا زدن مقاومت
همزمان دولت حریری که سال هاست با مدیریت 
ضعیف اجازه کار جدی به جریان متحد مقاومت 
و متح��دان آن نداده   و خودش از مس��ببان این 
وضعیت اس��ت، با پش��تیبانی فرانس��ه و امریکا 
طرحی را برای اصالحات ارائه کرده است که در 
آن روی نقاط حساسی چون مخابرات به نام لزوم 
خصوصی سازی دست گذاشته که به طور مشخص 
تالشی است برای حذف اشراف اطالعاتی حزب اهلل 
که طبق قرارداد طایف سال هاست مخابرات کشور 

را دست دارد و اتفاقا، جزو موفق ترین    ها است. 
یک شبکه لبنانی در گزارشی مفاد بیست وچهارگانه 
طرح نخست وزیر این کشور برای خروج از وضعیت 
فعلی را توضیح داد که از جمل��ه این مفاد کاهش 
50درصدی حقوق تم��ام وزرا و نمایندگان فعلی 
و س��ابق پارلمان لبنان در کنار لغو کاهش حقوق 
کارمندان در آن لغو شده اس��ت. اما نکته مهم این 
است که این طرح با برخی محاسن صوری به دنبال 
پوششی است برای تغییرات ساختاری علیه مقاومت. 
انحالل تمام صندوق     هایی که به مباحث مهاجران که 
محرک مهاجران سوری بوده و خود تشنج زاست یا 
انحالل صندوق های توسعه بازسازی مناطق جنوب 
که عمدتاً شیعه نشین است و خصوصی سازی بخش 
تماس های تلفن های همراه و پای��ان دادن به روند 
محرمانه بودن اطالعات حس��اب های بانکی وزرا، 
نمایندگان و مقامات دولتی لبنان که در واقع آنها 
و مشخصاً مقامات وابس��ته به مقاومت را به اهداف 
آسان ش��بکه های تروریستی صهیونیستی تبدیل 
می کند، از مفادی هس��تند که اهداف اصلی این به 

ظاهر اصالحات را مشخص می کند. 
با این حال یک شبکه لبنانی از موافقت طیف های 
سیاسی لبنان با طرح پیشنهادی نخست وزیر این 
کشور خبر داد و گزارش کرد، نخست وزیر در حال 

انجام اصالحات پایانی بر روی این طرح است. 
به گزارش فارس، ش��بکه »ال بی سی« لبنان به 
نقل از منابع آگاه گزارش داد، همه احزاب سیاسی 
این کشور با طرح پیشنهادی نخست وزیر »سعد 

حریری« در پی اتفاقات اخیر موافقت کرده اند. 
حریری جمع��ه )دو روز پیش( ضرب االجلی ۷۲ 
س��اعته تعیین کرده بود و خواستار پاسخ صریح 

طرف های لبنانی در این مورد شده بود. 
این ش��بکه در خبری دیگر گزارش داد، س��عد 
حریری در ح��ال انجام اصالح��ات پایانی روی 
طرح اقتصادی خود است و پس از اینکه موافقت 
طیف های سیاسی را کسب کرده، فضا را مثبت 
می داند.  در ادامه این گزارش آمده، تماس     ها برای 
مشخص کردن موعد جلسه کابینه دولت لبنان 

همچنان ادامه دارد. 

مردم ونزوئال در حمایت از مادورو
 به خیابان   ها آمدند 

مردم ونزوئا روز     شنبه با تجمع در خیابان های »کاراکاس « حمایت 
خود را از »نیکاس مادورو« رئیس جمهور این کشور اعام کردند. 
در شرایطی که امریکا تالش می کند دولت قانونی ونزوئال را سرنگون کند 
اما مردم این کشور همچنان حامی نیکوالس مادورو هستند. به گزارش 
ش��بکه »پرس تی وی«، هزاران نفر از مردم ونزوئال که پرچم این کشور 
را در دست داشتند، روز     ش��نبه در راهپیمایی حمایت از مادورو شرکت 
کردند. این درحالی است که چند ماه پیش امریکا و گروهی از متحدانش 
در اقدامی غیرقانونی خوان گوایدو، رهبر شورای ملی ونزوئال را به عنوان 
رئیس جمهور موقت به رسمیت ش��ناخته و مادورو را که تنها چند ماه 
پیش از آن با رأی باالی مردم ونزوئال مجدداً به ریاست جمهوری انتخاب 
ش��ده بود، غیرقانونی خواندند. با وجود امیدواری واشنگتن به برکناری 
فوری مادورو همچنان در قدرت باقی مانده و یک کودتای نظامی علیه 
وی هم شکست خورده اس��ت. دولت امریکا در ادامه تالش برای اعمال 
فشار بر مادورو، هفته گذشته از افزایش تحریم    ها علیه ونزوئال خبر داد. 
پیش از این نیز مردم ونزوئال برای اعالم حمایت از رئیس جمهور خود به 
خیابان    ها آمده بودند و پالکارد   هایی در دست داشتند که روی آن نوشته 
شده بود: »یانکی به خانه ات برگرد « و »در امور ونزوئال دخالت نکنید«. از 
سوی دیگر، امریکا قصد دارد معافیت شرکت شورون را از تحریم    ها برای 
فعالیت در ونزوئال محدود کند و مهلتی ۹0روزه به این شرکت بدهد. به 
گزارش بلومبرگ، آینده این ش��رکت در ونزوئال حاال ب��ه دونالد ترامپ 
بستگی دارد که باید در ۲5 اکتبر در مورد تمدید معافیت این شرکت برای 
فعالیت در ونزوئال با وجود تحریم های امریکا علیه شرکت نفت دولتی این 
کشور تصمیم بگیرد. هدف وزارت خزانه داری امریکا محدودیت بیشتر 
تولید نفت ونزوئال است. امریکا نگران است پروژه های مشترک شورون 
در ونزوئال به دولت مادورو کمک مالی بدهد تا بدهی خود را به ش��رکت 
رز نفت روسیه بازگردانند. این کار باعث تشویق وام های بیشتر در آینده 
می شود. امریکا همچنین قصد دارد در صورت تغییرات سیاسی در ونزوئال 

حضور خود را در صنعت نفت این کشور حفظ کند. 

آزاده سادات عطار
  گزارش  2

   خبر

تش�ریفاتی  مراس�م  دو  مال�ی  تأمی�ن 
دول�ت  س�وی  از  ژاپ�ن  در  س�لطنتی 
ای�ن کش�ور در س�ال ج�اری می�ادی ب�ا 
نارضایتی کم س�ابقه ای مواجه ش�ده است.  
به گزارش خبرگ��زاری فرانس��ه، »ناروهیتو« 
امپراطور ژاپن در روز ۲۲ اکتبر به طور رسمی 
بر تخت س��لطنت خواه��د نشس��ت و در ماه 
نوامبر آیین ش��کرگزاری » دایجوس��ای « را به 

جا خواهد آورد که مهم  ترین مراس��م تحلیف 
امپراطوری جدید ژاپن است. دولت میلیون     ها 
دالر برای مراسم مجلل ماه اکتبر کنار گذاشته 
که اشخاص برجسته ای از سراسر جهان در آن 
حضور خواهند یافت. منتقدان اما می گویند، این 
دو مراسم، آیین های دینی هستند و تخصیص 
اموال عموم��ی به آنها با قان��ون جدایی دین از 

سیاست در تناقض است. 

مجل�س نماین�دگان امریکا برای بررس�ی 
پیش نویسی آماده می شود که در آن از مدیر 
اطاعات ملی خواسته شده تمامی اطاعات 
مربوط به فرار عربستانی های تحت محاکمه 
از حال�ت طبقه بن�دی ش�ده خارج ش�وند. 
به گزارش الجزیره، س��ناتور »رون وایدن « 
روز پنج  شنبه ضمن سخنرانی در این مورد، 
از نمایندگان س��نا خواس��ت با اکثریت آرا 

پیش نویس��ی که هم��ان روز ارائه ک��رد را 
تصویب کنند. این موضوع که آیا عربستان به 
شهروندان خود که در امریکا منتظر محاکمه 
یا صدور حکم هستند برای فرار کمک کرده 
یا ن��ه، پس از آنک��ه در کنگره مطرح ش��د و 
دیگر به ادارات دس��تگاه قضایی و روزنامه     ها 
محدود نب��ود، واکنش های گس��ترده ای در 

امریکا داشت. 

پرونده فرار متهمان عربستانی
 روی میز مجلس نمایندگان امریکا

مخالفت کم سابقه با تأمین مالی دولتی 
مراسم تاج گذاری امپراطوری ژاپن


