
   ميثم ايراني: 
صلح امام حس��ن يك واقعه تاريخي است 
كه قابل رد كردن نيس��ت اما دليل صلح را 
بايد طبق سيره اهل بيت بررسي كرد. هر 
كس اين قس��مت تاريخ را بگويد و تنهايي 
امام و خيانت و ترس��ويي اطرافيان به اسم 
عقالنيت و هم نوايي شان با دشمنان را بازگو 
نكند قطعاً به اسالم و امت و آن امام  مظلوم 

خيانت كرده. 
   سياوش آقاجاني: 

امامان كار خود را بلدند، مي دانند كجا بايد 
به خاطر مراع��ات اكثريت ن��اآگاه در برابر 
معاويه متظاهر صلح كنند و كجا بايد مقابل 
يزيد فاس��ق با اكثريت ترسوي آگاه همراه 
نش��وند و صلح نكنند؛ ش��ما ببين خودت 
كج��اي كاري؟ نكن��د مدام با ش��عارهاي 
نداريم، نمي توانيم و نمي ش��ود، پشت امام 

جامعه را خالي مي كني!
   سيدامير سياح: 

 از مظلوميت هاي امام مجتبي)ع( با آن شجاعت 

حيدري، يكي هم اينكه ترسوها، بزدلي خود را 
با صلح آن بزرگوار مقايسه مي كنند. 

   عبداهلل گنجي: 
 از رئيس جمهور محترم با لباس روحانيت 
براي انطباق صلح امام حس��ن- معاويه با 
ايران- امريكا تعجب مي كنم؛  نقطه مقابل 
امام حسن)ع( مس��لمانان بودند و همين 
مسئله اطرافيان امام را دچار بحران تحليل 
كرده بود.  مسئله امام حسن وحدت درون 
جامعه اس��المي بود و به كسي واگذار كرد 
كه متأس��فانه از ن��گاه برخي س��ران وقت 
اسالم موجه بود. صلح امام حسن واگذاري 
حكومت ب��ود حاال ما به ك��ي و چه چيزي 
را بايد واگذار كنيم. االن غيريت بيروني و 
دشمن س��لطه طلب چه مي خواهد؟ آماده 

واگذاري چه هستيم؟
   سيدنظام الدين موسوي: 

در كربال فرمانده سپاه حس��ين)ع( يعني 
حضرت عباس)س( امان نامه ش��مر را رد 
كرد و تا پاي جان پاي امامش ايس��تاد. اما 

امام حس��ن)ع( زماني صلح را پذيرفت كه 
فرمانده سپاهش يعني عبيداهلل بن عباس با 
يك ميليون درهم رشوه، خود را به معاويه 
فروخت. تاريخ عوض مي شود وقتي علمدار 

عباس باشد يا ابن عباس!
   سيدمحمد ميرحسيني: 

تا كجا بايد اين مظلوميت امام حس��ن)ع( 
ادامه داشته باشد كه بعد از ۱۴۰۰ سال در 
امُّ القري شيعه، ش��خص دوم  مملكت پيام 
و هدف امام حس��ن)ع( از صل��ح تحميلي 
تحريف مي كنند. پ. ن: م��ا هنوز يادمون 
نرفته وضعيت كنوني كش��ورمون نتيجه 
برداش��ت اش��تباه و تحريف مذاكره وار از 

كربالست. 
   سيدمحمد حسيني: 

اصالح طلباني مث��ل تاج زاده ك��ه از صلح 
امام حس��ن دم مي زنند، نق��ش خائناني 
چون اش��عث  بن قيس را ب��ازي مي كنند 
كه حكمي��ت و ابوموس��ي اش��عري را بر 
امام عل��ي)ع( تحميل كردند و س��پاه امام 

مجتبي را از مقابله با معاويه منصرف و صلح 
را بر امام تحميل كردند. البته اين بار شتر در 

خواب بيند پنبه دانه!
   مهرداد ويس كرمي: 

كسي كه در دفاع از صلح با امريكا و اسرائيل، 
به صلح امام حس��ن )ع( اس��تناد مي كند، 
ناخودآگاه مردم ايران و فرماندهان لش��كر 
ام��ام خامنه اي را ب��ا مردم كوف��ه و امثال 
عبيداهلل ابن عباس اش��تباه گرفته و ضعف 
تحليل سياسي، اجتماعي و تاريخي خود را 

عيان ساخته است!
   امين نيكدل: 

بعد از بيعت مردم با امام حسن چند گروه 
تا توانستند كارش��كني كردند. از خوارج تا 
نفوذي هاي معاويه و گروه موسوم به حمرا 
اما آنكه بيش از همه امام حسن را آزار داد 
شكاكين بودند. آنها كه صبح در جبهه حق 
بودند و بعد از ظهر تبليغ معاويه مي كردند. 
آنها كه صبح دم از جنگ مي زدند و ش��ب 

دم از صلح.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنان حسن روحاني درخصوص درس گرفتن از صلح امام حسن)ع(

 تاريخ عوض مي شود 
وقتي علمدار عباس باشد يا ابن عباس!

حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، طي س�خناني بر آموختن از امام حسن)ع( تأكيد 
كرده و بيان داشته است: »بايد از امام حس�ن)ع( ياد بگيريم. او امام صلح و پيوند بود. 
او امامي بود كه با ايجاد وحدت براي حفظ اس�اس اس�ام گام برداشت. وقتي برخي از 
اصحاب امام حسن)ع( با لحن معترضانه از ايشان پرس�يدند كه چرا قبول كردي؟ چرا 
صلح كردي؟ چرا در برابر پيمان را امضا كردي؟ حضرت فرمود: جامعه اسامي و جهان 
اسام كه فقط شما 10 نفر و 20 نفر نيستيد! من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و 
ديدم اكثريت جامعه صلح مي خواهند. و من وقتي مردم اين را مي خواهند صلح را انتخاب 

مي كنم. راه امام مجتبي اين است كه مرد جنگ باشيم، به روز جنگ؛ مردم صلح باشيم 
به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگيديم و اگر در روز جن�گ صلح كرديم، هر دو خطا و 
اشتباه است. بايد به موقع بايستيم و جنگ كنيم و به موقع هم صلح كنيم.« اين سخنان 
با واكنش بسياري از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. آنها تأكيد داشتند 
كه اگر امام حسن)ع( به روز صلح رس�يد، به دليل خيانت سران و خواص و بي بصيرتي 
مردم بود و اگر مي خواهيم از تاريخ عب�رت بگيريم بايد مانع آن مواردي ش�د كه امام 
امت اسامي را به صلح و سازش رس�اندند. در ادامه برخي از اين واكنش ها را بخوانيد. 

 امام حسن)ع( بنيانگذار
 هسته هاي سخت جامعه سازي

سيدپويان حس��ين پور در توئيتر نوش��ت: به جرئت مي توان گفت بعد 
از رس��ول اهلل)ص(، بخش��ي از مهم ترين اركان و هس��ته هاي س��خت 
جامعه سازي شيعي، در دوران امام حسن)ع( بنيان گذاشته شد. معتقدم 
اگر شخصيت امام مجتبي)ع( درست براي ما انقالبي ها تبيين مي شد، 

چه بسا ديگر چالشي در فهم كار تشكيالتي و شبكه سازي نداشتيم... 

اين حرف ها فقط فرار از مسئوليت است!
حجت االسالم جعفريان در توئيتي نوشت: »اگر كمترين نتيجه برجام، 
اثبات پايبندي اخالقي ايران به تعهدات بين المللي و بي تعهدي امريكا 
و ديگر غربيان به توافقات بين المللي و انساني باشد، همين براي فضل 

حاميان برجام و ايران سربلند كافي است.«
كاربري با نام »دانش طلب« در پاسخ به او نوشت: »اول قرار بود تحريم 
را بردارد و چرخ زندگي مردم بچرخد. وقتي هيچ نتيجه اي نداد، هدف را 
عوض كردند و شد پايبندي ايران كه قباًل هم ثابت شده بود، جعفريان يا 
با مفهوم تحصيل حاصل آشنا نيست يا مثل روحاني و ظريف نمي خواهد 
به شكست برجام و خسارت هايش اعتراف كند، اين حرف ها فقط فرار 

از مسئوليت است«.

 »ضايعات غذايي« مردم ايران معادل
 ۵۰  درصد درآمد نفتي  كشور است!

كانال تلگرامي فرارو نوشت: يك پژوهش علمي ارزش مادي ضايعات 
مواد غذايي در ايران را ۱۵ ميليارد دالر برآورد كرده كه اگر اين رقم را با 
درآمد نفتي در شرايط غيرتحريم مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه 
مردم ما معادل تقريباً ۵۰ درصد درآم��د نفتي مان را با ضايعات غذا به 

سطل زباله مي ريزند!
سهم ايران از كل غذايي كه هر سال در جهان به هدر مي رود 2/7 درصد 
اعالم شده است! دكتر جالل الدين ميرزاي رزاز، رئيس انستيتو تحقيقات 
تغذيه اي و صنايع غذايي كش��ور گفت: بر همين اساس ضايعات مواد 
غذايي در ايران معادل ۳۵ ميليون تن اس��ت اين در حالي است كه در 
اتحاديه اروپا با 27 كشور عضو، تنها ۹۰ ميليون تن مواد غذايي راهي 

زباله ها مي شود.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پيامبر همه جهانيان
آيت اهلل احمد عابدي:

تقريباً در اين صد سال اخير اشتباهي در كتاب هاي فرهنگي ما 
رخ داده كه گفته مي شود پيغمبر اسالم. اما تا قبل از اين قرن اخير 
هر كتابي چه عربي و چه فارسي در مورد پيغمبر اكرم نوشته شده 
همه تعبير ها، رسول خداست. قرآن كريم هرجا از پيامبر اكرم ياد 
مي كند به عنوان رسول اهلل ياد مي كند. »لقد كان لكم في رسول اهلل 
اسوه الحسنه« و روايات نيز هميشه مي گويد رسول اهلل. در واقع 
پيغمبر خداست.  حضرت محمد )ص( پيامبر همه جهانيان است 
و تنها پيامبر مسلمانان نيست و به كار بردن تعبير »پيامبر اسالم« 
درست نيست و اين واژه ساخته غربي هاست. انگليسي ها چون 
پيامبر)ص( را قبول نداشتند و نمي خواس��تند ايشان به عنوان 
پيامبر )ص( همه بشريت معرفي شود اين تعبير را درست كردند 
و در يك قرن اخير بر س��ر زبان ها انداختند. در حالي كه پيغمبر 
براي همه بش��ريت آمده است و مس��لمان و غيرمسلمان ندارد.  
در طول ۱۳ قرن بعد از اس��الم در هيچ نوشته اي از بزرگان دين 
يا تعابيرشان، تعبير پيامبر اس��الم به كار نرفته و مسلمانان همه 
حضرت محمد)ص( را با عنوان رسول اهلل و پيامبر خدا مي شناسند 
اما انگليسي ها براي پيشبرد اهداف ضداسالمي خود اين تعبير را 

درست كردند و متأسفانه در ميان ما هم رواج يافته است.
منبع: كانال استاد احمد عابدي در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

دكتر فردين عليخواه با انتش��ار تصوير فوق در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: اين روزها 
ش��بكه هاي اجتماعي يكي از مهم ترين ابزارهاي ترويج اختالل خودزشت انگاري اند. مراقب 
باشيم تا فريب آنها را نخوريم. آنچه زشت است بدن ما نيست. زشت، اشاعه يك بدن به عنوان 
بدن معيار و استاندارد، و به دنبال آن تحقير ساير بدن هاست. شماره بدنت رو بفرست... عجب 

استعاره اي! هر بدن يك شماره دارد!

سيدياس��ر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يكي از خصوصيات ليبراليسم ايراني 
اين است كه وقتي مي خواهد به تاريخ اسالم 
مراجعه كند، رجوعش ب��راي درس گرفتن 
نيست، براي درس دادن اس��ت! اين جريان 
نمي خواهد از تك��رار فجايعي كه خون به دل 
ائمه اطهار)س( ك��رد، جلوگيري كند و خود 
متذكر ش��ده و به اصحاب تذكر دهد كه چه 
كنيم تا علي)ع( خانه نشين نشود و حسن)ع( 
بي ياور نماند و حسين)ع( شهيد نشود. بلكه 
دقيقاً مي خواهد همان فاجعه گذش��ته را بار 
ديگر در حال رقم بزند و نقشي كه براي خود 
تعريف مي كند، نقش طلحه ابن عبيداهلل ها 
و ابوموسي اشعري ها و عبيداهلل ابن عباس ها 
و اش��عث ابن قيس ها و ش��بث ابن ربعي ها و 
سعد ابن ابي وقاص ها و عبداهلل  ابن عمرهاست. 

يعني پرچمدار انتصاب غدير و مدعي نصب 
الهي ائمه و مخالف حكومت يزيد نيست، بلكه 
خانه نشيني علي)ع( و صلح حسن)ع( و كنار 

آمدن حسين)ع( با يزيد را مي خواهد. 
شايد نتوانيم اين جماعت را تغيير دهيم، اما 
حتماً مي توانيم به مردم بگوييم مبادا گمان 
كنيد اينها به راه س��لمان و ابوذر و محمد ابن 
ابي بكر و مالك اشترند، اينان اسالف اشعري ها و 
اشعث ها هستند. اين ها همان جماعتي هستند 
كه اميرالمؤمنين را خانه نشين كردند و معاويه 
را بر تخت نشاندند و حسين)ع( را در صحراي 
كربال تنها گذاشتند. و برتري ملت ايران بر ملت 
حجاز در عهد رسول اهلل)ص( و ملت كوفه در 
عهد اميرالمؤمنين)ع( همين است كه تاكنون 
اجازه نداده خواص عافيت طلب و سست عنصر، 

حادثه هاي تلخ آن دوران را تكرار كنند.

دكتر حسن س��بحاني، اس��تاد تمام اقتصاد 
دانش��گاه تهران، در كان��ال تلگرامي خود در 
خصوص »اقتصاد اس��المي« نوشت: از نحوه 
و چگونگ��ي ورود عمده اف��راد محترمي كه 
با رويكرد ان��كار و رد به »اقتصاد اس��المي« 
مي پردازند اين واقعيت استنباط مي شود كه 
ضرورت دارد به جاي اينكه توضيح داده شود 
»اقتصاد اسالمي« چه هست، اولويت دارد كه 
براي آنان تبيين شود »اقتصاد اسالمي« چه 
نيست. زيرا تا زماني كه منكران، ماهيت آنچه 
را كه منكر آن هستند، نشناسند و در نتيجه 
در انتش��ار ديدگاه هاي خودشان، به مواردي 
اش��اره كنند كه »اقتصاد اس��المي« نبوده و 
صرفاً پنداشته هاي آنان از »اقتصاد اسالمي« 
است، منطقاً امكان بحث و نقد عالمانه پيرامون 
»موضوع« مقدور نمي ش��ود به اين دليل كه 
از لوازمات اوليه محاجه علمي، اش��تراك بر 

مفاهيم واحد از موضوع مورد بحث است.
بر اين اس��اس متذكر مي ش��ود كه تحقيقاً 
»اقتصاد اسالمي« اقتصاد رژيم هاي سياسي 
منسوب به اسالم نيست و اين گونه نمي باشد 
كه به عنوان مثال چون در ايران نظام سياسي، 
اسالمي است پس اقتصاد جمهوري اسالمي 
هم، همان اقتصاد اسالمي است. ساده ترين 
دليل بر اين حقيقت آن است كه در كشورهاي 
متعددي، اقتصاد اسالمي موضوع تحقيق و 
تدريس و مباحثه است اما اصوالً نظام سياسي 

آن كشورها، اسالمي نمي باشد .
از س��وي ديگر نس��بت دادن اقتصاد ايران و 
وضعيت غم انگيز اقتص��ادي آن به »اقتصاد 

اسالمي« و انتساب بانكداري هرگز »غير ربوي 
نشده آن« به بانكداري اسالمي، تحقيقاً و صرفاً 
در يك نگرش خوش بينانه به موضوع، حاكي از 

نشناختن »اقتصاد و ماليه اسالمي« است.
اقتصاد اسالمي و همچنين مباحث مرتبط به 
ماليه آن، از سال هاي قبل از انقالب اسالمي و 
البته در مقياسي به مراتب محدودتر در ايران 
مطرح بوده و كاركردهاي اقتصاد ايران به لحاظ 
تجربه نتايج رس��واي تحميل سياست هاي 
تعديل بر س��اختارهاي ناكارآم��د آن، هيچ 
ارتباطي به رونق نسبي امروزين اقتصاد و ماليه 
اسالمي ندارد و اين در حالي است كه امكان 
وارد شدن آسيب هاي بسيار از ناحيه »اقتصاد 
ايران« به »اقتصاد اس��المي« همواره مطرح 

بوده و در عمل هم اتفاق افتاده است.
با وجود اين انصاف حكم مي كند كه ما همه 
كساني را كه »اقتصاد اس��المي« را متأثر از 
نظام سياسي جمهوري اسالمي مي شناسند، 
يا  بانكداري مبتني بر بهره فعلي را، به اسالم 
نس��بت مي دهند از منكران اقتصاد اسالمي 
نشناسيم زيرا بسياري از آنها معتقدند اسالم 
از اتهام تحميل مشكالت اقتصادي بر زندگي 
مردم مبري اس��ت. در عين ح��ال همچنان 
اين ابهام توأم با كنجكاوي و كياس��ت وجود 
دارد كه كاركرد برخي دانايان آشنا به مباني 
اقتصاد ايران را كه احتماالً آگاهانه، با تمسك 
به كاس��تي هاي وحش��تناك كنوني اقتصاد 
ايران، از طريق انتساب آن به اقتصاد اسالمي، 
دس��تاويزي براي انكار »اقتصاد اس��المي« 
مي سازند؛ بايد چگونه تأويل و تفسير نمود؟!

اينستاگرام مروج اختالل خودزشت انگاري...

مهدي محم��دي در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: چند س��ال قبل يك سند دولتي در 
امريكا با عنوان استراتژي ملي ضدتروريسم 
تأكيد كرده بود مهم ترين تهديد براي امنيت 
ملي امري��كا »افراط گرايي داخلي« اس��ت. 
آن روز، محتواي آن س��ند بيشتر به عنوان 
يك »برآورد اطالعاتي« در نظر گرفته ش��د 
اما اكنون در آس��تانه انتخابات ۱۳ آبان، اين 
تهديد كاماًل برجسته و تحت تأثير كمپين 
دونال��د ترامپ ب��ه ويژگي اصل��ي جامعه و 

سياست در امريكا تبديل شده است.
ترامپ اس��اس كمپين خ��ود را ب��ر تحريك  
نژادپرستي استوار كرده. جامعه امريكا كاماًل 
دوقطبي شده و كس��ي از طرفين قصد ندارد 
زير بار ديگري برود. نه دموكرات ها و نه ترامپ، 
ديگر حاضر نيس��تند حتي يك دقيقه حضور 

ديگري را در كاخ س��فيد تحمل كنند. ترامپ 
آشكارا گفته هر نتيجه اي جز پيروزي خود را 
تقلب فرض كرده و نخواهد پذيرفت. در حالي 
كه او تهديد كرده بود اعالم پيروزي بايدن كل 
امريكا را تبديل به ميناپولي��س خواهد كرد، 
موافقانش خود را براي درگيري مس��لحانه با 
مخالفان تمرين مي دهند. دهه ها دولت امريكا 
براي كشورهاي ديگر توطئه هايي از اين دست 
تدارك دي��ده و بي رحمانه اجرا كرده اس��ت. 
حداقل ما در ايران به خوبي مي دانيم كه امريكا 
چطور س��عي مي كند هر انتخاباتي را به يك 
بحران امنيت ملي تبديل كند. حاال امريكايي ها 
در چاهي افتاده اند كه س��ال ها براي ديگران 
مي كنده اند. بايد صبر ك��رد و ديد چه خواهد 
شد. مسئله فقط ترامپ نيست، فاشيسم نهفته 

درون جامعه امريكا بيدار شده است.

فاشيسم به خانه بازگشته است؟

رجوع به تاريخ براي عبرت يا براي توجيه؟!

اقتصاد اسالمي چه نيست...

عليرض��ا تقوي ني��ا در كان��ال تلگرام��ي 
»روشنگري« نوش��ت: پس از روشن شدن 
پي��روز نهايي بحران س��وريه، ف��از بعدي 
تالش هاي اياالت متحده و غرب مشخصاً 
متوجه لبنان و مقاومت آن ش��د. با توجه 
به توان نظامي بس��يار باالي اين گروه كه 
در بحران س��وريه نيز تجربي��ات فراواني 
بدان افزوده ش��د، براي رژيم صهيونيستي 
و متحدان غربي اش اثبات ش��د كه نابودي 
حزب اهلل طريق نظامي بسيار سخت خواهد 
بود بنابراين الگوي مقابله ب��ا ايران را براي 

لبنان برگزيدند.
در دوران نخس��ت وزيري س��عد حري��ري 
براي افراد اه��ل تحليل ثابت ش��د كه وي 
انگيزه و توان ايس��تادگي در برابر س��الح 
مقاومت را نداش��ته و بناي نوعي همكاري 
با ۸ م��ارس دارد . بنابراين س��مير جعجع 
رئيس حزب »القوات اللبنانيه« ديداري با 
محمد بن س��لمان ترتيب داد و تا توانست 
نسبت به نخس��ت وزير جوان سعايت كرد. 
در نتيجه وليعهد سعودي نيز كه بين سران 
كش��ورهاي عربي با خدمت��كاران كاخش 
تف��اوت خاصي قائ��ل نبود، در ي��ك اقدام 
عجيب حريري را گروگان گرفته و مجبور به 
استعفاي تلويزيوني كرد. همزمان كوشش 
كرد تا براي بهاء حريري ب��رادر بزرگ تر و 
تندروي سعد براي رياست المستقبل بيعت 
بگيرد. لكن ب��ا پي گيري هاي بهيه حريري 
)عمه سعد و شخصيت پرنفوذ المستقبل(، 
سيدحسن نصراهلل، ميشل عون و به خصوص 
رئيس جمهور فرانسه، عربستان ناچار شد 

نخست وزير لبنان را آزاد كند .

پس از آنكه ائتالف ۸ م��ارس در انتخابات 
2۰۱۸ توانس��ت اكثريت پارلمان لبنان را 
در اختيار گيرد، برخالف نظر بس��ياري از 
صاحب نظ��ران بار ديگر نخس��ت وزير را از 
جناح ۱۴ مارس انتخاب كرد. سعد حريري 
رهبر حزب المستقبل كه مهم ترين جريان 
اهل سنت لبنان و جزو مخالفان حزب اهلل 
به ش��مار مي آمد، مجدداً با رضايت سران 

مقاومت به رياست كابينه رسيد .
فاز بعدي تالش دولت ترامپ و س��عودي، 
فش��ار اقتصادي به مردم لبنان و همزمان 
فشارهاي سياس��ي براي استعفاي كابينه 
ب��ود ك��ه در نهايت منج��ر به س��رنگوني 
حريري در پي اعتراضات مدني شد. البته 
عامل نارضايتي ه��اي مدني صرفاً فش��ار 
و تحريم ه��اي خارج��ي نبود بلكه فس��اد 
سازمان يافته رؤساي احزاب و جريان هاي 
سياس��ي )از جمله خود سعد حريري( نيز 

مزيد بر علت گشت.
با روي كار آمدن حسان دياب كه وابستگي 
حزبي ب��ه جريانات سياس��ي اهل س��نت 
نداش��ت و يك تكنوكرات بود فش��ارهاي 
خارجي با مشكالت جدي اقتصادي ناشي 
از دولت ه��اي پيش��ين تجمي��ع گرديد و 

نارضايتي ها را به اوج رساند.
وقوع انفجار بن��در بيروت و اعتراضات پس 
از آن كاف��ي بود تا حس��ان دي��اب عطاي 
نخس��ت وزيري را ب��ه لقايش بخش��يده و 
اس��تعفا دهد. پس از فاجعه بن��در بيروت 
و طرحي كه مكرون ارائه ك��رد، نيروهاي 
سياسي اهل سنت لبنان به دنبال چهره اي 
مقبول و نزديك به اليزه بودند كه در نهايت 
پس از رايزني بر س��ر مصطفي اديب توافق 
كردند. حريري با نخست وزيري وي مشكلي 
نداشت لكن فشارهاي س��نگين سعودي 

باعث شد وي زير ميز توافقات بزند.

هفته گذشته پس از اعالم اين مطلب توسط 
رئيس جمهور لبنان كه نخس��ت وزير بايد 
ظرف يك هفته انتخاب ش��ود، او بالفاصله 
در يك گفت وگوي تلويزيوني خود را نامزد 
كرد و دو جمله مهم گفت؛ نخست اينكه به 
جعجع و جنبالط هيچ اعتم��ادي ندارد و 
همچنين خطاب به حزب اهلل گفت: امريكا 

در لبنان مشكلش با حزب اهلل است.
معناي جمل��ه دوم اين بود ك��ه حزب اهلل 
بايد دخالتش را ب��ه حداقل برس��اند و به 
او اجازه تش��كيل دولت بده��د )حزب اهلل 
فراكس��يون اكثريت را در اختي��ار دارد(. 
در اينجا خاطرنش��ان مي شود حريري هم 

تابعيت سعودي دارد و هم فرانسه .
در اين خص��وص نگارنده معتقد اس��ت در 
شرايطي كه بن سلمان تأكيد دارد تا وقتي كه 
حزب اهلل خلع سالح نشده، در لبنان نبايد هيچ 
دولتي تشكيل شود و خأل سياسي همزمان با 
حصر و فشار اقتصادي تداوم يابد، رفتارهاي 
سعد حريري نوعي سركشي نسبت حاكمان 
س��عودي و امريكا و نزديكي به سياست هاي 

فرانسه را به تحليلگران القا مي كند.
حريري مطمئناً گزينه مورد عالقه حزب اهلل 
نيست اما نبايد فراموش كرد گزينه مطلوب 
امريكا، رژيم صهيونيستي و سعودي، نبود 
دولت در لبنان و فشل بودن اداره اين كشور 
است و اگر وي به رياس��ت دولت برسد ، اوالً 
حمايت بخش اصلي اهل س��نت را پش��ت 
س��ر خود خواهد داش��ت و ثانياً امور دچار 
س��اماندهي نس��بي ش��ده و تير دشمنان 
حزب اهلل در به حداكثر رس��اندن نارضايتي 

مردمي به سنگ خواهد خورد.

نخست وزيري حريري و شكست پروژه سعودي- امريكايي
   گزارش


