استقرار  9هزار پلیس ضدشورش در اسالمآباد

سهشنبه  14آبان 1398
وطنامروز شماره 2784

با توجه به ادامه تظاهرات حزب جمعیت علمای اسالم ،مقامات وزارت کشور پاکستان تصمیم گرفتند پلیس اسالمآباد پایتخت این کشور را با  9هزار
نیروی ضدشورش تقویت کند .قرار است نیروهای ویژه نظامی در مناطق حساس و خطوط قرمز اسالمآباد مستقر شوند .این در حالی است که نخستوزیر
پاکستان اعالم کرده تا زمانی که مخالفان قوانین را زیر پا نگذارند مانع برپایی تظاهرات آنها نخواهد شد.

بینالملل

دور دنیا

همزمانباآمادگیعادلعبدالمهدیبرای اصالحاتدر کشور اعالمشد

افشای پروژه محرمانه
آمریکا برای تجزیه عراق
سالحهای جنگی و بمب استفاده میکنند.
گروهبینالملل:بیانیهیکشنبهشبعادلعبدالمهدی،نخستوزیر
وی ادامه داد که یک کمیته تحقیقات به ریاست وزیر بهداشت
عراق مبنی بر قول بازنگری در مواضع قوای سهگانه عراق اتفاق
و س��ایر طرفهای دولتی و غیردولتی برای تحقیق درباره انواع
مهمی بود که به وضوح میتواند گره از کار فروبسته این کشور
تجهیزات مورد استفاده نیروهای امنیتی در دفاع از مواضع خود
در چند هفته گذشته باز کند.
تش��کیل شده است .این در حالی اس��ت که نیروهای امنیتی
از طرفی انتشار این بیانیه از سوی عبدالمهدی امید گروههای
همچنان دس��تورات شدیداللحنی دریافت کردهاند برای اینکه
عراقی برای ادامه حضور وی در قدرت را دوچندان کرده است.
از گلولههای جنگی یا سالحهای کشنده در تظاهرات استفاده
پیش از این ،برخی گروههای عراقی از جمله برخی طیفهای
نکنند .در همی��ن رابطه ،نیروهای امنیتی هیچ اقدام هجومی
ش��یعه مثل مقتدا صدر خواس��تار برکناری و استعفای عادل
ضد تظاهرکنندگان انجام ندادند ،مگر اینکه در حمله به مواضع
عبدالمهدی شده بودند که به نظر میرسد با تحوالت اخیر این
نیروهای امنیتی در پلهای السنک و الجمهوریه یا حمله به مراکز
کشور ،از این درخواست خود عقبنشینی کرده باشند.
دولتی در بغداد و استانهای دیگر وارد عمل شدهاند.
عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر عراق یکشنبهشب بیانیهای را
دیروز عالوه بر واکنش نخستوزیر عراق ،برخی طیفهای
درباره اعتراضات این کشور که همچنان ادامه دارد ،صادر کرد
سیاسی این کشور نیز با مشاهده دستهای پنهان برای منحرف
و گفت تظاهرات ،نظام و س��اختار سیاسی کشور را تکان داد و
کردن اعتراضات ،خواستار جداشدن حساب مردم عادی معترض
باعث شد  3قوه در مواضع خود بازنگری کنند.
از افراد خرابکار شدند .در همین ارتباط ،قیس الخزعلی ،رهبر
نکته قابل توجه بیانیه عادل عبدالمهدی این اس��ت که وی
جنبش عصائب اهلالحق عراق گفت باید پرونده تظاهرکنندگان و
اشاره دقیقی به اصالحات مدنظر قوای سهگانه عراق نکرده است.
افراد خرابکار را از هم جدا کرد .قیس الخزعلی
در روزهای گذشته البیهای گستردهای
بین طیفهای مختلف سیاسی عراق برای تجزیهعراقهموارهیکیازآرزوهای در گفتوگو با شبکه االیام خاطرنشان کرد:
حل بحران سیاسی این کشور انجام شد و آمریکاییها در عراق پس از صدام س��خنان و تذکراتی که قب�لا داده بودیم،
به نظر میرسد بیانیه عادل عبدالمهدی به ب�وده اس�ت .آمریکاییها در چند پیشبینی نبود ،بلکه تذکراتی بودکه بر اساس
ماه گذش�ته دیدارهای فراوانی را اطالعات موجود درباره آن حرف زده بودیم.
نوعی خروجی همان رایزنیها باشد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم ج��دا کردن
دیروز همچنین در «وطن امروز» به نقل
به صورت پنهان با س�ران طوایف
از خبرگزاریهای عراقی از کش��ف شبکه اهل سنت عراق داشتهاند .مسعود تظاهرکنن��دگان از افراد خراب��کار نفوذی
حامیان معترضان که توسط امارات شارژ بارزانی حامی دیگ�ر تجزیه عراق تصریح کرد :همه ما حامی تظاهرکنندگان
مالی میشدند نوش��تیم .به نظر میرسد است که از حمایت کاخ سفید هم مس��المتجو هس��تیم و آنها باید مس��یر
مسالمتآمیز خود را ادامه دهند ،البته باید
با مسجل ش��دن دخالتهای خارجی در
برخوردار است
صف خود را از خرابکاران جدا و از آسیب زدن
اعتراض��ات عراق ،دولتمردان این کش��ور
به نیروهای امنیتی خودداری کنند .الخزعلی خاطرنشان کرد :اکثر
تصمی��م گرفتهاند با جدا کردن خواس��تههای مردمی از پروژه
دفاتر حشدالشعبی در حالی هدف قرار گرفته است که بیشتر
امنیتی امارات و عربس��تان ،خیابانها را از مردم عادی خالی و
اعضای این دفاتر در سیاست حضور ندارند و فعال نیستند .وی
زمینه برخورد با نیروهای اطالعاتی بیگانه را که در چند هفته
افزود :برخی کشورها به دنبال ایجاد آشوب ،ناآرامی و جنگ
گذشته تالش زیادی برای منحرف کردن اعتراضات داشتند ،آماده
داخلی در عراق هستند ،رژیم صهیونیستی و امارات در این
کنند .عبدالمهدی ،نخستوزیر عراق دیروز اشاره مستقیمی به
توطئه داخلی در عراق فعال هستند .پولهای امارات و یکی
انحراف در خواستههای مردمی داشت و به عده قلیلی که تالش
از فرماندهان ارشد نظامی درگیر این توطئه هستند .مزدوران
میکنند فضا را به خشونت بکشانند اشاره و تاکید کرد این عده
گروهه��ای محل��ی و کمککننده به ای��ن توطئه ،گروههای
ارتباطی با تظاهرات ندارند ،بلکه از تظاهرات به عنوان سپر انسانی
انحرافی و افراد طرد شده از احزاب و عناصر بعثی هستند.
برای اقدامات خود در قطع مسیرهای مواصالتی و آتشسوزی
الخزعل��ی گفت :هدف نخس��ت دش��من در روزه��ای اول
و قتل و غارت و درگیری با نیروهای امنیتی استفاده میکنند.
اکتب��ر ،ایجاد ناآرامی ،آش��وب و رس��اندن تعداد کش��تهها به
آنها حتی برای این منظور از کوکتل مولوتف ،منجنیق و حتی

اتحاد تاریخی رهبران ونزوئال و کوبا علیه تحریمهای آمریکا
آمریکای التین دیروز بار دیگر محور اخبار حوزه آمریکا قرار
گرفت .کوباییها که پس از سفر اوباما به کشورشان در چند
سال پیش هیچ یک از وعدههای آمریکاییها را محقق شده
ندیدند ،در اقدامی مهم با ونزوئالییها پیمان برادری بستند.
بن��ا ب��ر آنچ��ه خبرگ��زاری
رویترز گزارش داده ،رهبر حزب
کمونیست کوبا ،رئیسجمهوری
ای��ن کش��ور و رئیسجمهوری
ونزوئال اعالم کردند ،تحریمهای
آمریکا صرفا باعث نزدیکی بیشتر
هاوانا و کاراکاس میشود .رائول
کاس��ترو رهبر حزب کمونیس��ت کوبا ،میگوئل دیاز کانل،
رئیسجمهوری این کشور و نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری
ونزوئال با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا تاکید کردند
تحریمهای تنبیهی ایاالت متحده صرفا موجب تحکیم اراده
آنها در اتحاد بیشتر و حمایت از تغییر اجتماعی در منطقه
میشود.
این سه نفر در نشست 3روزه همبستگی در هاوانا ،پایتخت
کوبا شرکت کرده بودند که بیش از  ۱۳۰۰فعال اجتماعی
بویژه از آمریکای التین در آن حضور داشتند .در این نشست
 3روزه که یکشنبه پایان یافت ،همچنین به بررسی راههایی
برای مقابله با تهاجم سازمانیافته آمریکای امپریالیست علیه
دولتها و جنبشهای سوسیالیست و مترقی پرداخته شد.

روسایجمهوری ونزوئال و کوبا در پایان نشست یادشده
در یک س��خنرانی تلویزیونی اتهامات مطرح شده از سوی
واش��نگتن درباره دست داش��تن آنها در ناآرامیهای سایر
کشورها یا مسؤول بودن دولتهای چپگرا را مورد تمسخر
قرار دادند.
حضور رئیسجمه��وری ونزوئال
در این نشس��ت همچنین نشان داد
که کوبا ،این متحد استراتژیک خود
را با وجود اقدامات واشنگتن و سایر
کش��ورهای غربی و آمریکای التین
در متقاع��د کردن هاوان��ا برای کنار
گذاشتن کاراکاس ،به حاشیه نرانده است .رئیسجمهوری
کوبا به ناآرامیها در شیلی و انتخابات آرژانتین اشاره کرد و
گفت :آنها ما را به دامن زدن به ناآرامیها متهم میکنند ،در
حالی که خودشان اصال توجهی به خواستههای مردمی که
در خیابانها هستند ،نمیکنند؛ نئولیبرالیسم یک شکست
اقتص��ادی و یک فاجعه اجتماعی اس��ت .وی گفت :دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری ایاالت متحده و مجلس جنگطلبان
کهنهاش حمالتی را علیه انقالب کوبا ،انقالب بولیواری و سایر
کشورهای آمریکای التین و دولتها و رهبران چپگرای آنها
انجام میدهند .رئیسجمهوری کوبا همچنین ایاالت متحده
را به محاصره کشورش با اعمال تحریمها علیه کشورهای ثالث
متهم کرده است.

شلیک به جوان فلسطینی برای تفریح

یک قاضی اس��رائیلی درباره پرونده زخمی شدن یک
جوان فلسطینی توسط یکی از عناصر زن پلیس گارد مرزی
رژیم صهیونیستی بدون اینکه هیچ خطری برای آنها داشته
باش��د ،هدف از این حادثه تیراندازی را تفریح و سرگرمی
خواند! شبکه ۱۳رژیم صهیونیستی فاش کرد ،عناصر پلیس
مرزی یک سال و نیم پیش اقدام به تیراندازی به سمت یک
فلسطینیبیدفاعکردندکهمنجربهشکستگیکمرششد،
این در حالی بود که او خطری برای آنها ایجاد نکرده بود.

درخواست غیرقانونی اپوزیسیون
بولیوی

هزاران نفر بود ولی نزدیک ش��دن اربعین حسینی ،نقشه اول
آنها را به شکست کشاند ،زیرا تظاهرات به دلیل اربعین حسینی
متوقف شد ،آنها در هدف نخست خود به دنبال این بودند که
حشدالشعبی را رودرروی مردم قرار دهند .الخزعلی خاطرنشان
ک��رد 99 :درصد تظاهرکنندگان ارتباطی با گروههای خارجی
ندارند ،بلکه تظاهرکنندگان مسالمتجو هستند و من درباره
ی��ک درصد دیگر صحبت میکنم .ه��دف دوم توطئهگران در
بیس��توپنجم اکتبر ،آتش زدن مقرهای حشدالشعبی بویژه
عصائ��ب اهلالحق بود .توطئهگران در آتش زدن این مقرها از
همه تجهیزات نظامی استفاده کردند ولی شیوه شهادت فرمانده
عصائب و انتشار ویدئوی آن سبب شکست هدف دوم دشمن
شد .الخزعلی افزود :امروز تغییر تنها یک فرد ،راهحل نیست،
بلکه تغییرات اساس��ی باید صورت گیرد .مشکل ما در زمینه
قانون اساسی است ،اگر نظام پارلمانی اصالح نشود ،موضوع
سهمخواهی حل نخواهد شد .معترضان باید بدانند که تغییر
تنها یک ش��خص (اش��اره به نخس��توزیر) مشکالت را حل
نخواهد کرد.
■■لو رفتن پروژه تجزیه عراق

تجزیه ع��راق همواره یکی از آرزوهای آمریکاییها در عراق
پ��س از صدام بوده اس��ت .این پ��روژه بارها به دالیل مختلفی
چون یکصدا بودن سیاسیون عراق یا بیمیلی مردم به شکست

منتهی شده است .در این میان
اما آمریکاییها ناامید نیستند و هر
از گاهی به بهانهای سعی در زنده کردن
این پروژه میکنند.
آنها در تازهترین تالش خود امید ویژهای به اعتراضات اخیر
عراق داشتند و با به خشونت کشیدن اعتراضات تالش کردند
راهی برای تحقق این خواسته خود بیابند.
اهمیت این موضوع تا جایی است که برخی سیاستمداران
عراقی کموبیش به آن توجه و اش��اره ویژهای داشتند و برخی
نمایندگان هم به صراحت از آن سخن گفتند.
در همین ارتباط ،حنین القدو ،نماینده ائتالف البنا در پارلمان
ع��راق درباره طرحهای جدید ایاالت متحده آمریکا علیه عراق
هشدار داد .القدو به پایگاه خبری «المعلومه» گفت که واشنگتن
با رهبران بلندپایه اهل تسنن در حال برنامهریزی است تا مسأله
[تشکیل] منطقه و تقسیم این کشور به مناطق سنی ،کردی و
شیعه را اجرایی کند .وی تصریح کرد که در طرح آمریکا ،منطقه
سنینشین ،شامل استانهای االنبار و صالحالدین و بخشی از نینوا
و دیاله خواهد بود .این نماینده عراقی گفت که نیروهای کرد نیز
حامی تالش رهبران سنی برای ایجاد یک منطقه سنی هستند
تا با جدا شدن از عراق ،دستاوردی بهدست آورند.
القدو بر این باور اس��ت که آمریکا صراحتا حامی تقس��یم
عراق به مناطق فرقهای است و از طریق سرنگون کردن دولت
عبدالمهدی ،تالش میکند یک منطقه متعلق به اهل تس��نن
ایجاد کند .ائتالف الفتح عراق نیز روز گذشته خبر داد که آمریکا
و رژیم صهیونیستی بار دیگر تالش میکنند بتوانند رفراندومی
برای تشکیل یک کشور کرد برگزار کنند و بدین ترتیب چند
استان شمالی عراق از این کشور جدا شود.

تجزیه عراق؛ از اوباما تا ترامپ

سال  2015که اوج مبارزه عراقیها با داعش بود سیاستگذاران جمهوریخواه کمیته خدمات مسلح کنگره آمریکا به
بهانه نگرانی از نفوذ ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن کشورهایی برای شبهنظامیان کرد و سنی عراق شده بودند.
جو بایدن ،معاون رئیسجمهور وقت آمریکا ژوئن سال  ۲۰۱۳خواستار برپایی اقلیم شیعی ،سنی و کردی شده و راهکار
بحران عراق را تبدیل آن به  3اقلیم دانسته بود.

افشای نقش داماد ترامپ در پرونده خاشقجی
یک افش��اگر مدعی ش��د پیش از آنکه جمال خاشقجی
کش��ته و نابود ش��ود« ،جرد کوش��نر» دام��اد ترامپ مجوز
بازداشت این روزنامهنگار منتقد سعودی را به محمد بنسلمان،
حاکم دوفاکتوی س��عودی داده بود .سازمان اطالعات ترکیه
ای��ن تماس را ردگیری ک��رده بود و
اردوغان بعدا از آن ،برای وادار کردن
ترام��پ به خارج ک��ردن نیروهایش
از شمال س��وریه اس��تفاده کرد .به
گزارش دیلیمیل ،بازرس��ان کمیته
اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا
(تحت رهب��ری دموکراتها) از این
ادعاها مطلع هستند و مصممند بررسیهای بیشتری در این
رابطه انجام دهند و همزمان تحقیقات استیضاح ترامپ بابت
تعامالت او با اوکراین را پیش ببرند .شمار افشاگران اطالعاتی
که حاضرند مدارکی به این کمیته استیضاح ارائه دهند 7 ،تن
عنوان شده و تا امروز مشخص شده است که  3تن از آنان از
افسران سازمان اطالعات مرکزی آمریکا هستند .جرد کوشنر،
مشاور ارشد کاخ سفید و داماد رئیسجمهوری آمریکاست و
در جریان قتل خاشقجی از محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی
جانبداری کرد .پس از آنکه اطالعاتی از ارتباطات کوش��نر با
بنسلمان در واتساپ درز کرد ،مناسبات این دو در کانون توجه
و بررسی قرار گرفت .دموکراتهای کنگره با ارسال نامههایی
به کاخ سفید خواستار اسنادی درباره استفاده مشاوران ارشد

ترامپ از ایمیل شخصی و سیستمهای پیامرسان شدند .طبق
اظهارات این افشاگر که هویت او ناشناس مانده است ،کوشنر
ی برای بازداشت خاشقجی را تایید
طرحهای عربستان سعود 
کرده بود و تماس آنها از چش��م سازمان اطالعات ترکیه دور
نماند .بعد از مدتها ،رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه در
تماس تلفنی با ترامپ از او خواست
نیروهایش را از شمال سوریه خارج
کن��د تا نیروهای کرد را هدف قرار
ده��د و از موضوع تماس کوش��نر
به عنوان اهرم فش��ار استفاده کرد.
پس از این تماس ،نیروهای آمریکایی به دستور ترامپ خارج
شدند و عملیات ترکیه که با انتقادها و محکومیتهای فراوانی
همراه شد ،به جریان افتاد و مدتی بعد ،با توافق و میانجیگری
روسیه خاتمه یافت .ماجرای معاونت کوشنر در قتل خاشقجی
در شرایطی عرصه را بر ترامپ تنگتر خواهد کرد که کنگره
آمریکا هفته گذشته قطعنامه آغاز تحقیقات از رئیسجمهور و
اطرافیانش در رابطه با «اوکراین گیت» را با  232رای مثبت
تصویب کرد .با این حساب به نظر میرسد ماههای آتی برای
ساکنان کاخ سفید با دشواریهای زیادی همراه باشد و حزب
جمهوریخواه به عنوان پایگاه حزبی حامی ترامپ احتماال در
پی معرفی گزین ه دیگری به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری
 2020خواهد بود.

حسن هانیزاده
کارشناس خاورمیانه

حوادث سیاسی و اجتماعی لبنان طی  3سال اخیر نتیجه
سلسلهتعارضاتطایفهایبهمنظورکسبسهمبیشترازقدرت
است .در اتمسفر سیاسی لبنان طوایف و گروهها نقش پررنگی
دارن��د و هرکدام از آنها عالوه بر پتانس��یل نیروهای داخلی،
جهتگیریهای متفاوتی نسبت به قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای دارند که در روند کسب سهم بیشتری از قدرت
از آن بهره میگیرند.
با توجه به اینکه سعد حریری از پشتوانه عربی و بینالمللی
مطلوبی نسبت به دیگر شخصیتهای سیاسی لبنان برخوردار
اس��ت ،طی سالهای گذش��ته توانس��ت نفوذ بیشتری بر
جریانهای سیاسی درون حکومت اعمال کند .این امر سبب
شد وی به عنوان گزینه مورد توافق جریانهای مختلف سیاسی
به عنوان نخستوزیر انتخاب شود.
طی  2س��ال گذشته اما با تغییر نگرش حریری به وقایع
سیاسی و درک این حقیقت که اتحاد استراتژیک با نظامهای
سیاسی مستبد نظیر عربستان سعودی آینده خوشایندی را
برای لبنان به ارمغان نخواهد داشت ،در پی موازنه قدرت بین
قدرتهای منطقهای برآمد که بر اثر آن روابط وی با بنسلمان

بشدت دچار فراز و فرود شده تا جایی
که ولیعهد سعودی در جریان سفر
حریری به عربستان دستور بازداشت
وی و توقیف اموال نخستوزیر لبنان
در عربستان را صادر کرد.
در ادامه پس از آزادی و بازگشت
حری��ری به لبن��ان ،س��عودیها و
آمریکاییه��ا در اقدامی مش��ترک
کمکهای مالی به لبنان را قطع کردند که در نتیجه حجم
بدهیهای خارجی این کش��ور به بی��ش از  86میلیارد دالر
رس��ید و در نهایت نرخ بی��کاری  37درصدی را برای لبنان
بهوجود آورد.از این رو دولت حریری به ناچار نرخ مالیات بر
درآمدها را افزایش داد که این مسأله منجر به کاهش قدرت
خرید مردم و درنتیجه اعتراضات خیابانی طبقات متوسط و
فرودست جامعه شد.
در این بین ،برخی جریانهای سیاسی ضدمقاومت اسالمی
لبنان مسیر حرکت مردم را منحرف کرده و اتهامزنیهایی را
علیه وزرای وابسته به جریان  8مارس مطرح کردند.
در واکنش به این حربه ،سیدحسن نصراهلل با جدیت تمام
وارد صحنه سیاس��ی ش��د و از دولت سعد حریری خواست
ضمن ادامه کار به مطالبات مشروع مردم پاسخ دهد اما جریان

قتل  5سرباز سعودی در مرز یمن

عربستان به کشته شدن  5نفر از نظامیانش در مرزهای
جنوبی این کش��ور با یمن اذعان کرد .خبرگزاری واس به
جزئیات و زمان کشته شدن این  5نیروی نظامی سعودی
اشارهای نکرد؛ این در حالی است که نیروهای انصاراهلل از
کشته و زخمی شدن سربازان عربستانی طی درگیریها
در نزدیکی مرزهای یمن خبر دادند.

ترامپ به آسیا متعهد است!

ویلبور راس ،وزیر تجارت آمریکا که برای ش��رکت در
نشس��تی منطقهای به بانکوک رفته اس��ت ،دیروز گفت
رئیسجمهوری آمریکا «کامال به آس��یا متعهد» اس��ت.
گفتنی اس��ت حضور هیات آمریکا در نشست منطقهای
مجمع کش��ورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) کوچکتر
از س��الهای گذشته اس��ت و ویلبور راس ریاست هیات
کشورش را بر عهده دارد.

پیشنهاد رهبران ژاپن و کرهجنوبی
برای حل مناقشات

س��خنگوی ریاس��تجمهوری کرهجنوبی اعالم کرد،
رهبران کرهجنوبی و ژاپن روز دوش��نبه پیش��نهاد انجام
گفتوگوهایی در سطح عالی را برای حل مناقشات سیاسی
و تجاری بین  2کش��ور مطرح کردند .در ادامه این بیانیه
همچنین آمده اس��ت :دو طرف بر این اصل تاکید کردند
ک��ه مس��ائل دو جانبه باید از طری��ق گفتوگو و مذاکره
حلوفصل ش��ود .بنابراین ،گفتوگوهای عالی و در سطح
باال باید بین وزرای خارجه دو کشور برگزار شود .همچنین
رئیسجمهوری کرهجنوبی پیشنهاد داد اگر الزم باشد این
گفتوگوها در س��طح عالی برگزار ش��ود و آبه شینزو نیز
پیشنهاد یک قطعنامه را مطرح کرد.

سرنگونی پهپاد اسرائیلی
توسط مقاومت

رسانههای فلسطینی از سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی
توس��ط نیروهای مقاومت فلسطین در غزه خبر دادند .در
همین راستا ،منابع مطلع گفتند گروهی از نیروهای مسلح
وابسته به مقاومت فلسطین به سمت پهپاد اسرائیلی که در
ارتفاع پایینی در شمال نوار غزه در حال پرواز بود شلیک
کردند و موفق به س��رنگون کردن آن ش��دند .این منابع
اع�لام نکردند کدامیک از گروههای مقاومت این عملیات
را انجام داده است.

هشدار فرانسه به انگلیس
درباره برگزیت

اَملی دو مونشاالن ،وزیر امور اروپای دولت فرانسه گفت،
با توجه به شرایط بسیار قویای که وضع شد ،توافقی که بر
سر ضرباالجل  31ژانویه با انگلیس شد دیگر قابل مذاکره
نیست .وی در ادامه تصریح کرد :خطر یک برگزیت بدون
توافق همچنان وجود دارد .به این خاطر به شرکتها توصیه
میکنم آماده باشند .اتحادیه اروپایی روز  28آگوست تا31
ژانویه به انگلس��تان ضرباالجلی دوباره داد تا این کشور
بتواند به توافقی با این اتحادیه بر سر برگزیت دست پیدا کند.

کمین طالبان برای نظامیان افغان

همه گزینههای رئیسجمهور لبنان
وابس��ته به قوات لبنانیه به رهبری
سمیر جعجع و حزب سوسیالیست
ترقیخواه به رهبری ولید جنبالط
دست به کارش��کنی زدند و وزرای
وابسته به خود را وادار کردند که در
جلسات دولت شرکت نکنند .در این
شرایط سعد حریری تحت فشارهای
داخلی و بینالمللی مجبور به استعفا
ش��د .این استعفا به اصطالح توپ را در زمین میشل عون،
رئیسجمهور لبنان و گروههای حامی وی انداخت تا در این
مرحله سرنوشت سیاسی لبنان و طبیعتاً هزینههای سیاسی
این انتخاب بر عهده میش��ل عون و گروههای حامی وی از
جمله جریان  8مارس باش��د .در حال حاضر میشل عون 2
گزینه مشخص دارد که در صورت انتخاب هرکدام ،تنشها
و التهابات جدیدی در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست.
اولین گزینه رئیسجمهور لبنان انتخاب مجدد سعد حریری
و مامور کردن وی به تشکیل کابینه جدید با چهرههای جدید
است .چنانچه این امر میسر نشد میشل عون به احتمال زیاد
فواد سنیوره از شخصیتهای سیاسی ضد مقاومت و گزینه
مطلوب آمریکا و عربستان را انتخاب خواهد کرد.
اگر میش��ل عون ،حریری را مامور تش��کیل کابینه کند

کارلوس مس��ا ،رئیسجمهوری پیش��ین بولیوی که
نزدیکترین رقی��ب اوو مورالس ،رئیسجمهوری کنونی
در شمارش آرای رسمی انتخابات بود ،تاکید دارد :بهترین
راه��کار این بحران برگزاری یک انتخابات جدید اس��ت.
خیابانهای بولیوی اول هفته آرامی را پشتس��ر گذاشت
و برخی معترضان تجمعهای مسالمتآمیز برگزار کردند.
حامیان مورالس و مسا پس از اعالم نتایج انتخابات درگیر
شدند 2 .نفر در جریان ناآرامی چهارشنبه گذشته کشته
شدند .سخنگوی دولت مورالس هنوز به درخواست مسا برای
برگزاری انتخابات جدید واکنشی نداشته است.

قطعا سقف چانهزنیهای جریانهای ضد محور مقاومت برای
سهمخواهی بیشتر افزایش خواهد یافت و کابینه تا مدتهای
طوالنی تشکیل نخواهد شد اما اگر میشل عون تحت فشار
آمریکا و غرب فواد سنیوره را مامور تشکیل کابینه کند لبنان
در آینده ش��اهد سلس��له تنشهای بحرانزا خواهد بود که
ممکن اس��ت به درگیری فیزیکی بین جریانهای سیاسی
موجود در لبنان منجر ش��ود .گزینه سومی که در این بین
از سوی برخی تحلیلگران نزدیک به جریان  8مارس مطرح
میش��ود این اس��ت که این جریان در پی آن است که آقای
میشل عون ،رئیسجمهور لبنان شخصیتی معتدل و مورد
قبول همه طیفهای سیاسی را انتخاب کند .هرچند ممکن
است چهرههای تکنوکرات نیز در کابینه وجود داشته باشند.
در حال حاضر اکثریت پارلمان در اختیار جریان  8مارس
و محور مقاومت اس��ت و این جری��ان میتواند گزینههای
جایگزینی در کابینه داشته باشد اما تالش عربستان این است
ائتالف  8مارس که از همه طیفهای سیاسی مثل مارونی،
دروزی ،ش��یعیان و دیگر طوایف و گروهها تشکیل شده از
اکثری��ت بیفتد و در پ��ی آن جریان  14مارس قدرت را در
پارلمان و در نهایت در قوه مجریه کسب کند؛ موضوعی که
تاکنون به دلیل رفتار حساب شده محور مقاومت در لبنان
رخ نداده است.

مقامات محلی افغانستان اعالم کردند در حمله طالبان
در استان بدخشان واقع در شمال شرق این کشور دستکم
 9نیروی امنیتی کشته و  8تن دیگر زخمی شدند .طالبان
مسؤولیت این حمله رخ داده در استان بدخشان را برعهده
گرفت .طبق گفته مقامات محلی افغانستان ،طالبان ابتدا
روز شنبه در محلهای در استان بدخشان به نیروهای امنیتی
این کشور حمله کردند و درگیریها تا دیروز ادامه پیدا کرد.
گزارشها حاکی از آن است که طالبان همچنان در نزدیکی
ساختمانی اداری در این استان مستقر است.

انصراف نایجل فاراژ از نامزدی
در انتخابات آتی انگلیس

نایجل فاراژ ،رهبر حزب برگزیت انگلیس که پیشتر اعالم
کرده بود در انتخابات آتی این کشور نامزد خواهد شد ،از این
کار انصراف داد .فاراژ که قصد داشت برای نامزدی در رقابت
انتخابات سراسری پیش رو به بوریس جانسون ،نخستوزیر
انگلیس نزدیک شود ،از این کار انصراف داده و ترجیح داد از
کاندیداهای حزب خود در سراسر انگلستان حمایت کند .او
باز هم از توافقی که بین جانسون و اتحادیه اروپایی برای
برگزیت انجام ش��د ،انتقاد کرد .فاراژ گفت :رایدهندگان
انگلیس باید بدانند آن توافقی که ش��ده به معنی ارتباط
نزدیک با تمام موسسات اروپایی است و مذاکراتی سه ساله
را در پی خواهد داشت.

