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آمری�کا: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی 
توئیت��ری فرد جایگزین »ریک پ��ری« را معرفی کرد. 
وی نوش��ت: »می خواهم از ریک پری وزیر انرژی، به 
علت کار ف��وق العاده ای که انجام داد تش��کر کنم. او 
پایان امس��ال این س��مت را برای دنبال کردن منافع 
دیگر ترک می کند. ری��ک در مقام فرماندار تگزاس و 
ب��ه عنوان وزیر انرژی عال��ی عمل کرد. همزمان اعالم 
می کن��م ک��ه »دن برولیته« مع��اون وزارت انرژی، به 

عنوان وزیر جدید خواهد بود.«.

فرانس�ه: در پی شکست مذاکرات ش��رکت ملی راه 
آهن فرانس��ه با اتحادیه ها، حمل و نقل در بخش ریلی 
فرانس��ه برای روز دوم دچار اختالل شد. حمل و نقل 
در بخ��ش ریلی فرانس��ه دیروز  نی��ز مانند روز جمعه 
مخت��ل خواهد بود. این خبر را مدیریت ش��رکت ملی 
راه آهن فرانسه )SNCF( پس از نشست پنج ساعته 
با اتحادیه ها اعالم کرد؛ نشس��تی که به شکس��ت در 

گفت وگو ها منجر شد.

لیبی:  وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی از اظهارات 
مداخله جویانه وزیر خارج��ه بحرین انتقاد کرد.وزارت 
خارجه دولت وفاق ملی لیبی عنوان کرد: ما با دخالت 
دادن نام کشور لیبی در تسویه حساب هایی که طرف 

آن نیستیم، مخالفیم.

ش�یلی: به دنبال افزایش قیمت بلیط سیس��تم های 
حم��ل و نقل عمومی در ش��یلی، مردم س��انتیاگو به 
خیابانه��ا آمده و چندین ایس��تکاه مترو و دیگر اموال 
عمومی را به آتش کش��یدند. جرق��ه اعتراضات مردم 
این کشور پس از آن آغاز شد که دولت تصمیم گرفته 
قیمت بلی��ط مترو و دیگر سیس��تمهای حمل و نقل 

عمومی را باال ببرد.

کوب�ا: وزارت بازرگان��ی آمری��کا در بیانی��ه ای اعالم 
ک��رد واش��نگتن محدودیت های بیش��تری در زمینه 
دسترسی کوبا به هواپیماهای تجاری و سایر کاالهای 
آمریکایی اعمال خواهد ک��رد. وزارت بازرگانی آمریکا 
تمام��ی مجوزهای فعلی موجود برای اجاره هواپیما به 
شرکت های هواپیمایی تحت مالکیت دولت کوبا را لغو 

خواهد کرد.

ک�ره جنوبی: گروهی از دانش��جویان در کره جنوبی 
در اعت��راض به حض��ور نظامی آمریکا در کشورش��ان 
وارد منزل س��فیر آمریکا در سئول ش��دند. این افراد 
ک��ه از اعضای ائتالف دانش��جویان ترقی خ��واه بودند، 
عکس های��ی از باال رفتن از دیوار خانه »هری هریس« 
س��فیر آمری��کا در کره جنوبی را در ش��بکه اجتماعی 

»فیسبوک« به اشتراک گذاشتند.

ذرهبین

نماز خونین ننگرهار 
پیامده��ای منف��ی حض��ور نیروه��ای امریکای��ی در 
افغانس��تان همچنان ادامه دارد چنانکه مقامات محلی 
در ش��رق افغانس��تان اع��الم کردند که ش��مار تلفات 
حمل��ه به نمازگزاران مس��جدی در والیت »ننگرهار« 
به دستکم ۶۲ کش��ته و بیش از ۱۰۰ زخمی افزایش 

یافت.
»عطاهلل خوگیانی« س��خنگوی والی ننگرهار می گوید 
که م��ردان و کودکان در این حمله آس��یب دیده اند. 
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان در توئیتی ضمن 
محکوم کردن حمل��ه آن را جنایتی جدی خواند.این 
حمل��ه در حالی رخ داد که روز قبل آن س��ازمان ملل 
نس��بت به تلفات بی س��ابقه غیرنظامیان در افغانستان 
اب��راز نگران��ی کرده بود.ب��ه گزارش دفت��ر نمایندگی 
سازمان ملل در افغانس��تان موسوم به یوناما از زمانی 
که این نهاد روند ثبت تلفات غیرنظامی در افغانستان 
را آغاز کرد، ماه جوالی س��ال ۲۰۱9 خونین ترین ماه 
برای غیرنظامیان در افغانستان بوده است.براساس این 
گ��زارش، تنها در ماه جوالی، 4۲5 غیرنظامی کش��ته 
و ۱۱۶4 غیرنظام��ی دیگ��ر زخمی ش��دند.در گزارش 
تازه یوناما آمده اس��ت که در س��ه ماه ) اول جوالی تا 
3۰ س��پتامبر( ۱۱74 غیرنظامی در افغانستان کشته 
و 3۱39 غیرنظام��ی دیگ��ر نیز زخمی ش��دند که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته، این تلفات 4۲ 
درصد افزایش را نشان می دهد.از سال ۲۰۰9 که این 
س��ازمان تلفات غیرنظامیان در این کش��ور را به طور 
منظ��م ثبت می کند، ژوئیه گذش��ته با 4۲5 کش��ته، 
بدترین ماه به لحاظ شمار قربانیان غیرنظامی بود. بنا 
بر اعالم این منبع، در 9 ماه نخس��ت امسال ۲ هزار و 
5۶3 غیرنظامی کش��ته شدند که حدود نیمی از آن ها 
)4۱ درصد( زن )۲۶۱ کشته( و کودک )۶3۱ کشته( 
بودند. حدود 4۲ درصد قربانیان )کش��ته ش��دگان و 
زخمی ها( ناش��ی از حمالت انتحاری ی��ا انفجار بود. 
پس از آن، درگیری ها بیش��ترین شمار قربانیان )۲9 
درصد( س��پس حمالت هوای��ی )۱۱ درصد( که فقط 
نیرو های دولتی و آمریکایی به آن متوس��ل ش��ده اند، 
بیشترین شمار قربانیان را به خود اختصاص داده اند.

نیمچهگزارش

ابعاد جدید رسوایی کلینتون 
نتای��ج تحقیقات وزارت خارجه آمریکا نش��ان می دهد تع��دادی از مقامات حال 
و گذش��ته این وزارتخانه در ارس��ال اطالعات محرمانه به سرور ایمیل شخصی 

هیالری کلینتون دست داشته اند.
 وزارت خارج��ه آمریکا اعالم کرد نتایج تحقیقاتی داخلی این وزارتخانه نش��ان 
داده 3۸ نفر از کارکنان س��ابق و فعلی آن در ارس��ال اطالعات محرمانه به سرور 
شخصی هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین این کشور، نقش داشته اند.تحقیقات 
وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد که تعدادی از کارکنان پیشین و فعلی این وزارتخانه 
با ارس��ال اطالعات محرمانه به سرور ایمیل ش��خصی کلینتون مرتکب 9۱ مورد تخلف 
امنیتی ش��ده اند. در این گزارش هویت هیچیک از این افراد افش��ا نش��ده اس��ت. بنا به 
گزراش نشریه وال استریت ژورنال، اگر هریک از این 3۸ نفر در حال حاضر در پست های 

دولتی باشند، وزارت خارجه می تواند علیه آن ها اقدام نماید.

مقاومت، معادالت را تحمیل می کند
»زیاد النخاله« دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین طی نشستی در بیروت 
گفت که مقاومت در یک مدت کوتاه به قدری پیشرفت کرده که امروز می تواند 

در هر رویارویی موازنه ای را ایجاد و معادالتی میدانی را تحمیل کند.
وی گف��ت: مقاوم��ت یک پیکر واحدی اس��ت و به آزادس��ازی مس��جد االقصی 
چش��م دوخته اس��ت. این یک رویا نیس��ت این واقعیتی اس��ت که باید به آن ایمان 
داشته باش��یم. النخاله نقش مجمع علمای مس��لمان در حمایت از مقاومت و رویارویی 
با اش��غالگران را س��تود و تاکید کرد: مقاومت امروز قوی تر از گذشته است. شیخ حسان 
بن عبداهلل، رئیس کمیته اداری مجمع علمای مس��لمان هم در این نشس��ت طی نطقی 
ضمن خوش آمدگویی به النخاله جنبش جهاد اس��المی را به دلیل حفظ اعتبار، ثبات و 

موفقیت هایش تمجید کرد.

پیام اربعینی عادل عبدالمهدی 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق پیامی درباره زیارت اربعین صادر و تأکید 
کرد که انقالب امام حس��ین )ع(، انقالبی علیه انحراف و ظلم است.عبدالمهدی 
تأکید کرد که »حضور میلیونی در مس��یر ش��هید اصالح، بدین معنی است که 
ملت عراق آزاد و زنده اس��ت و فریب نمی خورد و تحقیر نمی شود«. وی، انقالب 
امام حس��ین )ع( را انقالبی علیه انحراف و ظلم دانس��ت و تصریح کرد که زیارت 
اربعین، در دل خود، حامل پیام مخالفت با تخریب و فساد است. وی با اشاره به اینکه 
در مس��یر مقابله با نمودهای انحراف و فس��اد همچنان حرکت خواهد کرد، تصریح کرد 
که باید اختالف طبقاتی از بین برود و عدالت اجتماعی محقق ش��ود.عبدالمهدی تأکید 
ک��رد که مطالبه برای اصالح، حق قانونی همه اس��ت و هر ک��س این حق را نمی پذیرد 
یا آن را س��رکوب می کند، به هیچ وجه، به راه و روش امام حس��ین )ع( و انقالب ایشان 

هیچ تعلقی ندارد.

علی تتماج 

لبنان طی روزهای اخیر شاهد ناآرامی های داخلی بوده است 
چنانکه اعتراضات مردم در مناطق مختلف لبنان به نابسامانی 
اوضاع اقتصادی و معش��تی این کشور وارد ابعاد تازه ای شده 
و حتی به چالشی امنیتی مبدل شده است. کانون اعتراضات 
در می��دان ریاض الصلح، مقر نخس��ت وزیری لبنان در مرکز 
بیروت اس��ت. این اعتراض ها ب��ا واکنش های متعددی مواجه 

ش��ده چنانکه برخی از جریان های سیاس��ی خواستار استعفا 
س��عد حریری نخست وزیر لبنان شده اند و عده ای به حمایت 
از دولت خواس��تار خویشتن داری مردم گردیده اند. حال این 
س��وال مطرح است که ریش��ه این بحران ها از کجاست و چرا 
لبنان که توانس��ته به یک وحدت و ثبات سیاس��ی و امنیتی 
دس��ت یابد به چنین بحرانی مواجه شده است؟ بخشی از این 
وضعی��ت را در عملکرده��ای دولت می توان یافت که به رغم 
تعهداتش��ان عمال کار چندانی برای حل چالشهای اقتصادی 
صورت نداده و بحران هایی که از گذش��ته باقی مانده بود اوج 
گرفته اس��ت. در کنار مباحث داخل��ی و تاثیرگذار بر اقتصاد 
لبن��ان مولفه های دیگری نیز مطرح اس��ت که بخش��ی از آن 
تحریم های اعمال ش��ده علیه حزب اهلل لبنان است. آمریکا و 
برخی کش��ورهای اروپایی با ادعای مقابله با مقاومت اقدام به 
تحریم حزب اهلل کرده اند که این تحریم ها رسما تحریم مردم 
و دولت لبنان اس��ت. این وضعیت زمانی بیشتر نمود می یابد 

که آمریکا و س��عودی همواره بر آن بوده ان��د تا از مولفه های 
اقتصادی برای اعمال فش��ار بر دولت لبن��ان و باج خواهی از 

آن بهره گیرند. 
به عبارت��ی دیگر می توان گفت که دش��منان ثبات و امنیت 
لبن��ان، ب��ا ادعای مقابله با ح��زب اهلل اقدام به اجرای فش��ار 
اقتص��ادی ب��ر لبن��ان کرده ان��د در حالی که همزم��ان با آن 
اصل خلع س��الح حزب اهلل را پیگی��ری می کنند که این امر 
برابر با اجرای خواس��ته های رژیم صهیونیستی و نیز حمایت 
از تروریس��م اس��ت که ه��ر دو تهدیدی ب��رای امنیت لبنان 

هستند. 
حال این س��وال مطرح می شود که چه جریان هایی از استعفا 
دولت نف��ع می برند؟ نگاهی بر جریان ه��ای حاضر در صحنه 
سیاس��ی لبنان نش��ان می دهد که دو طیف را می توان یافت. 
بخش��ی از این جریان، بر اصل لزوم توجه به مطالبات مردمی 
تاکی��د و در عین حال ب��ر ادامه فعالیت دول��ت تاکید دارند 

و س��قوط دولت را مولفه ای بر بی ثباتی بر کش��ور می دانند. 
س��خنان دبیر کل حزب اهلل لبنان مبنی بر مخالفت مقاومت 
با س��قوط دولت نش��انگر این مهم اس��ت که جریان مقاومت 
حام��ی ادامه فعالیت دولت و البته وحدت سراس��ری در حل 
بحران های اقتصادی دولت است. در نقطه مقابل جریان هایی 
که ب��ه همواره به دنبال بحران س��ازی در لبنان بوده و البته 
حامیان آنها یعنی سعودی و آمریکا استعفا دولت را مولفه ای 
برای رس��یدن به اهدافشان در لبنان می بینند چنانکه سمیر 
جعجع رهبر فالنژهای سابق که رویکردی آمریکایی- سعودی 

دارد بر استعفا دولت تاکید دارد. 
آنچه در روند تحوالت لبنان مش��اهده می ش��ود آن است که 
اس��تعفا دولت در این شرایط به منزله تشدید بحران است که 
صرفا به نفع دشمنان این کشور است و تنها گزینه پیش روی 
وحدت ملی لبنانی ها در حل بحران های اقتصادی و مقابله با 

مداخالت آمریکا و سعودی است. 

یادداشت

در چالشی دیگر برای جانسون نخست وزیر انگلیس، صدها 
ه��زار نفر از مخالفان خ��روج انگلی��س از اتحادیه اروپا هم 
زمان با برگزاری نشس��ت فوق العاده برگزیت در پارلمان در 

خیابان های لندن دست به تظاهرات زدند.
ش��رکت کنندگان در این حرک��ت اعتراضی با حمل پرچم 
اتحادیه اروپا و س��ر دادن ش��عارهایی علی��ه دولت بوریس 
جانس��ون، خواهان برگ��زاری مجدد همه پرس��ی برگزیت 
هس��تند. معترضان پس از تجم��ع در منطقه »هاید پارک« 
واقع در مرکز لندن، در حال راهپیمایی به س��مت پارلمان 
هس��تند. مخالف��ان خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپا که 
برای چندمین بار در س��ه ال گذش��ته تظاهرات می کنند، 
شعارنوشته و پارچه نوشته هایی را حمل می کنند که روی 
برخی از آنها نوشته اس��ت:  » واقعیت ها نزد ما است دوباره 
رای می دهیم«، »برای برگزاری همه پرس��ی مجدد متحد 
هس��تیم« و »جای جانس��ون در جهنم است«جانسون در 
س��خنانی از نمایندگان خواس��ت تا از توافق جدید حمایت 
کنن��د، چرا که به گفته او »نتیجه بهتری« ممکن نیس��ت. 

با این حال رهبران احزاب سیاس��ی مخالف، توافق جدید را 
بدت��ر از توافق »ترزا می« می دانن��د. این توافق حتی حزب 
برگزی��ت اصلی ترین حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا 

را هم نتوانست راضی کند. 
نایجل فاراژ رهبر این حزب می گوید: این برگزیت نیس��ت. 
قرار نبود پس از 3 سال به اینجا برسیم. با این توافق سال ها 
طول می کش��د که به تجارت آزاد دس��ت پیدا کنیم چون 
همچنان از س��وی قوانی��ن اتحادیه اروپا محاصره ش��ده و 

اختیارات از ما سلب شده است.
 س��ران اتحادیه اروپا پنجش��نبه در نشس��تی در بروکسل 
موافقت خودش��ان را با توافق جدید اتحادیه اروپا و انگلیس 
در خصوص »برگزیت« اعالم کردند. طبق گزارش خبرگزاری 
فرانسه، سران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل، موافقت 
خودشان را با توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر ساز و کار 
خروج انگلیس از این اتحادی��ه ابراز کرده اند. توافق بوریس 
جانس��ون ب��ا اتحادیه اروپا ب��رای نهایی ش��دن به تصویب 

مجلس عوام انگلیس و پارلمان اروپا نیاز دارد. 

همزمان با موافقت سران اتحادیه اروپا با توافق جدید با انگلیس برگزار شد 
تظاهرات مخالفان برگزیت در لندن 

اروپا در حالی ادعای رعایت حقوق شهروندی و حق اعتراض 
مردم س��ر می دهد ک��ه در اروپا این امر اجرایی نمی ش��ود 
چنانکه وزارت کش��ور اس��پانیا با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
در ط��ی پنج روز ناآرامی ها در ش��هر بارس��لون، پانصد نفر 

زخمی شده اند.
ناارامی ها در بارسلون پس از ان اغاز شد که رهبران جدایی 
طلب��ان کاتالونیا ب��ه اتهام تالش برای جدای��ی این منطقه 
در س��ال ۲۰۱7 , در دادگاه محکوم ش��دند. چهار روز پس 
از محکوم ش��دن رهبران جدایی طلب��ان کاتالونیا به اتهام 
تالش برای جدایی این منطقه در سال ۲۰۱7 , اعتراضات و 
درگیری ها در بارسلون باال گرفته است. در پایان روز جمعه 
اعتصاب عمومی به درگیری های خش��ونت بار منجر ش��د. 
مرکز ش��هر بارسلون به صحنه آشوب تبدیل شد. به محض 
تاریک ش��دن هوا، جدایی طلبان تن��درو با نیرو های پلیس 
درگیر شدند. معترضان در میدان کاتالونیا آتش بر پا کردند. 
معترضان به س��وی نیرو های پلیس سنگ پرتاب می کردند 
و نیرو های ضد ش��ورش در پاس��خ به سوی آن ها گاز اشک 

آور شلیک می کردند. 
از ابتدای این هفته حدود ۱3۰ نفر دس��تگیر ش��دند. وزیر 
کش��ور اس��پانیا تاکید کرد این خش��ونت ها بدون مجازات 
باقی نخواهد ماند. فرناندو گراند مارالس��کا گفت: من برای 
ای��ن گروه اقلیت پیامی دارم. ما با جدیت بس��یار به جدایی 
طلبان خش��ونت طلب واکنش نشان می دهیم. پیش از این 
خش��ونت ها روز جمعه تظاهراتی با حضور حدود 5۰۰ هزار 
نفر برگزار ش��د. از روز دوش��نبه جدای��ی طلبان هر روز در 
کاتالونی��ا تظاهرات می کنند. این اعتراض��ات از زمانی آغاز 
شد که 9 تن از مقامات جدایی طلب کاتالونیا به حبس های 

طوالنی مدت محکوم شدند.
تظاهرات روز گذش��ته با حضور افرادی از پنج شهر کاتالونیا 
در بارسلون برگزار شد. یکی از معترضان گفت ما باید بسیار 
فراتر برویم. دیگر تنها مس��ئله استقالل مطرح نیست بلکه 
مس��ئله قانون و دفاع مطرح است. مرد جوانی می گوید این 
همه کاری اس��ت که ما می توانیم انجام دهیم. ما امید خود 

را از دست نمی دهیم. 

اسپانیا میدان  درگیری کاتالونیا و پلیس شد
روزهای ناآرام بارسلون با 500 زخمی 

هشدار بشار اسد به متجاوزان 
 ترکیه  و آمریکا اشغالگر باید

 از سوریه خارج شوند
همزمان با عدم اجرای آتش بس ادعایی از سوی ترکیه، رئیس 
جمهور سوریه ضمن تأکید بر لزوم توقف تجاوز ترکیه و خروج 
همه نیروه��ای ترکیه ای، آمریکایی و خارجی، تصریح کرد که 

این نیروها، اشغالگر هستند.
س��رگئی ورش��ینین« معاون وزیر خارجه روس��یه و »الکس��اندر 

الورنتینف« فرستاده ویژه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه، 
در دمش��ق به دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه رفتند.در این 
نشست، وضعیت سوریه به ویژه منطقه »الجزیره« و تجاوز نظامی 
ترکیه به آن بررسی شد، منطقه الجزیره شامل شرق و شمال شرق 
سوریه است که تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد قرار داشت و ارتش 
سوریه در بخش های زیادی از آن مستقر شده است.اسد در این دیدار 
تأکید کرد که در مرحله کنونی و آتی باید بر توقف تجاوز ترکیه و 
خروج همه نیروهای ترکیه ای، آمریکایی و نیروهایی متمرکز شد که 
به صورت غیر قانونی در سوریه حضور دارد.وی تأکید کرد که این 
نیروها بر اساس حقوق بین الملل و منشورهای بین المللی، اشغالگر 

هستند و ملت سوریه حق دارد با تمامی ابزارهای موجود، در برابر 
آن مقاومت کند. الزم به ذکر است منابع خبری از حمله توپخانه ای 
ارتش ترکیه به کاروان غیرنظامیان در شمال سوریه خبر می دهند 

که تا کنون دهها کشته و زخمی در پی داشته است.
 ش��بکه المیادین خب��ر داد که در حمله توپخان��ه ای ترکیه به 
کاروان غی��ر نظامی��ان در جاده »تل تمر ب��ه »رأس العین« در 
ش��مال س��وریه تا کنون ۱3 تن کش��ته و 7۰ نفر دیگر زخمی 
شده اند.ش��به نظامیان ُک��رد »نیروه��ای دموکراتیک س��وریه« 
ضمن انتقاد از ترکیه در عدم پایبندی به توافق آتش بس اعالم 
کردن��د که در ای��ن زمینه با طرف آمریکایی ب��ه صورت مداوم 

تماس دارند، ولی وعده های واش��نگتن راه به جایی نبرده است. 
وزرای دفاع آمریکا و ترکیه طی یک گفت وگوی تلفنی بر ادامه 
تالش های دو کشور در خصوص ایجاد یک منطقه امن با احترام 
به تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند. یک مقام ترکیه ای مدعی 
شده آنکارا برای پذیرفتن توقف موقت عملیات در شمال سوریه 
برای واشنگتن شرط تعیین کرده بود. وزیر دفاع آمریکا گفته که 
خروج نظامیان این کشور از شمال سوریه ادامه دارد و سربازان 
آمریکایی در اجرای منطقه امن در س��وریه مشارکت نخواهند 
کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز مدعی شد اروپایی ها توافق 

کرده اند بعضی از عناصر داعش را تحویل بگیرند.

سید حسن نصراهلل ضمن اعالم مخالفت با استعفا دولت حریری تشریح کرد

ابتکار عمل حزب هللا برای حل بحران اقتصادی لبنان 

گزارش

دبیرکل حزب اهلل لبنان به مناسبت اربعین امام حسین )ع( در 
سخنانی به مس��ائل داخلی لبنان به خصوص اعتراضات اخیر 
در این کشور پرداخته و ضمن اعالم مخالفت با سقوط دولت، 
راهکاره��ای حزب اهلل برای خروج کش��ور از بحران را تش��ریح 

کرد. 
 س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان دیروز در پایان 
راهپیمای��ی اربعین در ش��هر بعلبک در منطقه »مقام س��یده 
خوله« به سخنرانی پرداخت و به مسائل منطقه ای و همچنین 

تحوالت اخیر در لبنان اشاره کرد.
او در ابتدای س��خنان خ��ود به ماجرای عبور کاروان اس��رای 
کرب��ال از این منطقه اش��اره کرده و گفت ک��ه در مکانی قرار 
گرفته ای��م ک��ه کاروان حضرت زین��ب )س( از آن عبور کرده  
اس��ت. او در خصوص راهپیمایی اربعین گفت که این عش��ق 
و محبت چیست که با گذش��ت این مدت، هنور می تواند این 

تعداد انسان را به سوی خود جذب کند.
او در بخش دیگر سخنان خود به اتفاقات اخیر لبنان پرداخت 
و تأکی��د ک��رد که باید ب��ا مس��ئولیت پذیری در این خصوص 
سخن گفت.دبیرکل حزب اهلل گفت: »هنگامی که از مسئولیت 
همگانی در لبنان چه آنها که در قدرت هستند و چه خارج آن 
سخن می گوییم؛ یعنی همه باید در برابر این شرایط خطرناک 
و مهم که کشور با آن مواجه است، مسئولیت پذیر باشند و این 
بس��یار آسان است که فردی از مسئولیت ها شانه خالی کرده و 
بار آن را به دوش دیگران بیاندازد و از دولت و مسئولیت خود 

کنار بکشد و بخواهد استعفاء دهد.«
سید حس��ن نصراهلل گفت که لبنان اکنون با خطرهای واقعی 
مواجه اس��ت؛ او خطر اول را فروپاشی اقتصادی و مالی و خطر 
دوم را انفجار مردمی در پی اقدامات اش��تباه دانست. دبیر کل 
حزب اهلل لبنان با تأکید بر لزوم تدوین طرحی که فقرا، اغنیا، 
رهبران و بانک ها در آن نقش داشته باشند، اظهار داشت: »هر 

آنچه درباره این گفته می ش��ود که ح��زب اهلل برای تظاهرات 
علیه بانک ها برنامه ریزی می کند، نادرس��ت است. ما هیچ گاه 

در پی چنین طرحی نیستیم«.
نصراهلل با تأکید بر اینکه »مشکل کنونی ]لبنان[، دولت نیست، 
بلکه در روش ]آن[ اس��ت«، اعالم ک��رد: »اگر دولت کنونی یا 
هر دولت دیگری بیاید، اقدامات عملی انجام دهد، با اس��راف و 
فساد مقابله و مؤسسات را ادغام کند و هزینه ها را تأمین کند« 
وضعی��ت لبنان بهبود خواهد یاف��ت و در این زمینه همه باید 

هزینه بدهند، ولی »تا کنون فقط فقرا قربانی شده اند«.
او گف��ت که پیام اعتراضات تأکی��د بر این بود که مردم تحمل 
مالیات جدید را ندارند و گروههای سیاسی نیز نمی توانند مانع 
حضور مردم در خیابان ها و برپایی اعتراض شوند. نصراهلل گفت 

ک��ه برخی اصرار ب��ر افزایش مالیات ها دارند؛ ام��ا با این روش 
کش��ور به نابودی حقیقی دچار خواهد شدس��ید نصراهلل گفت 
ک��ه اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دس��ت آورد؛ مردم نیز 
مالیات معینی را برای نجات وضع موجود پرداخت می کنند اما 
هنگامی که شاهد فساد و هدر رفتن صدها میلیون دالر هستند 

هرگز قبول نمی کنند که چیزی به حکومت پرداخت کنند.
او تأکید کرد: »مردم به مقاومت اعتماد دارند. ما در حال حاضر 
دچار بحران عدم اعتماد به حکومت هستیم« دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در ادامه تأکید کرد که حزب اهلل با استعفای دولت موافق 
نیست؛ چرا که در صورت استعفا یک سال طول خواهد کشید 
تا دولت جدید بر س��ر کار آید و این در حالی اس��ت که آنقدر 
زمان در دس��ترس نیست که دولت جدیدی تشکیل شود. وی 

ایده برگزاری انتخابات زود هنگام را نیز رد کرد و گفت که این 
کار چیزی را تغییر نمی دهد جز اینکه بودجه زیادی می طلبد.

او در خط��اب به معترضان ب��ا بیان اینکه حزب اهلل به فریادها و 
اعتراضات شما احترام می گذارد؛ تأکید کرد: »بدون شک پیام 
ش��ما به همه مس��ئوالن رسید و و در طی س��اعات آتی واتس 
آپ نیز ش��روع ب��ه کار خواهد کرد.« نصراهلل ب��ا بیان اینکه در 
جریان تظاهرات های اخیر، همه »از حزب اهلل خواس��تند که به 
خیابان بیاید«، تصریح کرد: »اگر حزب اهلل در روز نخس��ت به 
خیابان می آمد... به یک نزاع سیاسی در کشور تبدیل می شد«. 
دبی��ر کل ح��زب اهلل لبنان ضمن انتقاد از دش��نام و عبارتهای 
کوچه ب��ازاری که بعضا در تظاهرات های اخیر وجود داش��ت، از 
تظاهرات کنن��دگان خواس��ت که به ارت��ش و نیروهای امنیتی 
لبنان تعدی نکنند. سید حسن نصراهلل در بخش پایانی سخنان 
خود تأکید کرد که حزب اهلل لبنان، آماده همکاری با هر کسی 
است که احساس مس��ئولیت می کند و حزب اهلل هرگز مردم و 
کشور لبنان را تنها نخواهد گذاشت. دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
آخ��ر گفت: بار دیگر التزام خود را به همراهی با حق و حقیقت 
در تمامی منطقه از س��وریه و فلس��طین و یم��ن و عراق اعالم 
می داریم و هرگز مظلومی��ن و رنج دیدگان را ترک نمی کنیم، 

چرا که ما قومی هستیم که حسین )ع( را ترک نمی کند.
الزم به ذکر اس��ت اعتراضات م��ردم در مناطق مختلف لبنان 
به نابس��امانی اوض��اع اقتصادی و معش��تی این کش��ور برای 
چندمی��ن روز پیاپ��ی ادامه دارد. کان��ون اعتراضات در میدان 
»ریاض الصلح«، مقر نخس��ت وزیری لبن��ان در مرکز بیروت 
اس��ت. مدارس و دانش��گاه های سراس��ر لبنان هم ب��ه دنبال 
تظاهرات خش��ونت آمی��ز مردمی همچنان تعطیل هس��تند. 
برخی موسس��ه های تجاری و دولتی در مرک��ز بیروت در پی 
حمله معترضان به آنجا آس��یب دیده اند. بسیاری از خیابان ها 

توسط ارتش یا معترضان مسدود است.

حال و هوای 
لبنان  خیابان های 


