هشدار اسکاتلند به لندن

سال آینده زمان اجرای معامله قرن

هنوز تبلعات پیروزی محافظه کاران در انتخاابت انگلیس ادامه دارد چنانکه
نیکوال استورجن ،به بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس ،هشدار داد وی
نمیتواند اس��کاتلند را ب��ر خالف خواس��ت و اراده آن در بریتانیا نگه دارد.
او روز ش��نبه هم گفت جانس��ون باید «بر واقعیت متمرکز ش��ود» و بپذیرد
که به حزب ملی اس��کاتلند اختیاری تازه برای برگزاری دومین همه پرس��ی
استقالل از انگلیس اعطا شود.حزب ملی اسکاتلند از  ۵۹کرسی اسکاتلند در پارلمان
انگلیس در انتخابات سراسری روز پنج شنبه صاحب  ۴۸کرسی شد و همین نتیجه
استورجن را واداشت تا بر درخواست خود برای برگزاری یک همهپرسی دیگر برای
استقالل اسکاتلند پافشاری کند .با این حال ،جانسون که جایگاهش به خاطر برنده
ش��دن  ۸۰کرسی پارلمان تقویت شده است در تماس��ی تلفنی به استورجن گفت
مخالف رایگیری دوباره بر سر استقالل اسکاتلند است.

«حمد بن جاس��م آل ثانی» نخس��توزیر پیش��ین قطر از آغاز اجرای طرح
معامله قرن در س��ال آینده خبر داد.بن جاس��م در حس��اب توئیتری خود
نوش��ت« :انتظار میرود س��ال آینده در صورتیک��ه نتانیاهو در منصب خود
باق��ی بماند ،اجرای روند صلح ی��ا آنچه معامله قرن خوانده میش��ود ،آغاز
ش��ود ».وی افزود«:امیدوارم اتحادیه عرب با یک دیدگاه یکپارچه برای تعامل
با این طرح آماده باش��د ،طرحی که ممکن اس��ت به نفع آرمان فلس��طین نباشد».
بن جاس��م همچنین نوش��ت« :پیش از این یک کمیته عربی برای پیگیری مسئله
صلح فلس��طین وجود داشت که همانند فیلتر در این قضیه عمل میکنند و با همه
طرحها و طرفها برخورد میکرد اما اکنون این کمیته جمعآوری ش��ده است ،مهم
این است که این کمیته بار دیگر برای تدوین یک دیدگاه عربی جهت حفظ حقوق
فلسطینیان و حفاظت از آن در برابر معاملههای جانبی ،احیا شود».

فرادید
ذرهبین
ترکیه :سخنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه روز
شنبه گفت که «پناهندگان و تروریسم» دو چالشی
بود که از بحران سوریه ناشی شد« .ابراهیم کالین»
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز شنبه گفت
که عرصه س��وریه به جنگ نیابتی تبدیل ش��ده و
پی��ش از هرگونه دس��تورالعملی بای��د منافع ملت
سوریه در نظر گرفته شود.
بحرین :دادگاهی در منامه روز ش��نبه دو جوان
 ۲۰س��اله بحرینی را به اتهام سیاس��ی به ده سال
حبس محکوم کرد.مرکز حقوق بش��ر بحرین نیز با
صدور بیانیهای از مقامات منامه خواس��ت به نقض
حق��وق مردم و بدرفتاری ب��ا زندانیان پایان دهند.
ای��ن مرکز از محاف��ل بین المللی نیز خواس��ت به
مسئولیت خود در برابر نقض حقوق بشر در بحرین،
به ویژه مش��کالت زندانیان بیمار و بدرفتاریها در
بازداشتگاه ها ،عمل کنند.
انگلیس« :جرمی کوربی��ن» رهبر حزب کارگر
انگلی��س گف��ت ،مس��ئولیت خود را در شکس��ت
حزب��ش در انتخاب��ات روز پنجش��نبه میپذی��رد.
کوربین که قصد دارد تا بهار س��ال آینده از سمت
خ��ود کنارهگیری کن��د در یادداش��تی در روزنامه
«گاردین» نوش��ت« :ما در بحثها برنده شدیم اما
نتوانس��تیم آن را به [جلب] اکثریت��ی برای ایجاد
تغییر مبدل کنیم».
روسیه« :دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین
گفت که روس��یه در سال  2019قویتر شده است.
وی ک��ه ب��ا ش��بکه  1روس��یه مصاحب��ه میکرد،
گفت« :تح��والت عمیق��ی در دیپلماس��ی ،قانون
بینالمللی و روابط بین کشورها در حال روی دادن
است».س��خنگوی کرملین گفت ک��ه این تحوالت
عمیق در ش��رایطی روی میدهد که س��ازمانهای
بینالمللی بی ارزش شدهاند.
قطر :رئی��س دولت وفاق ملی لیبی که به دوحه
س��فر کرده اس��ت امروز با امیر قطر دیدار و درباره
تحوالت لیبی گفتوگو کرد«.فائز الس��راج» رئیس
دولت وفاق ملی لیبی امروز یکش��نبه با «تمیم بن
حمد آل ثانی» امیر قط��ر دیدار کرد.در این دیدار
«محمد سیاله» وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی
و «محم��د بن عبدالرحم��ن آل ثانی» وزیر خارجه
قطر حضور داشتند.

محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سیاسیون عراق

نخس��توزیر مستعفی عراق ،اقدام آمریکا در تحریم شخصیتهای عراقی را
که سهم زیادی در شکست داعش دارند ،محکوم کرد.
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر دولت پیشبرد امور عراق ،درباره اقدام آمریکا
در تحریم برخی شخصیتهای عراقی و نیز اهانت به برخی چهرهها و رهبران
کش��ورهای همس��ایه و ش��خصیتهای عراقی در جریان تظاهراتهای اخیر،
واکنش نش��ان داد.عبدالمهدی در بیانیهای که نسخهای از آن در پایگاه خبری «شفق
نیوز» منتشر شد ،گفت :درج اسامی رهبران و شخصیتهای شناخته شده عراقی دارای
تاریخ و نقش سیاسی در مبارزه با داعش در فهرست تحریمها و ممنوعیتها از سوی
برخی کش��ورها را که ما با آنها روابط و توافق داریم رد و محکوم میکنیم .همچنین
اهانت تظاهراتکنندگان عراقی به چهرهها و رهبران کشورهایی که با آنها رابطه و توافق
داریم و نیز اهانت آنان به شخصیتهای شناخته شده عراقی را رد و محکوم میکنیم.
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یادداشت

ابعاد یک سناریو
علی تتماج

لبنان که با شکس��ت گروههای تروریس��تی و نیز شکست
طرحهای صهیونیس��تها برای سلطه بر این کشور و البته
ناکامی س��عودی و آمری��کا برای دخال��ت در امور داخلی
این کش��ور میرفت تا به ثبات داخلی و جایگاه منطقهای
دس��ت یابد .لبنان با مواضع مستقل در اتحادیه عرب بویژه
در حمایت از مقاومت و فلس��طین نیز توانس��ت جایگاهی
مناس��ب کسب نماید که دستاوردی بزرگ برای این کشور
قلمداد میشود .با تمام این تفاسیر لبنان در ماههای اخیر

گزارش

نه تنها به این مهم دس��ت نیافته اس��ت بلکه با چالشهای
درونی مواجه ش��ده که فضای��ی غبارآلود را پیش روی این
کش��ور قرار داده اس��ت .حال این س��وال مطرح است که
دمشنان طراحان این سناریو به دنبال چه اهدافی هستند
و چرا اس��تمرار بحران لبنان را دنب��ال میکنند؟ در کنار
تحلیلهای متعددی که در این عرصه مطرح اس��ت نگاهی
تاریخی به تحوالت لبنان میتواند تا حدودی این وضعیت
را تش��ریح نماید .در سال  2005موجی از فشارها برلبنان
برای پایان دادن به  30سال حضور نیروهای سوریه در این
کش��ور که حافظ امینت لبنان بودند ،ایجاد ش��د که حلقه
تکمیلی آن را ورود سازمان ملل و صدور قطعنامه  1559و
 1595و در نهایت اجرای طرح ترور رفیق حریری نخست
وزیر این کش��ور تشکیل میداد .در آن زمان هدف آن بود

تا در کنار از بین بردن اس��تقالل لبن��ان در عرصه داخلی
و منطق��های در نهای��ت تحقق اهداف رژیم صهیونیس��تی
که در جنگ س��ال  2000شکس��تی سخت را از حزب اهلل
متحمل ش��ده بود فراهم ش��ود .این امر زمانی قوت گرفت
ک��ه پس از مدت کوتاهی از خروج نیروهای س��وریه ،رژیم
صهیونیستی حمالت گس��تردهای به لبنان صورت داد که
البته با مقاومت حزب اهلل غافلگیر و با شکست همراه شد
تحوالت اکنون لبنان و منطقه نش��ان میدهد که لبنان در
دو عرصه مبارزه با تروریس��م در داخل و در س��وریه و نیز
مقابله با رژیم صهیونیس��تی با پیروزی همراه بوده اس��ت.
این روند عمال با اهداف دش��منان لبن��ان یعنی ائتالفی از
سعودی ،صهیونیستها ،آمریکا و برخی کشورهای اروپایی
نظیرفرانس��ه و انگلیس همخوانی ندارد لذا به دنبال حذف

استقالل لبنان و آسیب پذیری آن در برابر تروریسم و رژیم
صهیونیستی هستند که زمینه ساز سلطه آنها بر این کشور
خواهد ش��د .آنها که تجربه س��ال  2005را دارند برآنند تا
سناریو ناآرام سازی خیابانی برای تحقق این طرح استفاده
نمایند در حایل که در جوس��ازی رسانهای این بار به جای
نام سوریه از نام ایران استفاده میکنند و خلع سالح حزب
اهلل برابر با پایان نفوذ ایران عنوان می کنند .آنها در نهایت
برآنند تا چنان القا س��ازند که خلع س�لاح مقاومت یعنی
آرام لبنان تا با این ترفند لبنان را از روند اوج به زیر آورده
ت��ا هم تروریس��م را در منطقه حذف نماین��د و هم اینکه
اهداف صهیونیس��تها علیه لبنان محقق شوند که نتیجه
آن نیز تسلط دوباره غرب و سعودی بر لبنان و از بین رفتن
استقالل این کشور خواهد بود.

ناآرامیهای لبنان در آستانه تشکیل دولت دوباره باال گرفت

تبعید عروس خاورمیانه به بیروت 2005

لبن��ان در حالی طی ماههای اخیر با اعتراضها
و مطالب��ات مردم��ی همراه بوده ک��ه مخالفان
اس��تقالل لبنان به دنبال موج س��واری بر این
اعتراضها برای تکرار سناریوی سال  2005در
این کشور هستند.
لبنان که روزی عروس خاورمیانه لقب داش��ت
این روزها حال روز مناس��بی ن��دارد و هر روز
اخباری جدید از وضعیت نامناسب و آینده ابهام
آمیز آن منتش��ر میشود .لبنانی که با مقاومت
در براب��ر ارتش صهیونیس��تی و نی��ز مبارزه با
تروریس��م در داخ��ل و در لبنان و با داش��تن
نی��روی مردم��ی و مقاومت��ی به ن��ام حزباهلل
می توانس��ت نام��ی پرآوازه در منطقه داش��ته
باش��د در ماههای اخیر با موج��ی از ناآرامیها
همراه ش��ده اس��ت .مطالبات مردمی در حالی
بخش��ی از این اعتراضها را تش��کیل می دهد و
مسئوالن و جریانهای سیاسی از جمله حزب
اهلل از ای��ن مطالبات به حق دف��اع کردهاند اما
دشمنان لبنان از تروریستها گرفته تا سعودی،
آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه و صهیونیستها که
زخم خورده اس��تقالل لبنان هستند به دنبال
موج سواری براین تحوالت هستند .رفتاری که
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بیانگر تقالی آنان برای تکرار س��ناریوی س��ال
 2005در این لبنان اس��ت .ترکیب دش��منان
لبنان طرحی گس��ترده برای خ��روج نیروهای
س��وریه در این کش��ور اجرا کردند و در نهایت
نی��ز در  14فوریه س��ال  2005اق��دام به ترور
رفیق حریری نخست وزیر این کشور کردند که
فضای��ی از التهاب و بحران را در کش��ور حاکم
س��اخت .نتیجه نهایی ای��ن وضعیت در نهایت
خروج نیروهای سوری از لبنان بود .اقدامی که
به تبعه آن از یک سو آمریکا ،انگلیس و فرانسه
و س��عودی دخالت خود را در س��وریه ش��دت
بخشیدند و از س��وی دیگر رژیم صهیونیستی
حمله گس��ترده به لبنان صورت داد که جنگ
 33روزه سال  2006را به همراه داشت .اکنون
نیز این س��ناریو مطرح است که غرب به دنبال
تکرار همان س��ناریو باش��د در حالی که هدف
نهای��ی آن تک��رار حذف اس��تقالل لبنان و نیز
خلع س�لاح مقاومت لبنان اس��ت که با ادعای
مقابل��ه با ایران صورت میگیرد .با توجه به این
شرایط است که در آستانه تشکیل دولت لبنان
ب��ار دیگر فضایی از ناآرامی لبن��ان را فراگرفته
است .وزیر کشور لبنان هشدار داد برخی عناصر
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نفوذی تالش میکنند تا میان نیروهای امنیتی
و معترضان درگیری ب��ه وجود بیاورند.او اعالم
ک��رد :از تظاهرکنندگان میخواهم از کس��انی
که تالش میکنند تا از اعتراضهای آنها بهره
برداری کنند بر حذر باشند یا با آن مقابله کنند.
برخ��ی عناصر نفوذی ت�لاش میکنند تا میان
نیروه��ای امنیتی و معترض��ان درگیری ایجاد
کنند.وزیر کش��ور لبنان اف��زود :از فرماندهی
امنیت داخلی خواس��تم تا درب��اره رویدادهای
شب گذشته بیروت ،تحقیق فوری انجام دهد.
درگیریهای شدید در میدانهای مهم بیروت
منجر به زخمی انتقال دس��تکم بیست نیروی
امنیتی به بیمارس��تان ش��د و بس��یاری از آنها
به صورت میدانی معالجه ش��دند.امنیت داخلی
لبنان اعالم کرد ،در درگیریهای بیروت بیست
نیروی مجروح به عالوه سه افسر به بیمارستان
منتقل شدند و تعداد بسیار دیگری از نیروها به
صورت میدانی معالجه شدند.
پ��س از آنکه تعدادی از معترضان تالش کردند
وارد میدان «النجم��ه» نزدیک به مقر پارلمان
لبنان ش��وند درگیریها می��ان آنها و نیروهای
امنیت��ی لبنان آغ��از ش��د.تعدادی از نیروهای

ارتش لبنان نیز به کمک نیروهای ضدآش��وب
آمدند؛ نیروهای امنیتی از گاز اش��کآور برای
متف��رق کردند معترض��ان اس��تفاده کردند و
معترضان س��نگ و هر چیزی امث��ال آن را به
سمت نیروهای امنیتی پرتاب کردند.میدانهای
«الش��هدا» و «ریاض الصلح» بیروت نیز شاهد
درگیریهای ش��دیدی از همین دست بود .بر
اس��اس گزارش ش��بکه «المیادین» ،معترضان
ویترینه��ای تعدادی از مغازهها را شکس��تند
و صاحب��ان ای��ن مغازهها از نیروه��ای امنیتی
درخواست کردند که از اموالشان محافظت شود.
برخی رس��انهها مدعی درگیری میان نیروهای
وابس��ته به «امل» و «ح��زباهلل» با معترضان
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ش��دند« .محمد کاظم عیاد» از امامان جماعت
منطقه «الخندق الغمیق» بیروت در این زمینه
به المیادین گفت ،س��ران ح��زباهلل و أمل هر
گون��ه ارتباط با نقابداران��ی را که با معترضان
درگیر شدند ،تکذیب میکنند.نکته قابل توجه
آنکه همزمان با این بحرانها جنگندههای رژیم
صهیونیس��تی بار دیگر حری��م هوایی لبنان را
نقض کردند .در این میان در جوس��ازی جدید
سعودی روزنامه س��عودی «الشرقاالوسط» در
این باره نوشت ،آرای ائتالفهای پارلمانی برای
انتخاب نخستوزیر مشخص نیست اما انتخاب
«سعد الحریری» با اکثریت آرا تقریبا مشخص
شده است.
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