
چرا ادیب ناکام ماند 

علی تتماج 

پ��س از هفته ها گمانه زنی مبنی بر تش��کیل دولت 
جدید لبن��ان دیروز میش��ل عون رئی��س جمهور 
لبن��ان،  کناره گیری مصطفی ادیب مأمور تش��کیل 
کابین��ه این کش��ور را پذیرفت.مصطف��ی ادیب در 
س��خنرانی خود در کاخ بعبدا اع��ام کرد که دیگر 
نمی تواند مأموریت تشکیل کابیه را به عهده بگیرد. 
حال این سوال مطرح است که چرا ادیب نتوانست 
تشکیل کابینه را محقق سازد؟ بخشی از دالیل این 
وضعیت را در س��اختار سیاس��ی قومیتی حاکم بر 
لبنان می توان جستجو کرد. ساختاری که برگرفته 
از دوران س��لطه اس��تعمار بر این کش��ور است و با 
نام حضور همه قومیت ها و جریان های سیاس��ی در 
قدرت، زمینه ساز اختافات و حتی باج خواهی های 
سیاسی از س��وی برخی جریان های داخلی و البته 
س��وء اس��تفاده مداخاله گران در لبنان شده است. 
اکنون این بخشی از ناتوانی ادیب در این راستا قابل 
تعریف است چنانکه برخی جریان های سیاسی که 
معموال به جای برخورداری از پایگاه مردمی وابسته 
به برخی کش��ورهای عربی و غربی هستند در روند 
تشکیل کابینه مانع تراشی می کنند. نکته مهم دیگر 
مداخات خارجی در تحوالت لبنان است. در حالی 
بس��یاری از جریان های سیاسی از جمله حزب اهلل، 
امل، جریان آزاد ملی و.... خواس��تار اتحاد لبنانی ها 
برای خروج کش��ور از بحران سیاس��ی و اقتصادی 
هستند، برخی جریان ها همچون مستقل به ریاست 
حریری، جریان فانژها به رهبری سمیر جعجع در 
کن��ار کتائب و... همچنان در تص��ور برخورداری از 
حمای��ت خارجی برای رس��یدن به منافع بیش��تر 
هستند لذا در طرح تشکیل دولت در عمل اقدامی 
ص��ورت نمی دهند. در همین حال طرح هایی مانند 
طرح فرانس��ه هر چند از سوی جریان های سیاسی 
لبنان م��ورد توجه ب��وده اما به دلیل آنکه س��ران 
فرانس��ه همچنان همان نگاه ی��ک جانبه گرایانه و 
منفعت طلبانه را نس��بت به لبنان دارند و در عین 
حال هنوز نتوانس��ته اند اس��تقال الزم را از آمریکا 
داشته باش��ند عما طرحایش��ان با ابهامات همراه 
می ش��ود. بر این اساس اس��ت که به رغم دو سفر 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه به لبنان عما طرح 
وی ناکام مانده و نتوانس��ته کارکردی در تش��کیل 
دولت داش��ته باش��د. آنچه در این شرایط می تواند 
زمینه س��از خروج لبنان از وضعیت کمای سیاسی 
شود تنها اراده جریان های داخلی لبنان برای توافق 
و کن��ار نهادن اختافات اس��ت در غیر این صورت 
وضعی��ت لبنان در همین حالت باقی کخواهد ماند 
که جز تش��دید بحران در این کش��ور نتیجه ای به 
همراه نخواهد داش��ت که نتیجه آن نیز اس��تمرار 
بحران سیاس��ی و اقتصادی اس��ت که می تواند به 
آشوب خیابانی و تش��دید مداخات خارجی منجر 
ش��ود که تهدیدات امنیتی بسیاری برای این کشور 

به همراه خواهد داشت. 
نکته قابل توجه آنک��ه طی ماه های اخیر طرح های 
متعددی از سوی فرانسه برای لبنان مطرح و حتی 
مکرون رئیس جمهور فرانس��ه بارها لبنان را تهدید 
به تحریم در صورت عملی نشدن این طرح ها کرده 
اس��ت حال آنکه وضعیت کنونی لبنان نش��ان داد 
که طرح های خارجی راهگشای این کشور نخواهد 
بودو تنها راه رس��یدن مقصود تکیه بر داش��ته های 
داخل��ی اس��ت. رویک��ردی که در عرص��ه مقاومت 
لبنان در پیش گرفته و توانس��ته در برابر تهدیدات 
تروریستی و حمات رژیم صهیونیستی به پیروزی 

دست یابد. 

گزارشیادداشت 

ترام��پ که این روزها با ادع��ای تقلب بر عدم تحویل دادن 
قدرت در صورت شکس��ت در انتخ��ات تاکید دارد، ضمن 
وعده دادن اعام شدن گروه چپ گرای آنتیفا به عنوان یک 
سازمان تروریس��تی، تاکید کرد معترضان به دنبال نابودی 

سرمایه داری در آمریکا هستند.
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا ضمن س��خنرانی 
انتخابات��ی در ش��هر »آتانتا« گف��ت، معترض��ان در این 
کش��ور به دنبال نابودی نظام س��رمایه داری هستند.ترامپ 
در ای��ن س��خنرانی گف��ت: »هدفی که س��ازمان دهندگان 
جنبش "جان سیاه پوس��تان اهمیت دارد" اعام کرده این 
اس��ت که بنیان خان��واده، پلیس، زندان ه��ا، امنیت مرزی، 
کاپیتالیس��م و حق انتخاب رفتن به مدرسه را نابود کنند«.

ترامپ در این سخنرانی »طرح پاتین« برای تقویت جامعه 
سیاه پوس��تان آمریکا را مطرح کرد و که یکی از اهداف آن 
تروریستی اعام کردن گروه  سفید برتر پندار »کوکاکس 
کان« و گروه چپ گرای »آنتیفا« را به عنوان س��ازمان های 
تروریس��تی اع��ام کند. ترام��پ همچنین وع��ده داد روز 
رهایی سیاه پوس��تان از بردگی و اتمام جنگ داخلی آمریکا 
را روز جش��ن ملی اعام خواهد کرد.او در این مراس��م که 
»سیاه پوس��تان حامی ترامپ« نام داشت بدون ارائه دلیلی 
مش��خص مدعی ش��د اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا 

»جان سیاه پوستان زیادی را گرفته است«.
در همین حال رئیس جمهور آمریکا در یک تجمع انتخاباتی 
بار دیگر مسئله احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
کش��ورش را مطرح کرد. ترامپ گفت: »ما برنده می شویم. 
نمی بازیم مگ��ر اینکه تقلب کنند. نگاه من اینطور اس��ت. 
نمی توانی��م اجازه بدهیم تقلب کنند. کش��ورمان در خطر 
اس��ت، چون این آدم ها کشورمان را نابود می کنند.«ترامپ 
اضافه کرد: »نمی توانیم اجازه بدهیم این کار را انجام بدهند. 

خودش��ان خبر دارند، رسانه ها خبر دارند ولی نمی خواهند 
آن را پوشش بدهند. دقیقاً می دانند چه خبر است من هم 
می دانم ولی دموکرات ها بهتر از همه ما می فهمند چه خبر 
اس��ت. بنابراین نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد و ش��ما 
هم اگر چی��زی دیدید گزارش کنید.«ترام��پ در ادامه به 
مس��ئله تحویل قدرت به رقیب��ش »جو بایدن«، در صورت 
باخت در انتخابات ک��ه در روزهای اخیر نگرانی هایی را به 

همراه داشته هم اظهارنظر کرد.
او گف��ت: »ما خواس��تار انتق��ال قدرت به صورتی بس��یار 
دوس��تانه هس��تیم ولی نمی خواهیم علیه ما تقلب شود و 
]نمی خواهی��م[ در حالی که می دانیم ک��ه در هزاران هزار 

رأیی که سرنوش��ت متفاوتی را رقم می زدند تقلب صورت 
گرفته احمق بازی در بیاوری��م و بگوییم، اوه، بیایید قدرت 

را انتقال دهیم.«
س��ران آمریکا در حال��ی درگیر جنگ قدرت هس��تند که 
همچنان وضعیت ضد مردمی و نژادپرس��تانه در این کشور 
ادامه دارد چنانکه با تبرئه ش��دن افس��ران پلیسی که با ۸ 
گلوله »برون��ا تیلور« را به قتل رس��اندند، موج جدیدی از 
اعتراضات به نژادپرستی آمریکا را فرا گرفت. با اعام حکم 
دادگاه کنتاکی مبنی بر تبرئه ش��دن افس��ران پلیسی که 
ب��ه ضرب گلوله برونا تیل��ور، دختر سیاه پوس��ت آمریکایی 
را ب��ه قت��ل رس��انده بودند، م��وج جدی��دی از اعتراضات 

ضدنژادپرس��تی در کان��ون وقوع این جنایت یعنی ش��هر 
کنتاکی ایجاد شده است.

در همین حال ویدیویی دیگر از جدیدترین خشونت پلیس 
آمریکا منتش��ر ش��ده اس��ت که در آن دو معاون کانتر به 
یک مرد بی خانمان سیاهپوس��ت حمل��ه می کنند و او را با 
ش��لیک گلوله می کشند. در ادامه خش��ونت  پلیس آمریکا 
علیه اقلیت ها به ویژه سیاهپوستان، تصویری از یک دوربین 
امنیتی اداره کانتری شهرس��تان »اورنج« واقع در جنوب 
»کالیفرنیا« نشان می دهد که دو معاون کانتر به یک مرد 
سیاهپوس��ت بی خانمان حمله می کنند و یک��ی از آنها به 
ضرب گلوله ج��ان او را می گی��رد. روزنامه آمریکایی »لس 
آنجلس تایم��ز« در این خصوص گزارش کرد که ش��لیک 
مرگبار دو معاون کانتر شهرس��تان »اورنج« در حین یک 
درگیری در »س��ن کلمنت«  به یک مرد سیاهپوس��ت بار 
دیگر موج��ی از اعتراضات را در خیابان ه��ای آمریکا علیه 
خش��ونت و رفتاره��ای تبعیض آمیز پلیس آمری��کا به راه 
انداخت.در ادامه روند سیاسی آمریکا نامزد حزب دموکرات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمری��کا، در مصاحبه ای 
روس��یه را به دخالت در انتخابات متهم کرد و مدعی ش��د 
»والدیمی��ر پوتین« پیامد های این کار را خواهد دید. »جو 
بایدن«، نامزد حزب دموکرات  انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا در مصاحبه با ش��بکه ام اس ان بی سی روسیه 
را ب��ه دخال��ت در انتخابات متهم کرد. بایدن در پاس��خ به 
این پرس��ش که آیا روس��یه در تاش اس��ت در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمری��کا دخال��ت کن��د مدعی ش��د که 
»والدیمی��ر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه ب��رای این کار 
پیامد های��ی را خواهد دید. خبر دیگ��ر آنکه رئیس جمهور 
آمری��کا قصد دارد یک قاضی محافظه کار را به عنوان نامزد 

پر کردن سمت قاضی دیوان عالی آمریکا معرفی کند.
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یک روز به نام ریشه کنی اسالم هراسی
نخس��ت وزیر پاکستان با اشاره به اینکه مس��لمانان و اماکن مقدس آنان 
هدف حمله قرار می گیرد و قرآن س��وزانده می شود، گفت: باید روزی به 
نام »ریشه کنی اسام هراس��ی« در دنیا نامگذاری شود.  »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل با بیان اینکه هند ۸ میلیون کش��میری را محاصره کرده و نیروهای 
بیش��تری را به این کش��ور فراخوانده اظهار داشت: جامعه بین الملل باید در 
مورد تخلفات جدی در کش��میر تحقیق کند.نخس��ت وزیر پاکستان گفت: هند 
اسام هراس��ی را در ش��به قاره ترویج می کند و باید روز جهانی برای ریشه کنی 
اس��ام هراس��ی در جهان تعیین ش��ود. به گفته وی، اماکن مق��دس و متبرکه 
مسلمانان هدف حمله قرار می گیرد، قرآن سوزانده می شود طرح های جنجالی و 

اهانت آمیز به پیامبر اسام توسط مجله فرانسوی شارلی ابدو منتشر می شود.

ژاپن آماده مذاکره با کره شمالی 
»یوش��ی هیده سوگا« نخست وزیر ژاپن در یک پیام ویدئویی برای هفتاد 
و پنجمین جلس��ه مجازی مجمع عمومی س��ازمان ملل اعام کرد که 
آمادگ��ی دارد بدون هرگونه پیش ش��رطی با »کی��م جونگ اون« رهبر 
کره ش��مالی دی��دار و گفت وگو کند. س��وگا تصریح ک��رد: »به عنوان 
نخس��ت وزیر ژاپن، آماده ماقات با رئیس کیم جونگ اون بدون هرگونه 
ش��رطی هس��تم«. همچنین وی گفت: »برقراری روابط سازنده بین ژاپن و 
کره ش��مالی نه تنها به نفع هر دو کشور است بلکه نقش بسیار مهمی در صلح و 
ثبات منطقه نیز  ایفا می کند«.سوگا با اشاره به بیانیه ژاپن-پیونگ یانگ گفت که 
مطابق با آن پیمان، ژاپن به دنبال عادی س��ازی روابط با کره ش��مالی »از طریق 
ح��ل جامع موضوعات مهم نگران کننده ای چون آدم ربایی، موضوعات هس��ته ای 

)اتمی( و موشکی و همچنین حل و فصل گذشته ناگوار است«.

موافقت عون با کناره گیری ادیب
رئیس جمهور لبنان پس از اینکه مأمور تشکیل کابینه این کشور اعام 

کرد که قادر به تشکیل کابینه نیست، کناره گیری او را پذیرفت.
»میش��ل عون« رئیس جمه��ور لبنان،  کناره گی��ری »مصطفی ادیب« 

مأمور تشکیل کابینه این کشور را پذیرفت.
این گزارش درس��ت پس از آن اس��ت که مصطفی ادیب در س��خنرانی 
خود در کاخ بعبدا اعام کرد که دیگر نمی تواند مأموریت تش��کیل کابیه را 
به عهده بگیرد. مدیریت کل ریاس��ت جمهوری لبنان اعام کرد که میش��ل عون 
مصطفی ادیب را به حضور پذیرفت که در این دیدار، ادیب مشکات و موانعی را 
که در فرایند تشکیل دولت با آن مواجه شده به رئیس جمهور ارائه کرد. همزمان 
با برخی مداخات خارجی از جمله اقدامات س��عودی و آمریکا ، ادیب با تحویل 

نامه ای به میشل عون از ادامه فرایند تشکیل دولت عذرخواهی کرده است.

ترامپ ضمن تاکید بر سرکوب تظاهرات های ضد نژادپرستی عنوان کرد

معترضان در آمریکا به دنبال نابودی سرمایه داری
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مردم حسکه علیه آمریکا و مزدورانش 
ش��مار زیادی از ساکنان روستاها و شهر الشدادی در استان الحسکه 
علی��ه ش��به نظامیان ُک��رد و نظامیان تروریس��ت آمریکا دس��ت به 

تظاهرات زدند.
خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا( گزارش داد که ای��ن تظاهرات 
در محکومی��ت جنایات ش��به نظامیان ُکرد موس��وم ب��ه »نیروهای 

دموکراتیک سوریه« و نیروهای اشغالگر آمریکایی است.
نیروهای دموکراتیک س��وریه شبه نظامیان وابسته به آمریکا هستند 
که مناطق زیادی از ش��مال شرق و شرق س��وریه را در اشغال خود 
دارند. بیشتر میادین نفتی سوریه در این مناطق قرار دارد که تحت 
اش��غال این عناصر و نظامیان آمریکا قرار گرفته اس��ت.منابع محلی 
از الش��دادی خبر دادند که س��اکنان روس��تاهای »کشکش جبور« 
و »جال ش��رقی« و حومه این ش��هر، در مرکز الش��دادی دست به 

تظاهرات زدند.
ش��به نظامیان ُکرد با حمایت تروریس��تهای آمریکای��ی، منازل این 
افراد و اراضی زراعی این روس��تاها را تخریب کردند.معترضان ضمن 
آتش زدن الس��تیک، خیابانهای اصلی الش��دادی را بس��تند و علیه 
شبه نظامیان ُکرد و عناصر آمریکایی شعارهایی سر دادند و خواستار 
پرداخت غرامت شدند.ش��به نظامیان ُکرد با حمایت نظامیان آمریکا 
طی ماههای گذش��ته صده��ا منزل و زمین زراعی را در اس��تانهای 

الحسکه و دیرالزور تخریب و ساکنان این مناطق را آواره کردند.
الزم به ذکر اس��ت طبق گزارش یک رسانه ترکیه ای، آمریکایی ها در 
حال حاضر در س��وریه ۱۱ پایگاه نظامی فعال دارند و طی دو هفته 

اخیر ۳۰۰ کامیون ساح و تجهیزات از عراق به سوریه فرستادند.
 در ادامه تقویت حضور نظامی و اش��غالگری واش��نگتن در س��وریه، 
ارت��ش آمریکا ی��ک کاروان متش��کل از ۷۰ کامیون حامل س��اح، 

تجهیزات نظامی و لجستیک را از عراق به سوریه فرستاد.

نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرد که ساح الحشد 
الش��عبی، ساح خارج از کنترل نیست، بلکه ساحی 

است که برای جهاد و مبارزه است.
»نوری المالکی« نخس��ت وزیر اس��بق عراق و رئیس 
ائتاف پارلمانی »دولة القانون« امروز ش��نبه به دفاع 
از الحش��د الشعبی )بس��یج مردمی( و عشایر و ساح 
نیروهای این سازمان پرداخت. شبکه خبری آفاق به 
نقل از المالکی گزارش داد، س��اح الحش��د الشعبی، 
س��اح خارج از کنترل نیست، بلکه ساحی است که 
برای جهاد و مبارزه بوده و یک توشه است و »عراق را 
س��رافراز کرد«.وی تأکید کرد، الحشد الشعبی »برای 
ما، نم��اد پیروزی و نماد قدرت بوده و تضمینی برای 
مقابله با هر گونه تحول اس��ت«. این دیپلمات عراقی 
ادامه داد، الحش��د الش��عبی می تواند هر گونه اخال 
در بُع��د امنیتی را که می توان��د معلول نبود نیروهای 
امنیتی باش��د، مرتفع کند.المالکی خاطر نشان کرد، 
الحشد الشعبی »در هیچ یک از جبهه ها نبرد شکست 
نخورده، سس��تی نکرده و تس��لیم نش��ده است«.وی 
نیروهای الحشد را »صاحبان اصول و ارزش« دانست 
که بدون هیچ گونه محاسبه ای و بدون در نظر گرفتن 

شیعه و ُسنی و عرب و ُکرد فعالیت می کند.
در همین ارتباط، »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان 
عراق اخیرا ادعاهایی درباره ساح گروههای مقاومت 
این کشور مطرح کرد و گفت که ساح در دست این 

گروهها، خارج از کنترل است.
»عل��ی الحس��ینی« از فرماندهان س��ازمان الحش��د 
الشعبی )بس��یج مردمی( عراق ضمن انتقاد از ادعای 
الحلبوسی، خطاب به وی گفت: »آیا ساح آمریکایی 
که دو ش��هید فرمانده را هدف قرار داد، ساح خارج 
از کنت��رل بود ی��ا خیر؟«. خبر دیگ��ر آنکه دبیر کل 
جنبش مقاومت اس��امی النجباء ع��راق تهدیدهای 
وزی��ر خارجه آمریکا علیه نیروهای مقاومت را بیهوده 
دانست و آن را به دست وپا زدن فردی تشبیه کرد که 

در حال خفگی است.
»اک��رم الکعبی« دبیر کل جنبش مقاومت اس��امی 
»النجب��اء« عراق، طی پس��تی در توئیت��ر به تهدید 
دولت آمریکا به هدف قرار دادن نیروهای مقاومت در 
عراق به بهانه حمات جاری علیه سفارتش در بغداد 
و کاروان ه��ای نظام��ی آن در مناط��ق مختلف عراق 
واکنش نش��ان داد و بر ضرورت تداوم مقاومت مقابل 
نیروه��ای آمریکایی در عراق تاکید کرد.وی نوش��ت: 
پس از تهدیدهای بیهوده وزیر خارجه آمریکا به خوبی 
مش��خص شد که ]چگونه [ کسی که در حال خفگی 
اس��ت، لگد می ان��دازد و تاش ه��ای مقاومت به ثمر 
نشس��ته و حاکمیت چپاول شده ]عراق[ را از چنگال 
آمریکایی ه��ا بازپس گرفته اس��ت. دبیر کل جنبش 
النجب��اء در ادامه ضمن تبریک گرفت��ن به نیروهای 
مقاومت و تشویق آنها به ادامه فعالیت هایشان نوشت: 

تهدی��دات آنها ما را نخواهد ترس��اند و م��ا این راه را 
برنگزیدیم مگر اینک��ه آرزومند یکی از این دو نیکی 
بودیم: پیروزی یا ش��هادت.وی افزود: به این مناسبت 
و به این دلیل که پیروزی رزمندگان و مجاهدان، داد 
و فریاد دشمنانانشان را در آورده است از کلیه گروه ها 
و جریان های سیاس��ی می خواهی��م تا این پیروزی را 
پررنگ ت��ر و تج��اوز و اهان��ت آمریکا ب��ه حاکمیت و  
کرامت کش��ور را محکوم کنند و از آنها بخواهند که 
مصوبه م��ردم و پارلمان را با خ��روج کامل نیروهای 

اشغالگر خود از عراق اجرا کنند.
همچنی��ن »ابوعل��ی العس��کری« مس��ئول امنیتی 
گردان های ح��زب اهلل عراق نیز در توئیتی در صفحه 
ش��خصی خود در توییتر نوشت :» پاسخ ما به پامپئو 
)وزی��ر خارجه آمری��کا( کودن که به زب��ان تهدید و 
ارع��اب عادت کرده اس��ت، این اس��ت ک��ه به مکر و 
نیرن��گ خود ادامه بده، هر چ��ه می توانی تاش کن 
و به دش��منی ها و تاشهای خصمانه ات ادامه بده، به 
خدا قس��م، نمی توانی یاد نیروه��ای مقاومت را محو 
کن��ی و هرگ��ز قادر به تضعی��ف اراده آنه��ا نخواهی 
بود، تهدیده��ا و اراجیف تو بر خاف میل تو و ارباب 

احمقت، به خودت بازخواهد گشت.«
العس��کری، وزیر خارجه آمریکا را مخاطب خود قرار 
داد و خط��اب به وی گفت :» تو خ��وب می دانی که 
مردان��ی را )در عراق( خواهی یافت که قلب هایش��ان 
پوالدین و مس��تحکم اس��ت، و بینی تو و نظامیانتان 
را ب��ی رحمانه ب��ه خاک خواهند مالی��د و آن هنگام 
خواهیم دید چه کس��ی رحم نمی کن��د، آن طور که 

خودت توصیف کردی«.

  الحشد الشعبی، عراق را سرافراز کرد


