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چراحزبا...نبایدتنهایکحزبسیاسیباشد؟
ســعد حریری نخستوزیر مســتعفی لبنان در گفتوگوی
پریشان یک شنبه شب خود با شبکه تلویزیونی المستقبل
بیــان کرد کــه با حــزبا ...بــه عنــوان یک حزب سیاســی
مشــکلی ندارد امــا حــزبا ...نبایــد عامل تخریــب لبنان
باشــد.به نظر می رســد که منظور حریری از عامل تخریب
سالح مقاومت است که وضعیت حزبا ...را از دیگر احزاب
لبنانی متمایز میکنــد .اما به واقع چرا حــزبا ...از دیگر
احزاب لبنانی متمایز اســت.لبنان به لحاظ ژئوپولیتیکی
و همچنیــن ترکیب اقــوام و مذاهب ســاکن در این کشــور
شرایط بســیار خاص و منحصر به فرد وبه همراه فلسطین
دقیقا در محل اتصال سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا قرار دارد
و ترکیب جمعیتی آن متشــکل از مســیحیان ،مســلمانان
اهل ســنت و مســلمانان شــیعه با نســبتهای تقریبا برابر
اســت .تفاوت در نــوع فرهنــگ و مذهب همــواره در طول
تاریخ ،این کشور را به لحاظ سیاسی بیثبات کرده و عامل
تفرقه میان مردمان این کشــور بوده است .همین مسئله و
بیثباتی سیاسی سبب شده اســت که این کشور فاقد یک
ارتش منظم و کارآمد باشــد به گونهای که ارتــش لبنان از
ضعیفترین ارتشهای دنیاست .به طور مثال وقوع حادثه
منطقه «العدیسه» در سال  2010میالدی (در این حادثه
که به دنبال واکنش ارتــش به ورود دســتگاه های نظامی
ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان رخ داد ،سه سرباز
لبنانی کشته شدند) نشان داد که ارتش لبنان در مقایسه
با ارتش دیگر کشورهای جهان ،دارای کمترین تجهیزات
نظامی در دفاع از خود است و این ارتش نمی تواند خود را
در برابر آتش تانک ها و رگبار نظامیان ارتش صهیونیستی
مصون نگــه دارد و حتــی از ســیر عملیات قاچاق اســلحه
به ســوریه با توجه به ســیر تحوالت این کشــور ،ممانعت به
عمل آورد.ضعف شدید ارتش و ســازمانهای اطالعاتی و
امنیتی این کشور سبب شــده است تا چشم طمع بسیاری
از کشورها به این منطقه که ارزش جغرافیایی باالیی دارد
دوخته و لبنان به بهشــت جاسوســان مشــهور شــود .این
ضعف شــدید در حوزه نظامی و امنیتی سبب شــد تا رژیم
صهیونیستی در سال  1982به مرزهای جنوبی این کشور
حمله کند و با کمترین مقاومت از ســوی ارتش این کشور،
خاک لبنان را به اشــغال خــود درآورد .در این میان آن چه
سبب شد بعد از سه سال ارتش اشغالگر صهیونیسم خاک
لبنان را ترک کند مقاومت حزبا ...تازه شکل گرفته ،بود.
در ســال  2006نیز که ارتش رژیم صهیونیستی مجدد به
جنوب لبنان حمله کرد از ارتش این کشور کاری برنیامد و
این حزبا ...بود که پس از  33روز مقاومت اسباب هزیمت
صهیونیســتها را فراهم آورد .از آن ســال تاکنون نیز تنها
قدرت بازدارندگی حزبا ...بوده که سبب شده است این
کشــور در برابر حمــات احتمالــی مصون بمانــد .قدرت
نظامی حــزبا ...امروز به حدی رســیده اســت کــه یارای
برابری با بســیاری از ارتشهای منظــم و قدرتمند را دارد
بــه گونهای که بــن ودرمــن ،خبرنــگار ارشــد بینالمللی
ســیانان میگوید ،حزبا ...لبنان از نظر نظم ،آموزش
و تعهد ،یک ســر و گردن از ارتش بســیاری از کشــورهای
جهان عرب باالتر است .این بدان معنی است که حزبا...
لبنان نــه تنها عامــل بازدارنــده  ،بلکه ارتش غیر رســمی
لبنان برای تمامی اقوام و مذاهب و حفظ تمامیت ارضی
این کشور است.

"رازکثیف رقه"

افشای جزئیات خروج داعشی ها از رقه در پی توافقی
محرمانه با ائتالف آمریکایی
شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا در زمان تصرف رقه ،به حدود  ۲۵۰عضو
داعش اجازه خروج امن از شهر را دادهاند.شبکه بی بی سی،در گزارشی با
عنوان "راز کثیف رقه" نوشت" :داعشی ها ،بر مبنای توافقی با شبه نظامیان
کرد اجازه یافته اند که بدون در اختیار داشتن ســاح های خود ،به همراه
بیش از چهارهزار نفر از ســاکنان غیرنظامی شــهر باحدود صــد اتوبوس از
رقه خارج شوند .همچنین مشخص شده اســت که در آستانه بازپسگیری
شــهر ،از جمله ده ها نفر از اعضای خارجی داعش نیز توانسته اند به همراه
 10کامیون اسلحه و مواد منفجره از رقه خارج شوند".این در حالی است که
ائتالف به رهبری ایاالت متحده در آستانه تصرف رقه ،اعالم کرده بود که به
هیچ یک از اعضای خارجی داعش اجازه خروج از شهر را نمی دهد و آن ها یا
باید خود را تسلیم کنند یا بمیرند.با وجود این ،شواهدی در دست است که
برخی از فرماندهان ُکرد متحد آمریکا ،در معاملهای با داعش اجازه خروج
دهها نفر از آن ها از شهر را داده اند.داعشی ها بالفاصله پس از خروج از رقه
در سراسر ســوریه پراکنده و حتی برخی از آن ها موفق به عبور از مرز ترکیه
شده اند .گزارش های میدانی حاکی است پس از پاک سازی رقه ،آمریکا در
حال انتقال تروریستها از این شهر به ســوی جنوب دیرالزور است .به نظر
می رسد که انتقال داعش از رقه به دیرالزور ،با هدف حفظ بقایای ساختار
نظامی و ذخیرهســازی تهمانده توان داعش برای مقابله با دولت ســوریه و
محور مقاومت انجام می شود.

در بررســی ماجــرای تــاش روســیه بــرای تاثیرگــذاری بــر انتخابات ریاســت
جمهــوری 2016آمریکا معلوم شــده که پســر ارشــد دونالــد ترامــپ در کارزار
انتخاباتی با پایگاه افشاگر ویکیلیکس تماس داشته است.اکنون دونالد ترامپ
جونیور پیامهایی را منتشــر کــرده که از طریــق توئیتر میــان او و ویکیلیکس رد
و بدل شــده اســت.همزمان ،ســناتورهای دموکرات خواســتار صدور احضاریه
برای پســر ترامپ شــدند تا به طــور علنی شــهادت بدهد کــه میــزان مبادله این
پیام ها تا چه حد بوده اســت.ویکیلیکس طی آن رقابــت ها،ایمیلهای اردوی
دموکراتهــا درباره هیــاری کلینتون را هک و منتشــر کــرد .این امــر به وجهه
خانم کلینتون آسیب زد .ســرویسهای اطالعاتی آمریکا روسیه را متهم کردند
که در هککردن ایمیلها دســت داشــته اســت .اکنون از پیامهای منتشر شده
توســط پســر دونالد ترامپ معلــوم میشــود کــه ویکیلیکــس چندین بــار از او
ســؤال کرده اســت .برای نمونه کاربر حســاب توئیتری در اکتبر  ۲۰۱۶به پسر
ترامپپیشنهادکردهاستکهبرگ هتوضیح
مالیاتی پدرش را به ویکیلیکس بدهد
تا آن ها آن را منتشــر کننــد .همچنین
توصیه شــده اســت که اگــر ترامپ در
انتخابات شکســت خورد ،نباید تسلیم
شــود ،بلکه باید به نتیجه اعتراض کند.
ویکیلیکس حتی پس از پیروزی
دونالد ترامپ از فرزند ارشد
او خواسته بود با اعمال نفوذ
بر دولــت اســترالیا ،زمینه
انتخاب جولیان آسانژ هکر
موسفید آمریکاییاالصل
وبنیان گذارویکی لیکس
به عنوان سفیر استرالیا
در آمریکا را فراهم کند.
جولیان آســانژ ،نخست
اعالم کرد کــه نمیتواند
این خبرها را تایید کند ،سپس
از آن ها دفاع کرد.

اظهار نظر روز
رابرت فیسک:

پشت پرده حکم احضارحریری

پردهای دیگرازجنایات میانمار
روایت بی بی سی از "قتل عام" "،تجاوز دسته جمعی "و
کشتنبچههایمسلمانروهینگیا

رودخانه ای که در تصویر باال می بینید پرجوش و خروش بود و سرنوشــت
ساکنان روستای توال تولی را رقم میزد .آبهای رودخانه که از سه جانب
دور این روســتای دورافتاده چنبره زده بود باعث شد نظامیان میانماری
بتوانند مردم را در ساحل شنی رودخانه به دام بیندازند .تعدادی از اهالی
روستا همان جا هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و عدهای نیز در حالی که
سعی در فرار داشتند در جریان رود غرق شدند.به نوشته گاردین ،احمد
در مصاحبــهای که یک هفته بعد از ایــن ماجــرا در اردوگاه پناهندگان در
بنگالدش داشــت ،تعریف کرد که چگونــه ارتش میانمار بزرگ ســاالن و
نوجوانان را هدف گلوله قرار دادند و کودکان کم سن و سال ،از جمله دختر
شش ماهه او را در آب رود پرتاب کردند .کسانی که موفق به فرار شده بودند
راهی سفری سهروزه به مقصد بنگالدش
به سمت تپهها در غرب گریخته و
ِ
شــده بودند .اما بقیه اهالی روســتا همگی در یک گور دستهجمعی دفن
شدند.گابریل گیتهاوس ،خبرنگار بیبیســی نیز می نویسد «:کشتار
اقلیتمسلمانروهینگی ادرروستایتوالتولیدرمیانمار،ازهرچهکهپیش
از این به عنوان خبرنگار پوشش داده ام وحشتناکتربود .در عراق و سوریه
هم بوده ام اما این جا صحبت از قتل عام و تجاوز دسته جمعی و کشتن بچه
هاســت،به عبارتی تصفیه قومی» .تاكنون در این بحــران صدها نفر جان
خود را از دست دادهاند و بازماندگان مسلمان و آواره این سركوب ،تجاوز و
تیراندازی نظامیان میانماری را مجبور كرده است تا روانه بنگالدش شوند.

ضرب االجل پاریس به ریاض درباره حریری

کودتا علیه دولت موگابه در زیمبابوه؟
برخی رســانه ها از وقوع کودتای نظامــی در زیمبابوه خبر
داده اند.به ادعای النشــره،نظامیان ارتش زیمبابوه علیه
«رابرت موگابه» رئیس جمهور این کشــور کودتــا و کاروان
نظامیان خیابان هــای اصلی «هراره» پایتخت این کشــور
را مســدود کرده اند .خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که

دیدارکندودرایندیدارمهمترینمسئلهبررسیاستعفای
«سعدحریری»وفشاربراوبرایبازگشتبهکشورشاست.
باســیل به محض ورود به بروکســل تأکید کرد که این سفر
برای این صورت گرفته است تا به سعودی ها بگوییم آن چه
بهتازگیرخدادهغیرقابلقبولاست.یکمنبعدرپارلمان
لبنان هم به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است اگر حریری
به لبنان باز نگردد بیروت شــکایت خود را به شورای امنیت

تحلیلگر انگلیســی در ایندیپندنت نوشــت  :ســعد حریری
احتما ًال به لبنان بر می گردد و مطابق قانون اساسی استعفا
خواهد کرد اما ســوال این جاست که او چرا فکر می کرد که
استعفایش شــوک به جامعه لبنان وارد می کند و سناریوی
مورد نظر عربستان شکل می گیرد .فیسک افزود  :حریری
یک شــرکت به نام اوگر به ارزش  9میلیارد دالر در سعودی
دارد و این شــرکت در آستانه ورشکســتگی است و تعدادی
از کارکنــان آن به علت عقب افتادن دستمزدشــان در چند
ماه اخیر در صدد شکایت برآمده اند .برخی مقامات لبنانی
هم گفته اند ،کپی فراخوانده شــدن حریری بــه دادگاه در
پی شکایت طلبکاران را دیده اند .آنان گفتند ،حریری 25
نوامبر  2016به دادگاهی در عربستان فراخوانده شده اما
احضار وی به تاخیر افتاده است چون عربستان ترجیح داده
از آن بــه عنوان حربه ای علیه ســعد حریری اســتفاده کند .
شعبه دادگاهی که حکم احضار حریری را صادر کرده همان
شعبه ای اســت که حکم بازداشــت ولید بن طالل را صادر
کرده که اتفاق ًا اجــدادش لبنانی اند .وی افــزود  :حکومت
عربستان که تا کنون حدود 200شاهزاده و صاحب منصب
را در هتل ریتز بازداشت کرده حاال برای بازداشت شماری
دیگر در پی تخلیه هتل ماریوت است .

خبرهای متفاوت
ترامپ وباز هم همبرگر «مکدونالد»
نیوزلند هرالد :میــل دونالد ترامپ به خوردن ســاندویچ
مک دونالد ،کارکنان آشپزخانه کاخ سفید و مامور نیروهای
حفاظــت را بازهم بــه دردســر انداخــت .او روز گذشــته از
کارکنان آشــپزخانه خواســته بود تا برایش ســاندویچ مک
دونالد تهیــه کنند .او معتقد اســت که ســاندویچهای کاخ
ســفید طعم و مزه مک دونالد را ندارند .ترامپ در طول روز
حتما باید دو «کوارتر پوندر» مک دونالد و سیب زمینی سرخ
شده بزرگ هم بخورد.

بوش پدر با اتهام اخالقی جدید
مواجهه ِ

لبنان :اگر حریری ۲روز دیگر به کشورش بازنگردد به شورای امنیت می رویم

همزمــان بــا ســفر وزیــر خارجه لبنــان بــه چندین کشــور
اروپایــی از جمله فرانســه ،منابــع دیپلماتیک فرانســوی و
لبنانی از تحرکات پاریــس و بیروت برای کشــاندن پرونده
اســتعفای حریــری بــه شــورای امنیــت خبــر داده اند.بــه
نوشته«اســپوتنیک»« ،جبران باســیل» وزیر خارجه لبنان
دیروزسفر خود به بروکسل و فرانســه را آغاز کرد.قرار است
وی در این ســفر با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه
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تقدیمخواهدکرد.درهمینزمینهروزنامهاالخبارلبنانهم
گزارش داد که یک مقام عالی رتبه در کاخ الیزه در دیداری
با روزنامه نــگاران عرب و فرانســوی اعالم کرده اســت اگر
سعدحریریتاچهارشنبه(امروز)بهلبنانبازنگردد،گزینه
مطرح شدن این موضوع در شــورای امنیت سازمان ملل به
صورتجدیبررسیخواهدشد.فدریکاموگرینی،مسئول
سیاستخارجهاتحادیهاروپانیزتاکیدکرد"اتحادیهاروپااز

سعدحریریمیخواهدبهکشورشبازگرددودرراسدولت
وحدتقراربگیرد".همزمان،سعدحریریدرتوئیترخوداز
بازگشتاشبهلبنانطیدوروزآیندهالبتهبدونهمراهی
اعضایخانوادهاشخبرداد.وینوشت«:مردم!منخیلی
خوبــم! ان شــاءا ...در دو روز آینــده برمی گــردم؛ بگذارید
آرام باشیم .خانواده ام هم در کشــور خود ،کشور خوبی ها
پادشاهیعربستانسعودیخواهدماند».

ســی ان ان «:جورج هربــرت واکر بــوش» چهلمین رئیس
جمهوری آمریکا با اتهام تازه ای مواجه شده است که نشان
می دهــد وی در ســال  2003بــه دختری نوجوان دســت
درازی کرده اســت .این در حالی است که سخنگوی بوش
پدر دربیانیــه ای به نمایندگــی از رئیس جمهوری اســبق
آمریکا از همه اتهاماتی که پیشتر درباره او مطرح شده است،
عذرخواهــی کرد و چنیــن رفتارهایــی را به افزایش ســن،
بیماری و محدودیت های فیزیکی وی ربط داد!

دو تانک نظامی در کنار خیابــان اصلی منتهی به پایتخت
زیمبابوه مســتقر شــده اند.پیشــتر ژنــرال «کنســتانتینو
شــیوینگا» فرمانده ارتــش زیمبابــوه تهدید کرده بــود اگر
حزبحاکماینکشوردستازاقداماتیکهبهگفتهاوثبات
کشــور را برهم می زد ،برنــدارد ،ارتــش وارد عمل خواهد
شد.ناظرانمعتقدندموگابهمعاونخودرابرکنارکردهاست
تا شرایط را برای روی کار آمدن همســر خود ،فراهم کند.

...

اندیشکده روز
شرط بندی بن سلمان روی جوانان سعودی
اندیشکدهچتمهاوسنوشت:پاکسازیجدیدضدفساددر
عربستانسعودی،اقدامناگهانیوچشمگیرمحمدبنسلمان
(ولیعهد عربســتان ســعودی) را که برای تغییرات اساســی
طراحی شده بود ،تقویت می کند .بازداشت سریع شاهزاده
هایارشد،وزیرانسابقوثروتمندترینتاجرکشوردرحالی
اتفاق افتاده که تنش های منطقه ای افزایش یافته است ،اما
این بازداشــت ها احتماال خطرات موجود از جانب هر کسی
دراینخاندانراکهدرآیندهقابلپیشبینی،ویرابهچالش
می کشــید ،کاهش می دهد .به نظر می رسد که بن سلمان
روی یک گروه بزرگ از جوانان ســعودی کــه خواهان دیدن
تغییرات اساسی در نحوه اداره کشــور هستند ،شرط بندی
کرده است .به نظر می رسد وی می خواهد آن احساسات را،
چهبااعتراضاتباشدیاازسویفعاالنورقبایتندروتر،برای
حمایت از تغییراتی که توسط او از باال به پایین ،به جای پایین
به باال ،شروع شده است ،مهار کند .بازداشت این چهره های
ارشد،ازجملهپسرانپادشاهکهزمانیمورداحترامبودند،یک
هفتهپسازآنصورتگرفتکهمحمدبنسلماناعالمکرد
الگویتفسیراسالمدر 30سالگذشته«،عادینبودهاست»
و الگوی «عربستان سعودی نیست» .اکنون این دستگیری
ها احتماال با افشای جزئیات بیشتری درباره فساد در سطح
باال در میان شاهزاده های خاندان سعود همراه خواهد شد.
همه این ها به روند ناگهانی فاصله گرفتن از گذشــته شدت
می بخشد .این تالشی برای گذار به سوی یک الگوی جدید
حکومت و در عین حال حفظ تداوم حکومت آل سعود است.
این امر همچنین بیانگر یک رویکرد پوپولیستی استبدادی
اســت که علی رغم این که از قلــب خاندان حاکم برخاســته
است،رنگوبویضدنظامدارد.بهطورکلی،ایناقدامعلیه
شاهزاده های ارشــد ،احتماال پایگاه حمایت مردمی محمد
بن سلمان و نیز تمایالت اســتبدادی وی را تقویت می کند.
سواالتدربارهنارضایتیدرداخلخاندانحاکمباقیخواهد
ماند،اماایناحتمالوجودداردکهشاهزادههاآنقدردرباره
موقعیتشاننگراناندکهبهبسیجعلیهرهبرکنونیمبادرت
نمیورزند.ایاالتمتحده نیزعالقهایبهابرازنگرانینشان
ندادهاست.دونالدترامپباپادشاهعربستانسعودیصحبت
کرد و موضع وی علیه افراط گرایی را ســتود و خواستار ثبت
سهام شرکت آرامکو (شــرکت ملی نفت عربستان سعودی)
دربورساوراقبهادارنیویورکشد.
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