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 -AFPچند صد نفر از مردم بروكســل با شركت در راهپيمايي از
تالش كاتالونيا براي استقالل حمايت كرده و ضمن انتقاد از اتحاديه اروپا،
از اسپانيا خواستند مقامهاي منطقهاي زنداني را آزاد كنند.
رهبر كاتالونيا كه در تبعيد خودخواسته در بلژيك به سر ميبرد،
در اين راهپيمايي كه با حضور اعضاي حامي استقالل پارلمان اروپايي
و چندين نفر از اعضاي دولت منطقهاي تبعيدي برگزار شــد ،حضور
نداشــت .يكي از قانونگذاران اســپانيايي حامي استقالل كاتالونيا به
معترضان گفت :دموكراســي در اســپانيا نه تنها بيمار است بلكه در
عمل مرده است .گمان ميكنم اين واقعا وحشتناك است كه نهادهاي
اروپايي متوجه اين مســاله نيســتند ،زماني كه به دموكراسي حمله
ميكنيد نميتوانيد راخوي و نهادهاي اسپانيايي را كه خارج از قانون
عمل ميكنند ،تشويق كنيد.

تحريمهايتسليحاتياتحاديهاروپاعليهونزوئال

رويترز -وزراي خارجه اتحاديه اروپا تحريمهاي جديد از جمله تحريم
تسليحاتي عليه ونزوئال را تصويب كردند.
وزير خارجه اســپانيا در جمع خبرنگاران در حاشــيه نشست با
همتايــان خود اعــام كرد :هرآنچه انجــام ميدهيم با هدف تالش
براي برگزاري گفتوگو ميان دولت و اپوزيسيون جهت يافتن راهحل
صلحآميز و دموكراتيك است .اسپانيا پيشتر تحريمهايي را عليه افراد
نزديــك به مادورو اعمال كرده بــود .وزراي خارجه اتحاديه اروپا در
بيانيهاي مشترك اعالم كردند :براساس مباني حقوقي منع سفر افراد
به اتحاديه اروپا و همچنين مسدود كردن هرگونه اموال در اين بلوك
به صورت تدريجي و با روش انعطافپذير انجام ميشــود و ميتواند
مورد گسترش قرار گيرد.

بسته مشكوك در كنسولگري آمريكا
در هنگكنگ

 -AFPپس از كشف بستهاي حاوي پودر سفيدرنگ در كنسولگري
آمريكا در هنگكنگ و اعالم هشــدار امنيتي ،پليس ويژه با لباسهاي
هزمت وارد اين ساختمان شد.
در پي اين رويداد ،ديروز وقت مصاحب ه ويزا در كنسولگري آمريكا لغو
شد و از ورود افرادي كه مقابل كنسولگري صف بسته بودند ،ممانعت به
عمل آمد .پليس اين منطقه را بست و نيروهايي در مقابل كنسولگري
مستقر شــدند .با اين حال كنسولگري اندكي پس از آن اعالم كرد كه
پودر كشف شــده خطرناك نبوده است .سخنگوي كنسولگري آمريكا
گفت :تاييد ميكنيم كه پاكتي حاوي پودر سفيد در داخل كنسولگري
باز شد .اين حادثه اكنون رفع شده است اما وقت ويزا براي كل روز لغو
شــده است .همچون هميشه ،اولويت اصلي ما حفظ امنيت كاركنان و
مراجعهكنندگان است.

القاعده ،داعش را در صحراي سينا تهديد كرد

ايسنا -گروه «جنداالسالم» وابسته به تشكيالت القاعده مسووليت
عمليات عليه داعش در واليت ســيناي مصر را كه ماه گذشته ميالدي
انجام شد ،برعهده گرفت و تهديد كرد ،داعش را در اين منطقه ريشهكن
ميكند .گروه جنداالسالم يك فايل صوتي در اينترنت منتشر كرد كه
در آن اين گروه داعش را خوارج ابوبكر البغدادي ،رهبر داعش دانسته و
افزود ،به خاطر تجاوزهاي مكرر به مسلمانان در صحراي سينا ،محاصره
نوار غزه و خيانت آنها به برادرانشــان اين گروه را هدف قرار داده است.
عمليات مذكور  ۱۱اكتبر اجرا شــد كه جنداالســام در آن به اسارت
درآوردن اعضاي داعش را هدف قرار داده بود تا از آنها بازجويي كند كه
اين عمليات منجر به كشته شدن همه عناصر اين گروه تروريستي و دو
تن از مجريان عمليات شد.

سفر رييس پارلمان عراق به آمريكا

ايسنا -رييس پارلمان عراق ديروز در سفري رسمي عازم آمريكا شد.
دفتر رييس پارلمان عراق در بيانيهاي اعالم كرد كه سليم الجبوري ديروز
بغداد را به مقصد واشنگتن ترك كرد .طي اين سفر با پل راين ،همتاي
آمريكايياش و مسووالن اين كشور درباره اوضاع عراق و منطقه ديدار خواهد
كرد .در بيانيه مذكور همچنين آمده است :قرار است دو طرف به بررسي
اوضاع عراق و منطقه و همچنين شماري از پروندههاي مهم و مشترك
بپردازند .طبق گزارش اين بيانيه ،سليم الجبوري همچنين سخنرانيهايي
در مراكز پژوهشي آمريكا خواهد داشت و طي آن درباره اوضاع سياسي
عراق و چالشهايي كه امنيت و ثبات منطقه را تهديد ميكنند ،به بحث
و تبادلنظر خواهد پرداخت.

توافق دفاعي جديد اعضاي اتحاديه اروپا

ايسنا -فرانسه ،آلمان و  ۲۰دولت ديگر اتحاديه اروپا ديروز يك معاهده
دفاعي به امضا رساندند تا دوره جديدي از همبستگي نظامي اروپايي براي
تحكيم وحدت پس از تصميم بريتانيا به ترك اين بلوك ايجاد شود.
در تازهترين تــاش اروپا براي كاهش اتكا به اياالت متحده آمريكا،
 ۲۲دولت ،كلوبي رســمي تشكيل ميدهند كه بايد نقش منسجمتري
به اتحاديه اروپا در مقابله با بحرانهاي بينالمللي بدهد .يك مقام ارشد
اتحاديه اروپا گفت :هيچگاه تا اين حد پيشرفت نداشتيم .تالشهايي در
راستاي ايجاد همبستگي دفاعي در اتحاديه اروپا از دهه  ۵۰ميالدي با
شكست مواجه شده بود .ما اكنون در شرايط جديدي هستيم .ديپلماتها
ميگويند ،پيروزي امانوئل ماكرون اروپاگرا در انتخابات رياستجمهوري
فرانسه و هشدارهاي دونالد ترامپ مبني بر اينكه متحدان اروپايي بايد
براي تامين امنيت خودشان بهاي بيشتري پرداخت كنند ،اين پروژه را
به سمت جلو هدايت كرد.

عفو بينالملل بشار اسد را متهم كرد؛

جنايت عليه بشريت

دويچهوله -بشار اســد بار ديگر با اتهامات نهادهاي حقوق بشري
روبهرو شده است .سازمان عفو بينالملل رهبر رژيم سوريه را به جنايت
عليه بشريت متهم كرده است .جنگ سوريه تاكنون  ۳۳۰هزار كشته بر
جاي گذاشته است.
عفو بينالملل محاصره بخشهايي از خاك سوريه ،راندن ساكنان آن
توســط نيروهاي ارتش سوريه و پيامدهاي اين اقدامات را جنايت عليه
بشريت ارزيابي كرده است .عفو بينالملل در اين راستا تصريح كرده كه
ارتش سوريه مناطق تحت محاصره را بمباران كرده و همچنين مانع از
رسيدن كمكهاي اوليه و انساندوستانه به ساكنان اين مناطق شده است،
بهطوري كه آنان به مواد غذايي ،دارو و مواد سوختي دسترسي نداشتهاند.
بنا بر گزارش اين نهاد حقوق بشري آتشبسي كه ميان طرفين درگيري
توافق شده ،پيامدهاي فاجعهباري براي مردم دارد.

دو رييس سابق دستگاههاي اطالعاتي آمريكا از موضعگيري دونالد ترامپ
در مورد مداخله روسيه در انتخابات سال گذشته رياستجمهوري انتقاد كرده و
يكي از آنها حتي آن را خطرناك خوانده است.
جان برنان گفت :او در مورد اين مساله مستقيما با پوتين رودررو نميشود
و اذعان نميكند كه ما ميدانيم او مســوول است و با اين كار راه پوتين را باز
ميكند.
جيمز كالپر ،مدير سابق سازمانهاي اطالعاتي هم در همين برنامه گفت
سخنان رييسجمهور براي او يك زنگ خطر است :پوتين نسبت به تضعيف
سيستم ما ،دموكراسي و كل سازوكار كشور ما متعهد است .اگر بخواهيم هر
رهبر لبنان كه همچنان در عربستان است،
مدعي است كه آزاد است اما مصاحبه جديد او هم
نتوانست پرده از رازهاي مگويي كه موجب شده تا
او به دور از وطنش استعفا دهد ،بردارد.
به نوشته روزنامه نيويوركتايمز ،سعد الحريري
كه اقامت مرموز او در عربستان ،خاورميانه را به
تالطم انداخته اســت ،يكشنبه شب گذشته در
مصاحبهاي تلويزيوني مدعي شد قادر است آزادانه
حركت كند و اينكه لبنان را ترك كرد تا از خودش
حفاظت كند و ظرف چند روز به خانه بازميگردد.
اين اظهــارات اولين گفتوگوي او از زمان پرواز
غيرمترقبه او به عربستان در سوم نوامبر و استعفاي
او يك روز پس از آن در آنجا محســوب ميشود
اما به نظر ميرسد اظهارات او براي ابهامزدايي و
كاهش تنشها بر سر اينكه آيا او آزادانه عمل كرده
است؛ آيا او گروگان سعوديهاست يا اينكه آنها در
بخشي از استراتژي گستردهتر خودشان او را مجاب
به استعفا كردند تا به رقيب منطقهاي خودشان
ايران فشار آورند ،كافي نبوده باشد.
چنين سواالتي را نميتوان تنها با مصاحب ه در
يكي از شبكههاي حزب سياسي سعوديگراي
حريري و با حضور پائوال ياكوبيان ،مجري تلويزيوني
كه مطابق خطمشي سعوديها حركت ميكند،
پاسخ داد.
حريري پاسخ روشني به چرايي اعالم استعفا
از عربســتان به جاي لبنان ،نــداد .او همچنين
هيچگونه جزييات جديدي از آنچه هشــت روز
پيش به عنوان توطئه عليه جانش توصيف كرده
بود ،ارائه نكرد .او رنگپريده و خسته با چشماني
گودافتاده اغلب با سرعت به سمتي مينگريست
و اينطور به نظر ميرسيد كه به فرد ديگر حاضر
در اتاق نگاه ميكرد.
آن كســاني كه نگراننــد كه حريري ممكن
است تحت فشار قرار گرفته باشد و حتي از طرف
عربستان بازداشت شده باشد ،از جمله مقامهاي
لبناني ،ديپلماتهاي غربي و برخي از متحدان
سياسي حريري ،بعيد است كه به چيزي كمتر از
بازگشت او به لبنان متقاعد شوند.
آنچه به ظــن آنها ميافزايد اين اســت كه
استعفاي حريري دقيقا همان روزي انجام شد كه
محمد بن سلمان ،وليعهد عربستان بر بازداشت
صدها سعودي در طرحي نظارت كرد كه خودش
آن را سركوب ضدفساد و منتقدان آن را پاكسازي
توصيف كردند.
به اعالم اســتعفاي حريري ،عمدتا به چشم
تالش سعوديها براي ساقط كردن دولت ائتالفي
حريري با حضور نمايندگان حزب سياسي شيعه
حزباهلل نگاه شــد كه متحد ايران هم هســت.
دســتكم پنج شبكه تلويزيوني لبنان از انتشار
مصاحبه يكشنبهشب گذشته حريري خودداري
كرده و ميگويند هنوز مشخص نيست كه حريري
قادر بوده باشد آزادانه صحبت كند.
ميشل عون ،رييسجمهور لبنان پيشتر گفته
بود كه هر آنچه حريري از عربســتان بگويد،
بازتاب حقيقت نيست و نتيجه شرايط مرموز
و مشكوكي است كه در پادشاهي عربستان در
جريان اســت و بنابراين نميتوان آن را جدي
گرفت .حريري به ياكوبيان گفت« :من آزادم،
ممكن اســت فردا بروم ».با اين حال او افزود،
زماني كه در رياض بوده اطالعاتي نمايان شده
كه او را متقاعد كرده تدابير امنيتياش را پيش
از بازگشــت مورد بازبيني قرار دهد .مقامهاي
لبناني ميگويند اطالعاتــي درباره توطئهاي
عليه او در دست ندارند.
حريري در ســخنراني استعفايش در چهارم

مدير سابق سيآياي و جيمز كومي ،مدير بركنار شده افبيآي بودند .با اين
حال ترامپ بعدا كمي از اظهاراتش عقبنشيني كرد.
او يكشنبه گذشته در كنفرانسي خبري درهانوي گفت :چيزي كه من گفتم
اين اســت كه فكر ميكنم پوتين چنين باوري دارد .در مورد اينكه آيا من آن
را باور ميكنم يا نه ،با سازمانهاي دولتي آمريكا همنظر م و حرف دستگاههاي
اطالعاتي آمريكا را باور ميكنم.
برنان به سيانان گفت براي او يك معماست كه چرا ترامپ در محكوم كردن
رييسجمهور روسيه صريحتر سخن نميگويد درحالي كه اقدامات روسيه مشكلي
براي امنيت ملي است .برنان در پاسخ به انتقاد ترامپ از او گفت :با توجه به اينكه
سرمنشا انتقاد كيست ،من آن را افتخار ميدانم .وزير دارايي آمريكا اين برداشت
دو مدير سابق اطالعاتي كه ترامپ به بازي گرفته شده است را رد كرد و گفت
رييسجمهور بر مسايل دشواري مثل كرهشمالي و سوريه تمركز دارد.

مصاحبه نخستوزير لبنان در عربستان بر ابهامات اضافه کرد؛

رازهای مگوی حريري

نوامبر گفت تهديداتي عليه زندگياش وجود دارد
كه اشارهاي ضمني به اين مساله داشت كه اين
تهديدات از جانب حزباهلل اســت .او همچنين
به مداخله ايران در لبنان و ســلطه حزباهلل به
عنوان دليل ديگري براي تصميم به كنارهگيري
اشاره كرد.
اما در مصاحبه حريري به اين ســوال كه آيا
استعفايش نهايي اســت ،جواب روشني نداد .او
گفت طبق قانون اساسي به محض بازگشت به
لبنان بايد شخصا استعفايش را تقديم كند اما به
اين نكته اشاره كرد كه مذاكراتي را با ميشل عون
و سايرين خواهد داشت و اگر لبنان بتواند سياست
بيطرفي در منطقه پيشه كند ممكن است او در
قدرت بماند.
حريري كه شــهروندي عربستان و لبنان را
دارد ،گفت همســر و فرزندانش در منزلشــان
در عربستان سكونت دارند و رابطه خوبي هم با
ملك سلمان و وليعهد دارد .به نظر ميرسد لحن
او خطاب به حزباهلل نســبت به زمان سخنراني
استعفا كه متعهد شده بود تا دست متحدان ايران
را قطع كند ،نرمتر شده باشد؛ در عوض در انتقادي
ماليمتر به حزباهلل گفت كه آنها زماني كه حريري
سازشي درون دولت ائتالفي انجام ميداد ،آن را
جبران نكردند.
آن كســاني كه در مصاحبه يكشنبه شب
گذشــته حريري به دنبال سرنخهايي از نيات
ميزبان ســعودي او ميگشــتند به اين نكته
اشاره كردند كه حريري مشاركت حزباهلل در
يمن ،جايي كه ائتالف تحت امر عربســتان با
نيروهاي متحد با ايران ميجنگند ،را مشــكل
دانسته است .اين مصاحبه ساعاتي پس از آن
انجام شــد كه شمار بيسابقهاي از لبنانيها از
ماراتن ساالنه بيروت براي ارسال پيامشان عليه
مداخله بينالمللي در لبنان از سوي هر طرفي
استفاده كردند.

بازتاب

رييسجمهور آمريكا در آخرين مرحله از سفر آسيايي خود،
براي شركت در اجالس كشورهاي آسياي جنوب شرقي موسوم
به «آسهآن» به پايتخت فيليپين سفر كرد.
ترامپ يكشنبه گذشته پيش از سفر به فيليپين ،اجالس
«آسهآن» را فرصت مناسبي براي انزواي بيشتر رژيم كرهشمالي
دانست .او گفت :درباره تهديد فزاينده كرهشمالي تبادلنظر
خواهيم كرد .همانگونه كه در مجلس كرهجنوبي گفتم ،تمامي
كشورهاي مسوول جهان بايد براي اطمينان از پايان دادن به
تهديدهاي رژيم ســركش كرهشمالي كه به كشتار غيرقابل
تصوري منجر ميشود ،اقدام كنند.
رييسجمهور آمريكا اضافه كرد :ايمني و امنيت اهدافي
اســت كه بايد تمامي كشــورهاي متمدن جهان را متحد
كند .ما پيشــرفت ميخواهيم نه تهديد .منظورم اين است
كه ما تهديد شــدهايم .جهان تهديد شــده است .من اين را
نميخواهيم؛ ما ثبات ميخواهيــم نه هرج و مرج .ما صلح
ميخواهيم و نه جنگ.
ترامپ قبل از سفر به فيليپين ،در ويتنام با همتاي ويتنامي
خود مالقات و گفتوگو كرد .ترامپ از تالشها و اقدامات ويتنام
براي ورود بيشتر به بازار آمريكا تقدير كرد و گفت اطمينان
دارد محصوالت آمريكايي ميتواند به تمامي نيازهاي اقتصادي،
دفاعي ،كشاورزي و تجاري ويتنام پاسخ دهد.
ترامپ كه در حاشــيه همايش ســازمان همكاريهاي
اقتصادي آسيا  -اقيانوسيه در ويتنام با رييسجمهور روسيه
مالقات كوتاهي داشت ،درباره نقش دخالت روسيه در انتخابات

  درخواست عربســتان براي تعليق
عضويت لبنان در اتحاديه عرب
عربســتان از دبيركل اتحاديه عرب خواسته
عضويت لبنان را در اين اتحاديه به حالت تعليق
درآورد .ابوالغيط نيز با عبدالفتاح سيسي در اين باره
گفتوگو كرده است .سيسي به ابوالغيط ابالغ كرده
كه اين موضوع در شــوراي اتحاديه عرب مطرح
نشود .وي تماسهاي زيادي را با رهبران عربستاني
خواهد گرفت چراكه اخراج لبنان از اتحاديه عرب
اين اتحاديه را ضعيفتر خواهد كرد.
در همين راســتا ،بغداد نيز به اتحاديه عرب
هشــدار داده كه اگر لبنان از اين اتحاديه اخراج
شود عراق نيز از آن بيرون خواهد آمد .قطر نيز به
اين اتحاديه ابالغ كرده كه در صورت اخراج لبنان
و خروج عراق ،قطر نيز از اين اتحاديه خارج خواهد
شد .كويت اما اعالم كرده كه لبنان مرتكب هيچ
گونه اقدامي عليه كشورهاي عربي نشده و نبايد
عضويتش در اين اتحاديه به حالت تعليق درآيد.
كويت همواره براي توافق ميان اعراب و برقراري
بهترين روابط ميان آنها تالش كرده و در محاصره
قطر نيز مشاركت نكرده بلكه به ميانجيگري در
اين راســتا پرداخته است .روابط كويت با لبنان
دوستانه است.
مصاحبه تلويزيوني سعد حريري ،نخستوزير
مســتعفي لبنان شــك و ترديد ميشل عون،
رييسجمهور اين كشور و ديگران را درباره اينكه
او آزاد است و ميتواند رياض را ترك كند ،از بين
نبرد .اظهاراتش درباره اينكه به زودي به بيروت
بازميگردد ،تاييد نشــده است و شك و ترديد
همگان را درباره آزادياش بيشتر ميكند چراكه
همچنان اســراري وجود دارند كه او تنها بعد از
بازگشتش به بيروت ميتواند درباره آن صحبت
كند براي همين شــاخزني ميان ميشل عون از
يكســو و وليعهد عربستان از سوي ديگر ادامه
دارد .عون معتقد است كه حريري در عربستان

بازداشت است اما محمد بن سلمان به هر روشي
ميخواهد بگويد كه حريري به خاطر حفظ جانش
در رياض است.
يكي از اعضاي تيم ارتباطي كه ميشل عون
تشكيل داده ،اعالم كرد كه تيم سعودي كه حريري
را بازداشت كرده به خواسته عون براي بازگشت
سعد به بيروت جوابي نداده است .طرف سعودي
به تاييد داخلي و بينالمللي ميشل عون توجهي
ندارد و حتي بنســلمان با درخواســت امانوئل
ماكرون براي اجازه دادن به حريري جهت ترك
عربستان مخالفت كرده است.
رياض با سه روش همچنان به مقابله با لبنان
كه خواهان آزادي حريري است ،ادامه ميدهد.
اول اينكه به حريري اجازه داد مصاحبه تلويزيوني
را با شبكه المستقبل انجام دهد .در اين مصاحبه
حريري بســيار آشفته و خســته بود مخصوصا
اينكه مصاحبهكننــده در فصل اول مصاحبه به
او گفت كه من مصاحبه را قطع ميكنم تا كمي
استراحت كني.
اما وجه دوم مجبور كردن نمايندگان فراكسيون
المستقبل به كنترل اظهارات و منسجم كردن
موضعي بود كه از بازداشــت حريري در رياض
انتقاد نميكند .وجه سوم شايد مطرح كردن مساله
لبنان در نشست فوقالعاده اتحاديه عرب است كه
يكشنبه گذشته براي بررسي مداخله ايران در لبنان
و بقيه كشورهاي منطقه برگزار خواهد شد.
يك منبع ديپلماتيك عرب در بيروت اعالم
كــرد كه هدف از درخواســت عربســتان براي
ت فوقالعاده وزارتي ،ناكام گذاشتن
برگزاري نشس 
تالشهاي وزير خارجه مصر است كه به عربستان
و چند كشور ديگر براي حل سريع مشكل لبنان
و عربســتان سفر كرده است .احمد ابوالغيط نيز
سفري را به عربســتان و كشورهاي ديگر براي
حل اين مشكل آغاز كرده است .اين اقدام بعد از
آن صورت ميگيرد كه منابع ميگويند ،عربستان

ترامپ در سفر به فيليپين مطرح كرد؛

اجالس «آسهآن» فرصتي براي انزواي بيشتر كرهشمالي

رياستجمهوري سال گذشته آمريكا كه سازمانهاي اطالعاتي
اين كشور آن را تاييد كردهاند گفت كه به سازمانهاي اطالعاتي
كشورش اطمينان دارد اما ديدگاه او ،همكاري با روسيه و تمامي
كشورهاي جهان براي اهداف مشترك است.
او گفت :در عين حال ،اين مهم اســت كه با روســيه،
چين ،ويتنام و بسياري از كشــورهاي ديگر كنار بياييم.
به صراحت ميگويم ،به ويژه روسيه و چين كه ميتوانند
به ما در رابطه با كرهشــمالي كمك كنند كه واقعا يكي از

مشكالت بزرگ ماست.
ترامپ در ادامه گفت :پوتين قويا بر اين باور است كه در
انتخابات آمريكا دخالت نكرده است .همزمان با ورود ترامپ
به پايتخت فيليپين ،حدود سه هزار معترض به سفر ترامپ
به آن كشور تالش كردند به سمت سفارت آمريكا راهپيمايي
كنند .هزاران پليس ضد شورش از حركت معترضان كه بيشتر
آنها از سوي يك گروه چپگراي كوچك سازماندهي شدهاند،
جلوگيري كردند.

زاویه

راهپيماييحامياناستقاللكاتالونيادربروكسل

انتقاد دو مدير سابق اطالعاتي آمريكا از اظهارات
ترامپ درباره پوتين

اسم ديگري بر آن بگذاريم به نظرم حيرتانگيز است و در واقع براي كشور ما
خطرناك است .جنجال تازه به سخنان يك روز پيشتر ترامپ مربوط ميشود
كه گفته بود حرف والديمير پوتين مبني بر عدم مداخله در انتخابات آمريكا را
باور ميكند .رهبران دو كشور در جريان اجالس سران منطقه آسيا -اقيانوسيه
درباره اين ادعا بحث كردند .دستگاههاي اطالعاتي آمريكا قبال نتيجه گرفتهاند
كه روسيه سعي كرد به نفع ترامپ بر انتخابات تاثير بگذارد.
ترامپ شنبه گذشته به خبرنگاران گفته بود :هر بار كه او مرا ميبيند ميگويد
كار من نبود و من واقعا اين حرف او را باور ميكنم ،جدي ميگويد .او افزود :فكر
ميكنم احساس ميكند به او اهانت شده ،كه براي كشور ما خوب نيست .ترامپ
همچنين چهرههاي كليدي دستگاههاي اطالعاتي آمريكا كه در ماه ژانويه از قطعي
بودن مداخله روسيه صحبت كرده بودند را به تمسخر گرفت.
اينها از جمله جيمز كالپر ،مدير سابق سازمانهاي اطالعاتي ،جان برنان،
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از وزراي خارجه عرب در نشست يكشنبه رسما
درخواست ميكند كه عضويت لبنان در اتحاديه
عرب را تعليق كند .كشورهاي عربي مثل قطر و
عراق و مغرب عربي و شايد مصر تعليق عضويت
لبنــان در اين اتحاديه را قبول ندارند چراكه اين
مســاله جنگ نظامي ميان ارتش و حزباهلل را
ايجاب ميكند و لبنان را نيز نابود خواهد كرد.
متوسل شدن عربستان به اتحاديه عرب بعد
از آن اتفاق افتاد كه ميشل عون جبران باسيل،
وزيــر خارجه را مامور رفتن به اروپا و بينالمللي
كردن مساله بازداشت حريري در رياض كرد .قرار
است باسيل فردا سفرش به پاريس را آغاز كند.
قرار است او با فدريكا موگريني ،مسوول سياست
خارجي اتحاديه اروپا ديدار كند.
  احتمال از كنترل خارج شدن بحران
لبنان
استعفاي اجباري احتمالي نخستوزير لبنان
ميتواند باعث افزايش تنشها ميان عربستان
و ايران شود و بهگونهاي باشد كه تمام منطقه
را بلرزاند.
روزنامه زودويچه سايتونگ آلمان در گزارشي
درباره بحران اخير در لبنان نوشته است :لبنان
يكي از كشورهاي كوچك خاورميانه است و در
اين كشور كوچك قدرتهاي بزرگ و منطقهاي
همواره در طول دهههاي گذشته تالش كردهاند
كه يا بهطور مستقيم يا از طريق نمايندگان خود
نفوذشــان را افزايش دهند .زماني كه تنشها
در ايــن منطقه افزايش يابد ،تمام منطقه را به
رعشه مياندازد.
در طول چند سال گذشته بزرگترين بحران
جنگ داخلي در خاورميانه ،در سوريه در همسايگي
لبنان رخ داده است كه براساس يك توافق نانوشته
ميان طرفهاي ايراني و عربستان سعودي ،لبنان از
اين بحران سوريه كنار گذاشته شد .اما اين توافق
نانوشــته تا چندي پيش باقي بود زيرا حريري
استعفاي خود را با متهم كردن ايران و حزباهلل
اعالم كرد .از سوي ديگر پس از پرتاب موشك از
سوي يمن به رياض ،عربستان سعودي ،ايران و
حزباهلل را متهم كرد .حزباهلل يك حزب قدرتمند
در لبنان است و اين گروه را ميتوان يك نيروي
نظامي قدرتمند در لبنان برشمرد.
اسراييل و عربستان بهجز خصومت عليه ايران و
حزباهلل نقاط مشترك اندكي با يكديگر دارند؛ اگر
اسراييليها وارد جنگ بر سر لبنان شوند ،در اين
صورت جنگ جديدي خاورميانه را تهديد ميكند.
پسر پادشاه عربســتان از نفوذ رو به رشد ايران
عصباني و به دنبال مقابله با اين نفوذ است.
تنشها ميان ايران و عربستان سعودي در حال
افزايش اســت اما سوال اين است كه چرا اين دو
كشور اينگونه عليه يكديگر خصومت دارند .لبنان
تازهترين مرحله از رويارويي اين دو كشور است
و ميتواند به يك صحنه خطرناك تبديل شود.
همچنين دونالد ترامــپ ،رييسجمهور آمريكا
سعوديها و اسراييل را براي اتخاذ مواضع تندتر
تشويق ميكند ،اما به هرحال هرگونه حمله به
مواضع حزباهلل در لبنان كار بسيار احمقانهاي
است زيرا در پاسخ به اين اتفاق هزاران موشك،
اسراييل را مورد هدف قرار ميدهند و جنگي به
راه ميافتد كه بهاي آن را زندگي مردمان هر دو
طرف پرداخت خواهند كرد.
هر گونه بروز جنــگ در خاورميانه ميتواند
فجايع بســياري به همراه داشته باشد .اولين بار
نيســت كه جنگ در خاورميانه رخ ميدهد و به
دليل سرعت باالي گسترش آن ممكن است از
كنترل خارجشود.

  ترامپ زنجيره دستهاي رهبران آسهآن را پاره كرد
گرفتن عكس در مراسم نشست رهبران آسهآن براي ترامپ
به يك معضل تبديل شد؛ رييسجمهور آمريكا هر چه كرد
نتوانست حتي يكي از انگشتان دست خود را به نفر كنارياش
برساند تا پروژه دست دادن رهبران تكميل شود.
دونالد ترامپ كه از زمان روي كار آمدن تقريبا تمامي
قواعد تشريفات سياسي را به هم ريخته ،در نشست رهبران
آسهآن هنگام گرفتن عكس دستهجمعي با مشكل بزرگي
روبهرو شد و هر چه كرد نتوانست دستش را به نفر كناري
خود برساند.
در حالي كه ديگر رهبران با نگه داشتن ضربدري دو دست
خود به افراد كناري خود دست دادند ترامپ در نهايت با دو
دست خود دست دراز شده نگويان شوان فوك ،نخستوزير
ويتنام را گرفت .در اين ميان رييسجمهور فيليپين و ميزبان
ت ترامپ را بگيرد و اين زنجيره در واقع
نشست نتوانست دس 
تكميلنشد.
تشــكيل يك زنجيره از دســتها در نشست آسهآن با
حضور رهبراني از چين ،آمريكا ،روســيه ،نيوزيلند ،استراليا،
هند ،كانادا ،ژاپن و كرهجنوبي يك رسم ديرينه است .به هر
حال به نظر ميرسد ترامپ لحظاتي بعد متوجه اشتباهش
شد و در نهايت حلقه ارتباطي ميان نگويان و دوترته را به زور
كامل كرد .اين تاجر سابق و سياستمدار كنوني با پروتكلهاي
دشوار تشريفات بينالمللي مشكل دارد و اين مشكل حتي در
سفرهاي بسيار رسمي وي به ديگر نقاط جهان به خوبي خود
را نشان ميدهد.

