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اخبار

محور مقاومت همچنان ایستاد ه است

شناسايي عامالن ساخت ويدئوهاي
جعلي درباره حادثه شيميايي «دوما»

نماينده روسيه در سازمان منع گسترش
تس��ليحات اتميروز دوشنبه گفت ،اين
کشور عامالن ساخت ويدئوهاي جعلي
درباره حمله شيميايي ادعايي در منطقه
«دوم��ا» در س��وريه را شناس��ايي کرده
است.به گزارش فارس ،نماينده روسيه در
سازمان منع گسترش تسليحات اتميروز
دوشنبه گفت ،اين کشور عامالن ساخت
ويدئوهاي جعلي درباره حمله ش��يميايي
ادعايي در منطقه «دوما» در س��وريه را
شناسايي کرده است .ديپلمات روسيه در
بخش ديگ��ري از اظهاراتش گفت« :ما
شواهد غيرقابل بحثي داريم مبني بر اينکه
هيچ حادثه حمله شيميايي روز  7آوريل
در منطقه «دوما» اتف��اق نيفتاده و کل
ماج��را ،اقدامات تحريکآميزي بوده که
سازمانهاي اطالعاتي انگليس احتما ًال
با همکاري متحدانش��ان در واشنگتن با
هدف فريب جامع��ه بينالملل و توجيه
تجاوز به س��وريه انجام دادهاند».نماينده
روسيه نوش��ته عامالن اصلي اين اقدام
تحريکآمي��ز ،س��ازمانهاي غيردولتي
ظاهراً فعال در زمينه مسائل بشردوستانه
بودهاند که تحت حمايت مخالفان دولت
س��وريه بودهاند .وي گف��ت« :در ميان
اي��ن س��ازمانها ميتوان به س��ازمان
بدنام 'کالهس��فيدها' اش��اره ک��رده که
نمايندگان برخي از کش��ورها عالقهمند
به تمجيد آنها هستند ».دپپلمات روس
درباره قربانيان ادعايي حادثه ش��يميايي
ادعايي گفت« :حتي يک ش��اهد عيني
ي��ا ف��ردي که روانه بيمارس��تان ش��ده
باش��د را نميتوان يافت .هيچ بقايايي از
س�لاحهاي ش��يميايي يافت نشدند ،اما
ما توانس��تيم عامالني که مس��تقيم ًا در
توليد فيلم ارائه شده به عنوان ادله حمله
شيميايي را شناسايي کنيم».
بنگالدش ادعای میانمار درباره آغاز
استرداد روهینجاییها را رد کرد

دولت بنگالدش دیروز (دوشنبه) ادعای
میانم��ار مبنی ب��ر اینکه روند اس��ترداد
 ۷۰۰هزار آواره روهینجایی مس��تقر در
بن��گالدش به این کش��ور با بازگش��ت
پن��ج نفر از ای��ن آوارگان آغاز ش��ده را
رد ک��رد .به گزارش ایس��نا ،ب��ه نقل از
خبرگزاری آسوش��یتدپرس ،از زمان دو ِر
اخیر خش��ونتها علیه اقلیت مس��لمان
روهینجای میانم��ار در ماه اوت تاکنون
ح��دود  ۷۰۰هزار نفر از این مس��لمانان
به منظور فرار از خش��ونتها و سرکوب
گریه��ای نظامی��ان میانم��اری ب��ه
بنگالدش گریختهاند .روز شنبه گذشته
دولت میانمار در بیانیهای مدعی شد که
پنج عضو یک خانواده روهینجایی از مرز
با بنگالدش وارد میانمار شده و به ایالت
راخین برگشتهاند .براساس این بیانیه این
خانواده به طور موقت نزد بستگانش در
شهر مائونگ داو استقرار پیدا کرده است.
این بیانیه همچنین گفت :مقامها این را
ک��ه آنها در میانمار زندگ��ی کرده بودند
مشخص کرده و به آنها کارت شناسایی
ملی دادهان��د .ای��ن کارت نوعی کارت
شناسایی محسوب میشود اما به معنی
برخورداری از شهروندی نیست .این بیانیه
عن��وان نکرد که آیا برای اس��تردادهای
بیش��تر ای��ن آوارگان روهینجای��ی ب��ه
میانمار برنامه ریزی ش��ده است یا خیر.
بنگالدش به میانمار فهرستی از بیش از
 ۸۰۰۰آواره را ب��ه منظور آغاز روند این
اس��تردادها داده اما اعالم ش��ده که این
روند به دلیل فرایندهای پیچیده بررسی
با تاخیر روبرو شده است .دیروز(دوشنبه)
اس��دالزمان خان ،وزیر کشور بنگالدش
اظهار ک��رد :این ادع��ای میانمار مبنی
بر اینکه این خانواده اس��ترداد ش��دهاند
صح��ت نداش��ته و این خان��واده هرگز
وارد خاک بنگالدش نش��ده بودند .وی
اظهار کرد :ای��ن اقدام میانمار چیزی به
جز یک «نمایش مضحک» نبوده است.
او همچنی��ن گفت :من امیدوار هس��تم
میانمار در کوتاهترین زمان ممکن همه
خانوادههای روهینجایی را بپذیرد.
هزاران تن
در بارسلون تظاهرات کردند

بی��ش از  300هزار نفر ب��ه خیابانهای
بارس��لون آمدند ت��ا از دول��ت مرکزی
اسپانیا بخواهند تا سران حامی استقالل
کاتالونیا را از زندان آزاد کند .به گزارش
فارس به نقل از راشاتودی ،معترضان در
حالی که پرچمه��ای کاتالونیا را با خود
حمل میکردند ،پش��ت بن��ری حرکت
میکردن��د که روی آن نوش��ته ش��ده
ب��ود« :برای حق��وق و آزادیه��ا ،برای
دموکراس��ی و اتحاد م��ا میخواهیم که
این افراد آزاد شوند ».بسیاری هم فریاد
میزدند« :زندانیان سیاسی را آزاد کنید»
پلیس ش��مار ش��رکتکنندگان در این
تظاه��رات را حدود  315هزار تن برآورد
کرده اس��ت .این تظاهرات را گروههای
حامی استقالل که سران آنها هماکنون
در حبس به سر میبرند ،ساماندهی کرده
بودن��د 9 .نفر از سیاس��تمداران کاتاالن
منتظر دادرس��ی هستند .این افراد متهم
هس��تند که در جهت استقالل کاتالونیا
اقدام کردهاند.

گروه جهان:بامداد ش��نبه ( 25فرودين) س��ه کشور
آمري��کا ،انگليس و فرانس��ه به بهان��ه ادعايي نابود
کردن تأسيس��ات و توانمنديهاي شيميايي دولت
س��وريه 103 ،فروند موش��ک به چند منطقه از اين
کشور ش��ليک کردند .به گفته وزارت دفاع روسيه،
پدافند هوايي س��وريه موفق ش��د  71فروند از اين
موش��کها را رهگيري و س��اقط کن��د .همچنين
گفته ميش��ود ک��ه در اين حمله هيچ ش��هروند يا
نظاميس��وري آسيب نديده است جز سه نفر که در
نتيجه انحراف يکي از موشکهاي شليک شده بود.
به گزارش فارس،اين اقدام نظاميبا اينکه از س��وي
مقام��ات رژيم صهيونيس��تي با حماي��ت تمام قد و
همچنين تهديدات تکراري عليه ايران همراه شد اما
رسانههاي اين رژيم حمله آمريکا ،انگليس و فرانسه
عليه سوريه را بدون هيچ دستاورد و بيفايده توصيف
کردند .روزنامه «هاآرتص» در يادداشتي به بررسي
جلس��ه توضيحات درباره اين اقدام نظاميدر وزارت
دفاع آمريکا پرداخته و نوش��ت حمله با موشکهاي
«تامهاوک» اين ارزيابي را که واش��نگتن در مسير
خ��روج از س��وريه اس��ت ،تقويت ک��رد .هاآرتص
نوش��ت که از نظر آمريکا حمالت دولت سوريه به
غيرنظاميان دليل کافي براي مداخله نظاميتمام عيار
در اين کش��ور نيست و همچنين نام نبردن از رژيم
صهيونيستي در اين حمله نشانه آن است که دولت
ترامپ ني��ز در حال ناديده گرفتن بهترين متحدش
در منطقه اس��ت .اين روزنامه با بيان اينکه در حمله
مذکور فقط برخي تاسيسات توليد گازهاي شيميايي
هدف ق��رار گرفت ن��ه ذخاير آن ،آورده اس��ت که
واشنگتن همچنين غيرمستقيم تعهد داده تا زماني که
دولت سوريه مجددا از سالحهاي شيميايي استفاده
نکند ،مابقي ذخاير آن را ه��دف نميگيرد .روزنامه
«جروزالم پست» نوش��ت با اينکه اقدام نظاميسه
کشور در س��وريه دستاورد خاصي نداشت اما اگر به
جنگي تمام عيار تبديل شود ،رژيم صهيونيستي نيز
به آن کشيده خواهد شد؛ آنگاه نه فقط با سوريه بلکه
با حزبا ...و موجي از رزمندگان ش��يعه که ايران از
طريق گذرگاه زميني عراق و سوريه به مرزهاي آن
فرستاده روبهرو خواهد شد .جروزالم پست با اشاره به
تهديد مقامات آمريکايي درباره احتمال تداوم اقدام
نظاميدر سوريه ،نوشت از طرفي ترامپ تاکيد کرده
توافق هستهاي با ايران را لغو و تحريمهاي جديدي

عليه برنامه موش��کي و هس��تهاي اين کشور وضع
خواهد کرد؛ مس��ئلهاي که دو کشور را به درگيري
نظاميدر سوريه نزديکتر ميکند .نشريه «یدیعوت
آحرونوت» اما در مطلبي به بررس��ي تصميم روسيه
براي فروش سامانههاي پدافندي  300-Sبه سوريه
پرداخته و نوش��ت اين تهديدي ج��دي براي رژيم
صهيونيستي است زيرا مسکو نه تنها ميخواهد انتقام
دردناکي از حمله موشکي به رهبري آمريکا ،بگيرد
بلکه س��عي دارد جاي پاي خود را در دمشق تقويت
کند .وبگاه «عروتص ش��وع» نيز توصيف مش��ابه
درباره اين حمله ،نوشت اقدام نظاميآمريکا ،فرانسه
و انگليس بايد با اقدامات تنبيهي آتي همراه ش��ود
که يکي از مهمترين آنها نابود کردن نيروي هوايي
دولت س��وريه است .عروتص شوع نوشت بر کسي
پوشيده نيست که در واشنگتن درباره سياست کلي
حول س��وريه اجماع وجود ندارد ،اين اقدام نظاميو
همچنين حمله موشکي آوريل سال قبل ( )2017اثر
محدودي در بازداش��تن دولت سوريه داشتند .وبگاه
«تایمز اسرائیل» در يادداشتي با تاکيد بر اينکه حمله
سه کشور نتوانست دولت سوريه را نااميد کند ،نوشت
دمش��ق با حمايتهاي ايران و روسيه سرپا مانده و
مانند  7سال گذشته به کسب موفقيت در اين جنگ
ادامه ميدهد .تايمز اسرائيل تاکيد کرد که تهديدات
آمريکا همچنين نميتواند «بشار اسد» را از عمليات
ب��راي پسگرفت��ن ادلب و يکپارچه س��ازي مجدد
سوريه بازدارد .نشريه «اسرائیل هیوم» نيز در مطلبي

تحت عنوان «اقداميبا تاثير حداقلي در سوريه» به
بررس��ي اين حمله پرداخته و نوش��ت عامالن اين
اقدام نظاميميتوانند با خودشان بخندند زيرا نه تنها
هيچ نظاميسوري يا روسي مجروح نشد بلکه حتي
منافع اصلي دولت اس��د را نيز تهديد نکرد .اسرائيل
هيوم نوشت اين حمله به قدري کماثر بود که حتي
نظريهپردازان فرضيه توطئه ميتوانند بگويند اهداف
اين حمله از پيش با حاميان دولت سوريه هماهنگ
ش��ده بود .با اينکه اين فرضيه نادرست است اما به
نظر ميرسد ابعاد اين حمله طوري طراحي شده بود
تا کمترين اثر را داش��ته باش��د .اين نشريه در ادامه
با اش��اره به بهانه اين حمله يعني اس��تفاده ادعايي
دولت س��وريه از سالح شيميايي ،تاکيد کرد بعيد به
نظر ميرس��د اين حمله حتي مانع استفاده دوباره از
سالحهاي شيميايي در سوريه شود.
ژنرالهاي صهيونيست :حمله به سوريه ضعيف

بود

روزنامه راي اليوم در شماره امروز خود در گزارشي به
قلم «زهي��ر اندراوس» واکنش وزيران و ژنرالهاي
ارتش رژيم صهيونيستي به تجاوز نظامياخير آمريکا
و انگليس و فرانس��ه به س��وريه را بررسي کرد .اين
روزنامه نوش��ت :ژنرال ذخيره موش��يه يعلون وزير
س��ابق امنيت اس��رائيل و فرمانده س��تاد مشترک
ارتش اين رژيم در گذش��ته در سميناري در شهرک
نيس تيسونا در فلس��طين اشغالي گفت :بهتر است
که اس��رائيل روي منافع مستقيم خود متمرکز کند.
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وي افزود« :وقتي وزير امنيت بودم؛ ايرانيها تالش
کردند که جبههاي را عليه اس��رائيل از طريق حزب
ا ...بگشايند...فکر ميکنم که در حال حاضر حزب ا...
ميتواند ماموريت حمله به اسرائيل را انجام دهد .نياز
داريم تا با درايت و مس��ئوليت پذيري رفتار کنيم».
ژنرال بازنشسته «عميرام لوين» فرمانده سابق جبهه
ش��مال در ارتش رژيم اسرائيل نيز در سميناري در
ش��هر بئر السبع در فلسطين اشغالي گفت :حمله به
سوريه بسيار ضعيف بود .اميد داشتم که کاخ رياست
جمهوري بش��ار اسد برچيده ش��ود .لوين افزود که
دونال��د ترامپ رئيس جمهور آمري��کا فردي ناتوان
است .اين ژنرال صهيونيستي گفت :دشمن مستقيم
ما حزب ا ...اس��ت .نبرد با ايران خوب نيست و بايد
هرکاري ب��راي پرهيز از ي��ک رويارويي تمام عيار
انجام دهيم .وي سپس به کابينه رژيم اسرائيل حمله
کرد و گفت :س��ران سياس��ي ،ما را به سمت فاجعه
و تنش س��وق ميدهند .سياست يا راهبردي وجود
ندارد .اسرائيل بايد از ديپلماسي آرام استفاده کند .اين
ژنرال صهيونيست با حمله به فلسطينيها گفت« :در
جنگ آينده فلسطينيها را تکه تکه کرده و به اردن
کوچ خواهيم داد و آنها مس��تحق چيزي نيستند».
لوين در مقاله خود در روزنامه صهيونيستي يديعوت
آحارنوت همچنين نوشت :وقتي جنگ سوريه پايان
يابد ،حزبا ...با نيروها و فرماندهانش با کوله باري از
تجربه جنگي و آموزش به لبنان بازخواهند يافت و
خود را س��اماندهي دوباره کرده و به تهديد اسرائيل
با انبار دهها هزار موش��کي خود که آماده هدف قرار
دادن ما است ،ادامه خواهند داد .وي گفت :در جبهه
شمالي در جلوي ديدگان ما اين روزها چالش امنيتي
پيچيدهاي درحال ش��کلگيري اس��ت .يک مسئله
اکنون روش��ن اس��ت و آن هم لزوم آمادگي فراگير
براي جن��گ با حزب ا ...اس��ت .لوين تصريح کرد:
روزنه فرصتها براي دخالت در س��وريه و سرنگون
کردن بشار اس��د پايان  2017بسته شد .اين ژنرال
صهيونيست همچنين ترس خود را از حضور حزب
ا ...و ايران در سوريه پنهان نکرد و خواهان «تمرکز
تالشهاي ديپلماتيک اس��رائيل با آمريکا و روسيه
شد تا بتوان خطوط قرمز اسرائيل را براي آنها روشن
کرد و خواهان وادار کردن ايرانيها و حزب ا ...براي
رفتن به منطقه الس��ويداء سوريه در شرق و خارج از
بلنديهاي جوالن» اشغال شد.

تحلیلیازآیندهشبهجزیره

ُکرهایها نگران بدعهدی آمریکا و تجربه تلخ قذافی

گ�روه جهان:نشس��ت می��ان دونال��د ترام��پ و
کیمجونگاون فرصت بینظیری را در اختیار شمال
شرق آسیا قرار داده تا به بیش از هفت دهه مقابله و
تنش پایان دهند .چالش جدی در این میان تفاوت
بین انتظارات این دو رهبر است .دولت ترامپ معتقد
اس��ت که برای خلع سالح پیونگیانگ تعهدی بر
دوش دارد ،بااینحال کیم جونگ اون ،که با صرف
هزینه بسیار به تسلیحات هستهای دست یافته و تا
اندازه زیادی اعتبارش به آن وابسته است ،احتما ًال
تنها بهصورت تدریجی و بهازای دریافت امتیازاتی
برای افزایش عمر حکومت خود با کنار گذاش��تن
تس��لیحات هس��تهای موافقت خواهد کرد .برخی
کارشناس��ان نگران این موضوع هس��تند که رهبر
کره ش��مالی به سرنوشت معمر قذافی دچار نشود.
این رهبر سابق لیبی برای کنار گذاشتن برنامههای
موشکی و هس��تهای با آمریکا وارد مذاکره شد اما
اندکی بعد توسط آمریکا و متحدان اروپایی سرنگون
ش��د .موضوعی که کره شمالی بهطور خاص روی
آن تأکید دارد پایان یافتن سیاست خصمانه آمریکا
علیه این کشور است .سابقه نیز نشان داده که کره
شمالی همواره این شعار را از طریق رسانههای خود

منتشر کرده که تا وقتی سیاست خصمانه و تهدید
هس��تهای آمریکا علیه کره شمالی پایان نیابد ،این
کشور هرگز بر سر موشکهای بالستیک و هستهای
خود مذاکره نخواهد کرد .در گذش��ته پیونگیانگ
پیشنهاد داده بود که برای دستیابی به معاهده صلح
مذاکراتی انجام ش��ود که در نتیج��ه آن بهصورت
رسمی این مناقشه پایان یافته و مانورهای نظامی
س��االنه آمریکا و کره جنوبی متوقف شوند .آمریکا
میتوان��د با یک پیمان عدم حمله به کره ش��مالی
موافقت کرده و متعهد شود اولین کشوری نباشد که
از تسلیحات هستهای استفاده میکند .بدون شک
تحریمها باید پایان پذیرد .کره شمالی احتما ًال انتظار
دریافت کمک نهتنها از سوی جمهوری کره ،بلکه
از طرف ژاپن را دارد .آمریکا نیز احتما ًال پیش��نهاد
کمکهای بشردوستانه بهعالوه حمایت از عضویت
کره شمالی در بانکهای چندملیتی را ارائه میدهد.
البته تمام این موارد تنها ضمانتهایی بهروی کاغذ
هستند .زمانی که کره شمالی تنها عامل بازدارنده
خود را کنار بگذارد ،تنها چیزی که در دس��ت دارد،
وعدهه��ا خواهند ب��ود .اوکراینیه��ا در تفاهمنامه
بوداپست متوجه ارزش کوتاهمدت وعدههای آمریکا

شدند .این تفاهمنامه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
ش��وروی به امضای آمریکا ،روس��یه و چند کشور
رسید ،عالوه بر این واشنگتن میتواند درخواستهای
بیش��تری درباره حقوق بشر و اقدامات دموکراتیک
مطرح و پیونگیانگ را تهدید کند در صورت عدم
پایبند بودن به آنها همه قولهای خود را فراموش
کند .سرنوشت قذافی نشان داد که واشنگتن همواره
تمای��ل به فراموش کردن وعدههای خ��ود را دارد.
صدام حس��ین نیز اگر زنده بود میتوانست همین
ش��کایت را داشته باشد .دولت ریگان پس از حمله
صدام به ایران از او حمایت کرد و سفیر جرج بوش
پدر اذعان کرد سرنوشت کویت اهمیت کمی برای
واشنگتن دارد .از سوی دیگر رفتار دونالد ترامپ نیز
این اطمینان را ایجاد نمیکند که رئیسجمهوری
آمریکا به حرف خود پایبند باشد .به هرحال ترامپ
تمام تالش خود را برای نابودی توافقات رؤس��ای
جمهور قبل از خود داش��ته که از آن جمله میتوان
به توافقاتی مانند پیمان ترانس ــ پاسیفیک ،توافق
بوهوایی پاریس و توافق هستهای ایران (برجام)
آ
اش��اره کرد .مایک پومپئو ،وزیر خارجه آتی آمریکا
نیز اخیراً به این مسئله اشاره کرده که از تغییر رژیم

در پیونگیانگ حمایت میکند .روسیه و چین نیز
میتوانند ضمانتهای امنیت��ی به پیونگیانگ ارائه
دهند اما کره شمالی همواره استقالل خود از این دو
همسایه بزرگ را حفظ کرده است .بهنظر میرسد
کیم نگران این احتمال اس��ت که دشمنان پنهانی
وی در چی��ن بهدنبال کنار گذاش��تن او از قدرت
باش��ند .وی در س��ال  2013دایی خود را که رابط
اصلی رژیم با چین بود و س��ال گذش��ته نیز برادر
ناتنی خود را که میتوانست گزینه چین برای یک
رهبر کره ش��مالی با خصوصیات مطیعتر باش��د،
اع��دام کرد ،از این رو ای��ن احتمال وجود دارد که
رهبر کره ش��مالی برای محافظت از خود بیش از
حد بهروی چین اتکا نکند .شاید به همین دالیل
کره ش��مالی بهدنبال نزدیک شدن به آمریکا بوده
و بهعوض خواس��تار خروج نیروهای آمریکایی از
ش��بهجزیره کره باشد .برخی از کارشناسان اعالم
کردند این کار میتواند باعث از دست رفتن یکی
از بزرگتری��ن متحدان آمریکا ش��ده و این باور را
تقویت کند که آمری��کا اهمیت کمی به متحدان
خود داده و بهعوض تنها نگران تهدیدات مستقیم
علیه خاک خود است.

لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی؛

گروه جهان:پایگاه النشره لبنان در گزارشی
به بررس��ی آرایش انتخابات��ی جریانها و
گروههای سیاس��ی لبنان و میزان شانس
آنها در انتخابات پارلمانی پرداخته اس��ت.
انتخابات پارلمانی لبنان یکشنبه ششم می
برابر با شانزدهم اردیبهشت برگزار خواهد
شد .در این گزارش آمده است تا چند هفته
دیگر حدود  600نامزد ضمن  77فهرست
و در  15حوزه انتخاباتی برای کسب 128
کرس��ی پارلمان رقابت خواهند کرد ،حال
آنکه فرض بر این است که مجلس جدید
تا س��ال  2022قانونگذاری در این کشور
را مدیری��ت کند .به گزارش تس��نیم،این
در حالی اس��ت که دوره ریاست جمهوری
میشل عون پیش از پاییز سال  2022یعنی
یک ماه پیش از پایان دوره پارلمان منتخب
تمام خواهد شد ،بنابراین باید پرسید :رویکرد
سیاسی پارلمان که برای چهار سال دیگر
بر لبنان حکومت خواهد کرد ،چگونه خواهد
بود؟ (البته اگر تمدید جدیدی رخ ندهد).
وضعی�ت رقابت�ی جریان المس�تقبل

چگونه است؟

در مورد جریان المس��تقبل ک��ه رهبری
فراکس��یون «اول لبنان» با  39نماینده را
در دس��ت داش��ت ،باید گفت ،این جریان
نمایندگان م��ورد حمایت در حوزه بیروت،
زحله ،طرابلس ،المنیه و الضنیه را ازدست
خواهد داد و این وضعیت سبب بروز نقص
و اشکال حتمی در حوزه «بیروت دوم» و
بقاع غربی ــ راشیا و نیز عکار میشود .در
مقابالحتمال دارد با نفوذ در بعلبک الهرمل
ضرر المس��تقبل در صیدا جبران ش��ود و
نتیج��ه آن کاهش قابل مالحظه اعضای
این فراکسیون پارلمانی خواهد بود تا جایی
که بهاحتم��ال زیاد تعداد نمایندگان آن به
حدود  25نفر برسد.

فراکسیونشیعیان


کدام فهرستها شانس بیشتری دارند؟

اما فراکسیون شیعه شامل حزباهلل ،جنبش
امل و نماین��دگان همپیمان مانند احزاب
البعث و «ملیگرایی سوری اجتماعی» و
همبستگی و جبهه عمل اسالمی و غیره،
 27کرسی داشتهاند.

فراکس�یون ش�یعه بهدنب�ال افزایش

سهم خود در حوزههای متعدد

در ش��رایطی ک��ه بهنظرمیرس��د ای��ن
فراکس��یون در بعلبک ـ��ـ الهرمل و بنت
جبیل ــ حاصبیا ــ مرجعیون ــ النبطیه تا
حدودی با ش��کاف روبهرو شده و در صور
ــ الزهرانی نیز حضور ضعیفی داشته باشد،
تالش خواهد کرد از طریق تعداد بس��یار
محدودی از متحدان س��هم پارلمانی خود
را در حوزهه��ای متعددی افزایش دهد که
یا قب ً
ال بهطور کلی در آن حضور نداش��ت
و یا حضور ضعیفی داش��ت ت��ا جایی که
امیدوار اس��ت بتواند با اس��تفاده از نیروها
و ش��خصیتهای متحد حامی جریان 8
مارس در فهرستهای رقیب خود نفوذ کند
البته با علم به این موضوع که سرنوش��ت
کرسی شیعه در حوزه انتخاباتی کسروان
ــ جبیل مبهم بوده و در گروی نتیجهای
اس��ت که فهرس��ت تحت حمایت آن به
دست خواهد آورد.
حزباهلل و جنبش امل بدون تغییر


بهطور کلی انتظار تغییر زیادی در س��هم
ح��زباهلل و جنبش امل نم��یرود ،به
این معنی که این موضوع بین یک یا
دو نماینده و یا اندکی کمتر و بیشتر در
نوسان خواهد بود.
جریان ملی آزاد (وابسته به میشل

عون)

اما جری��ان ملی آزاد که فراکس��یون
خاص خود بدون همپیمان را داش��ت،

ش��امل  19نماینده اس��ت که بیشک در
حوزههایانتخاباتیکسروانــجبیل،بعبدا
و جزین (اکنون با صیدا ادغام شده است)
تا حدودی با شکاف روبهرو خواهد شد .در
مقابل فراکسیون «ملی آزاد» امیدوار است
بتواند در حوزههایی مانند «اول بیروت» و
الش��وف عالیه و بشری ــ الکوره که پس
از انتخابات  2009در آن حضور نداش��ت،
ورود کند و بر این اس��اس امیدوار است در
بیروت ،مرجعیون و بنت جبیل و النبطیه و
شاید حوزههای دیگر نیز حضور یابد و به
این ترتیب آرای از دس��ت رفته در برخی
حوزههای��ی را که پیش از این بر اس��اس
قانون اکثریت در آن نفوذ داش��ت ،جبران
کند تا جایی که س��هم پارلمانی آن بدون
تغییر قابل ذکر یا همان حدود  20نماینده
حفظ شود.
وضعیت حزب جنبالط


حزب سوسیالیس��ت ترقیخواه که ستون
فقرات یک فراکسیون بزرگ پارلمانی بهنام
«دیدار دموکراتیک» بود ،امیدوار است در
فهرستی با دستکم  10نماینده پیروزی را
از آن خود کرده و به این ترتیب تأثیرگذاری
سیاسی خود را در صحنه داخلی حفظ کند
بهویژه اینکه قانون نسبی به هیچ وجه بهنفع
اقلیتهایی مانند طایفه دروزی نیست.

حزب القوات اللبنانیه (بهریاست سمیر

جعجع)

اما حزب «نیروهای لبنانی» که در انتخابات درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
سال  ،2009در مجموع با  9نماینده حضور
یاف��ت بهدنبال این اس��ت که ب��ا ورود به
حوزههایی مانند کسروان ــ جبیل و المتن گروههای��ی که جزئی از این فراکس��یون
و بعبدا و شاید بعبدا که در انتخابات قبلی در هس��تند ،تأکید کردند جامعه مدنی پس از
آن نمایندهای نداشت ،سهم خود را افزایش فعالیت جدی و مداوم توانست در چارچوب
دهد .این گروه تالش دارد کرسیهای خود فهرستهای انتخاباتی به یکپارچگی برسد
را در البترون ،بشری ،الکوره و زغرتا حفظ که شامل  66نامزد از تمام طوایف لبنان و یا
کند و سهم خود را در الشوف ــ عالیه باال بیش از نیمی از کرسیهای پارلمانی است و
ببرد و البته نگرانی اصلی آن از این اس��ت بزرگترین ائتالف انتخاباتی در تاریخ معاصر
که بخشی از س��ه کرسی خود را در زحله لبنان بهش��مار میآید .به گزارش تسنیم،
گروههای جامعه مدنی اعالم کردند ،ائتالف
از دست بدهد.
«همه ما میهنپرست هستیم» پیامی قوی
شانس کدام احزاب بیشتر است؟

پایگاه خبری النشره آورده است :در انتخابات با این مضمون است که شهروندان گزینهای
پیشرو دارند
آتی هیچ طرف سیاس��ی اکثریت دوسوم جدی بهجای دولت کنونی را ِ
نمایندگان را نخواهد داشت و البته شانس که چهبسا چنانچه مردم بخواهند ،اکثریت
حزب ش��یعه و احزاب همپیمان بهاضافه پارلمانی بتواند قدرت را بهدست بگیرد .در
جریان ملی آزاد و الطاش��ناق برای داشتن همین ارتباط «ش��ربل نحاس» از وزیران
نیمی از اعضای پارلمان آینده این بار نسبت سابق گفت ،ائتالف همه ما میهنپرست
به سال  2009بیش��تر است که دلیل آن هستیمبهدنبالتشکیلدولتمدنیعادالنه
پراکندگی سیاسی طرفهای مقابل است .و قدرتمن��دی اس��ت که ضام��ن عدالت
تردیدی نیست که این صندوقهای رأی اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی باشد
و آراء رأیدهندگان هس��تند که میتوانند و بتواند ارزش زندگی در لبنان را تضمین،
نتایج را زیر و رو کنند بهگونهای که یا این و براب��ری حقوق و وظایف ش��هروندان را
ارزیابیها درس��ت خواهند بود و یا مسائل تأمین کند و عوامل فس��اد را در این کشور
غیرمنتظرهای تم��ام تحلیلهای روزها و تحت پیگرد قرار دهد .ناظران بر این باورند
هفتههای اخیر را تحت الشعاع قرار خواهند با وجود اینکه تغییر فهرستهای بزرگ و
داد .از سوی دیگر پایگاه خبری روسیا الیوم معمول سخت است ،اما باید صرفنظر از
از تحول قابل مالحظه در روند انتخابات نتایج انتخابات در م��ورد این تجربه تأمل
پارلمانی لبنان از سوی گروههای جامعه کرد بهویژه اینک��ه این تجربه جدید فراتر
مدن��ی خبر داد که ش��امل نامگذاری از مناطق و طوایف مختلف لبنان اس��ت از
فهرس��تهای انتخابات��ی در  9حوزه همین رو این ظرفیت را دارد که به سنگ
انتخاباتی با یک اسم و یا همان «همه بنایی برای تشکیل ساختار سیاسی تبدیل
ما میهنپرستیم» است .این فراکسیون شود که بتواند تمام گروههایی را که با توزیع
بزرگترین ائتالف تاریخ انتخابات لبنان نقشها بین احزاب سیاسی کشور مخالف
است ،زیرا  66نامزد دارد که بیش از  30هستند ،گرد هم آورد.
تشکیل بزرگترین ائتالف انتخاباتی در
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اخبار
سفیر جدید رژیم صهیونیستی
وارد امان شد

«عمی��ر وایزب��راد» س��فیر جدی��د رژیم
صهیونیس��تی برای ازسرگیری مأموریت
خ��ود در اردن دیروز دوش��نبه وارد امان
ش��د .به گ��زارش فارس،کمیت��ه عزل و
نصب وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی
در فوریه گذش��ته وایزب��راد را به عنوان
س��فیر جدید ای��ن رژیم در ام��ان تعیین
و پ��س از تکمیل اقدام��ات دیپلماتیک
و اداری نام��های ب��ه دول��ت اردن برای
پذیرش س��فیر جدید ارس��ال کرده بود.
وایزبراد پیش از این منصب رئیس بخش
مطالع��ات سیاس��ی وزارت خارجه رژیم
صهیونیس��تی را بر عهده داشته و عالوه
ب��ر آن مابین س��الهای  2001تا 2004
به عنوان سخنگوی سفارت این رژیم در
امان فعالیت کرده است و به زبان عربی
نیز تسلط دارد .سفارت رژیم صهیونیستی
در امان از مرداد ماه سال گذشته تا کنون
به دنبال قتل دو ش��هروند اردنی توسط
یک صهیونیست تعطیل شده است.
روسیه :در پاسخ به تحریمهای
جدید آمریکا ،تعلل نمیکنیم

در ادامه تنش در روابط مسکو و واشنگتن
و انتش��ار خبری از سوی نماینده آمریکا
در س��ازمان ملل درب��اره در پیش بودن
تحریمهای تازه آمریکایی علیه روس��یه،
مع��اون وزی��ر خارجه روس��یه ب��ه عزم
کش��ورش برای پاسخگویی به واشنگتن
تاکید ک��رد .در حالی که طبق گزارشها
آمری��کا در ش��رف اعالم دور ت��ازهای از
تحریمها علیه روس��یه است ،مقام ارشد
روس گفته که مسکو در تصویب قوانین
به منظور پاس��خگویی ب��ه تحریمهای
جدی��د آمریکا تعلل نک��رده و این کار را
به تعوی��ق نخواهد انداخ��ت .به گزارش
فارس به نقل از ریانووستی ،معاون وزیر
خارجه روس��یه همچنین خب��ر داده که
پارلمان این کشور در حال بررسی مصوبه
قانونگذاری است که به دولت مجوز الزم
برای ممنوعیت و اعمال محدودیت روی
لیس��ت کااله��ا و خدم��ات آمریکایی را
بدهد .سرگئی ریابکوف همچنین اعالم
کرد که دولت روس��یه در حال رایزنی و
مذاکره درباره «سوءاس��تفاده» آمریکا از
جایگاه دالر به عنوان عمدهترین ذخیره
ارزی جهان اس��ت .اظهارات معاون وزیر
خارجه روس��یه در حالی مطرح شده که
نماینده آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد
واشنگتن در حال آمادهسازی تحریمهای
جدیدی علیه روس��یه ب��ه دلیل حمایت
مس��کو از دولت س��وریه اس��ت« .نیکی
هیلی» خبر داده بود که این تحریمهای
جدید تا روز دوشنبه(دیروز) توسط دولت
آمریکا اعالم خواهد ش��د .در خبرها آمده
بود ک��ه قانونگ��ذاران روس پیشنویس
قانونی را در پاسخ به تحریمهای آمریکا
تهیه کردهاند که پیشنهاد میکند واردات
تعدادی از کاالها و خدمات آمریکایی به
روس��یه ممنوع و روابط اقتصادی محدود
شود .طبق این پیشنویس ،واردات نرم
افزارهای آمریکایی ،کاالهای کشاورزی و
داروهای آمریکایی که میتواند از جاهای
دیگر تامین ش��وند بعالوه تنباکو و الکل
محدود میش��وند .همچنین قانونگذاران
روس ممنوعیت بر همکاری با آمریکا در
زمینه اتمی ،موتورهای راکت و س��اخت
هواپیما را نیز پیشنهاد کردند
آمریکا پایگاه نظامی جدید در
دیرالزور ایجاد کرده است

بهرغم وعده پیش��ن دونال��د ترامپ برای
خروج از سوریه در آیندهای نزدیک ،ایاالت
متحده آمریکا یک پایگاه نظامی جدید در
ش��رق دیرالزور راهاندازی کرده است .به
گزارش ایس��نا ،وبسایت خبری مستقل
اوریین��ت گزارش داد ،پایگاه جدید آمریکا
در می��دان نفتی التنک اس��ت که تحت
کنترل نیروهای کرد قرار دارد و نیروهای
آمریکایی تجهیزات بیش��تری به خطوط
دفاعی ارتش سوریه ارس��ال میکنند؛ از
شهر خش��ام در جنوب غربی دیرالزور به
شهر حسینیه در شمال شرقی این منطقه.
به گزارش اس��پوتنیک ،کاخ سفید پیشتر
بر قاطعیت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمری��کا برای خروج نیروه��ای آمریکایی
از س��وریه در آین��دهای نزدی��ک خبر داد.
همچنین گزارشهایی منتشر شده مبنی
بر اینکه امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه همتای آمریکایی خودش را برای
حفظ حضور نظامی در این کشور جنگزده
برای طوالنی مدت متقاعد کرده است .سارا
هاکبی سندرز ،سخنگوی کاخ سفید گفت:
ماموری��ت آمریکا تغییری نکرده اس��ت؛
رئیسجمهوری آمری��کا به وضوح تمایل
خودشان را برای بازگشت هر چه سریعتر
نیروها به خانه اعالم کردند .ما مصمم به
نابودی کامل داعش و ایجاد شرایطی برای
جلوگیری از بازگشت آنها هستیم.

