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 روز یکشــنبه )15 مــه( شــاهد 
برگزاری بیســت و چهارمین دور از 
انتخابات پارلمانی لبنــان بودیم که 
باالخره با هر اما و اگری برگزار شــد. 
در این انتخابات که هر ۴ ســال یکبار 
برگزار می شود، 1۰۳ لیست انتخاباتی 
متشــکل از ۷1۸ نامزد در 15 حوزه 
انتخاباتی برای انتخاب 1۲۸ نماینده 
در پارلمان رقابت کردند. این انتخابات 
در سه مرحله برگزار شد. مرحله اول 
و دوم آن در خــارج از خــاک لبنان 
)کشــورهای اســامی مرحله اول و 
کشورهای غیراسامی در مرحله دوم( 
و مرحله سوم که مرحله نهایی و البته 
اصلی به شــمار می آید، روز یکشنبه 
در داخل خــاک این کشــور برگزار 
شد. وزارت کشور لبنان و کمیسیون 
برگزاری انتخابات این کشــور اعام 
کرد که مشــارکت در ایــن رویداد 
سیاسی حدود ۴1 درصد برآورد شده 
است. دراین بین باید توجه داشت که 

این انتخابات اولین انتخابات پارلمانی 
از زمان اعتراضات سال ۲۰1۹ و انفجار 
مهیب بندر بیروت به حساب می آید 
و به همیــن دلیــل از اهمیت زیادی 
برخوردار است و بدون شک نتایج آن 
هم دارای اهمیت باالیی خواهد بود. 
انتخابات پارلمانی امسال با انتخابات 
ســابق یک وجه تمایــز دارد که آن 
غیبت جریان المســتقبل به ریاست 
ســعد حریری، نخســت وزیر اسبق 
لبنان است؛ چراکه او پیشتر از اعضای 
جریان متبوعش خواست در انتخابات 
نامزد نشوند و به همین دلیل شاهد آن 
بودیم که نجیب میقاتی، نخست وزیر 
فعلی این کشور هم در انتخابات نامزد 
نشــد. دومین وجه تمایــز اما بحث 
ماهوی انتخابات یا بهتر بگوییم »ابر 
چالش« موجود در این کشــور است 
که دقیقاً همان بحــران اقتصادی به 
شــمار می آید. شــاید به یاد داشته 
باشید که حدود 5 ماه پیش صندوق 
بین المللی پول بــا ارائه یک گزارش 
بلندباال اعام کرد که بحران اقتصادی 
لبنان جزء ســه چالش اصلی و عظیم 
اقتصادی - سیاســی در کره زمین به 

حساب می آید که چشم انداز آن هم 
چندان روشن و مشــخص نیست. بر 
همین اساس بســیاری از تحلیلگران 
اعتقاد دارند که ایــن ابر بحران روز به 
روز در حال تعمیق اســت و براساس 
نتایج انتخابــات پارلمانی لبنان ابعاد 
آن مشخص خواهد شــد.  بر اساس 
قانون اساســی لبنان، این انتخابات 
در نهایت باید تکلیف 1۲۸ کرســی 
پارلمان را روشن کند. بر این اساس ۲۸ 
کرسی برای سنی ها، ۲۸کرسی برای 

شیعیان، ۸ کرســی برای دروزی ها، 
۳۴ کرســی بــرای مارونی هــا، 1۴ 
کرســی برای ارتدوکس ها، ۸ کرسی 
بــرای کاتولیک ها، 5 کرســی برای 
ارمنیان، دو کرسی برای علوی ها و یک 
کرسی برای اقلیت های داخل جامعه 
مسیحی در نظر گرفته شده است. به 
موازات این تقســیم بندی، طبق آرا 
یشمرده شده تاکنون جریان آزاد ملی 
به ریاست جبران باسیل، بین 15 تا 1۶ 
کرسی در انتخابات پارلمانی لبنان به 
دست آورده اســت. همچنین حزب 
نیروهای لبنانی )القــوات اللبنانیة( 
به رهبری ســمیر جعجع ۲۰ کرسی 
را به دســت آورده و جنبــش أمل به 
رهبــری نبیه بری، رئیــس پارلمان 
حائز 1۷ کرسی شــده است. عاوه بر 
این شبکه الجزیره گزارش داد نتایج 
اولیه غیررسمی شــمارش آرا نشان 
می دهد که تاکنون حزب اهلل دستکم 
1۳ کرسی را به دست آورده است و در 
این مسیر اخبار تایید نشده ای وجود 
دارد که حاکــی از دراختیارگرفتن 
حدود 55 کرســی ازســوی جریان 

هشتم مارس است.

تکرار یک فرآیند مخرب
اینکه آرای فعلــی به چه صورتی 
قرار است محاسبه شود و اساساً کدام 
طیف اقدام به تشکیل دولت می کند، 
موضوعی است که گمانه زنی در مورد 
آن چندان آسان نیســت اما در این 
میان نکاتی وجــود دارد که به نوعی 
نشــان می دهد لبنان همانند عراق 
اسیر یک روند تکراری و طاقت فرسا 
شــده اســت. نکته اول این است که 
لبنان مانند عراق از سوی کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقــه ای به نوعی 
هدایت غیرمســتقیم می شــود که 
خروجی آن را در سیاست های کلی 
و به خصوص سیاســت خارجی این 
کشورها می توان ماحظه کرد. اینکه 
آمریکا، فرانسه، عربستان و امارات به 
صورت علنی برای حمایت از ســمیر 
جعجع مبالغی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
دالر اختصاص می دهند و اما خروجی 
آن به نفع 1۴ مارس تمام نمی شود، 
پایان کار نیست، بلکه همین سناریو 
به مرحله دوم می رود. نکته دوم بحث 
تعدد و تکثر احزاب و جریان های قومی 
- سیاسی در لبنان و همچنین در عراق 
است که بدان »دموکراسی انجمنی« 
هم اطاق می شــود. این چارچوب 
سیاسی به نوعی مشارکت قومیت ها و 
مذاهب مختلف در بیروت و بغداد برای 
قبضه قدرت را نمایان می کند که حاال 
نه تنها عراق را از مهرماه سال گذشته 
تاکنون با بن بســت سیاســی روبرو 
کرده، بلکه موجب شده نگرانی هایی 
هم در مورد لبنان به خصوص پس از 
انتخابات اخیر به وجود بیاید. بگذارید 
با یک مثــال عینی که روز گذشــته 
)دوشــنبه( اتفاق افتاد این مساله را 
تشــریح کنیم. مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر عراق خطاب به یک سوم 
تعیین کننده در پارلمان عراق تاکید 
کرد که این جریان برای تشکیل دولت 
بــا آن، ائتاف نخواهد کــرد و اجازه 
نمی دهد که کشورش مجدداً به عرصه 
سهم خواهی و گروکشی های سیاسی 
تبدیل شــود. این مواضع صدر شاید 
برای فرار از وضعیتی باشد که خودش 
هم در به وجود آمدن آن مقصر است، 

اما به هر ترتیب باید توجه کنیم که 
عراق و لبنان نه تنهــا در این مقطع 
زمانی، بلکه دهه ها است که به مرکز 
جنگ احــزاب، قومیت ها و مذاهب 
مختلف تبدیل شــده اند. به عنوان 
مثال آنچه در مورد لبنان باید مورد 
نظر قــرار بگیرد این اســت که پس 
از اعام نتایج نهایــی انتخابات، اگر 
جریان ۸ مــارس که حزب اهلل لبنان 
را هم دربرمی گیرد موفق به تشکیل 
ائتاف و اکثریت شــود، بدون شک 
طیف مقابل )1۴ مارس( به صورت 
تمام قد شروع به ســنگ اندازی در 
مســیر تشــکیل کابینه می کنند و 
این روند تا جایــی پیش می رود که 
نمایندگان طیف مقابل به هر ترتیب 
که شــده یا رأی اعتماد بــه وزرای 
معرفی شــده نمی دهند یا اینکه از 
خارِج از بیروت عتاب و خطاب های 
سیاسی و دخالت ها به حدی افزایش 
پیدا می کند که مجــدداً بی دولتی 
و خأل قدرت بیــروت را دربربگیرد. 
این همان بدعت و انشــقاقی است 
که دموکراسی انجمنی به دو کشور 
عراق و لبنان هدیه داده ولی بسیاری 
معتقدنــد که ســاختار اجتماعی - 
سیاســی این دو کشــور به گونه ای 
است که دیگر نمی توان از این کالبد 
خارج شد و چارچوب جدیدی برای 
آن به وجود آورد. حاال باید دید که آیا 
مجدداً لبنان به سرنوشــت عراق از 
مجرای دموکراســی انجمنی دچار 

می شود یا خیر؟!

هم زمانی ادامه بن بست سیاسی عراق و ابهام در تشکیل دولت آتی لبنان؛ 

انشقاق ملی؛ ماحصل »دموکراسی انجمنی« 
لبنان مانند عراق از سوی 

کشورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای به نوعی 
هدایت غیرمستقیم 

می شود که خروجی آن را 
در سیاست های کلی و به 

خصوص سیاست خارجی 
این کشورها می توان 

مالحظه کرد و همین مساله 
مشکالتی را برای دولت 

آتی به وجود می آورد

  اگر جریان 8 مارس که 
حزب اهلل لبنان را هم 

دربرمی گیرد موفق به 
تشکیل ائتالف شود، بدون 

شک طیف 14 مارس به 
صورت تمام قد شروع به 

سنگ اندازی در مسیر 
تشکیل کابینه می کنند و 
حتی از دادن رأی اعتماد 

به وزرای معرفی شده 
استنکاف خواهند کرد

منابع خبری از انجام نخستین پرواز تجاری از فرودگاه صنعا به مقصد اردن پس از شش سال تعطیلی این فرودگاه 
خبر دادند. پایگاه خبری العهد لبنان روز گذشته )دوشــنبه( اعام کرد که نخستین پرواز تجاری پس از شش سال 
تعطیلی فرودگاه بین المللی صنعاء، از این فرودگاه به مقصد اردن انجام شد. این پرواز پس از کش و قوس های فراوان 
و در پی هشدارهای مکرر مقامات صنعا درباره کارشکنی در طرح سازمان ملل انجام شد. این درحالی است که اخیرا 
و به خاطر کارشکنی های ائتاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی و 
همچنین دولت مستعفی یمن پروازها از این فرودگاه که قرار بود پس از شش سال 
وقفه از سرگرفته شود، تعلیق شد. سازمان ملل اوایل آوریل از آتش بس انسانی دو 
ماهه در یمن خبر داد که شامل توقف عملیات نظامی، بازگشایی فرودگاه صنعا، 
ورود نفتکش ها به بندر الحدیده، لغو محاصره تعز و بازگشایی گذرگاه های زمینی 

بین شهرهای یمن است.

مخالفان ارمنستانی روز گذشته )دوشــنبه( بار دیگر در اعتراض به »نیکول پاشینیان« نخست وزیر این کشور 
و دولت او در ایروان تظاهرات کردند. شــبکه اینترنتی »پارا« گزارش داد که مخالفان خواهان استعفای پاشینیان 
از نخســت وزیری، باز هم در ایروان تظاهرات و تجمع خودرویی برگزار کردند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این 
شبکه نوشت: مشخص شده است که اعتراضات از حومه ایروان آغاز شد. پنج ستون خودرو به آرامی به سمت مرکز 
شهر حرکت کردند. مخالفان پاشینیان چند روز است چنین تظاهرات خودرویی 
برگزار می کنند. بر اساس این گزارش، به دلیل چنین اقداماتی، ترافیک سنگینی 
در خیابان های پایتخت ارمنســتان رخ داده و این در حالی اســت که معترضان 
قصد دارند در روز جمعه ۲۰ می نیز در مرکز ایروان راهپیمایی کنند. ایشــخان 
سقاتلیان، نایب رئیس پارلمان ارمنستان از فراکسیون اپوزیسیون گفته بود که 

از روز سه شنبه اعتراضات به سطح جدیدی ارتقا می یابد و آنها بزرگتر می شوند.

پلیس ارمنستان ۲۱ معترض را بازداشت کرد اولین پرواز از فرودگاه صنعا پس از ۶ سال تعطیلی 

امیر قطر در آغاز تور اروپایی خود که شامل چندین 
کشور می باشد، وارد لیوبلیانا، پایتخت اسلوونی شد. به 
گزارش آناتولی، دفتر پادشاهی قطر با صدور بیانیه ای 
اعام کرد، قرار اســت تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این 
کشور در جریان تور اروپایی خود با رهبران این کشورها 
و مسئوالن برجسته آنها در خصوص راه های الزم برای 
تقویت روابط و همکاری دوجانبــه گفت وگو کند. در 
بیانیه مذکور همچنین آمده است، امیر قطر همچنین 
شماری از تحوالت منطقه ای و بین المللی مهم را مورد 
بررســی قرار خواهد داد. در این بیانیه آمده است، تور 
اروپایی آل ثانی شامل کشــورهایی همچون اسپانیا، 
آلمان، انگلیس، فرانســه و همچنین سوئیس است و 
قصد دارد در همایش اقتصادی داووس شرکت کند که 
طی روزهای ۲۲ تا ۲۶ ماه جاری میادی برگزار خواهد 
شد. دفتر پادشاهی قطر به اینکه تور اروپایی امیر این 

کشور تا چه زمانی طول خواهد کشید، اشاره ای نکرد 
و این تور پس از سفر وی به ایران و ترکیه در دوره اخیر 
آغاز شده است. رســانه های غربی پیش بینی کرده اند 
که امیر قطر در جریان این سفرها تاش ها برای احیای 
توافق هسته ای منعقد شده در سال ۲۰15 بین ایران، 
آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان را مورد 

بررسی قرار می دهد.

هزاران تونسی در تجمع اعتراضی علیه سیاست های 
رئیس جمهور در پایتخت این کشــور شرکت کردند. به 
گزارش آناتولی ترکیه، هزاران تونســی به دعوت جنبش 
شهروندان مخالف کودتا )ابتکارعمل مردمی( و جبهه نجات 
ملی )شامل چندین حزب سیاسی( مقابل ساختمان تئاتر 
شهر در پایتخت این کشور تجمع کردند. این تجمع همزمان 
با حضور گسترده نیروهای امنیتی تونس در خیابان اصلی 
پایتخت این کشور و ورودی های نزدیک آن و بازرسی تمامی 
عابران پیاده برگزار شد و معترضان تونسی شعارهایی علیه 
قیس سعید، رئیس جمهور کشورشان سر دادند. همچنین 
معترضان با قرائت فاتحه برای شیرین ابوعاقله، خبرنگار 
فلسطینی که چهارشنبه به ضرب گلوله سربازان ارتش رژیم 
صهیونیستی در شمال کرانه باختری به شهادت رسید، برای 
ادای احترام به روح او یک دقیقه سکوت کردند. در حاشیه 
این تجمع نیز السید فرجانی، از رهبران این جنبش اظهار 

کرد: کودتا باید خودش و دنباله هایش کنار بروند، از زمان 
کودتا تونس هیچ خیری ندیده و مشکل امروز مردم تهیه 
آرد و روغن و دریافت به موقع حقوقشان شده است. فرجانی 
در ادامه به آناتولی گفت: ما پیش از کودتا به دنبال حرکتی 
در راستای حل برخی از مشکات مهم مردم همانند بیکاری 
بودیم و امروز تمامی بخش ها همانند کشــاورزان و حتی 

فوتبالیست ها از مشکاتی رنج می برند.

آغاز تور اروپایی امیر قطر با هدف بررسی تحوالت بین المللیهزاران تونسی علیه سیاست های دولت به خیابان آمدند

خبرخبر

فرشاد گلزاری

مسکو:
 با عضویت سوئد و فنالند در ناتو 

کنار نمی آییم
معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز )دوشنبه( 
گفت، کســی فکر نکند که مســکو به سادگی با 
عضویت فناند و ســوئد در ناتو کنــار می آید. به 
گزارش اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه گفت: آن ها )اعضای ناتو( نباید 
دچار این توهم شوند که ما به سادگی این را تحمل 
می کنیم. این )عضویت فناند و سوئد در ناتو( به 
معنای افزایش سطح کلی تنش نظامی بوده و قابل 
پیش بینی بودن این منطقــه را کاهش می دهد. 
حیف اســت که در تصمیم گیری درباره وضعیت 
فعلی، عقل سلیم قربانی بعضی ایده های خیالی 
شود. کشورهای سوئد و فناند روز یکشنبه رسما 
برای پیوستن به سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
)ناتو( درخواســت ارائه کرده اند. ریابکوف افزود، 
واکنش مسکو به عضویت کشورهای نوردیک در 
ناتو به اقدامات مشخص هلســینکی و استکهلم 
بستگی خواهد داشــت. او گفت: این یک اشتباه 
جدی دیگر با عواقب گســترده است. این سطح 
کسانی اســت که امروز در کشــورهای مربوطه 

تصمیم می گیرند. 
از ســوی دیگر حزب حاکم کارگران سوسیال 
دموکراتیک سوئد اعام کرد که تنها به این شرط 
از عضویت این کشــور در ناتــو حمایت می کند 
که تســلیحات اتمی و پایگاه های دائمی ناتو در 
قلمروی سوئد مستقر نشوند. این حزب در وبسایت 
خود آورده اســت: هیات امنای حزب در نشست 
15 مه ســال جاری میادی تصمیم گرفت تا در 

راستای ارائه درخواست سوئد برای عضویت در ناتو 
همکاری های الزم را به عمل بیاورد اما در عین حال، 
مخالف استقرار تسلیحات اتمی و پایگاه های دائمی 
ناتو در قلمروی پادشاهی این کشور است. 1۳ مه 
ســال جاری میادی، گزارش فراحزبی پارلمان 
سوئد منتشر شد که بر اساس آن، عضویت ناتو باعث 
افزایش و ارتقای ســطح امنیتی در این پادشاهی 
می شود. همچنین مناظره بر سر این مساله دیروز 
)دوشنبه( انجام شــد و دولت استکهلم جلسه ای 
فوق العاده برای اتخاذ تصمیمی رســمی درباره 

درخواست عضویت در ناتو داده است. 
    

دستور رهبر کره شمالی به ارتش 
جهت توزیع داروهای کرونا 

هم زمان با شیوع ویروس کرونا در کره شمالی، 
رســانه های دولتی این کشــور اعام کردند که 
کیم جونگ اون به ارتش کره شــمالی دســتور 
داده تا مســئولیت توزیع داروهای کووید-1۹ 
در پیونگ یانــگ را برعهده بگیــرد. به گزارش 
رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی روز 
شنبه ضمن تاکید بر اینکه شــیوع کووید-1۹ 
کره شــمالی را در آشــفتگی بزرگی قــرار داده 
است، خواســتار یک جنگ تمام عیار برای غلبه 
بر این پاندمی شد. به گفته کارشناسان، با توجه 
به محدود بــودن توانایی های کره شــمالی در 
انجام آزمایش های کوویــد 1۹، اقام دارویی و 
نبود برنامه واکسیناسیون احتماال تعداد کشته 
شدگان اعام شده تنها بخش کوچکی از تعداد 
کل مبتایان است که می تواند منجر به هزاران 
کشته در این کشور شــود. رهبر این کشور قبل 
از بازدید از داروخانه های شــهر، روز یکشــنبه 
در جلســه ای در این راســتا اعام کرد که اقام 
دارویی در زمان و شــرایط مناســب به دســت 
مردم نمی رســد. در نتیجه او )کیم جونگ اون( 
فورا به ارتش کره شمالی دستور داد تا نیروهای 
قدرتمند خود را جهت توزیع داروهای کووید-1۹ 
در پیونگ یانگ مســتقر کند. وی افزود: اگرچه 
مقامات دســتورات الزم را جهت توزیع داروها 
صادر کرده اند امــا داروخانه ها بــه اندازه کافی 
مجهز نیســتند تا فعالیت خودشان را به راحتی 
انجام دهند. وی از رویه بی مســئولیتی برخی از 
ســازمان های اجرایی و بخش بهداشت عمومی 
انتقاد کرد و از اینکه برخی از شهروندان به دلیل 
عدم آگاهی نسبت به ســویه امیکرون داروهایی 
را مصرف کرده که موجب مرگ آن ها شده، ابراز 
تاسف کرد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک مقام 
سئول گزارش داد که کره جنوبی طی هفته آینده 
قصد برگزاری جلســاتی را با کره شمالی دارد تا 
درخصوص کنترل شیوع کووید-1۹ و ارائه کمک 
به این کشور همسایه گفت وگو کند که نخستین 

کشوری که به ان اشاره شده، چین است. 

جهاننما


