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حریری:
 اصراری برای بازگشت به 

نخست وزیری ندارم
»ســعد حریــری« که هفتــه گذشــته از 
نخست وزیری لبنان اســتعفا داد و سپس برای 
نخســت وزیری دولت تکنوکرات اعالم آمادگی 
کرد، اکنون در تازه ترین موضع خود گفت که برای 

بازگشت به نخست وزیری اصراری ندارد.
وی  دلیل عدم تمایل به نخست وزیری مجدد 
را اینگونه عنوان کرده است که در شرایط کنونی 

تشکیل دولت وحدت ملی دیگر بی فایده است.
این در حالی است که حریری چهارشنبه هفته 
گذشته و یک روز پس از استعفا آمادگی خود را برای 
نخست وزیری مجدد مشــروط به تشکیل دولت 

تکنوکرات اعالم کرد.
از ســوی دیگر امروز ناآرامی های لبنان وارد 
ســومین هفته خود شده اســت و از روز یکشنبه 
همزمان با خروج حامیان رئیس جمهور در مسیر 
منتهی به کاخ ریاست جمهوری »بعبدا« بار دیگر 
تظاهرات پس آنکه چند روز فروکش کرده بود، آغاز 
شد و در ادامه آن بار دیگر بیروت و برخی شهرهای 
دیگر شاهد مسدود شدن راههای ارتباطی بودند، 
اما ارتش در تالش برای بازگشــایی راهها است و 
امروز تمام راههای ارتباطی بیروت بازگشــایی 

شده است .
در این میان سعد حریری و »جبران باسیل« 
وزیر خارجه دولت پیشبرد امور دوشنبه با یکدیگر 

دیدار کردند.
روزنامه االخبار لبنان دیروز )چهارشــنبه( در 
مورد موضع تازه سعد حریری نوشت: سعد حریری  
ضمن تاکید بر اینکه برای بازگشــت به نخست 
وزیری اصراری  ندارد در عین حال گفت: در انتظار 

رایزنی و مشورت های بیشتر درنگ کرده است.
به نوشته االخبار، منابع نزدیک به حریری اعالم 
کردند، احتمال گزینه تشکیل دولتی با حضور افراد 
متخصص و کارشــناس بدون مشارکت وی قوت 
گرفته است و در این خصوص نام افرادی مانند »ریا 
حسن« وزیر کشور و »نواف سالم« قاضی دیوان 
بین المللی دادگستری و سفیر پیشین لبنان در 

سازمان ملل متحد است.
روزنامه الجمهوریه نیز با اشاره به اینکه باسیل 
و حریری عالوه بر دیدار روز دوشنبه، یک بار دیگر  
شب گذشته نیز با یکدیگر دیدار کرده اند، نوشت: 
این دیدار در پی گفت وگوی حریری با »علی حسن 
خلیل« وزیر اقتصاد لبنان و نزدیک به »نبیه بری« 

رئیس پارلمان این کشور صورت گرفت .

حسن خلیل در دیدار با حریری او را در جریان 
دیدگاه های حــزب اهلل و جنبش امل در خصوص  

روند تشکیل دولت قرار داد.
حریری تاکید کرده اســت که در این مرحله 
تمایلی به نخست وزیری ندارد و این موضع خود را 
به باسیل، حزب اهلل و تمامی سران و شخصیت هایی 
سیاسی که با وی دیدار کرده اند، اطالع داده و اعالم 
کرده است آماده پیشنهاد شخصیتی سیاسی مورد 
توافق همه برای نخست وزیری دولت متخصص 
)تکنوکرات( اســت؛ دولتی که هیچ وابستگی به 
احزاب و نیروهای سیاسی نداشته باشد. حریری 
در این خصوص چند نام و شخصیت سیاسی نیز 
پیشنهاد داده که برخی از آنها قابل بررسی هستند و 

برخی دیگر نیز رد شده اند.
این در حالی است که باســیل در دیدار با سعد 
حریری طرحی را ارئه کرد که شامل موارد زیر است:

--تشــکیل دولــت جدیــد بــدون حضور 
سیاستمداران شناخته شده.

-نخســت وزیر شــخصی مورد قبول خود را 
پیشنهاد دهد تا با موافقت گروههای سیاسی روند 

تشکیل دولت آغاز شود.
-با توجه به اینکه در مرحله کنونی حضور یک 
تیم شایسته ضروری است از گروههای سیاسی 
انتظار می رود نام افراد شایسته و متخصص بویژه 

در زمینه اقتصادی را ارائه دهند.
-نظرخواهــی از معترضــان در خیابان ها به 
منظور اطالع یافتن از نامزدهای مورد نظر آنان در 

دولت جدید.
»نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان نیز روز گذشته 
در ارزیابی اوضاع کنونی کشور، اولویت را با تشکیل 
هرچه ســریع تر دولت جدید دانست و گفت، در 
شرایط کنونی تاخیر در تشکیل دولت جایز نیست 
زیرا اکنون کشور ظرفیت تاخیر را ندارد و هر چه 
بیشتر تشکیل دولت طول بکشــد،  خطرات نیز 

افزایش می یابد.

جهاننما

محمدمهدی محمدی

طی ماه گذشــته یکبار دیگر شاهد 
آن بودیم که بغداد و چند شــهر عمدتاً 
شیعه نشــین عراق دچــار اعتراضات 
مردمی نســبت به عملکرد دولت شد؛ 
اعتراضاتی کــه با واکنــش نیروهای 
امنیتی و شــبه دولتی رو به رو شد و در 
این بین ده هــا نفر نیز جان خــود را از 

دست دادند. 
این نخستین بار نیست که عراقی ها و 
بخصوص بخش قابل توجهی از ساکنان 
پایتخت دست به اعتراضات گسترده در 
خیابان ها می زنند. در گذشته نیز عراق 
شــاهد اعتراضاتی از این دست بوده و 
تاریخ آن به زمان نخست وزیری »نوری  

المالکی« در سال 2011 باز می گردد. 
اعتراضات مردم عراق بیشتر جنبه  
اقتصادی به خود گرفته و در طول تاریخ 
این کشور بعد از تصویب قانون اساسی 
جدید در ســال 2005، وجود داشته 
است. از سال 2005 تا کنون شاهد روی 
کار آمدن چهار نخست وزیر و برگزاری 
چهار انتخابات بوده ایم؛ اما تغییر نخست 

وزیــران مختلف و آمــدن دولت های 
مختلف در عراق عمالً تاثیری در زندگی 
و معیشت مردم این کشور نداشته است. 
اصلی تریــن علــت اعتراضات در 
پایتخت و دیگر شــهرهای عــراق به 
ناتوانی دولت در خدمت  رسانی و انجام 
وظایف ذاتی و عادی خود است. میزان 
خدمات دهــی و تکمیــل پروژه های 
عمرانی، خدماتی و اقتصادی به شدت 
پایین است. هنوز دولت نتوانسته است 
از سال 2005 تا به امروز مشکل تامین 
کامل برق در شــبانه روز را تامین کند. 
آب شرب، خدمات نظافتی، ناتوانی در 
اشتغال زایی کافی و ... از دیگر مشکالت 

دولت عراق است.
فساد اقتصادی نیز در این کشور به 
پدیده ای بی سابقه تبدیل شده و بخش 
زیادی از بودجه های دولتی را می بلعد. 
ازاین رو این بحــران اقتصادی به نوعی 
تبدیل به بحران ناکارآمــدی دولت و 
همچنین بحران اجتماعی ناشــی از 

نارضایتی مردم از حکومت می شود. 
عواملی در اعتراضات اخیر کشــور 
عراق نقش دارند و این آتش به پا شده را 

گسترده تر کرده اند؛ عواملی که می توان 
آن ها را به داخلی و خارجی تقسیم کرد. 

دالیل بروز اعتراضات در عراق
دالیل داخلی

1. ژنرال عبدالوهاب ساعدی، قائم 
مقام نیروهای ضد تروریسم عراقی از این 
مجموعه نظامی به وزارت دفاع جابه جا 
شد که این امر مورد استقبال برخی از 

مردم قرار نگرفت.
2. دولت هــای محلــی در برخی 
اســتان ها اقدام به تخریب خانه های 
حاشیه شهر کردند تا مردم زاغه نشین را 
از اطراف شهر کوچ داده و خانه های آنها 
را تخریب کنند. این عمل نیز منجر به 

خشم مردم عراق شد. 
3. با تحصن فارغ التحصیالن به علت 
مشکالت اقتصادی و بیکاری برخورد 
قهرآمیز شــد که اقدام مردم در جهت 
کشــیدن اعتراضات به خیابان ها را در 

پی داشت. 
دالیل خارجی 

نقش قدرت ها و کشورهای منطقه در 
سیاست عراق مشهود است. برای مثال 
نقش دولت آمریکا در تشدید اعتراضات 

اخیر غیرقابل انکار است. آمریکایی ها با 
دولت عادل عبدالمهدی مشکل ندارند 
بلکه مشــکل آنها به صورت عام با هر 
دولتی اســت که رویکرد مستقلی در 
مســائل داخلی و خارجی عراق داشته 
باشد. لذا آنها با آماده سازی شبکه وسیعی 
از مرتبطین، شامل سازمان  های مردم 
نهاد وابسته به دســتگاه های امنیتی، 
بعثی ها، جریان های انحرافی شــیعی 
و ... به دنبال فرصتی بــرای ضربه زدن 
به دولت عراق و آســیب رساندن به آن 

به منظور کســب منافع خود هستند؛ 
هرچند در این میان مردم زیادی قربانی 

شوند.
سیاســت های منطقه ای مستقل 
دولت عادل عبدالمهدی، عدم پیوستن 
به اتحــاد امنیت دریانــوردی آمریکا، 
معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله به 
حشد، خرید تجهیزات نظامی از روسیه 
و عدم همراهی با تحریم ها علیه ایران، 
اقداماتی هستند که خالف منافع ملی 
آمریکا در منطقه است و آمریکا سعی 
دارد تا دولت عبد المهــدی را با چالش 
مواجه کند. همچنین نقش عربستان 
و بقایای رژیم بعث در این کشور، دولت 
عبد المهدی را به رویارویی و کشمکش 

فراخوانده است. 
آینده دولت عبد المهدی

عدم اعتماد عمیق مردم به دولت، 
تأمین صلــح و آرامــش در عــراق را 
بسیار دشوار کرده اســت. در حالی که 
اعتراض کنندگان گام های اساســی و 
ملموســی را برای رفع نارضایی های 
خــود طلب می کننــد، دولــت برای 
اداره ناآرامی های دوره ای در کشــور، 
راهکارهای مؤثری را مطرح نکرده است.

متعاقب اعتراض های ســال های 
پیش، دولت عراق با قول یارانه و مشاغل 
بیشتر توانست تا حدی از ناخرسندی ها و 
از شدت اعتراض ها بکاهد؛ ولی در شرایط 
کنونی و در درازمدت، این شــیوه راه به 
جایی نخواهد برد. در واقع دولت فعلی 
عراق با توجه به بروز ناآرامی های مکّرر 
که ریشــه های آن سیاسی و اقتصادی 
است، دو گزینه آشکار پیش رو دارد: یا 
ایجاد تغییرات ساختاری گسترده در 
نظام اقتصادی عراق و تبدیل آن به یک 
سیستم قوی و متنوع؛ یا مقابله سفت 
و ســخت با اعتراض کننــدگان برای 
حفظ حکومت فعلــی و ادامه دار بودن 

اعتراضات. 
با مشــکالت اقتصادی و سیاسی 
موجود در عراق و تالش های گروه ها و 
جریانات داخلی و خارجی مخالف دولت 
کنونی، نمی توان انتظار داشت که این 
دولت بتواند به ادامه مسیر خود بپردازد. 

دولت  »عبد المهدی« در متقاعد کردن 
مردم و احزاب ناراضی موفق نبوده است 
و بسیاری از مردم و جریانات سیاسی در 
این کشــور خواهان برکناری دولت از 

صحنه قدرت هستند. 
تا زمانــی که این گام هــا برای رفع 
مشــکالت عمیق اقتصادی برداشته 
نشــود، تکــرار تظاهــرات ناشــی از 
نارضایتی های اقتصادی و سیاسی در 

عراق قطعی خواهد بود.
در این میان، دور جدید ناآرامی های 
گسترده به  رغم دســت یازی دولت به 
ســرکوب معترضان و باال رفتن شمار 
کشته شدگان و زخمیان کماکان ادامه 
دارد و برخی از رهبران سیاســی مانند 
مقتدی صدر و هادی العامری خواستار 
برکناری نخست  وزیر فعلی و انتخابات 

زودرس در عراق هستند.
پیش تــر عــادل عبدالمهــدی، 
نخســت وزیر عراق درخواست برای 
اســتعفا را نپذیرفته بــود، اما گفته 
بود تغییراتی در کابینــه خود ایجاد 
خواهد کرد؛ اما معترضان این را کافی 
ندانستند و تظاهرات همچنان ادامه 

دارد.
سناریویی که در این بین وجود دارد 
این است که دولت عبد المهدی راهی جز 
قبول خواسته  مردم و گروه  های حزبی 
ندارد و باید بجنگد و برکنار شود یا استعفا 
دهد و مجلس عراق تمهیداتی را برای 

دولت جدید در نظر بگیرد.  

اعتراضات عراق کماکان ادامه دارد:

آیندهدولتعبدالمهدیچهمیشود؟
عدم اعتماد عمیق مردم به 

دولت، تأمین صلح و آرامش 
در عراق را بسیار دشوار 
کرده است. در حالی که 

اعتراض کنندگان گام های 
اساسی و ملموسی را برای 

رفع نارضایی های خود 
طلب می کنند، دولت برای 
اداره ناآرامی های دوره ای 

در کشور، راهکارهای 
مؤثری را مطرح نکرده است

سناریویی که در مورد 
وضعیت عراق وجود 

دارد این است که دولت 
عبد المهدی راهی جز قبول 

خواسته  مردم و گروه  های 
حزبی ندارد و باید بجنگد و 
برکنار شود یا استعفا دهد 
و مجلس عراق تمهیداتی 

را برای دولت جدید در نظر 
بگیرد

جنوب تایلند بار دیگر شاهد حمله ای خونبار بود. در حمله ای که یکی از »مرگبارترین« حمالت سال های اخیر خوانده شده، 
دست کم 15 نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. این حمله به شورشیان مسلمان نسبت داده شده است.

پلیس تایلند روز چهارشنبه 15 آبان )ششم نوامبر( از کشته شدن دست کم 15 نیروی دفاعی داوطلب در روستایی در 
استان یاال در جنوب این کشور خبر داد. شورشیان مسلمان جنوب این کشــور مظنون به انجام این حمله هستند در این 
حمله همچنین چهار نفر زخمی شدند. بنا بر گزارش پلیس، در این حمله که در شامگاه سه شنبه رخ داد، حمله کنندگان به 
روی ماموران امنیتی آتش گشودند. آن ها سپس با استفاده از مواد منفجره و ریختن میخ بر جاده تالش کردند تا از سرعت 
واکنش نیروهای امنیتی بکاهند. یک سخنگوی امنیتی منطقه به خبرگاری رویترز گفته است که این حمله احتماال کار 
شورشیان است. به گفته او این حمله »یکی از بزرگ ترین حمالت اخیر است.« هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را 
برعهده نگرفته است. در حمالتی که در استان های جنوبی پاتانی، ناراتیوات و یاال در 
جنوب تایلند توسط شورشیان مسلمان انجام شده است، از سال 200۴ تا کنون تقریبا 
هفت هزار نفر جان باخته اند. هدف حمالت معموال مقامات دولتی و نمایندگان محلی 
آن ها هستند. این سه استان تا پیش از سال های نخست 1۹00 که ضمیمه تایلند شدند، 
بخشی از یک سلطان نشین مستقل مسلمان بودند. جدایی طلبان سال هاست که در 

این منطقه برای حکومت مستقل یا خودمختاری گسترده تر می جنگند.

در یک اقدام کم سابقه هزاران دانشمند از 153 کشور جهان نسبت به وقوع فجایع ناشــی از تغییرات اقلیمی هشدار دادند. این 
دانشمندان گفته اند که هشدار درباره پیامدهای بی توجهی به تغییرات اقلیمی را وظیفه اخالقی خود می دانند. بیانیه ناظر بر فجایع 
ناشی از تغییرات اقلیمی را 11 هزار و 25۸ دانشمند و پژوهشگر امضا کرده اند. در این بیانیه آمده است که این پژوهشگران هشدار دادن 
درباره تهدیدهای فاجعه بار تغییرات اقلیمی در سطح جهانی را وظیفه اخالقی خود می دانند. آن ها در این بیانیه متذکر شده اند که هرگاه 
انسان ها رفتار و عملکرد خود را به طور اساسی تغییر ندهند، امکان مانع شدن از فجایعی که درد و رنج انسان ها را به همراه خواهد داشت، از 
بین خواهد رفت. امضا کنندگان بیانیه یاد شده نسبت به اهمال کاری و تعلل در محدود کردن تولید گاز های گلخانه ای انتقاد کرده و در باره 
پیامدهای چنین امری برای وضعیت اقلیمی جهان هشدار داده اند. دانشمندان در این بیانیه از همه رهبران جهان خواسته اند بی درنگ 
در ارتباط با مانع شدن از گرمایش زمین اقدام کنند. توماس نیوسام، استاد دانشگاه سیدنی و همچنین ویلیام ریپل استاد دانشگاه اورگن 
نوشته اند: »به رغم ۴0 سال گفت وگو و مذاکره بر سر تغییرات اقلیمی، هیچ تغییری در رفتار 
انسان ها دیده نمی شود و تالشی برای مهار بحران صورت نگرفته است.« دانشمندانی که بیانیه 
یاد شده را امضا کرده اند انجام اقدامات معینی برای مقابله با پدیده گرمایش زمین را الزامی 
دانسته اند. این اقدامات عبارتند از بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تولید مواد مضر 
از جمله گاز متان و کربن سیاه، حمایت از محیط طبیعی جنگل ها و باتالق ها، کاهش مصرف 

محصوالت گوشتی، إصالحات پایدار اقتصادی و کاهش جمعیت.

هشدار بیش از ۱۱ هزار دانشمند جهان درباره تغییرات اقلیمیکشته شدن ۱۵ نفر در حمله ای خونبار در جنوب تایلند

نخست وزیر بریتانیا در نشستی خبری در داونینگ استریت 
خطاب به مردم این کشور ســخنرانی کرد. به گزارش پایگاه 
اینترنتی روزنامه ایندپندنت، »بوریس جانسون«، نخست وزیر 
بریتانیا دیروز - چهارشنبه- در نشستی خبری در داونینگ 
استریت خطاب به مردم این کشور سخنرانی کرد.  وی گفت 
که با ملکه بریتانیا دیدار کرده و او اجازه انحالل پارلمان را صادر 
کرده است. او همچنین از  از موافقت ملکه این کشور با برگزاری 
انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا خبر داد. جانسون در 
ادامه گفت که به دنبال انتخابات نیست، اما به خاطر سنگ اندازی 
پارلمان در برابر برگزیت این اقدام باید صورت گیرد.  بوریس 
جانسون در ادامه از مردم بریتانیا خواســت تا به حزب او رای 
بدهند، چراکه حزب او می تواند برگزیت را به نتیجه برساند. 
وی گفت که توافق او با اتحادیه اروپا تمام چیزهایی که وی از 
برگزیت می خواهد را عملی می کند. جانسون در ادامه گفت: 
»اگر برگزیت به نتیجه برســد، موجی از سرمایه گذاری ها به 

سوی بریتانیا سرازیر می شود. من به آنچه تاکنون به آن رسیده ام 
بسیار افتخار می کنم.« او در ادامه عنوان کرد که مردم باید بین 
اقتصادی دینامیک و برنامه های دهشتناک حزب کارگر یکی 
را انتخاب کنند. به گفته جانسون، یکی از این برنامه ها نظام 
مهاجرتی افسارگسیخته و بدون کنترل است. وی گفت که اگر 
حزبش بتواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد، کاری خواهد 

کرد که این نهاد »برای مردم« کار کند.

حزب دموکرات در انتخابات ایالتــی آمریکا به پیروزی 
چشمگیری دست یافته اســت. برای اولین بار در 20 سال 
گذشته دموکرات ها توانستند اکثریت کرسی های مجلس 
ایالتی ویرجینیا را کسب کنند. مجلس این ایالت معموال در 
اختیار جمهوری خواهان بوده است. در پی نتیجه انتخابات 
ایالت ویرجینیا، اولین نامزد تراجنسیتی )ترنس جندر( به 
مجلس نمایندگان راه یافته است. همچنین غزاله هاشمی، 
اولین زن مسلمانی است که برای نمایندگی در سنای ایالتی 
برگزیده شده است. جو بایدن و الیزابت وارن، دو نامزد ریاست 
جمهوری از حزب دموکرات به کارزار حمایت از نامزدهای 
محلی پیوسته بودند. اندی بشار )Andy Beshear( هم 
در ایالت کنتاکی در برابر مت بوین از حزب جمهوری خواه 
به پیروزی رســید و فرماندار این ایالت شــد. مت بوین 52 
ساله از حامیان سرســخت دونالد ترامپ است که با ۴ دهم 
درصد آرا از رقیب خود عقب افتاد. بــا وجود پیروزی نامزد 

دموکرات، نظرسنجی ها نشــان می دهد که بوین به دلیل 
اختالف با اتحادیه ها و آموزگاران از کمترین محبوبیت در 
میان فرمانداران ایاالت متحده برخوردار بوده است. رقابت 
ایالتی بین دو حزب اصلی ایاالت متحــده آمریکا در حالی 
صورت گرفت که دونالد ترامــپ به عنوان رئیس جمهوری 
مورد حمایت حزب جمهوری خواه، سال آینده میالدی در 

انتخابات شرکت می کند.

برگزاری انتخابات ایالتی آمریکا؛ 

دموکرات ها از جمهوری خواهان پیشی گرفتند
بوریس جانسون خبر داد

موافقت ملکه با برگزاری انتخابات زودهنگام در بریتانیا

خبرخبر

جهان


