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رایزنی های پارلمانی برای انتخاب 
نخست وزیر به تعویق افتاد 
بن بست در بیروت!

ریاســت جمهوری لبنان شــب گذشته از 
تعویق رایزنی هــای پارلمانی بــرای انتخاب 
نخســت وزیــر در پــی »توافق« ســنی ها با 
نامزدی مجدد ســعد حریری برای این پست 
خبر داد. به گزارش اســکای نیــوز، در بیانیه 
رســمی ریاســت جمهوری لبنان آمده است، 
در ســایه تحوالت رخ داده درخصوص موضوع 
تشــکیل دولت و براســاس تمایل و خواست 
اکثر فراکسیون های پارلمانی و اعطای فرصت 
بیشــتر برای رایزنی هــا و تماس ها میشــل 
عون، رئیس جمهوری لبنــان تصمیم گرفت 
رایزنی های الزام آور که قرار بود دیروز )دوشنبه( 
انجام شوند، به ۱۶ دســامبر )۲۵ آذر( موکول 
شوند. در این راستا سمیر الخطیب تاجر سنی 
لبنانی که نامش اخیرا به عنوان نامزد احتمالی 
نخســت وزیری بر ســر زبان ها افتاده بود، بعد 
از دیدار با مفتــی لبنان گفــت، توافق طایفه 
سنی بر معرفی مجدد ســعد حریری نخست 
وزیر مســتعفی توافق دارنــد. الخطیب اظهار 
کرد، مفتی لبنان در پی رایزنی ها و تماس ها با 
چهره های اهل ســنت به این نتیجه رسیده که 
ســنی ها با معرفی حریری برای تشکیل دولت 
آینده موافقند. در ادامــه این تحوالت حامیان 
جریان المستقبل وابسته به سعد حریری مقابل 
دار االفتا در بیروت تظاهرات کردند و شعارهایی 
در حمایت از حریری سر داده و به مفتی لبنان به 
دلیل حمایت از حریری درود فرستادند. اما در 
سوی دیگر مخالفان مقابل اقامتگاه حریری در 
بیت الوسط مخالفت خود را با معرفی مجدد او 
برای نخست وزیری اعالم کردند. اهل سنت در 
لبنان پست نخســت وزیر را در دست دارند. در 
حالی که لبنان از ۱۷ اکتبر شاهد موج تظاهرات 
بی سابقه علیه کل طبقه سیاسی است. حریری 
برجســته ترین نماینده اهل سنت در سیستم 
سیاسی این کشور اســت. الخطیب گفته است 
دیگــر نامزدی این پســت نیســت. الخطیب 
ریاست یکی از بزرگترین شرکت های مهندسی 
لبنان را در دست داشته به رغم نداشتن مهارت 
سیاسی به مقامات دولتی نزدیک است. در واقع 
تظاهرکنندگان لبنانی دولتی از افراد مستقل 
و متخصص بــدور از طبقه سیاســی کنونی را 
خواستار هستند در حالی اخیرا که امور به سمت 
تشکیل دولتی شامل سیاستمدارانی از احزاب 
اصلی و به اضافه افراد متخصص گرایش داشته 
است. حزب اهلل لبنان نیز شدیدا مخالفت خود 
را با تشکیل دولت تکنوکرات ابراز داشته است. 

عصر یکشنبه ده ها تظاهرکننده در مرکز بیروت 
و در ورودی خیابــان منتهی به مقــر پارلمان 
تظاهرات کردند که توســط نیروهای امنیتی 

مسدود شده بود. 
این در حالیســت که ناظــران بین المللی 
معتقدند لبنان بدون حمایت خارجی به ویرانی 
اقتصــادی، از هم گســیختگی ارکان دولت و 
موسسه های رسمی و مشکالت امنیتی نزدیک 
می شــود. راه حل هایی که می تواند این کشور 
را از بحران مالی و سیاســی نجات دهد، بدون 
کمک دیگران امکان پذیر نیست و عمق بحران 
لبنان در همین مساله اســت. آنها اعتقاد دارند 
لبنان مستقل نیست، نه تنها به لحاظ سیاسی 
که از نظر جغرافیایی هم مســتقل نیست، زیرا 
برخی شــرقی اش می دانند و برخی غربی. این 
کشور که تاریخ قدیمی و تمدن کهن دارد، پلی 
است میان شرق و غرب. لبنان در میانه درگیری 
مسلمان و صهیونیست و در چهار راه جنگ ها و 
بحران های منطقه ای بدون ساختار خاورمیانه، 
قرار گرفته و از این وضع ضرر کرده اســت و ماه 
و سالی نیســت که مصیبتی نداشته باشد. یک 
دلیل این گرفتاری و مصیبت اش این است که 
نه تنها به لحــاظ جغرافیا که از نظر سیاســی، 
زیبا و جذاب است و زیبایی و جذابیت همیشه 
دردسرساز است. لبنان جامعه مدنی ِ متکثِر باز و 
چند صدایی دارد، آزادی قلم و بیان و اعتراض و 
اعتصاب و تحصن و تظاهرات در آن موج می زند. 
روزنامه ها، سندیکاها، احزاب، اصناف، گروه ها، 
اتحادیه ها و جریان های فکری و سیاســی در 
تبلیغ افکار و عقاید خویــش در خانه و خیابان 
و دانشگاه و رســانه، مختار هســتند اما اینها 

نتوانست راه به جایی ببرد و باید منتظر ماند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

»کار بســیاری از شــما معامالت 
ملکی اســت و از آنجا که شما را خیلی 
خوب می شناســم قاتالن بی رحمی 
هســتید. شــما اصاًل آدم های خوبی 
نیســتید اما باید به مــن رأی بدهید. 
انتخاب دیگــری ندارید«. این عبارت 
بخشی از سخنان روز یکشنبه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در کنفرانس ساالنه شورای اسرائیل- 
آمریکا )آیپک( در فلوریدا اســت که 
ســر و صدای زیادی در داخل و خارج 
آمریکا به پا کرده است. جالب اینجاست 
که این »افتضاح« بــه همینجا ختم 
نمی شود بلکه ترامپ در ادامه سخنان 
خود در آیپــک رســماً می گوید که 
»اگر رقبــای مــن )دموکرات ها( در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲0۲0 
پیروز شوند، یعنی اینکه شما به مالیات 
بر ثــروت رای داده ایــد. حامیان این 
مالیات می خواهند ۱00 درصد ثروت 
شما را بگیرند و اگر آن ها انتخاب شوند 
ظرف ۱۵ دقیقه شما را با خاک یکسان 

می کنند«!  
برای هیچکس باور کردنی نیست 
که رئیس جمهور کشوری مانند آمریکا 
)آن هم در قرن ۲۱( اینچنین ســخن 

بگوید و رسماً به دنیا و رقبای دموکراتش 
بفهماند که سرمایه داری حرف اول و 
آخر در سیاست او و کشورش را می زند. 
این اظهارات ترامپ به حدی عریان بود 
که یکباره تمام رســانه های دنیا )اعم 
از مکتوب و غیرمکتوب( دست به قلم 
شــدند و یا اینکه مطالب استخراجی 
خــود را در قالب یادداشــت، گزارش 
یا مصاحبــه علیــه رئیس جمهوری 
ایاالت متحده منتشر کردند. به عنوان 
مثال »رابرت ریش«، وزیر کار ســابق 
آمریکا و استاد سیاســت عمومی در 
دانشگاه کالیفرنیا که نویسندگی کتاب 
»نجات کاپیتالیسم« را در کارنامه خود 
دارد در تحلیلی که از ســوی روزنامه 
گاردین منتشر شــده، درباره نابودی 
دموکراسی در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، و پیامدهای مشارکت و 
جهت گیری شرکت ها در کمپین های 
انتخاباتی نوشت: »ما به پایان چیزی 
که احتماالً دهه ضددموکراسی خوانده 
می شود، نزدیک می شــویم. این دهه 
از ۲۱ ژانویــه ۲0۱0 با رای شــرم آور 
دادگاه عالــی در پرونده »ســیتیزنز 
یونایتد در برابر کمیسیون انتخاباتی 
فدرال« آغاز شــد که دریچــه فوران 
مبالغ هنگفت به سیاســت را با توسل 
به متمم نخست قانون اساسی آمریکا 
که از آزادی بیــان حفاظت می کند، 
باز کرد. او معتقد اســت که این دهه با 

حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید، 
غرق شــدن دولتش در تبانی و دعوت 
از قدرت های خارجی بــرای مداخله 
در انتخابات آمریکا پایان می یابد«. او 
ادامه می دهد که »ترامپ بیشتر پیامد 
دهه ضددموکراسی است تا مسبب آن؛ 
چراکه در انتخابــات ۲0۱۶ جمعیت 
یک درصدی ثروتمندان آمریکا با ۴0 
درصد مشــارکت در کل کمپین های 
انتخاباتی رکــورد این مشــارکت را 
شکستند و در همین سال، شرکت ها 
در انتخابات ریاست جمهوری، سنا و 
مجلس نمایندگان ۳.۴ میلیارد دالر 
هزینه کردنــد. اتحادیه های صنفی 
دیگر نتوانستند با این حجم از مشارکت 
شــرکت ها رقابت کننــد و تنها ۲۱۳ 
میلیون دالر در ایــن انتخابات هزینه 
کردنــد که معــادل یک شــانزدهم 

مشارکت شرکت ها است«. 
تحریک دموکرات ها

این اظهارات رابرت ریش )آن هم 
کمی بعد از انتشــار سخنان ترامپ در 
آیپک( بــه خوبی نشــان می دهد که 
ترامپ تا چه اندازه زیر بار اســتیضاح 
استخوان ُخرد کرده و در وضعیت خوبی 
قرار ندارد. همه ما به خوبی بر خاستگاه 
و اندیشه های اقتصادی و تجاری ترامپ 
آگاه بوده و هســتیم اما اینکه رئیس 
جمهوری آمریکا رسماً در جمع اعضای 
یکــی از بزرگتریــن و قدرتمندترین 

البی های دنیا اعالم کنــد که باید به او 
رای دهند و از او در برابر رقبایش حمایت 
کنند، موضوعی است که نه تنها تعریف 
دموکراسی و سیاستگذاری در ایاالت 
متحده را زیر سوال می برد بلکه باعث 
می شود دموکرات ها بیش از پیش از او 
ناراحت شوند و تقابل را شدت ببخشند. 
به موازات این وضعیت ۵00 حقوقدان 
آمریکایی در نامه ای به کنگره، رفتار و 
عملکرد دونالد ترامپ را بر اساس قانون 
اساسی این کشور در زمره »خیانت« 
و قابل اســتیضاح دانســتند. در نامه 
این ۵00 نفر آمده است که استیضاح 
برای سوءاستفاده های شدید از اعتماد 
عمومی، یک راه حل است. برای روشن 
شدن این کنشگری حقوقی باید بدانید 
که در قانون اساســی ایاالت متحده، 

خیانت و رشوه دو شــاخص اساسی و 
مهم برای استیضاح رئیس جمهور به 
حســاب می آید و حقوقدانان مذکور 
معتقدند عملکرد ترامپ نشان می دهد 
که او نه برای وفای بــه اجرای وظایف 
عمومی درج شــده در قانون اساسی، 
بلکه برای منافع شــخصی )رشوه( یا 
به نفع یک دشمن خارجی )خیانت( 
اقدام کرده است. کاماًل واضح است که 
این نامة سراسر حقوقی و البته بسیار 
مهم در متن خود حامل پیام هایی است 
که می تواند بــرای وکال و تیم ترامپ 
مشکل ســاز شــود؛ چراکه ادله های 
حقوقی که توسط این ۵00 حقوقدان 
آمریکایی مطرح شده دقیقاً با اظهارات 
ترامپ در جمع اعضای آیپک یکی است 
و نشان می دهد که ترامپ به هر دری 
می زند تا بتواند خود را در کاخ ســفید 

ابقا کند.
قیام رسانه ها علیه ترامپ

 به موازات این وضعیت رســانه ها 
و مطبوعــات مطــرح آمریکایی هم 
دســت به قلم شــدند و با انتشار یک 
خبر اختصاصی، حمایت خود از طرح 
استیضاح ترامپ را علناً اعالم کردند. 
به عنوان مثال هیات تحریریه »روزنامه 
لس آنجلس تایمز« عالوه بر پیوستن به 
جمع دیگر مطبوعات سرشناس حامی 
استیضاح دونالد ترامپ نوشتند: »دیگر 
مســائل به اندازه کافی برای ما روشن 
شده اند. ترامپ باید استیضاح شود«. 
هیات تحریریه نشریه »نیویورک دیلی 
نیوز« هم در مطلبی نوشت: حقیقت 
دردناک اســت؛ کمیتــه اطالعاتی 
مجلس نمایندگان آمریکا یک پرونده 
منسجم و قانع کننده را برای استیضاح 
مطرح کــرده و ما هــم از آن حمایت 
می کنیم. نشــریه »یواس ای تودی« 
هم خاطر نشان کرد که »این حقیقت 
که ترامپ و تیم حقوقی او از شــرکت 
در جلســات کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا خودداری کرده اند 
»به نوبه خود یک برهان مســتدل« 
است«.  این همراهی بی نظیر رسانه های 
آمریکا با اســتیضاح ترامپ به خوبی 
نشان می  دهد که کاخ سفید با بحرانی 
کم ســابقه روبرو شــده که گویا گره 
آن در دســت البی یهودیــان آمریکا 
اســت. نکته مهم این است که اگرچه 
یهودیان آمریکایی در اقلیت هستند 
امــا در انتخابات ریاســت جمهورِی 

ایالت فلوریدا نقش اساســی دارند. از 
جهتی دیگر یهودیان حاضر در آمریکا 
همچنین با توجه بــه نفوذی که البی 
آیپک در ایاالت متحده دارد، نقشــی 
بسزا در به شهرت رسیدن و پیشرفت 
سیاستمداران حامی اسرائیل در آمریکا 
دارند. به عنوان مثال »شلدون ادلسون« 
از صهیونیست های شاخص آمریکایی، 
از بنیانگذاران شورای اسرائیل و آمریکا 
)آیپــک(  و حامیــان جــدی ترامپ 
محسوب می شود که میلیاردها دالر 
سرمایه در حســاب های خود انباشته 
است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که اغلِب یهودیان آمریکا به 
دموکرات ها متمایل هســتند؛ اما به 
هر ترتیب باید دانست که هر دو حزب 
اصلی در آمریــکا )جمهوریخواهان و 
دموکرات هــا( تعهد بی قید و شــرط 
در حمایت از اســرائیل دارند و به این 
سادگی ها نمی توان گفت که از ترامپ 

حمایت نمی کنند. 
آنچه در فضای فعلی باید موردنظر 
قرار بگیرد این اســت که چه بخواهیم 
و چــه نخواهیم، پرونــده ترامپ وارد 
»روند حیاتی« اســتیضاح در مجلس 
نمایندگان شده که مجوز آن را »نانسی 
پلوســی« به عنوان رئیــس مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده صادر کرده 
است. آنچه که در این میان مهم است 
ارجاع پرونده به ســنا و رای گیری در 
مکانی اســت که اکثریت آن در دست 
هم حزبی های ترامپ اســت؛ شــکی 
وجود ندارد که آنهــا هم حزبی خود را 
سرنگون نمی کنند، اما بحث اصلی این 
است که ترامپ به حدی احساس خطر 
کرده که عماًل البی یهود را به حمایت 

آشکار از خود فراخوانده است.

نگاهی به روزهای سخت رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه استیضاح 

»آیپک«، پناهگاه ترامپ!

کاماًل واضح است که نامه 
500 حقوقدان آمریکایی 
به کنگره حامل پیام هایی 

است که می تواند برای وکال 
و تیم ترامپ مشکل ساز 

شود، چراکه ادله های 
حقوقی که توسط حقوقدان 

آمریکایی مطرح شده 
دقیقاً با اظهارات ترامپ در 

جمع اعضای آیپک یکی 
است

در انتخابات ۲0۱۶ جمعیت 
یک درصدی ثروتمندان 

آمریکا با ۴0 درصد مشارکت 
در کل کمپین های انتخاباتی 

رکورد این مشارکت را 
شکستند و در همین سال، 

شرکت ها در انتخابات 
ریاست جمهوری، سنا و 
مجلس نمایندگان ۳.۴ 

میلیارد دالر هزینه کردند

فوران غیرمنتظره  آتشفشانی در منطقه وایت آیلند در نیوزیلند دست کم پنج کشته به جای گذاشته و مفقود شدن ده ها تن را به 
دنبال داشته است. این منطقه یکی از جاذبه های توریستی نیوزیلند محسوب می شود. طبق اعالم پلیس نیوزیلند فوران غیرمنتظره 
آتشفشان در وایت آیلند روز دوشنبه ۱۸ آذر )۹ دسامبر( در ساعت ۱۴ و ۱۱ دقیقه به وقت محلی روی داده است. در لحظه بروز 
فوران آتشفشان حدود ۵0 نفر در این منطقه بوده اند. امدادگران موفق شدند ۲۳ نفر را که 
اکثر آنها گردشگر بوده اند، نجات دهند. پنج تن بر اثر فوران آتشفشان جان خود را از دست 
داده و از باقی افراد نشانی در دست نیست. هنوز مشخص نیست، آیا در بین آنان گردشگران 
آلمانی نیز بوده اند یا نه. در تصاویری که از طریق دوربین های مداربسته گرفته شده، می توان 
دید که یک گروه گردشگر در نزدیکی حفره آتشفشان جمع شده اند. در نماهای بعدی فقط 

تصاویر سیاهرنگ دیده می شود.

امانوئل ماکرون مصمم است به رغم آسیب گسترده ای که به دنبال اعتصاب ها در سراسر فرانسه به شبکه حمل و نقل 
این کشور وارد شده، روند اجرای اصالحات حقوق بازنشستگی را ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری دویچه وله، امانوئل 
ماکرون، رییس جمهور فرانسه و ادوار فیلیپ، نخست وزیر این کشور برای ادامه روند اصالحات حقوق بازنشستگی که از 
سوی دولت ارائه شده، با حضور وزرای ارشد کابینه این کشور تشکیل جلسه دادند. 
این جلسه به رغم چهار روز اعتراضات متوالی برگزار شد که حمل و نقل عمومی را 
در این کشور فلج کرده است. اتحادیه های صنفی که معتقدند این طرح بسیاری را 
وادار به کار بیشتر در ازای حقوق بازنشستگی کمتر می کند، اعتراضات خود را از 
روز پنجشنبه آغاز کرده اند و اعتصاب گسترده  آنان موجب تعطیلی برخی مدارس 

و اختالل در گردشگری در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه شد.

مکرون: اصالحات بازنشستگی را به رغم اعتصاب ها پیش  می بریمدست کم پنج کشته در پی فوران آتشفشان در نیوزیلند

مقامات امنیتی عراق دیروز )دوشنبه( از اصابت چهار 
موشــک به اطراف فرودگاه بین المللی بغداد و مجروح 
شدن شش سرباز در اثر این حمله خبر دادند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، گروه رسانه ای »االعالم المنی« 
وابسته به فرماندهی عملیات مشــترک عراق با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که چهار موشــک از نوع کاتیوشــا 
بامداد دیروز به یک پایگاه نظامی در اطراف فرودگاه بین 
المللی بغداد اصابت کرد که منجر به مجروح شدن شش 
سرباز شد. در این بیانیه آمده است: نیروهای امنیتی ما 
بالفاصله بازرسی این منطقه را آغاز کرده و محل پرتاب 
این موشک ها را به همراه چند موشک دیگر کشف کردند. 
در همین راستا، چند منبع امنیتی عراقی به خبرگزاری 
فرانسه گفتند که تمامی مجروحان عضو نیروهای مقابله 
با تروریسم هستند که توســط آمریکا آموزش دیده و 
مســلح شــده اند. طبق گفته این منابع، پایگاه مذکور 

محل استقرار سربازان و دیپلمات های آمریکایی است. 
منابع مذکور همچنین حال دو تن از مجروحان را وخیم 
گزارش کردند. پیش از این، یــک منبع امنیتی عراق از 
اصابت دو موشــک به اطراف فرودگاه بین المللی بغداد 
خبر داده بــود. این منبع امنیتی گفــت،  در پی اصابت 
موشــک ها آژیرهای خطر در فرودگاه جهت ممانعت از 

حمالت دیگر به صدا درآمدند. 

نتایج یک نظرسنجی جدید که روز گذشته )دوشنبه( 
انتشــار یافت، حاکی از افزایش برتری حزب محافظه کار 
انگلیس بر رقیب اصلی آن یعنی حزب کارگر و رســیدن 
این برتری به ۱۴ درصد اســت. به گــزارش خبرگزاری 
رویترز، بر اســاس نتایج این نظرســنجی که از ســوی 
موسسه »ِسرِویشن« به ســفارش شبکه آی تی وی انجام 
شــد، حزب محافظــه کار متعلق به بوریس جانســون، 
نخست وزیر انگلیس توانسته  رای ۴۵ درصدی به دست 
بیاورد که به میزان دو درصد بیشــتر از نتیجه مربوط به 
این حزب در نظرسنجی قبلی اســت. این در حالی است 
که در مقام مقایســه حزب کارگر توانسته۳۱ درصد رای 
کسب کند که حاکی از کاهش دو درصدی آرای این حزب 
نسبت به نظرسنجی قبلی اســت. این نتایج در حالی به 
دســت آمده اند که انگلیس روز پنجشــنبه هفته جاری 
شــاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. همچنین این 

نظرســنجی نشــان داد که ۵۲ درصد از پاسخگویان در 
نظر دارند که در انتخابات شــرکت کنند اما ۴۴ درصد با 
چنین چیزی مخالفت کردند. این نظرسنجی به صورت 
تلفنی از ۱0۱۲ پاسخگو در فاصله ۵-۷ دسامبر به اجرا در 
آمده است. در انتخابات پیش رو عالوه بر وفاداری سنتی 
به احزاب، یک محور دیگر نیز به پیچیدگی های آن افزوده 

شده است و آن مخالف یا موافق برگزیت است.

حمله موشکی به فرودگاه بین المللی بغدادافزایش برتری محافظه کاران انگلیس بر حزب کارگر

خبرخبر


