www.iran-newspaper.com

سال بیست و پنجم شماره 7188
چهارشنبه  1آبان 1398

editorial@iran-newspaper.com

«ترودو» دولت اقلیت
تشکیل میدهد

مذاکره ای سخت و نفسگیر ،پشت درهای بسته

بنفشه غالمی /رجب طیب اردوغان ،ظهر دیروز
ســاعتی پیــش از بــه پایــان رســیدن آتشبــس
پیشــنهادی امریکا و در سایه تهدیدهای «دونالد
ترامپ» که گفته بود در صورت لزوم آماده اقدام
نظامی علیه ترکیه است ،به بندر «سوچی» رفت
تا در ســایه مذاکراتــش با «والدیمیــر پوتین» ،به
خواســتههای خود در ســوریه دســت یابد .این در
حالی اســت که همزمان «بشــار اســد» در بازدید
از خطــوط مقدم نبــرد در «ادلب» ،کــه در ایامی
نــه چندان دور نیروهــای تحت حمایت ترکیه در
آن جوالن میدادند« ،اردوغان» را سارقی خواند
که تاکنون گندم و نفت سوریه را سرقت میکرد و
اکنون چشم به خاک این کشور دارد.
خیابانهای «ســوچی» دیگر برای «اردوغان»
تبدیــل بــه خیابانهایــی آشــنا شــدهاند .چنــد
ســالی اســت که به خاطر حضور ترکیــه در بحران
ســوریه« ،ســوچی» تبدیــل بــه یکــی از مقاصــد
رئیسجمهــوری ترکیــه شدهاســت .او دیــروز نیز
بــا امید فــراوان راهی این شــهر شــد تا بــا همتای
روس خــود درباره ســوریه بــه مذاکره بنشــیند .به
گزارش خبرگزاری روسی «تاس» ،دیدار «پوتین»
و «اردوغــان» دیــروز در شــرایطی برگــزار شــد کــه
پیش از آن «دیمیتری پســکوف» ،ســخنگوی کاخ
ریاستجمهوری روسیه گفته بود ،کرملین امیدوار
اســت «اردوغــان» جزئیات بیشــتری از طرحهای
خــود در ســوریه را به روســیه ارائه دهــد .بنا بر این

مأموریت غیرممکن «گانتز»

گــروه جهــان« /بــی بــی» [بنیامیــن نتانیاهــو]
هفتــاد ســالگیاش را با اعترافی تلــخ آغاز کرد.
او در آخریــن ســاعات از نخســتین روز هفتــاد
ســالگیاش برای نخستین بار در یک دهه اخیر
که پست نخستوزیری رژیم صهیونیستی را در
دست داشــته است ،بهطور رســمی اعالم کرد،
قادر به تشکیل دولت نیست .به این ترتیب و با
کنارهگیری «بنیامین نتانیاهو» از تشکیل دولت
ائتالفــی« ،بنــی گانتز» ،رقیب او مأمور تشــکیل
دولت شد .او مأمور به انجام مأموریتی  28روزه
شد که اگر غیر ممکن نباشد ،بسیار دشوار است.
بهگزارش روزنامه چاپ تل آویو «هاآرتص»،

گزارش «والدیمیر پوتین» ،در ابتدای این نشست،
با تأکید بر اینکه وضعیت مناطق مرزی ســوریه و
ترکیه بسیار حساس است ،دیدار خود و «اردوغان»
را مهــم توصیــف کــرد و گفــت« :امیدوار اســت با
توجه به ســطح روابط ترکیه و روسیه نقش خوبی
در حل چالشهای کنونی در منطقه داشــته باشد
و منافــع همه طرفین را برآورده کند« ».اردوغان»
نیز ضمن تشــکر از «پوتین» ،ابــراز امیدواری کرد،
ایــن دیدار منافع کشــورها را برآورده ســازد تا آنان
با بررســی جزئیات به عملیات «چشــمه صلح»
ادامه دهند .همین جمله کافی بود تا نشان دهد،
ایــن دیــدار همانطــور که«دیمیتــری پســکوف»،
ســخنگوی ریاســت جمهوری روســیه پیش از آن
پیشبینی کردهبود« ،ســخت و پیچیــده» خواهد
بــود .در پــی اظهــارات ابتدایی رؤســای جمهوری
روســیه و ترکیه ،نشســت آنان ،همزمــان با اظهار
نظر «اولگ ســیرومولوتف» ،معــاون وزیر خارجه
روسیه که تأکید کرد ،حمله ترکیه به شمال سوریه
نقض تمامیت ارضی سوریه است ،پشت درهای
بسته آغاز شد.
ëëاسد :اردوغان سارق است
نقــض تمامیــت ارضی ســوریه توســط ترکیه
بیــش از هرکــس این روزهــا یکــی از دغدغههای
اصلــی «بشــار اســد» ،رئیسجمهــوری ســوریه
است .به گزارش سایت خبرگزاری رسمی سوریه
«ســانا»« ،اســد» دیــروز در بازدیــدی از خطــوط

«بی بی» دوشنبه شب همانند سیندرال ،در حالی
که  72ساعت تا مهلت قانونی خود برای تشکیل
دولت فرصت داشــت ،از صحنه تشــکیل دولت
گریخــت و به کابــوس  26روزهاش پایان داد .این
دومیــن بار در طول  6ماه گذشــته بــود که او خود
را در تشــکیل دولــت ناتوان میدیــد .دفعه قبل
او حاضر به این اعتراف نشــد و با به ســر رســیدن
مهلــت قانونــیاش ،انتخابات زودهنــگام اعالم
شد .اما «بی بی» این بار تن به اعتراف داد.
اما شــواهد نشــان میدهد بخت «بنی گانتز»
در تشــکیل دولــت ،چنــدان بلندتــر از بخــت
«بنیامین نتانیاهو» نیســت .شاید تا یکی دو سال
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نــدا آکیش – جاســتین تــرودو،
نخستوزیر لیبرال کانادا که در
خبـــر
ماههــای اخیر به رســواییهای
مالی متهم شده بود ،در انتخابات پارلمانی
کشــورش کــه بــه عقیــده ناظــران ،در واقــع
رفراندومــی بــرای دولــت چهارســاله او بود،
پیشتاز شــد اما نتوانست اکثریت پارلمانی را
به دســت بیاورد و از این روی ،برای تشــکیل
دولت نیازمند ائتالف با دیگر احزاب است.
ب ه گزارش الجزیره ،شبکههای تلویزیونی
سیتیوی و سیبیســی کانادا دوشنبه شب
بهوقــت محلــی از پیــروزی حــزب لیبــرال
جاســتین ترودو در انتخابــات پارلمانی خبر
داده اما اعالم کردند که این حزب نتوانســته
اکثریــت مطلــق را کســب کنــد .ایــن بدیــن
معناســت کــه ترودو بــرای  4ســال دیگر هم
نخســتوزیر کانــادا اســت اما برای تشــکیل
دولــت چارهای جز همــکاری با دیگر احزاب
و ائتــاف نــدارد .هنوز معلوم نیســت ترودو
برای تشــکیل دولــت با چه حــزب یا گروهی
ائتالف خواهد کرد.
حزب لیبرال کانــادا در انتخابات پارلمانی
اخیر توانســت  158کرســی از مجمــوع 338
کرســی پارلمان را کسب کند در حالی که برای
تشــکیل دولــت نیــاز به کســب  170کرســی یا
بیشــتر دارد .این حزب در سال  2015موفق به
کسب  184کرســی شده بود .ریزش  26کرسی
در فاصله  4ســال اتفاق خوشــایندی نیست و
نشان میدهد ،حامیان ترودو که در سال2015
خســته از حاکمیــت نزدیــک به یــک دههای
محافظه کاران بودند و به او بهعنوان کاندیدای
«تغییــر» نــگاه میکردنــد ،امســال بهخاطــر
رسواییهایش از او تا حدودی ناامید شدهاند.
در مــاه فوریــه جــودی ویلســون ریبولــد،
وزیر دادگســتری و دادســتان کل وقت کانادا
بهطــور ناگهانــی اســتعفا داد و در توضیــح
دلیــل اســتعفایش گفــت ،در ســال 2018
ترودو و مشاورانش به مدت  4ماه او را تحت
فشــار «مداوم» قرار داده بودند که رســیدگی
بــه پرونــده کیفــری شــرکت چندملیتــی
«اسآنســیالوالین» را به تعویــق بیندازد.
نخســتوزیر کانــادا ایــن اتهامهــا را رد نکرد
اما مدعی شــد ،از تــرس بیکار شــدن  9هزار
کارمند این شرکت چندملیتی مانع رسیدگی
به این پرونده شده است.

«اردوغان» در سوچی به دیدار «پوتین» رفت

معترضان لبنانی؛ خسته از کشورداری طایفهای

مقــدم نبردهــا در ادلــب ،در شــهرک الهبیط در
جمــع ســربازان ســوری گفــت« :اردوغان ســارق
است .او کارخانهها انبارهای گندم و ذخایر نفتی
ما را دزدیده است و حاال میخواهد سرزمینمان
را هم سرقت کند .برای ما همه مناطق کشورمان
مهــم اســت .امــا اولویــت بــا مناطقــی اســت که
موقعیتهــای نظامــی دارنــد ».او تأکیــد کــرد:
«همیشــه گفتــهام که برای مــا ادلب بــرای پایان
دادن بــه هــرج و مرجهــا و تروریســم در تمامــی
مناطــق کشــور بســیار مهــم اســت .امــا وقتــی با
تهاجم و سرقت روبهرو میشویم باید همه برای
مبــارزه با آن متحد شــویم .از همیــن رو از زمانی

قبــل بــرای سیاســتمداران رژیــم صهیونیســتی
همچــون «نتانیاهــو» و خانــوادهاش ،رســیدن
بــه توافــق بــرای تشــکیل دولــت ائتالفــی کاری
ســاده و یک نوع تشــریفات بدون دردسر به نظر
میرســید ،اما اکنون همه چیز تغییر کردهاســت.
«گانتــز» بایــد کاری را انجام دهد و بــا احزابی به
توافق برســد کــه سیاســتمداران بســیار زبدهتر از
او نظیــر «تزیپــی لیونــی» و «اســحاق هرتزوگ»
از چنیــن کاری بازمانــده بودنــد .درواقع شــانس
او بــرای توافــق بــا احــزاب بســیار انــدک اســت.
چینش کرســیها در پارلمان رژیم صهیونیســتی
به گونهای اســت که بــه او اجازه نمیدهد ،بتواند

کــه حمالت در شــمال کشــور آغاز شــد ،آمادگی
خــود را برای حمایت از هر گروهی که مقابل این
امر مقاومت کنــد ،اعالم کردیم .زیرا این ،یکی از
اصول قانون اساسی ما است».
نشســت دیــروز «پوتیــن» و «اردوغــان» در
حالی برگزار شــد که پیش از آن وزیر دفاع آلمان
خواســتار تشــکیل منطقــه امــن بینالمللــی در
ســوریه در مرزهای با ترکیه با مشــارکت مســکو و
آنکارا شــد .او گفت که این طرح در نشســت آتی
وزیران دفاع ناتو که قرار است  ۲۴و  ۲۵ماه جاری
( ۲و  ۳آبان) در بروکســل برگزار شود به متحدان
غربی ارائه خواهد شد.

براحتی دست به ائتالف بزند .حتی اگر «اویگدور
لیبرمــن» و حــزب او «اســرائیل بیــت نــو» بدون
تأمــل وارد ائتــاف با «آبی و ســفید» بــه رهبری
«گانتــز» شــوند ،او بــاز هم بــرای تشــکیل دولت
نیازمنــد  9کرســی خواهد بــود و از آنجــا که بعید
اســت احزاب راست حاضر به ائتالف با او شوند،
تنهــا امیــد «گانتز» برای تشــکیل دولــت احزاب
عربی خواهند بود که آنها نیز تاکنون وارد ائتالف
با هیچ حزب اسرائیلی نشدهاند .از اینرو پرسش
این اســت آیا ســران رژیم  28روز دیگر مجبور به
اعالم ســومین انتخابــات پارلمانی خــود در یک
سال خواهند شد؟

تظاهــرات در لبنــان کــه بــا اعتــراض بــه وضــع مالیــات بــر
شــبکههای اجتماعــی آغاز شــد و در ادامه به مســأله فســاد
یادداشت رسید ،حاال مسائل طایفهای را هدف گرفت ه است و از همین
رو هم هست که بسته اصالحیه پیشنهادی «سعد حریری»
نتوانست مردم را به خانههایشان بازگرداند.
مطالبــات مــردم در زمینه مســائل طایفهای در لبنــان ،از
جمله مطالبههای نوظهور جامعه لبنان اســت .تحوالتی که
قاسم
محبعلی در ســالهای اخیر در جامعه این کشــور رخ داده ،باعث شده
کارشناس
خاورمیانه تقســیمات طایفهای و فرهنــگ طایفه گری در این کشــور که
سیســتم سیاســی آن نیز بر همین مبنا قرار دادهشــدهاست،
تضعیف شود و مردم بویژه طبقه متوسط ،تحصیلکرده و شهرنشین دیگر این شیوه
کشورداری را برنتابند .در لبنان نه چندان دور ،افراد در داخل طایفه خود محبوس
بودنــد و مرزبندیهای آنها همــه بر پایه فرهنگ طایفه گری بود .اما با تاخت و تاز
شــبکههای اجتماعــی در میان توده مردم لبنان ،جامعه این کشــور همانند ســایر
جوامع جهان دســتخوش تحوالت بسیاری شد ه است .بهطور خاص در این تحول
اجتماعی در لبنان ،مردم دیگر پایبندیهای سابق به طایفه و قوم خویش را ندارند.
نماد این بیتوجهی به پایبندی به قوانین طایفهای را میتوان در بیتوجهی جوانان
به ازدواجهای خویشاوندی و مراودات درون طایفهای مشاهده کرد.
از همیــن رو سیاســتمداران لبنــان در دهه جدید با مردمی مواجه هســتند که
از انتخابــات ترکیبــی و کشــورداری طایفــهای ناراضی هســتند و ترجیح میدهند
کشورشــان مانند بسیاری از جوامع پیشرفته جهان ،یک کشور دموکراتیک مبتنی
بر حقوق شــهروندی باشــد نه یک کشور دموکراتیک مبتنی بر تقسیمبندیهای
طایفهای .تغییر مطالبات مردمی در اعتراضات اخیر لبنان از مســائل اقتصادی
بهســمت خواســتههای مبتنــی بر مبــارزه بــا طایفهگریهــا ،بدین معناســت که
معترضان لبنانی خواهان ایجاد تغییر در سیســتم حکومتی کشورشــان هستند.
اگر در تظاهرات و اعتراضهای اخیر شــاهد حضور همه طوایف شــامل شــیعه،
ســنی ،عــرب ،دروزی و مارونــی هســتیم ،علــت در همین مســأله خواســتههای
فراطایفهای و مردمی است .اما واقعیت این است ،در کشوری که سیستم سیاسی
آن طایفهای است و کابینه دولتش همواره با ترکیب طایفهای شکل گرفته ،پاسخ
دادن بــه مطالبــات معترضان در مبحث طایفهگری کاری بســیار دشــوار اســت.
بههمین دلیل نیز در ســند اصالحیه ارائه شــده از ســوی «ســعد حریری» به این
مطالبه مردمی توجهی نشده است .بنابراین اصالحاتی نظیر اصالحات حریری
که بیشــتر اقتصاد را هدف میگیرد ،نمیتواند بیش از یک مســکن موقت عمل
کند و طبعاً راهکاری قطعی نیست.
نکته دیگری که در اعتراضهای اخیر لبنان نباید مغفول بماند این اســت که
برخالف سیاســتمداران که یکدیگر را متهم به تحریک مردم برای به راه افتادن
این اعتراضات میکنند ،هیچ گروه یا جریان سیاسی پشت پرده تظاهرات نیست.
اما مردمی بودن این جنبش در عین آنکه نکتهای مثبت برای آن است ،میتواند
تأثیری منفی نیز بر تداوم آن برای رسیدن مردم به خواستههای خود باشد .زیرا
در چنیــن جریانهایی فقدان رهبری و ســازماندهی باعث میشــود ،معترضان
نتوانند خواســتههای خود را بهصورت یک ســبد سیاســی مطرح کنند و به نتیجه
مطلوب برســند .از همیــن رو میتوان پیشبینی کرد ،حتــی اگر تظاهرات کنونی
در لبنان با مســکنهای موقتی مانند طرح اصالحات حریری تاحدودی فروکش
کند ،اصالً بعید نیست که در یک مقطع زمانی دیگر و به بهانهای دیگر دوباره سر
برآورد زیرا جامعه لبنان تغییر کرده و خواستهها ،مشابه خواستههای معترضان
بهار عربی در کشورهایی مانند مصر و تونس است.

