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بحران جدید در حاشیه موافقت با 
نخست وزیر جدید  

 اعتصاب نظام درمانی لبنان 
چه پیامی دارد؟

علی بازوند

 منابع لبنانی از توافق ســه حزب اصلی این 
کشور بر ســر نامزدی »محمد الصفدی« برای 
تصدی پست نخست وزیری لبنان خبر دادند. 
حســن حردان، تحلیلگر سیاســی لبنانی در 
سخنانی اعالم کرد که ســعد حریری، نخست 
وزیر مســتعفی لبنان، علی خلیل، وزیر دارایی 
این کشور و حاج حسین خلیل، معاون سیاسی 
دبیرکل حزب اهلل لبنان به صورت ســه جانبه با 
یکدیگر دیدار و گفت وگــو کردند. او اعالم کرد 
ســه طرف در این دیدار بر سر نامزدی »محمد 
الصفدی«، وزیر دارایی پیشــین و تاجر لبنانی 
برای تصدی منصب نخســت وزیری این کشور 
توافق کردند و احتماالً دولــت الصفدی تکنو-

سیاسی خواهد بود.
این در حالی است که در پی اعالم خبر تایید 
نشده رسانه ها درباره توافق گروه های لبنانی بر 
سر نامزدی محمد الصفدی برای تصدی پست 
نخســت وزیری لبنان، تجمعات اعتراضی در 
مقابل خانه وی برگزار شده است. از سوی دیگر، 
جبران باســل، وزیر خارجه لبنــان از موافقت 
الصفدی با پیشنهاد تصدی پست نخست وزیری 
این کشور خبر داد و در اینباره گفت که مذاکرات 
برای انتخاب نخست وزیر دوشنبه هفته آتی آغاز 
می شود. محمد الصفدی ۷۵ ساله، سیاستمدار و 
بازرگان لبنانی است و در چندین دولت به عنوان 
وزیر شرکت داشته اســت. این در حالیست که 
پس از تظاهرات گســترده مردمی لبنان، سعد 
حریری از سمت خود اســتعفا داد و تا به امروز 
تظاهرات اگرچه با نوســانات روبرو بوده اما تنها 
فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر شــکل داده 
است. تا جایی که روز گذشته همزمان با گذشت 
یک ماه از تظاهرات اعتراض آمیز لبنانی ها، برخی 
بیمارستان در اعتراض به کمبود دارو و مشکالت 
پزشکی و بهداشــتی، به اعتصاب هشدار آمیز 
دست زدند. در اعتصاب سراسری بیمارستان ها 
که امروز آغاز شــده  و یک روزه است، پذیرش 
بیماران به جز در موارد ضروری انجام نمی گیرد.

مسئوالن بیمارستان های لبنان اعالم کردند 
پس از بی نتیجه ماندن تماس با مسئوالن و طرف 
های مرتبط با امور بهداشــت و درمان و هشدار 
نســبت به کمبود دارو، اعتصاب امروز به شکل 

هشدار آمیز برگزار شده است. 

این درحالی است که کارکنان شرکت های 
تلفن همراه »آلفا« و »ام. تی. ســی تاچ« امروز 
نیز برای چهارمین روز پی در پی در اعتراض به 
کاهش 30 درصدی حقوق خود اعتصاب کرده 
اند و فعالیت اداری، مالی و فنی این شــرکت ها 

متوقف شده است.
در ایــن میان »ســلیمان هــارون« رئیس 
اتحادیه بیمارستان های لبنان با اشاره به کمبود 
شــدید دارو گفت: حداکثر یک یا یک ونیم ماه 
دیگر برای تامین دارو مهلت داریم و در صورت 
عدم تامین داروهای مــورد نیاز با بحران بزرگ 
بهداشــی و پزشــکی روبه رو خواهیم شد. وی 
با اعالم اینکه برخی بیمارســتان ارائه خدمات 
درمانی شیمیایی به بیماران سرطانی را متوقف 
کرده اند، دلیل آن را مشکالت مالی و عدم امکان 
واردات داروها عنوان کرد که دارو در بازار با قیمت 
بسیار باال موجود اســت و بیمارستان ها قادر به 

خرید آن نیستند. 
به نوشته روزنامه الجمهوریه، هارون با هشدار 
نسبت به بروز فاجعه بزرگ پزشکی تاکید کرد که 
اکنون بیمارستان ها با کمبود داروی بیهوشی و 
تجهیزات مصرفی روبه رو هستند و بحران مالی 
به کابوسی برای وارد کنندگان دارو تبیدل شده 
است زیرا قادر به خرید و واردادت دارو نیستند. 
هارون با هشدار نسبت به کابوس بزرگ بهداشتی 
گفت: حتی در بدتریــن روزهای جنگ، چنین 
وضعیتی پیش نیامده بود؛ مــا حامی اعتصاب 
نیستیم بلکه زنگ خطر را به صدا در آورده ایم . 
این در حالی است که جمیل جبق وزیر بهداشت 
لبنان ســه هفته پیش با اعتراض به بسته بودن 
راه های ارتباطی این کشور و مشکالت حاصل 
از آن، اظهار کرده که در صورت ادامه این وضع، 
احتمال بروز فاجعه پزشکی و دارویی وجود دارد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 در آمریکا همه چیز می تواند ظرف 
چند دقیقه خراب شــود. در این کشور 
است که یکباره خبر خروج نظامیانش 
از ســوریه یا هر جای دیگر دنیا منتشر 
می شــود یا حتی در پاســی از شــب 
رئیس جمهورش کشته شدن سرکرده 
داعــش را توئیت می کنــد. همه چیز 
می تواند در چند دقیقه به هم بریزد اما 
تمام این محورها، در سیاست خارجی 
ایاالت متحده مشــاهده می شود که 
منشأ آ ن را باید کاخ سفید دانست. سیل 
اخبار تعجب آور در آمریکا از زمانی که 
ترامپ در ژانویه 201۷ بر انجیل لینکلن 
و در مقابل میلیون ها چشمان میلیون ها 
آمریکایی قسم خورد، آغاز شد. ماه های 
اول اقتصاد و راهبردهایش در این محور 
را برجسته کرد و کمی بعد بحث خروج 
از توافقنامه های مطرح بین المللی در 
دستور کارش قرار گرفت. آرام آرام سمت 
و سوی این موضع گیری ها، دموکرات ها 
را هدف قرار داد؛ تا جایــی که »باراک 
اوباما« رئیس جمهور پیشــین آمریکا 
مخاطب سخنان ترامپ قرار گرفت و در 
آنجا بود که نخبگان سیاسی، تحلیلگران 
و سیاسیون ایاالت متحده متوجه شدند 

که اتفاق های مشــکوکی در حال روی 
دادن است.

ترامپ بر خالف تمــام تحلیل ها، 
خیلی زودتر از آنچه فکر می کردیم علیه 
دموکرات ها دست به سم پاشی زد. اگر 
توئیت های رئیس جمهوری آمریکا را 
به صورت گذرا مشاهده کنیم، می بینیم 
که او هدف های غیر مشــخصی را در 
دســتور کارش قرار داده بود. به عنوان 
مثال ترامپ یک روز به کره شــمالی، 
چین، ونزوئال و ایــران حمله می کند و 
روز بعد نگاه خــود را از خارج به داخل و 
خصوصاً دموکرات ها معطوف می کند. 
اینجاست که مشخص می شود ترامپ 
در حــال طرح ریزی برای ســناریوی 
دیگری اســت. اگر دقت کنید، کاماًل 
مشخص می شود که اظهارات ترامپ 
علیــه دموکرات ها حالت سینوســی 
دارد. او هرچه به انتخابات 2020 نزدیک 
می شــود، حمالت خود را بــه رقبای 
لیبرالش سرعت بخشــید و به صورت 
ضمنی اعالم می کند:»من باید مجدداً 

رئیس جمهور شوم«.
دایره حمله  ترامــپ به دموکرات ها 
روز به روز کم و زیاد شــده است که این 
موضوع مستقیماً به منافع حزبی مربوط 
نمی شود، بلکه نشان از ناشی بودن مرد 
اول کاخ سفید در مسائل حزبی و داخلی 
است. شــک نکنید که ترامپ اصاًل کار 

حزبی را فرانگرفته و حتی نمی تواند یک 
خط راهبرد حزبی را بنویسد یا اجرا کند 
اما به دلیل عقبه سرمایه داری و تجاری او 
همه چیز برای به راه انداختن یک جناح 
تندرو با پشتوانه سیاســی و تجاری را 
مهیا کرد و امروز ترامپ از تریبون همین 
پشتوانه ها بر رقبای حزبی اش می تازد. 

او اگرچــه سیاســتمدار مبتدی 
در مقایســه با 44رئیس جمهور قبلی 
آمریکا به شمار می رود اما از حیث مغز 
تجاری نسبت به آنها کاماًل ماهر است. 
بدون تردید ترامــپ در به راه انداختن 
جنگ اقتصادی با تمام دنیا )خصوصاً 
غول اقتصادی چین( یک پدیده موذی 
به حســاب می آید امــا همین رئیس 
جمهور که در محور اقتصادی )به نقل 
از آنالیزورها( نخبه به حســاب می آید، 
خطاهایی داشته که نه تنها نام و چهره 
خــودش بلکه پایــه و اســاس حزب 
متبوعش را به لرزه درآورده و مخدوش 

کرده است.
ترامپ با شعار »اول آمریکا« توانست 
ناسیونالیســم کابویی را تحریک کند؛ 
نمــادی کــه از فیلم های جــان وین 
گرفته تا فروش اســلحه در تگزاس را 
در برمی گیــرد و تمــام توده هایی که 
ســنت های آمریکایــی را بــه عنوان 
مقدس ترین داشته خود می شمارند، به 
او رای دادند. امروز همان طیف که ترامپ 

را نجات دهنــده آرمان های آمریکایی 
می دانند، در ایالت های شمالی هر جا که 
کمپین های انتخاباتی جمهوریخواهان 
و میتینگ های ترامپ برگزار می شود 
حضور پیدا می کنند و بــا صدای بلند 
ســخنان ترامپ را تایید می کنند؛ آنها 
حتی بخشی از درآمد خود را به حمایت از 
کمپین های ترامپ اختصاص می دهند 
و این نشــان می دهد کــه »تحریک 
ملی گرایی با درون مایه پوپولیســم« 

همچنان ادامه دارد. 
ترامپ متهم است؛ شک نکنید!

این روند با حمله بــه دموکرات ها 
فضای دیگری را رقــم زد. ترامپ علناً 

مهمترین عضو لیبرال که در قوه مقننه 
مشغول به کار است را هدف قرار داد که 
این موضوع برایش هزینه های گزافی 
به همراه داشته است. آری، این شخص 
کسی نیست جز »ناسی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا. پلوسی کسی 
است که رکورد طوالنی ترین سخنرانی 
علیه الیحه بودجه دولت ترامپ و طرح 
مهاجرتــی او ار در کارنامــه اش دارد؛ 
هشت ساعت بدون وقفه علیه نفر اول 
جمهوریخواهان سخنرانی کرد که در 
ساختار سیاسی آمریکا به »فیلی باستر« 
معروف اســت و پلوســی رکوردار آن 
به حســاب می آید. همین یک نمونه 
کافیست که متوجه شویم چرا ترامپ تا به 
این حد به صورت بی پروا نانسی پلوسی 

را مورد هجمه قرار می دهد. 
این روند اما پس از عملیاتی شــدن 
مراحل تحقیقات استیضاح ترامپ وارد 
فاز جدیدی شده اســت. به گونه ای که 
»ویلیام تیلور«، نماینده ارشــد ترامپ 
در امور اوکراین که به عنوان شــاهد در 
اولین جلسه استماع علنی برای پیشبرد 
تحقیقات استیضاح ترامپ حضور داشت 
اعالم کرده است که ترامپ یک روز بعد 
از گفت وگو با رئیــس جمهور اوکراین 
در گفت وگویی با »گوردون ساندلند«، 
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا خواستار 
آن شده که اوکراین این تحقیقات فساد 
را علیه جو بایدن انجام دهد و اسنادی 
هم در این رابطه وجود دارد. در همین 
رابطه نانسی پلوسی شامگاه پنجشنبه 
طی نشست خبری بعد از اولین جلسه 
علنی استماع تحقیقات برای استیضاح 
ترامپ اعالم کرد »رشــوه برای اعطا یا 
تعلیق ارسال کمک نظامی ]به اوکراین[ 
در ازای بیانیه عمومی درباره تحقیقات 
دروغین درباره انتخابات اســت. به این 
ارتشــا می گویند«.  نانســی پلوسی 
اعالم کرد ارتشا جرمی است که طبق 
قانون اساسی آمریکا می توان با آن یک 
رئیس جمهور را استیضاح کرد و چیزی 
که ترامپ به آن اعتراف کرده و می گوید 
درست اســت، من می گویم که کاماًل 
غلط اســت؛ این رشوه گیری به معنای 

مشخص است. 
این سخنان پلوسی کاماًل مشخص 
می کند که دموکرات ها شمشــیر را از 
رو بســته اند و در حال کشتن ترامپ به 
صورت ذره ذره هســتند. اما آنچه که 

معادله را به صورت شکلی )نه ماهوی( 
تغییر می دهــد پرونــده قتل جفری 
اپستین )میلیاردر بدنام آمریکایی( در 
زندان است. اپســتین به ایجاد شبکه 
قاچاق دختران زیرســن قانونی متهم 
بود و به همین دلیل هم بازداشت شده 
بود. اما آنچه که بازداشت و مرگ ناگهانی 
وی را مورد توجه رسانه ها قرار داد، روابط 
دیرینه ای بود که با سیاستمداران مهم 
غرب همانند دونالد ترامپ، بیل کلینتون 
و خاندان سلطنتی بریتانیا داشت. زمانی 
که پرونده قتل مذکور منتشــر شــد، 
رسانه ها اینگونه وانمود کردند که وی 
در زندان خودکشــی کــرده اما بعدها 
طی تحقیقاتی که از سوی مایکل بادن 
)پزشک مشــهور آمریکایی( صورت 
گرفت، مشخص شد که او در زندان به 

قتل رسیده است.
 نکته مهم پرونده، این مسائل نیست 
بلکه موضع گیری ترامــپ در این بین 
بســیار حائز اهمیت اســت؛ چراکه او 
بیل کلینتون را مســئول قتل اپستین 

دانسته است!
این وضعیــت تا جایــی ادامه پیدا 
کرده که کلینتون هم به ترامپ حمله 
کرده و تام اظهــارات او را تکذیب کرده 
اســت. این روند به صورت واضح نشان 
می دهد که هــر چه دایــره محاصره 
ترامپ از ســوی مجلــس نمایندگان 
و دموکرات ها تنگتر می شــود، دامنه 
اتهام زنی و خودزنی ترامپ هم گسترده تر 
می شود. به نحوی که در روزهای آینده 
باید منتظر افشاگری ها باشیم و بدون 
تردید »سناریوی برچسب زنی« علیه 
دموکرات ها در دســتور کار کاخ سفید 

قرار خواهد گرفت.

»توسعه ایرانی« ابعاد جدید مجادله دموکرات ها و جمهوریخواهان آمریکا را بررسی می کند

از رشوه تا سفارش قتل در زندان!
دموکرات ها و در راس آن 

نانسی پلوسی به دنبال آن 
است تا روز آخر ترامپ را زیر 

بار فشار قرار دهد و نگذارد 
آب خوش از گلویش پایین 
برود. اینکه رئیس مجلس 
نمایندگان اعالم می کند 

ترامپ مرتکب رشوه شده 
دقیقاً نشان می دهد که 

دموکرات ها قانون اساسی 
را باالی سر ترامپ گرفته اند

امروز همان طیف که ترامپ 
را نجات دهنده آرمان های 

آمریکایی می دانند، در 
ایالت های شمالی هر جا 

که کمپین های انتخاباتی 
جمهوریخواهان و 

میتینگ های ترامپ برگزار 
می شود حضور می یابند و با 
صدای بلند سخنان ترامپ 
را تایید می کنند. این همان 
تحریک پیاده نظاِم ترامپ 

است

فنالند با اعالم بازگشایی ســفارت خود در بغداد، تاکید کرد که تجارت میان دو کشور مسیر صعودی را در پیش 
خواهد گرفت. به نقل از روسیا الیوم، فیسا هاکینین، سفیر جدید فنالند در بغداد اعالم کرد که بعد از جنگ در سال 
1۹۹1، این کشور روابط دیپلماتیک خود با عراق را به حالت تعلیق درآورد. وی تصریح کرد که سفارت کشورش به 
صورت اولیه فعالیت خود را با همکاری یک کادر دیپلماتیک چهار نفره آغاز خواهد کرد.  همچنین مقر این سفارت 
نیز در همان ســاختمانی خواهد بود که سفارت ســوئد در بغداد در آن قرار دارد. 
این اقدام فنالند پس از قطع رابطه ای که حدود 30ســال ادامه داشــت، صورت 
گرفته اســت. این اقدام در حالیســت که برخی منابع اعالم کرده اند که هدف از 
 بازگشایی این ســفارت در عراق تقویت مناســبات اقتصادی و ورود این کشور 

به بازار نفت عراق است.

به نقل از رویترز، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا از کشــورهای عضو ائتالف بین المللی ضدداعش خواسته است تا 
بر تهدیدهای تروریستی در آفریقا متمرکز شــوند. وزیرخارجه آمریکا در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای ائتالف 
بین المللی علیه داعش در واشنگتن خواستار تمرکز این ائتالف بر غرب آفریقا و منطقه ساحل شده است. پمپئو در عین حال 
بر تداوم نقش سرکردگی آمریکا در ائتالف ضدداعش تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه خطر داعش همچنان به 
قوت خود باقیست اظهار کرد که علیرغم کشته شدن ابوبکر البغدادی، سرکرده پیشین 
داعش اما تهدید این گروهک همچنان به قوت خود باقیست. این مواضع پس از آن اتخاذ 
شد که پس از کشته شدن بغدادی، گروه داعش طی یک عملیات گسترده در مالی ۵0 
نفر را کشت که در میان آنها دو افسر نظامی رده باالی فرانسه هم وجود داشتند که منجر 

به موضع گیری وزارت دفاع فرانسه شد.

پای ائتالف داعش به آفریقا هم باز شد!بازگشایی سفارت فنالند در عراق پس از 30 سال

وزیر دادگستری هنگ کنگ که برای بهبود وجهه این 
شهر به عنوان قطبی برای حل اختالف و ایجاد توافق سفری 
به لندن داشت، هدف اعتراضات گروهی از معترضان قرار 
گرفت. این معترضان در اعتراضات خــود فریاد »قاتل« 
و »شــرم آور« ســر دادند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
این نخســتین بار در چندین ماه اعتراضــات علیه دولت 
هنگ کنگ است که یک وزیر به طور مستقیم مورد حمله 
قرار می گیرد. دولــت هنگ کنگ، دیــروز جمعه حمله 
»خشــونت آمیز اوباش« در لندن علیه وزیر دادگستری 
هنگ کنگ را محکوم کرد و در بیانیــه ای اظهار کرد، ترزا 
چنگ، وزیر دادگستری »به لحاظ جسمی به طور جدی 
آســیب دیده«  اما جزییاتی در این باره ارائه نکرده است. 
فیلمی که از این اقدام منتشر شده، نشان می دهد که چنگ 
در جریان این حادثه به زمیــن می افتد. کری الم، رییس 
اجرایی هنگ کنگ در بیانیــه ای این حادثه را حمله علیه 

چنگ دانست و آن را شدیدا محکوم کرد. دولت هنگ کنگ 
در بیانیه ای جداگانه اظهار کرد: این وزیر هرگونه خشونت 
و افراطگرایی در زمینه دنبال کردن عقاید سیاســی را که 
حقوق قانونی دیگران را از آنــان محروم می کند، محکوم 
می کند و این اقدام هرگز در راســتای منافع هنگ کنگ 
و هیچ جامعه متمدنی نیست و خواســتار عدم تکرار این 

اقدام ها شده است.

یکــی از مقام هــای دولــت افغانســتان دیــروز 
)جمعه( گفــت، برنامه تبادل ســه تــن از زندانیان 
 ارشــد طالبان بــا دو گــروگان خارجی بــه تعویق 

افتاده است. 
به نقل از رویتــرز، به گفته این مقــام دولت کابل، 
طالبان این دو گروگان خارجی را به یک مکان جدید 
و امن منتقل کرده است. سه منبع طالبان یکی از آنها 
مرتبط با انس حقانی، از زندانیان دولت کابل گفت، این 
فرماندهان طالبان قرار بود در پی آزادی به قطر بروند 
اما به زندان بگرام منتقل شده اند. پس از آنکه لباس نو 
به آنها داده شد با آنها صحبت کردیم و سپس آنها را به 

زندان بگرام بردند. 
آنها به ما گفتند که قرار بود ســوار هواپیما شــوند 
و به دوحه بروند اما پس از گذشــت چندین ســاعت 
این اتفاق نیفتــاد. یکی دیگر از منابــع نیز اعالم کرد: 

این اقدام از ســوی دولت کابل باعث شــگفتی و آزار 
طالبان شــد. توافق بر ایــن قرار بود که اگــر آنها آزاد 
شــوند ما هم این دو گروگان غربــی را آزاد کنیم. اما 
طالبان این دو گروگان را به منطقــه ای دیگر منتقل 
کرد. منابع طالبــان گفته اند نمی دانند چرا این ســه 
 عضو برجسته طالبان که در بازداشــت دولت بودند، 

به دوحه نرفتند.

حمله به وزیر دادگستری هنگ کنگ در لندن تعویق برنامه تبادل زندانیان طالبان با گروگان های خارجی

خبرخبر


