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جنگ اوکراین به مولداوی گسترش خواهد یافت؟

«ترنس نیستریا»
 اسیر نوستالژي مرگ بار کمونیسم

با وجود ناکامی روسیه در جنگ اوکراین و عقب نشینی نظامیان 
تحت فرمان پوتین به مناطق شــرقی اوکراین، اما منطقه ای در مرز 
اوکراین و مولداوی مانند شــرق اوکراین، به محل تنش تبدیل شده 
اســت. این روزها «ترنس نیســتریا»، منطقه مرزی کوچکی که بین 
اوکراین و مولداوی واقع شده و جدایی طلبان طرفدار روسیه بر آن 
کنترل دارند، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. استقالل 
ایــن منطقه از مولداوی که در اوایل دهــه ۱۹۹۰ به طور یک جانبه 
از ســوی جدایی طلبان اعالم شد، هنوز از ســوی هیچ کشوری در 
جهان به رسمیت شناخته نشده است. روسیه نیز تاکنون از این کار 
خودداری کرده اما گروه کوچکی متشــکل از ۱۵۰۰ نظامی را تحت 

عنوان «حافظان صلح» به این منطقه فرستاده است.
نگرانی ها درباره آینــده این منطقه پس از آن افزایش یافت که 
ژنرال رســتم مینه کایف، معاون فرمانــده نیروهای منطقه نظامی 
روســیه مرکــزی در ماه آوریل ادعــا کرد که هدف مســکو، کنترل 
کامل بر جنــوب اوکراین و منطقه دونباس اســت تا به این ترتیب 
به شبه جزیره کریمه و منطقه ترنس نیستریا دسترسی داشته باشد. 
مینه کایف ادعا کــرد که در منطقه ترنس نیســتریا نیز به جمعیت 
روسی زبان ظلم می شــود و به این ترتیب کنترل بر جنوب اوکراین 

راهــی برای کمک بــه آنها خواهد بــود. در آن زمان ســخنان او 
واکنش های بســیاری را برانگیخت؛ از جمله رهبران اوکراین اعالم 
کردند که مقامات روســیه ســعی دارند با طــرح چنین ادعاهایی 

مداخالت خود را در کشور مولداوی توجیه کنند.
از دیگر دالیل افزایــش نگرانی ها درباره احتمال ورود نیروهای 
روســیه به ترنس نیســتریا، وقوع چند انفجار در داخل این منطقه 
بود که در اثر آن برخی ساختمان های دولتی که مقر دولت محلی 
محسوب می شد، آسیب دیدند. عالوه بر این و بر اساس گزارش ها، 
دو دکل رادیویــی و یک واحــد نظامی نیز هدف اصابت موشــک 
قرار گرفتند. ویتالی ایگناتیف، وزیر خارجه ترنس نیســتریا ادعا کرد 
که «مطابق اطالعات به دســت آمده، ردپای ســازمان دهندگان این 
حمالت به اوکراین منتهی شــده»؛ اما کی یف هرگونه ارتباط با این 

انفجارها را رد کرد و مدعی شد که روسیه پشت این وقایع است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید مسکو سعی 
دارد از این مســیر و با استفاده از تکنیک «حمله با پرچم دروغین» 
یعنــی اقدام به بمب گذاری در این منطقه و مقصردانســتن فردی 
دیگر، بهانه الزم برای حمله به مولداوی را به دســت آورد. «هدف 
روسیه از این اقدامات روشن اســت؛ یعنی بی ثبات کردن منطقه و 

تهدید مولداوی. آنها می خواهند نشــان دهنــد که اگر مولداوی از 
اوکراین حمایت کنــد، گام های خاصی علیه آن برداشــته خواهد 

شد».
این احتمال نیز مطرح است که نیروهای روسی مستقر در داخل 
ترنس نیستریا مستقیم به اوکراین حمله کنند و به این ترتیب جبهه 

دیگری را علیه نیروهای اوکراینی بگشایند.
اســتفان وولف، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه بیرمنگام به 
یورونیوز می گوید: «چنین چیزی ممکن اســت و با استراتژی پوتین 
برای بازســازی هرچه بیشتر اتحاد جماهیر شوروی سابق مطابقت 
دارد و به روســیه نیز بــرای افزایش نفوذ خــود در منطقه کمک 
می کند. با وجود این روس ها برای رســیدن به این هدف باید توان 
نظامی قابل توجهی داشــته باشند اما با توجه به آنچه در اوکراین 
دیده می شــود، به نظر می رسد روســیه در حال حاضر فاقد چنین 
قدرت نظامی ای اســت؛ زیرا آنها حتی در دونباس پیشرفت زیادی 

نداشته اند».
حمله احتمالی روسیه

نگرانی ها درباره آینده «ترنس نیســتریا» در حالی رو به افزایش 
است که ساکنان این منطقه نیز عمدتا طرفدار روسیه و دیدگاه های 

مسکو هستند تا کی یف. شایعاتی از این دست که احتماال روسیه از 
مسیر ترنس نیستریا به کل مولداوی حمله خواهد کرد تا بخشی از 
اتحاد جماهیر شوروی ســابق را پس بگیرد، در میان مردم محلی 
رواج یافته اســت. پذیرش این شــایعات برای آنها سخت است و 
عمدتــا معتقدنــد که نمی تواننــد در حالی که مولداوی دوســت 
مســکو محسوب می شود، حمله پوتین به آن را درک کنند و برخی 
از ســاکنان نیز می گوینــد که درگیری آخرین چیزی اســت که آنها 

می خواهند.
نظرســنجی جدید «پولیتیکو» نیز نشــان می دهد که ۴۶ درصد 
از پاســخ دهندگان در مولــداوی، تهاجــم روســیه را یک «حمله 
غیرموجه» می دانند. با وجود این کم نیســتند کسانی که از حضور 
نیروهای روسیه در خاکشان استقبال می کنند و با تبلیغات سیاسی 

مسکو مبنی بر فعالیت نئونازی ها در اوکراین موافق اند.
آنها همچنین به طور آشکار نارضایتی خود را از حضور جمعیت 
قابل توجهــی از پناه جویان اوکراینی در خاکشــان ابراز می کنند و 
می گویند در حالی که مولداوی کشوری ضعیف است، مجبور است 
اکنون اندوخته های اندک خود را با پناه جویان اوکراینی تقسیم کند 
و همیــن موضوع باعــث افزایش بهای بســیاری از محصوالت و 

کاالهای اساسی در این کشور شده است.
نوستالژی شوروی

به نظــر ولودیمیر فســنکو، رئیــس مرکز مطالعات سیاســی 
کاربردی «پنتا» در اوکراین، این را که دیدگاه مردم در منطقه مرزی 
ترنس نیســتریا شــبیه دیدگاه ســاکنان مناطق مرزی شرق اوکراین 
است نباید موضوعی غیرعادی دانســت و عالوه بر این «به عنوان 
یک قاعده، بســیاری از افراد متعلق به نســل های قدیمی تر نسبت 
بــه دوران شــوروی دلتنگی نشــان می دهند». به نظــر او، علت 
وجود چنین دیدگاهی، به شــکاف بین نســل ها و حتی به شــکاف 
میان مناطق برمی گردد. فســنکو می گوید: «در مناطق روسی زبان، 
نوستالژی دوران اتحاد جماهیر شوروی پیشین به شدت قوی است 
و در مقابــل در مناطــق غربی اوکراین، نگرش انتقادی نســبت به 

اتحاد جماهیر شوروی حاکم است».
به همین دلیل اســت که در این مناطق، دلتنگی مردم نسبت 
به دوران اتحاد جماهیر شوروی اغلب به حمایت از روسیه تبدیل 
می شــود؛ اگرچه میان این دو موضوع تفاوت زیادی وجود دارد. 
ولودیمیر فســنکو می افزاید: «در نســل های قدیمی تر، نوستالژی 
برای اتحاد جماهیر شــوروی در درجه اول بــه دالیل اجتماعی 
اســت، زیرا در نظام سوسیالیستی، شکاف زیادی در درآمد وجود 
نداشت و یک سیستم حقوق بازنشستگی به همراه نرخ های پایین 
آب و برق حاکم بود. با وجود این بسیاری فراموش کرده اند که در 
آن دوران کمبود بسیاری از کاالها، حتی گوشت و سوسیس وجود 
داشــت». خبرنگار یورونیوز در شــهر اوکراینی کودیما در نزدیکی 
مرز مولــداوی با لیوبوف ۶۳ســاله صحبت کرده کــه به همراه 
همســرش مشغول رسیدگی به باغچه  منزلشــان بودند. لیوبوف 
می گویــد که اگرچه برخی از مردم شــهر فکــر می کنند در زمان 
اتحاد جماهیر شــوروی زندگی بهتر بود، اما واقعیت چیز دیگری 
اســت. او این طور ادامه می دهد: «تنها چیــز خوب در آن دوران، 
ثبات بود. منظورم این اســت که شما همیشه یک شغل داشتید، 
امــا به غیــر از آن هیچ چیز پایداری وجود نداشــت. مثال ما هیچ 
ماشینی نداشتیم؛ اکنون دو تا داریم. دیگر اینکه در آن زمان هیچ 
حرفی نمی توانستیم بزنیم زیرا دستگیر می شدیم. فکر می کنم که 
مردم این چیزهــا را فراموش کرده اند». او درباره حمله روســیه 
به اوکراین نیز می گوید: «احتمــاال پوتین فکر می کرد که ما امروز 
در اوکراین همان مردمانی هســتیم کــه در دوران اتحاد جماهیر 
شوروی زندگی می کردیم، اما این طور نیست. ممکن است برخی 
فکر کنند که در آن زمان اوضاع بهتر بود، اما ما اکنون طعم آزادی 
زیادی را چشیده ایم و دیگر نمی توانیم به محدودیت های زندگی 

دوران شوروی بازگردیم».

جنگ قدرت درون ُکردی
مهدی بازرگان: در فاصله پنج ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان 
عراق کماکان شــاهد تداوم و تشــدید اختالفات بارزانی ها و طالبانی ها هستیم 
و هرقــدر که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می شــویم، آتش این تخاصم 
شعله ورتر می شــود. هرچند در وهله اول به نظر می رسد که تعمیق اختالفات 
درون کــردی را باید بازتاب و پس لــرزه ای از بحران سیاســی فعلی در انتخاب 
رئیس جمهوری دانست اما بی شک دور جدید تقابل این دو رقیب سنتی (حزب 
دموکــرات و اتحادیه میهنــی) به نام اصالح قانون انتخابــات حکایت از جنگ 
قدرتــی تمام عیار و در عین حال کم ســابقه دارد؛ جنگ قدرتی که باید مســعود 

بارزانی را موتور محرکه و کاتالیزور آن دانست.
آن گونه که قانون انتخابات اقلیم کردســتان می گوید فراکسیونی که بیشترین 
تعداد کرسی در پارلمان را به دست آورده باشد، رئیس جدید اقلیم کردستان و 
کابینه فدرالی را تشــکیل می دهد. حال طالبانی ها نزاع جدیدی را بر سر اصالح 
قانــون انتخابات را آغاز کرده اند تا مانع از تکرار نتایــج انتخابات قبلی و قبضه 

قدرت توسط بارزانی ها شوند. در آن ســو نیز حزب دموکرات کردستان خواهان 
حفــظ وضع موجود با جذب نمایندگان مســتقل و فراکســیون های کوچک به 

سمت خود است.
فارغ از این وزن کشــی ها باید گفت وضعیت کنونی تنش درون کردی معلول 
علت های دیگری است که نیازمند کالبدشکافی است؛ چراکه بحران حال حاضر 
عراق و اقلیم ریشه عمیق تری دارد. ساختار و بافتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
ســبب شده «شوخی با دموکراسی» یا «سیلی به صورت دموکراسی» و «توهین 
به آزادی» در خاورمیانه از گســتره ای جدی برخوردار باشــد. در این میان عراق 
و خاصه اقلیم کردســتان سال هاست به واسطه استمرار رویه ای شبه استبدادی، 
ذیل تدوام و حتی تشدید نگاه قائل به فرد یا افرادی چون مسعود بارزانی به یک 

سنت سیاسی روتین بدل شده است.
خــأل فرهنگ درســت تحزب، نبــود نهادهــای نظارتی غیرفاســد برمبنای 
اصــل تفکیک قوا، تعریــف و تبیین اصول قانون اساســی، فقدان رقابت جریان 

اپوزیسیون مدنی، جای خالی دولت های موازی یا دولت در سایه به منظور کنترل 
و نظــارت بر دولت مرکــزی، نبود نظارت واقعی مردم بــر رویکردهای دولت و 
نهادهای وابسته و مهم تر از پای لنگ نظارت واقعی مطبوعات و رسانه ها سبب 
شــده درد استبداد کماکان دامن گیر جامعه اقلیم کردستان عراق و کردهای این 
کشــور باشد. خروجی چنین شرایطی سبب شده است همچنان مسعود بارزانی 
تصمیمات نهایی در اقلیم کردســتان عراق را نه بر مبنای مصلحت کردها بلکه 

در چارچوب منافع خود اتخاذ کند.
 از ایــن رهیافت رئیس ســابق اقلیم کردســتان عراق مســیرهای متعددی 
را برای تداوم ســیطره سیاســی خود در نظر دارد. در یک ســطح از تحلیل باید 
در نظر داشــت که کلیدداری کاخ الســالم بغداد با مهره ای از حزب دموکرات 
کردســتان موجب خواهد شد کابینه آتی عراق و به دنبالش انتخابات پارلمانی 
اقلیــم به نفع بارزانی ها رقم بخورد یا بــه عکس، خرید زمان تا موعد انتخابات 
پارلمانی اقلیم و کســب حداکثر کرســی ها با هدف تعیین رئیس جدید اقلیم و 

کابینه فدرالی، مســیر به کرسی نشاندن رئیس جمهوری از بارزانی ها را هموارتر 
خواهد کرد.

به دنبال آنچه گفته شــد، سایه ســه چالش اختالفات احزاب سیاسی کردی 
بــا محوریت حــزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر ســر قانــون انتخابات، آینده 
کمیسیون عالی مستقل انتخابات و نیز سهمیه اقلیت ها از کرسی های پارلمانی 
بر سر ششمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اول اکتبر سنگینی می کند. 
درعین حال قطار تشــکیل دولت جدید بعد از انتخابــات پارلمانی عراق هم به 
دلیل تداوم بن بست سیاسی درون کردی کماکان در ایستگاه تعیین رئیس جمهور 
جدید متوقف شــده اســت. بنابراین با توجه به عدم تفاهم مشــترک دو رقیب 
ســنتی در اقلیم (حزب دموکرات کردســتان و اتحادیه میهنی) شاید سناریوی 
تعویــق برگزاری انتخابات پارلمانی اول اکتبر چندان دور از واقعیت نباشــد. در 
این صورت گسل سیاسی اقلیم کرستان به موازات بن بست کردی – کردی بر سر 

تعیین رئیس جمهور جدید هم بحران را در عراق به اوج خود خواهد رساند.

پنجشنبه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۲

کالف سردرگم
مراودات اقتصادی با آنها هم لرزان و نامطمئن است؛ یک 
روز آذربایجان مــرز خود را می بندد و روز دیگر عراق و روز 
دیگر افغانستان. پس حکمرانی انقالبی از همسایگان خود خیری نخواهد دید به خصوص 
آنکه هم از لحاظ ایدئولوژی مخالف هستند و هم تحت تأثیر قدرت های بیگانه بوده و دارای 
تعهدات رسمی یا ضمنی با قدرت های بزرگ هستند. از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور 
انقالبــی دچار مصرف زدگی و انهدام منابع طبیعی خود اســت. می خواهیم این را بگوییم 
که ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی از ســوی اذناب اســتکبار به نوعی محاصره شده و تضادهای 
مذهبی، فرقه ای و قبیله ای همســایگان با ما از پشــتیبانی آمریکا و اسرائیل برخوردار شده 
اســت بنابراین باید در برخورد در مرزها و موقعیت سیاســی- جغرافیایی بســیار هوشیار، 
نکته دان و گوش به زنگ باشیم. قبل از آنکه به بخش داخلی کشور ورود کنیم، مثال ساده ای 
را می آوریم. تصور کنید یک قوطی آهنی توخالی داشته باشیم. اگر از بیرون به قوطی فشار 
آوریم، با فشار مختصری قوطی له می شود، ولی اگر قوطی را از شن یا ماسه یا خاک یا حتی 
آب پر کنیم، آن  وقت نیروی فشــار بیرونی نمی تواند لطمه ای به قوطی بزند. این مثال را از 
آن جهت می آورم که بگویم استحکام و قدرت داخلی تا چه حد در استحکام و بقای ایران 
مؤثر اســت. متأسفانه روند حرکت اقتصادی- سیاسی در جامعه در طول دهه های گذشته 

به دلیل سیاســت های پوپولیستی از سوی همه دولت ها بســیار شکننده و ضعیف شده و 
اگر حمل بر بدبینی مفرط نشــود، باید گفت نیروهای خاموش بالقوه آسیب پذیری از داخل 
بســیار قوی تر از عناصر خصم خارجی هستند. عناصر خصم خارجی حرکات شان مشهود 
است، اما آنچه در داخل به آسیب پذیری می انجامد، در آرامش و به تدریج صورت می گیرد، 
همان گونه که در اصطالح دینی به استدراج اشاره شده است. ببینیم وضع داخلی یک کشور 
انقالبی چگونه اســت. ۱- منابع آب زیرزمینی نوعا مصرف شده و نشست زمین در بسیاری 
نقاط کشــور وجود دارد و نهایتا عالوه بر آنکه چاه ها خشک شده و کشاورزی وابسته به آن 
تعطیل می شود، تأسیسات روی زمین اعم از خانه ها، بیمارستان ها، دکل های برق، لوله های 
گاز، ریل های راه آهن و جاده ها دچار لطمات فراوان شــده و از خدمت رسانی عاجز خواهند 
شــد. ۲- مصرف آب، گاز و بنزین بدون آنکه سیســتمی برای کنترل و مصرف آن باشد، رها 
شده و حد یقفی برای آن متصور نیست. آیا یک کشور انقالبی روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین 
در هوا می سوزاند؟ ۳- در این کشور انقالبی هیچ الگویی برای ساخت مسکن وجود ندارد. 
درحالی که برج های بلندمرتبه ســاخته می شود و درون آن آپارتمان های هزارمتری مجهز 
به اســتخر وجود دارد، هنوز روســتاها با یک تکان مختصر زلزله پنج ریشتری فرومی ریزند. 
امری که در بسیاری از شهرها نیز مشابه آن با اندکی تفاوت وجود دارد و بسیاری از مردم از 

همین سرپناه لرزان نیز محروم هستند و بسیاری از مردم باالتر از ۵۰ درصد از درآمد خود را 
به اجاره مسکن اختصاص می دهند. ۴- در کشور انقالبی ایران عالوه بر استهالک و نابودی 
ثروت های طبیعی خداداد مثل جنگل ها، نخل ها، رودخانه ها، تاالب ها، دشت ها، تأسیسات 
احداث شده مثل نیروگاه ها، راه آهن، کارخانجات یا مستهلک   شده یا در حال استهالک است 
و نه تنها ســرمایه گذاری خارجی نمی شود بلکه سرمایه گذاری داخلی نیز صورت نمی گیرد 
و در حقیقت در شــرایط کنونی سخن از توسعه شــاید امری نامربوط باشد و بیشتر باید به 
«حفظ ایران» پرداخته شود. ۵- در کشور انقالبی ایران وابستگی به مواد غذایی خارجی روز 
به روز بیشــتر می شود و پیش بینی می شــود تنها در سال ۱۴۰۱ مقدار ۱۲ میلیون تن گندم از 
خارج خریداری شود. کنجاله، ذرت، روغن، شکر، برنج و گوشت از اقالمی هستند که حدود 
۲۰ میلیارد دالر برای واردات آنها نیاز است و این رقم روز به روز بیشتر می شود. این در حالی 
اســت که مقامات کشور فرزندآوری را تشویق می کنند (که البته با شرایط فعلی فرهنگی- 

اقتصادی تنها در برخی نقاط نزدیک مرزها این توصیه پذیرفته شده است).
این نکات تنها برخی از مشــخصات امروز ایران اســت و در این شــرایط چگونه وعده 
معیشــت بهتر به مردم داده می شــود. بنابراین با توجه به آنکه مقام معظم رهبری گفتند 
که فرض بر آن است که تحریم کشور ۱۰ سال به طول انجامد و مراودات بانکی با دنیا قطع 

شــده است و هرگونه محافظه کاری و سازش با قدرت های استکباری نه منطقی است و نه 
ممکن (چراکه هر نوع محافظه کاری و سازش توقعات آنها را افزون می کند) بنابراین اداره 
کشور نیاز به طراحی جدید حسب امکانات داخلی، صرفه جویی در همه موارد و استفاده از 
حاشیه حاصل از صرفه جویی برای بازسازی کشور، بسیج همه نیروها برای تغییر شیوه های 
کشاورزی و نوسازی تأسیسات، رفع فقر مطلق از درماندگان و دادن امید به مردم برای آینده 
ایران اســت، و اال کالم درمانی تأثیری در روحیه و کار مردم و آینده کشــور نخواهد داشت. 
جزوه تهیه شــده دولت به نــام «تحول دولت» هرچند حاوی مطالبی خوب اســت، اما در 
بسیاری موارد انتزاعی و وابسته به حضور بین المللی ایران و رفع تحریم ها و سرمایه گذاری 
کالن است (که از عهده ما خارج است) و نیز زمان بندی و نیازهای مالی، انسانی و تخصصی 
آن مشــخص نیســت و بدون تردید یک کشور انقالبی تحریم شــده و با قطع رابطه بانکی 
بین المللی نمی تواند از عهده «تحول دولت» برآید. اگر بخواهیم واقعا به تحولی دست پیدا 
کنیم، ابتدا باید آنچه را به عنوان مواد و مصالح تحویل در دســت داریم، معلوم کنیم و کار 
خود را براســاس آن و با تعیین اولویت ها به انجام برسانیم و فراموش نکنیم که اگر «ایران 
حفظ» نشــود و «حفظ ایران» اولویت اول سیاست های حکمرانی قرار نگیرد، کار ما آب در 

هاون کوبیدن خواهد بود.

گزارش

پایان شمارش آراي انتخابات پارلماني لبنان
ناکامي حزب اهللا و متحدان

با پایان شــمارش آرای انتخابات پارلمانــی در لبنان، برآوردهای 
اولیه محقق شــد و حزب اهللا لبنان و متحدانش اکثریت کرسی های 
پارلمان را از دســت دادند. حزب اهللا و احزاب هم پیمان ۶۲ کرســی 
پارلمان جدید لبنان را از آن خود کردند. این فراکسیون در دوره گذشته 
۷۱ نماینده در پارلمان لبنان داشت؛ نهادی که فراتر از قانون گذاری و 
رأی به کابینه، رئیس جمهوری این کشور متکثر مذهبی را هم تعیین 
می کند. ریاســت پارلمان لبنان از سال ۱۹۹۲ بدین سو در اختیار نبیه 
بری، رئیس ســازمان امل و متحد حزب اهللا بوده است. نکته جالب 
توجه اینکه در انتخابات این دوره ۱۳ نامزد مســتقل و اصالح طلب 
به پارلمان راه یافتند. این تحول بزرگ نشــانگر بدبینی شــهروندان 
به احزاب ســنتی طبقه حاکم است. ســمیر یوسف، خبرنگار لبنانی 
به یورونیوز می گویــد این نامزدها، نمایندگان «انقالب اکتبر ۲۰۱۹» و 
سخنگوی مطالبات شهروندان به ستوه آمده از وضعیت بد اقتصادی 
و بی کفایتی نهادها هســتند. این اصالح طلبــان نمایندگان جنبش 
اعتراضی ســال ۲۰۱۹ علیه هیئت حاکمه و فساد حکومتی هستند 
که از سوی بیشتر نسل جوان لبنان حمایت می شوند. انفجار مرگ بار 
در بندر بیروت در آگوســت ۲۰۲۰ که ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت، یک 
بــار دیگر این جنبش را تقویت کرد. بزرگ تریــن بازنده این انتخابات 
را باید جریان آزاد مســیحی به رهبری میشل عون، رئیس جمهوری 
کنونی لبنان دانست. عون برای سال ها به عنوان هم پیمان حزب اهللا، 
نماینده نزدیکی دو جریان شیعه و مسیحی مارونی لبنان بود. حزب 
«نیروهــای لبنانی» (قــوات اللبنانیه) تحت رهبری جریان ســمیر 
جعجع و از مخالفان حزب اهللا در این انتخابات به بزرگ ترین نماینده 
جامعه متکثر مسیحیان لبنان بدل شد. این حزب راست گرا و طرفدار 

غرب، روابط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی هم دارد.
ســمیر یوسف می گوید با پایان انتخابات، بحث های طوالنی آغاز 
خواهد شــد و توافق بر ســر مســائلی نظیر تصویب الیحه بودجه، 
رأی اعتمــاد به کابینه و همچنین برگزیــدن رئیس جمهوری جدید، 
از موضوعات چالشــی خواهد بود. به گفتــه او، در پارلمان آینده به 
جای دوقطبی ۸ مارس (حزب اهللا و متحدان) و ۱۴ مارس (حریری و 
متحدان)، شاهد یک نیروی سوم، یعنی نامزدهای مستقل در کنار دو 

نیروی اقلیت دیگر خواهیم بود.
تغییــر عمده در انتخابات لبنان به گروه های اهل ســنت مربوط 
می شود. در این دوره از انتخابات سعد حریری از نامزدی در انتخابات 
کنــاره گرفت و فعالیت جریان المســتقبل را که به مدت ســه دهه 

نماینده اهل سنت در پارلمان بود، به حالت تعلیق درآورد.
نظام سیاســی لبنان برای ســالیان دراز براســاس تعلقات دینی 
شــکل گرفته و عمل کرده بود. این سیستم به جایگاه هیئت حاکمه 
معینی تحکیم بخشیده بود که فساد گسترده ای در آن جریان داشت. 
تاکنون بر اساس این نظام سیاســی، به طور سنتی رئیس جمهوری 
یک مسیحی مارونی، نخست وزیر یک سنی مذهب و رئیس مجلس 
یک شــیعه مذهب بوده است. این سیستم سیاسی حکومتی تاکنون 
مانع ورود کاندیداهای احزاب غیرمذهبی و نمایندگان جامعه مدنی 

به پارلمان  شده است.
انتخابات پارلمانی در لبنان در شــرایطی برگزار شد که این کشور 
با فروپاشی کامل اقتصادی دســت به گریبان است. به گزارش بانک 
جهانی، از ســال ۱۸۵۰ تاکنون بحران اقتصادی لبنان بدترین بحران 
در کشورهای جهان بوده است. بیش از ۸۰ درصد جمعیت لبنان زیر 
خط فقر به سر می برند و پول ملی این کشور حدود ۹۰ درصد ارزش 
خود را برابر دالر از دســت  داده است. نرخ بی کاری نیز به حدود ۳۰ 

درصد رسیده است.

ادامه از صفحه اول


