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تحلیل روز

مناظرهاینهچندانسرنوشتساز!
امیرعلی ابوالفتح  -دومین و آخرین مناظره
انتخابات ریــاســت جمهوری  2020آمریکا
میان دونالد ترامپ ،نامزد جمهوری خواهان
و جو بایدن ،نامزد دموکرات ها در شهر نشویل
ایالت تنسی برگزار شد .این مناظره برخالف
مناظره نخست ،در آرامش بیشتری برگزار شد و
نامزدها ،کمتر حرف های یکدیگر را قطع کردند.
با این حال ،حداقل یک بار ،میکروفون دونالد
ترامپ به دلیل تخطی از قوانین تعیین شده برای
سخن گفتن در مدت زمان مقرر دو دقیقه ای،
قطع شد .ترامپ و بایدن در این مناظره به طیف
وسیعی از موضوعات مورد عالقه رای دهندگان
آمریکایی پاسخ دادند که در صدر آن ،موضوع
کرونا و پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی
آن بود .بایدن تالش کرد ،عملکرد ترامپ در این
حوزه را زیر سوال ببرد و انتخابات سوم نوامبر را
به نوعی همه پرسی درباره عملکرد چهار ساله
دولت ترامپ بدل ســازد .در مقابل ،ترامپ به
 47سال سابقه سیاستمداری بایدن حمله و
انتخابات سوم نوامبر را انتخابی برای تشخیص
میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد دولت
هــای پیشین معرفی کــرد .با ایــن حــال به نظر
نمی رسد این مناظره ،تاثیر سرنوشت سازی
بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
داشته باشد زیرا همزمان با رویارویی ترامپ و
بایدن در نشویل ،اعالم شد که میزان شرکت
کنندگان در انتخابات زودهنگام از عدد 50
میلیون نیز گذشته اســت .از آن جا که پیش
بینی می شــود میزان مشارکت در انتخابات
 2020به حدود  160میلیون نفر برسد ،یعنی
حدود یک سوم رای دهندگان آمریکایی پیش
از برگزاری مناظره ،تصمیم خود را گرفته اند.
همچنین بــرآوردهــا حکایت از آن دارد که در
مقایسه با انتخابات دوره های پیشین ،این بار،
آرای خاکستری و مردد ،اندک است و ستادهای
انتخاباتی جمهوری خواهان و دموکرات ها
شانس زیــادی بــرای افــزودن به حامیان خود
ندارند .البته هنوز تا روز پایان رای گیری ها در
روز سوم نوامبر ،حدود  10روز دیگر باقی است.
در این  10روز چه بسا اتفاقات غیر منتظره یا
افشاگری های تکان دهنده ای رخ دهد که بر
سرنوشت انتخابات تاثیر بگذارد .در روزهای
اخیر ،ستادهای انتخاباتی دو رقیب ،تالش
های خود را برای دسترسی به اطالعات مهم
به منظور راه انداختن افشاگری های تاثیرگذار
به اوج رسانده اند .دموکرات ها همچنان در پی
دسترسی به اطالعات محرمانه مالی ترامپ از
جمله فرار مالیاتی و حساب های بانکی وی در
دیگر کشورها نظیر چین هستند تا خالفکاری
رئیس جمهور آمریکا را ثابت کنند .در حالی که
تمرکز جمهوری خواهان بر موضوع اثبات رانت
خواری و فساد مالی خانواده بایدن درخصوص
فعالیت های مالی در اوکراین یا حتی چین قرار
دارد .هر کدام از این افشاگری ها ،لطماتی به
اعتبار و حیثیت نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا وارد کــرده اســت .همچنین
پیش بینی می شود درز این دست اطالعات در
روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد .با این
حال ،آن چه برای هشت میلیون بیمار کرونایی،
خانواده  220هزار جان باخته کرونایی و ده
ها میلیون قربانی بحران ویرانگر اقتصادی
آمریکا اهمیت دارد ،طــرح و برنامه نامزدها
برای خروج از مشکالت کنونی جامعه است نه
دعواهای سیاسی و حزبی در واشنگتن و میان
سیاستمدارانی که وعده می دهند اما به وعده
های خود عمل نمی کنند.

کارتون روز

«حزب جمهوری خواه [با حمایت تمام عیار از
ترامپ] روح خود را به شیطان فروخته است».
شیطان به حزب جمهوری خــواه« :خیر ،نمی
توانید[روح تان را] پس بگیرید».

مشتزنیبدونضربهفنی

ترامپوبایدندرآخرینمناظرهکمتربهیکدیگرپریدند!اینمناظرهمعادلهفعلی
رقابتراتغییرمیدهد؟

و  ۲۴بار سخن او را قطع کرد؛ بایدن نیز  ۸۹بار به
ترامپحملهو ۲۵بارکالماوراقطعکرد.فرازاصلی
مناظره نیز شاید آن جا بود که بحث کشیده شد به
پاندمی کرونا.ترامپگفت«:ماداریمزندگیکردنبا
پاندمیرایادمیگیریم».بایدنباحاضرجوابیقابل
تحسینیجملهویرانگرخودرابهسویحریفپرتاب
کرد وگفت«:ترامپمیگویدماداریمزندگیکردن
باپاندمیرایادمیگیریماماماداریممردنباپاندمی
رایادمیگیریم ».درروزیکهآمریکا رکوردمبتالیان
کرونا را زد،ایــن جمله شاید شاه بیت مناظره بود.
محورهایاصلی اینمناظره رامباحثینظیرکرونا،
محیط زیست ،نژاد پرستی ،مداخالت خارجی،
افزایش دستمزدها و افشای مفاسد مالی یکدیگر
تشکیل میداد .در این مناظره بایدن در اعترافی
صریح اعالم کرد که نژادپرستی در آمریکا نهادینه
و سیستمی است .هر دو نفر به نوعی بر مداخالت
خارجی در انتخابات تاکید کردند .ترامپ روسیه را
متهمکردوبایدنایرانرا.بایدندربحثکروناترامپ
رابهدلیلبیتوجهیعاملمرگهزاراننفردرآمریکا
معرفیواعالمکردچنینفردینبایدرئیسجمهور
آمریکاباشد.ازسویدیگرترامپدرتالشاستتااز
ابزارواکسنکرونابرایموفقیتخودبهرهبگیرد.به
همیندلیلدرهمینمناظرهاعالمکردظرفچند
هفتهآیندهواکسنمیآیداماچنددقیقهبعدهمچون
آدم های فراموشکار اعــام کرد تضمینی نیست
واکسنظرفچندهفتهآیندهبهبازاربیایدنکتهمهم
ایناستکهچنینادعاییرامراکزبهداشتیآمریکا
هرگز مطرح نکردند و تنها اوست که میخواهد از
آن بهره سیاسی ببرد .شاید بتوان چالش ماسک را
همیکیازبخشهایبرجستهاینمناظرهدانست.
ترامپ تالش میکند با نزدن ماست شرایط را امن
نشان دهد و برعکس بایدن همین بیمباالتی ها
را عامل مرگ هزاران آمریکایی می داند و لذا خود
همواره از ماسک استفاده می کند .ماسکی که در
مناظرهقبلیموردتمسخرترامپقرارگرفت.ترامپ
همچنین تصریح کرد جو بایدن برای این انتخابات
سه و نیم میلیون دالر از روسیه پول گرفته است
البتهمتهمکردنبهفسادازسویدوطرفبههمین
جا ختم نمیشود و ترامپ بر اساس مواضع قبلی
خود همچنان پسر بایدن (هانتر بایدن) را به دست
داشتندرمعامالتفاسدمتهمکرد.بههمیندلیل

کامیار-دانشگاه بلمونت در شهر نشویل ایالت
تنسی شاهد دومین و آخرین مناظره انتخاباتی دو
رقیب اصلی ریاست جمهوری آمریکا بود .مناظره
ای که در شکل ظاهری در مقایسه با مناظره اول
بسیار آرام تر اما در باطن پر تنش بــود .ترامپ در
قیاس با مناظره قبلی کنترل بیشتری بر رفتار و
گفتار خود داشت و خالصه تا حدی در قد و قامت
یک رئیس جمهور ظاهر شد اما با این حال ،بایدن
همچنان پر انرژی وحاضرجواب به نظر می رسید.
«ارمل شریه» ،کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس
 ۲۴در توصیف آخرین مناظره می گوید« :ما دونالد
ترامپی را دیدیم که بسیار جنگجو ظاهر شد و قصد
ندارد اجازه دهد جو بایدن پیروز شود .حاال متوجه
میشویم که ترامپ چطور به ریاست جمهوری
آمریکا رسید .وی مردی است که تا آخرین لحظه از
مبارزه صرف نظر نمیکند .وی حتی به شدت جو
بایدن را هدف حمله قرار داد که زمانی که معاون
رئیسجمهوربود،هیچکاریانجامندادهاست.این
در حالی است که جو بایدن قصد نداشت وارد بازی
ترامپ شود و آرام بود .وی در اظهارات خود همواره
مردمآمریکاراخطابقرارمیداد.نشنالاینترست
نیز مناظره آخررا به «مشت زنی تمرینی بدون ضربه
فنی حریف» تشبیه کرده و می نویسد« :اکنون که
 50میلیون آمریکایی {به صورت پستی}رای داده
اندشایدازتاثیرگذاریمناظرهآخرکاستهشدهباشد.
نهدونالدترامپونهجوبایدنهیچیکضربه(مشت)
محکمیبهیکدیگرنزدندکهاینامربرایجوبایدنبه
معنیپیروزیاست.برایدونالدترامپهمبهمعنی
تساویاست.اگرنظرسنجیهادرستباشد،ترامپ
در آخرین مناظره باید بیش از اینها اقدام میکرد.
ترامپ برخالف مناظره اول بهترین رفتار را از خود
نشانداد.ترامپنشاندادوقتیکهکارسختشود
فردی اصالح پذیر است! وی در اکثر دقایق مناظره
تالشکردحرفجوبایدنراقطعنکند.اوهمچنین
ازکریستنولکرمجریانبیسی(مجریمناظره)
تمجید کرد .ترامپ درباره بیماری همه گیر کرونا
از خود دفاع و تالش کرد جو بایدن را سیاستمدار
فــدرال مستقر در واشنگتن ،نشان دهد که بارها
کشوررابهدرماندگیکشاندهاست!»فاکسنیوزهم
درمطلبیباعنوان«ترامپعملکردخودرادرمناظره
بهبود داد و بایدن حالتی جدیتر داشت و مناظره
بسیاربهترازمناظرهاولبود»،بهقلمهواردکورتس
نوشت«:ترامپوبایدندرمناظرهآخرمساویبودند
حرفیکلیشهایاستامادراینمناظرهشاهدبهبود
زیادینسبتبهمناظرهقبلیبودیموعملکرددونالد
ترامپنسبتبهدفعهقبلبسیاربهتربودوبیشترازآن
کهخشمگینبهنظربرسد،بداخالقبهنظرمیرسید
در حالی که جو بایدن بسیار با اعتماد به نفس بود و
از تپق زدنهای معروفش خبری نبود و این بار واقعا
میشد صدای وی را شنید ».جالب این جاست که
بازهمدراینمناظرهترامپ ۱۲۳باربهبایدنحمله

او«بوبولینسکی»شریکتجاریسابقهانترراهمراه
خود آورد تا علیه پسر بایدن شهادت دهد .همان
گونه که در دور قبل انتخابات با آوردن چند زن ادعا
کردآنانتوسطهمسررقیبش(بیلکلینتون)هدف
اذیتوآزارجنسی قرارگرفتهاند.کنایهاستفانوالت
استادروابطبینالمللبهبخشیازمناظرههمجالب
بود.جوبایدنبااشارهبهورودمهاجرانغیرقانونیبه
آمریکا گفتهبود  545کودکازخانوادهخوددرمرز
جداشدهاندوحاالنمیتوانندخانوادههایشانراپیدا
کننداماترامپاینمسئلهرابهگردنبایدنانداختو
گفتکهطرحواجرایقفس(جداسازیکودکاناز
والدین)ازاولکارخودتبود!اینجابودکهاستفان
والت در توییتی نوشت :اگر ایران  ۵۴۵کودک را
از والدین خود جدا میکرد و سپس نمیتوانست
آنهارادوبارهبههمبرساندواگرایرانمیگفتاین
کارخوبیبود،پمپئوهرگزدستازنکوهشبرنمی
داشت ،حاال رئیسش این کار را انجام داده است؛
این آمریکای من نیست!به هر حال ،به تعبیر برخی
کارشناساناینمناظرهبهدلیلرعایتبرخیقواعد
از توهین های کمتری برخوردار بود و رفتارهای
مدنی بیشتری در آن دیده می شد .این عبارت ها
می تواند تصویر بهتری از مناظره اول آنان و قضاوت
بیرونی درباره آن ارائه دهد .هرچند مردم آمریکا
هم اکنون حدود  ۵۰میلیون رای از طریق پست و
سامانه های الکترونیکی به صندوق ها ریخته اند
اما بدیهی است سرنوشت قطعی انتخابات روز ۱۳
آبانمشخصخواهدشد.نظرسنجیهایفعلینیز
حکایتازپیشگامیبایدن داردامامعلومنیستاین
نتیجهتاآخرپابرجابماندچراکهرایمردمدربرخیاز
ایالتهاتاروزهایآخرنامعلوماستوهیچپیشفرض
رایقطعیبرایحزبدموکراتیاجمهوریخواهدر
آن ها وجود ندارد .ضمن این که ممکن است ترامپ
برایروزهایپایانیسورپرایزهاییداشتهباشد.
یگویند؟
یهاچهم 
▪نظرسنج 

نتایج سه نظرسنجی نشان میدهد جو بایدن
عملکرد بهتری نسبت به دونالد ترامپ در مناظره
پنجشنبه شب داشته است .نظرسنجی شرکت
« یــوگــاو» میگوید 54 ،درصــد جو بایدن و 35
درصد دونالد ترامپ را برنده مناظره شب گذشته
میدانند .بر اساس نظرسنجی «سی ان ان» 53
درصد گفتهاند بایدن برنده مناظره بوده است و
 39درصد معتقدند ترامپ عملکرد بهتری داشته
اســت .با این حــال ،مشخص شده مناظره جدید
چندانتاثیریدرتغییرنظررایدهندگانآمریکایی
نداشته است .قبل از مناظره نظرات مثبت نسبت
به بایدن  ۵۵درصد بود که بعد از مناظره به عدد
 ۵۶درصــد رســیــد .در طــرف دیگر در خصوص
ترامپ هم تقریب ًا نظرات قبل و بعد مناظره یکسان
بود ( ۴۲درصد نظر موافق نسبت به رئیسجمهور
آمریکا قبل از مناظره و  ۴۱درصــد بعد از آن).
با این حــال،در فاکس نیوز ٧٤درصــد معتقدند
ترامپ پیروز این مناظره بوده است.نظرسنجی
«دیتاپروگراس» نیز نشان میدهد  52درصد جو
بایدن و  41درصد ترامپ را برنده مناظره دیروز
میدانند .البته باید توجه داشت که مناظره دیروز
عمال نقش چندانی در تصمیم گیری مردم آمریکا
ندارد.انتخابات به قــدری قطبی شده که عمال
تعداد افراد مردد بسیار اندک است.به عبارتی همه
تصمیمشان را از قبل گرفته اند.

تیتررسانههادرواکنشبهآخرینمناظره
فرانس:۲۴ترامپنشاندادتاآخرینلحظهدستازتالشبرایپیروزیبرنمیدارد
ایبیسی:نبردبرسرکووید،19-تغییراتآبوهواونژادپرستی
ایندیپندنت:آخرینمناظرهبهنفعترامپتمامنشد
لسآنجلستایمز:دوطرفدرصحنهمناظرهکارینکردند
نشنالاینترست:مناظرهنهایی:مشتزنیتمرینیبدونضربهفنیحریف
نیویورکتایمز:ترامپوبایدندیدگاههاییکامالمتفاوتازآمریکا،ارائهکردند
سیانان:پیامبایدن،اتحادبودوپیامترامپ،دودستگی!
فارینپالیسی:مناظرهنهایی :مساویتلخ

فرا خبر

فرا خبر
روسیهمتغیرمهممناظرهآخر
علیرضا تقوی نیا -یکی از نکات جالب
در آخرین مناظره این بود که هیچ گاه
ترامپاسمیازایراننبردوتنهایکباردر
ابتدایمناظره جوبایدناظهارکرد:ایران
و روسیه در انتخابات آمریکا دخالت می
کنند و باید هزینه آن را بپردازند .انتظار
ایــن بــود که بایدن به زعــم خــود تصمیم
اشتباه خــروج از برجام را به رخ ترامپ
بکشد اما مناظره بیشتر پیرامون مسائل
داخلیآمریکاسیرکردوکاندیدایحزب
دموکرات بیشتر به نحوه مدیریت ترامپ
در بحران کرونا پرداخت و این نقطه قوت
وی بود؛ زیرا مردم آمریکا این مشکالت را
اکنون لمس می کنند .مطلب دیگر این
که ترامپ به ایمیل های فرزند جو بایدن
حمله کرد و در مقابل وی نیز توانست
با َلختی ،زیرکی و بازی با کلمات از دام
جوالن رقیبش بگریزد و بطالن آن را به
ذهن مخاطب القا کند و در پاسخ به فرار
مالیاتی ترامپ اشــاره کــرد؛ اما روسیه
متغیرمهماینمناظرهبود؛چونهرطرف
رقابت ،دیگری را به ارتباط غیرقانونی با
این کشور متهم می کرد و مبرهن است
که آن ها خوب می دانند هنوز ذهنیت
مردم ایاالت متحده در دوران جنگ سرد
و دشمنی با روسیه سیر می کند .یکی از
روش های هوشمندانه بایدن نگاه کردن
به دوربین و سخن گفتن با طبقه متوسط
بود و سعی داشت خود را نماینده آن ها
جابیندازد.درمقابلترامپنیز بافراست
به دوران هشت ســال معاونت ریاست
جمهوری بایدن اشاره و کمبودهای آن
دوره را یادآوری کرد و بارها گفت :اگر بنا
داشتیکاریکنیدرهماندورانانجام
می دادی (نقل به مضمون) .این گفت
و گوی چالشی نسبت به مناظره سابق،
بسیار مودبانه و مدنی تر دنبال شد که
نشانازتاثیرمشاورههابردوطرفداشت.
در آخر مناظره نیز ترامپ بازهم هنگامی
که روی سن کنار همسرش ایستاد ،با
اعتماد به نفس از ماسک استفاده نکرد
در حالی که بایدن بالفاصله پس از پایان
گفتوگو،مطابقسیرهچندماهاخیرش
بالفاصله ماسک را به صورت زد .به هر
حالآخرینمناظرهکاندیداهایریاست
جمهوری آمریکا تا حد زیــادی متوازن
بود و ترامپ به طور محسوس نتوانست
بر رقیبش غلبه کند و به همین علت به
نظر می رسد کمپین بایدن چیزی را که
به دنبال آن بود به دست آورد زیرا او در
شرایط کنونی در پی نگه داشتن فاصله
فعلی خود با رقیبش بوده و فریز کردن
وضعیت حاضر تا روز انتخابات را تعقیب
میکند.هماکنوناینراکهچهکسیدر
نهایتپیروزمیشودنمیتوانباقطعیت
گفت اما کمپین ترامپ از شش ماه پیش
رقیبشان را پیرمردی خواب آلود و ناتوان
در سخن گفتن معرفی می کردند ولی
کاندیدای حزب دموکرات در مناظرات
پا به پای رئیس جمهور آمریکا ایستاد و او
را به چالش کشید و پاسخ کنایه هایش را
بران را که برگ برنده میلیاردر
داد و زبان ّ
نیویورکیبود،ناکارآمدجلوهدادوهمین
یکگزاره،بهتحلیلگرانمیگویدترامپ
تا  10روز دیگر اصال کار راحتی در پیش
ندارد.

فرا خبر

برندهمناظرهلزوماًبرندهانتخاباتنیست

هردوشانسدارند

دکتر ابوذر گوهری مقدم-تقریب ًا تمامی بینندگان دومین مناظره این سؤال را مطرح میکنند که چه
کسیبرندهمناظرهشد؟دراینخصوصذکرچندنکتهضروریاست.1:برندهمناظرهلزوم ًابرندهانتخابات
نیستحتیاگربرندهمناظرهرادرستتشخیصدهیم.2.درهمهجوامعازجملهآمریکانخبگانحکومتی
و غیرحکومتی در اقلیت هستند و درنتیجه نظر و رأی آنها که عمدت ًا در رسانه و تریبونهای مختلف مطرح
میشود لزوم ًا با نظر و برداشت افکار عمومی یکسان نیست.3 .افکار عمومی پدیدهای متحول و پویاست و
نظرات مردم در معرض تغییر است .لذا در این شرایط عالوه بر این که نگاه نخبگانی صرف در تحلیل پیروز
انتخاباتکافینیستبایدبهتغییراتآرایمردموسالیقمتفاوتآنهانیزدربازههایزمانیمختلفدقت
کرد .4.خوانشنظرسنجیها،برگزارکنندهآن،ابزار،شیوهاجرا،نوعتعیینجامعهآماری،میزاندسترسیبه
مخاطبودههاعاملدیگردرنتیجهنظرسنجیمؤثراستکهبدونلحاظآنهاهرنتیجهمبتنیبرنظرخواهی
ازافکارعمومیمیتواندگمراهکنندهونادرستباشد .5.نتایجاعالمشدهعمومیعمدت ًاتوسطرسانههای
مخالفترامپبازنماییمیشودولذااعالمپیروزیبایدنتوسطآنهاباتوجهبهطیفمخاطبانشانچنداندور
ازذهننیست.6.آرایخاموشترامپواظهارنظرنکردنآنهادرنظرسنجیها نیزبایددرتحلیللحاظشود.

صابر گل عنبری-دومین مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن بهتر از قبل و آرامتر بود .دو طرف با
وجود اتهاماتسنگینبههمدیگر،اماازکاربردالفاظناشایستخودداریکردندودرکلاحترام
نسبی بر فضای مناظره حاکم بود .در این مناظره که به کرونا ،تبعیض نژادی ،تغییرات اقلیمی و
مسائل دیگری پرداخت ،فکر نمیکنم چیز زیادی از برنامههای آنها در مواجهه با این مسائل و
چالشهایفراروگیررایدهندگانآمدهباشد؛هرچندالبهالیاتهامزنیهایمتقابلتاحدودی
از برنامههای خود هم گفتند اما سر و ته مشخصی نداشت .بایدن با اعتماد به نفسی بیشتر از قبل
ظاهر شد و برای اطالع از زمان مانده مناظره به ساعتش مینگریست که یادآور رفتار  ۲۸سال
پیش بوش پدر در مقابل بیل کلینتون بود .بعید است این مناظره هم تغییری جدی در آرایش آرا
ایجاد کند .هر چند نتایج نظرسنجیها همچنان حاکی از پیشتازی بایدن است اما نه پیروزی
وی و نه باخت ترامپ هیچ کدام قطعی نیست .رقابتها در ایالتهای سرنوشتساز تنگاتنگ
است .هر دو شانس پیروزی دارند .کرونا پاشنه آشیل ترامپ و اقتصاد نقطه قوتش است .ترامپ
به شدت روی ادعای فساد مالی پسر جو بایدن مانور میدهد وباید دید تا چه اندازه اثرگذار است.

نمای روز
پویش و سخنرانی باراک اوباما به
نفع «جو بایدن» در شهر فیالدلفیای
ایالت پنسیلوانیای آمریکا /بایدن
مــعــاون بـــاراک اوبــامــا در دوران
ریاست جمهوری او بود/.اوباما
در سخنرانی دیـــروز شدیدترین
حــمــات خـــود ط ــی چــهــار ســال
گذشته را به ترامپ و نحوه مدیریت
او وارد کرد /.رویترز

3
پیشخوان بین الملل
لوگوی مجله
تایم برای
نخستینبار در
تاریخ انتشار آن
به عبارت «رای
بدهید» تغییر
کرد

توییت روز

توییت هیالری
کلینتون پس از
مناظره« :بزن
بریم جو»

چهره روز
سعدحریریباردیگرمامور
تشکیلدولتشد

حریریفرشتهنجاتلبنانمیشود؟
«سعدحریری»کهاکثریت
نــســبــی آرای پــارلــمــان
را در نشست مشترک
نمایندگانبا«میشلعون»
رئیس جمهور این کشور
کسب کرده بود ،در اولین
سخنرانی خود در «کاخ
بعبدا» با اشاره به تشکیل هر چه سریع تر کابینه ،بر
غیرحزبیبودندولتآیندهلبنانتاکیدکرد.سعد
حریریحمایتبیشترنمایندگاناهلسنتوولید
جنبالط،رهبردروزیهاورهبرحزبسوسیالیست
ترقیخواه را بهدست آورده است .حزبا ...که وزنه
سنگینی در سیاست لبنان محسوب میشود،
موضع صریحی دربرابر انتخاب حریری نگرفت اما
جنبش امل ،متحد اصلی آن ،از حریری حمایت
کردواینامرمیتواندنشانهتوافقضمنیحزبا...
هم باشد .حریری در نتیجه رایزنیهای الــزامآور
پارلمانلبنانکهدرکاخبعبداباحضورعونرئیس
جمهور این کشور برگزار شد ،توانست  ۶۵رای
از  ۱۲۰رای ماخوذه را به دست آورد .او تاکنون
دوبارنخستوزیرلبنانبودهوابتدایآبانماهسال
گذشته()۹۸بااعتراضهایمردمیبهدلیلفساد
و سوءمدیریت مجبور به استعفا شد .دولت قبلی
لبناننیزبهنخستوزیریحساندیابپسازانفجار
بندر بیروت مجبور به استعفا شد .مصطفی ادیب،
نخستوزیر مکلف هم به دلیل اختالفات میان
احزاببرسرتصدیپستهایوزارتتشکیلنشد
وادیبهمناگزیرازنخستوزیریکنارهگیریکرد.
لبنان در چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر
با مشکالت فراوانی روبه رو بوده که فساد دستگاه
اجرایی این کشور و خروج برنامه ریزی شده مقدار
زیادی از ذخیره ارزی و به دنبال آن استعفای سعد
حریری در پنجم آبان ماه سال گذشته و در ادامه
شیوع ویروس کرونا و در آخر هم انفجار مهیب بندر
بیروت در تاریخ  ۱۴مرداد از عمده مشکالت این
کشور بوده است .افزون بر کاهش ارزش پول ملی
و تورم فزاینده ،دهها هزار نفر از کار اخراج شدهاند
یادستمزدهایشانکاهشیافتهاست.هماکنون
نیمی از جمعیت لبنان در فقر زندگی میکنند.
مذاکرات لبنان با صندوق بینالمللی پول در ماه
مه برای کمک مالی حدود  ۱۰میلیارد دالری نیز
بهدلیلعدمپیشبرداصالحات،بهبنبسترسید.
از دیگر مشکالت جدی و عمده لبنانی ها ،دخالت
کشورهایی همچون فرانسه ،عربستان و آمریکا در
امور داخلی و حمایت این کشورها از برخی جریان
های داخلی لبنان است ،جریان هایی که بیشتر به
منافع کشورهای یاد شده فکر می کنند تا به منافع
لبنانی ها .همچنین اقدامات جنگ طلبانه رژیم
صهیونیستی علیه لبنان از مشکالت بارز لبنان و
لبنانیهابهشمارمیرود.حاالهمنیازامروزلبنان
برای روی کار آمدن نخست وزیر توانا و مقتدر بر
کسی پوشیده نیست؛ هرچند حریری در دو دوره
گذشته ثابت کــرده که فــردی وابسته و گوش به
فرمان غرب و سعودی است و به همین دلیل گزینه
مطلوبی برای نخست وزیری لبنان در زمان کنونی
نیست ولی کارشناسان مسائل منطقه معتقدند با
قرارگرفتنحریریدرراسمدیریتاجراییلبنان،
بهانههاوفشارهایآمریکا،فرانسهوعربستانعلیه
این کشور کاهش خواهد یافت و لبنان می تواند
برایاصالحمشکالتخودگامهاییهرچنداندک
بردارد.نکتهآخراینکهسعدحریریبایدبهظرفیت
های داخلی ،تجهیز و قوی کردن ارتــش ،تقویت
بنیه اقتصادی و مبارزه با فساد بپردازد و در مقابل
دخالتهایخارجیبهمنافعملیلبنانتوجهکند
وگرنه همانند گذشته نه تنها فرشته نجات لبنان
نخواهد بود بلکه مشکلی بر مشکالت لبنانی ها
افزودهخواهدشد.

