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تحلیل روز

مرثیهای بردولت وحدت ملی

حسین آبادیان

مصائب نبود «اپوزیسیون» در عراق
صحنهسیاسیعراقهمچنانشاهدتکاپویاحزاب،جریانها
و گــروه های مختلــف برای توافــق بر ســر یکــی از گزینه های
مدنظر تصدی پســت نخســت وزیری و تشــکیل دولــت آینده
اســت .ائتالفها و شــخصیت های سیاســی مختلف ،هریک
در تالش هستند تا نامزد مورد تأییدشــان را بر کرسی نخست
وزیریبنشانند.دوائتالفیکهبرایانتخابنخستوزیراعالم
موجودیتکردهاند،ائتالفهای«البناء»و«االصالح»هستند؛
ائتالف هایی که هم اینک منتظر تصمیــم نهایی دادگاه عالی
فدرالبرایقانونیشدناکثریتخوددرپارلمانهستند.بااین
حال،باتوجهبهنپیوستن ُکردهابهائتالفهایمذکور،اینگونه
بهنظرمیرسدکهائتالف«االصالح»متشکلازجریانحکمت
ملی ،ائتــاف های النصر ،الوطنیه و الســائرون در مقایســه با
«البناء»ازبرتریعددیدرپارلمانبرخورداراستوطبققانون،
ائتالفاکثریتمحسوبمیشود،مگرآنکهطیروزهایآینده
اتفاقاتدیگریدرصحنهسیاسیعراقرخدهد.دراینمیان،
مسئله ای که حائز اهمیت بسیاری است ،معرفی نخست وزیر
منتخب به پارلمان و در نهایت تشــکیل هرچه ســریع تر دولت
آینده است تا بدین ترتیب نارسایی های مختلفی که به ویژه در
بخش معیشتی مردم عراق به چشم می خورد ،در سریع ترین
زمانممکنحلوفصلشود.برهمیناساس،پایبندیبهاصل
«زمانبندیقانونی»اهمیتویژهایداردوگروههایسیاسی
بایدباتکیهبرقانوناساسی،درچارچوبوبازهزمانیمشخص
شده ،به تشــکیل دولت جدید مبادرت ورزند.عالوه بر مسئله
زمانبندیقانونیدرتشکیلدولتآیندهعراق،اینمسئلهنیز
نباید به فراموشی سپرده شود که موفقیت این دولت ،مستلزم
وجود یک فضای مناسب اســت؛ فضایی که در آن دولتمردان
عراقی خود را در پیشگاه افکار عمومی مسئول بدانند.راهکار
تشکیل یک «اپوزیسیون سالم و دموکراتیک» می تواند چنین
فضایمناسبیراتاحدودزیادیفراهمآورد.تشکیلاپوزیسیون
ســالم و دموکراتیک در ادوار و مراحل سیاســی گذشته عراق
همواره از دیــد احزاب و جریان های سیاســی مختلف مغفول
ماندهاست.درهیچیکازدورههایپیشیندرعراق،اینکشور
شاهدحضوریکاپوزیسیونقدرتمندوسالمکهناظربراقدامات
دولت ها باشد و مطالبات مشروع مردمی را به شدت پیگیری
کند،نبودهاست.بنابراینخألوجودچنیناپوزیسیونیهمواره
درادوارمختلفسیاسیدرعراقاحساسشدهاست.بهضرس
قاطعمیتوانگفت،یکیازعواملاصلیواساسیظهوروبروز
برخی مشــکالت و معضالت کنونی در عــراق و در رأس آن ها
اپوزیسیون ناظر
مشکالت معیشتی مردم ،همین مسئله نبود
ِ
بر عملکرد دولت و پیگی ِر مطالبات و خواسته های مردم است.
بدون تردید ،اگر در طول تاریخ سیاسی عراق پس از سرنگونی
رژیم صدام معدوم ،به مسئله تشکیل اپوزیسیون با معیارهای
ِ
«سالمتسیاسی»توجهمیشد،امروز
مبتنیبر«دموکراسی»و
شــاهد بروز چنین مشــکالتی در عرصه کالن نبودیم ،چراکه
این ذات و ماهیت اپوزیســیون اســت که در حمایت از مردم ،با
اســتفاده از نفوذ خود ،دولت را ملزم به تحقق خواسته های آن
ها می کند.مشکل اصلی ماجرا آن جاســت که برخی احزاب
و جریان های سیاســی در عراق همواره از تمــام ظرفیتهای
خود برای نقش آفرینــی در بدنه دولت بهره بــرداری کرده اند
و می کنند و درســت به همین دلیل اســت که ایفــای نقش در
کسوت «اپوزیسیون» و در حمایت از مردم توسط آن ها مغفول
مانده اســت.این اتفاق درحالی رخ می دهد که ایــن احزاب و
جریان های سیاسی می توانند در کســوت اپوزیسیون سالم و
دموکراتیکنیزبهایفاینقشیمهم،حیاتیوسرنوشتسازدر
فرایندسیاسیعراقبپردازندوباامتیازبرخورداریازحمایت
بخشــی از جامعه عراق ،آینده روشــنی را برای این کشور رقم
بزنند.اینکهامروزجریانهایشیعیخواستارارجحیتقائل
شدن گروههای سیاســی برای منافع و مصالح ملی در مقابل
منافعشخصیوجناحیهستند،بدونتردیدیکیازمصادیق
چنین مطالبه ای به مسئله تشکیل اپوزیسیون نیز مربوط می
شود.بدینترتیب،تشکیلیکاپوزیسیونسالمودموکراتیک
براینظارتبرعملکرددولتومطرحکردنمطالباتوخواسته
های مشروع مردمی به منظور جامه عمل پوشــاندن به آن ها،
به نوعی عبور از منافع گروهی برای عمل کردن به منافع ملی
محسوبمیشود.تحققاینمهم(تشکیلاپوزیسیون)درواقع
ِ
دولت مســتقر را در قبال اقداماتی که انجام میدهد
می تواند
یا کارهایی که حاضر به انجام آن ها نیســت ،پاسخ گو کند .در
سایه حضور اپوزیسیون در کشــور است که دولت ،درخصوص
اقدامات و تصمیماتش و همچنین معضالت و نارســایی های
موجود در جامعه ،خود را ملزم به پاسخ گویی به افکار عمومی
می داند.تشکیل اپوزیسیون همچنین این رهاورد را به دنبال
دارد که دولت مستقر به دولتی قویتر تبدیل می شود ،چراکه
مسئولیت اصلی اپوزیسیون دموکراتیک ،نظارت بر عملکرد
دولت و اصالح آن اســت تا بتواند به وظایف خود در قبال مردم
بهتر عمل کند .این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که تشــکیل
اپوزیسیون می تواند به شکوفا شدن هرچه بیشتر دموکراسی
در عراق کمک کنــد و موجبات تقویت فرایند سیاســی در این
کشور را در مقایسه با دورهها و مراحل پیشــین ،فراهم آورد.از
سویدیگر،وجوداپوزیسیونسالمومستقلمیتواندبهنوعی
یک عامل بازدارنده در برابر دخالت های خارجی باشد .علت
اینمسئلههمآناستکهدخالتهایخارجیعمدتاازطریق
مخالفانواپوزیسیونداخلیککشورانجاممیشود،حالآن
که اپوزیسیون سالم و دموکراتیک ،براساس منافع ملی ،خود
مانع بزرگی در برابر چنین تهدیداتی خواهد بود.این مسئله را
نیز باید در نظر داشت که اپوزیسیون نیز همچون دولت نباید
متشکل از قشــر ،جریان یا گروه خاصی باشــد .همان طور که
دولت آینده عراق باید بر اســاس مؤلفه هــای دولت «اغلبیت
ملی» تشکیل شــود ،در نقطه مقابل نیز باید مقدمات تشکیل
یک «اپوزیســیون ملــی» انجام گیــرد .بدین صورت اســت که
تمامی احزاب و جریان های سیاسی در عراق فارغ از آن که به
صورتمستقیمعهدهدارنقشیدربدنهدولتباشندیانباشند،
می توانند در فرایند سیاسی این کشور سهیم باشند و با هدف
تحقق اهداف ،منافع و مصالح ملی حرکت کنند .در شــرایط
کنونیکهحرکتبهسمتتشکیلدولتاغلبیتملیدرعراق
برای اولین بار از زمان سرنگونی رژیم صدام معدوم ،آغاز شده
است ،بهترین فرصت برای تشکیل اپوزیسیون ملی نیز فراهم
آمدهواحزابوجریانهایمختلفبایدنهایتبهرهبرداریرااز
این فرصت داشته باشند .تکیه بر این رویکرد و در پیش گرفتن
آن فاصله ها میان گروه های مختلف با گرایش های متفاوت را
کمتر و کمتر خواهد کرد تا جایی که شاهد تقویت بیش از پیش
وحدت در عرصه سیاسی عراق خواهیم بود .جان کالم آن که
درشرایطکنونی،جامعهعراقبهدونمایندهازسویخودبرای
تحقق خواسته ها و مطالبات مشروعش نیاز دارد؛ یکی دولت
ســالم حامی ملت که در واقع نقش آن،
اپوزیســیون
و دیگری
ِ
ِ
مکمل نقش دولت محسوب می شود.

معاون دادستان آمریکا «نقشه چینی برای عزل ترامپ» را رد کرد

صدای ترامپ؛ سالح براندازی؟

صــدای ترامــپ ســاحی کــه مــی تــوان به
وســیله آن ،او را از پــای در آورد .ایــن را
می تــوان در عملکرد مایــکل کوهن ،وکیل
ســابق و اوماروســا نیومن ،مشــاور پیشــین
رئیسجمهــور آمریــکا جســت وجــو کــرد.
هردوی آن ها از مکالماتی که مخفیانه ضبط
کــرده بودند علیــه ترامپ اســتفاده کردند.
حاال با خبری که نیویورک تایمز آن را منتشر
کرده مشــخص شــده کــه این یــک اپیدمی
میان دوســتان و نزدیکان ترامــپ در تعامل
با اوســت .به گــزارش نیویورک تایمــز ،راد
روزنســتاین ،معاون وزیر دادگســتری سال
گذشــته به مقام های وزارت دادگســتری و
اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) پیشنهاد
کرده بود که از دونالد ترامپ در کاخ ســفید
استراق سمع کنند و اغتشاشی را که دولت
وی را دربرگرفتــه اســت ،افشــا کنند .طرح
روزنستاین این بوده اســت که با استفاده از
اطالعات جمع آوری شده از طریق استراق
سمع و به کارگیری برخی از اعضای کابینه
ترامــپ ،از متمم  25قانون اساســی آمریکا
بــرای عــزل وی از مقــام ریاســت جمهوری
اســتفاده شود.پیشــنهاد او در بهــار ســال

 ۲۰۱۷و هنــگام برکناری جیمــز کومی از
مدیریت پلیس فــدرال (اف.بی.آی) مطرح
شده بود .روزنستاین از روز  ۲۶آوریل همان
سال کار خود را به عنوان معاون جف سشنز،
وزیر دادگســتری آغاز کرده بود .او به «مک
کیب» جانشــین جیمز کومی گفتــه بود که
ممکن اســت نظر موافق «جف سشنز» وزیر
دادگســتری و «جان کلی» وزیر وقت امنیت
داخلی و رئیس کنونی کارکنان کاخ سفید
را در این بــاره جلب کند .معاون دادســتان
کل امــا ادعــای نیویــورک تایمــز را تکذیب
کرده اســت .همچنین ،یکی از سخنگویان
دادســتانی به بــی بی ســی گفته «مــن این
جلســه را به یاد دارم و همچنین بــه یاد دارم
که از ضبط مکالمات ســخن به میان آمد اما
آن فقط به قصد شــوخی و کنایه طرح شــد و
هیچ بحثی در این باره نشد ».چه کسی باور
می کند که مقامات ارشد آمریکا درباره کنار
زدن ترامپ در جلســات کاری شــوخی می
کنند؟ این در حالی است که نیویورکتایمز
در  ۵ســپتامبر ( ۱۴شــهریور) مقالــه ای با
ِ
مقاومت درون دولت
عنوان «من بخشــی از
ترامپ هستم» منتشر کرده که در بخشی از

آن آمده بود :یک گــروه مقاومت درون دولت
ترامپ وجود دارد که دایم در تالش اســت تا
مانعگرفتنتصمیمهاوسیاستهایافتضاح
توســط رئیسجمهور آمریکا شود .با توجه به
بیثباتی که بسیاری شاهدش بودند ،درون
کابینه زمزمههای زودهنگامی درباره توسل
به متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا
درباره شرایط عزل رئیسجمهور در صورت
ناتوانی از انجام وظایــف اش به وجود آمد که
روند پیچیدهای را برای حذف رئیسجمهور
آغــاز میکــرد .بــا ایــن حــال ،هیچکــس
نمیخواست به اســتقبال یک بحران قانون
اساسی برود .متمم 25قانون اساسی آمریکا
که پس از ترور «جــان اف کندی» بــه قوانین
این کشور افزوده شــد به هیئت دولت اجازه
می دهد  ،چنان چــه رئیس جمهوری به علل
جســمی یا روانی قــادر به اداره امور نباشــد،
بــی کفایتــی او را بررســی و اعــام و وظایف
او را بــه معــاون رئیسجمهور محــول کنند.
رسانههای آمریکایی میگویند سرنخ اصلی
درباره این موضــوع از یادداشــتهای اندرو
مککب ،معاون اخراجی افبیآی به دست
آمده است.

مردم خاورمیانه  6درصد از جمعیت زمین اما یک درصد از منابع آبی را
در اختیار دارند

جدال برسرهرقطرهآب

خاورمیانهازخشکسالیوکمبودآبرنجمیبرد.تالشبرای
دسترســی به آب بارها به آتش جنگ دامن زده اســت .حتی
برخی کارشناســان پیشبینی کر دهاند کــه ادامه این وضع
میتواند به تهی شــدن بخشهایی از منطقه از سکنه منجر
شود.بهگزارشدویچهوله،روزنامه"تاگساشپیگل" مقالهای
با عنوان "جدال بر ســر هــر قطره آب" منتشــر کرده اســت؛
مقالهایبهقلمکریستیانبومهوتوماسزایبرت.نویسندگان
بهپدیدهخشکسالیوکمبودآبدرخاورمیانهاشارهکردهاند.
در این مقاله آمده اســت که  6درصد جمعیت کره خاکی در
این منطقه زندگی میکنند و ایــن ۶درصد عمال تنها به یک
درصد از آب موجود در جهان دسترسی دارند.گرمای بیش
از حد و بهویژه تاثیرات تغییرات اقلیمــی و گرمایش زمین از

جملهعواملموثردرکمبودآباینمنطقهاعالمشدهاست.
درخاورمیانهظرفپنجسالگذشتهمیزانبارندگیبهشدت
کاهشوگرمایهوابهموازاتآنافزایشیافتهاست.بهعنوان
مثالبه مرگپرندگاندرحاشیهآبهایخلیجفارساشاره
شدهاست.نویسندگاننوشتهاندکهسالگذشته،ازآسمان
کویتپرندگانمردهبرزمینافتادهاند.
▪ترکیهوهمسایگانش

در بین کشورهای خاورمیانه ،وضعیت ترکیه تفاوتی آشکار
با دیگر کشــورها دارد .ترکیه کشــوری اســت با منابع غنی
آب .ترکیه بــرای بهره گرفتــن از آب دجله و فرات شــروع به
ساختن سدهای گوناگون در مســیر این رودها کرده است.

وزیرامورخارجهآمریکا«زلمیخلیلزاد»مشاور
خوددرامورافغانستانرامامورگفتوگویصلح
با طالبان کرد .مایک پمپئو گفت که خلیل زاد،
تالشهایواشنگتنرادربارهچگونگیحمایت
ازگفتوگوهایصلحدولتافغانستانباطالبان
و زمینه ســازی این گفت وگوها رهبری خواهد
کــرد و در آن نیــز شــرکت خواهد داشــت .این
دیپلمات آمریکایی -افغانســتانی ،عضو حزب
جمهوری خواه آمریکاســت که پیشتر به عنوان
نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد ،ســفیر
آمریکادرکابلوبغدادانجاموظیفهکردهاست.
او در نــزد افکار عمومی افغانســتان ،بــه عنوان
فردی شناخته می شــود که در مذاکرات «بن»
بعدازسقوططالبان،اجازهندادتاروندتوافقات
گروه هــای حاضــر ،به ســمت تشــکیل دولتی
مبتنی بر ســاختارهای متعارف مردم ساالری
و فارغ از گرایش های قومی پیــش رود .او در آن
مقطع زمانی تصمیم گیری ها را برای تشکیل
دولــت موقت و چینــش نیروها به منظــور اداره
کشــور به ســمت توزیع قدرت بر اســاس پیش
فــرض های ســنتی اقــوام هدایت کرد .ســید
احمد موســوی مبلغ و کارشناس مسائل
افغانستانپیشتردراینبارهگفتهبود:
«ویژگیمهمخلیلزاد

برگزیت دوباره در بنبست

درحالیکهتنهاچندماهتاخروجرسمیانگلیسازاتحادیه
اروپا زمــان باقی اســت ،چالش میــان مذاکــره کنندگان
انگلیسی و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد به طوری که
«ترزا می» دیــروز بن بســت در مذاکرات بر ســر خروج این
کشــور از اتحادیه اروپا را اعالم کرد «.می» با اشــاره به این
که لندن گزینههای پیشــنهادی بروکســل را درباره نحوه
خروج ازایــن اتحادیــه نخواهــد پذیرفت ،تاکید کــرد ،هر
چیزی که به هم ه پرسی احترام نگذارد یا عمالانگلیس را
تجزیه کند ،توافقی بد است و توافق نکردن ،بهتر از توافق
بد اســت .موضوع مرزهای مشــترک با جمهوری ایرلند و
چگونگی مــراودات تجاری و کنترل کاالهــای وارداتی به
آن ،از مهم ترین موانع توافق میان انگلیس با اتحادیه اروپا
محســوب می شــود.در موضــوع مرزهای مشــترک میان
جمهوریایرلندبابریتانیا،ایرلندشمالیبااستانداردهای
اتحادیه اروپا هماهنگ شده و هیچ گونه تدابیر سختگیرانه
ای در معامــات میــان دو ایرلند اعمال نخواهد شــد.این
در حالی اســت که انگلیس ضمن اعــام مخالفت ،چنین
تصمیمی را به دلیل الحــاق کل جزیره ایرلنــد به اتحادیه
اروپا ،غیرقابل اجرا توصیف کرده است.
▪هدف مذاکره کنندگان برگزیت

در واقــع مذاکره کننــدگان برگزیت درصدد هســتند ،به
توافقی دست یابند که از یک سو ایرلند شمالی را از «بازار
واحد» اروپایی جدا و از ســوی دیگر از ایجــاد مرز فیزیکی
بیــن ایرلند شــمالی و جمهــوری ایرلند جلوگیــری کند.
باال گرفتن تنش در مذاکرات در حالی اســت که نخســت
وزیر انگلیس اعالم کرده اســت ،بر ســر طرح دولت برای

این اســت که خــوب میداند چگونه بــا پررنگ
کــردن اختالفــات قومی ،منافــع آمریــکا را در
منطقه و به ویژه افغانســتان تامین کنــد» .او در
کتابخاطراتخودنوشتهاست«:بهرغماینکه
دراجالسبناول،ستارسیرتبهعنوانرئیس
حکومت موقت پس از طالبان تعیین شده بود،
اماباتدبیروتالشاو،حامدکرزایکهپشتوبود،
به ریاست حکومت موقت دســت یافت .خلیل
زاد به دنبال این است که پشتونها را به عنوان
قدرتاصلیدرافغانستانحفظوتقویتکندو
گویاسیاسترسمیحکومتآمریکانیزهمین
استکههمهاقوامغیرپشتو(شمابخوانیداقوام
فارسیزبان)ازحلقهاصلیقدرتدورباشند».
حضور دوبــاره خلیل زاد در افغانســتان ،پتکی
است بر پیکره دولت وحدت ملی .دولتی که با
شــعار وحدت اقوام و ملی گرایی بر سر کار آمد
ولــی به دلیــل ناکارآمدی اشــرف
غنی هیــچ گانــه نتوانســت
بــر ایــن شــعار جامــه عمل
بپوشاند.

اتیوپی تصمیم دارد با ایجاد این سد ،تولید برق را در کشور
دولتهای عــراق و ســوریه نگران هســتند که احــداث این
خود دو برابر کند.این در حالی اســت کــه مصر ۹۰درصد
سدها باعث کمبود شــدید آب در آن کشورها شــود .بهویژه
آبخودراازطریقنیلتامینمیکند.ازاینرواحداثاین
پروژه احداث سد ایلیسو ،باعث خشــم و ناخشنودی دولت
سدراعمالیکاقدامتهدیدآمیز برایکشورخودمیداند.
عراق شــده است .پروسه ســاخت این ســد یک هفته پس از
بیش از نیمی از آب نیل در مصــر از طریق "نیل آبی" تامین
آغاز فعالیت ،بــر اثر تظاهرات مــردم در بغداد متوقف شــد.
میشود که در ســودان به "نیل سفید" میپیوندد.احداث
آب دجلــه بهشــدت کاهــش یافتــه و همین موضــوع باعث
این سد پیامدهای زیانباری برای مصر خواهد داشت که
اعتراض مردم شــده بود.ترکیه بــا احداث این ســدها بر آن
خطر خشک شدن  ۸۰هزار هکتار زمین کشــاورزی از آن
اســت تا برق مناطق جنوبی خود را تامین کند .حال آن که
جمله است.مناسبات مصر و اتیوپی در سایه پروژه احداث
موضوع آب دجلــه و فرات برای عــراق ،موضوعی اقتصادی
این ســد عظیم رو به تیرگی نهاده اســت .حتــی خطر یک
نیست .عمال سهچهارم آب آشــامیدنی عراق وابسته به آب
مناقشهمسلحانهنیزدوکشورراتهدید
آن ســوی مرزهای این کشــور است.
میکند .گرچــه در نشســت رهبران
احداثاینسدهاعمالباعثکاهش
دو کشــور مصر و اتیوپی ،در ماه ژوئن
در
دسترســیمردمبهآبآشامیدنی تالش برای دسترسی به آب
امسال ،خطر این جنگ برطرف شد،
عراق شده اســت .نویسندگان مقاله
یادشــدهنوشــتهانددرگذشتهعراق بارها به آتش جنگ دامن
اما تنش در مناســبات این دو کشــور
 ۳۰میلیــارد مترمکعــب آب از منبع زده است .حتی برخی
همچنانادامهدارد.چندهفتهپیش،
بینی
فراتبهدســتمیآورد.حــالآنکه کارشناسانپیش
زیمگنف بکلــه ،مهندس سرپرســت
احــداث ایــن ســد هــدف ســوءقصد
دسترســی به آب فرات برای عراق به کر دهاند که ادامه این وضع
قرار گرفت و کشــته شد.نویسندگان
کمتر از  ۱۶میلیارد مترمکعب تنزل میتواند به تهی شدن
مقاله یاد شــده همچنین نوشــتهاند
یافتهاست.کمبودآبازجملهعواملی
بود کــه بــه نارضایتیهای سیاســی بخشهایی از خاورمیانه از
که اگر کســی در شــهر غزه تــن به آب
در سال  ۲۰۱۱در ســوریه دامن زد .سکنهمنجرشود
بزند،باسالمتوجانخودبازیکرده
است .آب این نقطه از دریای مدیترانه
خشکســالی شــدید آن ســال باعث
بهشدت آلوده است .حتی بســیاری از شهروندان نوار غزه
کاهش تولید کشاورزی شده بود و کشــاورزان ناگزیر برای
مانعازبازیکودکانخوددرسواحلاینمنطقهمیشوند.
ادامهحیاتخودبهشهرهاپناهبردهبودند.فقدانزمینهکار
براساسارزیابیها،روزانه ۱۰۰هزارمترمکعبفاضالب
واشتغالبرایاینبخشازجمعیتروستاییباعثنارضایتی
واردآبهایاینمنطقهمیشودوآبهاوزمینهایاطراف
عمومیآنهاشدهبودواعتراضاتآنهارادرپیداشت.
آنراآلودهمیکند.ازاینرو،آبموجودچهازنظرکمیوچه
کیفی نمیتواند به نیاز دو میلیون سکنه این منطقه پاسخ
▪مصروهمسایگانش
دهد.کارشناسانبراینباورندکه ۹۵درصدآبلولهکشی
اتیوپی با اجرای پروژه عظیم ایجاد سد ،عمال ادامه حیات
در این منطقه برای آشامیدن مناسب نیست .افزون بر آن،
مردم مصر را به مخاطره افکنده است .اتیوپی با اجرای این
سه جنگی که ظرف 10سال گذشته در این منطقه
پروژه پنج میلیــارد دالری میتواند
رویدادهبهنابودشدنزیرساختهایتامینآب
باعث کمبــود آب
دراینمنطقهمنجرشدهاست.
در مصــر شــود.

ترزا می  :نه نتیجه همه پرسی را لغو و نه انگلیس را تجزیه می کنم

نحوه خروج از اتحادیــه اروپا و توافقهای بعــداز آن کوتاه
نمیآید«.دونالد توســک»  Donald Tuskرئیس شورای
اروپا در این زمینه می گوید ،موضــع بریتانیا ،قبل و حین
مذاکــرات برگزیــت ،به نحــو تعجــب برانگیری خشــک،
انعطاف ناپذیــر و بر مبنــای مصالحه نکردن اســت.با باال
گرفتن اختالفات ،بسیاری از شهروندان بریتانیا و مذاکره
کنندگان اروپایی برگــزاری دوباره همه پرســی برگزیت
را خواســتار شــده انــد .ایــن در حالی اســت کــه مقامات
بریتانیا و شــخص نخســت وزیر اعالم کرده اند ،برگزاری
همه پرسی دوم برای برگزیت امکان پذیر نیست.ترزا می
می گوید" :برگزاری یک همه پرسی دیگر ،خیانت جدی
به دموکراســی ما و خیانت به این اعتماد اســت".بریتانیا
می خواهد در 29مارس 2019اتحادیه اروپا را ترک کند،
اما این خروج باید از طریق یک توافق بین لندن و بروکسل
که تا ماه اکتبر منعقد می شــود ،تنظیم شود تا پارلمانها
فرصت رای گیری و ارزیابی این توافق را داشته باشند.اگر
تا آن زمان هیچ توافقی شکل نگیرد ،بریتانیا بدون توافق
و به صورت نامنظم از این اتحادیه خارج می شــود .چنین
خروجی می توانــد عواقب اقتصادی ســخت و دشــواری
به ویــژه بــرای بریتانیا داشــته باشد«.کریســتین الگارد»
مدیر صندوق بین المللی پــول در این زمینه می گوید ،در
صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دست یابی به
توافق ،رشد اقتصادی این کشور کاهش می یابد و اقتصاد
این کشــور کوچک تر می شــود.اگر چه ترزا می بن بست
در مذاکرات برگزیت را اعــام کرد ،اما دو طرف همچنان
امیدوارند تا راه حلی برای خروج از این شرایط بیابند ،زیرا
در غیر این صورت هم اتحادیه اروپا وهم بریتانیا در شرایط
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اقتصادی و سیاســی شکننده
ای قــرار مــی گیرند«.دونالــد
توســک» رئیــس شــورای اروپا در
این زمینه می گوید" :مصالحه ضمن
درک منطق حاکم بر مذاکرات ،به نفع
همه اســت و این هنوز هم میسر
است".

با انتخابات  ۲۰۱۸کنگره
45روز مانده به انتخابات حســاس میان دوره ای آمریکا
برآنشدیمکهستونیراتاروزانتخاباتبهپوششآخرین
اخبار،تحلیلهاونظرسنجیهااختصاصدهیم.

مختصات انتخابات نیمه آبان
امیرعلی ابوالفتح

انتخاباتمیاندورهایدرروزششمنوامبر15( 2018آبان)
برگزارمیشود.کرسیهایبهرایگذاشتهشدهبرایکنگره
صدوشانزدهمایاالتمتحدهآمریکاعبارتنداز-1:سنا33:
کرسی کالس یک و دو کرسی انتخابات ویژه کالس دو-2.
مجلس نمایندگان:تمامی 435کرســی مجلــس به همراه
پنجکرسیفاقدحقرای-3فرمانداریها 39:کرسیشامل
 36فرمانداری ایالت ها به همراه فرمانداری سه منطقه.در
ادبیات سیاســی ایاالت متحده آمریکا ،انتخاباتــی که در آن
ریاست جمهوری نیز برگزیده می شود "،انتخابات عمومی "
و انتخابات بدون برگزیدن رئیس جمهوری " انتخابات میان
دوره ای " خوانده مــی شــود.پیش از ورود به بحث انتخابات
2018الزماستابتدانگاهیداشتهباشیمبهوضعیتکنگره
جاریکهکنگرهصدوپانزدهمایاالتمتحدهاست.اینکنگره
از ســوم ژانویه 2017آغاز به کار کرده اســت و تا سوم ژانویه
 2019بهکارخودادامهخواهدداد.وضعیتدرکنگرهصدو
پانزدهم-1:سنا:جمهوریخواهان؛ 51کرسی،دموکرات
هــا؛ 47کرسی،مســتقل هــای متحــد دموکــرات هــا؛51
کرسی .جمهوری خواهان با دو کرسی بیشتر حائز اکثریت
سنا هستند و حتی در صورت از دســت دادن یک کرسی نیز
با توجه به رای طالیی رئیس سناکه معاون رئیس جمهوری
نیز است،جمهوری خواهان همچنان قادر به حفظ اکثریت
خودخواهندبود-2.مجلسنمایندگان:جمهوریخواهان؛
 236کرســی،دموکرات ها؛ 193کرسی،کرســی خالی؛
 9عدد .جمهــوری خواهان با یــک رای بیشــتر از حد نصاب
الزم( 218کرســی)،حائز اکثریــت در مجلــس نمایندگان
هستند .دموکرات ها برای کســب اکثریت آرا در کنگره صد
وپانزدهمیاکنگرهبعدیباید 25کرسیدیگرکسبکنند.
▪اهمیت انتخابات

-1اولین انتخابات میان دوره ای بعــد از جابهجایی دولت در
ایاالت متحده،به ویژه اگر این جابه جایی با تغییر حزب حاکم
درکاخسفیدهمراهباشد،ازاهمیتبیشتریبرخوردارمیشود
زیرا به نوعی همه پرسی درباره میزان رضایتمندی از عملکرد
دو ساله دولت جدید به شمار می آید -2.نتایج این انتخابات
محکیخواهدبودتانشاندهدتغییراتسیاستهادردولت
ترامپدرقبالموضوعاتیهمچونسیاستهایمالیتجاری،
بیمه ای،مهاجرتی و نفی رویکرد مشــارکت جویانه سیاست
خارجی تا چه انــدازه مورد حمایت رای دهنــدگان آمریکایی
قرار دارد -3.نتایج این انتخابــات می تواند بر موضوع پرونده
های متعدد سیاســی – اخالقی دونالد ترامــپ تاثیر بگذارد و
چهبسامسیراستیضاحرئیسجمهوریآمریکاراهموارسازد.
-4نتایجاینانتخاباتنشانخواهددادکهپیروزیغیرمنتظره
جریان ضد سیســتمی در انتخابات ریاســت جمهوری ســال
 2016یک مورد اســتثنا و از سر خشم سرخوردگان سیاسی
بوده است یا این که روندی رو به رشــد و قابل استمرار خواهد
بود -5.این انتخابات اگر به پیروزی دموکرات ها در یک یا هر
دو مجلس کنگره بینجامد ،می تواند بر وضعیت برجام و آینده
مناسبات ایران و آمریکا تاثیر بگذارد.پیش از ارائه توضیحاتی
دربارهنظرسنجیهانیزدرخورذکراستکهاغلبموسسات
افکارســنجی با وجود تالش برای ارائه نتایج بی طرفانه و غیر
حزبی ،به هر حال گرایش هایی به جریان های سیاسی دارند
و اغلب به شــکل پنهانــی ،از طریق نحوه تنظیم پرســش نامه
ها،پرسش شوندگان را هدایت می کنند .از این رو برای درک
صحیح از وضعیت احزاب و نامزدها در انتخابات همواره باید
مجموع نتایج موسسات مختلف افکارسنجی مورد توجه قرار
گیرد.درآمریکاسایتیباعنوان)RealClearPolitics(RCP
فعالیتمیکندکهراسابهجمعآوریاطالعاتمبادرتنمی
ورزد و صرفا میانگین نتایج نظرســنجی های مختلف را ارائه
می کند  .از آن جا که نتایج منتشــر شــده از ســوی این سایت
حاصل نظرســنجی هــای مختلف بــا گرایش هــای متفاوت
اســت،به نظر می رســداز دقت بیشــتری برخوردار باشد .هر
چند کــه حداقــل انتخابات ریاســت جمهوری ســال2016
نشــان داد که نتایج ســایتRCPنیز قابل اتکا نخواهــد بود .با
این حال ،برخی از عمده ترین نتایج نظرســنجی های منتشر
شده از سوی این ســایت تقدیم می شود.سایت افکار سنجی
) Real Clear Politics (RCPکــه میانگین نظرســنجی های
انجامگرفتهازسویموسساتافکارسنجیمختلفراگردآوری
می کند ،در بخش " نظرســنجی عمومی " ،بخشــی که از رای
دهندگانپرسیدهمیشودفارغازنامزدها،اصوالدرانتخابات
بهکدامحزبرایمیدهند،اعالمکردهاستکهدرحدفاصل
28اوت تا 11ســپتامبر 48.8درصد از پرسش شوندگان به
دموکرات ها و 40.5درصد از پرسش شوندگان به جمهوری
خواهــان رای داده اند .به عبــارت دیگر،چند هفتــه مانده به
انتخابات میان دوره ای کنگره،دموکــرات هابا8.3درصد از
جمهوریخواهانجلوترهستند.

قاب بین الملل

رقابت «هیتلر» و «لنین»
انتخاباتشهرداریهادرپروامسالشاهدیکرقابتعجیب
بینلنینوهیتلراست.بااینکهاینبیشترشبیهیکشوخی
تاریخیاستاماچنینرقابتیواقعادرپروجریاندارد.دراین
انتخاباتدونامزدبهنامهای«لنینوالدیمیررودریگزوالرده»
و «هیتلر آلبا سانچز» برای شــهرداری شهر یونگار با یکدیگر
رقابت میکنند .شباهت اســامی این دو به نامهای رهبران
پیشین شــوروی و آلمان نازی باعث شــده تا توجه همگان به
انتخابات در این شــهر کوچک جلب شود .لنین والدیمیر در
نامهای به کمیسیون انتخابات شهر خواستار ابطال ثبت نام
«هیتلر»شده،امارقیباشدرپاسخگفتهکهاو«هیتلرخوبی»
است و هیچ ارتباطی با پیشوای آلمان نازی ندارد .هیتلر در
دفاعازخودمیگویدکهپدرش«بدونشناختتاریخ»چنین
نامی برای او برگزیده است .وی همچنین گفته که به احترام
پدرشنامشراعوضنکردهاست.
CMYK

