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قاب بین الملل

سومیننشستترامپوسراندموکرات همبرایبازگشاییدولتنتیجهنداشت

ترامپ رکورددارتعطیلیدولت میشود
روز شمار تعطیلی دولت های آمریکا

تحلیل روز
جنگ قانون اساسی در آمریکا
امیرعلی ابوالفتح -اتفاقاتی که این روزها در
آمریکا می افتد ،نه یک اختالف بودجه نویسی
است،نهیکدعوایامنیتیکهجنگتمامعیار
حقوق اساسی به شمار می آید.نویسندگان
قانون اساسی آمریکا معروف به پــدران بنیان
گذار ،قدرت اعمال حاکمیت را بر عهده کنگره
بهعنوانمنتخبانملتگذاشتندورئیسجمهور
راماموراجرایدستوراتکنگرهمعرفیکردند.
با این حال ،در  230سال گذشته ،به ویژه پس
از اصالحات اقتصادی – اجتماعی ریاست
جمهوری فرانکلین روزولت موسوم به نیودیل،
به تدریج قدرت شاخه اجرایی بر شاخه قانون
گذاریغلبهکردورئیسجمهوربهمردقدرتمند
کشور بدل گشت.با این حال ،در تمام این سال
ها،هموارهمیانروسایجمهوریوکنگرههای
ایاالتمتحدهبرسراینکهچهنهادیحرفآخر
را می زند ،رقابت ،اختالف و کشمکش بوده
است .اوج این جدال در اواســط دهه 1970
به استعفای رئیس جمهوری وقت – ریچارد
نیکسون – بر سر رسوایی واترگیت انجامید.
از آن زمان به نظر می رسید که اجرای دقیق تر
قاعده"نظارتوتوازن"درمیاننهادهایقدرت،
آرامش نسبی را به آمریکا بازگردانده است اما
روی کار آمــدن دونالد ترامپ ساختارشکن،
رقابت های فروکش کرده پیشین را به جنگی
تمامعیاربدلکرد.ترامپبهبهانهتامینامنیتو
احداثدیوارمرزیبامکزیکدرتالشاستحق
انحصاریکنگره–بهویژهمجلسنمایندگان-را
در خصوص تصویب لوایح بودجه نادیده بگیرد
و قانون گــذاران را به تمکین خواست رئیس
جمهوری وادار کند .به همین دلیل مذاکراتی
که قراربود روز چهارشنبه به اختالف میان
کاخ سفید و کنگره پایان دهد ،به جدال لفظی
میان ترامپ و نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان انجامید و رئیس جمهوری به حالت
قهر ،جلسه را ترک کــرد .این رفتار ترامپ از
سوی نمایندگان کنگره اقدامی کودکانه بیان
شد و چاک شومر ،رهبراقلیت جمهوری خواه
سناگفت«:ترامپدراینجلسهرویمیزکوبید
و گفت ما چیزی نداریم که درباره اش صحبت
کنیم».ایندرحالیاستکهترامپدرروزهای
اخیربهکراتتهدیدکردهاستکهبرایرسیدن
به دیوارمرزی ،آماده است در آمریکا وضعیت
فوقالعادهملیبرقرارسازد،اقدامیکهفقطدر
زمانوقوعبحرانهاییهمچونحملهنظامیبه
کشوربهاجراگذاشتهمیشود.ایننوعمواجهه
رئیس جمهوری آمریکا با کنگره ،نگرانی هایی
را از شیوه زمامداری ترامپ به دنبال داشته
است.به عنوان مثال ،جرولد نادلر ،رئیس
کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت« :ما با
هرتالشترامپبرایتبدیلشدنبهیکپادشاه
ودیکتاتورمخالفتخواهیمکرد،رئیسجمهور
اختیار این را نــدارد که قــدرت بودجه کنگره
را غصب کند ».این نگرانی نیز فقط در میان
دموکرات های کنگره نیست ،بلکه حتی هم
حزبی های ترامپ نیز از رفتارهای خودسرانه
وی ابــزار نگرانی کرده اند .سناتور جمهوری
خواه چارلز گراسلی ،رئیس کمیته دارایی سنا
بهشبکهبلومبرگگفت«:کنگرهدیگراختیارات
ترامپ را بر سر تعرفه ها و دیگر اقدامات تجاری
گسترش نخواهد داد .قصد نداریم به وی هیچ
گونه اختیارات بیشتری بدهیم .همین حاال
هم به وی اختیارات بیش از حدی داده ایم».با
این حال ،اصرار ترامپ بر ادامه جنگ تجاری با
چین و تعطیلی دولت فدرال نشان می دهد که
رئیس جمهوری آمریکا قصد ندارد به آسانی به
این رویارویی پایان دهد .از این رو پیش بینی
می شود جنگ قانون اساسی میان نهادهای
قــدرت در آمریکا در روزهــا و هفته های آینده
تشدیدشود.

شریفی«-او از خانم پلوسی پرسید :آیا با طرح دیوار
منموافقتمیکنید؟ووقتیخانمپلوسیگفتنه،
اوبرخاستوگفتپسدیگردلیلیبرایاینمذاکره
باقینماندهواتاقراترککرد».اینروایتیازآخرین
جلسهرئیسجمهورآمریکابارهبراندموکراتکنگره
توسط سناتور دموکرات چاک شومر است .نشستی

کهدونالدترامپهمچونجلساتپیشینبادموکرات
هانتوانستبهتوافقیبرسرالیحهبودجهدستیابد.
بیبیسیپیشازاینبرآوردکردهبودکههریکهفته
تعطیلی دولت فدرال  1.5میلیارد دالر خسارت به
دولتترامپتحمیلمیکند.حالآنکهدیروزبیست
و یکمین روز تعطیلی دولت فدرال بود .بر این اساس

مادورو در مراسم تحلیف :سوسیالیسم قرن  ۲۱را می سازم

رویاینیکالس درسوگند پرحاشیه

این که طی پنج سال  ،حدود  10درصد جمعیت
کــشــوری  32میلیون نفری بــه دلیل بحران
معیشتی و تورمی باورنکردنی ،به کشورهای
دیگر مهاجرت می کنند (یا پناهنده می شوند)
تنها بخشی از کارنامه نیکوالس مادورو است.
فردی که روز پنج شنبه برای آغاز دور دوم ریاست
جمهوری شش ساله خود بر ونزوئال ،سوگند یاد
کرد .او ماه می سال  2018در حالی که بخشی
از مخالفان و منتقدانش در بازداشتگاه و بخشی
دیگر انتخابات را تحریم کرده بودند ،توانست
برای بار دوم رئیس جمهور ونزوئال شود .حاال در
شرایطی که ونزوئال با ورشکستگی کامل دست
و پنجه نرم می کند ،مــادورو به هنگام سوگند
در برابر دیوان عالی ونزوئال گفت« :سوگند یاد
میکنم که سوسیالیسم قــرن بیستویکم را
بسازم ».او در حالی ریاست جمهوری خود تا
سال  2025را آغاز کرده است که رئیس جدید
پارلمان ونزوئال ،می گوید «:ما بار دیگر بر عدم

مشروعیت ریاست جمهوری مـــادورو تأکید
میکنیم ».رئیس جدید پارلمان معتقد است که
«مادورو ریاستجمهوری را غصب کرده است».
مــادورو در حالی دور جدید ریاست جمهوری
را آغاز می کند که به جز مکزیک تمام اعضای
گروه لیما ( ۱۴کشور آمریکای التین و کانادا)
اعــام کــرده اند که حاضر نیستند با دولــت او
همکاری کنند .کشورهای آرژانتین ،برزیل،
کانادا ،شیلی ،کلمبیا و مکزیک از مهم ترین
اعضای گروه لیما به شمار می روند .به گزارش
آسوشیتدپرس ونزوئال با منابع غنی نفت یکی از
کشورهای ثروتمند آمریکای التین بود .هنگامی
که هوگو چاوز به قدرت رسید روزانه سه میلیون
و  ۵۰۰هــزار بشکه نفت تولید می کــرد ولی
میزان تولید آن هم اکنون حدود یک میلیون
بشکه است .منتقدان ،فساد مالی و سیاسی و
سوء مدیریت در شرکت نفت دولتی را عامل این
وضعیت می دانند.
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ماهاتیر محمد :ورزشکاران اسرائیلی
حق ورود به مالزی را ندارند
می توان گفت که دولت ترامپ تاکنون 4.5میلیارد زندگی سیاسی آمریکا ،دونالد ترامپ «حتی اگر با
دالر به دلیل تصویب نشدن بودجه  5.7میلیارد اعالماضطرارملیخواستاراستفادهازاختیاراتویژه
دالریدیوارمرزیخسارتدیدهاست.همچنین،در شود ،قواعد ایجاد دیوار با فرامین ریاست جمهوری
صورتادامهتعطیلیدولت،اورکوردتعطیلیدولت ناشناخته و پیش بینی چگونگی اجرای آن همانند
حرکت توفان در نیمه شب دچار ابهام
دردورهکلینتون( 1995میالدی)راهم
دولتترامپ
است».برخیسیاستمردانجمهوری
می شکند .روز پنج شنبه ،پس از آن که
ترامپ نتوانست نظر حزب رقیب را جلب تاکنون4.5
خواههرچندتوسلبه«اضطرارملی»را
کند ،به تگزاس رفت و همراه دو سناتور میلیارددالربه تنها راه خروج از بن بست میدانند اما
این ایالت (جــان کورنین و ِتد کــروز) از دلیلتصویب
درباره نتایج آن ابراز نگرانی میکنند.
سناتور دموکرات باب منندز در توئیتی
ایستگاه مرزی «مک َا ِلن» ( )McAllenنشدنبودجه
نوشت«:رئیسجمهورترامپابتداوعده
بازدیدکرد.درپایاناینسفربودکهترامپ  5.7میلیارد
اعالمکرددرصورتناامیدشدنازتوافق دالری دیوار مرزی داد که مکزیک هزینه احداث دیوار را
خواهدپرداخت.بعدخواستارپرداخت
با دموکراتها بــرای تامین هزینه  5.7خسارتدیده
آن از سوی مالیات دهندگان آمریکایی
میلیارد دالری ایجاد دیوار مرزی ،خود را
است
بهجایمکزیکیهاشد.سپسدولترا
برایرهاییازرایکنگرهآمادهمیکند.به
احتمالزیادنیزاینتصمیمچیزیجزاعالموضعیت بهتعطیلیکشید.بعدازآن،جلسهمربوطبهتعطیلی
«اضطرار ملی» نیست .در وضعیت اضطراری او به دولتراترککردودربارهآندستبهتوئیتشد.هم
عنوان رئیس جمهوری اختیارات بیشتری خواهد اکنون خود ترامپ یک وضعیت فوق العاده در سطح
داشت.بااینحال،بهگفتهچارلزگابریل،کارشناس ملیبهشمارمیآید».

مدیر یک مدرسه انگلیسی :دانش آموزان گرسنه از سطل زباله غذا می خورند

دانشآموزانگرسنهانگلیسی،چالشجدید دولتمی
درصدکودکانزیر ۱۵سالبریتانیادرخانوادههایی
مدیریکمدرسهدرشمالغربیانگلستانمیگوید:
زندگی میکنند که با مشکل تامین غذا مواجه
دانـشآمــوزان مدرسه او به حدی گرسنه هستند
هستند.این در حالی است که دولت محافظهکار
که پس از ورود به مدرسه در سطل زباله دنبال
تــرزا می مدعی است که تعداد کودکانی که
غــذا میگردند .شماری از نمایندگان
در خانوارهای بیکار زندگی میکنند در
اح ــزاب مختلف پارلمان انگلیس از
پایینترینسطحخوداست.کالینگوودگفته
دولــت ایــن کشور خواستهاند تا برای
شآموز
است هم اکنون در مدرسه او  ۳۵دان 
مقابله با "ناامنی غذایی" به خصوص
وجود دارنــد که خانوادههایشان از
در میان دان ـشآمــوزان ،معاونتی را
بانک غذایی استفاده میکنند.
به این کار اختصاص دهد.به
اومیگویداحتماالتعدادچنین
نوشته بی بی سی،شیوون
خانوادههایی بیشتر است و آمار
کالینگوود ،مــدیــر مدرسه
مورکم در النکاشر میگوید :نمایندگانپارلمانانگلیس موجودتنهامربوطخانوادههایی
ازهر10دانشآموزاینمدرسه ،خواستارتشکیلوزارت است که مدرسه از آن با خبر است.
کــالــیــنــگــوود مــیگــویــد :وقتی
یکی از خــانــوادهای اســت که
گرسنگیشدند
کودکان از غذا محروم میشوند،
نیازهای غذایی خود را از بانک
روی رفتارشان اثــر مـیگــذارد و فقط به غــذا فکر
غذایی (جایی که به نیازمندان کمک میکند)
میکنند .ما کودکانی داریــم که هسته میوهها را
تامین میکند .یونیسف ،صندوق کودکان ملل
از سطل زباله بر میدارند .ما بچههایی داریم که
متحد در سال  ۲۰۱۷در گزارشی گفته بود ۱۹
چیزی برای خوردن ندارند و بچههایی هستند که
تنهافکروذکرشانغذاست.مدیراینمدرسهگفته
است:ازاینکهپدرومادراینبچههاوقتیبهمدرسه
میروند با گفتن این که چیزی برای تامین غذای
بچههایشان ندارند و به گریه میافتند ،دچار اندوه
میشود.اومیگوید:خانوادههاییهستندکهمرتب
بههمدیگرموادغذاییقرضمیدهندواینمشکل
روبهافزایشاست.

فرانسه
 ۶۰درصددوربینهایپلیسفرانسه
توسطمعترضانتخریبشدهاست

شیفتجلیقهزردهابهبراندازی؟

چیزی که در ابتدا بهعنوان عصیان مردمی علیه
ح افزایش مالیات سوخت و باال رفتن هزینه
طر 
معیشتمطرحشد،اکنونتبدیلبهیکاعتراض
خطرناکتر بــرای رئیسجمهور فرانسه شده
است .امانوئل ماکرون درصدد بود که در سال
نومیالدیدرموضعتهاجمیدربرابرمعترضان
جلیقهزرد قــرار بگیرد امــا به جــای آن گرفتار
تظاهرات خیابانی خشونتآمیزتر شده است.
حاال کریستف کاستانر ،وزیر کشور فرانسه می
گوید  ۶۰درصد دوربین های پلیس به وسیله
جلیقه زردها از کار افتاده اند .به گفته کاستانر،
تخریبعمدیشبکهدوربینهایپلیس،امنیت
تردد در جاده های فرانسه را به خطر انداخته
اســت .به گفته خبرنگاران ،تظاهرکنندگان
دوربین های پلیس را وسیله ای بــرای کسب
درآمد بیشتر دولت می دانند.دو ماه بعد از آغاز
ایــن اعتراضات ،ایــن دولــت هنوز راهــی برای
فرو نشاندن خشم معترضان و بــرآورده کردن
خواستههایشان نیافته است .درحالیکه هنوز
معترضانرهبرمشخصیندارند،مذاکرهکردن
مقامها با آن ها سخت اســت .قانونگذاران
اپوزیسیون خواستهاند که دولــت طرحهای
پیشنهادی و عملی برای رسیدگی به مطالبات
جلیقهزردهاارائهکنداماوزیراندولتازتسلیم
شدنبهفشارهایآنهاخودداریکردهاند.

خبر متفاوت
دزدی فامیلی از رابرت موگابه
دیلی میل:دادگاهی در زیمبابوه سه نفر را به
اتهام سرقت  ۱۵۰هزار دالر پول نقد از ویالی
رابرتموگابه،رئیسجمهوریسابقاینکشور
محاکمه می کند .یکی از متهمان «کنستانتینا
موگابه» نام دارد که از بستگان رابرت موگابه
است«.کنستانتینا»متهماستکلیدهایخانه
روستایی «رابرت» را در اختیار داشته و آن را به
دومتهمدیگرکهازخدمهنظافتیخانهبودهاند،
دادهاست.بهگفتهدادستاناینکشور،متهمان
با این پول ،دو خودروی تویوتا و هوندا به همراه
تعدادی خوک و گاو خریده اند .موگابه که پس
از  37سال حکومت توسط ارتش برکنار شده،
بیشتروقتخودرادرسنگاپورمیگذراند.

