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سیاه و سفید انتخاب مستقیم
نخست وزیرعراق توسط مردم
تــعــدادی از نمایندگان پــارلــمــان عـــراق برگه
درخواستی را امضا کردند که به موجب آن با
ایجاد تغییر در قانون اساسی ،نخست وزیر با رأی
مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.نخست وزیر یا
به تعبیر بهتر و وارد در قانون اساسی عراق ،رئیس
شورایوزیران(رئیسمجلسالوزراء)مقامنخست
اجراییکشوربهشمارمیرودکهتوسطفراکسیون
پارلمانی بزرگ تر (و نه پیروز انتخاباتی) به رئیس
جمهور معرفی می شود و پس ازمعرفی توسط
رئیس جمهور به رأی همه نمایندگان گذاشته می
شود.بر اساس مکانیزم موجود پس از اعالن نتایج
انتخابات پارلمانی ،رئیس مجلس و پس از او رئیس
جمهور تعیین می شوند و پس از آن ها سخت ترین
مرحله یعنی توافق بر سر شخص نخست وزیر و
انتخاب او انجام می شود.انتخاب نخست وزیر،
مانند فرایند انتخاب رئیس مجلس و رئیس جمهور
تابع مذاکرات مفصل و توافقات سخت درون طایفه
ای و سپس میان ائتالفی است.افزون بر این که
برای باالنس قدرت در عراق و راضی کردن همه،
طوایف و احزاب پیروز در انتخابات براساس تعداد
کرسی های به دست آمده ،در شورای وزیــران و
سایر مراکز و نهادهای رسمی دولتی و حکومتی
سهم دارند.بنابراین وزیران کابینه به جای آن که
توسط نخست وزیر انتخاب شوند توسط احزابی
که سهمیه فالن وزارتخانه را دارند به نخست وزیر
معرفیمیشوندلذابراساساینچارچوبتوافقی
نخست وزیر توان برکناری وزیر کابینه را ندارد
همچنان که خود نخست وزیر نیز در حقیقت تنها
پاسخ گوی جریان سیاسی است که متعلق به آن
است و پاسخ گوی مستقیم وعده ها و ناکارآمدی
های خود و کابینه اش به مردم نیست.طرح ارائه
شده اخیر عالوه بر این که گامی در جهت اصالح
ناکارآمدی شیوه و تجربه موجود است قدرت مانور
نخست وزیر در برخورد با وزیران و احزاب را بیشتر
می کند چرا که او متکی به رأی و انتخاب مستقیم
ملت خواهد بــود و مهره ای در اختیار رهبران
سیاسی که او را برگزیدند نخواهد بود.افزون بر
اینکهرقابتمستقیمنامزدهابرایتصدینخست
وزیری و تالش برای دیده شدن میان مردم باعث
می شود که این افــراد برنامه و شعارهای مدون
و عملی تــری در طــول دوره تبلیغات خــود ارائــه
دهند.این در حالی است که نخست وزیر مکلف
در شرایط فعلی ،پس از انتخاب توسط ائتالف
متبوعش فرصت کمی برای تدوین برنامه اجرایی
خود دارد و اساسا بررسی این برنامه ها در دوره
های گذشته ضعف و رویکرد شعاری و غیرواقعی
آن ها را نشان می دهد.اما تحقق چنین امری از
جهاتی سخت و پیچیده به نظر می رسد .فارغ از
ضرورت برگزاری رفراندومی عمومی برای تغییر
در قانون اساسی که پیش نیاز ایــن طــرح است
مهم ترین مسئله توافق رهبران سیاسی بر سر این
موضوع است.شکل کنونی انتخاب نخست وزیر
و رؤســای مجلس و جمهور که یک تقسیم بندی
طایفه ای معیوب،نانوشته اما پذیرفته شده توسط
رهبران سیاسی است عمال این سه پست حساس
را به ترتیب در اختیار سه طایفه اصلی عراق یعنی
شیعیان،اهل سنت و کردها قرار داده است.در
بعد اعــم ،شیعیان عمال مقام نخست وزیــری را
در مکانیزم فعلی متعلق به خود می دانند و آن
را قدرتی برای خود می بینند ،انتخاب مستقیم
نخست وزیــر ،هر چند با احتمالی نسبتا پایین،
می تواند منجر به خروج نخست وزیری از دست
شیعیان شود.به طــور اخــص نیز برخی احــزاب
شیعی که پایگاه اجتماعی منحصر به فرد خود را
دارند و سبد رأی آنان مشخص و محدود است و در
دوره های گذشته نیز نتایج چندان قابل توجهی
را نسبت به دیگران کسب نکردند با این طرح،
احتماال امیدی به کسب این پست توسط خود
یا اعمال نفوذ در انتخاب نخست وزیر ،نخواهند
داشتوباآنمخالفتخواهندکرد.طبعاوجودیک
نخست وزیر با پشتوانه مردمی که سایر وزرا باید به
او پاسخ گو باشند نیز برای دیگر جریان ها و طوایف
مطلوب نخواهدبود و می توان انتظار داشت که
آنان نیز مخالف این طرح خواهند بود.هر چند که
ابعاد این طرح هنوز برای خود طراحان آن روشن
نیست و طراحی جزئیات آن را در صالحیت قانون
و قانون گذار دانسته اند اما حقیقت این جاست
که اگر فرایند سیاسی در عراق به طور کامل و نه به
شکل جزئی اصالح نشود همچنان معیوب خواهد
ماند .نخست وزیری که حمایت قدرتمندانه یک
ائتالف بــزرگ را نداشته باشد و صرفا متکی به
رأی مردم باشد بدون تردید در کشوری که توسط
پدرخوانده ها اداره می شود دچــار مشکالت و
چالش های فراوانی خواهد شد.

برجمراقبتفرودگاهأبهایعربستانباموشککروزجدیدانصارا...منهدمشد

تحولیشگرفدرجنگیمن
کامیار-یمنی ها در ادامه سیاست فرودگاه در
مقابل فرودگاه ،فرودگاه بین المللی أبها واقع در
جنوبعربستانراهدفموشککروزقراردادند.
موشک کروز جدیدانصارا ...پس از عبور از سد
سامانههایدفاعموشکیآمریکایی(پاتریوتو)...
بادقتبهفرودگاهأبهااصابتکرد.بنابهاظهارات
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ،طی اصابت این
موشک به برج مراقبت فرودگاه أبها ،قسمتی از
فرودگاهازکاربریخارجوهمچنینبرخیپروازها
تعطیلشدند.ایناولینبارپسازشلیکموشک
کروز به سمت نیروگاه هسته ای امارات است که
یمنی ها از موشک کروز استفاده می کنند .کما
اینکهسومینحملهآنهابهفرودگاههایسعودی

پس از اعالم راهبرد جدیدشان در روز شنبه است
کهنشانمیدهدآنهابهحرفیکهمیزنند،عمل
می کنند.موشک کروز جدیدیمنی ها موشکی
در کالس پیشرفته ترین موشک های موجود در
جهان با برد  ۲۵۰۰کیلومتر،سرجنگی ٤٥٠
کیلوگرم،دارای هدایت جی پی اس و پردازشگر
رایانهایباخطاییکمتراست.موشکیکهبااین
مشخصاتقطعامیتواندتحولیشگرفدرجنگ
یمنایجادکند.رسانههایائتالفسعودینیزپس
از ساعاتی دروغ پراکنی در خصوص ساقط کردن
موشک ،به تخریب برج مراقبت و سالن فرودگاه
و همچنین کشته و زخمی شدن  ۲۶نفر اعتراف
کردند .مقامات انــصــارا ...در روزهــای گذشته

ترامپ :اوباما ،بایدن
را از میان زباله ها بیرون کشید!
ضمن ابراز نارضایتی از روند اجرای توافق سوئد
و رفع محاصره فرودگاه صنعاء؛ ائتالف سعودی
را تهدید به حمله و بالاستفاده کردن فرودگاه ها
و تاسیسات مهم کردند.بدین جهت ،به نظر می
رسدکهحمالتاخیربهتأسیساتمهمکشورهای
متجاوز برای نشان دادن اجرای تهدیدها انجام
می گیرد زیرا قب ً
ال اعالم شده بود که "اقدامات
پس از عملیات  9رمضان ( حمله هفت هواپیمای
بدون سرنشین یمنی به دو ایستگاه پمپاژ نفت در
ریاض در روز  14مه گذشته) شبیه اقدامات قبل
از آن تاریخ نخواهد بود و متجاوزان باید به فکر
چاره باشند".فرودگاه سعودی أبها نیز در میان
 300هدفی که ارتش یمن اعالم کرده است ،از
اهمیت خاصی برخوردار است .این فرودگاه در
شهرأبهاواقعدراستانعسیردرجنوبعربستان
قرار دارد و پس از فرودگاه حائل (شمال) دومین
فرودگاهاصلیاینکشورمحسوبمیشود.علت
اهمیت فرودگاه أبها این است که هواپیماها از
اینفرودگاههابهمقصدمناطقجنوبیعربستان
همچون نجران ،الباحه ،بیشه ،وادی الدواسر
وشــروره و جــازان به پــرواز درمــی آیند و فرودگاه
مذکور هم می تواند پذیرای هواپیماهایی از دیگر
مناطق باشد و هم دسترسی به مناطق مختلف
داشته باشد .فرودگاه أبها معمو ًال فعال است به
نحوی که در سال  2018حدود چهار میلیون و
 500مسافردراینفرودگاهبهزمیننشستندواز
آن به پرواز درآمدند  .این آماری است که مدیریت
فرودگاه منتشر کرده است.پروندهای که صنعاء
تصمیمبهگشودنآنگرفتهفرودگاههایجنوبی
عربستان در مقابل فرودگاه صنعاء است و این
معامله اگر ریــاض و ابوظبی سرسختی نکنند،
قابل توسعه است.با تعطیلی کامل فرودگاههای
جنوبی عربستان نیزکه در آینده نزدیک قابل
تصوراست،قطع ًاطرفیمنیکههموارهدرارسال
پیامهاینظامیخودصبرپیشهمیکند،میتواند
پیامهایی حاوی فروپاشی نیروهای عربستانی
و شکست استراتژیک آن ها منتشر کند ،از ایجاد

اردوغانبادادنامتیازبهکردهابرای
پیروزیدرانتخاباتاستانبولتالش
میکند

استراتژیدولبه
سلطان

گ ــروه بین الملل -پس از ابــطــال انتخابات
شهرداری ها دراستانبول احزاب و جریان های
سیاسی و بــه خصوص حــزب عــدالــت و توسعه
تالش زیــادی می کند تا در انتخابات مجدد که
23ژوئن2/تیر برگزار می شود ،آرای شهرداری
استانبول را به دست آورد .در این فاصله زمانی
تغییراتی نیز در مواضع برخی احــزاب مانند
پ.ک.کدیدهمیشودواکنوناینسوالمطرح
است که معادالت قــدرت و ائتالف ها تا قبل از
برگزاری مجدد انتخابات به کدام سمت و سو می
رود؟درانتخاباتمحلیوشهرداریهای2019
میزان مشارکت  84درصــد بــود .با وجــودی که
ائتالف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه و
حرکت ملی 52درصد آرای مردم را به دست آورد
امادرشهرهایمهمیمثلآنکارا،استانبولوازمیر
نتوانستبهپیروزیدستپیداکند.اردوغانبارها
گفتهبوداستانبولپلپیروزیاستوبرندهواقعی
کسی است که آرای این شهر را به دست آورد،
انتخابات  2019اوج دو قطبی شدن انتخابات
درترکیه بود و این رونــد در انتخابات 31ژوئن
استانبول نیز ادامه خواهد داشت .اردوغان این

بــار بــرای موفقیت آک پارتی در استانبول یک
استراتژی با دو لبه ایجابی و سلبی درپیش گرفته
اســت-1:در بعد ایجابی همانند گذشته حزب
عدالتوتوسعه()AKباحزبحرکتملی()MHP
به رهبری دولــت باغچه لی ائتالف جمهور را
تشکیل دادند اگر چه کالن شهرهای مهمی را از
دست دادند امااین ائتالف همچنان بخش اصلی
و ایجابی استراتژی اردوغــان بــرای موفقیت در
استانبول است-2.در بعد سلبی اردوغان سعی
می کند در ائتالف رقیب ،واسازی سیاسی انجام
دهد و بخش مهمی از کردها را در حمایت از حزب
جمهوریخواهخلق()CHPبهرهبریکمالقلیچ
دار اوغلو و نامزدی وی منصرف کند .در این راستا
یک روز پس از ابطال آرای استانبول به دوتن از
وکالی عبدا ...اوجاالن رهبر زندانی پ.ک.ک
اجازه مالقات با وی داده شد .اوجاالن در بیانیه
ای که به امضای وکالی او رسیده است مواضع
مالیمی را اعالم کرد و خواستار پایان اعتصاب
غذای زندانیان شد .از سرگیری مذاکرات صلح
به صورت عمیق تر مهم ترین بخش پیام توصیه به
نیروهای دموکراتیک شمال سوریه برای عمل

سیاست تعرفه ای ترامپ پایگاه رای اش را تضعیف می کند

خودزنی پرزیدنت
هفته گذشته دونالد ترامپ از طرح جدید
ضدمهاجرتی خود علیه مکزیک خبر داد که
بر این اساس میتواند در صورت همکاری
نکردن دولت مکزیک برای ممانعت از ورود
مهاجران به خاک آمریکا ،تعرفههای تجاری
 ۲۵درصدی را بر اقالم وارداتی از این کشور
اعمال کند .با این حال طی روزهای گذشته
سناتورهای جمهوریخواهی که پیشتر
حمایت خود را از برنامههای ضدمهاجرتی
ترامپ اعــام کــرده بودند ،به شدت با این
طرح مخالفت کردند و دربــاره پیامدهای
مخرب آن برای بخشهای مختلف اقتصاد
آمریکا و نیز قرارداد تجاری با مکزیک و کانادا
به ترامپ هشدار دادند .پایگاه خبری یاهو
در مطلبی به ایجاد شکاف میان ترامپ و
حامیان جمهوریخواهش بهدلیل اعمال

تعرفهها علیه مکزیک در راستای ممانعت
از ورود مهاجران پرداخت و نوشت :آخرین
تالشهای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا بــرای ممانعت از ورود مهاجران
غیرقانونی مکزیکی ب ـهواســطــه اعمال
تعرفههای تجاری تنبیهی علیه کاالهای این
کشور توانسته است شکافی میان کاخسفید
و برخی از بزرگترین حامیان ترامپ در
مجلس سنا ایجاد کند؛ حتی تندروهایی که
از برنامههای ضدمهاجرتی ترامپ حمایت
میکردند .در میان جمهوریخواهان سنا،
این تنها لیندسی گراهام بود که حمایت خود
را از برنامه اعمال تعرفههای تجاری اعالم
کرد .چاک گرسلی ،سناتور جمهوریخواه
انــدکــی پــس از اعـــام ایــن بــرنــامــه توسط
کاخسفید گفت« :میتوانم بگویم که از همه
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در چارچوب تمامیت ارضــی سوریه و توجه به
حساسیت های امنیتی ترکیه بود .این بخش از
استراتژی هوشمندانه اردوغان در حالی صورت
گرفت که ائتالف رقیب درقالب ائتالف ملت
متشکل از دو حزب جمهوری خواه خلق()CHP
و محافظه کارخوب( )IYIدر شهرهای مهم پیروز
شدند اما این پیروزی مشروط به اقدام تاکتیکی
حزب دموکراتیک خلق هــا( )HDPبود که برای
موفقیتائتالفملتدراینشهرهانامزدیمعرفی
نکردواینباعثشدبسیاریازآرایکردهابهسبد
ائتالفملتریختهشود.بهاینترتیبنقشکلیدی
احزابکرددرانتخاباتمحلیبسیاربرجستهشد.
▪اردوغانوچالشهایانتخاباتاستانبول

استراتژی دولبه اردوغــان چالش ها و تناقضاتی
دارد که به نظر می رسد راه حل موقتی در مسیر
حیات سیاسی آک پارتی باشد-1احمد داوود
اوغلو که به کیسینجرترکیه معروف و علی باباجان
که مغز متفکر طرح های اقتصادی حزب عدالت
وتوسعه است حزب جدیدی را تشکیل می دهند.
خبراینتشکلجدیددرحقیقتبهمعنایمتمرکز
برنامههای مهاجرتی ترامپ تاکنون حمایت
کردهام ،اما اینبار موضوع متفاوت خواهد
بود».گرسلی که عهده دار ریاست کمیته
دارای ــی سنا بــرای کنترل مسائل تجاری
است به خبرنگاران در اینباره گفته است
که اعمال تعرفهها سوءاستفاده از اختیارات
ریاستجمهوری و در تقابل با نیت کنگره
اســت .بهنظر میرسد بخشهای مختلف
اقتصاد آمریکا تحت تاثیر مخرب این تعرفهها
قراربگیرند.قراراستاینطرحدرماهژوئنبا
تعرفههای ۵درصدیآغازشودوسپسدرهر
ماه با  ۵درصد افزایش به  ۲۵درصد در اکتبر
برسد .مگر آن که کاخسفید به این نتیجه
برسد که دولت مکزیک خواستههای آمریکا
را برای ممانعت از ورود مهاجران اجرایی
کــرده اســت .با این حال براساس گزارش
«سیانبیسی» ،سه ایالتی که میتوانند
با شدیدترین پیامدهای تعرفه علیه واردات
کاالهای مکزیکی مواجه شوند ،ایالتهای
آریزونا ،میشیگان و تگزاس خواهند بود.

نمای روز

راه خالصی از استرس!
در نمایشگاه فــنــاوری الکترونیک
آسیا کــه در شانگهای چین در حال
برگزاری است ایستگاهی برای رهایی
از استرس و اضطراب ناشی از جنگ
تجاری را هاندازی شده است .در این
ایستگاه ،شرکتکنندگان برای رهایی
از استرس با یک چکش مجسمه نیم تنه
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا را
ُخرد و متالشی میکنند.

چهره روز

موشک کروز جدیدیمنی ها
موشکی در کالس پیشرفته ترین
موشک های موجود در جهان با برد
 ۲۵۰۰کیلومتر،سرجنگی ٤٥٠
کیلوگرم،دارای هدایت جی پی اس
و پردازشگر رایانه ای باخطای یک
متر است

تغییراتی در میادین درگیری به ویژه پس از حمله
علیه دو ایستگاه نفتی در الدودامی و عفیف و نیز
توقفپمپاژنفتدرخطنفتی ۱۲۰۰کیلومتری
عربستان خبر دهد و ریاض که جنگ یمن را برای
نمایشقدرتخوددرسال ۲۰۱۵بهراهانداخت،
هرچهبیشتردرموقعیتضعفنشاندهد.
شدنطرحهایابتکاریآکپارتیدریکانشعاب
و حزب کامال جداست-2.دولت باغچهلی رهبر
حزب حرکت ملی رویه های ملی گرایی افراطی
دارد و "در یکی از اظهار نظرهای خود خواستار
تشدید عملیات در شرق فرات شد و آن جا را النه
مارها نامید" بنابراین حضور او در ائتالف اردوغان
و همزمان چراغ سبز اردوغــان به کردها تناقضی
ســوال برانگیز است  -3.اکــرم امــام اوغلو نامزد
ائتالف ملت در برابر بن علی یلدریم نامزد ائتالف
جمهورفردیجوانتروباابتکاراتبدیعترشناخته
می شود و در اظهار نظرهای اخیر خود همچنان
مصمم به پیروزی در انتخابات است .او با فاصله
29هزار رای از رقیب خود جلو افتاد اما بااعتراض
و بازشماری آرا این فاصله را 12هــزار رای اعالم
کــردنــد.از  15میلیون جمعیت استانبول چهار
میلیوننفرآنهاکردهستندودرانتخاباتپیشرو
همچنان در نتیجه نهایی موثرند بنابراین موفقیت
نامزد ائتالف جمهور به نحوه ائتالف سازی و رفع
تناقضاتپیشازانتخاباتتوسطاردوغانبستگی
داردزیراتاکنوناخبارحاکیازحمایتاحزابکرد
از امام اوغلوست و هنوز معلوم نیست بیانیه مالیم
اوجاالنتاچهمیزاندرریزشآرایحزبجمهوری
خواهخلقموثربودهاست.اردوغانمعتقدبودکهدر
شهرهایمهمآکپارتینتوانستباقلبتودهمردم
ارتباطبرقرارکندوخوددرآستانهانتخاباتمجدد
استانبول به میان مردم در خیابان های استانبول
می رود تا از محبوبیت کاریزماتیک خود بیشترین
بهره را برای جلب آرای عمومی ببرد .با این حال
تناقضاتدرمواضعاوومحبوبیتاماماوغلوچالش
جدی در انتخابات تیرماه است که کوچک ترین
اشتباهوناتوانیدرجلبحمایتبخشیازگروههای
خارجازائتالفممکناستباعثشکستسنگین
تریازقبلبرایآکپارتیدراستانبولشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نــانــســی پــلــوســی رئـــیـــس مجلس
نمایندگان آمریکا ضمن اعالم اینکه
دیگر نمیخواهد وقت خود را صرف
صحبت درباره انتقاداتی کند که رئیس
جمهوری آمریکا در سفرهای بــرون
مــرزی هفته گذشتهاش ازبــابــت وی
مطرح کــرده ،تاکید کــرد ،ایــن کــار به
رئیس جمهوری آمریکا حس پیروزی
میدهد .ترامپ که هفته گذشته برای
شرکت در مــراســم سالگرد عملیات
 D-Dayبه نرماندی سفر کــرده بود،
طیمصاحبهباشبکهفاکسنیوزپلوسی
را فردی کثیف ،کینهجو ،وحشتناک و
بیآبرو توصیف کرد.

خبرمتفاوت
وعده عجیب جو!
دیلی میل:جو بایدن معاون رئیسجمهور
سابق آمریکا و اصلیترین نامزد دموکرات
انــتــخــابــات ریــاس ـتجــمــهــوری ،۲۰۲۰
میگوید اگــر مــردم به او رای دهند قول
میدهد که سرطان را درمان کند!گفتنی
اســت« ،بــو» پسر بایدن در ســال ۲۰۱۵
بــه دلیل ابتال بــه بیماری ســرطــان مغز،
فوت کرد و اکنون پدر میگوید حال آن
هایی را که با ایــن بیماری دســت و پنجه
نــرم میکنند؛ درک میکند.البته این
اولین بار نیست که بایدن وعده داده است
که با مشکل سرطان مبارزه میکند .در
سال  2016او در حالی که معاون باراک
اوبــامــا بــود یک طــرح مــبــارزه و کشف راه
درمان برای سرطان را پیشنهاد کرد و خود
مسئولیت پیشبرد تحقیقات آن را برعهده
گرفت .وی حتی پس از پیروزی دونالد
ترامپ در انتخابات به فعالیت خود در این
زمینه ادامه داده است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

