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عراق پسا الدعوه
ســرانجام پس از کش و قوسهای فراوان و گذشــت مدت
طوالنی از مشــخص شــدن نتیجــه انتخابــات پارلمانی در
عراق ،عادل عبدالمهدی سیاســتمدار کهنهکار عراقی به
عنوان نخســت وزیر و عهدهدار قوه اجرایی در این کشور بر
مسند قدرت نشســت .به نظر اکثر صاحبنظران و ناظران
سیاســی در عراق و خــارج از آن کشــور ،این نخســتین بار
است که یک دولت کام ً
ال عراقی و برخاســته از نظر واقعی
مردم عــراق روی کار آمد .طی  12ســال گذشــته یعنی از
سال  2006به بعد همه دولتهایی که عهدهدار این پست
حســاس شــدهاند تا حدود زیادی نتیجه نوعــی اتفاق نظر
میان قدرتهای خارجی همچون ایــران ،ایاالت متحده و
عربســتان ســعودی بودهاند .به این ترتیب ،به دلیل وجود
انشــقاقات سیاســی ،قومی و مذهبــی که عمدت ًا ناشــی از
کژکارکــردی ( )dysfunctionگروههــا و جریانات حاکم
بوده ،در محیط سیاســی عراق هیچ گاه امکان ظهور اراده
عمومــی ( )public willبــه صــورت مطلق فراهم نشــده
بود .در تمام این ســال ها نیروهای متعلق به حزب الدعوه
همچون ابراهیم جعفری ،نــوری المالکی و حیدرالعبادی
مســئول اداره امور کشــور بودهاند و در عالم واقع ،شرایط
موجــود سیاســی ،اقتصــادی و امنیتــی در عــراق نتیجــه
عملکرد رهبران ایــن حزب بوده اســت .در انتخابات اخیر
پارلمانــی باید اشــاره کرد کــه دو ائتالف الســائرون و فتح
به رهبری مقتدی صــدر و هادی العامری موفق به کســب
بیشترین آرا در تمام حوزهها شدند که خود نوعی شکست
برای جریانات حزب الدعوه محسوب میشود.از مهمترین
دالیل نزدیک شدن جبهه السائرون و فتح میتوان به آمریکا
ستیزی هر دو جناح ،مسئله تحریمهای ایران و اغتشاشات
شهر بصره اشاره کرد .به این ترتیب با روی کار آمدن عادل
عبدالمهدیکهخودوابستهبهمجلساعالیاسالمیعراق
بوده نوعی ائتالف گسترده میان اکثریت نیروهای شیعه،
اکراد و سنیها به وجود آمده است .انتخاب یک شخصیت
تکنوکرات نشان از این دارد که دولتهای پیشین عراق ،در
زمینه ایجاد اشتغال ،حل بحران آب و بحرانهای محیط
زیســتی و ارائه خدمات مناسب به جامعه تا حد زیادی
ناموفق بوده اند .البته مشــکالت دولتهای پیشــین
را باید با اســتفاده از یــک نگاه کل نگــر ( )systemicبه
ساخت و بافت اجتماعی و سیاسی این جامعه تحلیل کرد.
همان طور که در باال اشاره کردیم وجود شکافهای فعال
قومی ،سیاســی و مذهبی همیشــه وحدت عراق و کارکرد
درســت دولتها را تحتالشــعاع قرار میدهد اما نباید از
مشکالتی که حزب الدعوه در فضای سیاسی عراق به وجود
آورده نیز غافل شــد .وجود طیف گســتردهای از نیروهای
ناهمخوان با تفکرات بسیار متفاوت که در یک سر پیوستار
اصالحطلبهــا با تفکــرات لیبرال قــرار دارند و ســر دیگر
طیف را برخی تفکرات تندرو تشکیل میدهند ،خود نشان
از آن دارد که این حزب با چه مشــکالت وســیعی در ایجاد
وحدت رای در هر زمینهای مواجه اســت .وجود ســایق و
تفکرات متفــاوت و در برخی مواقع متعارض باعث شــده تا
ما شــاهد خروج ابراهیم جعفری از حزب در ســال 2008
باشــیم که بعــد از آن ،جریان اصــاح وطنی را شــکل داد.
در ســال  2010نیز نوری المالکی پس از بروز مشکالت و
اختالفات درون این حزب تالش کرد از این حزب منشعب
شود و جریان دولت قانون را ایجاد کند .در سال های اخیر
اما همچنان این مشکالت ادامه داشته است .طی امسال،
این بــار حزب الدعــوه حتی نتوانســت به یــک گزینه واحد
برای حفظ نخســت وزیری برســد.به طور کلی و باتوجه به
آن چه اشــاره شــد باید توجه کنیــم که اختالفات وســیع و
اندیشههای متفاوت سیاســی و اجتماعی در حزب الدعوه
که در تمام دوران بعد از ســقوط دولت صدام خود را حاکم
مطلق بر عراق میدید ،زمینهساز ظهور گروههای متفاوت
تروریســتی ،ایجاد فضــای ناامنــی ،پیدایــش جریانهای
افراطی ،تعلل در تصمیمسازی ،زمینهسازی برای حضور
بیگانگان ،بیتوجهی به معضالت اساســی داخلی و ایجاد
شرایطی شد که عراق را به میدانی برای جنگ نیابتی دیگر
قدرتهای منطقهای تبدیل کرد .بنابراین می توان فضای
پس از انتخابات عراق و تصدی پست نخستوزیری توسط
عادل عبدالمهدی را فضای عراق پسا الدعوه نامید.
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اندیشکده روز
بن سلمان وقواعدجدیدبازی
اندیشــکده چتــم هــاوس نوشــت :سرنوشــت خاشــقچی
همچنان نامعلوم اســت اما ناپدید شــدن او قطعی و مسلم
است .تشکیالت حاکم بر عربستان ناراضیان – در داخل و
خارج -را برنمی تابد.درواقع ،آزادی عمل بی حد و حصری
ناشی از سیاســت واشــنگتن در قبال ریاض موجب ایجاد
مصونیت برای عربستان شده است .شــرکای بین المللی
این پادشــاهی فشــار چندانی بر سیاســت هــای داخلی یا
خارجــی ریاض اعمــال نمی کننــد .واقعیت این اســت که
جلوگیری از تضعیف چشم انداز  2030عربستان مستلزم
تغییر اساسی در سیاست های ریاض و جلب اعتماد از دست
رفته سرمایه گذاران بین المللی است ،اما از زمان انتخاب
محمد بن ســلمان بــه عنــوان ولیعهــد عربســتان در ژوئن
 ،2017بازداشت فعاالن ،از جمله روحانیون بنام ،فعاالن
حقوق زنــان ،صاحبان صنایــع ،روزنامه نــگاران ،اصحاب
رسانه و اعضای ارشد خاندان حاکم آل سعود ،به امری رایج
تبدیل شده اســت .محمد بن ســلمان قواعد بازی گذشته
مبنی بر امکان بازگشت ناراضیان به کشور ،عفو و همکاری
آن ها با نظام حاکم را تغییــر داد .اعدام نمر النمر ،روحانی
شــیعه عربســتانی ،مصداق ایــن تغییر اســت .بــا توجه به
سیاست غرب در قبال ریاض و گوش ناشنوای عربستان در
برابر درخواست ها برای پایان دادن به سرکوب مخالفان،
محمد بن ســلمان بــه رفتــار جســورانه اش ادامــه خواهد
داد و احتماال همچنــان از آزادی عمــل و مصونیت در برابر
پیامدهای اقداماتش برخوردار خواهد بود.کاهش اعتماد
ســرمایه گذاران بین المللی ،تضعیف چشم انداز ،2030
قصور در برآوردن انتظارات جوانان ،افزایش نارضایتی ها
با ادامه ســرکوب مخالفان و بازبینی دولــت های غربی در
ماهیت همکاری شان با عربستان ،از پیامدهای این رفتار
جسورانه محمد بن سلمان خواهد بود.

دستور البغدادی برای اعدام
 ۳۲۰نفر از اعضای داعش

سالخیدرکنسولگریسعودی

با انتخابات  ۲۰۱۸کنگره
پیدا وپنهان نهادی به نام «کنگره»

نیویورک تایمز :جسد خاشقچی به دستور مقامات عالی سعودی با ّاره تکه تکه شده است
پرونــده مبهــم سرنوشــت جمال خاشــقچی،
روزنامهنگار منتقد رژیم ســعودی رفته رفته به
داستانی جنایی وترسناک تبدیل شده است.
طبق اعــام برخــی روزنامه هــای عربی،چند
نقابداربهمنزلاحمدخاشقچیبرادرجمال
خاشقچی حمله کردند و وی را کشتند.جسد
وی در حالی که ســرش به شــکل وحشیانه ای
بریده شــده بود ،شناســایی شــد .همســر وی
هم بــر اثر ضربات خنجر به ســینه اش ،کشــته
شــد .همزمــان نیویورکتایمــز در گزارشــی
تکاندهنده اعــام کرده که یک تیــم ۱۵نفره
از ســوی مقامهای ارشــد عربســتان سعودی
ماموریت داشتند در کنسولگری این کشور در
ترکیه منتظر ورود خاشقچی باشند و وی را به
قتلبرسانند.روزنامهنیویورکتایمزنوشتهکه

درمیاناینتیم۱۵نفره«،یکپزشکمتخصص
بریدناستخوانکهماموریتویتکهتکهکردن
استخوانهای خاشقچی پس از مرگ او بوده»
هم حضور داشته است.روزنامه «دیلی صاباح»
چاپ ترکیه هم با انتشــار تصاویر  15شــخص
که گفته میشــود از اتباع عربســتان ســعودی
هســتند ،گزارش داد که این افراد یک ساعت
پیشازورودخاشقچی وارداینساختمانشده
و سه ساعت پس از ورود وی ،از آن خارج شدند.
بر اساس گزارش منابع امنیتی ترکیه ،این15
نفر که در بین آن ها مقامات ســعودی نیز دیده
میشوند ،با دو هواپیمای جت خصوصی وارد
استانبولشدندوبعدازناپدیدشدنخاشقچی،
ضمن تقسیم شدن به دو گروه ،به دبی و قاهره
پرواز کردند.نیویورکتایمز هــم در این باره به

نقــل از مقامهای ارشــد ترکیه گفته اســت که
«این تیم ضربت ،عملیات قتل و تکهتکهکردن
خاشقچیرادوساعتهبهاتمامرساندوبالفاصله
کنســولگری را ترک کرد».دیلی صاباح ضمن
دخیل دانســتن ایــن 15نفــر در «شــکنجه» و
سپس «به قتل رساندن» روزنامهنگار سعودی
در ساختمان کنسولگری در استانبول ،نام آن
هارانیزاعالمکرد.براساسگزارشفارس،نام
و تصویر «صالح محمد الطبیقی» با نام و چهره
مدیر بخش پزشــکی قانونی ادارهکل مدارک
جنایی در ســازمان امنیت عمومی عربســتان
سعودی تطابق کامل دارد.یک مقام ترکیهای
نیزبه«نیویورکتایمز»گفتکهاین 15مظنون
همگــی عضو رژیــم ســعودی و ســرویسهای
امنیتی هستند .وی تایید کرد که یکی از آن ها

متخصص کالبدشــکافی بوده که بــه احتمال
زیاد برای قطعه قطعه کردن بدن خاشقچی به
کنسولگریریاضدراستانبولرفتهبود.
▪پیام های سالخی خاشقچی

اگر قطعیت دستداشتن عربستانسعودی در
ناپدیدشدن خاشقچی تایید شود ،این موضوع
حاویدوپیاماست؛نخستاینکهسعودیهااز
طریقگزینششخصیمشهورومعروفدرسطح
رسانهای،عربیوجهانیمانندجمالخاشقچی
میخواهندبهمخالفانخودبگویندبههیچوجهبا
آنهامسامحهنخواهندکردوعربستانسعودی

تغییر کرده اســت و کســی که با ما نباشــد علیه
ماست و همه اقدامات الزم از جمله ربودهشدن
و کشتهشدن علیه او انجام خواهد شد .پیام دوم
این است که میخواهد بیشترین سطح ممکن
از خبرسازی رسانهای را در چارچوب طرح خود
به منظور ترساندن همه مخالفان به کار بگیرد.
در تایید این مقولــه ،مدیر اجرایــی بخش غرب
آسیایدیدهبانحقوقبشرمیگوید«:اینگونه
اقدامات نمایانگر ماهیت (معمــر) قذافیگونه
ولیعهدسعودیاستوفراترازآنحاویاینپیام
اوبهعربستانیهایداخلوخارجازکشوراست:
بهتراستدهانتانراببندید».

رئیس جمهور آمریکا سناریوی دوشیدن سعودی را برای ژاپن ،آلمان ،کره جنوبی و اتحادیه اروپا مطرح کرد

طلبکارانههایجدید «ترامپ»ازجهان

عربستانکشوریثروتمنداستاماکشورهای
دیگری هم هســتند که پول حمایــت آمریکا از
کشورشــان را نپرداختــه اند .حاال
کــه ترامــپ توانســته در موضوع
کاهش نــرخ بیــکاری و در برخی
مــوارد رشــد ســرمایه گــذاری در
بورس عملکرد موفقی داشــته
باشــد ،چــه موضوعــی
بهتــر از اقتصــاد کــه
بتوانباآننظرمردم
را بــرای رای دادن
بــه جمهــوری
خواهان

درانتخابماهنوامبرجلبکرد.ترامپبانزدیک
شــدن به انتخابات میان دوره ای خــود را وقف
شرکتدرمیتینگهایانتخاباتینامزدهای
جمهوریخواهکردهاست.اودراولینگام،
شــاه ســعودی را خطاب قــرار داد و گفت:
«عربستان سعودی بدون حمایت نظامی
آمریکا دو هفته بیشتر دوام نمیآورد»
بنابراین شاه سعودی باید در
برابر حمایتی کــه آمریکا از
آن هــا مــی کنــد ،هزینه
بپردازد .یــک هفته از
این ســخنرانی

جنجالــی گذشــته و حاال
دونالد ترامپ کشورهای
دیگــر را به فهرســت خود
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اضافهکردهاست.اودرمیتینگانتخاباتیخود
در ایالت آیووا سخنان تندی علیه ایران بر زبان
راندوهمچنینحمالتلفظیزیادیرامتوجه
کشــورهای دیگر از جمله ژاپن ،کــره جنوبی و
کشورهای اروپایی کرد .رئیسجمهور آمریکا
دربخشاعظمسخنرانیانتخاباتیخودخطاب
به حامیانش در شهر «کانسیل بالفس» ایالت
آیووا علیه دموکراتها سخن گفت و از حامیان
جمهوریخواهخودخواستدرانتخاباتمیان
دورهای ششم نوامبر ( ۱۵آبان) حاضر شوند.
ترامــپ در این ســخنرانی بار دیگــر علیه چین
اظهارات تندی مطرح کرد و مدعی شــد که در
نتیجهسالهاروابطتجاری«غیرمنصفانه»بین
دو کشــور ،پکن «میلیاردها دالر» از واشنگتن
به جیب زده اما بــا آغاز ریاســت جمهوری
او ،این روند «دیگر تمام شــده اســت» .وی
همچنینژاپنراهمخطابقراردادوگفت:
«ما داریم از ژاپن این کشــور ثروتمند حفاظت
میکنیم ،آن هــا ثروت هــای زیــادی به جیب
میزنند ،آن ها برای کشــور ما میلیونها دالر

خودرو میفرســتند اما ما اجازه ارسال و صادر
کــردن خودروهایمــان بــه ژاپــن را نداریم چرا
که آن هــا موانع (گمرکــی و تعرفــهای) اعمال
میکنند و مــا داریم بــه ارتش آن ها سوبســید
میدهیم .مــا داریــم هزینه  ۷۰درصــد ارتش
آن ها را میپردازیم .هیچ کســی این چیزها را
نمیداند و من از شینزو آبه (نخستوزیر ژاپن)
کهدوستمنوفردیخارقالعادهاست،سوال
کردم ،این ها چطور ممکن اســت و او در جواب
به من گفت که هیچ کسی از ما چنین سواالتی
نکرده بــود» .ترامــپ با انتقاد از سیاســتهای
«حفاظتگرایانه»کشورهایاروپایینیزگفت:
«اتحادیــه اروپا بی رحم اســت ،آن هــا بی رحم
هســتند .اتحادیه اروپا در ظاهر خیلی خوب و
زیبابهنظرمیرسدامااینطورنیستآنهابی
رحم هســتند ،آن ها(اتحادیه اروپا) اصال برای
این که از ما ســودجویی کنند ،تشکیل شدند.
ما از اغلب این کشــورها ،از اتحادیــه اروپا و ناتو
حفاظت میکنیم .آلمان فقط یــک درصد (از
تولید ناخالص داخلی خود را برای هزینههای

نگاهی به پشت پرده کناره گیری ناگهانی سفیرآمریکا در سازمان ملل

هیلی؛تهدید بالقوه برایترامپ؟

گروه بین الملل-در حالی که گــرد و خاک بحث تایید برت جمهورنبود.یکیازموضوعاتجنجالیدردولتفعلیآمریکا
کاوانابرایدادگاهعالیآمریکانخوابیدهبود،یکیازاعضای نوع رویکرد و توهینهای رئیس جمهور به زنان است .این در
ارشددولتترامپاعالمکردکهقصدداردکاخسفیدراترک شرایطیاستکهعالوهبرترامپکهبهرابطهبازنانمتفاوت
کند؛آنهمنهبهدالیلشخصی.نیکیهیلی،سفیرضدایرانی از جمله یک پورن استار متهم شده ،افرادی مانند برت کاوانا
آمریکادرسازمانمللبااعالماستعفایخودگفت:اینمهم کهنامزدترامپبرایدادگاهعالیبودوتاییدشد،بهتعرضبه
استکهیکمقامبداندچهزمانیبایدکنارهگیریکند.جدای یکزنمتهمشدهاست.خانمهیلیدردسامبرسالگذشته
میــادی در خصــوص تعرض بــه زنان،
از این کــه دالیل کنارهگیــری به ظاهر
طرف خانمها را گرفــت و گفت که باید
دوستانههیلیچیست،نحوهاستعفای
صدای آن ها شنیده شود .او این جواب
ســفیر آمریکا در ســازمان ملل که آن را
حتیهمسطحوزارتدرکابینهارزیابی نام دینا پاول ،معاون
را در پاســخ به ســوالی درباره زنانی که
میکنند ،قابل تامل اســت .زمانی که مشاور امنیت ملی سابق
رئیس جمهــور را به بدرفتاری جنســی
متهمکرد هبودند،داد.اینموضعگیری
قراربــودترامپرکستیلرســون،وزیر آمریکا و یکی از مدیران
همبهمذاقرئیسجمهورخوشنیامده
خارجهسابقرااخراجکند،ازماههاقبل
شایعاتپیچیدوترامپدرماهمارسبا ارشد گلدمن ساکس
بود.اماخبربرکناریهیلیدرشرایطی
انتشــار توئیتی از اخراج تیلرسون خبر بیشتر از بقیه در رسانهها اتفاق میافتد که گروهی در واشنگتن
از بــازرس کل وزارت خارجــه آمریــکا
داد.رابرتمکمســتر،مشــاورامنیت به عنوان جایگزین هیلی
خواســته اند درباره سوء استفاده مالی
ملی ســابق هم در وضعیتی مشــابه در
شود
ی

م
مطرح
خانــم ســفیر در اســتفاده از پروازهای
اواخر همان ماه مارس برکنار شد .خبر
رایگان یک شرکت خصوصی ،تحقیق
برکناری دیوید شــولکین ،وزیر ســابق
امورکهنهسربازانهمبهمدتچندهفتهمطرحبودکهاوهم کند.برخیاینتحلیلرامطرحمیکنندکهقبلازاینکهاین
توئیتری اخراج شد .اما این بار خبرکنارهگیری نیکی هیلی ماجرا باعث رسوایی هیلی و ترامپ شود ،آن ها برای استعفا
درفضاییمتفاوتوبهظاهردوستانهاعالمشد.ترامپگفت توافق کردهاند .هر چند کــه این گمانه خیلی مــورد توجه و
کههیلیخبرکنارهگیریاشراششماهگذشتهبهاواطالع تاکیدنبودهاستودالیلدیگربیشتربررسیمیشوند.این
دادهبود.امازمانبندیاعالماینخبروشوکهشدنکارکنان استعفادرآستانهانتخاباتمیاندورهایصورتمیگیردکه
ودستیارانرئیسجمهوردرکاخسفیدشایدگزارهاینباشد در آن احتمال آن میرود که دموکراتها به احتمال بیشــتر
که از این ادعای ترامپ حمایــت کند .در حالی که جمهوری مجلسنمایندگانوبهاحتمالکمترسناراتصاحبکنند.این
خواهــان بعد از تاییــد کاوانا در ســنا خــود را در بحبوحه یک باعثشدهاستکهبرخیکنارهگیریهیلیراپیادهشدناز
پیروزی در آستانه انتخابات میاندورهای میدیدند ،به نظر کشتیدرحالغرقترامپتعبیرکنند.دومنبعآشنابههیلی
میرسد استعفای هیلی ،به عنوان یکی از اعضای شاخص ،بهپولیتیکوگفتندکهاونمیخواستکنارهگیریاشواکنش
جسوروزندولت،فضایمثبتیرابرایترامپوتیماشایجاد بهباختهایجمهوریخواهاندرانتخاباتمیاندورهایبه
نمیکند.امااززمانیکهخبرناگهانیاستعفایهیلیاعالم نظر برسد .همچنین هیلی نمیخواست استعفایش در پی
شد،رسانههاوکارشناسانبیصبرانهپیگیردلیلایناستعفا اتفاق منفی دیگر بعد از اعــام نتایج تحقیقات رابرت مولر،
بودند؛زیرارئیسجمهوروخانمسفیرکهتاآخرسالمیالدی بازرسکلکهدخالتروسیهدرانتخابات 2016راپیگیری
جاریمهماندولتهست،هیچکدامدلیلقانعکنندهایرا میکند،اتفاقبیفتد.سفیرفعالوجنجالیآمریکازمانیکه
برایاینکنارهگیریاعالمنکردند.اولینگمانهزنیهامربوط بحثاخراجتیلرسونمطرحبود،گفتهمیشدکهخودشرا
بهمقالهبینامونشاننیویورکتایمزبودکهباعثایجادهسته برایپستوزارتخارجهآمادهمیکند.اماآمدنمایکپمپئو
مقاومت در دولت ترامپ شده بود .برخی این گمانه را مطرح وجانبولتونبهعنوانوزیرخارجهومشاورامنیتملی،باعث
کردندکهاحتماالهیلیدراینموضوعدستداشتهاست.اما شدکهخانمسفیرنقشاشکمیکمرنگترشود.اماهیلی
فضایبهظاهردورازتنشترامپوهیلیمقابلرسانهها،این همچنان به فعالیتهای به ویژه ضد ایرانــی خود ادامه داد،
گمانهراکمیمبهممیکرد.نیکیهیلیکهدرزمانانتخابات تا جایی که برخی پیش بینی کردند که او رویای شــرکت در
ریاست جمهوری در کمپین مارکو روبیو و از منتقدان ترامپ انتخاباتریاستجمهوریرادرسرمیپروراند.بااعالمخبر
بود ،پس از تشکیل دولت جدید ،قبل از وزیر دفاع و خارجه،
به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل معرفی شد .هیلی که
فراخبر
با خیلی از موضوعــات از جمله ضدیــت با ایــران ،حمایت از
اســرائیل و اعمال تحریمهای کره شــمالی با ترامپ همنظر
و موافق و طی دوره حدود دو ســاله خود با سیاست خارجی
یک استعفا  ،سه فرضیه
نامشــخص یا متضاد کاخ ســفید نیــز مواجه بــود و گاهی در
گرچــه کنــاره گیــری و برکنــاری هــای جنجالــی و غیر
خصوصبرخیموضوعاتبارئیسجمهوراختالفداشت.
منتظره ،بخشــی از فعالیــت های روزمره دولــت دونالد
نیکیهیلیبااعمالفشاربرکرهشمالیبانظرسالگذشته
ترامپ بوده است ،اما نحوه انتشــار خبراستعفای نیکی
رئیس جمهور موافق بود و توانست در این زمینه قطعنامهای
هیلی ،فرضیات مختلفی را مطرح کرده اســت .فرضیه
را در شــورای امنیت سازمان ملل به تصویب برســاند ،اما در
جدایی دوستانه  :بر اســاس این فرضیه ،هیلی به شکل
ادامه کار او با رویکرد آشتی و دوســتانه ترامپ با کیم جونگ
دوستانه و بر اساس دالیل شخصی از دولت ترامپ جدا
اون،رهبرکرهشمالیمخالفبود.یکیدیگرازنقاطواگرایی
شــده اســت و ترامپ با برگزاری مراســم اعالم این خبر
بینرئیسجمهوروخانمسفیرمربوطبهروسیهودخالتاین
کناره گیری در اتاق بیضی کاخ ســفید ،رابطه دوستانه
کشوردرانتخاباتآمریکابود.حتیدرمقطعینیکیهیلیاز
خود بــا هیلی را بــه نمایش گذاشــت .هیلــی هم ضمن
اعمالدورجدیدتحریمهاعلیهروسیهخبردادکهاینموضوع
تجلیل از ترامــپ و خانــواده اش ،جدایی دوســتانه را به
درادامهازسویکاخسفیدردشد.هیلیشایدضدروسترین
چهرهدولتترامپبود،موضوعیکهچندانخوشایندرئیس

استعفا،ذهنهابهسمتوسویاحتمالآمادهشدناوبرای
انتخابات  2020رفت .خبری که شــبیه خبــر کنارهگیری
امانوئل ماکرون در سال  2016از کابینه دولت فرانسه بود
که سال بعدش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد؛ به ویژه
این که هیلی دیروز گفت که هر از گاهی به اظهار نظر درباره
موضوعاتمهمخواهدپرداخت.امااوبالفاصلهگفتکهقصد
شرکتدرانتخابات 2020رانداردوازکمپینترامپحمایت
خواهدکرد.اماهمچنانبرخیمانندبیلکریستول،سردبیر
محافظــهکار هفتهنامه ویکلــی اســتاندارد از نامزدی هیلی
استقبالمیکنند.حالاگرهیلیدرانتخابات 2020نامزد
نشود،بحثنامزدیاوبرای 2024نیزمیتواندمطرحباشد.
پست سفارت آمریکا در سازمان در گذشته نیز سکوی پرش
خیلیازسیاستمدارانمانندجورجبوشپدر،رئیسجمهور

دفاعی) صرف میکند اما ما بــرای حفاظت از
اروپا 4.3درصد هزینه میکنیم .یک نفر بیاید
و دلیل ایــن را برای مــن توضیح دهــد .رقمها
وحشتناکهستند».ترامپدربخشدیگریاز
سخنرانی خود ،خاطرهای درباره توافق دولت
«باراک» اوباما برای اســتقرار سامانه موشکی
«تاد» در کره جنوبــی مطرح کرد و به شــدت از
دولت قبلــی آمریکا بــه دلیل قبــول پرداختن
هزینههایاینسامانهانتقادکرد.اوگفت«:کره
جنوبیکشورثروتمندیاست،چراآمریکاباید
هزینههایحفاظتازآنهادربرابرکرهشمالی
را بدهد؟» رئیسجمهور آمریکا در این خاطره
خود،بهاظهارنظرخصوصییکیازژنرالهای
ارشدارتشآمریکاخطاببهاودرکاخسفیدهم
اشارهکردکهدرآناینژنرالگفتهبود«:قربان!
کرهجنوبیمتحدماستودولتاوبامااینتوافق
را با آن ها امضا کرد» .ترامپ افــزود( :به ژنرال
گفتم) «من به این که دولــت اوباما با این توافق
موافقت کرده ،هیچ اهمیتــی نمیدهم ،اصال
برایمنمهمنیست».

اسبق ،ســوزان رایس ،مشــاور امنیت ملی اســبق ،مادلین
آلبرایت،وزیرخارجهاسبقوجانبولتون،مشاورامنیتملی
فعلیآمریکابودهاست.سفیرآمریکادرسازمانمللکهعضو
شــورای امنیت ،بدنه مهم تصمیمگیری در زمینه سیاســت
خارجینیزهستماهگذشتهدرمقالهایدرواشنگتنپست
بااشارهبهبرخیاختالفاتخودبارئیسجمهورنوشت:من
با رئیس جمهــور درباره هر چیزی موافق نیســتم .زمانی که
اختالف باشد ،مســیر درســت و غلطی برای پرداختن به آن
هست .من گوشی تلفن را برمیدارم و با او تماس میگیرم یا
اینکهاوراشخصامالقاتمیکنم.
▪جایگزینهایاحتمالیهیلی

جدایازاهمیتدلیلکنارهگیرینیکیهیلی،بحثمربوط
به جایگزینان او هم مهم است .خود هیلی هنگام اعالم خبر
استعفابهتمجیدازایوانکاترامپ،دختروجردکوشنر،داماد
رئیس جمهور پرداخت؛ اقدامی که شــاید تلویحــا به عنوان
پیشــنهاد انتخاب آن ها به عنوان سفیر جدید تلقی شود .اما
ترامپ با بیان این که اسامی زیادی مطرح است ،دخترش را
گزینه خیلی خوبی برای این سمت دانست ،اما گفت که اگر
این کار را بکند ،به پارتی بازی متهم خواهد شد .در این میان
نام دینا پاول ،معاون مشــاور امنیت ملی سابق آمریکا و یکی
از مدیران ارشد گلدمن ساکس بیشتر از بقیه در رسانهها به
عنوان جایگزین هیلی مطرح میشــود .پاول که متولد مصر
اســت ،در نیویورک زندگی میکند و برای قبول این ســمت
زمان خواســته اســت تــا مســائل خانوادگــی و کار (گلدمن
ساکس)رابررسیکند.اوپیشتربهخاطررسیدگیبهکودکان
و خانواده خود دولت را ترک کرد و گفته میشود که از شغل
فعلیاشراضیاست.امااوهمچنانمطرحترینگزینهبرای
سفارتدرسازمانمللاست؛هرچندمنتقداناورابهحمایت
از «جهانیشدن» (گلوبالیسم) متهم میکنند که در تعارض
با رویکرد «نخســت آمریکا»ی ترامپ است .نیکی هیلی آخر
هفتهگذشته،درتوئیترخودتصویریرامنتشرکردکهاوبادینا
پاولونامزدشروییکقایقبودند.فرددیگریکهنامشبه
گوشمیرسدریچاردگرنل،سفیرهمجنسگرایآمریکادر
آلمان است که قبال سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان
مللهمبودهاست.کلیکرافت،سفیرآمریکادرکاناداهماز
جملهافرادحاضردرفهرستپیشنهادیاست.برایانهوک،
رئیسگروهاقدامایرانونمایندهویژهدرامورایرانهمازجمله
افرادی اســت که برای تصدی این ســمت بررسی میشود.
هوک از جمله مدیران ارشد در وزارت خارجه آمریکاست که
بعد از دوران تیلرسون و در زمان وزیر خارجه جدید همچنان
از مدیران این وزارتخانه باقی مانده اســت و تقریبا از زیر و بم
اتفاقــات وزارت خارجــه طــی دوره کمتر از دو ســال تصدی
دولت فعلی آگاه است .انتخاب جایگزین هیلی ،گویای این
نکتهخواهدبودکهدولتچهنگرشورویکردیرابهسازمان
مللخواهدداشت.

کنگره آمریــکا که نهــاد اصلی قانونگــذاری در این کشــور
محسوبمیشودازدومجلسنمایندگانوسناتشکیلشده
است.قوهمقننهدومجلسیحاصلتالشبنیانگذاراندولت
ایاالتمتحدهبهمنظوررعایتبرابریبینتمامایاالتدرعین
توجه به حقوق مردم این ایاالت و تضییع نشدن حقوق مردم
درایاالتپرجمعیتاست.بهگونهایکهعالوهبررعایتحق
تمام مردم آمریکا مبنی بر تعیین سرنوشــت کشــور ،برابری
تمام ایاالت در مسائل بســیار مهم همچون انتصاب مقامات
عالی کشور ،حفظ شود .دو مجلس آمریکا دارای اختیارات
برابرهستندبهجزاینکهطبققانوناساسیوظیفهتصویب
معاهدات امضاشده توســط ایاالتمتحده و همچنین تایید
انتصاب مقامات اجرایی ارشــد فدرال و مقامــات قضایی به
ســنا سپردهشــده اســت .عالوه بر این پیشنویــس هرگونه
قانون مربوط به افزایش مالیات بایــد در مجلس نمایندگان
تهیه شــود؛ درعینحال حق اصالح یا رد این پیشنویسها
برای سنا محفوظ اســت.عوامل متعددی ازجمله سازمان
غیرمتمرکز حزبی و تمایــات خاص احــزاب محلی ،نظام
ایالتی گسترده و تقابل ملیگرایی و منطقهگرایی ،تأثیرات
دولت بــر کنگره ،وجــود گروههای متعدد فشــار و البیگر،
شــیوه انتخــاب نماینــدگان و تأثیــرات انتخابــات محلی و
درنهایت تأثیرات مبتنی بر شخصیت افراد منجر شده است
تا کنگــره آمریکا ،رهبــری واحدی در مقایســه بــا آن چه در
نظامهای مجلسی مشاهده میشود ،نداشته باشد .نتیجه
تعامل متغیرهای فوق در کنگــره آمریکا نظام دائم ًا در حال
تغییررأیدهیاستکهبراساسبرایندمتغیرهایگوناگون
در هر زمان ،جهتگیــری کنگره را تعییــن میکند و منجر
میشودتانمایندگانکنگرهخودرامجازبدانندکهمتناسب
بااهمیت موضوع یا تأثیرپذیــری از یک یا چند عامل خاص،
در جزئیترین مسائل محلی مربوط به ایالتهای آمریکا نیز
نقش عمدهای ایفا کنند.
▪روندقانونگذاریدرکنگره

شرایطسیاسیوعواملمتعددتأثیرگذاربرروندقانونگذاری
در ایاالتمتحده باعث شــده اســت تا پدران بنیانگذار این
کشورمسیرمنحصربهفردیرابرایتصویبقوانیندرآمریکا
برگزینندکهالبتهبیانتفصیلیآنازحوصلهایننوشتارخارج
است.بهطورکلیبرایتصویبیکالیحهدرکنگرهآمریکا،آن
الیحه باید بهطور جداگانه در هریک از دو مجلس نمایندگان
و سنا تصویب شود .بدین منظور ابتدا لوایح توسط سناتورها
یا نمایندگان به کنگره معرفی میشوند ،بعد از اولین قرائت
رسمیدرهریکازدومجلس،مجلسینهرالیحهرابهمنظور
بررســی ،به کمیته تخصصی مرتبط با آن میفرســتند .هم
اکنون مجلس نمایندگان و سنا به ترتیب هرکدام  21و 16
کمیته اصلی دارند .البته باید به این نکته نیز اشــاره کرد که
هر کمیته اصلی به فراخور موضوعات تخصصی مرتبط با آن
تعدادی کمیته فرعی دارد که به کمیته اصلــی این امکان را
میدهد تا در صورت لزوم الیحه را برای بررسی بیشتر به آن
ارجاع دهد .کمیتههای تخصصی پس از بررســی الیحه ،آن
را برای تصویب به صحن مجلس میفرستند .ازآن جاییکه
هرروزطرحهایمختلفیبهطورهمزماندرهریکازکمیتهها
بررسی می شوند ،تنظیم اولویت بررســی قوانین در هر یک
از دو مجلس اهمیت خاصی مــی یابد .وظیفه تعیین اولویت
بررســی لوایح در مجلس نمایندگان بر عهده "کمیته تنظیم
مقــررات مجلس نمایندگان" اســت کــه از ترکیــب اعضای
حزب اکثریت و اقلیت با نســبت دو به یک تشکیل میشود.
در مجلس سنا نیز این وظیفه را رهبر حزب اکثریت به عهده
میگیرد .اهمیت تنظیم اولویت بررسی قوانین زمانی خود
را بهخوبــی نشــان میدهد کــه در مــواردی کمیتــه تنظیم
مقررات یا رهبر حزب اکثریت در سنا با استفاده از اختیارات
خود از مطرحشــدن الیحهای خــاص -که احتمــا ًال با منافع
آنان متعارض است -در مجلس نمایندگان یا سنا جلوگیری
کنند .همانندانتخاباتریاستجمهوری،انتخاباتکنگره
نیز بهصورت دومرحلهای انجام میشود به این صورت که در
ابتدامردمهرایالتمنطبقباقوانینایالتخوددرانتخابات
مقدماتی شــرکت میکنند تا نامزدهای اصلی هــر حزب را
برای شــرکت در انتخابــات اصلی انتخاب کننــد .مهمترین
پیامد انتخابات مقدماتی فراهم کردن امــکان تأثیرگذاری
عامه مردم بر دیوانساالری حزبی اســت .درخور ذکر است،
موفقیــت نامزدهای نزدیک بــه رئیسجمهــور در انتخابات
مقدماتیکنگرهمیتواندمعیارخوبیبرایسنجشمحبوبیت
وی در میان طرفداران حزب خود باشد.شیوه منحصربهفرد
انتخابات کنگره عالوه بر این که ثبات نظام قانونگذاری در
ایاالتمتحده را در پی دارد ســبب میشود تا رئیسجمهور
ایاالتمتحده تنها دو ســال پس از به دست گرفتن قدرت با
چالشی به نام انتخابات میاندورهای مواجه شود .اهمیت
انتخابات میــاندورهای کنگره برای رئیسجمهــور به این
دلیل اســت که این انتخابات ممکن است منجر به تصاحب
اکثریت کنگــره توســط حــزب مخالف او شــود کــه در این
صورت ،مجلس نمایندگان قــادر خواهد بود درزمینه طرح
لوایح مرتبط با بودجه ،مالیات و سنا درزمینه تایید مقامات
عالی کشور ،رئیسجمهور را با چالش مواجه کند .درنهایت
باید به این نکته توجه داشــت که در انتخابات میاندورهای
تمایل عرفی رأیدهنــدگان به حزب مخالف رئیسجمهور
بهمنظور ایجاد تعادل در ارکان قدرت است بنابراین موفق
نبودنحزبدولتدرانتخاباتمیاندورهایلزوم ًابهمعنای
ناکارآمدی یا محبوب نبودن دولت نیست.
مصطفیجوکار

چهره روز

امیرعلی ابوالفتح

تصویر کشید .فرضیه جدایی خصمانه :بر خالف نمایش
تلویزیونــی در کاخ ســفید و لبخندهــای مکــرر ترامپ و
هیلی،رئیسجمهورآمریکااستعفایسفیراینکشوردر
سازمان ملل را به این دلیل پذیرفت که اختالفات میان
دو طرف از مدت ها پیش علنی شده بود .انتقاد کم سابقه
هیلی از ترامپ بر ســر موضوع درگیری نژادی در شــهر
شارلوتزویل و همچنین اختالف نظر بر سر موضوع کره
شــمالی ،امکان ادامه همکاری هیلی با ترامپ را از بین
برده بود ضمن این که برخی گمانه زنی ها از آن حکایت
داشــت که چه بســا نویســنده مقاله جنجالی نیویورک

تایمزباعنوان"منبخشیازهستهمقاومتدولتترامپ
هستم " هیلی بوده است .فرضیه فرار از رسوایی :برخی
شواهد حکایت از آن دارد که نهاد بررسی کننده سالمت
اخالقی مقامــات دولتی به برخی تخلفــات مالی نیکی
هیلــی ،از جمله اســتفاده از هواپیماهــای خصوصی به
صورت مجانی پی برده است و چه بسا در نهایت ،اتهامات
رسمیمتوجهسفیرآمریکادرسازمانمللمیشد.ازاین
رو ،ترامپ و هیلی تصمیم گرفتند بــا پایان دادن حضور
هیلــی در دولت ،از بــروز یک رســوایی بــزرگ آن هم در
آستانهبرگزاریانتخاباتمیاندورهایجلوگیریکنند  .

نیکی هیلی نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان ملل
پس از استعفای خود در دیدار با ترامپ « ،جرد کوشنر»
مشاور و داماد دونالد ترامپ را "نابغه مخفی" کاخ سفید
دانســت .برخی این جمله هیلی را کنایــه ای به نقش
کوشنر در پشت پرده تصمیمات ترامپ و حتی برکناری
وی دانسته اند.
CMYK

