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استیضاحاجتنابناپذیر؛
ترامپ باید برود

مریمعالمهزاده

آغاز فرایند اســتیضاح ترامپ، دیگر غیرقابل 
فرار است. اگر رئیس جمهور آمریکا استعفا ندهد، 
فشار عمومی بر رهبران دموکرات ها به طور حتم 
آغازگر فرایند استیضاح وی در سال آینده خواهد 
بود. بســیاری از مردم بر اساس تئوری سکون فکر 
می کنند: هر چیزی در همان حالتی که هســت 
باقی می ماند؛ اما آن ها فکر نمی کنند که فرضیات 

با جریانات به حرکت درمی آیند.
مهم نیست که شــواهد کافی برای استیضاح 
ترامپ موجود باشــد یا خیر؛ حتی اگر تحقیقات 
رابرت مولر، بــازرس ویژه، به صورت دســتوری 
متوقف شود، ما از همه مســائلی که او یافته است، 
آگاه می شویم. تعداد قابل توجهی از کاندیداهای 
جمهوری خواه دوست نداشــتند که در انتخابات 
میان دوره زیر چتر ترامپ حضور پیدا کنند و نتیجه 
این دور از انتخابات نیز به واقع تقویت کننده جایگاه 
وی در حزبش نبود و جایگاه سیاســی او که مدتی 
است تضعیف شده، همچون بهمن در حال سقوط 

است.
پس از انتخابات میان دوره آمریکا شاهد افشای 
مسائل مهمی در مورد مشاور پیشین رئیس جمهور 
و همچنین رسوایی هایی شــامل شخص ترامپ 
بودیم. شهرت فساد شــخصی ترامپ، به ویژه در 
جایگاه ریاســت جمهوری که احتماالً  سیاســت  
خارجی وی را نیز متأثر کرده است، روزبه روز قدرت 
می گیرد. حــاال بعد از مــدت کوتاهی موضوعات 
دیگری پیش آمده است؛ تصمیم عجوالنه ترامپ 
برای خروج از ســوریه، اســتعفای ناگهانی جیم 
ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در پی آن، سقوط آزاد بازار 
سهام، تعطیلی بی هدف بخشــی از دولت آمریکا، 
که مورد آخر منجر به بیداری حس هشدار در بین 

بسیاری از جمهوری خواهان شده است.
کلمه اســتیضاح همواره بامعنای ترک کردن 
تعریف شده است؛ اســتیضاح پوچ بیل کلینتون 
حداقل چارچوب خوبی به آن داد و استیضاح را با 
انتقام سیاســی هم رده کرد؛ اما استیضاح از انتقام 
سیاسی بســیار مهم تر و جدی تر است: استیضاح 

نقش حیاتی در عملکرد دموکراسی دارد.

اســتیضاح درواقع ابــزاری برای پاســخگو 
نگه داشتن رئیس جمهور در بین دو انتخابات است. 
استیضاح تمایزی بین رئیس جمهور و پادشاه است، 
بنیان گذاران دموکراسی درواقع آن را تعریف کردند 
تا نمایندگان مردم برای شایســته بودن یا نبودن 
شخصی که مردم انتخاب کرده اند، تصمیم بگیرند.

بنیان گذاران درواقع آگاه بودند که تغییر نتیجه 
انتخابات باید با وسواس انجام شود و از این قدرت 
برای مســائل حزبی یا فرقه بهره گیری نشود. بر 
همین اساس در قانون اساســی آمریکا، مقررات 
برکناری رئیس جمهور از ســوی کنگره به شدت 
سخت تنظیم شد که بر اساس آن پس از استیضاح 
در مجلس نمایندگان، دوسوم از اعضای سنا نیز باید 

به این استیضاح رأی دهند.
حقیقتی که در مورد قصد اســتیضاح ترامپ 
نادیده  انگاشته شده، این اســت که او صرفاً  برای 
جرائم اثبات نشــده اش اســتیضاح نمی شــود، 
دســتیاران او هم اقداماتــی انجــام داده اند که 
اثبات شده اســت و می تواند برای رئیس جمهور 

استیضاح ساز باشد.
بحران ریاســت جمهوری کنونــی دو نتیجه 
احتمالــی دارد: یا آنکــه اتهامات علیــه ترامپ و 
خانواده اش او را در تله اندازد؛ که او را وادار به استعفا 
کند؛ یا اینکه مقابل دستور خروج کنگره بایستد؛ که 

دومی کار بسیار سخت تری است.
اینکه بگوییم مجلس با برتری جمهوری خواهان 
تعداد آرای الزم برای استیضاح را بدست نمی آورد، 
دیدگاه درســتی نیست؛ حالت ســکون کنونی 
ممکن است به چنین نتیجه ای برساند، اما شرایط 
در حال تغییر است؛ همین حاال خیلی از حامیان 
ترامپ سیاســت های اخیر وی از جمله حمایت از 
قتل خاشــقجی و تصمیم برای ترک سوریه را زیر 
سوال برده اند.  از طرفی با وجود رسوایی های رو به 
فزونی ترامپ حتی اگر مجلس نتواند اســتیضاح 
موفق داشته باشــد، می تواند با فشارهای حقوقی 
ترامپ را به مسائل بعد از ریاست جمهوری تهدید 
کند که در این صورت امکان دارد ترامپ همچون 
نیکسون با گذاشتن شرط حمایت حقوقی پس از 

ریاست جمهوری خود، کناره گیری کند.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

نیویورک تایمــز در گزارشــی 
نوشــت:  جنگ داخلی در اســتان 
دارفور سودان همه امیدهای هاگر 
شومو احمد، را از بین برد. مهاجمان 
گاو خانوادگی آن هــا را دزدیدند و 
ده ها سال خونریزی، پدر و مادر او را 

فقیر و فقیرتر کرد.
ولی ناگهان اوضاع عوض شــد؛ 
عربســتان روی دیگری از زندگی 
را پیش روی او گذاشــت: سلطنت 
سعودی پیشــنهاد داد که اگر هاگر 
به ارتش سعودی ملحق شود و هزار 
و دویســت کیلومتر آن طرف تر در 
مرز یمن بجنگد،  به او 10 هزار دالر 

پاداش می دهد.
هاگر که آن زمان 14 سال بیشتر 
نداشــت، حتی نمی دانســت یمن 
روی نقشه کجاست. مادرش از این 
پیشــنهاد نگران شــد، هاگر که به 
زحمت از یک جنگ داخلی هولناک 
نجات پیدا کرده بود، چطور می شد 
به جنگ دیگری فرستاده شود؟ اما 
بزرگان خانــواده در نهایت مادر را 
مجبور به تن دادن بــه این  انتخاب 

کردند.
وی چند روز پیش در مصاحبه ای 
که در خارتوم پایتخت ســودان در 
روز تولد 16 سالگی  خود انجام داد، 
گفت: خانواده ها می دانستند که تنها 
راه تغییر زندگی آن ها، ملحق شدن 
پسرشان به این جنگ و آوردن پول 

به خانه است.
ســازمان ملل متحد، جنگ در 
یمن را بزرگ ترین بحران بشــری 
نامیده اســت. بــر اســاس اعالم 
گروه های امــداد، محاصــره همه 
جانبه از سوی ســعودی ها و شرکا 
، 12 میلیون نفــر را به مرز قحطی و 
 85 هزار کودک را به نابودی کشانده 

است.

پولنفتدرراهجنگ
سعودی ها که به رهبری شاهزاده 
محمد بن ســلمان این جنگ را راه 
انداخته اند، مدعی هســتند، قصد 
دارند یمنی ها را از دســت فرقه ای 
که از سوی ایران حمایت می شود، 
نجات دهند. اما برای انجام این مهم 
ســعودی ها به دارایی های گسترده 
نفتی خود برای تغذیه جنگ تکیه و 
به واسطه آن بیشتر نیروهای درگیر 
در جنگ را با اجاره سربازان سودانی 
تأمین کرده اند که به گفته خود این 
سربازان بیشتر این افراد، ده ها هزار 
سودانی ناامید از جنگ داخلی استان 

دارفور و اغلب کودک هستند.
بــه گفتــه چندین ســودانی 
بازگشته از جنگ و همچنین وکالی 
این کشــور که در تالش برای رصد 
این موضوع هســتند، در کل جنگ 
چهار ســاله یمن، نزدیــک به 14 
هزار ستیزه جوی ســودانی در کنار 
شــبهه نظامیان محلی، همســو با 
ســعودی ها در جنــگ علیه یمن 

شرکت دارند.
به نظر می رســد که تقریباً تمام 
جنگجویان ســودانی که به جنگ 
یمن آمده اند، از مناطق جنگ زده و 
فقیرنشین دارفور آمده باشند، جایی 
که 300 هزار نفر در طــول دوران 
جنگ چند ده ساله بر سر زمین های 
زراعی و سایر منابع کمیاب، کشته 
و یک میلیــون و 200هزار نفر آواره 

شدند.
بیشــتر ایــن افــراد از قبیلــه 
شــبه نظامی موســوم به نیروهای 
حمایت سریع هســتند که پیش تر 
نام جانجاوید داشتند. در منازعات 
دارفور این گروه بــه دلیل تجاوزات 
گســترده به زنان و دختران، کشتار 
بی رحمانــه و دیگــر جرایــم، در 
مظان اتهام بودند و حاال به شــکل 
رســمی و نظام مند در جنگ یمن 

حضور یافته اند. به گفته ســربازان 
بازگشــته، بین 20 تــا 40 درصد 
ارتش ائتالف را کودکان تشــکیل 
می دهــد و خانواده هــای این افراد 
گاهی برای حضور کــودکان 14 تا 
 17 ساله خود به افسران جنگ رشوه 

می پردازند.
جنگبادستهبازی

به اذعان ســربازان ســودانی، 
فرماندهــان ســعودی و اماراتــی 
تجهیزات رادیویی و سیســتم های 
جی پی اس را به فرمانده هر گروهان 
که خود سودانی اســت، داده اند تا 
جنــگ را از راه دور هدایت کنند و 
خــود از جبهــه دور بمانند. محمد 
ســلیمان الفادیل، که سودانی تازه 
از جنگ بازگشــته است، می گوید: 
آن ها هیچ وقت کنار ما نمی جنگند؛ 
همه دستورات به واسطه ابزارهای 
رادیویــی و تلفنــی به ســربازان 

می رسد.
صرفاً چند هزار اماراتی در اطراف 
بندر عدن حاضر هســتند، اما باقی 
نیروهای ائتالف به واســطه اعتبار 

مالی در این جنگ حضور دارند. 
بــا وجــود مخالفــت مجلس 
پاکستان، این کشــور هزار نیروی 
ارتش را بــرای تقویــت نیروهای 
ســعودی اعزام کــرده  و اردن نیز 
جت ها و مشــاوران نظامی خود را 
به جنگ فرســتاده اســت؛ هر دو 
این دولت ها به شــدت به سلطنت 
سعودی وابستگی اقتصادی دارند. 
)گزارشی در سازمان ملل نیز نشان 
می دهد کشور اریتره نیز 400 نفر را 

به این جنگ اعزام کرده است.(
امــا در ســودان داســتان فرق 
می کند؛ پول های ســعودی به طور 
مســتقیم به پیکارجویان یا به قول 
منتقــدان بــه مزدوران می رســد 
و اقتصــاد این کشــور را به صورت 

غیرمستقیم تقویت می کند.

سربازانصادراتی
یــک کارمنــد بانک و مشــاور 
اقتصادی ســودانی می گوید: مردم 
ناامید هســتند و می جنگند، چون 
می دانند سودان آینده ای ندارد. ما 
سربازان را همچون کاال در ازای ارز 

خارجی صادر می کنیم.
ســخنگوی ائتــالف ســعودی 
درعین حال در بیانیه ای عنوان کرد 
که آن ها بــرای بازگرداندن دولت 
رسمی یمن می جنگند و نیروهای 
ائتالف تمامــی قوانین بشــری و 
حقوقی بین المللی از جمله عدم به 
خدمت گیری کودکان را در جنگ 

رعایت می کنند.
ترکی المالکــی، در ایــن بیانیه 
گفت: اتهامات به کارگیری کودکان 
در صفــوف ســودانی ها تخیلی و 
بی اساس هستند. مقامات عربستان 
همچنین مدعی هستند که سربازان 
خودشان نیز در این جبهه ها کشته  
شــده اند، امــا از ارائه آمــار امتناع 

کردند.
ســربازان ســودانی کار ائتالف 
را در توســعه  جنگ بســیار راحت 
کردند، چرا که کشته  شدن سربازان 
خودشــان، می توانســت صبــر 

خانواده های آن ها را لبریز کند.
سربازان ســودانی برخی مواقع 
برای پشتیبانی ستیزه جویان یمنی 

در خط  مقــدم به خدمــت گرفته  
می شــوند،  اما خــود جنگ جویان 
ســودانی اصرار دارند که آن ها سد 
اصلی در مقابل حوثی ها،  دشــمن 

اصلی سعودی ها هستند.
فادیل یکی از ســربازان سودانی 
می گویــد: بدون مــا، حوثی ها کل 
عربســتان،  حتی مکه را می گیرند. 
رت  ا ز ســخنگویان وز یکــی ا
امورخارجه سودان از اظهارنظر در 
مورد تعــداد ســربازان، تلفات و یا 
میزان پرداختی به آن ها امتناع کرد، 
اما گفت ســودان برای صلح و ثبات 

منطقه می جنگد.
وزیر دفاع سودان ماه می گذشته 
)اردیبهشــت - خرداد(، ائتالف را 
تهدید به ترک جنــگ کرد و گفت:  
برای ثبات و منافع ســودان در حال 
ارزیابی حضور در جنگ هستیم. به 
عقیده برخی دیپلمات ها این بیانیه 
سودان در واقع تقاضای کمک مالی 
بیشــتر از عربســتان و امارات بود؛ 
بیانیه ای که بی جواب ماند و اقتصاد 
سودان لرزان تر شد و خارطوم کوتاه 

آمد و سربازان باز هم به یمن رفتند.
مصونیتجهانیبهلطف

سربازانجهانی
 ، لبشــیر ا ز طرفــی عمــر  ا
رئیس جمهور ســودان، به واسطه 
این سربازان، متحدان ارزشمندی 
بدســت آورد و انــزوای بین المللی 
خود را پس از سال ها اندکی تسکین 
داد. ایاالت متحده دولت بشیر را به 
مدت بیش از دو دهه حامی تروریسم 
معرفی و دیوان بین المللی کیفری 
حکم دستگیری او را به دلیل جرایم 

جنگی در دارفور صادر کرده بود.
تا همین اواخر عربستان و امارات 
به دلیل ارتباط ســودان بــا ایران و 
قطر، فاصله خود را با بشــیر حفظ 
کــرده بودنــد. اما بــه لطف جنگ 
یمن، بشیر از حمایات دیپلماتیک 
رهبران عرب خلیج فارس برخوردار 
شد و آن ها به واشــنگتن نیز فشار 
آوردند تــا روابط خود با ســودان را 
بهبود دهد. پرداخت های سعودی 
به ســربازان برای سودان از اهمیت 
باالیی برخوردار است؛ تورم در این 
کشــور به 70 درصد رسیده است و 
مردم حتی در پایتخــت برای نان، 
سوخت و دریافت پول از بانک صف 
می کشــند. در ماه جــاری حداقل 
9 نفر در درگیری با پلیس کشــته 

شدند.
اســتان دارفور جنگ های دیگر 
را هم تأمیــن می کند. بر اســاس 
یافته های ســازمان ملل، قباًل این 
سربازان در جبهه علیه اسالم گرایان 

لیبیایی جنگیده بودند.
به گفته ســربازانی که از جنگ 
بازگشته اند، آن ها ابتدا با هواپیما به 
کمپ هایی برده می شــوند تا مجهز 
به تجهیزات جنگی ساخت آمریکا 
شــوند و دو تا چهــار هفته آموزش 

ببینند.

پولخون
ســربازان دســتمزد خود را به 
ریال ســعودی دریافت می کنند و 
دستمزدها از 480 دالر در ماه برای 
افراد 14 ساله بی تجربه آغاز می شود 
و تــا 530 دالر برای افســران عضو 
جانجاوود متغیر است و عالوه بر آن 
اگر در هر ماه در جنگی حضور یابند، 
185 تــا 285 دالر ماهانه بیشــتر 

دریافت می کنند.
اگر زنده بمانند، در هر دوره شش 
ماهه آن ها 10 هزار دالر نیز به پول 
رایج سودان دریافت می کنند؛ این 
پول به حساب افراد در بانک فیصل 
ســودان، متعلق به عربستان، واریز 
می شــود. این در حالی اســت که 
یک دکتر ســودانی اگر همزمان در 
چندجا کار کنــد، در نهایت ماهانه 

500 دالر دریافتی دارد.
عبدالرحیم 32 ساله عضو قبیله 
رزیقات عنــوان می کند که ســال 
گذشته برای پیوســتن برادرش به 
ارتــش ســعود، 1360 دالر به یک 
افسر محلی رشــوه دادند و برادرش 
چند ماه بعد در یمن کشــته شد و 
خانواده اش 35 هــزار دالر به پول 
سودان غرامت دریافت کردند که به 
دلیل محدودیت های بانکی امکان 
دریافــت همه آن به صــورت یکجا 
وجود نــدارد. این ســربازان اذعان 
دارند که فرماندهان سودانی به آن ها 
می گویند، بیشتر از ارزش پولی که 

به شما داده می شود نجنگید.
آمار ســربازان از جنگ بازگشته 
متفاوت اســت، اما آن هــا درمورد 
تعداد کشته های گردان های 500 
تا 750 نفری خــود از اعداد 135 تا 
200 نفری صحبــت می کنند که 
بیشترشان با مین ها و موشک های 

حوثی ها کشته می شوند.
هاگر که دو ســال در جبهه بود، 
می گویــد: گروهان آن ها در ســفر 
زمینی به عدن 20 نفــر، در جریان 
اولین نبرد 22 نفر، نبرد دوم 35 نفر 
و در مجموع 180 نفر را در طول دو 

سال از دست دادند.
وقتی از هاگر ســوال می شــود 
که جنگ چطور بــود، خنده تلخی 
می زند و می گوید: ترسناک. حاال او 
بازگشته و خوشحال است، او عالوه 
بر خانه برای خانــواده اش 10 گاو 

خریده است.

سعودیهاسربازانفقیرسودانیرابرایجنگیمناجیرمیکنند

پول خونت را بگیر

گزارش

سیناسبزیان

روز گذشته )هشتم دی ماه( شبه نظامیان 
حوثی، با حضور ناظران سازمان ملل متحد، 
به طور رسمی بندر الحدیده را همسو با توافق 
اســتکهلم، به نیروهای اداره گارد ســاحلی 

تحویل دادند.
شبکه خبری روســیا الیوم گزارش کرد 
که قبل از جنگ یمن نیروهای گارد ساحلی 

مسئول اداره این بندر بودند.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن زیــر مجموعه انصــاراهلل در این رابطه 

گفت: از شب گذشته استقرار نیروهای ما در 
بندر الحدیده بر اساس توافق سوئد در حال 

انجام است.
وی با اشــاره به حمــالت جنگنده های 
ائتالف عربی به بندر حدیده و همچنین 158 
مورد نقض آتش بس گفــت: کمیته نظارت 
سازمان ملل باید از طرف مقابل بخواهد که به 
تعهدات خود پایبند باشند و از محور شرقی 

شهر نیز عقب نشینی کند.
ســلیم المغلس، عضو هیئــت صنعا در 
مذاکرات ســوئد نیز گفت: با حضور پاتریک 
کامرت، رئیس کمیته نظارت ســازمان ملل 

در یمــن، عملیات اســتقرار نیروها در بندر 
الحدیده آغاز شد تا نگرانی های طرف مقابل 

را رفع کنیم.
المغلــس همچنیــن اظهــار کــرد که 
ارتش و کمیته هــای مردمــی از این بندر 
عقب نشــینی کرده انــد و ایــن موضوع به 
 تأیید بازرســان ســازمان ملــل متحد نیز 

رسیده است.
وی با اشاره به الزام اقدام طرف مقابل برای 
شروع مرحله دوم استقرار نیروها گفت:  قرار 
است طرفین طرح مکتوبی در این رابطه تهیه 
کنند و برای دفتر سازمان ملل ارسال کنند و 

این طرح مناطقی که نیروهای طرفین باید از 
آن ها عقب نشینی کنند را مشخص می کند.

ســازمان ملل متحــد نیــز از موافقت 
طرف های یمنی برای ایجــاد گذرگاه های 
انسانی خبر داده است و اعالم کرد: برگزاری 

مجدد نشست مشــترک کمیته هماهنگی 
در بندر الحدیده بــه آغازاجرای مرحله اول 
توافق ســوئد و ایجاد اعتماد دو طرفه برای 
کمک رسانی های بشــر دوستانه منجر شده 

است.

باحضورناظرسازمانمللمتحدصورتگرفت؛

تحویل بندر حدیده به گارد ساحلی

بهگفتهسربازانسودانی،
فرماندهانسعودیو

اماراتیتجهیزاترادیویی
وسیستمهایجیپیاس
رابهفرماندههرگروهان
کهخودسودانیاست،
دادهاندتاجنگراازراه

دورهدایتکنندوخوداز
جبههدوربمانند

پرداختهایسعودیبه
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