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تحلیلگرسیانانپیشبینیمیکند؛
 دوران فاجعه بار انتقال قدرت 

از سوی ترامپ
این دوره ی پســا انتخابــات، فاجعه بار بوده 
اســت. اگرچه همواره این نگرانی  در مورد آنچه 
ممکن اســت در ماه های بین یــک انتخابات 
ریاست جمهوری و مراســم تحلیف اتفاق افتد، 
وجود دارد، چند هفته  اخیر بدترین نگرانی ها را 
در جامعه آمریکا دارد. ژولیان زلیزر، تحلیل گر 
سیاسی سی ان ان در تحلیلی نوشت: دوره انتقال 
قباًل طوالنی تر هم بود. تــا زمان تصویب متمم 
بیستم در ۱۹۳۳، این فاصله از اوایل نوامبر تا ۴ 
مارس که رئیس جمهور تحلیف می شد، به طول 
می انجامید. این وقفه چهار ماهه به کنگره اجازه 
شمارش و گزارش آرا، و به رئیس جمهور منتخب 
نیز فرصت کافی برای ســفر به پایتخت می داد. 
اما مشــکالتی که طی این دوره ممکن اســت 
سر برآورند در کنار پیشــرفت های فناورانه که 
زمان سفر را کوتاه می کنند فشاری برای کوتاه 
کردن زمان این دوره ایجــاد کرد؛ به ویژه بعد از 
زمستان جدایی ننگین ۱۸۶۰ که طی آن آبراهام 
لینکلن، رئیس جمهور منتخــب، پس از اینکه 
چند ایالت جنوبی اتحادیه را به منظور تشکیل 

کنفدراسیون ترک کردند، بی قدرت رها شد.
متمم بیســتم روز تحلیف را بــه ۲۰ ژانویه 
انتقــال داد و ۳ ژانویه را به عنــوان روز آغازین 
کنگره جدید، تعیین کرد. اگر کشــور نیازمند 
آخرین یادآوری برای دلیل ضرورت تغییر بود، 
این یادآوری را پس از انتخابات ۱۹۳۲، زمانی که 
فرانکلین دی. روزولت، رئیس جمهور منتخب 
به خاطر بحران اقتصــادی نزولی رکود بزرگ، 
قادر به آغــاز »نیو دیل« نبــود، دریافت کرد. با 
این حال، معلوم می شــود که حتــی دو ماه هم 
تضمینی برای دوره موقت بدون اشکال نیست. 
دونالد ترامپ از زمان باقی مانده در سمت خود 
برای فعالیت به عنوان یک توپ ویرانگر سیاسی 
اســتفاده کرده، در حالی که آمریکا هنوز تحت 
آسیب شــدید همه گیری کووید ۱۹ قرار دارد. 
ترامپ که ماه ها در حال فریاد کشیدن ادعاهای 
دروغین تقلب انتخاباتی بوده، در تالش برای به 
چالش کشــیدن نتایج انتخابات در ایالت های 
چرخشی کلیدی، چندین دادخواست ناموفق 
را آغاز کرد و نیز با مجالس قانون گذاری ایالتی 
تماس گرفت تا آن ها را قانع کند از جانب او دست 
به مداخله بزنند. حتی زمانی که این استراتژی 
هم بی ثمر واقع شد و تالش او برای چنگ زنی به 
قدرت به طور فزاینده ای درمانده به نظر رسید، 
رئیس جمهوری بدون هیچ شواهد معتبری به 

طرح ادعای تقلب در انتخابات، ادامه داد. 

در حالی که رئیس جمهــور در تالش های 
خود برای تغییر نتیجــه انتخابات ناموفق بوده، 
ممکن است در کاشت بی اعتمادی و برافروختن 
شــعله های فضای سیاسی ســمی موفق شده 
باشد و احتماالً حکومت برای جو بایدن، رئیس 

جمهور منتخب را دشوارتر کرده باشد.
رئیس جمهــور آمریکا همچنیــن از زمان 
باقی مانــده تصدی خود بــرای توزیع عفوهای 
ریاســت جمهوری اســتفاده کرده کــه مثال 
بدترین اســتفاده از قدرت قانون اساسی است. 
وی به جای آنکه عفو را به عنوان مکانیســمی 
برای تحقق رحمت و عدالت به کار گیرد، قدرت 
خود را برای دوستانش حفظ کرده است. با توجه 
به همه آنچه طی این دوره انتقال اتفاق افتاده، 
برخی مفسران این پرسش را در سر دارند که آیا 
کنگره باید زمان بین انتخابات و تحلیف را، بیش 
از پیش هم کاهش دهد؟ مشخص نیست انجام 
این امر ممکن یا دلخواه هست یا خیر.  در دورانی 
که مسئولیت های رئیس جمهور در نتیجه رشد 
دولت افزایش یافته، بــرای اجازه زمان کافی به 
رئیس جمهور جدید بــرای ایجاد دولت و آماده 
شــدن برای چالش های پیــش رو، باید حرفی 
برای گفتن وجود داشــته باشــد. آمریکایی ها 
دیگر می دانند در سیستم سیاســی آنها تا چه 
میــزان راه  گریز برای رئیس جمهور هســت تا 
از قدرت سوء اســتفاده و بی ثباتی عظیم ایجاد 
کند. حتی اگر کنگره هــم دوره انتقال را کوتاه 
نکند، محافظت هایی وجود دارد که می تواند به 
کار گرفته شــود. این انتقال دالیل متقنی برای 
بازبینی قوانین انتخاباتی، ارائه شفافیت بیشتر در 
مورد فرآیند تأیید کالج انتخاباتی و مهار قدرت 

اجرایی رئیس جمهور در حال خروج می دهد.

جهاننما
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فرشادگلزاری

با گذشــت ماه ها از کناره گیری 
»حســان دیاب«، نخســت وزیری 
پیشــین لبنان هنوز هیچ دولتی در 
این کشور تشکیل نشده است. گویا 
قرار نیست بالتکلیفی در این کشور 
از بین برود و ما می بینیم که اوضاع در 
این کشور نه تنها تعریفی ندارد، بلکه 
روز به روز هم بدتر و بدتر می شــود. 
حاال نبود دولت، بحران اقتصادی و 
از همه مهم تر پاندمی کرونا، بحرانی 
کمرشــکن را بر ستون فقرات مردم 
این کشور سوار کرده است و به نظر 
می رســد که مشــکالتی در پشت 
پرده وجــود دارد کــه دولتمردان 
نمی خواهند آن را رفع و رجوع کنند. 
تمام این وضعیت را یک انفجار مرموز 
به وجــود آورد. انفجــاری که بندر 
بیروت را نه تنها لرزاند و قسمتی از 
آن را دود کرد و به آســمان فرستاد، 
بلکه موج تخریب آن به حدی بود که 
بسیاری از ساختمان های مسکونی 
و اداری بیــروت از بین رفت. و هنوز 
هم تعدادی از شــهروندان این شهر 
یا تبخیر شــده اند یا اینکه جنازه ای 

از آنها وجود ندارد. تبعات این انفجار 
در فاز اول به خیابان آمدن مردم بود 
ولی از سوی دیگر ما شاهد آن بودیم 
که دامنه اعتراض ها به حدی افزایش 
پیدا کرد که حسان دیاب مجبور به 
ترک صندلی نخست وزیری شد. به 
یاد داریم که او در آن زمان در نطقی 
تلویزیونی گفت که کشــور باید به 
ســوی »شــفافیت« پیش برود و 
مدعی بود »اکنون زمان آن رسیده 

که به سوی مردم بازگردیم«. 
حال با گذشت ماه ها از آن اتفاق 
تلخ و حیــرت آور که بــه چرنوبیِل 
خاورمیانه معروف شــد، نه خبری 
از شفافیت اســت و نه بازگشت به 
سوی مردم! البته این نخستین باری 
نیســت که دولت لبنان بــا چنین 
بحرانی دست وپنجه نرم می کند. از 
سال گذشته میالدی، خیابان های 
بیروت شاهد حضور گسترده مردمی 
بود که از نبود امکانات کافی حیات، 
شــکاف عمیق اقتصادی و فســاد 
گســترده در میان صاحب منصبان 
بــه تنگ آمــده بودنــد. تظاهرات 
سال ۲۰۱۹ در بیروت به استعفای 
»سعد الحریری«، نخست وزیر وقت 
و کابینــه او انجامید کــه دیاب را 
بر ســر کار آورد، هرچند که دیاب 

نیز نتوانســت از موج تغییر در این 
کشور در امان بماند. بحران آنچنان 
ادامه پیدا کرد که »میشــل عون«، 
رئیس جمهوری لبنان طی ماه های 
گذشته ســعد الحریری را بار دیگر 
مسئول تشکیل دولت کرد. انتخاب 
مجدد حریری به نخســت وزیری با 
توافق جریان المســتقبل، جنبش 
اََمل، حزب سوسیالیست به رهبری 
»ولید جنبــالط« جنبش میهنی 
آزاد و حزب مســیحی الطاشــناق 

صورت گرفت . 
ســعد حریری با ۶5 رای موافق 
۱۱۸ نماینده پارلمــان لبنان برای 
ماموریت تشــکیل کابینه معرفی 
شد و بسیاری امیدوار بودند که بلکه 
وضعیت در این کشــور بحران زده 
قدری بهبود یابد کــه البته چنین 
نشــد. اوضاع به حدی خراب است 
که حدود ۱۳ روز پیش »نبیه بری«، 
رئیس مجلس لبنان، عنوان کرد که 
تمامی راه های ممکن برای تشکیل 
دولت جدید به بن بســت رســیده 
اســت. وی وضعیت در این کشور را 
نگران کننده خواند و صراحتاً اعالم 
کرد که » وارد تونلی تاریک شده ایم 
و من نمی دانم چطور قرار است از آن 
بیرون بیاییم.« این در حالی اســت 

که مذاکرات میان گروه های سیاسی 
همچنــان بی نتیجه مانده اســت. 
آخرین دور مذاکرات میان حریری 
و میشل عون بار دیگر بی نتیجه ماند 
و دو طــرف در بیانیه هایی یکدیگر 
را مقصــر تاخیر در تشــکیل دولت 

معرفی کردند. 
بری البته مسئولیت این بحران 
را متوجــه مقام هــای عالی رتبــه 
می داند. او در پاسخ به سوال خبرنگار 
المیادین گفت: اگر ســوال شما این 
اســت که  چرا به بن بست رسیدیم، 
پاســخش قطعا نزد رئیس جمهور 
و نخســت وزیر منصوب است! این 
ســخنان نبیه بری که چسبندگی 

و نزدیکی زیادی بــا حزب اهلل لبنان 
و شیعیان این کشــور دارد به خوبی 
نشــان می دهد که رئیس پارلمان 
این کشور یا در معادالت کم ارزش 
دیده می شــود و او را به محفل های 
سیاسی خود راه نمی دهند، یا اینکه 
اساســاً با راهبردهای سیاســی که 
توسط اهل تسنن و مارونی ها اتخاذ 

می شود، مشکل دارد. 
تعویق،چراوچگونه؟

مســاله مهمی که در اینجا باید 
مورد نظر قرار بگیرد این اســت که 
معادالت سیاســی در لبنان صرفاً 
فقط از ســوی جریان هــا و احزاب 
این کشــور طراحی نمی شود، بلکه 
ما حاال کشــوری مانند فرانسه را در 
این میان داریم که تمام قد به دنبال 

سهم خواهی است. 
فرانســه بارها اعالم کــرده که 
حاضر اســت در تمامی بحران ها با 
بیروت همراهی کند. پس از انفجار 
در پایتخت، ماکــرون بالفاصله به 
لبنان ســفر کرده و وعــده داد که 
کمک هــای شــایانی را در اختیار 
این کشــور بگذارد. وی طی دومین 
ســفر خود در تاریخ یکم سپتامبر 
به بیــروت ضرب االجلــی ۱5 روزه 
را برای تشــکیل کابینه اعالم کرد 
و وعده داد تــا در ماه دســامبر بار 
دیگر به این کشور ســفر کند. البته 
این نقشــه های ماکــرون تماماً بر 
باد شــد و رئیس جمهوری فرانسه 
نتوانســت طی برنامه به لبنان سفر 
کند. پنج شنبه گذشته اعالم شد که 
ماکرون به ویروس کرونا مبتال شده 
اســت و بر همین اساس سفر وی به 

لبنان هم ملغی شد. 
با لغو سفر ماکرون و نبود هرگونه 
نشــانه ای از بهبود اوضاع مشخص 
نیست که وضعیت این کشور به کجا 
خواهد کشید اما باید متوجه باشیم 
که سعد حریری، نخست وزیر مکلف 
لبنان چند روز پیــش پس از دیدار 
با میشــل عــون، رئیس جمهوری 
لبنان در کاخ بعبدا اعالم کرد که ما 
می توانیم فروپاشی را متوقف کنیم 
اما برای آن نیاز به دولت کارشناسان 
و متخصصان داریــم و به این جهت 
ممکن است تشــکیل این دولت  تا 

بعد از سال نو میالدی طول بکشد. در 
همین راستا روزنامه شرق االوسط 
هم اعالم کرده که به تأخیر افتادن 
دولت ممکن اســت طول بکشد و 
اگر عون برخورد مثبتــی با کابینه 
پیشــنهادی حریری نداشته باشد، 
احتماالً تــا بعــد از روی کارآمدن 
جو بایــدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریــکا در ۲۰ ژانویه ایــن روند به 
تاخیر خواهد افتاد. اینکه چرا روند 
تشکیل دولت لبنان به تاخیر افتاده 
است، چند دلیل دارد. دلیل اول این 
است که حریری همچنان از سوی 
ریاض و ابوظبی تحت فشار است. این 
فشار تا جایی باال رفته که روز گذشته 
)یکشنبه( منابع لبنانی اعالم کردند 
که ســعد حریری، به امارات ســفر 
کرده و قرار است سپس به عربستان 

عزیمت کند. 
این ســفرها، آنهم در فضایی که 
همه نگاهشــان به حریری اســت 
و لبنــان از بی دولتی رنــج می برد، 
بــه خوبــی نشــان می دهــد که 
صحنه گردان ایــن روزهای بیروت 
جریان ۱۴ مــارس و طیف منتصب 
به حریری و سعودی ها هستند. آنها 
منتظرند که بایدن روی کار بیاید و 
ببینند که آیا سیاست تحریم علیه 
بیــروت را مانند ترامــپ و تمیش 
ادامه می دهد یا اینکه اوضاع باز هم 
تغییر خواهد کرد. بر این اساس باید 
گفت تعویق در تشکیل دولت لبنان 
بیــش از آنکه یک مشــکل داخلی 
 باشد، به یک معضل خارجی تبدیل 

شده است.
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کشوربهوجودآورد

خارطوم گــزارش داد، تعــداد پناهجویان اتیوپیایی ســودان کــه از درگیری هــا در اقلیم تیگــرای واقع در 
شــمال این کشــور فرار کردند، به 5۸ هزار و ۴5۴ نفر افزایش یافته اســت. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
کمیســیاریای امور پناهجویان ســودان در گزارشــی اعالم کرد: ۳۸۹ پناهجوی جدیدی دیگر خود را به منطقه 
حمداییت در اســتان کســال رســاندند و به این ترتیب تعداد کل پناهجویان اتیوپایی در این اســتان سودان به 
۴۰هزار و ۲۲۶ نفر افزایش یافت. در ادامه این گزارش آمده اســت: ۱۱پناهجوی 
دیگر نیز خــود را به اســتان القضارف رســاندند و بــه این ترتیــب تعداد کل 
پناهجویان اتیوپیایی این اســتان به ۱۸ هزار و ۲۲۸ تن رســید. کمیســاریای 
امور پناهجویان ســودان در گزارش خود تاکیــد کرد: تعــداد کل پناهجویان 
 اتیوپیایی که خود را به دو استان کسال و القضارف رساندند، به 5۸ هزار و ۴5۴ نفر 

افزایش یافت.

رهبر اپوزیسیون ونزوئال گفت، قانونگذاران اپوزیسیون با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی اوایل ماه جاری میالدی 
به کارشان ادامه می دهند. به گزارش اسپوتنیک، خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال در توئیتی نوشت: مجمع 
ملی یکبار دیگر برای حفاظت از مردم و قانون اساســی به پا می خیزد و تا زمان برگزاری انتخاباتی جدید، به کارش 
ادامه می دهد. وی در ادامه توئیت خود نوشت: با وجود تهدیدها از سوی دیکتاتوری و ارعاب از سوی رژیم، پارلمان به 
کارش در این دوره فوق العاده ادامه می دهد. قانونگذاران اپوزیسیون اصالحاتی را 
در اساسنامه انتقال تصویب کردند که عملکرد مجمع ملی را در خالل تداوم قانون 
اساسی تنظیم می کند. در ژانویه ۲۰۱۹، ونزوئال وقتی وارد یک بحران سیاسی 
شد که گوآیدو خودش را رئیس جمهوری موقت خواند تا نیکوالس مادورو، رئیس 
جمهوری ونزوئال را برکنار کند. اوایل ماه جاری میالدی، انتخابات پارلمانی در 

ونزوئال برگزار شد و بیش از ۱۰۰ حزب سیاسی در آن شرکت کردند. 

گوایدو: اپوزیسیون ونزوئال به کارش ادامه می دهدافزایش پناهجویان اتیوپیایی در سودان به بیش از ۵۸ هزار نفر

منابع خبری از بازداشت ســه معترض در جریان 
تظاهرات علیه نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
قدس اشــغالی خبر دادند. روزنامه عبری زبان معاریو 
اعالم کرد که هزاران معترض شامگاه شنبه با حضور در 
مناطق مختلف اراضی اشغالی و تل آویو علیه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل تظاهــرات کردند. 
طبق این گــزارش، معترضان خواســتار کناره گیری 
نتانیاهو به دلیل اتهام وی به فســاد و ســوء مدیریت 
بحران کرونا توسط دولت وی شــدند. این روزنامه در 
ادامه گزارش داد که پلیس رژیم صهیونیســتی ســه 
معترض را در میان هــزاران معترضی کــه در مقابل 
مقر اقامت نتانیاهو در میدان بالفور در قدس اشــغالی 
تجمع کرده بودند، بازداشــت کردند. در همین حال، 
شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی نیز در این 
باره اعالم کــرد که معترضان درصدد بســتن ورودی 
محل اقامــت نتانیاهو بودند و تصاویــر وی را به آتش 

کشیدند. این شــبکه به نقل از یکی از تظاهرکنندگان 
گزارش داد: این اعتراضات دولت بد و شکست خورده 
نتانیاهو را ســرنگون خواهد کرد و سقوط دولت منجر 
به ســرنگونی متهمی )نتانیاهو( خواهد شد که دولت 
را ربوده و ســک ســازمان جنایتکار را اداره می کند. 
چند ماهی اســت معترضان به دلیل اتهام نتانیاهو به 
 فساد و ســوء مدیریت بحران کرونا خواستار برکناری 

نخست وزیر این رژیم هستند.

رئیــس جمهــوری ترکیه اعــالم کرد که ســال 
۲۰۲۱ ســال اصالحات دموکراتیــک و اقتصادی در 
این کشــور خواهد بود. بــه گــزارش آناتولی، رجب 
طیب اردوغــان که از طریــق لینــک ویدئویی زنده 
از عمارت وحدتیــن اســتانبول با رویداد نخســت 
در آنــکارا، پایتخــت ترکیه ارتبــاط برقــرار کرد، 
 ســاخت بخشــی از جــاده در ناحیــه گلباســی را 

مورد استقبال قرار داد. 
اردوغان بعــد از تکمیل این پــروژه به ارزش ۳5۲ 
میلیون لیــر ترکیه )حدود ۴۶ میلیــون دالر(، اظهار 
کرد: ما با باور به اینکه بزرگ ترین افتخار، بزرگ ترین 
سهم و عالی ترین سیاست، انجام کار برای کشورمان، 
خدمت کــردن و باال بــردن اعتبار آن اســت، به کار 
شبانه روزی ادامه خواهیم داد. وی ادامه داد: در اصل، 
جهــان از روندی عبــور می کند که طــی آن بحران 
سالمتی که با اپیدمی کرونا شروع شد، به شوک های 

سیاســی و اقتصادی عمیق فزاینده تحول پیدا کرده 
اســت. ترکیه زمانــی در ایــن انتقال تاریخــی قرار 
گرفته که از لحاظ زیرســاختی توسعه یافته، به لحاظ 
سیاســی قدرتمند و از نظر اقتصادی آماده اســت و 
هم در عمل و هــم میز مذاکره، فعال اســت. وی بیان 
کرد ترکیه مطمئناً آنچه در معمــاری جدید جهانی 
 به لحاظ سیاســی و اقتصادی مســتحق آن اســت،

 به دست می آورد. 

بازداشت ۳ معترض مخالف نتانیاهو در قدس اشغالیاردوغان: ۲۰۲۱ سال اصالحات برای ترکیه خواهد بود
خبرخبر


