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در صورت تعویق انتخابات در 
آمریکا، بایدن رئیس جمهور می شود؟

دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
تمایل خود را برای به تعویق انداختن انتخابات 
ریاســت جمهوری پیــش رو اعــام کرده و 
بجــز پیش بینی گســترش کرونــا، برخی از 
تحلیلگران یکی از انگیزه هــای او از این کار را 
شــگرد تبلیغاتی برای خودش دانسته اند. به 
گزارش یورونیوز، تمایل ترامپ که به تازگی در 
توییتی از آن پرده برداشت، هر دلیلی که داشته 
باشد نمی تواند به دست خود او عملی شود، زیرا 
بر مبنای قانون اساســی آمریکا، صاحیت به 
تعویق انداختن انتخابات در شرایط بسیار ویژه 
در دست کنگره است و رئیس جمهوری چنین 
صاحیتی ندارد. اما اگر به هر دلیل انتخابات 
ریاست جمهوری که قرار اســت در ۳ نوامبر 
)۱۳ آبان( برگزار شــود، به تعویق بیفتد، باید 
جانشینی برای ترامپ معرفی شود. در شرایط 
بسیار خاصی این فرد می تواند جو بایدن، باشد. 
چگونه؟ در واقع بر اساس قانون اساسی آمریکا، 
رئیس جمهوری این کشور نمی تواند بیشتر از 
چهار سال در این پســت بماند. به این ترتیب 
ترامپ تنها تا روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ )یکم بهمن 
۹۹( می تواند در پســت خود باقی بماند، مگر 
آنکه بخواهد بعد از این تاریخ به طور غیرقانونی 
به اقامت خود در کاخ سفید ادامه دهد، چیزی 

که بعید به نظر می رسد. 
در آمریکا در صورتی که به هر دلیلی پست 
ریاســت جمهوری خالی بماند، قانونا معاون 
او باید به طور موقت و تــا زمان انتخاب رئیس 
جمهوری بعــدی به جای او بنشــیند و تحت 
شرایطی برای پست ۴ ساله ریاست جمهوری 
سوگند یاد کند. اما در صورت به تعویق افتادن 
انتخابات، مایک پنس، معــاون ترامپ اجازه 
نخواهد داشــت به جای او به صدارت برسد؛ 
زیرا دوره ۴ ساله معاونت او نیز درست همانند 
ترامپ در ابتدای سال ۲۰۲۱ به پایان می رسد. 
از سوی دیگر در صورت تعویق انتخابات آتی، 
نمایندگان فعلی مجلــس نمایندگان آمریکا 
که بر اساس قانون اساســی موظفند تکلیف 
ریاست جمهوری و انتخابات بعدی را مشخص 
کننــد، نخواهند توانســت ایــن مأموریت را 
انجام دهند چــون دوره چهار ســاله وکالت 
 آنان در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۲۱ )۱۴ دی ۹۹( 

پایان می پذیرد. 

اگر انتخابات در نوامبر انجام نشود، در زمان 
پایان دوره ترامپ کسی در مجلس نمایندگان 
نخواهد بود تا برای جانشین او تصمیم بگیرد. 
بر اســاس ســنتی قدیمی که از قرن نوزدهم 
تاکنون در ســنای آمریــکا رواج دارد، در این 
موقعیت، قدیمی ترین نماینده از رئیس حزبی 
که اکثریــت ســنا را دارد، به عنــوان رئیس 
موقت معرفی می شــود. این فرد امروز »چاک 
گرسلی«، ســناتور ایالت آیوواست. اما اگر در 
پاییز آینده انتخاباتی انجام نشود، حزب متبوع 
گرســلی دیگر در اکثریت نخواهد بود چون از 
۶۵ سناتوری که دوره شان تمام نمی شود و در 
سنا می مانند، ۳۵ نفر یعنی بیشترشان از حزب 
رقیب گرسلی، یعنی دموکرات هستند. به این 
ترتیب دموکرات ها خودبخود سنا را در دست 
خواهند گرفت. ولی آیا آنها واقعا چنین کاری 
خواهد کرد؟ احتماال نه. چون نه قانون اساسی 
و نه هیچ قانون جاری دیگری در آمریکا آنها را 
»مجبور« به انتخاب منحصرا از میان همکاران 
ســناتور خودشان نکرده اســت. این مورد در 
مجلس نمایندگان نیز صادق اســت و آنها هم 
می توانند فردی را خارج از همکارانشــان در 

کنگره، به ریاست جمهوری برگزینند. 
به این ترتیب دموکرات های ســنا خواهند 
توانست هر کســی را که واجد شرایط مصرح 
در قانون اساســی باشــد، یعنی یک شهروند 
باالی ۳۵ ســال بجز باراک اوباما، جورج بوش 
و بیل کلینتون را برای ریاست کشور انتخاب 
کنند. خاصه این که اگر در پاییز امسال هیچ 
انتخاباتی در آمریکا برگزار جو بایدن در تاریخ 
۳ ژانویه رئیس موقت ســنا می شــود و چون 
سناتورهای دموکرات  دارای اکثریت، قاعدتا 
فردی بهتــر از او را برای ریاســت جمهوری 
معرفی نمی کنند، ۱۷ روز بعــد جو بایدن در 
برابر قاضی ارشد آمریکا برای تصدی ریاست 

جمهوری سوگند خواهد خورد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

عــراق طی یکســال گذشــته 
بیشترین حجم از تحوالت را تجربه 
کرده است. بخشــی از این تحوالت 
در حوزه سیاســت داخلی و برخی 
دیگر دز حوزه سیاست خارجی بروز 
و نمود یافته است. به عنوان مثال در 
بُعد داخلی در مهرماه سال گذشته 
اعتراضات مــردم عــراق به حدی 
گسترده بود که بسیاری آن را شروع 
یک بهار عربی دیگــر اعام کردند و 
برخی دیگر هم این صف بندی ها را 
یک نوع اعتراض مشروع می دانند که 
بارها هم آن را به حق قرائت کرده اند. 
اینکه اعتراض های عراق که از سال 
گذشته شروع شــد و تا همین چند 
ماه پیش به گونه های مختلف ادامه 
داشت، مشروع اســت یا نامشروع، 
موضوع دیگری است؛ اما سوال اصلی 
این اســت که چرا این اعتراضات از 
سال پیش تا همین چند روز گذشته 
بارها رنــگ عوض کرده و پوســت 
انداخته، اما به صــورت کامل قطع 
نشده اســت؟ ممکن است بسیاری 

از مخاطبان و خواننــدگان بگویند 
که جنس اعتراض های فعلی عراق 
با خیزش های ســال گذشــته فرق 
دارد که این موضوع کامًا درســت 
اســت اما توجه داشــته باشید که 
مولفه های تحریک کننده یا عواملی 
که بســتر این مــدل از ُکنش های 
منفی اجتماعی علیه دولت مستقر 
در بغــداد را تشــکیل می دهد، در 
تمام اعتراض های عراق یکی است. 
بگذاریــد با ذکر مثــال این موضوع 
را بهتر کالبدشــکافی کنیم. ســال 
گذشته بســیاری از مردم عراق به 
دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی، 
فســاد اقتصادی و سیاســی، فقر و 
بیکاری به خیابان ها آمدند. جمعیت 
رفته رفته زیاد شد و زمانی همه چیز 
رنگ و بوی دیگــر به  خود گرفت که 
موتورهای ســه چرخ و دیگ های پر 
از غذا در وســط خیابان های بغداد و 
سایر استان ها نمایان شد. اما همین 
چند روز پیش مــردم به دلیل قطع 
برق، نبود خدمــات عمومی و باز هم 
فســاد اقتصادی و اداری، در نجف، 
بصره و بسیاری از شــهرهای دیگر 
به خیابان ها ریختنــد؛ تا جایی که 
مردم نجف بر کناره گیری استاندار 

این شهر اصرار داشتند. این مدل از 
تجمعات آن هم در دمای ۵۶ درجة 
عراق که برق بــه صورت مداوم قطع 
می شود به خوبی نشان می دهد که 
محرک  اعتراض ها همچنان به قوت 
خود باقیست و مشکات حل و فصل 
نشده اند. حال این وضعیت در زمانی 
رخ می دهد که کرونا در خیابان های 
بغداد و بسیاری از شــهرهای عراق 
همانند سایر کشورها در حال قربانی 
گرفتن اســت. نکه اینجاست که در 
تجمعات سال گذشته خط و خطوط 
اباغی از سوی کشورهای خارجی به 
وضوح دیده می شــد؛ به گونه ای که 
ستون فقرات این تجمعات، نزدیک 
شــدن پکن به بغداد بــرای انعقاد 
قرارداد تجاری در حوزه های مختلف 
بود که رهبری این موضوع به عهده 
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر 
پیشــین عراق بود. همین موضوع 
باعث شــد تا آمریکایی ها منافع ۱۷ 
ساله خود در عراق را در خطر ببینند 
و تمام معــادالت را به گونه ای تغییر 
دادند کــه عبدالمهــدی مجبور به 
استعفا شد. اســتعفای او درنهایت 
موجب شــد تا جناح شیعیان عراق 
»مصطفی الکاظمــی« را به عنوان 

نخســت وزیر جدید عــراق معرفی 
کنند تا بتوانند اوضاع این کشــور را 
سر و سامان دهند. او رئیس سرویس 
اطاعاتی عراق بود و قبًا در کسوت 
روزنامه نگار زیر نظــر برهم صالح، 
رئیس جمهوری فعلی عراق، مشغول 
به کار بوده اســت و همین دو مولفه 
نشان می دهد که الکاظمی مناسبات 
و معادالت قدرت در عراِق کنونی را 
به خوبی درک می کند. بر این اساس 
او به عنوان نخست وزیر وارد معرکة 
پر تاطم عراق شد ولی متعهد شده 
است که انتخابات زودهنگام را برای 
بهبود اوضاع و استقرار دولت جدید 
برگزار کند. به عبارتی دیگر مصطفی 
الکاظمی در حالت کنونی به عنوان 

نخســت وزیر دوران گذار در عراق 
ایفای نقش می کند و وظیفه اش این 
اســت که عراق را به سامت به یک 

ساحل امن برساند. 
مخالفان و موافقان انتخابات 
زودهنگام چه می گویند؟  

با تمام ایــن مصائــب، چند روز 
پیش شاهد آن بودیم که نخست وزیر 
عراق در یک ســخنرانی تلویزیونی 
زمــان انتخابات زودهنــگام عراق را 
۶ ژوئن ۲۰۲۱ )۱۶ خــرداد ۱۴۰۰( 
تعیین کرد و همچنیــن به برگزاری 
انتخابات شــفاف و به دور از هرگونه 
دخالت متعهد شد. اینکه او تا چه حد 
می تواند مانع از دخالت در انتخابات 
زودهنگام عراق شود، موضوع بسیار 
حساس و البته مهمی است. در نمای 
کلی باید به این فهم رســید که دلیل 
اصلی برگزاری ایــن انتخابات اصوالً 
مسائل داخلی اســت؛ اما توجه کنید 
که در عراق ســه بازیگــر مهم یعنی 
آمریکا، ایران و عربستان حضور دارند. 
هر کدام از ســه ضلع این مثلث برای 
خود منافعی مشخص کرده اند و به این 
دلیل معتقدیم که بخشی از انتخابات 
زودهنگام عراق به ایجــاد ترازی در 
روابط بغــداد با تهران و واشــنگتن 
بســتگی دارد. نکتــه دوم، مســائل 
اقتصادی اســت که باعث می  شــود 
انتخابات زودهنگام برگزار شــود اما 
فارغ  از این مسائل  در پارلمان عراق بر 
سر انتخابات زودهنگام اختاف هایی 

وجود دارد. 
به عنوان مثال کسانی مانند احمد 
االســدی، حنان الفتــاوی، محمد 
الغبان، سید عمار حکیم )رهبر جریان 
حکمت ملی عــراق(، نعیم العبودی 
و برخی دیگــر از نمایندگان پارلمان 
عراق با برگزاری انتخابات زودهنگام 
در عراق موافق هســتند و در مقابل 
کســانی مانند محمد الحلبوســی 
)رئیس پارلمان عراق(، حســن سالم 
و حتی نوری المالکــی یا مخالف این 
انتخابات هســتند یا برگزاری آن را 
مشــروط کرده اند. به عنــوان مثال 
نوری المالکی، نخســت وزیر پیشین 
عراق و رهبر ائتاف دولت قانون اعام 
کرده در صورتی که انتخابات، زودتر، 
شــفاف، بدون تقلب، با فرصت های 
برابر، مشــارکت در دسترس و عاری 
از خشونت و ساح باشــد که دولت 
هم درباره آن تضمین داده اســت و 

در صورتی که در چارچوب درســت 
مطابق با قانون اساســی باشــد، آن 
وقت اســت که انتخابات آغازگر حل 
معضاتی است که عراق با آن درگیر 
اســت. به عبارتی دیگر مالکی معتقد 
اســت که انتخابات زمانــی می تواند 
راه حل باشد که مشکات را به صورت 
درســت و منطقی حل و فصل کند. 
این دقیقاً همان موضوعی اســت که 
بســیاری از روزنامه نگاران و طیفی 
از سیاســتمداران آن را بارها و بارها 
متذکر شــده اند. آنهــا معتقدند که 
دولت فعلی با اعام برگزاری انتخابات 
زودهنگام در عــراق، در حال تزریق 
امیِد کاذب به بدنه اجتماعی اســت. 
این طیف معتقدند تا زمانی که فساد 
سازمان یافته، تبعیض و فقر در جامعه 
از بین نرود و شــکاف میــان مردم و 
حاکمیت ترمیم نشود، حتی اگر ۱۰۰ 
بار انتخابات زودهنگام برگزار شود، باز 
هم خروجی آن مثبت نخواهد بود. این 
در حالیســت که در عالم سیاست هر 
کشــوری که نتواند بن بست به وجود 
آمده در شرایط داخلی و خارجی اش 
را از بین ببرد، دســت بــه برگزاری 
انتخابات زودهنگام خواهد زد که سال 
گذشــته همین اتفاق در لندن برای 
تصویب برگزیت افتاد. بر این اساس، 
به رغم اظهار خوشحالی و امیدواری 
ســازمان ملل و جریان های سیاسی 
عراق از برگزاری انتخابات زودهنگام 
در این کشور، این بیم وجود دارد که 
امیدهــای جوانان و مــردم عراق به 
دلیل مسموم بودن اوضاع اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی عراق و همچنین 
زیاده خواهی جریان های سیاســی، 
برآورده نشود و ناامیدی جای آنها را 
بگیرد. امری که  می تواند موجب لبریز 

شدن صبر مردم عراق شود!

نگاهی بر دالیل برگزاری انتخابات زودهنگام عراق و تبعات آن 

امیدهایی که ممکن است رنگ ببازد! 
علیرغم اظهار خوشحالی 
و امیدواری سازمان ملل 

و جریان های سیاسی 
عراق از برگزاری انتخابات 

زودهنگام در این کشور، 
این بیم وجود دارد که 

امیدهای جوانان و مردم 
عراق به دلیل فسادها و 

زیاده خواهی های موجود به 
ناامیدی تبدیل شود 

ادامه تجمعات آن هم در 
دمای 56 درجة عراق 

که برق به صورت مداوم 
قطع می شود به خوبی 

نشان می دهد که محرک  
اعتراض ها همچنان به قوت 

خود باقیست و مشکالت 
حل و فصل نشده اند

وزارت امور خارجه روسیه اعام کرد، اشاره سیاسی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم علیه شهروندان 
و سازمان های روســیه، چین و کره شــمالی به خاطر حمات سایبری ادعا شده، واضح و آشــکار است. به گزارش 
اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا غیرقانونی و آسیب زاست، 
در فیس بوک نوشــت: ما از تصمیم شــورای اتحادیه اروپا در ۳۰ ژوئیه )۹ مرداد( مبنی بر معرفی محدودیت های 
یک جانبه بر تعدادی از شهروندان و سازمان های روسیه، جمهوری خلق چین و کره 
شمالی، ناراحت و سرگردان شدیم. بار دیگر، این اقدام بدون هیچ اساسی و به بهانه 
دور از ذهن درگیری در اتفاقات سایبری گذشــته، انجام می شود. وزارت خارجه 
روسیه خواستار آن شد که اتحادیه اروپا از تاش برای تحت فشار گذاشتن مسکو 
دست بردارد و در عوض بر روی قوانین کارآمد به منظور جلوگیری از درگیری های 

فضای سایبری کار کند.

خبرنامه های پروپاگاندایی کره شمالی روز گذشته )یکشنبه( دولت ســئول را بابت تصمیم اخیر آمریکا در برداشتن 
محدودیت های استفاده از سوخت جامد برای راکت های فضایی از سوی کره جنوبی مورد انتقاد قرار داد. به گزارش یونهاپ، 
به گفته رسانه های پیونگ یانگ، این لغو محدودیت از سوی آمریکا درباره سئول برخاف درخواست های کره جنوبی برای 
برقراری صلح در شبه جزیره کره است. سئول و واشنگتن خط مشی های موشکی خود را روز سه شنبه و برای لغو ممنوعیت 
چندین دهه ای استفاده از سوخت جامد در راکت های فضایی مورد تجدید نظر قرار 
دادند؛ اقدامی که انتظار می رود به توســعه راکت های فضایی و پرتاب ماهواره های 
جاسوسی منجر شود.وبسایت های پروپاگاندایی کره شمالی این اقدام را مورد عتاب 
قرار دادند و نوشتند، سئول با اعام اینکه می خواهد از سوخت جامد برای راکت های 
فضایی اســتفاده کند یا اینکه می خواهد با آمریکا برای لغو محدودیت ها درباره برد 

موشک های بالستیک گفتگو کند، تمایات شیطانی خود را نشان داده است! 

انتقاد کره شمالی از تجدیدنظر در برنامه های موشکی سئولمسکو: تحریم های اروپا علیه روسیه، سیاسی است

دولت هند همزمان با خط  سیر افزایشی موارد کووید ۱۹، 
به سرکوب پوشش رسانه ای منتقد از نحوه مدیریت بیماری 
همه گیر کرونا توسط دولت دســت زد. به گزارش روزنامه 
گاردین، بیش از ۵۰ روزنامه نگار هندی بازداشــت شده اند، 
علیه آن ها شکایت پلیس تنظیم شده یا مورد آزار جسمانی 
قرار گرفته اند. اکثر کسانی که با این اقدامات مواجه شده اند، 
روزنامه نگاران مستقلی هستند که در مناطق روستایی هند 
کار می کنند، جایی که بیــش از ۶۰ درصد جمعیت ۱.۳۵ 
میلیاردی هند در آن ســکونت دارند. اُم شارما، روزنامه نگار 
یک روزنامه هندی در هیماچال پرادش، ایالت کوهستانی 
در شمال هند، در این باره گفت: پیام غیرمستقیم این است 
که ما نمی توانیم دولت را بد نشان دهیم؛ اهمیتی ندارد اگر 
مجبور باشیم چشممان را به روی مســائلی که می بینیم، 
ببندیم. پلیس وی را به خاطر یک گزارش زنده فیســبوکی 

که کارگران نیازمند غذا در جریان قرنطینه را نشان می داد، 
محکوم کرده است. شارما با اتهاماتی نظیر انتشار اطاعات 
نادرست، نافرمانی از دستور یک خادم عمومی و رفتار توأم 
با سهل انگاری در قبال شیوع عفونت یک بیماری خطرناک، 
مواجه است. قسمتی از قرنطینه هند پس از ۱۰ هفته که با 

تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی برداشته شد.

یک منبع سیاسی از مقدمه چینی امارات و عربستان برای 
کنار گذاشتن رئیس جمهور مستعفی یمن پرده برداشت. یک 
منبع سیاسی عالی رتبه به روزنامه عربی۲۱ گفت: ابوظبی در 
دوره اخیر از تاش های عربستان برای اجرای توافق ریاض 
حمایت و موافقت خود را با مکانیزم پیشنهادی ریاض، اعام 
کرده است. به گفته این منبع، قبل از اعام مکانیزم تسریع 
توافق ریاض، ولیعهد ابوظبی فرستاده ویژه ای را به عربستان 
فرستاد اما تا پیش از رسیدن سعید المهیری، فرستاده امارات، 
شورای انتقالی با پیشــنهاد اخیر عربستان مخالفت کرد و 
بعدا اعام کرد با این مکانیسم موافق است و از خودمختاری 
اعام شده در جنوب یمن صرف نظر کرد. به گفته این منبع 
استراتژی جدید امارات بستن صفحه عبدربه منصورهادی، 
و انتقال به دولتی که شورای انتقالی جنوب در آن چهار پست 
وزارتی داشته باشد، است. این منبع افزود: هدف مقدمه چینی 

امارات، تغییر معادله و سلب مشــروعیت از منصورهادی 
است. نظر امارات و عربستان یکی اســت و آن این است که 
دولت مستعفی یمن باری ســنگین بر دوش آن هاست. لذا 
این هماهنگی میان امارات و عربستان وجود دارد که دولت 
جدید به ریاست معین عبدالملک، باید اختیارات نامحدود 

داشته باشد.

دستگیری ده ها روزنامه نگار منتقد به عملکرد دولت هند در مقابله با کرونامنصور هادی، قربانی جدید امارات و عربستان! 
خبرخبر


