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تركيه گرفتار دو قطبي
دچار نوس��انهاي ش��ديدي شده اس��ت .دولت تركيه
يك دولت تجارتمحور است و هر سياست خارجي كه
اتخاذ ميكند بهش��دت بر توس��عه اقتصادي اين كشور
اثر ميگذارد .بهطور س��نتي دولتهاي حاكم بر تركيه
سياس��ت خارجي را در پيش ميگرفتند كه به توسعه
تجارت خارجي و در نتيجه توسعه اقتصادي اين كشور
كمك كند .ام��ا در طول س��الهاي اخي��ر دولتهاي
تجارتمحور جاي خ��ود را ب��ه دولتي دادهان��د كه در
حوزه سياست خارجي تا حدي تحت تاثير ايدئولوژي و
سياستهاي ماجراجويانه است .طبيعتا نوع رفتارهاي
ماجراجويانه ،پرريس��ك و هزينهبري كه حزب عدالت و
توس��عه به ويژه در منطقه خاورميانه دنبال كرده است،
عوارض سياس��ي ،امنيتي و اقتصادي خ��ود را بر جاي
گذاش��ته اس��ت .در مجموع گرايشه��اي ديپلماتيك
دول��ت ،باعث ش��ده ك��ه اقتص��اد تركيه ب��ه وضعيت
شكنندهاي برسد .تنشهاي س��الهاي اخير با اتحاديه
اروپا در اين شرايط مزيد بر علت شده است.
تركيه در ش��رايط حاضر از وضعيتي كه ب��ه آن پول داغ
يا  Hot Moneyگفته ميش��ود رنج ميبرد .شرايطي
كه در آن س��رمايههاي هنگفت و پولهاي زيادي براي
كس��ب س��ودهاي هنگفت كوتاهمدت به دليل شرايط
پرنوسان وارد كشور و س��پس خارج ميشوند .نوسانات
اخير در بازارهاي مالي باعث ش��ده اس��ت كه ارزش لير
در برابر ارزهاي خارجي بهش��دت كاه��ش پيدا كند ،تا
جايي كه در طول  8ماه گذش��ته لير تركيه  20درصد از
ارزش خود را در برابر دالر از دس��ت داده است .در چنين
ش��رايطي مديريت كالن اقتص��ادي و مال��ي در تركيه
اهميت بسيار زيادي براي بازگش��ت ثبات به بازارهاي
مالي بازي ميكند .انتظار اين بود كه كس��ي س��كاندار
وزارت اقتصاد تركيه شود كه اعتماد را به بازارهاي پولي
و مالي ب��ه ويژه در اس��تانبول بازگرداند .ام��ا در جريان
معرفي كابينه تركيه ،رويدادي كامال متفاوت اتفاق افتاد
و در ش��رايطي كه انتظار ميرفت فردي شناختهشده و
سياس��تمداري با روابط خوب با بازارهاي مالي و پولي و
باس��ابقه مديريت به عنوان وزير اقتصاد معرفي ش��ود،
برات الباي��راك ،دام��اد رييسجمهور ب��راي اين مقام
معرفي شد كه هيچ س��ابقهاي در حوزه مديريت پولي و
مالي ندارد .عالوه بر ت��ازهكار بودن آقاي البايراك در اين
حوزه ،سوابق و اتهامهاي سوءاستفادههاي مالي و فساد
كه به او و ساير اعضاي خانواده رجب طيب اردوغان وارد
ش��ده اس��ت ،ميتواند تا حد زيادي بر جو بياعتمادي
بازار بر توانمنديها و پاكدس��تي او اثربگذارد .فراموش
نكنيم كه در جريان اعتراضهاي عمومي سال ،2015
برات البايراك ،داماد و بالل اردوغان ،پس��ر رجب طيب
اردوغان ،از جمله افرادي بودند كه به مفاس��د اقتصادي
كالن متهم ميش��دند .همانگونه كه قابل انتظار بود،
اولين واكنش به معرف��ي دولت جديد آق��اي اردوغان
منفي بود و ديروز با بازگش��ايي بازارهاي مالي ارزش لير
تركيه نزديك به  5درصد از ارزش خود را در يك روز در
برابر دالر از دست داد.
به گمان من اگر در شرايط كنوني ،برخي سياستهاي
ديگر دولتهاي پيش��ين تحت مديري��ت رجب طيب
اردوغ��ان و اطرافيان��ش ادام��ه پيدا كند ،مثال ش��اهد
فرس��تادن پالسه��اي منف��ي ب��ه اروپ��ا و تنشهاي
ديپلماتيك با كشورهاي اروپايي باش��يم ،اين احتمال
وج��ود دارد التهابه��اي بازاره��اي مال��ي و اقتصادي
در تركيه افزايش پي��دا كند .تصور ميكن��م كه بحران
اقتص��ادي كنوني تركيه ،دس��ت ك��م در كوتاهمدت با
استفاده از ابزارها و اهرمهاي اقتصادي التيام پيدا نكند،
بلكه بيش از هر چيز فضاي رواني منش��أ بخشي از اين
تحوالت است كه با مديريت صرف اقتصادي قابل بهبود
نيست .مسلما اگر اردوغان سياس��ت درستي در پيش
بگيرد ،وقت زيادي الزم دارد تا بتواند از ش��رايط بحراني
كنوني عبور كند ،به خصوص كه در ابتداي كار و با وجود
تحوالت س��اختاري مهمي كه در شكل حكومت تركيه
ايجاد شده اس��ت ،اولويتها و مش��كالت بسيار زيادي
در برابر او ق��رار دارد كه ماهيت بس��يار از آنها اقتصادي
نيست و سياسي هستند و بايد با آنها كنار بيايد .از جمله
اين اولويتهاي سياس��ي اين است كه در جامعه تركيه
اطمينان ايجاد ش��ود كه حكومت تركيه به سمت يك
اقتدارگراي��ي و خودكامگي پيش نم��يرود .در جريان
جلس��ه معارفه كابينه و آغاز به كار دولت اردوغان ،روز
دوشنبه ش��اهد بوديم كه از سوي كش��ورهاي اروپايي
استقبال چنداني صورت نگرفتهبود و بيشتر كشورهايي
در باالترين س��طح در مراس��م س��وگند او مش��اركت
كردهبودند كه خودشان به نوعي با همين شرايط بحراني
و مشابه يا اقتدارگرايي رنج ميبرند.
آنچه از مجموع ش��رايط كنوني تركيه ب��ر ميآيد اين
است كه نبايد انتظار داشت شروع چشمگير و خوبي،
پي��ش روي دولت اردوغان باش��د .با اين حال س��ابقه
نشان داده است كه شخص اردوغان از توانمنديهاي
فوقالعادهاي براي كنترل ،مديريت و جهتدهي افكار
عمومي برخوردار است .مشاهده كرديم كه در انتخابات
رياستجمهوري و پارلماني اخير ،شخص اردوغان در
انتخابات رياس��تجمهوري از حزب عدالت و توسعه
در انتخابات پارلماني راي بيش��تري گرفت .همزمان
شكاف و تفرق در ميان اپوزيس��يون و مخالفان رجب
طيب اردوغان و قدرت رسانهاي حزب عدالت و توسعه،
از جمله ابزارهايي هستند كه ميتوانند در ميانمدت به
كمك دولت تركيه بيايند .با وجود همه فراز و نشيبها
و بحراني كه هماكنون گريبانگير اقتصاد تركيه شده،
شايد اردوغان بتواند در ميان مدت ،دوباره بر مشكالت
غلبه كند و دست كم ش��رايط نسبتا طبيعيتري را بر
تركيه حاك��م كند .اما اين ش��رايط طبيع��ي قطعا به
معناي آن نيست كه اهداف جاهطلبانه و بلندپروازانهاي
كه ب��راي برنامه تركي��ه  2023در نظر گرفته اس��ت،
عملي شود .رسيدن به هدف تبديل تركيه به دهمين
اقتصاد ب��زرگ جهان در  5س��ال آين��ده و همزمان با
صدمين سال تشكيل دولت جمهوري تركيه ،منوط به
استفاده از ظرفيتها و ابزارهايي است كه از يك طرف
فقط داخلي نيست و بهشدت وابسته به شرايط جهاني،
سياست خارجي تركيه و تحوالت منطقهاي است و از
سوي ديگر با استمرار شكاف و دوقطبي داخلي نيز قابل
تحققنخواهدبود.
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ترامپ گزينه خود را براي تصدي كرسي قضاوت ديوان عالي معرفي كرد

فرصتطالييمحافظهكاران

GettyImages

شهاب شهسواري
دونالدترامپ،رييسجمهورامريكادرموقعيتيقرارگرفته
اس��ت كه ميتواند قدرتمندترين نهاد نظ��ام قضايي اين
كشور را براي مدتي طوالني تحت سيطره محافظهكاران
تندرو درآورد .تقريبا يك سال بعد از اينكه رييسجمهور
امريكا ،توانست نيل گرساچ ،قاضي محافظهكار را با تاييد
س��نا به عنوان قاضي ديوان عالي منصوب كن��د ،حاال با
اعالم اس��تعفاي قاضي آنتوني كندي از اين نهاد ،فرصتي
دوباره براي او ايجاد ش��ده اس��ت تا يك قاضي همس��و با
جمهوريخواهان محافظ��هكار را در باالترين نهاد قضايي
امريكا منصوب كند .دوشنبه ش��ب ،دونالد ترامپ ،قاضي
برت كاوانا 53ساله را براي پر كردن كرسي آنتوني كندي
در ديوان عالي امري��كا معرفي كرد .مردي ك��ه از ديدگاه
منتقدان ترام��پ بيش از اينك��ه يك قاضي باش��د يك
سياستمدار راستگرا و محافظهكار است .انتخاب ترامپ
ميتواند سرنوشت تصميمهاي ديوان عالي امريكا را براي
مدتها دستخوش تغيير كند .در شرايطي كه تا پيش از
اين آنتوني كندي به عنوان يك راي پاندولي و غيرسياسي،
در تصميمگيريهاي حس��اس گاه به نفع محافظهكاران
و گاه به نف��ع ليبرالهاي امريكايي راي ميداد ،بس��ياري
از تحليلگران معتقدند ك��ه در صورت تاييد ب��رت كاوانا،
تركيب كرس��يهاي ديوان عالي به شكل عمدهاي به نفع
محافظهكارانرقمخواهدخورد.شايديكيازحساسترين
موضوعهايي كه منتقدان ترام��پ را از اين انتخاب نگران
كرده است ،اظهارنظر علني برت كاوانا در مورد مصونيت
قضايي روس��اي جمهوري باشد .در ش��رايطي كه كارزار
انتخاباتيوشخصدونالدترامپتحتتحقيقاتدادستان
مس��تقل هس��تند تا ابعاد تباني احتمالي آنها در پرونده
اتهاميدخالتروسيهدرانتخاباترياستجمهوريامريكا
مشخص شود ،كاوانا معتقد است كه «روساي جمهور بايد
در دوران مس��ووليت از اتهامهاي مدني و كيفري در امان
باشند ».برت كاوانا در دوره بيل كلينتون ،به عنوان دستيار
دادستان مستقل براي پرونده رابطه غيراخالقي كلينتون
منصوب شد و در دوره جورج بوش پسر مقام دولتي در كاخ
سفيد داشت .او هرچند از محافظهكاران ميانهرو محسوب
ميش��ود ،اما نس��بت به قاضي آنتوني كندي ،از مواضع
راستگرا و محافظهكارتري حمايت ميكند.
اهميتديوانعالي
دي��وان عالي اي��االت متح��ده امري��كا باالتري��ن مرجع
بريتانيا

تصميمگيري در اين كش��ور اس��ت ،اين ديوان نه تنها در
دعواه��اي قضايي به عن��وان آخرين مرجع رس��يدگي و
تجديدنظر ح��ق اظهارنظر دارد ،بلكه به عن��وان يك نهاد
قانونگذار عمال تصميمگير نهايي در مورد تفس��ير قانون
اساس��ي اياالت متحده امريكا اس��ت و توانايي لغو قوانين
مصوب در كنگ��ره ،فرمانهاي رياس��تجمهوري و ايجاد
رويههاي قضايي و قانونگذاري جديد با تصميمهاي خود
دارد .تصميمهاي دي��وان عالي امريكا كام�لا ميتواند بر
روندهاي سياسي در اياالت متحده تاثيرگذار باشد تا جايي
كه تاييد نتيجه انتخابات س��ال  2000و پيروزي نزديك
جورج دبليو ب��وش در برابر ال گور ،ب��ا تصميم ديوان عالي
براي توقف بازشماري دستي آرا در فلوريدا امكانپذير شد.
تصميمهاي اين ديوان در تجديدنظر نهايي آراي قضايي،

معموال با اس��تعفا به دليل كهولت س��ن يا مرگ يكي از
 9قاضي ديوان عالي ،رييسجمهور فرصتي پيدا ميكند
تا يك قاضي جديد معرفي كند .اما يك س��ال و نيم بعد از
آغاز رياس��تجمهوري دونالد ترامپ ،براي دومين بار اين
فرصت براي او ايجاد ش��ده اس��ت كه بار ديگر با انتصاب
يك قاضي محافظهكار تركي��ب اين نهاد را بهش��دت به
نفع محافظهكاران تغيير دهد .آنتوني كندي  81س��اله،
بعد از  30س��ال و چهار ماه خدمت در مقام قاضي ديوان
عالي ،تصميم گرف��ت از اين كرس��ي خداحافظي كند .او
قديميترين قاضي در ديوان عالي بود كه توس��ط رونالد
ريگان به اين مقام منصوب شده بود .قاضي كندي هر چند
توسطيكرييسجمهورمحافظهكارمنصوبشدهبود،اما
در پروندههاي قضايي و حقوقي سالهاي گذشته معموال

دعواياخالقيكنگره

زمستانسال2016بعدازدرگذشتقاضيآنتونيناسكاليا،باراكاوباما،رييسجمهورپيشيناياالتمتحده،قاضي
مريك گارلند را براي پر كردن جاي او در ديوان عالي معرفي كرد .اما رهبر جمهوريخواهان س��نا ،ميچ مككانل با
اين ادعا كه انتخاب يك قاضي جديد در آستانه انتخابات و قبل از تصميمگيري مردم امريكا در مورد رييسجمهور
و اعضاي كنگره غيراخالقي است ،جلوي فرآيند تاييد صالحيت نامزد اوباما را گرفت .حاال دموكراتها در آستانه
انتخابات مي��اندورهاي نوامبر كنگره ،همين اس��تدالل را براي جمهوريخواهان تكرار ميكنن��د ،هر چند آنها از
اكثريتي برخوردار نيستند كه بتوانند جلوي فرآيند را بگيرند ،اما ممكن اس��ت تالش كنند با استفاده از مقررات
فيليباستر يا سخنرانيهاي مطول براي به تاخير انداختن دستور كار مجلس ،جلوي برگزاري جلسه راي اعتماد
را تا بعد از انتخابات مياندورهاي سنا بگيرند .طي بيش از دو قرن گذشته از ميان  153نامزد معرفي شده از سوي
روسايجمهورامريكابرايتصديكرسيديوانعالي،تنها30نامزدتوسطسنايامريكاتاييدنشدهاند.
بارها تاكنون باعث تغيير روند قانونگذاري و سياستگذاري
در اياالت متحده شده اس��ت .براي مثال راي ديوان عالي
اياالت متحده در سال  1973در رسيدگي نهايي به پرونده
«ش��كايت رو از ويد» با راي مثبت  7قاضي ديوان عالي در
برابر  2راي منفي باني قانوني شدن سقط جنين در اياالت
متحدهامريكاشد.بعدازاينحكمبودكهمجالسايالتياين
توانايي را پيدا كردند كه بر اساس تفسير قضات ديوان عالي
ازمتممچهاردهمقانوناساسيامريكا،حقزنانبرايسقط
جنينرادرمصوباتخودبهرسميتبشناسند.
بختدومترامپ
براي هر رييسجمهور امريكا فرصته��اي زيادي وجود
ندارد كه بتواند با تغيير در تركيب دي��وان عالي ،اين نهاد
بلندپاي��ه را به نفع حزب سياس��ي خود تغيي��ر دهد چرا
كه كرس��ي ديوان عالي يك كرس��ي مادامالعمر اس��ت و

راي پاندولي داشت و گاهي به نفع محافظهكاران و گاهي
بهنفعليبرالهارايميداد.حضورقاضيكنديدرجمع9
نفرهاي كه 4تن آنان توسط روساي جمهور جمهوريخواه و
 4تن توسط روساي جمهور دموكرات منصوب شدهبودند،
باعث ميشد تا تعادل سياسي بيشتري در آراي اين نهاد
به وجود بيايد .اما حاال با كنارهگيري كندي و معرفي برت
كاوانا در صورت تاييد س��ناي امريكا ،تركيب آرا به شكل
چش��مگيري به نفع محافظ��هكاران با  5قاض��ي در برابر
 4قاضي دموكرات به ه��م خواهد خورد .تصميمهاي اين
قضات نه تنها در پروندههاي قضايي بلكه در سياستهاي
بس��يار جنجالي مانن��د ازدواج همجنسگرايان ،س��قط
جنين ،حمل و فروش اس��لحه و سياستهاي مهاجرتي
تاثيرگ��ذار خواهد بود .همزمان ممكن اس��ت در صورتي
كه كار تحقيقات در پرونده تباني با روس��يه به استيضاح

رييسجمه��ور امري��كا بكش��د ،مس��الهاي مانند حق
رييسجمهور در عفو يا توقف تعقيب ش��خص خودش از
جمله مسائل حساسي باشد كه نياز به تصميم ديوان عالي
دارد .در حال حاضر يك قاضي منتصب جورج بوش پدر،
دو قاضي منتصب بيل كلينتون ،دو قاضي منتصب جورج
بوش پس��ر و دو قاضي منتصب باراك اوبام��ا در كنار نيل
گورس��اچ قاضي محافظهكاري كه س��ال گذشته توسط
دونالد ترامپ براي جانشيني آنتونين اسكاليا كه جان خود
راازدستدادهبودمنصوبشد،حضوردارند.
اكثريتسنا ونگرانيدموكراتها
جمهوريخواهان براي تاييد قاضي منتخب دونالد ترامپ
براي پر كردن كرسي خالي ديوان عالي از اكثريت كافي در
كنگرهبرخوردارهستند.آنهاباوجودغيبتجانمككين،
سناتور كهنهكارشان كه به دليل مبارزه با بيماري سرطان
نميتواند در جلسات حضور پيدا كند ،همچنان  50راي
الزم براي تاييد ب��رت كاوانا را در اختي��ار دارند .كمتر از 4
ماه مانده به انتخابات مياندورهاي كنگره كه دموكراتها
اميدوارند بتوانند اكثريت س��نا و مجلس نمايندگان را از
جمهوريخواهانپسبگيرند،جمهوريخواهانقطعاتالش
خواهند كرد تا با سرعت بيش��تري اين نامزد را به صحن
س��نا بياورند .با اين حال اين احتمال وجود دارد كه برخي
از جمهوريخواهان با انتخاب چنين قاضي محافظهكاري
براي كرس��ي ديوان عالي مخالف باشند .س��وزان كالينز،
سناتور ايالت مين و ليزا موركفسكي ،سناتور ايالت آالسكا
كه از جمله جمهوريخواهان هوادار حق سقط جنين براي
زنان هستند ،ممكن اس��ت با اين نامزد مخالفت كنند .با
اين حال ممكن اس��ت ش��كاف در دموكراتها و نزديك
بودن رايگيري مياندورهاي سنا به كمك ترامپ بيايد .به
گزارش سيانان سه سناتور دموكرات ايالتهاي اينديانا،
ويرجينياي غربي و داكوتاي ش��مالي كه پيش از اين نيز
به قاضي نيل گورس��اچ ،نامزد قبلي ترامپ براي پر كردن
كرس��ي ديوان عالي راي مثبت دادهبودند و اينبار نيز در
آستانه انتخابات در ايالتهايي قرار دارند كه دونالد ترامپ
با بيش از  10درصد اختالف موفق به شكس��ت هيالري
كلينتون در انتخابات رياس��تجمهوري ش��ده است .در
نتيجه هر چند دو راي مردد در بين جمهوريخواهان وجود
دارد ،سه راي مردد هم در ميان دموكراتها قرار گرفتهاند
كه ممكن اس��ت براي راضي نگه داش��تن رايدهندگان
محافظهكار ايالتهاي خود در آستانه انتخاب مجدد براي
كرسيسنا،بهنامزددونالدترامپرايمثبتدهند.

تغييرتركيبكابينهبريتانيا

جانسون :روياي برگزيت در حال مرگ است
ميثم سليماني
شرايط سياس��ي در بريتانيا در يك ترس و نگراني مطلق
فرو رفته اس��ت .نگراني از اينكه چه اتفاق��ي در آينده رخ
خواهد داد فضا را بحرانيتر از هر زمان ديگري كرده است.
بوريس جانسون كه روز دوش��نبه رسما از دولت جدا شد
ديگر ميتواند راحتتر از ترزا مي ،نخستوزير انتقاد كند.
اوپسازخروجازكابينهحمالتخودرابهاستراتژيخروج
ي آغاز و عنوان كرد :روياي برگزيت در حال مرگ و
ترزا م 
خفه شدن اس��ت .او در نامه اس��تعفاي خود نخستوزير
انگلستان را به انجام يك خروج نصفه نيمه متهم و تاكيد
كرد كه او كشور را به سمت مستعمره شدن پيش ميبرد.
استعفاي بوريس جانسون تنها چند ساعت پس از آن رخ
داد كه ديويد ديويس ،وزير برگزيت در دولت نيز از كابينه
خارج ش��د .حاال هرچه از زمان اس��تعفا ميگ��ذرد ابعاد
جديدتريازآنروشنميشود.گفتهميشودهنگاميكه
ي تقديم كرده،
بوريس جانسون استعفاي خود را به ترزا م 
نخستوزير شگفت زده شده است چرا كه روز جمعه اين
احساس را داشته كه توانسته حمايت بوريس جانسون را
جذب كند اما به نظر ميرس��د اين حمايت ظاهري بوده
ي اما اتهاماتي كه به او در زمينه مرگ برگزيت
است .ترزا م 
نسبت داده ميشود را قبول ندارد و تاكيد دارد كه نتيجه
توافقكابينهدركاخچكرزاحترامبهنتيجهرفراندومخروج
است و در اين چارچوب بريتانيا ميتواند كنترل مرزها و
همچنينقانونپولخودرادراختيارداشتهباشد.
اما تنها چند س��اعت پس از آنكه جانس��ون سمت خود
را ترك كرد ،ت��رزا مي ،جرمي هانت وزير بهداش��ت را به
عنوان جانشين جانسون معرفي كرد و از سويي ديگر مت
هنكوكبهعنوانوزيربهداشتجديدجانشينهانتشد.
سخنگوي رس��مي خانم مينيز به خبرنگاران گفت كه
نخستوزيري با هرگونه تالش براي تضعيف جايگاه خود
ي در جلس��هاي
مبارزه خواهد كرد .گفتني اس��ت ترزا م 
پشت درهاي بسته با نمايندگان محافظهكار مخالف خود
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جلس��هاي را برگزار كرد كه در آن اين نمايندگان موضع
ي به اش��تراك
جانس��ون در خصوص برگزيت را با ترزا م 
ي توانسته
گذاش��تند .با اين حال به نظر ميرسد خانم م 
بخشي از اين نمايندگان را براي حمايت از خود قانع كند.
اما پس از اين نشس��ت كريس گرين كه وزير برگزيت را
در بحث حمل و نقل همراهي ميكرد نيز از س��مت خود

مدعي است كه تصميمات در اين زمينه به تعويق افتاده
اس��ت به خصوص اينكه هيچ س��ناريويي براي خروج
بدون معامله با اروپا وجود ندارد .كماكان بخش بزرگي
از اقتصاد كشور در اتحاديه اروپا قفل شده است و بريتانيا
نيز هيچ كنترل جدي روي آن ندارد .اما به نظر ميرسد
كه ترزا مينيز پاسخ صريح به نامه جانسون داده و تاكيد

وزيرخارجهجديدكيست؟

جرمي هانت از س��ال  2012تاكنون وزير بهداش��ت در بريتانيا
بوده است و اكنون جايگزين بوريس جانسون در اين سمت شده
اس��ت .اما در خصوص ديدگاههاي او در حوزه سياست خارجي و
به خصوص بحث خاورميانه بسيار مبهم اس��ت .با اين حال او در
مواردي از سياستهاي اسراييل در قبال فلسطينيها انتقاد كرده
است .اما نكته اصلي اينجاست او به عنوان فردي نزديك به ترزا مي
همواره مخالفت خ��ود را با تحريمها عليه اس��راييل عنوان كرده
است .او در بيانيهاي كه در وبسايت خود منتشر كرد ،عنوان داشت
من به روشني ميگويم كه دولت انگلس��تان عميقا متعهد به ارتقاي روابط با اسراييل و بهشدت مخالف جنبش
تحريمي عليه اسراييل است .از سوي ديگر او اخيرا نسبت به تخريب روستاهاي فلسطيني در كرانه باختري ابراز
نگراني كرده بود .او در بيانيهاي عنوان كرده بود كه تخريب و اخراج فلسطينيها از خانههاي خود موجب درد و
رنج غير ضروري براي فلسطينيها است و تاكيد كرد كه اسراييل بايد به تعهدات خود پايبند باشد .او همچنين
مخالف انتقال سفارت امريكا از تلآويو به بيتالمقدس بوده اس��ت .او در پرونده سوريه مخالف بشار اسد است و
عملياتهاي ارتش سوريه در غوطه را وحشيانه توصيف كرد .با اين حال هانت در سال  2007به سوريه سفر كرده
است .هانت در خصوص يمن نيز از كمكهاي بشر دوس��تانه دولت به اين منطقه حمايت ميكند .با اين حال او
تاكنون اشارهاي به فروش سالح به اعضاي ائتالف سعودي و تلفات غير نظاميان در اين كشور توسط جنگندههاي
سعودي نكرده است .هانت خواستار نظارت بيشتر بر حزباهلل شده و رويكرد مثبتي به اين گروه ندارد.
استعفا داد و عنوان كرد كه ما تحت اين طرح نميخواهيم
ازاتحاديهاروپاجداشويم.
حرفجانسونچيست؟
بوريس جانسون بهش��دت نس��بت به آينده برگزيت
نا اميد اس��ت و آن را در حال م��رگ ميبيند و معتقد
است كه دولت عمال قصدي براي خروج ندارد .جانسون

كرد كه به وزراي كابينه اجازه داده اس��ت كه در مورد
برگزيت بتوانند ديدگاههاي شخصي خود را بيان كنند.
وي در ادامه افزود :اما توافقي كه ما در روز جمعه انجام
داديم نقطهاي است كه ديگر نميتوان موضع گذشته را
داشت و اگر شما نميتوانيد حمايت الزم را از آن داشته
باش��يد و از اين توافق براي حفاظت از بريتانيا حمايت

كنيد ،درست است ،بايد كنار برويد.
حمايتازطرحپيشنهادي
با وجود همه تحوالت روز دوشنبه ،ترزا ميبه مجلس عوام
رفت و يك سخنراني پرشور در خصوص طرح خروج خود
انجام داد و از آن دفاع كرد .او گفت در اين طرح بنا ش��ده
قوانين مش��ترك با اروپا در تجارت كاال پابرجا باقي بماند
اما در بحث خدم��ات اينگونه نخواهد ب��ود .خانم ميبه
نمايندگانمجلساعالمكردبرنامهايكهتوسطكابينهدر
چكرز به توافق رسيديم بر مبناي يك پيشنهاد در راستاي
مسووليتپذيري و قابل اعتماد بودن تنظيم شده است تا
بتوانيمدرشيوهخوددرمذاكراتبازنگريانجامدهيم.
اما او هشدار داد كه اگر اتحاديه اروپا با طرح او همراه نباشد،
يك خطر جدي بريتاني��ا را در ماه م��ارس  2019مواجه
ميكند كه بدون هيچ توافقي مجبور است اتحاديه را ترك
كند .بر اساس پيشنهاد او اروپا و بريتانيا توافقي را به امضا
خواهند رس��اند كه بريتانيا عمال مجبور به هماهنگي با
قوانين اتحاديه ميشود و از هرگونه اصطكاك ميان اروپا با
مرزانگليسوايرلندشماليجلوگيريميشود.
اما جرمي كوربين به عنوان رهبر حزب كارگر در مجلس
در پاس��خ به س��خنان ترزا ميعنوان كرد كه جانسون و
ديويس يك كشتي در حال غرق ش��دن را ترك كردند و
توهم وحدتي كه در ابتدا در خصوص چكرز مطرح شد نيز
را از بين بردند .وي با اشاره به بحران در داخل دولت عنوان
كرد :واضح است كه اين دولت نميتواند براي بريتانيا يك
معاملهخوببااروپارارقمبزند.
واكنشاروپا
كميسيون اروپا حاضر نش��د به طور رسمي در خصوص
اس��تعفاها در بريتانيا اظهارنظر كند اما دونالد تاس��ك،
رييسشوراياروپاابرازاميدواريكردكهتغييردرچهرهها
منجربهتغييردرسياستهاشود.اودريكتوييتنوشت،
سياستمداران ميآيند و ميروند ،اما مشكالت آنها براي
مردم باقي ميماند .من فقط ميتوانم ابراز تاسف كنم كه
ايدهبرگزيتباآنهاازبيننميرود.اماچهكسيميداند؟

شوك بزرگ پس از اعالم كابينه جديد

داماداردوغانوزيرداراييتركيهشد

گروه جهان| رجب طيب اردوغان ،رييسجمهوري
تركيه در مراس��مي باش��كوه و مجلل روز دوش��نبه
سوگند رياستجمهوري ياد كرد تا اقتدار و حاكميت
خود را بيش از ه��ر زمان ديگري به رخ بكش��د .اما او
ساعتي پس از سوگند رياستجمهوري كابينه جديد
خ��ود را معرفي ك��رد؛ كابينهاي كه بنا ب��ود اكثريت
اعضاي آن خ��ارج از مجلس باش��ند و تحولي جديد
را در كشور آغاز كنند .اما در ليس��تي كه او از كابينه
خود ارايه داد ،نام يك اسم بيش از همه به چشم آمد.
برات بايراك ،دام��اد رجب طيب اردوغ��ان به عنوان
وزير اقتصاد و دارايي دولت جديد معرفي شد تا عمال
كنترل اصليترين نهاد مديريت اقتصاد تركيه بهطور
كامل در اختيار ش��خص رييسجمهور ق��رار گيرد.
پس از اعالم اين تصمي��م ارزش لير بالفاصله كاهش
يافت به نحوي كه اين روند نزولي بدتر از دوره كودتاي
نافرجام سال 2016بود.
برات بايراك ،وزير انرژي پيشين در سال  2015براي
اولينبار وارد پارلمان شد و اكنون نيز مسووليت خزانه
داري و امور مالي تركيه را برعهده گرفته اس��ت كه به
نح��وي اصليترين ف��رد در اقتصاد تركيه ش��ناخته
ميشود .پيش از او مهمت شيمشك ،وزير خزانهداري
بين س��الهاي  2009تا  2015و معاون نخستوزير
بين سالهاي 2015تا  2018تا حد زيادي مديريت
اقتصاد كش��ور را به عهده داشته اس��ت .او را ميتوان
آخرين سياستمدار دورهاي دانست كه اقتصاد تركيه
در اوج ثبات خود ق��رار داد؛ دورهاي كه اقتصاد تركيه
براي س��رمايهگذاران جذابيت داشت و اقتصاد كشور
در مسيري پايدار عمل ميكرد .اما در كابينه  16نفره
اردوغان نه جايي براي شيمش��ك در نظر گرفته شد
و نه ناسي اقبال وزير دارايي  3س��ال گذشته تركيه،
عمال اكثر اعضاي قديمي كابينه در دولت جديد كنار
گذاشتهشدند.
اينان دمير ،يك اقتصاددان در لندن به بلومبرگ گفت:
با ورود افراد جديد به كابينه چندان سيگنال مثبتي به
بازار ارايه داده نشده است .پس از اعالم كابينه جديد
رييسجمهور ،لير تركيه ارزش خ��ود را  3/6درصد از
دست داد و هر دالر امريكا معادل  4/74لير تركيه شد.
اردوغ��ان بالفاصل��ه پ��س از اداي س��وگند
رياس��تجمهوري به نظر ميرس��د به سرعت دنبال
اهدافي اس��ت كه براي اين دوره رياس��تجمهوري
خود طرحريزي كرده بود .اردوغان ميخواهد كنترل
بيشتري روي سياست پولي كشور داش��ته باشد .از
همين رو با توجه به شرايط سرمايهگذاران در تركيه
بهشدت نگران شدهاند .از طرفي ديگر حكم حكومتي
روز دوشنبه كه در روزنامه رسمي منتشر شد ،سيستم
قديمي تعيين رييس بانك مركزي رسما تغيير كرد.
در گذش��ته رييس بانك مركزي به مدت پنج س��ال
توس��ط نخس��توزير و س��اير اعضاي كابينه تعيين

ميشد و حاال به نظر ميرسد كه اردوغان شخصا قصد
دارد در اين مورد ورود پيدا كند و همچنين طبق اين
حكم تغييراتي در ساختار كميته سياستگذاري پولي،
بانكي كشور ايجاد خواهد شد.
منابع نزدي��ك به اردوغ��ان اعالم كردن��د كه احكام
حكومتي براي انتصاب اين افراد در سيس��تم جديد
رياستجمهوري به زودي اعالم خواهد شد و بهطور
قطع رياس��ت بانك توس��ط رييسجمهور انتخاب
ميشود تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز رييس كل
بانك مركزي تعيين نشده است .در حال حاضر كسي
بهطور دقيق نميداند در اين ساختار چه چيزي تغيير
ميكند و حتي بهطور دقيق مشخص نيست كه چه
پروسهاي در حال انجام است.
اردوغان در طول سالهاي گذشته همواره با بانك
مركزي تركيه در مورد سياس��تهاي مالي و حتي
قرضهاي اين نهاد به دولت ب��ا چالش مواجه بوده
اس��ت .اردوغان در مصاحبه تلويزيون��ي در ماه مه
عنوان كرده بود كه اگر مجدد انتخاب ش��ود نقش
سياسي بيش��تري در سياس��ت پولي كش��ور ايفا
خواهد كرد .از همين رو اكنون بازار تركيه بهشدت
نگران سياسي ش��دن اقتصاد اس��ت و همه نگران
آن هستند كه سياس��تهاي پولي بانكي تركيه از
ساختار بازار آزاد به شكلي سياسيتر عمل كند كه
حضور داماد اردوغان در اين سمت نيز تاييدكننده
اين موضوع است.
ليره تركيه در سال جاري ميالدي با  20درصد كاهش
ارزش مواجه بوده است .اين افت شديد بيشتر به اين
دليل صورت گرفت��ه كه ش��ركتهاي تركيه ميزان
زيادي دالر و يورو مقروض شدند .هنگامي كه اردوغان
تصميم گرفت انتخابات زودهنگام را  18ماه زودتر از
موعد مقرر برگزار كند بس��ياري همين پيشبيني را
ميكردند كه اردوغان نگران بحران شديد اقتصادي
و تاثيرگذاري آن بر راي م��ردم طي ماههاي آينده در
تركيهاست.
اما برخي از نزديكان اردوغان كماكان در كنار او باقي
ماندهاند .حلوصي آكار ،فرمانده ستاد مشترك ارتش
تركيه به عنوان وزير دفاع كشور منصوب شد و مولود
چاووش اوغلو ،وزير خارجه در س��مت خود ابقا شد.
با اين ح��ال اردوغان وعده داده اس��ت كه سيس��تم
رياستجمهوري جديد كشور را از آشفتگي خارج و
به سمت ثبات سوق ميدهد.
اردوغان در نشست مطبوعاتي پيش از معرفي كابينه
عنوان كرد كه با حكم امروز ،ما چارچوبهاي جديدي
را براي دولت تعيين خواهيم كرد و وزارتخانههاي ما با
ساختارهاي جديد خود قادر به كار سريع و كارآمدتر
خواهند شد .گفته ميشود كابينه جديد اولين جلسه
خود را در روز جمعه به طور رسمي برگزار ميكند.

