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تنها در برابر جمهوریخواهان
پیروزی قاطع جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا بازتاب گس�تردهای در رسانههای
جهان داشت .اغلب تحلیلگران سیاستهای اوباما در سالهای اخیر را دلیل کاهش محبوبیت وی و در
نتیجه شکس�ت دموکراتها در انتخابات اخیر قلمداد کردند .هفتهنامه اکونومیس�ت هم در صفحه یک
خود به «استقبال از بازگشت جمهوریخواهان به واشنگتن» پرداخته و اوباما را تنها در برابر کابویهای
جمهوریخواه سرمست از پیروزی به تصویر کشیده است .این هفتهنامه در تحلیلهای خود از انتخابات
میاندورهای کنگره آمریکا ،آینده دولت ترک خورده اوباما را در رویارویی با جمهوریخواهان در دو س�ال
پیش رو تا پایان ریاستجمهوری اوباما مورد بررسی قرار داده است.

مه از صفحه اول
ادا

اما پیروزی قاطع او با  53درصد آرا بر رقیب جمهوریخواهش میت
رامنی دو سال بعد در مبارزات ریاستجمهوری محرز ساخت که
اکثر رایدهندگان آمریکایی همچنان او را شایسته کنترل قوه مجریه
مییابن��د .اما با در نظرگرفتن نتایج دومین انتخابات میاندورهای در
میانه دومین دوره ریاستجمهوری پرواضح است که اکثریت قاطع
آن بخش از واجدین ش��رایط رای دادن که در این انتخابات شرکت
کردند قضاوت گزنده بدون ابهامی را به نمایش گذاش��تند .در سال
 2010حزب رئیسجمهور ش��ش کرس��ی در س��نای آمریکا را از
دس��ت داد که دقیقا همان تعدادی بود که حزب جورج دبلیوبوش
در س��ال 2006در اوج بحران عراق واگذار کرد .باراک اوباما نتیجه
انتخابات س��ال 2010را «شالقزنی» بهوس��یله رایدهندگان نامید.
همانقدر که جورج دبلیوبوش قضاوت رایدهندگان در سال2006را
«کوبنده» ارزیابی کرده بود.
کامال بیتفاوت واکنش نشان داد و روز بعد تنها به گفتن این جمله
بس��نده کرد که حزب رقیب شب خوبی را پشتسر گذاشته است.
ای��ن رفتار قابل پیشبینی بود چراک��ه از نظر روانی نتایج انتخابات
حس��ی فراتر از ش�لاق خوردن را ب��ه صحنه م��یآورد که باراک
اوباما آن را به خوبی درک میکند .اساس��ا انتخابات میاندورهای در
چارچوب مس��ائل و موضوعات محلی و ایالتی تعریف میشود و
کاندیداها خ��ود را در قالب اولویته��ای رایدهندگان جغرافیای
انتخاباتی متجلی میس��ازند .اما هر زمان که عملکرد رئیسجمهور
از دید اکثریت مردم کشور منفی ارزیابی شود انتخابات ماهیت ملی
پیدا میکند و اولویتهای انتخاباتی جابهجا میش��وند .محبوبیت
رئیسجمه��ور از زمان انتخابات مجدد س��یر نزولی طی کرده و در
ش��رایطی انتخابات میاندورهای به مرکز ثقل حیات سیاسی آمریکا
ورود ک��رد که میزان محبوبیت باراک اوبام��ا از حول و حوش 40
درصد درجه تکان نمیخورد .در هر دو حوزه داخلی و بینالمللی
اکثریت ش��هروندان آمریکای��ی ارزیابی منفی خ��ود را از عملکرد
رئیسجمهور مداوما متجلی میساختند .عدهای محتوای برنامههای
او را ناخوشایند و گروهی دیگر چگونگی پیادهسازی خطمشیها
را نامطلوب میدانستند .از یکسو کلیت سیاستها و از سویی دیگر
توانمندی رئیسجمهور منفی قلمداد میشد .در بطن چنین فضایی،
انتخابات میاندورهای س��ال 2014برگزار شد .با در نظر گرفتن این
فض��ا بود که حزب رقیب مبارزات انتخاباتی را به یک رفراندوم در
رابطه با باراک اوباما تبدیل کرد و ماهیت ملی به انتخابات در سطوح
ایالت��ی و محلی اعطا کرد .در انتخاباتی از این نوع پرواضح اس��ت
ک��ه کاندیداهای حزب رئیسجمهور نهتنها باید برنامههای خود را
در براب��ر رایدهندگان حوزه انتخاباتی توجیه کنند که باید به دفاع
از سیاس��تهای رئیس ح��زب یعنی رئیسجمهور نی��ز بپردازند.
این به معن��ای بار مضاعف برای کاندیداهای ح��زب دموکرات و
آس��یبپذیری وس��یعتر آنها در برابر حمالت کاندیداهای حزب
جمهوریخواه باید مطرح ش��ود .کاندیداهای ح��زب دموکرات در
شرایطی گام به صحنه مبارزات انتخاباتی گذاشتند که رهبر حزب از
باالترین میزان عدم محبوبیت در طول دوران ش��ش ساله حکومت
خ��ود و از کمتری��ن قدرت مان��ور و توانایی بس��یج پایگاه حزبی
برخوردار بود .نکتهای که باید به آن توجه ش��ود این مهم است که
اصوال حزب دموکرات براس��اس یک ائتالف از گروههای متنوع و
متع��دد نژادی ،قومی ،طبقاتی و جغرافیایی اس��ت و به همین روی
رئیسجمهور نقش فراوانی در انسجام بخشیدن یا متزلزل ساختن
آن بازی میکند .در شرایطی که او از محبوبیت و مقبولیت در جامعه
به جهت عملکرد خود برخوردار نبود حزب دموکرات در انتخابات
میاندورهای دچار ضرر فراوان ش��د .نمونه تاریخی این واقعیت در
دوران پس از جنگ جهانی دوم انتخابات س��ال  1994است که به
جهت عدم محبوبیت بیل کلینت��ون حزب دموکرات برای اولینبار
پس از چهار دهه اکثریت در مجلس نمایندگان را از دس��ت داد و
یکی از بیش��ترین تعداد باخت در سنای آمریکا یعنی از دست دادن
هشت کرس��ی را تجربه کرد .ناکامی باراک اوباما در قلمرو داخلی
باالخص در رابطه با مس��ائل اقتصادی که از زمان به قدرت رسیدن
در س��ال  ،2009که کشور مداوما بهطور متوسط رشد نزولی را طی
کرده ،و تداوم مخالفت اکثریت ش��هروندان با بیمه درمان همگانی،
کاندیداهای حزب دموکرات را در جایگاه بسیار نامناسبی قرار داد.
ارزیابی بهشدت منفی اکثریت شهروندان از عملکرد آمریکا در رابطه
با بحران اوکراین ،سیاستهای خاورمیانهای و متزلزل شدن جایگاه
و پرستیژ کشور در صحنه بینالمللی کاندیداهای حزب دموکرات را
کامال در بنبست قرارداده بود .نتایج انتخابات هرچند قابل پیشبینی
بود اما میزان و عمق شکس��ت حزب دموکرات در تمامی س��طوح
فراتر از آن چیزی بود که بنگاههای نظرسنجی و فعاالن حزبی در دو
سوی طیف سیاسی انتظار داشتند .انتخابات سال  2014با توجه به
محیط انتخاباتی ماهیت ملی یافت و عمال به انتخاباتی برای قضاوت
باراک اوباما تبدیل ش��د .نتایج این انتخابات را باید نفی همهجانبه
باراک اوباما و سیاس��تهای او به وس��یله رایدهندگان دانست .به
جه��ت همین همهجانبه بودن ارزیابی منفی اس��ت که باراک اوباما
قادر به واکنشی جز بیتفاوتی در قبال نتایج انتخابات نبود .در مقام
مقایسه با انتخابات میاندورهای سال 2010نتایج انتخابات میاندورهای
س��ال 2014فراتر از شالقزنی باید مطرح شود .جمهوریخواهان به
اکثریتی در مجلس نمایندگان دس��ت یافتهاند که از زمان به قدرت
رسیدن هربرت هوور درسال  1928بیسابقه بوده است .دموکراتها
هشت کرسی سنا (شاید  9کرسی با توجه به انتخابات لوئیزیانا در
ماه دسامبر) را از دست دادند که در چهار دهه اخیر بیسابقه است.
جمهوریخواه��ان در ایاالتی به مقام فرمانداری دس��ت پیدا کردند
که جزء «آبیترین» ایاالت آمریکا محس��وب میشوند و جغرافیای
اقتدار دموکراتها هستند .مقام فرمانداری در ایالت محل سکونت
باراک اوباما یعنی ایلی نویز را که شخص رئیسجمهور چندین سفر
انتخاباتی به آنجا داش��ت به کاندیدای حزب جمهوریخواه رسید.
جمهوریخواهان قاطعترین پیروزیها را در سطح قوای مقننه ایالت
به دس��ت آوردند و در بیش از  30ایالت کنترل قوای مقننه را برای
خود قطعی کردند .انتخابات میاندورهای  2012اساسا در مورد باراک
اوباما بود و نتایج کس��ب شده به وس��یله حزب دموکرات در سنا،
مجلس نمایندگان ،فرمانداریها و قوه مقننه ایالتی که نش��اندهنده
شکستهای س��نگین برای آنان اس��ت بیانگر این واقعیت است.
شرایط حاکم بر جامعه آمریکا حزب جمهوریخواه را متقاعد ساخت
که انتخابات میاندورهای را تبدیل به یک رفراندوم در رابطه با باراک
اوباما س��ازد و به تعریف کاندیداهای حزب دموکرات در این قالب
بپردازد .باراک اوباما تبدیل به چهرهای انتخاباتی ش��د و این هزینه
سنگینی را برای دموکراتها رقم زد.
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اولین امتیاز اوباما به جمهوریخواهان

ارش جــــــهان

گز

نظاميان آمريکايی در عراق دو برابر میشوند
فرهیخت��گان| اعضای کنگ��ره آمریکا در روزهای
آینده در حالی جلس��ات خود را پس از تعطیلی
برای برگ��زاری انتخاب��ات میاندورهای از س��ر
میگیرن��د که در اولین قدم باید ط��رح تازه 5/6
میلی��ارد دالری باراک اوبام��ا ،رئیسجمهور این
کشور را برای تقویت نظامیان آمریکایی در عراق
مورد بررسی قرار دهند .اوباما در اولین اقدامی که
میتواند خش��نودی جمهوریخواهان تازه قدرت
گرفت��ه را به همراه داش��ته باش��د تصمیم گرفت
 1500نظام��ی آمریکایی دیگ��ر را به عراق اعزام
کند تا تعداد نظامی��ان آمریکایی حاضر در عراق
از ماه ژوئن تاکنون به بیش از سه هزار نفر برسد.
براس��اس اقدام تازه اوباما که به فاصله چهار روز
پس از پیروزی چشمگیر رقبای جمهوریخواهش
در کنگره صورت گرفته است ،این نظامیان نقش
آموزش و مش��اوره را برعهده خواهند داش��ت و
ارتش عراق و پیش��مرگههای کرد را برای نبرد با
داعش آموزش میدهند .پنتاگون میگوید مشاوران
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نظامی آمریکایی مراکز آموزشی خود را در نقاط
گوناگونی در شمال ،غرب و جنوب عراق برقرار
خواهند کرد .یکی از مهمترین مراکز استقرار این
نیروها اس��تان انبار در غرب عراق خواهد بود که
از سال  ۲۰۰۳و پس از حمله آمریکا به این کشور
صحنه درگیریهای خونباری بوده و در ماههای
گذشته بخشهایی از آن به تصرف داعش درآمده
اس��ت .کاخس��فید اعالم کرد همچنین از کنگره
درخواس��ت خواهد کرد تا بودجهای  ۱/۶میلیارد
دالری را برای طرح «آموزش و تجهیز» نیروهای
کرد و عراقی در نظر بگیرد .جان کربی سخنگوی

پنتاگون گفت تخصیص این بودجه باید تا پیش
از اعزام اولین گروه از نیروهای کمکی آمریکایی
به عراق انجام شود .برخی مقامهای نظامی آمریکا
میگویند اولین گروه از این نیروها ممکن اس��ت
در هفتههای آینده به عراق اعزام شوند .در همین
حال حم�لات هوایی آمریکا ب��ه مواضع داعش
در س��وریه و ع��راق نیز همچن��ان ادامه خواهد
داش��ت .این تصمیم جدید اوباما هزینهای حدود
 5/6میلی��ارد دالر خواهد داش��ت و کاخ س��فید
اختصاص این هزینه را از کنگره درخواست کرده
اس��ت .در هفتههای اخیر دولت عراق و اعضای
کنگره آمریکا خواس��تار افزایش تع��داد نظامیان
آمریکایی در عراق و ارس��ال کمکها و نیروهای
تقویتی برای نبرد در استان مرزی االنبار در غرب
عراق شدهاند که در کنترل داعش قرار دارد .انتظار
میرود اعض��ای کنگره قبل از پایان دوره خود و
آغاز تعطیلی زمستانی تکلیف هزینههای مربوط به
این طرح را مشخص کنند.

با آغاز مذاکرات مسقط
گزینه تمدید از دستور کار خارج شد

باالخره1به 5پیوست
محمدرضا احمدی نیا| مذاکرات هس��تهای
که روزی میان ای��ران ،انگلیس ،آلمان
و فرانسه آغاز شد و گروه  E3خوانده
میشدند بعدها با افزوده شدن روسیه
و چی��ن و آمریکا ،تا  5+1باال رفت اما
مجددا به س��ه کاهش پیدا کرده است.
ای��ن رایزنیه��ا برای به ثمر رس��اندن
تالشها و نشستهایی که بیش از یک
دهه ادامه داشتهاند از امروز در مسقط،
پایتخ��ت عم��ان ب��ا حض��ور کاترین
اش��تون ،مس��ئول سیاس��ت خارج��ی
اتحادی��ه اروپ��ا و محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران آغاز میش��ود
و روز دوش��نبه با پیوستن جان کری،
وزیر امور خارجه آمریکا به این جمع،
مقدم��ات دور نهم مذاک��رات با 5+1
جمعبندی و آماده بررسی میشود.
ط��ی دو م��اه گذش��ته دیپلماته��ای
ارش��د کش��ورمان ،هم��واره ب��ر لزوم
دس��تیابی ب��ه تواف��ق در فرص��ت
باقیمانده ت��ا ضرباالج��ل  24نوامبر
( 3آذر) تاکی��د داش��تهاند و عب��اس
عراقچی ،مع��اون حقوقی وزارت امور
خارجه و مذاکرهکننده ارشد کشورمان
ک��ه هرگون��ه بررس��ی ب��رای تمدید
مذاکرات را بارها مردود دانسته است،
دیروز در مصاحبهای اعالم کرد که اگر
ط��رف مقابل دس��ت از توهمات نقطه
گریز و سالح هستهای بردارد ،میتوان
به توافق جامع مناسبی دست یافت .او
احتمال دستیابی به این توافق در مسقط
را کم دانست اما تاکید کرد که مذاکرات
مس��قط میتواند راهگشای موثری در
موفقیتهای آتی باشد .در سوی دیگر

پاکستان در کنار چين
عليهاويغورها

مواضع مشابه کری و الوروف در پکن

نشس�ت گروه هم�کاری اقتص�ادی آسیا-اقیانوس�یه در پکن ،پایتخت چی�ن ،در حال
برگزاری بود و در حاش�یه این اجالس نیز همانند دیگر مالقاتهای جمعی دیپلماتیک
در یک س�ال گذشته ،اظهارنظرها و مالقاتهایی درباره پرونده هستهای ایران صورت
گرف�ت؛ پروندهای که دیگر موضوع روز جهان ش�ده اس�ت و در حیط�ه منطقه یا گروه
خاص�ی از کش�ورها نیس�ت اما تنه�ا برخی طرفهای درگی�ر در مذاکرات هس�تند که
مواضعش�ان برای ادام�ه روند آن مهمتر اس�ت .جان کری ،وزیر ام�ور خارجه آمریکا
بهعنوان کش�وری که بیش�ترین تحریمهای یکجانبه را علیه ایران وضع کرده است و
بهنوعی طرف اصلی مذاکره با کش�ورمان اس�ت در مالقات با س�رگئی الوروف ،همتای
روس خود که کشورش تقریبا مواضعی به نفع ایران در این رایزنیها دارد ،در مالقاتی
در حاش�یه نشس�ت پکن درب�اره مذاکرات آتی هس�تهای با ایران بح�ث و تبادل نظر
کردن�د .اجلاس پکن درس�ت یک روز قب�ل از آغاز مذاکرات س�هجانبه می�ان ایران،
آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در مس�قط ،پایتخت عمان برگزار ش�د .دیروز همچنین
مصاحبهها و نشس�تهای خبری از س�وی مقامات رسمی ایران و آمریکا انجام شد که
اغلب درباره موضوع هستهای ایران بودند.

میز طرفهای آمریکایی بهطور خاص
گزینه تمدید را همواره در مصاحبهها و
اظهارنظرهای خود مطرح میکردند تا
تعلیق در دستیابی به توافق جامع نهایی
را حف��ظ کنن��د .موضعی ک��ه موجب
میش��د تا ایران ،اروپا و چین نسبت به
مفید بودن مذاکرات اظهار تردید کنند.
گروه کش��ورهای  5+1که نامش��ان را
از پن��ج عضو دائم س��ازمان ملل متحد
بهعالوه آلمان گرفته بودند و اروپاییها
ترجیح میدادند آن را  E3/EU+3به
معنی سه کش��ور اروپایی و سه کشور
غیراروپایی بنامند ،تا هفته قبل واقعا به
پنج و یک جدا ش��ده بودند .آمریکا در
میان همپیمانان خ��ود تمایل به تمدید
مذاکرات با ایران داش��ت و دیگران به
همراه ایران تصمیم قاطعی برای خاتمه
آن داش��تند اما تغییرات سیاسی داخلی
آمریکا ظاهرا منجر به همراس��تا شدن
ـــبـــــر

خـــ

فرهیخت�گان :پاکس�تان از اقدام�ات پکن
علیه اقلیت مس�لمان و جداییطلب س�ین
کیانگ حمایت کرده و وعده داده است که
در این راستا به حکومت چین کمک خواهد
کرد .این موضعگیری دولت پاکس�تان که
در س�فر نخستوزیر این کش�ور به چین
اعالم شده است در حالی صورت میگیرد
که این کش�ور سالهاس�ت درگیر نبردی
ناکام با تروریسم است و صدای اعتراض
همسایگان این کش�ور نیز از تردد آزادانه
گروههای تروریس�تی در مرزهایش�ان با پاکستان بلند شده است .نواز شریف در
دیدار با نخس�توزیر چین متعهد شد که کشورش همچنان به مبارزه با اویغورها
ادامه خواهد داد و اجازه نمیدهد این گروه از کمکهای طالبان و القاعده بهرهمند
ش�ود .حکومت چین جنبشهای اسالمگرای ترکستان ش�رقی را متهم به ایجاد
ناآرامی در س�ین کیانگ میکند که اکثریت س�اکنان آن مسلمانان اویغور هستند.
طی دو س�ال اخیر صدها نفر در جریان درگیریهای حکومت چین و حامیانش با
اقلیت اویغور کش�ته ش�دهاند و اویغورها سیاس�تهای فرهنگی و اجتماعی چین
در این منطقه را مهمترین عامل بروز درگیری و تنش در این منطقه میدانند.

نظرات دیپلماتیک این کشور با دیگران
برای دستیابی به ضرباالجل مذاکرات
هستهای شده است.
ک��ری ک��ه چن��د روز قب��ل در مقابل
خبرنگاران گفته ب��ود «این توافق باید
انجام ش��ود» دیروز نیز پ��س از دیدار
با الوروف ،در جم��ع خبرنگاران پس
از تاکید بر تمایل واشنگتن به دستیابی
به توافق جامع طی  12روز باقیمانده،
گفت« :هیچگونه همکاری یا مذاکرهای
با ایران درباره موضوعات دیگر منطقه
مانند مبارزه با داعش از س��وی آمریکا
صورت نگرفته است».
موضع��ی ک��ه از ماهها پیش از س��وی
مقامات ایران اعالم و بر آن تاکید شده
بود .جن س��اکی ،س��خنگوی وزارت
امور خارج��ه آمریکا هم در نشس��ت
هفتگی خبری خ��ود گفت که اگر چه
آمریکا از فعالیتها و ارس��ال نیروهای

زنان سعودی در يکقدمی
کسب حق رانندگی

آموزشدهن��ده ایران به ع��راق اطالع
کاف��ی دارد اما هیچ همکاری مس��تقیم
یا غیرمس��تقیمی میان ای��ران و آمریکا
وجود ندارد و البت��ه درباره نامهای که
والاستریت ژورنال ادعای آن را مطرح
کرد ،اظهارنظری نکرد .وال اس��تریت
ژورنال هفته گذش��ته از ارسال نامهای
از س��وی اوباما خطاب ب��ه مقام معظم
رهبری خب��ر داده بود که چند ماه قبل
پیش��نهاد حل پرونده هستهای ایران در
قب��ال همکاری برای مقابله با داعش را
مطرح کرده بود.
الوروف نیز پ��س از پایان مالقاتش با
ک��ری در جمع خبرنگاران ضمن تاکید
بر موضع مس��کو مبنیبر دس��تیابی به
تواف��ق جامع تا پی��ش از  24نوامبر (3
آذر) گفت که مواضع آمریکا و روسیه
در این زمینه کامال منطبق بر هم اس��ت
و روس��یه تم��ام تالش خ��ود را برای
حمایت از توافقی که نظارت بر برنامه
هس��تهای ایران را تضمین و تحریمها
علیه این کشور را بهتدریج لغو کند ،به
کار خواهد بست .او موضع کشورهای
 5+1را در این زمینه کامال مشابه با هم
و به س��وی توافق ط��ی  12روز آینده
خواند.این اظهارات در حالی است که
 5+1در می��ان خ��ود اختالفات زیادی
بر س��ر مساله تمدید یا توافق داشتند و
حتی نشس��ت  15روز پیش لندن میان
این کش��ورها قبل از برگزاری لغو شد
اما هفته گذشته نشست هماهنگی آنها
در وین برگزار ش��د و ظاهرا بهش��کل
موفقیتآمیز و مثبتی توانسته هماهنگی
برای توافق را میان آنها ایجاد کند.
شــــیـــه
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فرهیختگان :پس از س�الها کش�مکش به
نظر میرسد زنان سعودی بتوانند به صورت
مش�روط و مح�دود مجوز رانندگی در ش�هر
بگیرند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس
پارلمان مش�ورتی عربس�تان طرح جدیدی
ارائه کرده اس�ت که براساس آن زنان باالی
 30سال عربستان در ساعتهای مشخصی
از شبانهروز میتوانند رانندگی کنند .زنان در
روزهای ش�نبه تا چهارشنبه از ساعت هفت
صبح تا هشت ش�ب و در روزهای پنجشنبه
و جمعه از س�اعت  12ظهر تا هش�ت شب مجاز به رانندگی هستند .این حق مشروط
است و زنان باید برای رانندگی رضایت «ولی» خود را داشته باشند .همچنین زنان باید
هنگام رانندگی آرایش نداشته و لباسهایی وزین بر تن کنند .این حق رانندگی محدود
به داخل شهرهاست و زنان برای رانندگی در بیرون شهرها باید در کنار یک فرد محرم
خود باشند .پارلمان عربستان اختیار تصویب قوانین را ندارد و تنها میتواند قوانین را
بهعنوان توصیه به هیات وزیران ارائه کند .در س�الهای گذش�ته برخی فعاالن حقوق
زنان کمپینهایی را بهمنظور کسب حق رانندگی تشکیل دادهاند .اعطای حق رانندگی
هرچند به صورت محدود و مشروط میتواند موفقیتی برای جنبش زنان عربستان باشد.
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ــبار دیپلماسی

به��روز کمالوندی ،س��خنگوی
س��ازمان انرژی اتمی ،گزارش 18
صفح��های دیروز مدی��رکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را براس��اس
رویهه��ای غیرقابل قبول گذش��ته
دانس��ت و تاکید کرد که جمهوری
اس�لامی ای��ران ب��ا شفافس��ازی
و راس��تیآزمایی در چارچ��وب
تعه��دات مش��کلی ندارد ام��ا قرار
نیس��ت خارج از آنچه به آن متعهد
شده است توضیحی ارائه دهد.
روزنام��ه فرامنطق��های
الشرقاالوس��ط نوش��ت ای��ران و
آمریکا در برهه زمانی کنونی بیشتر
به مصالحه میاندیش��ند .این نشریه
افزود ک��ه آنها تالش دارند نش��ان
دهن��د از هیچ اقدام��ی برای نیل به
توافق هستهای فروگذار نکردهاند.
ن��وام چامس��کی ،اندیش��مند
ب��زرگ آمریکای��ی ،ای��ران را یک
ق��درت نظام��ی در منطق��ه خواند
و گفت« :این کش��ور باید نقش��ی
اساس��ی در برقراری ثبات در عراق
داشته باشد ».او با یادآوری ائتالف
بینالمللی موسوم به مقابله با داعش
به رهبری آمری��کا آن را غیرقانونی
خواند و گفت« :یک س��ری قوانین
بینالمللی وجود دارد که استفاده از
زور را ممن��وع میکند مگر اینکه با
اجازه از شورای امنیت سازمان ملل
باشد».
دفتر نوری مالکی ،نخستوزیر
پیشین عراق ،در بیانیهای اعالم کرد
که مع��اون اول رئیسجمهور عراق
بن��ا به دعوت ایران به تهران س��فر
خواهد کرد .براس��اس ای��ن بیانیه
این س��فر در جهت تقویت روابط
دوجانبه و توس��عه روابط دو ملت
است.
میچ��ا ژیووینووی��چ ،تحلیلگر
ص��رب ،ب��ه معض�لات اقتصادی
اتحادی��ه اروپ��ا و آمری��کا بهخاطر
سیاس��ت اش��تباه اعمال تحریم بر
کش��ورها اش��اره ک��رد و گفت که
بای��د اذعان ک��رد بهب��ود اقتصادی
کش��ورهای غربی در گروی نتیجه
مذاکرات گروه  5+1با ایران است.
خ

ــــــبر جـــــهان

تشکيل دولت جديد در يمن
فرهیخت��گان| دیروز دس��تور تشکیل
دولت یمن در حالی صادر ش��د که
این کشور در پی ادامه پیشرویهای
شیعیان حوثی در آستانه جنگ داخلی
قرار گرفته اس��ت .با ای��ن حال و با
صدور دستور رئیسجمهوری یمن به
خالد بحاح برای تشکیل دولت جدید
پیشبینی میشود که امروز خالد بحاح
و کابین��هاش در برابر رئیسجمهور
سوگند یاد کنند .این دولت عالوهبر
خالد بحاح ،نخستوزیر ،متشکل از
 35وزیر دیگر ازجمله سیاستمدارانی
ی و همچنین
از بین ش��یعیان حوث�� 
جداییطلب��ان جنوب یمن اس��ت.
چهار وزیر برق ،دارایی ،کشاورزی و
امور حقوقی پستهای خود را حفظ
کردهان��د و وزی��ر ورزش و جوانان
س��کانداری وزارت گردش��گری
را برعه��ده گرفت��ه اس��ت و وزی��ر
برنامهریزی و هم��کاری بینالمللی
نیز عه��دهدار وزارتخان��ه صنعت و
تجارت ش��ده اس��ت .وزیر آموزش
و پ��رورش نیز ریاس��ت وزارتخانه
آموزش فنی را برعهده گرفته است.
سرلش��گر محمد الصبیحی که یکی
از فرمانده��ان نظامی برجس��ته یمن
است بهعنوان وزیر دفاع تعیین شده
است .جالل الرویشان ،رئیس دستگاه
امنیت سیاس��ی نیز برای سکانداری
وزارت کش��ور انتخاب ش��ده است.
معرفی دولت جدید براس��اس توافق
صورتگرفته میان گروههای سیاسی
در یمن در اوایل نوامبر س��ال جاری
صورت گرفته است .از سویی حزب
کنگره مردمی در یمن که حزب اصلی
در این کشور است ،عبد ربه منصور
هادی رئیسجمهوری این کش��ور را
از دبیرکلی این حزب و نیز معاونت
رئیس حزب برکنار و «عارف الزوکا»
را بهعنوان دبیرکل جدید این حزب
تعیین کرد .این تصمیم ساعاتی بعد از
قرار دادن نام عبداهلل صالح در لیست
سیاه شورای امنیت گرفته شده است.

