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یک فعال زن از حزب باهارا جاناتا در دهلی نو مقابل مقر
حــزب عام آدمی حزب مخالف دســت به اعتراض زد که
این گونه توسط پلیس دستگیر شد.
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وقتــی کتــی والش نزد بنــن آمد تــا بگوید از کاخ ســفید میرود ،بنــن هم به
والش گفت او نیز احساس یک زندانی را دارد.
 10هفتــه بعــد از ورود به کاخ ســفید ،بهنظر میرســید تســلط اســتیو بنن بر
برنامه ترامپ یا حداقل ،خود ترامپ ،از بین رفته اســت .بدبختی فعلی او،
هم ماهیتی همگانی داشــت – ســرزنش مردی از خودش که باور داشت در
سطح اخالقی باالتری نسبت به دیگران زندگی میکند – و هم اساساً نوعی
انسان گریزی بود .او بهعنوان مردی که از میانسالی گذشته و ناسازگار و ضد
اجتماعی شده مجبور بود بسیار تالش کند تا با دیگران کنار بیاید ،تالشی که
اغلب خوب پیش نمیرفت .مهمتر از همه ،او بهدلیل وجود دونالد ترامپ،
بدبخــت بود ،مردی کــه بیرحمی هایش ،حتی در حالــت معمول ،بزرگ و
وقتی واقعاً علیه شما میشد ،غیرقابل تحمل بود.
شــبی در اوایــل بهــار کــه به شــکلی غیرعــادی گرم بــود بنن در دفتــر رینس
پریبوس نشســته بود و در شیشهای تمام قد دفتر رو به پاسیونی که داربستی
از گیاهان ســبز داشــت باز بــود .او و پریبوس که حاال دوســتان صمیمی و در
مخالفــت با جاروانکا ،هم پیمان بودند ،میزی در خارج از دفتر چیده بودند
و هنگام گفتوگو بنن گفت « :من از اینکه در ستاد باشم متنفر بودم ،از دوره
انتقال قدرت متنفر بودم ،از اینکه اینجا در کاخ سفید هستم بیزارم».
امــا بــه اعتقاد او ،بنن به یک دلیل اینجا بود و آن داشــتن این اعتقاد راســخ
بــود – اعتقادی کــه نمیتوانســت آن را مخفی نگــه دارد و بنابراین مرتباً به
جایــگاه خود نــزد رئیس جمهوری صدمه میزد – کــه تالشهای او بوده که
همه را در اینجا گرد آورده اســت .حتی مهمتر از این ،او تنها کسی بود که هر
روز سر کار حاضر میشد و به آرمان واقعاً ایجاد تغییر در کشور متعهد بود.
تغییر سریع ،بنیادی و واقعی.
ایــده دو دســتگی رأی دهندگان – ایالتهای آبــی و قرمز ،دو جریان مخالف
ارزشــی ،دو گــروه جهــان وطــن و ناسیونالیســت ،دو گــروه طرفــدار ثبــات و
انقــاب پوپولیســتی – نوعــی مختصرنویســی بــود کــه رســانهها بــرای دوره
نگرانی فرهنگی و آشــفتگی سیاســی و در ســطح وســیع تر ،برای کسب وکار
طبق معمول ب ه کار میبردند .اما بنن معتقد بود ،این شــکاف و دو دستگی
واقعی اســت .امریکا تبدیل به کشــوری تقسیم شــده بین دو گروه متخاصم
شــده بــود .یک گــروه برنــده و گروه دیگــر الزاماً بازنده میشــد ،یــا یک گروه
مسلط و گروه دیگر در حاشیه قرار میگرفت.

از عمــر پیــروزی جمهوریخواهــان در
انتخابات ریاست جمهوری امریکا کمتر
از دو ســال میگــذرد و در همیــن مــدت
کوتاه ایــن حزب به جای آنکــه در انتظار
تکــرار پیروزی خود؛ این بــار در انتخابات
میاندورهای کنگره باشد ،شاهد حوادثی
غیرقابل باور و ناامید کننده اســت آنهم
در اوهایو ،ایالتی که بهطور ســنتی قلمرو
انتخاباتــی جمهوریخواهــان بــه شــمار
میرود .سهشــنبه شــب بــه وقت محلی
بود که نتیجه مرحله مقدماتی انتخابات
میاندورهای اوهایو اعالم شد و کاندیدای
جمهوریخواه تنها بــا اختالف  0/9درصد
از رقیب دموکرات خود پیشــی گرفت در
حالی که در سال  2016در اوهایو اختالف
رأی دونالــد ترامــپ جمهوریخــواه بــا
هیالری کلینتون دموکرات  11درصد بود.
در دورههــای گذشــته نیز در ایــن ایالت،
کاندیداهای جمهوریخواه با فاصله زیاد
از رقبای دموکرات خود پیشی گرفتهاند.
به گــزارش «ایران» به نقل از ســایت
روزنامــه امریکایــی نیویــورک تایمــز،
جمهوریخواهان برای داشتن عملکردی
عالــی در اوهایــو ،ایالتــی کــه اکثریــت
ساکنانش محافظه کار هستند میلیونها
دالر صرف تبلیغات تلویزیونی پرحرارت
کرده بودند ،اما نتیجه کار پیروزی بســیار
ضعیف«ترویبالدرسون»جمهوریخواه
در مقابــل «دنــی اُ کانــر» دموکــرات بود.
هرچند کــه این دو رقیب ســه ماه دیگر و
در روز انتخابات میــان دورهای باز هم به
مصاف هم خواهند رفت.
یکشنبه گذشته ترامپ به اوهایو سفر
کردهبودتاحمایتخودرااز«بالدرسون»
اعالم کند .او در این ســفر طی ســخنانی
عجیــب در جمــع جمهوریخواهــان؛
پیشــاپیش حــزب متبوعــش را بازنــده
انتخابــات میــان دورهای معرفــی کــرده
و گفتــه بــود« :هــر حزبــی کــه در کاخ

ســفید حاکــم اســت در انتخابــات میان
دورهای شکســت میخــورد .نمیدانــم
چــرا اینطور اســت .ممکن اســت به این
خاطر باشــد که همه شــما برای ریاست
جمهــوری ســخت میجنگیــد و پیــروز
میشــوید و در انتخابــات میــاندورهای
دچار خودشــیفتگی میشــوید ».ترامپ
پــس از اعــام نتیجه مرحلــه مقدماتی
انتخابــات میــاندورهای اوهایو نیز تأکید
کرد ،بالدرســون در رقابــت مقدماتی بد
عمــل کرد اما در روز انتخابات به مراتب
بهتــر ظاهــر خواهــد شــد .او در توئیتــر
نوشــت« :پس از سخنرانی یکشنبه شب
مــن چرخــش بزرگی بــرای بهتر شــدن
به وجــود آمد ».عــاوه بر ترامــپ ،برای
دیگــر جمهوریخواهــان کــه بــه خاطــر
سیاستهایشــان از جمله سیاستهای
مهاجرتــی ،سیاســتهای مربــوط بــه
حــق نگهــداری ســاح و مالیاتهــا در
ایالــت محافظــه کار اوهایــو محبوبیــت
قابــل توجهــی دارنــد .نتیجــه سهشــنبه
شــب به هیچ عنــوان رضایتبخش نبود.
بالدرســون نیز پــس از پیــروزی ضعیف
خود در مرحله مقدماتی که در واقع یک
نتیجه فاجعه بار برای جمهوریخواهان
محســوب میشــود ،طی یک سخنرانی
کوتاه ســه دقیقهای ضمن تشــکر از سفر
ترامپ به اوهایو برای حمایت از او گفت:
«در ســه ماه آینده هر کاری که از دســتم
برآید برای «دوباره بزرگ کردن امریکا»
انجــام میدهــم .دنی اُ کانــر یک رقابت
سخت با من داشت و من برای رقابت با
او در فصل پاییز آمادهام».
ëëنانسیپلوسی؛پاشنهآشیلدموکراتها
بــه عقیده تحلیلگران ،یکــی از دالیل
افزایــش محبوبیــت «اُ کانــر» در ایالــت
اوهایــو مخالفــت او بــا نانســی پلوســی،
ســخنگوی ســابق مجلــس نماینــدگان
امریکا اســت و حــاال که او توانســته 49.3
درصــد آرا را در مرحله مقدماتی کســب
کنــد و عملکــرد مطلوبی داشــته باشــد،

ممکن اســت بحثها بر سر هزینهای که
دموکراتهــا در قبــال حمایت از نانســی
پلوســی متحمــل خواهند شــد ،مجــدداً
داغ شود یا حتی شانس آنها برای کسب
اکثریــت بــه خطــر بیفتــد .اُ کانــر ممکن
اســت در آخریــن مرحلــه رقابتهــای
میاندورهای با نرمتر کردن مواضع خود
در قبال پلوسی ،یک هدیه عالی به رقیب
جمهوریخواهخودبدهد.
عــاوه بر ایالــت اوهایــو که اکنــون به
کابــوس جمهوریخواهــان تبدیل شــده،
در ایالــت میشــیگان نیــز کــه بــه مــدت
بیــش از یک دهه جزو قلمــرو انتخاباتی
جمهوریخواهان بوده و در انتخابات2016
بــه ترامــپ رأی داد ،روز سهشــنبه خانم
«گرچــن وایتمر» ،رهبر ســابق دموکرات
در ســنای محلی میشیگان ،در انتخابات
مقدماتی فرمانداری ها پیشــتاز شد .این
یک آزمــون حیاتی بــرای دموکراتهای
«غرب میانه» و قشــر کارگر در ماه نوامبر
اســت .در ماه نوامبــر وایتمر بایــد با بیل
شــوت ،دادســتان کل ایــن ایالــت رقابت
کنــد و از آنجا که کرســی فرمانــداری یک
امتیــاز عالی برای دموکراتها محســوب
میشود،بعیدنیستکهجمهوریخواهان
در انتخابات ماه نوامبر برای نخستین بار
پس از یک دهه در این ایالت نیز شکست
بخورند .در ایالتهــای جورجیا ،تگزاس
و داکوتــای جنوبــی نیــز شــرایط چنــدان
مطلوب جمهوریخواهان نیست .هرچند
کــه هنــوز هیــچ آمــار و ارقامــی از نتیجــه
مرحله مقدماتی انتخابات این ایالتها
رسانهای نشده اســت و در روزهای آینده
معادالت و پیشبینیها صریحتر خواهد
شد.
ëëرنجــی کــه جمهوریخواهــان از وجــود
یبرند
ترامپم 
مجموع این اتفاقها نشــان میدهد
کــه بعیــد نیســت کابــوس ترامــپ و
جمهوریخواهــان کــه از دســت دادن
اکثریت در کنگــره بود ،در ماه نوامبر رقم
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نــه تنهــا لیبی دربــاره روابطش با تیم راســرت دروغ گفته و مدعی شــده بود
کــه نــام مأمور مخفی را از او شــنیده اســت ،بلکه هشــت مقــام دولت بوش
شــهادت دادنــد که با لیبــی درباره نام ایــن مأمور گفتوگو کردهاند .شــواهد
بیشــتر فاش کرد که لیبی در اقدامی پیشگیرانه به دستور رئیس جمهوری با
خبرنگاران درباره کارمند ســیا مذاکره کرده تا جلوی انتقادها از بهانه دولت
امریــکا در حمله به عراق را بگیرد .معلوم نیســت چرا لیبی بهعنوان وکیلی
که فارغالتحصیل مدرسه حقوق کلمبیا بود ،دروغ گفت .شاید نمیخواست
تأیید کند که منشــأ این افشــاگری دفتر رئیس جمهوری بوده اســت .افشــای
این مسأله میتوانست شرمساری سیاسی به بار آورد .شاید نمیخواست در
مقابل رئیس جمهوری خشمگین امریکا ،بوش ،تأیید کند که او هم در میان
افشاکنندگان بوده است.
ســه ســال طول کشــید تا بررســیهای فیتزجرالد به مرحلهای برسد که لیبی
را متهم ،محاکمه و به جرم دروغگویی در تحقیقات فدرال ،ســوگند دروغ و
مانع تراشی در اجرای عدالت محکوم کند .خشم هواداران جمهوریخواهان
از ایــن بــود کــه میگفتنــد آنهــا لیبــی را محاکمــه کردند چــون دادســتانها
نتوانســتند جــرم اولیه  -یعنی افشــای نام یک عامل ســیا را بــا آگاهی قبلی
از غیرقانونــی بودن آن -اثبــات کنند .البته این گروه همان جمهوریخواهانی
بودند که باور داشتند دروغهای بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین امریکا
در مورد روابط خارج از عرف با یکی از کارمندانش باید بهدلیل مانع تراشی
در روند اجرای عدالت ،حمله به اساس نظام (قضایی) تحت پیگرد قانونی
قــرار گیرد .دموکراتهایی که شــش ســال قبل بــه پرونده کلینتــون بهعنوان
دروغی احمقانه درباره مســائل جنســی خرده گرفته بودند ،در پرونده لیبی
فهمیده بودند که وقتی جمهوریخواهان مانع روند اجرای عدالت میشوند،
عمیقاً به این مسأله بها میدهند که نباید جلوی اجرای عدالت را گرفت.
در چنــد ماه بعدی متوجه شــدم که فشــارها برای تبعیت از قانون و اســتثنا
قائل شــدن در عمل به قانون در شــرایط مقتضی و بویژه درباره قوانینی که
ســد راه اجرای برنامههای رئیس جمهوری بود ،وسوســه انگیز است .چنین
وسوســهای در کنــار فوریــت موضــوع و ماهیت افــرادی که رئیــس جمهور را
احاطــه کــرده بودند ،وضعیــت را بدتــر میکرد .آنهــا دوراندیــش نبودند یا
اهمیت کار درست در کشور را بدون توجه به مقتضیات درک نمیکردند.
اینها درسهایی دردناک و طاقت فرســا در باب اهمیت وفاداری ســازمانی
نســبت مصلحت اندیشی و سیاسی کاری بود و البته به منزله کسب آمادگی
بیشتر برای آیندهای بود که هنوز نمیتوانستم آن را مشاهده کنم.

در حالی که دونالد ترامپ فرمان تشــکیل
ارتــش فضایــی را صــادر کــرده ،چیــن نیز
از قافلــه عقــب نمانــده و تحقیقــات برای
ســاخت یک ایســتگاه فضایی در فضا را با
تشــکیل یک کمیته ویژه آغاز کرده اســت.
در این کمیته  14دانشــمند برجسته علوم
فضایی اهل چین حضور دارند.

پیروزی شکننده در پایگاه سنتی جمهوریخواهان
خبرنگار

جیمزکومی

چاینادیلی(چین):

رجب طیب اردوغان اواخر ماه سپتامبر
بــه آلمــان ســفر میکنــد .او بــه دعــوت
اشــتاینمایر راهــی این ســفر میشــود.
هرچند هنوز هیچ برنامهای درباره سفر
او اعالم نشــده اما انتظار میرود درباره
مســائل دوجانبــه پــر تنش دو کشــور به
مذاکره بپردازند.

مردم کنیا و تانزانیا بیســتمین ســالگرد
انفجار مقابل ســفارت امریکا را که 250
کشــته برجــا گذاشــت ،گرامی داشــتند.
شــدت ایــن حملــه کــه توســط القاعده
انجام شده بود ،به حدی بود که نزدیک
به  5هزار نفر بهخاطر آن زخمی شدند.

ندا آکیش
قسمت

editorial@iran-newspaper.com

دنی اوکانر ،کاندیدای دموکرات هرچند در انتخابات از بالدرسون عقب ماند اما پیروز بزرگ اوهایو لقب گرفت

ایالت اوهایو

درصد

آرا

حزب

٪50.2

101.574

جمهوریخواه

تروی بالدرسون

٪49.3

99.820

دموکرات

دنی ا ُکانر

٪0.6

1.127

سبز

جویی منچیک

بخــورد .ترامپ که همین حــاال هم برای
برخــی اقدامات و تصمیمهــای افراطی
خود از جمله لغو قانون داکا به سد اقلیت
دموکراتدرکنگرهبرمیخورداگراکثریت
کنگره را از دســت بدهد ،دست و پا بسته
میشود .هرچند که یکی از دالیل کاهش
گرایش مردم امریکا به جمهوریخواهان
شخص ترامپ است .او در حدود دو سال
اخیــر با اتخاذ سیاســت خارجی افراطی،
دور شدن از متحدان سنتی بویژه اتحادیه
اروپا ،خــروج از پیمانهــای بینالمللی،
برخوردهــای قهــری بــا مهاجــران و از
همه مهمتر رســواییهایی کــه در پرونده
تبانــی احتمالی تیــم انتخاباتــی و حلقه
نزدیکانش با روســیه در انتخابــات 2016

بازگشت «تروریستهای سیاه پوش» به خانه

گروه جهان  /ارتش امریکا پساز ماهها
رایزنــی باالخــره اعالم کرد که قرار اســت
دههــا نفــر از نیروهای تروریســتی داعش
را کــه پیــش از ایــن دســتگیر شــدهاند ،به
کشورشــان بفرســتد تا بــا اتحــاد و همتی
جهانی ،از هولناکترین گرو ه تروریســتی
جهــان جــز نامــی در دل تاریــخ چیــزی
برجاینماند.
به گزارش «ایران» بهنقل از سیانان،
چندیــن مقــام در وزارت دفاع روســیه با
تأییــد این خبر ،اعالم کردند که همچنان
نزدیک بــه  600نیــروی خارجی وابســته
به داعش یا دیگر گروههای تروریســتی را
نیروهــای دموکراتیک ســوریه بازداشــت
کردهانــد .مقامهــای وزارت دفــاع امریکا
خبــر دادنــد کــه هواپیماهای ارتــش این
کشــور به رونــد بازگرداندن تروریســتها
به کشورشــان کمــک میکننــد .همزمان
بــا خــروج ایــن نیروهــا از ســوریه و عراق،

نیروهــای تروریســتی تتمــه تالشهــای
خود را برای ارعــاب و قدرتنمایی بهکار
میگیرند .در همین رابطه حمید الهایس
رئیــس شــورای نجــات در اســتان االنبــار
عــراق ،از تحــرکات گروههای تروریســتی
وابســته بــه داعش در اطراف شهرســتان
الرطبه در غرب استان االنبار خبر داد .در
سوریهنیزنیرویهواییطیروزهایاخیر،
حمــات گســتردهای را علیــه پایگاههای
داعــش در صحــرای اســتان ســویدا آغاز
کرده است .بســیاری از کشورهایی که این
زندانیهــا را پذیرا شــدند ،تــاش کردند
ایــن اتفــاق در ســکوت و بــدون هیاهــو
بیفتــد .پنتاگون روز سهشــنبه اعــام کرد
کــه مقدونیــه آخریــن کشــوری اســت که
بازگردانــدن بازداشتشــدگان خارجــی
داعــش بــه کشــورش را پذیرفته اســت و
گروهــی از داعشــیهای بازداشتشــده
در ســوریه به مقدونیه بازگردانده شدند.

دو وزیر سابق عراق راهشان به کمیته شفافسازی افتاد
گروه جهان /حیدر العبادی نخستوزیر
عــراق بــا اعالم خبــر ارجاع دو وزیر ســابق
این کشور به کمیته شفافسازی نشان داد
کههمچنانپیگیروعدهایاستکهچندی
پیــش به مــردم این کشــور برای مبــارزه با
فســاد داده بود .ســایت شــبکه تلویزیونی
ســومریه نیوز در این باره نوشت که وزیران
ســابق صنعــت و آمــوزش و پــرورش و دو
مدیــر کل مســئول پــروژه مدرسهســازی
کســانی هســتند کــه ایــن بــار پرونــده
فعالیتهایشان در اختیار این کمیته قرار
گرفتــه اســت .به گــزارش ایســنا ،العبادی
ضمــن تأکیــد بر اســتمرار مــوج مبــارزه با
فســاد گفــت« :دولــت هرگــز از پیگیــری

پروندههای فســاد دســت نخواهد کشید و
فهرســت جدیــدی از چهرههــای فاســد را
بزودی صادر خواهد کرد .مرجعیت دینی
عراق در مسیر مبارزه با فساد نقش مهمی
دارد و ســخنان ایشــان کمــک میکنــد تــا
جدیتر و مسئوالنهتر با فسادهای ریشهای
برخــورد شــود .ســرمایهگذاری و ایجــاد
فرصتهای شــغلی نتیجه ایجاد اعتماد
در ســاختار سیاســی اســت ».العبــادی در
ادامه سخنانش از احزاب و فراکسیونهای
سیاســی خواســت تا هر چــه زودتر بر ســر
تشکیل دولت و عمل کردن به خواستهها و
نیازهای مردم وارد عمل شوند و با یکدیگر
توافــق کننــد .العبــادی در این بــاره گفت:

«تاکنون با نمایندگان  9اســتان دیدارهایی
داشتهایم و دستوراتی برای خدماترسانی
صــادر کردیــم کــه همگــی آنهــا از ســوی
کمیتههاوکمیتهبحرانپیگیریمیشوند».
نخســتوزیری عراق اعالم کرد کابینه این
کشــور بــرای حل مصائــب و مشــکلهای
مردم درباره برق ،آب ،بهداشت ،آموزش و
پرورشو...بهدیدارهایخودادامهمیدهد
و اوبهکابینهاش دستور داد ه کهگروههاییرا
بــرای تأمین این نیازها و خواســتهها ایجاد
کنند .دفتر العبادی همچنیــن اعالم کرد:
«رفع نیازهای پروژههای سرمایهگذاری در
مدیریتهــای وزارت ســازندگی ،مســکن،
شهرداری و مشاغل عمومی در استانهای

امریــکا و جمهوریخواهــان در انتخابــات
میــاندورهای کنگــره ،دســتاوردهای
اقتصادی کاخ سفید است که البته فاکتور
قابل توجهی است و میتواند ،آرای قشر
کارگر و طبقه متوسط جامعه امریکا را به
سمت جمهوریخواهان سوق دهد.
کمیته ملــی جمهوریخواهان جمعه
گذشته در یک پست وبالگی که به همراه
تازهتریــن گزارش اشــتغال منتشــر کرده
بــود ،نوشــت :اقتصــاد رو به رشــد اســت
و ایــن بــه خاطــر سیاســتهای دولــت
ترامپ و جمهوریخواهان در کنگره است.
گزارش اشــتغال نیز نشــان میداد ،نرخ
بیــکاری  3/8درصــد در مــاه مــهکاهش
یافته است.

راهحل انصاراهلل یمن برای کنار گذاشتن اسلحه

ارتش امریکا داعشیهای بازداشتشده را به کشورهایشان میفرستد
در همیــن رابطــه ســخنگوی پنتاگــون
بــه ســیانان گفــت« :امــروز گروهــی
از تروریســتهای خارجــی بــه کشــور
مادریشــان یعنی مقدونیه بازگشــتند تا
تأکیــدی باشــد بر اهمیــت همکاریهای
بینالمللــی بــرای نابــودی تهدیــد
جهانــی تروریســم ».همــواره بازگشــت
تروریســتهایی کــه اکنــون در عــراق و
سوریه با کاهش شدید قدرت شان روبهرو
شدهاند ،به خانههایشــان یکی از مسائل
نگرانکننده میان مقامهای پنتاگون بوده
است .جیمز ماتیس ،وزیر دفاع امریکا در
ماه فوریه در دیدار با همتایان اروپاییاش
درباره موضوع دستگیری تروریستهای
خارجــی عضو داعــش و دیگــر گروههای
تروریســتی اعــام کرد« :مــا اکنون صدها
نفر از تروریســتهای زندانی را در اختیار
داریــم .مهمتریــن مســأله این اســت که
کشــورها مسئولیت تروریســتهایی را که

داشــته ،دچــار کاهــش محبوبیــت شــده
و ایــن مســأله جمهوریخواهــان را هــم
متضرر کرده اســت .بویژه اینکه برخی از
جمهوریخواهان شناخته شــده از جمله
جــان مــک کیــن آشــکارا ترامــپ را نقــد
میکننــد .بر اســاس آخرین نظرســنجی
مؤسســه گالــوپ ،محبوبیــت ترامــپ
در حــال حاضــر تنهــا  41درصــد اســت
کــه بــرای رئیــس جمهــوری که هنــوز دو
ســال خدمت خــود را تمام نکــرده اصالً
خوب نیســت و البته یک نقشه راه خوب
بــرای دموکراتهــا در آســتانه انتخابات
ندور های است.
میا 
ëëاقتصاد؛تنهابرگبرنده
تنهــا بــرگ برنــده رئیــس جمهوری

کاندیدا

از دل ایــن کشــورها راهــی ســوریه و عراق
شــدهاند بپذیرنــد .دســت روی دســت
گذاشــتن و منفعل بودن ،گزینه مطلوبی
نیست .این یک مشکل بینالمللی است
و بایــد تمامــی طرفها در آن مشــارکت
کننــد و بخشــی از کار را برعهده بگیرند».
بازگشت تروریســتها به کشورشان یکی
از مناقشــهانگیزترین چالشهــای پیــش
روی امنیــت جهــان اســت .بســیاری از
کشــورها صراحتاً با طــرح امریکا مبنی بر
بازگشــت تروریستها بشــدت مخالفت
کردهانــد زیــرا نگــران تبعاتی هســتند که
این افراد میتوانند در سرزمین خودشان
ایجاد کنند .ضمن آنکه مقامهای امنیتی
بســیاری از کشــورها میگوینــد ایــن افراد
کــه ســالها در میدان مبــارزه و زیر پرچم
مخوفتریــن گــروه تروریســتی تاریــخ
جنگیدهاند ،تاکتیکهایی را یاد گرفتهاند
که میتوانند در کشورهای دیگر اجرا کنند.

بصــره ،ذی قــار ،المثنــی و نجف تصویب
شد».
ëëدیداربارزانیوالعبادی
نچیــروان بارزانــی نخســتوزیر اقلیــم
کردســتان در نشســت بــا کابینــه اقلیم با
حضورقبادطالبانی،معاونخودجزئیات
دیدارش با حیدر العبــادی را مطرح کرد.
او در ایــن بــاره گفــت« :مــا توافــق کردیم
مذاکرههــا میــان طرفیــن را ادامه بدهیم
و خواســتیم کــه تصمیــم پارلمــان عراق
مبنــی بــر یکی بــودن حقــوق و امتیــازات
خانوادههــای شــهدا و زخمیشــدگان در
اقلیمباحقوقوامتیازهایهمتایانشاندر
کل عراق اجرا شود.

محمد عبدالســام ،ســخنگوی گروه انصــاراهلل یمن در گفتوگو بــا فاکس نیوز،
ضمن انتقاد از راهحلهای فرستاده سازمان ملل به یمن و تالشهایش جهت
احیای مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ در این کشــور ،شــروط این گروه
را بــرای به زمین گذاشــتن اســلح ه مطرح کــرد .او گفت« :انصاراهلل مایل اســت
اســلحهاش را کنار بگذارد اما با وجود هشــدارها و مخاطرات کنونی این تصمیم
منطقی نیست .راه حل مورد نظر ما راه حلی فراگیر است .باید رئیسجمهوری
جدیدی تعیین شــود ،باید دســتکم ریاســت دوره انتقالی مشخص شود ،باید
دولــت انتقالی مأموریت مشــخصی داشــته باشــد و در دوره مشــخص آن را به
ثمر برســاند ».براســاس این طرح ،رئیس دوره انتقالی باید فردی باشد که تمام
طرفهــا او را قبــول دارنــد .ضمن آنکه شــخص منتخب نبایــد در بحران نقش
س جمهوری مستعفی یمن خودش بخشی
داشــته باشد اما منصور هادی ،رئی 
از مشکل است.

تحلیفرئیسجمهوریتازهکلمبیا

ایــوان دوکــه رئیس جمهوری جدید کلمبیا مراســم تحلیف خــود را با حضور
چندین رهبر منطقهای برگزار و در برابر مردم کشــورش ســوگند یاد کرد .دوکه
رئیس جمهوری  42ســاله این کشــور جانشین همتای سابقش ،خوان مانوئل
سانتوس شد و ممکن است توافق به دست آمده در دولت قبل با گروه شورشی
فــارک را لغو کند .وی در ســخنرانیاش گفت که نســبت به ترمیم نقصهای
توافق با این گروه وارد عمل خواهد شد .او طی دوران ریاست جمهوریاش با
چالشهای بسیاری مانند تنشهای فزاینده با ونزوئال و مشکالت دستیابی به
صلح با گروههای شورشی کشورش روبهرو خواهد شد.
رئیــس جمهــوری ونزوئــا کــه ایــن هفتــه مــورد حمله
دو خط
چنــد پهپــاد قــرار گرفــت ،بــر ایــن باور اســت کــه همتای
خبر
امریکاییاش به کســی اجازه نمیدهد که در خاک امریکا
برای قتل سایر رهبران جهان توطئه کنند.
دولت بنگالدش ،میانمار را به موفق نبودن در از میان برداشتن نگرانیهای
بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی گریخته از این کشور متهم کرد و به
شورای امنیت سازمان ملل تأکید دارد تا برای بازگشت امن آنها به خانه تدابیر
الزم را بیندیشد.
دولــت نیکاراگوئــه اپوزیســیون ایــن کشــور را بــه «کودتــای نشــأت گرفتــه از
تروریسم» متهم کرد و آنها را در مرگ  197معترض مقصر دانست.
وزارت کشور مقدونیه از بازداشت هفت مظنون به همکاری با داعش که در
جنگهای سوریه و عراق نیز جنگیدهاند ،خبر داد.
یک مسئول برجسته حماس پیشبینی کرد که این جنبش در پایان آگوست
به توافق آتشبس با رژیم صهیونیستی دست یابد.
نخســتوزیر مکلف لبنان از گروهها و احزاب سیاســی این کشور خواست ،در
راستای تشکیل کابینه جدید فداکاری کنند.

