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نتایج اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا؛
 پیشتازی جمهوریخواهان

 در مجلس نمایندگان 

بر اساس اعالم آخرین نتایج انتخابات میاندوره 
ای ۲۰۲۲ کنگــره آمریــکا، جمهوریخواهان در 
مجلس نمایندگان پیشتازند و در مجلس سنا نیز 
رقابت ســختی میان آنها وجــود دارد.  به گزارش 
سی.ان.ان، بر اساس اعالم نتایج انتخابات میاندوره 
ای کنگره آمریکا، تاکنون از مجموع ۴۳۵ کرسی 
مجلس نماینــدگان آمریــکا، جمهوریخواهان با 
۱۹۸ کرســی در مجلس نمایندگان پیشــتازند. 
دموکراتها نیز ۱۷۳ کرســی در ایــن مجلس را  به 

دست آورده اند. 
هر حزب برای به دست گرفتن کنترل مجلس 
نمایندگان، حداقل نیاز به کسب ۲۱۸ کرسی دارد. 
اما در مجلس سنا، رقابت بسیار سختی وجود دارد. 
به رغم آنکه در نتایج اولیه، دموکرات ها پیشــتاز 
بودند، پس از آن، جمهوریخواهــان و دموکراتها  
در این مجلس برابر شــدند و اکنــون دموکراتها 
۴۸ کرسی و جمهوریخواهان ۴۷ کرسی را دارند. 
رقابت میان جمهوریخواهان و دمکراتها در ســنا 
نزدیک اســت. هر حزبی که ۵۰ کرســی به دست 

آورد، اکثریت سنا را خواهد داشت. 
جــان فترمــن در انتخابات مجلس ســنا در  
ایالــت کلیدی پنســیلوانیا توانســت مهمت اوز  
رقیــب جمهوریخواه خود را شکســت دهد. جان 
فترمن فرماندار پنســیلوانیا موفق شــد بر نامزد 
جمهوریخواهان و چهره مشــهور تلویزیونی غلبه 
کرده و پیروزی مهمی را برای دموکراتها رقم بزند. 
پیروزی فترمن ساعاتی پس از آن صورت می گیرد 
که جــاش شــاپیرو دادســتان کل دموکرات در 
رقابت برای فرمانداری پنســیلوانیا اعالم پیروزی 
کرد. پیروزی او پس از رقابــت تنگاتنگ با رقیب 
جمهوریخواه و عقب افتادن اوز در دو ماه اخیر رخ 
داد. فترمن قرار اســت جایگزین پت تومی سناتور 

بازنشسته شود.
در ایالت های جورجیا و پنسیلوانیا که در زمره 
چهار  ایالت کلیدی برای تعیین سرنوشت مجلس 
سنا هستند تا مشــخص شود کدامیک از دو حزب 
جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، این مجلس را در 
دست خواهد گرفت، رقابت سختی میان نامزدهای 
دو حزب وجود دارد.  در ایالت جورجیا تاکنون ۸۸ 
درصد از آرا شمرده شده و نامزد جمهوریخواهان 
که با حدود ۱.۴ درصد اختالف از نامزد دموکراتها  
پیشی گرفته بود، اکنون با ۰.۴ درصد از رقیب خود 
جلوتر است. چنانچه جمهوریخواهان در جورجیا 
به پیروزی برســند، دموکراتها کرســی خود را از 

دست خواهند داد. 
در  ایالت پنســیلوانیا  نیز که تاکنون در دست 
ســناتور جمهوریخواهــان بوده، شــمارش آرا از  
۶۲ درصد بــه ۷۹ درصد رســیده و اختالف نامزد 
دموکراتهــا از حــدود  ۲.۸ درصد بــه یک درصد 
رسیده و پیشتاز است که چنانچه نامزد دموکراتها 
پیشــتازی خود را حفظ کند، این کرسی سنا در 
اختیــار دموکراتها خواهد گرفــت. دموکراتها در 
ایالت آریزونا باید از کرســی  خود دفاع کنند که با 
شــمارش ۵۱ درصد آرا، نامزد دموکراتها با ۱۸.۳ 
درصد از رقیب جمهوریخواه خود پیشــی گرفته 
اســت. در ایالت نوادا نیز دموکراتها باید از صندلی 
خود در سنا دفاع کنند که به تازگی شمارش آرا در 

این ایالت  آغاز شده است. 
در ۶۵ کرســی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا که 
رای گیری برای آنها برگزار نشــده اســت. از این 
۶۵ کرسی، ۳۴ کرسی به دموکراتها، ۲۹ کرسی به 
جمهوری خواهان و دو  کرسی به احزاب دیگر تعلق 
دارند. دموکراتها باید دستکم ۱۶ کرسی را از میان 
۳۵ کرســی که در آن انتخابات برگزار شده است، 
به دســت آوردند با بتوانند کنترل نسبی و ضعیف 
کنونی خود را که به دلیل رای کاماال هریس معاون 

رئیس جمهور آمریکا دارند، حفظ کنند.
این در حالی اســت که جمهوری خواهان برای 
تصاحب ۵۱ کرسی نیازمند پیروزی در ۲۲ ایالت 
هســتند. رئیس کمیته ملی جمهــوری خواهان 
پیش بینی کرده اســت که این حــزب، اکثریت 
مجلس نمایندگان و ســنا را به دست خواهد آورد. 
پلوسی ۸۲ ساله توانســت در انتخابات میان دوره 
ای از ایالت کالیفرنیا در رقابت با جان دنیس رقیب 
جمهوریخواه خود به پیروزی دســت یابد و یکی 
از اعضــای یکصــد و هجدهمین کنگــره آمریکا 
 شــود که دوره آن از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ 

خواهد بود.

جهان نما

فرشاد گلزاری

اینکه اخباری از تهدید 
ریاض توسط تهران منتشر 
می شود و برخی مقامات در 

داخل کشورمان که بعضا 
عربستان را تهدید کرده اند، 

آن را یا تکذیب می کنند 
یا چندان موردتوجه قرار 

نمی دهند، از حیث ماهیتی 
عجیب است؛ چراکه مخابره 

تهدید در هر سطح و از هر 
نوعی که باشد بدون شک 

تبعاتی خواهد داشت

شورای همکاری خلیج فارس که 
 GCC» ((Gulf» به اختصار بدان
Cooperation Council هــم 
گفته می شــود عموماً هــراز گاهی 
یک رویداد سیاسی را در مداِر توجه 
خود قــرار می دهد و بــرای آن یک 
نشست یا یک کنفرانس اختصاصی 
برگــزار می کند. این شــوار در علم 
روابط بین الملــل در اصل یک بلوک 
سیاســی- اقتصــادی به حســاب 
می آید که بیشــترین نفت دنیا را در 
اختیار دارد. شــش کشور عربستان 
سعودی، امارات عربی متحده، قطر، 
کویت، عمان و بحریــن که اعضای 
شــورای همکاری خلیــج فارس به 
شــمار می آیند، ایــن روزها هر یک 
درگیر پرونده ای خاِص خود هستند. 
قطری ها در حال آماده سازی نهایی 
خود برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ 
و میزبانی از مردم کشــورهای دنیا 
هســتند که قرار است برای تماشای 
بازی هــا وارد دوحه شــوند. امارات 
متحده عربی از یک ســو در یمن و از 
سوی دیگر با اســرائیل و غربی ها در 
حال رایزنی های اقتصادی و سیاسی 
در مورد چندین پرونده اســت، که 
بدون تردید منافعی هم برای طرف 

مقابل در نظر گرفته شده است. 
بحرین هم این روزها در تکاپو برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی اســت و 
قرار است چند روز دیگر این رویداد 
سیاســی را علنی کند اما مخالفان 
آل خلیفه در داخــل و خارج از منامه 
و سایر شهرهای بحرین چند روزی 
است که با در دست گرفتن پالکارد 
و پرچم های اعتراضی، برگزاری این 
انتخابات ساختگی را محکوم کرده اند. 
در کویت هم چندی پیش انتخابات 
پارلمانی برگزار شــد و شیعیان این 
کشور توانســتند درصد قابل قبولی 
رأی کســب کنند ولی باز هم دولت 
این کشور درگیر اختالفات سیاسی 
است. شــاید تنها کشــوری که این 
روزها آرامش را همانند گذشته تجربه 
می کند، عمان باشد که همه آن را به 
عنوان جزیره ثبات می شناسند که 
البته این مســاله را باید هدیه ای از 

طرف ساختار محافظه کار این کشور 
به مردم دانست. 

اما در این میان عربستان سعودی 
به عنوان رهبر شورای همکاری خلیج 
فارس که هم از نظــر منابع انرژی و 
مالی و هم از منظر جغرافیا نســبت 
به سایر کشــورهای عضو این شورا، 
چندین پلــه باالتر قــرار دارد، این 
روزها درگیری های جدی در عرصه 
سیاســی، اقتصادی و حتی نظامی- 

امنیتی را تجربه می کند. ریاض از یک 
سو هنوز در حال دســت و پنجه نرم 
کردن با ایاالت متحده است و دلیلش 
را باید اقدام این کشور در کاهش دو 
میلیون بشــکه ای تولید نفت اوپک 
پالس دانست. ســعودی ها حاال به 
دنبال آن هستند تا همانند ترکیه از 
یک سو با آمریکا کار کنند و روابطشان 
را جلو ببرند و از سوی دیگر هم روس ها 
را در کنار خود داشته باشند که به نظر 

کار دشواری می آید. 
از سوی دیگر هم باید توجه داشت 
که تزلزل در روابط واشنگتن و ریاض 
در شرایط فعلی منطقه ممکن است 
از حیث نظامی برای عربستان گران 
تمام شود. اینکه یکباره و به موازات 
دعوای عربستان و آمریکا بر سر نفت 
و کاهش تولید اوپک پالس اخباری 
از تهدید ریاض توسط تهران منتشر 
می شــود و برخی مقامات در داخل 
کشورمان که بعضا عربستان را تهدید 
کرده اند، آن را یا تکذیب می کنند یا 
چندان موردتوجه قرار نمی دهند، از 
حیث ماهیتی عجیب است؛ چراکه 
مخابره تهدید در هر ســطح و از هر 

نوعی که باشــد بدون شک تبعاتی 
خواهد داشت. 

ریاض و عدم اشاره به تهران
در کشاکش تنش

اینکــه عربســتان تا چــه حد و 
اندازه ای تهدید تهــران علیه خود را 
عادی قلمداد می کند یــا اینکه قرار 
اســت در این مورد چه اقدامی را از 
حیث سیاســی و نظامی انجام دهد، 
چندان موضوع مهمی نیســت و در 
این میان حتــی نمی توان به صورت 
علنی و محکم گفت که چه اتفاقی رخ 

خواهد داد. 
آنچه ظاهرا در این میان باید مهم 
قلمداد کرد، نشست اخیر وزرای دفاع 
شش کشور عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس اســت. این نشست که 
در روز سه شــنبه برگزار شد و ریاض 
میزبان آن بود، شاید یک اتفاق ساده 
و یک رویــداد تکراری تلقی شــود، 
اما در کل و از حیــث زمانی باید آن 
را یک دورهمی سیاســی- نظامی 
مهم دانست. توجه داشته باشید که 
تاکنون ۱۸ بار وزرای دفاع کشورهای 

عضو شورای همکاری خلیج فارس با 
یکدیگر جلسه مشترک داشته اند و 
حاال هم برای بار نوزدهم دور یکدیگر 
جمع شدند و به گفت گو پرداختند. 
در این خصوص خبرگزاری رسمی 
سعودی )واس) اعالم کرد که وزرای 
دفاع در این نشست بر اهمیت ادامه 
همکاری میــان نیروهای مســلح 
کشورهای شــورای همکاری خلیج 
فارس بــرای حفظ دســتاوردهای 
ملت هــا و آرمان های رهبرانشــان 

تأکید کردند. 
خالــد بن ســلمان، وزیــر دفاع 
عربســتان ســعودی و وزرای دفاع 
دیگر کشورهای عربی عضو شورای 
همکاری خلیج فارس، نایف بن فالح 
الحجرف، دبیر کل این شــورا و عید 
بن عواض الشلوی، رئیس فرماندهی 
نظامی یکپارچه شورا در این نشست 
شرکت داشتند. خالد بن سلمان، وزیر 
دفاع عربستان در ابتدای این جلسه 
اعالم کرده که افزایش سطح اقدامات 
دفاعی مشــترک باعث می شــود 
نیروهای مســلح کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس، دژ مستحکم 

و سپری در برابر خطرات و تهدیدات 
باشــند و امنیت و ثبات را در منطقه 
محقــق و از منابع ملــی و اقتصادی 

حفاظت  کنند. 
به دنبال این سخنان، ارتش کویت 
در بیانیــه ای اعالم کرد کــه در این 
نشســت توصیه هــای کمیته عالی 
نظامی روسای ستاد و آخرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و هماهنگی های 
نظامی مورد تبــادل نظر بود. وزارت 
دفاع قطر هم در بیانیه ای اعالم کرد 
کــه وزرای دفاع شــورای همکاری 
خلیج فــارس درباره فعــال کردن 
همکاری هــای نظامی مشــترک و 
تقویت همکاری های دفاعی و ادامه 
متحد کــردن همه تالش هــا برای 
حمایت از ثبات در منطقه گفت وگو 
کردند اما آنچه در ایــن میان به نظر 
مهم می آید تنش ایران و عربســتان 

است. 
در اخبار مربوط به این نشســت، 
هیچگونه اشــاره ای به ایران و تقابل 
ریاض با تهران نشــده است و دقیقاً 
همیــن مســاله باید مــورد توجه 
قرار گیرد. ممکن اســت بســیاری 
از تحلیلگران و مفســران تحوالت 
حاشــیه خلیج فارس این نشست را 
یک رویداد تکــراری ارزیابی کنند 
که هر چند وقت یکبــار به صورت از 
پیش تعیین شــده برگزار می شود، 
اما واقعیت این اســت که برگزاری 
این نشست با حضور شخصیت های 
نظامی هر شش کشور آن هم در زمانی 
که ریاض از ناحیه تهران احســاس 
خطــر می کنــد، می توانــد نوعی 
ائتالف سازی یا هماهنگی نظامی- 
سیاسی علیه تهران به شمار آید. حال 
 باید منتظــر خروجی منطقه ای این 

نشست بود! 

دورهمی سیاسی- نظامی وزرای دفاع شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شد؛

بی سر و صدا علیه تهران؟
برگزاری نشست وزرای 

دفاع شورای همکاری خلیج 
فارس در زمانی که ریاض از 
ناحیه تهران احساس خطر 

می کند، می تواند نوعی 
ائتالف سازی یا هماهنگی 

نظامی-  سیاسی علیه ایران 
به شمار آید

رئیس جمهوری چین از ارتش کشــورش خواسته 
تا اطمینان حاصل کند آماده پاسخگویی به تهدیدات 
امنیتی ناشی از یک دوره جدید از تالطم و التهاب جهانی 
اســت. به گفته او، ارتش آزادی بخش خلق چین باید 

سخت تر تمرین کند تا آماده یک مبارزه باشد. 
بــه گــزارش راشــا تــودی، شــی جینپینــگ، 
رئیس جمهوری چین هشــدار داد کــه جهان در حال 
حاضر در دست تغییراتی اســت که طی یک قرن دیده 
نشده بود و همین عامل افزایش بی ثباتی و عدم اطمینان 

و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی است. 
شــی جینپینگ گفت: کلیت ارتش باید ایده حزب 
کمونیســت چین برای تقویت ارتش را در عصر جدید 
با متمرکز کــردن انرژی اش برای ارتقــای مهارت ها و 

قابلیت های جنگی اش اجرایی کند. 
ارتش باید قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و منافع 
توســعه دفاع کند. او توضیح داد که دستورالعمل های 

صادر شده از سوی رهبر چین براساس تصمیماتی است 
که ماه گذشته در جریان کنگره حزب کمونیست چین 

اتخاذ شد. 
این گردهمایی شاهد تغییراتی در رهبری ارشد حزب 
بود و شی در حرکتی بی ســابقه برای سومین دوره پنج 
ساله در راس حزب و به تبع آن راس کشور چین تأیید شد. 
شی در طی گزارش خود به نمایندگان حزب کمونیست، 

بر خطر درگیری مسلحانه بر سر تایوان تاکید کرد. 

شی جینپینگ:

 ارتش چین باید آماده یک مبارزه باشد

خبر

هم زمان با اینکه پیش بینی می شود حزب دموکرات 
جو بایدن اکثریت را در مجلــس نمایندگان آمریکا در 
انتخابات میان دوره ای این کشور از دست بدهد، ولودیمیر 
زلنسکی از سیاستمداران آمریکایی خواست تا نسبت به 

حمایت از اوکراین متحد بمانند. 
به گــزارش راشــا تــودی، ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهوری اوکراین در پیام ضبط  شده خطاب به 
آمریکایی ها گفت: دموکراسی ها نباید در مسیر پیروزی 
متوقف شوند. اوکراین همچون هر جامعه دموکراتیک 
دیگری عقاید مختلفی نسبت به زندگی و سیاست دارد. 
اما هنگامی که روسیه تصمیم گرفت که آزادی ما را نابود 
و اوکراین را از صفحه زمین حذف کنــد، ما فورا متحد 

شدیم و این اتحاد را نگه می داریم.  
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، زلنسکی افزود: 
«ما از آمریکایی ها می خواهیم اتحاد راســخ و اســتوار 
خود را حفظ کنند تا زمانی که ما به آنچه آرزو می کنیم، 

 دســت یابیم. تا زمانی کــه صلح در نهایت به کشــور 
ما بازگردد. 

سپس در همان روز، رئیس جمهوری اوکراین با لیندا 
توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
دیدار کرد و به زلنسکی گفت: واشنگتن حمایت دوحزبی 
به اوکراین ارائه داده است و جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا متعهد اســت تا در این راســتا با کنگره آمریکا 

همکاری کند و به این همکاری ادامه دهد. 

خبر

زلنسکی خطاب به سیاستمداران آمریکا: 

در حمایت از اوکراین متحد بمانید

وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه گفت، رجب طیب 
اردوغان برنامه دارد تا با والدیمیر پوتین بر سر جزئیات 
عرضه غالت روسیه به کشــورهای نیازمند به بحث و 

گفتگو بپردازد.
به گزارش اســپوتنیک، وحید کیریشــجی، وزیر 
کشــاورزی و جنگلداری ترکیه در مصاحبــه با کانال 
ترکیه ای «ای هابر« اظهار داشــت، اردوغان در انتظار 
دیداری دوجانبه با والدیمیر پوتین رئیس جمهور ترکیه 

در حاشیه اجالس گروه ۲۰ در بالی اندونزی است.
اوایل ماه نوامبر، رئیس جمهور ترکیه گفت که با پوتین 
در مورد امکان ارسال غالت و کود رایگان از جانب روسیه 
به کشورهای قحطی زده در آفریقا به توافق رسیده است.

وی افزود: همانطور که می دانید، نشســت ســران 

گروه ۲۰ چند روز دیگر در اندونزی برگزار خواهد شد. 
اردوغان در دیدارش در آنجا با پوتین، مجددا مســاله 
عرضه غالت روسیه به کشورهای نیازمند را در دستور 

کار قرار خواهد داد.

نخســت وزیر عراق در ســخنانی خواســتار توقف 
حمالت ترکیه به مناطق شمالی کشورش شد. به گزارش 
المیادین، محمد شیاع الســودانی، نخست وزیر عراق 
در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: عراق و ترکیه ســه 
پرونده مشترک دارند؛ پرونده های امنیت، اقتصاد و آب. 
وی درباره حمالت ترکیه به مناطق شمالی عراق گفت: 
مسئله امنیتی باید حل و فصل و تجاوزات ترکیه به اراضی 
و مرزهای عراق متوقف شود. السودانی ادامه داد: ترکیه 
از نظر اقتصادی کشوری توسعه یافته است و می تواند در 
رشد و توسعه عراق نقش داشته باشد. نخست وزیر عراق 
درباره آینده روابط بغداد و آنکارا نیز گفت: حجم تجارت 
مشترک میان دو کشور باال است و در سایر زمینه ها نیز 
همکاری های خوبی داریم. وی با اشاره به اینکه مسائل 

مشترکی مانند آب نیز میان دو کشور وجود دارد، افزود: 
ما طرفدار همکاری و حل مشکالت از طریق دیپلماسی 
هستیم. سهم عراق از آب این کشــورها نیز از الزامات 

حقوق بین الملل است. 

بغداد: ترکیه حمالت خود به شمال عراق را متوقف کندابراز تمایل اردوغان برای گفت وگو با پوتین در زمینه عرضه غالت


