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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

عربستان رو در روی آمریکا
وال استریت ژورنال فاش کرده که مقام های آمریکایی پیش 
از جلسه اوپک پالس که منجر به کاهش تولید نفت و افزایش 
قیمت آن شد، در تماس با مقام های عربستان به آنها هشدار 
داده بودند که موافقت ریاض بــا کاهش تولید نفت به معنای 
حمایت از مسکوســت؛ اقدامی که به کاهش حمایت آمریکا 
از عربستان منجر خواهد شد. این تهدید اما مورد بی توجهی 

عربستان قرار گرفت و کاهش تولید نفت تصویب شد.

یک سال قبل، برگزاری انتخابات 
پارلمانی در عراق قرار بود پایانی 
باشد بر اختالفات سیاسی و تعیین 
ترکیب دولت جدید این کشــور. یک سال از آن 
زمان گذشته و عراق نه هنوز رئیس جمهور دارد و 
نه نخست   وزیر. نظام سیاسی عراق از نوع نظام های 
پارلمانی است که در آن پس از تعیین نمایندگان، 
در همان جلسات اولیه بعدی تکلیف رئیس جمهور 
و نخست وزیر نیز مشخص می شود. به طور معمول 
انتظار می رود که فراینــد انتخاب رئیس جمهور و 
سپس نخست وزیر در پارلمان عراق، یک تا حداکثر 
چند ماه پس از شروع به کار پارلمان طول بکشد، 
اما نمایندگان پارلمان عراق در یک ســال گذشته 
هیچ کدام از این دو پست سیاســی بسیار مهم را 

تعیین نکرده اند.
قرار است که نمایندگان پارلمان عراق، امروز برای 
انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهند. محمد 
حلبوســی، رئیس پارلمان عراق دیروز با تأکید بر 
ضرورت برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس جمهور 
گفت که این جلسه می تواند به تعیین تکلیف پست 
ریاست جمهوری عراق پس از یک سال بالتکلیفی 

منجر شود.
انتخاب رئیس جمهــور جدید عــراق همزمان با 
سالگرد انتخابات پارلمانی سال گذشته است و به 
همین منظور دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، با 
انتشار بیانیه ای به شرایط حساس عراق اشاره کرده 
و گفته است: »زمان عراق رو به اتمام است و هرچه 
بحران طوالنی تر شــود، بی ثباتی بیشتری ایجاد 
می کند. رویدادهای اخیر گواهی بر وضعیتی است 

که معیشت مردم را تهدید می کند.«
یکی از ضرورت های تعیین رئیس جمهور عراق در 
شرایط فعلی این کشور، تعیین تکلیف بودجه است. 
عراق طی یک سال گذشــته با بودجه موقت اداره 
شــده و پارلمان در این مدت به دلیل عدم تعیین 
رئیس جمهور و به تبع آن عدم تعیین نخست وزیر 
نتوانســته طرح بودجه را دریافت کند. این کشور 
نفت خیز در این یک سال با آشفتگی مالی ناشی از 

عدم تصویب بودجه روزگار را گذرانده است.

فرایند انتخاب رئیس جمهور عراق
براساس قانون اساسی عراق، پست ریاست جمهوری 
این کشــور در اختیار کردهاســت؛ همانگونه که 
نخســت وزیر از میان شــیعیان و رئیس مجلس 
نیز از میان اهل ســنت انتخاب می شود. انتخاب 

رئیس جمهور عراق به صورت غیرمستقیم صورت 
می گیرد. این بدان معناست که رئیس جمهور عراق 
با رأی مســتقیم مردم انتخاب نمی شود، بلکه این 
نمایندگان پارلمان هستند که در رأی گیری دست 

به انتخاب رئیس جمهور می زنند.
از نظر سلســه مراتب قدرت، رئیس جمهور عراق 
باالترین مقام اجرایی این کشور به شمار می رود، اما 
عمده وظایف اجرایی در اختیار نخست وزیر عراق 
است و دامنه اختیارات مقام ریاست جمهوری در 
عراق به امضای فرمان ها و تأیید حکم نخست وزیری 
و دیگر مقامات ارشــد و فرمان های جنگ و صلح 
محدود اســت. به بیان دیگر قدرت رئیس جمهور 
در عراق بیشتر نمادین و وحدت بخش است، اما تا 
رئیس جمهور انتخاب نشود، در عمل فرایند تأیید 
حکم نخست وزیر و شروع به کار کابینه نیز با مانع 

قانونی روبه رو خواهد بود.
با این حال، انتخاب رئیس جمهــور عراق از میان 
نامزدهای کرد، با پیچیدگی خــاص خود همراه 
است. 2حزب »دمکرات کردســتان« و »اتحادیه 
میهنی«، احزاب برجســته اقلیم کردستان عراق 
هستند. براساس تقســیم کار میان این دو حزب، 
ریاســت اقلیم کردستان ســهم حزب دمکرات 
به ریاست بارزانی ها و کرســی ریاست جمهوری 
عراق نیز ســهم حزب اتحادیه میهنی به ریاست 
طالبانی هاست. هر 3رئیس جمهور عراق که پس از 
سقوط صدام در این کشور روی کار آمدند، شامل 
جالل طالبانی، فواد معصوم و برهم صالح، همگی 
اعضای حزب اتحادیه میهنی کردســتان به شمار 
می رفتند. در این میان جالل طالبانی، نخســتین 
رئیس جمهور عراق پس از سقوط صدام که مؤسس 
حزب اتحادیه میهنی نیز به شمار می رفت، چهره 

مشهورتری است.
تقســیم غیررســمی قدرت میان گروه های کرد 
براساس توافقی اســت که میان آنها از سال2003 
وجود داشــت؛ هرچند حزب دمکرات کردستان 
در انتخابات پارلمانی2018 بــه مخالفت با توافق 
نانوشته خود با رقبای اتحادیه میهنی برخاست و 
اقدام به معرفی نامزد جداگانه برای ریاست جمهوری 
به پارلمان عراق کرد. درواقع براساس توافق داخلی 
میان گروه های کــرد، نامزد معرفی شــده برای 
ریاست جمهوری عراق باید از سوی حزب اتحادیه 
میهنی باشد و انتظار می رود که این نامزد اتحادیه 
میهنی با حمایت نمایندگان حــزب دمکرات در 
پارلمان عراق هم همراه باشــد، امــا در انتخابات 
پارلمانی 2018، 2حزب اتحادیه میهنی و دمکرات 
کردســتان، 2نامزد جداگانه را به پارلمان معرفی 
کردند و این دو حزب نتوانســتند بر سر یک نامزد 
واحد به توافق دست یابند؛ هرچند در نهایت، نامزد 
اتحادیه میهنی بر مسند ریاست جمهوری نشست.

در پارلمان فعلی عراق نیز بار دیگر اختالف احزاب 
کرد تکرار شده و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات 
کردستان هرکدام به صورت جداگانه نامزد خود را 
برای پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرده اند.

اختالفات دامنه دار احزاب در عراق
آنچه باعث شده تا انتخاب رئیس جمهور در پارلمان 
عراق یک ســال به تعویق بیفتد، اختالف نظرها و 
جناح بندی هایی بوده که طی این مدت در پارلمان 
همواره وجود داشته اســت. درواقع اگرچه بخشی 
از بن بســت برای تعیین رئیس جمهور در عراق به 
اختالف کردها بازمی گردد، امــا بخش دیگری از 
چالش موجود برای انتخــاب رئیس جمهور به این 

دلیل است که پارلمان نتوانسته جلسات منظمی 
تشــکیل دهد. در مقطعی نیز برخــی اعتراضات 

خیابانی به تعلیق پارلمان منجر شد.
اســتعفای 70نماینده عضو جریان صدر به عنوان 
ائتالف غالب در پارلمان و پس از آن فروپاشی ائتالف 
میان این گروه و گروه های کرد، یکی از مهم ترین 
مشــکالتی بود که طی یک ســال گذشته دامن 
پارلمان را گرفته و نمایندگان نه فقط بر سر انتخاب 
رئیس جمهور، بلکه برای انتخاب نخست وزیر جدید 

نیز به توافق نرسیدند.

رقابت پیش رو
هیأت رئیســه پارلمان عــراق یــک روز مانده به 
برگزاری جلسه برنامه ریزی شــده برای انتخاب 
رئیس جمهور جدید این کشــور، فهرست نهایی 
نامزدهای تصدی این پســت را اعالم کرد. پایگاه 
اطالع رســانی پارلمان عراق در بیانیه رسمی در 
این ارتباط گفت: »طبق مــاده 4 قانون مربوط به 
نامزدهای ریاست جمهوری، نامزدی 33فرد برای 

رقابت برای این سمت پذیرفته شده است.«
با وجود آنکه 33نفر نامزد پست ریاست جمهوری 
عراق شــده اند، اما رقابت اصلی از میان اســامی 
مذکور، میان برهم صالــح، رئیس جمهوری فعلی 
عراق و نامزد اتحادیه میهنی و ریبر احمد به عنوان 
نامزد حزب دمکرات کردســتان عراق بوده است. 
این دو پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 
مهرماه سال گذشته نیز به عنوان نامزدهای اصلی 
تصدی پست ریاست جمهوری به پارلمان معرفی 
شــده بودند؛ اگرچه اختالف 2حــزب کرد باعث 
 شد تا این انتخاب دچار چالش شود. دیروز اما نام

عبد اللطیف جمال رشید از سوی رسانه های عراقی 
به عنوان نامزد اصلی اتحادیه میهنی مطرح شــد. 
خبرگزاری المیادین در گزارشــی به نقل از منابع 
خود نوشت که نیروهای سیاسی عراق پس از توافق 
با معرفی عبداللطیف رشید برای ریاست جمهوری 
عراق موافقت کرده اند. منابع المیادین گفتند که 
»توافق بر سر رشید پس از مذاکره حزب دمکرات 
کردستان و اتحادیه میهنی صورت گرفته است.« 
این منابع حتی گفتند که عــالوه بر 2حزب کرد، 
نماینــدگان چارچوب هماهنگی شــیعیان نیز با 
نامزدی عبداللطیف رشــید موافقت کرده اند و در 
این صورت شانس او بیش از دیگر نامزدها خواهد 
بود؛ اگرچه تا زمان برگزاری جلسه پارلمان هنوز 

هیچ چیز قطعی نخواهد بود.

عراقدرپیچانتخابرئیسجمهور
 یک سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، نمایندگان امروز در سایه اختالفات ریشه ای احزاب

برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهند

اقتصاد سرمازده، در انتظار اروپا
کمبود گاز در اروپا طی ماه های پیش رو، اقتصاد کشورهای 

این قاره را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار خواهد داد

سرمای پاییزی و زمستانی که اروپایی ها منتظرش بودند، 
کم کم از راه می رســد و موضــوع گرم کــردن خانه ها در 
کشورهای اروپا در ماه های پیش رو به بحث مهم رسانه های 
این منطقه تبدیل شــده اســت. بیش از یک ماه است که 
 انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورداستریم1 
متوقف شده و مسکو عمال برای تحت فشار قرار دادن اروپا 
به ابزارهای گازی خود رجوع کرده است؛ اتفاقی که نتیجه 
مستقیم جنگ اوکراین اســت. خط لوله نورداستریم2 هم 
که کار ساخت و تســت های آن به پایان رســیده، ابتدا در 
اثــر تحریم های آمریکا و ســپس به دلیل انفجار ناشــی از 
خرابکاری، از دسترس خارج شــد. نورداستریم یک ساالنه 
55میلیارد متــر مکعب گاز روانه اروپا می کرد که بیشــتر 
آن ســهم آلمان بود. قرار بود خط لوله نورداســتریم2 که 
به موازات خط لوله نورداســتریم 1 در بستر دریای بالتیک 
ساخته شده، ساالنه 55میلیارد متر مکعب دیگر گاز به اروپا 
برساند اما فعال جنگ اوکراین، اروپایی ها را از همان حجم گاز 
نورداستریم 1 هم محروم کرده است. همه اینها باعث شده 
بار دیگر اروپایی ها متوجه این موضوع شوند که تا چه اندازه 

در زمینه امنیت انرژی آسیب پذیر هستند.
مجله اکونومیســت در تازه ترین شــماره خود، نوشته که 
کسب و کارها در اروپا به شدت به دلیل افزایش قیمت انرژی و 
کاهش قدرت خرید مردم، متضرر شده اند. اگرچه گرم شدن 
خانه های مردم مهم اســت اما قبل از آن، این اقتصاد است 
که از قطع شــدن چرخه تامین انرژی آسیب خواهد دید. 
صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در گزارش جدید خود 
پیش بینی رشــد اقتصادی منطقه یورو در سال2023 را از 

2.5درصد به 2درصد کاهش داد.
اکونومیســت در گزارش خــود اثرگذاری کمبــود گاز بر 
کشورهای اروپایی را در 2بخش مســتقیم و غیرمستقیم 
بررسی کرده است. کمبود گاز به کاهش تولید برق در اروپا 
منجر خواهد شد و کمبود گاز و برق می تواند صنایع انرژی بر 
ازجمله کارخانه های شــیمیایی و صنایع سنگین را مجبور 
به تعطیلی موقت کند. در این شرایط، کشورهایی همچون 
آلمان که اکنون بــا کاهش چشــمگیر واردات گاز روبه رو 
شده اند، بیشترین ضربه را خواهند دید. کشورهای محصور 
در خشکی که کامال به گاز لوله کشی روسیه متکی بوده اند، 
مانند جمهوری چک و اسلواکی، نیز آسیب جدی خواهند 
دید. کشورهایی که معموال برای تامین برق مورد نیاز خود به 
واردات متکی هستند نیز در شرایط به وجود آمده، در معرض 

خطر قرار می گیرند.

اثر غیرمســتقیم کاهش منابع گازی در اروپا، گسترده تر از 
اثرات مستقیم آن است. روسیه یکی از تامین کنندگان اصلی 
گاز در جهان است و محدودیت در عرضه جهانی گاز از سوی 
این کشور، که عمدتا در اثر تحریم های آمریکا اتفاق افتاده، 
باعث باال ماندن قیمت جهانی گاز خواهد شد. این به درآمد 
خانوارها ضربه می زند و قدرت خریــد و در نتیجه وضعیت 
تقاضا در اقتصاد را کاهش می دهد. کســب وکارها ممکن 
است برای کاهش هزینه های انرژی، تولید را کاهش دهند، 
که ســپس در امتداد زنجیره های تامین به سایر بخش ها و 
کشورها گسترش پیدا می کند. به عنوان مثال، اثرات کاهش 
تولید در قلب اقتصاد اروپا یعنی آلمان، در اروپای مرکزی و 

اروپای شرقی هم احساس خواهد شد.

اروپایی ها برای مهار بحران دســت به اقداماتی زده اند اما 
به نظر می رسد این اقدامات نتیجه عکس بدهد. دولت های 
اروپایی تا به اینجا با دخالت در بازار انرژی، سعی کرده  اند 
برای گاز و برق مصرفی مردم، ســقف قیمتی تعیین کنند 
و با پرداخــت کمک هزینه مالی، به نحــوی افزایش بهای 
انــرژي را جبران کننــد. اما همین سیاســت ها می تواند 
مانــع صرفه جویی مردم در مصرف گاز شــود؛ دور باطلی 
که درنهایت به افزایش مصــرف و در نتیجه کاهش منابع 
تامین گاز منجر شود. بنابراین افزایش دوباره قیمت گاز و 
برق، نتیجه نهایی چنین سیاست هایی است. اکونومیست 
در پایان گزارش خود نوشته اســت: »در چنین شرایطی 
باید اعتراف کرد که چشم انداز اقتصادی اروپا در ماه های 

پیش رو، تیره و تار است.«

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه 

هیچ شــک و تردیــدی درباره تروریســتی 
بــودن خرابــکاری در خطــوط لولــه نــورد 
اســتریم وجود ندارد، اما مهم این است 
که بدانیم چه کسی پشــت این اقدامات 
خرابکارانه است؟ کسی پشت این حمله 
است که می خواهد برای همیشه روابط 
روســیه و اتحادیــه اروپــا را قطع کنــد و در 
نهایت می خواهد استقالل سیاسی اروپا 

را تضعیف کند. )راشاتودی(

جان بولتون
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا

ما باید روشن کنیم که اگر پوتین دستور 
اســتفاده از ســالح هســته ای تاکتیکی را 
صادر کند، درواقع یادداشت مرگ خود را 
امضا کرده است. تهدید هسته ای پوتین 
فعال یک بلوف اســت؛ با این حال امکان 
استفاده از سالح هسته ای توسط پوتین 
درصــورت فروپاشــی نیروهای روســی در 
اوکراین یا گیر افتادن او در یک موقعیت 

دشوار سیاسی وجود دارد. )ال بی سی(

نشتی در »دروژبا«؛ بزرگ ترین 
خط لوله نفتی جهان

ظرفیت انتقال نفت در خط لوله »دروژبا« که از 
روسیه تا آلمان امتداد دارد، بر اثر نشتی کاهش 
پیدا کرد. به گزارش یورونیوز، شــرکت »پرن«، 
اپراتور لهســتانی خطوط لوله انتقــال دروژبا، 
دیروز اعالم کرد که یکی از 2خــط لوله انتقال 
نفت از طریق این پروژه به دلیل نشــتی تا انجام 
تعمیرات الزم بسته شده است. خط لوله دروژبا 
که به معنای »دوســتی« است اوایل دهه1۹۶0 
احداث شد و در شبکه ای به طول 5500کیلومتر 
امتداد دارد. این خط لوله، نفــت خام را از اورال 
روسیه به پاالیشگاه هایی در لهســتان و آلمان 
منتقل می کند. وقوع این نشــتی، چند روز پس 
از انفجار ناشــی از خرابــکاری در خطوط لوله 
نورداســتریم 1 و 2، احتمال عمدی بودن آن را 

تقویت کرده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

در پی ادامه محاصره اردوگاه 
شعفاط از سوی نیروهای رژیم 
صهیونیستی، فلسطینی ها در 
مناطق مختلف کرانه باختری 
دســت به اعتصاب زدند. مدارس و مغازه ها 
تعطیل شده اند و جوانان فلسطینی خیابان ها 
را با آتش زدن الستیک بســته اند. اعتصاب 
پس از ۶روز محاصره اردوگاه شــعفاط واقع 
در قدس رخ داده و قرار اســت تا شکســته 
شدن این محاصره ادامه پیدا کند. به گزارش 
میدل ایســت مانیتور، نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیستی از روز شــنبه اردوگاه شعفاط 
که محل زندگی بیش از 150هزار فلسطینی 
است را محاصره کرده و ارتباط آن با بیرون را 
قطع کرده اند. هدف آنها یافتن عدی التمیمی، 
جوان 22ساله فلسطینی است که روز شنبه 
در ورودی یک پست ایست و بازرسی به سوی 
نیروهای رژیم صهیونیستی تیراندازی کرد و 
متواری شــد. بر اثر این تیراندازی یک سرباز 
اسرائیلی کشــته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. 
یکی از این دو نفر نیز دیروز در بیمارســتان 
جان داد. ارتش اســرائیل طی روزهای اخیر 

با هدف دســتگیری التمیمی، بــه خانه  او و 
بســتگانش حمله کرده اند. به گزارش العربی 
الجدید، اردوگاه شعفاط شاهد حمالت متعدد 

شبانه بوده است.
از ســوی دیگر عملیات گروه هــای مقاومت 
فلسطین علیه نیروهای اسرائیلی ادامه دارد 
و طی 48ساعت اخیر یک ســرباز اسرائیلی 
در عملیات تیراندازی در شــهر نابلس کشته 
شده است. طی ماه های اخیر، دامنه حمالت 
و عملیات های ترور ارتش رژیم صهیونیستی 
علیه فرماندهان نیروهای مقاومت فلسطین 
در کرانه باختری و به خصوص شــهر نابلس 
افزایش پیدا کرده و همین به واکنش مسلحانه 
این گروه ها منجر شده اســت. برخی منابع 
فلســطینی همچنین گــزارش داده اند که 
اخیــرا در واکنش به ادامه فشــارهای ارتش 
رژیم صهیونیســتی، هســته هایي متشکل 
از جوانان فلســطینی در اردوگاه ها تشکیل 
شده اند که راه رهایی از این وضعیت را مبارزه 
مسلحانه می دانند. این هسته ها اغلب مستقل 
از گروه های شناخته شــده فلسطینی عمل 

می کنند. 

 ادامه محاصره »شعفاط«؛ 
اعتصاب سراسری در کرانه باختری 

رویداد

گزارش

زیاد
متوسط

کم

زیاد
متوسط

کم

نامزدهای اصلی ریاست جمهوری عراق
عبداللطیف جمال رشید؛ اتحادیه میهنی کردستان

 وزیر منابــع آب عراق در دولــت نوری المالکی که اکنون 74ســاله اســت. او گزینه 
محتمل ریاست جمهوری بعدی عراق است. وی قباًل ســخنگوی حزب اتحادیه میهنی 
 کردســتان در لندن بود و فارغ التحصیل مهندســی عمران از دانشگاه منچستر است. 
رشید، باجناق جالل طالبانی، رئیس جمهور پیشین عراق و رهبر حزب اتحادیه میهنی به 

شمار می رود.

ریبر احمد خالد بارزانی؛ حزب دمکرات کردستان
سیاستمدار کرد عراقی و 54ساله است. او از سال2019 تا کنون به عنوان وزیر داخلی اقلیم 
کردستان عراق مشغول به کار اســت. ریبر، عضو حزب دمکرات کردستان است و چهره ای 
نظامی به شمار می رود که پیش تر ریاست اداره هماهنگی مشــترک شورای امنیت اقلیم 

کردستان را نیز برعهده داشته است.

مکث
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