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رای پارلمان ونزوئال به برکناری مادورو

آستانه آماده میزبانی از مذاکرات سوریه

ایسنا -وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد :مقدمات میزبانی از مذاکرات
سوریه با نظارت روسیه ،ترکیه ،ایران و سازمان ملل انجام شده است.معاون
اول وزیر خارجه قزاقس��تان گفت :کشور ما از مذاکرات سوریه با نظارت
روسیه ،ترکیه ،ایران و سازمان ملل استقبال کرده و برای ارائه فضای الزم
برای این نشستها آمادگی دارد .در این نشستها روند مذاکره و موضوعاتی
که مطرح خواهند شد بر شرکتکنندگان در این نشستها مبتنی است و
ما از جانب خود برای میزبانی از مذاکرهکنندگان آماده هستیم.

عدم شرکت نتانیاهو در نشست اقتصادی داووس

ایسنا -نخستوزیر اسراییل سفر خود به سوییس برای شرکت در
نشست اقتصادی داووس را لغو کرد.
دفتر بنیامین نتانیاهو اعالم کرد سفر خود را به داووس برای شرکت
در نشست اقتصادی که  18ژانویه در این شهر برگزار میشود ،لغو کرده
است .برخی معاونان نتانیاهو نیز اعالم کردند که لغو سفر وی به داووس با
تحقیقات کنونی علیهاش در پرونده فساد هیچ ارتباطی ندارد .آنها همچنین
میگویند برخی روسای جهان که نتانیاهو قصد داشت با آنها دیدار کند در
نشست داووس شرکت نمیکنند و همین دلیل لغو سفر نتانیاهو است.

بازگشایی سفارت ایتالیا در لیبی

ایسنا -وزارت خارجه ایتالیا اعالم کر د سفیرش را به لیبی بازمیگرداند
تا اولین هیات دیپلماتیک غربی باشد که سفارتش را در طرابلس بازگشایی
میکند.وزارت خارجه ایتالیا در بیانیهای اعالم کرد :س��فیر ایتالیا دیروز
استوارنامه خود را به دولت محلی لیبی تقدیم کرد .سخنگوی وزارت خارجه
لیبی افزود :این سفیر فورا ماموریت خود را در طرابلس با توجه به موافقت
نخستوزیر دولت لیبی با تعیین سفیر در ماه دسامبر آغاز خواهد کرد.
ایتالیا در سال  ۲۰۱۵میالدی پس از روی کار آمدن داعش و طفره رفتن
قاچاقچیان انسان از مجازات و بحرانهای این کشور سفارتش را بست.

مکزیک بدون هراس با ترامپ مذاکره میکند

 -AFPوزیر امور خارجه جدید مکزیک متعهد ش د کشورش بدون هراس
بادولترییسجمهورمنتخبآمریکامذاکرهخواهدکرد.رییسجمهورمکزیک
به تازگی لوئیس ویدگارای ،وزیر دارایی پیشین را با عنوان وزیر امور خارجه به
کابینهاشبازگرداندتاروابطسازندهبادونالدترامپراپیگیریکند.رییسجمهور
منتخب آمریکا پیشتر وعده داده بود روابط تجاری با مکزیک را به شدت محدود
میکند .ویدگارای ماه سپتامبر از سمت وزیر دارایی استعفا کرد.

تشدیدتدابیرامنیتیدرمنطقهسینکیانگچین

آسوشیتدپرس-دولتمنطقهایسینکیانگدرچیندیروزتدابیرامنیتی
را در بحبوحه افزایش تهدیدهای تروریستی افزایش داده است.رسانههای محلی
گزارش دادند که شهرت ذاکر ،فرماندار سینکیانگ در شمال غرب چین در
جریان سخنرانی در نشست سیاسی ساالنه که دوشنبه گذشته صورت گرفت،
گفت :اقدامات امنیتی که سال گذشته میالدی در منطقه اعمال شده بود ،حاال
تشدید شده است .این اقدامات امنیتی برای جلوگیری از خروج شبهنظامیان
مظنون از سینکیانگ برای پیوستن به شبهنظامیان در خارج از چین و بازگشت
آنها به منطقه پس از آموزشهای نظامی است.

باور اردوغان به انجام همکاریهای جدید با ترامپ

رویترز -رییسجمهور ترکیه اعالم کرد :میخواهیم آمریکا به عنوان
متحد کشورمان در برابر تهدیدات وارده از سوی داعش ،سازمان فتو و دیگر
سازمانهای جداییطلب بدون هیچ تردیدی با عزمی راسخ و قدرتمند
در کنار کشورمان بایستد.
رجب طیب اردوغان در کنفرانسی با اشاره به کودتای  15ژوئیه اعالم
کرد :این کودتا اولین خیانت گولنیستها علیه دولت و ملت ترکیه نیست
اما میتوان آن را بزرگترین و بیپرواترین خیانت علیه کشور دانست .وی
با اشاره به دونالد ترامپ گفت :ترکیه میخواهد همکاریاش با آمریکا در
برابر داعش ،سازمان فتو و دیگر گروههای جداییطلب با عزمی راسخ و
بدون هیچ تردیدی ادامه یابد و آنها را در کنار خود احساس کند.

نیروهای عراقی به کاخ ریاستجمهوری
موصل رسیدند

ایسنا  -فرماندهان عراقی میگوین د نیروهای مبارزه با تروریسم عراق
پس از رس��یدن به کرانه ش��رقی رود دجله در جنوب و نزدیک شدن به
دانشگاه موصل در شمال بخش شرقی ،اکنون راه زیادی تا آزادی کامل
بخش شرقی این شهر ندارند.فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق گفت:
نیروهای عراقی در چند روز آینده کنترل کامل بخش شرقی شهر موصل را
در دست خواهند گرفت .داعش در حال حاضر در مرحله فروپاشی است و
توازن و قدرت خود را در شرق موصل از دست داده است.

رییسجمهو ر پیشین آلمان درگذشت

آسوشیتدپرس -رییسجمهور پیشین آلمان که به خاطر اصالحات
اقتصادی در دهه  90میالدی معروف بود ،در  82سالگی درگذشت.رومان
هرتسوگ همچنین به خاطر تاکید بر اهمیت یادآوری هولوکاست نازیها
معروف بود و از آلمانیها خواست اصالحات اقتصادی را بپذیرند .یوآخیم
گائوک ،رییسجمهور کنونی آلمان دیروز در مراسم ادای احترام به هرتسوگ
وی را دارای شخصیتی متمایز توصیف کرد .هرتسوگ پیش از  1994که
رییسجمهور آلمان شود ،قاضی ارشد عالیترین دادگاه این کشور بود.

براساس گزارشها ،به دنبال مطرح شدن برگزیت ،فرانسه به تصاحب جایگاه
نظامی شماره دو در سلسله مراتب ناتو که به طور سنتی در اختیار یک انگلیسی
قرار میگرفت ،چشم دارد.
به نوشته اکسپرس ،با وجود آنکه ترزا می ،نخستوزیر انگلیس تاکید کرده
ت
بریتانیا به دنبال تداوم حضورش در ائتالف نظامی ناتو بعد از ترک اتحادیه اروپاس 
اما ممکن است بعد از برگزیت از نفوذ انگلیس در ناتو کم شود و این چیزی است
که اندیشکده خدمات متحد سلطنتی در انگلیس به آن اشاره کرده است.
رییسجمهور منتخب آمریکا دامادش جارد
کوشنر را به عنوان یکی از مشاوران ارشد کاخسفید
و مسوول تبادالت تجاری و خاورمیانه منصوب کرد.
جارد کوشنر نقشی کلیدی در مبارزات انتخاباتی
دونالد ترامپ داشت و سمت او در کاخسفید مسایل
سیاست خارجی و داخلی را در بر خواهد گرفت .او
توساز ملک
که شوهر ایوانکا ترامپ است ،در ساخ 
تخصص دارد و گفته میشود منافع اقتصادیاش
طیف وسیعی را در برمیگیرد.
این انتص��اب در حالی ص��ورت میگیرد که
ب��ه تازگی باراک اوبام��ا ،رییسجمهور آمریکا به
جانشینش توصیه کرد که سعی نکند کاخسفید
را مث��ل یک کار و کاس��بی خانوادگی اداره کند.
انتصاب کوش��نر جنجالی خواهد بود زیرا ممکن
است ناقض قوانین مربوط به تاثیر روابط خانوادگی
بر اس��تخدام افراد در دولت باشد .به عالوه منافع
مالی او به طور بالقوه میتواند با فعالیتش در این
سمت در تضاد باشد.
ترامپ گفت :جارد یک س��رمایه بزرگ و یک
مشاور قابل اعتماد برایم در سراسر مبارزات و دوره
انتقالیبودهوافتخارمیکنمازاودریکپستممتاز
در دولتم استفاده کنم .ترامپ که خود تاجر ملک در
نیویورک است ۲۰،ژانویه به عنوان چهلوپنجمین
رییسجمهور آمریکا سوگند خواهد خورد.
اعضای تیم ترامپ استدالل کردهاند قانونی که
مقامهای دولتی را از استخدام بستگان خود ممنوع
میکند ،ش��امل سمتهای کاخسفید نمیشود.
بر اس��اس قوانین فدرال آمریکا ،کارمندان دولت
نمیتوانند از کسب و کار جداگانهای درآمد داشته
باش��ند.وکیل کوشنر گفته است که او در صورت
تصدی سمت مشاور کاخسفید از ریاست کسب
و کار خانوادگ��ی خ��ود در زمینه معامله امالک
کنارهگیری خواهد کرد .کوشنر در طول مبارزات
انتخاباتی اغلب در کنار ترامپ دیده میشد و نقش
مهمی در استراتژی او در فضای مجازی داشت.
گفته میش��ود او در کنار گذاش��تن کریس
کریستی ،فرماندار نیوجرسی از تیم انتقال قدرت
ترامپ نقش داشت .کریستی زمانی که دادستان
ایالت نیوجرسی بود ،پدر جرد کوشنر را در ارتباط
بافرارمالیاتی محاکمهکردوپدرکوشنرزندانیشد.
همچنین گفته میشود که کوشنر در مصاحبهها

یک منبع آگاه به این نشست مدعی شد که هیات نمایندگی فرانسه شامل
یک مقام ارشد وزارت دفاع این کشور و یک مقام نیروی دریایی تالش داشتهاند
توضیح دهند که ارتش فرانسه تا چه حد به عنوان یک همپیمان ثمربخش بوده
و چه س��ابقهای در انجام امور در نقاط بحرانی که آمریکا در آنها قدرت کافی
نداشته ،به جا گذاشته است.
به نوشته روزنامه تایمز آنها همچنین تاکید کردند که فرانسه بعد ازبرگزیت تنها
کشور اتحادیه اروپا با قابلیت نظامی باال خواهد بود .در حال حاضر جایگاه شماره
دو فرماندهی نظامی ناتو در اختیار ژنرال آدریان برادشاو قرار داد و قرار است او نیز
در ماه مارس آینده این جایگاه را در اختیار ژنرال جیمز ادوارد قرار دهد.

ترامپ دامادخود را به عنوان مشاور ارشد کاخسفید منصوب کرد

دولت خانوادگی!

برای تعیین اعضای کابینه و مالقاتهای دونالد
ترامپ با رهبران خارجی ش��رکت داش��ته است.
داماد ترامپ صاحب س��اختمان شماره  ۶۶۶در
خیابان پنجم نیویورک است؛ آسمانخراشی که در
نزدیکی برج ترامپ قرار دارد.
  ابراز نگرانی دموکراتها
نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا
نس��بت به تصمیم دونالد ترامپ ،رییسجمهور
منتخب برای انتصاب یکی از بستگان خود به یکی
از سمتهای مهم در دفتر ریاستجمهوری ابراز
نگرانی کردهاند.
روز گذش��ته ،دفت��ر ترام��پ اع�لام کرد که
رییسجمهور منتخب جارد کوش��نر ،داماد 35
سالهاش را به عنوان یکی از اعضای هیات مشاوران

کاخسفید انتخاب کرده است .اعضای ارشد کمیته
امور حقوقی مجلس نمایندگان کنگره با ارسال
نامهای به وزارت دادگستری و اداره حفظ ضوابط
اخالقی دولت فدرال خواستار رسیدگی به تصمیم
ترامپ در چارچوب قوانین ضد خویشاوندساالری
ش��دهاند .ای��ن نامه بنا به درخواس��ت گروهی از
نماین��دگان مجلس از حزب دموک��رات تهیه و
ارسال شده است.
ب��ه گفته آن��ان ،ای��ن قوانین ممکن اس��ت
حدود اختیارات جارد کوش��نر در سمت مشاور
رییسجمهور را محدود کند .قرار نیست کوشن ر که
همسر ایوانکا ،دختر دونالد ترامپ است ،به خاطر
تصدی این سمت حقوقی دریافت کند.
نویسندگان نامه خواستهاند که موضوع احتمال

تضادمنافعهمدربررسیانتصابجاردکوشنرمورد
توجه قرار گیرد زیرا به گفته آنان ،این امکان وجود
دارد که وی در مقام ارائه مشورت به رییسجمهور
آینده ،تحت تاثیر مالحظات مربوط به منافع ناشی
از فعالیتهای تجاری خود قرار گیرد.
در نامهای که کمیته امور حقوقی برای دادستان
کل آمریکا ارسال داشته ،نوشته است که به عنوان
مثال ،گزارش شده است که کوشنر شامگاه دیروز
با پل رایان ،رییس مجلس نمایندگان دیدار و در
مورد سیاس��ت اصالح ساختار مالیاتی گفتوگو
کرد .در ادامه نامه آمده اس��ت :این موضوع دست
کم باعث بروز این نگرانی میشود که ممکن است
وی در توصیه سیاست مالیاتی ،تغییراتی را توصیه
کند که از لحاظ مالی به نفع کوشنر و خانوادهاش

زاویه

رویترز -پارلمان ونزوئال که اکثریت آن در اختیار اپوزیسیون است ،به
برکناری نیکالس مادورو رأی داد و خواس��تار برگزاری زودهنگام انتخابات
ریاستجمهوری شد.نمایندگان پارلمان ونزوئال مادورو را به کوتاهی در انجام
وظایفمتهمکردهومسوولیتوضعیتخطرناککشوررامتوجهاودانست هاند.
نمایندگانپارلمانخواستاربرگزاریانتخاباتریاستجمهوریشدهاند.مادورو
نوامب��ر  ۲۰۱۶و پس از اقدام مخالفانش در پارلمان برای رأیگیری درباره
برکناری او ،آنان را به کودتای پارلمانی علیه خود متهم کرده بود .مخالفان
رییسجمهور ونزوئال در انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را به دست آوردند.

فرانسه به دنبال تصاحب جایگاه انگلیس در ناتو

به طور سنتی از زمانی که ژنرال برنارد مونتگمری ،در سال  ۱۹۵۱جایگاه
جانشین فرمانده معظم ناتو را در اختیار گرفت ،تاکنون همواره یک انگلیسی
این جایگاه را به عنوان مقام شماره دو ارشد ناتو داشته است .با این حال ائتالف
ناتو همواره تحت رهبری یک آمریکایی بوده است.
برخی منابع خبری گفتهاند که فرانسه با بیشترین احتمال به دنبال بهرهبرداری
از تصمیم انگلیس برای ترک اتحادیه اروپاست تا جایگاهش را در ناتو تقویت
کند.طبق گزارشهای منتشر شده دولت فرانسه یک نماینده غیررسمی را درماه
سپتامبر به واشنگتن فرستاد تا با مقامات آمریکایی رایزنی و آنها را راضی کند که
فرانسه جایگاه شماره دو ناتو را در کنار رهبر آمریکایی ناتو داشته باشد.

شماره 3541

تماممیشود.طبققانونمقابلهباخویشاوندساالری
در تشکیالت دولت فدرال آمریکا ،هیچ مقام دولتی
نمیتواند یکی از منسوبان خود را به سمت و مقامی
در اداره یا سازمان محل انتصاب یا تحت اداره خود
منصوبکند.بهگفتهنویسندگاننامه،مقامدولتی
شامل رییسجمهور و منسوبان شامل داماد افراد
هم میشود .در مقابل ،نزدیکان ترامپ گفتهاند قرار
نیست جراد کوشنر در سمت مشاور رییسجمهور
حقوقی دریافت کند و در نتیجه ،مش��مول این
قانون نمیشود.
کوشنر هم گفته است که در نظر دارد زمانی
که مشاور رییسجمهور آینده است ،از سمتها و
روابط تجاری خود فاصله بگیرد و به این منظور،
داراییهای��ش خ��ود را به فروش میرس��اند و از
سمتهایی که در شرکتهایش دارد ،کناره خواهد
ن وکیل جراد کوشنر در مورد اطالق
گرفت.همچنی 
قانون ضد خویشاوندساالری به انتصاب موکل خود
ابراز تردید کرده و گفته است که در گذشته ،گاه
کنگرهبهرییسجمهوراجازهدادهاستخویشاوندان
خود را به مناصب دولتی بگمارد و برخی قضات
هم رای دادهاند که مقام ریاستجمهوری به عنوان
یک سمت انتخابی ،مشمول تعریف سمت دولتی
نمیشود.
وکیل جرارد کوش��نر تاکید کرده اس��ت که
موکلش در نظر دارد از هر جهت به قوانین مربوطه
عمل کند .فعال در مورد ارجاع وظایف رسمی به
ایوانکا ترامپ ،همسر جرارد کوشنر خبری منتشر
نشده اما او نیز در نظر دارد از برخی فعالیتهای
تجاری خود فاصله بگیرد .با این همه ،نمایندگان
دموکرات در نامه خود به وزارت دادگستری خواستار
دریافت جزییاتی در مورد برنامه ایوانکا ترامپ در این
مورد شدهاند .گفته شده است دونالد ترامپ به دختر
خود وابستگی فراوانی دارد و احتماال از او خواهد
خواست در اداره امور کاخسفید کمک کند.
آنان در این نامه گفتهاند مقامات دولت فدرال
ملزم هس��تند خ��ود را از موضوعاتی که ممکن
است شامل کسب منافع مالی باشد رها کنند .در
نتیجه و با توجه به سرعت تحوالت در انتصابات
دولتی ،از وزارت دادگس��تری میخواهیم نگرانی
ما را مورد توجه قرار داده و تمهیدات مناس��ب را
به اجرا بگذارد.

رویداد

رای پارلمان ترکیه برای پیشبرد مناظرات اصالح قانون اساسی
رویترز -پارلمان ترکیه دیروز برای پیش��برد مناظرات درباره اصالحات
قانون اساسی که منجر به گسترش قدرت رییسجمهور این کشور میشود
اقدام به رایگیری کرد و گامی دیگر در جهت استقرار نظام ریاستجمهوری
در این کشور برداشت.رجب طیب اردوغان و حامیانش میگویند این کشور به
رهبری قدرتمندتر و قوه اجرایی ریاستجمهوری برای جلوگیری از بازگشت به
دولتهای ائتالفی شکننده گذشته نیاز دارد اما مخالفان نگرانند این اصالحات
به اقتدارگرایی در این کشور دامن بزند.
رایگیری اولیه برای مناظرات درباره طرح اصالحات قانون اساسی ترکیه
که دیروز در پارلمان برگزار شد در واقع نشانگری زودهنگام از حمایت از این
الیحه بود که با  338رای موافق به تصویب رس��ی د اما نش��ان داد که برخی
نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب اپوزیسیون حرکت ملیگرا که
از این اصالحات حمایت میکردند ،به نفع این الیحه رای ندادند.
این الیحه برای به رفراندوم رسیدن دست کم به  330رای موافق از 550
عضو شورای ترکیه نیاز دارد؛ رفراندومی که انتظار میرود در فصل بهار برگزار
شود .حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس این کشور  316نماینده دارد در
حالی که حزب حرکت ملیگرا  39نماینده خود را وارد مجلس کرده است.
بازتاب

این هفته گزینههای پیشنهادی برای وزارت خارجه ،امنیت
داخلی ،مس��کن و راه ،دادستان کل و رییس سازمان سیا در
سنا حضور مییابند.
 9روز مانده به سوگند رییسجمهور جدید ایاالت متحده،
س��نای آمریکا تایید اعض��ای کابینه را از دی��روز آغاز کرد.
گزینههای پیشنهادی اگر در این  9روز بتوانند تایید سنای
آمریکا را کسب کنند ،قادر خواهند بود روز اول کار دونالد ترامپ
در اول بهمن ( ۲۰ژانویه) کارشان را آغاز کنند.
هشت گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارتخانهها این هفته
در مقابل س��نا حاضر میش��وند تا رای آنها را کسب کنند و
بقیه هفته آینده به س��نا میروند .س��نای آمریکا در اختیار
ت اما دموکراتها هم امیدوارند با جذب چند
جمهوریخواهان اس 
سناتور جمهوریخواه ،مانع برخی گزینههای پیشنهادی ترامپ
شوند .در حال حاضر دموکراتها به عجله جمهوریخواهان برای
تایید نامزدهای کابینه اعتراض دارند.
چاک ش��ومر که بعد از بازنشس��تگی ه��ری رید ،رهبر
اقلیت دموکرات در سنا شده ،دوشنبه گذشته از اینکه هنوز
گزینههای معرفی شده برای کابینه فرم صورت اموالشان را
اعالم نکردهاند ،انتقاد کرد .دفتر اخالق دولت وظیفه بررسی
هرگونه تضاد منافع را بر عهده دارد .به گفته میچ مککانل،
رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا ،کار بررسی نامزدهای معرفی
شده با سرعت ادامه دارد .شبکه  ABCدر گزارشی نگاهی به
روند تایید وزرای پیشنهادی دارد.
 چه کسانی به تایید سنا نیاز دارند
همه اعضای ارش��د کابینه جز رییس کارکنان کاخسفید
برای شروع به کارشان نیاز به تایید سنا دارند .این اعضا شامل
وزرای کش��اورزی ،تجارت ،دفاع ،آموزش ،انرژی ،بهداشت و
خدمات انسانی ،امنیت داخلی ،مسکن ،کشور ،کار ،خارجه،
خزانهداری و کهنهسربازان و همچنین رییس دفتر بودجه و
برنامهریزی ،دادستان کل ،آژانس محافظت از محیط زیست،

آغاز استقرار نیروهای آمریکایی در لهستان

ایسنا-براساسبرنامهناتو،نیروهایآمریکاییبرایتضمینامنیتمتحدان
این پیمان در شرق اروپا در مواجهه با افزایش تهدیدات روسیه ،وارد لهستان
شدند.سربازان آمریکایی در ورک لو ،مقر اصلی ناتو و همچنین پایگاه هوایی
لهستان در جنوب غربی این کشور مستقر شدند .این نیروها را حدود 2800
تانک و سایر تجهیزات نظامی که از طریق زمینی از آلمان به سمت لهستان
در حرکت هستند ،همراهی میکنند.
این استقرار نیرو از سوی ناتو در نزدیکی مرز غربی روسیه ،بخشی از عملیات
اراده آتالنتیک ناتو است که به منظور نشان دادن حمایت واشنگتن از متحدانش
در شرق اروپا انجام میشود .عملیات اراده آتالنتیک در پی الحاق کریمه به
روسیه آغاز شد که نگرانیهای بسیاری را میان کشورهای حوزه بالتیک در
پی داشت مبنی بر اینکه والدیمیر پوتین به اشغالگری خود ادامهخواهد داد.
با چنین تفسیری ارتش آمریکا در اروپا اقدام به برگزاری رزمایشهایی از می
 2014کرده است .در همین حال سفارت لهستان در واشنگتن اعالم کر د این
نیروها اولین سربازانی هستند که براساس طرح اراده آتالنتیک وارد لهستان
شدهاند .این استقرار به عنوان یکی از بزرگترین استقرار نیروهای آمریکایی
در اروپا از زمان جنگ سرد توصیف میشود.

گامهای اول زیگمار گابریل برای جانشینی مرکل
دویچهوله -گزارشهای دیروز رسانههای محلی آلمان حاکی از آن است
که معاون صدراعظم آلمان و رهبر حزب سوسیالدموکراتها قرار است نامزدی
حزبش در انتخابات پارلمانی را به دست آورد؛ اقدامی که در پی آن صدراعظم
آلمان را به چالش خواهد کشید.
رس��انههای محل��ی گ��زارش دادن�� د زیگم��ار گابری��ل ،رهب��ر حزب
سوسیالدموکراتها ،وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان قرار است اواخر
سال جاری میالدی برای رسیدن به مقام صدراعظمی با آنگال مرکل مبارزه
کند.روزنامه بیلد در گزارشی نوشت :در مذاکراتی محرمانه با رهبران حزبی،
زیگمار گابریل برای رقابت با آنگال مرکل انتخاب شد .گرهارد شرودر ،صدراعظم
سابق آلمان نیز برای این اقدام تالش کرد.
این در حالی است که حزب سوسیالدموکراتها این ادعاها را به عنوان
گمانهزنی رد کرد .حزب چپ میانه سوسیالدموکراتها قرار است رسما در
نشست  ۲۹ژانویه ( ۱۰بهمن) نامزد خود را انتخاب کند .به شدت گمان میرود
سوسیالدموکراتها از گابریل حمایت کنند چراکه گزارشات رسانهای اخیر
حاکی از آن است که مارتین شولتز ،رهبر پارلمان اروپا قصد ندارد برای این
سمت نامزد شود.

آغاز روند تایید صالحیت اعضای کابینه دونالد ترامپ در سنای آمریکا

نماینده آمریکا در سازمان ملل و رییس شورای اقتصاد باید
رای سنا را کسب کنند.
غیر از عالیترین مقامهای وزارتخانهها ،صدها مدیر ارشد و
روسای سازمان دولتی هم بعد از بررسی امنیتی باید از سوی
سنا تایید شوند.
براساس قانون ،سمتهایی چون مشاور رییسجمهور مثل
مشاور امنیت ملی نیاز به تایید سنا ندارد اما رییس سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا ،باید به تایید سنا برسد.
روند سخت تایید سنا برای مدیران ارشد میانی وزارتخانهها،
گاهی تا مدتها این سمتها را خالی رها میکند.
به نوشته واشنگتنپست ،در سال  ۲۰۱۳وقتی وزیر امنیت
داخلی اس��تعفا داد 15 ،سمت مهم این وزارتخانه همچنان
خالی بودند.

  زمان معرفی انتصابات رییسجمهور به کنگره
قبل از اینکه یک نامزد وزارت به کنگره معرفی ش��ود ،او
باید چندین فرم را پر کند و وضعیت او از سوی کاخسفید و
اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) بررسی شود .در این مرحله
اطالعاتی مثل گزارش صورت مالی فرد ،بررس��ی صالحیت
جنای��ی و هرگونه ارتباط با دولته��ای خارجی جمعآوری
میشودکهمیتواندتوسطرییسجمهورمنتخبمورداستفاده
قرار گیرد تا به عنوان مدرک در جلسه بررسی صالحیت نامزد
در سنا استفاده شود.
 چگونگی روند تایید وزرا
 -1ه��ر نامزد عضویت در کابین��ه به یکی از کمیتههای
مربوط در سنا معرفی میشود .به عنوان مثال کمیته قضایی
سنا ،صالحیت دادستان کل را بررسی میکند.

-2کمیتهبایددربارهنامزدتصمیمبگیرد.کمیتهسنامیتواند
جلسه استماع را برگزار کند ،نامزد را برای رای به صحن سنا برای
کسب رای معرفی کند یا از ارجاع او به صحنعلنی خودداری کند.
(در این صورت عمال نامزدی فرد ملغی میشود)
 -3بعد از اینکه جلسه استماع برگزار شد ،کمیته برای گزارش
به صحن سنا رایگیری میکند و نتیجه این رایگیری تنها باید
اکثریتداشتهباشد.کمیتهسهحالتمیتواندبهصحنسناگزارش
بدهد:میتواندبانامزدموافقتیامخالفتکندیاهیچپیشنهادی
به صحن سنا ندهد .اگر یک کمیته به نامزد رای مثبت بدهد ،کل
سنا احتماال کفایت مذاکرات را درباره آن نامزد اعالم میکند و
صالحیتگزینهپیشنهادیتاییدمیشود.
 -4اگر نامزد وزارتخانه از سوی کمیته تایید شود برای رای به
صحنسنامعرفیمیشود.درصحنسنا،سناتورهابارایاکثریت
میتوانند او را تایید کنند.معموال حزب مخالف رییسجمهور
میتواند با ابزارهایی چون «اطاله بررسی» یا فیلیباستر مانع تایید
یک نامزد شو د اما درباره این کنگره و نامزدهای کابینه این روند
جواب نمیدهد چون سه سال پیش دموکراتها رای دادند که
برای صالحیت نامزد کابینه ۶۰رای نیاز نیست.
  آیا ترامپ رای الزم را دارد
جمهوریخواهان اکثریت شکنندهای در سنا دارند و همین
تعداد برای تایید صالحیت وزرای پیشنهادی ترامپ کافی است.
آنها اگر اتحادشان را حفظ کنند و ۵۲رای به هر نامزدی بدهند ،او
وزیر میشود .با توجه به اکثریتشکنندهجمهوریخواهان ،یکیاز
سناتورهایجمهوریخواهخودنامزدعضویتدرکابینهترامپاست،
وضع رای او چه میشود؟ جف سشنز سناتور جمهوریخواه ایالت
آالباما در سنا از سوی ترامپ به عنوان گزینه دادستان کل ایاالت
متحدهآمریکاپیشنهادشدهاست.آیااگررایجمهوریخواهانکم
باشد او میتواند رای بدهد؟ در سال ،۲۰۱۳جان کری سناتور وقت
برای وزارت خارجه از سوی باراک اوباما معرفی شد و او در جلسه
رایگیریرایدادهبود.اکثریتشکنندهجمهوریخواهاناینامکان
را فراهم میآورد که برخی وزرای پیشنهادی رای نیاورند.

