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«قسد»چیست؟

در پــی تــوافــق بــیــن نــیــروهــای دمــوکــراتــیــک
سوریه(قسد) و نیروهای دولــت ایــن کشور،
نیروهای وابسته به نظام سوریه حرکت به سمت
شمال این کشور را آغــاز کردند و به تدریج در
حال در اختیار گرفتن شهرکها و مناطق تحت
کنترل کردها هستند تا به این ترتیب به رویارویی
با عملیات خصمانه ترکیه بپردازند ،اما وقتی
از نیروهای دموکراتیک سوریه صحبت می
کنیم دقیقا منظورمان چه افــراد و گروه هایی
هستند؟«نيروهای دموکراتيک ســوريــه» در
محافل مختلف همواره با هويتی ُکردی شناخته
می شوند اما گروه های عرب و حتی اقليت های
ترکمن و مسيحيان سريانی نيز در آن حضور
ِ
شاکله "قسد" زمانی شکل گرفت که
دارنــد.
پنتاگون رسما از پشتيبانی لجستيکی خود
از اين گــروه با هدف مقابله با داعــش خبر داد
و تعدادشان را حدود ٤٥هــزار نفر اعالم کرد.
مهم ترين گروه های اين مجموعه عبارت است
از -١:يگان های مدافع خلق ُکرد ( YPGشاخه
حزب اتحاد دموکراتيک که رابطه تنگاتنگى
با  pkkدارد) -٢يگان های مدافع زنــان ُکرد
 -٣ YPJجيش الــثــوار -٤اتحاد عربی سوری
(بركان الفرات ،صناديد ،در برهه ای جيش الثوار
و -٥)...لواء السالجقة (يگان های ترکمن)-٦
سوتورو (حزب اتحاد سريانی با هدف حمايت از
مسيحيان) -٧لواء ثوار الرقة -٨كتائب شمس
الشمال (کرد و اسالمگرايان /منبج) گروه های
کوچک ترى هم هستند که البته برخی از آن ها
هويت مستقلی دارند و برخی ديگر را عمال بايد
زيرمجموعه يکی از گروه های فوق به شمار آورد.

معادالتاردوغانبههمریخت
استقرارارتشسوریهدرمناطقکردنشینومرزهایمشترکباترکیه
پسازتوافقباکردها تحوالترادگرگونکرد
گروه بین الملل-شرق فرات آهسته آهسته به
کنترل ارتش سوریه در می آید! از یک شنبه شب
تاکنون نیروهای ارتش سوریه یکی پس از دیگری
درحالورودبهشهرها،روستاهاومناطقمختلف
شرق و غرب فرات هستند.فرماندهی کردها که
پسازخیانتترامپعمالخودرا درمقابلارتش
ترکیه تنها می دید در نهایت مجبور به توافق با
دولــت اسد و تصریح بر عدم جدایی طلبی شد
تا از وضعیت بغرنجی که در آن قرار دارد رهایی
یابد .شب گذشته نیروهای ارتش سوریه در میان
استقبال گرم اهالی حسکه و قامشلی وارد این
شهرها شدند .پس از ورود ارتش سوریه به شهر
حسکه ،مناطق اطراف حسکه نیز در حال تحویل
به ارتش سوریه است؛ از این رو نیروهای ارتش
سوریهواردمنطقهمهمتلتمردرجنوبشرقشهر
راسالعینشدند؛جاییکهنیروهایکرددرحال
مقاومت در برابر پیشروی های مسلحان ترکیه
هستند.همچنین نیروهای ارتــش سوریه وارد

شهرمهمطبقهدرغربفراتشدندوساکنان این
منطقهباشادیوسردادنشعارهایملیسوریه،از
ایننیروهااستقبالکردند.تاپیشازاینفرودگاه
طبقهمهمترینوبزرگترینپایگاههواییائتالف
آمریکایی محسوب می شــد .همچنین ارتش
سوریهوارددههاروستایکوچکوبزرگدرحومه
شهر رقه شدند .هم اکنون نیروهای ارتش سوریه
در حال ورود به عین عیسی در جنوب تل ابیض
هستند و به زودی وارد عین العرب نیز خواهند
شد.ورود ناگهانی ارتش سوریه به مناطق کردی
شمال سوریه ،به دلیل برپایی مذاکرات نماینده
کردها موسوم به قسد با دولت مرکزی سوریه در
پایگاهحمیمیمدرشرقسوریهبود.مذاکراتیکهبه
بیانیهچندبندیبهپایانرسیدازجملهدربنداول
بیانیهکردهایسوریهدربارهتوافقبادمشقآمده
است« :پروژه سیاسی ما هرگز به دنبال جدایی از
سوریه نبوده بلکه همواره خواهان گفتوگو و حل
مسالمتآمیز بحران بــودهایــم»« .عصمت شیخ

حسن» ،که به عنوان یکی از فرماندهان نظامی
نیروهای سوریه دموکراتیک معرفی شــده ،در
این باره گفته است که کردها با روسیه به توافق
رسیدهاند که شهر عین العرب(کوبانی) تحویل
دولت و ارتش سوریه شود .به گفته شیخ حسن
نیروهای ارتــش سوریه ظرف  ۴۸ساعت آینده
در شهرهای عین العرب و منبج مستقر خواهند
شد.مظلوم عــبــدی ،فرمانده نظامی ائتالف
دموکراتیک سوریه هم در وبسایت آمریکایی
فارینپالیسینوشت«:سازش[یکشنبهشب]با
دولتاسدوروسیهدردناکاست...مابهقولهای
آنهااعتمادنمیکنیم؛راستشرابخواهید؛دیگر
نمیتوانگفتبهچهکسیمیتواناعتمادکرد...
اما آنجا که ناچاریم میان سازش و نسلکشی
مردممانیکیرابرگزینیم،شکنکنیدکهزندگی
مردممانراترجیحمیدهیم».
▪خروجکاملآمریکاییهاازشرقفرات

همزمان،مارکاسپروزیردفاعنیروهایتروریست
آمریکایی اعــام کرد که حــدود  1000نیروی
آمریکاییحاضردرشرق فراتبهطورکاملازاین
منطقه تخلیه خواهند شد.بر اســاس اطالعات
رسمی ،تنها حضور رسمی نیروهای آمریکایی
در خاک سوریه در منطقه التنف در جنوب سوریه
خواهد بود و حدود  300نیروی آمریکایی در این
منطقه باقی خواهند ماند .واقعیت آن است که
ورود نظامیان ارتش سوریه و نیروهای مقاومت
اینکشوربهشمالسوریهدرواقعتمامیمعادالت
ارتش ترکیه به ویژه «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهوری این کشور را در هم فروریخت .نیروهای
ترکیه ای گمان می کردند در عملیات خود در
شمال و شمال شــرق سوریه خواهند توانست
مستقل سوریه را تحت
بخشی از اراضــی دولت
ِ
کنترل خود درآورند؛ با این حال عملیات به موقع
نیروهای مقاومت ،این معادله ساخته ذهن آنکارا
را درهم فروریخت.نیروهای ترکیه ای به دنبال
ایجادحکومتخودمختاردرشمالوشمالشرق
سوریه بودند و درســت به همین دلیل است که

عملیات«چشمهصلح»رادراینمحورکلیدزدند؛
بااینحالدخالتارتشسوریهونیروهایمقاومت
سوری برای دفاع از تمامیت ارضی و حمایت از
حاکمیت ملی خود آخرین آرزوهای آنکارا برای
تشکیل حکومت خودمختا ِر تحت امر خود در
شمال سوریه را بر باد داد.این بدان معناست که
تمامیمعادالتیکهاردوغانودیگرمقاماتترکیه
ازرهگذرعملیاتدرشمالسوریهرویآنحساب
بازکردهبودند،درهمشکستهاست.تاپیشازاین
تحولشایدترکیهمیتوانستعملیاتنظامیخود
را موفقیت آمیز نشان دهد چرا که به فاصله چند
روز در محدوده مد نظر حداقل به صورت شکلی
پیشرفت نظامی محسوب می شده است اما از
این پس سخن گفتن از موفقیت عملیات نظامی
کارمشکلیخواهدبود؛چراکههمکردهایسوری
جرئت و جسارت بیشتری برای مقابله با ارتش
ترکیهوگروههایمسلحتحتامرآنپیدامیکنند
و هم این که دولت سوریه با حمایت های سیاسی
جدیدی که از ناحیه بین المللی پیدا کرده است و
همچنین با احیای حاکمیت ملی خود بر مناطق
کردنشین شمال و شمال شرقی بیش از پیش
خواستار خروج نظامی ترکیه از مناطق شمالی
و پایان تسلیح مخالفان سوری خواهد شد و چه
بساامکاندارددرصورتمقاومتترکیهبهزورنیز
متوسلشودکهاینموردترکیهرادربرابروضعیت
سختترقرارخواهدداد.همچنینباوضعیتپیش
آمده برنامه ریزی هایی که به نظر می رسید ترکیه
برایدورهپساایجادمنطقهبهاصطالحامنتدارک
دیده بود به هم خواهد خورد .از این رو به نظر می
رسدترکیهباوضعیتپیشآمدهنیازبهبازنگریدر
برنامههایخودداردوهنوزهممیتواندباانتخاب
درست،هزینههارابهحداقلبرساندوجلویضرر
بیشتررابگیردامادرصورتیکههمچنانبرایجاد
و حفظ منطقه به اصطالح امن اصرار بورزد و بر
آن پافشاری کند احتماال با تلفات و خسارت های
بیشتری مواجه خواهد شد و از این دید هنوز هم
بازگشتبهتوافقنامههایآداناوآستانهمیتواند
کمهزینهترینراهکاربرایترکیهباشد.
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"بانویآزادی"برفرازهنگکنگ
معترضان هنگ کنگی در ادامه تظاهرات خیابانی
چهارماهه خود از مجسمه ای به عنوان نماد این
جنبشرونماییکردند.معترضاناینمجسمهرابا
نام«بانویآزادی»دربامهنگکنگمستقرکردهاند.
اینمجسمهسفیدرنگکهسهمترارتفاعدارد،پیکر
زنیمعترضاستکهیکچشماوبراثراصابتگلوله
پلیس آسیب دیده است .مجسمه «بانوی آزادی» پر
از نمادهایی است که تاکنون در تصاویر اعتراضات
این دولت منطقه ای دیده اید .او کاله ایمنی بر سر
دارد.کولهپشتیانداختهوعینکشنا(برایمقابله
با گاز اشک آور و اسپری فلفل) روی چشم گذاشته
است .همچنین ،درحالی که چندروزی است زدن
ماسکجرماستومجازاتحبسدرپیدارد،روی
صورت این مجسمه ماسک فیلتردار نیز دیده می
شود .عالوه بر این ها ،در دست راست او چتر است
که از اعتراضات  2015همواره همراه معترضان
بوده،دستچپاونیزپرچمیاستکهرویآنشعار
آزادیهنگکنگنقشبستهاست.
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توئیت روز

بایدنکالهبردارکجاست؟
رئیس جمهور آمریکا در توئیت تــازه خود
نوشت :هانتر بایدن ،پسر جوبایدن نامزد
انتخابات 2020به طور کلی ناپدید شده
است.شایدهمدرکشورهایجدیدمشغول
کالهبرداریاست!ورسانههاخودشانرابه
«کری»زدهاند.

کارتون روز

"جوکر"درتظاهراتبغداد!
در شبکههای اجتماعی در عــراق تصاویری از
قهرمان فیلم جدید هالیوودی "جوکر" در بین
تظاهرکنندگان عــراقــی طــی تظاهرا تهای
روزهـــای گذشته منتشر شــده اســت.یــکــی از
گرافیستها عمدا تصاویری از شخصیت "جوکر"
را در بین تظاهرکنندگان عراقی مونتاژ کرده که
این تصاویر از اعتراضات عراقی گرفته شدهاند.
"جوکر" در یکی از این تصاویر در حال فــرار از
شلیک گلوله نیروهای امنیتی عــراق به سوی
تظاهرکنندگان است.

خبر متفاوت

هدیهجالبپوتینبهسلمان
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر به
عربستان ،یک گونه پرنده شکاری از نوع «باز» به
پادشاه عربستان پیشکش خواهد کرد.این پرنده
شکاری که از گونه باز کامچاتکایی است به طور
خاص انتخاب شده است به گونهای که از نظر
ظاهری ،یکی از زیباترین بازهای روسیه به حساب
میآید که رو سهــا پیشتر نام «آلفا» را روی آن
گذاشته بودند.شکار دیگر پرندگان از ویژگیهای
برجسته این پرنده است که شاید انتخاب آن برای
پیشکشی بی ارتباط با حمله پهپادی به آرامکو و
تاسیسات نفتی عربستان سعودی در چند هفته
گذشته نباشد.

نامزدپیروزانتخاباتریاستجمهوریتونسکیستوچهمواضعیدارد؟

«قیس»کلیددارجدیدکاخ قرطاج

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس با
پیروزی "قیس سعید" نامزد مستقل به پایان
رسیدوویباکسب 75درصدآرابهعنوانرئیس
جمهوری تونس انتخاب شد.سعید در حالی در
اینانتخاباتکلیددارجدیدکاخریاستجمهوری
قرطاج شد که از اتحاد با هر حزب سیاسی در
طول مبارزات انتخاباتی خودداری کرد و کمک
هزینه انتخاباتی دولت برای نامزدها را نیز رد
کرد .با این حال وی از حمایت حزب "النهضه"
تونس که در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی
معرفینکردهبود،برخورداراست.اینحزبکهدر
انتخاباتپارلمانیهفتهگذشتهتوانستبیشترین
کرسی را کسب کند ،از طرفدارانش خواسته بود
به قیس سعید رای دهند.سعید یک حقوق دان
بازنشسته است که بر استقالل دستگاه قضایی
و منع دخالت احــزاب در آن و ضــرورت اجرای
قانون برای همه تأکید دارد .وی همچنین یکی
از مهم ترین اولویت های خود را مبارزه با فساد
اعالم کرده و آن را باعث تشدید فقر و بیعدالتی
اجتماعیدانستهاست.مسئلهفساداکنونیکی
از معضالت جدی در این کشور است؛ به طوری
که برخی صاحب نظران تونس معتقدند پدیده
فساد در این کشور بعد از جنبش مردمی سال
2011تشدیدهم شدهاست".شکریبنعیسی"
پژوهشگروکارشناساقتصادی دراینخصوص
گفت :ضعفاحزابونبوددموکراسیوشفافیت
در آن ها باعث نگرانی می شود؛ به ویژه این که
هیچتضمینیدرخصوصصحتمراوداتمالی
دولتیونبوداموالفاسدداخلییاخارجیوجود
ندارد.تالشبرخیکشورهایعربیمنطقهبرای
مداخلهدرامورداخلیتونس،مسئلهدیگریاست

کهنگرانیهایزیادیرادراینکشورایجادکرده
است؛ به طوری که "حمادی الجبالی" نخست
وزیرسابقتونسگفت:اماراتباتحمیلخواسته
های خود و با پول و رسانه ،حاکمیت ملی تونس
رانقضمیکند.دراینزمینهقیسسعید رئیس
جمهوری منتخب تونس در نخستین اظهار نظر
بعد از پیروزی در انتخابات در جمع هوادارانش
ضمن تاکیدبراینکهبرنامهاشمبتنیبراحترام
به آزادی است ،گفت :دوره قیمومیت بر تونس
پایانیافتهاست.رئیسجمهوریمنتخبتونس
در زمینه سیاست خارجی همچنین بر اولویت
مسئله فلسطین تأکید کــرده و عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی را «خیانتی بزرگ»
خوانده است .قیس سعید در سخنرانی پس از
پیروزی اش نیز بر این رویکرد تاکید کرد و گفت
که از موضوعات عادالنه و در صدر آن ها آرمان
فلسطین حمایت میکند و باید بندی در قانون
اساسی تونس مبنی بر جرم بودن عادیسازی
روابــط با اسرائیل گنجانده شود.تونس تنها
کشوری است که در پی جنبش مردمی سال
 ،2011از نظام تکحزبی اقتدارگرا به نظام
سیاسی دموکراتیک تبدیل شــد .اکنون به
نظر می رسد دوره حیات سیاسی جدیدی در
این کشور شروع شده است؛ به ویژه همراهی
حزب النهضه ،که اکثریت پارلمان را در دست
دارد ،با رئیس جمهوری جدید این کشور می
تواند گامی در نهادینه شدن روند دموکراسی
در این کشور باشد .اکنون باید منتظر نتایج
تحوالت انتخاباتی جدید تونس در اوضــاع
داخلی و سیاست خارجی این کشور به ویژه
درباره فلسطین و مسائل مربوط به آن بود.

ترامپ به درجه«پینوکیوتمامی»رسید
واشنگتنپست:ترامپدر ۹۹۹روزگذشته ۱۳۴۳۵دروغگفتهاست
رئیسجمهور آمریکا با نزدیک شدن به هزارمین
روز از حضورش در کاخ سفید ،سرعت ارائه اعداد
و ارقام اغراقآمیز ،فخرفروشیهای بدونسند
و دروغهــای مستقیم را سرعت بخشیده است.
روزنــامــه واشنگتنپست کــه ســامــانـهای بــرای
صحتسنجی ادعــاهــای ترامپ طراحی کرده
گـــزارش داده تــرامــپ تــا تــاریــخ  9اکتبر (17
مهرماه)  13435ادعای اشتباه ،گمراهکننده
و دروغ مطرح ک ــرده اس ــت .ایــن رق ــم ،معادل
تقریب ًا  22ادع ــای نــادرســت در هر روز است.

واشنگتنپست نوشته سرعت نقیضگوییها
و اظــهــارات خــاف واقــع ترامپ از زمــان آخرین
آمارهایی که این روزنامه  65روز پیش گزارش
داده افزایش یافته اســت .یک علت این مسئله
ممکن اســت به جنجالهای ایجادشده بر سر
مسئله گفتوگوی تلفنی ترامپ با «ولودیمیر
زلنسکی» ،رئیسجمهور اوکراین مربوط باشد.
روزنامه واشنگتنپست یک طبقهبندی ،موسوم
به «پینوکیو» برای نشان دادن میزان ادعاهای
خالف واقعی ترامپ ابداع کرده است .بر اساس

ملکهالیزابت:اولویتدولتمناجرای«برگزیت»درموعدمقرراست

هفتهسرنوشتسازانگلیس

ملکه الیزابت دوم در مراسمی پــر زرق و
بــرق در مجلس اعــیــان یــا مجلس لردهای
این کشور حضور یافت و با دعــوت و حضور
نمایندگان مجلس عوام برنامههای یک سال
آینده دولتش را به ریاست بوریس جانسون
تشریح کــرد.جــدایــی پر مــاجــرای انگلیس
از اتحادیه اروپــا موسوم به برگزیت در هفته
جاری با تاریخهای معینی گره خورده است
که ملکه انگلیس ،دولت و مجلس این کشور
را به یکدیگر پیوند میزند و میتواند به نقطه
عطفی بــرای برگزیت منجر شود.تالشها
برای جدایی با توافق انگلیس از اتحادیه اروپا
در حالی در واپسین روزهــای پایان مهلت
تمدید شده انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا
یعنی نهم آبان ادامه مییابد که هنوز چشم
انداز روشنی برای آینده برگزیت و چگونگی
جدایی انگلیس از اتحادیه اروپــا مشاهده
نمیشود.اگر چه ملکه انگلیس در سخنرانی
خود گفته است که دولتش تالش میکند با
کمترین تنش و آسیب برگزیت اجرایی شود،
اما در صحنه عمل تقابلها بر سر چگونگی
اجرای آن میان احزاب انگلیس و با اتحادیه
اروپا همچنان ادامه دارد.بــه عقیده ناظران
توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر
اجرای برگزیت در صورتی اجرایی میشود
که در نشست این هفته سران اتحادیه اروپا با
آن موافقت واین توافق تصویب شود.میشل
بارنیه نماینده اتحادیه اروپــا در مذاکرات
برگزیت قرار است امــروز با وزیــران اتحادیه
اروپا دربــاره برگزیت به گفت وگو بنشیند تا
دستور کار نشست سران اتحادیه اروپا درباره

برگزیت که قرار است روز پنج شنبه برگزار
شــود فراهم شــده بــاشــد.در نشست سران
اتحادیه اروپا هم قرار است بوریس جانسون
و هیئت همراه حضور داشته باشند تا آخرین
بخت برای کسب توافق انگلیس با اتحادیه
اروپــا بر سر چگونگی جدایی آزمــوده شود و
انتظارمیروددرروزجمعهدومینروزنشست
سران اتحادیه اروپا موضوع برگزیت مطرح
شــود.قــرار است روز شنبه و پس از نشست
دولت با اتحادیه اروپا نیز مجلس عوام انگلیس
بر سر برگزیت نشست اضطراری برگزار کند
که در این صــورت نخستین نشست پس از
جنگ معروف میان انگلیس و آرژانتین بر سر
جزیره مالویناس یا فالکلند در سال ۱۹۸۲
اســت و البته ایــن نشست پنجمین نشست
اضطراری مجلس عــوام روز تعطیل پس از
جنگ دوم جهانی است.انتظار میرود در این
نشستبوریسجانسوننخستوزیرانگلیس
توافقبااتحادیهاروپارابرسرچگونگیجدایی
یا در غیر این صورت گام بعدی دولتش را در
این باره اعالم کند.اگر تا پایان روز  ۲۷مهر
ماه جانسون نتواند پس از رایزنی با مقامات
اتحادیه اروپــا توافق قابل قبول ارائــه کند و
در مجلس به تصویب برساند مطابق الیحه
پیشنهادی هیالری بن یکی از نمایندگان
برجستهمجلسعوامازحزبکارگرکهپیشتر
در مجلس تصویب شد باید با ارائه درخواست
از اتحادیه اروپا مهلت جدایی را یک بار دیگر
تمدید کند.مهلت جدایی انگلیس از اتحادیه
اروپا که یک بار و به مدت شش ماه تمدید شده
است نهم آبان ماه پایان مییابد.

جنگبیپایانآمریکا
هفتهنامه تایم با تیتر «جنگ بیپایانآمریکا» تصویر
نوجوانی را روی جلد بــرده و دربـــارهاش نوشته:
«گریگوری گرامر ۱۷ساله یکی از هــزاران سرباز
آمریکایی است که برای جنگی آموزش میبینند که
پیش از تولد آن ها آغاز شده است 18 ».سال از آغاز
جنگ آمریکا در افغانستان می گذرد و این کشور
به رقم  9دور مذاکره با نمایندگان طالبان ،هنوز
نتوانستهراهخروجنیروهایخودراهموارکند.حال
آنکهقراراستسههزارنیروبهعربستاناعزامشوند.

قاب بین الملل

برگه ورود یکی از خبرنگاران  BBCبه منطقه کرد
نشینسوریه،بهاحتمالزیاداینبرگههاآخرینبرگه
هایعبورومجوزیاستکهاینگونهبرایورودافراد
بهشمالشرقسوریهدادهخواهدشد.سالهابودکه
بعضیجداییطلبان،خیالخامجدایییااستقالل
را در سر می پروراندند و مطمئنا همین فکر خام بود
که آ نها را از بازگشت به آغوش وطن اصلی دور می
کرد.رویایکردستانغربیخودمختارومستقلپس
ازاینرنگینخواهدداشتوالبتهبرایدولتسوریه
بسیاربهترخواهدبودکهدرقبالکردهایخودتغییر
رویهدهدومشکالتیراکهتاقبلازجنگسوریهبرای
کردهاوجودداشت،ازمیانبرداردوشایدبهترباشد
ارتش اسد ،ارتش عربی سوریه نباشد بلکه ارتش
سوریهباشد!ارتشیبرایتماماقوامواقشارسوریه.

خبر آخر
این طبقهبندی ،ادعاهای دروغ ،در رتبههایی
بین «پینوکیو  »1تا «پینوکیو  »4قرار میگیرند و
فاحشترین دروغهــا در دسته «پینوکیو  »4قرار
میگیرند.اینروزنامهبهتازگیدربیانیهایاعالم
کرد رفتارهای ترامپ و دروغ گوییهای بیحد و
شعمدهایپیشرویروزنامهنگارانی
حصراوچال 
قرار داده که به دنبال صحتسنجی گفتههای او
هستند .این روزنامه نوشته اکثر سیاستمداران
بعد از آن که در دسته پینوکیو  4قرار میگیرند
سعی میکنند از تکرار ادعــای غیردقیق خود
دست بردارند .با این حال ،این قضیه برای ترامپ
صادق نیست و او بارها و بارها بیان سخنانی را که
نادرستبودنآنهابرایهمگانعیاناستادامه
میدهدوعامدانهدرتالشاستتمایلخودشرا

بهجایحقیقتجابزند.واشنگتنپستنوشتهاین
روزنامه برای پوشش دادن این رفتار ترامپ دسته
جدیدی به نام «پیونوکیو تمام» (Bottomless
 )Pinocchiosمعرفی میکند .مطابق تعریف،
این لقب به سیاستمدارانی تعلق خواهد گرفت
که یک ادعای نادرست را که قب ً
ال در رده پینوکیو
 3و  4قرار گرفتهاند آن قدر تکرار کنند که بتوان
گفت آن ها وارد کارزار تحریف واقعیت شدهاند.
مالک قرار گرفتن در «پینوکیو تمام» این است که
سیاستمدار چنین ادعای غلطی را دستکم 20
بار تکرار کند .به نوشته این روزنامه ،هنگامی که
سیاستمدارییکادعاینادرسترا  20بارتکرار
میکند احتما ًال خودش هم آگاه است که در حال
دروغگوییاست.

محکومیت 12کاتاالنبهزندان
دادگاه عالی اسپانیا  ۱۲سیاستمدار سابق کاتاالن
رابهخاطرحضوردرجنبشاستقاللسال ۲۰۱۷به
زندان محکوم کرد .تصمیم اخیر دادگاه نقطه عطف
دیگری در تالش جدایی طلبانی است که به دنبال
استقالل کاتالونیا از اسپانیا و ایجاد کشور جدید
اروپایی هستند.اسپانیا تاکید دارد که اجازه چنین
اقدامی را نمی دهد.کاتالونیا بخشی خودمختار با
هشت میلیون نفر در شمال شرق اسپانیا قرار دارد و
خواستاراستقاللازدولتمرکزیاست.اینایالتبه
لحاظمالیواموربندریمهمترینبخشخودمختاربه
شمار میرود و نزدیک به  ۲۰درصد تولید ناخالص
ملیاسپانیاازکاتالونیابهدستمیآید.

