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کارشناس مسائل فلسطین

نتانیاهودرپایانمسیر؟

در حالی تا یک روز دیگر مهلت قانونی نتانیاهو
برای تشکیل ائتالف به پایان میرسد که میتوان
با احتمال باال از ممکن نبودن تشکیل دولــت از
سوی نتانیاهو سخن گفت .حال فرصتی  ۲۸روزه
در اختیار رقیبان وی و چپهای اسرائیل خواهد
بود تا ائتالفسازی کنند .نتانیاهو در این مدت
نهتنها نتوانست دولت فراگیر با گانتز را عملیاتی
کند بلکه در قانع کــردن لیبرمن بــرای تشکیل
ائتالفی با دیگر احزاب راستگرا هم ناکام ماند.
نتانیاهو امیدوار است انتخابات به دور سوم کشیده
شود تا شاید بتواند خود را نجات دهد .ضمن آن
که گذر زمان و برگزاری انتخابات برای نتانیاهو
در کوتاهمدت یک پیروزی اســت؛ زیــرا وی برای
سومین بار شش ماه دیگر نخستوزیر خواهد بود
بــدون آن که ائتالف کنست را در اختیار داشته
باشد.در حالی که در دی ( ۹۷دسامبر )2018
کابینه نتانیاهو از برگزاری انتخابات زودهنگام
کنست و پایان عمر ائتالف راستگرایان به رهبری
نتانیاهو خبر داد اما تاکنون نتانیاهو بهرغم آن
که اکثریت را در اختیار نداشته ،قدرت را به لطف
تکرار انتخابات در اختیار دارد .بنابراین شاید بی
راه نباشد اگر بگوییم کشیده شدن انتخابات به دور
سوم و نخستوزیر ماندن نتانیاهو برای حداقل
هفت ماه دیگر سناریوی مطلوبی برای اوست.با
پایان مهلت  ۲۸روزه نتانیاهو ،رئیسجمهور رژیم
صهیونیستی فرصت ائتالفسازی را در اختیار
گانتزوحزبآبی-سفیدقرارمیدهد.اینحزبهم
میتواند در همان ابتدا فرصت را به رئیسجمهور
برگرداند و از تشکیل ائتالفسازی ابراز ناتوانی
کند و هم از فرصت استفاده کند.تا ایــن لحظه
ائتالفسازی توسط گانتز و جریان چپ غیرممکن
به نظر میرسد؛ زیــرا برخی از اعــراب و لیبرمن
راستگرا(حزباسرائیلخانهما)اعالمکردهاندکه
با هم در یک دولت مشترک ائتالف نخواهند کرد.
اما ازآن جایی که ورود به انتخابات سوم هم برای
سپهر سیاسی اسرائیل بسیار پرهزینه و چالشی
خواهد بــود ،هیچ توافقی حتی میان لیبرمن و
اعراب با حضور حزب گانتز غیرممکن نیست.این
مسئله در اظهارات نتانیاهو کام ً
ال عیان است و
وی را بسیار نگران کرده .نتانیاهو در یادداشتی
با خطاب قرار دادن لیبرمن گفته است« :رهبران
لیست یکپارچه عربی و اعضای بارز آن بارها از
تروریست ها و مجریان عملیات ضد اسرائیلی
حمایت کــرده و حاضر نشد هاند عملیات علیه
نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست را محکوم
کنند ».نتانیاهو در یادداشتی در صفحه فیسبوک
خود بار دیگر از رهبران ائتالف آبی-سفید و حزب
اسرائیل خانه ما خواست متعهد شوند که تحت
هیچ شرایطی بــا اح ــزاب عربی دولــت تشکیل
ندهند.باید منتظر بود و نگریست که آیا لیبرمن
برای به زیر کشیدن نتانیاهو از رأس قدرت پس از
 ۱۲سال حاضر است با اعراب ائتالف کند یا خیر؟

خبر متفاوت

نبشقبرژنرالفرانکو
یک معترض در ایالت باسک اسپانیا ،پوسترهای
بزرگی را از ژنــرال فرانکو ،دیکتاتور بدنام در
ده ـههــای  30و  40و پــادشــاه فیلیپ ششم،
پادشاه فعلی اسپانیا در کنار هم به صورت وارونه
نصب کــرده است.جالب این جاست که حزب
سوسیالیست اسپانیا سرانجام موفق شد قانون
جابه جایی قبر فرانکو را اجرایی کند .قرار است
پنج شنبه پیش رو نبش قبر انجام شود .نزدیک
به یک سال است که حزب حاکم اسپانیا سعی
می کند مقبره ژنــرال فرانکو را که در قبرستان
دره مرگ ،در مادرید قــراردارد ،خراب کند و او
را به قبرستانی در حومه مادرید موسوم به پاردو
انتقال دهد .هم اکنون مقبره باشکوه فرانکو در
 ۵۰کیلومتری شمال مادرید قراردارد .جمهوری
خواهان و مخالفان دیکتاتور مشهور اسپانیا که
عامل کشتار صدها هــزار نفر در جنگ داخلی
بود ،امیدوارند با ویرانی مقبره فرانکو ،اسپانیا
دیگر میزبان احزاب فاشیست در مکانی لوکس
و باشکوه نباشد .ژنرال فرانکو تنها دیکتاتور قرن
بیستماستکههمچناندراروپامقبرهایداردکه
محل زیارت هواداران ملی گرا و فاشیست اغلب
اسپانیایی است .ژنرال فرانکو ،در سال ۱۹۷۵
در مقبره ای که خود دستور ساخت آن را داده بود،
دفنشد.مشکلاصلیمخالفاندیکتاتوراسپانیا
ایناستکهاودرکنارجمعیازقربانیانجمهوری
خواه جنگ داخلی اسپانیا به خاک سپرده شده
است .قربانیانی که به دلیل مبارزه با فرانکو کشته
شدند.ژنرالفرانکوبینسالهای ۱۹۳۹تاپیش
از مرگ  ،رهبر اسپانیا بود.

«گراهام»ازتوافقباشبهنظامیان ُکردبرایتسلطآمریکابرنفتسوریهخبرداد

آمریکانرفتهبرگشت!
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لیندسی گراهام از بانفوذترین سناتورهای
جمهوریخواه آمریکا و مخالف سرسخت خروج
نیروهای آمریکایی از سوریه امروز در مصاحبه با
شبکه فاکس نیوز آمریکا سخنانی درباره منطقه
امن ،حمله ترکیه به شمال سوریه و آینده روابط
میان آمریکا و نیروهای کرد در این منطقه بیان
کــرده که حائز اهمیت اســت .اهمیت سخنان
گراهام از آن جهت است که قبل از بیان آن با
ترامپ دیــداری داشته و در این اظهارات خود

نقلقولهایی از وی دربـــاره تحوالت شمال
سوریهبیانمیکندوگویااینسناتورمحافظهکار
چیزهای شنیده که او را درباره آینده بحران در
این منطقه و «راهحلهای تاریخی» خوش بین
کرده است .به نظر میرسد که این «راهحلها»
درواقعتامینکنندهخواستجمهوریخواهان
و حتی دموکراتهای منتقد سیاست سوریهای
ترامپ است که این گونه گراهام به آنها اظهار
خوشبینی و با آب و تاب در مصاحبه با شبکه
محبوب ترامپ از دیدار با وی صحبت میکند.
هر چند گــراهــام مشخصا چیزی دربـــاره این
«راهح ـلهــا» نگفت ،امــا از البــه الی سخنانش
میتوان به چارچوب و ماهیت آنهــا پیبرد.
گراهام میگوید ،ترامپ به وی گفته است که

منطقه امن میان ترکیه و کردهای سوریه خالی
از ســاح و تحت کنترل نیروهای بینالمللی
خواهد بود و این بدان معناست که قرار نیست
نیروهای ارتش ترکیه در این منطقه بمانند .به
گفتهوی،قرارنیستنیروهایآمریکاییدراداره
این منطقه مشارکت کنند اما در عین حال به
نکته مهمی اشاره میکند و آن هم این است که
آمریکا این منطقه را پوشش هوایی میدهد و این
هم بدان معناست که «خروج واقعی» نیروهای
آمریکایی از سوریه قرار نیست اتفاق بیفتد .به
هر حــال ،وقتی آمریکا آسمان منطقه شمال و
شرق سوریه را در دست داشته باشد ،عمال به
معنای تداوم حضور نظامیاش در این مناطق
خواهد بود .البته گراهام در مصاحبه خود باز از
خروجنظامیانآمریکاازسوریهانتقادکردهوآنرا
اقدامینادرستوننگیندرتاریخآمریکادانسته
اما در عین حال ،طرح ایجاد منطقه امن با این
ویژگیها را نیز «تاریخی» توصیف کرده است که
بهگفتهویهمامنیت«ترکیههمپیمان»راتامین
میکندوهمامنیت«همپیمانان ُکرد»را.گراهام
همچنین با تعریف و تمجید از کردهای سوریه و
بیان نقلقولهایی از ترامپ در این خصوص بر
ادامه روابط ائتالفی و هم پیمانی با آنها تاکید
میکند و این روابــط را بــرای حمایت از امنیت
ملی آمریکا و برای جلوگیری از بازگشت داعش
ضروریمیداند.البتهاینجاذکرایننکتهخالی
از لطف نیست که بحث داعش این جا صرفا یک
بهانه و دلیل تداوم حمایت آمریکا چیز دیگری
است.لیندسیگراهامبهیکنکتهاساسیدیگر
نیز اشاره میکند که مرتبط با چاههای نفت در

شمال سوریه است و نشان میدهد این منطقه
بر خالف اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و
تحلیلهای شتاب زده درباره آن ،جایگاه خود را
در راهبرد خاورمیانهای آمریکا و شخص دونالد
ترامپ از دست نداده است .گراهام میگوید که
ترامپ به چاههای نفت در شمال و شرق سوریه
نظر دارد و آمریکا نمیخواهد ایــران و دولت
سوریه کنترل این چاهها را به دست بگیرند .وی
فراترازاینهمرفتهومیگوید«:مادرحالتدارک
طرحی مشترک با نیروهای سوریه دموکراتیک
برای نوسازی این چاههای نفت هستیم تا این که
درآمدهایآنبرایایننیروهاباشدنهنظامسوریه
وایرانیها».تاپیشازآغازجنگدرسوریه،صنعت
نفت یکی از منابع درآمدی اصلی سوریه به شمار
میآمدوبیشازیکچهارمبودجهدولتسوریهرا
تأمینمیکرد.بخشاعظممیادیننفتیدرشرق
وشمالشرقاینکشورودرحاشیهرودفراتقرار
دارد .اغلب این مناطق در سالهای اخیر تحت
کنترل شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا
و گروه تروریستی داعش قرار داشته است .در
حالیکهترامپدوهفتهپیشگفتتصمیمگرفته
نیروهای نظامی آمریکا را به کلی از شمال سوریه
خارجکند،روزنامه«نیویورکتایمز»شبگذشته
به نقل از منابع مطلع گزارش داد که واشنگتن
حاالتصمیمگرفتهنزدیکبه ۲۰۰نیروینظامی
را در این منطقه نگه دارد .مقامهای آمریکایی
دربارهدلیلاینتغییرنظرصحبتینکردهاند،اما
به نظر میرسد آن طور که گراهام گفته ،توافقی
برای تصاحب میادین نفتی شمال سوریه میان
واشنگتنوشبهنظامیانکردصورتگرفتهباشد.
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روزنامه های بزرگ استرالیا دیروز صفحات نخست
خود را در اعتراض به مداخالت دولت این کشور در
امور رسانه ای ،سانسور و قانون محرمانگی بیش از
حد در این کشور ،سیاه رنگ و بدون نوشته منتشر
کردند.اینروزنامههایپرتیراژاسترالیاهدفخودرا
اعتراضبهمداخالتکانبراوپنهانکاریبیشازحد
دولت پس از حمله پلیس به روزنامه نگاران و اعمال
قوانین جدیدی که اطالع رسانی و آگاهی بخشی
رسانه ای را محدود کرده ،اعالم کردند.این اقدام
بیسابقهبخشیازکمپین«حقشمابرایدانستن»
است که به رهبری بزرگ ترین گروه های رسانه ای
استرالیا علیه  ۱۸سال تشدید مقررات فعالیت
های رسانه ای در پی حمالت ۱۱سپتامبر۲۰۰۱
باهدفتحکیمآزادیمطبوعاتدرحالاجراست.

نمای روز

بازپرتاب گــاز اشــکآور با راکــت تنیس توسط
معترضان در هنگ کنگ

چهره روز

کابینهحریریطرح24بندیازجملهنصفشدنحقوقوزیرانونمایندگانراتصویبکرد

بحراندرلبنانفروکش میکند؟

بیروت ،طرابلس ،صور و بعلبک همزمان با این که
در پنجمین روز از ناآرامی ها تن به اعتراضهای
عمومی سپرده بودند،هیئت دولت لبنان ،طرح
اصالحات اقتصادی سعد حریری نخست وزیر این
کشور را برای برون رفت از بحران تصویب کرد.اما
اصالحاتیکهحریری مطرحمیکندوامیدواراست
با اجرای آن ها بتواند مشکالت مالی و اقتصادی
خودراحلوفصلکندچیست؟مفاد ۲۴گانهطرح
اقتصادیسعدحریریبهشرحزیراست-۱:کاهش
 50درصــدی حقوق تمام وزی ــران و نمایندگان
فعلیوسابقپارلمانلبنان-۲لغوتمامصندوقها
(مهاجران ،جنوب ،توسعه و بازسازی) -۳تعیین
سقف برای حقوق و هزینههای کمیتهها حداکثر
تا  ۱۰میلیون لیر لبنان -۴کاهش حقوق مدیران
به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند-۵
تعیینحقوققاضیانحداکثرتا ۱۵میلیونلیر-۶
تعیین  ۲۵درصد مالیات بر بانکها و شرکتهای
بیمه -۷هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش
بیش از  ۲۵هزار دالر باشد ،نیازمند موافقت قبلی
دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است -۸هزینه
هیئتهای سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار
دالر است و کابینه باید با آن موافقت کند -۹کلیه
کاهشحقوقبازنشستگینیروهایارتشوامنیتی
که قبال اعالم شده بود ،لغو میشود -۱۰تعیین
سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق
وزیـــران بیشتر نباشد -۱۱فعالسازی کمیته
نظارت اقتصادی -۱۲حمایت از صنعت داخلی و
برداشتنمالیاتبروارداتاصنافیکهتولیدداخلی
دارنــد -۱۳مشارکت بانکها در ایجاد تأسیسات
(تولید) برق و کارخانههای از بین بــردن زباله و
کاهش مالیات آن ها به میزان مشارکت شان-۱۴
پرداخت سه میلیارد دالر توسط بانک (مرکزی)
لبنان و دیگر بانک هــا -۱۵تبدیل کارخانههای
برق به گاز طی یک مــاه -۱۶لغو برخی شوراها و
وزارتخانههامانندوزارتاطالعرسانی-۱۷تصویب
قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته-۱۸

لغو کلیه مالیات بر ارزش افــزوده در بخشهای
خدماتیوتلفن-۱۹لغوکلیهپیشنهادهایمربوط
به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوقها-۲۰
ازسرگیری (پرداخت) وامهای مسکن -۲۱بدون
کسری بودن بودجه  ۲۰۲۰لبنان -۲۲افزایش
مالیات بر سودهای بانکی -۲۳خصوصیسازی
بخشتماسهایتلفنهایهمراه-۲۴پایاندادن
بهروندمحرمانهبودناطالعاتحسابهایبانکی
وزیران ،نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.با این
حال،برخی از تحلیل گران لبنانی براین باورند که
اعتراضهای عمومی ناگهان بر سر دولت حریری
ش آتشنشان را بازی
آوار شده و او میخواهد ،نق 
کند اما نمیداند خاموش کــردن این آتش را از
کجا آغاز کند .در حالی که تمرکز تمام چهرههای
دولتی بر خاموش کــردن شعلههای اعتراض با
اصالحاتاستامامشخصنیستکههدفنهایی
اکثر معترضان چیست؟ برخی میگویند به دنبال
اصالحاتبهاضافهمبارزهریشهایبافسادهستند
و برخی شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» سر
میدهند.برخیازمنابعلبنانیدرپنجروزگذشته،
سعد حریری را به تالش بــرای فــرار از مسئولیت
متهم می کنند و میگویند سه دهه سیاستهای
مالیواقتصادیجریان 14مارسدرراسساختار
سیاسیلبنان،وضعیتکشوررابهنقطهنامطلوب
و بحرانی امــروز کشاندهاســت.آیــا عقبنشینی
دولت از بخشی از برنامههایش برای وضع مالیات
وتصویب طرح های اقتصادی میتواند ،آبی بر
آتش خشم عمومی باشد یا معترضان با اصالحات
کوچکباتاریخمصرفکوتاهمدتراضینخواهند
شد؟مشخصاستکهمردمخشمگینلبناناینبار
منتظر تصمیمگیری خانوادههای حاکم بر احزاب
مختلف این کشور نخواهند نشست و اگر پاسخ
مثبتی از طرح های اقتصادی دولت نبینند و البته
خود تحت تاثیر موجسازیهای بیگانه قرار نگیرند
میتوانند به آن چه سالهاست از آن ها سلب شده
،دستیابند.

هیالریکلینتوننامهتوهینآمیزترامپبهاردوغانرابهطنزکشید

ُخروشچف عزیز ،عوضینباش!
هرچندکهدونالدترامپبهنوبهخودازبابتانتشار
مطالبتحریکآمیزهمراهباطعنهعلیهمخالفانش
در اینترنت شهرت دارد امــا ایــن بــار هیالری
کلینتونباانتشارمتنیطنزدرفضایمجازیدر
تمسخر نامه اخیر ترامپ به رجب طیب اردوغان
نشانداد،دراینزمینهمیتواندرقیبخوبیبرای
اینرئیسجمهورآمریکاباشد.هیالری اینمطلب
طنزآمیزخوددرتوئیتررادرقالبیکنام هخیالی
جان اف .کندی ،رئیس جمهور اسبق آمریکا به
نیکیتاخروشچف،ازرهبرانشورویسابقمنتشر

ومتنآنراباطعنهبهمحتواینامهاخیرترامپ به
اردوغان تنظیم کرد .به تازگی ترامپ در این نامه
جنجالی خود به اردوغــان متنی سطح پایین را
به کار برده و خطاب به رئیس جمهور ترکیه گفته
است«:سختگیرنباش!احمقنباش!»؛نامهایکه
ظاهرااردوغانبعدازخواندن،آنرادرسطحزباله
انداخته است.کلینتون برای این پست جنجالی
خود ،از ظاهر سربرگ نامه رسمی رئیس جمهور
آمریکابهرهبرشورویسابقاستفادهکردهوتاریخ
ارسال این نامه را نیز 16اکتبر( 1962زمان باال

وزیردفاعآمریکاونانسیپلوسیدرسفرهایجداگانهبهافغانستانرفتند

سرزدهبهبهانهصلح

بیش از 40روز پس از آن که دونالد ترامپ در
پی کشته شدن سرباز آمریکایی مذاکرات
با طالبان را به طــور غیرمنتظره لغو کرد،
مــارک اسپر ،وزیــردفــاع آمریکا ،ســرزده به
افغانستان سفر کرده است .پس از وی نیز
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا به همراه هیئتی بلند پایه از اعضای
این مجلس برای گفت وگو با مقامات دولت
افغانستان به صورت سرزده به کابل رفت.
این دو سفر غیرمنتظره توجه رسانه ها را به
خودجلبکردهاست.برخیگمانهزنیهااز
احتمال کلید خوردن مجدد مذاکرات صلح
میان نمایندگان آمریکا و طالبان حکایت
دارد .در سایت رسمی پلوسی آمده که او و
هیئتآمریکاییبامحمداشرفغنی،رئیس
جمهوریافغانستان،عبدا...عبدا،...رئیس
اجرایی حکومت وحدت ملی ،فرماندهان
نیروهای آمریکا در افغانستان ،دیپلماتها،
مــقــامهــای ارشـــد دولـــت و جامعه مدنی
افغانستان دیدار کردهاند .همچنین ،گفته
می شود که رئیس پنتاگون در این سفر با
خانمپلوسیوهیئتهمراهدیداروگفتوگو
کردهاست.
▪سوغات اسپر :کاهش نیروها ،افزایش
بمباران

وزیر دفاع آمریکا با سفر به افغانستان گفت
که آمریکا می تواند بدون آسیب رساندن به
مبارزه با تروریسم علیه القاعده ،داعــش و
طالبان ،نیروهای خود در افغانستان را به
 ۸۶۰۰نفر کاهش دهد .اما هر گونه عقب
نشینی در صــورت توافق صلح با طالبان
اتفاق خواهد افتاد .طرحی که اسپر برآن
تاکیددارد،دربرگیرندهایناستکهباتوافق
با طالبان نیروهای آمریکایی به حدود پنج
هزارنیروکاهشپیداکنند.گرچهچگونگی
گرفتنبحرانموشکیکوبا)درجودرباالیآننیز
به شوخی نوشته«:در بایگانی پیدا شده است».
کلینتوندرابتدایایننامهخیالینوشته«:رهبر
خروشچف عزیز .عوضی نباش! باشه؟» در ادامه
اینمتنآمدهاست«:موشکهایتراازکوباخارج
کن .بعد همه خواهند گفت ،وای خروشچف! تو
بهترین هستی! اما اگر این کار را نکنی همه به تو
میگویند عوضی و به کشور شما خواهند گفت،
شــوروی آشغالدونی! تو در این باره واقعا داری
منوعصبیمیکنی!بعدابهتوزنگمیزنم!بغلت
میکنم! جان اف .کندی».هنوز ترامپ به این
پستهیالریکلینتونواکنشینشانندادهاست
هر چند که همه منتظر هستند تا ترامپ با پست
های کنایهآمیز مشابهی پاسخ کلینتون را بدهد.

این خروج مشخص نیست ،اما این نیروها
یا باید براساس توافقات قبلی از والیــات و
برخی مناطق خــارج شوند تا زمینه شکل
گیری مناطق امن فراهم شود یا باید با حفظ
وضعیت موجود آرایــش نظامی نیروهای
آمریکایی،شمارآنهاکاهشیابد.درصورت
موفقیتاینتوافقهمچنانابهاماتیدرباره
وضعیت مناقشه بین نیروهای طالبان و
نیروهای امنیتی افغانستان وجــود دارد.
اما در مجموع طرح اسپر در خصوص حفظ
توانایی نیروهای آمریکایی برای مقابله با
تروریسم بیش از هرچیز مبتنی بر افزایش
تکیه این نیروها به ظرفیت بمباران های
هوایی اســت .مــاه گذشته نیروی هوایی
آمریکا بیش از  940بمب روی اهداف مورد
ادعــای خــود ریخت .ایــن رویکرد تاکنون
ناکارآمدی خود را اثبات کرده است .آخرین
گــزارش یوناما نشان میدهد که بمباران
هــای هــوایــی محصول کشته شــدن 11
درصد از غیر نظامیان هستند .هرچند که
عدد واقعی می تواند بیشتر از این باشد.
هدف سفر رئیس مجلس نمایندگان و وزیر
دفاع آمریکا را نمی توان جدا از هم دانست،
چراکه پلوسی در سخنانی مشابه ،در دیدار
با اشــرف غنی رئیس جمهور افغانستان
گفت« :دلیل حضور ما در افغانستان این
است که زمانی طالبان در این کشور میزبان
تروریستها بودند و به آمریکا حمله کردند و
ما هرگز نمیخواهیم افغانستان دوباره به
النه تروریسم تبدیل شود ».پیش از ترامپ،
باراک اوباما نیز قصد داشت با خارج کردن
نظامیان آمریکایی از افغانستان هزینه های
نظامی حضور در این کشور را برای ایاالت
متحده به حداقل برساند .حاال باید دید
دیدارهای اخیر به آغاز دور جدید مذاکرات
و خروج نظامیان می انجامد یا خیر.

ترامپ در سپتامبر  2017در واکنش به انتشار
کتاب خاطرات انتخاباتی هیالری کلینتون،
تصویری طنز را منتشر کرد که در آن این وزیر
خارجه اسبق آمریکا بر اثر ضربه چوب ُگلف نقش
زمینشدهاست!

پیشتازیشکننده«مورالس

»

هیچنامزدینتوانستدرانتخاباتریاستجمهوری
بولیوی ،اکثریت آرا را به دست آورد .بنابراین ،اوو
مورالس ،رئیس جمهوری چپگرا (جنبشی برای
سوسیالیسم) با کسب  ۴۵درصد و کارلوس مسا از
حزب «جبهه انقالبی چپ» (سوسیال دموکرات) با
کسب 38درصد آرا ،به دور دوم انتخابات راه یافتند.
جالب آن که «مسا» پیش از «مورالس» برای مدتی
رئیس جمهور موقت بولیوی بــود .اکنون رقابت
انتخاباتیمیانرئیسجمهورموقتسابقومورالس
که از ســال  ۲۰۰۶بــرای سه دوره رئیس جمهور
بوده ادامه دارد .براساس قانون اساسی و مقررات
انتخاباتیبولیوی،برایپیروزیدردوراولانتخابات
ریاستجمهوریالزماستکهیکیازنامزدهااکثریت
مطلق ( ۵۰درصد آرا) را کسب کند یا این که حداقل
 ۴۰درصدآرارابهخوداختصاصدهدبهشرطاینکه
بانزدیکترینرقیب ۱۰درصداختالفداشتهباشد.
مورالسپیشازاین،درانتخاباتسالهای،۲۰۰۵
 ۲۰۰۹و  ۲۰۱۴با کسب بیش از  ۵۰درصد آرا و در
هماندورنخستبهریاستجمهوریبرگزیدهشد.او
درسال ۲۰۱۶بابرگزاریهمهپرسی،خواستارلغو
محدودیت زمانی ریاست جمهوری یک فرد شد .با
وجودمخالفت ۵۱درصدمشارکتکنندگاندرهمه
پرسی با پیشنهاد وی ،دادگاه قانون اساسی بولیوی
به نفع طرح رئیس جمهوری این کشور رای داد تا اوو
مورالسبتواندبرایچهارمینبارپیاپیدرانتخابات
ریاستجمهورینامزدشود.درصورتپیروزی،دوره
چهارم ریاست جمهوری او در سال  ۲۰۲۰آغاز و تا
سال ۲۰۲۵ادامهخواهدیافت.

خبر آخر

مسکو 12:زندانتروریستهادر
سوریهبدونمحافظاست
 12زنــدان در سوریه که تروریست های خارجی
در آن محبوس هستند و همچنین هشت اردوگاه
پناهندگیدرنتیجهعملیاتترکیهدرشمالسوریه،
بدونمحافظونگهبانماندهاند.بهنوشته«رویترز»،
«سرگئیشویگو»وزیردفاعروسیه،درسخنرانیخود
درچینگفت،اینخطروجودداردکهشبهنظامیان
فرارکنندوبهکشورهایخودبازگردند.

