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میانبراصالحاتدرعراق

پس از دعوت اخیر برهم صالح به برگزاری نشست
ملیبرایبازنگریدرقانوناساسی،برخیشخصیت
ها نیز در حال صحبت از این ضرورت جدی هستند.
معترضان در عراق هم باید بدانند کهاعتراض ها
برای رسیدن به نتیجه ،دو راه میان بر دارد :برگزاری
اعتراضات مسالمت آمیز و مستمر و مطالبه برای
اصالحعمیققانوناساسیوقانونانتخابات.اعالم
و ابالغ سومین بسته حمایتی دولت عراق از مردم -
فارغازاینکهچقدرتواناییتحققاجرایاینبستهها
راداشتهباشد-کهازنظرمالیهزینهبسیارباالییرابر
دوشدولتتحمیلخواهدکرد،نشانمیدهددولت
برایفرارازفشارمردمیدرنهایتچنینتصمیماتی
راگرفتهاست.تمرکزاعتراضاتبرمطالباتبنیادین
سیاسیکهریشهمشکالتکنونیاستیعنیاصالح
جدی قانون اساسی و قانون انتخابات نیز می تواند
به نتایج جدی منجر شود و دولت و رهبران احزاب
را مجبور به پذیرش آن ها کند و گرنه باید دانست که
ساختارسیاسیمعیوبعراقکهدردوراناشغالگری
ایاالت متحده تهیه شده است ،حتی با دادن مشوق
هاوبستههایحمایتیازمردم،همچنانمولدفساد
و خلل های موجود خواهد بود.فعاالن سیاسی و
سیاستمداران آگاه در عراق که این روزها از ضرورت
اصالح قوانین می گویند باید تالش های خود را در
اینخصوصفشردهترکنند.

قاب بین الملل

عصر دیــروز برخی از معترضان لبنانی در میدان
«ریــاض الصلح» بیروت به آتش زدن پرچم رژیم
صهیونیستیاقدامکردند.همزماندرشهر«صور»
در جنوب لبنان نیز جوانان با آتش زدن پرچم این
رژیــم ،شعار دادنــد که در خط مقدم مبارزه علیه
«دشمناسرائیلی»هستند.

خبر متفاوت

تقلبخانمنمایندهبا8بدل!
«تمنا نصرت» از حزب حاکم عوامی لیگ ،هشت
نفر شبیه خود را استخدام کرده و با دادن پول به
آن ها سعی کرد آزمونهای دانشگاه را پاس کند.
وی تا زمان رسوایی 13،امتحان را بدین نحو پاس
کردهبود.نحوهلورفتنوینیزجالببود.خبرنگار
تلویزیونناگوریکواردسالنامتحاناتشدوسعی
کرد با نماینده مجلس صحبت کند که همه چیز
لو رفت .تمنا نصرت که سال گذشته وارد مجلس
شد ،در رشته هنر دانشگاه Open University
بنگالدشمشغولبهتحصیلبودکهپسازرسوایی
توسط دانشگاه اخراج شد .دادگاه عالی پیشنهاد
داده استتاصندلینمایندگیازویگرفتهشود.

عربستان

ترامپ :سعودی ها به جز پول
نقد ،چیز دیگری ندارند
رئیس جمهور آمریکا باز هم آلسعود را تحقیر کرد.
ترامپ با لحنی تحقیرآمیز درباره عربستان سعودی
گفت :آن ها بهجز پول ،چیز دیگری ندارند.ترامپ از
هیچ فرصتی برای یادآوری این مطلب به سعودیها
دریغ نمیکند که عربستان سعودی بدون حمایت
واشنگتن در معرض آشوبهای دردسرسازی در
جبههداخلیومحیطپیرامونشقرارخواهدگرفت.
ترامپ در پاسخ به شان هنیتی مجری سرشناس
فاکس نیوز درباره «حمله نکردن به ایران» در پاسخ
به سرنگونی گلوبال هاوک این طور جواب داد« :ما
(با حمله نکردن به ایران) حسن نیت زیادی (برای
آمریکا)درستکردهایم.آنها(ایرانیها)یکپهپادرا
کهکسیدرآننبود،ساقطکردند.حسننیتزیادی
درست شده است .آن ها عربستان سعودی را هدف
قرار دادند .ما (آمریکا) نظامیان مان را به عربستان
سعودی فرستادیم» .رئیسجمهور آمریکا گفت:
«عربستان سعودی دارد پول (اعزام نظامیان آمریکا
را) پرداخت میکند .شما میدانید که این موضوع
هرگزقبالاتفاقنیفتادهبود.مابهآنهاگفتیمکهشما
بایدپولشرابدهیدوآنهادارندپولمیدهند.آنها
بهجزپول،چیزدیگریندارندفقطپولنقد».

لیبرالهاپیروزانتخاباتپارلمانیکاناداشدند،امااکثریتمطلقراازدستدادند

ترودودولتاقلیتتشکیلمیدهد
برخالف نظرسنجی ها که از رقابت پایاپای
سخن مــی گــفــت ،در انتخابات پارلمانی
کــانــادا ،حــزب لیبرال بهرهبری جاستین
تــرودو ،نخستوزیر کنونی ،پیشتازی خود
را در رقابت با حزب محافظهکار حفظ کرد؛
اما اکثریت مطلق در پارلمان را از دست داد.
به این ترتیب حزب حاکم کنونی باید برای
تشکیل دولت با احزاب کوچکتر ائتالف کند.
نتایج شمارش انتخابات آرا نشان میدهد

که از  ۳۳۸کرسی مجلس نمایندگان ،حزب
لیبرال  157کــرســی  ،حــزب محافظهکار
 121کرسی ،بلوک کبک  32کرسی ،حزب
دموکراتیک نوین  24کرسی و حزب سبز سه
کرسی به دست آورده اند .به عالوه یک نماینده
مستقل هم وارد مجلس نمایندگان شده است.
نلسون وایسمن ،استاد علوم سیاسی دانشگاه
تورنتو گفته است که میزان موفقیت ترودو در
انتخابات کانادا برای او غیرمنتظره بوده است.

شکستنتانیاهودرتشکیلکابینهوقوتگرفتنپیگردقضاییوی

پایاننتانیاهو؛آغازگانتس؟
نتانیاهو در تشکیل کابينه ائتالفی شکست
خورد و از رئیس رژیم صهیونیستی خواست
بنی گانتس رقیب خود و رهبر حزب تازه
تاسیسموسومبهآبی-سفیدرابرایتشکیل
دولت معرفی کند .بی بی علت شکست خود
را رد درخــواســت وی بــرای تشکیل دولت
وحدت ملی از سوی بنی گانتس اعالم کرد و
مسئولیتاینشکستراگردنویانداخت.
گفته می شود بنی گانتس از قبل هم می
دانست که نتانیاهو
در تشکیل کابینه
شــکــســت خــواهــد
خــورد بنابراین می
خواست مسئولیت
تشکیل دولت را بعد
از ناکامی نتانیاهو
بپذیرد .البته خود
وی نیز امکان دارد در تشکیل کابینه موفق
نشود زیرا برای تشکیل کابینه و دولت در
فلسطین اشغالی نیاز به  61کرسی از 120
کرسیپارلمانیاهمانکنستاستحالآن
که هیچ یک از دو گروه ائتالفی رقیب یعنی
نتانیاهو و بنی گانتس نتوانستند حدنصاب
الزم را به دست آورنــد بنابراین نیاز به 11
کرسی اویگدور لیبرمن رهبر حزب افراطی
" اسرائیل خانه ما" دارد که از مهاجران روس
تبار تشکیل شده است و گفته می شود به
روسیه نزدیک و مسکو و شخص پوتین بر

او تاثیرگذار است.بر این اساس در صورت
حمایت روسیه احتمال می رود لیبرمن
به تشکیل دولــت ائتالفی با بنی گانتس
متقاعد شود اما هنوز شاخص روشنی در
این زمینه وجود ندارد و احتمال این که بنی
گانتس هم به سرنوشت نتانیاهو دچار شود
وجود دارد  ،در این صورت برای سومین بار
کار به برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر
کشیده خواهد شد.از زمانی که دولت قبلی
با خروج لیبرمن از
ائتالف در زمستان
ســـــــال گ ــذش ــت ــه
فروپاشید تاکنون
دو انتخابات برگزار
شــده امــا هیچ یک
به تشکیل دولــت با
ثبات منجر نشده
است .بنابراین در خالل  9ماه گذشته رژیم
صهیونیستی در بالتکلیفی سیاسی به سر
می برد و احتمال ادامه این وضعیت وجود
دارد .در وضعیت فعلی بدترین سناریو برای
نتانیاهو رقــم خــورده اســت زیــرا وی با ابقا
در پست نخست وزیــری می خواست برای
پرونده های فساد مالی خود مصونیت ایجاد
کند و برای چند سال دیگر خود را از پیگرد
قضایی دور نگه دارد اما اکنون که در تشکیل
دولت شکست خورده یک گام دیگر به پیگرد
قضایی نزدیک شده است .

او گفته است« :من گمان نمیکنم که کسی
پیش از انتخابات میتوانست پیش بینی کند
که ترودو بتواند اکثریت کرسیها را به دست
آورد ».حزب متبوع تــرودو در مجلس فعلی
 ۱۷۷کرسی پارلمانی در اختیار دارد .بسیاری
از رسانهها حزب دموکراتیک نوین (اندیپی)
به رهبری جاگمیت سینگ را متحد بالقوه
لیبرالها برای تشکیل دولت معرفی میکنند.
تقریبا  4.7میلیون کانادایی در روزهای پایان
هفته در را یگیری زودهنگام شرکت کرده
بــودنــد کــه بــه معنی افــزایــش  ۲۹درصــدی
نسبت به رای گیری چهار سال پیش است.
در انتخابات سال  ۲۰۱۵لیبرال ها تحت
هدایت ترودو به یک پیروزی تاریخی رسیده
و به تقریبا یک دهه حاکمیت حزب محافظه
کــار پــایــان داده
بودند .جاستین
ترودو که در نطق
پـــیـــروزی چــهــار
ســال پیش خود
از محافظهکاران
بـــــــه عـــــنـــــوان
«هــمــســایــگــان»
نـــــــام بــــــــرده و
خواستار اتحاد
شده بود ،بیشتر

ایــن مــبــارزات اخیر را صــرف اخطار در این
باره کرد که اگر مخالفان سیاسی او فرصت
یابند ،سیاست های ضدپیشرو و تدابیر سخت
ریاضتی را اعمال خواهند کرد .او محافظه
کاران را به ترتیب دادن «یکی از کثیف ترین
و زننده ترین کارزارهای انتخاباتی» در تاریخ
کانادا متهم کرد .اندرو شییر ،رهبر محافظه
کاران ،در جریان یک مناظره ملی تلویزیونی
ترودو را یک چهره «قالبی» و «یک کالهبردار»
خطاب و لیبرال ها را به «دروغ پردازی» درباره
سیاست هــای خــود متهم کــرد .تـــرودو ماه
عسلی طوالنی با کانادایی ها داشت ،اما در
دو سال گذشته محبوبیت او در پی یک رشته
رسوایی از جمله نقض مقررات اخالقی ضربه
خورده است.او در جریان مبارزات انتخاباتی
مــجــبــور شــد از
رفــتــار گذشته
خ ــود بــه خاطر
ظــاهــر ش ــدن با
صورتی سیاه در
جمعی در سال
 ۲۰۰۱دف ــاع
کــنــد؛ رفــتــاری
کـــه مـــی تــوانــد
نــژادپــرســتــانــه
تلقی شود.

▪اردوغان وپوتینبهتوافقرسیدند

رئیس جمهوری ترکیه شامگاه سه شنبه پس از
گفت وگویی طوالنی مدت با والدیمیر پوتین در
شهرسوچیدرجریانیککنفرانسخبریتصریح
کرد« :امــروز برای مبارزه با تروریسم ،صیانت از
تمامیت ارضی و وحدت سیاسی در سوریه و نیز
بازگشت آوارگــان سوری به کشورشان با پوتین

تصویرمعترضانبهمحاکمهجولیانآسانژ،موسس
ویکیلیکس ،درحاشیه اولین جلسه دادگاه وی؛
آسانژ روز دوشنبه در اولین جلسه دادرسی دادگاه
خوددرلندنباسردرگمیکاملحاضرشدتاجایی
کهناموسنخودرادرپاسخبهقاضیبهیادنمیآورد
وبالکنتبیانکرد.ایناولینحضورعمومیبنیان
گذار ویکیلیکس در جلسه دادگاه در لندن است.
در جریان برگزاری این دادگاه مخالفان بازداشت
و احتمال استرداد آسانژ به ایاالتمتحده در بیرون
دادگاهوستمینستردستبهتظاهراتزدند.آسانژ
۴۸ساله ،تا قبل از بازداشت هفت سال در سفارت
اکوادوراقامتداشت.

کارتون روز

رئیسجمهورآمریکا:استیضاحمنقطعیاست؛جمهوریخواهانبرایمبجنگند

رئیس جمهور آمریکا که همزمان تحت فشار
دمــوکــرا تهــا بــر ســر استیضاح و نیز انتقاد
فزاینده جمهوری خواهان قرار دارد ،در پیامی
هدفمند از هم حزبیهای خــود خواست با
جدیت بیشتری بــرای او بجنگند« .دونالد
ترامپ» در جلسه کابینه در کاخ سفید گفت:
«قطعا مجلس نمایندگان ،من را استیضاح
خواهد کرد وگرنه برنده انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده خواهم بود .جمهوری
خــواهــان باید مواضع
ســخــتــگــیــرانــه ت ــری
اتخاذ کنند و بجنگند.
بــرخــی ،جنگجویان
بزرگی هستند اما باید
شــدت عمل بیشتری
داش ــت ــه بــاشــنــد زی ــرا
دمـــوکـــرات هــا تــاش
مــی کنند در انتخابات بــه حــزب جمهوری
خــواه آسیب بزنند».با جد یتر شدن و پیش
رفتن روند تحقیقات استیضاح ترامپ ،آتش
اختالف نظرها و جنگ سیاسی در واشنگتن
تندتر میشود .جرقه اختالف نظر در حزب
جمهوری خواه در موضوع استیضاح ترامپ
در پی حمایت شدید افکار عمومی از این روند
توسط دموکراتها و نیز تصمیم خروج نظامیان
از سوریه زده شد .پیش از این پیام ترامپ،
«نانسی پلوسی» ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا ،برگه حقوقی استیضاح ترامپ با عنوان

"سوءاستفاده خیره کننده" رئیس جمهور از
قدرت را منتشر کرد.هرچند انتظار میرود
فرایند استیضاح ترامپ بیش از آن چه که
پیش بینی میشد ،به طول بینجامد؛ علت
ایــن امــر مطرح شــدن نا مها و افــراد جدید با
ادای شهادت هریک از شاهدان احضار شده
در پرونده اوکراین گیت به مجلس نمایندگان
آمریکا ست .همزمان با پیشبرد روند استیضاح
ترامپ توسط نمایندگان دموکرات کنگره،
نــظــرســنــجــیهــا از
کاهش رضایتمندی
مـــــردم از عــمــلــکــرد
رئـــــیـــــس جـــمـــهـــور
آمریکا حکایت دارد.
براساس جدیدترین
نظرسنجی انجام شده
در این باره ۵۳ ،درصد
مردم آمریکا از عملکرد ترامپ ناراضی هستند.
نظرسنجی «راسموسن ریپورت» که در بازه
زمانی  ۱۶تا  ۲۰اکتبر ( ۲۴تا  ۲۸مهر) انجام
شده ،نشان میدهد در حالی که  ۵۳درصد
مــردم از عملکرد تــرامــپ نــاراضــی هستند،
 ۴۵درصــد بــا عملکرد وی موافقت داشته
انــد.رســوایــی «اوکــرایــن گیت» سبب شکل
گیری روند رسمی استیضاح ترامپ در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰شده که
پیامدهای قابل توجهی بر عرصههای داخلی
و خارجی این کشور داشته است.

اسد :اردوغاندزد و نبرد اصلیدرادلب است

بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه پس از حضور غیر
منتظرهدریکیازجبهههاینبرددرجنوباستان
ادلب« ،رجب طیب اردوغــان» همتای ترکیهای
را «دزد» توصیف و «نبرد ادلب» را «اساسیترین
جنگ برای یکسره کردن کار تروریسم» در سوریه
قلمداد کــرد .اســد گفت :اردوغـــان دزد است.
(دیروز) کارخانهها ،گندم و نفت سوریه را دزدید
و امــروز مشغول دزدیــدن خاک سوریه اســت...
همه سرزمین سوریه یک اهمیت دارد اما ما طبق
اولویتهاووضعیتنظامیمیدانیعملمیکنیم.
بشار اسد همچنین گفت :هنگامی که در معرض
تجاوز یا سرقت قرار میگیریم ،باید با هم باشیم
و میان خود هماهنگی ایجاد کنیم ،اما برخی
سوریها این کار را نکردند ،به ویژه در سالهای
نخست جنگ ...به آنــان گفتیم ،روی خــارج [و
خارجیها] حساب نکنید بلکه به ارتش ،ملت و
وطنتکیهکنید...وحاالهمرویآمریکاحسابباز
کردهاند .اسد بدون ذکر صریح نام شبهنظامیان
کرد در شمال و شمال شرق کشورش گفت :بعد
ـن و ت ُلپ
از این چند سال که با ُالـ ُـدرم ُبلدرم و اِهـ ّ
گفتند که مبارزه و دفاع خواهند کرد ،حاال دیدیم
کهترکیهچطورمناطقوسیعیرااشغالکرد[وآن
هانتوانستندکاریکنند]؛مناطقیکهطبقنقشه
آمریکا،بایدتحتکنترلآنانمیبود.

نمای روز

ترامپباالخرهاحساسخطرکرد

رئیسجمهورسوریهباحضوردرخطمقدمادلبازکردهاگالیهوهمتایترکشرابهبادانتقادگرفت

به یک توافق تاریخی دست یافتیم ».اردوغان در
ادامه تاکید کرد بر اساس این توافق نیروهای ی.
پ.گ(شبهنظامیانکردیگانهایمدافعخلق)
از ساعت دوازده ظهر امــروز  ۲۳اکتبر حداکثر
ظرف  ۱۵۰ساعت با سالح های خود از محدوده
 ۳۰کیلومتری مــرز خــارج خواهند شــد .در آن
زمــان ،گشت مشترک روسیه و ترکیه در غرب و
شرق منطقه عملیات چشمه صلح تا عمق ۱۰
کیلومتری،بهاستثنایشهرقامشلیآغازخواهد
شد .رجب طیب اردوغــان در کنفرانسی خبری
قبل از دیدار با پوتین در پاسخ به سوالی درباره
مواضعیکهدرایرانعلیهعملیاتنظامیآنکارادر
شمالسوریهیاایجادمنطقهامنگرفتهشده،ابراز
ناخرسندیکردوگفت:البتهاینچنینمواضعی
از جانب رئیس جمهور ایران گرفته نشده است و
ایران و ترکیه و روسیه باید متحد باشند.اردوغان
گفت« :این امر مرا ناراحت کرد .چون در پانزده
یا بیست سال گذشته ،ایران باید ببیند که رئیس
جمهوراردوغانچطوربهطرحهایایرانکهبرخی
کشورهایغربیدرخصوصبرنامههستهایایران
ایجاد کرده بودند ،کمک کرد ...اما این سخنان از
جانب[حسن]روحانیصادرنشدهبلکهبرعکس
سخنان افــراد دیگری بــوده اســت .روحانی باید
به ایــن افــراد گوشزد کند که چنین حرفهای
آزاردهن دهای میزنند .ما االن سه طرف متحد و
همپیماندرمسیرسوچیهستیمکهاز[مذاکرات]
آستانه آغاز شده ،یعنی ترکیه ،روسیه و ایران .ما
در حال رسیدن به توافق سوچی هستیم .چگونه
متحدوهمپیمانوهمبستهنباشیم؟بنابراینهیچ
یک از این سه طرف نمیتواند به طرفهای دیگر
خیانت کند .من محکوم میکنم و باید از چنین
صحبتهایاشتباهیاجتنابکرد».
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روزنامه مکه در کارتونی اعتراضی ،اسکلت عمو
سام ،نشانه ای از سیاست های اشتباه آمریکا را
به تصویر کشیده که هموار کننده مسیر روسیه
(خرسقهوهای)بهخاورمیانهاست.روزنامهمکهبا
انتشاراینکاریکاتوروبااشارهبهافزایشتاثیرونفوذ
روسیهدرخاورمیانه،سیاستهایآمریکادرمنطقه
را پوسیده اعالم کرد .روسیه طی سال های اخیر
تالش کرده جای خالی حضور آمریکا در منطقه را
پرمیکندوآمریکاپیشازاینجادهصافکنمسیر
ناهموارخاورمیانهبرایآنهابودهاست.

بولیوی

احتمالتقلبانتخاباتیدربولیویبه
خشونتانجامید
گزارشها حاکی است اعتراض ها در بولیوی به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری که مورالس،
رئیسجمهوری کنونی این کشور را پیروز انتخابات
نشان میدهد ،به خشونت کشیده شده است .پیش
از این اعالم شده بود اوو مورالس چپگرا با کسب
 ۴۵درصد و «کارلوس مسا» از حزب «جبهه انقالبی
چــپ» (سوسیال دمــوکــرات) با کسب  38درصد
آرا ،به دور دوم انتخابات راه یافتند .براساس قانون
اساسی و مقررات انتخاباتی بولیوی ،برای پیروزی
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری الزم است
که یکی از نامزدها اکثریت مطلق ( ۵۰درصد آرا) را
کسب کند یا این که حداقل  ۴۰درصد آرا را به خود
اختصاص دهد به شرط این که با نزدیک ترین رقیب
 ۱۰درصداختالفداشتهباشد.رویدادیکهدردور
اولانتخاباترخنداد،اماپسازگذشتدوروزنشانه
هایی از تقلب یا دستکاری آرای انتخاباتی به نفع
رئیس جمهور فعلی به چشم می خورد .ماجرا از آن
جا شروع شد که دادگاه عالی انتخابات  24ساعت
شمارش آرا را به تعویق انداخت اما اواخر دوشنبه
اطالعاتخودرابراساس 95درصدازآرایشمارش
شده به روز کرد .شمارشی که به گزارش راشاتودی
نشانمیدهدمورالسکمیبیشاز 10درصدبرای
پیروزی نسبت به رقیب خود جلو افتاده است .رقم
قبلی بر اساس  84درصد از آرا نشان میداد بعید
است مورالس پیروز دور اول شود .مورالس تالش
دارد از سوی جامعه سوسیالیست چهارمین دور
ریاستجمهوریخودراجشنبگیردامارقیبشاورا
به دستکاری در آرا متهم کرده است و به همین دلیل
مردممعترضقبلازاعالمنتایجرسمیبهخیابانها
ریختندوباپلیسدرگیرشدند.

