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مسیرهمچنان ناهموار عالوی
پس از کش و قوس طوالنی «،محمد توفیق عالوی»
نخست وزیر مکلف موفق به تکمیل کابینه خود در
مدت قانونی شده و احتماال تا پایان هفته جاری
لیست آن به پارلمان این کشور اعالم می شود.با
وجوداینکههمه ازاتمامتشکیلکابینه سخنمی
گویند،اماتاکنونازجزییاتاسامیاینکابینهاظهار
بیاطالعیکردهوتنهاتاکیدمیکنندکهکابینهاز
میانافرادمستقلبرگزیدهشدهاند.انتخابکابینه
در عــراق همانند انتخاب نخست وزیــر موضوعی
پیچیده و طوالنی مدت بوده است .هرچند عالوی
همگفتهاستکابینهویمستقلخواهدبودامااین
سخن بیشتر شبیه یک ادعاست .احزاب پرقدرتی
درعراقحضوردارندوایناحزابدرمقابلحمایت
خــود از نخست وزیــر به دنبال گرفتن امتیازاتی
هستند .نکته دیگر ،اعتراضات خیابانی جاری در
عراق است .آرام کردن خیابانها و بازگرداندن
جمعیت به خانههایشان یکی دیگر از چالشهای
نخستوزیر جدید خواهد بود .این احتمال وجود
دارد در صورتی که عالوی بتواند کابینه خود را به
طور روان تشکیل دهد از حجم اعتراضات خیابانی
کاسته شود ،لیکن این مسئله نیز منوط به توانایی
ویدرتشکیلکابینهاینسبتاقویواقناعمعترضان
به بازگشت در نشان دادن جدیت خود در مدیریت
امور است .چالش دیگر عالوی بازگرداندن اعتبار
از دست رفته یا تضعیف شده دولت و نظام سیاسی
کشور در داخل و خارج از عراق است .اعتراضات
خشونتآمیزاکتبراقتدارواعتبارنظامسیاسیرادر
کشورمتزلزلوانتقادهایبینالمللیبهآننیزعمال
وجهه بینالمللی بغداد را دستخوش نابه سامانی
کرد.اکنونعالویوظیفهداردپسازتشکیلکابینه
مطلوبوقوی،ایناعتبارراتاجایممکنبازگرداند.

خبر متفاوت

اینبارسندرزبافحاشیازخجالتترامپدرآمد!

قلدر،نژادپرستوسکسیست
«برنی سندرز» در ویدئویی که از
کمپین انتخاباتی خود در توئیتر
منتشر کرده در جمع هوادارانش
درخصوص دونالد ترامپ میگوید:
ترامپ یک دروغگوی بیمار است
و کابینهای فاسد دارد و از قانون
اساسی چیزی سرش نمیشود .او

یک قلدر ،نژاد پرست ،سکسیست،
بیگانه هـــراس ،متعصب و کینه
جوست و تــازه ایــن مــوارد خوبش
اســت .بگذارید ایــن را هم اضافه
کــنــم کــه او یــک کــاهــبــردار هم
هست.حزب دموکرات آمریکا هم
اکنون در حال برگزاری انتخابات

مقدماتی بـــرای مشخص شدن
نــامــزد بــرگــزیــده ایــن حــزب بــرای
رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری ماه نوامبر است.
در همین زمینه تــاکــنــون آیــووا
و نیوهمپشایر صحنه انتخابات
مقدماتی حزب دموکرات بودهاند

مذاکرات دوحه درایستگاهپایانی
طالبان:توافقنامهباآمریکابهزودیامضامیشود
پس از برگزاری  9دوره مذاکرات میان آمریکا و
طالبان ،مقامات این گروه از پایان گفتوگوها
خبر دادنـــد و اعــام کــردنــد ایــن توافقنامه
بــهزودی امضا خواهد شد.پیش از ایــن نیز
مقامات آمریکایی از پایان مذاکرات دوحه
خبر داده و اعالم کرده بودند که تا پایان ماه
فوریه ( 10اسفند) این توافقنامه امضا خواهد
شــد.در همین حــال «عبدالسالم حنفی»،
معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ،در
گفت وگو با «نن تکی آسیا» از پایان مذاکرات
این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که تا پایان
ماه جاری توافقنامه ای میان دو طرف امضا
خواهد شد.رئیسجمهور آمریکا پیش از این
گفته بود در پی خروج نیروهای آمریکایی از
افغانستان بوده و قصد دارد به طوالنیترین

جنگ آمریکا پایان دهد.ترامپ با اذعــان به
این که جنگ افغانستان هزینه سنگینی را بر
عهده خانوادههای آمریکا متحمل کرده ،تاکید
کرد که بهدنبال خروج سربازان آمریکایی از
افغانستان است.پس از آن که ترامپ مذاکرات
میان آمریکا و طالبان را در سال گذشته بهدلیل
کشته شــدن یک سرباز آمریکایی در کابل
متوقف کرد ،طالبان اعالم کرد که جنگ تا
خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان
ادامه خواهد داشت.به گفته روزنامه آمریکایی
نیویورک تایمز ،ترامپ بهصورت مشروط توافق
با طالبان را پذیرفته و در صورتی که این گروه به
طرح هفت روزه کاهش خشونتها بین آمریکا
و طالبان پایبند باشد ،این توافق نهایی شده و
امضا خواهد شد.در همین حال ،دفتر ریاست

مایک ریزه!
یکی از جدیدترین استدالل های دونالد ترامپ،
رئیس جمهور  ۷۳ساله آمریکا ،بــرای انتخاب
مجددش به این سمت اشاره به قد بلند خود است.
قدمایکلبلومبرگیکمترو ۷۰سانتیمتراست.
دونالدترامپبایکمترو 90سانتیمترقددرتوئیت
هایخودازمایکلبلومبرگ،نامزددموکراتکه20
سانتیمترازاوکوتاهتراست،بهعنوان«مایکریزه»
یاد می کند .چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا
تاکنون بسیاری از رقبای سیاسی خود از جمله
آدام شیف ،مارکو روبیو و باب کورکر را به دلیل قد
کوتاهشان «کوچک» یا «ریزه» خطاب کرده است.
روسای جمهور اخیر آمریکا از جمله باراک اوباما،
جورج بوش پسر ،بیل کلینتون ،جورج بوش پدر و
رونالدریگانهمگیافرادیقدبلندبودند.قدهمه
آنهاازیکمترو ۸۰سانتیمتربیشتربود.

چهره روز

بشاراسد،رئیسجمهورسوریه،دیشبدرسخنانیبه
مناسبت آزادسازی کامل شهر حلب و پیشرویهای
اخیر در استانهای ادلب و حلب ،این شهر را «شهر
مقاومت» نامید .وی گفت« :با هر خمپارهای که
در حلب سقوط میکرد ،ترسها میریخت و میل
به مبارزه افزایش مییافت .با هر شهیدی که بر
زمین میافتاد و روحــش به بــاال میرفت ،روحیه
میهندوستی محکمتر و ایمان به کشور ریشهدار
میشد .در عالم واقعی حلب اصلی ،حلب تاریخی و
ریشهدار و با اصالت باقی ماند ».بشار اسد همچنین
گــفــت :همگی مــا بــر تــرســی کــه تــاش داش ــت در
قلبهایمانریشهبدواند،پیروزشدیم؛براوهامیکه
میخواستذهنهایمانرامحدودکند،بردودستگی
و اختالف ،بر کینه و خیانت و تمامی این گونه صفات
پیروزشدیم...اینپیروزیوآزادسازیبهمعنایپایان
جنگ و نابودی تمامی نقشهها یا نابودی تروریسم و
حتی تسلیم شدن دشمنان نیست؛ اما به طور حتم
بینیآنهارابهخاکمالیدو دیریازودمقدمهایبرای
شکست کامل آنها خواهد شد .عملیات آزادسازی
حومهحلبوادلببدونتوجهبه«سروصداها»و«داد
وفریادهاییکهازشمالمیآید»(منظورترکیهاست).
ادامهخواهدداشت؛همچنانکهعملیاتآزادسازی
تمامیخاکسوریهوشکستکاملتروریستهاادامه
دارد.شایانذکراست،ارتشسوریه پسازسیطرهبر
منطقه«صاالتاللیرمون»امنیترابهطورکاملپس
از 10سالبهشهرحلببازگرداند.

کــه در مــجــمــوع ای ــن دو رقــابــت،
بــوتــجــیــج مــوفــق شـــده رأی ۲۲
هیئت انتخاباتی (دلیگیت) را به
دســت آورد و در صــدر نامزدهای
حــزب دمــوکــرات جــای بگیرد.بر
همین اساس سندرز تاکنون رأی
 ۲۰هیئت انتخاباتی ،وارن  ۸و
جو بایدن نیز تنها رأی  ۶هیئت
انتخاباتی را کسب کــرده است.
هــر ایــالــت متناسب بــا جمعیت و
تشکیالت حزبی ،تعداد مشخصی
دلیگیت (هیئت انتخاباتی) در
کنوانسیون ملی اح ــزاب دارد.
در زم ــان بــرگــزاری کنوانسیون
مـــلـــی ،دلــیــگــیــت هـــــا ،نــتــایــج
انتخابات مقدماتی را به اطالع
هم حزبیهای خود میرسانند.
نــامــزد دمــوکــراتهــا بــه حــداقــل
 ۱۹۹۱و نامزد جمهوری خواهان
به حداقل  ۱۲۷۶دلیگیت نیاز
دارد.در همین زمینه نــوادا شنبه
هفته آینده (ســوم اسفند) شاهد
برگزاری سومین دور از انتخابات

مقدماتی این حزب جهت مشخص
شدن نامزد برگزیده دموکراتها
برای رقابت با «دونالد ترامپ» در
انتخابات ماه نوامبر است.این در
حــالــی اســت که سخنان نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا در حمایت از جو بایدن،بار
دیــگــر بحث حمایت البــی حزب
دموکرات از نامزدی بایدن را در
افکار عمومی مطرح کرد.نانسی
پلوسی در گفتوگو با س ـیا نان
گفت :صادقانه بگویم ،با وجود
نتایج آی ــووا و نیوهمپشایر ،فکر
نمیکنم جو بایدن موفق نشود.
هنوز رقابتهای دیگری در پیش
روست که میتواند نتایج بهتری
بــرای بایدن داشته باشد و از دور
رقــاب ـتهــا خـــارج نــشــده اســـت.
سخنان نانسی پلوسی در حمایت
از بایدن تایید دوبــار های است بر
نامحبوب بودن برنی سندرز ،نفر
اول نظرسنجیهای دموکرا تها
نزد البی قدرت دموکراتها.

وقاحتهمجنسگراییبهکارزارنامزدهایریاستجمهوریآمریکاکشیدهشد

بوتجیج :من عاشق شوهرم هستم!

شعارهایانتخاباتریاستجمهوریسال2016
آمریکا با حضور هیالری کلینتون ،بیشتر حول
محور جنسیت و ورود نخستین زن به رقابت ها
بود.حاالباگذشتچهارسال،اینباربحثدرباره
گرایش های جنسی یکی از نامزدهای دموکرات
انتخابات 2020است .شهردار همجنسگرای
شهر کوچک «ساوتبند» ایالت ایندیانا که در دو
انتخاباتنخستینایالتهایآیوواونیوهمپشایر
توانسته با اختالف کم در جایگاه اول و دوم قرار
بگیرد ،حــاال بی پــروا از عقایدش سخن گفته
است .عقایدی که جامعه نسبتا مذهبی آمریکا
آن را بر نمی تابد اما استفاده از اقلیت ها (سیاه
پوستان ،همجنس گراها ،حامیان سقط جنین،
اقلیتهایمذهبیو)...برایجذبرایهمواره
جزئی از برنامه دموکرات ها بوده است« .پیت
بوتجیج» نامزد دموکرات انتخابات مقدماتی
ریاستجمهوریآمریکادرگفتوگوییباسیان
ان آشکارا از همجنسگرا بودن خود سخن گفته
است.اوباافتخارازاینرفتار صحبتکردهوگفته
است« :من عاشق شوهرم هستم ،من به شوهرم
وفادار هستم .ما معمو ًال در مناظرهها ،همدیگر

را بغل میکنیم ».دفاع وقیحانه پیتبوتجیج از
عقایدش در شرایطی صورت گرفته که او پیش از
این هم بارها با افتخار درباره «عشق به شوهرش»
صحبت کرده بود که این موضوع ،واکنشهای
متعددی را در جامعه آمریکا و رسانههای این
کشور در برداشت .همجنس گرا بودن بوتجیج
برای میلیون ها آمریکایی محافظه کار و پایبند به
اخالق دینی و خانوادگی ،یک عیب بسیار بزرگ
بهشمارمیآیدکهمیتواندبهعنوانیکسدبزرگ
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  2020و
در مواجهه با دونالد ترامپ عمل کند .شهردار
ساوتبند سال  ۲۰۱۵در آستانه اعالم تصمیم
دیوان عالی آمریکا درباره حق ازدواج همجنس
گرایان،باانتشارمقالهایدرستوننظراتروزنامه
«ساوتبند تریبیون» نه تنها رسم ًا اعالم کرد که
همجنسگراست ،بلکه همه افراد مانند خودش
را هم به اعالم علنی این موضوع تشویق کرد .وی
«چ ِ
یسن گلزمن»
سه سال بعد رسم ًا با شوهرش ِ
(معلم دبیرستان که هشت سال از او کوچکتر
است و سودای رسیدن به مقام «آقای اول» آمریکا
رادرسردارد)ازدواجکرد!
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ایرلند متحد ،محقق می شود؟

مجلهاکونومیستطرحجلدوپروندهخودرابهمسئله
اتحاد ایرلند شمالی (بریتانیا) و جمهوری ایرلند
(عضواتحادیهاروپا)اختصاصدادهاست.اینمجله
درجلدخودپرسیده«آیاواقع ًامیتوانداتفاقبیفتد؟»
مسئله خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا (برگزیت)
اعتراضات زیــادی را در مناطق جدایی طلب این
کشور از جمله اسکاتلند و ایرلند شمالی برانگیخته
است.درایرلندشمالیکاتولیکهاخواهانوحدت
با جمهوری ایرلند هستند .آن هم در شرایطی که
حزبوحدتطلبوچپگرای«شینفین»موفقیت
قابلتوجهیرادرانتخاباتپارلمانیاخیر«جمهوری
ایرلند»کسبکردهاست.شینفینازاحزاباصلی
ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است و بزرگترین
حزبملیگراودومینحزببزرگدرمجلسایرلند
شمالیبهشمارمیرود.

توئیت روز

جمهوری افغانستان (ارگ) نیز در بیانیهای
اعالم کرد براساس گفته مقامات آمریکایی،
تمام بندهای توافق با طالبان مشروط بوده
و واقعیت این است که این گروه پذیرفته در
مذاکرات دست از جنگ و خشونت بــردارد
و یک جامعه کثرت گرا در افغانستان را نیز
بپذیرد.ارگ تاکید کرد که دو طرف بر روی
مکانیسم نظارت دولــت افغانستان بر این

توافق تبادل نظر کردند و همچنین تضمین
دادند که مالکیت صلح در افغانستان با دولت و
مردم این کشور است.قرار است رئیس جمهور
افغانستان در هفته آینده و پس از بازگشت
از آلمان ،سلسله مشور تهایی با نیروهای
امنیتی ،قشرهای مختلف جامعه ،جامعه
مدنی و احزاب سیاسی برگزار کند و آن ها را
در جریان مذاکرات صلح قرار دهد.

راشاتودی در توئیتی نوشت :دونالد ترامپ ادعا کرد
محبوبتر از نارندرا مودی ،نخست وزیر هند است،
درحالیکهترامپ 27.5میلیوندنبالکنندهومودی
 44.3میلیوندنبالکنندهدرفیسبوکدارد!

