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بازداشت 2معاون سابق رئیس جمهور
کره جنوبی درپی رسوایی اخیر

دس��تگاه قضایی کره جنوبی دو تن از معاونان سابق رئیسجمهور این کش��ور را در ارتباط با پروندههای رسوایی سیاس��ی دستگیر کرد .پس از
عذرخواهیبینتیجه «پارکگئونهای»کهنتوانستمانعازخشمواعتراضمردم شود،دادگاهمنطقهایسئولاجازهدادتا«جونگبئوم»و«هو
سونگ»،رابهاتهامردوبدلکردنودادنمدارکواسنادمحرمانهدولتیبه«چوییسونسیل»،دوستدیرینه«پارکگئونهای»،دستگیرکنند.

...

تحلیل روز
دکترغالمرضاکحلکی

چشم بادامی ها و درس های دموکراسی
چشمهای،چشمبادامیهایکرهجنوبیبهنشانهحساسیت
بر روی رفتارهای سیاستمداران خود ،تنگ تر شده تا دقیق
تر اوضاع این کش��ور را رصد کنند .هنگامی که «پارک گئون
های» به دوس��تش اج��ازه می دهد تا در س��اختار ق��درت ،به
صورت غیرقانونی تاثیرگذار باش��د ،افکار عمومی در برابر او
قرار می گیرد .این پدیده از منظر جامعه شناسی سیاسی دو
نکته مهم را بازگو میکند .نخست اینکه ،هر چند «قدرت»،
ایناجازهرابهصاحبآنمیدهدتاازآنبرایتاثیرگذاریدر
بستر اجتماع استفاده کند ،اما به موازات آن ،بهره برداری از
قدرتبایدبهگونهایباشدکه«قدرتاقناعکنندهپاسخگو»
نیزچاشنیآنگردد.شماتاجاییمیتوانیدقدرترااعمال
کنیدکهبتوانیدپاسخگوی«عملسیاسی»خودباشید؛زیرا
وقتی صاحب قدرت ش��دید ،هر عمل ش��ما« ،امر سیاس��ی»
تلقیمیشود.هنگامیکهقدرتاقناعکنندهپاسخگوهمراه
یک عمل سیاسی نباش��د ،قطع ًا رابطه «قدرت – مقاومت» را
برخواهد انگیخ��ت .اما نکته دیگر« ،حساس��یت اجتماعی»
اس��ت .در یک «دموکراس��ی کامل» ،مردم به عنوان اس��اس
قاعدههرمقدرت،هرچقدرحساسیتاجتماعیآنهابهعمل
سیاسیقدرتمندانبیشترباشد،بههمانمیزانسوءاستفاده
از قدرت در جامعه کمتر خواهد بود .این همان دلیلی است
کهاشکهایخانمرئیسجمهوررادرآوردهوشایدعنقریب،
او را از کرسی قدرت به پایین بکش��اند .حساسیت عمومی و
روش منطقی اعتراض در کره جنوبی ،باعث ش��ده است تا با
وجودسوءاستفادههرازگاهرهبرانآنازقدرت،اینرهبران
یابرکنارودستگیرشوندویابهزندگیخودخاتمهدهند.

رقص و ترس در ساعات پایانی

از کنسرت های مجانی هیالری تا حادثه امنیتی درسخنرانی ترامپ

گروه بین الملل-انتخاباتریاستجمهوری
آمریکادرحالیبهساعاتپایانینزدیکمیشود
که حضور خوانندگان و رقص در کنسرتهای
مجانی هیالری،فضاهای ت��رس و امنیتی در
کمپین ترامپ و نگران��ی از تصمیم ایالتهای
سرنوشتس��از این س��اعات را تحت تاثیر قرار
داده اس��ت .هیالری کلینتون و دونالد ترامپ
دو روزمان��ده ب��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری
 2016رقابت نفس گیری را دنبال می کنند
تا ش��اید در فرصت باقی مان��ده بتوانند اوضاع
را به نفع خود تغییر دهند .تحوالت انتخاباتی
س��رخط خبرهای رس��انه ه��ای آمریکاس��ت.
از تهدی��د داع��ش ب��ه کش��تار رای دهن��دگان
آمریکایی گرفته تا کمپین های انتخاباتی .در
اینمیانمهمتریناتفاقروزگذشتهوقفهچند
دقیقهایدرسخنرانیترامپبهظنسوءقصد
بهاوبود.بهگزارشدویچهوله،برنامهانتخاباتی
دونالدترامپنامزدحزبجمهوریخواهبرای
انتخاباتریاستجمهوریآمریکادرایالتنوادا
برای چند دقیق��های بر هم خ��ورد و محافظان

ترامپاورابهسرعتازجلسهسخنرانیخارج
کردند.مردیکهفریادزدهبود"اسلحه"ازسوی
پلیسدستگیرشد.براساسگزارشها،پساز
دقایقی ترامپ به محل سخنرانی برگشت و به
سخنان خود ادامه داد .گزارش شده است که
درجریانسخنرانیترامپمردیازسویپلیس
برای مدتی کوتاه بازداشت ش��د ،اما سالحی
در این حادثه استفاده نشده و ماموران امنیتی
چیزیپیدانکردند.اینمردبازداشتشدهکه
نامشاستنکرتیساست،بهبیبیسیگفت
که در اجتم��اع تبلیغاتی ترام��پ ،هنگامی که
وی قصد داشت یک دس��ت نوشته مخالفت با
ایننامزدانتخاباتیرابهنمایشبگذارد،مردم
حاضربرسرویریختندومانعاقدامویشدند.
▪ ▪تبلیغاتترامپدر'ایالتهایدموکرات'

همزمانگزارشهاحاکیاستکهنامزدحزب
جمهوریخواه آمری��کا در دو روز باقیمانده به
آغاز رایگیری تصمی��م گرفته به چن��د ایالت
دموکراتاینکشورسفرکندبلکهبتواندآرای

بیش��تری را در این مناطق به سوی خود جلب
کند .او تصمی��م گرفته در این آخرین س��اعات
کارزار انتخاباتی به پنس��یلوانیا ،میش��یگان و
مینهس��وتا س��فر کند؛ ایالته��ای دموکراتی
که در چند ده��ه اخیر هم��واره ب��ه نامزدهای
ریاس��تجمهوری حزب جمهوریخواه پشت
کردهاند،برایمثال،مینهسوتاازسال۱۹۷۲
تاامروزهیچگاهبهنامزدجمهوریخواهانرای
نداده است .از سوی دیگر دموکرات ها تالش
می کنند تا در این روزهای آخر از تمام ظرفیت
موجودخودبهرهببرند.ازسخنرانیهایپیاپی
اوباما،جوبایدنوحتیرقیبپیشینخودبرنی
سندرزدرحمایتازهیالریکلینتونگرفتهتا
برگزاری کنسرت های مجانی و کمپین هایی
با حضور س��تاره های معروف هالیوود .این در
حالیاستکه بهنوشتهآسوشیتدپرس،دونالد
ترامپ که فعالیتهای انتخاباتی اش شکافی
دربدنهحزبجمهوریخواهایجادکردهاست،
تاکنوندرتبلیغاتانتخاباتیخودازستارگان
سینماوموسیقی،وحتیرهبراناصلیحزب

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

انتخابات 2016آمریکا ،زمانی برای رسوایی
صد س��ال از تصویب متم��م ١٩قانون اساس��ی آمریکا که بر
اساس آن زنان به حق رای دست یافتند نمی گذرد ،در سال
 ١٩٢٠مبارزه ٨٠سالهزنانآمریکابهنتیجهرسیدوباتصویب
این متمم اجازه رای دادن در هم��ه انتخابات آمریکا یافتند.
جنبشترقیخواهانزنانازاینکههیالریکلینتوننماداین
مبارزه طوالنی مدت شده است خوشحال نیستند.هیالری
کلینتون زنی با نماد جنگ طلبی که به حمله عراق رای داده
است،به سازماندهیداعشاعترافکردهاست،میخواهد
منطقه پرواز ممنوع در حلب ایجاد کند ،با ایمیل های خود از
شبکه غیر رسمی ایمیلی و دور زدن رویه های رسمی وزارت
خارجه متهم به فریبکاری و پنهانکاری اس��ت .از طرفی وی
به طور سنگین آماج حمالت شرم آور رقیب درباره ارتباطات
متعدد همسرش با زنان است .برای یک زن در آمریکا هجمه
های ترامپ بسیار سنگین و شرم آور اس��ت.از طرفی ترامپ
اگرچهمردیاستکهمعشوقههایمتعددیداشته،امامی
گوید وی رئیس جمهور نبوده اس��ت تا قید های��ی در زندگی
شخصیاشرارعایتکردهباشد.اماترامپعالوهبرپلتفرم
آمریکای عالی و رشد اقتصادی  ،به عنوان یک رئیس جمهور
اقتدارگرا ک��ه می خواهد حس��اب مردم آمری��کا را از اقتصاد
چین جدا کند ،با پوتین مذاکره یا مسابقه بگذارد ،مسلمان
هارااخراجکند،دیوارمکزیکدرستکند،خودرابهنمایش
گذاشتهاست.ویسابقهدیوانساالریرانداردوازایننظردر
بینروسایجمهور ١٠٠سالاخیربینظیراست.اینروزها
آنچهازمانیتورتلویزیونهادرآمریکادیدهمیشوددرقامت
نخبگانیکملتیکهداعیهرهبریدنیاراداردنیست،ترامپ
وهیالریهردوبهجایبحثارزشهایدموکراسی،مسائل
اقتصادی  ،آموزش و بهداشت ،لطیفه های شرم آور اخالقی
و اتهام��ات جنس��ی را رد و بدل می کنند ،ای��ن خالء نخبگی
در آمریکا نیست ،خالء فیلس��وفان و متفکران نیست؟ آیا در
سده اخیر هیچ وقت وجه عرفی سیاس��ت این قدر در عرصه
عمومیتنزلیافتهاست؟فرقینمیکنداسمهرکدامازکالج
الکترالبیرونبیاید،نشانهنزولوسقوطازآنچیزیاستکه
واشنگتن و توماس جفرسون در اعالمیه استقالل خواندند.

جمهوریخواه،استفادهنکردهاست.
▪ ▪نتایج آخرین نظر سنجی ها

در حالی ک��ه تازهترین نظرس��نجیها از ادامه
پیش��تازی هی�لاری کلینت��ون ،نام��زد حزب
دموکرات،خبرمیدهد،نگرانیازخبرتحقیق
دوبارهاف.بی.آی.ازپروندهاستفادهکلینتون
ازایمیلشخصیاشدردورانوزارتخارجه،
دموکراتهارامضطربوجمهوریخواهانرا
هیجانزده کرده اس��ت .نظرسنجی کشوری
موسسه مک کالچی-ماریست که روز (شنبه
 ۵نوامبر) منتشر شد از پیشتازی بسیار اندک
کلینتون خبر میدهد؛ این نظرسنجی برتری
او را تنها با یک درصد نس��بت به ترامپ برآورد

محمدصادق چیت سازیزدی

کمت��ر از  24س��اعت دیگر انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا آغاز خواهد شد و در این بین
کمپین های انتخاباتی دو نامزد با اتکا به نتایج
نظرسنجی های انتخاباتی حضور قوی و موثر
در ایال��ت هایی دارن��د که می توانند ش��انس
بیش��تری برای پی��روزی نامزد خود به دس��ت
آورند.ه��ر ایالت نق��ش مس��تقیم در انتخاب
رئیس جمه��ور را ب��ا توج��ه ب��ه آرای الکترال
خواهد داش��ت .سیس��تم حاکم بر انتخابات
ریاس��ت جمه��وری آمری��کا مبتنی ب��ر «کالج
الکترال» است  ،سیستمی متفاوت درمقایسه
با سایر کشورها و نحو ه انتخاب رئیس جمهور
در این کش��ور به این گونه است که آرای کالج
الکترال که ب��ه صورت ایالتی به س��بد یکی از
نامزدهاریختهخواهدشد،تعیینکنندهنتایج
انتخابات است .براساس سابقه و الگوی رای
دهیمردمیآرایتعدادیازایالتهایآمریکا
پیشترمشخصشدهوهرکدامازنامزدهاآرای
الکترالآنایالترابرایخودمنظورکردهاند.
ایالتهایی که در اکثر دورههای انتخاباتی به
حزب دموک��رات یا جمهوری خ��واه رای داده
اند .براساس نتایج نظرس��نجی های صورت
گرفته تا ام��روز تعداد آرای الکت��رال هیالری
کلینتون 216وآرایآقایترامپ 164است.
از  216رای الکترال مربوط به خانم کلینتون
تعداد  115رای قاب��ل اطمینان بوده و تقریبا
قطعی محس��وب می ش��ود .گزینه جمهوری
خواهان نی��ز روی  63رای الکترال به صورت

سیستم آمیخته به تقلب انتخابات آمریکا

...

غرب ناگزیر خواهد شد مرا بپذیرد

میکند در حالی ک��ه دو ماه پیش (س��پتامبر)
هیالری کلینتون با  ۶درصد پیش��تاز بود .اما
همزمان ،در یک نظرسنجی دیگر که موسسه
یو-گاوانجامداده،کلینتونرابا 3درصدجلوتر
از دونالد ترامپ ،برنده احتمالی انتخابات روز
سهش��نبه (هش��تم نوامبر) حدس زده اس��ت.
این در حالی اس��ت که در بس��یاری از ایالتها
چونفلوریدا،آریزونا،ونواداکهافرادمیتوانند
زودتر از روز رس��می رایگیری (روز سهش��نبه
 ۸نوامبر) هم رای بدهند ،گزارشها از حضور
پرتعدادرایدهندگانالتینتبارحکایتدارد.
اینگزارشهامیزانمشارکتالتینتبارهادر
پای صندوق را حتی بیش��تر از انتخابات قبلی
()۲۰۱۲ارزیابیکردهاند.

گره کور در ایالتهای سرنوشت ساز

...

یادداشت

بشار اسد:

فراخبر

تقریباقطعیمیتواندحساببازکند.وضعیت
نظرسنجی ها و اقبال به نامزدها در ایاالتی که
هردونامزدشانستقریبابرابریبرایانتخاب
ش��دن دارند و الگوی رای دهی این ایاالت در
سه دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری
نشان می دهد با وجود اتفاقات و رخدادهای
روزهای اخیر درب��اره پرونده جنجالی ایمیل
های خانم کلینتون ،وی هنوز ش��انس زیادی
برای کسب حداقل  270رای الکترال دارد.
ایالتهایی همچ��ون فلوری��دا و اوهایو ایالت
هایی سرنوش��ت ساز هس��تند ،فلوریدا با ۲۹
الکت��رال و اوهایو ب��ا  ۱۸الکت��رال از اهمیت
بس��یار باالی��ی در ای��ن انتخاب��ات برخ��وردار
شدهاند .این دو ایالت س��وابق پیچیدهای در
انتخابات ریاستجمهوری از خود به نمایش
گذاش��تهاند و در طول پن��ج دهه گذش��ته در
مواردی این دو ایالت پیروز نهایی انتخابات را
تعیین کردهاند .اکن��ون نیز ترامپ و کلینتون
تمرکز و س��رمایهگذاری فراوان��ی را روی این
دو ایال��ت انج��ام دادهاند و نتایج نظرس��نجی
اختالف میان دو رقیب را بسیار نزدیک نشان
میدهد و در نهایت همین ایالتها هستند که
نتیجه نهایی انتخابات را مشخص میکنند.
گفتنی است فلوریدا ایالتی بود که سرنوشت
انتخابات بحثبرانگیز س��ال  ۲۰۰۰ایاالت
متحده آمریکا ب��ه آن گره خ��ورد.در خور ذکر
اس��ت تعداد  5رای الکترال مرب��وط به ایالت
نیومکزیکواستکهنظرسنجیقابلاعتمادی
برای ای��ن ایالت وج��ود نداش��ت.بنابراین در
جدول اشاره شده منظور نشده است.

پیش به سوی رقه

موج فرار مردم موصل از دست داعش

کردهای سوریه آغاز عملیات آزادسازی شهر رقه سوریه پایتخت داعش را اعالم کردند

باآزادسازی«حمامالعلیل»تمامیشهرهایاطرافموصلدرکنترلارتشعراقدرآمد

که کنترل شمال شرق س��وریه را به دست گرفتهاند و در
عملیات علیه داعش تاکنون موفق ش��دند ش��هر منبج را
آزاد کنند .این عملیات که «غضب فرات» (خش��م فرات)
نامگرفته اس��ت ،در حالی انجام میش��ود ک��ه نیروهای
شمیبرندوبدون
دموکراتیکبهتنهاییاینعملیاتراپی 
حضور ترکیه انجام میش��ود .دستکم  30هزار نیرو در
عملیات آزادسازی رقه مشارکت خواهند داشت که 10
هزارنفرآنهاازعربهایسوریههستند.درخبریدیگر،
تروریستهای وابسته به عربستان برای تقویت راههای
امدادرس��انی از اردن ،همنوعان داعش��ی خود در شرق
حمص را به درگیری با ارتش س��وریه کشاندند؛ ازسوی
دیگر دو هزار تروریس��ت در منطقه سیده زینب خواستار
پیوستن به روند آشتی ملی سوریه شدند.

در جنوب موص��ل نیروه��ای عراقی ب��ه نزدیکی ف��رودگاه
بینالمللیموصلیعنیدروازهجنوبیشهر رسیدهاند.در
داخل ش��هر موصل نیز نیروهای عراقی با آزادسازی شش
منطقه مهم در ش��رق موصل ،به گفته سرلشکر «رائد شاکر
جودت»فرماندهکلپلیسفدرالعراق،بهششکیلومتری
مرکزشهررسیدهاند.بااینحال،باادامهپیشروینیروهای
عراقیدرداخلمحلههایموصل،روزبهروزبرشدتنبردو
مقاومتاعضایداعشافزودهمیشود،امریکهباعثشده
نیروهایعراقیضمنادامهپیروزیهادراطرافشهر،برای
اجتنابازدادنتلفاتبیشترازچندمحلهدرداخلموصل
عقبنش��ینی کنند .کار در ش��رق موصل به دلیل استفاده
تروریستها از تاکتیکهای جدید نظیر خودروهای بمب
گذاریشدهوپهپادهایبمبافکنپیچیدهشدهاست.

نیروهای کرد سوری با آغاز عملیات نظامی گستردهای،
پیشروی خود بهس��وی رقه را ش��روع کردهاند تا پایتخت
داعش در س��وریه نیز برای ای��ن گروه تروریس��تی ناامن
شود .به گزارش السیاس��ی ،در اولین گام این عملیات،
ابتدا رقه محاصرهشده و بعدازآن حمله به این شهر اجرا
خواهد ش��د .عالوه بر نیروه��ای ُکرد دموکرات س��وریه
که بهوسیله ائتالف ضد داعش تس��لیح شدهاند ،برخی
نیروهای عش��ایری نیز در این عملیات حض��ور خواهند
داشت.برخیمنابعنزدیکبهنیروهایدموکراتسوریه
اع�لام کردهاند ،این نب��رد از چند مح��ور ازجمله منطقه
«عین عیسی» که در  35کیلومتری مرکز رقه واقعشده،
آغاز خواهد ش��د .نیروهای دموکرات سوریه متشکل از
نیروهای ُکرد ،عرب ،مس��یحی و ترکمنهای سوریهاند

...

اظهار نظر روز

اندیشکده روز

اندیش��کده بلفرنوش��ت :ترامپ نظ��ام انتخابات��ی آمریکا را
«فاسد»«،شکستخورده»و«متقلبانه»توصیفکردهومطمئن
است در ش��مارش رأیها تقلب خواهد ش��د .اما آیا تقلب در
انتخابات آمریکا واقع ًا رخ میدهد؟ «ادوارد بی فولی» در این
خصوص در کتابی با عنوان «نبرد صندوقه��ای رأی :تاریخ
انتخابات مخ��دوش در ایاالتمتحده» نوش��ت ،پدیده تقلب
انتخاباتی ،یک امر تاریخی در آمریکاست .انتخابات ریاست
جمهوری در سالهای ،1968 ،1960 ،1891 ،1876
 2004،2000بابحثوجنجالهایبسیاریمبنیبرایجاد
اختاللبهنفعیکنامزدهمراهبودهاستوهمچنینانتخابات
سنادرایالتنیویورکدرسال 1891وانتخاباتفرمانداری
واشنگتنسال 2004نیزنمونههایدیگریازفساددرنظام
انتخاباتیآمریکاهستند.دراینمیان،تقلبدرانتخاباتسال
 1968و رسوایی موسوم به «واترگیت» یکی از مشهورترین
این م��وارد اس��ت ک��ه در پ��ی آن «ریچ��ارد نیکس��ون» نامزد
جمهوریخواه پی��روز در آن انتخابات ،مجبور ش��د در دوران
حضور خود در کاخ س��فید از مردم آمریکا رسم ًا عذرخواهی
کند .پروفس��ور «مایکل پرنتی» نیز که 24جلد کتاب درباره
سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا نوش��ته در وبسایت
شخصیخوددرنوشتاریباعنوان«انتخاباتمسروقهآمریکا»
مخدوش بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2000و
 2004را ک��ه هر دو با پیروزی جرج بوش پس��ر خاتمه یافت،
بهتفصیل ش��رح داده اس��ت .در این انتخاب��ات« ،جرج دبلیو
بوش»،فرماندارجمهوریخواهوقتایالت«تگزاس»بر«الگور»
معاوندموکرات«بیلکلینتون»رئیسجمهوروقتپیروزشدو
سرنوشتنهاییآندرایالت«فلوریدا»()Floridaرقمخورد.
تحقیقات مس��تقل دراینباره فاش کرد که روند رأیگیری و
همچنینآرایرأیدهندگاناینایالتبهخصوصشهروندان
کمدرآم��د و اقلیتهای قوم��ی که معم��و ًال ب��ه دموکراتها
رأی میدهن��د ،بهط��ور فاحش��ی مختل و دس��تکاری ش��د.
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ناصری-بسیاری از مردم موصل ،شهرک ها و روستاهای
اطراف آن پس از عقب نش��ینی داعش از این مناطق ،گروه
گروه به سمت نیروهای عراقی می آیند .این مردم با هرچه
توانس��ته اند از خانه هایش��ان بردارند ،می آیند.آنها پس از
رسیدن به مناطق تحت س��یطره نیروهای نظامی عراق در
اردوگاه ه��ای نگهداری آوارگان اس��کان داده می ش��وند.
سازمانمللنسبتبهبحرانانسانیبهسببافزایشتعداد
آوارگانهشداردادهاستدرحالیکهخبرمیرسدداعش
ازغیرنظامیانبهعنوانسپرانسانیاستفادهمیکند.اکنون
تروریستهایداعشباپیشرویارتشوبسیجمردمیعراق
ناگزیربهسنگرگرفتندرقلبموصلشدندوبابازپسگیری
«حمام العلی��ل» ،آخری��ن دژ در اطراف موص��ل ،در کنترل
عراقیها قرارگرفته اس��ت .با آزادس��ازی «حم��ام العلیل»

رئیسجمهورسوریهدرمصاحبهباروزنامه
س��اندی تایم��ز انگلی��س در خص��وص
خواس��ت غرب برای کنار رفت��ن وی از
قدرت گفت :غرب نسبت به گذشته
ضعیفترشدهاست.اکنونهمه
ش��رایط به نفع دولت من پیش
میرود و غرب مجبور به قبول این
واقعیت خواهد شد که بنده را در قدرت
بپذیرد.بشاراسدتأکیدکرد:ازهیچچیزیپشیماننیستمو
هیچگزینهایجزگزینهنظامیپیشروندارم.ماقب ً
الگفتیم
که آماده حلوفصل اوضاع باکس��انی هس��تیم که سالح را
کنار بگذارند .ما گذرگاههای انس��انی را برای خروج مردم
ایجاد کردیم ،اما تروریستها مراکز ما را بمباران میکنند.
حلب شهری اس��ت که تروریستها آن را اش��غال کردهاند،
درنتیجه ما باید آنها را از این شهر بیرون کنیم .درباره من
میگفتند ک��ه دیکتاتوری اس��ت که مردمش را میکش��د و
بشکههای حاوی مواد منفجره را بر سر آنها میریزد .آنها
چیزی بیشتر از این ندارند که درباره من بگویند .درگذشته
هرچه میگفت��م میگفتن��د از واقعیت خبر ن��دارد .اکنون
همهچیز تغییر کرده است .هیچچیزی ندارند که برای شرح
رخدادهای سوریه به آن استناد کنند .داعش نفت سوریه را
قاچاقمیکندوازچاههاینفتعراقبااینکهماهوارههای
آمریکایی نظارهگر هستند استفاده میکند.

...

خبر متفاوت
رسوایی «بابانوئل فنالندی» در حلب
العالم :از ماهها قبل بسیاری از رس��انههای غربی ،فردی
به نام «رامی اده��م» را بهعنوان «قهرم��ان کودکان حلب»
معرف��ی و ب��ا مصاحبهه��ا و برنامهه��ای متع��دد ،وی را ب��ه
چهرهای معروف وانسانی در بحران سوریه تبدیل کردند.
اما پیامهای تلفنی و اسناد مربوط به وی نشان میدهد که
او فردی فرصتطلب و سودجو است .حتی تروریست های
حلب،این بابانوئل اهل فنالند را متهم می کنند به این که
او همه کمکهای جمعآوریشده را به کودکان نمیدهد.
پلیس فنالن��د نیز اع�لام کرده اس��ت ک��ه پ��س از دریافت
شکایتهایی از شهروندان در خصوص سرقت رامی ادهم
از کمکهای ارائهشده برای کودکان سوری ،پروندهای را
برای تحقیق گشوده است.

...
ترکیه

تحریم پارلمان در اعتراض به سرکوب
حزب کردی «دموکراتیک خلق ها»در
اعتراض به بازداشت رهبران خود ،جلسات
پارلمان ترکیه را تحریم کرد
قط��ار پاکس��ازی گس��ترده اردوغان با س��رعت ب��ه حرکت
خود ادامه میده��د و بااینحال ،پس از بازداش��ت رهبران و
قانونگذاران حزبدموکراتیکخلقترکیه 53،نماینده این
حزباعالمکردهاندکههرگونه«فعالیتهایپارلمانی»خود
رامتوقفکردهاند.بهگزارشرویترز،آیهانبیلجن ،سخنگوی
ح��زب دموکراتیک خل��ق ترکیه ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه حزب
دموکراتیک خلق ترکیه قرار نیس��ت کام ً
ال از پارلمان خارج
شودوقانونگذارانحزبهمچناننمایندهپارلمانخواهند
بود،گفتکهبهدلیلاعتراضبهبازداشت 9تنازچهرههای
کلیدی حزب منجمله فیگ��ن یوکس��کیداغ و صالحالدین
دمیرت��اش ،در نشس��تهای مجم��ع عموم��ی پارلم��ان ی��ا
نشستهایکمیسیونهایپارلمانیشرکتنخواهندکرد.
مقامات ترکیه روز جمعه اعالم کردند در راس��تای تحقیقات
مرب��وط به مب��ارزه با تروریس��م رهب��ران ح��زب دموکراتیک
خلق را بازداش��ت کردهاند .این اقدام آنها محکومیتهای
بینالمللی علی��ه دولت ترکی��ه را در پی داش��ت .به گزارش
دویچه وله ،کارنام��ه دولت ترکیه برای ورود ب��ه اتحادیه اروپا
نیزازگذشتهاسفناکترشدهاست.حزبدموکراتیکخلق
س��ال گذش��ته تبدیل به اولین حزب کردی ش��د که توانسته
با کس��ب  10درصد آرا وارد پارلمان ترکیه ش��ود .این حزب
دومی��ن گ��روه ب��زرگ اپوزیس��یون در پارلمان ترکیه اس��ت.

برگزیت در دستانداز
ترزا می :پارلمان بپذیرد که همه پرسی برگزیت «مشروع» بود
ناصری -رأی خ��روج انگلی��س از اتحادیه اروپ��ا نهتنها
کش��ورهای عضو اتحادیه را س��رگردان ک��رده ،بلکه در
داخل انگلیس نیز با اع�لام دادگاه عالی انگلیس مبنی
بر لزوم نظارت آن بر فرایند اجرای برگزیت ،میان دولت
و پارلمان این کشور شکاف ایجاد کرده است .به گزارش
یورونیوز ،ترزا می ،نخستوزیر انگلیس ،گفت ،پارلمان
بای��د بپذی��رد ک��ه رأیگی��ری در بریتانیا برای خ��روج از
اتحادیه اروپا «قانونی و مشروع» بود و باید به دولت اجازه
اجرای کامل برگزیت را بدهد .می ،در این خصوص ابراز
اطمینان کرد که رأی دیوان عالی انگلیس مبنی بر این
که دولت لن��دن باید برای اجرای برگزی��ت منتظر تأیید
پارلم��ان بماند ،ملغ��ی ش��ود .نخس��توزیر انگلیس به
ساندی تلگراف گفت که در مقابل هرگونه تالشی برای
منحرف کردن روند برگزیت مقاومت میکند .او نوشت:
«مردم انتخاب خود را کردن��د و این کار را قاطعانه انجام
دادند؛ این وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد و
دستورالعمل آنها را بهصورت کامل اجرا کند» .عالوه
بر این ،رهبر حزب اپوزیسیون «کارگر» انگلیس نیز تأکید
کرده است که برای متوقف کردن روند مذاکرات جدایی
از اتحادی��ه اروپا درصورتیکه دولت با درخواس��تهای
برگزیت��یاش موافق��ت نکن��د ،ت�لاش میکن��د .دولت
انگلیس اطالع��ات چندان��ی درب��اره طرحهایش برای
روابط آینده با اتحادیه اروپا ارائه نمیکند و معتقد است

که اگر جزئیات اس��تراتژی مذاکرات را به پارلمان ارائه
دهد ،در مذاکرات با اتحادیه اروپا ضرر می کند .پارلمان
انگلیس در تئوری میتواند مانع اجرای برگزیت شود و
بس��یاری از قانونگذاران هم در همه پرسی علیه خروج
رأی داده بودند ،اما این کار بعید به نظر میرس��د .حکم
دیوان عال��ی انگلیس ب��ه قانونگذاران اج��ازه میدهد
تا رویکرد دولت را بس��نجند .این حکم میتواند موجب
تأخیر مذاکرات یا حتی ایجاد بنبس��ت سیاس��ی شود.
این حکم همچنین س��فر بوریس جانسون ،وزیر خارجه
انگلیس به برلین را تحت تأثیر قرارداد .جانسون درباره
این حک��م گفت« :مهم اس��ت بدانی��م که این بخش��ی از
یکروند قانونی اس��ت؛ فکر نکنم که این حکم خللی در
برنامه کاری ما ایجاد کند».
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