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ترکیه آبستن یک انتخابات 
زودهنگام است؟

در هفته های اخیر بحث هــا درباره احتمال 
برگزاری انتخابات زودهنــگام و حتی انتخابات 
ضربتی در جامعه ترکیه افزایش یافته و مالقات ها 
و دیدارهای رهبران احزاب سیاســی و نیز اعالم 
موجودیــت تعدادی تشــّکل جدید سیاســی 
و مــواردی از این دســت محــور تحلیل های 

کارشناسان سیاسی قرار گرفته است.
ترکیه در ســال گذشــته میــالدی صحنه 
انتخابات همه پرسی برای تغییر نظام حکومتی 
ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و متعاقب 

آن انتخابات ریاست جمهوری شد.
انتخابات ریاســت جمهوری نیز در ماه ژوئن 
)خرداد ماه( سال گذشته برگزار شد و رجب طیب 
اردوغان به عنوان نخستین رئیس جمهور نظام 

جدید سیاسی ترکیه انتخاب شد.
منطبق با قانون اساســی جدید مجلس ملی 
ترکیه ۶۰۰ نماینده دارد و مدت ریاست جمهوری 

پنج سال است.
طبق قانون اساسی جدید ترکیه که در سال 
گذشته میالدی در همه پرسی از سوی مردم این 
کشور به تصویب رسید، انتخابات مجلس و ریاست 
جمهوری در یک تاریخ می باید؛ انجام شــود. در 
صورت درخواســت رئیس جمهور برای تعلیق 
مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس هم زمان با یکدیگر 
انجام می شــود. در صورت درخواســت مجلس 
ملی ترکیه برای برپایی انتخابات زودهنگام سه 
پنجم از نمایندگان می بایست با برپایی انتخابات 
موافقت کنند، ولی در هر صورت انتخابات مجلس 
و ریاست جمهوری با یکدیگر انجام خواهد شد. 
یک فرد نیز تنها دو بار حق انتخاب به مقام ریاست 

جمهوری را دارد.
در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری نظام 
جدید حکومتی رجب طیب اردوغان با ۵۲ درصد 

آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.
هدف عمده از تغییر نظام حکومتی و تشکیل 
نظام ریاستی در ترکیه شکل گیری یک نظام دو 
حزبی مشابه آمریکا متشکل از یک حزب قدرتمند 
راســت گرای محافظه کار و یک حزب چپ و یا 
سوسیال دمکرات و رقابت بین این دو حزب بود. 

نظام جدید سیاسی ترکیه همچنین به رغم 
این که در آغاز تاســیس برای فعالیت دو حزب 
تدوین شده بود با گذشت یک سال اهمیت احزاب 
کوچک در این نظام خود را نمایان کرده و احزاب 
کوچکی همانند حزب سعادت به عنوان احزابی 
کلیدی خودنمایی کردند. در نظام جدید احزاب 
دارای یک ، دو و حتی ســه درصد آرا نقش بسیار 
مهمی در تحوالت سیاسی ایفاء خواهند کرد. یکی 
از دالیل تدوین نظام ریاستی در ترکیه تالش برای 
پایان دادن به ائتالف ها در ترکیه بود که در حال 
حاضر و در طول یک سال گذشته مشخص شده 
است که این دیدگاه اشــتباه بوده و در انتخابات 
محلی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس عمال 

ائتالف ها نقش تعیین کننده ای داشتند.
صحنه سیاست ترکیه از مولفه های مختلف 
تاثیر می پذیرد، احزاب سیاسی، رفاه اقتصادی، 
آرامش اجتماعــی، عدالت از جملــه عناصری 
هستند که سیاست در ترکیه بر مبنای آن ها شکل 
می گیرد، نگاهی به مولفه های یاد شده و بررسی 
آن ها نشان گر حزب حاکم عدالت و توسعه که از 
سال ۲۰۰۲ میالدی سکاندار اداره ترکیه است؛ 
به رغم در دست داشتن قدرت در مجلس و نیز در 
ریاست جمهوری از فلسفه و گفتمان اصلی خود 
فاصله گرفته است. سیاست خارجی ترکیه با روی 
کارآمدن حزب عدالت و توسعه و اجرای سیاست 
مسئله صفر با همســایگان به صورت یک نقطه 
قوت حزب عدالت  و  توســعه مطرح شــد. طبق 
نظرســنجی هایی که در آن دوران به عمل آمده 
بود هفتاد درصد مردم ترکیه دیدگاه مثبت نسبت 
به سیاست خارجی ترکیه داشتند. در حال حاضر 
سیاســت خارجی و به طور عمده سیاست های 
ترکیه در سوریه به صورت یک نقطه ضعف جدی 
حزب حاکم نزد افکار عمومی ترکیه مطرح است.

در هر صورت به نظر می رســد چه انتخابات 
زودهنگام در ترکیه برگزار بشود و یا نشود، ترکیه 
به طور قطع در ماه ها و حتی سال های آتی، آبستن 
حوادث و مشکالتی خواهد بود که شاید حل هر 
کدام از آن ها نیاز به چاره اندیشــی های جدی از 

سوی دولت این کشور داشته باشد .

جهاننما
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باران شــروع شــده بود و آسمان 
خوفناک و ابرهای ســیاه خبــر از یک 
طوفان ســهمگین می داد، اما یک مرد 
تنها مسیرش را از میان قلوه سنگ های 
ویرانه های مرکز بازداشت زمار در بخش 
شمالی یمن که تحت کنترل حوثی ها 

است، باز می کرد.
نامش مصطفی العادل است. با وجود 
آنکه برادرش احمــد، یکی از نگهبانان 
بازداشتگاه در جریان حمالت وحشیانه 
هوایی کشته شده بود، او همچنان برای 
نگهبانی از مرکز در اســتخدام اســت. 
شــب ها او در یکی از ســاختمان هایی 
که کمتر آســیب دیده است می خوابد 
و نگران بــارش باران نیســت؛ چراکه 

می گوید باران خون را می شوید.
روزنامــه گاردیــن بــا اشــاره به 
بمباران های مکرر یمن، که غالباً خارج 
از عــرف و اســتانداردهای جنگی و در 
واقع جنایت جنگی محسوب می شود، 
از غربی بودن این تسلیحات و مهمات 
نوشته است. مصطفی ۲۲ ساله با حالتی 
احساسی به طبقه دوم ساختمانی که 
پیش تر مقر نگهبانان مرکز بود اشاره کرد 

و به خبرنگار این روزنامه گفت: می توانید 
پتوی آبی احمد را آن باال ببینید. قبال در 
این ساختمان ۲۰۰ نفر حضور داشتند و 

اکنون فقط ارواح هستند.
عادل یکی از ده ها نفری اســت که 
روزنامه گاردین در ســفر شــش هزار 
کیلومتری خود در مناطق تکه تکه در 
اختیار جدایی طلبــان و دولت حوثی  
با آن ها مالقــات کرده اســت؛ افرادی 
که تشــریح می کنند جنگ چهار ساله 
چگونه زندگی آن هــا را دگرگون کرده 
که دیگر با گذشــته قابل قیاس نیست. 
درد و رنج در همه جا آشکار است. اما در 
ارتفاعات تحت کنترل شورشیان شمال 
یمن، بدترین بحران بشری جهان، ریشه 
دوانده است و وهم وبا و گرسنگی و تداوم 
حمالت هوایی عربستان سعودی بر همه 
جا سایه افکنده اســت.  بر اساس پروژه 
اطالعات یمن، مرکز اطالعاتی که جنگ 
را رصد می کند، شــبیخون هوایی به 
مرکز ذمار در تاریخ یکم سپتامبر )دهم 
شهریور ماه( مرگ بارترین حمله امسال 
از سوی ائتالف ۲۰ کشور عربی به رهبری 
سعودی بود؛ ائتالفی که تالش دارد عبد 
ربا منصور هادی، رئیس جمهور مخلوع 
کشور را به قدرت بازگرداند. با وجود عادی 
شــدن چنین بمباران هایی به واسطه 
درگیری های پیشــین، بمباران های 

بازارها، عروســی ها و بیمارســتان ها، 
بمباران این مرکز بسیار بهت برانگیز بود.

به گفته شاهدان عینی، حداقل 1۰۰ 
نفر در جریان هفت حمله به این نقطه که 
منجر به تخریب کامل مرکز شد، کشته 
شدند. پنج روز زمان برد تا اجساد که بر اثر 
شدت انفجار به در و دیوار آویخته شده 

بودند، از زیر آوار بیرون کشیده شود.
این ســاختمان که ابتدا مربوط به 
یک دانشــگاه جامع بــود و بعد به طور 
غیررســمی به یک مرکز بازداشــت 
تبدیل شد، باید در لیست عدم بمباران 
ائتالف قرار می گرفت؛ با این وجود این 
حمله حتی هدف قــراردادن نیروهای 
خودی نیز محســوب می شــد: حدود 
نیمی از زندانیان، سربازان دولت هادی 
و نیم دیگرشان شــهروندان بازداشت 
شده از ســوی حوثی ها بودند. تصاویر 
صورت های خونین و سوخته مرده ها بر 
دیوار ورودی بازداشتگاه نصب شده است 
تا خانواده ها بیایند و آن ها را شناسایی 
کنند. اما برخی از اجساد صورتی ندارند 
و تنها دســت و پایی از آن ها باقی مانده 
است. یکی از نجات یافتگان گفت: سه 
ماه قبل صلیب ســرخ از ما بازدید کرده 
بود و وائتالف نمی تواند مدعی شود که 
از وجود ما بی اطالع بوده اســت. با این 
حال ائتالف حمله به مرکز بازداشت را رد 

کرده و می گوید که یک سایت نظامی که 
حوثی ها از آن برای تعمیر پهپاد و موشک 
استفاده می کرده را هدف قرار داده است.

حمالتی همچون حملــه ذمار که 
می تواند در حــوزه جنایات جنگی قرار 
گیرد، به شــکل هشــداردهنده ای به 

یک روتین تبدیل شــده اند. اســتان 
صعده قلب حکومــت حوثی ها در مرز 
عربستان ســعودی، بیشــترین هدف 
حمالت اســت. به نــدرت خیابانی را 
می بینید که آسیب ندیده باشد؛ دفتر 
پست، بازار مرکزی و خانه های بیشمار 
شــهروندان، همه در اثر بمباران از بین 
رفته اند. مرگ هر لحظه از باالی ســر 
نازل می شود. در حالی که مردم در یک 
رستوران مشغول خوردن زرشک پلو و 
مرغ هستند، صدای برخورد موشک در 
نزدیکی ساختمان، شیشه ها را به لرزه در 
می آورد، حتی غرش هواپیمای سعودی 
که برای بمباران بار دوم، سوم و چهارم 
بازمی گردند نیز، منجر به فرار مشتریان 

رستوران نمی شود.
اســتراتژی نابود کردن ســرزمین 
ســعودی، نتوانســته برای این کشور 
پیروزی در جنگ را بــه ارمغان بیاورد. 
محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی که در 
زمان شروع جنگ وزیر دفاع بود، عملیات 
طوفان سرنوشت را آغاز کرد؛ عملیاتی 
که پس از خیزش حوثی ها و فراری دادن 

هادی به ریاض آغاز شد.
اگرچــه حوثی ها که با نام رســمی 
انصاراهلل شناخته می شوند سابقه ده ها 
ســاله دارند، اما با کمک متحدان خود 
حاال قادر به اجرای عملیات های پیچیده 
پهبادی در آن سوی مرزها در عمق خاک 
ســعودی ها هســتند و میادین نفتی، 
پایگاه ها نظامی و فرودگاهایشان را هدف 
قرار می دهند. فیلم هایی از قهرمانی های 
بی وقفه حوثی هــا همــواره در کانال 
تلوزیونی المسیره به همراه ترانه رزمی 
آن ها با نام زوامیل آنقدر برای مردم جذاب 
است که حتی سربازان وفادار به ائتالف 
دوست  دارند زیر لب آن  را بخوانند. متن 
این ترانه شامل طعنه هایی به بن سلمان 

و همچنین وعده حوثی ها برای هدایای 
بیشتر به آن سوی مرز برای وی است.

یمن، ویتنام سعودی ها
برخی حاال یمــن را ویتنامی برای 
عربســتان می خوانند. اما حقیقت این 
است که بدون تداوم عرضه تسلیحات، 
ماشــین آالت و دانش فنی عرضه شده 
از ســوی بریتانیا، ایاالت متحده و دیگر 
کشورهایی غربی، بن بست کنونی برای 

ریاض باریک تر می شود.
یمنی ها به خوبی از مبدا بمب هایی که 
بر سرشان می ریزد آگاه هستند.اطالعات 
فنی و ســریال ســاخت بخش هایی از 
موشک ها که از انفجار ســالم  مانده اند 
به راحتی قابل پیگیری تا کارخانجات 

تسلیحاتی غربی هستند.
در آژانــس شفاف ســازی بمب و 
مین صنعا، قطعات تسلیحات بازیابی 
شده از حمالت ائتالف در آفتاب داغ 
می درخشند. در میان  آن ها قطعاتی 
از موتور چهار سنسور بمب های خوشه 
ای وجود دارد، تجهیزاتی که بر اساس 
قوانین بین المللی اســتفاده از آن ها 
ممنوع اســت چرا که انفجار آن ها به 
بخش وسیعی از منطقه هدف آسیب 
وارد مــی آورد. برچســب روی این 
تجهیزات نشــان می دهد که ساخت 
شــرکت گودریچ آمریکا هستند و در 
کارخانــه وولورت همپتــون بریتانیا 

سرهم شده بود.
گوریچ در سال ۲۰1۲ فعالیت خود 
را متوقف کرد. با توجه به منع استفاده 
از بمب های خوشه ای، مشخص نیست 
که آیا این قطعات در زمان تولید به منظور 

استفاده در بمب تولید شده اند یا خیر.

گزارش گاردین از جنایات جنگی و استفاده از بمب های خوشه ای در یمن

رد پای آشکار غرب در بزرگترین بحران بشری
استان صعده، قلب 

حکومت حوثی ها در 
مرز عربستان سعودی، 
بیشترین هدف حمالت 

است. به ندرت خیابانی را 
می بینید که آسیب ندیده 

باشد؛ دفتر پست، بازار 
مرکزی و خانه های بیشمار 

شهروندان، همه در اثر 
بمباران از بین رفته اند

یمنی ها به خوبی از مبدا 
بمب هایی که بر سرشان 

می ریزد آگاه هستند. 
اطالعات فنی و سریال 

ساخت بخش هایی از 
موشک ها که از انفجار سالم  

مانده اند به راحتی قابل 
پیگیری تا کارخانجات 

تسلیحاتی غربی هستند

مقامات محلی در والیت بلخ افغانستان روز سه شنبه )نهم مهر ماه( از کشته و زخمی شدن دسته کم یازده تن از نیروهای 
دولتی در درگیری با نیروهای طالبان در ولسوالی شورتپه والیت بلخ واقع در افغانستان خبر دادند. به گزارش شبکه طلوع 
افغانستان،  منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی والیت بلخ گفت،  این درگیری نیمه  های دوشنبه شب )هشتم مهر ماه( در 
ولسوالی شورتپه و زمانی رخ داد که نیروهای طالبان به ساختمان فرماندهی پلیس والیت بلخ حمله کردند.وی افزود،  در این 
درگیری نیروهای طالبان متحمل تلفات سنگین بودند و تعدادی از آن ها نیز در این حمله کشته شدند. اما، هنوز آماری از 
کشته شدگان این گروه در دست نیست. نیروهای کمکی به محل اعزام شدند و ولسوالی تحت کنترل نیروهای دولتی است. 
از سوی دیگر مقامات محلی والیت جوزجان اعالم کردند،  والی و فرمانده پلیس ولسوالی 
درزآب این والیت به همراه چند تن از نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی از دو روز 
پیش در محاصره  طالبان هستند و هنوز نیروهای کمکی به این منطقه اعزام نشده است. 
حفیظ  اهلل ندرت، عضو شورای والیتی جوزجان گفت،  اگر نیروهای کمکی به منطقه 

اعزام نشوند، ممکن است این افراد به دست نیروهای طالبان کشته شوند.

بیش از یکصد نفر در شمال هند در مناطق همجوار با رود گنگ، به دلیل سیل جان خود را از دست داده اند.
به گزارش بی بی سی  فارسی، بارش شدید باران در ایالت بیهار و اوتار پرادش باعث طغیان رود گنگ و جاری شدن 

سیل شده است.
گروه های امدادی هزاران نفر را از خانه های خود تخلیه و به مناطق امن منتقل کرده اند.

برق بسیاری از مناطق در این دو ایالت قطع شده و قطارهای شهری و بین شهری هم از فعالیت بازمانده اند.
در اوتارپرادش زندانیان یک زندان را به خاطر باال آمدن سطح آب به مکان دیگری منتقل کرده اند.

شــهر پتنه، مرکز ایالت بیهار با دو میلیون نفر جمعیت به خاطر سیل شدید 
آسیب زیادی دیده است.

باران های فصلی معموال تا پایان ماه ســپتامبر می بارند اما امسال بارش این 
باران ها ادامه دارند و هواشناسان می گویند حجم بارش این باران ها در هند امسال 

در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده اند.

سیل و طغیان رود گنگ، صد کشته در هند بر جای گذاشتکشته و زخمی شدن 11 نیروی دولتی افغانستان در  درگیری با طالبان

نیروهای ضد شــورش عراق دیروز با استفاده از گاز 
اشک آور تالش کردند تظاهرکنندگان در اطراف میدان 
التحریر در مرکز بغداد را متفرق کنند. این تظاهرات با 
هدف درخواست برای مبارزه با فســاد دولتی و انجام 

اصالحات ریشه ای برگزار شده بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، به رغم تالش 
نیروهای پلیس تظاهرکننــدگان موفق به عبور از پل 
الجمهوریه و ورود به منطقه الخضرا شدند و ایست های 

بازرسی در این منطقه را به آتش کشیدند.
در این تظاهرات که با حضور صدها تن برگزار شده 
معترضان تالش هایی در مخالفت با فساد در نهادهای 

دولتی سر داده و خواهان اصالحات ریشه ای شدند.
تظاهرکنندگان از صبح دیروز برای شرکت در این 
راهپیمایی در میدان التحریر حاضر شــدند اما به رغم 
آنکه اعالم شده بود تظاهرات مسالمت آمیز برگزار شود، 

گزارش هایی از برخی درگیری ها با نیروهای پلیس ضد 
شورش عراق و تظاهرکنندگان به گوش رسید.

 همچنین صدها تظاهرکننــده در بغداد خواهان 
برکناری رئیس بانک مرکزی به دلیل اتالف ۷ میلیارد 
دینار عراقی شــدند. عــالوه بر ایــن تظاهرکنندگان 
شــعارهایی برای برکناری عادل عبدالمهدی نخست 

وزیر عراق سردادند .

طبق نتایج نظرسنجی شبکه سی ان ان، با افزایش حمایت 
احزاب مســتقل و جمهوری خواهان از اســتیضاح ترامپ، 
حمایت کلی از اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا، ۶ درصد 
افزایش یافته است. در سپتامبر)شــهریور ماه( سال ۲۰18، 
این شبکه خبری نظرسنجی مشابهی برگزار کرد که در آن 
4۷ درصد از آمریکایی ها از اســتیضاح ترامپ حمایت کرده 
بودند. نظرسنجی نشان می دهد که 4۵ درصد آمریکایی ها 
از اســتیضاح و برکناری ترامپ از قدرت حمایت نمی کنند 
که در مقایسه با نظرسنجی ماه می، 9 درصد کاهش داشته 
است و هشت درصد نیز نظری در این رابطه نداشتند. طبق این 
گزارش، افزایش حمایت ها از استیضاح ترامپ، از تغییر نظر 
طرفداران احزاب مســتقل و جمهوری خواهان در خصوص 
این موضوع نشأت می گیرد. این نظرسنجی نشان می دهد که 
4۶ درصد از طرفداران احزاب مستقل و 14 درصد از طرفداران 
جمهوری خواهان از اســتیضاح و برکناری ترامپ حمایت 

کرده اند. آمــار و ارقام جدید نمایانگــر افزایش 11 درصدی 
حمایت احزاب مســتقل و افزایش هشت درصدی حمایت 
جمهوری خواهان در مقایسه با نظرسنجی مشابه از ماه می 
تاکنون است. افزایش حمایت ها از استیضاح ترامپ در حالی 
صورت گرفته اســت که دموکرات های مجلس نمایندگان 
آمریکا، فرایند استیضاح ترامپ را به دنبال مطرح شدن اتهامات 

یک افشاگر که ظاهراً مأمور سابق سیا بوده است، آغاز کرد.

۴۰ زخمی در درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در بغدادحمایت ها از استیضاح و برکناری ترامپ همچنان رو به افزایش است

خبرخبر


