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اقدامی که احتماال تحریم به دنبال دارد
حمله توپخانه ای ارتش ترکیه به 

نیروهای آمریکا
به گزارش دویچه وله فارسی پنتاگون اعالم 
کرد نیروی نظامی این کشور در اطراف کوبانی زیر 
آتش توپخانه ارتش ترکیه قرار گرفته است. آمریکا 
از ترکیه خواســت به عملیات نظامی در شمال 
سوریه پایان دهد در غیر این صورت تحریم های 

سختی علیه آن اعمال خواهد شد.
در ادامــه پنتاگون اعــالم کرده اســت که 
نیروهای آمریکایی روز جمعه ۱۹ بهمن )یازدهم 
اکتبر( در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه در کوبانی 
زیر آتش توپخانــه ترکیه قــرار گرفتند. در این 
حمله به نیروهای آمریکایی آســیبی نرســیده 
است. طبق گفته مقامات پنتاگون این اتفاق در 
چند صدمتری محل اســتقرار نیروهای نظامی 

آمریکایی روی داده است.
پنتاگون همچنین گفته است که ارتش ترکیه 
از محل حضور نیروهای آمریکایی اطالع داشته 
است. شــبکه ان بی ســی گزارش داده است که 
کوماندوهــای آمریکایی بعــد از حمله ترکیه از 

محل خارج شدند.
وزارت دفاع ترکیه ولی ادعای آمریکا را رد کرده 
و گفته اســت که ارتش ترکیه به طرف نیروهای 
آمریکایی شلیک نکرده است. در بیانیه وزارت دفاع 
ترکیه اعالم شده است از یک کیلومتری تپه هایی 
که نیروهای آمریکایی مســتقر هستند به طرف 
نیروهای نظامی ترکیه تیراندزای شــده و ارتش 
ترکیه در واکنش به آن عمل کرده ولی اقدامات 
الزم را انجــام دادند که به نیروهــای آمریکایی 
آســیبی وارد نشــود. در این بیانیــه همچنین 
تاکید شــده که ارتش ترکیه برای دفاع از خود 
مجبور به گشودن آتش شده است. طبق گزارش 
خبرگزاری ها نیروهای ارتش ترکیه به آتش باری 
نیروهای شــبه نظامی کرد از نزدیکی شــهرک 
ســورک در حومه کوبانی در خاک سوریه پاسخ 
داده اســت.  وزارت دفاع ترکیه همچنین گفته 
است که بعد از آن که نیروهای آمریکایی موضوع را 
با نیروهای ترک در میان گذاشتند شلیک توپخانه 

به این منطقه متوقف شده است.
از طــرف دیگــر رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه روز جمعه ۱۹ بهمن )یازدهم 
اکتبر( در اســتانبول اعالم کرد که ترکیه به رغم 
فشارهایی که از چپ و راست می آید به عملیات 

ارتش خود در شمال سوریه ادامه خواهد داد.

احتمال تحریم ترکیه از طرف آمریکا
پیش تر نیــز در واکنش بــه حمالت صورت 
گرفته از ســوی ترکیه علیه شمال شرق سوریه، 
جمهوری خواهان مجلس نماینــدگان آمریکا 
عنوان کردند که در تالش برای تهیه طرح تحریم 

ترکیه هستند.
در همیــن ارتباط لیز چنی، از ســناتورهای 
جمهوری خواه کنگره آمریکا، با انتشار بیانیه ای 
گفت: اردوغان و دولتش به دلیل حمله بی رحمانه 
علیه شــمال ســوریه و نیروهای کردی هزینه 

سنگینی باید پرداخت کنند.
از ســوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در توئیتر مدعی شد که سه راه حل درباره 
عملیات ترکیه در ســوریه وجود دارد: یا هزاران 
نظامی اعزام کنیم و از نظر نظامی پیروز شــویم، 
یا از طریق تحریم به امور مالی ترکیه به شــدت 
آســیب بزنیم و یا میان ترکیه و کردها برای یک 

توافق میانجی گری کنیم.
با ادامه عملیات ارتش ترکیه فشار آمریکا به این 
کشور نیز افزایش یافته است. استیون منوچین، 
وزیر دارایی آمریکا تهدید کرده است اگر ترکیه 
دست به اقدامات نظامی بیشتری علیه کردها در 
این منطقه بزند، آمریکا تحریم های سختی علیه 
این کشور اعمال خواهد کرد. وزیر دارایی آمریکا 
روز جمعه ۱۹ بهمن خبر داد کــه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشــور مجوز تحریم ها علیه 
ترکیه را صادر کرده است ولی  دستور ترامپ فعال 
فعال نیست. منوچین همچنین گفته است که به 
بانک ها و دیگر موسسات مالی درباره این موضوع 
اطالع رسانی شده اســت. منوچین خاطرنشان 
کرد که ترکیه نباید اجازه دهد اعضای داعش از 
محل عملیات ارتش این کشور فرار کنند.  وزارت 
امور خارجه ترکیه بالفاصلــه به احتمال تحریم 
آمریکا پاسخ داد و اعالم کرد: تردید نکنید که در 
برابر تحریم های احتمالی آمریکا علیه کشورمان، 

اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
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انتخابات امروز )یکشنبه 2۱ مهرماه( 
یکی از شاخص ترین انتخابات لهستان 
به شمار می رود؛ چرا که اولین انتخابات 
شبه آزاد کشــور 30 سال پیش برگزار 
شــده بود؛ حاال این انتخابات شرایط 

مشابهی دارد.
اهمیت این انتخابــات از طرفی به 
شرایط ویژه لهستان در اروپا باز می گردد؛ 
کشــوری که بعد از فروپاشی جماهیر 
شوروی به اتحادیه اروپا پیوسته و افکار 
پوپولیســتی و حتی فاشیستی در آن 

همچنان زنده هستند.
خبرگزاری الجزیره در گزارشــی 
به بررسی ابعاد این انتخابات پرداخته 
است و ضمن تشــریح چرایی اهمیت 
این انتخابــات و علت محبوبیت حزب 
پیروز PiS موضوعات مختلف حول این 

انتخابات را بررسی کرده است.
چرا این انتخابات اهمیت دارد؟

آنا ماترشــکا سوسنوســکا، یک 
دانشمند سیاسی در جریان یک مباحثه 
در ورشو، با تأکید بر نظر دیگر تحلیلگران 
گفت: این انتخابات مهم ترین انتخابات 
ما از سال ۱۹8۹ تاکنون به شمار می رود.

حزب قانــون و عدالت موســوم به 
PiS از زمــان به قدرت رســیدن در 
سال 20۱5، به بســیاری از موازنه ها و 
بنیادهای دموکراتیک لهستان پشت 
کرده اســت. این حزب نقش دولت به 
عنوان قهرمــان ارزش های اجتماعی 
محافظه کار و ضامن رفاه اقتصادی را باز 

طراحی کرده است.
انتخابــات امــروز در واقــع اولین 
رفراندوم سرتاســری بر عملکرد چهار 
ساله این حزب و تغییرات وسیع آن ها 

در کشور است.
ماترســکا – سوسنوسکا، گفت: در 
این انتخابات ما در مــورد نقش دولت، 
نقــش شــهروندان، نقش کلیســا، 
رســانه ها  ســازمان های غیر دولتی 
تصمیم گیری می کنیم. این انتخابات 
برای رأی دهندگان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و احتمال مشارکت 
60 درصدی می رود؛ بیشترین میزان 
مشارکت در انتخابات لهستان مربوط 
به سال ۱۹8۹ با میزان مشارکت 62.7 
درصدی بود که اولیــن انتخابات غیر 
کمونیســتی پس از دوران جنگ سرد 
به شمار می رفت. بیتا روگوسکا، رئیس 
نظرسنجی سیاسی و  اجتماعی در مرکز 
تحقیقات افکار عمومی، به الجزیره گفت 
که سطح بیزاری عمومی از سیاست از 

سال ۱۹۹6 که این معیار سنجش شده، 
به کمترین سطح خود رسیده است.

روگوسکا افزود: این بدان معناست 
که مردم بیشتر از دو دهه قبل احساس 
می کنند که در سیاست اهمیت دارند و 

می توانند بر امور تأثیر بگذارند.
چه چیز PiS را محبوب کرده است؟

حزب PiS بعد از آنکه هشت سال 
مخالف دولت بود، دوبــاره قدرت را در 
ســال 20۱5 به دست گرفت.  ترکیبی 
از لفاظی های ملی گرایانه و وعده های 
سخاوتمندی در مسائل رفاهی، برای 
رأی دهندگان بســیار مطبوع بود. این 
حزب اولین برد قاطع خــود را از زمان 
بازگشت لهستان به دموکراسی پس از 

جنگ سرد، به دست آورد.
رشــد اقتصادی اروپــا و همچنین 
جلوگیری از کاله برداری مالیات ارزش 
افزود به حــزب کمک کــرد مخارج 
اجتماعی کشــور را بهبود ببخشــد. 
پیشانی برنامه های این حزب که اعطای 
کمک های مالی به خانواده های دارای 
فرزند بود و با نام 500+  شناخته می شد، 
در برخی از شهرها ۹5 درصد از افراد را 

شامل می شد.
بسیاری از این سیاست ها در تضاد 
با دکترین اقتصادی بــود، اما به گرمی 
از سوی حامیان، پذیرفته می شد. این 

حزب همچنین سن بازنشستگی را از 
67 ســال کمتر کرد و برای زنان به 60 
سال و برای مردان به 65 سال رساند و 
این در حالی بود که جمعیت لهستان رو 
به کهنسالی می رود. حزب حتی وعده 
داده که در صورت انتخاب دوباره حداقل 
حقوق دریافتی را تا دوبرابر افزایش دهد.

میکوالژ شســنیک، مدیر موسسه 
 SWPS علوم اجتماعی در دانشــگاه
ورشو به الجزیره گفت: لهستانی ها بسیار 
به دنبال مساوات هســتند. بسیاری با 
خوشــحالی به روزهای خوب گذشته 
می اندیشــند که دولت اگرچه دست 
و پا شکســته حافظ جامعه بود. همین 
موضوع آن ها را مجــاب می کند که به 

 PiS سیستم رفاه دولتی بیندیشند و
این توهم را برای آن ها ایجاد می کند.

این حزب تسهیالت مالی دیگری را 
هم برای جامعه اعمال کرده است. ضمن 
آنکه همگرایی لهستان را به ارزش های 
لیبرال غربی را مورد انتقــاد قرار داده 
اســت؛ اقدامی که از سوی حامیانی که 
فکر می کردند هویت و سنت هایشان به 
واسطه همگرایی با اتحادیه اروپا به خطر 

افتاده، به شدت استقبال شد.
در حالی که بسیاری از لهستانی ها 
وحشت زده شاهد بازچینی )به عقیده 
بسیاری غیر قانونی( دستگاه قضا بودند، 
اما از رأی دهندگان اصلی به این حزب 
چیزی کم نشد. شســنیک در این باره 
گفت: بخشی از شهروندان عقیده دارند 
اگر قدرت در دســت یک نفر متمرکز 

باشد، سیاست ها کارآمدتر می شود.
برای تحکیم این حمایت مردمی، 
حزب ماهیت تلویزیونــی که با بودجه 
عمومــی ایجاد شــده بــود را به  یک 
ســخنگوی دولت تغییــر داد و عمده 
برنامه ها بر تبلیغ دستاوردهای دولت 
و بی اعتبار کردن تالش های مخالفان 

متمرکز شده است.
آنچه از انتخابات نمی دانیم

نظرســنجی ها حاکی از آن است 
که حزب قانــون و عدالت بــا اکثریت 
انتخابات را ببرد. آنطور که ماه پیش از 
این نظرسنجی ها برآمد حزب 46 درصد 
آرا را به خود اختصاص می دهد که بسیار 
فراتر از 37.6 درصد در پیروزی ســال 
20۱5 است. انتظار می رود حزب اصلی 
مخالف لیبرال 27 درصد آرا را کســب 
کند. همچنین انتظار بازگشت ائتالف 
چپ که اکنون از مجلس این کشــور 
غایب اســت، می رود که سومین گروه 
بزرگ کســب کننده آرا بــا ۱3 درصد 

رأی های اخذ شده باشد.
روگوســکا گفت: کالن  شهرهایی 
که در انتخابات قبل کمرنگ بودند و به 
نفع حزب PO و عموماً چپ ها فعالیت  
می کنند،  تحرکات بیشــتری در این 

انتخابات نشان داده اند.
در شــرایط کنونی تخمیــن زده 
می شــود کــه PiS 24۹ کرســی از 
مجلس را اخذ کند که به راحتی بیشتر 
از 23۱ کرســی مورد نیاز برای داشتن 
اکثریت اســت. اما با توجه به الکترال 

بودن انتخابات،و پیچیدگی های قانونی 
انتخابات، ممکن است احزاب کوچک 
بتوانند در برخی مناطق پیشتاز شوند 

و پیش بینی ها تغییر کند.
آیا روابط لهســتان با اروپــا بعد از 

انتخابات بهبود می یابد؟
از زمان پیوستن لهستان به اتحادیه 
اروپا در سال 2004، این کشور نمونه ای 
شاخص در رشد اقتصادی و پیشرفت 
اجتماعی در شــرق اتحادیه به شمار 

می رفت.
با این حال در طول چهار سال گذشته 
روابط دو طرف تیره و تار شــده است و 
دلیلش بیشــتر برای اصالحاتی است 
که در سیســتم قضایی لهستان شکل 
گرفته و کمیسیون اروپا این اصالحات را 

تهدیدی برای مر قانون می داند.
هفته گذشته کمیســیون فرایند 
جدیدی برای نظم سیســتم قضایی 
پیشــنهاد کرد و گفت که این فرایند 
سیستم قضایی را تحت کنترل سیاست 
نگه میدارد، امــا لهســتان تغییرات 

عمیق تری را در نظر گرفت.
برخی ناظــران عنــوان می کنند 
انتخاب دوباره PiS رهبران اروپا را بر 
آن می دارد که تصمیمات عملی تری 
بگیرند. با این حال همچنان لهستانی ها 
بیشتر از قبل طرف دار اتحادیه به شمار 
می رونــد. ۹۱ درصــد مــردم حامی 
عضویت کشــور در اتحادیه هستند 
و میــزان حمایت از ایــن عضویت در 
حزب PiS نیز ۹0 درصد است. اگر این 
حمایت از دست نرود، خروج از اتحادیه 
بعید است و دولت باید برای حفظ این 

حمایت تالش کند.

در مهمترین انتخابات لهستان چه خواهد گذشت؟

تقابل پوپولیست ها و آزادی خواهان اروپا
حزب قانون و عدالت از 
زمان به قدرت رسیدن 

در سال 2015، به بسیاری 
از موازنه ها و بنیادهای 

دموکراتیک لهستان پشت 
کرده است. این حزب نقش 

دولت به عنوان قهرمان 
ارزش های اجتماعی 

محافظه کار و ضامن رفاه 
اقتصادی را باز طراحی 

کرده است

بسیاری با خوشحالی به 
روزهای خوب گذشته 
می اندیشند که دولت 

اگرچه دست و پا شکسته 
حافظ جامعه بود. همین 
موضوع آن ها را مجاب 

می کند که به سیستم رفاه 
دولتی بیندیشند و PiS این 

توهم را برای آن ها ایجاد 
می کند

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از مقام های وزارت  خارجه آمریکا گفت: اعضای مجمع عمومی سازمان ملل باید 
در نشست قریب الوقوع خود علیه ونزوئال رای بدهند چون دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور این کشور آمریکای التین به 
نقض های گسترده در زمینه حقوق بشر دست زده است. معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: دولت کاراکاس مخالفان 
سیاسی را می کشد، به حامیان اپوزیسیون غذا نمی رساند، قریب به 500 زندانی سیاسی را در حبس نگهداشته و رسانه های خبری 
مستقل را تعطیل کرده است. وی ادامه داد: ایاالت متحده بر این باور است که انتخاب یک نقض کننده حقوق بشر چون ونزوئال 
برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک بی حرمتی به شورای مذکور است که هدفش حفظ حقوق بشر هم در 
ونزوئال و هم در سطح جهان اســت. دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان های غیردولتی از 
کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا به جای ونزوئال، به کاستاریکا رای دهد. مقام های 
کاراکاس مکررا هرگونه انتقاد از وضعیت و سوابق حقوق بشری در ونزوئال را رد کردند. در 
گزارش اخیر میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل به موارد شدید شکنجه، 

سوءاستفاده های جنسی و قتل های فراقانونی در ونزوئال اشاره شده است.

رسانه های متعددی در گزارش خود اعالم کردند که وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه )بیستم مهر ماه( برای کشتی ماهیگیری 
که  هفته گذشته پس از برخورد با قایق گشت زنی ژاپن غرق شده بود، از ژاپن درخواست غرامت کرد. براساس گزارش خبرگزاری 
رویترز، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی )KCNA( منتشر کرده بود، گفت 
که برخورد قایق ها در روز دوشنبه )پانزدهم مهر ماه( عمدی و یک اقدام تبهکارانه از سوی ژاپن بوده است و توکیو باید از بروز چنین 
حوادثی در آینده جلوگیری کند. یک کشتی ماهیگیری کره شمالی روز دوشنبه با قایق گشت زنی ژاپن در منطقه انحصاری اقتصادی 
این کشور برخورد کرده و غرق می شود، خدمه این کشتی نیز توسط گارد ساحلی ژاپن نجات پیدا می کنند. سخنگو که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: ما به شدت از دولت ژاپن خواستاریم تا خسارت مالی ناشی از غرق 
شدن کشتی ما را جبران کند. از طرفی ژاپن مدعی است که کشتی ماهیگیری کره شمالی 
به طور غیرقانونی وارد منطقه انحصاری اقتصادی این کشور شده است. منطقه انحصاری 
اقتصادی ژاپن  )EEZ(، یک منطقه 322 کیلومتری )200 مایلی( اســت که ژاپن حق 

دسترسی به تمام منابع از ماهی تا گاز طبیعی را  دارد.

کره شمالی از ژاپن غرامت می خواهدفشار آمریکا بر ونزوئال برای دورماندن از مجامع بین الملل

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد، طی شش ماه گذشته، 
۱2 منطقه در استان های غزنی، بدخشــان، قندوز، تخار و 

فاریاب به طور کامل از وجود نیروهای طالبان پاکسازی شد.
به گزارش شبکه طلوع، وزارت دفاع افغانستان روز شنبه 
)بیستم مهر ماه( با انتشار گزارشی اعالم کرد، منطقه دشت 
آرچی در اســتان قندوز قندوز بامداد شنبه از وجود طالبان 
پاک سازی شد. طبق اعالم این وزارتخانه، نیروهای ویژه بامداد 
شنبه عملیات خود را در دشت آرچی شروع کردند و با تخریب 

پایگاه های دشمن، خسارت سنگینی به آن ها وارد آوردند.
وزارت دفاع افغانستان افزود، عملیات پاک سازی در برخی 
مناطق تحت کنترل طالبان ادامه دارد. طی شش ماه گذشته، 
۱2 منطقه در استان های غزنی، بدخشــان، قندوز، تخار و 

فاریاب از وجود نیروهای طالبان پاکسازی شد.
در حالی که آمریکا و متحدانش با ادعای مبارزه با طالبان 
و القاعده، تامین امنیت و برقراری نظام مردم ســاالری در 

افغانستان، از ۱۹ سال پیش در این کشور جا خوش کردند، 
طالبان و القاعده نه تنها نابود نشــدند بلکه، بیش از هر زمان 
دیگری قدرت گرفتند و افغانســتان جوالنــگاه گروه های 
تروریستی دیگری مانند داعش، لشکر طیبه، جیش محمد، 

نهضت اسالمی ازبکستان شده است.
طالبان و آمریکا به رغم چند دور مذاکرات طوالنی به توافق 

دو جانبه دست نیافتند.

به گزارش روزنامه ون مینوت فرانســه، تولوز روز شنبه 
)بیستم مهر ماه( دژ جلیقه زردها و مرکز تظاهرات ملی شد.

پس از گذشــت 48 هفته، جلیقه زردها در خیابان های 
شهر تولوز یک بار دیگر بسیج شدند. این شهر میزبان جنبش 
اعتراضی بود که از 26 آبان سال ۱3۹7)۱7 نوامبر 20۱8( 

راه اندازی شد.
این رویداد در تولوز، از ســاعت ۱4 بــه وقت محلی آغاز 
شد و میدان کاپیتول تولوز بار دیگر به روی معترضان بسته 

خواهد بود.
در این پیوند، روزنامه منطقه ای ال دپش دو میدی نوشت: 
انتظار می رود امروز هزاران نفر از جلیقه زردها در تولوز گرد 

هم آیند.
به گزارش این روزنامه فرانسوی، آمار و ارقام اعالم شده در 
شبکه های اجتماعی برای تعداد تظاهرکنندگان متغیر است 
اما پلیس ملی تخمین می زند که تعداد آن ها سه برابر بیشتر 

از شنبه هفته گذشته )سیزدهم شهریور ماه( حدود سه هزار 
نفر باشد. طبق معمول، قرار مالقات جلیقه زردها در ساعت ۱4 

و در منطقه ژان ژورس و ایستگاه مترو آن تعیین شده است.
روزنامه اکتو فرانسه نیز نوشت: این یک فراخوان ملی است 
که از سوی معترضان در فیس بوک، جلیقه زردها راهپیمایی 
خود را برای اعتراض به حقوق بازنشســتگی و دموکراسی، 

عدالت اجتماعی، مالی و زیست محیطی اعالم کردند.

پاکسازی ۱۲ منطقه افغانستان از گروه طالبانتولوز، مرکز شنبه اعتراضی جلیقه زردها
خبرخبر


