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 اعالم نتایج انتخابات سه ایالت 
در دومین سه شنبه بزرگ

برتری بایدن  بر سندرز
نتایج دومین سه شــنبه بــزرگ انتخابات 
درون حزبــی دموکرات ها که ۲۰ اســفند در ۶ 
ایالت آمریکا کلید خورد، تاکنون در ســه ایالت 
میشیگان، میسوری و می.سی.سی.پی مشخص 
شد و براســاس آن » جو بایدن « معاون پیشین 
رئیس جمهوری آمریکا توانســته برنی سندرز 
رقیب خود را شکســت دهد. براساس گزارش 
روز گذشــته )چهارشنبه( شــبکه تلویزیونی 
ســی .ان .ان از نتایج دومین سه شــنبه بزرگ، 
اکنون سندرز با شکست بزرگی مواجه شده و با 
وضعیت دشواری در ادامه رقابت های مقدماتی 
مواجه اســت. بایدن در ایالت های میشیگان، 
میســوری و می. سی. ســی. پی توانسته است 
به ترتیــب ۵۲.۸ ، ۶۰.۱ و ۸۱.۱ درصد آرا را به 
دست آورد. سندرز نیز در میشیگان ۳۸ درصد، 
میسوری ۳۴.۵ و می. سی. سی. پی ۱۴.۸ درصد 
آرا را به دست آورد. با توجه به این نتایج، بایدن 
تاکنون بزرگترین آرا هیات نمایندگان مربوط 
به میشــیگان با ۱۲۵ آرا را به دست آورد. سی .
ان .ان گزارش داد، تاکنون بایدن توانسته ۷۴۵ 
آرای هیات نمایندگان را و سندرز نیز ۶۰۹ آرا را 
به دست آورده است. نتایج آرا سه ایالت آیداهو، 
واشنگتن و داکوتای شــمالی همچنان در حال 
شمارش بوده و اعالم نتیجه نهایی این سه ایالت 
تا ســاعت ها به طول خواهد انجامید. انتخابات 
مقدماتی در آمریکا که نزدیک به پنج ماه زمان 
می برد، از این نظر برگزار می شود تا شمار نامزدها 
پیش از برگزاری انتخابات سراســری محدود 
شــود؛ این انتخابات بعنوان ابزاری برای احزاب 
سیاســی در آمریکا با هدف دست یافتن به یک 
وحدت نظر روی یک نامزد پیــش از انتخابات 
اســت. انتخابات مقدماتی آمریکا در برگیرنده 
دو نــوع انتخاب نامزدهای ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکاست که در ابتدا انتخابات با عنوان 
انجمن هــای حزبــی )Caucus( و در پایان 
تشکالت حزبی برای دســت یافتن به  وحدت 
نظر و انتخــاب نامزد نهایی خــود در همایش 
حزبی- سیاسی که به نشست گزینش نامزد نیز 

شهره است، برگزار می شود. 

طبق بند دوم قانون اساســی آمریکا، فردی 
که قرار است نامزد ریاســت جمهوری آمریکا 
شــود باید زاده خاک آمریکا، حداقل ۳۵ سال 
و دســت کم ۱۴ ســال در آمریکا اقامت داشته 
باشــد. پس از پایان یافتن انتخابات مقدماتی 
که به مدت پنج مــاه از ابتدای ســال میالدی 
۲۰۲۰ تا ژوئن ادامه می یابــد، هریک از احزاب 
همایش حزبی خود را برای تعیین نامزد نهایی 
برگزار می کند. حزب  دموکرات همایش حزبی 
خود را بین ۱۳ تا ۱۶ جــوالی )۲۳ تا ۲۶ تیرماه 
۱۳۹۹( در شــهر میلواکی ایالت ویساکنسین 
برگزار می کند؛ البته دیگر شهرهای هوستون، 
تگزاس، میامی  و فلوریدا نیز برای این منظور در 

نظرگرفته شده است. 
حزب جمهوریخواه نیــز همایش حزبی خود 
را قرار است در شهر شــارلوت )Charlotte( در 
ایالت کارولینای جنوبی بیــن ۲۴ تا ۲۷ ماه اوت 
)۳تا۶ شهریور ۱۳۹۹( برگزار کند. مایک کاسکا 
ســخنگوی کارزار انتخاباتی برنی سندرز گفت: 
به خاطر نگرانی از ایمنی و ســالمت عمومی، ما 
گردهمایی امشــب در کلیویلند را لغو می کنیم. 
ما از سوی مقامات اوهایو هشدار عمومی دریافت 
کردیم که نسبت به تجمعات بزرگ در محیط های 
سربســته به خاطر شــیوع کرونا، ابــراز نگرانی 
کرده اند. وی افزود: سناتور ســندرز مایل است 
تاســف خود را به هزاران نفر از مــردم این ایالت 
که برای حضور در ایــن گردهمایی برنامه ریزی 
کرده بودند، ابراز می دارد. با این حال برنامه های 
انتخاباتــی وی، جداگانه مــورد ارزیابی و اعالم 
خواهند شد. این در حالی است که سندرز شامگاه 
گذشته در ایالت میشیگان گردهمایی انتخاباتی 
برگزار کرد و یکی از روحانیون شیعه هم در دفاع از 
وی سخنرانی کرد. بنا به گزارش شبکه بی.بی.سی، 
از طرف دیگرف مناظهر های تلویزیونی سندرز و 
بایدن نیز که قرار است )یکشنبه ۲۵ اسفندماه( در 
آریزونا برگزار شود، بدون حضور مخاطب برگزار 
شود و شبکه »ســی ان ان« که برگزار کننده این 
مناظره است، می گوید که علت حذف تماشاگران 
از این مناظره، نگرانی از شیوع ویروس کرونا است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 تفاسیر بسیار زیادی برای تعریف 
الیگارشی وجود دارد. بسیاری آن را 
شخص ساالرِی سیاسی می دانند و 
بخشی دیگر معتقدند که الیگارشی 
اساســاً مدلی از یک »گروه ساالری 
سیاســی« اســت. به عبارتی دیگر 
طیف دوم اعتقاد دارند که الیگارشی 
)آن هم در قرن کنونی و با شــرایط 
اقتصادی و سیاســی حاکم بر آن( 
بدین معناست که یک گروه خاص، 
ریاست و اداره یک کشور را در دست 
دارند؛ خواه این گروه پنهان کار کند 
یا به صورت آشــکار. فــارغ از ادامه 
تحلیل و تفسیِر الیگارشی، آنچه که 
بسیار قابل توجه خواهد بود این است 
که مصادیق بارز وضعیت الیگارشی 
در دنیا بســیار زیاد است. به عنوان 
مثال بسیاری از اروپایی ها معتقدند 
که ایران، روسیه و چین نمونه هایی 
از نظام های سیاســی هســتند که 
الیگارشی در آنها به صورت تمام قد 
نمایان اســت. در داخــل ایران هم 
معتقدند که ترامپ و دار و دسته اش 
در کاخ سفید نه تنها الیگارشی مسلم 
را بــه تصویر کشــیده اند، بلکه اوِج 

وقاحت نظام سرمایه داری را به دنیا 
نشان داده اند. فارغ از این مسائل باید 
توجه داشت که اخیراً در همسایگی 
ما و در کشور روسیه اتفاق هایی در 
حال رخ دادن است که بسیاری آن 
را خوشــحال کننده و امیدبخــش 
می دانند و برخی دیگر آن را تنها یک 
ویترین سیاسی به حساب می آورند. 

اصالحات و ابهامات! 
اگر به یاد داشــته باشید پوتین 
نزدیــک به دو مــاه پیــش در پیام 
ســاالنه خود به پارلمان روســیه 
از تصمیمــش برای اصــالح قانون 
اساسی روسیه سخن گفت، خبری 
که به نظر می رســید حداقل در آن 
زمان برای بســیاری در روســیه و 
حتی مقام های این کشــور که تازه 
از تعطیالت ســال نو به سر کار خود 
بازگشــتند، رویدادی غیرمنتظره 
بود. چند روز پس از پیشنهاد پوتین، 
پیش نویــس اولیه الیحــه اصالح 
قانون اساســی به دوما ارائه شــد و 
مدت کوتاهی پــس از بحث درباره 
آن، این ســند که ابتدا شــامل ۲۲ 
اصالحیه بود در شور اول تایید شد. 
پیشــنهادهای اصلی پوتین تقویت 
نقش شورای حکومتی، کاهش شمار 
قضات دادگاه قانون اساسی روسیه و 
حق رئیس جمهور بــرای عزل آنها، 

سخت شدن شــرایط برای نامزدی 
انتخابات ریاســت جمهوری و سایر 
مقام های انتخاباتی بود. عالوه بر آن 
پوتین پیشنهاد کرد نقش دوما برای 
انتصاب دولت تقویت شــود و به آن 
اجازه رای دادن به نامزدها برای همه 
وزیران و حــذف اصطالح پی درپی 
از معیارهای انتخاب رئیس جمهور 
برای بیشتر از دو دوره صورت گیرد. 
یک اصالحیه دیگر هــم مربوط به 
اولویت یافتن قانون اساسی روسیه 
بر قوانین بین المللی بود. از آن زمان 
تا امروز طرح اصالحــات در قانون 
اساســی روســیه بیش از دو برابر 
افزایش یافته و در زمــان حاضر در 
آن بیش از ۴۰ پیشنهاد مطرح شده 
اســت. این تغییرات باعث شده کار 
بررســی و تایید الیحه پیشنهادی 
پوتین بیشــتر از آنچه تصور می شد 
با تاخیر مواجه شود.  چند روز پیش 
نیز خبر رســید که به طرح پوتین 
اصالحیه هــای ایدئولوژیکــی هم 
اضافه شده اســت که گویا بسیاری 
از آنها را اعضای گــروه کاری قانون 
اساســی شــامل شــخصیت های 
فرهنگــی و اجتماعی روســیه به 
رئیس جمهور پیشنهاد کرده اند. در 
قانون اساسی روسیه، اصالحیه هایی 
در مورد ایمان به خدا، تحکیم جایگاه 

ازدواج و ملزم شدن دولت به دفاع از 
آن و منع کاهش اهمیت شــجاعت 
مردم در دفاع از میهن اضافه شــده 
اســت. این اصالحیه ها را پوتین در 
آخرین روزی که از نظر قانون امکان 
آن را داشــت به طرح خــود اضافه 
کرد. برخی از پیشنهادهای پوتین 
برای اصالح قانون اساســی روسیه 
به افزایش اختیارات رئیس جمهور 
مربوط می شود هرچند که در ابتدا 
اعالم شده بود هدف از این اصالحات 
کاهــش اختیــارات رئیس جمهور 
اســت. به عنوان مثــال هرچند که 
دوما حق تایید وزیــران و معاونان 
نخست وزیر را بدســت می آورد، اما 

رئیس جمهــور حق انحــالل دوما 
را در صورتی که بیش از یک ســوم 
نامزدهــای پیشــنهادی وی برای 
دولت از سوی پارلمان تایید نشوند 
به دســت می آورد. عالوه بر این، بر 
اساس اصالحیه های قانون اساسی، 
روسای جمهور پیشین روسیه اجازه 
می یابند سناتور مادام العمر شورای 
فدراســیون شــوند و نخست وزیر 
شــخصا در برابــر رئیس جمهــور 
پاســخگو خواهد بود. در این راستا 
اصالحیه های قضایی هم به الیحه 
اصالح قانون اساسی روسیه اضافه 
شــد. به عنوان مثال دادگاه قانون 
اساسی روسیه این حق را پیدا کرد 
در صورت نیاز احــکام دادگاه های 
بین المللــی را که روســیه را ملزم 
به انجــام تعهداتی می کنــد، لغو 
کند. به عقیده منتقدان روند فعلی 
غیرقانونی است؛ چراکه نظام قانونی 
کشــور و حقوق و آزادی های مردم 
را دربرمی گیرد و  اصــل جدا بودن 
قوا را نقض می کند. به همین دلیل 
بســیاری به این روند انتقاد دارند؛ 
اما به هر ترتیب در دومای روســیه 
اتفاقی رخ داده کــه می تواند مهم 

باشد. 
تایید پوتین تا 2024؟!  

دو روز پیش و در آخرین فرصت 
برای تغییرات در الیحه پیشنهادی 
پوتین برای اصالح قانون اساســی، 
موضوعاتــی همچــون برگــزاری 
انتخابات زودهنــگام پارلمانی و به 
صفر رساندن دوره های قبلی ریاست 
جمهوری پوتین گنجانده شــد. اما 
پــس از آن که والدیمیــر پوتین به 
دومای روســیه آمد و دیدگاه های 
خــود را در مورد این پیشــنهادها 
بیان کرد فقط یکــی از اصالحیه ها 
تایید شــد و در نتیجه آن، احتمال 
برگــزاری انتخابــات زودهنــگام 
پارلمانی رد شــد؛ اما صفر شــدن 
دوره های قبلی ریاســت جمهوری 
پوتین امکان پذیر شــد!  اصالحاتی 
که پوتین پیشتر پیشنهاد کرده بود 
در نشســت دوما یا پارلمان روسیه 
بررسی نشد و نمایندگان بدون بحث 
در حمایت از آن رای دادند تا میزان 
رضایت پارلمان روســیه از عملکرد 
رئیس جمهوری به شــکل آشکاری 

نمایان شود. در این میان »والنتینا 
ترشــکووا« از حزب روســیه واحد 
پیشنهاد جدیدی داد و گفته است که 
باید دوره های ریاست جمهوری برای 
رئیس جمهوری کنونی روسیه صفر 
شــود و از قانون اساسی محدودیت 
دوره های ریاست جمهوری را حذف 
کنیم. الکساندر کارلین، عضو حزب 
حاکم روســیه واحد )حزب پوتین( 
هم پیشنهاد مشابهی داد و سرگئی 
میرونف، رهبر حزب روســیه عادل 
از آن حمایــت کرد و تنهــا گنادی 
زوگانــف رهبر حزب کمونیســت 
روســیه بود که بــا این پیشــنهاد 
مخالفت کــرد. به هــر ترتیب این 
مخالفت ها و تاییدهــا زیاد معنایی 
در ساختار سیاســی روسیه ندارد 
و اساســاً منطق و اصل ماجراها در 
این کشور کاماًل در پشت پرده بسته 
می شود. اینکه دیده می شود دومای 
روسیه با ۴۵۰ کرسی در سومین و 
آخرین بررسی این اصالحات با ۳۸۳ 
رای موافق این تغییرات را تصویب 
می کنــد و هیچ قانونگــذاری علیه 
این اصالحــات رای نمی دهد و تنها 
۴۳ تن رای ممتنع اعالم می کنند، 
نشــان می دهد که قرار اســت بعد 
از ۲۰۲۴ هم پوتیــن را در کرملین 
ببینیــم. شــکی وجود نــدارد که 
الیگارش های روس هم با پوتین بر 
صندلی های خود می مانند و آنچه در 
این مدت رخ خواهد داد صرفاً نمایی 
از اصالحات خواهد بود که ریشه آن 
مشخص نیســت. بنابراین ما باز هم 
»ادامه الیگارشــی« در مسکو را با 

سبک و سیاق جدید خواهیم دید.

نگاهی به اقدام دومای روسیه در زمینه سازی برای ابقای پوتین پس از 2024 

ادامة الیگارشی! 
اینکه دومای روسیه با 

4۵0 کرسی در سومین و 
آخرین بررسی با ۳۸۳ رای 
موافق تغییرات محدودیت 
دوره های ریاست جمهوری 

را تصویب می کند و هیچ 
قانونگذاری علیه این 

اصالحات رای نمی دهد، 
نشان می دهد که قرار است 
بعد از 2024 هم پوتین را در 

کرملین ببینیم

طرح اصالحات در قانون 
اساسی روسیه بیش از 
دو برابر افزایش یافته و 
در زمان حاضر بیش از 

40 پیشنهاد در این راستا 
مطرح شده است. این 

تغییرات باعث شده کار 
بررسی و تایید الیحه 

پیشنهادی پوتین بیشتر از 
آنچه تصور می شد با تاخیر 

مواجه شود

سخنگوی طالبان روز گذشته )چهارشنبه( گفت، دستور آزادی مشــروط زندانیان این گروه شبه نظامی که از 
سوی دولت کابل اعالم شده، با توافق امضای شده میان طالبان و آمریکا مغایر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
سهیل شاهین، سخنگوی گروه شبه نظامی طالبان در دوحه گفت: به درستی در توافق صلح امضا شده ماه گذشته 
میالدی بین طالبان و واشنگتن آمده که گروه نخســت از ۵۰۰ زندانی طالبان باید آزاد شوند و سپس گفتگوی بین 
افغان آغاز می شود. وی ادامه داد: ما هرگز آزادی مشروط زندانیان طالبان را نمی 
پذیریم. اگر کسی چنین چیزی را مدعی شــود، بر خالف توافق صلحی است که 
ما ۲۹ فوریه سال جاری میالدی با آمریکا امضا کردیم. محمد اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانســتان یک روز پس از مراسم تحلیف دستور رسمی برای آزادی ۵ 
هزار زندانی طالبان را صادر کرد. در مرحله اول آزادی ۱۵۰۰ زندانی طالبان ظرف 

چهار روز آینده آغاز می شود.

مقامات اتحادیه اروپا از تخصیص بودجه ۱۴۰ میلیون یورویی با هدف تهیه واکســنی برای از بین بردن ویروس 
کرونا خبر دادند. به گزارش نشــریه اشــتاندارد اتریش، اروپایی ها در تالش هستند هرچه ســریعتر برای درمان 
بیماری تنفسی ناشــی از ویروس کرونا یک واکسن تهیه کنند. »اورســوال فون در الین« رئیس کمیسیون اروپا با 
بیان این مطلب از اختصاص بودجه ۱۴۰ میلیــون یورویی برای این منظور خبر داد. بر این اســاس در حال حاضر 
۱۷ پروژه تحقیقاتی سرگرم پژوهش در خصوص ویروس کرونا و راه های درمان 
آن هســتند. به گفته فون در الین در حال حاضر متوقف کردن چرخه گسترش 
ویروس کرونا بســیار حائز اهمیت اســت. روز گذشته ســران کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکســل با اختصاص بودجه ۲۵ میلیارد یورویی 
 برای مقابله با آســیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شــیوع بیماری کرونا 

در قاره سبز موافقت کردند.

بودجه ۱40 میلیون یورویی اروپا برای تولید واکسن کروناطالبان: آزادی مشروط زندانیان مغایر توافق با آمریکاست

رئیس جمهور ترکیه با طرح ایــن ادعا که هدف از 
حضور نیروهای کشــورش در ســوریه اشغال خاک 
این کشور نیست، گفت: از روسیه انتظار داریم تدابیر 
الزم را برای مقابله با نقض آتش بس در ادلب در پیش 
بگیرد. به گزارش سایت النشره، رجب طیب اردوغان، 
در سخنرانی که روز گذشــته )چهارشنبه( در نشست 
حزب عدالت و توسعه داشت، با اشاره به اینکه برقراری 
آتش بس اقدامــات دیپلماتیک برای پایــان دادن به 
بحران ســوریه را آســان تر می کند، تاکید کرد: هدف 
ما از حضور در ســوریه اشغال خاک ســوریه نیست. 
اردوغان با اشاره به اینکه میزان پایبندی دولت سوریه 
و شــبه نظامیان حامی آن به توافق آتش بس مشخص 
نیســت گفت: از االن نقض آتش بس در ادلب هرچند 
جزئی آغاز شده و ما از روســیه انتظار داریم اقدامات 
الزم را برای این مساله در پیش بگیرد. رئیس جمهور 

ترکیه در ادامه مدعی شد: عملیاتی که ترکیه در حال 
حاضر به مدت یک ماه کامــل در ادلب انجام می دهد 
و عملیات ســپر بهار که در این نقطه  آغــاز کرده، در 
واقع عزم ما را بــرای مقابله با تهدیدهــای موجود در 
مرزهایمان نشــان می دهد. او در ادامــه تاکید کرد: 
 تامین امنیت ایست های بازرسی در ادلب از مهم ترین 

اولویت های ماست. 

ائتالف الفتح عراق به ریاســت هــادی العامری اعالم 
کرد شــماری از رهبران سیاسی عراق درباره ابقای عادل 
عبدالمهدی در سمت نخست وزیری این کشور تا انجام 
انتخابات زودهنگام پارلمانی توافــق کردند. به گزارش 
النخیل، یک منبع در ائتالف الفتح گفت، هادی العامری، 
رئیس ایــن ائتالف و عمار حکیم، رهبــر جریان حکمت 
اسالمی عراق در نشســتی با نوری المالکی، رهبر ائتالف 
دولت قانون در خصوص تشکیل دولت جدید عراق پس 
از استعفای محمد توفیق عالوی گفتگو کردند. این منبع 
گفت که در جریان نشست مذکور حاضران به توافق اولیه 
درباره ابقای عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر موقت تا 
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در پایان سال 
جاری میالدی توافق دست یافتند. پیشتر محمد توفیق 
عالوی نخســت وزیر مکلف عراق از تشکیل دولت جدید 
انصراف داد و این پس از دوبار شکســت پارلمان عراق در 

برگزاری نشســت فوق العاده برای اعطای رای اعتماد به 
دولت پیشــنهادی وی بود. همچنین عادل عبدالمهدی 
پیش از این گفته بود حاضر نیست دیگر در سمت نخست 
وزیری عراق بماند. این در حالیســت که حدود سه هفته 
پیش توفیق عالوی، نخست وزیر مکلف به دلیل اختالف ها 
و سهم خواهی  احزاب از تشکیل کابینه عراق انصراف داد 

و همچنان اوضاع این کشور مبهم است.

اردوغان: در پاسخ به نقض آتش بس ادلب تردید نمی کنیمعبدالمهدی در پست نخست وزیری عراق ابقا می شود؟

خبرخبر


