
برهم صالح: عراق نیازمند 
اصالحات است

رئیــس جمهوری 
عراق در ســخنانی به 
وجود نقص ساختاری 
در نظام فعلــی در این 
کشــور اذعان کرد. وی 

در عین حــال روابط با آمریکا را مهــم خواند. برهم 
صالح، رئیس جمهوری عراق در گفت وگو با شبکه 
العربیه اظهار کرد: بیانیــه مرجعیت دینی مهم بود 
و در وضعیت حساسی منتشر شــد. همچنین در 
آن بر حفظ کشــور و ضرورت برگزاری انتخابات به 
عنوان روندی برای انتقال مســالمت آمیز قدرت و 
حل مشکالت کشور تاکید شــده بود. ما باید آماده 
جلوگیری از دستکاری انتخابات توسط کسانی که 
در کمین تجربه انتخاباتی کشــور و منحرف کردن 
آن از مسیر واقعی هستند، باشــیم. وی افزود: پس 
از گذشت ۲۰ سال از نظام فعلی عراق، باید به وجود 
نقص ساختاری در نظام حاکمیت و نیاز آن به انجام 
اصالحات حقیقی اذعان کنیم که تنها راه حل و فصل 
آن، مراجعه به آرای ملت است. برهم صالح ادامه داد: 
امیدوارم تحریم کنندگان درباره گزینه هایشان دقت 
کنند. چراکه مشارکت گسترده، تأکید بر اراده بسیاری 
از شهروندان در جنبش اکتبر است که خواستار حفظ 
کشور هستند و این انتخابات، فرصتی برای مشارکت 
آنها در ترسیم نقشه راه آینده کشور است. بخشنامه 
رفتار انتخاباتی که توسط ریاست جمهوری تدوین شد 
بر احترام به نتایج انتخابات تأکید دارد. وی همچنین 
تاکید کرد که دولت باید پس از انتخابات در سریع ترین 
زمان ممکن تشکیل شود؛ چراکه اوضاع کشور قادر به 
تحمل تاخیر در تشکیل دولت نیست و شهروندان نیز 
منتظر آغاز حل و فصل مشکالتشان هستند. صالح 
گفت: در پاســخ به جنبش اکتبر و احزاب سیاسی و 
اجتماعی، کمیته بزرگی از حقوقدانان و کارشناسان 
قانون اساسی را در ریاست جمهوری تشکیل دادیم و 
پیشنهاد فراگیری درباره اصالح قانون اساسی ارائه 
کردیم که پارلمان آتی آن را بررســی خواهد کرد. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به روابط 
بغداد و واشــنگتن نیز تصریح کرد: روابط با آمریکا، 
مهم است و ما دارای منافع مشــترکی هستیم. به 
همین دلیل، نباید روابط دو کشور، به جنبه نظامی 
محدود شود. ما در گفت وگوهای استراتژیک میان 
بغداد و واشنگتن در زمینه های اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی مذاکره می کنیم. برهــم صالح ادامه داد: 
روابط با ایران نیز از نظــر فرهنگی و اجتماعی مهم 
است، چراکه مرزهای جغرافیایی و منافع مشترک 
فراوانــی داریم. رئیس جمهــوری عراق همچنین 
درباره روابط بغداد با کشورهای عربی نیز گفت: روابط 
بغداد با کشورهای عربی تا حد زیادی گسترش یافته 
است و روابط با عربستان، مهم است و همگان اذعان 
می کنند که امنیت جهان عــرب بدون وجود عراق 

برقرار نخواهد شد.
    

افشای ده ها سال رسوایی اخالقی 
کلیسای کاتولیک فرانسه

رئیس یــک هیات 
مستقل تحقیق خبر داد 
که از نیمه قرن بیستم 
هزاران منحرف جنسی 
در کلیسای کاتولیک 

فرانســه به آزار و اذیت کودکان مشــغول بوده اند. 
خبرگزاری فرانسه روز گذشته )یکشنبه( به نقل از 
ژان مارک ساو نوشت که نتایج تحقیقات این هیات 
نشان می دهد که کودکان هدف آزار دستکم ۲ هزار 
و ۹۰۰ تا ۳ هزار و ۲۰۰ کشیش یا سایر اعضای کلیسا 
بوده اند. گزارش ۲ هــزار و ۵۰۰ صفحه ای هیئت 
قرار اســت سه شــنبه )۱۳ مهر( و پس از دو سال و 
نیم تحقیق در بایگانی کلیسا، ســوابق دادگاه ها، 
پرونده های پلیس و مصاحبه با شــاهدان منتشر 
شــود. این هیات مستقل در ســال ۲۰۱۸ توسط 
کلیسای کاتولیک فرانسه و در واکنش به چندین 
رسوایی که این کشور و سراسر جهان را تکان داد، 
ایجاد شد. در بدو فعالیت یک خط تلفن برای دریافت 
اظهارات شاهدان راه اندازی و در ماه های بعد هزاران 
پیام دریافت شد. ۲۲ کارشناس حقوقی، پزشک، 
مورخ، جامعه شــناس و متخصص الهیات در این 
هیئت عضویت دارند. همچنین پیش تر در پی کشف 
گورهای جمعی در استان های بریتیش کلمبیا و 
ساســکاچوان کانادا، کلیسای کاتولیک مجبور به 

عذرخواهی از بومیان این کشور شد. 
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فرشاد گلزاری

 مقولــه انتخابات در ســاختار 
سیاسی تمام کشــورهای جهان به 
عنوان روندی اســت کــه می تواند 
به نوعی برای دولت ها مشــروعیت 
دســت و پا کند. در ایاالت متحده 
که خود را مهد دموکراسی می نامد، 
انتخابات ریاســت جمهــوری که 
پرهیاهوترین رویداد سیاســی در 
این کشور به شــمار می آید، اساساً 
از ســوی کانون های قدرت حمایت 
مادی و معنوی می شود و در ساختار 
باالدستی تصمیم می گیرند که چه 

کسی باید روی کار بیاید. 
در اروپا هم اساســاً مردم میل و 
رغبت زیادی به انتخابات یا کنشگری  
سیاسی - اجتماعی در ساختار قدرت 
کشورشــان ندارند و به همین دلیل 
مانور احزاب پوپولیســم و بسیاری 
از صحنه گردانــان راســت گرای 
اروپایی طی این ســال ها بیشتر از 
گذشته شده اســت. در شرق آسیا 

هم چندان نمی توان از دموکراسی 
در انتخابات سخن گفت. از چین که 
حزب کمونیست با تمام ابزار خود بر 
کشــور احاطه دارد گرفته تا روسیه 
که شــخصی مانند پوتین در حال 
گرداندن صحنه سیاســی - امنیتی 
این کشور است، همه و همه به دنبال 
آن هستند تا اوضاع را بر اساس آنچه 
خودشان فکر می کنند پیش ببرند. 

در خاورمیانــه هــم کــه اوصاًل 
ندایی از دموکراسی برنمی آید. این 
منطقه از گذشــته تاکنون همیشه 
آبســتن خون و جنگ بــوده و حاال 
هم رقابت هــای ژئوپلیتیکی در این 
منطقه تا جایــی ادامه پیدا کرده که 
عماًل نمی توان گفت که رویدادهایی 
مانند انتخابات عراق، سوریه، لبنان 
و حتی ترکیه یک اقدام مفید تلقی 
می شود؛ چراکه در پس این رویدادها 
یا اغراض جناحی به شدت برجسته 
است یا اینکه کشــورهای خارجی 
در حال مهندســی روند انتخابات و 
خروجی آن هستند. به عنوان مثال 
در سوریه ما شــاهد آن هستیم که 
روسیه ســعی کرد تا بشــار اسد در 

قــدرت بمانــد و در انتخابات اخیر 
هم مســکو اولین نقطه ای بود که به 
بشار اســد تبریک گفت. یا در مورد 
انتخابــات عراق که قرار اســت ۱۰ 
اکتبر برگزار شــود، عمــاًل ایاالت 
متحده از یک ســو قصد دارد مهره 
خود را در بغداد ســر کار بیاورد و از 
سوی دیگر ایران، عربستان و حتی 
ترکیه هم به دنبــال منافع خود در 

انتخابات این کشور هستند. 
در لبنــان هم چنیــن وضعیتی 
حاکم اســت اما نقطه دیگری که به 
نوعی عاری از هرگونه دموکراســی 

است، حاشــیه خلیج فارس است. 
همه می دانند که این منطقه دقیقاً 
روی انبــاری از نفــت و گاز و منابع 
بِکر طبیعی قــرار دارد و جمعیتش 
هم چنــدان باال نیســت. به همین 
دلیل کســانی که در کشورهای این 
منطقه زندگی می کنند، اصوالً جزء 
شــهروندان مرفه جهان به حساب 

می آیند. 
به عنوان مثال کسی که در کویت 
به دنیا آمده و پاســپورت این کشور 
را در جیب خود داشــته باشد، یکی 
از معتبرترین شــهروندان روی کره 
خاکی اســت؛ چراکه سطح درآمد، 
رفاه و همچنین حمایت های دولتی 
از شهروندان در این کشور به شدت 
باالست. از ســوی دیگر باید توجه 
داشــت که دولت های عربی سعی 
کرده اند تا در طول این سال ها به هر 
نحوی که شده رفاه و بهترین زندگی 
را برای شــهروندان خود دست و پا 
کنند تا بتوانند بر تمــام امور حاکم 
شوند و به ماجراجویی ها و رقابت های 
درون منطقه ای خود ادامه دهند. بر 
همین اســاس عموماً انتخابات در 
این کشــورها هیچ معنی مشخصی 
ندارد، ولی توجه داشته باشید که در 
مورد برگزاری انتخابات هم در میان 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 

رقابت وجود دارد! 
پارلمان، تابلوی دموکراسی

اولین کشــوری که در حاشــیه 
خلیــج فارس اقــدام بــه برگزاری 
انتخابات پارلمانی کرد، کویت بود. 
این کشــور در یک رویداد سیاسی 
برای آنکــه خود را در میــان رقبا و 
همســایگانش مانند عربســتان، 
عمان، بحرین، امــارات و حتی قطر 
دموکراتیک و مترقی نشــان دهد، 
برگــزاری انتخابــات مجلس ملی 
خود را راه انداخت کــه البته در این 
مجلس بارهــا درگیری هــا میان 
نمایندگان پارلمان رخ داده و حتی 
در اوایل این کشــور نمی توانســت 

روند قانونگذاری را درست اجرایی 
کند. پس از آن سعودی ها، اماراتی ها 
و بحرینی هــا اقــدام به تاســیس 
مجلسشورایی یا پارلمان مشورتی 
کردند تا آنها هم به غرب و اروپایی ها 
بگویند کــه در حــال تغییر کردن 
 هســتند و می خواهنــد خــود را 

دموکراتیک تر کنند. 
عمان هم کشور بعدی بود که به 
نوعی سعی کرد روند پارلمان سازی 
را طی کنــد؛ اما قطــر در این میان 
همچنان تماشاچی بود تا اینکه دو 
روز پیش )شــنبه( اولین انتخابات 
پارلمانی تاریخ این کشــور برگزار و 
دیروز )یکشنبه( هم نتایج آن اعالم 
شــد. در این انتخابــات ۲۵۲ نامزد 
از جملــه ۲۷ زن برای دســتیابی 
به ۳۰ کرســی مجلس شــورا با هم 
رقابت کردند. بر اســاس مواد قانون 
اساسی قطر، مجلس شــورا اختیار 
تصویب قانون، پیشــنهاد قوانین، 
تصویــب بودجه عمومــی دولت و 
کنترل بر دســتگاه اجرایی را دارد 
و وزیران دولت را مورد اســتیضاح 
قرار می دهد و همچنین به آنها رای 

اعتماد می دهد. 
بر اســاس قانون، پارلمان قطر از 
4۵ نماینده تشکیل می شود که ۱۵ 
نفر آن را امیر قطر به صورت انتصابی 
انتخاب می کند و ۳۰ نفر دیگر را باید 
مردم انتخاب کننــد. در این میان 
بســیاری از نامزدهــای زن در ۱4 
حوزه از مجموع ۳۰ حوزه انتخاباتی 
برای کسب یک کرسی در آن حوزه ها 
رقابت کردند اما موضوع این است که 
در این انتخابات حتــی یک زن هم 
نتوانســت به پیروزی برسد. شبکه 
خبری الجزیره هم میزان مشارکت 
در انتخابات مجلس شورای قطر را 

حدود ۶۵ درصد اعالم کرد. 
در همین راســتا خالد بن خلیفه 
آل ثانی، نخســت وزیر و وزیر کشور 
قطر اعالم کرد که ایــن انتخابات به 
معنی شروع دموکراسی در این کشور 

است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. 
باید توجه داشــت کــه قطر طی دو 
دهه اخیر به شدت قصد داشته تا در 
رویداهای منطقه ای و جهانی خود را 
به هر روشی که شده باالتر از رقبایش 
یعنی عربستان و امارات قرار دهد که 
به نظر می رسد این اقدام را به خوبی 

انجام داده است. 
این کشــور نه تنها میزبان جام 
جهانی ۲۰۲۲ خواهــد بود، بلکه در 
پرونده افغانســتان و امضای توافق 
طالبــان و آمریــکا و پرونده هایی 
مانند حمایت از اخوان المسلمین، 
حماس، لیبــی، ســوریه و بحران 
شــورای همــکاری خلیــج فارس 
توانست دســت برتر را داشته باشد 
و بر همین اســاس دوحه اساساً در 
حوزه سیاســت خارجی توانســت 
جایگاه خوبی را کســب کند و حاال 
در کنار ایاالت متحــده و بریتانیا در 
حــال تامین منافع خــود در خارج 
است و با ترکیه هم در سایر عرصه ها 
بازی می کند. بــه همین دلیل قطر 
نیاز به این داشت تا در عرصه داخلی 
هم یک تحولی ایجــاد کند که حاال 
این تحول را باید انتخابات شــورای 
مشورتی بدانیم. ویترینی که دوحه 
برای دموکراتیک نشــان دادنش به 

آن نیاز دارد.

نتایج اولین انتخابات پارلمانی قطر بدون حتی یک منتخب زن اعالم شد؛ 

مشارکت 65 درصدی؛ ویترین دموکراسی دوحه 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

قطر نه تنها میزبان جام 
جهانی 2022 خواهد بود، 

بلکه در پرونده افغانستان، 
حمایت از اخوان المسلمین، 

لیبی، سوریه و بحران 
شورای همکاری خلیج 

فارس دست برتر را دارد 
و بر همین اساس دوحه 

حاال در کنار ایاالت متحده 
و بریتانیا در حال تامین 

منافع در خارج از مرزهای 
خود است 

بر اساس قانون، پارلمان 
قطر از 45 نماینده تشکیل 

می شود که 15 عضو آن را 
امیر قطر به صورت انتصابی 

انتخاب می کند و 30 عضو 
دیگر را باید مردم انتخاب 

کنند، اما واقعیت این است 
که حتی یه زن هم به مجلس 

راه پیدا نکرد
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سازمان ملل با صدور بیانیه ای نسبت به گزارش ها درمورد قتل و اســتفاده از زور علیه مهاجران و آوارگان در منطقه قرقاش 
در طرابلس ابراز نگرانی کرد. به گزارش اســکای نیوز، در پی یــورش مقامات امنیتی لیبی به منــازل و پناهگاه های موقت در 
منطقه قرقاش که منطقه ای مهاجرنشین در طرابلس است، یکی از مهاجران کشته و دستکم ۱۵ تن زخمی شدند و حال شش 
تن وخیم اســت. ســازمان ملل از مقامات لیبی خواست به حقوق بشــر احترام گذاشته 
و عزت تمامی مردم از جمله مهاجــران و آوارگان را در همه حال حفظ کنند. براســاس 
گزارش های مســووالن در اداره مبارز بــا مهاجرت غیر قانونی، در جریــان این عملیات 
امنیتی دســتکم 4۰۰۰ تن از جمله زن و کودک بازداشت شدند. سازمان ملل همچنین 
 گزارش هایی درباره مرگ یــک جوان در اثــر تیراندازی و زخمی شــدن پنج تن دیگر 

دریافت کرد. 

هزاران تن از ساکنان کاتالونیا به امید جدایی از اسپانیا در بارسلونا و در چهارمین سالگرد همه پرسی استقالل دست به راهپیمایی 
زدند. به گزارش اسپوتنیک، اکثریت کاتالونیایی ها به همه پرسی اســتقالل اول اکتبر ۲۰۱۷ رای مثبت دادند که از سوی دولت 
مادرید به عنوان اقدامی غیرقانونی در نظر گرفته شد. این همه پرسی به سرکوب از سوی پلیس و حبس ۹ تن از رهبران کاتالونیا به 
اتهام آشوب و اغتشاش منجر شد. این افراد در ژوئن سال جاری میالدی عفو شدند. صدها 
تن دیگر از فعاالن حامی استقالل نیز شنبه شب با پلیس بارسلونا درگیر شدند. بر اساس 
گزارش خبرگزاری یوروپا پرس دســت کم یک شهروند و سه افسر پلیس زخمی شدند. 
پلیس کاتالونیا اعالم کرده که ۱۵ تن به اتهام سرقت و شورش دستگیر شدند. همه پرسی 
استقالل کاتالونیا در اول اکتبر ۲۰۱۷ توسط دولت منطقه ای کاتالونیا در خصوص استقالل 

این منطقه برگزار شد. 

راهپیمایی هزاران اسپانیایی در حمایت از استقالل کاتالونیاسازمان ملل به قتل رسیدن مهاجران در لیبی را محکوم کرد

برزیلی ها در مرکز چندین ایالت، در اعتراض به دولت فدرال 
دست به تظاهرات زده و خواستار استیضاح رییس جمهورشان 
شــدند. به گزارش رویترز، به گفته رسانه های محلی، سیرو 
گومز، کاندیدای پیشــتاز انتخابات ریاست جمهوری پیش 
رو، در تظاهرات ریو دو ژانیرو شرکت کرد و انتظار می رفت که 
احتماال در تظاهرات سائوپائولو نیز حضور داشته باشد. لوئیس 
ایناسیو لوال دا ســیلوا، رییس جمهور پیشین برزیل که در 
نظرسنجی ها، نسبت به ژایر بولسونارو، رییس جمهور کنونی، 
شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات سال آینده دارد، در 
این اعتراضات شرکت نکرد. تظاهرکنندگان عالوه بر انتقاد 
از بولسوناروی راســت گرا و مدیریت او در زمینه همه گیری 
کرونا، به تورم و قیمت باالی سوخت نیز اعتراض کردند. در 
ریودوژانیرو، این تظاهرات صدها نفر را با حمایت اتحادیه های 
کارگری و احزاب چپ گرا گرد آورد. یک گروه کپســول گاز 

بزرگی با خود به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود: 
گران است؟ تقصیر بولسونارو است. این تظاهرات پاسخی به 
تجمع هواداران بولسونارو در روز ۷ سپتامبر بود. معترضان 
همچنین در مراکز ایاالتی چون سائوپائولو و رسیف و بِلِم در 
شمال این کشور دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات علیه 

رئیس جمهور فعلی، احزاب و کارگران را گرد هم آورد. 

نخست وزیر پاکستان گفت، دیر یا زود ایاالت متحده باید 
دولت طالبان افغانستان را به رسمیت بشناسند. عمران خان 
نخست وزیر پاکســتان در گفتگویی با شبکه خبری تی.آر.
تی ترکیه گفت، با توجه به جلســات کمیته روابط خارجی 
سنای آمریکا مشخص شده اســت که آمریکایی ها بابت به 
دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان شگفت زده 
شده اند. وی همچنین گفت، آمریکایی ها تالش می کنند تا 
یک راه فرار پیدا کنند و یکی از آنها پاکستان است. اگر آمریکا 
منابع مالی افغانستان را همچنان مسدود کند، دولت افغانستان 
فرو می پاشد و بزرگترین بازنده این مساله، مردم افغانستان 
هستند. عمران خان ادامه داد، متوجه شده است که جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا به صورت »ناعادالنه« بابت خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان هدف انتقادهای قرار گرفته 
است و این پرسش را مطرح کرد که وقتی ارتش افغانستان 

متالشی شده، چطور می شود اوضاع موجود در افغانستان را بر 
گردن دیگری انداخت. نخست وزیر پاکستان همچنین افزود: 
طالبان در پی حمالت پهپادی آمریکا و آسیب های ناشی از این 
حمالت در یک برهه زمانی رشد زیادی داشت. مردم آمریکا 
ایده ای در این  باره ندارند که چه اتفاقی در افغانستان می افتد 

ولی مقامات این کشور به خوبی می دانند.

هزاران نفردر برزیل خواستار استیضاح بولسونارو شدندپاکستان: آمریکا دیر یا زود دولت طالبان را به رسمیت می شناسند
خبرخبر


