
هم��زم��ان ك�ه    گزارش2
محبوبي�ت دونالد 
ترامپ در نظرس�نجي ها رو به كاهش اس�ت 
صداهايي كه خواستار استيضاح وي هستند، 
بيش�تر ش�نيده مي ش�ود. اواي�ل هفت�ه 
خيابان هاي امريكا شاهد حضور معترضاني 
بود كه شعار استيضاح ترامپ را سر مي دادند 
و در همين حال عده اي از اساتيد روانشناسي 
امري�كا در نامه اي سرگش�اده ترام�پ را به 
ناتوان�ي ذهن�ي مته�م كردند و خواس�تار 
بركن�اري س�ريع وي از ق�درت ش�دند. 
صدها نفر از معترضان امريکايي در خيابان هاي 
نيويورک  عليه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا 
تظاهرات برپا کردند و خواس��تار اس��تيضاح وي 
شدند. شبکه راشاتودي در اين خصوص گزارش 
کرد، اين اعتراضات به عنوان بخشي از تظاهرات 
ملي اس��ت و تظاهرات مش��ابه آن نيز در حدود 
17 شهر در سراسر امريکا از جمله لس آنجلس، 
ش��يکاگو و ديگر ش��هرهاي امريکا برگزار ش��د. 
معترضان امريکا پارچه نوش��ته هايي به دس��ت 
داش��تند که روي برخي از آنها نوشته شده بود: 
»نه، ما يک امريکاي فاشيس��ت نمي خواهيم.« 
از زماني که ترامپ وارد کاخ س��فيد ش��ده مردم 
باره��ا در ش��بکه هاي اجتماع��ي ب��ا راه اندازي 
ImpeachTrump# هش��تگ هايي مانند 

) ترامپ را استيضاح کنيد( خواستار استيضاح و 
عزل وي شده اند. 

در همين ح��ال، در جريان روياروي��ي گروهي 
از معترضان به سياس��ت هاي دونال��د ترامپ با 
طرفداران ترامپ در منطقه  هاليوود لس آنجلس، 
دست کم يک نفر به دست پليس بازداشت شد.  به 
گزارش پايگاه خبري »مرکوري نيوز«، معترضان 
به سياست هاي ترامپ عصر شنبه به وقت محلي 
در منطقه  هاليوود شهر لس آنجلس تجمع کرده 
بودند که با حمله طرفداران ترامپ روبه رو شدند. 
  معترضان ش��عار مي دادند: نه به نژادپرستي، نه 

به فاشيس��م، نه به ترامپ!  در مقابل، طرفداران 
رئيس جمهوري امريکا شعار مي دادند: از هنگام 
روي کار آمدن ترامپ، شهرهاي مختلف امريکا 
ش��اهد برگزاري راهپيمايي هاي ضددولتي بوده 
است که در برخي موارد  با خش��ونت و درگيري 
با طرفداران رئيس جمهوري امريکا همراه ش��ده 
است.  دونالد ترامپ مي گويد که راهپيمايي هاي 
اعتراض آمي��ز علي��ه وي توس��ط دموکرات ه��ا 
سازماندهي شده و رسانه هاي امريکا مردم را عليه 

وي تحريک مي کنند. 
چند روز پيش، براد شرمن يک نماينده دموکرات 
در مجلس نمايندگان امريکا رسماً طرحي براي 
اس��تيضاح دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا 
معرفي کرد. اين اولين باري است که يک نماينده 
کنگره امريکا طرح��ي براي اس��تيضاح ترامپ 
تقديم کرده اس��ت. تقديم چني��ن طرحي عزل 
رئيس جمهور از قدرت را به دنبال نخواهد داشت، 
اما مجلس مورد نظر را ب��ه تصميم گيري درباره 

مراحل بعدي ملزم مي کند. 

   نامه روانشناسان 
پنج پروفسور سرش��ناس امريکايي در نامه اي به 
کنگره تأکيد کردند براس��اس آنچه آنها »انزواي 
ذهني« ترامپ مي دانند، رئيس جمهوري کنوني 
امريکا براي حکومتداري »مناس��ب« نيس��ت. 
اين نامه آنها که در نوع خود بي س��ابقه است، در 
هافينگتون پست به چاپ رسيد. در اين نامه آمده 
است: قدرت رياست جمهوري ناکامي هاي آقاي 
ترامپ را با اثرات مخربي برجسته مي کند. »انزواي 
روانش��ناختي« رئيس جمهوري امريکا از جمله 
درک بسيار ضعيف وي با واقعيت، منجر به انزواي 
خطرناک اياالت متحده امري��کا از مابقي جهان 
شده است. قانون اساسي ما بندهايي درباره عزل 
هر رئيس جمهوري که قادر نيست وظايفش را در 
اين سمت انجام دهد، دارد. اين روانشناسان تأکيد 
کردند: به خاطر کشورمان و جهان به نمايندگان 
منتخبمان تأکيد مي کنيم تا ش��جاعت به خرج 
دهند و گام هاي قانوني که مي ش��ود براي پايان 

رياست جمهوري ترامپ انجام داد، بردارند. 

   وضعيت آشفته ترامپ در نظرسنجي ها
نتايج نظرس��نجي جدي��دي نش��ان مي دهد، 
محبوبيت مردم��ي ترامپ مي��ان امريکايي ها 
به دلي��ل اف��ول نقش رهب��ري واش��نگتن در 
جهان، توقف دس��تور کار رياس��ت جمهوري 
در داخل و اليحه بهداش��ت و درمان نامحبوب 
جمهوريخواهان کاهش يافته است. به گزارش 
ايس��نا، نظرس��نجي جديد واشنگتن پس��ت و 
اي بي س��ي نيوز درباره عملکرد دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري امريکا از بهار نش��ان مي دهد 
که محبوبيت او رو به وخامت اس��ت. با گذشت 
شش ماه از روي کار آمدن، محبوبيت ترامپ از 
۴۲ درصد ماه آوريل به ۳۶ درصد رسيده است. 
ميزان نارضايت��ي از او هم ب��ا 5 درصد افزايش 
ب��ه 5۸ درصد رس��يده اس��ت. در مجموع ۴۸ 
درصد از عملکرد ترامپ »قوياً ناراضي« هستند. 
اين سطح از نارضايتي پيش��تر هرگز براي بيل 
کلينتون و باراک اوباما ديده نشده بود و تنها در 
دور دوم رياس��ت جمهوري جورج بوش چنين 
م��وردي رخ داد. تقريباً نيم��ي از امريکايي ها 
)۴۸ درص��د( معتقدند رهبري کشورش��ان در 
جهان از زم��ان تحليف ترامپ ضعيف تر ش��ده 
اس��ت. در مقابل، ۲7 درص��د گفته اند رهبري 
امريکا قوي تر ش��ده اس��ت. به رغم آنکه ترامپ 
حين کمپين ه��اي انتخاباتي وانم��ود مي کرد 
براي رس��يدن به توافق هايي در راستاي منافع 
کشورش مهارت دارد، اکثريت مي گويند به او 
در مذاکره با رهبران خارجي خصوصاً والديمير 
پوتين، رئيس جمهوري روسيه اعتماد ندارند. از 
سوي ديگر يافته هاي نظرسنجي واشنگتن پست 
و  اي بي س��ي نيوز نش��ان مي ده��د، ۶۰ درصد 
امريکايي ها معتقدند روسيه براي نفوذ در نتايج 
انتخابات تالش کرد. اين ميزان پيش��تر در ماه 
آوريل 5۶ درصد بوده اس��ت. حدود ۴۴ درصد 
نسبت به مداخله روسيه ترديد دارند و معتقدند 

ترامپ از اقدامات آنها سود برده است.

در پي محكوميت    گزارش  يك
گس�ترده بس�ته 
 شدن مسجداالقصي از سوي مسلمانان، رژيم 
صهيونيستي پس از دو روز محاصره مجبور به 
بازگشايي مسجداالقصي شد، اما نخست وزير 
رژيم صهيونيس�تي با افزاي�ش تدابير امنيتي 
دستور داد ردياب ها و دوربين هاي مدار بسته در 
ورودي هاي مسجداالقصي نصب شود. مقامات 
فلس�طيني مي  گويند بستن مس�جداالقصي 
مقدمه  اي براي تقسيم و يهودي سازي آن است. 
رژيم صهيونيستي که از روز جمعه در واکنش به 
عمليات ش��هادت طلبانه فلسطيني ها در صحن 
مس��جداالقصي، درهاي اين مس��جد را به روي 
فلس��طيني ها بس��ته بود پس از دو روز و زير بار 
فش��ارهاي جهان اس��الم از مواض��ع خود عقب 
نشست و مجبور ش��د تا اين مکان مقدس را به 
روي نمازگزاران فلس��طيني باز کند. به گزارش 
خبرگزاري فلس��طين اليوم، بنيامين نتانياهو، 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي ش��نبه شب 
دس��تور داد مس��جداالقصي از ظهر يک شنبه و 
به شکل تدريجي به روي نمازگزاران فلسطيني 
بازگش��ايي ش��ود. نتانياهو پ��س از گفت وگوي 
تلفني ب��ا مقامات امنيتي کابين��ه خود تصميم 
به بازگش��ايي تدريجي مس��جداالقصي گرفت. 

مقامات بس��ياري از کشورهاي اس��المي از روز 
جمعه واکنش ه��اي تندي را به اقدام اس��رائيل 
نشان دادند و گروه هاي مقاومت فلسطين بستن 
مس��جداالقصي را اعالن جنگ ناميدند. به رغم 
بازگشايي درهاي مس��جداالقصي، اما اسرائيل 
تدابير امنيتي را در اين منطقه افزايش داده است. 
نتانياهو دستور داد تا دوربين هاي مداربسته در 
ورودي هاي مسجداالقصي نصب و تدابير امنيتي 

بيشتري اتخاذ شود. 
روز جمع��ه در پي ي��ک عمليات استش��هادي 
جديد در نزديک��ي باب العمود در داخل محوطه 
مسجداالقصي در قدس اشغالي، سه فلسطيني 
به شهادت رسيدند و پنج صهيونيست نيز زخمي 
ش��دند که دو تن از صهيونيست ها در پي شدت 
جراحات وارده به هالکت رس��يدند. در پي اين 
عمليات، پليس رژيم صهيونيس��تي دروازه هاي 
ش��هر قديمي در قدس و مسجداالقصي را بست 
و ب��ه نمازگزاران اج��ازه ورود به اين مس��جد را 
ن��داد. از زمان آغاز انتفاضه س��وم فلس��طين از 
اکتبر ۲۰15، عمليات شهادت طلبانه در قدس 
افزايش يافته است که طي آن دهها تن از نظاميان 
صهيونيس��ت کشته و زخمي ش��دند و اسرائيل 
به رغم افزايش تدابي��ر امنيتي نتوانس��ته مانع 

عمليات شهادت طلبانه فلسطيني  ها شود. 

از س��وي ديگر، جوانان فلس��طيني شنبه شب 
در تالش بودند تا با شکس��تن حصر نظامي وارد 
اين مس��جد ش��وند که با نظاميان صهيونيست 
درگير شدند. ش��ماري از جوانان فلسطيني نيز 
در محله ه��اي قديمي بيت المق��دس تظاهرات 
اعتراضي برگزار کردند و با پليس صهيونيستي 
درگير شدند. ش��اهدان عيني در شهرک سلوان 
بيت المقدس گزارش دادند ک��ه يکي از عناصر 
پلي��س صهيونيس��تي در درگيري ب��ا جوانان 

فلسطيني زخمي شده است. 
   بازتالش براي تقسيم مسجداالقصي 

گروه ها و مقامات فلسطيني بستن مسجداالقصي 
را مقدمه  اي براي يهودي سازي اين صحن مقدس 

مي  دانند. 
به گزارش مرکز اطالع رس��اني فلسطين، خالد 
مش��عل، رئيس س��ابق دفتر سياس��ي جنبش 
مقاومت اسالمي فلسطين )حماس( شنبه شب با 
بيان اينکه مسجداالقصي در برابر خطري بزرگ 
قرار دارد، تأکيد کرد که دش��من صهيونيستي 
س��عي دارد از تحوالت اخير براي اجراي طرح
هاي ش��وم خ��ود و يهودي س��ازي و تقس��يم 
مس��جد مبارک االقصي بهره ببرد. اين درحالي 
است که گيلعاد آردان، وزير امنيت داخلي رژيم 
صهيونيستي روز يک شنبه ادعا کرد حق حاکميت 

در حرم قدسي شريف متعلق به اين رژيم بوده و 
موضع هيچ کش��وري در اين زمينه مهم نيست. 
نخست وزير رژيم صهيونيستي بارها در اظهاراتي 
بي پايه و اساس مدعي شده است قدس همچنان 
پايتخت يکپارچه اسرائيلي ها خواهد بود و تا ابد 
هم بدين شکل باقي خواهد ماند. برخي ناظران بر 
اين باورند که اقدام رژيم صهيونيستي براي بستن 
مسجداالقصي گام آخر اسرائيلي  ها براي تثبيت 
اشغالگري است. بر اس��اس گزارش هاي منتشر 
شده، رژيم صهيونيستي از سال ۲۰15 به  دنبال 
اجرايي کردن طرحي اس��ت ک��ه از آن با عنوان 
تقسيم زماني و مکاني مسجداالقصي ياد مي کند. 
اين طرح که اکنون به  عن��وان قانون در مجلس 
قانونگذاري رژيم صهيونيستي به تصويب رسيده 
از طرح هاي خطرناکي است که با اجرايي کردن 
آن مس��جداالقصي و صحن هاي اطراف آن را به  
عنوان ميراث يهودي مصادره خواهند کرد. اين 
تالش ها به خاطر ترس از واکنش فلسطيني  ها و 

کشورهاي جهان اسالم مسکوت مانده است. 
 حماي�ت کاخ س�فيد از بس�ته ش�دن 

مسجداالقصي
امريکا که از هر اقدام صهيونيس��ت ها در مقابل 
فلسطيني ها حمايت مي کند اين بار نيز از تالش 
اس��رائيل براي بس��ته درهاي مس��جداالقصي 
حماي��ت کرد. دول��ت امريکا ضم��ن حمايت از 
تصميم رژي��م صهيونيس��تي در تخليه کردن و 
بستن مسجداالقصي، از جامعه جهاني مسلمانان 
خواست تا نس��بت به اين مس��ئله تحمل نشان 
دهند. به نوش��ته وبگاه »تايمز اس��رائيل«، کاخ 
س��فيد روز يک ش��نبه با صدور بيانيه اي ضمن 
محکوم کردن عمليات استشهادي مسلحانه در 
مس��جداالقصي، اعالم کرد: »هيچ تحملي براي 
تروريسم نداريم. اين امر با تالش ها براي رسيدن 

به صلح ناسازگار است.«
 در اين بيانيه خطاب به مسلمانان براي سکوت 
کردن در برابر بس��ته ش��دن مس��جداالقصي 
آمده اس��ت: »از همه رهبران جه��ان و مردمي 
که حس��ن نيت دارند، مي خواهيم پيش��رفت و 
جمع بندي اين فرآين��د را درک کنند.« دونالد 
ترام��پ، رئيس جمهور امريکا ک��ه حامي اصلي 
رژيم صهيونيستي است در ماه هاي اخير مدعي 
شده قصد دارد س��فارت امريکا در تل آويو را به 
قدس انتقال دهد؛ اقدامي که در صورت محقق 
شدن مي تواند روند صلح اسرائيل با فلسطيني ها 
را با چالش مواجه کند. اين در حالي اس��ت که 
ترامپ همزمان آمادگي خود را براي ميانجيگري 
بين دو طرف اعالم داش��ته و پايان دادن به اين 
بحران را يکي از اولويت هاي سياس��ت خارجي 

خود اعالم کرده است.

مديركل اطالعات    خبر
ب�ا  مب�ارزه  و 
تروريسم وزارت كش�ور عراق در گفت وگو با 
روزنام�ه الصباح ع�راق اعالم كرد ك�ه ابوبكر 
البغدادي س�ركرده داعش زنده و در خارج از 
اس�ت.  ش�ده  پنه�ان  رق�ه  ش�هر 
به گزارش ايس��نا، ابوعلي البصري، رئيس تيم 
اطالعاتي الصقور و مديرکل سازمان اطالعات 
و مبارزه با تروريس��م عراق در وزارت کش��ور 

اظهار داشت: براساس گروه هاي نظارتي ما که 
اطالعات دقيقي از تح��رکات ابوبکر البغدادي 
دارند، خبر م��رگ او صحت ن��دارد. چون تيم 
اطالعاتي م��ا بيش از س��ازمان هاي اطالعاتي 
کشورهاي عربي و بين المللي تحرکات داعش 
به وي��ژه ابوبک��ر البغ��دادي را تح��ت کنترل 
دارد. روس��يه، ايران و س��وريه اعالم کرده اند 
که البغدادي صددرصد مرده اس��ت در حالي 
که امريکا هن��وز موضع نهايي خ��ود را درباره 

سرنوش��ت البغدادي اعالم نک��رده و مي گويد 
نمي تواند اين مسئله را تأييد کند. 

وي اظهار داش��ت: واقعي��ت نش��ان داد بعد از 
آزادسازي موصل داعش ديگر تنها تهديدي عليه 
عراق و منطقه نيس��ت بلکه به زودي شهرهاي 

بزرگ جهان را هدف قرار مي دهد. 
البصري اظهار داشت: داعش گروه هاي وابسته و 
نوپاي خود را از سوريه و از خاک ترکيه به سراسر 
جهان فرستاده تا با حمايت مالي تندروها به ايجاد 

رعب و وحشت بپردازند.
 رئيس تيم اطالعاتي الصقور افزود: جامعه جهاني 
بايد داعش را محاصره کرده و راه هاي کمک مالي 

آن را ببندد. 
برخي کش��ورهاي حامي تروريس��م و حاميان 
مالي آن را از اين کار باز بدارد. اين کشورها بايد 
بدانند با آتش بازي مي کنند هنوز حمايت مالي 
و انتقال نيرو به داعش از سوي کشورهاي جهان 

صورت مي گيرد.
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   سرکوب اعتراضات دختران کانون اصالح و تربيت مکه
مقامات س��عودي 11 تن از دخت��ران کانون اص��الح و تربيت مکه را 
که نس��بت به وضعيت اين مرکز معترض بودند، بازداش��ت و به زندان 
انداختند. به گزارش تس��نيم، روزنامه هاي س��عودي در گزارش��ي از 
اعتراض 11 تن از دختران کانون اصالح و تربيت شهر مکه و اقدام آنها 
در شکستن شيشه ها و درهاي اين مرکز خبر دادند. به نوشته نشريات 
سعودي، دختران نگهداري شده در کانون اصالح و تربيت شهر مکه به 
شرايط نامساعد اعمال شده بر آنها و سوءرفتار مديريت و کارکنان اين 

مرکز و بي توجهي مستمر به اين موضوع معترض بودند. 
-------------------------------------------------------------

    استقرار ۲۰۰ هزار نظامي در مرز پاکستان با افغانستان
سخنگوي ارتش پاکستان اعالم کرد به دليل تهديدهاي تروريستي، اين 
کش��ور بيش از ۲۰۰ هزار نيرو را در امتداد »خط ديورند« مستقر کرده و 
حدود هزار پاسگاه امنيتي را نيز ساخته است. به گزارش »صداي امريکا«، 
ژنرال آصف غفور، سخنگوي ارتش پاکس��تان به خبرنگاران گفت: دولت 
افغانس��تان نيز ۲۰۰ پاس��گاه امنيتي در امتداد مرز مشترک با پاکستان 
دارد. پس از تشديد تنش ها ميان کابل و اسالم آباد، با ميانجيگري چين و 
سفر هيئت سناي امريکا به دو کشور قرار شد تا دو کشور اقدام هماهنگ 

مشترکي را عليه تروريست ها در دو سوي »خط ديورند« انجام دهند. 
-------------------------------------------------------------

   خشم شهروندان فرانسوي از نتانياهو
صدها تن از شهروندان فرانسوي روز شنبه با برگزاري تظاهرات در پاريس، 
با سفر بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين رژيم به فرانسه مخالفت کردند. به 
گزارش روسيااليوم، شهروندان فرانسوي در اين تظاهرات از سياست هاي 

شهرک سازي و محاصره تحميلي عليه غزه انتقاد کردند. 
-------------------------------------------------------------

   بن سلمان از تنوع فرهنگي مي گويد!
وليعهد سعودي در مصاحبه با يک روزنامه امريکايي از قصد خود براي تغييرات 
در عربستان سخن گفت و ادعاهاي واهي ديگري را عليه انقالب اسالمي ايران 
مطرح کرد. روزنامه عکاظ س��عودي ک��ه از آن به روزنام��ه نزديک به دربار 
عربستان ياد مي شود، در شماره ديروز خود در گزارشي به قلم عبدالرحمن 
العکيمي با اشاره به محورهاي مصاحبه وليعهد سعودي با روزنامه امريکايي 
نوشت: محمد بن سلمان تأکيد کرد که تنوع فرهنگي بسيار مهم است و گفت 
که »بدون آن، ما در نهايت به وضعيتي نظير کره شمالي دچار خواهيم شد. 
با ادامه همپيماني امريکا با عربستان، بي شک ما بيشتر در متغيرهاي جهاني 
ادغام خواهيم شد.« وليعهد س��عودي در بخش ديگري از مصاحبه خود به 
انقالب اسالمي ايران حمله کرد و افراط گرايي ديني موجود در عربستان را 
به جاي آنکه ريش��ه در فرقه وهابيت تکفيري بداند، به زعم خودش ناشي از 
پيامدهاي انقالب اسالمي ايران دانست. اين نويسنده سعودي در ادامه نوشت: 
»وليعهد سعودي )به ادعاي واهي خود( رويکرد ديني افراطي در عربستان را 
پديده اي نسبتاً جديد در نتيجه انقالب ايران در سال 1979 ميالدي و اشغال 
مسجدالحرام در مکه مکرمه از س��وي افراط گرايان در همان سال به عنوان 

واکنشي به افراط گرايي فارسي شيعي توصيف کرد.«

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

مقام ارشد وزارت کشور عراق خبر مرگ ابوبکر البغدادي را تکذيب کرد

تظاهرات خياباني استيضاح ترامپ در 20 شهر امريکا

حصر مسجداالقصي  با مقاومت فلسطینیان  دو  روزه  شكست

 مسكو: معارضان سوري 
ديگر خواستار بركناري اسد نیستند

هرچند مذاكرات اخير سوري- س�وري در ژنو به نتيجه اي نرسيد 
ولي نماينده روسيه در اين مذاكرات مي گويد كه معارضان سوري 
ديگر خواستار سرنگوني بشار اسد، رئيس جمهور سوريه نيستند. 
آلکسي بوروداوکين، سفير روسيه در ژنو که در دور اخير مذاکرات صلح 
سوريه در ژنو حضور داشته روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفته که 
مذاکرات سوريه به رهبري سازمان ملل که دور اخير آن در ژنو برگزار شد، 
شانس پيشرفت پيدا کرده، چراکه درخواست ها براي سرنگوني بشار اسد 
رئيس جمهور سوريه از قدرت، از بين رفته است. وي تأکيد کرد: دور هفتم 
مذاکرات سوريه که جمعه به پايان رسيد، نتايج مثبتي به همراه داشته 
اس��ت به خصوص اصالح رويکرد مهم ترين گروه مخالف دولت سوريه. 
بوروداوکين افزود: ماهيت تصحيح و اصالح اين رويکرد آن اس��ت که در 
جريان مذاکرات اخير مخالفان س��وري هرگز خواستار استعفاي فوري 
بشار اسد، رئيس جمهور و دولت مشروع سوريه نشده اند. مخالفان دولت 
س��وريه و حاميان آنها در غرب و پايتخت هاي کش��ورهاي خليج فارس 
درک کرده اند که ابتدا بايد صلح حاکم شود و بعدا اصالحات سياسي مورد 
مذاکره قرار گيرد. پيش از اين امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه نيز 
گفته بود که حمايت از کناره گيري بشار اسد ديگر اولويت پاريس نيست. 
امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه در تازه ترين موضع گيري خود هم 
گفته که هرچند با روس ها بر سر سوريه اختالف نظر دارد، ولي مذاکراتش با 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه کمک کرده که در موضوع سوريه 
پيشرفت داشته باشند. وي گفته است: »در حالي که موضع من اين است 
که اهميتي به برکناري بشار اسد از قدرت به عنوان يک امر ضروري براي 
حل بحران سوريه نمي دهم، والديمير پوتين يک متحد بشار اسد است.« 
جمعه هفته قبل نيز مقام هاي امريکايي و روس از يک توافق دوجانبه بر سر 
آتش بس در جنوب غربي سوريه در نزديکي مرزهاي سرزمين هاي اشغالي 
خبر دادند که به گفته منابع عربي، روسيه تضمين مي کند امنيت مناطق 
جنوب غربي سوريه به خصوص جوالن به همان وضعيت قبل از شروع جنگ 
در سوريه برگردد و در مقابل، امريکا و متحدان نيز بعد از شش سال تالش، 
بشار اسد را به عنوان رئيس جمهور مشروع سوريه مي پذيرند. هرچند رکس 
تيلرسون، وزير خارجه امريکا بالفاصله بعد از اين توافق گفت که بشار اسد 
رئيس جمهور سوريه در نهايت از رأس قدرت کنار خواهد رفت، ولي منابع 
غيررسمي مي گويند که امريکا تمايل دارد بقاي بشار اسد را در ازاي تأمين 

امنيت اسرائيل در مرزهاي جنوب غربي سوريه قبول کند. 
   مذاک�رات قريب الوقوع روس�يه، اس�رائيل و امري�کا درباره 

سوريه
وزير جنگ اس��رائيل در گفت و گو با روزنامه کامرسانت روسيه گفته که 
کارشناسان روسيه، امريکا و اس��رائيل در وين درباره ايجاد منطقه امن 
در جنوب غرب سوريه مذاکره خواهند کرد، ولي زمان دقيقي براي اين 
مذاکرات مشخص نکرده اند. به گزارش ايسنا، آويگدور ليبرمن، وزير جنگ 
اسرائيل در مصاحبه با روزنامه کامرسانت چاپ روسيه گفت: اسرائيل از هر 
تالشي با هدف آرام کردن اوضاع در کل خاک سوريه از جمله در منطقه 
جنوب غربي حمايت مي کند. ليبرمن ادامه داد: فعاًل امکان ارزيابي کامل 
تحوالت وجود ندارد زيرا در حال حاضر ما از اطالعات دقيق و جزئيات مهم 
با خبر نيستيم، مسائلي وجود دارد که براي ما مناسب تر است و ما از اين 
ابتکارها بيشتر استقبال خواهيم کرد. ليبرمن در بخش ديگري از سخنانش 
اظهار داشت: اسرائيل قصد ندارد در امور سوريه دخالت کند. ما فقط زماني 
دخالت مي کنيم که حاکميت اسرائيل نقض شود. ما به هيچ عنوان اجازه 
تقويت ايران در جنوب س��وريه را نخواهيم داد. او گفت: ايران به تدريج 
سوريه را به پايگاه و سکويي جهت حمله عليه اسرائيل تبديل مي کند و 
به همين دليل ما تالش مي کنيم تا ايراني ها اصاًل در سوريه نباشند و اين 
يکي از شرايط اصلي ما در مذاکرات است. روزنامه نيويورک تايمز شنبه 
شب در گزارشي مدعي ش��د ايران با احداث يک جاده ۲۴ کيلومتري در 
مرز عراق، قصد دارد گذرگاهي از مرز خود به عراق و س��وريه ايجاد کند. 
نيويورک تايمز بدون ارائه شواهد و مدارک موثق مدعي شده اين جاده، 
بخشي از مسيري است که ايران براي وصل کردن مرزهاي خود به عراق و 
سوريه در نظر گرفته و از طريق آن نيروهاي شبه نظامي، هيئت هاي ايران، 

کاالهاي تجاري و تجهيزات نظامي خود را انتقال مي دهد.

تاخت و تاز اردوغان در سالگرد كودتا
مشترکين ش��بکه مخابراتي ترکسل در ترکيه شب س��الروز کودتاي 
15 ژوئيه هديه اي از سوي رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه 
داشتند. آنها هنگام تماس با تلفن هاي همراه خود به جاي بوق تماس، 
پيام اردوغان را مي شنيدند که مي گفت: »به عنوان رئيس جمهور، روز 
ملي دموکراس��ي و اتحاد را تبريک گفته و آرزوي س��المتي و آرامش 
براي قهرمانان اين حادثه کرده و از خداوند براي شهداي کودتا آمرزش 
مي طلبم.« اين هديه  اردوغان براي مردم ترکيه بود که با بسته اينترنتي 
رايگان ترکسل همراه ش��ده بود، اما با مروري کوتاه و يک سال بعد از 
کودتا و نحوه برگزاري س��الگرد آن مي توان درياف��ت که پيام تبريک 
اردوغان و اين بسته هدايايي نيستند که تمام مردم ترکيه انتظار آن را 
مي کشند و بخش قابل توجهي از آنها نه تنها همان اندازه اي که اردوغان 
انتظ��ار دارد با او همدلي نمي کنن��د بلکه ديگر نه اعتق��ادي به وجود 

دموکراسي در کشورشان دارند و نه اتحادي. 
يک سال قبل و در شامگاه 15 ژوئيه بود که جت هاي جنگي در آسمان 
آنکارا، مرکز ترکيه و استانبول به پرواز درآمدند و واحدهايي از ارتش با 
تانک پل هاي بسفر و سلطان محمد فاتح را بستند، خطوط تلفن دست کم 
در اين دو شهر و ازمير قطع شدند و بيانيه اي به نام نيروهاي مسلح ترکيه 
از تلويزيون دولتي ترکيه پخش شد با اين مضمون که ارتش براي حفظ 
دموکراسي و حقوق بشر در ترکيه، اداره امور را در دست گرفته و با حفظ 
رابط خارجي، حاکميت قانون را در اولويت قرار مي دهد. اردوغان آن شب 
در آنکارا نبود بلکه براي گذراندن تعطيالت در شهر ساحلي مرمره اقامت 
کرده بود و از هتل محل اقامتش پيام تصويري به هوادارانش فرستاد و از 
آنها خواست تا با ريختن به خيابان ها، در مقابل کودتاچيان مقاومت کنند. 
اين پيام تصويري کار خود را کرد و روند وقايع معکوس ش��د تا آنکه در 
ساعات اوليه روز بعد کودتا شکست خورده و بسياري از عوامل آن دستگير 
شدند. به اين ترتيب، پنجمين کودتاي ترکيه برخالف چهار کودتاي قبل 
در سال هاي 19۶۰، 1971، 19۸۰ و 1997 به سرعت شکست خورد، 
اما پيامدهاي آن تاکنون پايان نيافته و در اثر آن، بيش از 15۰ هزار نفر از 
کارمندان دولتي به اتهام حمايت از کودتا از کار اخراج شده اند، جداي از 
آن 5۰ هزار نفري که با همين اتهام دستگير و زنداني شده اند. اين موج از 
تصفيه که حتي تا قبل از سالگرد کودتا هم ادامه داشته بر روابط خارجي 
اين کشور و به خصوص کشورهاي اروپايي تأثير منفي گذاشته تا آنجا که 
اردوغان حکومت هاي کشورهايي مثل آلمان و هلند را با عبارات نازيسم 

و فاشيسم توصيف کرده است. 
جداي از روابط خارجي، بيشترين تأثير کودتا در داخل اين کشور بوده 
که نماد آن راهپيمايي با عنوان عدالت بود که کمتر از يک هفته قبل از 
سالگرد کودتا برگزار شد. برگزاري اين راهپيمايي به ابتکار کمال قليچدار 
اوغلو، رهبر جمهوري خلق بود که حرکت خود را از ميدان هالل احمر 
آنکارا شروع کرد تا بعد از ۲5 روز و با طي بيش از ۴۰۰ کيلومتر در گرماي 
۳5 درجه، با صدها هزار هوادار خود به ميدان مال تپه در استانبول بيايد و 
بگويد: »ترکيه در شرايط ديکتاتوري به حيات خود ادامه نمي دهد.« اين 
تظاهرات و استقبال از آن نشان داد که يک سال بعد از کودتا، وضعيت 
حاد دوقطبي از موافقان و مخالفان اردوغان نماي کلي وضعيت داخلي 
اين کشور است، چنانکه نتيجه همه پرسي قانون اساسي در 1۶ آوريل 

گذشته هم اين تصوير را به نمايش درآورد. 
شايد اردوغان انتظار رأي بااليي براي تصويب 1۸ مورد از اصالح قانون 
اساسي داشت اما 51/۴1 درصد رأي موافق در برابر ۴۸/59 درصد رأي 
مخالف برخالف انتظار او بود. هرچند اصالحات مورد نظرش با اين نتيجه 
هم به تصويب رسيد، اما رأي قابل توجه مخالفان نشان داد تغيير نظام 
سياسي با همه پرسي حمايت قاطع مردمي نداشته و تنها کمي بيش از 

نيم مردم به آن اصالحات پاسخ مثبت داده اند. 
با وجود اين، اردوغان راه خود را ادامه مي دهد و در مراسمي به مناسبت 
سالگرد کودتا در برابر پارلمان وعده داد اگر پارلمان اليحه احياي اعدام 
را تصويب کند، لحظه اي در تأييد آن تردي��د نخواهد کرد و در همين 
مراسم از قليچدار اوغلو انتقاد کرد که کودتاي يک سال قبل را با عبارت 
»کودتاي کنترل شده« توصيف کرده است. سخنراني يک هفته قبل 
قليچدار اوغلو در مال تپه استانبول و اين مراس��م در آنکارا به روشني 
وضعيت دوقطبي را در سالگرد کودتا نش��ان مي دهد که نه تنها هيچ 
نشاني براي تغيير اين وضعيت ديده نمي شود بلکه ادامه پاکسازي ها 
و دستگيري ها و حتي به ميان آمدن حرف احياي اعدام، باعث تداوم و 
تشديد اين وضعيت مي شود که همين نيز بدون شک و ترديد به ثبات 

سياسي اين کشور لطمه وارد مي کند.

اردوغان: سر خائنان كودتاچي  را  جدا  مي كنم

رئيس جمهور تركيه در تجمعي كه ش�ب گذشته به مناسب است 
اولين سالگرد كودتاي نافرجام اين كشور برگزار شد، بار ديگر وعده 
خود مبني بر اجراي مجدد مجازات اعدام در اين كشور را تكرار كرد. 
به گزارش تس��نيم، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه شنبه 
شب در تجمعي که به مناسبت اولين سالگرد کودتاي نافرجام در اين 
کشور برگزار شده بود، وعده داد همه »خائنان به ملت« ترکيه مجازات 
خواهند شد. اردوغان اظهار داش��ت: »پيش از هر چيز سر اين خائنان 
را از بدن جدا خواهيم ک��رد.« او همچنين بار ديگر وعده خود مبني بر 
اجراي مجدد مجازات اعدام در ترکيه را تکرار کرد. رجب طيب اردوغان 
همچنين در اين مراس��م از طرح اس��تفاده از لباس يک شکل »مانند 
گوانتانامو« براي افراد مظنون به دست داشتن در کودتاي نافرجام سال 
گذشته سخن گفت. طرح اس��تفاده از لباس يک شکل براي مظنونان 
کودتاي سال گذشته پس از آن صورت مي گيرد که يکي از افراد متهم 
به دخالت در اين کودتا با تيشرتي که روي آن کلمه »قهرمان« به زبان 
انگليسي نقش بسته بود، در دادگاه حاضر شد. به دنبال کودتاي نافرجام 
سال گذشته در ترکيه که حدود ۲5۰ کشته برجا گذاشت، حدود 15۰ 
هزار نفر در اين کشور يا از کار برکنار يا تعليق شدند. بيش از 5۰ هزار 
تن نيز به دنبال اين کودتاي نافرجام بازداش��ت شدند. از سوي ديگر، 
ژان کلود يونکر، رئيس کميس��يون اروپا روز يک شنبه در سخناني از 
ترکيه خواست اگر اميدوار به پيوس��تن به اتحاديه اروپاست، به ارزش 
دموکراتيک پايبند باشد. يونکر در س��رمقاله اي که در هفته نامه بيلد 
آلمان منتشر شده، نوشته است: هر کسي که مي خواهد به اتحاديه اروپا 
ملحق شود، در حال پيوستن به يک اتحاديه از ارزش هاست. ترکيه بايد 
به طور شفاف رنگ هاي اروپايي خود را نشان دهد و قاطعانه ارزش هاي 

اساسي اروپايي را در قلب و جان خود قرار دهد.


