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کش�میر: تظاهرات در کش��میر به درگیری های 
خونین منجر شد. شهر سرینگر، مرکز منطقه کشمیر 
تحت کنترل هند ش��اهد برپایی تظاه��رات مردم بود. 
معترضان در این تظاهرات به س��مت نیروهای پلیس 
س��نگ پرت��اب کردن��د. پلیس ب��رای متف��رق کردن 
معترضان به س��مت آنها گاز اشک آور شلیک کرد. در 
این تظاهرات بیست نفر زخمی شدند. ارتباطات مردم 
نیز در س��رینگر از طریق تلفن همراه مختل شد و این 
کار بنا به دالیل امنیتی برای جلوگیری از سازماندهی 
م��ردم از این طریق انجام ش��د. ای��ن تظاهرات پس از 
آن بر پاش��د که درگیری های مس��لحانه شدیدی بین 

نیروهای امنیتی و شبه نظامیان مخالفان رخ داد.

روسیه: سفیر ازبکستان در روسیه گفت: 2 کشور 
در مورد ساخت نیروگاه هسته ای در ازبکستان به توافق 
رسیدند و در حال حاضر طرح ساخت نیروگاه هسته ای 
تدوین می ش��ود. بهرام اشرف خان اف افزود: ارزش کلی 
این طرح 13 میلیارد دالر است که معادل 11 میلیارد 

و 300 میلیون دالر آن از روسیه می باشد. 

اتیوپی: در اثر وقوع انفجار در میان جمعی از مردم 
که به نش��انه اعالم حمایت از »أبی أحمد« نخست وزیر 
اتیوپی در آدیس آبابا پایتخت این کش��ور تجمع کرده 
بودند، شماری از افراد زخمی شدند. خبرگزاری رویترز 
به نقل از یک مسئول محلی گزارش داد که این انفجار در 
واقع تالشی برای ترور نخست وزیر در جمع طرفدارانش 
بود که ناکام ماند. دفتر نخست وزیری اتیوپی اعالم کرد 

که در این انفجار ۸3 نفر زخمی شدند.

مص�ر: مردم مصر ک��ه از بحران های سیاس��ی و 
اقتصادی در این کش��ور رنج می برند، اعتراضات خود 
علیه سیاست های »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور 
این کش��ور را در صفحات توئیتر و دیگر ش��بکه های 
اجتماعی تش��دید کردند. فعاالن مصری از السیس��ی 
خواس��تند تا به تعهدات قبل��ی خود عمل کرده و این 
س��خن خ��ود را که گفته ب��ود »اگ��ر مصری ها از من 
بخواهند از قدرت کنار بروم، کنار خواهم رفت« عملی 

کرده و از قدرت کناره گیری نماید.

کره جنوبی: سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد 
واشنگتن و سئول با تعلیق دو برنامه همکاری های نظامی 
برای مدت نامعلوم موافقت کرده اند. دانا وایت گفت: »در 
راستای حمایت از نتایج نشست سنگاپور و با هماهنگی 
متحدمان در کره جنوبی، جیمز متیس برخی رزمایش ها 
را برای مدت نامعلوم معلق کرده است.« ترامپ دو هفته 

پیش در سنگاپور با رهبر کره شمالی دیدار کرد. 

ذرهبین

هشدار درباره فروپاشی اتحادیه اروپا 
رئی��س پارلم��ان اروپا در گفت وگو با یک رس��انه 
آلمانی ضمن هش��دار درباره فروپاش��ی اتحادیه اروپا 
گفت که باید در زمینه مس��ئله پذیرش پناه جویان به 

راهکاری اروپایی دست یافت.
»آنتونی تایانی« ضمن هش��دار درباره فروپاش��ی 
اتحادیه اروپا خواستار راهبرد مشترک کشورها در مورد 
پذیرش پناه جویان ش��د. قرار است مقامات اروپایی در 
بروکس��ل در مورد مس��ئله پناه جویان نشستی داشته 
باشند. تایانی گفت: در زمینه مسئله پناه جویان نمی توان 
بر طبق راهب��رد ملی اقدام ک��رد و واکنش به موضوع 
پناه جویان نباید به فروپاشی اتحادیه اروپا منجر شود و 
اگر هر کدام از کشورهای عضو بر طبق منافع خود عمل 
کند در این صورت اتحادیه اروپا متالشی می شود. وی 

گفت که ثبات اروپا به آلمان بستگی دارد.
ای��ن مقام اروپایی گفت: در ای��ن زمینه ما به راهبر 
اروپای��ی نیازمندیم و من امی��دوارم که حزب دموکرات 
مسیحی و سوسیال مسیحی در آلمان هم بتوانند به توافق 
برس��ند. وی با اش��اره به انتخابات محلی در ایالت بایرن 
ک��ه پاییز آینده برگزار می ش��ود هم گفت: ثبات اروپا به 
ثبات آلمان بستگی دارد و راهکار در حفاظت از مرزهای 

خارجی و نه مرزهای داخلی در اتحادیه اروپاست.
آلم��ان از آغ��از بح��ران پناه جوی��ان، در می��ان 
کش��ورهای اروپایی پذیرای بیش��ترین تع��داد پناه جو 
ب��وده اس��ت. این اق��دام در میان کش��ورهای اروپایی 
منتقدان سر سختی داش��ته است. ضمن اینکه مدتی 
است که در داخل دولت آلمان هم دو حزب هم پیمان 
سوسیال  مسیحی و دموکرات مس��یحی در این زمینه 
دچار اختالف ش��ده اند. هم حزبی ه��ای مرکل - حزب 
دموکرات  مس��یحی - خواس��تار تداوم سیاست کنونی 
پذیرش پناه جویان هس��تند و حزب سوسیال مسیحی 
طرحی ب��رای پذیرش پناه جویان ارائه داده اس��ت که 
بر طب��ق آن می توان راحت ت��ر پناه جویانی که به مرز 
آلمان می رسد را اخراج کرد. تالش ها برای حل مسایل 
موجود ادامه دارد. در صورت تداوم شکاف میان احزاب 
این خطر وجود دارد ک��ه دولت کنونی آلمان که پس 
از انتخاب��ات پارلمانی و به دنبال چندی��ن ماه رایزنی 

تشکیل شد، نتواند به کار خود ادامه دهد.

نیمچهگزارش

بازگشت آوارگان سوری 
در دی��دار صدراعظم آلمان با رئیس جمهور لبنان درباره آوارگان س��وری و 
لزوم بازگشت آنها به کشورشان صحبت و تأکید شد نباید این موضوع به راه حل 

بحران سوریه ارتباط داده شود.
 »آن��گال م��رکل« صدراعظم آلمان که وارد لبنان ش��د، با »میش��ل عون« 
رئیس جمهور این کش��ور دیدار ک��رد. عون در این دیدار خواس��تار کمک آلمان 
در حمای��ت از موضع لبنان برای بازگش��ت تدریجی آوارگان س��وری به مناطق امن 
در س��وریه شد. میش��ل عون در ادامه گفت: اگر راه حل در س��وریه به تأخیر بیفتد چه 
کسی بازگشت آوارگان به کشورشان را تضمین می کند؟ وی تصریح کرد: لبنان متحمل 
مس��ایل بس��یاری در نتیجه حضور آوارگان سوری ش��ده، آوارگانی که تعداد آنها حدود 
یک میلیون و ۸00 هزار اس��ت و دیگر تحمل بیش��تر نداریم، کمک های بین المللی هم 

جوابگوی مشکالت لبنان در این حوزه نیست.

سرخط
نگاه تل آویو به یونان و قبرس

رژی��م صهیونیس��تی در راس��تای تقویت نظام��ی و امنیتی درپ��ی افزایش 
همکاری های نظامی و امنیتی با کشورهای حوزه بالتیک برآمده است.

آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم اس��رائیل همراه با »س��اواس آنگلیدس« 
وزیر دفاع قبرس و »پانوس کامنوس« وزیر دفاع یونان جمعه گذشته در نشست 
س��ه جانبه ب��ا میزبانی قبرس از تحکیم روابط امنیت��ی، نظامی و اجرای عملیات 
امداد در دریای مدیترانه س��خن گفتند. لیبرمن در نشست خبری از مقابله با چالش 
مهاجرت ه��ای غیر قانونی و مقابله با کش��ورهای س��رکش در منطق��ه خبر داد و گفت: 

»بسیار بهتر است که به طور مشترک با این تهدیدها مواجه شویم.«
 وزی��ر دفاع یون��ان نیز در این نشس��ت خبری گف��ت: »ما موافقیم ک��ه خطرها و 
تهدیدهای ناش��ی از مناطق بحران در همسایگی ما یک چالش گسترده تر برای دفاع از 

کشور و امنیت مردم در سال های آینده ایجاد می کند.«

بحران
یورش به حامیان شیخ زکزاکی

نیروهای امنیتی نیجریه در مناطقی از این کش��ور به حامیان شیخ زکزاکی 
که تظاهرات مس��المت آمیزی را برگزار کرده بودند، یورش برده و به روی آنها 

آتش گشودند.
اقدامات س��رکوبگرانه نیروهای نیجریه علیه حامیان شیخ زکزاکی همچنان 
ادامه دارد. ش��ماری از حامیان ش��یخ زکزاکی در نقاطی از نیجریه در اعتراض به 
تداوم اسارت وی توسط ارتش این کشور دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده بودند.  
مناب��ع آگاه اعالم کردند که نیروهای امنیتی نیجریه ضمن یورش به تظاهرات کنندگان، 

به روی آنها آتش گشودند. 
در این حمله وحشیانه شماری از حامیان شیخ زکزاکی به شدت زخمی شدند. این 
در حالی اس��ت که اخیرا شیخ زکزاکی و همسرش برای محاکمه به دادگاه منتقل شده 

بودند اما قاضی در دادگاه حضور نیافت.

حقوق بشر

اردن و بازی قرن  

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

اردن ای��ن روزها با تحوالت قابل توجهی همراه اس��ت که 
محور آن را رایزنی مقامات عربی و آمریکایی و البته سفر مقامات 
اروپایی تشکیل می دهد. در روزهای اخیر، »جرد کوشنر« داماد 
و مشاور رئیس جمهور آمریکا با سران عربستان سعودی، اردن، 
مصر، قطر و رژیم صهیونیستی دیدار و درباره تالش های دولت 

ترامپ برای تحقق سازش بین تشکیالت خودگردان فلسطین 
و رژیم صهیونیستی گفت وگو کرده است.

در حالی که رایزنی های فرستادگان رئیس جمهور آمریکا 
با مقام های ارشد برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
درباره طرح موسوم به »معامله قرن« ادامه دارد، وزیر خارجه 

آمریکا در واشنگتن از پادشاه اردن میزبانی کرد.
در همی��ن ح��ال »عب��داهلل دوم« در اولین دی��دارش با 
مقام ه��ای آمریکایی، با »مایک پامپئ��و« دیدار کرد و میزبان 
آمریکایی برای او »ش��ام کاری« ترتی��ب داد. در همین حال 
روزنام��ه صهیونیس��تی »معاری��و« در خبری نوش��ت که به 
گفته برخی منابع اردنی، در س��فیر دوش��نبه هفته گذش��ته 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به اردن، 
»محمدبن س��لمان« ولیعهد عربس��تان نیز در کاخ پادشاهی 

اردن حضور داشته است
پیش از این نیز آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در س��فری 

دوره ای باردیگر راهی خاورمیانه شده است. محور این سفر را 
نیز اردن و لبنان تش��کیل می دهد. صدر اعظم آلمان در دیدار 
با عبداهلل دوم در اردن، خواس��تار مقابله با سیاست های ایران 
در خاورمیانه شد و این سیاست ها را تهاجمی و ستیزه جویانه 
خوان��د. نکته قاب��ل توجه آنکه در یک هفت��ه اخیر و پیش از 
س��فر آنجال مرکل، نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
»جرد کوش��نر« داماد و مش��اور ترامپ نیز به ترتیب به اردن 
س��فر کرده اند. نکته مهم دیگر آنکه اخیر در عربس��تان دیدار 
چهارجابنه ای با حضور ریاض، اردن، کویت و امارات برگزار شد 
که حاصل آن کمک چند میلیارد دالری به اردن بوده است. 

حال این س��وال مطرح می ش��ود چ��را اردن ب��ه کانون 
تحوالت مبدل شده است؟ پاسخ به این پرسش را در طراحی 
غربی، عربی و عبری در قبال آنچه معامله قرن نامیده می شود 
می توان جس��ت وجو کرد. براساس این طرح قرار است مسئله 
فلس��طین در توافق عربی و صهیونیستی حل شود بدون آنکه 

توجهی به مطالبات مردمی شود. بخش عمده ای از این طرح 
در قال��ب حق بازگش��ت و تعیین وطن جایگزین اس��ت. این 
وط��ن احتمال زیاد ش��امل بخش هایی از اردن می ش��ود که 
اکنون نیمی از جمعیت آن را فلس��طینی ها تشکیل می دهند. 
براس��اس این طرح آوارگان فلس��طینی در اردن اسکان داده 
می ش��وند و اردن نیز در ازای آن مبالغ��ی را دریافت خواهد 
کرد. برخی بر این عقیده اند که طرح گرفتن مس��ئولیت اردن 
در قبال قدس و واگذاری آن به عربستان نیز مطرح است که 
در نتیجه  آن عمال کش��ورهای عربی در قبال قدس بی تفاوت 

شده و حاکمیت صهیونیست ها بر آن را می پذیرند. 
بر این اس��اس می توان گفت رویکردهای صورت گرفته به 
اردن نه برای کمک به این کش��ور بلکه در قالب س��وق دادن 
این کش��ور در مس��یر روند س��ازش اس��ت که طراحی آن را 
صهیونیست ها، ابالغ آن را آمریکایی ها و اجرای  آن را کشورهای 

عربی با محوریت عربستان صورت می دهند. 

یادداشت

راهپیمایی باش��کوهی مخالفت خود را مق���اوم�ت مردم ش��هر الحدیده یمن ب��ا برپایی 
با حمله به یمن و اش��غال این کش��ور اع��الم و از همراهی 

سازمان ملل متحد با نیروهای متجاوز انتقاد کردند.
در بیانی��ه پایان��ی ای��ن راهپیمایی آمده اس��ت: همان 
کس��انی که ]برخی از[ مردم به ایشان گفتند مردمان برای 
]جنگ با[ ش��ما گرد آمده  اند پس از آن بترس��ید ]ولی این 
س��خن[ بر ایمانش��ان افزود و گفتند خدا ما را بس است و 
نیکو حمایتگری اس��ت* پس با نعمت و بخششی از جانب 
خدا ]از میدان نبرد[ بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به 
آنان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی کردند 

و خداوند دارای بخششی عظیم است.
س��احل غربی یمن با یورش بیگانگان مواجه شده است 
یورش��ی که در آن آمریکا، انگلیس، فرانسه و صهیونیست ها 
ب��ه صورت مس��تقیم حضور پی��دا کرده اند و از پش��تیبانی 
رژیم ه��ای مزدور و خائن منطق��ه برخوردارند. در رأس این 
رژیم های خائن و مزدور س��عودی و امارات متحده عربی و 
کشورهایی که با آنها همپیمان شده اند قرار دارند. همچنین 
مزدوران اجیر شده نیز به کمک این نیروها آمده اند. با توجه 
به مس��ئولیت دینی و میهنی که برعهده ما اس��ت ساکنان 
منطقه تهامه این راهپیمایی با ش��کوه را برگزار کردند تا به 

جهانیان بگویند نیروهای متجاوز به دنبال آن هس��تند که 
سلطه خود را بر سراسر خاک یمن تحمیل کنند.

 در همین حال به دنبال یورش وحشیانه جنگنده های 
رژیم س��عودی به »الظاهر« در اس��تان صعده ۵ غیرنظامی 
یمنی به شهادت رسیدند. سازمان عفو بین الملل اعالم کرد 
که ممانعت عربس��تان از ارس��ال کمک های بشردوستانه به 
مردم یمن، می تواند جنایت جنگی محسوب شود.در گزارش 
عفو بین الملل آمده اس��ت که نیروهای تحت امر عربستان، 
کش��تی های کمک های بشردوس��تانه را پیش از رسیدن به 

بنادر تحت اختیار انقالبیون یمن، متوقف می کنند.
خب��ر دیگر آنکه دول��ت انگلیس با ص��دور بیانیه ای به 
ش��هروندان خود در خصوص س��فر به عربس��تان و امارات 
هش��دار داد و گفت که احتمال حمالت موشکی به این دو 
کش��ور وجود دارد. در این بیانیه نوشته شده بود: »بسیاری 
از این موش��ک ها رهگیری و منهدم شدند اما شمار اندکی 

تلفات برجای ماند.
 ادعاهایی در رس��انه های عمومی مطرح ش��د مبنی بر 
اینکه ممکن اس��ت تالش هایی برای شلیک موشک هایی به 
س��مت امارات متحده عربی ص��ورت گیرد. در صورت وقوع 
هرگونه رخدادی، شما باید گزارش های رسانه های محلی را 

ببینید و از توصیه  مقامات محلی را پیروی کنید«.

راهپیمایی حمایت از مقاومت در الحدیده
کرد:  تاکی��د  س��وریه  رئیس جمهوری  آس�یا بحث، مذاکره یا گفت وگو با دش��من یا غ�رب 
هر فرد دیگری طبعا مثمر ثمر خواهد بود اما در ش��رایطی 
که از زم��ان اولین مذاکره با آمریکا در س��ال 1۹۷۴ ما در 
هیچ موضوعی با آنها به چیزی دس��ت نیافته ایم صحبت با 

آمریکایی ها اتالف وقت است.
بشار اسد  در گفت وگو با شبکه "NTV" روسیه تاکید 
کرد: مش��کل با روس��ای جمهوری آمریکا این است که آنها 
تحت تاثیر گروه های البی، رس��انه های اصلی، ش��رکت های 
بزرگ، موسس��ات مالی، ش��رکت های نفت و اسلحه س��ازی 
و غیره هس��تند. بش��ار اسد گفت، آماده نشس��ت با دونالد 
ترامپ همانن��د دیداری که میان ترامپ و کیم جونگ اون، 
رهبر کره ش��مالی برگزار شد،  است اما بر این اساس که هر 

مذاکره ای با دشمن دیداری مثمرثمر باشد.
وی در ای��ن گفت وگو که بخش های��ی از آن در صفحه 
ریاست  جمهوری سوریه منتشر شده، گفت: آنها نمی توانند 
چی��زی را بگویند که ما دوس��ت داریم بش��نویم بلکه آنها 
عکس آنچه ما تمایل داریم، انجام خواهند داد. این وضعیت 
کنونی اس��ت که بدتر هم می ش��ود و ترامپ نمونه بارز آن 
است. رئیس جمهوری س��وریه خاطرنشان کرد: گفت وگو با 
آمریکایی ه��ا و بحث کردن با آنها در حال حاضر بدون هیچ 

دلیل��ی و بدون هیچ نتیجه ای تنها اتالف وقت اس��ت.  وی 
افزود: گفت وگو با آمریکایی ها به صرف اینکه آنها آمریکایی  
هستند ما را خوشحال نمی کند. ما آماده مذاکره با هر طرفی 
هس��تیم که بحث با آن نتیجه داشته باشد. تصور نمی کنم 

سیاست آمریکا در آینده مورد نظر هم تغییری کند.
خبر دیگر آنکه نیروهای ارتش س��وریه ضمن درگیری 
با عناصر داعش در ش��مال ش��رق س��ویداء، در شمال غرب 
این استان توانستند روستاهای »الشومره، العاللي، برغشة و 
الشیاحات« را آزاد کنند. گروه اطالع رسانی »االعالم الحربی« 
گزارش داد که ارتش سوریه در شمال غرب ریف »سویداء« 
موفق ش��د کنترل روستاهای »الش��ومره، العاللی، برغشة و 
الشیاحات« را به دست گیرد. در جریان این عملیات بود که 
ارتش سوریه توانست خود را به منطقه »قبر الشیخ حسین« 

در ریف شرقی و شمال شرقی سویداء برساند. 
ارتش س��وریه در شرق استان درعا از 3 محور عملیات 
خود را آغاز کرد و پس از گذشت چند ساعت از این عملیات، 
عناصر حاضر در منطقه »اللجاه« در شرق درعا اعالم کردند 
که شروط ارتش را می پذیرند. گروه مأموریتهای ویژه ارتش 
س��وریه در صفحه فیسبوک خود اعالم کرد که افراد مسلح 
حاض��ر در این منطقه پذیرفته اند که س��الح خود را تحویل 

دهند و شروط ارتش سوریه را بپذیرند.

 مذاکره با آمریکا اتالف وقت است

ویژه گروه فرادید  ام��روز م��ردم ترکی��ه ب��رای گ�زارش 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و پارلمانی کشور پای 
صندوق رأی می روند در حالی که بسیاری امروز را 

روز سرنوشت ساز اردوغان می دانند. 
قراربود این انتخابات اواخر سال 201۹ انجام 
گیرد اما اردوغان به امید افزایش قدرت خواس��تار 
برگزاری زودهنگام آن ش��د. طی پانزده سالی که 
رجب طیب اردوغان بر س��رکار بوده است در تمام 
انتخابات رای آورده است؛ اما با توجه به شرایط بد 
اقتص��ادی ترکیه در این انتخابات با احزاب مخالف 

بسیار قدرتمندی روبه روست.
رجب طیب اردوغان با پش��توانه حزب حاکم 
اسالم گرای »عدالت و توسعه«، از زمان پایه گذاری 
ترکیه مدرن تاکنون بیش از هرکس دیگری باعث 
تغییر در کشورش ش��ده است. اردوغان شخصیت 
بحث انگیزی اس��ت که بع��د از کودت��ای نافرجام 
201۶ اق��دام به تحکیم پایه های قدرت خود کرد. 
از آن زم��ان تاکنون ترکی��ه در وضعیت اضطراری 

قرارداشته است. 
تح��ت مقررات وضعیت اضط��راری 10۷ هزار 
کارمند دولت و س��رباز اخ��راج و بیش از ۵0 هزار 
نفرزندان��ی ش��ده اند که از ماه ژوئیه س��ال 201۶ 

تاکنون منتظر محاکمه هستند.
رج��ب طی��ب اردوغ��ان بع��د از دو دوره که 
نخس��ت وزیری ترکی��ه را عهده دار ب��ود در اولین 
انتخابات ریاس��ت جمهوری کشورش پس از سال 
201۴ به این سمت انتخاب شد که تصور می رفت 
یک نقش تش��ریفاتی باش��د. اما ۵1 درصد مردم 
ترکی��ه در رفراندم آوریل س��ال 201۷ اصالحاتی 

در قانون اساس��ی را پذیرفتند که به رئیس جمهور 
ق��درت بیش��تری تفویض ک��رده اس��ت از جمله: 
رئیس جمهور قدرت تعیین و عزل مقامات بلندپایه 
دولت از جمله وزرا و معاون ریاس��ت جمهوری را 
دارد. رئیس جمه��ور دارای قدرت دخالت در نظام 
قضایی کش��ور اس��ت. رئیس جمهور دارای اختیار 

برقراری وضعیت فوق العاده در کشور است. 
عالوه برای��ن اختیارات تازه براس��اس اصالح 
قانون اساسی پست نخست وزیری هم حذف شده 
است. بعضی از منتقدان دولت ترکیه بر این باورند 
که رئیس جمه��ور جدید دارای قدرت بیش از حد 
خواهد بود زیرا در ترکیه برخالف روس��ای جمهور 
فرانس��ه و آمریکا رئیس جمهور ی��ک نهاد نظارتی 

برای ایجاد موازنه ندارد. 
ب��رای تصدی مقام ریاس��ت جمهوری ش��ش 
نامزد در این انتخابات رقابت می کنند، اگر یکی از 
آنها بیش از ۵0 درصد آرا را به دست آورد می تواند 
مقام ریاس��ت جمهوری را از آن خود کند. در غیر 
ای��ن صورت انتخابات به دور دوم کش��یده خواهد 
شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین 
شده اس��ت. رجب طیب اردوغان براین باور است 
که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب 
اصلی او محرم اینجه از حزب مردم جمهوری خواه 
)CHP( مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داش��ته 
اس��ت و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به 

شمار آید.
مردم ترکیه همزمان در انتخابات پارلمانی هم 
ش��رکت می کنند که می تواند تاثیر بسزایی بر دور 
دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری داشته باشد. اگر 
در انتخاب��ات پارلمانی ام��روز اردوغان بتواند ۶00 

کرس��ی حزب خ��ود در مجل��س را حف��ظ کند، 
می تواند در موقعیت محکم تری قرار بگیرد در غیر 
این صورت وجهه اردوغان به ش��دت لطمه خواهد 
دید که می تواند در نتیجه انتخابات تاثیر داش��ته 
باش��د. نتیج��ه انتخابات همچنین ب��ه آرای حزب 
دموکراتیک خلق )HDP( که از پشتیبانی کردها 
برخوردار است بس��تگی خواهد داشت. این حزب 
بای��د 10 درص��د آرای ملی را به خ��ود اختصاص 

دهد.
اگ��ر آرای ح��زب دموکراتیک خل��ق کمتر از 
10 درصد باش��د نمی تواند تح��ت نظام اختصاص 
کرس��ی های پارلمان��ی موفق به اخذ کرس��ی در 
پارلم��ان ش��ود؛ اما در صورت بدس��ت آوردن 10 
درصد یا بیشتر آرا می تواند در پارلمان باقی بماند 
و بر سر اکثریت آرای حزب عدالت و توسعه رجب 

طیب اردوغان مشکل ایجاد کند.

اگ��ر اردوغان موفق به کس��ب آرای ریاس��ت 
جمهوری ش��ود و حزب او اکثریت خود درپارلمان 
ترکی��ه را حفظ کند، در تحکیم قدرت خود موفق 
خواهد شد. اما اگر در هر دو انتخابات موفق نشود 
چش��م انداز سیاس��ی ترکیه کامال دگرگون خواهد 
ش��د و اگر نتیج��ه انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
ب��ا اکثری��ت پارلمانی تفاوت داش��ته باش��د برای 
س��ال ها ترکیه دچار بی ثباتی سیاسی خواهد شد. 
ش��هروندان ترک مقیم خارج ک��ه از مجموع آرای 
کل ۵۹ میلیون دارای س��ه میلیون رای هس��تند، 
قبال رای خ��ود را به صندوق ه��ای ریخته اند. ۵۶ 
میلیون ش��هروند ترک در داخل کشور پای 1۸0 
هزار صندوق رای می روند تا ۶00 نماینده پارلمان 

و یک رئیس جمهوری را انتخاب کنند.
 بی��ش از 3 میلیون ش��هروند دارای حق رای 
ترکیه در خارج از کش��ور نیز می توانند آرا خود را 
در ۶0 کش��ور جهان به صندوق های رای بیندازند. 
در آلمان بیش از یک میلیون و ۴۸۶ هزار شهروند 
ترک حق رای داش��تند که از این میان ۴۹ درصد 

رای داده اند. 
صالح الدین دمیرتاش، یکی از رهبران س��ابق 
ح��زب اپوزیس��یون دموکراتیک خل��ق ترکیه که 
اکنون در حبس به سر می برد، در یادداشتی برای 
روزنام��ه گاردین به وضعیتش در زندان و کمپینی 
که از آنجا برای انتخابات ریاس��ت جمهوری به راه 
انداخته، اشاره کرد. دمیرتاش ۴۴ ساله نوشت: من 
20 ماه است که دستگیر شده ام و در حبس هستم. 
اما در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه 2۴ 
ژوئ��ن از جانب تمامی مردم ترکیه حضور دارم که 

به دموکراسی باور دارند.

مردم ترکیه امروز پای صندوق های رای می روند

روز سرنوشت اردوغان

 شام خیانت اردن
 به فلسطین 

طب��ق اع��الم وزارت خارجه  لش آمری��کا، وزی��ر خارج��ه این چ�����ا
کش��ور با پادش��اه اردن در واش��نگتن یک »شام 
کاری« داش��ته و دو طرف درباره مسائلی از قبیل 
روابط دوجانبه و فلسطین رایزنی کردند که محور 
آن را نیز خیانت اردن به فلس��طین تش��کیل داده 

است. 
فرس��تادگان  رایزنی ه��ای  ک��ه  حال��ی  در 
رئیس جمه��ور آمریکا ب��ا مقام های ارش��د برخی 
کش��ورهای عربی و رژیم صهیونیستی درباره طرح 
موس��وم به »معامله قرن« ادامه دارد، وزیر خارجه 

آمریکا در واش��نگتن از پادشاه اردن میزبانی کرد. 
در روزهای اخیر، »جرد کوش��نر« داماد و مش��اور 
رئیس جمهور آمریکا با س��ران عربستان سعودی، 
اردن، مص��ر، قط��ر و رژی��م صهیونیس��تی دیدار 
و درب��اره تالش های دول��ت ترامپ ب��رای تحقق 
سازش بین تشکیالت خودگردان فلسطین و رژیم 
صهیونیستی گفت وگو کرده است. طبق گزارش ها، 
»معامل��ه قرن« ط��رح آمریکا برای ح��ل منازعه 
فلس��طینی و اس��رائیلی از طری��ق مجب��ور کردن 
فلس��طینیان به امتیازدهی از جمله درباره ش��هر 
قدس اش��غالی و زمینه س��ازی برای ایجاد ائتالف 
منطقه ای با مش��ارکت کش��ورهای عرب��ی و رژیم 

صهیونیستی، است.
در تازه ترین تحرک ها درباره موضوع فلسطین، 
پادش��اه اردن که اخیرا با فرستادگان ترامپ دیدار 

داشته، به واشنگتن سفر کرده است.
 »عبداهلل دوم« در اولین دیدارش با مقام های 
آمریکایی، ب��ا »مایک پامپئو« دیدار کرد و میزبان 
آمریکایی برای او »شام کاری« ترتیب داد. وزارت 
خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای درباره ای��ن دیدار از 
رایزن��ی آنه��ا درباره مس��ائل مختل��ف دوجانبه و 
منطقه ای خبر داد. در این میان نمایندگان دولت 
آمریکا ک��ه با هدف اجرایی ک��ردن هر چه زودتر 
»معامله قرن« وارد منطقه ش��ده اند، پس از ورود 
به تل آویو دیداری چهار ساعته با نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی داشتند. 
»جرد کوشنر« مش��اور و داماد دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمری��کا و »جیس��ون گرینبل��ت« 
فرس��تاده ویژه ترامپ در خاورمیانه که سه ش��نبه 
هفته گذش��ته برای رایزنی درب��اره »معامله قرن« 

وارد منطقه ش��ده اند، جمعه با بنیامی��ن نتانیاهو 
نخس��ت وزیر این رژی��م در تل آویو دی��دار کردند. 
کوشنر و گرینبلت پیش از ورود به تل آویو به اردن، 
عربستان، مصر و قطر رفتند و برای صحبت درباره 
معامله قرن با س��ران این کش��ورها دیدار کردند؛ 
طرحی که فلس��طینی ها بارها تأکی��د کرده اند در 

رستای تسویه مسأله فلسطین است.
روزنام��ه صهیونیس��تی »معاری��و« در خبری 
نوش��ت که ب��ه گفت��ه برخ��ی منابع اردن��ی، در 
سفیر دوشنبه هفته گذش��ته »بنیامین نتانیاهو« 
اردن،  ب��ه  صهیونیس��تی  رژی��م  نخس��ت وزیر 
»محمدبن س��لمان« ولیعهد عربستان نیز در کاخ 
پادشاهی اردن حضور داش��ته است. دیدار مذکور 
در حاشیه سفر »جیسون گرینبلت« فرستاده ویژه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه 

و نیز »جرد کوشنر« داماد و مشاور ترامپ به اردن 
صورت گرفته است.

»جاکی حوجی« تحلیلگر سیاس��ی معاریو در 
این باره نوشت: یک دوس��ت اردنی گفت، در سفر 
نتانیاهو به اردن، محمدبن سلمان در کاخ پادشاهی 
اردن، منتظر نتانیاهو اس��ت. خب، درست یا غلط، 
این خبر، خبر دراماتیکی نیست. اسرائیل و عربستان 
تماس های مستقیمی تحت نظارت »عبداهلل دوم« 
شاه اردن یا بدون نظارت او دارند.بن سلمان پیش تر 
در گفت وگوی��ی ب��ا مجله آمریکای��ی »آتالنتیک« 
اعالم کرده ب��ود مخالفتی دینی با موجودیت رژیم 
»اس��رائیل« وجود ندارد و از نظر او فلسطینی ها و 
اسرائیلی ها می توانند کنار هم زندگی کنند. آمریکا 
با این معامله قرن به دنبال نشان دادن توانش برای 

حل بحران خاورمیانه است. 


