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ظهورآرامبانويآهنين
 صالحي: ان شاءاهلل ترامپ اپوزيسيون تركيه به دنبال جايگزيني براي اردوغان است

 برجام را پاره كند تا 
بفهميم به كجا خواهيم رسيد 

دكت��ر علي اكبر صالحي روز گذش��ته 
25تيرماه در يازدهمين همايش اساتيد 
و دانشجويان ايراني خارج از كشور در مشهد خطاب به 
مخالفان برجام اظهار كرد: ان ش��اءاهلل ترامپ برجام را 
پاره كند تا بفهميم به كجا خواهيم رسيد. وي با تاكيد بر 
اينكه برجام را بايد منصفانه ارزيابي كنيد نه آرزومندانه، 
گفت: حقايق روي زمين را ببينيد، س��والي كه مطرح 
مي شود اين است چه كار بايد مي كرديم تا امريكايي ها 

بيايند و عذرخواهي كنند و تحريم ها برداشته شود. 
به گزارش ايسنا، رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه 
كساني كه مخالف برجام هستند، بيايند و به اين سوال 
پاسخ دهند، بيان كرد: آيا صنعت هسته اي كشور ملك 
ش��خصي من بوده كه در مذاكرات من براي آن شخصا 
تعيين تكليف كنم و هر چه امريكايي ها بگويند ما بگوييم 
چشم؟ چنين طرز فكري حكومت و نظام را زير سوال 
مي برد. يعني اين نظام هيچ متولي نداشته كه يك نفر 

مثل من براي كشور تعيين تكليف كند؟
معاون رييس جمهور ادامه داد: اصال فرض كنيد اگر نظام 
اين طور باشد، بنده همين قدر عقل براي خودم قايلم كه 
چنين مخاطره اي نكنم، من با يك دستورالعملي به آنجا 
مي روم كه حاال من چند موردش را براي شما مي گويم. 
وي با اش��اره به اينكه نظام براي ما كف تعيين مي كرد، 
گفت: اينها را بعدا تاريخ مي نويسد و همه آن نوشته شده 
است، گفتند 4 هزار ماشين سانتريفيوژ اگر داشته باشيم 
خوب اس��ت، مصوبات آن هم هس��ت، ما چند ماشين 
گرفتيم، 6 هزار تا، يعني از كفي كه نظام براي ما تعيين 

كرده بود 2 هزار ماشين هم بيشتر گرفتيم. 
صالحي درخصوص فردو نيز گفت: در اين رابطه هم به 
ما گفتند چند صد جسد ماش��ين فقط روي استندها 
باش��د، ولي ما 1044 ماش��ين گرفتيم، نه فقط جسد 
ماشين، بلكه ماش��ين ها بچرخد و فقط اورانيوم تزريق 
نشود، يعني اراده كنيم فردا اورانيوم هم تزريق مي كنيم، 
اين فقط كف بود، اما م��ا در بعد فني چه گرفتيم، حاال 
نمي خواه��م بگوي��م در چه جاهايي كف چ��ه بود و ما 
چه گرفتيم. رييس س��ازمان انرژي اتمي عنوان كرد: 
اگر برجام براي امريكايي ها خوب اس��ت، چرا ترامپ و 
اسراييل از آن ناراحت هس��تند؟ چرا ترامپ مي گويد 
برجام بدترين قرارداد تاريخ امريكا اس��ت؟ آيا بدترين 
است چون صنعت هس��ته اي ما را متوقف كرده؟ آيا او 
مي خواسته صنعت هسته اي ما پابرجا باشد؟ جواب آن 
را وزير اطالعات اسراييل داده است؛ گفته شما چه كار 
كرديد ايران كه صنعت هسته اي اش را دارد و اگر اراده 

كند در آستانه توليد سالح هسته اي است. 
صالحي با اش��اره به اينكه ما 10 ميليارد دالر در رابطه 
با صنعت هس��ته اي پروژه بس��تيم و كارش هم شروع 
ش��ده، ادامه داد: آيا صنعت هس��ته اي وجدانا متوقف 
شده است؟! آيا نظام مسوولي ندارد كه بگذارد صنعت 
هسته اي متوقف شود، آيا اشكالي داشت كه بعد از برجام 
توليد نفت به حدود 4 ميليون بشكه برسد، اشكال دارد 
صادرات نفت ما به بيش از دو و نيم ميليون بشكه برسد؟ 

اشكال دارد فساد در فروش نفت كنار زده شود؟ 
وي اضافه كرد: آيا اشكالي دارد با برجام فشار در فروش 
نفت كش��ور كنار زده و دالر، كشتيراني و نفتكش هاي 
كش��ور آزاد ش��ود؟ بله ما بهتر از اين هم مي توانستيم؛ 
من ي��ك بار گفتم ما هرب��ار مي رويم مذاك��ره قوي تر 
مي ش��ويم، بعد يك نفر گفت پس ش��ما مي رويد آنجا 
آموزش مي بينيد، مي گويم آقا چرا اين حرف را مي زني، 
اس��تاد اولي العزم هم هر كتابي را بيشتر بخواند بيشتر 
به علمش افزوده مي ش��ود، مگر ما خداييم كه ديگر به 
كماالت مان افزوده نشود، نقد هم مي كنيم، نمي دانيم 
چگونه نقد كنيم. آقايان تاريخ نشان خواهد داد، برويد 
از خود ترامپ بپرسيد، ان ش��اءاهلل كه ترامپ پاره كند 
برجام را تا ببينيم چه مي ش��ود. رييس سازمان انرژي 
اتمي يادآور شد: بنده يك مش��كلي كه دارم اين است 
كه حرفم را مي زنم؛ دو سال پيش حدود يك يا دو ماه از 
تصويب برجام گذشته بود كه دو نكته را گفتم، اول اينكه 
امريكايي ها دبه مي كنند كه اين كلمه خودش داستان 
شد، دومين مس��اله اي كه گفتم اين بود كه بانك هاي 
بزرگ هنوز وارد ميدان نش��دند ك��ه آقاي روحاني هم 
عصباني شدند و من را توبيخ كردند، من در حد توبيخ 
شدن توسط رييسم حرفم را گفتم، خيلي از حقايق را 
نمي توان گفت اما حقيقت ه��اي اين گونه اي را بنده با 

تشخيص خودم اعالم كردم. 
وي تاكيد كرد: متاسفانه امريكايي ها در برجام عملكرد 
درستي نداشتند، چگونه درست نبوده، اينجاست كه 
مقام معظم رهبري دقيق مطلب را بيان كردند و فرمودند 
در نوشتن برجام مس��امحه و عجله شده است كه اين 

سخن ايشان در بعد تحريم بود نه بعد فني. 
صالحي گفت: شما برويد رآكتور  اراك را ببينيد، آمده   اند 
با اس��تفاده از فتوش��اپ چاله اي كه قلب رآكتور اراك 
اس��ت را پر و كليپي از آن منتش��ر كرده اند كه بگويند 
صنعت هسته اي ما متوقف شده اس��ت، واقعا آدم بايد 
چه بگويد، اين گونه مي گويند صنعت هسته اي متوقف 
شده اس��ت، آيا اين كارها خداپس��ندانه و مورد پسند 
پيامبر)ص( و اسالم اس��ت؟! وي با تاكيد بر اينكه بنده 
گفتم آقاي ظريف هم گفتند ك��ه امريكايي ها به عهد 
خود وفا نكردند، گفت: اينجا اشكال در برجام هست، او 
مدعي است كه خالف برجام نكرده اما واقعا چوب الي 
چرخ آن مي گذارد، اينجا ب��ود كه مقام معظم رهبري 
فرمودند با تسامح نوشته ش��ده، اما برخي عبارت را به 
بعد فني صنعت هسته اي نسبت مي دهند و مي گويند 
اين صنعت نابود شد، من تعجب مي كنم از برادراني كه 
ما 40 سال يكديگر را مي شناس��يم و با هم رفت و آمد 
خانوادگي داشتيم و افراد عالمي هستند اما سر مسائل 
سياس��ي مي گويند صنعت هسته اي كال متوقف شده 
است. معاون رييس جمهور با اشاره به اينكه ما امروز با 
اروپايي ها همكاري داريم كه توتال نمونه آن است و در 
زمينه هسته اي نيز فعاليت مي كنيم، خاطرنشان كرد: 
امروز تعداد فعاليت هاي علمي ما با كشورهاي اروپايي 
بسيار افزايش يافته است. وي اظهار كرد: من به عملكرد 
برجام نمره 70 مي دهم و از نظر من برجام قبول ش��ده 
اس��ت. 30 درصد هم اختالل ايجاد مي كنند كه بايد با 
امريكا صحبت كرد و فشار آورد. ما امكانات فشار را هم 
داريم. رييس سازمان انرژي اتمي افزود: امروز در برجام 
طوري عمل كرديم كه ديگر به گذشته بر نمي گرديم. 
اگر در آينده به تاريخ ايران نگاه شود، خواهيم فهميد كه 

اين ملت چه قدم بزرگي برداشته است. 
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مديركل سازمان اطالعات و مبارزه با تروريسم وزارت 
كشور عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح عراق اعالم 
كرد، ابوبكر بغدادي س��ركرده داعش زنده است و در 
خارج از شهر رقه پنهان شده است. به گزارش ايسنا، 
اب��و علي البصري، ريي��س تيم اطالعات��ي الصقور و 
مديركل سازمان اطالعات و مبارزه با تروريسم عراق 
در وزارت كش��ور اظهار داش��ت: براساس گروه هاي 
نظارتي ما ك��ه اطالعات دقيقي از تح��ركات ابوبكر 
بغدادي دارند، خب��ر مرگ او صحت ندارد. چون تيم 
اطالعاتي ما بيش از سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي 
عرب��ي و بين المللي تحركات داعش ب��ه ويژه ابوبكر 
بغدادي را تحت كنترل دارد. روسيه، ايران و سوريه 
هر يك ثابت كرده اند كه البغدادي صد در صد مرده 
اس��ت در حالي كه امريكا هنوز موضع نهايي خود را 
درباره سرنوشت بغدادي اعالم نكرده است و مي گويد 
نمي توان اين مس��اله را تاييد كند. وي اظهار داشت: 
واقعيت نشان داد كه بعد از آزادسازي موصل داعش 
ديگر تنها تهديدي عليه عراق و منطقه نيست بلكه به 
زودي ش��هرهاي بزرگ جهان را هدف قرار مي دهد. 
البصري اظهار داش��ت: داعش گروه هاي وابس��ته و 
نوپاي خود را از س��وريه و از خاك تركيه به سراس��ر 
جهان فرس��تاده تا با حمايت مالي تندروها به ايجاد 
رعب و وحشت بپردازند. رييس تيم اطالعاتي الصقور 
افزود: جامعه جهان��ي بايد داعش را محاصره كرده و 
راه هاي كمك مالي آن را ببندد. برخي كش��ورهاي 
حامي تروريس��م و حاميان مال��ي آن را از اين كار باز 
بدارد. اين كشورها بايد بدانند با آتش بازي مي كنند 
هنوز حمايت مالي و انتقال نيرو به داعش از س��وي 

كشورهاي جهان صورت مي گيرد. 

وزير جنگ اسراييل از مذاكرات كارشناسان روسيه، 
امريكا و اسراييل در وين درباره ايجاد منطقه امن در 
جنوب غرب سوريه خبر داد اما زمان دقيقي براي اين 
مذاكرات مش��خص نكرد. به گزارش ايسنا، آويگدور 
ليبرمن، وزير جنگ اس��راييل در مصاحبه با روزنامه 
كامرسانت چاپ روس��يه گفت: كارشناسان روسيه، 
امريكا و اسراييل ضمن ديدار در وين، اوضاع پيرامون 
منطقه امن در جنوب غرب سوريه را بررسي خواهند 
كرد. او مدعي شد: اسراييل از هر تالشي به هدف آرام 
كردن اوضاع در كل خاك سوريه از جمله در منطقه 
جنوب غربي حمايت مي كند. ليبرمن ادامه داد: فعال 
امكان ارزيابي كامل تحوالت وجود ندارد زيرا در حال 
حاضر ما از اطالع��ات دقيق و جزيي��ات مهم با خبر 
نيس��تيم، مس��ائلي وجود دارد كه براي ما مناسب تر 
هس��تند و ما از اين ابتكارها بيشتر استقبال خواهيم 
كرد. اين مقام اسراييلي مشخص نكرد كه اين ديدار 
چه زماني برگزار خواهد شد. ليبرمن در بخش ديگري 
از سخنانش اظهار داشت: اسراييل قصد ندارد در امور 
س��وريه دخالت كند. ما فقط زماني دخالت مي كنيم 
كه حاكميت اسراييل نقض ش��ود. ما به هيچ عنوان 
اجازه تقويت ايران در جنوب سوريه را نخواهيم داد. 
او گفت: ايران به تدريج س��وريه را به پايگاه و سكويي 
جهت حمله عليه اسراييل تبديل مي كند و به همين 
دلي��ل ما تالش مي كنيم تا ايراني ها اصال در س��وريه 
نباشند و اين يكي از شرايط اصلي ما در مذاكرات است. 

دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا براس��اس گزارش 
يك رسانه انگليس��ي به ترزا مي، نخست وزير انگليس 
تصريح ك��رده تا زماني كه از يك »اس��تقبال گرم« در 
جريان س��فرش به انگليس اطمينان حاصل نكند اين 
س��فر را انجام نخواهد داد. به گزارش ايس��نا، به نقل از 
خبرگزاري پرس اسوسيشن، نشريه سان انگليس ديروز 
)يكش��نبه( گزارش داد: دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا در گفت وگو با ترزا مي، نخس��ت وزير انگليس از 
بابت عدم برخورداري از »پوشش خبري بسيار خوب« 
 از او در ميان رس��انه هاي انگليس��ي گاليه ك��رده و از 
ترزا مي خواس��ته كه اين وضعيت را براي او »درس��ت 
كند«. ماه گذشته ميالدي گزارش شده بود كه دونالد 
ترامپ به ترزا مي اطالع داده نمي خواهد س��فر رسمي 
خود به انگليس را در صورت مواجه شدن با اعتراضات 
گسترده عليه خود انجام دهد. نشريه سان گزارش داد: 
محتواي مكالمه تلفني ترامپ و ترزا مي را به دست آورده 
كه در آن ترامپ گفته است: اخيرا از من پوشش خبري 
خيلي خوبي در انگليس به عمل نيامد. ترزا مي در پاسخ 
گفت: ش��ما مي دانيد كه مطبوعات انگليس��ي چگونه 
هستند. ترامپ نيز گفت: من همچنان مي خواهم كه به 
كشورتان بيايم اما عجله اي ندارم. اگر شما بتوانيد اين 
وضعيت را براي من درست كنيد اين باعث آسان تر شدن 
خيلي چيزها خواهد شد. زماني كه من بدانم قرار است از 
پذيرايي بهتري برخوردار شوم به انگليس خواهم آمد اما 
قبل از آن خير. اين در حالي است كه براي سفر رسمي 
دونالد ترامپ به انگليس هنوز تاريخ قطعي تعيين نشده 
و انتظار مي رود كه اين س��فر در س��ال جاري ميالدي 
انجام ش��ود اما گمانه زني هايي درباره امكان به تعويق 
افتادن اين سفر به سال آينده ميالدي مطرح شده است. 

چهره ها- خبرها

تكذيب خبر مرگ بغدادي

مذاكرات قريب الوقوع 
روسيه، اسراييل و امريكا

 شرايط فراهم نشود 
به انگليس نمي آيم

سرخط خبرها گزارش ديپلماسي تركيه

تهديدبزرگ
ب�ه نظ�ر مي رس�د ك�ه 
آكس�نر ي�ك تهدي�د 
بالق�وه ب�راي اردوغ�ان 
محس�وب ش�ود. زيرا او 
مي تواند بخش بزرگي از 
تركيه اي  راي دهندگان 
را به خ�ود ج�ذب كند. 
طرفداران كس�ب و كار، 
مذهب�ي و ملي گ�را از او 
حماي�ت خواهن�د كرد. 
ورژن  را  او  بس�ياري 
ترك�ي ماري�ن لوپن در 
فرانس�ه مي دانند. او به 
جدايي طلبان كرد حمله 
مي كند. او مي گويد س�ه 
ميليون مهاجر س�وري 
تركي�ه  در  مي توانن�د 
بمانن�د ام�ا نگراني هاي 
در خص�وص  را  خ�ود 
حض�ور آنه�ا در تركيه 

دارد. 

بع��د از حمل��ه ش��هادت طلبانه 
س��ه جوان فلس��طيني و كشته 
ش��دن دو نظامي اس��راييلي، مس��ووالن رژيم 
صهيونيس��تي روز جمعه كليدهاي تعدادي از 
دره��اي ورودي به مس��جداالقصي را مصادره 
كرده و به مدت 48 ساعت مانع ورود نمازگزاران 
فلسطيني به مسجد ش��دند. بنيامين نتانياهو، 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي گفته بود كه 
دره��اي مس��جداالقصي ظه��ر روز يكش��نبه 
بازگشايي مي شود و در اين مدت تدابير امنيتي 
در اين منطقه افزايش پيدا خواهد كرد. يكي از 
اقدامات اس��راييل در اين زمينه نصب گيت  در 
ورودي هاي مسجداالقصي اس��ت و قرار است 
دوربين هاي مدار بس��ته در محل عبور و مرور 
نمازگزاران فلسطيني نصب شود. روز يكشنبه 
بعد از اينكه درهاي مس��جداالقصي به مدت دو 
روز به روي نمازگزاران بسته شده بود، اسراييل 
تعدادي از درهاي مس��جداالقصي را باز كرده و 
اجازه داده ش��ماري از شهروندان فلسطين كه 
از ساكنان قدس هس��تند از دروازه دمشق وارد 
مسجد شوند اما ورودي المغاربه همچنان بسته 
باقي مانده اس��ت به همين دلي��ل نمازگزاران 
فلس��طيني در اعتراض به اي��ن اقدام نماز عصر 
خ��ود را در براب��ر دروازه االس��باط خوانده و به 
نصب گيت هاي الكترونيكي اعتراض كرده اند. 

محكوميت »خشونت« در مسجد االقصي 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن كه كشورش قيموميت 
بر مقدسات اسالمي در فلسطين را بر عهده دارد 
شنبه شب با بنيامين نتانياهو به صورت تلفني 
گفت وگو كرده و ضمن محكوم كردن عمليات 
ش��هادت طلبانه در قدس درخواست كرده بود 
تا مس��جداالقصي به روي نمازگزاران باز شود 
و ديوان پادش��اهي اين كش��ور اعالم كرده كه 
بس��ته ماندن مسجداالقصي قابل قبول نيست. 
پادش��اه اردن خواس��تار آرام��ش و جلوگيري 
از تن��ش در حرم ش��ريف قدس ش��ده و تاكيد 
كرده كه نبايد اج��ازه داد هيچ طرفي امنيت و 
ثب��ات را در اين مكان مقدس بر ه��م بزند و راه 
را براي خش��ونت و افراط گرايي بيشتر باز كند. 
منظور پادش��اه اردن از افراط گرايي و خشونت، 
عمليات شهادت طلبانه جوانان فلسطيني بوده 
و در نهايت تاكيد كرده كه امان با انواع خشونت 
در اماك��ن مق��دس مخال��ف اس��ت. در حالي 
كه ش��اه اردن به نام مردم كش��ورش عمليات 
ش��هادت طلبانه در مس��جداالقصي را محكوم 

مي كند هزاران اردني روز شنبه در خيابان هاي 
امان در اعتراض به بس��ته شدن مسجداالقصي 
به خيابان ه��ا ريختند. در همي��ن ارتباط لويا 
السمري، سخنگوي پليس رژيم صهيونيستي 
اع��الم كرده ب��ود كه بع��د از اج��راي عمليات 
شهادت طلبانه در مسجد االقصي جلعاد اردان، 
وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيس��تي و روني 
الش��يخ، كميسر پليس و ش��ماري از نيروهاي 
امنيتي و نظاميان رژيم صهيونيس��تي نشستي 
فوري برگ��زار كردند ت��ا پيامده��اي عمليات 
شهادت طلبانه را مورد بررسي قرار دهند. پايگاه 
اس��راييل نيوز 24 به نقل از جلع��اد اردان اعالم 
كرده كه اسراييل مجبور نيست در تصميماتي 
ك��ه در خص��وص مس��جداالقصي مي گيرد به 
مواضع اردن توجه كند. وي افزود: وقتي اسراييل 
حاكميت در قدس را در دس��ت دارد اظهارات 
ديگران )مس��ووالن اردني( اهمي��ت خود را از 
دست مي دهد. شبكه خبري الميادين گزارش 
داده بود كه مس��ووالن رژيم صهيونيستي روز 
يكشنبه كليد هاي چند دروازه مسجداالقصي را 
به مسووالن اداره اوقاف قدس تحويل داده اند اما 
كليد دروازه االسباط و ملك فيصل و المجلس 
همچنان در اختيار مسووالن رژيم صهيونيستي 
است به همين دليل روحانيون مسجد االقصي 
از ورود به مس��جد خودداري و اعالم كرده اند تا 
شرايط مانند قبل نشود وارد مسجد نمي شوند. 
يكي از مشايخ مس��جداالقصي اعالم كرده كه 
با تغييراتي كه حكومت اس��راييل اعمال كرده 
مخالف اس��ت و افزود: از گيت هاي الكترونيكي 
براي ورود به مس��جد استفاده نخواهيم كرد. بر 
اس��اس گزارش الميادين طي دو روز گذشته با 
وجود تاريك ش��دن هوا جوان هاي فلسطيني 
در محوط��ه و در كنار مس��جداالقصي تجمع 
كرده و ش��عارهايي س��ر داده ان��د در حالي كه 
پيش تر مسووالن سازمان اوقاف قدس هشدار 
داده بودند كه اس��ناد و مدارك تاريخي در اين 
مس��جد وجود دارد و اسراييل مسووليت كامل 
خدش��ه وارد ش��دن به آن را به عهده مي گيرد. 
مسووالن فلس��طيني روز يكشنبه اعالم كردند 
كه نظاميان اسراييلي در عمليات هاي امنيتي 
خود به اسنادي آس��يب زده اند كه تاريخ 800 
سال گذشته اين مسجد در آن ثبت شده است. 
اسراييل مدعي اس��ت هنوز تعدادي سالح در 
بخش ه��اي مختلف محوطه مس��جد االقصي 
جاسازي ش��ده اس��ت به همين دليل عمليات 
بازرس��ي را انجام مي دهد. اين رژيم همچنين 
مدت بازداش��ت س��ه تن از نيروهاي نگهباني 

مسجداالقصي وابسته به سازمان اوقاف قدس را 
تمديد و پليس اسراييل اعالم كرده كه اين افراد 
به همكاري با سه جوان فلسطيني كه عمليات 
شهادت طلبانه را اجرا كرده بودند، متهم شده اند. 
در حالي ك��ه براي نخس��تين ب��ار در نيم قرن 
گذش��ته اذان به مدت 48 س��اعت در مس��جد 
االقصي پخش نش��د و نمازگ��زاران اجازه پيدا 
نكردند وارد اين مس��جد تاريخي شوند، برخي 
گمانه ها حكايت از احتمال پا گرفتن انتفاضه اي 
جديد در فلسطين دارد در همين راستا جنبش 
حماس از مردم اين كشور خواسته كه به سوي 
انتفاضه براي مقابله با دش��من اس��راييلي گام 
برداشته و با نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي 
و شهرك نش��ينان افراطي مقابله كنند. حماس 
در بيانيه خود تاكيد كرده بايد پيام مردمي ملت 
فلسطين به اشغالگران برسد كه آنها با اقدامات 
جديد در مس��جداالقصي كه نقش مسلمانان را 
كاهش داده و حاكميت بر سرنوشت اين مسجد 
را به اسراييل واگذار مي كند، مخالف اند. حماس 
يادآور شده اقدامات اسراييل در مسجداالقصي 
احساسات مسلمانان و فلسطينيان را جريحه دار 
مي كند، افزود: خواستار جنبش بي سابقه اي از 
سوي مردم فلسطين و امت مسلمان هستيم تا 
از مسجداالقصي دفاع كنيم. حماس همچنين 
از جريان ها و گروه هاي فلس��طيني خواسته به 
نيروهاي خود فراخوان بدهند ت��ا براي دفاع از 
مس��جداالقصي و مقدسات اس��المي در قدس 
آماده باشند و از مس��ووالن ارشد اين جريان ها 
خواس��ته در س��طح بين الملل��ي جنايت هاي 
اش��غالگران قدس را افش��ا كنند. اس��راييل به 
بهانه اين عمليات موج بازداش��ت شهروندان و 
جوانان فلسطيني را نيز افزايش داده و در همين 
راس��تا بامداد روز يكشنبه يك جوان فلسطيني 
در روس��تاي النبي صالح در شمال غرب رام اهلل 
در كرانه باختري به شهادت رسيده است. رژيم 
صهيونيس��تي مدعي اس��ت كه اي��ن جوان در 
جريان عمليات بازداشت تعدادي از شهروندان 
فلسطيني، نظاميان اسراييلي را با سالح تهديد 
كرده بود به همين دليل هدف قرار گرفته و كشته 
شده است. رسانه هاي اسراييلي اعالم كرده بودند 
كه نظاميان اين رژيم ش��نبه ش��ب دو شهروند 
فلسطيني را در كرانه باختري بازداشت كرده اند. 

اسراييل به دنبال صلح نيست
در حالي ك��ه بعد از تحوالت اخير رس��انه هاي 
اس��راييلي پيام نف��رت، كينه و نژادپرس��تي را 
مخاب��ره مي كنن��د برخي كش��ورهاي عربي از 
آشتي با اس��راييل و اجراي توافق دو دولت كه 

در آن نيمي از قدس يعني بخش ش��رقي آن به 
فلسطين و نيمه غربي به اسراييل مي رسد سخن 
مي گويند. در حالي كه رژيم صهيونيستي تمام 
تالش خود را به كار بس��ته تا راه هر مصالحه اي 
بسته ش��ود. كميته قانونگذاري شوراي وزيران 
دولت ائتالف��ي اس��راييل نيز روز يكش��نبه با 
اصالحيه اي در قان��ون قدس يكپارچه موافقت 
كرد. بر اساس اين اصالحيه دولت اسراييل اجازه 
ن��دارد در جريان مذاكرات صلح ي��ا هر توافقي 
از هر ك��دام از بخش هاي قدس عقب نش��يني 
كند مگ��ر اينكه مجوز اين اقدام به وس��يله 80 
عضو كنس��ت از اصل 120 نفر تاييد شود. روز 
يكش��نبه اين اصالحيه در حالي تصويب شده 
كه هفته گذش��ته نيز اين مس��اله مطرح شده 
بود اما ب��ه دلي��ل اختالف��ات درون حزبي در 
دولت ائتالفي تصويب نش��ده بود. نفتالي بنيت 
بعد از موافقت با اين اصالحيه از س��وي شوراي 
قانونگذاري دولت اسراييل اعالم كرد كه قدس 
دو بار از خطر تجزيه نجات پيدا كرده است يك 
ب��ار در دوره ايهود اولمرت يك ب��ار هم در عهد 
ايهود ب��اراك و قانون ق��دس يكپارچه كه حاال 
به تصويب رس��يده هر احتمال يا امكان تجزيه 
قدس را در جريان توافق هاي سياسي از ميان بر 
مي دارد. طيف راست افراطي و تندرو اسراييل 
مي خواهد ش��رايطي قانوني فراه��م كند تا در 
جريان مذاكرات سازش هيچ دولتي در اين رژيم 
اجازه نداش��ته باشد از بخش شرقي شهر قدس 
به عنوان پايتخت دولت فلسطين عقب نشيني 
كند. اين طيف تاكيد دارد كه در صورت تصويب 
اين قانون در كنس��ت هيچ دولتي در اسراييل 
نمي تواند 80 نماينده را براي عقب نش��يني از 

قدس راضي كند. برخي رس��انه هاي اسراييلي 
در گزارش ه��اي خود آش��كارا به نژادپرس��تي 
روي آورده اند. اما با وجود انتش��ار گزارش هايي 
از اين دست، الكس فيش��من، تحليلگر نظامي 
در روزنامه يديع��وت آحارانوت تاكيد كرده كه 
عمليات شهادت طلبانه اخير در مسجداالقصي 
هم از لحاظ موقعيت و نحوه اجرا بس��يار دقيق 
بوده است زيرا ظاهرا يكي از امنيتي ترين مناطق 
خاورميانه را ه��دف قرار داده ب��ود. وي ضمن 
اشاره به اينكه شكست امنيتي اسراييل در اين 
عمليات آش��كار بوده، تاكيد ك��رده كه به آتش 
كشيده ش��دن خاورميانه بعد از اين عمليات به 
يك تار مو بند است. در همين راستا سمدار پري، 
تحليلگر مس��ائل خاورميانه نيز هشدار داده كه 
ممكن است به دليل وخامت اوضاع انتفاضه سوم 
در راه باش��د و گفته به دليل اهميت و قداست 
مسجداالقصي براي مسلمانان وضعيت از حالت 
خطر به حالت انفجار رسيده است. اين تحليلگر 
اس��راييلي ضمن اش��اره به ضع��ف اطالعاتي 
نيروهاي رژيم صهيونيستي فراموش نكرده كه 
تا رهبران و مس��ووالن عرب فلسطيني را به باد 
انتقاد بگيرد و بگويد كه آن طور كه بايد وشايد 
اين عملي��ات را محكوم نك��رده بودند. روزنامه 
اسراييلي هاآرتص نيز عمليات شهادت طلبانه 
قدس را شكس��ت واضح شاباك دانست و گفت 
س��ازمان اطالعات اس��راييل ت��الش مي كند 
شكست خود را با پنهان شدن پشت سر پليس 
پنهان كند و انگش��ت اتهام را به سوي نيروهاي 
پليس نش��انه برود. وي از س��ازمان جاسوسي 
اسراييل خواس��ته شجاعت داش��ته باشد و به 

شكست خود اعتراف كند. 

فراخوان براي مقاومت
رسانه هاي اسراييلي به شكست اطالعاتي شاباك اذعان كردند

فلسطين

اين روزها به نظر مي رس��د 
ك��ه اپوزيس��يون تركيه به 
دنبال ايجاد آلترناتيوي براي مقابله با رجب 
طيب اردوغان اس��ت؛ شخصيتي كه بتواند 
اردوغان را باالخ��ره از قدرت كنار بگذارد و 
اجازه ندهد پس از سال 2019 مجدد قدرت 
را در اين كشور در دست بگيرد. به گزارش 
نشريه تايم، ميرال آكسنر يكي از اين افراد 
است. او وزير سابق داخلي تركيه است كه از 
او به عنوان يك گرگ ياد مي كنند. هنگامي 
كه ارتش تركيه قصد داشت در سال 1997 
قدم هايي براي از بين ب��ردن دولت بردارد، 
او موضع خ��ود عليه رهبران اي��ن كودتا را 
اعالم كرد. ژنرال ه��اي ارتش عنوان كردند 
كه قانونگذاران جوان را جلوي وزارتخانه ها 
آويزان مي كنند. او در خصوص اين موضوع 
در س��ال 2013 گفت: من آنچه را كه بايد 

انجام مي دادم، انجام دادم. 
در حال حاض��ر نيز بس��ياري از حاميان او 
اميدوارند كه او همان گونه كه يك بار مقابل 
ارتش ايس��تادگي و مبارزه ك��رد، بتواند از 
مسير فروپاش��ي دموكراسي در تركيه يك 
س��ال پس از كودتاي نافرج��ام جلوگيري 
كند. نش��ريه تايم در گزارش��ي در اين باره 
مي نويسد: آكسنر را بايد بانوي آهنين تركيه 
ناميد كه مي تواند جلوي اردوغان ايستادگي 
كند. او يك ناسيوناليست قديمي به حساب 
مي آيد كه به ش��دت مخالف اصالح قانون 
اساسي پيش��نهادي رجب طيب اردوغان 
بود كه طب��ق آن بنا ش��ده قان��ون جديد 

جايگزين سيس��تم پارلماني تركيه شود و 
رييس جمهور نيز تبديل به قدرتمند ترين 
شخص تركيه شود. او به شدت مخالف اين 
روند ب��ود. اما در نهايت اردوغان توانس��ت 
يك پيروزي بس��يار نزديك را در رفراندوم 
شانزدهم آوريل به دس��ت آورد، اما آكسنر 
در آن دوره توانست يك كمپين قوي  » نه« 
را عليه اين رفراندوم ايجاد كند و مردم را در 
سراسر كشور دعوت كرد تا به اين رفراندوم 

نه بگويند. 
در حال حاضر نام آكس��نر ب��ه عنوان يك 
رقيب احتمالي براي اردوغان در انتخابات 
رياست جمهوري سال 2019 مطرح شده 
است. حاميان وي تاييد مي كنند كه قصد 
دارند يك حزب جديد سياس��ي را اعالم 
كنند. زماني كه او در ماه مه در اس��تانبول 
مقابل ه��واداران خود س��خن مي گفت، 
وقتي از اردوغان نام برد، چش��مان او برق 
مي زد. او گفت: من در اين منطقه او را نابود 
مي كنم زي��را او مي داند كه من يك رقيب 

واقعي او هستم. 

تهديد بزرگ عليه اردوغان
چ��ه تع��دادي در كن��ار دول��ت اردوغان 
ايس��تاده اند و چ��ه كس��اني روب��ه روي او 
ق��رار دارن��د. اردوغ��ان پس از 14 س��ال 
نخس��ت وزيري و رياست جمهوري، تقريبا 
تمام��ي منابع مخال��ف خود را س��ركوب 
كرده اس��ت. رهبران ديگ��ر از حزب كنار 
گذاش��ته ش��ده اند، قانونگ��ذاران مخالف 
دولت به اتهام هاي مختلف محكوم ش��دند 
و مراكزي كه انتقادي علي��ه دولت مطرح 

مي كردند نيز عمال با سانسور مواجه شدند. 
اردوغان به پشتوانه يك كودتاي نافرجام و 
همچنين پيروزي در چند انتخابات به خود 
اجازه مي دهد تا اين اقدامات را انجام دهد. 
سبك سياسي او كامال شبيه محافظه كاران 
پوپوليس��ت در اروپ��ا و امري��كا اس��ت كه 
انتخابات ها را طي يك س��ال گذشته تحت 

تاثير قرار داده اند. 
سركوب ها پس از كودتاي نافرجام جوالي 
س��ال 2016 تشديد ش��د. تاكنون بيش از 
50هزار نفر بازداشت ش��ده اند كه از جمله 
آن مي توان به روزنامه نگاران، دانشجويان و 
كارمندان دولت اشاره كرد. سركوب ها اخيرا 
نيز تشديد شده است. در ماه جوالي، پليس 
10 فعال حقوق بشر را دستگير كرده است 
كه از جمله آن مدير مركز عفو بين الملل بود 
كه مورد اتهامي او همكاري با تروريسم بود. 
از س��وي ديگر سياس��تمداران نيز مصون 
نيس��تند. در ماه ژوئن دادگاه يك قانونگذار 
مخالف دولت را به 25 سال حبس محكوم 
كرد. رهبر بزرگ ترين حزب مخالف دولت 
يعن��ي كمال قليچ��دار اوغل��و در واكنش 
ب��ه اين خفقان و دس��تگيري ها دس��ت به 
راهپيمايي هاي اعتراضي گسترده زد كه اين 
راهپيمايي ها به نام عدالت بزرگ نام گرفت 
كه آخرين روز آن در اس��تانبول تبديل به 
بزرگ ترين نمايش مخالفان در س��ال شد. 
قليچدار اوغلو در اين راهپيمايي عنوان كرد 

كه »اين دوران ديكتاتوري است.«
رهبر اپوزيس��يون تركيه در موقعيت بدي 
ق��رار دارد و عمال نتوانس��ته يك مش��كل 
واقعي ب��راي اردوغان ايجاد كن��د. چرا كه 

يسرا بخاخ

حزب جمهوريخواه خلق تركيه 15س��ال 
است كه نتوانسته در انتخابات ملي پيروزي 
جدي كسب كند و ناظران سياست تركيه 
فكر مي كنند كه او از اقتدار الزم در مقابله با 
رييس جمهور برخوردار نيست. مردم زيادي 
معتقدند كه كمال قليچداراوغلو مرد بسيار 
خوبي اس��ت اما نمي داند كه چگونه مقابل 

اردوغان بازي كند. 
به نظر مي رس��د كه آكس��نر ي��ك تهديد 
بالقوه براي اردوغان محس��وب ش��ود. زيرا 
او مي تواند بخش بزرگ��ي از راي دهندگان 
تركيه اي را به خود ج��ذب كند. طرفداران 
كسب و كار، مذهبي و ملي گرا از او حمايت 
خواهند كرد. بسياري او را ورژن تركي مارين 
لوپن در فرانسه مي دانند. او به جدايي طلبان 
كرد حمله مي كند. او مي گويد سه ميليون 
مهاجر سوري مي توانند در تركيه بمانند اما 
نگراني هاي خود را در خصوص حضور آنها 
در تركي��ه دارد. با اين حال او اصرار مي كند 
كه بتواند از طيف هاي سياس��ي مختلف از 
جمله كردها نيز حمايت كند و س��فرهاي 
مكرري به منطقه جنوب شرقي تركيه رفته 
كه اكثر جمعيت آنها كرد نشين هستند. او 
اما هرگونه از س��بك خود و نوع نگاه راست 
افراطي در اروپ��ا را رد مي كند. او مي گويد 
كه ما بر اس��اس نژاد و قوميت در سياس��ت 
عمل نمي كنيم. تعريف ما از ملت بر اساس 
خاطرات مشترك، سهم روابط و شادي هاي 
مشترك است. او به ش��دت مخالف جدي 
قدرت گرفت��ن اصالحات قانون اساس��ي 
اردوغان است و حتي از اعضاي ناراضي حزب 
عدالت و توسعه و راي دهندگان خواسته تا 
تمايل خود براي تجديدنظر در اين رفراندوم 
را دارد. برخالف اينك��ه قليچداراوغلو يك 
جمهوريخواه س��كوالر محسوب مي شود و 
نمي تواند دسترسي زيادي به پايگاه اصلي 
ش��هروندان حامي اردوغان داش��ته باشد 
و اي��ن موضوع به ش��دت مورد انتق��اد قرار 
گرفته اس��ت. اما آكس��نر توانايي تضعيف 
ائتالف رييس جمهور را دارد. آيكان اردمير، 
سياستمدار ليبرال تركيه اي مي گويد: او يك 
تهديد بزرگ سياس��ي براي رييس جمهور 
اردوغان محس��وب مي شود. وي مي افزايد: 
آكسنر مي تواند يك كانديداي جذاب براي 
راي دهندگان محورراس��ت تركيه باش��د 
و به همي��ن ترتيب او تواناي��ي ربودن راي 
طرفداران اردوغان و حزب عدالت و توسعه 

را خواهد داشت. 

فردي مانند كلينتون
در حال حاضر آكسنر روبه روي يك پيشنهاد 
براي رهبري كشورش قرار دارد. زيرا او يك 
كانديداي كامل سياسي به حساب مي آيد. 
او تجربه اي زياد هم در دولت و هم مجلس 
داش��ته اس��ت كه اين موضوع براي او يك 
مزيت جدي است. سليم سزاك، تحليلگر 
سياس��ي تركيه مي گويد: آكسنر، هيالري 
كلينتون انتخابات رياست جمهوري تركيه 

اس��ت. وي مي افزاي��د: هركس ب��ه نوعي 
مي خواهد آكسنر قدرت بگيرد. او به مانند 
آب آلو اس��ت. براي سالمتي خوب است اما 

اشتهاآور نيست. 
در ح��ال حاضر نيز تع��داد كم��ي از افراد 
هس��تند كه به ط��ور بالق��وه مي توانند با 
اردوغان رقابت كنند چ��را كه برخي از آنها 
حتي با چالش ه��اي قانوني براي رويارويي 
ب��ا اردوغان برخ��وردار هس��تند. به عنوان 
مثال صالح الدي��ن دميرتاش، رهبر حزب 
دموكراتيك خل��ق كه طرف��دار كردهاي 
تركيه اس��ت به همراه 10 تن از نمايندگان 
اين حزب به اتهامات تروريس��تي در زندان 
به سر مي برند. اين سركوب ها موجب شده 
حزب دموكراتيك خلق كه سومين حزب 
مجلس محسوب مي شود را در تضعيف قرار 
دهد. آكسنر پيش��تر در مصاحبه اي با تايم 
نسبت به دس��تگيري قانونگذاران طرفدار 
كردها به شدت انتقاد كرد. او گفت: اردوغان 
در تالش است تا جامعه كردي را تهديد كند، 
به همين دليل است كه او قبل از همه پرسي 

آنها را به زندان انداخته است. 
اما آكسنر نيز از خشم دولت بي گزند نبوده 
اس��ت. رس��انه هاي طرفدار دول��ت او را با 
ادعاهاي واهي درباره زندگي ش��خصي اش 
سعي در تحريك او كرده اند. او حتي تهديد 
به مرگ شده است. او اين اسمها و تهديدها را 
اما به عنوان اقدامي هماهنگ براي ترساندن 
خود مي بيند. او در اين خصوص مي گويد: 
آنها از آوريل 2016 تالش كرده اند تا من را 
به عقب برگردانند اما من اين كار را نكردم. 

تاي��م در ادام��ه اي��ن گزارش مي نويس��د: 
چهره ه��اي مخال��ف ديگ��ري ك��ه در 
سركوب هاي اخير دستگير شده اند معتقدند 
كه دولت به سادگي راهي براي متوقف كردن 
آكسنر پيدا خواهد كرد. يكي از مقامات ارشد 
حزب دموكراتيك خلق كه نخواست نامش 
فاش ش��ود، مي گويد: هركس��ي كه نامش 
به عنوان نامزد احتمالي رياست جمهوري 
تركيه مطرح ش��ود، همه رس��انه ها و افراد 
طرفدار دولت كمپيني را براي رد صالحيت 

و كنار زدن آنها به كار خواهند گرفت. 
آكس��نر به نظر مي رس��د تصمي��م خود را 
گرفته ت��ا اردوغان را كنار بگ��ذارد. از زمان 
برگزاري همه پرس��ي او زمان خود را صرف 
آش��پزي و پياده روي طوالني با ش��وهرش 
در خ��ارج از خانه خود در اس��تانبول كرده 
است. او مي گويد پياده روي ها فرصتي براي 
بازتاب سخنان و ارزيابي هستند. او معتقد 
اس��ت وقتي در حال حركت هس��ت بهتر 

تمركز مي كند. 
او مي گويد كاري كه نمي خواهم انجام دهم 
فرار كردن است. آكس��نر هيچ گذرنامه اي 
ندارد و اگر اردوغان قصد داش��ته باشد اورا 
دستگير كند وي در استانبول مستقر است، 
اما او بار ديگر كاري را ك��ه قبال انجام داده، 
انجام خواه��د داد. او مي گويد: مهمان من 

باشيد و من اينجا هستم. 

ميثم سليماني


