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یادداشت

آلمان به اجرای
کامل برجام
عالقمند است

وزارت خارجه آلمان در بیانیهای اعالم کرد که این کشور به اجرای کامل توافق هستهای ایران و  5+1عالقمند است.
وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعالم کرد که توافق هســتهای ایران و ( 5+1آمریکا ،انگلیس ،فرانســه ،روسیه ،چین بهعالوه آلمان) موسوم به برجام باید به صورت کامل اجرا شود تا به
منافع دولت آلمان و شــرکای این کشــور پاسخگو باشد .خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد ،وزارت خارجه آلمان در بیانیه خود اعالم کرد« :دولت فدرال آلمان و همچنین شرکای این کشور
به اجرای کامل و بی قید و شرط توافق وین عالقمند است» .وزارت خارجه آلمان تصریح کرد که توافق هستهای ایران و  5+1در صورت تحقق کامل در رشد اعتماد دوجانبه تأثیر دارد .در
ژانویه  ،2016آژانس بین المللی انرژی اتمی ،پایبندی ایران به مفاد برجام را مورد تأیید قرار داد که به سبب این امر ،بخشی از تحریمهای هستهای علیه ایران لغو شد و ایران به بخشی از
داراییهای بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرد.

بعد از کودتا ،روابط آنکارا با جامعه جهانی تیره است
بعد از کودتای ناکام سال گذشته ،ترکیه انتظار داشت که حمایت ثابت و مقتدرانه ای را از طرف
غربیها دریافت کند ،در حالیکه آنچه اکنون شاهد است عکس انتظاراتش است ،حمالتی که
کشورهای غربی علیه رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه اعمال میکنند روابط دو طرف را
بیش از پیش خراب کرده و هر روز هم بدتر میشود.
به گزارش روزنامه العرب ،چاپ لندن ،آنچه باعث پیچیدگی اوضاع شده تالش اردوغان برای
تقویت قدرتش از طریق رفراندومیکه آوریل گذشته برگزار کرد ،میباشد .در طول دوران تبلیغات به
جهت کسب رأی آری برای رفراندوم ،شاهد حمالت شدیدالحن کشورهای اروپایی بود که تالش او را
برای موفقیت رفراندوم به چالش میکشیدند ،تا آنجا که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به وضعیت
تعلیق در آوردند .در سایه روابط تردیدآمیز دولت سابق آمریکا به رهبری باراک اوباما با ترکیه ،برخی
رسانههای ترکیه ای طرفدار دولت میگفتند که ایاالت متحده در کودتای سال گذشته ترکیه دست
داشته است .اما با انتخاب دونالد ترامپ به سرعت شادی خود را بروز دادند چرا که گمان میکردند
رئیس جمهوری جدید قرار است سیاستی متفاوت از رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر سوریه اتخاذ
کند .تقاضای آنکارا از واشنگتن برای تسلیم فتح اهلل گولن ،مبلغ دینی خودخواسته در تبعید ،به اتهام
رهبری کودتا علیه اردوغان تا کنون با موافقت دولت آمریکا مواجه نشده است ،چنانکه پیش از این
نیز دولت اوباما با تحویل او موافقت نکرده بود.
مارک بیارینی ،عضو اندیشکده کارنگی اروپا در این باره میگوید« :ترکیه بعد از کودتای ژوئن
 ،2016بهدلیل شوکه شدن شرکایش در پیمان ناتو از اتفاقات پیشآمده _ پاکسازی گسترده ای
که دولت ترکیه بعد از کودتا انجام داد آنها را شوکه کرده است _.در نوعی انزوا به سر میبرد».
از سوی دیگر ،بحران اخیری که میان قطر ،متحد نزدیک ترکیه با کشورهای همسایه اش به
رهبری عربستان سعودی به وجود آمده ،سبب شده است تا جایگاه دیپلماتیک ترکیه بیش از پیش
تضعیف شود .در سطح منطقه ای سقوط دولت محمد مرسی ،رئیسجمهور سابق اخوانی مصر که
حمایت آنکارا را پشت سر خود داشت و همچنین ابقای بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه در رأس
قدرت ،راه استراتژیک ترکیه را که میخواست از طریق این دو کشور نفوذ خود را برای کشورهای
عربی و منطقه ای گسترش دهد بست .کمال قریشی از مرکز برویکنگز در این باره میگوید« :امروز
وضعیت کام ً
ال تغییر کرده و به سمت افزایش بیش از پیش اختالفات ترکیه با همسایگانش میرود،
در حالیکه مشــکالت موجود بسیار بزرگتر از آن چیزی اســت که آنکارا انتظارش را دارد ».اما
شکست بزرگ دیپلماتیک در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در ماههای اخیر به وجود آمده که سبب
شده روابط دو طرف به طور بی سابقه ای تیره شود تا آنجا که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به
اتحادیه اروپا که از سال  2005آغاز شده ،به حالت تعلیق در آمده است.
بعد از انتقادات تندی که رهبران اروپایی از رفراندومی که در ماه آوریل در ترکیه برگزار شد و
اختیارات رئیس جمهور را به شدت افزایش میداد ،اردوغان پاسخ انتقادهای اروپاییها را به تندی
داد و آنها را متهم کرد که «دنباله روی راه نازیســم» هستند .در اوج بحران عده ای از اروپاییها
میپرسیدند چرا باید پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در دستور کار باشد.
بیارینی در این باره میگوید« :ایجاد پیمان سیاسی عمیقتر از طریق پیوستن ترکیه به اتحادیه
اروپا تغییر نخواهد کرد اما این که چقدر این مسأله میتواند تحقق یابد و آیا در آینده امیدی به
تحقق آن هست به مسئوالن ترکیه ای باز میگردد ».درباره روابط آمریکا و ترکیه در دوران ریاست
جمهوری دونالد ترامپ ،اوزگور اولهیساریکلی ،مدیر مرکز «جرمن مارشال فوند» در ترکیه که مقر
آن در واشنگتن است ،میگوید« :آنکارا نسبت به ریاست جمهوری ترامپ بسیار خوشبین است اما
هیچ کدام از آرزوهایش ،ولو جزئی محقق نشده است ».این در حالی است که ترکیه تالش میکند
با نزدیک شدن به روسیه دور شدن خود از غرب و آمریکا را جبران کند.
یک منبع سیاسی اروپایی که روزنامه العرب نامی از او به میان نیاورده است در این باره میگوید:
«سیاست خارجی ترکیه در آزمون سختی به سر میبرد .روابط ترکیه با روسیه در وضعیت بهتری به
سر میبرد اما این روابط بر اساس اعتماد نیست».

پاورقی

بن سلمان و اصالحات
اگر بن ســلمان پادشاه شود،
او جوانتریــن حاکم عربســتان
ســعودی در تاریخ مدرن خواهد
بــود .او به طور بالقــوه در بیش
از دهها ســال سیاست پادشاهی
اصالحات و تغییراتــی به وجود
خواهد آورد .این شــاهزاده رهبر
اصالحات اقتصادی کشور شــناخته میشود و احتماال به برنامه خود برای فشار در
جهت ایجاد تغییرات اجتماعی ادامه خواهد داد .در وهله اول ،بن ســلمان عالقمند
اســت تا برای حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی که عربستان با آنها
روبروســت ،تالش کند مهمترین این چالشها وابســتگی بیــش از حد به نفت و
درخواســتهای فراوان برای آزادیهای اجتماعی بیشــتر است .برخالف رهبران
ســعودی پیش از او که همگی نشــان میدادند میخواهند برای اصالحات تالش
کننــد او نمیخواهد در دنیــای زرق و برقها فرو رود چرا که میداند هرگونه ایجاد
تاخیر در حل این مشکالت بر آینده او تاثیرگذار خواهد بود.
با این وجود هر تغییری بهایی خواهد داشت .هرگونه تالش برای کاستن از خط
قرمزهای اجتماعی و کاســتن از تحریمهای اجتماعی در سرزمین پادشاهی ،رونق
سیســتم موجود را که بر اســتقرار روحانیت محافظه کار ،وجود خانواده سلطنتی به
عنوان پایه و اساس مشروعیت نظام و حمایت از مجلس سعودی تکیه دارد ،متزلزل
خواهد کرد و با مخالفت این ارکان روبرو خواهد شــد .بســیاری از مردم عربستان
همچنان معتقد به ساختار اجتماعی محافظهکارانه کشور هستند و تغییرات سریع در
رویکردهای اجتماعی میتواند آنها را خشمگین کند .در نتیجه هرگونه اصالحاتی
باید با دقتی زیاد انجام و فشارهای ناشی از آن در میان جامعه کامال سنجیده شود.
در واقع بن سلمان تاکنون برخی از پیشنهادهای خود در زمینه اقتصادی را پس
گرفته است :در ماه آوریل ،پادشاه پس از هفت ماه پاداشهای بخش عمومی را که
به دلیل کسری بودجه قطع شده بود ،دوباره برقرار کرد .مقاومت عمومی باعث شد
که ســلمان در ماه آوریل وزیر آب و برق را تغییر دهد چرا که اعتراضات به افزایش
قیمتها در توییتر بسیار زیاد شده بود.
نزدیکتر شــدن بن ســلمان به تاج و تخت لزوما به این معنی نیســت که او
میتوانــد راحتتر اصالحات خــود را به اجرا دربیاورد .اگر اعضای مجلس ســعود
ناراحت شــوند ـ به ویژه نسل ســوم که به طور کامل فرمان بردار نیستند ـ آنها
راههایی را برای متوقف کردن شاهزاده پیدا خواهند کرد.
با این وجود ،بن ســلمان خود را با این نام در داخل و خارج از کشور شناسانده
اســت .او نه تنها در پیشــبرد اصالحات اقتصادی در طرح ویژن  2030دخالت دارد
بلکه در زمینه سیاست خارجی عربستان و استراتژی دفاعی منطقه ای این کشور به
عنواو وزیر دفاع دست دارد .او بهویژه در مداخله پادشاهی در یمن و موضع تهاجمی
آنها نسبت به ایران نقش اصلی را ایفا میکند.
بن ســلمان همچنین به شدت تالش دارد تا رابطهای نزدیک با ایاالت متحده
ایجاد کند .بن ســلمان به شــکلی ماهرانه خود را فردی جا زده که زمینه مبارزه با
تروریسم کامال با ایاالت متحده هماهنگ است اما او به اندازه بن نایف که در مبارزه
با القاعده دههها تجربه داشــت ،چیزی نمیداند .عالوه بر این مداخله عربســتان
ســعودی در یمن یکی از اقدامات اولیه بن سلمان به عنوان وزیر دفاع بود .اقداماتی
که هزینههای زیادی را به بار آورد و محبوبیت او را کمتر و کمتر کرد .بن ســلمان
هنوز با عواقب این درگیری روبه رو است.
بن ســلمان با دیدگاههایی درازمدت برای اصالحات ،به ســرعت در تاالرهای
قدرت سعودی پیش میرود .در این راستا او به رده دیگر رهبران در سازمان شورای
همکاری خلیج فارس مانند شاهزاده شیخ محمد بن زاید آل نیهان در ابوظبی رسیده
است .اما بن سلمان در مسائل اقتصادی در عربستان با دشواریهای بسیار بیشتری
روبه روســت تا آنچه در امارات متحده عربی میگذشــت .آل نیهان در ابوظبی با
پایههایی ایمن و پایدار مواجه بود و تنها آنها را شــکل بهتری داد .اگرچه حاال بن
ســلمان در کنار تخت پادشاهی قرار دارد اما اینکه واقع ًا پادشاه شود به این بستگی
دارد که چالشهای دفاعی موجود وارونه نشود و مشکل خاصی به وجود نیاید.

الوقــت :در هفتههای اخیر اظهارنظرهای مختلفی
در مورد طالبان از مســئوالن افغان منتشر شده است
که این مواضــع بعضاً متناقض نشــان از تعریفهای
مختلف و تنوع دستهبندیهای میان این گروه افراطی
در افغانستان دارد.
اظهارنظــر رئیس شــورای صلح دربــاره پذیرش
برخی مواضع طالبان باردیگر بحثها را در افغانستان
پیرامون پذیرش و یا عدم مقبولیت طالبان در ساختار
رســمی این کشور دامن زده اســت .مواضع ناهمسو
درباره طالبــان در میان مقامات بلندپایه و نمایندگان
افغانســتان نشــان میدهد که تا چه میــزان نگاهها
به طالبان در ســاخت سیاســی و به تبع آن ساخت
اجتماعــی و تودهها در افغانســتان متضاد و متناقض
است.
طالبان ،کلیتی که واحد نیست
وقتی بخواهیم به این ســؤال پاسخ دهیم که چرا
نگاهها و مواضع نسبت به طالبان در جامعه افغانستان
متناقض و بســیار متفاوت اســت ،بدون شک به این
موضوع پی خواهیم برد کــه به طور کلی تعریفها از
طالبان در افغانستان متفاوت و گوناگون است که این
مســئله نیز متأثر از کلیت متفاوت و ناهمگون اعضای
طالبان بهویژه در افغانستان است.
طالبان طیف گستردهای از گرایشات سلفیگرایانه
افغــان را از افراطیترین گروهها تــا اعضای میانهروتر
شــامل میشــود .برخی گروههای طالبانــی نزدیک
به لشــکر جهنگوی پاکســتان ،تندروترین انشعابات
افراطــی طالبان به شــمار میرونــد و برخی دیگر از

شنبه پانزدهم ژوییه درست یکسال از کودتای
نافرجام ترکیه میگذرد.کودتایــی ناموفق و دولتی
که پابرجا ماند .اثرات ایــن کودتا زندگی میلیونها
تــرک را تحت تأثیــر قرار دارد .اثــرات این رخداد
پیچیده نه فقط در ســاختار سیاسی بلکه در زندگی
صدها هزار شهروند ترکیه هم هویدا است.
اردوغان :پیروز بیرقیب میدان کودتا
ایــن کودتا در وهلــه اول فرصتی داد به رجیب
طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه تا در همهپرسی
اصالحات قانون اساســی بیرقیب باشد .اصالحاتی
کــه صراحتاً میتوان آن را تقویــت قدرت حکومت
و خصوصا شــخص رئیس جمهــوری خواند .ترکها
با  ۵۱درصد رأی آری در همه پرسی این اصالحات
را تأییــد کردند .هرچند بــرای مخالفان دولتی که
از فــردای کودتا تا زمان برگزاری همه پرســی زیر
فشار شدیدترین ســرکوبها قرار گرفتند ،کسب ۴۹
درصد آرا بنوعی پیروزی بزرگی در این همهپرســی
است .اصالحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی
ترکیه از یک رژیم پارلمانی به یک سیستم ریاستی
از ســال  ۲۰۱۹پس از انتخابات ریاســت جمهوری
اجرایی خواهند شد.
اعالم وضعیت فوق العاده
دولــت از فــردای کودتــا در کشــور وضعیت
فــوق العاده اعــام کرد .ایــن وضعیــت همچنان
الزماالجرا اســت .به واســطه وضعیت فــوق العاده
ســرکوبهای دولتی به ســادگی انجــام و اعتراض
در نطفه خاموش میشــود .قوانین مورد نظر دولت
هــم آســانتر از همیشــه در پارلمان بــه تصویب
میرسند.
پاکسازی نیروهای دولتی

هشدار

کاسترو درباره

عقبگرد روابط
کوبا و آمریکا

کاسترو در نخستین واکنش پس از سخنان اخیر دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا درباره سیاســت جدید در قبال کوبا که ماه
گذشــته ایراد شده بود در سخنانی در مجمع ملی این کشور گفت
هر گونه تالش برای ســرنگونی انقالب شکســت خواهد خورد
همانطور که  11رئیس جمهور گذشته آمریکا نیز نتوانستند چنین
کاری کنند.
خبرگزاری کوبا به نقل از کاســترو اعالم کــرد :ما هرگونه
اســتفاده از موضوع حقوق بشــر بر ضد کوبا را رد می کنیم و در
این زمینه بســیار مفتخریم و نیازی به درس گرفتن از آمریکا یا
هیچ کشــور دیگری نداریم .در مجمع ملی کوبا که ساالنه دو بار
برگزار می شــود هیچ رسانه خارجی حضور نداشت .دونالد ترامپ
ماه گذشــته گفت در حال لغو کردن توافق وحشتناک و بدمسیر
با باراک اوباما با حکومت کمونیســتی کوبا است .وی بسیاری از
تغییرات زمان اوباما را معطل گذاشــت که از آن جمله بازگشایی
سفارت آمریکا در هاوانا است.
در عوض محدودیتهای سخت تری برای سفر آمریکاییها
به کوبا وضع کرد و توافقهای تجاری آمریکا با این کشــور را لغو
کرد .ولی کاسترو گفت :کوبا و آمریکا می توانند در کنار هم زندگی
و همکاری کنند و به تفاوتهای یکدیگر احترام بگذارند.
وی افزود ،ترامپ اطالعات غلطی درباره تاریخچه روابط کوبا
و آمریکا دارد .به گزارش رویترز ،روز جمعه کاسترو بر همبستگی با
ونزوئال تأکید کرده و گفته بود این کشور شاهد جنگ غیر معمول
است که توسط امپریالیسم تحمیل شده است .به گفته کاسترو با
وجود کاهش صادرات نفت ونزوئال به کوبا ،اقتصاد این کشــور در
نیمه نخســت ســال میالدی کنونی یک و یک دهم درصد رشد
داشته است.

طیفهای مختلف و جغرافیای طالبان

گروههای نزدیک به دفتر طالبــان در دوحه پایتخت
قطر به گروههای میانه رو طالبان مشهورند.
براین اساس طالبان را نمیتوان کلیتی یکدست و
منسجم به حساب آورد و این تنوع زیاد مراد و مفهوم
مقامات کابل از طالبان را بســیار مبهم ساخته است.
در واقع باید گفت در میان مقامات دولتی افغانســتان
تعریف مشــخص و واحدی از طالبــان وجود ندارد و
ممکن است اشاره هرکدام از گروههای سیاسی افغان
به طالبان تنها بخشــی از این گروه را شــامل شــود
نه کلیــت آن را .از طرف دیگر مرزبندی و ســاختار
موزائیــک قومی افغانســتان ،ویژگیهــای خود را به
طور طبیعی بر جهتگیریهای رســمی و غیررسمی
افغانســتان تحمیــل میکند و همیــن موضوع باعث
میشود که باتوجه به ماهیت قومی طالبان که عمدتاً
از میان اقوام پشــتون افغانستان میباشند ،حمایتها
و ســازشها نیز به طور طبیعــی از جانب نمایندگان
مرتبــط با قومیت پشــتون و در مقابــل مخالفتها و
تضادهــا نیــز در مقابل طالبان از جانــب اقوام هزاره
شــمال افغانستان اتخاذ شود .لذا عدم تعریف واحد از
طالبان در میان سیاســتمداران افغان از یک طرف و
ساختار قومی افغانستان و متأثر از آن گروه طالبان از
طرف دیگر باعث شــده به طور طبیعی جهتگیریها
نســبت به طالبان نیــز در میان چهرههای سیاســی
متفاوت و گاه حتی متضاد باشد.
موقعیت جغرافیایی طالبان
نمیتوان به طور دقیق مناطقی را عنوان نمود که
تنهــا در کنترل طالبان میباشــد .در واقع پراکندگی

طالبــان در افغانســتان هم مناطق شــمالی و هم تا
جنــوب را دربر میگیرد؛ امــا از زمان روی کار آمدن
دولت اشــرف غنی حجم قابل توجهی از درگیریها و
میدان جنگ از مناطق عمدتاً پشتون نشین جنوبی به
مناطق هزاره در شمال افغانستان انتقال یافته است.
با این حال بر اســاس ادعای طالبان ،این گروه در
حال حاضر ،نزدیک به  ۳۴۹ولسؤالی را تحت کنترل
و یا نفوذ دارد .این ادعا را طالبان در گزارشــی عنوان
نمود که در فروردین  1396منتشر کرد .اگرچه برخی
کارشناسان انتشــار این گزارش را نوعی جنگ روانی
از ســوی طالبان دانستند ،با این حال در این گزارش
آمده اســت که  ۳۴ولسؤالی تحت کنترل طالبان قرار
دارد و  ۱۶۷ولســؤالی دیگر را از  ۴۰تا  ۹۹درصد در
اختیار دارند .در مجموع نمیتوان آمار ثابت و دقیقی
را از پراکندگی طالبان در افغانســتان به دست آورد،
چون مناطقی از افغانســتان به طــور مکرر میان این
گروه و نیروهای دولتی دســت به دســت میشود .از
طــرف دیگر ورود داعش به افغانســتان نیز بهویژه در
مناطق جنوبی باعث شــده تا طالبان خود را با رقیب
جدیــدی مواجه ببیند که به ناچــار مجبور به مقابله
با آن اســت ،هرچند مناطق تحت اشــغال داعش در
افغانســتان بســیار کمتر و مناطقی محدود از والیات
جنوبی هم مرز با پاکستان را شامل میشود.
چشمانداز پیشروی طالبان
عالوه بر آنکه دیدگاههــای متناقض و گاه متضاد
نســبت بــه طالبان متأثــر از ماهیــت ناهمگون این
گروه در افغانســتان وجود دارد ،از طرف دیگر همین

ترکیه پس از کودتای نافرجام

کودتا فرصت پاکســازی نیروهــای مخالف در
دســتگاه دولت و قوه قضاییه را بــه رئیس جمهور
و همراهانش داد .در دوازده ماه گذشــته بیشــتر از
 ۱۰۳هــزار کارمند از حقوقــدان و قاضی گرفته تا
اســتاد و معلم از کار برکنــار و  ۳۳هزار نفر هم از
پستهایشــان تعلیق شدهاند .در این میان بیشتر از
 ۵۵هزار نفر بازداشــت به زندان منتقل شدند .حکم
بســیاری از آنها به اتهام «خیانت ملی» حبس ابد
است .در این میان  ۳۰۰۰قاضی باتجربه و کارکشته
دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت منفصل شدند.
سرکوب روزنامهنگاران
در یک ســال اخیــر دولت ترکیه در ســرکوبی
بیسابقه ،حتی در خاورمیانه ۱۵۶ ،رسانه را تعطیل
کرد ۷۵۰ .خبرنگار از کار و فعالیت رســانهای منع
و بیشــتر از صد خبرنگار روانه زندان شــدهاند .بنا
به گزارش ســازمان گزارشــگران بــدون مرز ،رقم
دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه  ۱۶۵نفر اســت.
در میــان ایــن روزنامهنگاران میتــوان از ماتیاس
دپاردون فرانسوی و گابریل دل گرانده ایتالیایی نام
برد که البته هر دو از ماه ژوئن آزاد شدهاند .رجیب
طیــب اردوغان ایــن هفته روزنامهنــگاران مخالف
دولت را خبرنگاران تقلبــی نامید و گفت که کارت
خبرنگاری بسیاری از آنها ساختگی است .حاکمان
ترکیه روزنامهنــگاران زندانی را تهدیدی برای ملت
میخوانند.
پایان اعتماد به نظامیان
دولــت اردوغــان پــس از کودتا بســیاری از
مهمتریــن فرماندهان ارتش را بازداشــت کرد .در
همین راســتا قدیمیترین مدارس نظامی کشور نیز
تعطیل شدند .در مجموع  ۷.۶۵۵افسر ارتش از کار

برکنار شدهاند .در میان آنها نام  ۱۵۰ژنرال ارتش
به چشم میخورد.
واکنشهای اروپا
ایــن کودتا نگاه متحــدان غربی ترکیــه را نیز
تغییر داد .در ماه آوریل نمایندگان شــورای اروپایی
خواستار بازگشــایی گروه دیدبانی و نظارت حقوق
بشر در ترکیه شــدند .این به معنی است که ترکیه
از این پس باید منتظر میزبانی بازرســان حقوق بشر
اروپایی باشــد .آخرین باری که ترکیه تحت چنین
فشــارهایی قرارگرفت ســال  ۱۹۹۶بود .در ســال
 ۲۰۰۴در اوج محبوبیــت اردوغان این محدودیتها
علیه ترکیه برچیده شد.
هفته گذشته پارلمان اروپا با رأی اکثریت قاطع،
 ۴۷۱در مقابل  ،۳۷رأی بــه تعلیق مذاکرات الحاق
ترکیه به اتحادیــه اروپا را صادر کــرد .نمایندگان
پارلمــان دلیل آن را ســرکوب مخالفان در ماههای
اخیــر و محدودیــت و نابــودی کامل دموکراســی
خواندنــد .اروپا اعــام کرد که برگــزاری این همه
پرســی و اجرای مفاد آن میتوانــد ترکیه را بهطور
کامل از مسیر دموکراسی خارج کند.

بینالملل

ناهمگونی نیز در میان طالبان بهویژه از زمان انتشــار
مرگ مالعمر در ســال گذشــته میالدی و پس از آن
انشــعاب و تعیین و قتل رهبران جدید ،باعث شــده
تا آینــده مبهمی پیش روی این گروه باشــد .ممکن
است بخشی از انشعابات طالبان و از زیرمجموعههای
مالمنصور ،رهبر پیشــین طالبان ،به ســمت مذاکره
بــا دولت و کنار گذاشــتن مبارزه مســلحانه و جنگ
داخلی روی آورند .این احتمال باتوجه به برخی چراغ
سبزهای دولت اشرف غنی بهویژه پس از صلح با گروه
حکمتیار محتمل اســت .بخش دیگر از طالبان ممکن
اســت چشــم امید به حامیان خارجــی و جلب نظر
قدرتهای خارجی مانند روســیه و پاکســتان داشته
باشــند و به حمالت خود در قالب گــروه طالبان و با
حمایــت نیروهای خارجی ادامــه دهند .در این میان
یکــی از محتملترین احتماالت موجود ،پیوســتن و
انحالل بخشــی از طالبان تندور در گروه تروریســتی
داعش میباشــد که این مســئله به مقابله این گروه
از طالبان در قالب داعش با ســایر گروههای طالبانی
منجر خواهد شد.

بــا این حــال اردوغان در تمــام این مدت یک
هدف داشت :برگزاری همهپرسی.
تضعیف اقتصاد کشور
پس از کودتا ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد
شــد .دولت نزدیک به  ۱۰۰۰شــرکت غیروابســته
دولتــی را تعطیــل و یــا مصادره کــرد .ارزش این
شــرکتها بیشــتر از یــازده میلیارد دالر اســت و
تعطیلی آنها فشــار محسوســی بــه اقتصاد پویای
ترکیه وارد کــرد .این موضوع به ســبب محبوبیت
اردوغــان در زمینــه اقتصادی انتقادهــای حامیان
او را نیــز در برداشــته اســت .دولــت ترکیه این
شــرکتها را همراه و حامی مخالفــان دولت خوانده
است.
تعطیلی مؤسسات غیردولتی مخالف
وضعیت اضطراری ترکیه این فرصت را به دولت
داد تا بیش از  ۱۴۰۰ان جی او (مؤسسه غیردولتی)
را تعطیــل کند .در این میان  ۹۳۴مدرســه و ۱۰۹
خوابگاه دانشــجویی و پانزده دانشگاه خصوصی۳۵ ،
بیمارســتان و  ۱۹موسسه تجاری با دستور مستقیم
ریاست جمهوری تعطیل شدند.
مخالفــان دولــت ترکیــه میگوینــد بیتردید
اردوغان بدنبال تغییر ساختار حکومتی است .آنها
اردوغــان را «دیکتاتور دوران مــدرن» میخوانند.
با ایــن حال واقعیت این اســت کــه رجیب طیب
اردوغــان هر چند که با افت شــدید محبوبیت پس
از شانزده ســال در قدرت مواجه شده اما همچنان
محبوبترین سیاســتمدار بــرای ترکهای داخل و
خارج از کشور است .همهپرسی و رأی  ۵۱درصدی
آری ،با توجه به سرکوبهای دولتی چند ماه اخیر،
شاهدی بر این مدعا است.

اخراج بیش از هفت هزار نظامی و کارمند ترکیهای
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم
براســاس تصمیم مقامهــای آنکارا که از
دیروز جمعه اجرا شــد هفت هزار و 563
نفر در ادامه پاکســازیهای گسترده در
ســاختار دولتی ترکیه  ،از کار خود اخراج
شدند.
براســاس تصمیم جدیــد همچنین
 342نظامی مشــمول بازنشستگی پیش
از موعد شــدند .در همین حال خبرگزاری
فرانسپرس گــزارش کرد کــه روزنامه
حریت ســاعاتی پیش تعــداد افراد برکنار
شــده را هفت هزار و  348نفر از جمله 2
هزار و  303نیروی پلیس ذکر کرد .شبکه
تلویزیونی ان.تی.وی ترکیه هم روز جمعه
تعداد بازداشتشــدگان بعــد از کودتای

نافرجــام  15جوالی  ( 2016بیســت و
چهارم تیرماه  )95آن کشور را  169هزار و
 113نفر اعالم کرد .این رسانه در گزارشی
به مناسبت سالگرد کودتای نافرجام سال
گذشته ترکیه اعالم کرد :این افراد به اتهام
همکاری با کودتاگران در مســیر پیگیری
قضایی قــرار گرفتهاند .به گزارش ان.تی.
وی ترکیه ،در یک سال گذشته  50هزار و
 510نفر نیز زندانی شده اند .بر اساس این
شبکه تلویزیونی در میان بازداشت شدگان
 169ژنرال ،هفت هزار و  98ســرهنگ،
افسر و ســایر درجههای نظامی  ،هشت
هزار و  155افســر پلیس 24 ،اســتاندار،
 73معاون فرماندار 116 ،بخشــدار و نیز
تعداد کثیری از افراد سرشناس در صنوف

علمی ،آموزشی ،دانشگاهی و ارگانهای
مختلف دولت دیده می شــود .ترکیه بعد
از کودتــا در چهار دوره متوالی حالت فوق
العاده و با استفاده از اختیارات قانونی متأثر
از آن و با صدور بخشــنامههای در حکم
قانون ،به تســویه همــه ارکان حکومتی
و دولت از افراد متهم بــه کودتا پرداخته
است .ترکیه مدعی است که فتح اهلل گولن
با تشکیل گروهی موسوم به فتو و با رخنه
در تشــکیالت قضایی ،نظامی ،آموزشی
و ارکان دولتــی ،کودتای  15جوالی(24
تیرماه ســال  )1395را سازماندهی کرده
اســت .در این کودتا  249نفر کشته و 2
هزار و  193نفر نیز زخمی شدند.
محاکمــه عوامل کودتــای نافرجام

 15جوالی ترکیه با کیفرخواســت 2581
صفحهای تنظیم شــده در مرکز ستاد کل
ارتش ترکیه علیــه  221متهم در مراجع
قضایی ترکیه جریــان دارد و در آن فتح
اهلل گولــن بــه عنوان متهــم ردیف اول
معرفی شــده اســت .درهمین حال فتح
اهلل گولن مبلغ ترکیهای در تبعید کودتای
سال  2016در ترکیه را نفرت انگیز خواند
و درعین حال از ســرکوبهای آنکارا بعد
از وقــوع کودتا انتقاد کــرد« .رجب طیب
اردوغــان» رئیسجمهور ترکیه هم اعالم
کرد کودتای ســال قبل بــا تمام کودتاها
فرق داشت زیرا نه تنها میخواستند قدرت
را در دست بگیرند ،بلکه میخواستند مردم
و کل کشور را گروگان داشته باشند.

روسیه :قصد جنگ با هیچ کشوری را نداریم
رئیــس جمهور روســیه تأکیــد کرد،
کشــورش قصد جنگیدن با هیچ کشوری را
ندارد ،ولی بر منافع خویش از راههای متمدنانه
اصرار خواهد ورزید.
به گــزارش الوقت به نقل از خبرگزاری
«نووستی» ،والدیمیر پوتین رئیس جمهوری
روسیه شب گذشته در جمع کارگران کارخانه
فرآوریهــای معدنــی «لبیدین» در اســتان
بلگرادسکی روســیه گفت« :ما قصد نداریم
با هیچکس به مشــاجره ،دعــوا و یا جنگ
بپردازیم ،ولی معتقدیم کــه دیگران باید ما
را به حســاب آورده و به منافع قانونی روسیه
احترام بگذارند .بنابراین ما از طریق راههای
متمدنانه و قانونی روی دســتیابی به منافع

خویش اصرار خواهیم کــرد ».پوتین یادآور
شــد که روسیه یکی از بزرگترین کشورهای
جهان هم از لحاظ وسعت خاک و هم از لحاظ
جمعیت است .روسیه برای اینکه از منافع ملی
خویش از راههای قانونی و متمدنانه دفاع کند،
باید بتواند اطالعــات عینی و صادقانه ای و
بدون تحریف تاریخی از خود ارائه دهد .رئیس
جمهوری روســیه در پاسخ به سئوال یکی از
کارگران ،از برداشــت خویش از شــخصیت
دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا در
نخستین دیدار دوجانبه صحبت کرده و یادآور
شــد که برخورد ترامپ برای او غیرمنتظره
بود .وی گفت« :من به این نکته توجه ویژه
کردم و برایم تا حدودی غیرمنتظره بود که او

(ترامپ) این ویژگی را داشت که به سخنان
طرف مقابل گوش فرا بدهد و این خصوصیت
برای یک سیاستمدار و یک رجال اجتماعی
بســیار با اهمیت است ».پوتین با اعتراف به
اینکه نمی دانست دونالد ترامپ با طرفهای
مذاکره کننده خود چه نوع برخوردی می کند،
افزود« :من با دقت به سخنان و دیدگاههای
وی گوش دادم و این مسئله براین جالب بود و
همیشه اتفاق نمی افتد که او نیز به نظرات من
گوش فرا داده و بســیار فعال به آنها واکنش
نشان داده و تفسیر نمود ».رئیس جمهوری
روسیه همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در
مورد بحران اوکراین تأکید کرد که اوضاع در
اوکراین که وخیم و نگران کننده شده است تا

زمانی که مردم آن از تحمل وضعیت موجود
خسته نشده باشــند ،ادامه خواهد یافت .وی
یادآور شــد« :ما روسها و همچنین اوکراینی
ها که با ما وجوه مشترک بسیاری دارند ،مردم
بسیار صبوری هستیم .بحران در اوکراین هم
نمی دانم چه زمان حل خواهد شد .این مسئله
به مردم این کشور بستگی دارد که تا چه زمان
این اوضاع را تحمل کنند .و امیدوارم که پایان
این ماجرا خوب بوده و از راههای دموکراتیک
باشــد ».پوتین همچنین وعده داد که برنامه
هایی برای تسهیل شرایط به منظور اعطای
تابعیت روســی به اتبــاع اوکراینی که مایل
هستند به روسیه مهاجرت کنند ،در نظر گرفته
شده است.

