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 45روز سخت در انتظار داووداوغلو
کبری آکیش

ارمغان انتخابات پارلماني ترکيه براي حزب حاکم
عدالت و توسعه ناکامی و سرخوردگي و براي حزب
کردي «دموکراتيک خلقها» ش��گفتي و شعف بود.
اکنون اين کشور که  13سال تحت حاکميت حزب
عدالت و توس��عه بوده بايد دول��ت ائتالفي را تجربه
کند .صادق ملکي ،کارشناس ارشد مسائل ترکيه در
گفتوگو با «ايران» به بررس��ي چرايي کاهش قابل
صادق ملکي
توجه کرسی های حزب رجب طيب اردوغان ،رئيس
کارشناس مسائل ترکیه
جمهوري ترکيه و س��ناريوهاي احتمالي پيش روي
اين حزب براي عبور از بحران اخیر پرداخته است.
 ëيک�ي از داليل اهمي�ت انتخابات پارلماني اخي�ر ترکيه طرحهاي
اردوغان براي تغيير قانون اساسي بويژه تغيير سيستم حکومتي بود،
اکنون که حزب اردوغان نتوانس�ته اکثريت کرسيها را کسب کند،
سرنوشت اين طرح چه ميشود؟
نتاي��ج انتخابات ترکيه بر اس��اس پيشبينيهاي حزب عدالت و توس��عه
پيش نرفت و مس��لماً اين نتايج نميتواند اهداف رجب طيب اردوغان ،رئيس
جمه��وري ترکيه را بويژه در بحث تغيير سيس��تم حکومت��ي از پارلماني به
رياس��ت جمهوري محقق کند .عالوه بر اين ،انتخابات  7ژوئن ترکيه نه تنها
براي حزب عدالت و توسعه بلکه براي تمام احزاب و گروهها و حتي براي کل
کشور يک شوک سياسي بود زيرا حزب عدالت و توسعه  13سال با اقتدار در
مسند قدرت بود اما اين بار حتي نتوانست کرسيهاي الزم براي تشکيل دولت
را به دست آورد و اين نتيجه کمتر قابل پيشبيني بود.
 ëب�ا توجه به نتيجه انتخابات ،الج�رم دولت جديد ترکيه يک دولت
ائتالف�ي خواهد بود ،چه موانعي بر س�ر ائتالف اح�زاب وجود دارد و
محتملترين ائتالف از نظر شما کدام است؟
اگر نگاهي به س��ابقه دولتهاي ائتالفي در ترکي��ه بيندازيم ميبينيم که
اين دولتها کارنامه درخشاني در اين کشور نداشتهاند و با توجه به اختالفات
عميقي که احزاب با يکديگر دارند يا حکومت ائتالفي تشکيل نميشود يا اگر
تش��کيل ش��ود ،حکومت ضعيفي خواهد بود .در جريان رقابتهاي انتخاباتي
برخي احزاب اعالم کرده بودند که با حزب عدالت و توسعه ائتالف نميکنند
و اکنون بس��يار دش��وار اس��ت که اين احزاب به ائتالف رضايت دهند .با اين
وج��ود ،به خاطر سياس��تهاي کلي ترکيه هم در سياس��ت داخلي و هم در
سياست خارجي و بويژه در بخش اقتصادي ،عقالنيت حکم ميکند که احزاب
با هم ائتالف کنند .يکي از داليلي که احزاب نسبت به ائتالف با حزب عدالت
و توس��عه بيميل هس��تند انعطافناپذيري احزاب در کار با يکديگر است به
عنوان مثال ائتالف با حزب دموکراتيک خلقها مس��تلزم تأمين خواستههاي
کردهاست که به نظر نميرسد حزب عدالت و توسعه به خواستههاي اساسي
کرده��ا از جمله اعطاي خودمختاري به مناطق کردنش��ين و تغيير ش��رايط
عب��داهلل اوج��االن ،رهبر معنوي کردها از حبس در زن��دان به حبس خانگي،
ت��ن دهد .صالح الدين دميرتاش ،رهبر ح��زب دموکراتيک خلقها نيز اعالم
کرده اس��ت مايل به ائتالف نيس��ت .حزب حرکت ملي نيز با شخص اردوغان
مالحظاتي دارد و ادعا ميکند اردوغان مشروعيت خود را از دست داده است و
از آنجا که اين حزب يک حزب مليگراست هم خودش مايل به ائتالف نيست
و هم بستر اجتماعياش براي ائتالف فراهم نيست .البته ائتالف حزب حاکم با
حزب حرکت ملي پيامدي هم براي کردها دارد زيرا در صورت شکلگيري اين
ائتالف پرونده مذاکرات صلح دولت با کردها که مدتي است به جريان افتاده به
بايگان��ي خواهد رفت .تنها گزينه ناگزير براي ائتالف حزب جمهوريخواه خلق
است که با وجود اختالف نظرهايي که دو حزب با هم دارند اگر اين ائتالف رخ
دهد 70 ،درصد کرسيها متعلق به دولت ائتالفي ميشود .البته ائتالف حزب
عدالت و توس��عه با حزب جمهوريخواه خلق نيز با توجه به سياس��تهايي که
حزب جمهوريخواه خلق درباره مسائل منطقهاي دارد ائتالف موفقي نخواهد
بود و مجموع اين احتماالت نش��ان ميدهد ترکيه به س��وي يک بن بس��ت
سياسي پيش ميرود .طبق عرف سياسي در ترکيه رئيس جمهوري مأموريت
تش��کيل کابينه را به بزرگترين حزب خواهد داد و احمد داوود اوغلو ،نخست
وزير بايد با احزاب ديگر گفتوگو کرده و آنها را راضي به ائتالف کند و ظرف
 45روز دول��ت جديد را معرفي کند اگ��ر او نتواند در اين بازه زماني دولت را
معرفي کند ،کش��ور به س��مت انتخابات زودهنگام ميرود که البته انتخابات
زودهنگام هم ش��ايد راهگشا نباش��د زيرا آراي مردم چندان فرقي با انتخابات
پارلماني نخواهد کرد.
 ëآيا ميتوان از نتايج انتخابات پارلماني ترکيه به عنواننشانی از افول
قدرت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان استفاده کرد؟
نتايج انتخابات در واقع نمرهاي بود که مردم ترکيه به عملکرد دولت بويژه
درباره سوريه و عراق و شيوههاي اقتدارگرايانه اردوغان در حکومتداري دادند.
از س��وي ديگ��ر ،اردوغان به عنوان رئيس جمهوري باي��د در انتخابات موضع
بيطرف اتخاذ ميکرد اما او نه تنها اين کار را نکرد بلکه به نفع حزب عدالت
و توسعه وارد کارزار انتخاباتي شد و اين مسأله مطلوب ملت ترکيه نبود .آنچه
مس��لم است انتخابات ترکيه نمايش دموکراسي بود و نشان داد که مردم يک
حزب را تا ابد در قدرت نگه نميدارند و حزب عدالت و توسعه هم که  13سال
در قدرت بود با توجه به عملکردش از س��وي مردم تنبيه شد .حزب عدالت و
توس��عه در  13سال گذش��ته و در نگاه کالن در عرصههاي داخلي و خارجي
تابلو موفقي از خود ارائه داد و در عرصه اقتصادي توانس��ت کش��ور را به نقطه
ثبات برس��اند و نرخ دو رقمي تورم را تک رقمي کند و درآمد سرانه کشور را
از سه هزار و  600دالر به بيش از  11هزار دالر برساند .در بخش سياسي نيز
اين حزب با اقدام راهبردي آغاز مذاکرات صلح با پ ک ک روند آش��تي ملي
را نهادين��ه کرد و مقدمات خروج ترکيه از بحراني که از آغاز جمهوريت با آن
مواج��ه بود را فراهم کرد با وجود تمام اين اقدامات مثبت مردم ترکيه با نگاه
به عملکرد حزب عدالت و توس��عه و ايفاي نقش نيابتي داوود اوغلو از س��وي
اردوغان و رويکردهاي اقتدارگرايانه اردوغان به طور نس��بي از حزب عدالت و
توسعه روي برگرداندند.
 ëحزب دموکراتيک خلقها در اين انتخابات قدرتمند ظاهر ش�دند،
چه فاکتورهايي عامل موفقيت کردها و راهيابي آنها به پارلمان بود؟
پيروز اصلي انتخابات پارلماني ترکيه کردها بودند .کردها قوم طرد شدهاي
بودند که در س��الهاي اخير با توجه به ش��رايط سياسي حاکم بر اين کشور
ک��ه مهمترين آن عملکرد حزب عدالت و توس��عه و البته مبارزات کردها بود
توانس��تند حضور مؤثري در انتخابات پارلماني داش��ته باشند و آراي خوبي را
جلب کنند .در گذشته احزاب کردي بين  4تا  7درصد آرا را جذب ميکردند
و مانع  10درصدي براي حضور در پارلمان که در قانون اساس��ي ترکيه آمده
است نيز هرچند گفته ميشود براي جلوگيري از حضور احزاب بسيار ضعيف
وضع شده اما در واقع مهمترين دستورالعمل آن جلوگيري از حضور کردها در
پارلمان بود اما عملکرد مطلوب صالحالدين دميرتاش ،رهبر حزب دموکراتيک
خلقها و نمايندگاني که او به شايس��تگي انتخاب کرد و شعارهاي انتخاباتي
که اين حزب با رويکرد ملي و نه کردي داشت ،توانست  13درصد آراي مردم
ترکيه را به خود جلب کند .اکنون کردها نه تنها وارد پارلمان ش��دهاند بلکه
به عنوان يک عنصر تعيين کننده در صحنه سياس��ي ترکيه مورد توجه قرار
گرفتهان��د .نقش عبداهلل اوجاالن ،رهبر معنوي کرده��ا را هم نبايد در جذب
آراي کردها ناديده گرفت زيرا اين باور عمومي هم در ترکيه و هم در منطقه
وجود دارد که حزب دموکراتيک خلقها در جهت سياس��تهاي وی حرکت
ميکند.

اروپا

حمله به يک زن مسلمان انگليسي

يک زن مس��لمان انگليس��ي در لندن هدف حمله نژادپرستانه قرار گرفت
و مهاجمان روس��ري وي را پاره کرده و او را کتک زدند .پليس دو زن  18و
 35س��اله را در ارتباط با اين حمله بازداشت کرد اما در حال حاضر متهمان
به قيد وثيقه آزاد ش��دهاند .اين اتفاق زماني رخ داد که زن مسلمان در حال
بردن دو فرزندش به مدرسه بود .حمالت نژادپرستانه يا آزار و اذيت مذهبي
از  15هزار و  249مورد در س��ال  2012به  17هزار و  605مورد در س��ال
 2014رسيده است.
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رژيم صهيونيستي را تحريم كرده اما فرانسوا اوالند ،رئيس جمهوري فرانسه در تماس تلفني
با بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم صهيونيستي مخالفت خود را با تحريم اسرائيل از سوي
اين ش��ركت و ديگر شركتهاي فرانس��وي اعالم كرد .در پي گسترش دامنه كمپينهاي
تحريم رژيم صهيونيستي سازمانهاي يهودي مدافع اين رژيم در امريكا به تكاپو افتادهاند و
با حمايت مالي شلدون ادلسون و حاييم سابان ،دو ميلياردر يهودي قصد برگزاري اجالسي
در الس وگاس براي بررسي راههاي مقابله با تحريم رژيم صهيونيستي را دارند.

البی دوس��تداران یهود در ايالت كارولينا در امري��كاي جنوبي براي تدوين قوانيني به
منظور مجازات ش��ركتهاي تحريمكننده رژيم صهيونيستي تالش ميكنند و پيشبيني
ميش��ود ،اين قوانين در  18ايالت ديگر امريكا اجرايي ش��ود .به گزارش ايس��نا به نقل از
نيويورك تايمز ،كنگره امريكا در ماه جاري ميالدي در مورد اين قوانين و ارائه فهرستي سياه
براي مجازات شركتهاي خارجي حامي فلسطين كه خواستار تحريم كاالهاي صهيونيستي
هستند ،رأيگيري ميكند .شركت فرانسوي اورنج يكي از چندين شركتي است كه اخيراً

آناتولی در شوک شکست اردوغان

بنفشه غالمی

با پاي��ان گرفتن انتخاب��ات پارلماني
ترکي��ه ،روز  7ژوئن در تاريخ سياس��ي
اين کشور با دو اتفاق مهم به ثبت رسيد:
رجب طيب اردوغ��ان ،رئيس جمهوري
ترکيه پس از  13س��ال اکثريت خود را
در پارلمان از دست داد و همزمان نسل
جوان کردهاي اين کشور ،در قالب يک
حزب مستقل وارد پارلمان شدند.
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری
رجب طيب اردوغان در انتخابات پارلماني
روز يکشنبه 258کرس��ي مجلس را به
دس��ت آورد 258 .کرسي ( 40/8درصد
آرا) ک��ه ش��مار آن نزديک ب��ه دو برابر
دومين حزب اين انتخابات ،جمهوريخواه
خلق با  132کرس��ي ( 24/9درصد آرا)
اس��ت .لذا همه ناظران اردوغان را بازنده
بزرگ اين انتخابات خوانده اند.
در انتخاب��ات روز يکش��نبه مي��زان
مشارکت مردمي در آن 86درصد از کل
واجدان شرايط اعالم شد ،حزب حرکت
مل��ي  80کرس��ي ( 16/2درص��د آرا) و
حزب چپگ��راي دمکراتيک خلقها نيز
80کرس��ي ( 13/1درصد آرا) را به خود
اختصاص دادند .اردوغان و حزبش براي
تش��کيل دولت حداقل به  276کرس��ي
نياز دارد .در شرايط فعلي يا دولت اقليت
توس��ط حزب حاکم تشکيل ميشود يا
دولت ائتالفي شکل خواهد گرفت که با
توجه به مخالفتهاي ش��ديد سه حزب
ديگر با سياس��تهاي حزب حاکم فع ً
ال
امکان تشکيل دولت ائتالفي دور از انتظار
است .در صورتي که ظرف 45روز دولتي
تشکيل نشود ،انتخابات عمومي در ترکيه
تجديد خواهد شد.
نتايج��ي ک��ه عدال��ت و توس��عه یا
«آک پارتی» بهدست آورده شبيه دوران
آخر حزب مام ميهن به رهبري تورگوت
اوزال ،رئي��س جمه��وري فقي��د ترکيه
در دهه  90اس��ت که در س��ومين دوره
حاکميت ،برتری خود را از دس��ت داد و
در سراشيبي سقوط قرار گرفت.
ب��ه هر صورت پي��روزي اردوغان در
انتخاب��ات اين هفته را ميتوان ش��وک
سیاسی آناتولی تلقي کرد ،زيرا از دست
رفتن  53کرسي و اکثريت پارلماني نشان
دهن��ده نارضايتي عمومي از سياس��ت

پدیده انتخابات  7ژوئن
صالحالدي��ن دميرتاش ،رهبر حزب ك��ردي دموكراتيك خلق كه با قدرت كاريزمايي كه
دارد ،ب��ه او لق��ب «اوباماي كردي» را دادهاند ،پيروز ب��زرگ انتخابات پارلماني تركيه بود .او
س��اعتي پس از موفقيتي كه در انتخابات به دست آورد ،در سخناني از پيروزي خود و تنزل
آراي اردوغان به عنوان <شكست اقتدارگرايي> ياد كرد .دميرتاش حزب خود را به محبوبيتي
رس��اند كه به جاي كس��ب  10درصد الزم براي ورود به پارلمان  13درصد آرا را كسب كرد.
اي��ن حزب كه گرايشهايي نزديك به پ.ك.ك دارد ،بازوي سياس��ي حزب كارگران تركيه
محسوب ميشود .بيشترين حاميان اين حزب در مناطق كردنشين مستقر هستند و حاميان
اجتماعي آن را روشنفكران منتقد تشكيل ميدهند .دمير تاش پس از آن موفق به ارتقاي جايگاه حزب خود شد
كه با تكيه بر تجربيات اسالف كرد خود شروع به تطبيق دادن خود با واقعيتهاي فضاي سياسي و اجتماعي تركيه
و دوري جستن از خط قرمزهايي چون جدايي طلبي برآمد .در اين بين جنگ كوباني نيز به ياري اين حزب آمد
تا در سطح جهان نيز بيشتر شناخته شود .دميرتاش همچنين با آنكه حزبش جرياني قوميتگرا شناخته ميشود
كوشيده است دامنه هوادارانش را از جامعه كردها فراتر ببرد و نامزدهايي از ديگر اقليتها معرفي كند.
تقسیم  550کرسی پارلمان ترکیه بر حسب آرایش احزاب
HDP
80

MHP
80

CHP
132

86
مشارکت مردمی

AKP
258
40/8
24/9
16/2
13/1
2/6

داخلي و خارجي است که وي و حزبش
در چهار سال گذشته اتخاذ کردهاند .در
عمر  4ساله پارلمان قبلي که در آن حزب
عدالت و توسعه با  311کرسي ،اکثريت
را در دس��ت داش��ت ،اتفاقات داخلي و
خارجي بسياري رخ داد که واکنشها و
سياستهاي دولت ترکيه در قبال آنها با
واکنش منفي مردم همراه بود.
 ëسياس�ت داخل�ي ،فروپاش�ي
اعتماد مردمي
در بحث سياس��ت داخل��ي بيش از
ه��ر چي��ز غائله پ��ارک «گ��زي» ديوار
اعتماد مردم به اردوغ��ان را فرو ريخت.
اعتراضه��اي س��ال  2013ترکي��ه که
به «پ��ارک گزي» معروف ش��د ،با يک
اعتراض س��اده به تخري��ب پارک بزرگ
استانبول آغاز شد ،اما واکنش پليس به
اعتراضات انجام شده که اعتراض غربيها

تأثير انتخابات بر سياست ترکيه در سوريه

به باور اغلب تحليلگران در چند سال اخير سياست خارجي
ترکيه در قبال س��وريه بر دو اصل بنا ش��ده بود :يکي س��قوط
دولت بش��ار اسد و ديگري به حاش��يه راندن کردهاي سوريه.
اکنون با نتايج به دس��ت آمده در انتخابات پارلماني ترکيه و از
دست رفتن اکثريت پارلماني در آن ،اگر حزب عدالت و توسعه
بتوان��د موافقت ح��زب دموکراتيک خلق را ب��ا امتيازهايي که
ميدهد ،جلب کند ،طبيعتاً مجبور خواهد ش��د ،سياستهاي
خود در قبال سوريه و کردهاي آن را نيز تغيير دهد.
البته با توج��ه به تمايالتي که اردوغ��ان دارد ،بعيد به نظر
ميرس��د ،تن به تعامل کامل با س��وريه يا کردهاي آن بدهد.
ام��ا حداقل انتظار ميرود از ميزان سياس��تهاي معاندانه وي
کاسته شود.

را نيز برانگيخت ،اين اعتراضات را تبديل
ب��ه «بهار ترکي» اين کش��ور س��اخت.
درگيريهاي پارک گزي در شديدترين
حالت خود سه ماه ادامه داشت و هرچند
پ��س از آن ب��ا وعده دول��ت درخصوص
برگزاري رفراندوم براي تخريب کردن يا
نکردن پارک فروکش کرد .اما هنوز هم
هر از چندگاهي جنبشي که تحت همين
نام تشکيل شده ،عرض اندام ميکند .اين
رويداد  22کش��ته بر جا گذاشت .با اين
حال اعتراضهاي پارک گزي تأثيري فراتر
از يک اعتراض معمولي در عرصه سياسي
اين کشور داشت .در واقع بالفاصله پس از
اين اعتراض نشانههاي اختالف بين استاد
و ش��اگرد قديمي ،رجب طيب اردوغان و
فتح اهلل گولن آشکار شد .گولن هرچند به
تبعید خودخواسته در امريکا به سر ميبرد
ام��ا در اولي��ن پي��روزي پارلماني عدالت

دول��ت اردوغان به طور برجس��ته در يک س��ال اخير براي
ايج��اد صلحي دائم با کردها تالش کرده اس��ت .پيام نوروزي
عب��داهلل اوج��االن از امرالي براي کردهاي ترکي��ه مبني بر به
زمين گذاشتن سالح ،در همين راستا بود .اما به باور بسياري
از منتقدان اين مذاک��رات تاکنون به دليل تبليغات انتخاباتي
جريان داشته است.
با اين حال با راه يافتن کردها در قالب يک تش��کل حزبي
ب��ه صحن پارلمان انتظار مي رود ،اين مذاکرات ادامه يابد .در
اين بين اگر عدالت و توس��عه با کردها ائتالف کند ،مذاکرات
با دس��ت برتر کرده��ا پيش خواهد رفت .اما اگ��ر اين ائتالف
ب��ا احزاب مخالف کردها صورت گيرد ،نتيجه خوش��ايندي در
انتظار کردها نخواهد بود.

پ��س از آنكه ارت��ش يمن و نيروه��اي مردمي
انصاراهلل با شليك موشكهاي اسكاد به پايگاههاي
نظامي و نفتي عربستان س��عودي شرايط ميداني
جنگ را به نفع خود تغیی��ر دادند ،ریاض با هدف
تالفي جويانه نيرو و تجهيزات جديد پشت مرزهاي
يمن مستقر كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت شبكه المنار ،اين
نيروها و تجهيزات شامل صدها تانك و توپخانههاي
جديد و هزاران سرباز و افسر با تخصصهاي مختلف
اس��ت .ائتالف هوايي ضد يمن به رهبري عربستان
همچنين حمالت ش��ديدي به اردوگاه التطوير در
صرف در شمال صنعا صورت داده و در شمال شهر
عدن نيز جنگندههاي ائتالف حمالت هوايي خود را
به مناطق حد فاصل شمال فرودگاه عدن تا منطقه
صالحالدين و رأس عمران غرب شهر البريقا تشديد
كردند .به گفته منابع نزديك به جنبش انصاراهلل،
محمود الصبيحي ،وزير دفاع دولت مستعفي يمن و
از ژنرالهاي ارشد اين كشور در حمله جنگندههاي
عربستان كشته شده اس��ت .پيشتر نيز  54يمني
در حمالت جنگندههاي سعودي به مناطق مختلف
يمن به ش��هادت رس��يدند .جنگندههاي سعودي
همچني��ن اردوگاه آوارگان در حجه و خودروهاي

غيرنظامي در مناطق مختلف در مركز يمن را هدف
قرار دادند .جنگندههاي ائتالف چهار حمله به وادي
ظهر در غرب صنعا نيز داشتند.
اين حمالت درحالي است كه موضوع مذاكرات
صلح يم��ن در دس��تور كار ميانجيگ��ران داخلي
و خارج��ي ق��رار دارد و علي ناص��ر محمد ،رئيس
جمهوري اسبق يمن جنوبي طرح  10مادهاي براي
توقف فوري جنگ ارائه كرده اس��ت .از جمله مفاد
مهم اين طرح اعالم آتش بس ،عقب نشيني فوري
و غيرمش��روط يگانهاي وابس��ته به علي عبداهلل
صالح ،رئيس جمهوري پيشين يمن و كميتههاي
مردم��ي (حوثيها) از اس��تان عدن و بقيه مناطق،
تحويل اس��تانها و مناطق تح��ت كنترل صالح و
جنبش انصاراهلل به رهبران نظامي و امنيتي و ايجاد
نيروي نظامي و امنيتي جديد و بازگش��ت تمامي
گروههاي سياس��ي يمني به مذاكرات ملي فراگير
تحت نظارت سازمان ملل ،شوراي همكاري خليج
فارس ،اتحاديه عرب و س��ازمان همكاري اسالمي
بدون پيش شرط است.
اي��ن طرح ش��امل آغاز فوري كمكرس��اني به
ش��هروندان يمني و سرعت بخش��يدن به مشكل
يمنيهايي است كه در خارج گرفتار هستند.

عدالت و توسعه
AK

جمهوری خواه خلق

CHP
حرکت ملی
MHP
دموکراتیکخلق
HDP
سعادت
SP

و توسعه در س��ال  2011نقشي اساسي
داشت .او که در قالب شخصيتي مذهبي و
سياسي از حمايت هزاران شهروند ترکيه
برخ��وردار اس��ت ،در يک دهه نخس��ت
حاکميت عدالت و توسعه تمام قد پشت
اردوغ��ان ايس��تاد و از او حمايت کرد .اما
س��رکوبهاي پ��ارک گزي ،آغ��از بحث
بس��تن مدارس وابس��ته به فتحاهلل گولن
و همچنين بحث تفکيک جنس��يتي در
خوابگاههاي ترکيه باعث تشدیداختالفات
آنها شد .نزاع اردوغانيستها و گولنيستها
براي اردوغان پيامد خوش��ي نداشت .اين
درگيريها پس از مقاله خبرنگار روزنامه
«طرف» که با انتشار اسنادي ثابت ميکرد
دولت ترکيه درصدد زدودن ريش��ههاي
گولنيستها در دستگاههاي دولتي است،
آشکار شد وابستگان به گولن در دستگاه
قضايي ترکيه در پي انتش��ار اين اس��ناد،

سرنوشت مذاکرات صلح با کردها

اعزام تجهيزات نظامي جديد سعودي به مرزهاي يمن
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خبر

 80درصد بلنديهاي
عرسال در کنترل مقاومت

پرونده بزرگ فساد مالي در دولت را افشا
کردند .در اين نزاع بس��ياري از مقامهاي
عاليرتبه دولتي بازداشت شدند ،مقامهايي
که ج��زو حاميان و افراد نزديک به رجب
طيب اردوغان بودند .اين رس��وايي مالي
نيز مردمي را که در فشار اقتصادي به سر
ميبردند ،از دولت سرخورده کرد.
به جز اين مسائلي همچون انفجار در
معدن س��وما که به مرگ  238معدنچي
انجامي��د ،ني��ز از مواردي ب��ود که دولت
ترکيه را در يکي دو س��ال اخير با چالش
هايي مواجه کرد که به کاهش محبوبيت
آن و از دس��ت رفت��ن کرس��ي هايش در
انتخابات اين هفته انجاميد.
 ëسياست خارجي ،مخدوش شدن
چهره جهاني
ش��هروندان ترکيه به جز نارضايتي از
سياست داخلي ،سياست خارجي عدالت
و توس��عه را نيز باعث آس��يب و ضربه به
کش��ور خود ميدانند .بزرگترين چالش
آنها با دولت در اين بعد مس��أله سوريه و
داعش اس��ت .دولت اردوغان در سه سال
اخي��ر وارد یک قمار سیاس��ی بزرگ در
سوریه شد .او وعده سقوط اسد را داد اما
خود و ترکیه را در باتالق س��وریه گرفتار
ساخت .اردوغان این اشتباه را در عراق نیز
با حمایت از سلفی های افراطی تکرار کرد.
آنکارا در اين راه حتي از حمايت از داعش
نيز فروگ��ذار نکرده و با خريد نفت هايي
که داعش از چاههاي نفتي سوريه و عراق
سرقت ميکند ،دست به حمايت مالي از
آن ميزند .عالوه بر اين ش��واهد حاکي از
آن اس��ت که داعش از خاک ترکيه براي
عبور و مرور اروپايي خود استفاده ميکند.
ضمن آنکه نق��ش منفي ترکيه در حصر
کوباني ش��هروندان این کش��ور را عصبی
کرد .مجم��وع اين عوام��ل باعث حضور
پررنگ داعش در ترکيه شد .نمونهاي از
اين حضور روز يکشنبه در خالل شمارش
آراي انتخابات مش��خص شد ،آنجا که بر
يک��ي از برگههاي انتخابات پرچم داعش
نقش بس��ته بود و رأي دهنده نام داعش
را ب��ه عن��وان کانديداي م��ورد نظر خود
نوشته بود .مردم ترکيه گناه این اتفاق را
که کشورش��ان در دنیا پناهگاه و شریک
تروریس��تهای داعش و النصره شناخته
شده را متوجه اردوغان می دانند.

رؤياي گم شده در صندوق ها

تمام رؤياي اردوغان براي تغيير سيستم حکومتي از پارلماني
به رياست جمهوري به انتخابات روز يکشنبه بسته بود.
اما اين رؤيا تبديل به آرزويي ش��ده اس��ت که نيازمند اما و
اگره��اي فراوان اس��ت .اردوغان ب��راي تصويب اي��ن تغيير در
پارلمان ترکيه ،به دو س��وم آراي نمايندگان يعني  331کرسي
احتياج داش��ت .اما اکنون براي رسيدن به اين ميزان کرسيها
چشم به ائتالفها دارد.
ضمن آنکه اگر او موفق به تش��کيل ائتالف ش��ود ،مشخص
نيست بتواند طرح خود را در پارلمان تصويب کند و عالوه بر آن
وي مجبور خواهد بود در صورت به تصويب رس��يدن اين طرح
در پارلم��ان ،چش��م به رفراندوم و صندوق هاي��ي بدوزد که در
انتخابات اين هفته با او نامهربان بودند.

عکس روز

حکایت ناتمام پناهجويان در مديترانه

همزمان با پيشروي بزرگ رزمندگان
مقاوم��ت و ارت��ش س��وريه در دو جبهه
القلمون و بلنديهاي ش��هرک عرسال و
تنگ ش��دن عرصه بر عناصر مسلح گروه
تروريستي جبهه النصره ،ابومالک التلي،
سرکرده اين گروهک در القلمون سوريه
فرار کرده و وارد شهرک عرسال در شمال
شرق لبنان شده است.
به گ��زارش ايرن��ا به نق��ل از روزنامه
لبناني االخبار ،ابومالک التلي به همراه دو
تن ديگر از س��رکردگان اصلي النصره از
جمله ابو صهيب مسئول پرونده مذاکرات
در خصوص نظاميان ربوده ش��ده لبناني،
وارد عرسال شده است.
بنا بر گزارشهاي ميداني ،رزمندگان
مقاومت تا کن��ون بيش از  107کيلومتر
مربع از بلنديهاي ش��هرک عرس��ال را
آزاد کردهان��د .در حال حاض��ر مقاومت
بر ارتفاعات قرنه التنور در جنوب ش��رق
بلنديهاي شهرک عرسال مشرف بر وادي
عويس ،وادي اطنين ،وادي الخيل و وادي
القصيره سيطره دارد و پيشروي مقاومت
به سوي ارتفاعات مثلث حرف الدبول در
جنوب شرقي بلنديهاي شهرک عرسال
ادام��ه دارد.در جبه��ه القلمون نيز ارتش
س��وريه و رزمندگان مقاومت بر قله صدر
البس��تان شمالي و تپههاي اطراف آن در
بلنديه��اي فليطا س��يطره يافتند و در
درگيريهاي شديدي که با تروريستها
داش��تند ،دهها تن از عناصر تروريس��ت
مس��لح را کش��ته يا زخمي کردند .قله
صدر البس��تان درشمال جبل الثالجه بر
بلنديهاي ش��هرک الجراجير سوريه که
عناصر مسلح گروه تروريستي داعش در
آنجا هستند ،اش��راف دارد .ارتش سوريه
و رزمندگان مقاوم��ت همچنين گذرگاه
الحمرا القصير که بلنديهاي فليطا را به
بلنديهاي شهرک عرسال پيوند ميزند،
حض��ور دارند .اين گ��ذرگاه از مهمترين
گذرگاههاي النصره بين س��وريه و لبنان
بود.
شبکه تلويزيوني االخباريه سوريه نيز
ب��ه نقل از يک منبع نظام��ي اعالم کرد:
يکي از يگانهاي ارتش سوريه و نيروهاي
مسلح ،مواضع تروريستهاي جبهه النصره
را در دامنه شمال غرب بلندي مسحره در
حومه قنيطره منهدم کردند.

گزیده اخبار

افزايش نظاميان
انگليسي در عراق

ديوي��د کام��رون ،نخس��توزير
انگليس در نشست سران گروه هفت
اعالم کرد کشورش با هدف کمک به
مبارزه با گروه تروريس��تي داعش ،در
نظ��ر دارد  125ني��روي نظامي ديگر
به عراق اعزام کن��د .اعزام اين 125
نيروي نظامي به عراق تعداد نيروهاي
انگليس��ي را ک��ه با هدف مب��ارزه با
داعش به عراق اعزام شدهاند ،به 275
مربي نظامي ميرساند.

ادامه تحريمهاي
هزينهبر روسيه

ج��اش ارنس��ت ،س��خنگوي کاخ
س��فيد اع�لام ک��رد تحريمه��اي
کشورهاي غربي عليه روسيه به رغم
تمامي آس��يبهايي که اين تحريمها
بر اقتص��اد اروپ��ا وارد ميکند ،ادامه
خواهد داش��ت .وي تأکيد کرد :اين
مسأله نش��ان ميدهد که اروپا اتحاد
بيش��تري را ب��ا امريکا در مقايس��ه با
روسيه دارد.

تشکيل ائتالف چپهاي
اسپانيا

ح��زب ض��د رياضت��ي جدي��د
«پودم��وس» و سوسياليس��تها که
رهبرانش��ان هفت��ه پيش دي��دار و
مذاک��ره کردند ،ب��ه دنب��ال ائتالفي
تاکتيکي عليه حزب حاکم هس��تند.
هدف مشترک آنها عزل حزب مردمي
از ق��درت و تش��کيل اکثري��ت جناح
چپگرا با کمک يکديگر هستند.

استقرار سالحهاي
هستهاي امريکا در
انگليس

کشورهاي اروپايي طبق مصوبه دو هفته پيش خود در جديدترين تالشها براي نجات مهاجران آفريقايي
در درياي مديترانه ،در طول دو روز گذشته موفق شدند جان بيش از چهار هزار مهاجر سرگردان را نجات
دهند .به اين ترتيب تعداد مهاجراني که از آغاز سال جاري ميالدي از طريق دريا خود را به ايتاليا رساندهاند از
مرز  50هزار نفر عبور کرد .اين تعداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش  12درصدي داشته است.

وزير امور خارجه انگليس گفت که
استقرار کالهکهاي هستهاي امريکا
در خاک انگليس را رد نميکند .زيرا
نش��انههاي نگران کنندهاي مبني بر
افزايش سطح فعاليت نيروهاي روسيه
و نيروهاي جدايي طلب تحت کنترل
روسيه ديده ميشود .اما اعتقاد دارد
اين اقدامي اس��ت که باي��د با «دقت
بسيار» انجام شود.

