
رئیس جمهور ترکیه در جمع مردم همزمان 
با سالگرد کودتای نافرجام این کشور خطاب به 
مخالفان و کسانی که به گفته او »با کودتاچیان 
همکاری دارند گفت: قصد دارد بر تن آنها لباس 

گوانتانامو پوشانده و گردنشان را بزند!
رئیس جمهور ترکیه که در مراســم اولین سالگرد 
کودتای نافرجام 2016، سخنرانی می کرد با ادبیاتی 
عجیــب تهدید کرد گردن خیانت کاران را خواهد زد. 
اردوغان با بیان اینکه هر تعداد عضو سازمان »فتح اهلل 
گولن« را که نیاز باشد از ادارات دولتی اخراج و زندانی 
خواهد کرد گفت: »با نخست وزیر صحبت کردم و از 
او خواستم پوشیدن یونیفورم را برای محکومین کودتا 
اجبــاری کند. مانند گوانتانامو بــه تن همه آنها یک 

یونیفورم زندان خواهیم پوشاند.«

صفحه آخر

استقرار 200 هزار نظامی ارتش پاکستان
 در مرز افغانستان

دولت پاکستان با هدف اعالمی »مقابله با 
تهدیدات تروریســتی«، 200 هزار نظامی در 
خطوط مشترک مرزی این کشور و افغانستان 

مستقر کرده است.
به گزارش تسنیم، ژنرال »آصف غفور« سخنگوی 
ارتش پاکستان اعالم کرده که این کشور در مناطق 
مرزی مشترک با افغانستان 200 هزار نیرو مستقر 

و حدود 1000 پاسگاه مرزی احداث کرده است.

این اقدام دولت پاکســتان در شــرایطی انجام 
می گیرد که دولت کابل مدعی عبور تروریست ها از 

خاک پاکستان به داخل افغانستان است.
همچنیــن، هر چند ماه یکبار میان دو کشــور 
درگیری های مــرزی رخ می دهد و در برخی مواقع 
نیز روســتاها و شــهرهای نزدیک به مرز در داخل 
افغانســتان، از خاک پاکســتان هدف موشک قرار 

گرفته اند.

ایندیپندنت: کمتر از 18 درصد مردم انگلیس 
با فروش سالح به عربستان موافقند

نتایج یک نظر سنجی جدید حکایت از مخالفت 
گسترده مردم انگلیس با فروش سالح به نظام مستبد 
عربســتان دارد دادگاه عالی لندن چندی پیش به 
دولت انگلیس اجازه فروش سالح به سعودی ها را داد.
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در گزارشــی نوشت 
براساس نظرسنجی ای که توسط موسسه تحقیقاتی »بی. 
ام. جی« و به سفارش ایندیپندنت انجام شده است، اکثریت 
قریب به اتفاق مردم انگلیس، فروش میلیاردها پوند سالح 

به عربســتان را نادرست می دانند و خواستار توقف آن در 
شرایطی هستند که این کشور در حال کشتار غیرنظامیان 
در جنگ یمن شــده است. طبق این نظرسنجی فقط 18 
درصد مردم این کشور با فروش سالح به سعودی ها موافق 
هستند.شــرکت کنندگان در این نظرســنجی همچنین 
خواستار انتشار گزارشی هستند که از »حمایت عربستان 
از افراط گرایان« اسالمی پرده برمی دارد اما دولت انگلیس 

از انتشار آن خودداری کرده است.
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سرویس خارجی-
پنج روان شناس برجسته آمریکایی طی نامه ای 
به کنگره این کشور خواستار نجات کشور از دست 

یک بیمار روانی به نام »ترامپ« شده اند.
مدتی است که مسئله »استیضاح ترامپ« در سطح 
سیاسی و رسانه ای آمریکا به طور جدی مطرح شده است. 
روند استیضاح رئیس جمهور در آمریکا بسیار فرایند سختی 
دارد اما برای آغاز تشریفات الزم باید اتهامات وارده به وی 
در مورد »ارتباط با روسیه«، »افشای اطالعات محرمانه« 

یا »مشکل روانی« ثابت شود. 
تازه ترین درخواست برای استیضاح از سوی قانونگذاران 
آمریکایی و هفته گذشــته مطرح شــد، زمانی که »برد 
شرمن« یکی از نمایندگان دموکرات »ایالت کالیفرنیا«، 
طرح استیضاح ترامپ را ارائه و وی را متهم کرد که »مانع 

دیده بان حقوق بشر سوریه، شمار جان باختگان 
شــش سال جنگ داخلی در این کشور را بیش از 
330 هــزار نفر اعالم کرد. این جنگ را آمریکا در 

سال 2011 راه انداخت.
به گزارش روزنامه »القدس العربی«، دیده بان حقوق 
بشــر سوریه دیروز اعالم کرد، بیش از 330 هزار نفر در 

جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست داده اند.
بر اســاس این گــزارش، حدود 100 هــزار تن از 
کشته شدگان این جنگ که همچنان ادامه دارد، مربوط 
به غیرنظامیان اســت. در ســال 2011 آمریکا به همراه 

متحدان منطقه ای اش، صدها تکفیری را به داخل خاک 
ســوریه هدایت کرد و این جنگ را راه انداخت. دیده بان 
حقوق بشر ســوریه خرداد سال گذشته، شمار قربانیان 
جنگ در این کشور را 282 هزار و 283 نفر اعالم کرده 
بود. غیرنظامیان ســوریه به طور مرتب قربانی حمالت 
جنگنده های ائتالف آمریکایی ضد داعش هم می شوند. 
در حال حاضر اهالی شــهر رقه به طور مرتب هدف این 

حمالت قرار می گیرند.
وحشت داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، سرکرده های 

گروه تروریستی »داعش« که به خاطر شکست بزرگ خود 
در موصل عراق و دیگر مناطق این کشــور و سوریه، به 
شدت دستپاچه و نگران شده اند، هم اکنون خود را برای 
نبردهای مرگ و زندگی در اســتان »دیرالزور« و شــهر 

»رقه« سوریه آماده می کنند.
خبرگزاری فوق به نقل از پایگاه اطالع رسانی »سوریا 
الیوم« گــزارش داد، عناصر داعش در اســتان دیرالزور 
مردم را مجبــور کرده اند مقابل منازل و مغازه های خود 

خاکریزهایی به ارتفاع دو متر ایجاد کنند.
در شهر رقه نیز داعش همین تاکتیک را به کار گرفته 

است و به نظر می رسد قصد دارد برای مقابله با نیروهای 
دولتی و یا شــبه نظامیان کرد)نیروهــای دموکراتیک 
سوریه(، از سپر انسانی استفاده کند.شهر نفت خیز دیرالزور 
از سال 2014 تاکنون در محاصره گروه تروریستی داعش 
قرار دارد و کمک رسانی به ساکنان این شهر فقط از طریق 
پرتاب محموله ها توسط هواپیماهای باری صورت می گیرد.
طی روزهای اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت 
حد فاصل میان جنوب شرقی شهر حلب تا جنوب غربی 
شهر »رقه« که مســاحتی معادل 1500 کیلومترمربع 

می شود، را آزاد کرده اند.

نامه 5 روان شناس برجسته آمریکایی به کنگره

ترامپ یک بیمار روانی است ، برای نجات کشور هم که شده، استیضاحش کنید

چند روز پیش و در جریان دادگاهی که در شهر »ماساللی« جمهوری 
آذربایجان برگزار شد؛ حجت االسالم والمسلمین »شیخ سردار حاجی 
حسنلی« با شکایت فرماندار این شهر و به اتهام اقامه نماز جمعه، محکوم 

به تحمل 3 سال حبس شده است!
بر اساس عرف معمول در تمامی کشورها و جوامع بشری هرگونه محکومیت 
و مجازات به دنبال نقض یک هنجار و یا عمل برخالف قوانین رایج و حاکم در 
آن منطقه می باشــد که فرد مجرم را مجبور به تحمل مجازات در نظر گرفته 
شده برای آن عمل غیرقانونی می کند و آن عمل نیز نوعی جنایت تلقی می شود.

آنچه طی روزهای گذشته در جمهوری آذربایجان شاهد بودیم؛ صدور حکم 
حبس، به خاطر اقامه نماز جمعه بوده اســت که شاید بتوان این رفتار دستگاه 
قضایی جمهوری آذربایجان را یک اقدام بی ســابقه در طول تاریخ کشــورهای 
مســلمان دانســت که یک فرد را صرفا به دلیل اقامه نماز جمعه مورد مجازات 
قرار دهند. البته بحث در خصوص ماهیت غیرقانونی اقامه نماز جمعه در کشور 
مسلمان و شیعی جمهوری آذربایجان جای بسی تامل دارد ولی این بدان معنا 
نیســت که در سایر نقاط این کشــور نماز جمعه اقامه نمی شود؛ بلکه بحث در 
این است که چرا علیرغم اینکه در سایر نقاط مختلف این کشور نمازهای جمعه 
باشکوهی اقامه می شود، برپایی نماز جمعه از سوی شیخ سردار جرم و جنایت 

تلقی می گردد؟!
تحقیق در خصوص جنبه های دیگر این جرم نانوشــته که مختص قوانین 
داخلی دولت آذربایجان می باشد، نشان می دهد که حتی نماینده اداره مسلمانان 
قفقاز در همان شهر نیز تاکید بر قانونی بودن برپایی نماز جمعه داشته و اعالم 

می دارد که این عمل شیخ سردار با درخواست این اداره بوده است.
از ســوی دیگر چنانچه جنبه های اجتماعی اقامه نماز جمعه از سوی شیخ 
ســردار را بررســی کنیم؛ امنیت اجتماعی حاکم بر شهر »ماساللی« و وحدت 
و همدلــی موجود میان دینداران منطقه جنــوب آذربایجان را نیز می توان به 
عنوان شاهدی بر این ادعا معرفی کرد، به طوریکه در میان سخنان وی نه تنها 
فراخوانی بر علیه دولت و حاکمیت وجود نداشت، بلکه در کنار مباحث دینی، 
ابعاد مختلف نظم اجتماعی و منافع ملی جمهوری آذربایجان به طور دائم مورد 

حمایت ایشان بوده است.
به هر حال نتیجه بررسی جنبه های مختلف حقوقی و جزایی و حتی قوانین 
خاص داخلی جمهوری آذربایجان در خصوص اقامه نماز جمعه از ســوی شیخ 
سردار، مستدل و منطقی نبوده و مخاطب خود را به بررسی های بیشتر و دقیق تری 
وادار می کند. ولی آنچه در این بین مشهود است، شخصیت حقیقی شیخ سردار 
و نفس اقامه نماز جمعه از سوی وی می باشد. شخصیت یک روحانی مستقل، 
پرنفوذ و تاثیرگذار که از جایگاه اجتماعی ویژه ای در میان دینداران آذربایجان 
برخوردار بوده و با روحیه خستگی ناپذیر خود همانند یک مبلغ و روحانی فعال، 
خود را مصمم به انجام وظیفه ذاتی طلبگی یعنی بسط و گسترش مبانی دین 
اسالم دانسته و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نبوده است که بی تردید این 
خود نیز به تنهایی نمی تواند دلیلی برای حبس 3 ساله شیخ سردار باشد. شاید 
به قول وکیل وی که در صفحه شــخصی فیس بوک خود نوشــت: »شیخ، تنها 
به خاطر نماز خواندن و آگاهی بخشــی به مردم در حوزه دین به 3 سال حبس 
محکوم شد، در قرن بیست و یکم، تنها در جمهوری آذربایجان است که یک نفر 
به خاطر اعتقادات دینی اش حبس می شود. دادگاه با این تفکر حکم را صادر کرده 
است که اگر شیخ محبوس نباشد، دوباره نماز خواهد خواند. آنان گمان می کنند 

که با این کار اعتقادات دینی یک نفر را از او خواهند گرفت.«
برای شیخ سردار حاجی حسنلی همین افتخار بس که وی از سوی دینداران 
آذربایجان ملقب به »زندانی نماز« شده و به خاطر زنده نگه داشتن یک فریضه 
الهی به زندان محکوم شده است. ولی سوالی که همچنان در اذهان همگان ساری 
و جاری است این است که چگونه ممکن است کشوری مثل جمهوری آذربایجان 
که خود را بخشی از جهان اسالم می داند و سال 2017 را نیز سال همبستگی 
اسالمی نامگذاری کرده و میزبانی بازی های اسالمی را برعهده می گیرد، تحمل 
برگزاری یک نماز جمعه از سوی یک روحانی را ندارد؟ با این سوال باید منتظر 

ظهور سردارهای دیگر نیز در جمهوری آذربایجان بود.

۳ سال حبس به اتهام خواندن نمازجمعه!
اقدام عجیب »باکو« علیه علمای شیعه

سرویس خارجی-
نیروهای مسلح عراق 250 تروریست وابسته به داعش که در تونل های 

زیرزمینی شهر موصل مخفی شده بودند، را دستگیر کردند.
نبرد بی امان نیروهای مسلح عراق در موصل که به آزادسازی کامل این شهر 
در اواسط تیرماه جاری انجامید، شمار زیادی از عناصر تکفیری داعش را مجبور 
کرده که برای نجات خود از این خشم خروشان، به تونل ها و سوراخ های زیرزمینی 
پناه ببرند.در این رابطه، فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق دیروز اعالم 
کرد، 250 تن از عناصر داعش که در تونل ها مخفی شده بودند، به دست نیروهای 
دولتی دســتگیر شدند.به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، این نهاد نظامی 
عراق این را هم گفته که شــماری از سرکرده های گروه تروریستی داعش نیز در 
این تونل ها حضور داشــتند. شــماری دیگر از تروریست های داعش نیز که قصد 
فرار از بخش شــرقی موصل را داشتند، تحت محاصره نیروهای دولتی درآمده و 
کشته شدند.هفته قبل هم خبر رسیده بود که شماری از انتحاری های داعش، در 
ســاحل دجله به صورت دسته جمعی خودکشی کردند.عملیات آزادسازی استان 
نینوا و مرکز آن، شهر موصل، با فرمان »حیدر عبادی« نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق، بامداد روز 26 مهر گذشته آغاز شد و پس از گذشت 9 ماه، 

اواسط تیرماه جاری بخش های زیادی از استان نینوا و شهر موصل آزاد شدند.
عبادی سرانجام روز چهارشنبه 21 تیر آزادسازی کامل شهر موصل را »رسماً« 
اعالم کرد. شهر »تل عفر« در غرب استان نینوا، همچنان در اشغال عناصر داعش 
قرار دارد. در واقع آزادسازی موصل باعث فروپاشی خالفت داعش شد اما این به 

معنی پایان فعالیت های تروریستی این گروه نیست. 
در کل عراق نیز عالوه بر تل عفر، شهر »الحویجه« در استان کرکوک و شهر 
مرزی »القائم« در استان االنبار در اشغال داعش قرار دارند.خبرگزاری صداوسیما 
نیز به نقل از سرلشکر »عبداالمیر یاراهلل« فرمانده عملیات نینوا اعالم کرده، نیروهای 
دولتی به زودی عملیات آزادسازی تل عفر و دو منطقه »العیاضیه« و »المحلبیه« 
را آغاز خواهند کرد.»یاراهلل« شــمار کشــته های داعش در نبردهای آزادسازی 
موصل را 25 هزار نفر اعالم کرده است.در این میان، بیش از 400 عامل انتحاری 
هم کشته شده و دســت کم 1200 دستگاه خودروی بمب گذاری شده منهدم و 
130 هواپیمای بدون سرنشین داعش نیز سرنگون شده اند.در این عملیات بیش 
از 100 هزار نیروی عراقی شرکت داشته اند. از استان نینوا همچنین خبر رسیده، 
سرکرده های داعش در تل عفر 12 تن از فرماندهان این گروه تروریستی را که از 

موصل فرار کرده بودند، اعدام کردند.
رژه پیروزی

نیروهای مســلح عراق به مناسبت آزادی شهر موصل و بازگشت این شهر به 
آغوش کشور عراق، شنبه در بغداد »رژه آزادی و پیروزی« برگزار کردند. در این 
رژه، واحدهای نیروهای مسلح عراق از برابر »عبادی«، فرمانده کل نیروهای مسلح 
رژه رفتند.در این مراسم عالوه بر عبادی، »ابراهیم جعفری« وزیر خارجه و شماری 

از مسئوالن لشکری و کشوری عراق هم حضور داشتند.
از بغداد همچنین خبر رســید؛ تروریســت های داعش شنبه شب در منطقه 
»المشــتل« واقع در شرق این شــهر یک بمب منفجر کردند که چهار شهید و 

شماری زخمی برجای گذاشت.
بغدادی زنده است!

چند روز بعد از اینکه داعش مرگ بغدادی را تأیید کرد وزارت کشــور عراق 
خبرهای منتشــر شده درباره مرگ سرکرده داعش را رد و اعالم کرد که بغدادی 
زنده اســت و در خارج از شهر »رقه« سوریه به سر می برد. این نهاد عراقی درباره 

مکان مخفی شدن داعش، چیزی نگفت.
نقشه تازه آمریکا برای عراق

شیخ »اکرم الکعبی« دبیرکل »مقاومت اسالمی نجبا«ی عراق اما اعالم کرده 
که آمریکا درصدد حضور غیرمســتقیم در عراق اســت و می خواهد نیروهایی را 
شبیه »نیروهای دموکراتیک سوریه« )شبه نظامیان کرد( در عراق به وجود آورد.
شیخ کعبی این را هم گفته که اسناد و فیلم های ویدئویی وجود دارد که نشان 
می دهد جنگنده های آمریکایی مستقیماً از گروه های تروریستی وابسته به داعش 
حمایت می کنند.چند روز قبل نیز »تاونسند« فرمانده آمریکایی ائتالف به اصطالح 
ضد داعش، خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از داعش شده بود.

اظهارات حکیم علیه همه پرسی کردها
از سوی دیگر خبر رسیده که »عمار حکیم« رئیس »ائتالف ملی عراق« گفته 
»همگان در عراق مالحظات و حقوقی دارند؛ چه این مالحظات و حقوق از طرف 
بغداد باشد و چه از طرف اربیل، عدالت ایجاب می کند که معادل حق و واجب در 
نظر گرفته شود.« به گزارش ایسنا، عمار حکیم در ارتباط با زمزمه های جدایی طلبی 
در کردستان عراق هم هشدار داده و گفته: »چه بسا بلندپروازی ها در زمینه جدایی 
از عراق، از مناطق بسیاری به گوش برسد.«وی گفته که »این بلندپروازی ها ممکن 
است به شهر جنوبی بصره و یا به کشورهای همسایه نیز برسد و باعث شود منطقه 
آماج سونامی تقسیم قرار گیرد.«وی حتی یادآور شده که »کردها دوبار یکی در 
سال 1917 و دیگری در سال 2005 به ماندن در کلیت عراق رأی مثبت داده اند 
و اکنون نیز جدایی کردستان از عراق، با قانون اساسی مغایرت دارد.«طی هفته ها 
و ماه های اخیر، »مسعود بارزانی« رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، بارها 
مسئله برگزاری همه پرسی استقالل در مناطق کردنشین این کشور را مطرح کرده 
اســت. سوم مهرماه 1396 نیز از طرف بارزانی به عنوان روز برگزاری همه پرسی 
اعالم شده اســت.در همین حال، »ناظم الدباغ« نماینده منطقه کردستان عراق 
در تهران گفت اعالم استقالل از طرف اربیل، به خاطر اعمال فشار بر بغداد برای 
وادار کردن دولت عراق به عمل درباره وعده هایش است. به گفته وی، این وعده ها 
به انرژی و تقســیم قدرت مربوط می شود. الدباغ تصریح کرده که کردها ترجیح 

می دهند به عنوان بخشی از عراق، باقی بمانند.

شکار 250 فراری داعش
از سوراخ های زیرزمینی موصل

پس از پایان جشــن های روز ملی فرانسه مقامات رسمی این 
کشور اعالم کردند صدها خود رو در پاریس و شهرهای مختلف 
این کشور به آتش کشیده شد و صدها نفر هم دستگیر شده اند.

شــهرهای مختلف فرانسه همه ســاله در روزهای به خصوصی مثل 
آغاز سال نو یا جشن های روز ملی در 13 و 14 ژوئیه شاهد ناآرامی های 
گسترده ای است. برخی کارشناســان معتقدند این روزها زمانی را برای 
بروز اعتراضات فرو خفته بخش فراموش شده جامعه فرانسه و شهروندان 
درجه دوی این کشور فراهم می کند. امسال نیز روزهای 13 و 14 ژوئیه 
)پنج شــنبه و جمعه گذشته( فرانسه شــاهد ناآرامی های گسترده ای به 

مناسبت روز ملی این کشور بود.
نکته عجیب این اعتراضات که چند ســالی است اتفاق می افتد عدم 
پوشــش کامل رسانه ای این تحوالت است. امسال نیز در جشن های روز 
ملی فرانســه به گفته وزیر کشور فرانســه 897 خودرو، به آتش کشیده 

شد، اما مثل سال گذشته تصاویر این آشوب ها به درستی منتشر نشد.
ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه نوشته »ژرار کولومب« وزیر کشور 
فرانسه می گوید: »در اعتراض های یاد شده 368 تن بازداشت شدند؛ این 
در حالی اســت که سال گذشته در اعتراض های این روز 855 خودرو به 

آتش کشیده شد و 577 تن دستگیر شدند.«
بر اســاس این گزارش، یک افســر پلیس ویژه فرانســه هم در این 
درگیری ها مورد ضرب و شــتم قرار گرفته است.رســانه های فرانسه در 
روزهای اخیر اعالم کردند که حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
که به دعوت همتای فرانســوی خود به پاریس سفر و در جشن های روز 
ملی این کشور شرکت کرده بود، با اعتراض های مردمی همراه شده بود.

در ایام جشن ملی

897 خودرو
 در آتش خشم مردم فرانسه سوخت

آمریکا با غائله داعش، جان 330 هزار غیرنظامی را در سوریه گرفته است

ادبیات عجیب اردوغان در سالگرد کودتای نافرجام

بر تن کودتاچیان لباس گوانتانامو پوشانده گردنشان را خواهم زد

از انجام تحقیقات در مورد نقش روسیه در انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2016 آمریکا« شده است. این نماینده در 
حالی اســتیضاح ترامپ را مطرح کرده که چندی پیش 
25 نماینده دموکــرات آمریکا از طرحی حمایت کردند 
که راه را برای اســتیضاح و برکناری رئیس جمهوری این 
کشــور هموار می کند. طرح استیضاح ترامپ از حمایت 
دموکرات های برجسته مجلس نمایندگان آمریکا همچون 
»نانسی پلوسی« برخوردار است. چنانچه رئیس جمهوری 
آمریــکا این طرح را وتو کند )که به احتمال زیاد این کار 
را می کند( کنگره به اکثریت دو سوم رای نمایندگان برای 

لغو وتوی وی نیاز دارد.
اما تالش های دیگری نیز در سطح جامعه آمریکا برای 
استیضاح ترامپ در جریان اســت. دیروز »اسپوتنیک« 
گزارش داد چند تن از روان شناســان برتر دانشگاه های 

مهم آمریکا در نامه ای سرگشاده  به کنگره خواستار عزل 
»قانونی« رئیس جمهوری آمریکا شــده اند. بر اساس این 
گزارش پنج پروفســور سرشناس آمریکایی در نامه ای به 
کنگره تاکید کرده اند براساس آنچه آنها »انزوای ذهنی« 

ترامــپ می دانند، رئیس جمهوری کنونــی آمریکا برای 
حکومتداری »مناســب« نیســت. نامه آنها که به شدت 
بی پــرده اســت، در روزنامه هافینگتون پســت به چاپ 
رسیده است. در این نامه آمده: »قدرت ریاست جمهوری 
ناکامی های آقای ترامپ را با اثرات مخربی برجسته می کند. 
انزوای روان شناختی رئیس جمهوری آمریکا از جمله درک 
بســیار ضعیف وی با واقعیت، منجر به انزوای خطرناک 
ایاالت متحده آمریکا از مابقی جهان شــده است. قانون 
اساســی ما بندهایی درباره عزل هر رئیس جمهوری که 
قادر نیست وظایفش را در این سمت انجام دهد،  دارد.«

این روان شناسان تاکید کردند: »به خاطر کشورمان و 
جهان به نمایندگان منتخبمان تاکید می کنیم تا شجاعت 
به خرج دهند و گام های قانونی که می شــود برای پایان 

ریاست جمهوری ترامپ انجام داد، بردارند.«

تیم آندرسون، استاد دانشگاه سیدنی در گفت وگو با کیهان:

وهابیت مذهب نیست ، حزب سیاسی است

*پژوهش ها در مراکز معتبر مطالعاتی غرب هم 
نشان می دهد که عربستان حامی اصلی افراط گرایی 
سلفی تکفیری وهابی در جهان است. نظر شما در 

این زمینه چیست؟
بدون شــک آنچه که این مراکز مطالعاتی غربی آن را 
اعالم نموده اند صحیح اســت. شواهد بسیار زیادی موجود 
اســت که اثبات می کند، ریاض تروریست های منطقه را 

تسلیح و حمایت مالی می کند.
هرچند تفکرات افراطی در جهان در گونه های مختلفی 
وجود دارد، اما باید این نکته را دانست که تفاوت چندانی 
بیــن داعش، وهابیت و القاعده وجود ندارد. آنها در صفات 
متعددی مشترک هستند. تمام گروه های سلفی و تفکیری 
تفکراتی جاه طلبانه دارند، آنها معتقدند تنها گروهی در دنیا 
هستند که اعمال و کردارشان صحیح است، فقدان تحمل 
یکدیگر و شنیدن حرف های متضاد از دیگر خصوصیات آنها 
است. هدف آنها نیز بسیار روشن است، گروه های تکفیری 
در پی ضربه زدن به اسالم اند و قصد دارند تا چهره جذاب 
آن را خدشه دار کنند. عمده ترین تفاوت در بین تمامی این 
گروه ها و »وهابیت« آن اســت که تفکر وهابی که از سوی 
آل سعود مطرح و بزرگنمایی شده بیشتر جنبه سیاسی دارد 

اشاره: عربســتان با روی کار آمدن سیاست مداران و حاکمان بی تجربه و ظالم دوران سختی را سپری 
می کند. آل ســعود از سویی در باتالق جنگ یمن گرفتار شده و از سوی دیگر تمام تدابیر خود در رابطه با 
تغذیه و حمایت از داعش برای مهار جبهه مقاومت را بی ثمر یافته اســت. سعودی ها که حتی به همپیمانان 
قدیمی عربی خود نیز رحم نمی کنند، قصد دارند آن ها را در مشت خود نگه دارند و بر آن ها قیمومیت داشته 
باشــند. عربستان برای رسیدن به این اهداف از هیچ تالشی فروگذار نکرده حتی تمام مسیرهای خشکی 
را بر شریک قدیمی خود یعنی قطر بسته است. اما آخرین غافلگیری سیاسی در شبه جزیره عربی را باید 
»کودتای سیاسی« در این کشور دانست. محمد بن سلمان جوان بی تجربه و فرزند پادشاه عربستان اکنون 

به ولیعهدی عربستان رسیده و ملت این کشور را بیش از هر موقعی دیگر نگران آینده خود کرده است.
به منظور بررسی بیشتر آخرین رویدادهای عربستان و درک بهتر ابعاد پیدا و پنهان تحوالت داخلی و 
سیاست های خارجی این کشور هم صحبت شدیم با دکتر »تیم آندرسون«، استاد دانشگاه سیدنی استرالیا. 
مصاحبه کیهان با نویسنده کتاب هایی همچون »جنگ کثیف علیه سوریه«، »از خود دفاع کن« و »آزادی« 

را در ادامه می خوانید:

تا مذهبی؛ بدین معنی که »آل ســعود به منظور پیشبرد 
سیاست های تفرقه افکنانه خود از »وهابیت« استفاده ابزاری 
می کند. آنها معموال مشی مذهبی خود را با سیاست های 
منطقه ای خود هماهنگ می کننــد و در واقع به وهابیت 

نقش پوششی دادند.
درست برعکس »اخوان المسلمین« هر چند که پایه 
مذهبی آنان نیز بر »ســلفی گری« استوار شده اما با این 
وجود همواره شاهد درگیری های زیادی بین »وهابیت« و 
»اخوانی ها« هستیم، شاید ریشه اصلی اختالفات آنها همین 
استفاده ابزاری آل سعود از وهابیت باشد، شاید برای همین 
بود که آل ســعود از »حسنی مبارک« حمایت می کرد اما 

»محمد مرسی« اخوانی را به هیچ وجه تحمل نکرد.
* برخی معتقدند یکی از عوامل اصلی تنش در 
منطقه غرب آسیا سیاست خارجی عربستان است. 

نظر شما در این باره چیست؟
بر اســاس تاریخ، خاندان آل سعود همواره از تفکرات 
تهاجمی استفاده کرده تا بتواند سرزمین خود را از طریق 
نظام سلطنتی حفظ نماید. آل سعود سعی دارد با برقراری و 
حفظ نظامی مستبد از بیداری و خیزش مردم در شبه جزیره 
عربی و به طور مثال در العوامیه )شرق عربستان( جلوگیری 

کند. آل سعود همچنان با خوش خدمتی به انگلیس و آمریکا 
در راس قدرت حضور دارد و بر ملت عربستان مسلط شده 
است. مبنای عقیده سعودی ها ایجاد تفرقه در بین ملت های 
منطقه و بنابراین ضعیف کردن آن هاســت. این استراتژی 
همه حکومت های سلطه جو است. سیاستی که اتفاقا اسرائیل 
هم آن را در پیش گرفته اســت و به دنبال ایجاد جنگ و 

درگیری در بین کشورهای منطقه است.
* با و جود نقض آشــکار حقوق بشــر هم در 
عربستان و بیشــتر نقاط مختلف منطقه از سوی 
عربســتان مخصوصا در بین، چرا واکنشی مناسب 
از سوی سازمان های بین المللی یا دولت های غربی 

صورت نمی گیرد؟
پاسخ این سؤال بسیار مشخص است. عربستان حتی 
جرات اشاره کردن به کسی را بدون دستور آمریکا ندارد، 
چه برســد بمباران شهرهای یمن با موشک. بنابراین این 
نکته را باید بدانیم کــه تمامی این اقدامات با هماهنگی 
کامل واشنگتن صورت می گیرد. در اذهان رژیم آمریکا و 
دولتمردان آن هیچ دولتی در دنیا حق مســتقل بودن را 
ندارد. خیلی از ســازمان های نظارتی حقوق بشر که جنبه 
بین المللــی نیز دارند تحت نفــوذ آمریکا قرار گرفته اند و 
نمی توانند با صدای رســا و به راحتی از جنایات بشــری 
پرده بــرداری کنند. بحث در رابطه با این موضوع مقاالت 

جداگانه ای می طلبد.

* سخنانی مبنی بر رویارویی نظامی عربستان 
و ایران شنیده می شود. تا چه اندازه آن را محتمل 
می دانید؟ آیا عربســتان توانایی رویارویی با ایران 

قدرتمند را دارد؟
آل سعود نه توانایی رویارویی با ایران را دارد و نه عالقه 

به انجام چنین کاری.
آنها بــا پول های گزاف و موشــک های وارداتی حتی 
نتوانســتند انصاراهلل را در چند قدمی خود شکست دهند، 
چگونه می خواهند با ایران مبارزه کنند؟!!... هدف اصلی آنان 
تحریم و تشویق گروهک های تروریستی علیه ایران است.

* آینده آ ل ســعود را چــه می دانید؟ با توجه 
به کودتای اخیر در این کشــور و سیاســت های 
بی ثبات کننده این رژیم در منطقه، نظام استبدادی 

عربستان چه در انتظار دارد؟
سیاست جدید و بیهوده ریاض نشان می دهد که آنها از 
سیاست های اشتباه گذشته خود درس نمی گیرند، البته این 
مشی آل سعود منطقی است، چرا که سلطنت های مستبد بر 
مبنای جاهلیت ادامه بقا می دهند. آن ها در ماه  های گذشته 
با اتخاذ سیاست های سخت و جدی سعی داشتند تا قطر را 
مواخذه کنند، سیاســتی که به هیچ وجه ثمر نداد و کامال 
بی نتیجه بود. قطری که همدست سعودی ها در انجام جرائم 
مختلف بود. ناپختگی سیاسی را به راحتی در همین تقابل 
سعودی با قطر می توان دید. قطر  اکنون به ایران گرایش پیدا 
کرده است و ترکیه از سمت سعودی ها فاصله گرفته است.
در ایــن موضــوع دو نقطه مقابــل ذکاوت ایرانیان را 
می بینیم، آنها علیرغم دشــمنی اخوانی ها با مبانی تشیع 
هیچگاه به طور قطعی با آنها دشمنی نکردند. در ماجرای 

قطر به طور نسبی همراهی پاکستان را هم از دست داد.
اما به عقیده من تا وقتی که آل سعود به طور  کامل در 
خدمت سیاست های واشنگن باشد، این سلطنت مستبد به 

بقای خود ادامه خواهد داد.
اگر محور مقاومت گســترده تر و قوی تر شــود، سدی 
قوی در برابر جاه طلبی های عربستان شکل  خواهد گرفت.

سرویس خارجی -
در جریان نخستین بازدید مستقیم خبرنگاران از 
مناطق درگیری میانمار، زنان مسلمان روهینگیا به 
خبرنگاران گفتند که در جریان اقدامات سرکوب گرایانه 
ارتش میانمار، شوهران، مادران و پسران آنها  کشته 

یا ناپدید شده اند.
جنایت هــای ارتش میانمــار در ماه هــای اخیر علیه 
مســلمانان این کشــور تقریبا با انفعال مجامع بین المللی 
همراه بوده و دولت این کشــور هم اجازه ورود خبرنگاران 
به مناطق درگیری را نمی داده اســت. اکنون در نخستین 
بازدید خبرنگاران رســانه های بین المللی از یک روستا در 
اســتان »راخین« در شــمال میانمار، ابعاد تازه ای از آزار و 
اذیت و بدرفتاری های نیروهای ارتش میانمار علیه مسلمانان 

روهینگیا فاش شده است. 
پیش از این اگر خبری درباره جنایات علیه مســلمانان 
میانمار منتشر می شد، روایت آوارگان مسلمان در کشورهای 
همســایه بود. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، یک مادر 
جوان روهینگیایی در این باره به خبرنگاران گفته »پســر 

یمن
ایرنا: سازمان جهانی غذا روز شنبه گزارش داده، »با توجه به تداوم جنگ سه 
ساله، شمار گرسنگان در یمن 20 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته 
است.« این سازمان افزوده که هفت میلیون یمنی در حال حاضر در مرحله چهارم 
گرسنگی قرار دارند و خطر جان آنها را تهدید می کند. آخرین مرحله گرسنگی، 

مرحله پنجم یعنی همان مرگ است.
آمریکا

مرکوری نیوز: معترضان به سیاســت های ترامپ عصر روز گذشته در منطقه 
هالیوود شهر لس آنجلس تجمع کرده بودند که با حمله طرفداران ترامپ روبه رو 
شدند. معترضان شعار می دادند: نه به نژادپرستی، نه به فاشیسم، نه به ترامپ! در 
چندین مورد دو طرف درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند که دخالت نیروهای 

پلیس را به همراه داشت.
رومانی

وب ســایت بالکان: 500 نظامی ناتو و کشورهای عضو »طرح مشارکت برای 
صلح« روز شــنبه در حضور »پتر پاول« مقام ارشــد ناتو و »کالوس یوهانیس« 
رئیس جمهوری رومانی، رزمایــش نظامی را با هدف »هماهنگی نیروها و تبادل 
تجارب نظامی« شــروع کردند. ســربازانی از کشورهای رومانی، آمریکا، اوکراین، 

ارمنستان و کرواسی؛ در این رزمایش حضور دارند.

انتشار نخستین گزارش مستقیم از اوضاع تکان دهنده مسلمانان میانمار

خبرگزاری فارس در این باره نوشته اردوغان با بزدل 
و خائن خواندن »کمال قلیچداراوغلو« رهبر بزرگترین 
حزب اپوزیســیون - جمهوری خلــق - گفت: »او با 
کودتای کنترل شده توصیف کردن حوادث آن شب، به 

کرد.«  توهین  ملت 
رئیس جمهور ترکیه 
در ادامــه بــا بیان 
»111هزار  اینکــه 
گروه  اعضای  از  نفر 
تروریستی گولن را از 
ادارات دولتی اخراج 
کــرده و هنوز بیش 
از 35هــزار نفر نیز 
در بازداشت و تحت 
بازجویــی قرار دارند«، افزود: »چرا باید به آنها حقوق 
بدهیــم؟ از مالیات مردم به کســانی پول بدهیم که 

مردم را کشتند؟«
اردوغان ضمن تاکید بر اینکه اگر از کودتای نافرجام 

سال گذشــته درس نگیرند، ممکن است 15 جوالی 
دیگری )تکرار کودتا( بر ســر آنها بیاید، گفت: »این 
آخرین باری نخواهد بود که کودتا رخ داد...ما می دانیم 
چه کسانی پشت کودتا هستند.« وی در پایان با بیان 
اینکه آماده است تا بعد از تصویب پارلمان، پیش نویس 
طرح بازگرداندن مجازات اعدام به قانون اساسی را امضا 
کند، تصریح کرد: »سازمان گولن به تنهایی پشت کودتا 
نبــود و ما باید گردن خیانت کارانی را که می خواهند 

دوباره کودتا کنند، بزنیم.«
به اعتقاد مخالفان اردوغان و بسیاری از کارشناسان، 
با توجه به حجم گســترده بگیر و ببندها پس از این 
کودتا، کودتای 15 جوالی، کامال مشــکوک اســت. 
قلیچــدار اوغلو گفته اردوغان از وقوع این کودتا خبر 
داشته و آن را به نفع خود کنترل و هدایت کرده است.

من تروریســت نیست. 
او وقتــی که در مرزعه 
مشغول کار بود، توسط 
نیروهای ارتش میانمار 

دستگیر شد.«
زنان  از  بســیاری 
نیز  روهینگیا  مسلمان 
شوهران  بازداشــت  از 
خود به خاطر »اتهامات 
نادرست و اشتباه« خبر 
می شود  گفته  داده اند. 
عملیات سرکوب ارتش 

میانمار علیه مســلمانان روهینگیا از اکتبر گذشته)مهرماه( 
آغاز شده است. طی هفته جاری پس از برخی واکنش های 
رسانه ای وزارت اطالع رسانی میانمار مجبور شد ده ها خبرنگار 
خارجی و داخلی را تحت محافظت قرار دهد تا از روستاهای 

مسلمان نشین استان راخین دیدن کنند.
رویترز پیش از این اطالعاتی را از ســاکنان این مناطق 

از طریق تلفن و ساکنان سابق این مناطق که به بنگالدش 
فرار کرده اند، به دست آورده بود که نشانگر »تاکتیک های 
وحشیانه نیروهای ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا« 
بوده اســت. اهالی این روســتاها از بازداشت های گسترده 
پســران جوان و مردان بزرگســال توسط نیروهای امنیتی 

میانمار خبر می دهند.

گزارش شــده تنها در جریان یک تیراندازی در یکی از 
روستاهای مسلمان نشــین، حداقل 10 نفر کشته شده اند. 
اهالی روســتاهای راخین، ارتش میانمار را به »پاکســازی 

قومی« متهم می کنند.
 تنهــا در یکی از روســتاهای مسلمان نشــین، نیمی 
از جمعیت شــش هزار نفری آن مجبور به فرار شــده اند. 
میانمار حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا را »مهاجران 
غیرقانونی« می داند که از کشــور بنگالدش وارد این کشور 
شــده اند و حاضر نیست به آنها شهروندی اعطا کند. حدود 
75 هزار مســلمان روهینگیا از آغاز سرکوب ارتش میانمار 
در ماه های گذشــته به بنگالدش آمده اند. دفتر حقوق بشر 
سازمان ملل پیش از این از کشته شدن احتمالی صدها نفر 
از مسلمانان روهینگیا بر اثر اقدامات سرکوب گرایانه ارتش 
میانمار در این مدت پرده برداشــته است. بازرسان سازمان 
ملل در گفت وگو با صدها آواره روهینگیایی، موارد مختلفی 
از کشــتار دسته جمعی، تجاوز گسترده و اقدامات فجیع و 
هولناک علیه زنان و کودکان را ثبت کرده اند. دولت میانمار 

تمام این اتهامات را رد می کند.
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