
اردوغان کار رها سازی داعش
به سمت کشورهایشان را آغاز کرد

یک شبکه تلویزیونی متعلق به ترکیه، اعالم کرده 
این کشــور روند انتقال عناصر تروریستی داعش به 

کشور های خودشان را آغاز کرده است. 
بر اســاس این گزارش، »سلیمان ســویلو« وزیر کشور 
ترکیــه، اعالم کرده یک عضو داعش کــه تابعیت آمریکایی 
داشــته به این کشور بازگردانده شده و ۷ داعشی تبعه آلمان 
را هم در روزهای آینده به این کشــور باز خواهد گرداند. به 
گفته وزیر کشــور ترکیه، آنکارا از روز دوشــنبه )دیروز( این 

روند را آغاز کرده اســت. ســویلو از کشــور های اروپایی نیز 
خواست تا شــهروندان خود را که به گروه تروریستی داعش 
پیوسته بودند و هم اکنون در بازداشت نیرو های ترکیه هستند، 
تحویل بگیرند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، تعدادی 
از زندانیان داعشــی در عملیات نظامی »چشــمه صلح« که 
ترکیه از ماه گذشــته در منطقه شمال شرق سوریه با هدف 
ایجاد منطقه امن آغاز کرد توانستند از زندان های این منطقه 

بگریزند. 

خودکشی مؤسس گروه تروریستی »کاله سفیدها«
در ترکیه

جسد موسس گروه تروریستی کاله سفیدها)وابسته 
به انگلیس( صبح روز گذشــته در نزدیک منزلش در 
اسالمبول پیدا شد؛ پلیس ترکیه احتمال خودکشی وی 

را رد نکرده است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، گروه »کاله ســفیدها« 
ضمن تایید خبر مرگ »جیمز لوموزوریه« موسس انگلیسی 
این سازمان، اعالم کرده که جسد وی در اسالمبول پیدا شده 
اســت. او افسر سابق »ام.آی۶« انگلیس بود و در سال ۲۰۱۴ 

این سازمان را با هدف کمک به سرنگونی بشار اسد راه اندازی 
کرد اما مثل خیلی های دیگر، خود سرنگون شد!  سازمان به 
اصطالح »امداد و نجات« کاله سفیدها بارها به انجام حمالت 
جعلی طی درگیری ها در ســوریه با هدف تشویق مداخالت 
نظامی تحت حمایت غرب در این کشــور متهم شد، یکی از 
روزنامه های اصلی ترکیه از قول منابع پلیس این کشور نوشته: 
»لو موزوریه ممکن است خودکشــی کرده باشد چون برای 

مدتی قرص های ضد افسردگی مصرف می کرد«. 
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دیوار برلین فرو نریخته ...!
امین االسالم تهرانی

تخریــب دیوار برلین در نوامبر )آبان( ســال ۱989 میالدی کلید خورد، 
دیواری که آلمان شــرقی -در سیطره نفوذ بلوک شرق و شوروی- را از آلمان 
غربی -تحت نفوذ بلوک غرب و آمریکا- جدا می کرد. این که چه شد این دیوار 
بــاال رفت و چه تاریخی را گذراند، بماند، اما نکتۀ مهم برای ما این اســت که 
ریختن این دیوار زمانی میســر شد که بلوک شرق در حال احتضار بود و  فرو
آنها که سودای ساختن آلماِن واحد و برابر را در سر می پروراندند می خواستند 
با تخریِب این دیوار خواستۀ خود را محقق کنند و به خیال شان آلمان شرقی را 
همان طور از پیشرفت بهره مند کنند که آلمان غربی بهره مند می شود. وسوسه 
برابری شــرق و غرب، آلمانی ها را به سوی فرو ریختن دیوار برلین می کشاند، 

دیواری که مانع برابری تصور می شود.
نگاهــی به »توزیِع بهره مندی از مواهِب توســعه« در آلمــان، به عنوان 
قدر تمندترین اقتصاد اروپا، نشــان می دهد، با گذشت 3۰ سال از تخریب آن 
دیوار آرماِن برابری غرب و شــرق محقق نشده است. براساس یک نظرسنجی 
جدید، ۵۷ درصد شــهروندان شرق آلمان خود را به عنوان »شهروندان درجه 
دوم« احســاس می کنند و حدود نیمی از آنها از شــیوۀ عملکرد دموکراسِی 
آلمانی ناراضی هستند. به این ترتیب ارزیابی شهروندان در مورد اتحاد دوبارۀ 
شــرق و غرب به میزان زیادی با همدیگر متفاوت اســت و در نتیجه از لحاظ 
فرهنگی به نظر می رســد که دوپارگِی شرق و غرب بیشتر و عمیق تر می شود. 
چنان که، »بئاته کوپر« روانکاو اجتماعی معتقد اســت که با در نظر داشــتن 
جدایی طوالنی مدت شــرق و غرب این امر مسلم نیست که اصاًل آلمانی های 

شرقی و غربی خود را همسان ببینند.
این تفاوت نگاه و احســاس تبعیض منشــأ عملکرد سیاسی متفاوت نیز 
می شــود، مثاًل حزب عوام گراِی دست راســتِی »بدیل برای آلمان« در مناطق 
شــرقی آرای باالتری می گیرد، آرای این حزب در انتخابات ایالت های غربی تا 
۱۰درصد است، در حالی که در شرق تا حدود ۲۵درصد هم می رسد، چنان که 
نتایج انتخابات اخیر ایالت های شرقی »براندنبورگ«، »زاکسن« و »تورینگن« 

همین رویکرد سیاسی را تأیید می کند.
این حزب در شــرق آلمــان نقش یک حزب اعتراضــی را بازی می کند، 
اما خروجی آن تقویت تدریجی -ولو با ســرعت  انــدک- جریان های افراطی 
دست راستی اســت. البته به  نظر، این حزب نیســت که جریان دست راستِی 
افراطی را تقویت می کند، بلکه ســربرآوردن جریان های دست راستِی افراطی 
اســت که این حزب را تقویت می کند، چراکــه جریان های افراطی در میدان 
سیاســت نمی توانند با همان تندروی های معمول خود ورود کنند، در نتیجه 
ایــن حزب را به عنوان نزدیک ترین گزینه به خود می بینند و آن را انتخاب و 

تقویت می کنند تا جایی در میدان رسمی سیاست آلمان بیابند.
برای نمونه نگاه کنیم به شــهر »درســدن«، مرکز ایالت »زاکسن« که از 
پایان جنگ دوم جهانی تا زمان اتحاد آلمان جزو خاک آلمان شرقی محسوب 
می شد و مدت هاست که به عنوان پایگاه جریان های راست افراطی و حتی مهد 
جنبش »پگیدا« شناخته می شود که رویکردی ضد اسالم دارد، این شهر بارها 

شاهد خشونت های نژادپرستانه بوده است. 
البته بحث فقط بحث فرهنگی نیســت، چراکه این »احســاس تبعیض« 
ریشــه در واقعیِت خارجِی امروز آلمــان دارد و آمار و ارقام هم این تبعیض را 
نشــان می دهد: اکنون تبعیض کماکان بین دو آلمان ادامه دارد، سرانه تولید 
ناخالص داخلی در مناطق شرقی آلمان، به طور متوسط ۲۰درصد و درآمدها 
به طور متوســط ۱۵درصد از مناطــق غربی آلمان کمتر اســت. هیچ بنگاه 
بزرگی نیز رأس کاری اش در شرق آلمان قرار ندارد. همین نابرابری هاست که 
»احساس تبعیض و محرومیت« را می سازد و باید توجه داشت که یک طرف 
تمام تندروی هاِی پیش گفته، همین »محرومیت« و »احســاس محرومیت« 
از منابِع قدرت و منافِع توســعه است که نتیجه اش خشونت هایی است که در 

لباس نژادپرستی و باز سازی نازیسم ظاهر می شود. 
در پایان بازگردیم به آن چه در ســطور آغازین این یادداشــت گفته شد: 
»وسوســه برابری شــرق و غرب آلمانی ها را به سوی فرو ریختن دیوار برلین 
می کشــاند، دیواری که مانع برابری تصور می شــود.« پس اغراق نیست اگر 
بگوییم »دیوار برلین هنوز فرو نریخته« است، چراکه هنوز شرقی ها با غربی ها 

برابر نیستند و آرماِن آلماِن برابر هنوز آرزویی ناتمام است. ۱ 
ــــــــــــــــــــــــ

۱- منابع در روزنامه موجود است.

خباثت آمریکا به روایت رئیس جمهور آمریکا

ترامپ: جامعه عراق فاسد است
نفت را از آن ها خواهم گرفت!

اظهارات رئیس جمهوری آمریکا دربــاره مردم عراق و نفت این 
کشور، در فضای مجازی بازتاب گسترده ای یافت. »دونالد ترامپ« در 
این اظهارات، که چهره واقعی آمریکا را بر مال می کند، به مردم عراق 
توهین کرد و نفت و همه ثروت این کشور را متعلق به آمریکا دانست!
فایل ویدیویی اظهــارات ترامپ، که شــامل بخش هایی از مصاحبه های 
تلویزیونی و کنفرانس های خبری او اســت، در فضای مجازی به طور گسترده 
دست به دست می شود. رئیس جمهور آمریکا در یکی از آنها، از تمایل خود در 

مورد سیطره بر نفت عراق و عربستان، سخن به میان می آورد.
به گزارش ایســنا، ترامپ بر اســاس این فایل، درباره نفت خاورمیانه در 
بسیاری از مناسبت ها صحبت کرده و گفته است: بله ما نیروهای آمریکایی را 
برای حفاظت از شرکت های نفت در عراق مستقر خواهیم کرد و کل ثروت را 

خواهیم گرفت و فرد پیروز به غنایم دست می یابد.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود گفت: عراق 
دومین میادین نفتی جهان به ارزش ۱۵ تریلیون دالر را داراست و ارتش عراق 
ســالح و تجهیزات الزم را ندارد. ارتش عراق، ارتشــی ضعیف و جامعه عراق 
فاســد است. اگر اوضاع به من ســپرده شود، نفت را از آنها خواهم گرفت. وی 
همچنین، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره نحوه تصاحب نفت عراق 
و عربســتان تاکید کرده اســت: نیروهای ویژه را به آنجا گسیل خواهیم کرد، 

سپس بر مناطق نفت خیز چیره خواهیم شد.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه عراقی ها 
باید چه چیزی در ازای آزادی شــان بدهند، گفته اســت: دست کم باید ۱۵ 

تریلیون دالر بپردازند، این کمترین مبلغ است.
ترامپ در مصاحبه دیگری در پاســخ به این سؤال که آیا رویکرد او، باعث 
نابودی ثروت عراق می شود، با تاکید گفته است: نه، اجازه دهید به شما مطلبی 
را بگویم، چیزی به اسم عراق وجود ندارد، رهبران آنها فاسد هستند، عراقی ها 
وجود ندارند، آنها بین گروه های مختلف تقسیم شده اند، من حلقه حمایتی را 
در اطراف شرکت های نفتی قرار می دهم، تا کل ثروت را بگیریم و این چیزی 

است که باید انجام داد.
نیروهای آمریکایی هم اکنون در چند منطقه عراق، ســوریه و عربستان 
مســتقر هســتند و هدف اعالمی آنها ، تامین امنیت مناطق نفت خیز در برابر 

حمالت است.
اخیرا نیز ترامپ به صراحت اعالم کرد، نفت را دوســت دارد و می خواهد 
نیروهایش در سوریه را نزدیک میادین نفت و گاز مستقر کند، تا دست روسیه، 

سوریه و یا داعش به این منابع نرسد.
آمریکا دنبال فتنه انگیزی

»جعفر الحســینی« ســخنگوی نظامی گردان های حزب اهلل عراق ضمن 
حمایت از حق تظاهرات مسالمت آمیز، گفت که شواهد ملموسی مبنی بر نفوذ 

عوامل آمریکا در تظاهرات وجود دارد.
به گزارش ایسنا، الحســینی در مصاحبه با شبکه المیادین اظهار داشت: 
اعتراضات عراق نتیجه انباشته شدن اشتباهات سیاسی است. بسته اصالحات 

مطرح شده خوب است، اما هدف بازخواست مفسدان در عراق است.
الحسینی ادامه داد: آمریکا مسئول تمام آثار منفی ناشی از اشغال عراق و 
تخریب آن است. واشنگتن مانع شد که عراق برای ساخت نیروگاه های برق، با 

شرکت های غیر آمریکایی قرارداد امضا کند.
ســخنگوی گردان های حزب اهلل عراق تصریح کرد: آمریکایی ها همچنین 
عراق را تحت فشــار قرار دادند تا به ســمت ایجاد رابطــه با چین و باز کردن 

مرزهای خود با سوریه حرکت نکند. 
این مقام عراقی در ادامه، تصریح کرد: شــواهد و ادله ملموســی مبنی بر 

دخالت آمریکایی ها در تظاهرات خودجوش ملت عراق وجود دارد.
تداوم تظاهرات

» عبدالکریم خلف« سخنگوی نظامی»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر و 
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از آتش زدن ساختمان دادگستری منطقه 
»باب الشــرقی«، واقع در مرکز بغداد و نیز منفجر کردن یک برج مراقبت در 

شرق پایتخت خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی نظامــی عبدالمهدی افزود: ســاختمان 
دادگســتری منطقه باب الشــرقی در مرکز بغداد دچار حریق شد، و برخی از 
مجرمان تالش کردند جلوی رسیدن نیروهای آتش نشانی برای اطفای حریق 

را بگیرند.
در همین رابطه، » دحام الخفاجی« یک افسر پلیس بغداد گفت، یک بمب 
صوتی نزدیک پل »الجمهوریه« در نزدیکی میدان» التحریر« بغداد منفجر شد 

که تلفاتی نداشت.
در عین حال به گفته یک منبع امنیتی، معترضان در اســتان »میسان« 
در جنوب عراق ورودی گذرگاه »الشیب« در مرزهای ایران و مسیر منتهی به 

میدان نفتی »البزرکان« )یکی از میادین نفتی استان( را بستند.
همچنین پلیس و امدادرســانان گفتند،  چهار معترض در شــهر جنوبی 

»الناصریه« مرکز استان »ذی قار« کشته و ۱3۰ تن نیز زخمی شدند.
تظاهرکنندگان در استان ذی قار سه پل استان را به روی مردم و خودروها 
بستند، که این امر موجب ترافیک سنگین شد. اما این منابع بعدا گفتند دو پل 

از سه پل مسدود شده، باز شده است.
در کربال نیز دانش آموزان معترض و دانشجویان اداره آموزش و پرورش را 

بسته و کارمندان را از محل کارشان بیرون کردند.
کمیته حقوق بشر در پارلمان عراق نیز روز یکشنبه آمار قربانیان اعتراضات 

در عراق را از ابتدای اکتبر)۱۱ مهر( 3۱9 تن اعالم کرد.
»علی مشــاری« فرمانده عملیات بصره نیز اعــالم کرد، وضعیت امنیتی 
استان کامال تحت کنترل است. وی خاطرنشان کرد، گروهی خرابکار و نفوذی 

در صفوف تظاهرکنندگان حضور دارند و می خواهند اوضاع را ملتهب کنند.
دیروز همچنین،» برهم صالح« رئیس جمهورعراق، با رئیس شــورای عالی 
قضایی،  رئیس پارلمان و نخست وزیر در کاخ »السالم« بغداد تشکیل جلسه داد. 
شــرکت کنندگان در این نشســت، بر موضع ثابت خود، یعنی امتناع از اقدام 
نظامی علیه تظاهرات مسالمت آمیز و برخورد شدید با هرگونه اعمال خشونت ، 

تاکید کردند.

کودتای آمریکایی در بولیوی
مورالس برای جلوگیری از کشتار مردم استعفا کرد

سرویس خارجی-
هیلــی«  »نیکــی 
نماینده سابق آمریکا در 
ســازمان ملل در کتاب 
خود بخشی از اختالفات 
عمیق در کاخ ســفید و 
تالش مقامات ارشددولت 
برای نافرمانی از ترامپ با 

هدف تضعیف او را فاش کرده است.
این روزها در آمریکا بازار افشاگری سیاستمداران علیه یکدیگر داغ است هفته 
گذشــته یک مقام کاخ سفید که نامش منتشر نشــد با انتشار کتابی گوشه ای از 
»بحران« در دولت آمریکا و اختالف گسترده کارکنان کاخ سفید را با »ترامپ« افشا 
کرد. وی در کتاب خود نوشــت مقامات ارشد کاخ سفید گاهی از ترس گاف های 
آنچنانی ترامپ، صبح ها با وحشت و نگرانی از خواب بیدار می شوند و..! سال گذشته 
نیز روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار یادداشتی بی نام و نشان از این مقام دولتی با 
عنوان »من عضوی از مقاومت درون دولت ترامپ هستم«، تصویری از دولت آمریکا 
ترســیم کرد که در آن گروهی از مقام های دولت فعاالنه، آگاهانه و هماهنگ برای 

مقابله با رئیس جمهور و دستورات او در تالشند. 
حاال نوبت »نیکی هیلی« بود که گوشه دیگری از اختالفات عمیق درون کاخ 
ســفید و تالش مقامات ارشــد دولت برای کودتا علیه ترامپ را فاش کند. روزنامه 
»واشنگتن پست« در گزارشــی در این زمینه نوشته: »نیکی هیلی نماینده سابق 
آمریکا در سازمان ملل در کتابش که قرار است روز سه شنبه)امروز( رسما منتشر 
شود نوشته دو نفر از مقامات ارشد دولت آمریکا از وی خواسته بودند که برای نجات 

کشور، دونالد ترامپ را تضعیف کند یا او را نادیده بگیرد.
براســاس این گزارش، هیلی در کتابش با عنوان »با کمــال احترام«، گفته؛ 
»رکس تیلرســون« وزیر خارجه ســابق آمریکا و »جان کلی« رئیس سابق ستاد 
کارکنان کاخ ســفید تــالش کرده اند او را اجیر کنند تا ترامــپ را تضعیف و او را 
سرنگون کند تا به قول خودشــان کشور را نجات دهند، اما وی درخواست آنها را 

رد کرده است.
هیلی در کتابش تیلرسون را فردی »متکبر« و »کسل کننده« خوانده و گفته 
»جان کلی« نیز به میزان دسترسی او به رئیس جمهور مشکوک بوده است. سفیر 
سابق ترامپ در سازمان ملل در ادامه گفته، تیلرسون و کلی به وی اطمینان داده 
بودنــد که مقاومت آنها در برابر ترامپ نافرمانی نیســت بلکه آنها به دنبال نجات 
کشــور هستند. هیلی در کتاب خود که نســخه ای از آن به دست واشنگتن پست 
رسیده است همچنین نوشــته: »تیلرسون و کلی معتقد بودند که این تصمیمات 
آنهاست که به نفع آمریکاست نه تصمیمات رئیس جمهور. ترامپ اصال نمی داند که 

چه کار دارد می کند.«

پــس از اعالم جهــاد رهبــر انصاراهلل بــه رژیم 
صهیونیستی، عضو دفتر سیاســی انصاراهلل اعالم کرد، 

»قادریم هر نقطه در اراضی اشغالی را هدف بگیریم«.
عبدالملک الحوثی روز شــنبه در ســخنانی به مناســبت 
میالد پیامبر اکــرم)ص( اعالم کرده بــود در صورتی که رژیم 
صهیونیستی مرتکب حماقت شــود علیه این رژیم اعالم جهاد 
خواهیم کرد. این مســئله باعث وحشــت در بین رســانه های 
اسرائیل شد. بسیاری از روزنامه ها و پایگاه های خبری این رژیم 
با پوشش این سخنان اعالم کردند که انصاراهلل توانسته آرامکوی 
عربستان را هدف قرار دهد بنابراین اسرائیل باید هوشیار باشد. 

پس از این موضع گیری هــا اکنون مقامات دیگر انصاراهلل نیز به 
تشریح سخنان رهبر خود پرداخته اند. 

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل یمن به شبکه 
المیادین گفت: »این دستور الهی برای ما به عنوان یمنی هاست 
کــه در امنیت به فلســطین برویم...بعد از اینکه قادر شــدیم 
عمق عربســتان را هدف بگیریم مشکلی در دسترسی به خاک 
اراضی اشــغالی نداریم...تجاوز علیه یمن نه تنها به نفع عربستان 
و امارات بلکه به نفع آمریکا و اســرائیل هم نیست...اگر اسرائیل 
دســت به هر حمله مســتقیمی علیه یمن بزند ما به آن پاسخ 
خواهیــم داد و قادریــم هر نقطــه در اراضی اشــغالی را هدف 

بگیریم«. رژیم صهیونیســتی در کنار کشــورهای اروپایی یکی 
از شــرکای اصلی ائتالف سعودی برای سرکوب و بمباران مردم 
یمن بوده اســت. در این مورد تالش زیادی شــده تا این نقش 
پنهان بماند. نکته جالب اینکه حتی برخی رسانه های عربی اعالم 
کرده اند که رژیم صهیونیستی به نوعی زمینه ساز حمله عربستان 
و امارات به یمن شــده است. این مسئله می تواند با واقعیت نیز 
همخوانی داشته باشد چرا که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
و محمد بن زاید ولیعهد امارات به عنوان دو شاهزاده متجاوز به 
یمن، با این رژیم روابط بسیار خوبی دارند و این دو مجری طرح 

عادی  سازی روابط جهان عرب با صهیونیست ها هستند.

دولــت هند برگزاری مراســم جشــن والدت 
پیامبر)ص( در کشــمیر و مسجد بزرگ این منطقه را 

ممنوع اعالم کردند.
بر اساس رسم مسلمانان کشمیر، هزاران نفر از آنها هر 
ساله سالروز والدت پیامبر اســالم)ص( را جشن می گیرند. 
مردم کشــمیر از مناطق دور و نزدیک در آســتانه این روز 
بزرگ، در مســجد »حضرت بل« دوشــادوش یکدیگر قرار 
گرفته و به جشن و پایکوبی می پردازند. مسلمانان کشمیری 

طی این مراسم به دعا و نماز مشغول می شوند.
 برگزاری این مراسم اما امسال با مشکل و مقابله نیروهای 
امنیتی هند رو به رو شده است. بر اساس گزارش های منتشر 
شده، این مراسم از سوی مقامات امنیتی ممنوع اعالم شده 
اســت. هند علت ممانعت از برگزاری این جشن را وضعیت 
ویژه کشــمیر و حکومت نظامی اعالم کرده اســت. یکی از 
مقامات ارشــد و امنیتی هند ضمــن تایید این خبر، گفته، 
به کســی اجازه نخواهند داد به ســمت مسجد حرکت کند 
و شرایط امنیتی در سراسر شــهر سرینگر از جمله مسجد 
و مناطق مجاور افزایش خواهد یافت. در طول سه ماه اخیر 
این چندمین بار اســت که مقامات امنیتی مانع از برگزاری 

مراسمات مذهبی در کشمیر می شوند.
به گزارش تســنیم، ممنوعیت مراســمات مذهبی در 
کشــمیر از دهه نود میالدی آرام آرام آغاز شد. تا قبل از آن 
مسلمانان کشــمیر در روز میالد پیامبر )ص( از منطقه الل 
چوک و ســایر مناطق دیگر به سمت مسجد »حضرت بل« 
راهپیمایی می کردند و در آنجا جشن میالد پیامبر را برگزار 
می کردند. اما همزمان با ممنوعیت مراسم عزاداری شیعیان 
در روزهای 8 و ۱۰ محرم، راهپیمایی به ســمت مسجد در 

سالروز والدت پیامبر هم ممنوع شد.

هند برگزاری جشن میالد پیامبر)ص(
در کشمیر را ممنوع کرد!
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سرویس خارجی-
موافقــت »اوو مورالس« با تمدیــد انتخابات نیز 
عطش غربگرایان این کشــور آمریــکای التین را 
خاموش نکرد طوری که دیروز خبر رسید، عده ای از 
کودتاچیان با حمله به خانه او و سفارت ونزوئال کودتا 
علیه او را کامل کردند. مورالس نیز برای جلوگیری از 

کشتار بیشتر مردم، از قدرت کناره گیری کرد.
۲۰ اکتبر )۲8 مهر( بود که انتخابات ریاســت جمهوری 
در بولیوی برگزار شــد، نظرســنجی ها پیش بینی می کردند 
»اوو مورالس«، رهبر بومیان بولیوی، بر رقیب خود »کارلوس 
ِمســا«، از غر بگرایان این کشــور، با فاصله نــه چندان زیاد 
پیروز خواهد شد، اما اغلب رســانه های غربی و جریان های 
مخالف دولت از همان چنــد روز پیش از انتخابات بر طبل 
دو مرحله ای شدن انتخابات بولیوی می کوبیدند تا شاید در 
مرحله دوم، آرای نامزدهای رقیب تجمیع شــود و احتمال 

شکست او در گام بعد افزایش یابد. 
در حالی که هنوز شمارش بیش از ۱۵ درصد آرای مردم 
این کشور تمام نشده بود، با اعالم نتایج اولیه اینگونه وانمود 
شد که »مورالس« از نصاب الزم برای پیروزی در مرحلۀ اول 
برخوردار نشــده و انتخابات به دور دوم رفته اســت. در این 
اعــالم اولیه، »مورالس« با کســب ۴3 درصد آراء در صدر و 
»مسا« با اختالفی حدود 8 درصد در جایگاه دوم قرار داشت 
کــه به دلیل اختالف آرای کمتر از ۱۰ درصد بین نفر اول و 
دوم، مطابق قانون اساســی بولیوی انتخابات به مرحله دوم 

کشیده می شد. 
در این میان هر چه شورای انتخابات بولیوی به صورت 
مکرر متذکر می شــد که هنوز شــمارش آراء پایان نیافته و 
اعالم دو مرحله ای شــدن انتخابات بی مبناست، اما پیام اول 
یعنی دو مرحله ای شــدن انتخابات در جهان مخابره شــد! 
در ایــن میان حتی شــورای انتخابات از ســفرای برخی از 
کشورها چون آمریکا، آرژانتین، برزیل و پرو که از دولت های 
غیرهمسو با دولت مســتقر در »الپاز« بودند دعوت کرد تا 

در مرکز شــمارش آراء حضور یابند و بــر انتخابات نظارت 
داشته باشــند. با اتمام کامل شمارش آراء مشخص شد که 
مرحلۀ دومی در کار نیست و »مورالس« با اختالفی بیش از 
۱۰درصد و با کســب بیش از ۴۶درصد آراء کار را در همین 

مرحله تمام کرده و پیروز انتخابات شده است.
از ایــن مرحله بود که فعالیت روزنامه ها و رســانه های 
حامی اپوزیســیون شــروع شــد: »تقلــب در انتخابات«، 
»مهندســی آراء« و... چنان  که ســیاق ونزوئــال هم همین 
اســت و طرفداران آمریکا هر شکستی را به »تقلب« تعبیر 
می کنند. شــورش ها شروع شد و لحظه به لحظه باال گرفت 
که خواسته اصلی اش برکناری »مورالس« و تمدید انتخابات 
بود، این شــورش ها تا جایی پیش رفت که بخشــی از بدنه 
نیروی پلیس بولیوی هم به صف شورشــیان پیوســتند، اما 
»مورالــس« همچنــان از جایگاه قانونی خــود دفاع کرد تا 
یکشنبه شب که فرمانده ارتش بولیوی هم ناگهان، خواهان 
استعفای رئیس جمهوری این کشور شد! این بار »مورالس« 

که به نظر نگــران به راه افتادن خونریــزی بود، به گزارش 
»نیویورک تایمز« از ســمت خود اســتعفا داد، البته با انتقاد 
از کودتاچیــان و دیکتاتور خواندن آنان کــه او را دیکتاتور 
 خوانــده بودند. مواضع مورالس به شــدت ضــد آمریکایی 

است.
در این مواقع )پس از استعفای رئیس جمهور( به صورت 
قانونی باید رئیس  پارلمان این کشور، کار را به عهده می گرفت، 
اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حمله معترضان به 
خانه »آدریانا ســالوا تیه را«، رئیــس  پارلمان بولیوی، وی از 
سمتش استعفا کرد تا جانشینِی رئیس جمهوِر مستعفی هم 
بالتکلیف بماند و پروژه کودتا تکمیل تر شود. نکته قابل توجه 
دیگر کودتا، حمله به سفارت دولت ضدآمریکایی ونزوئالست 
که شورشــیان آن را انجام دادند، که خط و ربط کودتاچیاِن 

شورشی را روشن تر می کند.
واکنش ها

امــا در این میان، بررســی موضع کشــورهای مختلف 

می تواند ماهیت این کودتا را روشن تر کند. آمریکا که صراحتاً 
از کودتا حمایت کرده، به گزارش ایرنا، »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه این کشــور در اظهارنظری مداخله جویانه گفته بود 
تمامــی مقامات انتخاباتی بولیوی باید اســتعفا کنند و نهاد 
انتخاباتی جدیدی باید ایجاد شــود! دولت های راست گرای 
آمریــکای التین چــون کلمبیا و پرو نیــز از دولت بولیوی 
خواســته اند تا مطمئن شــود که انتخابــات جدید در این 
کشــور قانونمند است، اما برزیل پا را فراتر گذاشته و سقوط 
»مورالس« را آشــکارا مورد استقبال قرار  داده است. موضع 
مکزیــک اما متفاوت بود، دولت این کشــور اقدام نظامی در 
بولیوی را رد کرد و گفت که نباید آن را »کودتا« خواند و در 
عین حال اعالم کرد که اگر »مورالس« به دنبال پناهندگی 
باشــد، دولت مکزیک می تواند چنین پیشــنهادی بدهد! از 
سوی دیگر »آندرس مانوئل لوپز« رئیس جمهور مکزیک نیز 
در حســاب توئیتری خود از رفتار مسئوالنه مورالس تمجید 
کرده و گفته او برای مقابله با خشونت های بیشتر علیه مردم 

کشورش از قدرت کنار رفت.
»نیکوالس مــادورو«، رئیس جمهــوری ونزوئال اما، در 
حمایت از مورالــس گفته: »ما مراقــب برادرمان، مورالس 
هســتیم. ما باید برای دفاع از او اعالم همبســتگی کنیم«. 
همچنین »میگوئــل دیاز کانل«، رئیس جمهوری کوبا نیز از 
دیگر متحدان »مورالس« در توئیتی با وی اعالم همبستگی 
کرد و نوشــت: »جهان باید برای زندگــی و آزادی مورالس 
بسیج شود«. روسیه هم صریحاً این جریان را کودتا خوانده و 
از آن انتقاد کرده است. اما موضع آرژانتین در این میان مبهم 
بود، رئیس جمهوری این کشــور گفته: »شکست سازمانی و 

نهادها در بولیوی غیرقابل قبول است«.
بــا توضیح روند انتخابــات تا کودتا و بررســی مواضع 
کشــورهای مختلف در قبال آن، روشن است که این روند از 
جایی حمایت می شده است که منافعشان در سرنگونی فردی 
ضدآمریکایی بوده اســت و پیوستن پلیس و ارتش به آن ها، 

عمق نفوذ آنها را هویدا می کند.

به سیاست های  با  اشــاره  رئیس جمهور سوریه 
غیرانسانی آمریکا در منطقه، تاکید کرد که مقامات 
واشــنگتن ردای خالفت را بر تن »ابوبکر بغدادی« 
کرده اند و اکنون هم می خواهند حافظه افکار عمومی 

را از این پیشینه سیاه آمریکا پاک کنند.
»بشــار اســد« طی یک گفت و گوی مفصل با شــبکه 
»راشــا تودی«، به مرور سیاست های غیر انسانی سال های 
اخیر آمریکا در ســوریه و منطقه پرداخت و یاد آور شد که 
خود مقامات آمریکایی ردای خالفت را به تن ابوبکر بغدادی 

پوشاندند. 
به گزارش فارس، رئیس جمهور ســوریه در پاســخ به 
ســؤالی در باره وجود پیوند نزدیک میــان بغدادی و آمریکا 
گفــت: او در زندان خودشــان ]آمریکایی ها[ بود و زیر نظر 
خودشان قرار داشت. خود آمریکایی ها او را آزاد کرده اند. اگر 
نقش جدیدی به او محــول نمی کردند، آزادش نمی کردند. 
ناگهــان بغدادی خودش را خلیفه مســلمانان جهان نامید. 

آمریکایی ها او را برای ایفای این نقش، آماده کرده بودند. 
رئیس جمهور ســوریه در باره انتشــار خبر کشته شدن 
سرکرده داعش نیز گفت: ما این قصه اخیر آمریکایی ها که 
درباره قتل بغدادی گفته اند، را باور نمی کنیم. ممکن است 

کشته شده باشد، اما نه این طور که آمریکایی ها گفته اند. 
بشار اسد افزود: داستان کامل این است که آمریکایی ها 
خواستند دستشان را از همدستی با تروریست ها بشویند، نه 
فقط همدستی در سال های اخیر، بلکه طی دهه های اخیر. 
این مثل فیلم های تخیلی ]فانتزی[ است که ذهن ]و حافظه[ 
شما را پاک می  کنند. )آمریکایی ها(خواستند حافظه افکار 
عمومی را از روابط مستقیم  آمریکا با این تروریست ها پاک 
کنند، به خصوص تروریســت های القاعده و داعش و جبهۀ 
النصره. آنها صدام را که گرفتند، نشانش دادند. وقتی اعدام 
شد، روند اعدام را نشان دادند. وقتی پسرانش کشته شدند، 
اجسادشان را نشــان دادند. این اتفاق برای ]معمر[ قذافی 
نیز تکرار شد. )اما( چرا جسد بن الدن را نشان ندادند؟ چرا 
جسد بغدادی را نشان ندادند؟ اینها صرفا داستان هایی است 

که خودشان در مورد تروریست ها درست می کنند. 
رئیس جمهــور ســوریه گفــت: )آمریکایی ها(شــاید 

او)بغــدادی( را به خاطر اینکه تاریخ انقضایش فرا رســیده 
اســت، کشته و به دنبال شــخص دیگری باشند، شاید هم 
خواســتند اسم داعش را تغییر بدهند و اسم دیگری برایش 
بگذارنــد و این داعش جدید را گروهی میانه رو جا بزنند، تا 

علیه دولت سوریه به کار گرفته شود.
وی در باره تحوالت داخلی کشــورش نیز تصریح کرد ، 
جانفشــانی های زیادی طی ســال های اخیر برای مقابله با 
تروریســت ها صورت گرفته اســت و ثبات کنونی، حاصل 
جانفشــانی های بیش از ۱۰۰ هزار ســرباز سوری است که 

کشته و یا زخمی شده اند.
بشار اسد درباره علت مصاحبه نکردن خود با رسانه های 
غربــی گفت: چند ســال با رســانه های غربــی مصاحبه 
نکرده ام؛ زیرا این رســانه ها نمی خواهند ]درباره ســوریه[ 

اطالعات)درست( به دست آورند و واقع گرا باشند.
سناریوهای شیمیایی

بشار اســد در ادامه، به ســناریوهای شیمیایی آمریکا 
و غرب در سوریه اشــاره و تصریح کــرد: اتهامات مربوط به 
اســتفاده ]ارتش سوریه[ از سالح شیمیایی، چیزی بیش از 
ادعا نبود و هر کس درباره آن ســخن می گوید، باید ســند 

ارائه دهد.

وی با بیان اینکه ارتش سوریه هیچ گاه از سالح شیمیایی 
اســتفاده نکرده است، خاطر نشان کرد، برخی از کشورهای 
غربی، دست به اجرای نمایش های کامل در سوریه زدند؛ به 
گونه ای که یک نفر نه فقط در زمینه سالح شیمیایی، بلکه 

درمورد بمباران هم نقش قربانی را بازی کرد.
کاله سفیدها

رئیس جمهور ســوریه به گروه تروریســتی موسوم به 
»کاله سفیدها« نیز اشاره و تأکید کرد ، عناصر این گروه در 

واقع، وابسته به گروه تروریستی» القاعده« هستند.
او ضمن انتقاد از یاوه  ســرایی های غرب در مورد ارتش 
ســوریه و متهم کردن آن به کشتار افراد غیر نظامی، خاطر 
نشــان کرد: غالب ملت سوریه حامی دولت خود هستند. به 
همین دلیل است که ما با وجود 9 سال تجاوز، همچنان در 

اینجا حضور داریم.
وی با تأکید بر اینکه کشــورهای غربی در پی آســیب 
رســاندن به ملت سوریه هســتند، گفت: آنها از این مردم 
انتظار داشتند، علیه حکومت خود شورش کنند، ولی مردم 

این کار را نکردند.
تحریرالشام: تظاهرات علیه ما مساوی است با مرگ!

 »أبــو الیمان الحمصی« یک ســرکرده  امنیتی گروه 

تروریستی »ائتالف تحریر الشام«، ساکنان استان  اشغالی 
»ادلب« را تهدید کــرد و گفت، هر کس علیه این ائتالف 

تظاهرات کند، خونش حالل خواهد بود.
گروه تکفیری »جبهه النصره« رکن اصلی تحریر الشام 
است. این ائتالف بخش اعظم استان ادلب را در اشغال خود 

دارد.
شــبکه معارض »اورینــت« گــزارش داد، اظهارات 
الحمصی در واکنش به تظاهرات چند صد نفری ســاکنان 

ادلب است، که اخیرا علیه تحریر الشام برگزار شده است.
چند روز پیش نیز شــماری از عناصر تحریر الشام در 
شــهرک »کفر تخاریم« )شــمال غرب ادلب( به افراد غیر 

نظامی حمله کردند و شماری از آنان را کشتند.
الحمصی در یک فایل صوتی گفت: به خدا قســم، هر 
کس علیه هیئۀ ]تحریر الشــام[ تظاهــرات کند، خونش 
حالل اســت... حالِل حالل اســت و ]ریختن خونش[ بر 

گردن من است.
الحمصــی گفت: اگــر همه ملت ســوریه بروند و جز 
برادران مان در هیئۀ ]کســی باقی نماند[... و ملت سوریه 
همگی بروند، هیچ مشــکلی نداریم. این ســرکرده تحریر 
 الشــام در پایان، فعاالن رســانه ای را نیــز تهدید به قتل 

کرد. 
نبرد سنگین سوریه و ترکیه

منابع سوری از درگیری های شدید میان ارتش سوریه 
با نیروهای ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنکارا در شمال 

استان »حسکه« سوریه خبر دادند.
خبرگزاری مهر دیروز به نقل از »ســانا« گزارش داد: 
ارتش ســوریه در حال نبرد ســنگین با نیروهای اشغالگر 
ترکیه در روســتاهای »المناخ« و »المحمودیه« در حومه 

»تل تمر« است.
خبرنگار ســانا دیروز اظهار داشــت: نیروهای اشغالگر 
ارتش ترکیه و مزدوران وابسته به این کشور در روستاهای 
»االهــراس«، »االربعیــن« و »الســوده« در حومه »راس 
العین« ترانزیســتورهای بــرق را می دزدند. همچنین، در 
روســتاهای »المناجیر« و »العامریه« نیز نیروهای اشغالگر 

ترکیه داروخانه ها و مراکز تجاری را غارت می کنند.

بشار اسد:

ردای خالفت را
آمریکا بر تن ابوبکر بغدادی کرد

ناگفته های نیکی هیلی از اختالفات عمیق 
در کاخ سفید

روزنامه رای الیوم بازپس گیری اراضی »الباقوره« 
و »الغمر« از رژیم صهیونیستی و لغو معاهده ۲۵ ساله 

»وادی عربه« را »سیلی اردن به اسرائیل« خواند.
اردن سرانجام زمین هایی را که ۲۵ سال پیش بر اساس 
توافقی به رژیم صهیونیستی داده بود، پس گرفت. توافقنامه 
۲۵ ساله میان رژیم صهیونیســتی و اردن که به کشاورزان 
صهیونیســت اجازه می داد در زمین های دو منطقه اردن در 
طول مرز مشترک میان این کشور و فلسطین اشغالی زراعت 

کنند، روز یکشنبه به پایان رسید.
روزنامه اینترنتی رای الیوم در این مورد تاکید کرده، شاه 
اردن روز یکشنبه با سخنرانی در پارلمان از اعمال حاکمیت 
مجــدد اردن بر اراضی »الباقوره« در شــمال و »الغمر« در 
جنوب خبر داد که رژیم اشغالگر صهیونیستی آنها را به مدت 
۲۵ سال و در چارچوب معاهده »وادی عربه« اجاره کرده بود. 
تلویزیون اردن هم صحنه هایی زنده از سربازان اردنی پخش 
کرد که پرچم کشورشــان را در منطقه الباقوره به اهتزاز در 

می آوردند.

رای الیوم تاکید کرده: »این یک دستاورد ملی به معنای 
کامل کلمــه و چیزی بیش از پایان قرارداد اجاره زمین های 
اردن است و تغییری اساسی را در سیاست رسمی اردن نشان 
می دهد که نامش تعامل قاطعانه تر با استکبار اسرائیلی است 
که همه مرز هــا را درنوردیده اســت و امیدواریم ادامه دار و 
فزاینده باشد. بازپس گیری اراضی الباقوره و الغمر سیلی اردن 

به صهیونیست ها بود.«
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از 
این تهدید کرده بود که این دو منطقه را مانند قدس اشغالی 
و بلندی های جوالن تحت حاکمیت تل آویو قرار خواهد داد! 
او فشــار های باج خواهانه ای نیز بر مقامات اردن اعمال کرد 
تــا آنها را به تمدید قرارداد اجاره این دو منطقه به مدت ۲۵ 
ســال دیگر وادار کند، اما اصرار برای بازپس گیری آنها همه 
این فشــار ها را خنثی کرد و دولت اردن تا آخرین ذره خاک 

خود را پس گرفت.
طبق این گزارش، شاه اردن که در برابر همه این فشار ها 
مقاومــت کرده برای بازپس گرفتن حاکمیت بر این اراضی و 

هم بــرای مطالبه خروج از قرارداد فروش گاز و نیز بســتن 
ســفارت تل آویو در پایتخت اردن و لغو معاهده وادی عربه 
که توهین به همه طیف های سیاسی و جغرافیایی و میراث 
ملی و منافی اشغالگری بود، با اراده قوی مردم که قوی تر هم 

می شود، همراهی کرد.
رای الیوم تاکید کرده، بســتن در به روی کشــاورزان 
اسرائیلی و برافراشتن پرچم اردن بر فراز زمین های پس گرفته 
شــده اقدامی مهم است که نشانگر شیوه ای نو و متفاوت در 
تعامل با رژیم اشغالگری است که سرزمین های عربی را اشغال 
و مقدسات مســیحی و مســلمان را در قدس اشغالی آلوده 
کرده اســت. رای الیوم در پایان تاکید کرد:» از اردن، مردم 
و مقاماتش به ســبب این پافشــاری بر حق و تسلیم نشدن 
در برابر فشــار های آمریکا و اسرائیل سپاسگزاریم و بازگشت 
الباقوره و الغمر را به دایره حاکمیت عربی شادباش می گوییم 
و امیدواریم این مسیر ادامه یابد و جشن بعدی ما لغو قرارداد 
ننگین گاز، و مجازات همه کسانی باشد که برای شکل گیری 
و امضای آن تالش کردند و اردن را به این ورطه  انداختند.«

اردن با پس گرفتن اراضی خود، به اسرائیل سیلی زد


