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جنگلهاهمچناندرترکیهمیسوزند؛
آنکارا: زود است پ.ک.ک را 

مسئول آتش سوزی بدانیم

مجموع تلفات آتش ســوزی های جنگلی اخیر 
در ترکیه تاکنون هشت نفر اعالم شده و گزارش ها 
حاکیست که مناطق ساحلی همچنان درگیر حریق 
هستند. به گزارش رویترز، نیروهای آتش نشان برای 
پنجمین روز متوالی اســت که در تالش برای مهار 
شعله های آتش در مناطق جنوبی ترکیه هستند. 
شهرها و روستاهای تفریحی ساحلی همچنان گرفتار 
آتش هستند و تاکنون هشت تن در این آتش سوزی ها 
جان خود را از دست داده اند. وزیر بهداشت ترکیه روز 
یکشنبه از فوت دو تن دیگر در پی وقوع آتش سوزی 
خبر داد و افزود: ۱۰ نفــر دیگر نیز به دلیل جراحت 
در بیمارستان تحت درمان هستند. مقامات ترکیه 
اعالم کرده اند: بیش از ۱۰۰ مــورد حریق گزارش 
شده در کشور طی پنج روز گذشته مهار شده است. 
هرچند، آتش سوزی ها در برخی مناطق همچنان 
ادامه دارد و بــه همین دلیل مناطق مســکونی و 
هتل ها تخلیه شده اند. از روز چهارشنبه هزاران نفر 
از ساکنان مناطق گرفتار در آتش خانه های خود را 
ترک کرده اند. همچنین نیروهای بومی و تیم های 
پشتیبان از کشورهای دیگر به نیروهای آتش نشان 
برای اطفای حریق کمک می کنند.  از سوی دیگر 
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه مطرح شدن ادعا 
درباره دست داشتن حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ.ک.ک( در آتش سوزی های اخیر این کشور را 
بسیار زود دانست. روزنامه ینی شفق ترکیه پیش از 
این گزارش داده بود که گروه کودکان آتش وابسته 
به پ.ک.ک مسئولیت آتش سوزی را برعهده گرفته 
است. ســویلو به خبرنگاران گفت: یک کمیسیون 
ویژه برای بررسی آتش سوزی ها ایجاد شده است. ما 
27۰ دادخواست در باره این موضوع دریافت کردیم، 
همه را تک تک بررسی می کنیم. سازمان اطالعات 
کار خود را به خوبی انجام می دهد. ما تا زمان روشن 
شدن وضعیت نمی توانیم هیچ اظهارنظری کنیم. 
برخی افراد بازداشت شدند و تحقیقات همچنان ادامه 
دارد. سویلو افزود: پ.ک.ک حدود سه سال است که 
کارشکنی های اقتصادی از جمله آتش زدن جنگل ها 
را آغاز کرده است، اما ما باید تحقیقات خود را به پایان 
برسانیم تا مطمئن شــویم آیا تروریست ها با آتش 
سوزی های اخیر ارتباطی دارند یا خیر. این ضروری 
است که فقط به دستگیری یک مظنون بسنده نکنیم 
بلکه باید مشخص شود چه کسی پشت سر اوست. به 
گفته وزیر کشور ترکیه، برخی نیروها می خواهند از 
شایعات برای مقاصد سیاسی استفاده کنند. سویلو 
در پایان گفت: ما نباید به شایعاتی که در اینترنت و 

شبکه های اجتماعی پخش می شود اعتماد کنیم. 
    

موسسه کویینسی: عربستان بحران 
فقر را الپوشانی می کند

مؤسسه کشورداری مسئوالنه کویینسی گزارش 
داد، مقام های سعودی به شــدت تقال می کنند تا 
بحران فقر در این پادشــاهی را با توجه به افزایش 
ثروت خاندان حاکم و گسترش فساد مالی بپوشانند. 
به گزارش پایگاه سعودی لیکز، موسسه آمریکایی 
کویینسی گزارش داد که فقر با نرخ بسیار باالیی در 
میان شهروندان سعودی در حال تشدید است، اما این 
مساله حقیقتی است که پشت ثروت خاندان حاکم 
پنهان می شود. بانک جهانی گزارش داد که عربستان 
با مشــکل فقر قریب الوقوع و همچین درآمد نابرابر 
مواجه است. این پادشاهی یکی از بدترین کشورها 
در خصوص رسیدگی به بحران فقر است. موسسه 
کویینســی توضیح داد، با توجه به اینکه سیستم 
بازنشستگی سعودی در آستانه اتمام منابع خود است، 
ریاض در حال حاضر ایده افزایش سن بازنشستگی و 
افزایش مشارکت ها را بررسی می کند. در این گزارش 
به اظهارات عبداهلل العوده، از فعاالن اپوزیسیون و مدیر 
تحقیقات در دموکراســی اکنون برای جهان عرب 
اشاره شد و او بر تغییر خطرناکی در رویکرد دولتی 
تاکید کرد که محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی 
قاطعانه اجرا می کند. العوده گفت: آنچه من اکنون 
می بینم فریب و تحریک تمام مولفه هایی است که 
ثبات عربستان را برای طوالنی مدت تضمین می کند 

اما کدام آمار این ادعا را تایید می کند؟
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فرشادگلزاری

تونس از هفته پیش تاکنون به کانون 
بحران در شــمال آفریقا تبدیل شده 
است. بحرانی که به نوعی نشان می دهد 
نه تنها ساختار سیاســی این کشور با 
مشــکالت عدیده ای روبرو بوده، بلکه 
به خوبی نمایانگر نوعی از یک بحران 
ریشه دار در تمام سطوح این کشور است. 
واقعیت این است که تونس به دلیل آنکه 
به عنوان مبدأ شروع بهار عربی به حساب 
می آید، اساساً یکی از دولت هایی است 
که توجه ویژه ای از حیث سیاســی و 
رسانه ای به آن طی سال های گذشته 
شده است و تا به امروز هم این روند ادامه 
دارد. به عنوان مثــال پاتریک ُکِبرن، 
تحلیلگر ارشــد روزنامه ایندیپندنت 
در مطلــب اخیر خود نوشــته بود که 
کودتا آخرین دموکراسی باقی مانده از 
خیزش عربی سال 2۰۱۱ را کنار زد و 
این رویداد در تونــس صورت گرفت، 

همان جایی که ۱۰ سال پیش انقالب 
عربی با سبزی فروشــی که خودش را 
آتش زد تا به مرگ حکومتی فاســد و 
دیکتاتور اعتراض کند، آغاز شده بود. 
مطلبی که این تحلیلگر بریتانیایی آن 
را به رشته تحلیل درآورده است به نوعی 
نشــان می دهد که تونس همچنان از 
جایگاه بسیار ویژه ای در ادبیات رسانه ای 
غرب و به خصوص لنــدن برخوردار 
است؛ چراکه این کشور دهه ها تحت 
قیمومیت بریتانیا بــوده و حاال هم که 
در ظاهر از اســتقالل نسبی برخوردار 
است، باز هم به صورتی دیگر در پشت 
پرده با این قدرت ها ارتباط تنگاتنگ 
دارد. اما مساله اصلی که حاال بدل به یک 
بلوای سیاسی عجیب و غریب شده، این 
است که در روز 2۵ ژوئیه، قیس سعید، 
رئیس جمهوری عوام گرا و ترامپ گونة 
تونس، نخست وزیر را اخراج،  مجلس 
را معلق و خــودش را دادســتان کل 
کشور اعالم کرد! قیس سعید همانند 
دونالد ترامپ از زمان انتخابش در سال 
2۰۱۹ تاکنــون، نمایندگان مجلس، 

رسانه های منتقد و نهادهای دولت را 
مقصر شــرایط خطیر کشور دانسته و 
جالب آنجاست که نظرسنجی ها نشان 
می دهد بسیاری از مردم تونس هم رأی 
او هستند. اینکه چرا او اقدام اخیرش را 
نوعی کودتا از راه قانون اساسی نامیده، 
موضوعی اســت که از دو هفته پیش 
تاکنون ذهــن بســیاری از مقامات و 
حتی تحلیلگران سیاســی دنیا را به 
خود مشغول کرده اما متاسفانه مساله 
اینجاســت که در دنیای دیکتاتورها، 
آنها به صورت خیلی عادی یکدیگر را 
پوشش می دهند. به عنوان مثال همین 
چند روز پیش بــود که دیدبان حقوق 
بشر ســازمان ملل صریحا نسبت به 
وضعیت تونس ابراز نگرانــی کرد اما 
کمی بعــد مصر و الجزایــر به صورت 
صریح و علنی از ادامه ریاست جمهوری 
قیس سعید حمایت کردند و آنجا بود 
که بخش اعظمی از شهروندان تونس 
یکباره در سکوتی مرگبار فرو رفتند. بر 
اساس آنچه دفتر عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری مصر و همچنین دفتر 

رمضان لعمامره، وزیر خارجه الجزایر 
اعالم کرده اند، هر دو کشــور به نوعی 
از اقدامات اخیر قیس سعید حمایت 
کامل کرده و نه تنهــا کودتای اخیر را 
نوعی تغییر سیاسی خوانده اند، بلکه 
آن را صرفاً یک اقدام و مســاله داخلی 
عنوان کردند. همین مساله البته باعث 
شد تا راشد الغنوشی، رئیس پارلمان 
و جنبــش النهضه تونس نســبت به 

اظهارات مقام های مصر و الجزایر موضع 
بگیرد و آنها را نوعی تشویش سیاسی و 
حمایت از خودکامگی بخواند. اینکه چرا 
مصر و الجزایر از قیس سعید حمایت 
کردند به نوعی نشان می دهد که یک 
اتحاد پشت پرده در این میان وجود دارد 
که در الیه های آن منافع سه کشور و سه 

سیاستمدار ارشد نهفته است. 
خطونشانالنهضه

این رویدادها در حالی طی روزهای 
اخیر به وقوع پیوسته است که رئیس 
پارلمان و رهبر حــزب النهضه تونس 
به صورت علنی اعالم کرده که امارات 
متحده عربی پشت پرده کودتای اخیر 
کشورش بوده است. راشد الغنوشی با 
حمله به ابوظبی اعالم کرد که امارات 
مصمم است به بهار عربی که برای اولین 
بار پس از سرنگونی رژیم زین العابدین 
بن علــی در ســال 2۰۱۱ در تونس 
شــعله ور شــد، پایان دهد. او با اشاره 
به هراس ولیعهد ابوظبــی از جریان 
اخوان المسلمین و اسالم گرایان تونس 
اظهار کــرد که امارات اســالم گرایان 
دموکرات را تهدیــدی برای نفوذ خود 
می داند و متعهد است بهار عربی که در 
تونس متولد شده را در تونس از بین ببرد 

و آن را دفن کند.
این اظهــارات رهبــر بزرگترین و 
اصلی ترین حزب اســالمی تونس به 
نوعی نشــان می دهد که او به صورت 
کامل کودتای اخیر را ساخته و پرداخته 
ابوظبــی می داند و حتی با اشــاره به 
ســخنان عبدالفتاح السیسی اعالم 
کرده که تونس را نباید با مصر مقایسه 
کرد. تحمیل فشــار بر راشد الغنوشی 
به حدی طی روزهــای اخیر زیاد بوده 
که بسیاری از رســانه های این کشور 
اعالم کردند وی بــرای دومین بار طی 
48 ساعت راهی بیمارستان شده است. 
اما فارغ از این جدال های سیاســی و 
حزبی باید به این نکته توجه کنیم که 
حزب النهضه علیرغم آنکه طی روزها و 
هفته های اخیر توسط تیم قیس سعید 
زیر فشــارهای زیادی قرار داشت و به 
نوعی چهره اش مخدوش شد، اما هنوز 
هم حرف برای گفتن دارد. به گونه ای که 
روز گذشته )دوشنبه( محمد القومانی، 
عضو دفتر اجرایی جنبش النهضه تونس 
اعالم کرد که جنبش متبوعش آماده 

ارائه امتیازات ضروری برای بازگشت 
به مسیر دموکراســی و عادی سازی 
اوضاع در تونس است. او همزمان سه 
خواسته اصلی جنبش النهضه تونس 
را اعالم کــرد که به گفتــه وی گامی 
اساسی در حل بحران فعلی به حساب 
می آید. این مسئول تونسی عنوان کرده 
که لغو تعلیق فعالیت پارلمان، اولین 
درخواست این جنبش از رئیس جمهور 
تونس است. از ســوی دیگر او تشکیل 
دولت جدیدی که توسط پارلمان تایید 
شود را به عنوان دومین خواسته حزبش 
مطرح و اعالم کرد که جنبش النهضه در 
دولت جدید مشارکت نخواهد داشت. 
درباره خواسته سوم نیز قومانی اعالم 
کرده که النهضــه از هرگونه گفتگوی 
سیاســی فراگیر که به حل اختالف 
و فراهم کــردن مقدمــات برگزاری 
انتخابات زودهنگام در دوره کوتاهی 
منجر شود، استقبال می کند و در قبال 
هر گفت وگوی ملی انعطاف پذیر است. 
این سه شرط به خوبی نشان می دهد که 
حزب النهضه به نوعی در تالش است تا 
بتواند در وهله اول جایگاه خود در مقابل 
قیس ســعید را به رخ رئیس جمهور 
تونس و سایر حامیان داخلی و خارجی 
او بکشد، و از سوی دیگر به نظر می آید 
که حزب النهضه و در رأس آن راشــد 
الغنوشــی به دنبال آن هستند تا خود 
را به حاشیه امن برانند. آنها با اصرار بر 
گفت وگوی ملی به دنبال آن هستند 
تا بتوانند طرح های قیس سعید برای 
هدف قرار دادن خودشان را به حاشیه 
برانند و باید دید که آیا ابوظبی و ریاض 
به عنوان دو دشــمن اصلــی النهضه 
می توانند این پروژه را تکمیل کنند یا 

در میانة راه باز خواهند ایستاد؟!

گمانهزنیهادرموردبرگزاریانتخاباتزودهنگامتونسقوتگرفت؛

اصرار النهضه بر گفت وگوی ملی 
سهشرطالنهضهبهخوبی
نشانمیدهدکهآنهادر

تالشهستندتابتواننددر
وهلهاولجایگاهخوددر
مقابلقیسسعیدرابهرخ
رئیسجمهورتونسوسایر
حامیانداخلیوخارجیاو
بکشند،وسپسخودرابه

حاشیهامنبرانند

چندروزپیشدیدبان
حقوقبشرنسبتبه

وضعیتتونسابرازنگرانی
کرد،اماکمیبعدمصرو
الجزایربهصورتصریح
وعلنیازادامهریاست
جمهوریقیسسعید

حمایتکردندوآنجابودکه
بخشاعظمیازشهروندان
تونسیکبارهدرسکوتی

مرگبارفرورفتند

گروه نجات »اس اواس مدیترانه« اعالم کرد که تنها در همین آخر هفته بیــش از 7۰۰ نفر که تالش می کردند 
با قایق های سســت و بی دوام از دریای مدیترانه گــذر کنند، نجات داده شــده اند. به گزارش رویتــرز، این گروه 
روز سه شــنبه گفت که بیشــتر این عملیات های نجات در ســواحل لیبی و مالت انجام گرفته است. به گفته گروه 
»اس او اس مدیترانه«، کشتی آنها با نام »وایکینگ اقیانوس« طی دو روز شنبه و یکشنبه شش عملیات در آب های 
بین المللی انجام داده اســت و در این عملیات ها، کشــتی های دیگــر نیز آن را 
همراهی کرده اند. این گروه می افزاید که مهاجران ســوار قایق های چوبی بودند 
که کشــتی های کمکی به آنها رســیدند. مهاجران به طور معمول در ســواحل 
لیبی و تونس ســوار قایق می شــوند تا با گذر از مدیترانه خود را به کشــورهای 
 عضو اتحادیه اروپا برسانند، مســیری پرخطر که به حادثه های مرگبار متعددی 

منجر شده است. 

فراکسیون الفتح در پارلمان عراق از جمع آوری بیشتر امضاهای الزم برای استیضاح نخست وزیر این کشور خبر 
داد. به گزارش شفق نیوز، فاضل الفتالوی، نماینده فراکســیون الفتح در پارلمان عراق اعالم کرد که این فراکسیون 
بیشتر امضاهای الزم برای استیضاح مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق را در جلسات آینده پارلمان جمع آوری کرده 
است. وی افزود: تالش برای استیضاح الکاظمی همچنان ادامه دارد و پایان نیافته است و نتیجه آن پس از آغاز جلسات 
پارلمان در دوره آینده مشخص می شود. الفتالوی گفت: الکاظمی در پرونده های 
مختلف استیضاح خواهد شد. ازجمله برجسته ترین آنها وضعیت امنیتی متشنج 
و تاخیر در پرونده اخراج نیروهای آمریکا از کشور است. این خبردر حالی مخابره 
شده که یک منبع در دولت عراق اعالم کرده است که مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق برای برگزاری نشستی با حضور سران منطقه ای در بغداد تالش می کند 

تا وفاق سیاسی را کسب و اجرایی کند.

جمع آوری امضا در پارلمان عراق برای استیضاح الکاظمینجات بیش از ۷۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه طی دو روز 

رئیس جمهوری افغانســتان، مقصر اصلی وخامت 
اوضاع امنیتی در کشورش را خروج ناگهانی نیروهای 
آمریکایی از افغانستان دانســت. به گزارش الجزیره، 
اشــرف غنی، رئیس جمهــوری افغانســتان دیروز 
)دوشنبه( در پارلمان گفت، اوضاع در افغانستان ظرف 
شــش ماه تحت کنترل در می آید چون آمریکا وعده 
حمایت کامل را داده اســت. دلیل وضعیت کنونی در 
کشــور تصمیم خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از 
افغانستان است. من نسبت به بروز چنین پیامدهایی به 
واشنگتن هشدار داده بودم. رئیس جمهوری افغانستان 
همچنین افزود: حفاظت از مردم کشور وظیفه ای است 
که من به آن پایبند هســتم. پس از ســخنرانی غنی، 
پارلمان افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد که از برنامه 
امنیتی رئیس جمهوری این کشــور حمایت می کند. 
قانونگذاران در این بیانیه حمایت قاطع خود را از حقوق 

زنان و حقوق بشر و آزادی بیان اعالم کرده و گفتند که 
در کنار ارتش ملی افغانستان هستند که زندگی خود را 
وقف و قربانی ملت می کند. طالبان نیز در واکنش به این 
اظهارات در بیانیه ای، اظهارات اشرف غنی را یاوه سرایی 
خواند و گفت که زمان او دیگر به سر آمده و او فقط تالش 
می کند تا کنترل وضعیت بد روانی و اشتباهاتش را به 

دست بگیرد و برای خود حاشیه امن ایجاد کند.

نخست وزیر فلســطین از جامعه جهانی به ویژه آمریکا 
خواست برای توقف سیاست های رژیم صهیونیستی در قدس 
تالش کند. به گزارش ایلنا  به نقل از خبرگزاری معا، »محمد 
اشتیه«، در جلسه دولت گفت: »ما از جامعه بین المللی به ویژه 
آمریکا می خواهیم برای توقف سیاست ظلم و نژادپرستی و 
پاکسازی نژادی ساکنان شیخ جراح و سلوان قدس تالش 
کنند.« وی افزود: »نظام قضایی مقامات اســرائیل که روز 
دوشنبه درباره موضوع اخراج خانواده های فلسطینی از محله 
شیخ جراح تصمیم می گیرد سرپوشی برای سیاست های 
اشــغالگران علیه ملت ما در تمام اراضی اشغالی است. این 
سیاســت ها نقض قوانین بین المللی به ویژه قوانین حقوق 
بشر است. در گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر آمده است که 
مقامات اشغالگر اسرائیلی مرتکب جنایت های نژادپرستانه 
و ظلم علیه ملت فلسطین می شوند.« وی به مقامات رژیم 
صهیونیستی درباره تالش برای سیطره بر امالک فلسطینی در 

قدس از طریق اقدامات حل و فصل با استفاده از قانون »امالک 
غایبین« برای توجیه مصادره زمین ها و تخلیه منازلشــان 
هشدار داد. اشتیه از نهادهای حقوقی بین المللی خواست فورا 
برای نجات اسرای فلسطینی که در شرایط دشوار در بازداشت 
به سر می برند به ویژه زنان و کودکان و بیماران و توقف شکنجه 
اسرایی که در بازداشت اداری و اعتصاب غذا به سر می برند، 

وارد عمل شوند.

نخستوزیرفلسطینخواستارشد؛

 تالش جامعه  جهانی برای متوقف کردن اقدامات اسرائیل در قدس  
اشرفغنی:

خروج یکباره آمریکا عامل وخامت اوضاع امنیتی افغانستان است

خبرخبر


