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مهاجرت با قایقی از جنس خاشاک

درحالــی کــه بحــران اقلیــت روهینگیــا در میانمار با
نما
ســکوت سران  21کشور حاضر در نشست اپک مواجه
شد ،تصاویر جدید نشان میدهد مسلمانان روهینگیا
چگونه از قوطیهای پالســتیکی اســتفاده میکنند تا
قایقهایی فاقد امنیت بســازند و با به خطر انداختن
جان خود ،به رودخانه بزنند و از سرزمین مادری خویش بگریزند.

Reuters

ائتالف  23حزبی «مشرف»

«حامــد کــرزای» ،رئیس جمهوری ســابق افغانســتان،
واشــنگتن را به همدســتی و همکاری با گروه تروریستی
داعــش در کشــورش متهــم و تأکیــد کــرد ،ایــن گــروه
تروریستی تحت نظارت نظامی ،سیاسی و اطالعاتی امریکا در کابل پا گرفته است.
به گزارش ایسنا« ،حامد کرزای» در مصاحبهای اختصاصی با شبکه الجزیره تأکید
کرد :برای مدت دو سال ،مردم افغانستان از رنجها و نقض حقوق بشری که علیه
آنها رخ داد ،شــکایت کردند اما هیچ اقدامی صورت نگرفت .وی تصریح کرد :در
نهایت «دونالد ترامپ» داعش را تبدیل به بهانهای کرد تا بمب عظیم خود را در
آوریل  ۲۰۱۷روی افغانســتان بیندازد .اما تنها یک روز بعد از آن دیدیم که داعش
منطقه دیگری را در افغانستان تصرف کرد .همین نشــان داد دستی در کار است،
دستی که هیچ کشوری جز امریکا در افغانستان نمیتواند باشد .کرزای در عین حال
از تقاضای اخیــر دادگاه کیفری بینالمللی برای تحقیق درمورد جرایم جنگی در
افغانستان از جمله جرایم رخ داده در زمان ریاست جمهوری خود استقبال کرد.
 نخســتوزیر ژاپن گفت به همــراه رئیس جمهوری
روســیه توافق کردهاند تحریمهای ســازمان ملل علیه
دو خط خبر
کــره شــمالی را اجــرا و همچنــان بــرای توقــف برنامه
هستهای پیونگ یانگ تالش کنند.
 براساس گزارش های منتشر شده جو بایدن ،معاون
رئیس جمهوری ســابق امریکا در مســیر نامزدی برای
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰میالدی گام برمیدارد.
 فرمانده حمــات هوایی امریکا در خاورمیانه خبر داد ،احتمال دارد تمرینات
نظامی ســاالنه امریکا و کشورهای عرب حوزه خلیجفارس بهدلیل ادامه بحران
منطقهلغوشوند.
 بــرای نخســتین بــار پــس از جنــگ جهانــی دوم ،جنگندههای آلمــان در یک
رزمایش هوایی در آسمان سرزمینهای اشغالی شرکت کردند.

گروه جهان /حدود  9روز پیش ،ســعد
حریــری ،نخســتوزیر لبنــان بیخبــر از
همهجا و با یک دعوت تلفنی غیرمنتظره
از سوی ملک سلمان ،پادشاه عربستان،
راهــی ریــاض شــد و چنــد ســاعت بعــد
مقابل دوربین شبکه خبری العربیه قرار
گرفت و استعفانامه خود را قرائت کرد تا
جرقه جنگ لفظی شدید بین عربستان و
لبنان بخورد و منطقه خاورمیانه و جهان
متحیرانه نظاره گر سناریوی تازهای باشند
که خاندان آل سعود ،رژیم صهیونیستی
و شــاید هــم امریــکا نوشــتهاند تــا اجازه
ندهنــد منطقــه روی آرامــش و ثبــات را
ببینــد .در روزهــای اخیــر حکومت لبنان
کــه واقعــی بــودن اســتعفای حریــری را
باور نکرده و معتقد اســت ،نخســتوزیر
ایــن کشــور بــه اجبــار در عربســتان نگــه
داشــته شــده ،مدام تقاضای بازگشت او
از عربســتان را میکنــد اما نه تنها پاســخ
مناســبی برای ایــن درخواســت دریافت
نمیکند بلکه شــاهد اقدامات فرافکنانه
و تنــش زای ریاض از جمله ادعای ربوده
شدن شــهروند سعودی ســاکن بیروت و
ربط داشــتن ایــن آدم ربایی بــه موضوع
استعفای سعد حریری است.
به گــزارش «ایران» به نقل از ســایت
روزنامهامریکاییواشنگتنپست،جمعه
شب گذشته سفارت عربستان در بیروت
ادعــا کــرد ،یک تبعــه ســعودی در لبنان
ربوده شده است اما هیچ جزئیاتی درباره
هویــت شــخص ربوده شــده ارائــه نکرد.
خبرگزاری رســمی عربســتان نیز گزارش
داد« :سفارت عربستان با مقامات امنیتی
لبنان برای آزادی فوری و بیقید و شــرط
شــهروند ربــوده شــده در ارتباط اســت».
مقامــات پلیــس لبنــان نیــز گــم شــدن
علی شــمروی ،شهروند ســعودی ساکن
بیــروت را تأییــد و اعــام کردند ،همســر
ســوریاالصل ایــن مــرد  32ســاله روز

جمعه به پلیس مراجعه کرده و از ربوده
شدن شوهرش در منطقه شمال بیروت
و اینکه افراد ناشناســی با او تماس گرفته
و خواســتار یــک میلیــون دالر پــول برای
آزادی او شــدهاند ،خبر داد .بنا بر گزارش
توجو برای
پلیس لبنان ،عملیات جســ 
یافتن این مرد ســعودی ادامــه دارد و به
نظر نمیرســد ارتباطی بین گم شــدن او
و اســتعفای حریــری و افزایــش تنشها
بیــن ریــاض و بیروت باشــد .رســانههای
خبــری لبنانی روز جمعه به نقــل از وزیر
کشــور لبنان نوشتند ،تأمین امنیت تمام
خارجیهــای ســاکن لبنــان اولویــت این
کشور است و نیروهای امنیتی لبنان برای
دفــع هرگونه تالشــی برای ســودجویی از
شرایط سیاسی اخیر از طرف هر شخص
و بــه هــر دلیلــی در آمادهبــاش بــه ســر
میبرند .این رسانهها در عین حال از وزیر
کشور لبنان نقل قول کردند« :ثبات لبنان
خط قرمز ما است».
اتفاقدیگریکهروزجمعهگذشتهرخ
داد و حکایــت از باال گرفتن جنگ لفظی
دو کشور لبنان و عربستان داشت ،این بود
که وزارت دادگســتری لبنان به دادســتان
کل این کشــور دســتور پیگــرد قضایی دو
شهروند سعودی ساکن لبنان را داد .این
دو شهروند سعودی که ابراهیم المحری
و عــدوان االحمری نام دارند ،پنجشــنبه
شــب در یــک برنامــه تلویزیونی هفتگی
پربیننــده در لبنان حاضر شــده و میشــل
عون ،رئیس جمهوری لبنان و نبیه بری،
رئیس پارلمان این کشــور را «تروریست»
خطاب کردند .اگر به این تحوالت تنشزا،
بیانیههــای دســتگاههای دیپلماســی
عربستان ،امارات ،بحرین و کویت مبنی
بــر خــروج فــوری اتبــاع شــان از لبنــان را
اضافه کنیــم ،جــدی بــودن نگرانیهای
منطقهای و بینالمللی از تحوالت اخیر را
در مییابیــم بویژه اینکه در روزهای اخیر

بســیاری از مقامات بینالمللی از جمله
دبیر کل سازمان ملل متحد ،وزیر خارجه
امریــکا ،وزیــر خارجــه آلمــان ،مقامــات
فرانسوی و ...نسبت به بروز درگیریهای
تازه در منطقه هشدار دادهاند.
ëëتیلرسون:حریریبایدبهلبنانبرگردد
رکس تیلرســون ،وزیر خارجه امریکا
روز جمعــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
ســعد حریــری باید بــه لبنان برگــردد و
اســتعفای خود را رســماً در لبنان اعالم
کنــد ،گفــت :اگــر حریــری میخواهــد از
قــدرت کنــار بــرود الزم اســت بــه لبنان
برگردد و رسماً استعفا دهد تا حکومت
لبنــان بتوانــد رونــد کارهــای مربــوط به
استعفا را به شــیوهای مناسب طی کند.
توگوهای خود با همتای
تیلرسون از گف 
سعودیاش نیز خبر داد و گفت ،درباره
شرایط حریری با وزیر خارجه عربستان
صحبت کــرده و این اطمینان را حاصل
کــرده اســت که تصمیــم حریــری برای
اســتعفا «فقــط و فقــط توســط خودش
گرفته شــده اســت ».وزیر خارجه امریکا
مدعی شد ،شــاهد هیچ نشانهای مبنی
بر بازداشت شــدن حریری در عربستان
نبــوده اســت .تیلرســون همچنیــن بــه
تمــام طرفهــای داخلــی و خارجــی
لبنان هشــدار داد ،از این کشور به عنوان
«میــدان جنگهــای نیابتــی» اســتفاده
نکننــد .دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد
نیــز روز جمعــه از مقر ســازمان ملل در
نیویــورک بــا خبرنــگاران دربــاره لبنــان
صحبــت و بــر لزوم حفظ صلــح در این
کشــور تأکید کرد .آنتونی گوترش هشدار
داد ،درگیــری جدید در منطقه میتواند
«پیامدهای مخربی» داشــته باشد .این
مقام بینالمللی گفــت ،در حال حاضر
«تماسهــای بســیار زیادی» در ســطح
سیاسی و دیپلماتیک با لبنان و عربستان
برقــرار میکنــد و امیــدوار اســت ایــن

درحالی که سرنوشت سعد حریری همچنان نامعلوم است در خیابانهای لبنان پوسترهایی با عنوان سعد نخستوزیر ماست نصب شده است

سایه سنگین استعفای حریری بر اقتصاد لبنان

برش

به گزارش ایرنا ،مؤسســه اعتبار ســنجی فیچ در گزارشی نوشت :از ماه ژوئن (اواســط خردادماه  ،)96بانک
مرکــزی لبنــان از طریــق ایجاد نرخ ســودهای جــذاب برای ســپردههای ارزی میــان مدت و بلنــد مدت در
بانکها ،از موجودی داراییهای خارجی خود پشتیبانی کرده است .از سوی دیگر ،بانک مرکزی لبنان ،پوند
لبنان را به ارزشی  1.25برابر دالر ذخیره شده به صورت سپرده ،با نرخ سود کمتر ،به شیوه قرضی در اختیار
بانکها قرار داده اســت که این میزان از وجه نقد باید در قالب اوراق بهادار از ســوی دولت منتشر شود .اما
اکنون استعفای حریری ضربهای به بهبود نسبی اقتصاد این کشور زدهاست.

تماسها نتیجه بخش باشد .آلمان نیز
در واکنش به اســتعفای حریری از همه
طرفها خواست ثبات لبنان را به خطر
نیندازنــد .زیگمــار گابریل ،وزیــر خارجه
آلمان روز پنجشــنبه با همتای سعودی
خود بــه صورت تلفنی تمــاس گرفت و
در این تماس تلفنی بر لزوم حفظ ثبات
لبنان تأکید کرد.
ëëآیاعربستاندوبرادررارودررویهمقرار
میدهد
در بحبوحــه ایــن نگرانیهــا و جنــگ

«مایکل فلین» پس از پرونده«روسگیت» باز هم متهم شد

 15میلیون دالر رشوه برای ربودن و تحویل «گولن» به «اردوغان»

گــروه جهان/بــا آغــاز کار دونالــد
ترامــپ در قامــت رئیــس جمهوری
ایــاالت متحده ،یکــی از چالشهای
همیشــگی او و تیمــش ،بــاز شــدن
پایشــان بــه پروندههــای مختلــف
قضایــی بــود .در حالــی کــه هنــوز
ابهامــات فراوانــی دربــاره کمــک
گرفتن ترامپ از روسیه برای پیروزی
در انتخابــات ســال  2016در افــکار
عمومــی باقــی مانــده ،روزنامههای
امریکایــی خبــر از جنجالــی تــازه
میدهند که یکی از مشــاوران ســابق
او را نشــانه میگیــرد :مایــکل فلین،
مشــاور امنیتــی ترامــپ در ایــام
انتخابات متهم اســت قصد داشــته
از ترکیه رشوه بگیرد.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
والاســتریتژورنال ،مایکل فلین به
همــراه پســرش از آنکارا پیشــنهادی
۱۵میلیــون دالری بــرای کمــک بــه
اخــراج اجبــاری «فتــحاهلل گولن» از
خــاک امریــکا و تحویل او بــه دولت
ترکیــه دریافــت کردهانــد .افبیآی
دســت کــم  4نفــر را در رابطــه بــا
مالقــات میــان مایــکل فلیــن و
مقامات ترکیهای در اواســط دسامبر
در نیویــورک بازجویــی کرده اســت.
بنا بــر گزارشها ،مقامــات ترکیهای
حاضــر در این جلســه ،دامــاد رجب
طیــب اردوغــان و همچنیــن وزیــر
امــور خارجــه ایــن کشــور بودهانــد.
البتــه تاکنــون هیــچ ســندی مبنــی
بــر انتقــال پــول و حصــول توافق به
دســت نیامــده اســت امــا گزارشها

CNN

همسایگان

کرزای :واشنگتن همدست داعش
در افغانستان است

اوجگیری نبرد لفظی لبنان و عربستان

نشــان میدهــد ،مقامــات ترکیــه از
فلین خواســتهاند گولن را به امرالی،
جزیــرهای نظامی در جنــوب دریای
مرمــره ترکیــه منتقــل کننــد .رایــان
گودمــن ،اســتاد حقــوق و مشــاور
ســابق پنتاگــون همچون بســیاری از
تحلیلگران امریکایی معتقد اســت:
«مشــارکت فلیــن و پســرش در ایــن
پرونده یا کامالً صحت دارد یا بخش
زیادی از آن مبتنی بر واقعیت است
کــه این در هــر صورت نشــاندهنده
میل فــراوان به رفتــار غیرقانونی در
دولت است.
اگر اتهام فلین در دســت داشتن
در چنیــن اقدام غیرقانونیای اثبات
شــود ،راه بــرای اثبــات فعالیتهای
او در پرونــده دخالــت روســیه
در انتخابــات ریاســتجمهوری
امریــکا بســیار همــوار میشــود ».به
همیــن دلیــل فلین و پســرش تمام
تالششــان را میکنند تا بازجوییها

و تحقیقــات را از رونــد اصلیشــان
گمراه کنند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
گاردین ،چندی پیش نیز رابرت مولر
بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه
در انتخابــات ریاســتجمهوری
 2016ایــاالت متحده ،پل مانافورت،
رئیــس ســتاد انتخاباتــی ترامــپ و
یکــی از دســتیارانش را به پولشــویی
متهــم کــرده اســت .مولر اکنــون نیز
بــه شــواهدی دســت پیــدا کــرده که
اتهامهــای جدیــدی را بــه فلیــن و
پســرش مایکل فلین جونیور نسبت
داده اســت .البتــه وکیــل فلیــن در
بیانیهای این اتهام را رد کرده است.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
ســیانان ،جیمــز وولســی ،رئیــس
ســابق ســازمان اطالعــات مرکــزی
امریکا ،نخستین بار در مارس ۲۰۱۷
از نقشــهای بــرای ربــودن فتــحاهلل
گولــن از امریــکا و فرســتادنش بــه

حمله جنگندههای ائتالف سعودی به وزارت دفاع یمن
گروه جهان /جنگندههــای ائتالف
ســعودی در ســاعات پایانــی روز
جمعه  2بار ســاختمان وزارت دفاع
یمــن را مورد حمله قــرار دادند .این
جنگندههــا همچنیــن در حمالتــی
دیگــر دســت کــم 12ســاختمان
مســکونی در صنعــا پایتخــت یمــن
را ویــران کــرده و  8غیرنظامی را نیز
کشتند.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از
خبرگزاری فرانســه ،شــامگاه جمعه
جنگندههــای عربســتان ســعودی 2
بار ســاختمان وزارت دفــاع یمن در
صنعــا را مــورد حملــه قــرار دادنــد.
تاکنــون گزارشــی دربــاره تلفــات
احتمالــی ناشــی از ایــن حملــه

هوایی منتشــر نشــده امــا خبرگزاری
اسپوتنیک اعالم کرده  10نفر در این
حمله آســیب دیدند که حال دو نفر
از آنها نیز وخیم اعالم شــده اســت.
جنگندههــای عربســتان همچنیــن
در چنــد نوبــت مجتمــع العرضی و
مناطق مسکونی اطراف آن در مرکز
صنعا پایتخت یمن را بمباران کرده
و با از بین بردن  12منزل مســکونی،
 8غیرنظامی را زخمی کردند.
حمــات ائتــاف ســعودی بــه
یمــن در حالــی شــدت مییابــد کــه
«فضیله شایب» ،سخنگوی سازمان
بهداشــت جهانی نســبت به کاهش
کمکهــای موجــود این ســازمان در
یمن هشــدار داده و تأکید کرد ،بسته

شــدن همــه گذرگاههــای زمینــی و
دریایــی توســط ائتــاف عربی تحت
رهبری عربستان برای پنجمین روز،
تالشهای این سازمان را درباره این
کشور متوقف ساخته است.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
خبرگــزاری رویتــرز ،وی همچنیــن
تصریــح کــرد ،ایــن ســازمان و دیگر
ســازمانهای انســانی نیازمنــد
وصــول کمکهای انســانی فوری به
یمن هســتند کــه همچنان با شــیوع
گســترده وبــا روبهروســت و قحطــی
جــان هفــت میلیــون نفــر را تهدید
میکنــد کــه نیمــی از آنهــا کودکانی
هســتند که از ســوء تغذیه حــاد رنج
میبرند.

ترکیــه خبــر داد .او اعــام کــرده کــه
دیدار اواســط مــاه دســامبر ،دومین
جلســه میان مقامــات ترکیه و فلین
بــوده و آنها در ماه ســپتامبر گذشــته
نیز با یکدیگر مالقات کرده بودند.
دولــت ترکیــه ،گولــن را متهــم
اصلــی کودتای ناکام تابســتان ســال
گذشته این کشــور میداند و پیش از
این از امریکا خواســته بــود با انتقال
وی به ترکیه موافقت کند .اما دولت
امریکا در پاســخ به این درخواســت
اعــام کــرده ،ایــن واعــظ مذهبــی
بهطــور قانونــی در ایــاالت متحــده
ســکونت دارد و بــرای تحویلــش بــه
ترکیــه مــدارک و مســتنداتی الزم
است که نشــانگر دخالت او در کودتا
باشد.
بــه گــزارش «ایــران» به نقــل از
رویتــرز ،در همیــن ارتبــاط شــرکت
مایــک فلیــن در ســال  ۲۰۱۶بیــش
از نیــم میلیــون دالر از طرف دولت
ترکیه گرفت تا به نفع آنها البی کند
اما فلین تــاش کرد تا نامی از خود
در این میــان باقی نگذارد .فلین در
طــول انتخابات ســال  2016امریکا،
یکــی از نزدیکتریــن چهرههــا بــه
دونالــد ترامــپ بود که پــس از ورود
ترامپ به کاخ سفید ،مشاور امنیتی
امریکا شــد امــا پس از گذشــت 23
روز بهدلیل افشــای تالش وی برای
گمــراه کــردن مقامــات کاخ ســفید
در مــورد مالقاتــش بــا نماینــدهای
از روســیه ،مجبــور بــه اســتعفا از
مقامش شد.

در چنیــن شــرایطی نیــز برخــی
منابــع یمنــی اعــام کردنــد کــه
عربســتان فهرســتی شــامل
شــخصیتهای پیشــنهادی به جای
«احمــد بــن دغــر» ،نخســتوزیر
و اعضــای دولتــش بــه «عبدربــه
منصورهــادی» رئیــس جمهــوری
مســتعفی یمــن ارائــه کــرده و از وی
خواســتند تــا تغییــرات اساســی در
ســاختار دولتش ایجاد کنــد تا بتواند
به عدن بازگردد.
ایــن در حالــی اســت کــه منصور
هــادی ضمــن مخالفــت بــا ایــن
پیشــنهاد تأکیــد کرده که مایل اســت
تا زمان سیطره بر تمامی استانهای
یمن در ریاض بماند.

لفظــی پرحرارتــی کــه بیــن عربســتان و
لبنــان در گرفتــه و بــه نظــر میرســد در
روزهــای آتــی نیــز تشــدید شــود ،برخی
رســانهها در گزارشهای خود از احتمال
به قدرت رســیدن «بحاء حریری» ،برادر
بزرگتــر «ســعد حریــری» ،نخســتوزیر
فعلــی لبنــان خبــر میدهنــد و در ایــن
راســتا تحلیلهایی را نیــز ارائه میدهند.
یکــی از ایــن رســانهها پایــگاه خبــری ای
بیسی لبنان اســت که در گزارش خود از
مواضع نزدیک بحاء حریری به عربستان

خبــر داد و اعــام کــرد ،به نظر میرســد،
بحاء در مقایســه با بــرادر کوچکتر خود
ســعد مواضع تندتری نســبت به ایران و
حزباهلل دارد و این مســأله باعث شــده
عربستان به او به عنوان گزینهای مطلوب
برای جانشــینی برادرش چشــم بــدوزد.
این پایگاه خبــری لبنانی به این نکته نیز
اشــاره کرده اســت کــه احتماالً تــا زمانی
که ســعد تمام مســئولیتهای خود را به
برادرش تفویض نکند ،عربســتان اجازه
خروج سعد از ریاض را به او نمیدهد.

پوتین و ترامپ توافق کردند

تأکید بر راهحل سیاسی برای حل مناقشه سوریه
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پرویز مشــرف ،رئیس جمهوری ســابق پاکستان اعالم
کرده ،خواهان ایجاد ائتالفی بزرگ متشکل از  23حزب
سیاسی است و از همه احزاب کشورش خواسته به این
ائتالف بپیوندند .اما به نظر میرســد ،احزاب سیاسی داخلی این کشور که این
تصمیم را خیز مشرف برای بازگشت به قدرت تلقی میکنند ،این پیشنهاد و
تشکیل چنین ائتالفی را چندان جدی و تأثیرگذار تلقی نمیکنند.
بــه گــزارش «ایران» به نقــل از رســانههای محلی پاکســتان ،رئیس جمهوری
پیشین این کشور ،اعالم کرده که نام این ائتالف «اتحاد عوامی پاکستان» است و
طی پیامی ویدئویی از دوبی خواستار حضور و مشارکت تمامی احزاب سیاسی
مرتبط با جامعه مهاجران پاکستان در آن شده است .مشرف که حاال  74ساله
است ،از جنبش متحده قومی و حزب سرزمین پاک خواسته که به این جنبش
سیاسی بپیوندند .او که درباره ماهیت این ائتالف گفته که تمام اعضای احزاب
مختلــف تحت یک نام ،فعالیــت خواهند کرد ،گزارشهــا را درباره اینکه قرار
اســت به ریاست جنبش متحده قومی بپیوندد ،احمقانه خواند و گفت« :فکر
پیوســتن من به ریاســت این حزب اقلیت حماقتبار اســت .جنبش متحده
قومی پاکستان فقط نیمی و بخشی است از آنچه پیش از این بوده .من نگران
حزب هســتم .هیچ نفعی هم در گرفتن جای فاروق ســتار یا مصطفی کمال
نمیبینم».
ایــن تصمیــم بهدنبال تحــوالت شــهر کراچی گرفته شــد که طــی آن اتحادی
نــادر میــان جنبش متحده قومی و حزب ســرزمین پاک شــکل گرفت اما تنها
 24ســاعت دوام آورد .گزارشهــای بســیار زیادی نشــان میدهد که «بعضی
مناطــق» بــرای ایجاد نوعی اتحــاد میان دو حزب شــهری کراچی تالشهایی
میکنند تا با ایجاد این ائتالف ،آنها را تحت فرماندهی ژنرال سابق قرار دهند.
پس از آنکه مشرف خبر از تشکیل این ائتالف  23حزبی و اتحاد میان دو حزب
جنبش متحده قومی و حزب سرزمین پاک داد ،این گزارشها هم تأیید شدند.
اما حلقههای سیاســی پاکســتان معتقدند این ائتالف اهمیت چندانی ندارد.
رئیــس جمعیت علمای اســامی فضــل میگوید« :حضور مشــرف نامربوط
است .او مربوط به گذشته است .بازگرداندن او به عرصه قدرت باعث میشود
تا صحنه سیاسی ملی پاکستان به ناکجا آباد هدایت شود ».به گزارش «ایران»
توگو با پایگاه خبری تریبون اکسپرس گفت
منبع ناشــناس دیگری نیز در گف 
که اطمینان دارد با وجود جنبش عدالت پاکستانلنگر ،این ائتالف تأثیر مهم و
جدیای بر چشمانداز سیاست پاکستان نخواهد گذاشت.
مشــرف در ســخنانش بــه انتقــاد از جنبش متحــده قومــی پرداخــت و با این
اظهارنظر که این حزب و حزب جامعه مهاجر ارزششان را از دست دادهاند،
گفــت« :اگــر جامعــه مهاجر سیاســتهای قومی را رهــا کند و به حــزب اتحاد
عوامی پاکســتان ملحق شــود ،عملکــرد بهتری خواهد داشــت ».ضمن آنکه
مشــرف اعالم امیدواری کرده که چوهدری شــجاعت و چوهــدری پرویز الهی
رهبران جامعه اسالمی پاکستان نیز همراه این ائتالف بزرگ شوند و به عمران
خان رئیس جنبش عدالت پاکستان نیز پیشنهاد کرده که «به حزبی بپیوندد که
کشور را به سمت جلو پیش خواهد برد».
به گزارش «ایران» به نقل از فایننشــال اکســپرس ،در حاشــیه این خبر رئیس
جمهوری سابق پاکستان از بازگشت به کشورش در زمان مناسب نیز خبر داد و
گفت که در توسعه و بهبود شرایط پاکستان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
ایــن ائتــاف در ابتدای ســال  2018میالدی با آغاز انتخابــات پارلمانی در این
کشور شکل میگیرد .تحوالت اخیر پاکستان در عرصه سیاسی ،نگاه رسانهها و
تحلیلگران را به انتخابات مجلس این کشور در ماه ژوئن سال  2018و نتیجه آن
معطوف کرده است و احزاب سیاسی نیز تا آن زمان در تالشند تا از این فرصت
ت کنند.
نهایت استفاده را ببرند و خود را آماده حضور این رقاب 
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گروه جهان /دومین دیدار ســران امریکا و روســیه که در حاشــیه اجالس سران جامعه
اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (آپک) انجام شد ،هر چند کوتاه بود اما به توافقی منجر
شد که در نوع خود میتواند راهی باشد برای حل بحران سوریه .در این دیدار «والدیمیر
پوتین» و «دونالد ترامپ» با تأکید بر راه حل سیاســی بحران ســوریه در چارچوب روند
مذاکراتژنوومطابققطعنامه 2254شورایامنیت،بیانیهایمشترکمنتشرکردندکه
در آن با اعالم پایبندی خود به حق حاکمیت و استقالل سوریه ،بر عزم خود برای ادامه
سرکوبی گروه تروریستی داعش و شکست کامل آن در این کشور تأکید میکنند.
به گزارش ایرنا ،جمعه شــب رؤســای روســیه و امریکا در دیدار کوتاهی که در دانانگ
ویتنام داشتند ،متن بیانیه درباره سوریه را که پیشتر توسط کارشناسان روسی و امریکایی
آماده شده بود ،امضا کردند .سران دو کشور در بیانیه مشترک توافق کردند مناقشه سوریه
راه حل نظامی ندارد .بر این اساس راه حل سیاسی نهایی این مناقشه باید در چارچوب
توجوشدهوبهدستآید.
روندمذاکراتژنوومطابققطعنامه 2254شورایامنیتجس 
پوتین و ترامپ در بیانیه مشترک خود بر پایبندی به حق حاکمیت ،استقالل ،یکپارچگی
و تمامیت ارضی سوریه و ماهیت غیردینی ساختار حکومت سوریه تأکید کردند .طرفین
درعین حال از طرفهای سوری دعوت کردند در روند مذاکرات ژنو مشارکت فعال داشته
و از تالشهایی برای تأمین موفقیت آن حمایت کنند .رؤسای جمهوری روسیه و امریکا
تالشهای مســکو -واشنگتن برای پیشــگیری از حوادث خطرناک بین نظامیان روسیه
و امریــکا در ســوریه را موفق خوانده و توافق کردند کــه از کانالهای ارتباطی نظامی برای
تأمین امنیت نیروهای روسی و امریکایی در سوریه حمایت کنند .در بیانیه مشترک پوتین
و ترامپ ،بر عزم خود برای ادامه ســرکوبی گروه تروریســتی داعش و شکســت کامل آن
تأکید کردند .در ارتباط با توافق مشترک حاضر میان روسیه و امریکا درباره بحران سوریه
به نظر میرسد از این پس واشنگتن و کشورهای غربی از مسکو انتظار خواهند داشت تا
با تمدید قطعنامه  ۲۱۶۵درباره ارســال کمکهای بشردوستانه از طریق مرزها از اردن و
ترکیهبهمناطقکاهشتنشموافقتکند.همچنینتوافقنام همیانهایبینپیشنویس
قطعنامههای کشــورهای غربی و روســیه برای تمدید مهلت کمیته مشترک تحقیقات
بینالمللیدربارهحمالتشیمیاییدرسوریهحاصلشود.بهگفته«دیمیتریپسکوف»
سخنگوی کاخ کرملین ،پیشتر «سرگئی الوروف» و «رکس تیلرسون» وزیران امور خارجه
دو کشور درباره متن این توافقنامه به توافق رسیده بودند .دیدار پوتین و ترامپ در جریان
حضور در ضیافت شام در جریان شرکت در نشست اپک انجام شد و طرفین تنها به یک
دست دادن و لبخندی پیش از عکس یادگاری اکتفا کردند.
ëëاردوغان:استقرارنیرودرنزدیکیعفرینبخشیازتدابیرنظامیآنکارااست
«رجب طیب اردوغان» ،رئیس جمهوری ترکیه استقرار ارتش کشورش در نزدیکی
عفرین در شــمال ســوریه را که توســط یگانهای مدافع خلق کنترل میشــود ،بخشــی
از تدابیر دفاعی برای ترکیه دانســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری دویچه وله،
اردوغان تأکید کرد :همانگونه که در عملیات سپر فرات و ادلب انجام دادیم ،اکنون این
کار را در عفرین نیز انجام میدهم .این اقدامات از سوی ترکیه درحالی انجام میگیرد که
دمشق بشدت مخالف افزایش حضور نیروهای آنکارا در شمال کشورش است .اما ترکیه
یکی از اهداف خود برای حضور در شمال سوریه را جلوگیری از قدرت گرفتن گروههای
شــبه نظامی کرد در این منطقه میداند .در همین راســتا نیز اردوغان روز دوشــنبه (13
نوامبر 22-آبان) راهی شهر سوچی روسیه میشود تا در مالقات با پوتین تحوالت سوریه
و روند اجرای توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را مورد بررسی قرار دهد.

