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زندگی در رنج

ســازمان ملــل میگویــد ،بــه طــور موقــت عملیــات
نما
کمکرسانی به ساکنان شرق موصل در عراق را متوقف
میکند زیرا گروه تروریستی داعش حمالت خود را به این
منطقه شدت بخشیده و احتمال افزایش تلفات انسانی
غیرنظامیان وجود دارد.

AP

ســفر رجب طیــب اردوغان ،رئیــس جمهوری ترکیه به ســه
کشــور عربی حوزه خلیج فارس (بحرین ،عربستان سعودی
سیامککاکایی
کارشناسمسائلترکیه و قطــر) ،توجه محافل رســانهای و سیاســی را از آن جهت به
خــود معطوف داشــته که دیپلماســی منطقهای و سیاســت
خارجی ترکیه با چالشهای جدی در ســالهای اخیر مواجه
بوده است .اگر چه بعد از کودتای تابستان گذشته در این کشور ،روند تثبیت اوضاع
در داخــل کشــور بــا قوت انجــام گرفت؛ امــا در صحنه سیاســی بیرونــی انتقادها و
نارضایتیهایی نسبت به رویکردهای ترکیه وجود دارد .پیشتر ترکیه یکی از شرکای
مهم کشورهای حوزه خلیج فارس بود و مقاطعه کاران ترک شرایط مساعدی برای
فعالیت در این کشــورها داشتند؛ اما در سالهای اخیر سیاست منطقهای ترکیه از
انسجام پیشــین برخوردار نبوده اســت .حتی در قبال کشــورهایی مانند عربستان
سعودی بعد از ماجرای کودتای نافرجام تنشها و گالیههایی شکل گرفت .عالوه
بر این مواضع آنکارا و ریاض در قبال مناطقی چون مصر یکســان نیســت .با همه
این احوال ،مماشاتی که دولت ترکیه در قبال قیامهای مردمی در کشورهایی چون
بحریــن و یمن نشــان داد ،مورد توجه خاص عربســتان قرار گرفــت و اکنون دیدار
اردوغان از بحرین بیانگر حمایت سیاســی از این کشــور اســت؛ در چنین شرایطی
میتوان گفت رئیس جمهوری ترکیه به عربستان سعودی رفته تا با مقامات این
کشور بر سر مسائل و موضوعات منطقهای از جمله در ارتباط با سوریه به توافقهای
جدیدی برســد .در کنار این مســائل ،تحرک بخشــیدن به سیاســت خاورمیانهای
ترکیه پس از چند سال تنش نیز مورد توجه اردوغان است .رئیس جمهوری ترکیه
همانطور که در صحنه سیاسی و داخلی میکوشد ارکان و قدرت و اختیارات خود
را با رفراندوم و تغییر قانون اساســی مســتحکم کند؛ در حوزه سیاست خارجی نیز
دنبال آن اســت بازبینی تازهای در چرخه سیاست خارجی خود وارد کند .از همین
رو شاهد آن هستیم که شکل جدیدی از توسعه روابط منطقهای را دنبال میکند و
به همین خاطر مســائل اقتصادی و توافقهایی در زمینههای تجاری با کشورهای
عربــی خلیــج فارس را مــورد توجه قرار داده اســت .از آنجا که ترکیه دســتکم در
یکسال گذشته با نوسانات اقتصادی ،کاهش ارزش لیر و کاهش درآمدهای توریسم
مواجه بوده اســت کــه این وضعیت حزب حاکم عدالت و توســعه را در تنگنا قرار
داده اســت .بنابراین یکی از اهداف ســفر منطقهای اردوغان به ســه کشــور عربی،
ایجاد گشــایشهای اقتصادی اســت؛ اما فراتر از آن هم ترکیه و شــخص اردوغان،
خواهان بازنگری جدید در نقش منطقهای ترکیه است که در سالهای اخیر تحت
تأثیر سیاستهای نسبتاً تهاجمی منطقهای این کشور و همین طور روند تحوالت
سیاسی و اجتماعی در منطقه ،دستخوش تنزل و تغییر شده است.

همسایگان

پایان سفر منطقهای اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آخرین
مقصــد از ســفر منطقــهای خــود بــه ســه کشــور حوزه
خلیج فارس ،سهشــنبه شــب با پایان دیدارهای خود
با مقامات عربســتان سعودی ،وارد دوحه پایتخت قطر و دیروز نیز پس از اتمام
مذاکرات خود با مقامات قطری ،خاک این کشور را ترک گفت و به ترکیه بازگشت.
به گزارش ایسنا ،رجب طیب اردوغان در رأس هیأتی بلندپایه در جهت تقویت
مناسبات نظامی بویژه تثبیت پایگاه نظامی در دوحه ،با مقامات قطر دیدار کرد.
بر اســاس گزارشهای منتشــره ،توسعه مناســبات دو جانبه در چارچوب کمیته
عالی راهبردی دو کشور و بحث و رایزنی پیرامون تحوالت منطقهای و بینالمللی
و تقویت راهبردی از جمله اهداف اردوغان در این سفر اعالم شده است« .سالم
توگو با خبرگزاری آناتولی ضمن مهم
مبارک الشافع» ،سفیر قطر در آنکارا در گف 
ارزیابی کردن سفر اردوغان به دوحه در شرایط حساس بینالمللی و منطقهای
گفت :قطر و ترکیه همواره به بررسی و رسیدگی جامع و ریشهای به مسائل کنونی
جهان اســام از جمله موضوع فلســطین ،ســوریه ،عراق و یمن تأکید کرده و هر
دو کشور در زمینه تأمین ثبات ،امنیت و توسعه در منطقه همفکر بوده و همواره
بــرای ارتقای آن تــاش کردهاند .وی افزود :این ســفر در چارچوب همکاریهای
متقابل دو کشــور و پس از دومین نشســت کمیته ارشد راهبردی ترکیه  -قطر که
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مســائل مهم متعددی از قبیل مســائل دو جانبه و منطقهای در دستور کار دیدار
اردوغان و شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار دارد .ســفر اخیر اردوغان
به قطر در تداوم همان روابط راهبردی میان دو کشور صورت پذیرفته است و به
نظر میرسد رایزنیهای مقامات بلندپایه ترکیه با همتاهای قطری خود ،نقشی
مکمل در تثبیت محور سیاسی آنکارا -دوحه ایفا خواهد کرد.
اردوغــان قبــل از ورود به دوحه ،در جریان ســفر به ریــاض دیدارهایی با مقامات
عربســتان داشته و به بررسی مســائل منطقهای و بینالمللی با هدف رایزنی در
مورد مسائل منطقهای از جمله مسأله سوریه پرداختند .رئیس جمهوری ترکیه
در نخســتین سفر منطقهای خود شــامگاه سهشنبه در حالی وارد منامه پایتخت
بحرین شــد که برخی خبرها حاکی اســت ،درباره تبعید آیتاهلل شــیخ عیســی
قاسم ،رهبر معنوی شیعیان بحرین به ترکیه با مقامات بحرین به توافق رسیده
است .در واقع جدا از توافقهای منطقهای دو کشور و تعهد منامه در حل برخی
مشکالت مالی ترکیه ،محور مذاکرات دو کشور تبعید شیخ عیسی قاسم به ترکیه
بود .پادشاه بحرین در تالش بیشتر برای سرکوب رهبران شیعه بحرین ،بهدنبال
کشوری اسالمی بود که تعداد شیعیان آن کم بوده و امکانات رسانهای ،اقتصادی
و سیاســی در آن فراهم نباشد تا بتواند در آنجا همه تحرکات شیخ عیسی قاسم
را کنترل کند و گزینه انتخابی در منطقه ،ترکیه بود که با سفر اردوغان این مشکل
برطرف شد.

اولین نشست دولت امریکا با متحدان نظامیاش برگزار شد

نگرانی «ناتو» از نگاه ناهمراه ترامپ

گروه جهان /دیروز چهارشنبه حوالی
ســاعت  13:45بــه وقــت ایــران ،وزیــران
دفاع کشــورهای عضو پیمــان آتالنتیک
شــمالی(ناتو) در حالــی در بروکســل،
پایتخت بلژیک نخســتین نشســت خود
پــس از تغییــر دولــت در امریــکا و روی
کار آمــدن دونالــد ترامــپ جمهوریخواه
را برگــزار کردنــد کــه بــا توجه بــه مواضع
«ضــد ناتو»یی ترامــپ ،نگرانیها درباره
آینده این سازمان نظامی بینالمللی در
باالترین ســطح وجــود دارد و دیروز همه
نگاهها به جیمز ماتیس ،وزیر دفاع امریکا
و سخنان او بود.
رئیــس جمهــوری جدیــد امریــکا در
رقابتهــای انتخاباتــی خود بارهــا از ناتو
انتقاد کرده و آن را ســازمانی «منســوخ»
و بــدون کارکــرد دانســته بــود که نــه تنها
سودی برای امریکا ندارد بلکه هزینههای
گزافــی را بر دوش واشــنگتن میگــذارد.
او همچنیــن تهدیــد کــرده بود امریــکا از
عضویــت ناتو خارج خواهد شــد .ترامپ
از کشــورهای عضو ناتو هم خواســته بود
سهم بیشــتری از هزینههای این سازمان
را تقبل کنند.
اگرچــه ترامپ پس از مســتقر شــدن
در کاخ ســفید در بســیاری موارد از جمله
ناتــو تغییــر موضــع داد و هفتــه گذشــته
پس از دیــدار از فرماندهی مرکزی ارتش
امریــکا در فلوریدا گفت :ما با قوت از ناتو
حمایت میکنیم ،اما کشــورهای اروپایی
هنوز نتوانستهاند به جمعبندی دقیقی از
مواضع دولت جدید امریکا برسند.
البته به نظر میرسد ،متحدان اروپایی
امریــکا تصمیــم گرفتهانــد بــه خواســته
ترامپ مبنی بر پرداختن سهم بیشتر به
ناتو تن بدهند زیرا نمیخواهند احتمال
خــروج امریــکا از ناتــو را حتــی اگــر یــک
احتمال ضعیف باشــد ،نادیــده بگیرند.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،دفتر ناتو
در اروپا میگوید در ســال گذشته میالدی
تــا  10میلیارد دالر بودجــه دفاعی خود را
افزایش داده است.
کشورهای اروپایی عضو ناتو همچنین
دیروز چهارشنبه در جریان نشستهایی
که داشتند ،کوشیدند به وزیر دفاع امریکا
نشــان دهند که ناتو یــک متحد ضعیف
برای امریکا نیســت .این ســازمان حدود
 70ســال اســت که امنیت اروپــا را تأمین
کرده است.
دیروز همچنین وزیــران دفاع اروپا در
نخســتین دیدار چهــره به چهــره خود با
وزیــر دفــاع جدید امریکا درصدد کســب
اطمینــان از این مســأله بودنــد که دولت
ترامپ طبق ســنت دیرینــه امریکا از ناتو
حمایت خواهد کرد.
نگرانــی دیگــری که کشــورهای عضو
ناتــو بــا روی کار آمــدن ترامــپ در امریکا

دیدار با «بیبی» متفاوتترین دیدار ترامپ

الهــه غالمــی :ترامــپ در  27روزی کــه از ورود او بــه کاخ ســفید میگــذرد،
دیدارهــای بســیاری بــا مقامــات داخلــی و خارجی مختلــف برگــزار کرده،
امــا دیــدار دیروز او با همــه این دیدارها تفاوت داشــت .او دیــروز با بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی معروف به «بی بــی» دیدار کرد.
مــردی که میتوان براحتی ادعــا کرد ،تنها مقام عالیرتبه خارجی بود که در
ایام مبــارزات انتخاباتی او ،از وی حمایت میکــرد .این دیدار برای نتانیاهو
هــم دیداری متفاوت بود .او هم برای نخســتین بار بود کــه اجازه حضور در
اوال آفیس (دفتر رئیس جمهوری امریکا در کاخ سفید) را مییافت .هرچند
که از  11ســال گذشــته به این سو نیز این نخستین بار بود که یک نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی در این دفتر مینشســت و مذاکره میکرد .جورج بوش
جمهوریخــواه نیز در ســه ســال پایانــی حکومتش حاضر به پذیــرش ایهود
اولمرت نخستوزیر وقت این رژیم نشده بود.
بــه گزارش ســیانان ،دیدار دیشــب ،هم برای نتانیاهو کــه در پی حمایت
امریــکا از سیاســتهای داخلی و خارجی خود اســت و هم بــرای ترامپ که
دامــادی یهــودی تبــار دارد و به دلیل سیاســتهایش مغضوب بســیاری از
مردم و سیاســتمداران جهان است ،اهمیتی ویژه داشت .این دیدار حول 5
محور برگزار شد:
ایــران :دیدگاههــای ترامــپ و نتانیاهو درباره ایران مشــترک اســت ،دونالد
معتقد است ایران با آتش بازی میکند و بنیامین هم ایران را خطری بزرگ
بــرای خــود میداند و خواهــان مبارزه با آن اســت .هــر دوی آنها همچنین
توافق هستهای ایران را بدترین توافق انجام شده در سطح جهان میدانند
و میگویند ،نمیدانند اوباما چرا آن را امضا کرد .از همین رو بخش زیادی از
مذاکرات چهارشنبه شب ترامپ و نتانیاهو درباره ایران و مواجهه با آن بود.
شهرکســازیها :تا یکی دو هفته پیش دیدگاههای ترامپ و نتانیاهو درباره
شهرک سازیها یکی بود .اما اخیراً ترامپ حتی خودش هم نمیداند ،باید
چه سیاســتی را اتخاذ کند و از همین رو هربار موضعگیری متفاوتی دارد .او
تا دو هفته قبل معتقد بود این ســاخت و ســازها ضربهای بر پیکر مذاکرات
ســازش نیســت .اما هفته قبل کمی این موضعگیری را تعدیل کرد و گفت،
فکر میکند این ساخت و سازها کمکی به روند سازش نمیکند .او اوایل این
هفته نیز در مصاحبهای با یک نشریه اسرائیلی گفت ،شاید شهرکسازیها
بــرای صلح خوب نباشــد .این در حالی اســت که اروپاییهــا خواهان توقف
شهرکسازیها هستند و دیروز نیز پارلمان اروپا ،در نشست مجمع عمومی
خود در فرانســه ،نســبت به تصویب طرح ســاخت واحدهای صهیونیست
نشــین در مجلس رژیم صهیونیستی واکنش نشــان داده و خواستار اعمال
تحریم علیه این رژیم شد.
مذاکراتسازش :اوباما معتقد بود طرح سازش در خاورمیانه که وی بشدت
خواهــان آن بــود ،به دلیل شهرکســازیها عملی نشــد .اما ترامپ بســیار
امیــدوار اســت که بتواند عملی شــدن این طــرح را به نام خــود ثبت کند .از
همین رو در دیدار دیشب او با نتانیاهو ،این مسأله یکی از اصلیترین مباحث
مطرح شده بود .هرچند که صبح دیروز یک مسئول عالیرتبه دولت جدید
امریکا که خواست نامش فاش نشود ،به خبرنگار الجزیره اعالم کرد :را ه حل
دو کشوری باعث صلح نمیشود و هدفی نیست که کسی به دنبال آن باشد.
هدف صلح است چه از طریق راه حل دو کشوری یا از طریق دیگری.
تغییرمکانسفارتامریکا:ترامپپیشترگفتهبود،رویمسألهانتقالسفارت
امریــکا از تلآویو به قدس فکــر میکند .نتانیاهو در راســتای دزدی زمین از
فلســطینیان ،قــدس را پایتخت اســرائیل مینامــد و از همیــن رو از ترامپ
خواستهاست با انتقال سفارت امریکا به این شهر ،چنین چیزی را تأیید کند.
سوریه:سوریه آخرین محور مذاکرات دیشب ترامپ و نتانیاهو بود .بنیامین
نتانیاهو نگرانترین سیاستمدار خاورمیانه از فرجام بحران سوریه است .او
که از این بحران شــاد اســت و امنیت اســرائیل را در گرو این بحران میبیند،
خواهــان روی کار آمــدن دولتــی در ســوریه اســت کــه تکمیلکننــده محــور
مقاومت نباشد .زیرا در این صورت این دولت در کنار حزباهلل لبنان و ایران
میتواند خطری بزرگ برای ادامه تجاوزگریهای اسرائیل باشد.

AP

یادداشت

اهداف پنهان و آشکار
منطقهای اردوغان

جهـــــان

iran-newspaper

دارنــد و ایــن نگرانــی بــر نشســت دیروز
ناتو نیز ســایه افکنده بود ،گرایش رئیس
جمهــوری امریکا به دوســتی با روســیه و
تمجیدهایــی کــه او در طــول رقابتهای
انتخاباتــی و پس از ورود به کاخ ســفید از
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه
کــرده اســت .البتــه در روزهــای اخیر مرد
شــماره یــک کاخ ســفید در مورد روســیه
هم برخــی از مواضع خــود را تغییر داده
که بارزتریــن آن مربوط بــه بحث الحاق
شبهجزیره کریمه به روسیه است .او که در
رقابتهای انتخاباتی نه تنها مخالفتی با
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نکرده
بــود ،بلکــه وعــده داده بود ایــن الحاق را
به رسمیت بشناســد و تحریمهای وضع
شده علیه مسکو را لغو کند ،حاال میگوید
امیدوار است روسیه ،کریمه را به اوکراین
پس دهد.
همچنیــن وزیران دفاع اروپــا ،کانادا و
ترکیه دیروز عالقهمند بودند که اظهارات
ماتیــس دربــاره نحــوه مشــارکت ناتو در
بحث مبارزه با گروه تروریســتی داعش را
بشنوند زیرا ترامپ هفته گذشته خواستار
مشــارکت بیش از پیش ناتــو در مبارزه با
داعش شــده بــود .ناتــو میگویــد همین
حاال هم در بحث مبارزه با داعش فعال
اســت و نظامیان عراقی و افغانستانی را
آموزش میدهد اما نمیتواند کار پلیس
یا مــددکار اجتماعی را انجــام دهد .یک
دیپلمات برجســته دفتر ناتــو در اروپا نیز
گفــت :ما بایــد صراحتــاً بگوییم کــه ناتو
مقابله با تروریسم بینالمللی را رهبری
نخواهــد کــرد امــا میتواند بخشــی از آن
باشــد .این موضع ناتو در قبال تروریســم
بینالمللــی در حالــی اســت کــه ترامپ
آشکارا نسبت به همکاری با روسیه برای
مقابلــه با داعــش ابــراز امیــدواری کرده
اســت اما متحدان واشنگتن عالقهای به
همکاری با روسیه و متحدانش در بحث
داعش ندارند.

ëëپسلرزههایاستعفایاجباریفلین
نشســت ناتــو دیــروز در شــرایطی در
بروکسل برگزار شــد که در امریکا اوضاع
سیاسیبسیارملتهببودوپسلرزههای
اســتعفای مشــاور امنیــت ملــی دولت
ترامپ همچنان ادامه داشت به طوری
که اکثر رسانهها بر این مسأله که ترامپ
از قبل از رســوایی سیاســی مایکل فلین
و ارتبــاط او بــا روسهــا اطــاع داشــته
متمرکــز شــده بودنــد .دموکراتهــای
امریکا نیز خواســتار تحقیقات مســتقل
درباره تماسهای تلفنی فلین با ســفیر
روسیه و اینکه مشخص شود ترامپ چه
چیزهایی میدانسته و چه زمانی ،شدند.
نشــریه نیویورک تایمــز نیز در گزارشــی
نوشــت :تماسهای شنود شده اعضای
ســتاد انتخابــات ترامپ نشــان میدهد
که آنها در طول رقابتهای انتخاباتی به
طور پیوسته با مقامهای ارشد اطالعاتی
روســیه در ارتباط بودهانــد .در ادامه این
گــزارش آمــده اســت :مقامهــای آگاه
میگویند این ارتباطات از حلقه اعضای
ســتاد انتخابــات ترامــپ فراتــر مــیرود
و برخــی از نزدیــکان وی را هــم شــامل
میشود .طرف روسی ماجرا هم افرادی
را خــارج از نهادهــای امنیتی روســیه در
بــر میگیــرد« .پــال مانافــورت» ،یکی از
مشــاوران ارشد ترامپ که ماهها ریاست
ستاد انتخابات او را برعهده داشته ،یکی
از افرادی اســت که در این گزارش به نام
او اشاره شده است.
در حالی کــه گزارشها احتمال ورود
سنای امریکا به پرونده دالیل استعفای
ژنرال فلین را میدهد ،ترامپ بشدت از
نشت اطالعات تماسهای سری فلین
با سفیر روسیه ناراحت است و در پیامی
توئیتــری از اینکه این گونــه اطالعات به
سادگی به بیرون کاخ سفید درز میکند،
ابراز نگرانی کرده و نوشته است« :آیا قرار
است این گونه اطالعات زمانی که من به

برخورد با مســأله کره شــمالی مشغول
هستم ،هم درز کند».
«شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید
نیــز در کنفرانــس خبــری روز سهشــنبه
خــود بار دیگر اتهامــات علیه فلین را رد
کــرد و گفــت :مشــاور مســتعفی امنیت
ملــی کاخ ســفید قانون شــکنی نکــرده،
بلکــه بهخاطــر روابــط پر فراز و نشــیبی
که با رئیسجمهوری داشــت در نهایت
ترامپ از او خواست استعفا دهد.
ëëتداومفشارهابرترامپ
ترامپ مدت هاست به سهلانگاری
در رعایــت مالحظــات امنیتــی متهــم
اســت به طوری که تــام کارپر و کلر مک
کاســکیل ،دو ســناتور امریکایی با ارسال
نامــهای به جیمــز ماتیس ،وزیــر دفاع،
جان کلی ،رئیــس امنیت ملی و مایکل
راجــرز ،مدیــر آژانــس امنیــت ملــی،
خواســتار تحقیق در مــورد امنیت تلفن
هوشمند ترامپ شده و گفتهاند وی هنوز
از یک تلفن قدیمی استفاده میکند که
ممکن اســت اســرار ملی کشور به خطر
بیفتد.
عــاوه بــر ایــن ،بحــث ســامت
روانــی ترامــپ همچنــان مطرح اســت
به طــوری کــه  35نفــر از روانپزشــکان،
روانشناســان و مــددکاران اجتماعــی با
امضــای نامهای سرگشــاده و ارســال آن
به روزنامه نیویورک تایمز گفتهاند ،رفتار
ترامپ نشان میدهد وی ناتوانی عمیق
در درک مســائل دارد و ســخنرانی و
اقداماتش نشان میدهد وی نمیتواند
دیدگاههایی را که با نظرات او فرق دارد،
تحمل کند .روانپزشکان معموالً تمایل
ندارند بدون معاینه درباره وضع روحی
یکشخصیتدولتیاظهارنظرکننداما
این پزشــکان اعالم کردند به این نتیجه
رســیدهاند که الزم اســت سکوت خود را
درباره این موضوع بشکنند زیرا نگرانند
مشکالت زیادی به وجود بیاید.

درپی حاضر نشدن نمایندگان مخالفان دمشق و ترکیه

مخالفت سعد حریری با مسلح بودن حزباهلل:

نشست «آستانه  »3به تعویق افتاد

ارتش ،حافظ لبنان است

رســانههای تلویزیونــی ســوریه از
موکول شدن مذاکرات آستانه  3کهقرار
بــود دیروز برگــزار شــود ،به امــروز خبر
دادنــد و وزارت امور خارجه قزاقســتان
نیــز این خبر را تأیید کــرد .این در حالی
اســت که یکــی از مقامــات وزارت دفاع
روســیه تا عصر دیروز نیز تأکید میکرد
ایــن مذاکــرات دو روزه در موعــد مقــرر
خود برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،تلویزیون اإلخباریه
سوریه روز سهشنبه از تأخیر در مذاکرات
آســتانه به دلیل حضور نداشتن هیأت
ترکیهای و هیأت مخالفان مســلح خبر
داد .وزارت امــور خارجه قزاقســتان نیز
با صــدور بیانیهای اعالم کرد ،نشســت

ی دربــاره حــل
آســتانه در ســطح عالــ 
بحــران ســوریه ظهــر پنجشــنبه برگزار
میشــود .با این حال یک مقــام وزارت
دفاع روســیه تا عصــر دیروز نیــز اصرار
داشــت ،مذاکرات دو روزه در چارچوب
نشســت آســتانه  3برپایــه برنامهریزی
قبلی شــروع میشــود .وی مدعی بود،
هیــچ وقفــهای در رونــد مذاکــرات رخ
نــداده اســت و روز پنجشــنبه اجالســی
عمومــی برگــزار میشــود کــه تمــام
هیأتها در آن شرکت دارند.
قــرار بــود مذاکــرات آســتانه  3بین
نماینــدگان نظــام ســوریه و مخالفــان
در تکمیــل دور اول مذاکــرات کــه مــاه
گذشــته تحــت نظــارت ترکیه ،ایــران و

روســیه برگزار شــده بو د روز چهارشنبه
شــروع شــود .روز سهشــنبه نیــز غیــرت
عبدالرحمانف ،وزیر خارجه قزاقستان
ضمن اعــام برگزاری نشســت حاضر
پشــت درهــای بســت ه از ورود دو هیــأت
روسیه و سوریه به آستانه خبر داد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هیأتهایی
از روســیه ،ایران ،ترکیه ،دولت ســوریه،
مخالفان دولت دمشــق و سازمان ملل
نیز در مذاکرات صلح سوریه در آستانه
که قرار اســت روز پنجشنبه برگزار شود،
حضور دارند .البتــه طبق بیانیه صادره
نهیأتی
از وزارت امور خارجه قزاقســتا 
از کشور اردن نیز در این نشست شرکت
خواهند کرد.

مظنون قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی بازداشت شد

در شــرایطی کــه ترامــپ وارد کاخ
ســفید شــده و حمایتهایــش از رژیــم
صهیونیســتی آشــکار اســت ،مخالفان
سالح مقاومت در پی ایجاد محدودیت
در توانایــی نظامــی حــزباهلل لبنــان
هســتند .در جدیدتریــن تالشهــا
علیــه جبهــه مقاومت در لبنان ،ســعد
حریری ،نخســتوزیر این کشــور و دبیر
کل ســازمان ملل ،خواهان خلع ســاح
حزباهلل شدند.
بــه گزارش ایســنا ،دبیرکل ســازمان
ملل در واکنش به اظهارات اخیر میشل
عــون در ضــرورت وجــود ســاحهای
حــزباهلل ،ضمــن تأکید بر لــزوم خلع
ســاح تمامــی شــبهنظامیان لبنانــی و

غیرلبنانی مدعی شد ،در اختیار داشتن
غیرقانونــی ســاح از ســوی حــزباهلل
و دیگــر گروههــا از قــدرت لبنــان بــرای
حفــظ حاکمیــت کامل خود و ســیطره
بر خاکش میکاهد .پیشتر میشل عون،
رئیسجمهــوری لبنــان در مصاحبــه
بــا شــبکه «ســی بیســی» مصــر گفتــه
بود :تــا زمانی که ارتش بــه اندازه کافی
بــرای جنــگ بــا اســرائیل قوی نیســت
ما احســاس میکنیــم که وجود ســاح
مقاومت ضروری است .در همین حال
ســعد حریری ،نخســتوزیر لبنــان نیز
در ســخنانی بــه مناســبت دوازدهمین
ســالروز تــرور پــدرش ،رفیــق حریــری،
نخســتوزیر فقیــد لبنان ضمــن بیان

عــدم توافــق دربــاره ســاح حــزباهلل
چــه در داخــل کابینــه و چــه پارلمــان
گفت آنچه از لبنــان محافظت میکند
ارتــش و حکومت اســت .وی تأکید کرد
تصمیمــات لبنــان به دســت حکومت
اســت نــه به دســت افــراد یا رهبــران یا
محورهــای منطقــهای و بینالمللی؛ و
ما هرگــز اجازه نمیدهیم کــه لبنان به
محورهــای خارجی تحویل داده شــود.
نخســتوزیر لبنان همچنیــن اختالف
میان جریان المستقبل به رهبری سعد
حریری ،نخســتوزیر لبنان و حزباهلل
را یک اختالف سیاســی صرف دانســته
و گفت این اختالفات به هیچ وجه وارد
امور داخلی کشور نشده است.

 15سال حبس برای رئیس پیشین حزب حاکم «کمونیست» چین

یــک زن اصالتــاً میانماری در ارتبــاط با تحقیقات مربوط بــه قتل«کیم جونگ نام»
برادر ناتنی رهبر کره شمالی دستگیر شد .خبرگزاری برناما مالزی به نقل از معاون
بــازرس کل پلیــس گــزارش داد :ایــن زن در محــل ترمینــال پروازهــای ارزانقیمــت
فرودگاه بینالمللی کواالالمپور بهعنوان مظنون در پرونده ترور «نام» دســتگیر شد.
«الجزیره» نیز گزارش داده عامل قتل او یک زن است که با اوراق ویتنامی بازداشت شده است«.نام» که حامی اصالحات
در پیونگیانگ بود ،سال  2012نیز در کره شمالی هدف ترور قرار گرفت و از برادر ناتنی خود خواست او را ببخشد.

«ژو بنشون» ،رئیس پیشین حزب حاکم «کمونیست» در دادگاهی در استان جنوب
شرقی هبی به اتهام فساد مالی به  15سال حبس محکوم کرد .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،در بیانیه منتشــر شــده از ســوی این دادگاه آمده که «ژو» در ســالهای 2000
تا  2015به صورت مســتقیم یا از طریق اعضای خانوادهاش با پولشــویی بیش از40
میلیون یوآن ( 5.82میلیون دالر) به دست آورده است .این پولشوییها از طریق طرحهای دولتی و وامهای بانکی انجام
گرفته است .بر اساس اعالم این دادگاه« ،ژو» به گناه خود اعتراف کرده و تصمیم گرفته که درخواست استیناف ندهد.

سانسور نویسنده ترکیهای ب ه علت «نه» گفتن به همهپرسی

اوالند :عدالت در حق جوان سیاه پوست اجرا میشود

روزنامه «حریت» از مهمترین روزنامههای ترکیه ،از انتشار مصاحبه «اورهان پاموک»
برنــده جایــزه نوبل ادبیات ســال  ۲۰۰۶به دلیل اینکه او رأی منفی خــود را به رفراندوم
پیش روی کشورش اعالم کرده ،سر باز زد .پاموک اخیراً نیز مصاحبه دیگری انجام داده
و در آن گفتــه بود :من و خبرنگار «حریت» مصاحبه خوبی داشــتیم؛ او نظرم را درباره
رفراندوم پرسید؛ گفتم پاسخ من «نه» خواهد بود و دالیلم را شرح دادم .اما این مصاحبه منتشر نشد« .حریت» چندی پیش
«عرفان دیرمنجی» مجری تلویزیون را که در شبکه مجازی خود گفته بود به همهپرسی «نه» میگوید ،اخراج کرد.

فرانســوا اوالند ،رئیسجمهوری فرانســه با تداوم اعتراضات برای  ۱۰شب متوالی علیه
تجاوز پلیس این کشور به یک جوان سیاه پوست  22ساله ،خواهان اجرای عدالت برای
پرونده وی شد .به گزارش خبرگزاری فرانسه« ،اوالند» در بازدید از منطقه متشنج شمال
شرق پاریس ،جایی که این جوان سیاه پوست به نام «تئو» در تاریخ  ۲فوریه مورد تجاوز با
باتوم قرار گرفت ،گفت :باید عدالت در قبال این پرونده اجرا شود .این در حالی است که رئیسجمهوری فرانسه شورشهای بعد
از این حادثه را نیز محکوم کرد .وزارت کشور فرانسه اعالم کرده که تاکنون  ۲۴۵نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شدند.

