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رئیس جمهور قرقیزستان به تهران 
می آید

سفیر ایران در قرقیزستان از سفر رئیس جمهور این 
کشور به تهران خبر داد.

به گزارش ایســنا به نقل از شبکه غرب آسیا، سعید 
خرازی، سفیر ایران در قرقیزستان در اظهاراتی گفت 
که صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزســتان طی 

روزهای آتی به ایران سفر خواهد کرد.
او گفت که در این ســفر ۱۰ سند همکاری میان دو 

کشور امضا خواهد شد.

بحرین: به ایران اعتماد نداریم
فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین با طرح ادعاهای 
بی اســاس علیه ایران گفت که کشــورش به ایران 

اعتماد ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج آنالین، خلیفه بن 
احمد آل خلیفه، فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین 
در اظهاراتی از پیوستن قریب الوقوع پیشرفته ترین 
جنگنده های جهان به پدافند هوایی بحرین خبر داد.

او در بخشــی از اظهارات خود در پاســخ به سوالی 
در مورد ایران مدعی شــد که با توجه به تهدیدات 
و اقدامات تروریستی که ایران علیه کشورهای خلیج 

فارس اتخاذ می کند، ما به این کشور اعتماد نداریم.
فرمانده کل نیروهای مســلح بحرین در ادامه تاکید 
کرد کــه آن چه سیاســت های خصمانــه و ایجاد 
بی ثباتی و ناامنی در منطقه از سوی ایران می خواند، 
باید متوقف شــود. او مدعی شد که کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس، توانایی تعامل با ایران 
با ابزارهای مختلف را دارند و ما برای تمام گزینه ها 

آمادگی داریم.
این مقام بحرینی با اشــاره به ایجاد مقر فرماندهی 
نظامی مشــترک برای کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس و هماهنگی این کشــورها در 
سطح نظامی مدعی شد که انصاراهلل یمن برنامه های 
ایــران برای ویرانی منطقــه را اجرا می کند و باید با 

قاطعیت با آن ها برخورد.
به گزارش ایسنا، اظهارات این مقام بحرینی درحالی 
است که حســین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه ایران 
اخیرا در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه 
قطر گفــت که میان ایران و بحریــن تبادل پیام از 

طریق واسطه ای در جریان است.

 پایان سفر امیرعبدالهیان 
به آمریکای التین

وزیر امور خارجــه در آخرین دیــدار بخش پایانی 
ســفر خود به آمریکای التیــن، در هاوانا با ریکاردو 
کابریساس روئیس، معاون نخست وزیر کوبا دیدار و 
آخرین تحوالت روابط دو کشــور خصوصا در حوزه 
روابط اقتصــادی را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
داد.به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیا،ن وزیر 
امور خارجه در این دیدار با اشاره به دیدگاه مقامات 
عالیه جمهوری اســالمی ایــران در زمینه تاکید بر 
روابط گسترده فی مابین دو کشور برای ارتقای حوزه 
اقتصادی مناســبات به سطح بخش سیاسی روابط، 
به تشــریح دیدگاه کشــورمان در خصوص نگاه به 
یک جانبه گرایی به عنوان مســیری خاتمه یافته در 

صحنه تحوالت جهانی پرداخت.
ریکاردو کابریساس روئیس معاون نخست وزیر کوبا 
نیــز در این دیدار وضعیت موجــود در حوزه روابط 
اقتصادی دو کشور را  تشــریح و در زمینه راه های 
ارتقای مناسبات اقتصادی به بیان نقطه نظرات خود 

پرداخت.
او همچنین در دیدار با یاز کانل، رییس جمهور کوبا، 
با اشــاره به روابط تاریخی و دوستانه ایران و کوبا و 
مرور بر روابط دوجانبه، بر اراده جمهوری اســالمی 
ایــران برای تقویت و توســعه همکاریهای فیمابین 

تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ، دیاز کانل رئیس جمهور کوبا نیز 
در این دیدار با تمجید از تاریخ و فرهنگ کشورمان، 
پیشرفت ها و دســتاوردهای علمی و فنی ایران در 
سایه تحریمها را ستودنی دانست و بر عالقه مندی 
خود بــه افزایش تماس ها و مراودات فیمابین تاکید 
کرد. او تحوالت منطقــه آمریکای التین و جهان را 
واجــد فرصت های نوینی بــرای تقویت چندجانبه 
گرایی دانســت و اضافه کرد: »کوبا برغم فشــارها 
مصمم بِه همکاری با کشورهای دوست و رفع موانع و 

چالشهای پیش رو می باشد.«
رییس جمهور کوبا ادامه داد: »دولت آمریکا فقط به 
منافع خود می اندیشــد و ارزشی برای دیگران قائل 
نیست. ما استقالل سیاسی خود را به بهای سنگینی 
بدست آورده ایم و آنرا حفظ خواهیم کرد.« طرفین 
در این دیدار بر توسعه همکاری های پزشکی، دارویی 

، تجهیزات پزشکی و واکسن تاکید کردند.

عربستان، سفارتش در کابل را 
تخلیه کرد

به گزارش ایسنا، منابع دیپلماتیک روز گذشته اعالم 
کردند که تمامی کارمندان دیپلماتیک و وابستگان 
آنها در سفارت عربستان در کابل، پایتخت افغانستان 
روز چهارشنبه و پس از آن تخلیه شدند که طالبان 
افغانستان تمامی کارمندان زن سفارت را از حضور در 

محل کار خود منع کرد.
این منابع همچنین اعالم کردند: »ظاهرا سعودی ها 
ســفارت خود را در واکنش به ممنوعیت همکاری 
کارمندان زن با سازمان های بین المللی بسته اند. اما 
گمان می رود که این تخلیه بر اســاس توافق های از 
پیش برنامه ریزی شده باشد.« این منبع همچنین 
این احتمال را مطرح کرد که ســفارت عربستان در 
کابل شاید به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی بسته 

شده باشد. 

خبر

همدلی| محســن رفیق: در شرایطی که 
مقام های رژیم صهیونیستی تالش دارند تا با 
نزدیکتر مواضع اروپایی ها به رویکردهای ضد 
ایرانی خود، دامنه فشــار بر تهران را افزایش 
دهند، برخی ســران تصمیم گیــر در مراکز 
مهم انحادیه اروپــا، همچنان بر اهمیت ادامه 
گفتگوها با ایران تاکید داشــته و از آن دفاع 
می کنند. این در شــرایطی است که به عقیده 
ناظران سیاســی، ایران می تواند از طریق حل 
و فصل مســایل پادمانی با آژانس، هم مانع از 
صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شــورای 
حکام شود و هم از تاثیر تنش آفرینی های رژیم 
صهیونیســتی را به حداقل برساند. در همین 
راستا، سفر گروسی به تهران در آینده نزدیک، 
امیدها را برای رسیدن دو طرف به یک راهکار 
مشترک بیشــتر کرده است؛ اتفاقی که شاید 
بتواند بخشی از فشارها را از روی ایران بردارد.

در همین حال نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
روز گذشته بار دیگر اذعان کرد که مواضع این 
رژیم و کشــورهای اروپایی در قبال ایران یکی 
نیســتند. به گزارش روزنامه اورشــلیم پست، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که اخیرا در سفر به فرانسه با امانوئل ماکرون، 
رییس جمهور این کشور درباره ایران و برنامه 
هسته ای آن رایزنی کرد، روز گذشته در جلسه 
کابینه اش گفت که اروپــا در زمینه مبارزه با 
دســت یابی ایران به یک سالح اتمی، هم سوتر 
شــده اســت. با وجود این که مقامــات ایران 
تاکید کرده اند، تولید و به کارگیری تسلیحات 
اتمی جایی در دکترین دفاعی کشــور ندارد، 
نتانیاهو با اشاره به ســفرش به فرانسه گفت: 
»باید بگویم که در کانون گفت وگوی ما هدف 
مبارزه با تالش های ایران برای رسیدن به یک 
ســالح اتمی و زرادخانه ای اتمی قرار داشت.« 
او با گفتن این که مواضع رژیم صهیونیستی و 
فرانسه در قبال ایران، امروز هم سوتر شده است، 
ادعــا کرد که این به طور کلی، درباره اروپا هم 
صدق می کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
همچنین اضافــه کرد: »هنوز مواضعمان یکی 

نیستند اما نزدیک تر شده اند.«
این در شرایطی است که روز گذشته مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از خروج 
آمریکا از توافق هسته ای تاکید کرد که برجام 
هنوز نمرده اســت. به گزارش ایسنا، جوزپ 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در گفت وگو با یک رسانه اسپانیایی زبان و در 
پاسخ به سوالی درباره سرنوشت برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( اظهار کرد: »این توافق 
که به معنای عدم تبدیل شــدن ایران به یک 
قدرت هســته ای در ازای مشارکت این کشور 
در تجارت بین الملل و به ویژه صادرات نفت بود، 
به طور عملی بازسازی شده بود.« او ادامه داد: 
»ترامپ بدون هزینــه آن را نابود کرد. اگرچه 
توافق به درستی کار می کرد اما ایاالت متحده 
از آن خارج شــد. پــس از آن، توافق عمال به 
پایان رسید، هرچند پس از آن امکان رسیدن 
به نقطه پایان وجود نداشت. اکنون نیز ایران 
وارد شرایطی شــده است که دستیابی به هر 

نوع توافقی را بسیار دشوار می کند.«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار 
ادعاهای ســاختگی غرب مبنی بر ســرکوب 
معترضان در ایران و همچنین ادعای بی اساس 
کمک نظامی ایران به روســیه در جنگ علیه 
اوکراین مدعی شــد که این ها دالیلی اســت 

که احیای توافق هسته ای با ایران را سخت تر 
می کند. او در پاسخ به این سوال که آیا برجام 
کامال متوقف شده است؟ تاکید کرد: »متوقف 
شــده اما نمرده است.« بورل اضافه کرد: » نه، 
نمرده اســت اما بستگی به من دارد که تالش 
کنــم آن را زنده نگه دارم. این را می دانم و هر 
روز با خود این موضــوع را تکرار می کنم که 
اتفاقاتــی که در ایران می افتد، کار را بســیار 

دشوارتر کرده است.«
با این وجود، به تازگی وزیر امور خارجه فرانسه 
با صراحت اعالم کرد که ما در رابطه با برجام 
با بن بست مواجه هستیم. کاترین کولونا، وزیر 
امور خارجه فرانســه در گفت وگو با الشــرق 
االوسط در زمینه برجام گفت: »اوالً همان طور 
که می دانید ما در رابطه با برجام با بن بســت 
مواجه هستیم و مسئولیت کامل این وضعیت 
بر عهده ایران اســت. ایران پس از چندین ماه 
مذاکره برای احیای برجام از فرصت اســتفاده 
نکرد و متن ارائه شده توسط هماهنگ کننده 
اروپایی در سال گذشته را نپذیرفت، اگرچه این 

بهترین پیشنهادی بود که می شد ارائه داد.«
او همچنین ادعا کرد: »به موازات آن، ایران به 
تشدید تنش های هسته ای خود ادامه می دهد 
که باعث نگرانی شــدید می شــود و مانع کار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می شــود. ما و 
شرکایمان در جستجوی راه حل دیپلماتیک 
برای وضعیت کنونی پافشاری می کنیم. ما از 
ایران می خواهیم که تمامی تعهدات بین المللی 
خود را اجرا کند. مــا مصمم به جلوگیری از 

دستیابی ایران به سالح هسته ای هستیم.«
کولونا در ادامه با بیان این که متأسفانه منابع 
نگرانی ما به موضوع هسته ای محدود نمی شود، 
ادعا کرد: »ایران منطقه را تهدید می کند و به 
دنبال بی ثبات کردن آن است. ایران مستقیماً 
در کشــورهای همسایه از طریق واسطه هایی 
که منافعش را دنبال می کنند، فعالیت می کند 
و ایــن فعالیت های بی ثبات کننــده در حال 
افزایش است.« او در ادامه مدعی شد که ایران 
از موشــک و پهپادهای خود در عراق استفاده 
می کند و همچنین به روسیه پهپاد می فرستد 
بنابراین، ایران کانون بزرگی از بی ثباتی را ایجاد 
کرده و حفظ می کند. تکرار می کنم که مصمم 

به مقابله با ایران هستیم و از نزدیک با شرکای 
بین المللی و منطقه ای خود در ارتباط هستیم 
تا با تمرکز بر انتقال پهپادها و موشــک ها که 
مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است به 

این وضعیت رسیدگی کنیم.
در همین حال، معاون وزیــر خارجه ایران با 
بیان اینکه ایران در معادله برجام مدعی است 
و بارها اعــالم کرده کــه در چارچوب توافق 
گذشته حاضر به انجام مذاکرات است، گفت: 
»ایــران تعامالت خود را بــا طرف های مقابل 
به طرق مختلف ادامه می دهد. امیدوارم روند 
تالش ها در مسیر مذاکرات، به نتایج مثبتی نیز 
ختم شود.« به گزارش ایسنا، علی باقری کنی، 
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در برنامه اینسایت شبکه پرس تی وی گفت: » 
ما در عین روابط با شرق و غرب با همسایگان 
نیز روابط نزدیک و گسترده ای را در دستورکار 
داریم. به طور خاص در حوزه همسایگان شاهد 
بوده ایم که در دولت ســیزدهم، روابط ایران با 
کشــورهای همسایه و رفع اختالفات با آنها تا 

حد زیادی در دستورکار قرار گرفته است.«
باقری کنــی ادامه داد: » در مــورد ماجرای 
برجــام، ایران عینا به تعهدات خود عمل کرد 
و انتظار این را داشته و دارد که آنها هم چنین 
باشــند. البته که ایران در برابر بی تعهدی آنها 
منفعل عمل نمی کند، با این حال آنچه که مهم 
است این نکته می باشد که ایران زیِر تعهدات 
خود نمی زند. تجربه تاریخی برجام نیز همین 
موضوع را نشــان می دهد. در این رابطه باید 
توجه داشته باشــیم که حتی اقدامات ایران 
در زمینه کاهــش تعهدات برجامی اش نیز بر 
مبنای مفاد خــوِد توافق برجام صورت گرفته 
و ایران در این زمینه نیز به تعهداتش در قالب 
برجام وفادار بوده است.«او تصریح کرد: »در این 
چارچوب ایــران در معادله برجام طرِف مدعی 
است و طرف های غربی بدهکارند. با این همه، 
تجربه برجام چند مولفه مهم را برای کشورمان 
به همراه داشــت. اول اینکه مــا به هیچ وجه 
نباید به دشمن اعتماد کنیم. این یک سرفصل 
اساسی در سیاست خارجی ایران است اما مساله 
برجام آن را مورد تاکید قرار داد. نکته دوم عدم 
اتکا به بیگانه اســت. پیشتر مدام گفته می شد 

که اگر توافق شــود می شود فالن کارها را کرد. 
این در حالی است که ما باید تا جای ممکن از 
ظرفیتهای توافق در مسیر دستیابی به اهداف و 
منافع خود بهره بریم. یعنی ما باید مسیر خود 
را به جلو حرکت کنیــم و از ظرفیتهای توافق 
نیز استفاده کنیم.«باقری کنی اضافه کرد: »از 
ایــن رو، خود توافق نباید ظرفیت ها را تعطیل 
و معطل کند. نکته دیگر اینکه در ســال های 
اخیر، غربی هــا چه اروپا و چــه آمریکا ثابت 
کردند که اگر منافع شان ایجاب کند؛ هیچ حد 
و مرز اخالقی را نمی شناســند. در این زمینه 
گسترش تحریم های غرب به حوزه هایی نظیر 
مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشــکی و دیگر 
موراد بشردوســتانه از جمله مواردی هستند 
که در عرصه بین المللی نباید علیه کشــوری 
تحریم شوند.«او ادامه داد: »موضوع مذاکرات 
رفع تحریم ها که در دولت کنونی کشــورمان 
از ابتدا ادامه پیدا کرد و تا به امروز ادامه دارد، 
در چارچوب خطوط قرمز کشورمان و با هدف 
استیفای منافع و حقوق ملت ایران ادامه دارد 
و ایران همواره در قالب آن جدیت داشته است. 
ایران همچنان در این مذاکرات جدیت دارد با 
این حال، آنچه که البته به صورت خاص مورد 
تاکید دولت و مقام معظــم رهبری نیز بوده 
این اســت که سرنوشت کشور نباید به مساله 
مذاکــرات گره بخورد با این حــال، مذاکرات 
بخش مهم سیاســت خارجی دولت را شکل 
داده و شکل می دهد و هیچ اهمال و کوتاهی 
در مسیر مذاکرات را از سوی دولت کشورمان 
مشاهده نمی کنیم و خوِد آقای رئیس جمهور 
به صورت جدی پیگیر مساله مذاکرات است.«

او تاکید کرد: »با این حال، طرف مقابل بعضا 
همچون قبل بهانه هایــی واهی می آورد و به 
دنبال مباحثی خارج از دستورکار است. ایران 
بارها اعالم کرده که در چارچوب توافق گذشته 
حاضر به انجام مذاکرات است. در حال حاضر 
که من سخن می گویم، ایران تعامالت خود را با 
طرف های مقابل به طرق مختلف ادامه می دهد 
و مذاکرات به بخش های مختلف تقسیم شده 
و به پیش برده می شود. من امیدورام که روند 
تالش ها و هم افزایی ها در مسیر مذاکرات، به 

نتایج مثبتی نیز ختم شود.«

تاکید بر ادامه گفت وگوها با ایران ادامه دارد 

مقاومت اروپا در برابر فشارهای ضدایرانی اسرائیل  

همدلی| پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان روز 
گذشته در یک بیمارســتان در دوبی درگذشت. او در سال 
۲۰۱۸ در امارات متحده عربی بــه بیماری نادر و غیرقابل 
درمان آمیلوئیدوز مبتال شــد. آمیلوئیدوز یک بیماری نادر 
اســت که زمانی رخ می دهد که پروتئیــن غیرطبیعی در 
اندام ها انباشــته شــده و در عملکرد طبیعی اختالل ایجاد 
کند. ژنرال مشــرف در مارس ۲۰۱۶ به بهانه مداوا به دوبی 
رفته بود. به هر روی در نهایت، پرویز مشــرف ۷۹ ساله روز 
گذشــته در بیمارستانی آمریکایی در دوبی، جان خود را از 

دست داد.
پرویــز مشــرف در ۱۱ اوت ۱۹۴۳ در دهلی نو هند به دنیا 
آمــد. او که در ســال ۱۹۹۹ بــا یک کودتا قــدرت را در 
پاکستان به دست گرفت، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ به عنوان 
رئیس جمهور پاکستان فعالیت کرد. مشرف در سال ۱۹۴۷، 
زمانی که پاکستان از هند جدا شد، با خانواده اش از دهلی نو 
به کراچی نقل مکان کرد. او پسر یک دیپلمات حرفه ای بود 
و طی سال های ۱۹۴۹–۱۹۵۶ در ترکیه زندگی می کرد. او 
در ســال ۱۹۶۴ به ارتش پیوست، از دانشکده فرماندهی و 
ستاد ارتش در کویته فارغ التحصیل شد و در کالج سلطنتی 
مطالعات دفاعی لندن شــرکت کرد. او تعدادی انتصاب در 
واحدهــای توپخانــه، پیاده نظــام و کماندویی داشــت و 
همچنین در دانشــکده ســتاد در کویته و در جناح جنگ 

دانشکده دفاع ملی تدریس کرد.
ارتشبد مشــرف در جنگ های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ پاکستان با 
هند شــرکت کرد. نخست  وزیر نواز شریف در اکتبر ۱۹۹۸ 
او را به ریاســت نیروهای مسلح منصوب کرد. اعتقاد بر این 
اســت که مشرف نقشــی کلیدی در تهاجم به بخش تحت 

کنترل هند در منطقه مورد مناقشــه کشــمیر در تابستان 
۱۹۹۹ ایفا کرده است. تحت فشار بین المللی، شریف بعدا به 
سربازان دستور داد تا به قلمرو تحت کنترل پاکستان عقب 
نشــینی کنند که این اقدام ارتــش را عصبانی کرد. در ۱۲ 
اکتبر ۱۹۹۹، زمانی که مشرف خارج از کشور بود، شریف او 
را برکنار کرد و ســعی کرد از فرود هواپیمای حامل مشرف 
در فــرودگاه کراچی جلوگیری کنــد. با این حال، نیروهای 
مســلح کنترل فرودگاه و دیگر تأسیسات دولتی را به دست 
گرفتند و شــریف را خلع کردند و راه را برای ریاســت یک 

دولت نظامی برای مشرف هموار کردند.
اگرچه مشــرف عموماً دارای نظرات معتدلــی بود و وعده 
بازگشت نهایی به حکومت غیرنظامی را داد، قانون اساسی 
را به حالت تعلیق درآورد و پارلمان را منحل کرد. او شورای 
امنیت ملی را تشــکیل داد که متشــکل از افراد غیرنظامی 
و نظامی بود تا پاکســتان را در دوره موقــت اداره کند. او 
در اوایل سال ۲۰۰۱ ریاســت جمهوری را بر عهده گرفت 
و بعداً تالش کرد تا با هند بر ســر منطقه کشــمیر توافق 
کند. ریاســت جمهوری او به دلیل رشــد سریع اقتصادی و 
تالش های اصالح طلبانه اش، در سراسر جهان مورد تحسین 
قــرار گرفت، او قوانینی را برای حمایــت از حقوق زنان به 
اجرا گذاشت و برای اولین بار به کانال های خبری خصوصی 

اجازه فعالیت داد.
پــس از حمالت ۱۱ ســپتامبر در ســال ۲۰۰۱ در ایاالت 
متحــده و متعاقب آن حمله ایاالت متحده به افغانســتان 
در اواخر همان ســال، دولت ایاالت متحده روابط نزدیکی 
با مشــرف در تالش برای ریشــه کن کردن افراط گرایان در 
منطقه مرزی افغانســتان و پاکســتان ایجاد کرد. مشــرف 

پــس از این حمالت بــه نیروهای آمریکایی اجــازه داد تا 
هواپیماهای بدون سرنشین مسلح را از پایگاه های مخفی در 
خاک پاکســتان به پرواز درآورند که این عملیات ها هزاران 
کشته برجای گذاشتند؛ برای اولین بار در تاریخ پاکستان او 
به نیروهای داخلی دستور داد تا به مناطق قبیله ای بی قانون 

این کشور در امتداد مرز افغانستان بروند.
اما اســتفاده ســنگین او از ارتش برای سرکوب مخالفان و 
همچنین حمایت مســتمر او از ایاالت متحده در مبارزه با 
القاعده و طالبان افغانســتان بود که در نهایت به سقوط او 
منجر شــد. او تا ســال ۲۰۰۸ رئیس جمهور بود و تا زمان 
بازنشستگی در ســال ۲۰۰۷ در ســمت فرماندهی ارتش 
باقی ماند. مشــرف در تمام دوران ریاســت جمهوری خود 
برای لیبرالیســم اجتماعی و همچنین آزادسازی اقتصادی 
فشــار آورد و اتحادیه های کارگری را نیــز ممنوع کرد. او 
در پرونده ترور بی نظیر بوتو، نخســت وزیر سابق پاکستان و 
پرونده قتل روحانی مســجد سرخ، فراری اعالم شد. مشرف 
که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ بر پاکستان حکومت می کرد، در 
ســال ۲۰۱۹ به دلیل تعلیق قانون اساسی به خیانت بزرگ 
متهم و به اعدام محکوم شــد. حکم اعدام او بعداً به حالت 

تعلیق درآمد.

رئیس جمهوری سابق پاکستان درگذشت

پایان پرویز مشرف در تبعید 

حمایت پاکستان از حل اختالفات 
کشمیر 

کاردار سفارت پاکستان در تهران با بیان اینکه ضروری 
است که کشمیری ها از حق تعیین سرنوشت خود 
از طریق همه پرسی آزاد و بی طرفانه تحت نظارت 
سازمان ملل متحد بهره مند شــوند، گفت: »صلح، 
امنیت و توســعه پایدار در منطقه به حل مسالمت 

آمیز مناقشه جامو و کشمیر بستگی دارد.«
به گزارش ایسنا، علی عنصر زیدی طی سخنانی در 
مراسم روز همبستگی با مردم کشمیر که در محل 
سفارت پاکســتان در تهران برگزار شد، اظهار کرد: 
»هر ســاله ۵ فوریه، روز همبستگی با مردم کشمیر 
در ابراز حمایت بی دریغ و پایدار پاکســتان از آرمان 
عادالنه حق تعیین سرنوشــت کشمیری هایی که 
مجبور با زندگی در اشغال غیر قانونی هند هستند، 

برگزار می شود.«
او تصریح کرد: »کشــمیری ها در سراسر جهان، از 
جمله جامو و کشمیر اشــغالی، این روز را در تایید 
مجدد حقوق بشــری مسلم و اساسی خود از جمله 
حق زندگی، کرامت، آزادی بیان، اجتماعی، مالکیت 
و حق انتخاب خود بــه عنوان افرادی مبرا از ظلم و 

ستم هند گرامی می دارند.«
این دیپلمات پاکستانی همچنین بیان کرد: »در روز 
همبســتگی با مردم کشمیر، کشمیری ها تعهدات 
خود را در قبال مردم کشــمیر بــه جامعه جهانی 
یــادآوری کرده و ایــن واقعیت را تکــرار می کنند 
که بی تفاوتی نســبت به رنج هــای آن ها می تواند 
پیامدهای فاجعه باری برای صلح منطقه ای و جهانی 

داشته باشد.«
کاردار سفارت پاکســتان در تهران همچنین گفت: 
»ادامه تنش ها و احتمال جنگ میان پاکستان و هند 
از بین نمی رود تا زمانی که اختالفات کشمیر مطابق 
با قطعنامه های سازمان ملل متحد حل نشود. صلح، 
امنیت و توسعه پایدار در منطقه به حل مسالمت آمیز 

مناقشه جامو و کشمیر بستگی دارد.«
عنصر زیدی ادامه داد: »ضروری است که کشمیری ها 
از حق تعیین سرنوشــت خود از طریق همه پرسی 
آزاد و بی طرفانه تحت نظارت ســازمان ملل متحد 
بهره مند شــوند.« او اظهار کرد: »پاکستان همچنان 
حمایت های خود را از برادران و خواهران کشمیری 
در حــل و فصل عادالنه و مســالمت آمیز اختالفات 
جامو و کشمیر مطابق با قطعنامه های شورای امنیت 

سازمان ملل ادامه خواهد داد.«
ایــن دیپلمــات پاکســتانی در ادامــه ابــراز کرد: 
»پاکستانی ها و کشمیری ها همیشه از حمایت های 
رهبر معظم انقالب قدردانــی کرده اند. مقام معظم 
رهبری بارها خواســتار پایان دادن به رنج های مردم 
کشمیر و حق انتخاب سرنوشت توسط کشمیری ها 
شده اند.« او در پایان گفت: »پاکستان از جامعه جهانی 
به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی 
حقوق بشر و بشر دوستانه می خواهد تا هند در این 
مساله پاسخگو باشد. پاکستان به حمایت های ممکن 
از برادران و خواهران دالور کشــمیری خود د راین 

مبارزه مشروع ادامه خواهد داد.«

تالش امارات برای میانجی گری بین 
روسیه و اوکراین

بر اســاس گزارش یک منبع خبری، امارات متحده 
عربی دست به تالشهای مداومی برای میانجی گری 

بین روسیه و اوکراین زده است.
به گزارش ایســنا، یک منبع دیپلماتیک رده باال در 
ابوظبــی در اظهار نظری دربــاره مورد اخیر مربوط 
به تبادل اســرای جنگی بین روســیه و اوکراین به 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت که امارات متحده عربی 
بین مســکو و کی یف با هدف کاســتن از تنش ها و 
تقویت صلح و امنیت جهانی میانجی گری کرده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه 
به تازگی اعالم کرد که در نتیجه یک فرآیند پیچیده 
مذاکرات، در مجموع ۶۳ پرسنل نظامی اسیر روسیه 
و ۱۱۶ اوکراینی به خانه بازگشــتند. این وزارتخانه 
افزود که این مبادله اسرا به لطف میانجی گری امارات 

با موفقیت انجام شده است.
منبع مذکور خاطرنشــان کرد: »میانجی گری بین 
روسیه و اوکراین تداوم تالشهای امارات متحده عربی 
برای تقویت اساسی صلح و امنیت جهانی، کاستن از 
تنشها و یافتن راه حل های دیپلماتیک برای بحران ها 

است.«
این منبع اضافه کرد: »امارات متحده عربی در حال 
دست زدن به تالشهایی برای میانجی گری بین مسکو 
و کی یف مطابق با توافق حاصل شده بین والدیمیر 
پوتین،  رئیس جمهور روســیه و محمد بن زاید آل 
نهیان، رئیس امــارات متحده عربی در ماه اکتبر در 

شهر سن پترزبورگ است.«
طی ماه های گذشــته امارات متحــده عربی به ابراز 
تمایل برای تسهیل تبادل اسرا بین دو کشور پرداخته 
است. ماه اکتبر، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
اظهار کرد، طرف روسی عالقمند به تالشهای ابوظبی 

برای میانجی گری در قبال این مسائل است.
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