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صادق خان اولین شهردار مسلمان لندن به دیدار 
مایکل بلومبرگ شهردار پرسابقه پیشین نیویورک 
رفت تا از تجارب او در خصوص مدیریت شــهری 

استفاده کند.

نما
دیدار صادق خان با مایکل بلومبرگ

دو خط
 خبر

 به دنبال تظاهرات گســترده در 
فرانسه در اعتراض به اصالح قانون 
کار، صدها پمپ بنزین در سراســر 
این کشــور با کمبود سوخت براي 

عرضه به مردم روبه رو شدند.
 علي دشتي از  نمایندگان مخالف 
از  عربســتان در پارلمــان کویت 
تشکیل »ائتالف حقوقي« به منظور 
پیگــرد قضایي و اقامــه دعوا علیه 
در  عربستان  تروریســتي  اقدامات 

منطقه و جهان خبر داد.
  رجــب طیب اردوغــان رئیس 
جمهوري ترکیه از پیشرفت در روند 
مذاکرات عادي سازي روابط با رژیم 
صهیونیســتي خبر داد. به گزارش 
پایــگاه خبري » آکتیــف حابر«، 
اردوغان در یــک برنامه تلویریوني 
گفت: اسرائیل به دو خواسته از سه 
خواسته ترکیه شامل عذرخواهي و 
پرداخت غرامت پاســخ مثبت داده 
و اگر سومین شــرط ترکیه یعني 
لغو محاصره غزه را هم عملي کند، 
ســفیر ترکیه را به تــل آویو اعزام 

مي کنیم.  
  گــروه انصاراهلل یمن موشــک 
جدیــدي را ارتقا داده اند که با لیزر 
کار مي کنــد و قــادر بــه برخورد 
با اهــداف دور اســت.  به گزارش 
خبرگزاري اســپوتنیک، یک منبع 
آگاه و نزدیــک به جنبش انصاراهلل 
یمن اعالم کرد: این ســالح شامل 
و  مقیــاس کوچک  در  موشــکي 
ساخت کره شمالي است که تعمیر 
و توســعه داده شــده و قادر است 
اهــداف در دورترین نقطه را هدف 

قرار دهد. 
   درپــي افزایش تنــش میان 
مســکو و ناتو بر ســر اســتقرار 
سیستم موشــکي ناتو در روماني 
و عضویت مونتــه نگرو در ائتالف 
ناتو، ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو اعــالم کرد: ایــن ائتالف به 
دنبال آغاز جنگ سرد جدیدي با 

روسیه نیست. 
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مردم عراق هفته خود را با آشوب 
و نزاع  به پایان بردند . حامیان مقتدا 
صدر در آخرین ساعات روز جمعه بار 
دیگر منطقه سبز بغداد را به آشوب 
کشیدند و با ورود به پارلمان و دفتر 
نخست وزیري، فضاي سیاسي عراق 

را با چالشي دیگر مواجه ساختند. 
 بــه گــزارش رویتــرز، در پي 
حملــه تظاهرکننــدگان عراقي به 
دفتــر نخســت وزیر این کشــور در 
منطقه الخضــراء ، نیروهاي پلیس با 
تظاهرکنندگان درگیر شدند که در 
پي این درگیري ها 4 نفر کشته شده 
وحدود  100 نفــر دیگر نیز زخمي 
نیروهاي  شــدند. در همین حــال 
امنیتي پس از درگیــري تن به تن 
چند ساعته با معترضان صدر موفق 
به کنترل اوضاع و دستگیري برخي 

از لیدر هاي اصلي معترضان شدند.
 حملــه دوباره حامیــان صدر به 
منطقــه امنیتــي عــراق، موجي از 

واکنش ها را در داخل و خارج ازعراق 
برانگیخــت. در همین ارتباط حیدر 
العبادي، نخســت وزیر عراق با غیر 
قابل قبــول دانســتن اتفاقات اخیر 
در بغــداد، بر مجازات عامالن حادثه 
تأکید کرد. از ســوي دیگر  رهبران 
گروه ها و جریان هاي سیاســي عراق 
پس از ورود معترضان به منطقه سبز، 
طي نشستي در منزل سلیم جبوري 
رئیس پارلمان این کشور ضمن تأکید 
بر مقابلــه با هرج ومــرج بر ضرورت 
وحــدت و همبســتگي جریان هاي 
عراقــي در برابر دشــمنان داخلي و 
خارجي تأکید کردنــد. در این میان 
فواد معصوم، رئیــس جمهوري عراق 
ضمن دعوت از گروه هاي معترض به 
قانون و دموکراسي، از دولت خواست تا 
کانال هاي گفت و گو با سازمان دهندگان 
تظاهرات را باز کنــد. از خارج از عراق 
هم خبر مي رسد باراک اوباما رئیس 
جمهوري امریکا پس از شنیدن خبر 

یورش حامیان صدر به منطقه سبز 
حفاظت شده در بغداد، ضمن اعالم 
حمایت از دولت قانوني عراق بر تداوم 
حمایت هاي سیاسي و امنیتي امریکا 
از البعادي تأکید کرد. درهمین حال 
بلندپایه  روســاي  مي رسد،  گزارش 
امریــکا و عــراق در ارتبــاط تلفني 
خــود در خصــوص لزوم تشــدید 
تدابیر امنیتي در منطقه الخضراء به 

توافقاتي دست یافته اند. 
باوجود تالش هاي فراگیر داخلي 
و خارجي براي تثبیت ثبات درعراق 
مقتدا صــدر طي ســخناني ضمن 
انقالبــي خواندن تظاهــر کنندگان 
بر تداوم اعتراضــات تا اجراي کامل 
اصالحات سیاســي و اداري در عراق 
تأکید کرد. وي همچنین خواســتار  
آزادي فوري تمامي بازداشت شدگان 
شــد و مردم عراق را به بردباري در 
برابر تروریســم و خشــونت دولتي 

دعوت کرد. 

کشــته شــدن محافظ شخصي 
البغدادي و چند فرمانده ارشد داعش 
با وجود دامنه دار شــدن بحران 
قدرت در عــراق، کارزار مبــارزه با 
نیروهــاي عراقي  از ســوي  داعش 
و ائتــالف ضد داعــش قدرتمند تر 
از گذشــته ادامــه دارد. در همین 

خصوص منابع عراقي از کشته شدن 
علي األســود محافظ شخصي ابوبکر 
از  الجبوري،  عبدالرحمان  البغدادي، 
مسئوالن دستگاه اطالعاتي داعش و 
قصي الــراوي، والي داعش در حمله 
جنگنده هــاي ائتالف ضد داعش در 

جنوب کرکوک خبر دادند.

حمله نافرجام حامیان صدر به دفتر نخست وزيري عراق 

مثلثي با منافع مشترک 
در زمینه گاز طبیعي هم هند مشتاق واردات گاز 
ایران اســت. اگر چه در گذشته تحت تأثیر مسائل 
سیاسي، تحریم ها و فشارهاي ایاالت متحده پروژه 
خط لوله صلح براي انتقال گاز ایران به هند محقق 
نشد و هم اکنون نیز به لحاظ فني قابلیت احیاي این خط لوله وجود ندارد 
اما دو کشور مذاکراتي را آغاز کرده اند تا از طریق خطوط لوله دریایي بتوانند 

گاز ایران را به هند منتقل کنند. 
اگر چه در این زمینه هم سرمایه گذاري زیادي نیاز است و هم در بلند 
مدت قابلیت تحقق یافتن دارد اما شــروع تحرکات دو کشور نوید آینده اي 
روشن دارد.زاویه سوم سفر نخست وزیر هند هم به ظرفیت روابط راهبردي 
ایران و هنــد بر مي گردد. مطابق اکثر پیش بیني ها هنــد در آینده بعد از 
ســال هاي 2030 به قدرت سوم اقتصادي دنیا تبدیل خواهد شد. این مهم 
مي طلبد ایران نگاه راهبردي به روابط با هند داشته باشد.  این نگاه راهبردي 
هم در مسائل اقتصادي، ظرفیت افزایش همکاري ها و سرمایه گذاري هاي 
مشــترک را خواهد داشــت و هم در عرصه هاي همکاري هاي دریایي در 
منطقه آسیاي جنوبي و آب هاي دریاي عمان. هند در زمینه تأمین امنیت 
دریایي نقطه ضعف اساسي دارد. حضور در چابهار مي تواند براي این کشور 
یک نقطه قوت اساســي در  امنیت دریایي خود در آب هاي خلیج فارس و 

دریاي عمان باشد.

ژنرال جــوزف فوتیل، فرمانده 
در  امریکا  ارتش  ویژه  عملیات 
دیــداري محرمانه با رؤســاي 
بلندپایــه کردهــا، اعــراب و 
دیگر نیروهاي محلي در شــمال سوریه، مبارزه زمیني 
بــا تکفیري هاي داعش را بررســي کــرد. این دیدار 
درحالي انجــام پذیرفته که ناظــران معتقدند دولت 
امریکا خواهان اجراي ســناریوي جدیدي در ســوریه 
با محوریت نیروهاي بومي حاضر در این کشور است. 

به گزارش ســایت شبکه اســکاي نیوز عربي، این 
دیدار جهت حمله احتمالي به مقر خالفت خودخوانده 
داعــش در اســتان رقه صــورت گرفته اســت.  بنا به 
گزارش ها، فرمانده ارشــد امریکایــي که به مدت 11 
ساعت در شمال ســوریه بود، ضمن دیدار با مشاوران 
نظامي امریکایي حاضر در فرودگاه رمیالن، با نیروهاي 
سوریه دموکرات، دیدار و در خصوص راه هاي مقابله با 

داعش بحث و رایزني کرد.
از ســوي دیگــر همزماني این ســفر با پیشــنهاد 
جدید دولت روســیه مبني بر احتمــال آغاز همکاري 

میان مسکو و واشــنگتن جهت انجام حمالت هوایي 
علیه تروریســت ها، گمانه زني هاي زیادي در خصوص 
عملیات قریب الوقوع روسیه و امریکا در سوریه مطرح 

ساخته است. 
ë  داعش در محاصره ارتش ســوريه و نيروهاي

کرد
موج حمالت علیه مواضع داعش در سوریه منسجم 
تــر از گذشــته ادامــه دارد. در این میــان نیروهاي 
ارتش ســوریه و کردهــا در عملیات هایي جداگانه در 
تالش براي فتح پایگاه هــاي داعش در دیرالزور و رقه 
هستند. به گزارش خبرگزاري رسمي سوریه، نیروهاي 
ارتش ســوریه در ادامه موج پیشــروي خود در برابر 
تروریســت هاي تکفیري، موفق به کشتن ده ها تن از 
عناصر داعش در محوطه فرودگاه دیرالزور شــدند. از 
ســوي دیگر، یگان هاي حمایت مردمي کرد روستاي 
الهیشه را در  45 کیلومتري شهر رقه بازپس گرفتند.  
تکفیري هاي داعش در واکنش به پیشــروي نیروهاي 
کرد، دو حمله انتحاري در شهر قامشلي ترتیب دادند 

که در پي این حادثه 25 تن کشته و زخمي شدند.

سفر محرمانه ژنرال امريکايي به سوريه
خاورمیانه

رهبر»طالبان« افغانستان كشته شد
به دستور مستقیم اوباما و در حمله پهپاد های آمریکایی

مــال اختر منصور در دهه 1960 در والیت قندهار افغانســتان به دنیــا آمد و در دوران 
حكمراني طالبان بر افغانســتان وزیر هوانوردي بود اما پس از ســقوط رژیم طالبان والي در 
سایه زادگاه خود )قندهار( شد. مالمنصور با عبدالقیوم ذاكر، یكي از فرماندهان ارشد طالبان 
درگیري هاي جدي داشت و این درگیري ها یا بر سر قدرت یا بر سر اختالف نظرهایشان درباره 
مذاكره با دولت افغانســتان بود. در سال 2010 میالدي ادعا شد، مالمنصور با حامد كرزاي، 
رئیس جمهوري سابق افغانستان دیدار كرده اما بعدها خالف این قضیه ثابت شد. به گزارش 

سازمان ملل متحد، مالمنصور در قاچاق مواد مخدر نیز نقش فعالي داشت. 
هرچند پس از انتصاب مالمنصور به رهبري طالبان افغانســتان برخي از اعضاي ارشد این 
گروه با وي بیعت كردند اما برخي از چهره هاي شــاخص و تأثیرگذار طالبان از جمله برادر و 
پســر مالعمر حاضر به بیعت با وي نشدند و اختالف هاي شدید درون گروهي در طالبان آغاز 
شد. در این اختالفات آن دسته از اعضاي این گروه كه موافق رهبري مال منصور نبودند، راه 
خود را از وي جدا كردند و حتي درگیري هاي نظامي میان اعضاي گروه موســوم به »طالبان 
ناراضــي« با افراد مال اختر منصــور رخ داد. در روزهاي ابتدایي رهبري مال منصور بر طالبان 
افغانســتان گمان مي رفت رهبر جدید طرفدار مذاكرات صلح با دولت كابل باشد اما این گونه 

نشد و او به طور مكرر از آمدن پاي میز مذاكرات پرهیز مي كرد. 
مال منصور براي بر عهده گرفتن رهبري طالبان موفق شــد مال یعقوب، پســر مال عمر را 
كه از حمایت برخي از فرماندهان به عنوان رهبر جدید برخوردار بود اما به خاطر كم ســن و 

سالي )26 سالگي( بسیار كم تجربه به نظر مي رسید، كنار بزند. برخي از اعضاي طالبان نیز كه 
فكر مي كردند، مال منصور بیش از یك سال در مورد مرگ مال عمر، آنها را فریب داده، از وي 
ناخشنود بودند و برخي دیگر وي را به رعایت نكردن فرایند الزم براي انتصاب جانشین متهم 
كردند. مال منصور از مرجعیت مذهبي در حد مال عمر نیز برخوردار نبود هرچند طالبان لقب 
»رهبر مؤمنان« را همچون مال عمر به وي داد. بنابراین مال منصور در ابتدا با چالش عظیمي 
براي متحد كردن گروه طالبان روبه رو شــد اما به گفته تحلیلگران، مال منصور به ســرعت 
مرجعیت خود را استحكام بخشید و با جلب حمایت فرماندهان شورشي و سركوب گروه هاي 
متمرد و برخورد با ناراضیان، مخالفان رهبري خود را كنار زد. تابستان گذشته رسانه ها اعالم 
كردند، مال منصور به دنبال درگیري مسلحانه با فرماندهان طالب در پاكستان بشدت زخمي 
شده است اما طالبان با انتشار یك پیام صوتي منتسب به وي، گزارش هاي مربوط به هرگونه 
درگیري مســلحانه را بشــدت رد كرد و آن را تبلیغات دشمن دانســت. در 10 ماه اخیر كه 
مالمنصور رهبري طالبان را برعهده داشت حجم و تعداد حمالت طالب ها به شهرهاي مختلف 
افغانستان و علیه نیروهاي دولتي و نظامي این كشور افزایش قابل مالحظه اي داشت به طوري 
كه در ماه سپتامبر گذشته طالبان توانست مدت كوتاهي شهر شمالي و استراتژیك قندوز را 
به تصرف خود در آورد كه هرچند این تصرف كوتاه بود اما بزرگترین پیروزي طالبان در 15 
سال گذشته به شمار مي رفت. اخیراً نیز مال منصور به پیروان خود پیام داده بود، خود را براي 

»حمالت قاطعانه« در طول تهاجم بهاري ساالنه طالبان آماده كنند. 

این  َافيــرز:  فارين 
نشــریه در تازه ترین 
در  خــود  شــماره 
وضعیت  به  گزارشي 
جهــان  اقتصــاد 
نوشــته  و  پرداخته 
نخســتین  اســت: 
دهه قرن بیســت و یک را مي توان عصر رشد 
اقتصادي پیش بیني نشــده نامید. کشورهاي 
غني، غني تر شــده اند و کشــورهاي در حال 

توســعه در رقابت رشد اقتصادي پیشتاز می باشــند. در سال 2007 رشد 
بازارهاي نوظهور به 8/7 درصد رســید و اقتصاددانان صحبت کردن درباره 

»همگرایي« را آغاز کردند.

نيوزويک: این نشریه در شماره جدید خود 
به دشواري هاي عضویت سیاهان امریکا در 
نهاد و سازمان هاي دولتي و فدرالي امریکا و 
معضل نژادپرستي در این کشور پرداخته و 
گزارش خود را با نقل قولي از یک سیاه پوست 
که عالقه مند به پیوســتن به اف بي آي بوده 
آغاز کرده و نوشته است: »یک روز به پدرم 
گفتم مي خواهم عضو اف بي آي شوم. پدرم 

گفت: سیاهان را به آنجا راه نمي دهند.«

تايم: این نشریه با انتشار تصویر یک پسر 
الغر اندام و مفلوک سیاه پوست روي جلد 
خود، در گزارشــي به شــرایط انساني در 
ســودان جنوبي جنگ زده پرداخته و شرح 
حال یک پسر 13 ســاله که به همراه 10 
تن دیگر روز 22 یا 23 اکتبر گذشته مورد 
حمله نظامیان دولت ســودان جنوبي قرار 
گرفتند را روایت کرده اســت. در حمالت 
ارتش سودان جنوبی بیش از 50 هزار نفر 

کشته شدند.

 اسپکتيتور: این نشریه با چاپ کاریکاتوري 
از خانم هیالري کلینتون، کاندیداي ریاست 
جمهوري امریکا در روي جلد خود به موضوع 
رقابت هاي انتخاباتي امریکا پرداخته و مطلب 
خود را بــا این پیش فرض کــه اگر دونالد 
ترامــپ رئیس جمهوري شــود در روزهاي 
نخست چه اتفاقاتي خواهد افتاد، آغاز کرده 
و نوشــته است: روز نخســت، مراسم بسیار 
باشــکوه و بي سابقه تحلیف. روز دوم، جنگ 
با ایران. روز ســوم جنگ با کره شمالي. روز 

چهارم کشیدن دیوار بین امریکا و مکزیک.

دکه

مرگ مال منصور خأل بزرگي براي طالبان خواهد بود زيرا او ســرانجام موفق شده بود جايگاه خود را در اين گروه محکم کند و 
برخي از اعضاي برجســته و ناراضي طالبان از جمله پسر و برادر مالعمر را با خود همراه سازد. مال منصور همچنين توانسته 
بود گروه جدا شده از طالبان به رهبري مال محمد رسول را که رهبري او را به چالش مي کشيد، ساکت کند. از سوي ديگر، وي 
با آغاز کردن حمالت گسترده عليه نيروهاي امنيتي افغانستان توانست اعتماد طالب ها را به خود جلب کند. اکنون خأل بزرگي که با مرگ او به وجود آمده 

ممکن است بار ديگر جدال ها بر سر رهبري طالبان را به جريان بيندازد.

 تداوم بحران قدرت
در گروه طالبان

مال اختر منصورتصويری که يک عکاس محلی از خودروی هدف گرفته شده مال اختر منصور منتشر کرد

حــدود 10 ماه پیــش، در گیر و دار 
علني شــدن خبر مرگ مالمحمد عمر، 
رهبر و بنیانگذار گروه طالبان افغانستان، 
رسانه ها از رهبري جدید این گروه خبر 
داده و نام مال اختــر منصور را به عنوان 
جانشین مالعمر اعالم كردند؛ رویدادي 
كه باعث انشــقاق هایي در گروه طالبان 
شــد. اما عمر رهبري مال منصور با تمام 
افت و خیزهایش، به یك سال هم نرسید 
و وزارت دفاع امریكا اعالم كرد، طي یك 
حمله پهپادي بــه خودروي حامل رهبر 
طالبان، او و همراهش را كشــته است. 
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در 

توئیتر خود این خبر را تأیید کرده است.
یكي از مقامــات وزارت دفاع امریكا 
)پنتاگون( كه رسانه ها نام وي را فاش 
نكردند، درباره عملیات حمله پهپادي 
امریكا به مال منصــور گفت، خودروي 
حامل »مال اختر منصور« به دســتور 
شــخص باراك اوباما، رئیس جمهوري 
امریكا، روز شنبه حدود ساعت 15: 00 
)به وقت محلي( در نزدیكي شهر مرزي 
و دورافتاده »احمد وال« پاكستان هدف 
حمله هواپیماي بدون سرنشین امریكا 
قرار گرفت. خبرگزاري آسوشیتدپرس 
نیز دیــروز در خبري فوري اعالم كرد، 
مال عبدالرئوف، فرمانده ارشــد طالبان 
مرگ مــال اختــر منصــور در حمله 
هوایــي امریكا را تأیید كــرده و گفت: 
مال منصور در حمله هوایي در منطقه 
مرزي افغانستان و پاكستان كشته شده 
اســت. این در حالي اســت كه پیشتر 
یك رهبر طالبان نزدیك به مال منصور 
كه خواســته بود نامش فاش نشــود، 
در گفت و گو با رویتــرز خبر مرگ وي 
را تكذیب كرده و گفتــه بود: »ما این 
اخبار بي اساس را شــنیده ایم،  اما این 
نخستین بار نیســت كه این گزارش ها 
را دریافت مي كنیم. من مي خواســتم 
فقط این را به شما بگویم كه مال منصور 
كشته نشده است.«با وجود این »پیتر 
كوك«، ســخنگوي وزارت دفاع امریكا 
با انتشــار بیانیه اي گفت: »ما هنوز در 
حال ارزیابي نتایج این حمله هســتیم 
و اطالعات بیشتري ارائه خواهیم داد.«

عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایي دولت 
وحدت ملي افغانســتان نیــز با تأیید 
كشته شدن مال منصور گفت، بررسي 
افغانســتان و امریكا  نیروهاي امنیتي 
براي اطمینان یافتن از كشته شدن مال 
منصور در حمله هوایي امریكا ادامه دارد 
اما آنچه مسلم است، تغییرات بزرگي در 
وضعیت گروه طالبان به وجود خواهد 
آمد و مانعــي بزرگ از ســر راه صلح 
برداشته مي شــود. وي افزود، اگر خبر 

كشــته شــدن مال منصور تأیید شود، 
فرصت تازه اي براي آن عده از طالبان كه 
خواهان پیوستن به روند صلح هستند، 
ایجاد خواهد شد. سازمان امنیت ملی 
افغانستان نیز خبر کشته شدن مال اختر 
را تأیید کرد. عالوه بر تحوالت سیاسي 
و امنیتي افغانســتان كه تحت الشعاع 
مرگ مال منصــور قرار خواهد گرفت و 

دچار دگرگوني هاي اساســي مي شود، 
فضاي روابط افغانستان و پاكستان و نیز 
فضاي سیاسي و امنیتي پاكستان هم 
تا حدودي تحت تأثیر قرار مي گیرد. در 
آذر ماه سال گذشته نیز اخباري مبني 
بر مجروح شــدن مال اختر منصور در 
جریان یك درگیري مسلحانه در شهر 

كویته پاكستان منتشر شده بود. 

ë  طالبان افغانستان
حاضر به صلح با كابل نيست

حمله به مال اختر منصور و كشته 
شدن وي در حالي رخ داده است كه 
امریكا، چین،  تالش هاي چهارجانبه 
پاكستان و افغانســتان براي آوردن 
طالبان بر ســر میز مذاكره با دولت 
كابــل نیز راه به جایي نبرده اســت. 

زیرا تنها چنــد روز پس از برگزاري 
چهارجانبــه  نشســت  پنجــم  دور 
صلح طالبان - كابل، ســرتاج عزیز، 
مشاور نخست وزیر پاكستان در امور 
خارجــي اذعان كــرد، با وجود تمام 
طالبان  گروه چهارجانبه،  تالش هاي 
تاكنون پاســخ مثبت بــراي حضور 
در گفت و گوهاي صلح نداده اســت. 

خبر دیگر از افغانســتان اینكه، دفتر 
نمایندگي ســازمان ملــل متحد در 
كابل اعالم كرد، یك محافظ خارجي 
این ســازمان توســط افراد مســلح 
ناشــناس كشــته و یك نفر زخمي 
شده اســت. رســانه هاي افغانستان 
ملیت فرد كشته شده و فرد زخمي 

را نپالي اعالم كردند. 

 ادامه 
از صفحه 

اول

اعالم تغییر استراتژي »النهضه« تونس
راشد الغنوشــي، رهبر حزب اســالمگراي النهضه تونس اعالم كرد فعالیت 

سیاسي را از فعالیت دیني جدا مي كند. 
به گزارش رویترز، راشد الغنوشي رهبر النهضه، نخستین حزب اسالمي و 
اسالمگراســت كه بعد از بهار عربي در سال 2011 به قدرت رسید و دولت را 
در دست گرفت، در سخناني بي سابقه و عجیب خواستار دور ماندن مساجد از 
فعاليت هاي سیاسي شد و به این ترتیب جداشدن حزب النهضه از اسالم سیاسي 
را اعالم كرد.  راشد الغنوشي رهبر حزب النهضه كه در كنگره دهم این حزب در 
تونس سخن مي گفت، تأكید كرد: بر جدایي دین از درگیري هاي سیاسي پافشاري 
مي كنیم و خواستار دور كردن كامل مساجد از رقابت هاي سیاسي و استفاده حزبي 
هستیم. به دنبال انقالب تونس، زین العابدین بن علي رئیس جمهوري وقت تونس 
به عربستان سعودي فرار كرد. پس از این، در نخستین انتخابات، حزب اسالمگراي 
النهضه پیروز شــد و دولت جدید را تشكیل داد. با این حال به دنبال اعتراضات 
شــدید مردمي، این دولت اســتعفا كرد و دولت موقت ائتالفي جدید با حضور 
نمایندگاني از حزب النهضه شكل گرفت. در انتخابات ریاست جمهوري تونس 
هم كاندیداي حزب النهضه شكست خورد و كاندیداي حزب سكوالر ندا یعني 

»الباجي قائد السبسي« پیروز شد.

بینالي ییلدریم جانشین داووداوغلو شد
بینالي ییلدریم در نشست فوق العاده حزب عدالت 
و توســعه جاي احمد داوود اوغلو از بزرگترین مخالفان 
تغییر سیستم سیاسي در ترکیه را گرفت. وي مهم ترین 
مأموریت سیاســي خود را ریاستي کردن نظام سیاسي 

ترکیه اعالم کرد. 
به گزارش روزنامه حریــت، هواداران اردوغان مســرور از انتخاب بینالي 
ییلدریم، این انتخاب را به شــخص اردوغان تبریک گفتند. در برابر حامیان 
سکوالر و کردها نگران از جایگاه خود و حزب شان در ساختار سیاسي ترکیه 
شــدند. بنا به گزارش روزنامه حریت در مراسم دیروز حزب عدالت و توسعه 
که با حضور هزار و 470 نماینده و مقام ارشــد داخلي و خارجي برگزار شد؛ 
حزب عدالت و توسعه بینالي ییلدریم، وزیر حمل و نقل پیشین را به ریاست 
حزب  و نامزد نخســت وزیري این کشور معرفي کرد. بینالي ییلدریم رئیس 
تازه انتخاب شده عدالت و توسعه در سخناني در کنگره عمومي حزب حاکم  
از اولویت هاي خود براي ترکیه سخن راند و گفت: با تمام قدرت از تبدیل نظام 
پارلماني به نظام ریاستي حمایت مي کند. بنا به اظهارات ییلدریم  ترکیه در 
حال حاضر نیازمند تغییر قانون اساسي است. وي در رابطه با وجوب این تغییر 
گفت: رئیس جمهوري امروز از سوي میلیون ها نفر برگزیده شده است، از این 
روي باید ابهام در نظام خود را به پایان برســانیم و نظام ریاستي را در قانون 
اساسي جدیدمان بگنجانیم. رئیس جدید حزب عدالت و توسعه در خصوص 
تغییر ریاست حزبي نیز گفت:آنچه امروز رخ داده است تغییر پرچم از شخصي 

به شخص دیگر است، ولي راه یکي است و ادامه خواهد داشت.
داووداوغلو ســه هفته پیش به علت بروز اختالفات با اردوغان استعفا کرد. 
گفته مي شــود عمده اختالفات بر ســر برنامه هاي حزبي و سیستم ریاست 

جمهوري مورد نظر اردوغان بود. 

.


