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بین الملل
یادداشت

چالش های درونی در سازمان همكاري اسالمي
حسن هانيزاده
كارشناس مسائل خاورميانه

خاورمیانه

قدرتگيري مجدد القاعده در افغانستان
با همكاري طالبان

ژنرال جــان نيكلســون ،فرمانده
نيروهــاي خارجــي در افغانســتان
ميگويد ،بحــران رهبري كه از زمان
مــرگ مالعمــر ،رهبــر و بنيانگذار
طالبان ،ايــن گــروه را در بر گرفته
اســت به روابط نزديكتر طالبها با
گروههاي خارجي چون القاعده منجر
شده است.
به گزارش ايســنا ،ژنرال جان نيكلسون در مصاحبه با خبرگزاري رويترز با
اشاره به قدرتگيري مجدد القاعده در افغانستان گفت :مقامات امريكايي اين
تحــركات را تغيير روابط بين طالبــان و القاعده توصيف ميكنند و اين رابطه
ممكن اســت بر برنامههاي نيروهاي خارجي ناتــو و امريكا مبني بر خروج از
افغانستان از ماه سپتامبر تأثير بگذارد.
نيكلســون تصريح كرد :اكنون شــاهد همكاري آشــكاري بين طالبان و
گروههاي مرتبط با القاعده هستيم .اين همكاري و ارتباط از نياز به پيروزي در
جنگ بر سر رهبري طالبان نشأت ميگيرد .به همين دليل مال اختر مجبور به
ايجاد ارتباط نزديكتر با گروههايي چون شــبكه حقاني و القاعده است .زماني
كــه مالعمر زنده بود فاصله خود با القاعــده را حفظ ميكرد اما مال اختر اين
فاصله را حفظ نميكند.
اكنون القاعــده كه به گفته مقامات امريكايي بين « 100تا  »300نيرو در
افغانســتان دارد ،دوباره به يكي از اهداف مأموريت ضد تروريســتي امريكا در
افغانستان تبديل شده است .از سوي ديگر ،برخي تحليلگران معتقدند ،طالبان
به خاطر هراسي كه از قدرت گرفتن داعش در افغانستان دارد ،به القاعده روي
آورده است زيرا القاعده و داعش با هم درگيري دارند و در سوريه نيز داعش با
جبهه النصره كه يكي از شاخههاي القاعده است ،در جنگ است.

توافق  5کشور اروپايي براي مبارزه با فرار مالياتي

پاپ 12
مهاجر سوری را
به واتیکان برد

موافقت مشروط سازمان ملل با ماندن < اسد>

تک خبر

تداوم موج اعتراض ها
در شهرهاي مصر

دی میستورا :ابقای «بشار» در گرو انتصاب سه معاون از میان مخالفان است

كاميابيهاي چند مــا ه اخير ارتش
سوريه در مقابله با گروههاي تروريستي
و حضور پرشــور مــردم ســوريه پاي
صندوقهــاي رأي پارلمانــي كه پيام
آشــكار آنان به جهانيان درباره حمايت
از حكومت بشــار اسد ،رئيس جمهوري
ســوريه بود ،ســران جهان را واداشته
اســت ،نگاه خود به مسأله انتقال قدرت
در ســوريه را تغييــر دهند .اســتفان
ديميستورا ،نماينده ســازمان ملل در
ســوريه از طرح اين سازمان براي ابقاي
اســد تا پايان دوره انتقالي در اين كشور
خبر داده اســت .اين در حالي است كه
برخي گزارشها نيز از توافق روســيه و
امريكا در ايــن خصوص خبر ميدهند.
به گزارش ايســنا به نقل از اسكاي نيوز،
استفان دي ميســتورا ،نماينده سازمان
ملــل در ســوريه و مســئول برگزاري
مذاكرات صلح اين كشور كه هفته پيش
در تــوري منطقهاي به روســيه ،اردن،
ســوريه و ايران ،با ديگر قدرتهاي ذي
نفع در ســوره مذاكره كرده بود ،از اين
طرح پرده برداشــت .منابع ديپلماتيك
در ژنــو در بيان جزئيــات طرح جديد
ســازمان ملل براي باقي ماندن اسد در
قدرت گفتهاند اين كار به شرط انتخاب
سه معاون از ســوي مخالفان براي وي
امكانپذير اســت .اين طــرح با مخالفت
معارضان حكومت اسد مواجه شده است.
مخالفان تأكيد دارند كــه در مذاكرات
ژنو بايد روند انتقال سياســي در سوريه
با روي كار آمدن يك هيأت رياســتي و
كابينه حكومتي با صالحيتهاي كامل
آغاز شــود اما دي ميستورا ميگويد كه
دســت كم در اين برهه از زمان و براي
آغاز روند انتقال قدرت ،بشار اسد بايد در
مقام خود بماند.

نزديك است كه قرار است ظرف  18ماه
برگزار شود .اين امر نگرانيها را در ميان
محافل تندرو عربي در رابطه با بقاي اسد
در قدرت افزايش داده است .گزارشها از
ژنو نيز حاكي از آن است ،بشار جعفري،
رئيس هيأت ســوريه در ژنــو با مثبت
خواندن فضاي مذاكرات با ديميستورا،
گفت :پس از مذاكــرات طوالني با دي
ميســتورا به طرحي مشترك براي حل
بحران در سوريه دست يافته ايم.
ëëتداوم پيشروي ارتش سوريه در
حلب
در گرماگرم مذاكرات نفســگير ژنو
ميان گروههاي ســوري جهــت نهايي
كردن طرح صلح در سوريه ،از تحوالت
ميداني نبــرد گزارش ميرســد ارتش
ســوريه طي حملــهاي هوشــمندانه،
مخفيگاههــا و مواضع تروريســتهاي
جبهــه النصــره را در اردوگاه حندرات
در حومــه شــمالي حلب هــدف قرار
دادند .و مســیر حلب ،خناضر و دمشق
را باز کردنــد .نيروهاي ارتش همچنين
توانستند شماري از تروريستهاي گروه
موسوم به فيلق الشام و جبهه النصره را
به اســارت خود درآورند و شمار زيادي
را نيز كشــته و مجروح سازند .همزمان
بــا اين حمله ،جنگندههــاي ارتش هم
ستونهايي از خودروهاي جبهه النصره
و ديگر گروههاي تروريستي را در كفره
حمــره و حريتان هدف قــرار دادند .از
ســوي ديگر تكفيريهاي داعش به تيم
خبري شــبكه االخباريه سوريه حمله
كردهاند .بنا به گزارشها در حمله عناصر
مسلح گروه تروريستي تكفيري داعش
به تيم خبري شبكه االخباريه سوريه در
ديرالزور «ابراهيم الحموي» تصويربردار
اين شبكه زخمي شد.

دکتر جالل میرزایی

بازگشت واقعگرايي در رويکرد قدرتهاي غربي

در شــروع بحران سوریه تلقي کشورهاي غربي و ســازمان ملل از نيروهاي مخالف رژيم اسد اين بود که اين
گروهها خاســتگاه دموکراتيک و مدني دارند و ميتوان با اتکا به آنها سوريه را در مسير دلخواه هدايت کرد .البته
قدرتهاي غربي تحوالت دموکراتيک را در کشورهاي خاورميانه در چارچوب حمايت و تقويت گروههاي غربگرا در
نظر ميگيرند .امروز با گذشت بيش از  5سال از آغاز بحران در سوريه ،نه تنها شاهد وجود نيروهاي دموکراتيک
قوي و مؤثر در سپهر سياسي سوريه نيستيم؛ بلکه در عوض سوريه به مامن و خاستگاه اصلي نيروهاي تروريستي
تبديل شدهاست که عمق تهديدشان از مرزهای خاورميانه عبور کرده و قلب اروپا را نشانه گرفته است .چنين امري
به کلي تصورات و باورهاي جهان غرب را از تحوالت ســوريه دگرگون کردهاست .از همین رو بتدريج اين فرضيه
در ذهن رهبران بلندپايه غربي شکل گرفت که راه ايمن ماندن از بحران سوريه نه در حذف اسد بلکه در تقويت و
حمايت از نيروهاي ارتش سوريه است.
در همين ارتباط روزنامه فرامنطقهاي
الشرق االوســط هم طي گزارشي اعالم
كرد :دو كشور مهم امريكا و روسيه كه از

ناظران صلح در سوريه به شمار ميروند
به توافقي در خصوص حل بحران سوريه
تا تابستان امسال رسيدهاند .به گزارش

همين منبع ،اين توافق بســيار به طرح
روســيه درباره مرحله انتقالي و شــكل
قانون اساســي ،حكومــت و انتخاباتي

عربستان ،امریکا را به خروج سرمایه سعودی ها تهدید کرد

ريــاض دولت باراك اوباما را تهديد كرد اگر اجازه دهد كنگره
اليحهاي را به تصويب رساند كه احتمال دستگيري اتباع عربستان
را در خاك امريكا افزايش ميدهد ،ميلياردها دالر سرمايه خود را
از اين كشور خارج ميسازد.
به گزارش نيويورك تايمز كنگره امريكا در صدد است اليحهاي
را به تصويب رســاند كه بر حسب آن اتباع ساير كشورها كه در
خاك امريكا مرتكب جرايم تروريستي ميشوند ،در خاك امريكا
تحت پيگرد و مجازات قرار گيرند .بر حسب قوانين كنوني امريكا،
متهمان ســاير كشــورها بايد براي محاكمه به كشورهاي مبدأ
تحويل داده شــوند .اگر اين اليحه تصويب شود ،راه براي انتشار
گزارشــي كه هفته قبل سناتور باب گراهام از انتشار آن در آينده
نزديك خبر داده بود ،هموار ميشــود .اين گزارش  27صفحهاي
پرده از نقش اتباع عربســتان در حمالت  11سپتامبر برميدارد.
انتشــار اين گزارش در كنار تصويب اليحهاي كه قرار است اين

هفته در كنگره مورد بررسي قرار گيرد ،در نهايت ميتواند منجر
به دستگيري اتباع سعودي صاحب نقش در حمالت  11سپتامبر
شود.
از همين رو عربســتان براي تحت فشار قرار دادن اوباما اعالم
كرده اســت ،اگر اليحه فوق تصويب شــود  750ميليارد دارايي
خود را كه نزد خزانهداري و ديگر نهادهاي امريكايي است ،از اين
كشور خارج ميكند .هرچند عملي كردن اين تهديد و فروش و
خروج داراييهاي عربستان از امريكا كار سادهاي نيست و ميتواند
همانند يك تيغ دو دم اقتصاد بيمار عربستان را نيز نشانه گيرد .با
اين حال در پي اين تهديدها دولت امريكا مخالفت خود با تصويب
اليحــه فوق را اعالم كرد و مدعي شــدف تصويب اين اليحه راه
را براي تالفي ديگر كشــورها نسبت به اتباع امريكايي باز خواهد
كرد .گزارشها حاكي اســت ،در جلســه محرمانهاي كه مشاور
وزيرخارجه امريكا و يك مقام ارشــد پنتاگون در آن ســخنراني

كردند ،هشدار داده شد تصويب اين اليحه از سوي كنگره ميتواند
سربازان و مردم امريكا در نقاط مختلف جهان را در معرض خطر
و اقدامات تالفي جويانه قرار دهد .بويژه كه ســربازان امريكايي
داراي پروندههاي حقوقي بسياري در اقصي نقاط جهان هستند.
اوباما رئيس جمهوري امريكا قرار است در روزهاي پاياني اين
هفته براي ديدار با ملك سلمان پادشاه سعودي راهي رياض شود.
انتظار ميرود بخشــي از مذاكرات دو طرف بر سر اليحه مزبور و
انتشار گزارش نقش اتباع سعودي در حمالت  11سپتامبر باشد.
برخي سناتورهاي امريكا عالوه بر تالش براي انتشار اين گزارش و
تصويب اليحه محاكمه متهمان تروريسم خارجي در خاك امريكا
خواهان منع فروش تسليحات به عربستان هستند.
روابط امريكا و سعودي در چند سال گذشته به داليل مختلفي
از جمله امضاي توافق هســتهاي با ايران و نيز جنگ ســوريه با
تنشهايي روبه رو بوده است.

میانجیگری حزباهلل لبنان بین جریانهای شیعی عراق
تداوم بحران در عراق و نگراني از فرو افتادن
اين کشور به ورطه جنگهاي داخلي ،گروههاي
توگوهاي
شيعي عراق را مجاب به برگزاري گف 
فراگير در لبنان با حضور سيد حسن نصراهلل دبير
کل حزب اهلل لبنان کرد.
به گــزارش روزنامــه مســتقل رأي اليوم،
مذاکرات گروههاي شــيعي کــه با ميانجيگري
حزب اهلل در لبنان برگزار شــد ،اميدها را براي
رســيدن طرفين به توافقي پايــدار براي حل
بحران پيش آمده با توجه به وزن شــخصيتي و
احترام نصراهلل در ميان جريانهاي شيعي عراق
بيشتر کرده است .بنا به گزارشها در اين ديدار
عالوه بر مقتدا صدر،جواد شهرســتانی ،معاون
آیتاهلل ســید علی سیســتانی و نوری مالکی،
نماينده نخست وزیر سابق عراق حضور داشت.
توگوها خبر ميرسد دبيرکل حزب
از محل گف 
اهلل لبنــان مقتــدی صدر را قانع کــرده که به
اعتصاب حامیانش در منطقه الخضراء در مرکز
بغداد که از دو هفته قبل و در اعتراض به عملی
نشــدن اصالحات حیدر العبادی ،نخست وزیر
این کشور آغاز شده ،پایان دهد .از سوي ديگر
حســن نصراهلل در تالش براي نزديک ساختن
جريان صدر با نوري المالکي نخست وزير سابق

عراق است .اين دو جريان برسر نحوه و چگونگي
اصالحــات در عــراق اختالف شــديد دارند از
اين رو برخــي از ناظران منطقهاي ابراز اميدوار
کردهانــد که دبيرکل حــزب اهلل بتواند؛ اين دو
جريان را بار ديگر در مســير واحد و همکاري

مانيتورينگ

ايندين اكســپرس (هند) :باراك اوباما ،رئيس
جمهوري امريكا  21آوريــل ( 4روز ديگر) در تولد 90
سالگي ملكه اليزابت شركت خواهد كرد .اين آخرين سفر اوباما به انگليس در كسوت رياست جمهوري
به شمار ميرود.

جويانه قرار دهد .جريانهاي عراقي قرار است
پس از ديدار با حسن نصراهلل با نبيه بري ،رئیس
پارلمان لبنان نیز دیدار کنند .همزمان با آغاز
رايزنيهاي گروههاي عراقي براي حل بحران در
عراق ،فؤاد معصــوم رئیسجمهوري عراق طي

عکس روز

اظهاراتي خواهان پایان سهمیهبندی حزبی شد
و بر حق تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان در
بیان نظر خود تأکید کرد.
ادامه کشمکش های سیاسی در عراق
متعاقب با افزايش تالشها از سوي جريانهاي
عراقــي براي حل بحــران ،از داخل عراق خبر
ميرســد که تحصن و اعتصابــات در پارلمان
کمــاکان ادامه دارد .از ســوي ديگر گروههاي
عراقــي در تجمعی در مرکز بغــداد از تحصن
کنندگان در پارلمان حمایت کردند .به گزارش
ايرنا ،هزاران تن از اهالــی بغداد در حمایت از
 170نماینده متحصــن در پارلمان در میدان
التحریر تجمع کرده و خواستار ادامه تحصنها
تا اجرای کامل اصالحات و برکناری رؤســای
ســه گانه از قدرت شدند .گزارشها همچنين از
عدم برگزاري جلســه پارلمان به دليل شرايط
نامناســب امنيتي حکايت دارد .قــرار بود در
نشســت ديروز برای تعیین رئیــس و اعضای
هیات رئیسه جدید پارلمان جلسه برگزار شود.
اين اتفاق در حالي صورت ميگيرد که پيشــتر
جمعی از نمایندگان پارلمــان در اولین گام با
جمعآوري  170رأی ســلیم الجبــوری را از
رياست پارلمان برکنار کردهاند.

بازگشت به خانه

رويترز (امريكا) :بر اساس گزارش تحليلي جديد
پنتاگون ،تا سال  2019ميالدي يك سوم زيرساختهاي
نظامي و نيــروي هوايي امريــكا در زمره محصوالت و
زيرساختها و نيروهاي مازاد اين كشور قرار ميگيرند و ديگر نيازي به آنها نخواهد بود .اين در حالي
است كه بودجه باالي نظامي امريكا همواره نارضايتيهايي را به دنبال داشته است.
اي اف پي (فرانســه) :پس از آنكه وزارت جنگ
رژيم صهيونيســتي «اشــتباهاً» پيكر يكي از شهداي
فلسطيني را به خانوادهاش تحويل داد ،بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم صهيونيستي رسماً دستور داد
پيكر شهداي فلسطيني را به خانوادههايشان تحويل ندهند .اين سياست از مدتها پيش از بيم حضور
پرشور فلسطينيان در مراسم خاكسپاري شهدا اعمال ميشد اما دستور رسمي آن صادر نشده بود.

عكسAP :

پس از پسلرزههاي سياســي که افشاي «اســناد پاناما» به وجود آورد5 ،
اقتصــاد برتر اروپا توافق کردند که با هم مبادله اطالعاتي در زمينه مالکيتها
و داراييهاي فردي داشته باشند و مانع فرارهاي مالياتي و پولشويي شوند.
به گــزارش نيويورک تايمز ،در اين توافقنامه که آلمان ،انگليس ،اســپانيا،
ايتاليا و فرانسه در واشــنگتن در آستانه اجالس بهاره صندوق بينالمللي پول
امضا کردهاند ،مقرر شــده اســت که اطالعات مالي و دارايي کشورها بيش از
پيش شفاف شــود .جورج آزبورن ،وزیر دارایی انگليس درباره اين توافق گفت:
«امروز ضربه دیگری به کســانی وارد شــد که میخواهنــد بهطور غیرقانونی
از پرداخــت مالیات بگریزنــد و ثروت خود را در گريزگاههــاي مالیاتی پنهان
کنند .انگليس با کمک شــرکای بزرگ خود در اروپا میکوشــد مالکان اصلی
شرکتهای برونمرزي صوری را شناسایی کند».خوزه گوریا ،دبیرکل سازمان
همکاری و توســعه اقتصادی نيز با اشــاره به اين نکته که دولت پاناما پذيرفته
اســت طبق اســتانداردهای جهانی برای گزارشهای مالیاتی عمل کند ،گفت:
«اگر آنها این کار را بهطور کامل انجام دهند ،خبر خوبی اســت و ما باید از آن
استقبال کنیم».عالوه بر اين ،اتحادیه اروپا يک هفته پس از فاش شدن «اسناد
پاناما» مقــررات جدیدی را برای نحوه اعالم فعالیت شــرکتهای چندملیتی
پیشنهاد کرد تا به موجب آن از توافقهای پشت پرده برخی دولتهای اروپایی
با شرکتهای چندملیتی برای کاهش حجم مالیات بر درآمدها پیشگیری شود.
ëëصورتحساب مالياتي پوتين منتشر شد
همزمان با موج رســانهاي عليه والديمير پوتين در افشاي اسناد شرکت
حقوقي موســاک فونسکا ،وي صورتحســاب مالياتي خود را منتشر کرد .بر
اساس اظهار نامه مالياتي والديمير پوتين وي در سال  ،2015هشت ميليون و
 900هزار روبل معادل يکصد و هجده هزار و دويست يورو درآمد کسب کرده
است که اين مبلغ نسبت به سال  ،2014يک ميليون و  300هزار روبل بيشتر
است.براساس اين اظهارنامه ،وي همچنان مالک يک آپارتمان هفتاد و هفت
متر مربعي ،پارکينگ ،ســه خودروي متعلق به دوران اتحاد جماهيرشوروي
سابق و يک کاروان متصل به خودرو است.

پاپ فرانسيس ،رهبر كاتوليكهاي جهان ،براي نشان دادن حمايت خود از پناهجوياني كه
در صدد رسيدن به اروپا هستند ،به يونان سفر كرد و در جزيره لسبوس اين كشور از يكي از
اردوگاههاي پناهجويان كه محل اسكان بيش از  ۳هزار پناهجو است ،ديدار كرد .وی در پایان
این دیدار  12نفر از مهاجران ســوری را با خود به واتیکان برد .به گزارش بيبي سي ،جزيره
لسبوس سال گذشته ميالدي يكي از نقاط اصلي مورد توجه پناهجوياني كه قصد دارند خود را
به كشورهاي اروپايي برسانند ،بود .پس از توافق ماه گذشته ميالدي بين تركيه و اتحاديه اروپا

عكسAlmanar:

اروپا

براي جلوگيري از موج پناهجوياني كه راهي كشورهاي اروپايي هستند ،در حال حاضر هزاران
پناهجو در جزيره لسبوس گرفتار شدهاند .بر اساس توافق تركيه با اروپا ،در ازاي هر پناهجويي
كه از يونان به تركيه بازگردانده ميشــود ،يك پناهجوي سوري ساكن اردوگاههاي تركيه به
كشــورهاي اروپايي فرستاده ميشود .كاردينال آنتونيو ماريا ويجليو ،مقام واتيكان كه مسأله
پناهجويان را بررسي ميكند ،گفته است ،براساس اين توافق با پناهجويان همانند ابزاري براي
دادوستد رفتار ميشود وشأن و اعتبار انساني پناهجويان ناديده گرفته ميشود.

عكسReuters:

نشست سران سازمان همكاري اسالمي در استانبول
روز جمعه در حالي به كار خود پايان داد كه عربســتان
ســعودي نهايت تالش خود را براي بهره بردن از نفوذش
در اين ســازمان و رسيدن به اهداف سياسي و منطقهاي
خود به كار بست.
اعمال نفوذ در سازماني كه مقرش در جده قرار گرفته و اياد المدني ،دبيركل
آن اصالت ســعودي دارد و از چهرههاي شــناخته شده حامي وهابيت سعودي
است كار دشــواري براي مقامهاي آلسعود نبود .از سوي ديگر ،وعدههايي كه
عربســتان ســعودي به كشورهاي عضو اين ســازمان و اتحاديه عرب و شوراي
همكاري خليج فارس مبني بر كمكهاي مالي وسوسهبرانگيز ميدهد ،همسويي
برخي از اين كشــورها با رياض بويژه كشورهايي را كه وضعيت اقتصادي خوبي
ندارند آسان ميكند.
در  5سال اخير كه اكثر سياســتهاي خارجي رياض در منطقه با شكست
مواجه شده و در جبهه ســوريه ،يمن ،عراق ،بحرين و ...نتيجه مطلوب خاندان
آلســعود حاصل نشــده اســت ،مقامهاي ســعودي چاره را در تطميع مالي
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ،اتحاديه عرب و سازمان همكاري
اســامي ديدهاند و در عوض با مطرح كردن خواسته خود مبني بر قرار گرفتن
نام حزباهلل لبنان در فهرســت سازمانهاي تروريستي ،برخي از اين كشورهاي
عضو را با خود همراه كردهاند.
عالوه بر اين ،حضــور قدرتمندانه ايران براي حــل بحرانهاي منطقهاي و
جلوگيري از نفوذ وهابيت ســعودي در خاورميانه باعث شــده است ،عربستان
از تمام ابزارهاي سياســي و اقتصادي خود براي به انزوا كشــيدن ايران و تغيير
بازي در شطرنج سياسي منطقه به نفع امريكا استفاده كند اما تاكنون تمام اين
تالشها با شكست مواجه شده است.
البته اقدامهاي ضدايراني رياض پس از حادثه ســفارت عربستان سعودي در
تهران شتاب بيشتري به خود گرفت طوري كه خاندان آلسعود درصدد تشكيل
جبههاي عليه ايران بويژه در اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليجفارس برآمد.
جبههاي كه اين كشور تاكنون موفق به تشكيل آن نشده است.
با اين حال آنچه مسلم اســت ،تمام برنامهريزيها و سياستهاي عربستان
ســعودي براي منزوي كردن ايران و محور مقاومت در راستاي ايجاد فضا براي
حضور ناتو در منطقه صورت ميگيرد .رياض همچنين مايل است روابط  6كشور
عضو شــوراي همكاري خليج فارس با رژيم صهيونيستي بدون هيچ محدوديتي
انجام شــود و به طور علني باشد .از همين رو احتمال ميرود در روزهاي آينده
شاهد بازگشــايي سفارتهاي رژيم صهيونيســتي در قطر ،امارات و در نهايت
عربستان باشيم.
گذشته از آن ،يكي از اهدافي كه عربستان سعودي در نشست سران سازمان
همكاري اســامي دنبال ميكرد ،ميانجيگري بين مصر و تركيه و آشتي دادن
اين دو كشــور با هدف تشــكيل ائتالف و بهرهگيري از اين ائتالف در روزهاي
آينده بود .در همين راســتا ،ملك ســلمان ،پادشاه سعودي به مصر سفر كرد و
پس از آن به استانبول رفت تا در نشست سازمان همكاري اسالمي شركت كند
و در حاشيه اين نشســت به اختالفهاي عميق آنكارا – قاهره پايان دهد .اين
هدف رياض نيز محقق نشد و ناكامي ديگري براي ملك سلمان رقم خورد زيرا
دو كشــور با وجود روابط نزديكي كه با عربستان سعودي داشتند حاضر نشدند
اختالفها را كنار بگذارند.
ســقوط دولت محمد مرسي كه وابسته به اخوانالمسلمين مصر بود ،بقدري
براي تركيه ناگوار است كه حاضر نيســت دولت عبدالفتاح السيسي را بپذيرد.
مقامهــاي مصر نيز از دخالتهاي متعدد تركيه در امور داخلي خود ناخرســند
هستند.
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با آزادســازي پالميرا از چنگ داعش هر روز گروه جديدي از ساكنان اين شهر راهي
موطن خود ميشوند .نوجواني در يكي از خيابانهاي اين شهر كنار تمام دارايي خانوادهاش
نشسته تا ساير اعضاي خانواده آنچه از خانه باقي مانده است را سامان بدهند.

در پــي دامنه دار شــدن اعتراضات
درمصر در واكنش به واگذاري دو جزيره
«تيران» و «صنافير» از ســوي قاهره به
عربستان ،موج اعتراضات در مصر رنگ و
بوي سياسي گرفته و گروههاي معترض
خواستار كنارهگيري السيسي از قدرت
شدند .به گزارش پرس تي وي ،هزاران
نفر از معترضــان مصري در اعتراض به
اقدام قاهره در واگذاري دو جزيره تيران
و صنافير به عربستان سعودي ،خواستار
ترك قدرت از سوي عبدالفتاح السيسي
شــدند .تظاهركننــدگان در قاهــره با
ســردادن اين شعار كه حكومت نظامي
بركنار بايد شــود خواهان بازنگري در
توافقنامه دريايي ميان مصر و عربستان
شدند .از ديگر شهرهاي بزرگ مصر نيز
خبر ميرسد كه در استانهاي «شرقيه»
و «جيزه» نيز هزاران معترض مصري با
حضور در خيابانها بر تداوم اعتراضات
تا ترك السيســي از قدرت خبر دادند.
نگرانــي مقامات مصري زماني بيشــتر
شد كه معترضان شــعارهايي در حد و
اندازه ســال  2011سر ميدادند و مثل
آن دوران خواســتار تغيير سياسي در
كشورشان هستند .در همين راستا پليس
مصر در استان جيزه برخي معترضان را
دستگير و همچنين از گاز اشك آور براي
متفرق كردن آنان استفاده كرده است.
دولت مصر شامگاه شنبه ( 21فروردين)
از امضاي توافقنامه مــرز دريايي ميان
قاهره و رياض خبر داد كه بر اساس آن،
دو جزيره اســتراتژيك تيران و صنافير
در درياي ســرخ در آبهاي سرزميني
عربستان قرار ميگيرد.

دو خط خبر
اتحاديــه اروپــا از ســرگيري
ســاخت ديــوار نژادپرســتانه حائل
توسط رژيم صهيونيستي در نزديکي
شــهر بيت لحم در کرانــه باختري
اشــغالي را محکوم کرد .به گزارش
خبرگزاري فرانســه ،ديوارحائل پس
از تکميل شدن ،دسترسي حدود ۶۰
خانواده فلســطيني را به زمينهاي
کشاورزي خود محدود خواهد کرد و
بر زندگي و معيشت آنان تأثير منفي
خواهد گذاشــت .فلسطينيان نگران
هستند که ســاخت اين ديوار منجر
به گســترش احتمالي شهرکهاي
صهيونيستي شود.
 پاکســتان گزارشهاي کمک
مالي آژانس جاسوســي اين کشور
به شــبکه حقانــي بــراي عمليات
انتحاري عليه مقر ســيا در ســال
 2009در افغانســتان را رد کــرد.
به نوشــته روزنامــه داون ،در يکي
از اســناد محرمانه اطالعاتي امريکا
ادعا شده اســت ،آژانس جاسوسي
پاکستان براي انجام حمله انتحاري
ســال  2009در افغانســتان به اين
گروه  200هــزار دالر پول پرداخت
کرده است ،حملهاي که مرگبارترين
عمليات عليه يــک پايگاه متعلق به
سيا در افغانستان محسوب ميشود.
اين ســند افشا شــده روي سايت
دانشگاه جورج واشنگتن قرار گرفته
است.
 پليــس انگليس از کشــف يک
شبکه مخفي تروريستي که با حمالت
مرگبار پاريس و بروکسل ارتباط داشته،
خبر داد .به گزارش خبرگزاري فرانسه،
به دنبــال تحقيقات ضد تروريســتي
سرويس جاسوســي و اطالعات داخلي
انگليس (ام آي  )5و مقامات امنيتي در
فرانسه و بلژيک اين شبکه که متشکل
از چهار مرد و يک زن بود؛ شناســايي و
متالشي شد.
 آنگال مــرکل صدر اعظم آلمان
اعالم کرد که بــا تعقيب قضايي جان
بويمرمــان از کمدينهــاي مشــهور
آلماني که اخيراً در يک کليپ ويديويي
رجب طيــب اردوغــان رئيسجمهور
ترکيــه را به باد انتقــاد گرفت ،موافق
اســت .بويمرمان اخيراً در يک کليپ
ويدئويــي ،رجــب طيــب اردوغان را
بشــدت مورد انتقاد قرار داده و وي را
«ديکتاتور» خطاب کرده است.
 شــوراي امنيت ســازمان ملل
آزمايش موشــکي ناموفق کره شمالي
را محکــوم کرده و اين اقدام را «نقض
آشــکار» قطعنامههاي ســازمان ملل
خواند و هشــدار داد اقدامات تنبيهي
بيشــتري عليه پيونگ يانــگ اتخاذ
خواهد کرد.به ادعاي کره شمالي ،اين
کشــور در ماههاي اخير دستاوردهاي
زيادي در زمينه صنايع موشکي داشته
اســت که ميتوان به ساخت کالهک
هستهاي مينياتوري ،آزمايش موشک
قاره پيما و ساخت موتور موشک که با
سوخت جامد کار ميکند ،اشاره کرد.

