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عمرالبشیر :امنیت عربستان
مقدم برامنیت سودان است!

عمرالبشیر ،رئیس جمهورسودانکه سرسپردگی اش به آل سعود روز به روزنمایان ترمی شود ،درمصاحبه با روزنامه عربستانی عکاظ روابط
خود با سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان را رابطهای قدیمی وعالی توصیف وتصریحکردکه امنیت عربستان برامنیت سودان مقدم است
وعربستان برای ما خط قرمزاست .عمرالبشیراکنون به دلیل جنایتهای جنگیاش دردارفورتحت پیگرد دادگاهکیفری بینالمللی است.

تحلیل روز

بازاراتهام زنی

حمله هوایی ترکیه علیه پ.ک.ک وبازداشت50طرفدارگولن

دکتر صالح زمانی
international@khorasannews.com

خودکرده را تدبیرنیست !
انفجار یک ش��نبه ش��ب درآنکارا ازچند لحاظ قابل ارزیابی
اس��ت .اوال نش��ان دهنده ناتوانی ترکیه درکنترل واش��راف
بر جریان های تروریس��تی درخاک اینکش��وراس��ت  .این
مسئلهکارنامه درخش��انی برای دولت اردوغان نخواهد بود
وسبب افزایش انتقاد های داخلی ازدولت وی خواهد شد.
ثانیا ،بدون ش��ک این اقدامات تروریس��تی ،فارغ ازاینکه
چهگروهی آن را انجام داده اند ،ناش��ی ازماجراجویی های
ش��خص اردوغان درس��وریه اس��ت .این ماجراجوییگاهی
سبب تضاد منافع ترکها با داعش میشود وگاهی به تداوم
چالش باکرد های شمال س��وریه می انجامد .این وضعیت
نا هماهنگ وبی پشتوانه درسیاست خارجی ترک ها سبب
می شود تا آنکارا دائم خود را درمعرض خطرتروریسم ببیند.
ثالثا ،اگردولت ترکیه نسبت به این واکنش های تروریستی
اقدام الزم و پیشگیرانه را انجام ندهد ،آینده ای خونین را در
برایکشورش رقم خواهد زد .وضعیت نابه سامان ترکیه هم
درراستای روابط با همسایگان وهم درراستای سیاستهای
منطقه ای جزافزایش خس��ارت ،عایدی دیگ��ری برای آن ها
نداشته اس��ت .آن ها باید بدانندکهگره زدن سرنوشت شان
به آن چه خاندان سعودی درنظردارند نه تنها موجب تزلزل
دولت رفاه وتوسعه خواهد شد بلکه حس غرورجامعه بزرگ
ترک ها را خدشه دارمیکند .بنابراین راه بازگشت ترک ها به
جامعه آرام جزبا تجدید نظردرسیاستهای اینکشورچه به
لحاظ داخلی وچه به لحاظ خارجی میسرنخواهد بود.

اندیشکده روز
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شمارکشته شدگان انفجارتروریس��تی یک شنبه ش��ب آنکارا به37تن رسید و
125نفرنیززخمیشدند.همزمانارتشترکیهاعالمکردکه9فروندجنگندهاین
کشوربامداددوشنبهمواضع«پ.ک.ک»درمناطقگاراوقندیل(شمالعراق)
را بمبارانکردند .بهگزارش آسوشیتدپرس ،مقامهای امنیتی ترکیه میگویند
شواهدی دردست دارندکه نشان میدهد مسئولیت این انفجارمتوجه پک
کاستویکیازبمبگذارانانتحاریزنیمتولدسال1992اهلشهرقارصدر
شرقترکیهاست.بااینحال،هنوزهیچگروهیمسئولیتحملهرابهعهدهنگرفته
است.درهمینحالحزبدموکراتیکخلق()HDPکهازکردهاحمایتمیکند
دربیانیهای این حمله را محکومکرده وگفته استکه شریک «درد و رنج عظیم
شهروندان»کشوراست .اما این حزب مکررا متهم میشودکه «خشونتهای»
حزبکارگرانکردستان را محکوم نمیکند و «شاخه سیاسی» پکک است؛
اتهامیکه اینگروه رد میکند .درمقابل،کردها همواره دولت اردوغان را متهم
میکنندکهارتشترکیهدرجنگسوریهبهبهانهمبارزهباداعشکردهاراسرکوب
میکند.رجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیهنیزدرپیاینحملهقولدادکه
تروریسمرا«بهزانودرآورد».ازسویدیگر،پلیسترکیهبیشاز49تنرادرآنکاراو
دیگرشهرهایترکیهدرارتباطباانفجاربازداشتکرد.همزمانبااینعملیات،
خبرگزاریدوغانترکیهازدستوردادستانشهراسپارتادرجنوبغربترکیه
برایبازداشت50تنازاعضایجماعتنورخبرداد.جماعتنوررافتحا...
گولنمخالفامروزومتحدسابقاردوغانرهبریمیکند.

مذاکره بدون دستورکار

اظهار نظر روز

دیمیستورا:شکستژنوپروندهسوریهرابهشورایامنیتمیبرد
مذاکرات صلح س��وریه درژنو ،درحالی آغازشده که دستورکارمشخصی برای
آن تعیین نشده است؛ بهگزارش اسکای نیوز ،با وجود اینکه فرستاده سازمان
ملل و دولت س��وریه همواره تاکیدکردهاندکه مذاکرات صل��ح باید بدون پیش
شرط آغازش��ود ،اما مخالفان همچنان برش��روط خود تاکید دارند؛ این قطب
بندیدرمذاکرات،باعثشدهاستتادیمیستورابدوندستورکاریجدیکه
طرفین به تحقق آن پایبند باشند ،طرفین را به میزمذاکرات بکشاند .بهگزارش
سانا،فرستادهسازمانمللبهسوریهاخیرااعالمکردهبودکهدرگفتگوها،درباره
مسائلاصلیازجملهبرگزاریانتخاباتوتدوینقانوناساسیدرآیندهصحبت
خواهدشد،امامخالفانهمچنانبردستورکارخود،یعنیایجاد«دولتانتقالی»
پافشاریمیکنند؛دردولتانتقالیمدنظرمخالفان،آنگونهکهادعامیکنند،
تروریستهاییکه مردم را میکشند ،یعنی اس��د! جایی ندارند .این خواست
مخالفان اما مورد قبول دولت س��وریه نیس��ت؛ بهگزارش خبرگزاری فرانس��ه،
بشارجعفری ،نماینده دائم سوریه ،درخواست معارضان برای پرداختن فوری
به موضوعگذارسیاس��ی درس��وریه را ردکرد وگفتکه «فعال چیزی به نام دوره
انتقالیوجودندارد».الوروفنیزتأکیدکردکهازطرحفدرالیسمحمایتنمی
کند و فقط مردم سوریه هس��تند که در این باره تصمیم می گیرند با وجود این
مخالفتها ،علی رغم توافق وآتش بس نسبی وشکننده درسوریه ،بحران این
کشورشکل پیش روندهای به خودگرفته اس��ت وآنگونهکه بیبی سیگزارش
داد ،حتی روسیه ازتشکیل یکگروه تازه مخالفان درسوریه
خبرداده اس��ت .بهگزارش العهد ،این بح��ران پیش رونده،
باعثشدهاستتادیمیستورادرتازهتریناظهارنظرخود،
جایگزینگفتگوها را بازگشت به جنگ بداند .دی میستورا
این گف��ت و گو ه��ا را«لحظه سرنوش��ت» نامی��د و گفت :در
صورتشکستمذاکرات،آیندهبحرانسوریهبهآمریکا
و روس��یه واگذارخواه��د ش��د .وی همچنین تهدید
کردکه اگرمذاکرات ازکارایی الزم برخوردارنباش��د،
پروندهسوریه،بهشورایامنیتارجاعخواهدشد.

والدیمیرمیخی اف:

فدرالیزاسیون یا بالکانیزاسیون سوریه؟

آلترناتیومرکل

پیروزی چشمگیرمهاجرستیزان درانتخابات 3ایالت آلمان
نتیجه انتخابات درسه ایالت «بادن وورتنبرگ»« ،راینلند فالتس» و «زاکسن
آلنهالت» آلمان اعالم شد وحزب راس��تگرای «آلترناتیوبرای آلمان» توانست
به پارلمان محلی هرسه ایالت راه یابد .این حزب راست افراطی ومهاجرستیز
که برای نخستین باردرانتخابات ایالتی آلمان شرکت میکند ،درمجموع62
کرسی را درسه پارلمان ایالتی به دست آورد .بهگزارش یورونیوز ،این حزبکه
تنها3سالازعمرشمیگذرد،ازمخالفانسرسختپذیرشمهاجراندرآلمان
است .این حزبکه درایالت ش��رقی آلمان طرفداران زیادی دارد ،با نتایجی
که دراین سه ایالت به دست آورده میتواندکار را برای ائتالف سه حزب اتحاد
دموکرات مسیحی(حزب حاکم) ،سوس��یال دموکرات وسبزها دشوارکند.
مردم آلمان باگزینش حزب «آلترناتیوبرای آلمان» در واقع به سیاس��ت های
پناهندگی آنگال م��رکل رای منف��ی دادند .پیش ت��ربس��یاری ازتحلیلگران و
مفس��ران آلمانیگفته بودندکه این انتخاب��ات موقعیت خانم م��رکل را برای
انتخابات سراسری پائیزسال آینده روشن خواهدکرد .بهگزارش خبرگزاری
آلمان ،موضع گیری صدراعظ��م آلمان در قبال پناهجوی��ان ومهاجران ،باز
گذاش��تن مرزهای آنکش��ور وعزیمت بیش از یک میلیون پناهجو درس��ال
 ،2015سبب شدهکه دموکرات-مسیحی ها شمار زیادی ازهواداران سنتی و
دست راستی خود را ازدست بدهند .پیروزی راستگرایان درسه ایالت درحالی
استکه ،هواداران آنها طی ماههای اخیربه تعداد زیادی ازمراکزنگهداری
پناهجویان حملهکرده و درمواردی آنها را به آتشکشیدهاند.

تحلیلگ��ر روس «والدیمی��ر
میخ��ی اف » درس��ایت «روس��یا
بیون��د هدلیانیز» نوش��ت« :دیگر
گزینه دول��ت واحد س��وریه وجود
ندارد» .آین��ده سیاس��ی و نظامی
س��وریه ممکن اس��ت دردو مقوله
«فدرالیزاسیون» یا «بالکانیزاسیون»گنجانده شود .منظور
این اس��تکه اگرس��وریه فدرالی نش��ود اینکش��وربه زور و
کشتاربه صورت بالکانی تجزیه خواهد شد .تفاوتیکه میان
فدرالی شدن وبالکانیزه ش��دن وجود دارد این استکه در
فدرالیزه یککش��ورچند قومیتی به چند ایالت خودمختار
تقس��یم می ش��ود ،اما زیرنظردولت مرکزی اداره می شود؛
اما منظورازبالکانیزه ش��دن تقس��یم وتجزیه یککش��وربه
چند ایالت همراه خشونت و درگیری است .به نظرمی رسد
دراین باره روسیه سه هدف مشخص را دنبال میکند :یکی
ازبین بردن تأثیرگذاری اکثریت سنیکه حضور روسیه را در
منطقه نمی پذیرد؛ دیگری تضمین تداوم حضور روسیه در
دریای مدیترانه برمبنای درخواست اقلیم «علوی نشین» و
سوم ،تش��کیل یک اقلیم کردی درکنار مرزهای ترکیه که با
قطع ارتباط اعراب وترکیه ،دیگ��رنمیگذارد نفت وگازی از
طریق سوریه روانه ترکیه ش��ود وازسوی دیگر ،صادراتگاز
روسیه به اروپا را تضمین خواهدکرد.

خبرهای متفاوت
برزیل

امارات

مصر

آشفتگی آمریکا ازبی ثباتی دراردن

تظاهرات میلیونی علیه روسف

برکناری وزیربه اتهام اهان��ت به پیامبر

اندیشکده شورای روابط خارجی نوشت :درسال2013شورای
روابطخارجیگمانهزنیهاییرادرچارچوبطرحیپژوهشی
با عنوان «بی ثباتیهای سیاسی دراردن» اشاعه دادکه درآن
دربارهتهدید«بیثباتی»در«پادشاهیاردن»هشداردادهبود.
محرومیتهایاقتصادی،کندیرونداصالحات،فسادگسترده
ونارضایتی درساختارهای عمدت ًا قبیلهای اینکشوررا تهدید
میکند .بح��ران هنگامی دراینکش��ورتش��دید میش��ودکه
قابلیتهایگسترش آن ،ازس��وریه به داخل سرازیرمیشود.
این بحران بیثباتی برای آمریکا هم مهم است؛ زیرا اردن برای
آمریکا ش��ریکی اس��ت اس��تراتژیک .بیثباتی اردن به ویژه در
سطحرهبریاینکشور،برایآمریکاخوابآشفتهاست.اردن
بایددرداخلدستبهاصالحاتبزندودرخارج،بابحرانهای
پیرامونی نظیر پناهندگان ،با رویکردی منطقی مواجه ش��ود.

درشهرهای مختلف برزیل میلیون ها نفردست به
تظاهراتاعتراضیعلیهدیلماروسف،رئیسجمهور
زدند.برزیلدرحالحاضردررکوداقتصادیعمیقی
فرو رفته ومعضل فساد مالی دردولت به این بحران
دامنزدهاست«.دیلمابایدبرکنارگردد»«،ماخواهان
استعفایفوریهستیم»و«سیاستمدارانفاسدباید
بروند» ازجمله ش��عارهایی بودکه م��ردم درجریان
این تظاهرات اعتراضی س��ردادند .این نخس��تین
باربودکه احزاب اپوزیس��یون برزیل نی��زفعاالنه در
س��ازمان دهی تظاهرات علی��ه رئیس جمه��وراین
کشورش��رکت داش��تند .دوران ریاس��ت جمهوری
دیلما روس��ف رس��ما درس��ال2018پای��ان می یابد.

نخس��ت وزیرمصر ،وزیردادگس��تری اینکش��ور را
پس ازاظه��ارات اخیرشکه ازس��وی االزهراهانت
به پیامبر (ص) تلقی ش��د ،برکنارک��رد .احمدالزند
درگفت وگوبا یک ش��بکه تلویزیونیگفت��ه بود ،هر
شخصیکه به وی وخانوادهاش اهانتکند را ازنظر
حقوقی مورد پیگرد قرارخواهد داد وحتی اگرفردی
کهتوهینکردهپیامبر(ص)باشدبایدمجازاتشود.
البته وی بعداگفت اس��تغفرا ...العظیم .اظهارات
این مق��ام مصری واکن��ش س��ریع االزه��ر را در پی
داش��ت .الزند ،دومین وزیردادگستری مصراست
که به دنبال اظه��ارات جنجالی اش درکمتراز یک
سال برکنارمیشود.

(ص)
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کره شمالی

ناپدید شدن جنگنده اماراتی درعدن

تهدیدپیونگ یانگ به محوکردن منهتن

اماراتمتحدهعربیاعالمکردکهیکیازهواپیماهای
جنگی اینکش��ورکه در یمن مشغول عملیات بوده،
ناپدیدشدهاست.بهگزارشخبرگزاریرسمیامارات
ایناولینباراستکهاعالمشدهیکجتجنگیاین
کشوربرفرازیمندرحالعملیاتناپدیدشدهاست.
امارات یکی ازچندکشورائتالفی به رهبری سعودی
استکهعلیهمردمیمندستبهعملیاتنظامیزده
است.همزمانبهگزارشالمیسره،یکمنبعنظامی
یمنیگفت اصابت موش��ک بالس��تیک قاه��ر1-به
پایگاهنظامیالعنددراستانلحجیمنبهکشتهشدن
47مزدوروابس��ته به متج��اوزان وانهدام تع��دادی از
هواپیماهایجاسوسیآمریکاییمنجرشد.

کره ش��مالی اعالمکرد با آزمایش هسته ای پیشین
ای��نکش��ور و دس��تیابی آن ب��ه بم��ب هیدروژنی،
قادراس��ت ،منهتن (از قدیمی ترین مناطق ش��هر
نیوی��ورک)را از روی زمین محوکن��د .پیونگ یانگ
مدعی شد ،تمام فناوریهای مورد نیازبرای مقابله
با اقدامات خصمانه ازس��ویکره جنوب��ی وآمریکا
را دارد .ای��ن اظه��ارات درحال��ی بیان می ش��ودکه
واشنگتن وسئول رزمایش مشترک ساالنه خود را در
خاککره جنوبی آغازکردند .تنشها درشبهجزیره
کره اززمانیکه پیونگیانگ چهارمین آزمایش اتمی
خود را درماه ژانویه انجام داد و پس ازآن هم دست به
پرتاب موشک ماهواره بر زد ،به اوج خود رسید.

ژاپن نینجا استخدام میکند
بیبی س��ی :ادارهگردش��گری اس��تان آیچ��ی در ژاپ��ن برای
اس��تخدام تمام وقت  6نینجا آگهی اس��تخدام داده اس��ت.
این ش��ش نینجا برای رونق بخشیدن بهگردش��گری در قلعه
تاریخیناگویاماهانهمعادل 1600دالرحقوقدریافتخواهند
کرد .وظیفه این افراد اجرای حرکات آکروباتیک ،اس��تفاده از
سالحهایمعروفنینجاهاوعکسگرفتنباگردشگراناست.

نوکیا،105گوشی مورد عالقه داعش
الی��وم الس��ابع  :اعض��ای داع��ش عمدت��ا از تلف��ن
هم��راه «نوکی��ا  »105اس��تفاده میکنن��د .عل��ت اصل��ی
اس��تفاده آن ه��ا از ای��ن ن��وع تلف��ن هم��راه آن اس��ت ک��ه
س��رکردگان ای��ن گ��روه هش��دار داده ان��د تلف��ن هم��راه
نیروهایشان نباید مجهز به دوربین یا برنامه ریزی پیشرفته
باش��د ،همچنین قیمت آن فقط 30دالراس��ت.
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