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اخبار دیپلماسی
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

از توافق بین ایران و 5+1
حمایت میکنیم

رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه
نسبت به احتمال حمله تروریستها به تأسیسات
اتمی در کشورهایی که امنیت کافی ندارند ،هشدار
داد و گفت که امیدوار اس��ت ای��ران و  5+1از طریق
گفتوگو به توافق نهایی برس��ند .به گ��زارش ایرنا
«یوکیا آمان��و» درباره توافق گ��روه  5+1و ایران نیز
گف��ت :آژانس هم��واره بر یافتن راهحل��ی از طریق
مذاکره تأکید کرده اس��ت و ما هر زمان که توافقی
حاصل شود ،از آن استقبال میکنیم .او گفت :آژانس
با طرفهای گفتوگو در ارتباط است و جایی که نیاز
باشد،کمکمیکنیم،اماماطرفمذاکرهنیستیم.
در دیدار معاون اول نخستوزیر کرواسی

الریجانی :دستیابی به توافق هستهای
دور از انتظار نخواهد بود

ظریف:

غرب و اروپا باید اعتماد
ایرانیان را بهدست بیاورند
وسنا پوسیج معاون اول نخس��توزیر و وزیر امور
خارجه کرواسی که به جمهوری اسالمی ایران سفر
کرده اس��ت ،با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کش��ورمان دیدار و گفتوگو کرد .بهگزارش ایسنا،
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار تصریح کرد:
سفر وزیر امور خارجه کرواسی به جمهوری اسالمی
ایران میتواند زمینه گسترش مناسبات دو کشور در
همه حوزهها را فراهم کند .وی با اشاره به مذاکرات
هستهای بین گروه  5+1و جمهوری اسالمی ایران،
تأکید کرد :غ��رب و اروپا باید اعتماد م��ردم ایران را
بهدستبیاورند.
نیویورک تایمز:

خرابکاران توافق هستهای
باید متوقف شوند
روزنامه نیویورک تایمز نوشت :آمریکا و ایران باید
با اقدامات معقول فرصت را از اسراییل و تندروهایی
ک��ه مترص��د خراب��کاری سیاس��ی در راه حصول
توافق هس��تهای هس��تند ،بگیرند .به گزارش ایرنا،
تفسیرنویس این روزنامه آمریکایی ادامه داده است:
چنانچه مذاک��رات پی در پی ب��دون دادن امتیاز به
ایران ادامه داش��ته باش��د ،این یک موهبت بزرگ
برای تندروهاست و آنها را ترغیب خواهد کرد برای
خرابکاری در گف��ت وگوها از هی��چ فرصتی دریغ
نورزند .نویسنده نیویورکتایمز در ادامه تفسیر خود
افزود :مذاکرات هستهای ایران به چند راه حل خالق
دست یافته اس��ت ،اما به یک سازش مهم سیاسی
بزرگ نیاز مب��رم و عاج��ل دارد .اگر تا م��اه مارس
چارچوب توافق به دست نیاید ،این امکان وجود دارد
کهگفتوگوهادرباتالقبنبستفرورود.خرابکاران
روند مذاکرات هم در  2س��و و هم در تل آویو حضور
دارند .برخی سخت در تکاپو هستند دستان اوباما یا
رئیس جمهوری آینده آمریکا را برای س��بککردن
منطقی تحریمهای ای��ران ببندند و اقت��دار او را در
این امر مهار کنند .تندروها مذاکرات هس��تهای را
فرصتی مغتنم برای امتیاز گرفتن در داخل میدانند
وبیدلیلنیستکهبرتالشهایشانبرایجلوگیری
ازحصولیکتوافقبزرگافزودهاند.
کاردار ایران در آرژانتین:

«دیپلماسی موازی»
میان ایران و آرژانتین وجود ندارد
کاردار س��فارت جمه��وری اس�لامی ای��ران در
بوئنوسآیرس ،اتهامات مطرح شده از سوی «آلبرتو
نیسمان» دادس��تان پرونده انفجار مجمع یهودیان
آرژانتی��ن (آمیا) مبن��ی بر وجود یک «دیپلماس��ی
م��وازی» می��ان دو کش��ور را در ای��ن پرون��ده رد
کرد«.احمدرضا خیرمند» کاردار جمهوری اسالمی
ایراندربوئنوسآیرسدرواکنشبهفضاسازیهاعلیه
ایران ،در مصاحبهای ب��ا روزنامه «پروفیل» که دیروز
دوش��نبه بازتابی گسترده در رس��انههای آرژانتینی
داشته اس��ت ،گفت« :امضای یادداشت تفاهم میان
دو کشور با هدف همکاری برای کشف حقیقت بود».
کاردار ایران تصریح کرد« :جمهوری اس�لامی ایران
همواره حمله به آمیا را محکوم کرده و آمادگی خود را
برای همکاری جهت کشف حقیقت در این ماجرا ابراز
داشته است ».وی خاطرنشان کرد :امضای یادداشت
تفاهم ب��ا آرژانتین نیز همین ه��دف همکاری برای
کشف حقیقت را دنبال میکرد .خیرمند یادآور شد:
همانطور که در سپتامبر  ،2013دکترمحمدجواد
ظریف وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی ایران
به هکتور تیمرم��ن همتای آرژانتین��ی خود گفت،
یادداشتتفاهممذکوردرایرانمعتبراست.

اخبار جهان
آغاز گردهمایی مخالفان
سوری در مسکو

حزب چپگرای رادیکال یونان با پیروزی در انتخابات سراسری این کشور ،قدرت را به دست گرفت
ش�هروند| پی��روزی حزب چ��پرادی��کال در
انتخابات سراس��ری یونان ،اروپا را در شوک فرو برد.
این نخس��تینبار اس��ت که یک ح��زب چپگرا که
مخالف سیاستهای ریاضت اقتصادی در اروپا است،
در یک کش��ور عضو اتحادیه اروپا به قدرت میرسد.
سیریزا  44ساله از این پس بهعنوان رئیسجمهوری
و آلکسیس سیپراس بهعنوان نخس��توزیر یونان،
قدرت را در دس��ت خواهند گرفت .حزب چپگرای
سیریزا توانست در انتخابات سراسری  149کرسی
از  300کرس��ی پارلمان یون��ان را به خود اختصاص
دهد .اگر حزب س��یریزا میتوانس��ت تنها  2کرسی
دیگ��ر را از آن خود کند ،میتوانس��ت با در دس��ت
داشتن اکثریت قاطع پارلمان ،بدون اینکه با حزبی
دیگر ائتالف کند ،دولت جدید یونان را تشکیل دهد
اما حزب «دموکراسی جدید» به رهبری آنتونیوس
س��اماراس ،که وابس��ته به دولت قبلی یونان است
توانست  76کرس��ی را از آن خود کند .به این ترتیب
سیریزاناچارازتشکیلائتالفبرایشکلدادندولت
است.نکتهجالبدیگردرخصوصدولتیکهدرآینده
نزدیک در یونان بر س��ر کار خواهد آمد این است که
آلکسیس س��یپراس ،جوانترین نخستوزیری که
اروپا در 150سال اخیر به خود دیده است .سیپراس،
که پیشتر بهعنوان یک فعال حزب جوان کمونیست
در عرصه سیاسی یونان فعالیت میکرد روز گذشته
در مقابل هزاران نفر از حامیان خود از «روزهای بهتر
برای یونان» س��خن گفت و اعالم کرد که «روزهای
فالکتیونانبهپایانرسیدهاست».
اما سیپراس که پیشتر در کمپین انتخاباتی خود
مواضع بس��یار تندی علیه اتحادی��ه اروپا و صندوق
بینالمللی پ��ول درخصوص بده��ی 269میلیارد
دالری یونان بر زبان آورده است ،روز گذشته اندکی
لحن خود را نرمتر کرد اما اعالم کرد که درخصوص
این بدهی با این دو نهاد بار دیگر مذاکره خواهد کرد.
سیپراس گفت« :دولت جدید یونان برای نخستین
بار آماده همکاری و مذاکره با اتحادیه اروپا بر مبنای
منافعدوطرفهوراهحلهایمنصفانهاست».
اقتصاد ورشکسته یونان
اقتصاد یونان درس��ال  1974ک��ه دولت نظامی
س��قوط کرد ،روند نزولی را در پیش گرفت و هزاران
ب و کار در این کش��ور تعطیل ش��د .درآمدها
کس�� 
کاهش یافته و هزینهها افزایش یافت و نرخ بیکاری
در میان جوانان به بیش از 50درصد رسید .در عین
حال ،بدهیه��ای عمومی یونان درس��ال  ،2010از
146درصد در مقایس��ه با تولید ناخال��ص ملی ،به
175درصد درسال گذشته افزایش یافت که یونان را
در بحث بدهیهای عمومی در مقام دوم جهان قرار
میدهد .در چنین شرایطی بود که دولت قبلی یونان
مجبور شد زیر بار سیاستهای ریاضت اقتصادی و
کاهش هزینههای عمومی برود تا بتواند برای درمان
دردهایاقتصادکشور،ازکمکهایمالیکشورهایی
نظیر آلمان استفاده کند .اما به نظر میرسد که این
ریاضتهای اقتصادی س��رانجام کار دس��ت حزب
حاکم داد و عرصه را به حزب چپ گرای سیریزا که در
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پوس��یچ ،معاون اول نخس��توزیر و وزی��ر امور
خارجه کرواسی ش��امگاه یکشنبه با علی الریجانی
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی دیدار و گفتوگو
کرد .بهگ��زارش ایس��نا ،الریجانی در ابت��دای این
دیدار روابط ایران و کرواس��ی را خوب و برخوردار از
پیش��ینه طوالنی خواند و افزود :ایران و کرواسی از
ظرفیتهای فراوانی برای توسعه مناسبات خود در
عرصههای سیاسی ،اقتصادی و صنعتی برخوردارند
که باید از آنها اس��تفاده کرد .رئیس مجلس شورای
اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع
مذاکرات هس��تهای ایران نیز اش��اره ک��رد و افزود:
جمهوریاسالمیایرانکمافیالسابقباحفظاصول
و معیارهای منطقی خود به مذاکرات ادامه میدهد و
چنانچهبهانهجوییهایواهیدرکارنباشددستیابی
بهتوافقدورازانتظارنخواهدبود.

آینده یونان در دستان چپهای رادیکال

طول سالهای گذشته منتقد سیاستهای ریاضت
اقتصادی بود واگذار کرد .س��اماراس ،رقیب سیریزا،
پس از اعالم نتایج ش��مارش اولی��ه آرا ،وقتی حزب
خود را بازنده دید اعالم کرد که «امیدوار است دولت
جدید یونان موقعیت این کش��ور را در اتحادیه اروپا
به خطر نیندازد» .س��اماراس گفت« :من اداره یونان
را که بخش��ی از اتحادیه اروپا است ،واگذار میکنم و
امیدوارم که دولت بعدی دستاوردهایی که تاکنون به
دست آمده است را حفظ کند».
از سخنان سیریزا در جمع هوادارانش ساعاتی پس
از اعالم پیروزیاش در انتخاب��ات اینگونه برمیآید
که سیاس��تهای دولت آین��ده یون��ان در تضاد با
ریاضتاقتص��ادی در اروپا طرحریزی خواهد ش��د.
آلکسیسیپراسنیزسخنانیعلیهریاضتاقتصادی
بیانکردهاست.آلکسیسیپراس،بامداددیروزدربدو
ورود به جمع هوادارانش قول داد به «پنجس��ال درد
و تحقیر» پایان دهد و درباره بدهیهای بینالمللی
یونانواردمذاکرهمجددشود.
س��یپراس ب��ه هوادارانش ق��ول داده بس��یاری
از س��ختگیریهای اقتصادی را لغ��و خواهد کرد.
سیپراس در برابر جمعیت ش��ادمان هوادارانش در
آتن گفت که رأی دهندگان یونانی مجوزی «روشن
و قوی» ب��رای هدایت کش��ور در اختی��ار حزب او
گذشتهاند .او همچنین قول داد که برای یک راهحل
مالی منصفانه و مفید به مذاکره بنشیند .درباره آینده
یوناندراروپامذاکرهخواهدکرد.
واکنشهابهپیروزیچپهادرانتخاباتیونان
دولت آلمان اما در واکن��ش به پیروزی چپگراها

در یونان اع�لام ک��رد« :در صورتی ک��ه در دولت
جدید برنامههای ریاضت اقتص��ادی را اجرا نکند،
باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد « ».هانس-پتر-
فریدریش» رئیس فراکسیون حاکم به دولت یونان
درباره مسئولیتی که در زمینه برنامه ریاضت مالی
دارد ،هشدار داد و گفت« :یونانیها باید پیامدهای
آن را ش��خصا قبول کنن��د و نمیتوانن��د آن را به
مالیاتدهندگانآلمانیتحمیلکنند».
وی همچنین به روزنامه آلمانی «بیلد» گفت که
یونانیها حق دارند آنچه میخواهند انجام دهند و
ما هم حق داریم که بدهیهای یونانیها را بار دیگر
تقبل نکنیم .همچنین «ولفگانگ بوسباخ» رئیس
کمیته مجلس فدرال در امور داخلی در این مورد به
روزنامهآلمان«اوزنابورگرتسایتونگ»گفتکهپیام
کامال منفی از یونان به دیگر کشورهای بحرانزده
داده شده است کش��ورهایی که از یونان انتظاراتی
داشتند.
«توم��اس اوپرم��ان» رئی��س فراکس��یون
سوس��یالدموکرات آلم��ان هم از حزب س��یریزا
خواسته است تا با اصالحات جدیددر زمینه مبارزه
با فساد اقدام کند .وی به روزنامه «راینیشنپست»
گفت که آلمان همچنان با یونان همبستگی خواهد
داش��ت .آلمان کش��وری اس��ت که طی سالهای
گذشته کمکهای مالی فراوانی به یونان کرده است
در عوض خواستار اعمال برخی اصالحات در نظام
اقتصادییونانشدهاست.
بانک مرک��زی اروپا نیز در واکن��ش به انتخابات
یونان و وعده دولتمردان جدید یونان برای مذاکره

درخصوص بدهیهای این کش��ور اعالم کرد که از
بدهیهاییوناننخواهدکاست.
«بنوآ کوره» از اعضای هیاتمدیره بانک مرکزی
اروپا روز گذشته طی گفتوگویی اعالم کرد« :بانک
مرک��زی اروپ��ا در کاهش بدهی یون��ان هیچگونه
مشارکتی نخواهد داشت ».وی افزود« :این وظیفه
بانک مرکزی اروپا نیس��ت که تصمی��م بگیرد آیا
یونان نیاز به کاهش بدهیهای��ش دارد یا خیر؛ اما
کامال شفاف است که به دالیل قانونی ما نمیتوانیم
با کاهش بدهی که ش��امل تعهدات یونان نزد بانک
مرکزیاروپاستموافقتکنیم».
نخس��ت وزیر انگلیس نیز پس از پیروزی حزب
س��یریزا در انتخابات پارلم��ان یونان ،نس��بت به
بروز بحران اقتصادی در سراس��ر اروپا هش��دار داد.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه ،دیوی��د کامرون،
نخستوزیر انگلیس در حساب کاربری توییتر خود
آورده اس��ت :پیروزی حزب س��یریزا در انتخابات
پارلمان یونان نابس��امانی اقتصادی در سراسر اروپا
ایجاد کرده اس��ت به همین دلیل است که انگلیس
باید برنامه خود را ب��رای تأمین امنیت اقتصادی در
کشور پیش بگیرد .در این س��وی ماجرا اما روسیه
که به لحاظ منافعش نباید از روی کار آمدن دولتی
چپگرا و ضداتحادیه اروپا در یونان ناخرسند باشد،
آمادگی خود را برای همکاری با آتن در آینده اعالم
کرد .در مقابل آمریکا نیز در واکنش��ی مشابه اعالم
کرد« :ما به یونان به خاطر برگزاری موفق انتخابات
پارلمانی در این کشور تبریک میگوییم و ما آماده
کارنزدیکبادولتآیندهآنهستیم».

بشار اسد:

اگر آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی باشد
ما آماده همکاری هستیم

بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه ،روز گذشته در
گفتوگویی ب��ا مجل��ه  Foreign Affairsکه روز
گذشته منتشر شد ،با اشاره به حمالت هوایی آمریکا
علیه داعش در خاک س��وریه گف��ت« :این حمالت
باید در چارچوب یک توافقنامه با س��وریه انجام شود
و نیروهای س��وریه هم باید در آن مش��ارکت داشته
باش��ند ».اس��د همچنین در پاسخ س��والی در این
خصوص که آیا سوریه تمایلی برای همکاری با آمریکا
در مب��ارزه علیه داعش دارد یا خی��ر ،گفت« :ما با هر

کش��وری که در مبارزه با تروریسم عزم جدی داشته
باشدآمادههمکاریهستیم».
ای��االت متح��ده آمریکا در چهارس��ال گذش��ته
همچنان به حمایتهای خود از شورش��یان سوری
که برای سرنگون کردن اس��د میجنگند ادامه داده
است اما موقعیت این کشور با ظهور داعش بهعنوان
گروه تروریس��تی که از قدرت زیادی برخوردار است،
دچار تزلزل شده اس��ت .از زمانیکه داعش در سوریه
و عراق سرزمینهایی را به اشغال خود درآورد ،آمریکا

بیاعتنایی روسیه به هشدارهای غرب درخصوص اوکراین
ش�هروند | وزیر امورخارجه روسیه روز گذشته در
پیامی ب��ه دولتهای غربی که تهدید ک��رده بودند
به دنبال تش��دید درگیریها در اوکراین مس��کو را
مجازات خواهند کرد ،پاس��خ داد .سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روسیه در حضور خبرنگاران گفت:
راکتهایی که در روز شنبه شهر «ماریوپل» را هدف
قرار دادند یک تراژدی بود که برای «تشدید حمالت
ضدروس��ی» در غرب سازماندهی ش��ده بود .موج
اخیر درگیریها در ش��رق اوکراین  30کشته بر جا
گذاش��ت ،به گفته دولت کییف ،شلیک راکتها از
سویجداییطلبانشرقاوکراینوباحمایتروسیه
صورتگرفتهاست.جداییطلباننیزدرطرفمقابل
نیروهای دولت کییف را به انجام این حمالت متهم
میکنند .الوروف ضمن س��رزنش حکومت کییف
بهخاطرتشدیدخشونتهاعنوانکردکهشورشیان
ش��رق اوکراین تنها به حمالتی که علیه آنها صورت
میگیرد پاسخ میدهند .س��رگئی الوروف در ادامه
گفت« :این که انتظار داشت ه باش��یم شورشیان در
زیر بمباران آرام بنشینند س��ادهانگارانه است .عمل
شورشیان با هدف از بین بردن مواضع ارتش اوکراین
که برای بمباران مناطق پرجمعیت ش��رق اوکراین
مورد استفاده قرار میگیرد آغاز شد ».درحالی قرار

است تحریمهای غرب علیه روسیه تا تابستان آینده
پایان یابد ،باراک اوباما در اظهاراتی در روز یکش��نبه
از همکاری واش��نگتن و متحدانش ب��رای افزایش
فشارها بر روسیه خبر داد .اظهارات اوباما در حقیقت
واکنشی به افزایش خشونتها در شرق اوکراین در
روزهای اخیر بود .وزارت خارجه روس��یه نیز پس از
مکالمه تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روس��یه اعالم
کرد« :الوروف معتقد اس��ت وخامت اوضاع نتیجه
نقضموافقتنامهمینسکازسوینظامیاناوکراینی
با بمباران مداوم س��اختمانهای مسکونی است».
«والدیسالو س��لزنیوف» ،سخنگوی ارتش اوکراین
در روز گذش��ته از کش��ته ش��دن  7نیروی ارتش و
همچنی��ن زخمی ش��دن  24تن دیگ��ر در جریان
درگیریهای ش��بانهروز گذش��ته با جداییطلبان
خب��ر داد .درگیریها در اوکرای��ن در روزهای اخیر
به شدیدترین حد خود رسیدهاست که از آتشبس
ماه س��پتامبر تا کنون بیسابقه اس��ت .با این حال
ماریوپل در روز گذشته ش��اهد بروز درگیری نبود.
جاده خروجی این شهر توس��ط نیروهای اوکراینی
مسدود شده بود و همزمان که خانوادههای قربانیان
روز یکشنبه مراسم خاکسپاری عزیزانشان را برگزار
میکردندسکوتیبرخیابانهایاینشهرحاکمبود.

حمالت هوای��ی را علیه این گ��روه ص��ورت داد .اما
همواره با ائتالف با دولت بشار اسد علیه داعش امتناع
کردهاست.
اس��د نیز در پاسخ به این س��وال که چه انتظاری از
آمریکا در قبال داعش دارد ،گفت« :واشنگتن باید از
ترکیه بخواهد که از ورود سالح و پول به شمال سوریه
خودداری کند .آمریکا برای همکاری مشروع و قانونی
با سوریه باید این کار را انجام دهد و بعد از آن از دولت
س��وریه برای انجام حمالت هوایی علیه داعش اجازه

بگیرد ».اسد همچنین گفت« :درخصوص چارچوب
همکاری بعدها میتوان گفتوگو کرد اما ابتدا باید از
دولت سوریه درخواست اجازه شود .حال اینکه این
همکاریها در چارچوب موافقتنامه یا معاهده باشد،
موضوع دیگری اس��ت ».واش��نگتن پیش از آنکه
حمالت خود علیه داعش را در شهریورماه سالجاری
آغاز کند ،درخصوص این حمالت به دولت س��وریه
اطالع داده بود اما اعالم کرد که برای این کار از دولت
بشاراسداجازهنخواهدگرفت.

 23کشته در سرکوب گسترده معترضان در سالروز انقالب مصر
شهروند|سرکوب تظاهرات سراسری معترضان
مصری در سالروز انقالب مردمیسال 2011از سوی
نیروهای پلیس این کش��ور دس��تکم  23کشته و
 97زخمی بر جای گذاش��ت .قربانیان ش��ماری از
معترضانشهرهایقاهره،دمنهور،اسکندریهوجیزه
بودند .بناب��ر گزارشها در جریان این خش��ونت ها
 4نیرویپلیسمصرجانباختندو 13تندیگرازاین
نیروها نیززخمیشدند.
مقاماتمصرییکیازمعترضانشهراسکندریهرا
بهتیراندازیبهسوینیروهایامنیتیمتهممیکند،
فردی که لحظاتی بعد بهض��رب گلوله پلیس جان
باختهاس��ت .همچنین بنابر ادعای وزارت کش��ور
مصر 2،تن از کشتهشدگان دمنهور درحالیکه قصد
داشتندبمبیرامنفجرکنندهدفگلولهقرارگرفتند.
به گفته «هان��ی عبداللطیف» ،س��خنگوی وزارت
کش��ور مصر ،نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات
و خش��ونتهای اخیر دستکم  150نفر را دستگیر
کردهاند .مقامات مصری نیز به دنبال اعتراضات اخیر
و پیشبینی ادامه آن در روزهای آتی تدابیر امنیتی
را در قاهره و چند شهر دیگر افزایش دادهاند .پلیس
قاهرهدرمحدودهچندمیداناصلیاینشهر،ازجمله
میدان تحریر محدودیت آم د و شد برقرار کردهاست

و تأسیسات و مراکز دولتی را به شدت تحت نظارت
دارد .تشدید تدابیر امنیتی پس از آن صورت گرفت
که فع��االن مصری در ی��ک گردهمایی ک��ه برای
بزرگداشت  900تن از معترضان انقالب مصر برگزار
شد مراسمی را برای سوگواری زنی که در روز شنبه
جان باختهبود و همچنین یکی از قربانیان روز جمعه
دراسکندریهبرگزارکردند.
فعاالن مص��ری پلیس این کش��ور را عامل مرگ
«ش��یما الصباغ» ،مادر  32س��الهای میدانند که از
بندر اسکندریه راهی قاهره شدهبود تا در تظاهرات
سالگرد انقالب این کشور ش��رکت کند .در تصاویر
ویدئویی که از این اعتراضات موجود اس��ت ش��یما
الصب��اغ درحالیکه ش��عار «ن��ان ،آزادی و عدالت
اجتماعی» سر میدهد به چشم میخورد ،که شعار
اصلی قیا م س��ال  2011بود .در ادام��ه این تصاویر و
پس از آنکه صدای شلیک گلوله به گوش میرسد
صباغ به روی زمین میافتد .تصاویر بعدی ،الصباغ را
نشان میدهد درحالیکه خون صورتش را فرا گرفته
و توسط همسرش حمل میش��ود .در روز گذشته
همچنین عالء و جمال مبارک ،پس��ران حس��نی
مبارک ،دیکتاتور پیش��ین مصر که از سوی دادگاه
کیفریاینکشورتبرئهشدندنیزآزادشدند.
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گردهمایی  3روزه مخالفان س��وریه در مسکو از
روز گذشته و با ورود هیأت مخالفان سوریه به روسیه
آغاز شد تا روزن ه امیدی برای حل خونینترین بحران
خاورمیانهدرسالهایاخیر،بازشود.
به گزارش ایسنا« ،س��رگئی الوروف» ،وزیر امور
خارجه روس��یه با اش��اره به گردهمایی مس��کو که
گروههای مخالف س��وری و نیز هیات��ی بلندپایه از
دولت دمشق در آن شرکت خواهند کرد ،گفت« :ما
امیدواریم که این گردهمایی بتواند نقشی سازنده در
بحرانسوریهداشتهباشد».الوروفافزود:گردهمایی
مسکو برای فراهم کردن زمینه گفتوگوی فراگیر
میان تمامی گروههای درگیر در سوریه است و همه
گروههای ش��رکتکننده در آن ب��ر ضرورت تحقق
صلح و مبارزه با تروریس��م در سوریه متفق هستند.
وزیرخارجه روسیه ادامه داد :آنچه که در مسکو آغاز
شده مذاکرات یا گفتوگوی فراگیر نیست ،تنها یک
گردهمایی اس��ت که در آن شرکتکنندگان بدون
هیچ پیشش��رطی حاضر ش��دهاند و به گفتوگو با
یکدیگر میپردازند .قرار اس��ت هیأت دولت سوریه
به ریاست بش��ار جعفری روز چهارشنبه وارد مسکو
شود .میخائیل بوگدانف ،معاون وزیر خارجه روسیه
نیز اعالم ک��رد که احتمال نشس��ت دو طرفه میان
وزیر خارجه روسیه و مخالفان س��وری از یک سو و
هیأت دولت سوریه از س��وی دیگر وجود دارد.با این
حال روس��یه اصرار دارد که از ن��ام گردهمایی برای
دیدار مخالفان س��وری و دولت این کشور در مسکو
استفادهکندتابگویدکهاینرخدادمذاکرهیانشست
سیاسی نیست و بدون دستور جلسه یا برنامه تعیین
ش��ده خاصی برگزار میش��ود و ه��دف از آن تنها
اجرای گفتوگو میان طرفین ب��رای نزدیک کردن
آراء آنهاست.س��وریه موافقت خود را با ش��رکت در
گردهمایی مسکو اعالم کرده است و قرار است هیأت
سوری به ریاست بشار الجعفری ،و متشکل از معاون
وزیر خارجه ،دو حقوقدان از وزارت خارجه ،س��فیر
سوریه در روسیه و چند سیاستمدار دیگر سوری که
همان هیأت شرکتکننده در مذاکرات ژنو هستند،
درگردهماییمسکوحضوریابند.

بررسی چالشهای امنیتی نیجریه
در دیدار جانکری و گودالک جاناتان
وزیرخارجه آمریکا برای گفتوگ��و با نامزدهای
انتخابات ریاس��تجمهوری نیجریه دی��روز به این
کش��ور س��فر کرد .به گزارش مهر ،ج��ا ن کری در
این س��فر تالش کرد تا نامزده��ای اصلی انتخابات
ریاس��تجمهوری آت��ی نیجریه را متقاع��د کند تا
نتای��ج انتخابات آت��ی را بدون تهدید به خش��ونت
بپذیرند .وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با گودالک
جاناتان رئیسجمهوری نیجریه و «ممدو بحاری»
فرمانده س��ابق ارتش که در رقابت انتخاباتیس��ال
 2011شکس��ت خورد نی��ز دیدار ک��رد .انتخابات
ریاس��تجمهوری نیجری��ه در 14فوری��ه درحالی
برگ��زار خواهد ش��د ک��ه فعالیته��ای گروههای
افراطی تروریس��تی بوکوح��رام و القاع��ده در این
کشور ش��دت گرفته اس��ت .وزارت خارجه آمریکا
در آستانه س��فر کری به نیجریه اعالم کرد که جان
کری قصد دارد از جاناتان و بحاری درخواس��ت کند
از طرف��داران خود بخواهند از خش��ونت خودداری
کنند .پیروزی جنجالی جاناتان در دور قبل انتخابات
ریاس��تجمهوری درس��ال  2011منجر ب��ه بروز
ناآرامیهایی در شمال این کشور شد که 800کشته
برجایگذاشت.

داوود اوغلو :هدف ما ایجاد
خاورمیانهای جدید است
نخس��توزیر ترکیه با تأکید بر ض��رورت به ثمر
رسیدن تالشها برای ایجاد یک راهحل صلحآمیز در
مسأله کردها اعالم کرد :ترکیه درپی یک خاورمیانه
جدید است که همزمان خان ه ترکها ،کردها و اعراب
باشد.
به گزارش ایس��نا ،احمد داوود اوغلو ،نخستوزیر
ترکیه طی س��خنرانی خود در کنگره استانی حزب
عدالت و توسعه گفت :هدف ما ایجاد یک خاورمیانه
جدید اس��ت .وی افزود :ما خواه��ان خاورمیانهای
هس��تیم که ترکها ،کرده��ا و اع��راب در آن با هم
زندگی کنن��د .داوود اوغلو ضمن اعالم این مس��أله
که ترکیه به اشاعه اسالم ادامه میدهد ،اظهار کرد:
ترکها و کردها دوباره در همه جا با هم خواهند بود
و ما امیدواریم که این برادری جاودانه شود .او در ادامه
اظهاراتش مدعی شد :روند حل مسأله کردها برای ما
یک مسأله حیاتی است .این صلح آینده کشور است.
نخستوزیرترکیههمچنینمتعهدشدتابرایایجاد
برادری ،صلح در خاورمیانه جدید در مقابل کسانی
که از س��رگیری درگیریها سود میبرند مقاومت و
پایداریکند.

دیدار هیأت نظامی افغانستان
و مقامات عالی ارتش پاکستان
هیات��ی متش��کل از فرماندهان عال��ی نیروهای
مرزبان افغانس��تان که برای رایزنیهای امنیتی به
پاکستان سفر کرده اس��ت ،روز گذشته با حضور در
مقر فرماندهی ارتش پاکس��تان در شهر راولپندی،
با مقامات عالیرتبه ارتش کش��ور میزب��ان دیدار و
گفتوگوکردند.
ایندیداردرقالببخشیازهمکاریهایامنیتی-
نظامی جدید دو کشور صورت گرفت .دولت جدید
افغانستان و دولت پاکستان در ماههای اخیر توافق
کردهاند برای کاستن از مشکالت امنیتی دو کشور
همس��ایه ،همکاریها در این زمینه را بیش از پیش
تقویتکنند.

