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فرار بيش از 1200 زنداني 
در يمن

ــلح القاعده و شبه نظاميان  افراد مس
ــدان مركزي  ــزب «االصالح» به زن ح
ــهر تعز در يمن حمله و بيش از 1200  ش
ــدادي از اعضاي  ــه تع ــي از جمل زندان
ــد. به گفته منابع  ــده را فراري دادن القاع
محلي، برخي از اين زندانيان مظنون به 
عضويت در القاعده بوده اند و در بحبوحه 
ــان گروه هاي  ــديد مي درگيري هاي ش
ــدان گريختند.  ــهر تعز از زن درگير در ش
اين عمليات يكي از بزرگ ترين حوادث 
فرار از زندان در يمن طي سال هاي اخير 
ــاب مي آيد. گروه ديگري از افراد  به حس
ــلح القاعده، آوريل گذشته از زنداني  مس

در شهر المكال گريخته بودند. /  ايسنا
كامرون خطاب به «بي. بي. سي» :
 داعش را «دولت اسالمي» 

خطاب  نكنيد
نخست وزير انگليس از رويكرد بنگاه 
خبري بي .بي .سي در بخش اخبار مربوط 
ــه داعش انتقاد كرد و گفت كه اين گروه  ب
ــتي را «دولت اسالمي» خطاب  تروريس
ــش دولت  ــت: داع ــرون گف نكنيد.كام
ــت، بلكه نظامي وحشي و  اسالمي نيس
ــت. وي در گفت وگو با راديو  ستيزه جوس
ــي افزود: بسياري از مسلمانان  بي. بي. س
ــي اين گروه را دولت  از اين كه بي. بي. س
اسالمي معرفي مي كند، ناراحت مي شوند. 
ــت وزير انگليس مبارزه با داعش را  نخس

نبرد نسل كنوني اعالم كرد. / ايلنا 
تصويب قانون امنيت 

ملي در چين 
ــون جديد  ــان چين ديروز قان پارلم
ــي را تصويب كرد؛  ــترده امنيت مل و گس
ــاره افزايش  ــه نگراني ها درب اقدامي ك
ــر را  ــال محدوديت ها بر حقوق بش اعم
تشديد كرده است. كميته تحقيق كنگره 
ــي خلق چين اين قانون را با 154 راي  مل
موافق و يك راي ممتنع تصويب كرد. از 
زمان به قدرت رسيدن شي جين پينگ به 
ــوان رئيس جمهور چين، حزب حاكم  عن
ــت اين كشور بشدت فعاالن را  كمونيس

سركوب كرده است. /  ايسنا
المعلم: بشار اسد سوپاپ 

اطمينان سوريه است
وزير امور خارجه سوريه ضمن تاكيد 
ــوپاپ اطمينان  ــد س ــار اس بر اين كه بش
ــت، گفت: پايداري نيروهاي ارتش و  اس
ــل اصلي پيروزي  اين  حمايت مردم عام
ــت.وليد معلم، وزير امور خارجه  نيروهاس
سوريه در مصاحبه با شبكه خبري روسيا 
ــم از سوريه و  اليوم گفت: انتقال تروريس
ــوراي همكاري  ــورهاي ش عراق به كش
ــر  ــاي اخي ــل انفجاره ــارس مث خليج ف
ــداردهنده است.  عربستان و كويت هش
معلم تصريح كرد: بشار اسد، رئيس جمهور 
ــت جمهوري را  ــوريه انتخابات رياس س
ــد آراي مردم را  ــرد و 82 درص ــزار ك برگ
ــد با اراده مردمي  ــت آورد. بشار اس به دس
ــت. اسد سوپاپ اطمينان و  باقي مانده اس
ــوريه را به وضع  ــوريه است و س حامي س

قبل بازمي گرداند. /  ايسنا

كوتاه از جهان

 سردرگمي تركيه 
براي مداخله در سوريه

ــه اوضاع تركيه چه  اگر نگاهي ب
ــا خارجي  ــت داخلي ي ــد سياس در بع
ــه  ــش از هم ــه بي ــم، آنچ بيندازي
ــردرگمي است  ــت س مشخص اس
ــم مي آيد.  كه در هر دو جبهه به چش
ــزاري انتخابات پارلماني  پس از برگ
ــت حزب اردوغان در كسب  و شكس
ــي ها، احزاب مختلف  اكثريت كرس
ــكيل  ــر تش ــته اند بر س هنوز نتوانس
ــند و  ــي به توافق برس ــت ائتالف دول
ــن زمينه  ــر تازه اي در اي ــر روز خب  ه
ــد. در بحبوحه اين  ــه گوش مي رس ب
ــي، مقامات  وضع نامشخص سياس
ــته بحث  ــي چند روز گذش ــرك ط ت
مداخله نظامي در سوريه را نيز مطرح 

كرده و به اين سردرگمي افزوده اند.
گرچه تركيه طي چند سال اخير و 
با آغاز ناآرامي هاي سوريه با حمايت 
ــه صورت  ــيان ب ــان و شورش مخالف
ــا  ــن درگيري ه ــتقيم در اي غيرمس
ــا پيروزي هاي  ــت، ام ــركت داش ش
ــرد در مناطقي  ــاي ك ــر نيروه اخي
ــي و   همچون تل ابيض و عين عيس
ــكيل يك  ــدن زمزمه تش شنيده ش
ــق  ــرد در مناط ــتقل ك ــور مس كش
ــه، مقامات  ــوريه با تركي ــرز س هم م
ــث مداخله  ــت تا بح آنكارا را واداش
ــوريه را بيش از گذشته  نظامي در س
ــرح كنند. اين نگراني را مي توان  مط
ــخنان مقامات تركيه نيز  حتي در س
مشاهده كرد. مثال مشخص در اين 
ــخنان چند روز پيش رجب  زمينه س
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
ــت كه اعالم كرد كشورش هرگز  اس
ــكيل يك كشور در شمال  اجازه تش
ــي تركيه را  ــوريه و مرزهاي جنوب س
ــاله به هر  ــا اين مس ــد داد و ب نخواه

قيمتي كه شده مبارزه خواهد كرد.
ــتمداران ترك  اردوغان و سياس
ــت در اين زمينه  ــا قاطعي ــي ب در حال
ــه نيروهاي  ــد ك ــت مي كنن صحب
ــد روز  ــور طي چن ــي اين كش نظام
ــته مخالفت خود را با اين اقدام  گذش
ــزاب مخالف  ــد. اح ــالم كرده ان اع
ــت خود را  ــا مخالف ــت نيز باره دول
ــته اند. در  ــوع ابراز داش ــا اين موض ب
ــتا، كمال قليچدار اوغلو،  همين راس
ــواه خلق  ــزب جمهوريخ ــر ح  رهب
ــب اعالم كرد سياست  ــنبه ش سه ش
ــاله سوريه  دولت تركيه در قبال مس

كامال اشتباه بوده است.
ــاي  ــن چالش ه ــر اي ــالوه ب ع
ــد تركيه براي   داخلي، به نظر مي رس
عملي كردن اين خواسته مشكالت 
ديگري نيز پيش رو داشته باشد. يكي 
ــع موجود مربوط به موضوعي  از موان
ــت كه صالح مسلم، رئيس حزب  اس
ــوريه  اتحاد دموكراتيك كردهاي س
ــرد.  ــاره ك ــه آن اش ــته ب  روز گذش
ــه مليت  ــا روزنام ــه ب وي در مصاحب
تركيه گفت: مرزهاي تركيه با سوريه 
در عين حال مرزهاي ناتو است و اگر 
ــود، اين  ــوريه ش تركيه وارد خاك س
ــاز به مجوز پيمان آتالنتيك  اقدام ني

شمالي (ناتو) خواهد داشت. 
وي افزود: مداخله نظامي عملي 
ــه دليل عضويت  ــوريه ب تركيه در س
ــن معني خواهد  ــه در ناتو به اي تركي
ــود كه ناتو اين تصميم را تائيد كرده  ب
ــورت خيلي چيزها  ــت و در آن ص اس
ــر خواهد كرد و وضع  در منطقه تغيي

جديدي پيش خواهد آمد.
ــد  ــوي ديگر به نظر مي رس از س
ــوص  بخص و  ــي  غرب ــات  مقام
آمريكايي ها تمايل چنداني به تحقق 
اين خواسته نداشته باشند. در همين 
راستا، جان كربي، سخنگوي وزارت 
ــب در  ــنبه ش ــه آمريكا سه ش خارج
ــتي خبري درباره ايجاد منطقه  نشس
ــوريه گفت: وزارت  حائل در خاك س
دفاع آمريكا تصريح كرده كه اكنون 
ــزي وجود ندارد.  نيازي به چنين چي
از آن گذشته هرگونه دخالت نظامي 
ــوريه مي تواند با  ــه در خاك س تركي
ــورهاي منطقه  ــش ديگر كش  واكن
ــوريه  از جمله ايران و عراق و خود س
ــود. براي همين دولت  نيز مواجه ش
ــه دخالتي  ــد براي هرگون تركيه باي

جنبه هاي مختلفي را محاسبه كند.
ــردرگمي تركيه را  ــا س همين ه
دوچندان كرده است، زيرا از يك سو 
مشاهده مي كند كه طرف هاي غربي 
ــن ايده حمايت نكرده و در عمل  از اي
تركيه تنها خواهد بود و از سوي ديگر 
موفقيت و پيشروي كردها در سوريه 
ــد كه هر روز اخبار تازه تري  را مي بين
ــن رو  ــود. از اي ــزارش مي ش از آن گ
دست زدن به هرگونه دخالت نظامي 
ــتباهات اين كشور در  مي تواند بر اش

سوريه بيفزايد.
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  گروه بين الملل
معصومه زارع 

ناامني و نااميدي از شرايط زندگي، فقر، 
ــنگي، آزار و اذيت جنسي و بيكاري از  گرس
ــل مهاجرت از خاورميانه و  مهم ترين عوام

شمال آفريقا به اروپاست.
ــاس گزارش سازمان ملل در نيمه   براس
ــال جاري 137 هزار پناهنده و  ــت س نخس
مهاجر از درياي مديترانه عبور كرده و جان 
ــيدن به اروپا كف دستشان  خود را براي رس

گذاشتند.
ــازمان  در گزارش آژانس پناهندگان س
ــون به خاطر  ــت كه اروپا اكن ــل آمده اس مل
ــي در بحرانى  ــرت پناهندگان درياي مهاج
ــزان مهاجرت ها در  ــي قرار دارد و مي تاريخ
ــال 2015 در مقايسه  ــش ماه نخست س ش
ــته به ميزان 83  ــابه سال گذش با مدت مش
ــوي ديگر  ــت. از س درصد افزايش يافته اس
ــتان بدتر  ــار مي رود اين وضع در تابس انتظ
ــتري را با  ــراد بيش ــان اف ــود و قاچاقچي ش
ــاي زهوار دررفته از  ــوار كردن بر قايق ه س
ــانند. براساس  درياي مديترانه به اروپا برس
ــازمان ملل، تعداد  گزارش دفتر آوارگان س
ــش  ــان در درياي مديترانه در ش پناهجوي
ــته 75 هزار نفر بود،  ــال گذش ماهه اول س
ــال گذشته به 219  اما اين تعداد تا پايان س

هزار نفر رسيد.
ــر  در همين رابطه آنتونيو گوترز، كميس
ــور پناهندگان  ــل در ام ــازمان مل عالي س
ــه از طريق دريا  ــتر افرادي ك مي گويد بيش
ــوند، به دنبال فرار از جنگ  وارد اروپا مي ش
ــتند. يك  سوم از  ــي  هس و آزار و اذيت جنس
ــال جاري از طريق دريا وارد  ــرادي كه س اف
ايتاليا و يونان شده اند، از سوريه، افغانستان، 
ــودان  ــومالي، نيجريه، عراق و س اريتره، س
بودند. افزايش شمار مهاجران و پناهجويان 
ــال 2015 در حالي است كه  به يونان در س
ــكالت اقتصادي فراوان  ــور با مش اين كش
ــت و پنجه نرم مي كند. در اين ميان در  دس
جريان عبور پناهجويان از درياي مديترانه 
ــته شدند كه  ــال جاري كش 1867 نفر در س
ــاه آوريل بوده  ــر تنها مربوط به م 1308 نف
است. افزايش شمار مرگ و مير باعث شده 
تا رهبران اروپايي براي مقابله با اين بحران، 
عمليات جستجو و امداد و نجات را در درياي 
مديترانه آغاز كرده و همين استراتژي باعث 

شد تا آمار مرگ و مير در ماه مه به 68 نفر و 
در ماه ژوئن به 12 نفر كاهش يابد.

ــت كه با  ــرز بر اين باور اس ــو گوت آنتوني
ــت درست مي توان  به كارگيري يك سياس
زندگي بسياري از پناهجويان را نجات داد.

ــازمان ملل متحد در  در همين رابطه س
گزارشي با اشاره به تغيير الگوهاي مهاجرت 
ــير تركيه به يونان به مسير آفريقاي  از مس
ــمالي به ايتاليا نوشت سال گذشته 170  ش
ــدند، اين در حالي  هزار پناهجو وارد اروپا ش
ــت سال  ــت كه اين ميزان در نيمه نخس اس
ــه 67 هزار و 500 نفر كاهش يافته  2015 ب
بود. با وجود اين شمار پناهجويان در يونان 
ــال جاري 68 هزار نفر  ــت س در نيمه نخس
ــال 2014، 43  ــوده كه اين رقم در كل س ب
ــت. يونان كمتر  ــر بوده اس ــزار و 500 نف ه

ــكان پناهجويان  ــكان براي اس از 2000 م
دارد و بسياري از مهاجران با هدف رسيدن 
ــمال و غرب اروپا يعني سوئد و آلمان  به ش
ــانند، چرا كه  ــور مي رس ــود را به اين كش خ
ــتر محافظت مي كند.  ــان بيش از پناهجوي
ــفرهاي طوالني و خطرناك را  البته بايد س
ــيدن به اين كشورها طي كرد كه  براي رس
ــفرها را اغلب از طريق  ــان اين س قاچاقچي
ــتان انجام  ــكان و بعد از طريق مجارس بال

مي دهند.
ــت وزير ايتاليا نيز از  ــو رنتزي، نخس متئ
سران كشورهاي اروپايي به دليل اختالف 
ــكان 40 هزار  ــر براي تصويب طرح اس نظ
ــدت انتقاد كرده  پناهجو از ايتاليا و يونان بش
ــمار مهاجران،  ــود افزايش ش ــت. با وج اس
ــت كه اين  ــرايط كافي نيس ــت و ش ظرفي

مشكل منطقه اي را ايجاد كرده است.

 ارتش اروپايي
ــران اتحاديه اروپا بر سر  در اين ميان، س
ــور مقابله با بحران  ــن راه حلي به منظ يافت
ــياري از آنها بيمار، گرسنه  مهاجران كه بس
ــت بوده، با يكديگر اختالف نظر  و بي بضاع
دارند. افزايش تعداد مهاجران و پناهجويان 
ــاي ناامن از  ــياري از آنها با قايق ه ــه بس ك
ــور مي كنند،  ــواج مديترانه عب ــاي م آب ه
كشورهاي جنوب اروپا را بشدت تحت تاثير 
ــت. افزايش شمار پناهجويان  قرار داده اس
ــا و يونان كه به  ــمال اروپا يعني ايتالي به ش
ــورت مي گيرد،  ــغل ص ــد يافتن يك ش امي
ــياري از  ــترده اي را در بس ــاي گس انتقاده
ــه به همراه  ــورهاي عضو اين اتحادي كش

ــت. منتقدان ضمن استقبال از  ــته اس داش
ــراي در پيش گرفتن  ــل ب تصميم بروكس
ــت توزيع 40 هزار پناهجوي سوري  سياس
ــتار  ــره اي در اروپا در عين حال خواس و اريت
ــورها براي كمك  ــتگي بيشتر كش همبس
ــورهايي  ــران و در عين حال كش ــه مهاج ب
شده اند كه شاهد سنگين ترين بار مهاجران 

هستند.
در همين رابطه وزير امور خارجه آلمان و 
بازرس كل ارتش فدرال اين كشور خواستار 
ــريع تر ارتش واحد اروپا  ــكيل هر چه س تش
ــت  ــاد اعضاي اين اتحاديه  در سياس و اتح
ــت. تشكيل اين  ــده اس دفاعي خارجي ش
ــكالت  ــش تاكنون با مانعي به نام مش ارت
ــت.  ــا روبه رو بوده اس ــي اتحاديه  اروپ مال
ــه ايجاد يك  ــت ك ــه بر اين باور اس فرانس

ــد اروپايي حداقل دو فايده براي  ارتش واح
ــه اروپا دارد؛  ــورهاي عضو اين اتحادي كش
ــي كاهش هزينه هاي دفاعي و ديگري  يك
يكپارچگي كشورهاي اروپايي در سياست 
ــي از ناظران بر اين باورند كه  خارجي. برخ
تشكيل يك ارتش اروپايي مي تواند سنگ 
بناي تاسيس يك قدرت جديد نظامي براي 

اروپا باشد.
درباره علت اين موج گسترده مهاجران، 
ــاي مختلفي دارند.  ــان ديدگاه ه كارشناس
ــن عوامل چنان كه در  ــا اين حال مهم تري ب
ــاره شد فقر و محروميت  ابتداي گزارش اش
ــت با اين حال انگيزه هاي مهاجران در  اس
ــرايط خاص آن منطقه  ــر كجا به دليل ش ه
مي تواند با ساير مناطق متفاوت باشد. حتي 
ــن انگيزه ها طي دوره هاي مختلف تغيير  اي

مي كند.
ــازمان  ــراي مثال در ادامه گزارش س ب
ــترين مهاجران و  ــت كه بيش ملل آمده اس
ــوريه هستند و 44 هزار نفر  پناهجويان از س
ــتار ورود به اروپا  ــور خواس از مردم اين كش
ــازمان ديدبان حقوق بشر نيز  مي باشند. س
ــع كودكان و نوجوانان پناهجويي كه  از وض
ــدون همراه به يونان مي آيند ابراز نگراني  ب
ــازمان، بيشتر  ــت. به گفته اين س كرده اس
ــه دليل جنگ  ــودكان و نوجوانان ب ــن ك اي
ــدن از تحصيل از  ــروم مان ــي و مح و ناامن
راه هاي خطرناك زميني و دريايي به يونان 
ــي نيز دليل ديگر  ــد. بي ثباتي در ليب آمده ان
ــن در حالي  ــت. اي ــش مهاجرت هاس افزاي
ــورهاي اروپايي نمي خواهند  است كه كش
ــي در منطقه  ــه هاي جنگ و ناامن ــه ريش ب
ــه كنند تا  ــمال آفريقا توج ــه و ش خاورميان
ــكل مهاجرت ها  ــي مش به گونه اي اساس
ــت هاي غلط  ــرا غالبا سياس ــود. زي حل ش
ــتعمار و  ــورهاي اروپايي در دوران اس كش
ــور هاي غربي در دوران جديد موجب  كش
ــورهاي  ــترده در كش محروميت هاي گس
ــده است. در  ــمال آفريقا و خاورميانه ش ش
واقع اين مهاجرت ها به نوعي ميراث دوران 
ستم گذشته است كه اكنون به اين صورت 
ــان مي دهد. اكنون نيز براي حل  خود را نش
ــه اصالح اين  ــه اي مهاجرت ها بايد ب ريش
ــت ها و تغيير موقعيت هايي پرداخت  سياس
ــدن از  ــه مهاجرت و كنده ش ــه افراد را ب ك

سرزمين مادريشان وادار مي سازد.

   گروه بين الملل
حسين خليلي   

  افزايش حيرت انگيز 
روند مهاجرت در جهان

حمله گسترده داعش  به نظاميان مصر در صحراى سينا
ــام بركت،  ــس از ترور هش ــا دو روز پ تنه
ــته منطقه سينا  ــتان كل مصر، روز گذش دادس
ــاهد يك سري حمله  ــمال اين كشور ش در ش
ــوي تروريست هاي داعش بود.  گسترده از س
ــر به لحاظ  ــان مي دهد مص اين تحوالت نش
امنيتي در شرايطي شكننده قرار گرفته است .

ــاهدان اعالم  ــع خبري به نقل از ش مناب
ــلح روز  ــا 250 فرد مس ــد بين 200 ت كردن
ــي به صورت  ــته با خودروهاي نظام گذش
ــي  ــت بازرس ــان به پنج پايگاه ايس همزم
ــيخ زويد در  ــهر ش ارتش مصر در جنوب ش
ــينا حمله كردند. گفته مي شود  صحراي س
ــده  ــالت هدفمند، برنامه ريزي ش اين حم
ــت. حتي گزارش شده  ــترده  بوده اس و گس
ــور جلوگيري از ورود  ــت ها به منظ تروريس
بيشتر نيروهاي نظامي، در جاده هاي منتهي 
به محل درگيري ها مين كار گذاشته اند.  در 
ابتدا، ايست بازرسي «كمين الرفاعي» مورد 
ــت ها قرار گرفت  ــلحانه تروريس حمله مس
ــاي امنيتي اين واحد  ــي آن همه نيروه و ط

ــته شدند. از سوي ديگر عمليات موازي  كش
ديگري در ايست بازرسي «السدره» صورت 
گرفت كه همه نيروهاي اين واحد نيز كشته 

يا زخمي شدند. 
در اين حمالت از خودروهاي بمبگذاري 
ــاب و  ــك اندازهاي دوش پرت ــده، موش ش
ــد و ارتش  ــتفاده ش حمالت خمپاره اي اس
ــالت، عملياتي  ــخ به حم ــر نيز در پاس مص
ــينا  ــمال س ــه گروه هاي تندروي ش را علي
ــئوالن مصري،  ــرد. بنا به گفته مس آغاز ك
ــر همراه  ــش مص ــي ارت ــاي آپاچ بالگرده
ــه مقابله با  ــاي توپدار ب ــا و نفربره تانك ه
ــينا برخاستند كه  شبه نظاميان صحراي س
اين امر باعث وارد آمدن تلفاتي به مهاجمان 
ــد با توجه  ــي اعالم كردن ــد. منابع محل  ش
ــدت درگيري ها و اين كه آمبوالنس ها  به ش
ــن محل اعزام  ــتند براحتي به اي نمي توانس
ــزان تلفات  ــار دقيقي در مورد مي ــوند، آم ش

گزارش نشده است.
ــتان العريش  ــكي در بيمارس منابع پزش

ــل  ــد حداق ــالم كردن ــينا اع ــه س  در منطق
ــد  ــتان منتقل ش ــد به اين بيمارس 35 جس
ــادي از آنها را نيروهاي نظامي  كه تعداد زي
ــكيل مي دهند. در اين ميان برخي منابع  تش
ــومريه نيوز ميزان تلفات  خبري همچون س
ــت. اما  ارتش را حدود 60 نفر اعالم كرده اس
ــط ظهر ديروز  ــع ارتش گفته اند تا اواس مناب
22 نفر از تروريست ها كشته و سه خودروي 

ــده است. اين در حالي  نظامي آنها منهدم ش
ــالت خود  ــت ها در حم ــت كه تروريس اس
توانسته اند دو تانك ارتش را تصاحب كنند.

ــالت، گروه  ــا ادامه اين حم ــان ب همزم
تروريستي داعش كه تحت عنوان «واليت 
ــئوليت  ــينا » در مصر فعاليت مي كند مس س
ــت. طرفداران  ــه را به عهده گرف ــن حمل اي
ــبكه هاي اجتماعي مانند  اين گروه نيز در ش

ــر اعالم كردند نيروهاي داعش حمله  توييت
ــازي  ــينا براي پاكس ــه اي را در س همه جانب
ــام  ــان انج ــور نظامي ــه از حض ــن منطق اي
ــينا از نوامبر سال گذشته  داده اند. منطقه س
ــتي ــد كه گروه تروريس  و پس از آن ناآرام ش

ــار بيت المقدس با داعش بيعت كرد و از   انص
تشكيل «واليت سينا » خبر داد. مهم ترين 
ــت ها در اين منطقه در اكتبر  حمله تروريس
ــته  ــرباز ارتش كش ــته بود كه ده ها س گذش
شدند. از آن زمان به بعد وضعيت اضطراري 

در اين منطقه اعالم شد. 
ــود كه  اين حمالت در حالي انجام مي ش
عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر روز 
ــم تدفين هشام بركت، از  سه شنبه در مراس
ــديد براي مقابله با تروريست ها  اقدامات ش
ــاعت پس از اين  ــخن گفت. تنها چند س س
ــري در مقابل  ــرباز مص ــارات، يك س اظه
ــواهد چنين  ــد. از ش ــته ش موزه قاهره كش
 برمي آيد مصر روزهاي پرآشوبي را پيش رو 

خواهد داشت.

ــان براى  ــل يون ــان ضرب االج ــا پاي ب
پرداخت بدهى هايش به طرف هاى اروپايى 
و همزمان با نزديك شدن به همه پرسى روز 
يكشنبه يونان، برخى منابع خبرى از آمادگى 
ــت  ــراى پذيرش درخواس ــروط آتن ب مش

طرف هاى اروپايى گزارش داده اند.
ــته  ــال تايمز روز گذش ــه فايننش روزنام
ــيپراس نامه اى به  ــى س ــالم كرد، الكس اع
ــتاده و اعالم كرده به  ــات اروپايى فرس مقام
ــت به بسيارى از  ــروط حاضر اس صورت مش
ــاند. در اين  ــت ها جامه عمل بپوش درخواس
ــتانكاران (اتحاديه اروپا، صندوق  نامه به بس
بين المللى پول و بانك جهانى)  اعالم شده در 
صورت پذيرش اين شروط، آتن تا پايان اين 
ــا اروپايى ها خواهد بود.  هفته آماده قرارداد ب
ــيپراس در اين  بنا به گزارش اين روزنامه، س
نامه تنها دو تغيير را خواستار شده است: اول 

ــر ارزش افزوده بر  ــه ميزان ماليات ب اين ك
شهروندان يونانى افزايش پيدا نكرده و ثابت 
بماند و دوم اين كه افزايش سن بازنشستگى 
ــود. بنا به  ــال از ماه اكتبر اعمال ش به 67 س
ــت اروپايى ها قرار بود افزايش سن  درخواس
ــتگى به 67 سال طى چند روز آينده  بازنشس
عملى شود. هنوز مقامات اروپايى به اين دو 
درخواست پاسخى نداده اند. وزراى اقتصاد 
ــت  ــنبه به درخواس ــه يورو روز سه ش منطق
ــراى تمديد مدت پرداخت بدهى ها  يونان ب
ــن حال منابع  ــى دادند.  در همي ــخ منف پاس
ــته پس از آن  خبرى اعالم كردند، روز گذش
ــد از چند روز تعطيلى  ــه بانك هاى آتن بع ك
ــد تا  ــايى ش ــت بحران مالى بازگش ــه عل ب
ــتگان بخشى از حقوق و مستمرى  بازنشس
ــاختمان  ــت كنند، در برابر س ــود را درياف خ
بانك ملى يونان در آتن اغتشاش و تنش به 
ــتور  وجود آمد. وزارت خزانه دارى يونان دس
داده است هزار شعبه از بانك هاى اين كشور 

به مدت سه روز بازگشايى شود. 
ــاس نتايج يك  ــر، براس ــوى ديگ از س
ــر شد ــته منتش ــنجى كه روز گذش  نظرس
ــخ دهندگان اعالم كردند   46 درصد از پاس
ــنبه راى منفي و ــى روز يكش ــه همه پرس  ب
 37 درصد نيز گفتند جواب مثبت مى دهند. 
ــى نگرفته اند.  ــد نيز هنوز تصميم 17 درص
ــنبه آينده مردم به  ــى روز يكش در همه پرس
ــش پاسخ مى دهند كه آيا حاضر به  اين پرس
پذيرش شروط اروپايى ها براى حل بحران 

مالى يونان هستند يا خير؟ 

ــبكه  ش ــك  ي ــي  بتازگ ــش  داع
ــارس  ــج ف ــده در خلي ــازماندهي ش س
ــي خود  ــدف اصل ــرده و ه ــيس ك تأس
ــاري عليه اقليت  ــاي انتح را انفجاره
ــرب با هدف  ــبه جزيره ع ــيعه در ش  ش
ــيعيان  ــن منطقه از ش ــي كردن اي خال

معرفي كرده است.
ــه نقل از  ــارس و ب ــزارش ف ــه گ ب
ــر اعالم  ــع معتب ــي مناب ــرز، برخ رويت
ــبكه  ــده يك ش كردند داعش موفق ش
ــتي از اعضايش در كشورهاي  تروريس
عرب حاشيه خليج فارس تشكيل دهد 
ــت آن انفجارهاي انتحاري  كه مأموري
عليه شيعيان در شبه جزيره عرب است 
و تروريست هايي از حاشيه خليج فارس 
ــبكه را به عهده  فرماندهى اصلي اين ش
ــاخه خود در عربستان  دارند. داعش ش
ــعار آنها خالي  را واليت نجد ناميده و ش
ــبه جزيره عرب از شيعه است.  كردن ش
ــيعه و سرنگوني  آنها معتقد به تكفير ش
نظام پادشاهي هستند كه به اعتقاد آنان 

مخالف با اسالم است.
ــبكه  ــزارش، اين ش ــن گ ــر اي بناب
ــتي داعش داراي پنج فرمانده  تروريس
اصلي است كه همگي آنها از كشورهاي 
عرب حاشيه خليج فارس هستند. اولين 
فرمانده تركي البنعلي از بحرين است كه 
يكي از نظريه پردازان بارز داعش است 
ــي فعال در سربازگيري براي اين  و نقش
ــد. دومين نفر محمد  گروه بازي مي كن

ــان جهادي»  ــت كه به «ج اموازي اس
شناخته مي شود. او متولد كويت است، 
ــالگي به انگليس رفت.  ــش س اما در ش
ــود او همان كسي است كه  گفته مي ش
ــياري از گروگان هاي غربي داعش  بس
مانند جيمز فولي را سر بريد. شخصيت 
ــعالن، يكي از افسران  ــوم بندر الش س
ــتگاه  امنيتي عربستان است  سابق دس
ــويق علماي دين براي  كه در جهت تش
تائيد داعش كار مي كند. فرمانده چهارم 
ــت  يك مبلغ به نام ابوبكر قحطاني اس
ــود. وي  ــناخته مي ش كه به «عمر» ش
ــه مسئول اصلي امور شرعي  يكي از س
ــخصيت پنجم  ــا ش ــت، ام داعش اس
ــت. وي  ــيري اس عثمان آل نازح العس
ــعودي تبار است كه سال 2013  يك س
ــفر كرد و از حاميان اصلي  به سوريه س

داعش به شمار مي رود.
ــال (2015)  ــارس امس ــش م  داع
ــرق عربستان  ــجد شيعي در ش دو مس
ــرار داد و در آن  انفجارهاي  ــدف ق را ه
انتحاري ده ها نفر شهيد و زخمي شدند. 
ــتي هفته گذشته  اين گروهك تروريس
ــيعيان  ــجد امام صادق(ع) ش نيز به مس
ــهيد و  ــه و 27 نفر را ش ــت حمل در كوي
ــر ديگر را زخمي كرد. همچنين  227نف
ــت با  ــك تروريس ــاري ي ــه ج در هفت
كمربند انتحاري در عمان بازداشت شد 
ــيعيان  ــت خود را ميان ش كه قصد داش

منفجر كند.

ــتي داعش با انتشار يك  گروه تروريس
ــاس را در غزه  ــى، جنبش حم ــوار ويدئوي ن

تهديد به حمله كرد.
به گزارش رويترز در اين نوار ويدئويي كه 
در يكي از پايگاه هاي داعش در سوريه تهيه 
ــت، اين گروه تروريستي  ــده اس و تدوين ش
مدعي شده حماس احكام شريعت اسالمي 
را بخوبي پياده نمي كند و مسئوالن حماس 
ــت!يكي از اعضاي  ــده اس ــوت نامي را طاغ
ــوار ويدئويي گفت داعش  ــش در اين ن داع
ــه الئيك ها  ــرائيل و هم ــح، حماس، اس فت
ــت  ــد كرد. اين تروريس ــه كن خواه را ريش
همچنين تهديد كرد آنچه امروز در اردوگاه 
ــق رخ مي دهد  ــطيني يرموك در دمش فلس

بزودي در غزه رخ خواهد داد.
ــدا دولت يهود را  ــت: «به اميد خ وي گف
ريشه كن كرده و شما جنبش حماس و فتح 
ــكوالرها را از بين خواهيم برد و  و همگي س
ــريعت را در غزه حكمفرما و اجرا خواهيم  ش
ــتر نيز تروريست هاي داعش در  كرد.» پيش
ــش حماس فرصت  ــاعت به جن غزه 48 س
داده بودند تا سركوب عليه اعضاي اين گروه 
ــي بمبگذاري هايي كه  را متوقف كند. در پ

ــئوليت آن را نپذيرفته بود،  هيچ گروهي مس
جنبش حماس عمليات گسترده اي را عليه 
ــوار غزه آغاز كرد.  ــاي حاضر در ن افراطي ه
ــه اتخاذ «مواضع  افراط گرايان حماس را ب
ــتي و ناتواني در  نرم» عليه رژيم صهيونيس
ــالمي» متهم مي كنند.  اجراي «قوانين اس
يك بار ديگر نيز صابر صيام از شخصيت هاي 
حماس ترور شد كه حماس گروه تروريستي 
ــئول آن معرفي كرد.به دنبال  داعش را مس
ــدن يكي از  ــته ش اين حادثه، حماس از كش
ــش در اين منطقه به نام يونس  عناصر داع
ــر خبر داد. در بازجويي از منزل اين فرد  الحن
ــد انفجاري،  ــالح، كمربن مقادير زيادي س
بمب و خمپاره يافت شد.گروه داعش در غزه 
خود را «جماعت انصار الدوله االسالميه في 
ــدس» مي داند و تحت اين عنوان  بيت المق

دست به عمليات تروريستي مي زند. 
ــاس از  ــان داعش و حم ــري مي درگي
ــته و به اردوگاه آوارگان  مرزهاي غزه گذش
ــيد. در آنجا  ــز رس ــق ني ــوك در دمش يرم
درگيري هاي شديدي ميان گروه موسوم به 
«اكناف بيت المقدس» وابسته به حماس و 

تروريست هاي داعش به وجود آمد

 آمادگى مشروط يونان 
براى پذيرش اصالحات بستانكاران 

 تشكيل شبكه «شيعه كشي»
 در خليج فارس

تهديد  داعش  به تصرف غزه
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