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تروريسم

ملل
انفجار در صنعا

ــتان  المســيره: در حالى كه حمالت بى امان عربس
سعودى به مناطق مختلف يمن و كشتار زنان و كودكان 
يمنى ادامه دارد، داعش بار ديگر حمالتى عليه انصاراهللا 
انجام داده كه منجر به كشته شدن28 نفر شد و مسئوليت 
انفجار خودروى بمب گذارى شده كه دوشنبه شب در 

مركز صنعاء رخ داد را برعهده گرفت.

انتقاد از توقيف كشتى آزادى
الجزيره: به دنبال بازداشت فعاالن و شخصيت هاى 
ــتى ماريان «ناوگان آزادى 3»  بين المللى حاضر در كش
ــتى، سازمان ملل از توقيف اين  توسط رژيم صهيونيس
ــدت انتقاد كرد. تونس نيز آزادى هرچه  ــتى به ش كش
سريع تر منصف المرزوقى كه از شركت كنندگان در اين 
ناوگان بود، را خواستار شد. كشتى «ماريان» سوئد، يكى 
از كشتى هاى «ناوگان آزادى 3» بود كه با هدف شكستن 
محاصره نوار غزه و كمك به فلسطينى ها از سواحل يونان 
به سمت سواحل غزه به راه افتاد اما رژيم صهيونيستى 
اين كشتى را توقيف و آن را به بندر «اسدود» منتقل كرد 

تا از حاضران در اين كشتى بازجويى به عمل آورد.

چرخ بال گران براى اردوغان
ــان، رئيس جمهورى  ــب اردوغ حريت: رجب طي
ــينوك»  ــتور داده تا يك فروند هلى كوپتر «ش تركيه دس
براى مصرف شخصى خريدارى شود. اين هلى كوپترها 
ــتفاده قرار مى گيرد و علت  ــط 16 كشور مورد اس توس
اصلى محبوبيت آن حمل بارهاى بسيار سنگين است. 
اين دستور خريد درحالى صادر شده است كه جنجال 
فراوانى درباره كاخ رياست جمهورى تركيه و هزينه هاى 

آن مطرح شده است.

ديدار اوباما و روسف
ــورى آمريكا و  ــاراك اوباما، رئيس جمه رويترز: ب
ــف، رئيس جمهورى برزيل صبح امروز در  ديلما روس
ــت جمهورى ديدار كردند. روسف پيشتر در  دفتر رياس
اكتبر 2013 پذيرفت كه به دعوت اوباما به آمريكا سفر 
ــاگرى ادوارد اسنودن مبنى بر اينكه  كند، اما پس از افش
ــنگتن از روسف و ساير برزيلى ها جاسوسى كرده  واش

است، سفرش را به حالت تعليق درآورد.

درگيرى آوارگان در مجارستان
آسوشيتدپرس: پليس مجارستان براى متوقف كردن 
درگيرى ها ميان صدها آواره در اردوگاهى در شرق اين 
ــور مجبور به استفاده از گاز اشك آور شد.درگيرى  كش
در اردوگاه آوارگان در مجارستان زمانى رخ داد كه يك 
مرد تركيه اى قرآن را از مرد ديگرى گرفت و آن را زيرپا 
گذاشت و باعث شد تا صدها آواره ديگر به اين درگيرى 
محلق شوند. در يك سال گذشته، مجارستان به شاهراه 
ــده و آنها از  ــى آوارگان و مهاجران به اروپا بدل ش اصل

طريق بالكان وارد مجارستان و سپس اروپا مى شوند.

خروج اسرائيل از شوراى حقوق بشر
ــتى  ــره: در حالى كه نماينده رژيم صهيونيس الجزي
ــازمان ملل با انتقاد شديد از  در شوراى حقوق بشر س
گزارش سازمان ملل درباره جنايات جنگى رخ داده در 
جنگ غزه، از حضور در نشست روز دوشنبه اين شورا 
در ژنو امتناع كرد، به نظر مى رسد اين رژيم مى خواهد 

عضويتش در اين شورا را لغو كند.

تمجيد قاهره از دادستان مصر
اليوم الســابع: شوراى ادارى باشگاه قضات مصر به 
رياست عبداهللا فتحى در بيانيه اى خطاب به كابينه دولت 
قاهره اعالم كرد تصميم گرفته نام ميدان رابعه العدويه را 
تغيير داده و به نام «شهيد هشام بركات»، نامگذارى كند تا 
وى نماد جاودانه اى براى شهر مصرالجديد باشد.دادستان 

كل مصر صبح دوشنبه توسط داعش ترور شد.

ساختار داعش در لبنان
ــال پيش «خالفت» خود را در  داعش حدود يك س
ــوريه اعالم كرد و همين يك سال كافى بوده  عراق و س
تا اين گروه تروريستى عالوه بر عراق و سوريه در ديگر 
كشورهاى منطقه و حتى جهان نيز دست به عمليات هايى 
بزند. لبنان نيز يكى از كشورهايى است كه از عمليات هاى 
تروريستى داعش در امان نمانده و تروريست ها در مناطق 
مرزى اين كشور با سوريه از مدت ها پيش اعالم وجود 
ــت كه داعش  كرده اند. حتى گزارش ها حاكى از آن اس
ــتمداران لبنانى و مسئوالن دستگاه هاى  تحركات سياس

امنيتى در اين كشور را زيرنظر مى گيرد.
ــنا، روزنامه السفير لبنان در گزارشى  به گزارش ايس
ــازمانى داعش در اين  درخصوص ساختار امنيتى و س
ــت «داعش كه مناطق زيادى را در  ــته اس ــور نوش كش
ــغال كرده است در لبنان نيز فعاليت  سوريه و عراق اش
مى كند و نيروهاى آن از «عمر سيف» ملقب به ابوسياف 
الجزراوى» امير عربستانى االصل داعش در قلمون سوريه 
دستور مى گيرند. الجزراوى امير سابق «كتيبه الخضراء» 
بوده كه تعداد زيادى از عامالن انتحارى را شامل مى شد 
و در واقع داعش و اميران اين گروه تروريستى در لبنان را 

نمى توان جدا از داعشى ها در سوريه دانست.
الجزراوى خود از «ابوايوب عبدالهادى العراقى» «والى 
دمشق» از سوى داعش تبعيت مى كند. عبدالهادى العراقى 
افسر سابق ارتش عراق بوده كه پيش از بازداشتش توسط 
نيروهاى آمريكايى عراق را ترك كرده بود تا به ميدان هاى 
جنگ در كنار القاعده بپيوندد. وى نخستين عراقى بود 
كه وارد زندان گوآنتانامو شد. داعش براى لبنان اهميت 
زيادى قائل است. براى همين در اين كشور يك ساختار 
امنيتى و سازمانى را ايجاد كرده كه شامل بيش از 10 گروه 
اصلى است. همچنين مهاجران خبره خود را به لبنان براى 
اجراى عمليات تروريستى اعزام كرده است اما لبنانى ها را 
در مراكز اصلى  فرماندهى خود به كار نمى گمارد. مساله 
قابل توجه اين است كه داعشى هايى كه توسط نيروهاى 
ــت مى شوند هيچ گاه اسامى رهبران  امنيتى لبنان بازداش
خود و اعضايشان را بر زبان نمى آوردند اين مساله نشان 
ــبكه هاى هرمى را  مى دهد كه داعش در لبنان روش ش
ــش مى گيرد كه غالبا اعضاى جزء رهبران كالن را  در پي
نمى شناسد. كامال واضح است كه داعش هيچ چيزى در 
ــان را از قلم نمى اندازد و همه چيز را دنبال مى كند و  لبن
ــاير دستگاه هاى امنيتى را زير نظر  نمايندگان، وزرا و س
دارد. حتى آرشيو مفصلى از بيشتر سياستمداران لبنانى 
و مسئوالن امنيتى پس از ايجاد گروه هاى خود در لبنان 
درست كرده  است؛ گروه هايى كه هيچ كارى جز نظارت 

و رصد كردن ندارند.

صنعت غذاى حالل در تايلند
ــعيد تهرانى: تايلند  س
ــت  صنع ــى در  خوب ــه  ب
حمل و نقل هوايى و زمينى 
فعاليت مى كند و از اين رو 
با پيشرفت و تحوالتى كه 
در زير ساخت اين صنايع 
ــد آورد به  ــت خواه بدس
طبع نهاد گردشگرى تايلند هم اين اجازه را پيدا خواهد 
ــتريان و يا  ــود را بر روى مش ــتر هدف خ كرد كه بيش
گردشگرانى كه به اين كشور سفر  مى كنند متمركز كند 
ــد گردشگرى هم از نظر  و نتيجه آن بهره مندى از رش

كيفى و هم از نظر كمى خواهد بود.
ــفرى به تايلند در نمايشگاه بازار سفر تايلند  در   س
 حضور پيدا كردم. در اين نمايشگاه از بيش از 100 آژانس 

مسافرتى و رسانه ها دعوت شده بود كه نهاد گردشگرى 
ــلمانان   ــتانه مس ــفر  را با نام  مقصد دوس تايلند اين س
ــگاه شركت در  ــازمان دهى كرده بود. در اين نمايش س
ــه محصوالت و  ــخنرانى ها، ارائ ــاى ويژه،س انجمن ه
سفرهاى آشنايى از مكان هاى جذاب و مورد عالقه براى 
شركت كنندگان فراهم شده بود. جالب توجه اين بود كه 
بيشتر سخنرانى ها بر محور «حالل توريسم» متمركز بود. 
همچنين نهاد گردشگرى تايلند براى اينكه گردشگران 
مسلمان بتوانند از رستوران ها و هتل هاى حالل تايلند 
اطالع پيدا كنند وب سايت هايى را راه اندازى كرده بودند 
و همچنين نرم افزارى كه براحتى بر روى گوشى نصب 
ــد و يك گردشگر مسلمان هر اطالعاتى كه براى  مى ش

نياز خود احتياج داشت را دريافت مى كرد. 
سواالتى در ذهن براى پرسش داشتم براى اطالعات 
بيشتر در مورد بازار حالل توريسم كه با كمك دوست 
خوبم «هومر برقانى» كه به دعوت او در اين سفر بودم  
ــان نماينده نهاد گردشگرى تايلند در ايران است  و ايش
Tanes Petsuwan گفت و گويى دوستانه را با آقاى

ــر اجرايى  در بخش اروپا، آفريقا و خاورميانه نهاد  مدي
گردشگرى تايلند ترتيب داد. وى در پاسخ به اين سوال 
كه با ورود يك مسلمان به كشور تايلند در زمينه حالل 
ــم چه امكاناتى را براى او در نظر گرفته ايد هم  توريس
از نظر ويزا براى ورود و هم از نظر مسائل ديگر گفت: 
در اين بحث سه نكته حائز اهميت است، اول اينكه در 
تايلند مسلمانان در همه نقا ط و شهرها پراكنده هستند 
و در يك جا متمركز نيستند و اين نكته قابل توجه است 
كسانى كه پيرو آيين  بوديسم هستند و به بودا اعتقاد دارند 
ــالمت آميزى را با مسلمانان  زندگى خيلى خوب و مس
در تايلند دارند. نكته دوم اينكه از ابتدا براى كشورهاى 
اسالمى كه بخواهند وارد تايلند شوند همكارى سازمان 
گردشگرى تايلند با وزارت گردشگرى و وزارت امور 
ــت كه 3 نوع  خارجه در بحث ويزا صورت گرفته اس
ــت كه در  ــده اس ويزا براى اين قضيه در نظر گرفته ش
ــى مى باشد  1- ويزاى بدو ورود 2- ويزاى  حال بررس
ــزاى رايگان  براى  ــى 3- امكان دريافت وي الكترونيك
كشورهاى اسالمى است كه اميدواريم سال آينده به طور 
ــفاف و واضح تر بيان شود و االن هم در دستور كار  ش
ــت. نكته سوم بازار مسلمانان است  و در حال انجام اس
ــترده اى است. ما قبال تالش واحدى را در  كه بازار گس
ــال با ايجاد  ــلمانان انجام نداديم اما امس زمينه بازار مس
كمپينى شروع به كاركرديم با توجه به امكاناتى كه داريم 
و فضاى دوستانه اى كه بين مسلمانان و بودايى ها وجود 
دارد خواهيم توانست يك  بازار بزرگ را براى مسلمانان 

به وجود بياوريم.
ــخ به اين پرسش كه ورود يك مسلمان   او در پاس
با خانواده و حتى داراى فرزند چه خدماتى را مى تواند 
ــت  ــت: هتل هاى جديدى را در دس ــت كند گف درياف
احداث و افتتاح داريم كه بر اساس نياز مسلمانان برنامه 
ــاخته شده اند . از جهت ديگر به رستوران ها  ريزى و س
و آژانس هاى مسافرتى آموزش هايى داده شده است و  
بازارهاى هدف  را خوب آموزش ديده و مى شناسند و 
ــگرى تايلند بازوانى هستند كه بازار  براى نهاد  گردش
مسلمانان را تقويت كنند. تايلند تواناييهاى زيادى را در 
ــگرى  خانواده دارد و با ايجاد خدمات و  بحث گردش
ارائه سرويس هاى خوبى كه در هتل ها وجود دارد يك 
گردشگر مسلمان به همراه خانواده خود مى تواند از آنها 

بهره مند شود. 

ــت رجب طيب  ــوراى امنيت ملى تركيه به رياس ــروه بين الملل: ش گ
اردوغان و مسئوالن بلندپايه نظامى تشكيل جلسه داد. دفتر رياست جمهورى 
تركيه در بيانيه اى اعالم كرد: شوراى امنيت ملى طى جلسه اى چهار ساعته، 
تحوالت اخير در سوريه، تهديدات احتمالى عليه امنيت كشور و نيز تدابير 

امنيتى تشديد شده در طول مرزها را بررسى كرد.
به گزارش شبكه خبرى تى.آر.تى، در اين بيانيه با اشاره به محتوى اين 
جلسه، آمده است: حوادث كنونى در همسايه جنوبى مان به طور كامل مورد 
ارزيابى قرار گرفت و تهديدات احتمالى ناشى از آن مورد بحث و بررسى 

واقع شد.
ــت شوراى امنيت ملى بار ديگر اين موضوع را تكرار  اردوغان در نشس
كرد كه كشورش هيچگاه اجازه تشكيل يك دولت جديد در شمال سوريه 
را نخواهد داد. وى در اين اظهار نظر به منطقه خودمختار كرد سوريه اشاره 
داشته است. طبق اعالم رياست جمهورى تركيه، مقامات آنكارا در نشست 
اخير بار ديگر درباره اقدامات عليه غيرنظاميان و تالش ها براى «بر هم زدن 
ساختار جمعيتى منطقه» ابراز نگرانى كردند. بنا به گزارش برخى رسانه هاى 
محلى، تركيه تصميم گرفته است تا براى مقابله با كردها و نه داعش، 18 هزار 

نيرو به شمال سوريه بفرستد.
آسانژ اعالم كرده است طبق اسناد و مداركى كه از ده روز پيش در اين 
ــر شده است عربستان سعودى در سال 2012 با حكومت هاى  پايگاه منتش
تركيه و قطر براى سرنگونى حكومت بشار اسد در سوريه توافق كرده است 
و امريكا ، فرانسه و انگليس نيز در اين توطئه مشاركت داشته اند. گويا تركيه 

با شكست پروژه هاى متنوع آنكارا مى خواهد مستقيما وارد عمل شود.
ــاس گزارش هاى منتشره دولت تركيه تصميم گرفته است تا يك  بر اس
«منطقه امنيتى» يا «حائل» در طول مرزش با سوريه در داخل خاك اين كشور 
ــترك با عراق و سوريه دارد. اين اقدام  ايجاد كند. تركيه 750 مايل مرز مش
ــوريه را به يك مناقشه بين المللى در مرزهاى اروپا  تركيه جنگ داخلى س

تبديل خواهد كرد.
سيل انتقادات و نگرانى احزاب مخالف

در واكنش به برنامه دولت تركيه براى مداخله در سوريه انتقادات تندى 
ــده است. كمال قليچدار اوغلو، رهبر  عليه اردوغان و داود اوغلو مطرح ش
حزب مردم جمهورى خواه تركيه در مصاحبه با روزنامه حريت با انتقاد از 
سياست هاى دولت گفت: من به شما هشدار مى دهم، شما جرأت اين كار 
ــت از دولت براى توقف اجراى  را نداريد. قليچدار اوغلو ضمن درخواس
سياست هايى كه مواضع خودش را تقويت مى كند، اظهار كرد: آنها (دولت) 
در سياست هاى داخلى بسيار ظالمانه عمل مى كنند تا مواضع خود را قوت 
بخشند اما خطرناك ترين اين سياست ها تبديل سياست خارجه به جزئى از 
سياست هاى داخلى است. متاسفانه حزب عدالت و توسعه (حزب حاكم) 

اين كار را انجام داده است و من مى ترسم كه اين امر را ادامه دهد.
ــوان رهبر حزب مردم جمهورى خواه من به دولت  ــه داد: به عن وى ادام
هشدار مى دهم كه تركيه را وارد ماجراجويى و خطر نكند. اين ماجراجويى 
هزينه هاى بسيار خواهد داشت و مردم عامى اين هزينه را پرداخت خواهند 

كرد نه سياستمداران.

رهبر مهم ترين حزب اپوزيسيون تركيه با اشاره به كنار رفتن قريب الوقوع 
دولت فعلى با تشكيل دولت جديد تاكيد كرد، اين حقيقت كه رئيس جمهور 
ــان مى دهد كه دولت  ــاره اين موضوع صحبت كرده نش ــه اول درب در وهل
هنوز تحت قيوميت رجب طيب اردوغان است. قليچدار اوغلو در اين باره 
ــت و آنها نبايد اين مساله را  گفت: اكنون دولت موقت در حال فعاليت اس
ــدى كه در انتخابات اخير به حزب  ــپس از 40 درص فراموش كنند. وى س
عدالت و توسعه راى دادند خواست تا به اين مساله كه چرا تركيه در عرصه 
جهانى منزوى شده و حيثيت آن زير سوال مى رود، فكر كنند. رهبر حزب 
ــت تا هشدار ايلكر باشبوق،  ــيون تركيه از دولت اين كشور خواس اپوزيس
رئيس سابق ستاد ارتش اين كشور را كه گفته بود آنكارا اين مساله را بايد با 

همكارى دولت سوريه حل كند، مورد بررسى قرار دهد.
ــن انتقادات،روزنامه جمهوريت چاپ تركيه دولت احمد  همزمان با اي
داوداوغلو نخست وزير تركيه را اردك لنگ توصيف كرد و نوشت : «اردك 

لنگ حق ندارد تركيه را وارد جنگ كند.»
به نوشته روزنامه جمهوريت،پروفسور مدحت سنجار نماينده ماردين از 
حزب اچ دى پى گفت : دولت كنونى بايد تا زمان تشكيل دولت جديد امور 

روزمره را اداره كند. مداخله نظامى و جنگ مى تواند عواقب سنگينى داشته 
باشد و اين تصميمى نيست كه دولت كنونى بتواند درباره آن تصميم بگيرد.

پروفسور ابراهيم كاب اوغلو استاد حقوق دانشگاه مرمره استانبول نيز با 
تاكيد بر اينكه بر اساس قانون اساسى تركيه فقط مجلس تركيه از اختيارات 
الزم براى اعزام نيروهاى نظامى به خارج از مرزها برخوردار است ، گفت : 
ــوريه به منزله اعالن جنگ است و چنين  اعزام نيروهاى نظامى تركيه به س
اقدامى را نمى توان در چارچوب مجوز مجلس تركيه براى اعزام نيروهاى 
ــارج از مرزها توجيه كرد. مراد اوزچليك معاون رئيس حزب  نظامى به خ
جمهوريت خلق نيز درباره مداخله احتمالى تركيه در سوريه گفت : دولت 
ــت و نمى تواند درباره چنين مسائل مهمى تصميم  كنونى دولت موقت اس
بگيرد. وى تاكيد كرد بدون توجه به واكنش حكومت سوريه ، ايران و روسيه 
ــم گرفت. جمهوريت در خبر  ــئله مهمى تصمي نمى توان درباره چنين مس
ديگرى نوشت : ژنرال هاى بازنشسته ارتش تركيه نيز با اشاره به نزديك شدن 
ــت شوراى عالى نظامى تركيه ، هشدار مى دهند ، هدف  زمان برگزارى نشس
ــدن احتمال مداخله نظامى تركيه در سوريه ممكن است ،  اعمال  مطرح ش

فشار بر ارتش تركيه در آستانه نشست شوراى عالى نظامى باشد.

اردوغان با فشار به ارتش تركيه دنبال مى كند

توطئه ارتش عثمانى عليه سوريه

پولتيك
پول سعودى براى وهابيت در هند

ــناد ويكى ليكس فاش كرد، افراد و نهادهايى در  اس
عربستان سعودى ميليون ها روپيه به هند تزريق كردند 
ــازمان هاى غير دولتى ايجاد شود  تا مراكز مذهبى و س
ــته  ــت. به نوش و هدف از آنها ترويج وهابيت بوده اس
ــور عربستان از  روزنامه گاردين، مقام هاى وزارت كش
ــترش و ترويج  ــى براى گس اين پروژه به عنوان «تالش
ــد. وهابيت فرقه اى  ــور» نام برده ان وهابيت در اين كش
ــوق زنان و  ــاى افراطى درباره حق ــت كه ديدگاه ه اس
اقليت ها دارد و عالوه بر اين جنبه هاى تهديد كننده اى 
دارد كه مخالف روح ليبرال و پيشرفت هاى دموكراتيك 
ــت و يكم است. اين سند بدون تاريخ، طبق  در قرن بيس
اعالم ويكى ليكس متعلق به سفارت عربستان در دهلى 
ــت نهادها و مراكز هندى است  ــت و حاوى ليس نو اس
كه براى دريافت كمك  مالى درخواست داده اند. در اين 
سند آمده است كه دولت رياض خودش به كمك مالى 
به 9 نهاد در اياالت مختلف هند از جمله اوتارپرادش، 

بنگال غربى، كراال و ماهاراشتارا وعده داده بود.
ــتان  ــتان وعده داد كه 2/5ميليون ريال عربس عربس
سعودى به يك مركز امارات اسالمى در كراال اهدا كنند. 
آنها همچنين وعده دادند تا يك ميليون ريال عربستان به 
ــالمى رفاه در كراال كمك كند. همچنين وعده  مركز اس
داده شد تا 75 هزار ريال عربستان به دو موسسه مختلف 

در اوتارپراداش اعطا شود.

بروز اختالفات در اقليم كرد
مسعود بارزانى ضمن درخواست از طرف هاى سياسى 
براى دستيابى به راه حلى توافقى در مورد قانون رياست 
اقليم كردستان عراق، تاكيد كرد: در صورتى كه احزاب 
سياسى تا بيستم اوت آتى به توافقى دست نيابند موضعم 
ــنا به  ــن باره اعالم خواهم كرد. به گزارش ايس را در اي
نقل از شبكه خبرى سومريه نيوز، مسعود بارزانى، رئيس 
ــتان عراق در پيامى به كردها عنوان داشت:  اقليم كردس
من دو سال قبل نامه اى به رياست پارلمان فرستادم و در 
آن از احزاب خواستم تا با توافق به مساله رياست اقليم 
كردستان فيصله دهند و چند ماه قبل نيز بار ديگر نشستى 
با احزاب داشتم و از آن ها خواستم تا به راه حل سريعى 
براى اين مساله دست يابند. وى افزود: در دوره پيش به 
تمامى وظايفم از طريق توافق و رايزنى با احترام به اصل 
توافق ميان احزاب عمل كردم و حتى به آن ها كمك كردم 

تا اين توافق ساختار و شكل قانونى بگيرد.

ــرنگونى دولت  ــال پس از س عفو بين الملل دو س
محمد مرسى به دست ارتش، مصر را به «سركوب تمام 

عيار» و زندانى كردن فعاالن جوان متهم كرد.
ــه، اين ديده بان حقوق بشر مستقر  به گزارش فرانس
ــالم كرد، مقام هاى مصر  ــنبه) اع در لندن ديروز (سه ش
به رهبرى عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورى مصر به 
شدت تالش مى كنند تا هرگونه اعتراضى را كه حكومت 
آنها را تهديد مى كند، خاموش كنند. در اين بيانيه به نقل 
از حسيبه حاج صحرابى، از مديران عفو بين الملل آمده 
ــركوب دولت مصر به بازداشت 41 هزار  ــت كه س اس
تن، متهم و يا محكوم كردن فعاالن به جرايم جنايى و 
ــس و اعدام و برگزارى دادگاه هاى  يا صدور حكم حب
ــت.مقام هاى مصرى نشان  غيرمنصفانه منجر شده اس
داده اند كه از هيچ اقدامى در راه سركوب مخالفت هايى 

كه حكومت آنها را تهديد مى كند، فروگذارى نمى كنند.
ــط 2015 دست كم  به گفته عفو بين الملل در اواس
160 تن بازداشت شدند. عفو بين الملل مى افزايد، اين 

سركوب در ابتدا با بازداشت مرسى و حاميان وى آغاز 
ــد و سپس به سركوب تمام طيف هاى سياسى مصر  ش

گسترش يافت.
ــاد از متحدان غربى و اروپايى  عفو بين الملل با انتق
ــن رژيم گفت: به  ــى براى برقرارى روابط با اي السيس
ــر در  ــد كه توقف نقض فاحش حقوق بش نظر مى رس
ــتور كار نشست هاى متحدان با مصر بوده  مصر در دس
ــركاى مصر براى رسيدن به توافقات تجارى  است. ش
ــى و نيز فروش و  ــترش نفوذ اطالعاتى و سياس و گس
انتقال تجهيزات نظارتى كه نقض حقوق بشر را تسهيل 

مى كند، دورويى به خرج داده اند.

ــاهاى  ــوزى در كليس ــته آتش س ــى يك رش در پ
ــتان در نقاط مختلف جنوب آمريكا، پليس  سياهپوس
ــور تحقيقات در باره ارتباط احتمالى و  فدرال اين كش

عمدى بودن آنها را شروع كرده است.
هفته پيش شش كليسا در اياالت فلوريدا، جورجيا، 
ــى آتش  ــمالى، كاروليناى جنوبى و تنس ــاى ش كارولين
ــه مورد از  گرفت. مقام ها مى گويند كه عمدى بودن س
ــوزى ها معلوم شده و تحقيق در سه مورد  اين آتش س
ــون سخنگوى اف بى آى به  ديگر ادامه دارد. پال برس
ــات در جريان  ــوز» گفت:  «تحقيق ــايت «بازفيد ني وبس
ــئول است و با چه  ــت تا معلوم شود چه كسى مس اس
ــى در اين آتش سوزى ها  ــده.» كس انگيزه اى انجام ش
ــيارى از اين كليساها كامال نابود  ــيبى نديده اما بس آس
شد. اين آتش سوزى ها حدود يك هفته پس از آنكه 9 

سياهپوست در كليسايى در شهر چارلستون كاروليناى 
ــت كشته  جنوبى به ضرب گلوله يك جوان سفيدپوس
شدند روى داد. پليس مى گويد انگيزه آن حمله نژادى 
ــود. آن تراژدى به بحث هاى تازه درباره روابط نژادى  ب
ــت هاى متعدد براى  ــن زده و باعث طرح درخواس دام
پايين كشيدن پرچم كنفدراسيون - پرچم اياالت جدايى 
ــگ داخلى كه مخالف ممنوعيت  طلب جنوبى در جن
ــده است. بعضى اياالت در اين فاصله  برده دارى - ش
اقدام به برچيدن اين پرچم كرده اند. همزمان رسانه هاى 
ــت  ــد كه يك گروه نژادپرس ــكا گزارش مى دهن آمري
كوكالس كالن در كاروليناى شمالى به نام «لويال وايت 
نايتز» محوطه مجلس ايالتى را براى تجمعى در ماه آينده 
رزرو كرده است. هدف آنها اعتراض به «پايين كشيدن 

پرچم كنفدراسيون به داليل غلط» است.

انتقاد حقوق بشرى از مصر تحقيقات درباره آتش سوزى كليساهاى سياهان آمريكا

ــان از مردم  ــت وزير يون ــل: نخس ــروه بين المل گ
ــى روز يكشنبه به  ــته تا در همه پرس ــورش خواس كش
درخواست هاى وام دهندگان بين المللى اين كشور راى 
ــيپراس گفت راى قاطع و شفاف  منفى دهند. آقاى س
ــت هاى رياضتى، به يونان اين امكان  مردم عليه سياس
ــر در مذاكرات براى حل  ــد تا با موقعيتى بهت را مى ده
ــركت كند. نخست وزير يونان گفته  بحران بدهى ها ش
ــت كه نمى خواهد نخست وزير باقى بماند و شاهد  اس
ــتر بودجه خدمات عمومى و سياست هاى  كاهش بيش
شديدتر رياضت اقتصادى باشد. امروز مهلت پرداخت 
يك قسط بدهى هاى يونان به صندوق بين المللى پول به 

ارزش 1/1 ميليارد دالر است.

ــدار داده اند كه رد درخواست  رهبران اروپايى هش
ــروج يونان از  ــدگان بين المللى به معناى خ اعتباردهن

حوزه يورو است.
نخست وزير اسپانيا هشدار داده است كه راى منفى 
مردم يونان به پيشنهادهاى وام دهندگان به معناى خروج 

يونان از منطقه يورو خواهد بود.
حاميان الكسيس سيپراس، نخست وزير جوان يونان 
با در دست داشتن بنرهايى به زبان يونانى، از دولتمردان 
كشورشان خواستند تا به تازه ترين درخواست اروپايى ها 
ــى و رياضت  ــتر در نظام مال ــى بر اصالحات بيش مبن

اقتصادى سنگين تر «نه» بگويند.
ــنبه) فرصت دارد تا  ــامگاه امروز (سه ش يونان تا ش
ــصد ميليون يورويى خود را  بدهى يك ميليارد و شش
ــمتى از وام صندوق بين المللى پول  كه بازپرداخت قس
است، پرداخت كند. اما تحوالت اخير و نيز طرح دولت 
چپگراى سيريزا براى برگزارى رفراندوم آن هم پس از 
ــان مى دهد كه آتن  ضرب االجل امروز (30 ژوئن) نش

قادر به انجام اين كار نيست.
ــور در پرداخت بدهى  ــى كه آتن به قص در صورت

ــور  ــود، آينده اى مهم و تيره در انتظار اين كش دچار ش
ــان معتقدند  خواهد بود. با اين حال برخى از كارشناس
كه شايد با خروج يونان از منطقه پولى يورو و انتخاب 
ــد صادرات خود را  ــر از يورو، آنها بتوانن ارزى ارزان ت
رونق دهند. به رغم اين اظهارات خروج يونان از يورو 
ــى اروپا وارد  ــاد اقتصادى و سياس ــه اى را به اتح ضرب
مى آورد و ممكن است كه اقتصاد كشورهاى متزلزل از 

جمله پرتغال و ايتاليا نيز درگير شوند.
نخست وزير يونان روز دوشنبه بار ديگر در سخنرانى 
تلويزيونى خود گفت: ما از شهروندان يونانى مى خواهيم 
تا در رفراندوم آتى عليه پيشنهادهاى وام دهندگان راى 
دهند. ما از شما مى خواهيم تا با جان و دل آن را رد كنيد. 
هر چقدر حضور مردم و راى  منفى آنها پررنگ تر باشد، 
احتمال از سر گيرى مجدد مذاكرات در مسيرى منطقى 
ــب قوت مى گيرد. با وجود سخنان سيپراس در  و مناس
توجيه طرح رفراندوم، اپوزيسيون يونان معتقد است كه 
نخست وزير قصد دارد تا از زير بار اتخاذ تصميم شانه 
خالى كند و مسووليت آن را بر عهده مردم قرار دهد. با 
اين حال به نظر مى رسد طرح نخست وزير يونان بيشتر 

با اين هدف انجام مى شود كه پس از گرفتن راى «خير» 
ــترى در مذاكرات به دست  مردم، قدرت چانه زنى بيش
آورد و مطيع خواست وام دهندگان نشود. سيپراس پس 
از ديدار هفته گذشته رهبران حوزه يورو در بروكسل، 
درخواست آنها براى اجراى تدابير خشن تر اقتصادى را 

«تحقيرآميز» توصيف كرده بود.
ــال با وعده  ــت وزير يونان كه 25 ژانويه امس نخس
ــيارى از  ــت آراى بس حذف رياضت اقتصادى توانس
ــد، گفت كه نتيجه آراى مردم هرچه  مردم را جلب كن
ــد مى پذيرد. با اين وجود، رهبران اتحاديه اروپا به  باش
ــدار داده اند كه رد پيشنهادهاى وام دهندگان  يونان هش
بين المللى در رفراندوم يكشنبه آتى به معنى ترك حوزه 

يورو خواهد بود.
در رفراندوم پنجم ژوئيه يونانى ها قرار است به اين 
ــرايط ويژه وام دهندگان  ــخ دهند كه آيا ش پرسش پاس
يونان براى ارائه طرح نجات مالى را مى پذيرند يا خير. 
رهبران خارجى روز دوشنبه فشارها بر دولت يونان را 
افزايش دادند تا آتن معاهده وام را بپذيرد. آنها همچنين 

مردم يونان را به دادن راى «آرى» ترغيب كردند.

صف آرايى يونانى ها مقابل اتحاديه اروپا

نگرانى پكن از اتحاد ژاپن با آمريكاسرانجام دختران نيجريه در چنگ الشبابكنترل اعتراضات ارمنستان
تحصن اعتراضى مردم ارمنستان در ميدان مركزى ايروان در اعتراض 
ــاالن مدنى مبنى بر تالش براى تهيه  ــه افزايش قيمت برق، با اعالم فع ب
پيش نويس برنامه اى براى جلوگيرى از اقدامات دولت، امروز (سه شنبه) 
ــپوتنيك، اعتراضات در پايتخت  ــان يافت. به گزارش خبرگزارى اس پاي
ــراى افزايش 16  ــس از اعالم دولت ب ــن و دو روز پ ــتان 19 ژوئ ارمنس
درصدى قيمت برق از ماه اوت (شهريور) آغاز شد. پليس براى پراكنده 
ــت جمهورى تجمع كرده  كردن هزاران معترضى كه در اطراف مقر رياس
بودند، وارد عمل شد و بيش از 200 تن بازداشت شدند. روز يكشنبه، اين 
تظاهرات به دو گروه تقسيم شد. اكثريت آنها به مسدود كردن مهم ترين 
خيابان شهر ادامه دادند و سايرين در ميدانى دست به تحصن زدند. برخى 
معترضان گفته اند كه براى اعالم اقدامات آتى خود كنفرانس خبرى خواهند 
گذاشت، عده اى ديگر در تالشند تا با برگزارى هياتى با حضور كارشناسان 

اقتصادى و وكال به نقشه راهى براى پايان اين بحران دست يابند.

ــهر  ــه اى در ش ــه بوكوحرام تقريبا 14 ماه پيش از مدرس دخترانى ك
مسيحى نشين چيبوك در شمال شرقى نيجريه ربود مجبور شده اند براى 
آنها بجنگند و حتى مسيحيان را بكشند. بر اساس گزارش بى.بى.سى سه 
زن كه گفته اند زمانى در همان اردوگاه دختران ربوده شده زندانى بوده اند، 
شبه نظاميان بوكوحرام را ديده اند كه دست و پاى مسيحيان را مى بندند و 
سپس دختران با چاقو شاهرگ آنها را مى زنند. آنها همچنين گفته اند كه 
برخى از اين دختران اسلحه دارند و برخى نيز ديگر زندانيان زن را شالق 
مى زنند. افراد بوكوحرام اكنون اين دختران را به عنوان معلم براى آموزش 
ــده به كار مى گيرند. تاييد اين اطالعات از  ديگر دختران و زنان ربوده ش
طرف منابع مستقل امكان پذير نيست، اما عفو بين الملل هم پيشتر اعالم 
ــوده، آموزش داده و وادار  ــرده بود بوكوحرام دختران ديگرى را كه رب ك
ــته از  ــال گذش كرده تا برايش بجنگند. از 270 دخترى كه در آوريل س

مدرسه شهر چيبوك ربوده شدند، 219 نفر هنوز اسير هستند.

ــما درباره گزارش ها مبنى  ــته است تا رس دولت چين از ژاپن خواس
ــتند، توضيح دهد.  ــر اين كه قوانين امنيتى جديد توكيو عليه پكن هس ب
ــينزو آبه،  ــى گزارش دادند، ش ــانه هاى ژاپن ــپوتنيك، رس به گزارش اس
ــت درهاى بسته اعالم كرد كه  ــت وزير اين كشور در نشستى پش نخس
ــد داد تا در  ــور اجازه خواه ــاى امنيتى جديد توكيو به اين كش اليحه ه
مناقشات درياى چين جنوبى با واشنگتن متحد شود. پس از جنگ جهانى 
ــور را اصالح كرد تا ارتش اين  ــى اين كش دوم دولت ژاپن قانون اساس
كشور در مناقشه هاى بين المللى مورد استفاده قرار نگيرد. با اين حال بسته 
ــور كه توسط پارلمان در حالى بررسى است،  جديد امنيت ملى اين كش
به نيروهاى دفاع شخصى ژاپن اجازه خواهد داد تا زمانى كه موجوديت 
اين كشور تهديد شود، همچنين در صورت تحريكات نظامى و به منظور 
دفاع از تبعه هاى ژاپنى در خارج از اين كشور و آزاد كردن آنها از اسارت 

گروگانگيران خارجى به كمك هم پيمانان اين كشور برود.

ــقوط يك فروند هواپيماى بارى ارتش اندونزى  س
بر يك منطقه مسكونى در يكى از شهرهاى بزرگ اين 
كشور، 38 كشته برجاى نهاده، و آمار تلفات همچنان رو 
به افزايش است. هواپيماى سى-130 متعلق به نيروى 
هوايى اندونزى ساعت 12 و هشت دقيقه ظهر به وقت 
محلى روز سه شنبه 9 تير، تنها دو دقيقه پس از برخاستن 
از باند فرودگاه نظامى «سوئه ووندو» و در حالى كه فقط 

پنج كيلومتر از فرودگاه دور شده بود، سقوط كرد.
ــقوط هركولس بر «مِدان»، سومين شهر بزرگ  با س
ــوماترا، ساختمان هاى مسكونى  اندونزى در جزيره س
ــديد گرديد و  ــل ويرانى هاى ش ــه متحم ــل حادث مح

خودروهاى سوارى بسيارى نيز آسيب ديدند.
ــع در يكى از  ــى از ادارات واق ــووى» كارمند يك «ن
ــه گفت، از  ــاختمان هاى محل به خبرگزارى فرانس س

ــت پنجره لحظات پرواز هواپيما در ارتفاع پايين و  پش
ــاختمان هاى محل را مى ديده و همراه  سقوط آن بر س
با كارمندان ديگر پا به فرار نهاده است. «خانووار»، يك 
ــاهد 26 ساله نيز به خبرگزارى فرانسه گفته است، از  ش
ــاختمان نزديك فرودگاه كه برخاستن هواپيما  همان س
را مى ديد، حس كرده بود كه هركولس دچار نقص فنى 
است. بنا بر اعالميه ارتش اندونزى، هواپيما حامل 12 
ــت از ميان كشته هاى شمارش  خدمه بود؛ معلوم نيس
شده تا آخرين گزارش ها، چه تعداد قربانيان بروى زمين 
ــامل خدمه كشته شده نيز بوده يا نه.  بوده و آيا آمار ش

آسوشيتدپرس شمار خدمه را 17 نفر اعالم كرده بود.
ــرال آگوس  ــيتدپرس، ژن ــاس گزارش آسوش بر اس
ــوپيرانتا، فرمانده نيروى هوايى اندونزى، تأييد كرد  س
كه خلبان هواپيما بالفاصله پس از برخاستن در تماس 

ــت كرد و از وجود  ــت بازگش با برج كنترل، درخواس
ــه اى پس از پرواز  ــكل» در موتور خبر داد و لحظ «مش
ــت با هدف بازگشت، سقوط رخ داد. ده  به سوى راس
سال پيش نيز شهر اندونزيايى «مدان» شاهد يك سقوط 
ــود؛ در آن حادثه اصابت هواپيماى  پرتلفات هواپيما ب
ــرودگاه در يكى از حومه هاى  ــته از باند ف تازه برخاس
پرجمعيت شهر، دست كم 150 مسافر، خدمه پروازى 

و ساكنان خانه ها را كشت.
ــهر خارج از جزيره «جاوا» و  «مدان» بزرگ ترين ش
ــاب مى آيد. خبرگزارى  مركز تجارى اندونزى به حس
ــه شمار ساكنان شهر را دو ميليون نفر دانسته اما  فرانس
خبرگزارى آسوشيتدپرس رقم سه ميليون و چهار صد 

هزار نفر را براى جمعيت شهر ذكر كرده است.
در سال 2012 نيز سقوط يك هواپيماى نظامى ارتش 

اين كشور از نوع «فوكر 27» نيز بر يك منطقه مسكونى 
در جاكارتا، پايتخت، 11 كشته برجاى نهاده بود. اما تنها 
دو ماه پيش بود كه يك جنگنده اف-16 نيروى هوايى 
اندونزى كوتاه زمانى پس از برخاستن از باند فرودگاه 
ــى پايتخت، آتش گرفت كه خلبان با چتر نجات،  نظام
خود را از شعله هاى درگرفته در هواپيما به بيرون پرتاب 
كرد هرچند كه مجروح شد. ناوگان مسافربرى اندونزى 

نيز پيشينه بدى در سقوط هواپيماها دارد.

سقوط هواپيما در اندونزى


