
پيشنهاد اتحاديه اروپا براي يونان
ــيار  ــون با وضعيت بس ــان هم اكن يون
پيچيده و حساسي روبه روست. بانك هاي 
ــديد نقدينگي  ــور كه با كمبود ش اين كش
ــتند، روي وام ضروري بانك  روبه رو هس
مركزي اروپا حساب كرده اند. اين در حالي 

است كه طي روزهاي اخير از طول 
صف هاي مشتريان بانك ها براي 
بيرون كشيدن پول هايشان كاسته 

نشده است.
ــزارش جام جم و به نقل از  به گ
ــدن  رويترز، همزمان با نزديك ش
ــته  ــط بس ــه موعد پرداخت قس ب
ــه صندوق  ــت مالي يونان ب حماي
ــول، رهبر حزب چپ  بين المللي پ
ــپانيا در  ــي «پودموس» اس افراط

ــاد از موضع دولت برلين  ــي با انتق اظهارات
ــاد پولي بين المللي، آينده اروپا را  و اين نه
در مخاطره اعالم كرد. الكسي سيپراس، 
ــال نامه اي  ــت وزير يونان نيز با ارس نخس
ــورهاي اروپايي برگزاري  ــران كش به س

ــك ملت  ــق دموكراتي ــي را ح همه پرس
ــت خود خواند  يونان براي تعيين سرنوش
ــور  ــچ منافاتي با حضور كش ــت، هي و گف
ــان در اتحاديه اروپا و حوزه يورو ندارد.  يون
ــب مردم يونان با تجمع مقابل  دوشنبه ش

ــور  ــهرهاي اين كش پارلمان و در ديگر ش
ــرات كرده و  ــا تظاه ــه اتحاديه اروپ علي
سياست رياضت اقتصادي در كشورشان 
ــاد گرفتند. آنان حمايت خود  ــه باد انتق را ب
ــيپراس اين  را از مواضع دولت چپگراي س

ــور در مذاكرات با وام دهندگان اعالم  كش
ــعارهاي  ــركت كنندگان با ش ــد. ش كردن
كوبنده، يونان را كشوري مستقل و مقاوم 
ــدگان  ــي وام دهن ــل زياده خواه در مقاب
ــليم زياده خواهي اتحاديه  خواندند كه تس
ــدوق بين المللي  ــا و صن اروپ
ــد. همزمان  ــول نخواهد ش پ
ــن تظاهرات،  ــزاري اي با برگ
ــتور  ــي يونان دس وزارت داراي
بازگشايي يكهزار شعبه بانك 
را از امروز چهارشنبه و طي سه 
روز آينده براي دريافت حقوق 
ــور  ــن كش ــتگان اي بازنشس
ــرد. در اين ميان دفتر  صادر ك
نخست وزيري يونان از بررسي 
ــنهاد جديد رئيس شوراي اروپا براي  پيش
ــر داد كه بايد تا  ــش بدهي هايي خب بخش
اكتبر پرداخت شود. اين پيشنهاد همچنين 
راهكارهاي جديدي را براي كاهش ندادن 
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العبادي، رئيس ستاد  ارتش 
عراق را بازنشسته كرد

ــت وزير عراق  ــدر العبادي، نخس حي
ــلح،  به عنوان فرمانده  كل نيروهاي مس
ــتاد  ــاري، رئيس س ــر زيب ــبد بابك ارتش
ارتش اين كشور را بازنشسته كرد. بابكر 
زيباري روز گذشته در گفت وگو با شبكه 
ــالم كرد: تصميم  ــي رووداو اع تلويزيون
ــت  ــتگي وي به درخواس براي بازنشس
ــتور  ــورت گرفته و بنابر دس ــود او ص خ
ــده است. وي افزود: از  العبادي انجام نش
ــال 2014 اين درخواست را ارائه  اكتبر س
ــاري تاكيد كرد كه تاكنون  كرده بود.زيب
چهاربار خواستار كناره گيري از فرماندهي 
ــده است، اما هر بار  ــتاد ارتش عراق ش س
ــي، رئيس  ــعود بارزان ــت مس ــا مخالف  ب
ــده  ــراق روبه رو ش ــتان ع  اقيلم كردس

است. /  پرس تي وي 
حمله به قبرستان 

مسلمانان در انگليس
ــس از وقوع  ــي پ تندروهاي انگليس
ــتي در تونس، به  ــه تروريس ــك حمل ي
ــلمانان در ناتينگهام،  چند قبرستان مس
ــدند. به گزارش پايگاه خبري  حمله ور ش
ــتي روز  توني ويژن، پس از حمله تروريس
جمعه به يك هتل ساحلي در شهر سوسه 
ــهر ناتينگهام به چند  عده اي تندرو در ش
ــلمانان حمله ور شدند و  ــتان مس قبرس
ــنگ قبر كردند.  اقدام به تخريب چند س
در حمله تروريستي روز جمعه در تونس، 
38 گردشگر از جمله 15 انگليسي كشته 
ــت، در  ــدند.پليس ناتينگهام گفته اس ش
جريان اين حمله به قبرستان مسلمانان، 
ــده و جلوي  ماموران پليس وارد عمل ش

جوانان متجاوز را گرفته است./  فارس 
560 كاميون حامل كمك 

وارد غزه شد
ــروز براي  ــالم دي گذرگاه كرم ابو س
ــل  ــون حام ــتگاه كامي ورود 560 دس
ــاورزي و ديگر  ــاري، كش كاالهاي تج
ــد فتوح،  ــد. رائ ــايي ش كمك ها بازگش
ــي انتقال كاال  ــه هماهنگ رئيس كميت
ــرد از مجموع 560  ــه نوار غزه اعالم ك ب
ــون حامل كاال 150 كاميون حامل  كامي
ــات  ــاختماني براي تاسيس ــح س مصال
ــون حامل مصالح  ــي و 40 كامي زيربناي
براي اجراي پروژه هاي بين المللي است. 
ــوخت وارد غزه  ــن مقاديري س  همچني

خواهد شد. /  خبرگزاري صدا وسيما 
 دستگيري اعضاي

يك گروه منحرف در بصره 
عضو كميته امنيتي در شوراي استان 
بصره اعالم كرد، نيروهاي امنيتي عراق 
اعضاي يك گروه مدعي ارتباط مستقيم 
ــتگير كردند.  ــتان دس با خدا را در اين اس
ــت نفر و عضو  ــتگير شده هش افراد دس
ــه «جماعت  ــوم ب ــروه منحرف موس گ
ــربازان خدا) هستند و  جنداهللا» (گروه س
ــتقيم با خدا را داشتند. ادعاي ارتباط مس

گفته مي شود، اين گروه داراي يكسري 
ــادي بوده و با اين كه  آيين هاي ويژه عب
ــت به اقدامات خشونت آميز  تاكنون دس
نزده، اما درصدد طرحي براي ترور برخي 
از علماي شيعه و سني در استان بصره در 

جنوب عراق بودند. / ايرنا 
 منصف المرزوقي

 آزاد شد 
ــتي  ــم صهيونيس ــئوالن رژي مس
منصف المرزوقي، رئيس جمهور سابق 
تونس را كه در ناوگان «آزادي3» براي 
شكستن محاصره نوار غزه شركت كرده 
ــد. وي از طريق فرودگاه  بود، آزاد كردن
بن گورين عازم پاريس شد. پيشتر دولت 
تونس خواستار آزادي فوري او شده بود.

در يك خبر ديگر وزارت كشور تونس از 
دستگيري شماري از عوامل مظنون در 
ــتي اخير شهر سوسه خبر  حمله تروريس
ــر عامالن اين حمله يا  داد و گفت: ديگ
حاميان آنان نيز بزودي دستگير خواهند 

شد.  /  خبرگزاري صدا و سيما 
40 قرقيز عضو داعش 

در درگيري هاي سوريه 
كشته شدند

ــزي كميته امنيت  رئيس اداره مرك
ملي قرقيزستان گفت: تاكنون 40 قرقيز 
ــوريه  ــو داعش در درگيري هاي س عض
كشته شده اند. ايركين دگينبيو سه شنبه 
ــانه هاي محلي افزود:  در گفت وگو با رس
براساس اطالعات موجود تاكنون بيش 
از 300 شهروند قرقيز به گروه تروريستي 
داعش در سوريه پيوسته اند و عليه نظام 
ــور مي جنگند كه 40 نفر از آنها  اين كش
در درگيري با نيروهاي دولتي جان خود 
را از دست داده اند.گرايش برخي جوانان 
ــياي مركزي به گروه هاي تندرو  در آس
ــه داعش نگراني هايي  و افراطي از جمل
ــه ايجاد كرده  ــات اين منطق را در مقام

است. /  ايرنا 

كوتاه از جهان

مصر به كجا مي رود 

ــتان كل مصر در  به دنبال ترور دادس
انفجار خودروي بمبگذاري شده در مركز 
ــران  ــره كه با محكوميت برخي از س قاه
كشورها مواجه شد، اعالم گرديد مراسم 
ــود  30 ژوئن، كه قرار بود ديروز برگزار ش
ــزاي عمومي اعالم  ــو و به جاي آن ع لغ
ــده است. در همين راستا، دفتر رياست  ش
ــدور اطالعيه اي  ــر با ص جمهوري مص
ــدن هشام  ــته ش اعالم كرد به دليل كش
بركات، جشن ها و مراسم دومين سالروز 
ــالروز بركناري  «انقالب 30 ژوئن» (س
ــي از رياست جمهوري مصر  محمد مرس
ــده  ــور) لغو ش با كمك نظاميان اين كش
ــت. گرچه عامالن ترور هشام بركات  اس
ــده اند، اما برخي مقامات  هنوز معرفي نش
ــي مصر معتقدند اخوان المسلمين  سياس
ــتي دست داشته و  در اين حادثه تروريس
بنابراين انتظار مي كشند كه بازداشت ها و 
اعدام هاي بيشتري در پيش باشد و ديگر 
ــت  ــوان در خارج نيز بازداش ــران اخ رهب
ــوند. اين درحالي است كه هزاران نفر  ش
از هواداران و كادرهاي رهبري اين گروه 
ــت و بارها  ــته بازداش ــال گذش طي دوس
ــه اعدام هاي جمعي  ــه و حتي ب محاكم

محكوم شده اند.
ــدت بازداشت ها و سركوب ها طي  ش
دو سال گذشته به حدي است كه سازمان 
ــتانه دومين سالروز  عفو بين الملل در آس
ــي، رئيس جمهوري  ــد مرس عزل محم
سابق مصر و عضو ارشد اخوان المسلمين 
ــور در سوم ژوئيه 2013 با صدور  اين كش
ــت هاي گسترده  بيانيه اي گفت: بازداش
جايگزين اعتراضات گسترده شده است. 
ــه زندان ها  ــروز فعاالن جوان در گوش ام
ــواهد حاكي  ــوند و تمام ش منزوي مي ش
ــركوب تمام عياري را  ــت كه مصر س اس
ــت. در اين بيانيه آمده  در پيش گرفته اس
است سركوب دولت مصر به بازداشت 41 
ــزار نفر، متهم يا محكوم كردن فعاالن  ه
ــي يا صدور حكم حبس و  به جرايم جناي
اعدام و برگزاري دادگاه هاي غيرمنصفانه 

منجر شده است.
ــط  ــه عفو بين الملل، در اواس به گفت
ــت  ــر بازداش ــت كم 160 نف 2015 دس
ــركوب ها در ابتدا با بازداشت  شده اند. س
ــي و حاميان وي در سال 2013 آغاز  مرس
ــد و سپس به سركوب تمام طيف هاي  ش
سياسي مصر و حتي رهبران انقالب ضد 
ــور گسترش يافت.  ديكتاتوري اين كش
ــل با انتقاد از متحدان غربي  عفو بين المل
ــي در برقراري روابط با  و اروپايي السيس
ــدار داده و آنها را به دورويي  اين رژيم هش
ــت. اخيرا  ــي متهم كرده اس و دروغگوي
ــان راه را براي  ــاي آمريكا و آلم دولت ه
ــي  همكاري هاي جديد با دولت السيس
ــوده اند و اين برخالف تعهداتي است  گش
ــبت به رعايت حقوق  كه اين دولت ها نس

بشر دارند.
كارشناسان در تحليل شرايط كنوني 
مصر مي گويند هرچند طي دو سال گذشته 
ــوردار بوده و از  ــبي برخ مصر از ثباتي نس
فروافتادن در ورطه درگيري و تشتت هاي 
ــي مانند برخي كشورهاي ديگر از  سياس
ــوريه مصون مانده است  جمله عراق و س
ــع بيش از 80 ميليون  اما تغييري در وض
جمعيت اين كشور به وجود نيامده است. 
ــته دركنار بازداشت ها  طي دوسال گذش
ــور همواره شاهد  و سركوب ها، اين كش
ــتي بوده است. بخشي از  حوادث تروريس
اين حوادث تروريستي در صحراي سينا 
متمركز بود كه بارها گروه هاي تروريستي 
ــبانه  ــگاه هاي مصر حمله يا ش ــه پاس ب
سربازان را سر مي بريدند. اين درگيري ها 
همچنان ادامه دارد و دولت مصر به دليل 
ــرائيل به موجب  محدوديت هايي كه اس
ــه كمپ ديويد بر مصر تحميل  توافق نام
ــته است با اين  ــت، هنوز نتوانس كرده اس
ــا بخش ديگري  ــا مقابله كند. ام گروه ه
ــهرهاي مصر اتفاق  ــن حوادث در ش از اي
ــرايت تروريسم به ديگر  افتاده و بيانگر س
ــام بركات،  ــور است. ترور هش نقاط كش
ــتان كل مصر اوج اين حركت هاي  دادس
تروريستي بوده و نشان مي دهد كه امنيت 
ــكننده است و هرلحظه در  مصر كامال ش

معرض خطر قرار دارد.
ــي نيز نظاميان حاكم  به لحاظ سياس
ــته اند. دولت  ــتاوردي نداش بر مصر دس
ــي هنوز نتوانسته است انتخابات  السيس
ــي را برگزار يا حتي براي آن تاريخ  پارلمان
ــخصي اعالم كند. اين درحالي است  مش
ــته دو قوه مقننه و  ــال گذش كه طي دو س
ــه را هم به  ــوه قضايي ــه (برخي ق مجري
ــخص  ــه مي كنند) در اختيار ش آن اضاف
ــت. با اين حال دولت  ــي بوده اس السيس
ــك از تعهداتي كه  ــته به هيچ ي او نتوانس
ــي به ملت مصر  در فرداي بركناري مرس
داد، عمل كند. اين روزها جوانان مصري 
ــال گذشته  ــرخورده از تحوالت دو س س
ــان مي گويند دولت السيسي از  كشورش
ــان در 25 ژانويه كه به  ــير انقالب ش مس
سرنگوني مبارك منجر شد، بسيار فاصله 

گرفته است.
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ــه اين روزها مناطق مختلف  در حالي ك
ــتاني  يمن زير بمباران جنگنده هاي عربس
ــتي داعش  ــاي تروريس ــرار دارد، گروه ه ق
ــور عليه نيروهاي  نيز حمالتي را در اين كش
ــد. تازه ترين اين  ــام مي دهن ــت انج مقاوم
ــامگاه دوشنبه در صنعا، پايتخت  عمليات ش

اين كشور رخ داد.
ــه  ــري، حمل ــع خب ــزارش مناب ــه گ ب
دوشنبه شب در پشت بيمارستان نظامي صنعا 
ــت. در اين حادثه يك خودروي  به وقوع پيوس
ــد كه بنا به گفته  ــده منفجر ش بمبگذاري ش
ــه حوثي ها، خانه هاي فيصل  منابع نزديك ب
ــاش، از رهبران  ــاش و برادرش حميد جي جي
ــه بود . چند روز پيش  ــاراهللا را هدف گرفت انص
ــر اثر حمالت  ــكان اين دو نفر ب ــي از نزدي يك
جنگنده هاي عربستان به شهادت رسيد. اين 
ــت كه شامگاه  انفجار در حالي  به وقوع پيوس
ــنبه تعدادي از نيروهاي انصاراهللا و زنان  دوش

براي تسليت به خانه آنها رفته بودند . 
ــته به نيروهاي  ــيره وابس ــبكه المس ش
ــن حمله 38 نفر  ــاراهللا اعالم كرد در اي انص
ــدند كه حال دو نفر وخيم گزارش  زخمي ش
ــري همچون  ــن ميان منابع خب ــد. در اي ش
ــايت هاي نزديك به  ــه و س ــبكه العربي ش
ــر اثر اين  ــتان اعالم كردند ب ــت عربس دول
حمله حدود 20 نفر كشته شدند. چند ساعت 
ــتي داعش  پس از اين حادثه، گروه تروريس
ــئوليت اين  ــت مس ــه اي در اينترن در بياني
ــامگاه  انفجار را به عهده گرفت. عمليات ش
ــتي داعش در صنعا  ــنبه گروه تروريس دوش
ــاراهللا بيش از پيش اين  عليه نيروهاي انص
ــا وجود ادعاهاي  ــا كرد كه ب حقيقت را افش
ــي براي مبارزه با  ــات آمريكايي و غرب مقام
ــش، اين گروه  ــم و مخصوصا داع تروريس
ــتي در حال گسترش دامنه فعاليت   تروريس

خود در كشورهاي منطقه است.

 آمريكا و قدرت گيري داعش 
ــواهد و مدارك موجود نشان مي دهد  ش

ــا نه تنها از ابتداي فعاليت هاي  آمريكايي ه
ــه اين گروه ها  ــش در يمن اقدامي علي داع
ــان در تقويت  انجام ندادند، بلكه حمايت ش
ــيار آشكار بوده است.  اين تروريست ها بس
تازه ترين مدرك گزارشي است كه چند هفته 
پيش افشا شد. اين گزارش متعلق به سازمان 
ــت كه  اطالعاتي ارتش آمريكا (DIA)  اس
ــت 2012 بازمي گردد.  ــخ آن به آگوس تاري
ــق اين گزارش آمريكا و هم پيمانانش از  طب
سال ها پيش براي رسيدن به اهداف خود در 
ــور هاي منطقه خاورميانه القاعده را در  كش

چنگ خود نگه داشتند . 

طبق اين گزارش، دستگاه دولتي آمريكا 
از سه سال قبل مي دانست در شورش سوريه 
ــده و ديگر  ــت القاع ــش رهبري در دس نق
ــازمان هاي تروريستي است. در واقع اين  س
گروه هاي تروريستي با حمايت كشورهاي 
ــيه خليج فارس  ــورهاي حاش ــي و كش غرب
به دنبال برپا كردن يك « امارت سلفي» در 
ــوريه بودند. آنچه بر نقش آمريكا  ــرق س ش
ــد دارد مربوط  ــكل گيري داعش تاكي در ش
ــت كه طي آن  ــي از اين گزارش اس به بخش
ــازمان اطالعاتي يادشده با ذكر جزئياتي  س
ــيله  ــخير موصول و رمادي بوس ــد تس مانن

ــت  ــتي نتيجه سياس ــت ها، بدرس تروريس
ــكا را در آن زمان پيش بيني كرده بود.  آمري
ــار اين گزارش، يورگن تودن  به دنبال انتش
ــناس خاورنزديك  ــنده و كارش هوفر، نويس
ــتي»  گزارش DIA را «واتر گيت تروريس
ــن تحليلگر، آمريكا  ــا به عقيده اي ناميد. بن
ــه اي براي حذف كامل  در حال حاضر نقش
ــا هنوز به داعش نياز  داعش ندارد، زيرا آنه
ــن صورت ايران از نظر آنها  دارند. در غير اي

بسيار نيرومند خواهد شد.
در سايه همين حمايت هاست كه داعش 
ــور خود در يمن را پر رنگ تر مي كند. در  حض

ــتا، منابع آگاه نظامي و قبيله اي  همين راس
ــك پايگاه  ــداث ي ــش در اح ــدام داع از اق
ــوزش نيروهايش در «قف  نظامي براي آم
الكثيري» واقع در صحراي حضرموت يمن 
ــتان سعودي قرار دارد، خبر  كه در مرز عربس
ــد. پايگاه خبري يمني «الخبر» به نقل  دادن
از منابع نظامي نوشت داعش چند روز پيش 
ــداث كرده و ده ها  ــن پايگاه نظامي را اح اي
ــف و چند نفر از  ــوان با تابعيت هاي مختل ج
ــتان حضرموت به اين پايگاه  ــاكنان اس س
ــته اند. بر اساس اين گزارش،  نظامي پيوس
ــش پس از امن كردن تمامي جاده هاي  داع

ــن پايگاه در آن  ــي به منطقه اي كه اي منته
قرار گرفته، در حال آموزش نظامي اين افراد 
ــن پس از آن  ــت. پيدايش داعش در يم اس
ــماري از اعضاي گروه  صورت گرفت كه ش
القاعده به سركردگي «جالل البلعيدي» با 

ابوبكر البغدادي بيعت كردند.

 موشك هاي اسكاد 
به سمت عربستان 

ــته در ادامه جنگ تجاوزگرانه  روز گذش
ــد  ــه يمن اعالم ش ــعودي ب ــتان س عربس
ــي از پايگاه هاي  ــاي ارتش يمن، يك نيروه
ــعودي را با موشك  ــكي عربستان س موش
ــبكه  ــكاد هدف قرار دادند. به گزارش ش اس
ــمي  ــخنگوي رس ــرف لقمان، س العالم، ش
ــا بيان اين  ــور ب ــلح اين كش نيروهاي مس
ــا دقت باال  ــك ب خبر، اعالم كرد اين موش
به هدف اصابت كرد. بر اساس اين گزارش، 
ــك به پايگاه موشكي «السليل»  اين موش

اصابت كرد.
شرف لقمان خاطرنشان كرد، اين موشك 
ــا و تجاوزگري هاي  ــخ به جنايت ه در پاس
ــالت  ــش حم ــعودي و افزاي ــتان س عربس
ــه يمن صورت گرفته  هوايي جنايتكارانه ب
ــمي نيروهاي مسلح  ــت. سخنگوي رس اس
ــان كرد: عمليات شليك اين  يمن خاطرنش
موشك، پيام ديگري به كشورهاي استكبار 
ــت كه درس بگيرند، ما در روزهاي آينده  اس
ــياري خواهيم  ــائل غافلگيركننده بس مس
ــوي ديگر، درحالي كه محافل  داشت. از س
ــاره خبر  ــتان همچنان درب ــمي عربس رس
شليك موشك اسكاد به يكي از پايگاه هاي 
ــور سكوت كرده اند، فعاالن  نظامي اين كش
ــبكه هاي اجتماعي از اصابت  سعودي در ش
ــك به پايگاه «السليل» در منطقه  اين موش
رياض سخن مي گويند. شبكه الميادين نيز 
گزارش داد در حمالت عربستان سعودي در 
ــهادت  مأرب، محويت و صعده 15 نفر به ش
رسيدند كه بيشتر آنها زن و كودك هستند.

جام جم
رحيم محمدي 

 مثلث آمريكا، عربستان و داعش  در يمن 

دورنماي مبهم از آينده يونان
ــت بلكه  ــي نيس ــران يونان سياس بح
مالي است، اما جريان هاي پنهان سياسي 
ــرار دارند.  ــت پرده رويدادهاي آتن ق پش
ــي از جمله  ــه رهبران اروپاي ــن رابط در اي
ــف پيروزي  ــس كه مخال ــان و انگلي آلم
ــد،  ــان بودن ــت در يون ــزب سوسياليس ح
ــور را متهم مي كنند  نخست وزير اين كش
ــته به  ــع اروپا را به هم ريخته و نتوانس وض
ــردم عمل كرده و  ــبت به م تعهداتش نس
ــرعت رفع كند. در همين  مشكالت را بس
حال الكسيس سيپراس كه نتوانسته اولين 
ــورش را پرداخت  ــاي كش ــط از وام ه قس
ــش ماليات ثروتمندان  ــد، بر لزوم افزاي كن
و دفاع از توده هاي مردم تاكيد مي كند، اما 
ــرايط فعلي اتحاديه اروپا  اين شعارها با ش
ــت. رهبران اروپا نه مي توانند  سازگار نيس
يونان را در اتحاديه نگاه دارند و نه عضويت 
ــد. از طرفي اگر اروپايي ها به  آن را لغو كنن

يونان ارفاق كرده و بدهي هايش را تقسيط 
كنند، كشورهاي ديگر اين اتحاديه از جمله 
اسپانيا، پرتغال و ايتاليا مدعي مي شوند كه 
ــود.  ــد چنين امتيازي به آنها نيز داده ش باي
ــت  ــع يونان به قدري بحراني اس ــا وض ام
ــت،  ــاي اين صحبت ها نيس ــه ديگر ج ك
ــاره آغاز مهاجرت  ــرا گزارش هايي درب زي
ــدون  ــود. ب ــر مي ش ــهروندان منتش ش
ــيط  ــك، اتحاديه اروپا چاره اي جز تقس ش
ــد تبعات  ــدارد و باي ــان ن ــاي يون بدهي ه
ــنگين بخشش بدهي هاي 130 ميليارد  س
ــرد. مردم يونان نيز  ــي يونان را بپذي يوروي
خواهان خروج كشورشان از اتحاديه اروپا 
نيستند زيرا اكثرا موجوديت خود را در گرو 

اين اتحاديه مي دانند. 
ــا حتي حاضر به تحمل تدابير  يوناني ه
ــادي به جاي خروج  ــه اقتص رياضت طلبان
ــرا ورود به  ــتند، زي ــا هس ــه اروپ از اتحادي

ــاري مهم براي خود  ــن اتحاديه را افتخ اي
ــز خواهان اين  ــد. اتحاديه اروپا ني مي دانن
ــت دهد و  ــازار يونان را از دس ــت كه ب نيس
ــورو در برابر دالر كاهش پيدا كند.  ارزش ي
ــت كه اتحاديه اروپا تمام  ــت اس البته درس
ــدن يونان  ــراي باقي مان ــالش خود را ب ت
ــد و اجازه  ــه انجام مي ده ــن اتحادي در اي
ــت روس ها  ــازار يونان به دس ــد ب نمي ده
ــادي در يونان  ــكالت اقتص بيفتد، اما مش
باعث شده ارزهاي اروپايي و حتي ارزهاي 
ــد. از طرفي  ــن كاهش پيدا كن ــن و ژاپ چي
ــط مذهبي  ــتن رواب ــكو عالوه بر داش مس
ــاني را در زمينه  ــوابق درخش ــا يونان، س ب
ــه اروپا دارد  ــرمايه گذاري بعد از اتحادي س
ــيه به آتن به  و وام 17 ميليارد دالري روس
معناي ناكامي سنگين اين اتحاديه است. 
ــت آينده يونان چندان  در مجموع بايد گف

قابل پيش بيني نيست.

 يادداشت
 دكتر علي بيگدلي

 كارشناس اروپا و استاد
 دانشگاه شهيد بهشتي

تركيه 32 تانك به مرز با سوريه منتقل كرد 
ــوراي امنيت ملي تركيه  در حالي كه ش
ــخصي در مورد دخالت يا عدم  تصميم مش
ــوريه نگرفته و  ــت نظامي  در خاك س دخال
موضوع را مبهم گذاشته است، روزگذشته 
منابع خبري اعالم كردند تركيه تجهيزات 
ــوي  ــك به س ــتگاه تان ــي  و 32 دس نظام
ــاورت مرز  ــرزي كليس در مج ــه م منطق
ــوريه منتقل كرده است. همچنين گفته  س
ــس، مهمات،  ــاي تازه نف ــود نيروه مي ش
ــكي به مناطق  ــتم هاي موش تانك و سيس
ــده است.  با بروز بحران در  ديگر منتقل ش
ــبات تركيه با سوريه به دليل حمايت  مناس
تركيه از معارضان سوريه، تحركات نظامي 
ــرد در مناطق  ــت هاي مخالفان ك  و فعالي
ــه افزايش  ــوريه و عراق با تركي ــرزي س م
ــت. همين امر بهانه تازه اي براي  يافته اس
تركيه شده است كه با اعزام نيروي نظامي  
منطقه اي حائل به عرض 50 كيلومتر را در 
ــوريه تشكيل دهد. شوراي امنيت  خاك س
ملي تركيه پس از نشست چهار ساعته خود 

ــدور بيانيه اي اعالم  ــنبه با ص در روز دوش
ــت ملي تركيه  ــوراي امني كرد: اعضاي ش
ــه غيرنظاميان  ــتي علي از حمالت تروريس
ــه در جهت تغيير  ــوريه و اقداماتي ك در س
ــي  منطقه صورت مي گيرد، ابراز  بافت قوم

نگراني كردند.
ــزاب و  ــه اح ــت ك ــي اس ــن در حال اي
ــت در تركيه  ــخصيت هاي مخالف دول ش

ــره فعاليت هاي  ــترش داي ــدت با گس بش
ــتند  ــوريه مخالف هس نظامي  تركيه در س
ــز مي گويند چنين  ــران بين المللي ني و ناظ
ــري بين المللي در  ــك درگي ــي  به ي اقدام
ــد. در همين  مرزهاي اروپا منجر خواهد ش
ــب طيب اردوغان  ــود رج حال گفته مي ش
ــه با مجوز پارلمان اين  رئيس جمهور تركي
ــور قصد دارد به منظور مقابله با داعش  كش

ــد نيروهاي نظامي   در عراق و نيز رژيم اس
اعزام كند. هدف اين كار ايجاد منطقه حائل 
براي مهاجران و مقابله با داعش اعالم شده 
ــد دارد كه هدف  ــت، اما اردوغان تاكي اس
اصلي از اين حملهـ  البته در صورت اجرايي 
شدنـ  اين خواهد بود كه از پيشروي كردها 

به تركيه جلوگيري كند.
ــوريه و  ــاز جنگ داخلي س ــان آغ از زم
ــوريه به تركيه،  هجوم صدها هزار آواره س
ــه حائل كه  ــدت بر ايجاد منطق ــكارا بش آن
نيروهاي بين المللي از آن محافظت كنند، 
ــون نزديك به  ــت. تاكن ــته اس تاكيد داش
دو ميليون آواره سوري به تركيه گريخته اند 
كه باعث شده است اين كشور بزرگ ترين 
ميزبان آوارگان محسوب شود. كشورهاي 
مختلفي با اين طرح تركيه مخالفت كرده اند 
ــش آمريكا موضع نرم تري  اما از چندي پي
ــعودي نيز  ــتان س گرفته و در مقابل عربس
ــتر تركيه را تشويق به اجراي اين طرح  بيش

و ايجاد منطقه حائل مي كند.

روسيه پيشنهاد تشكيل يك ائتالف 
ــيـ  منطقه اي را با حضور نظام  بين الملل
ــت. به گزارش روزنامه  ــوريه داده اس س
ــتار  ــيه خواس الحيات چاپ لندن، روس
ــكيل ائتالف بين الملليـ  منطقه اي  تش
ــد، ائتالفي كه نظام  ــم ش ضد تروريس
ــوريه بخشي از آن باشد. اين پيشنهاد  س
در جريان سفر وليد المعلم، وزير خارجه 
ــده است.  ــكو مطرح ش ــوريه به مس س
ــيه  ــع، طرح روس ــن منب ــزارش اي به گ
ــالف بين المللي   ــكيل ائت ــي بر تش مبن
ــم  ــه اي براي مبارزه با تروريس ـ منطق
ــوريه و طرف هاي  ــام س ــا حضور نظ ب
ــتان، تركيه  مهم منطقه اي بويژه عربس

و اردن است. به همين منظور قرار است 
ــرگئي الوروف ، وزير خارجه روسيه  س
ــدار خود با جان كري، وزيرخارجه  در دي
آمريكا اين موضوع را مطرح كند. بر اين 
ــنگتن درخواست  ــاس مسكو از واش اس
ــود را به تعامل  ــد كرد متحدان خ خواه

مثبت با اين پيشنهاد ترغيب كند. 
ــز براي تضمين  ــيه ني در مقابل روس
موافقت دولت سوريه براي تعامل مثبت 
با اين پيشنهاد تالش خواهد كرد. به گفته 
ــكو در ديدار با  ــك ديپلمات روس، مس ي
ــن نكته را به  ــعي كرد اهميت اي معلم س
ــوز ابعاد اين  ــا تفهيم كند. هن ــوري ه س

پيشنهاد روسيه روشن نيست .

ــت  ــي ضمن درخواس ــعود بارزان مس
ــتيابي  ــي براي دس ــاي سياس از طرف ه
ــت  به راه حلي توافقي در مورد قانون رياس
ــرد: در  ــراق، تاكيد ك ــتان ع اقليم كردس
ــي تا 20 آگوست  صورتي كه احزاب سياس
ــت نيابند موضع خود را  آينده به توافقي دس
ــالم خواهم كرد. به گزارش  در اين باره اع
ايسنا، رئيس اقليم كردستان عراق در پيامي 
 به كردها عنوان كرد: دو سال قبل نامه اي به 
ــت پارلمان فرستادم و در آن از احزاب  رياس
ــتم تا با توافق به مساله رياست اقليم  خواس
ــتان فيصله دهند و چند ماه قبل نيز  كردس
ــتي با احزاب داشتم و از آنها  بار ديگر نشس
خواستم تا به راه حل سريعي براي اين مساله 
ــزود: در دوره پيش به  ــت يابند.وي اف دس
ــق توافق و رايزني با  تمام وظايفم از طري
ــل توافق ميان احزاب عمل  احترام به اص

ــك كردم تا اين  ــردم و حتي به آنها كم ك
ــي بگيرد.  ــكل قانون ــاختار و ش توافق س
ــاس آنچه كه قانون  ــي گفت: براس بارزان
ايجاب مي كند نقشم را ايفا كردم و اين امر 
به عهده همگان است تا به توافقي در اين 
خصوص تا 20 آگوست 2015 دست يابند 
ــي به راه حلي از طريق  و اگر احزاب سياس
ــت نيابند، در آن هنگام موضع  توافق دس

خود را اعالم خواهم كرد.

 پيشنهاد روسيه  براي تشكيل 
ائتالف  ضد تروريسم

تنش بر سرادامه رياست بارزاني

ــمگير»  ــرفت چش ــه  آمريكا با ادعاي «پيش وزارت خارج
شرايط حقوق بشر در بحرين، در بيانيه اي اعالم كرد واشنگتن 
ــالح به اين كشور را لغو كرده است!  قانون ممنوعيت فروش س
ــالح هايي كه به گفته منابع خبري بيشتر در جهت سركوب  س

معترضان بوده است.
ــخنگوي وزارت  ــزارش پرس تي وي، جان كربي، س به گ
ــت   ــنگتن معتقد اس ــنبه اعالم كرد: «واش خارجه آمريكا دوش
شرايط حقوق بشر در بحرين به طور كافي محقق نشده است اما 
طبق گزارش سازمان حقوق بشر كه اخيرا منتشر شد، اين كشور 
پيشرفت هاي چشمگيري در اين زمينه داشته است.» وي افزود: 
«بحرين بسياري از توصيه هاي كميته حقيقت ياب مستقل اين 
كشور را اجرا كرده است، از جمله آزاد كردن شماري از زندانيان 

ــي كه اخيرا توسط رژيم اين كشور صورت گرفت.» اين  سياس
اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه براساس گزارش ها، عفو 
ــه آزادي تعدادي از زندانيان بحريني  ــاه بحرين كه ب اخير پادش
ــد، شامل حال زندانيان سياسي نشده است. همچنين  منجر ش
ــور با وجود اتمام دوره   ــي در اين كش تعدادي از زندانيان سياس
ــان و يا برخورداري از شرايط اين عفو پادشاهي،  محكوميت ش
ــازمان  ــده اند. به همين دليل س از زندان رژيم آل خليفه آزاد نش
ديده بان حقوق بشر با بيان آن كه بحرين همچنان به سركوب 
مخالفان ادامه مي دهد، از اقدام آمريكا انتقاد كرد. ويليام روبوك، 
سفير آمريكا در بحرين از اقدام كشورش در لغو قانون ممنوعيت 
ــليح بحرين، استقبال كرد و افزود اين موضوع به گسترش  تس
ــد.  ــور منجر خواهد ش ــكاري نظامي  و امنيتي بين دو كش هم

روبوك همچنين گفت روابط بحرين و آمريكا داراي پيشينه اي 
مستحكم است   و منافع مشترك گسترده اي بين اين دو كشور 
ــي  ــود دارد. خبرگزاري بلومبرگ اوايل ماه جاري در گزارش وج
ــري، وزير خارجه آمريكا در ديدار با  ــالم كرده بود كه جان ك اع
شيخ خالد بن احمد آل خليفه، همتاي بحريني خود در پاريس، 
ــه وي وعده داده بود. اين  ــليحات را ب لغو قانون منع فروش تس
قانون از سال 2011  و پس از آغاز انقالب شيعيان براي برپايي 
ــور توسط آمريكا تصويب شده  ــروطه در اين كش حكومت مش
ــتر به سالح و  ــالح ها بيش بود. نكته جالب توجه اين كه اين س
ــود كه دولت براي سركوب معترضان  تجهيزاتي مربوط مي ش
استفاده مي كند و شامل سالح هاي سنگين مانندتوپ ياتانك 

و هواپيما نمي شود .

چشم روشني آمريكا به نظام آل خليفه در بحرين 
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