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جنایات جدید داعش

داعش فیلمی جدید از جنایت خود را منتش��ر کرد. 
داعش��ی ها در این فیلم، چند نف��ر را در یک خودرو 
نش��اندند و با آرپی جی  آن را منفج��ر کردند و نظاره 
گر کش��ته ش��دن آن��ان بودن��د. در صحن��ه دیگری، 
داعشی ها چهار نفر از عراقی ها را در قفس قرار داده 
به شیوه مرگ تدریجی در آب غرق و واکنش آنها را در 
زیر آب با دوربین پیگیری می کنند. این فیلم در حالی 
پخش شده که این گروه در روزهای اخیر، از بعضی 

مناطق سوریه عقب نشینی کرده است.

شکایت از اسرائیل در دادگاه الهه

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین 
»ساف« اعالم کرد: اولین شکایت فلسطینی ها علیه 
رژیم صهیونیستی امروز به دادگاه جنایات کیفری 
ارائه خواهد ش��د."صائب عریق��ات" در گفت وگو با 
"الرساله" فلسطین گفت: »کمیته ویژه پیگیری این 
امر س��ه پرونده را که اولی مربوط به شهرک سازی، 
دوم��ی مرب��وط ب��ه حمل��ه تابس��تان گذش��ته رژیم 
صهیونیستی به غزه و سومین آنها به اسرا تعلق دارد، 
آماده کرده اند تا به دادگاه جنایات کیفری ارائه شود.«

اعتراض »برقی« در ایروان

اعتراض��ات خیابانی در ارمنس��تان در اعت��راض به 
افزایش 17 تا 22 درصدی قیمت برق با حضور هزاران 
تن وارد س��ومین روز خود ش��د معترضان در ایروان 
س��عی می کردند به س��مت اقامتگاه رئیس جمهور 
بروند ک��ه ب��ا اقدام��ات پلیس ضدش��ورش روب��ه رو 
شدند. ناآرامی ها در چند س��ال اخیر نگرانی هایی 
را درباره ثبات سیاسی این کشور ایجاد کرده است. 
ش��رکت های روس��ی کنترل بخش��ی از اقتص��اد در 
ارمنستان را برعهده دارند که انرژی شامل آن است.

مذاکره با اسرائیل برای بهبود روابط

ترکیه روز چهارشنبه از گفتگو با رژیم صهیونیستی 
برای عادی سازی روابط دوجانبه خبر داد. به گزارش 
آناتولی،"مولود چاوش اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه 
با تایید خبر روزنامه هاآرتص گفت: »طبیعی اس��ت 
که دو طرف برای عادی سازی روابط و آشتی دوباره 
با هم گفتگو کنند. « روابط دو جانبه آنکارا و تل آویو 
در پی کشته شدن تعدادی از ش��هروندان ترکیه در 
حمله سال 2010 کماندوهای رژیم صهیونیستی به 

کاروان کمک به غزه به تیرگی گراییده است.

ترکیه عراقارمنستان اسرائیل

رئیس جمهور روسیه دستور تمدید تحریم های روسیه علیه کشورهای غربی در خصوص واردات مواد غذایی را برای یک دوره یکساله صادر کرد . 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دستور در واکنش به تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا انجام شد که در آن بروکسل تحریم های سال گذشته علیه 
روسیه را به مدت ۶ ماه تا ژانویه سال آینده تمدید نموده بود.

پوتین تحريم های روسیه 
علیه اروپا را تمديد کرد

گروه تروریس��تی داعش اعضای خود را به 
منظور جلوگیری از س��قوط اس��تان الرقه 
به دس��ت مبارزان ُکرد س��وری، فراخواند.  
به گزارش المیادین، همزمان با پیش��روی 
کردهای س��وریه در استان رقه که پایتخت 
خالفت خوانده داعش محسوب می شود 
و کنت��رل آنه��ا بر ش��هر اس��تراتژیک "عین 
عیس��ی"، داعش از اعضای خود در استان 
های دیرال��زور، حس��که و مناطق ش��رقی 
حلب خواسته تا هرچه سریعتر خود را به این 
استان برسانند. پیش تر منطقه "تل ابیض" 
در ش��مال رقه با حمایت ائتالف آمریکایی 
به دس��ت نیروهای ک��رد افتاد و پ��س از آن 
نیروهای داعش به طور مداوم عقب نشینی 
کرده ان��د.در همی��ن حال، منابع س��وری 
اعالم کردند ک��ه عناصر داع��ش به تالفی 
شکست در رقه با استفاده از چند خودروی 
بمب گذاری ش��ده به مقر نیروه��ای کرد و 
نیروهای دولتی س��وریه در استان حسکه 
حمله کردند. در پ��ی این حمل��ه 12 تن از 
نیروهای ک��رد  13 ت��ن از نیروهای دولتی 
و 10 غیرنظامی زخمی ش��دند. همزمان 
خبرگزاری رسمی سوریه)س��انا( گزارش 
داد یگان هایی از ارتش موفق شدند کنترل 

مناطق اط��راف می��دان نفتی "ج��زل" در 
شمال غرب ش��هر تدمر را به دس��ت آورند. 
ارتش س��وریه  ب��رای تحکی��م مواضع خود 
عملیاتش را اطراف میدان های نفتی حومه 
این ش��هر متمرکز کرده اس��ت. در تحولی 
دیگر، اسناد منتشر شده پایگاه ویکی لیکس 
نشان می دهد هماهنگی  بین عربستان و 
ترکیه برای حمایت از مخالفان مسلح سوریه 
که اخبار آن در رسانه  های جمعی و در سفر 
محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی 
ب��ه ترکی��ه در آوری��ل س��ال 2015 مطرح 
شد،  از سه سال پیش آغاز شده بود. در 29 
آوریل 2012 در تلگرافی که از سوی مقرن 
بن  عبد العزیز رئیس اس��تخبارات و سعود 
الفیصل وزی��ر خارجه وقت س��عودی امضا 
شده، به توافق بین عربستان ، ترکیه و قطر 
برای ایجاد هیئتی از افس��ران ارشد جهت 
ایجاد کانال تماس با شورای ملی سوریه و 
تروریست های ارتش آزاد اشاره کردند. بر 
این اساس مقامات سعودی اعتقاد داشتند 
از اوایل س��ال 2010 می��الدی،  30 هزار 
تروریست می  توانستند بدون منتظر بودن 
برای ترسیم موضع روسیه، به جنگ سوریه 

پایان دهند.

تالش داعش برای جلوگیری از سقوط رقه
ویکی لیکس خبر داد : طرح عربستان برای براندازی نظام سوریه

افشاگری ويکی لیکس از جاسوسی آمريکا از 3رئیس جمهور فرانسه
پاریس: اقداماتی که امنیت فرانسه را تهدید کند تحمل نمی کنیم

پس از رسوایی چندی پیش جاسوسی آمریکا  از 
برخی متحدان  خود از جمله مرکل  صدراعظم 
آلمان که توسط ادوارد اس��نودن افشا شد این 
بارسایت افشاگر ویکی لیکس اسنادی  را منتشر 
ک��رده ک��ه نش��ان می ده��د آژانس امنیت ملی 
آمریکا از روس��ای جمهور فرانس��ه جاسوس��ی 
می کرده است. در همین حال، کاخ الیزه نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد: هیچ گونه اقدامی که امنیت 
فرانسه را تهدید کند تحمل نخواهد کرد.سایت 
ویکی لیکس سه ش��نبه ش��ب گزارشی منتشر 
کرد که می گوید آن  را بر اساس یک »سند فوق 
محرمان��ه« آژانس امنیت ملی آمریکا و س��ندی 
ک��ه در برگیرنده »جزئیات فن��ی« فعالیت های 
این آژانس اس��ت، تنظی��م کرده اس��ت. در این 
گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا به جاسوسی 
از رئیس جمهور کنونی فرانسه، فرانسوا اوالند 
و دو رئیس جمهور پیش از او، نیکال س��ارکوزی 
و ژاک ش��یراک، متهم ش��ده اس��ت.کاخ الیزه 
در بیانیه ای در واکنش به اس��ناد منتش��ر شده 
از جاسوس��ی آژانس امنیت مل��ی آمریکا اعالم 
ک��رد: هیچ گونه اقدام��ی که امنیت فرانس��ه را 
تهدید کند تحم��ل نخواهد ک��رد.  ب��ه گزارش 
خبرگ��زاری فرانس��ه، کاخ ریاس��ت جمهوری 
فرانسه در بیانیه ای با اش��اره به وعده آمریکا در 

اواخ��ر س��ال 2013 مبنی بر عدم جاسوس��ی 
از رهبران فرانس��ه گفت: مقام��ات آمریکا به ما 
تعهداتی دادند. این تعهدات باید یادآوری شده 
و به طور کامل رعایت ش��وند. الیزه اعالم کرد: 
در زمان نخستین افشاگری ها در سال 2013 
مذاکراتی میان آمریکا و فرانسه انجام شد. اشاره 
این بیانیه به افشاگری درباره جاسوسی آژانس 
امنیت ملی آمریکا علیه آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان اس��ت. پس از انتش��ار س��ند جاسوسی، 
وزارت امور خارجه فرانسه نیز در واکنش به این 
افشاگری ها س��فیر آمریکا در فرانسه را احضار 
کرد.کاخ سفید در واکنش به اسنادی که سایت 
ویکی لیکس منتشر کرده، تنها اطمینان داده 
است که فرانس��وا اوالند مورد شنود نیست اما 
به شنود روس��ای جمهور قبلی اشاره ای نشده 

است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
سه شنبه شب در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه 
گفت: »ارتباطات رئیس جمهور اوالند هدف ما 
نیس��ت و هدف ما نیز قرار نخواهد گرفت.« این 
درحالی اس��ت که به گزارش یورونیوز، س��ایت 
ویکی لیکس می گوید که اس��ناد منتشر شده 
برگرفته از ش��نود مس��تقیم مکالمات روسای 
جمهور، اعضای هیات وزیران فرانس��ه و سفیر 
این کشور در آمریکا است. به نوشته ویکی لیکس 
اسناد منتشر شده همچنین حاوی شماره تلفن 
همراه چندین مقام رسمی در کاخ الیزه از جمله 
شماره مستقیم رئیس جمهوری فرانسه است.
پیشتر نیز، روشن شده بود که این آژانس سال ها 
از آن��گال م��رکل، صدراعظم آلمان جاسوس��ی 

می کرده است. 

سرانجام پرونده کردهای سوریه

 کردهای سوریه به مدد پشتیبانی گسترده ائتالف ضد داعش  
و همچنین حمایت اطالعاتی و لجستیکی دستگاه اطالعات 
کردستان عراق توانسته اند پیروزی های چشمگیری در مقابل 
داعش به دست آورند و عمال در مناطق هم مرز با ترکیه دست 
باال را  دارند. این پیشروی ها ضمن آنکه باعث نگرانی مقامات 
آنکارا ش��ده گمان��ه زنی هایی نی��ز در خصوص تش��کیل یک 
منطقه خود مختار توسط کردها همانند آنچه در عراق شکل 
گرفته را به وجود آورده است. با این حال این گمانه با واقعیات 
جغرافیایی و جمعیتی سوریه همخوانی ندارد چرا که کردها در 
مناطق شمالی به صورت کامال پراکنده و در بین مناطق عربی 
، سریانی و ترکمن ساکن اند و  در نتیجه یک منطقه  یکپارچه 
کردی اساسا در سوریه  وجود ندارد. در چنین شرایطی آنچه 
بیش از همه محتمل به نظر می رسد ایجاد وضعیتی همچون 
شهر کرکوک عراق است که سال هاست شاهد درگیری میان 
کردها و اقوام مختلف است. به ویژه آنکه با توجه به تحوالت در 
سیاس��ت داخلی ترکیه انتظار می رود حمایت آنکارا از گروه 
تروریس��تی داعش که نتیجه ای جز بدنامی برای این کشور 
نداشته کاهش یابد و در مقابل دولت ترکیه با هدف برقراری 
توازن قوا به طور چش��مگیری نسبت به پش��تیبانی و تجهیز 

ترکمن ها اقدام و معادالت این منطقه را پیچیده تر  کند.

عربستان و پاکستان از یکدیگر چه می خواهند؟

اندیش��کده رند در گزارش��ی ب��ه رابط��ه نزدیک عربس��تان و 
پاکس��تان پرداخته اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت: برای 
درک راهبرد دو کشور عربستان سعودی و پاکستان، باید به 
آنچه مبنای روابط دیرپا اما نامتوازن آن هاس��ت پی ببریم. از 
نظر خاندان سعودی، پاکستان از بیشترین ارزش برخوردار 
است؛ چراکه دومین کشور پرجمعیت مسلمان در دنیاست 
و برخالف اندونزی که -در این دسته بندی- اولین محسوب 
می ش��ود، بر اس��اس قانون اساس��ی ی��ک نظ��ام "جمهوری 
اسالمی" است. پاکستان آشکارا برای ایجاد سرزمینی برای 
مسلمانان آسیای جنوبی تأسیس ش��د. به عالوه، عربستان 
سعودی کشور پاکس��تان را به عنوان یکی از اجزای حیاتی و 
مهم برنامه خود برای مهار ایران می داند. ایران قدرتمندترین 
رقیب برای هویت اسالمی عربستان، هم به لحاظ معنوی و هم 
به لحاظ سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه سعودی ها یکی 
از بهترین راه ها برای نامتوازن کردن ایران، تقویت یک رقیب 

سنی قدرتمند در مرز شرقی این کشور است.

 لوپن: مقامات فرانسه خوش خدمتی 
به آمریکا را پایان دهند

رهبر جبهه ملی فرانس��ه در واکنش به 
جاسوس��ی آژانس امنیت مل��ی آمریکا 
از دولت ه��ای متوال��ی در فرانس��ه 
اعالم کرد که مقام��ات پاریس باید به 

خوش خدمتی های خود به آمریکا پایان 
دهند.  "مارین لوپن" گفت: افشاگری های 

ویکی لیکس درباره جاسوسی های 10 ساله آژانس امنیت ملی 
آمریکا از جمهوری فرانسه بسیار وحشتناک است. این شنودها 
تهدید مستقیم برای استقالل ملی، حاکمیت و امنیت فرانسه 
اس��ت. محکومیت این اقدام  یا عذرخواهی ب��ه تنهایی کافی 
نیست، پاریس باید پیامی قوی ارسال کند و این پیام به واسطه 
توقف فوری مذاکرات برای انعقاد پیمان تجارت آزاد بین آمریکا 
و اروپا حاصل خواهد شد چرا که ما نمی توانیم با شرکایی که به 
طور گسترده اقدام به جاسوسی از ما می کنند، به طور عادالنه 
مذاکره کنیم. مقامات فرانسه باید به محبت و خوش خدمتی 
بیش از حد خود در قبال آمریکا پایان دهند و بدانند که دولت 
آمریکا دوست و متحد فرانسه نیست. الحاق مجدد فرانسه به ناتو 
که "نیکال سارکوزی" رئیس جمهور پیشین تصمیم به تحقق آن 
گرفت، اشتباه استراتژیک و سنگینی بود که باید از آن برگردیم. 
آمریکا قدرتی هژمونیک و سلطه جو اس��ت که برای گسترش 

سلطه و نفوذ بر کشور ما دست به هر کاری می زند.

ولخرجی میلیونی از جیب مالیات دهندگان 
انگلیسی

خبرگزاری فرانسه: هزینه سفرهای رسمی خانواده سلطنتی 
انگلیس که از محل مالیات دهندگان این کشور پرداخت می 
ش��ود، به رقم پنج میلیون و 100 هزار پوند در س��ال رس��ید.
پرخرجترین بخش این هزینه از آن چارلز ولیعهد این کش��ور 
است. هزینه سفرهای سال گذشته چارلز و کاملیا همسرش، 

یک میلیون پوند بوده است. 

افطاری شاهانه اردوغان

زمان : هزینه س��نگین ضیافت افطار رئیس جمهور ترکیه با 
حضور  روسای برخی دانشگاه ها  بحث ها و انتقادات گسترده 

را در این کشور در پی داشته است. 
رئیس اتاق معماران آن��کارا هزینه این ضیاف��ت افطار را یک 
میلیون و هش��ت هزار لیره ت��رک و معادل فطری��ه 87 هزار و 

۶53 نفر اعالم کرد. 

تحلیل بین الملل

علی جهانگیری
info@khorasannews.com

ن��ود روز از آغاز تجاوز رژیم آل س��عود و ه��م پیمانانش به یمن 
گذشت. عربستان از آغاز این اقدام را برای باز گرداندن آنچه 
»رئیس جمه��وری قانونی« م��ی خواند عنوان کرده اس��ت. 
المیس��ره گزارش داد ک��ه ارتش یمن و کمیت��ه های مردمی 
پنجاه روز است که پایگاههای نظامی سعودی ها را در پاسخ به 
جنایات آنها در هم می کوبند. ارتش یمن و کمیته های مردمی 
این کشور پس از گذشت 40 روز از آغاز تجاوز رژیم آل سعود 
به یمن وارد میدان شدند تا به وحشی گری های سعودی ها 
پاس��خ دهند. 90 روز از تج��اوز س��عودی -آمریکایی به یمن 
می گذرد و متجاوزان بدترین جنایات را علیه اقشار مختلف 
یمن مرتکب شده اند و به اخالق جنگ نیز پایبند نبوده اند و 
به حقوق حد اقلی انسان نیز احترام نگذاشته اند.در همین 
حال، به نقل از المیادین،  رایزنی ها بین نیروهای سیاس��ی 
یمنی در داخل برای اعالم یک ش��ورای ریاست جمهوری و 
تش��کیل دولت تکنوکرات در جریان است. المیادین به نقل 

از منابع آگاه گزارش داد: حرکت در مس��یر تشکیل شورای 
ریاست جمهوری و دولت فن س��االر، درپی اقدام عربستان 
در به شکس��ت کش��اندن مذاکرات ژنو صورت گرفته است. 
رایزنی ها بر مش��ارکت هم��ه نیروهای مخال��ف تجاوزگری 
س��عودی در تشکیل ش��ورای ریاس��ت جمهوری و دولت - با 
تقسیم منصفانه پست ها با جنوب یمن - متمرکز است. این 
منابع تصریح کردند: خالءموجود، ت��داوم جنگ و محاصره 
و به شکست کش��اندن مذاکرات ژنو باعث ش��د که نیروهای 
سیاس��ی به فکر پر کردن خ��الء  قدرت در یم��ن بیفتند. گام 
تشکیل شورای ریاس��ت جمهوری و دولت روند امور را عمال 
تغییر خواهد داد و راه را به روی دولت عبدربه منصور هادی 
)رئیس جمهور مس��تعفی و ف��راری یمن( در ری��اض خواهد 
بس��ت.از طرفی، گفته می ش��ود عمان بار دیگ��ر وارد کارزار 
یمن شده و میانجی گری مذاکرات میان انصارا... و رهبران 
جنوب یم��ن را بر عه��ده گرفته که براس��اس آن انص��ارا... از 

استان عدن عقب نش��ینی کرده و آن را تحویل مردم جنوب 
یمن می دهند. به گزارش ایس��نا، ش��اخص ها حاکی از این 
است که انصارا... از استان جنوبی عدن عقب نشینی کند و 
این شرط را برای عقب نشینی مطرح کرده اند که این استان 
به آن دسته از رهبران جنوب یمن تحویل داده شود که حامی 
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن و حامی 

عربستان سعودی نباشند.

دولت آمری��کا قصد دارد تا ب��ه بهانه محافظ��ت از متحدان 
نات��و در ش��رق اروپ��ا علی��ه تهدی��دات روس��یه و گروه های 
تروریس��تی، تجهی��زات نظام��ی خ��ود را در ش��ش کش��ور 
اروپایی از جمله کشورهای شوروی سابق مستقر کند. به 
گزارش آسوشیتدپرس، "اشتون کارتر"، وزیر دفاع آمریکا 
در دیدار با وزرای دفاع اس��تونی، لتون��ی و لیتوانی اعالم 
کرد حدود 250 تانک، خودروی  زرهی و سایر تجهیزات 
نظامی در شرق اروپا مس��تقر خواهند شد. کارتر گفت که 
این تجهیزات احتمااًل برای آم��وزش و تمرینات نظامی در 
سراسر این منطقه جابه جا می ش��ود.  آمریکا مدعی است 
که با این اقدام از اروپا در برابر تهاجم بالقوه روسیه از شرق 
و گروه تروریس��تی داع��ش و س��ایر گروه های تروریس��تی 
دفاع می کند . در این دیدار همچنین "سون میکسر" وزیر 
دفاع اس��تونی تاکید کرد که رهبران ح��وزه بالتیک قصد 
آغاز رقابت تسلیحاتی، جنگ سرد و یا مسابقه با والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهوری روسیه را ندارند اما تشدید حضور 
نظامی می تواند یک عامل بازدارنده در مقابل روسیه باشد 
و محاس��بات را تغییر دهد . وی گفت : » در ش��رایط کنونی 
جهان، روسیه همتراز آمریکا و ناتو نیست اما پوتین معتقد 
است که در این گوش��ه دنیا قدرت برتر اس��ت.« وزیر دفاع 
آمریکا همچنین در مصاحبه با ش��بکه خبری سی بی اس 
تاکید کرد نوعی اظه��ارات و رفتار خصمانه مس��کو وجود 
دارد که متعلق به امروز اروپا نیس��ت و همین امر متحدان 
آمریکا در نات��و را نگران کرده اس��ت ام��ا م��ا امیدواریم که 
روسیه تغییر رویه دهد. در همین حال وزارت خارجه روسیه 
در بیانیه ای اعالم کرد ، مسکو خود را برای رویارویی با هر 
مش��کل احتمالی در منطقه ش��مالگان آماده می کند.در 
این بیانیه تاکید شده اس��ت اگر غرب تالش کند اقدامات 
تحریک آمیز در ش��مالگان انجام دهد ، مسکو آن را خنثی 
خواهد کرد .  این هشدار با برگزاری رزمایش بزرگ آمریکا 

در خلی��ج آالس��کا مصادف ش��ده اس��ت. در ای��ن رزمایش 
موس��وم به "لب��ه ش��مالی 2015"ح��دود ۶000 نظامی 
، 200 هواپیم��ای جنگنده به همراه س��ه ناوش��کن و یک 
زیردریایی نیروی دریایی آمریکا حضور دارند.برگزاری این 
رزمایش گسترده ، موجب اعتراض ساکنان خلیج آالسکا 
، که نگ��ران حضور گس��ترده نظامی در منطق��ه و خطرات 

زیست محیطی این رزمایش هستند  شده است.

نخس��ت وزیر یونان ک��ه روز چهارش��نبه ب��رای دف��اع از طرح 
پیش��نهادی دولت��ش راهی بروکس��ل ش��ده بود اع��الم کرد 
که پیش��نهادهای طلب��کاران را رد کرده اس��ت.    ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه،  افزایش درآمدهای ناش��ی از مالیات بر 
ارزش افزوده  و کاهش بیشتر هزینه های دولتی از مهم ترین 
پیشنهاد ها  بوده است. از دیگر درخواست هایی که صندوق 
بین المللی پول ، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا 
مطرح کرده اند کاهش بودجه نظامی یونان از 400 میلیون 
یورو به 200 میلی��ون ی��ورو و همچنین افزایش س��هم بیمار 
در دفترچه بیمه بازنشس��تگان اس��ت.پیش از آن "آلکسیس 
سیپراس" نخست وزیر یونان از سماجت صندوق بین المللی 
پول در نپذیرفتن تدابیری که آتن در نشست سران کشورهای 
منطقه یورو در بروکسل مطرح کرده بود به شدت انتقاد کرد. 
گفتنی است آتن بسته اقتصادی جدیدی عرضه کرده است 

که بر اس��اس آن ، حقوق کارمندان دولت ی��ک و نیم درصد و 
مستمری بازنشستگان دولتی شش درصد کاهش می یابد. 
هدف دول��ت چپگرای یون��ان از ارائ��ه این طرح ه��ا ، دریافت 
مابقی وام خود از وام دهندگان خارجی اس��ت تا بتواند برای 
فرار از قص��ور در پرداخ��ت بده��ی ۶ /1 میلی��ارد یورویی به 
صندوق بین المللی پول ، راهی پیدا کند. سیپراس همچنین 
گفت:» این مخالفت طلبکاران دو احتمال را نشان می دهد یا 
آن ها به طور کلی به دنبال توافق نیستند یا منافع خاصی در 
یونان دارند و می خواهند این وضع همچنان در کشور ما ادامه 
داشته باشد.« صندوق بین المللی پول در حالی با این تدابیر 
جبرانی یونان مخالفت کرد که دیگر طلب��کاران این اقدام را 
گامی مثبت توصیف و از آن استقبال کرده بودند. در همین حال 
بازنشستگان و مستمری بگیران یونانی در محکومیت اجرای 
سیاستهای ریاضتی در آتن ، تظاهرات گسترده ای برپا کردند. 

ش��رکت کنندگان در تظاهرات تاکید کردن��د وام دهندگان 
خارجی با اعمال سیاستهای ریاضتی ، زندگی شرافتمندانه 
را از م��ردم یونان گرفت��ه اند و دول��ت نباید تس��لیم مطالبات 
تروئیکا ش��ود . نیمی از دو و نیم میلیون بازنشس��ته یونانی با 
مستمری کمتر از هفتصد یورو در ماه روزگار خود را سپری می 
کنند.این رقم از متوسط خط فقر منطقه یورو پایین تر است. 

المیادين گزارش داد

تشکیل شورای رياست جمهوری در دستور کار جريان های سیاسی يمن قرار گرفت

وزير دفاع آمريکا خبر داد:

استقرار تجهیزات نظامی آمريکا در شرق اروپا

يونان پیشنهاد های طلبکارانش را رد کرد
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