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اردوغان: در ناآرامی های ترکیه
300 نظامی ارتش و پلیس کشته شده اند

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد، در ناآرامی های 
هشت ماه اخیر این کشــور تاکنون، 300 نیروی 

امنیتی این کشور کشته شده اند.
به گزارش تســنیم، »رجب طیــب اردوغان« گفت، 
از مــاه ژوئن )تیر( تاکنون بیــش از 300 نیروی امنیتی 
ترکیه کشته شده اند.اردوغان گفت: رفتار آمریکا،  روسیه 
و ســازمان ملل شــرم آور اســت. وی در مورد جمهوری 
اسالمی ایران نیز حرف های همیشگی خود را تکرار کرد.

رئیس جمهور ترکیه در حالی عصبانیت خود را نسبت به 
سایر کشورها ابراز می کند که علت اصلی وارد شدن ترکیه  
در باتالق تروریسم و درگیری های خیابانی، سیاست های 
خود وی اســت! موضع گیری واشــنگتن علیه اقدامات 
ترکیه نســبت به کردهای این کشــور و شمال سوریه، 
باعث دلخوری آنکارا از کاخ ســفید شــده است.  ترکیه 
متحد اســتراتژیک آمریکا در خاورمیانه بوده و به خاطر 
منافع آمریکا، در امور داخلی سوریه مداخله کرده است.

پکن به رغم مخالفت های آمریکا
جنگنده های خود را در دریای چین مستقر کرد

مقامات آمریکایی می گویند چین جنگنده های 
خود را به رغم مخالفت هــای آنها، در جزایر مورد 
مناقشه مستقر کرده و این مسئله واشنگتن را نگران 

کرده است.
به نوشــته »چاینا مورنینگ پســت«، شــبکه خبری 
فاکس نیوز آمریکا به نقل از دو مقام این کشور که نامشان 
برده نشــد خبر داد که ســرویس های جاسوســی آمریکا 
جنگنده های »شــنیانگ جی-11« و »شیان جی اچ-7« 

چینی را در جزیره »وودی« در مناطق مورد مناقشه دریای 
چین جنوبی شناسایی کردند. فارس با انتشار این خبر نوشت 
»کاپیتان داریان جیمز« سخنگوی فرماندهی اقیانوس آرام 
آمریکا این گزارش را تایید کرده و گفته جنگنده های چینی 

پیش از این نیز از این جزیره استفاده کرده بودند.
جیمز همچنین گفته »ما همچنان نگرانیم که چینی ها 
به استقرار سامانه های پیشرفته نظامی در این منطقه مورد 

مناقشه ادامه دهند.«
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نیجریه
شبکه ال افریکا: »محمد بوهاری« رئیس جمهور نیجریه درخواست 
ملک سلمان پادشاه عربستان برای الحاق این کشور آفریقایی به ائتالف 
سعودی را رد کرد. ریاض مدتی است با پول تالش می کند کشورهای 

فقیر را علیه مقاومت منطقه بسیج کند.
انگلیس

گاردین: پزشکان انگلیسی در مخالفت با طرح وزیر بهداشت این 
کشور 3 اعتصاب 48 ساعته برای هفته های آتی برنامه ریزی کرده اند. 
اعتصاب کنندگان به شرایط کاری، دستمزدها، شرایط اضافه کاری و 

عدم رسیدگی دولت به خواسته های پزشکان اعتراض دارند.
افغانستان

تسنیم: مقامات محلی افغانستان از گسترش نفوذ طالبان در برخی 
والیات و محاصره مرکز شهرستان »پشترود« در والیت فراه در غرب 
این کشور خبر داده اند. پیش از این نیز شهرستان خاک سفید والیت 

فراه به دست طالبان افتاده است.
یونان

رویترز: از ابتدای ســال جاری میالدی، دست کم 100هزار آواره 
وارد یونان و ایتالیا شــده اند. مرکز افکارسنجی آلمان در همین رابطه 
از احتمال فروپاشــی منطقه شنگن که بزرگ ترین منطقه تردد آزاد 
در اروپا محسوب می شود خبر داده و اعالم کرده این مسئله می تواند 

پیامدهای فاجعه باری برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد.
روسیه

اسپوتنیک: به گفته رئیس دومای روسیه روابط این کشور و اروپا 
از پایان جنگ ســرد در »بدترین« حالت ممکن قرار دارد. »مدودف« 
نخست وزیر روسیه نیز پیش از این گفته بود احتمال دارد جنگ سرد 

دیگری میان روسیه و غرب اتفاق بیفتد.
ترکیه

آسوشــیتدپرس: خبرگزاری دولتی ترکیــه اعالم کرده که عامل 
انتحاری در حمله اخیر در آنکارا که جان 29 تن را گرفت یک ترکیه ای 
بود نه سوری. آزمایش های دی.ان.ای نشان داده که »سومر« 26 ساله 

با یک خودروی بمب گذاری شده خود را منفجر کرده است.
مصر

آناتولی: یک منبع قضایی در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه 
گفتــه دادگاه مصر، برادر ایمن الظواهــری را که به رهبری یک گروه 
تروریستی متهم شــده بود آزاد کرده است. دادگاه کیفری مصر هم 

پیش از این حکم برائت الظواهری را صادر کرده بود.
لیبی

اســکای نیوز عربی: ارتش لیبی اعالم کرده که توانسته داعش را 
از مهم ترین مواضع خود در شــهر بنغازی بیرون براند. فرمانده ارتش 
لیبی گفته پیروزی های به دســت آمده در شهر بنغازی نتیجه صبر 
مردم و نیروهای مســلح است. در پی این پیروزی مردم به خیابان ها 

آمده و جشن و پایکوبی کردند.

جوان فلسطینی پس از قتل نظامی صهیونیست
از سوی صهیونیست ها به رگبار بسته شد و به شهادت رسید

ارتش رژیم صهیونیستی به منظور مقابله با انتفاضه قدس که به کابوس 
صهیونیست ها بدل گشته مناطقی از کرانه باختری را مین گذاری کرد!

نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی در روزهای اخیر تدابیر نظامی خود علیه 
شــهروندان فلسطینی را به شــدت افزایش داده اند و از تمام ابزارهای خود برای 
جلوگیری از حرکت فلســطینی ها به ســمت مناطق صهیونیست نشین استفاده 
می کنند. در همین رابطه خبرگزاری قدس به نقل از خبرگزاری فلسطینی »معا« 
نوشته، سرویس های امنیتی تشکیالت خودگردان ضمن هشدار به فلسطینی ها 
درباره اقدام رژیم صهیونیســتی به مین گذاری در مناطق مختلف کرانه باختری، 

یک مین در روستای »الخضر« واقع در بیت  لحم را کشف و سپس خنثی کرد.
این مین که کابل های بلند با نوشته هایی به زبان عبری روی آن هک شده است 
توسط ارتش اسرائیل در این منطقه قرار داده شده بود که پس از کشف خنثی شد.

»عیســی غنیمات« مسئول عملیات مرکز خنثی سازی مواد منفجره در این 
باره اعالم کرده که این بمب کشــف شــده تله ای بود که رژیم صهیونیستی برای 
فلســطینی ها کار گذاشــته بود.وی تاکید کرده که ارتش اسرائیل از این مین ها 
به جای خودروهای گشــتی که مجبورند به صورت 24 ســاعته از شهرک های 
صهیونیست نشــین حراست کنند اســتفاده می کند!اخیرا نیز خبر رسیده رژیم 
صهیونیســتی 400 هزار سالح در اختیار صهیونیســت ها قرار داده تا در صورت 
عملیات استشهادی از سوی جوانان فلسطینی، مستقیما آنان را هدف قرار داده و 
به شهادت برسانند. انتفاضه قدس را رسانه ها و مقامات صهیونیستی »بی سابقه« 

توصیف کرده اند و از آن به شدت وحشت دارند.
عملیات شهادت طلبانه

در جدیدترین عملیات شهادت طلبانه در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری 
یک جوان فلسطینی با سالح سرد یک صهیونیست را مورد حمله قرار داد که وی 
از ناحیه گردن زخمی شد. گفته می شود این جوان فلسطینی بالفاصله با شلیک 
گلوله های جنگی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده است. از سوی دیگر یک 
پیرزن فلسطینی سه شنبه شب در اثر زیر گرفته شدن با خودروی یک شهرک نشین 
صهیونیست در روستای »مضایل« در کرانه باختری به شهادت رسید و دختر وی 
هم زخمی شد.از ابتدای خیزش مردمی فلسطینیان تحت عنوان انتفاضه سوم یا 
انتفاضه قدس تاکنون 186 فلســطینی به شهادت رسیده و بیش از 23 هزار نفر 
مجروح شــده اند. آخرین اخبار از فلسطین حاکی از این است که نظامی مجروح 

شده در عملیات استشهادی در بیت لحم به هالکت رسیده است.

خبرگزاری معا خبر داد
مینگذاریکرانهباختری
برایمهارانتفاضهقدس!

لبنان  در  زبالــه  بحران 
که منجر بــه تظاهرات ها و 
زیادی شــده  ناآرامی های 

است شش ماهه شد.
شش ماه از شروع بحران زباله 
در لبنان می گذرد، بحرانی که به 
واسطه پر شدن مخازن زباله و 
قراردادهــای جمع آوری  پایان 
زباله های سطح شهر ایجاد شد. 
این بحران در چند ماه گذشته 
باعث برگزاری تجمعات اعتراضی 
شــد و در برخی از تظاهرات ها 
درگیری هایــی نیز بین مردم و 

پلیس به وجود آمد.
این بحــران همچنان ادامه 

دارد و هنــوز راه حلــی قطعی 
برای این بحران توسط مسئوالن 

لبنانی ارائه نشده است.
مشاور وزیر کشاورزی لبنان 
در این مورد اعالم کرده، خارج 
کــردن زباله هــا از لبنان یک 
گزینه مطرح برای کشور است. 
وی تاکیــد کرده این راه حل به 
این دلیل مطرح شــده اســت 
که جامعه شهری لبنان با حفر 
چاله های بیشتر در سطح شهر 
کردن  کرده اند. خارج  مخالفت 
زباله ها از کشــور نیــز با توجه 
به مخارج ایــن کار برای همه 
مردم لبنان رضایت بخش نیست. 

هزینه  خارج کردن هر تن زباله 
از لبنان 250 تا 300 دالر برآورد 

شده است. شروع بحران زباله در 
لبنان باعث شد برخی گروه های 

سیاســی درصدد بهره گیری از 
فضای به وجود آمده در راستای 

اهداف سیاســی خــود برآیند 
و بــا ایجاد درگیــری در میان 
معترضــان و نیروهای امنیتی، 
در روند به خشــونت کشیدن 
این اعتراض ها نقش قابل توجهی 
گزارش ها  برخــی  داشــته اند. 
حاکی از آن اســت که یکی از 
شــرکت های اصلی جمع آوری 
زباله در لبنان وابســته به سعد 
حریری رئیس جریان غربگرای 
المستقبل است. حزب اهلل لبنان 
از  نیز همواره ضمــن حمایت 
خواست مردم برای جمع آوری 
زباله نسبت به تنش آفرینی در 

لبنان هشدار داده است.

بحران زباله در بیروت شش ماهه شد

بر اساس سندی که یک 
کانادایی  تحلیلــی  پایگاه 
منتشر کرده و به شکل گیری 
طرح صهیونیستی »اسرائیل 
می شــود،  مربوط  بزرگ« 
رژیم اسرائیل در پشت همه 
جنگ ها و درگیری های امروز 
منطقه، قرار دارد و هدف از 
این جنگ هــا نیز »تجزیه 

کشورهای منطقه« است.
»گلوبال ریسرچ«، با انتشار 
ســندی تحت عنــوان »طرح 
صهیونیســم برای خاورمیانه«، 
توضیح داده که این سند متعلق 
به »تئــودور هرتزل« بنیانگذار 
صهیونیسم بوده و نگاه راهبردی 
به آینده منطقه خاورمیانه دارد. 
گلوبال ریســرچ می افزاید: این 
ســند راهبردی نخســتین بار 
در فوریه 1982 منتشــر و در 
آن به ایجاد »اســرائیل بزرگ« 
اشــاره  شــده اســت. »اودید 

یتون«  روزنامه نگار واستراتژیست 
اســرائیلی این سند را در اختیار 

گلوبال ریسرچ قرار داده است.
ریسرچ می افزاید، در  گلوبال 
ســند فوق به شهرک سازی در 
کرانه باختری، اخراج  فلسطینی ها 
و اشــغال کرانه باختری و غزه، 
اشاره شــده و تحوالت سال های 
اخیر منطقه مثل جنگ اسرائیل 
علیــه لبنان، تحــوالت لیبی در 
فعلی  تحــوالت  ســال 2011، 
عراق، روند تحوالت سیاســی در 
مصر، با توصیه هــای مندرج در 
ســند فوق قابل مقایســه است. 
نتانیاهو«  »بنیامیــن  اقدامــات 
نخست  وزیر رژیم صهیونیستی و 
دستگاه جاسوســی اسرائیل هم 
در چارچوب همین ســند انجام 

می گیرد.
گلوبال ریســرچ بــه نقل از 
تحلیلگــران آمریکایــی، »طرح 
صهیونیســم بــرای خاورمیانه« 

را واضح تریــن و در عیــن حال 
تفضیلی ترین سند موجود درباره 
راهبرد، صهیونیســم در منطقه 
دانست. عالوه بر موارد فوق، این 
طرح با مطامع انگلیس در منطقه 

نیز منطبق است.
دیروز خبری را نیز خبرگزاری 
تسنیم از فلسطین اشغالی گزارش 
داد کــه ربط وثیقی با طرح فوق 
دارد؛ مرکــز تحقیقــات امنیت 

اســرائیل پیش بینی کــرده که 
بخشی از خاورمیانه تقسیم خواهد 
شد و تل آویو باید فرصت را غنیمت 
بشمارد! بر اساس این تحقیقات 
که توسط »زهیراندراوس« وابسته 

 افشای یک سند راهبردی از نقش اسرائیل در جنگ های منطقه
به مرکز فوق صــورت گرفته، 
درگیری میان شــیعیان و اهل 
سنت، از جمله چالش های مهم 
منطقه بوده و ممکن است که 
نظم موجود در خاورمیانه را از 

هم بپاشاند.
»رای  منطقــه ای  روزنامه 
الیوم« که خبر فوق را پوشش 
داده، این را نیز اعالم کرده که 
»هم اکنون شرکت های امنیتی 
رژیــم اســرائیل در تعدادی از 
کشورهای عربی و اسالمی تحت 
اقتصادی  فعالیت های  پوشش 
فعالیت  مشــغول  ترانزیتی،  و 

هستند.«
خبرگــزاری صدا و ســیما 
نیز دیروز به نقل از سخنگوی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در ســوریه گــزارش داد، در 
انفجارهــای یکشــنبه خونین 
ردپای  دمشق،  »زینبیه«)س( 
رژیم صهیونیستی دیده می شود!

برخی کشورهای مرتجع حاشیه خلیج فارس دولت لبنان را 
تهدید کرده اند، اگر سیاستش در قبال حزب اهلل را تغییر ندهد 
و این حزب را تحت فشــار قرار ندهد، سفرایشان را از لبنان 

فراخواهند خواند!
روزنامه کویتی »السیاســه« در گزارشــی به نقل از »منابع آگاه 
دیپلماتیک« نوشــت، برخی کشــورهای حاشیه خلیج فارس، لبنان 
را تهدیــد کرده اند که اگر سیاســت هایش در قبال حزب اهلل و ایران 
را تغییر ندهد و شــیوه جدیدی برای تعامل با عربستان و کشورهای 
خلیج فارس در پیش نگیرد، روابطشان با بیروت را قطع و سفرایشان 

را فرا خواهند خواند.
به گزارش فارس، به نقل از »السیاســه«، تغییر موضع کشورهای 
عربی پس از آن صورت گرفت که عربستان وعده کمک چند میلیاردی 

خود به ارتش لبنان را پس گرفت.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند علت قطع کمک مالی 
عربســتان به لبنان، هزینه های هنگفت دخالت این کشور در یمن و 
بحران مالی داخلی عربســتان است به نحوی که چند روز پیش خبر 
رسید که شرکت های بزرگ عربستان به دلیل بحران مالی یکی پس از 
دیگری ورشکست می شوند. برخی از کشورهای عربی از جمله بحرین 
نیز از اتباع خود خواسته اند که به لبنان سفر نکنند و هرچه سریع تر 

این کشور را ترک کنند.
تحلیلگران همچنین معتقدند که بازداشت شاهزاده قاچاقچی مواد 
مخدر یکی از عوامل اصلی قطع کمک سعودی ها به ارتش لبنان است 
و به دلیل اینکه این شاهزاده توسط نیروهای حزب اهلل دستگیر شده 

است آل سعود درصدد انتقام جویی از حزب اهلل است.

ســازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود با انتقاد 
»شــدید« از دولت انگلستان اعالم کرده این کشور با ارسال 
تسلیحات برای عربستان، »موجب قتل غیرنظامیان زیادی« 

شده است.
ســازمان عفــو بین الملل در گزارش ســالیانه خود بــه انتقاد از 
سیاست های انگلیس پرداخته است.  به گفته »کیت الن« مدیر عفو 
بین الملل »انگلیس ســابقه خطرناکی را در جهان در موضوع حقوق 
بشــر بر جای می گذارد. شکی نیست که کوچک شمردن حقوق بشر 
توسط این حکومت هدیه ای به دیکتاتورهای جهان است که در نهایت 
ضربه ای برای تضعیف توانایی ما در درخواست از دیگر کشورها برای 
حمایت از حقوق و قوانین خواهد بود.« وی تاکید کرد، رفتار انگلستان 
در قبال عربستان، چین و مصر نشان می دهد که دولت انگلیس تمایل 

خود را برای ترویج حقوق بشر از دست داده است.
به گزارش فارس، عفو بین الملل در این گزارش همچنین تاکید کرد 
که »دولت انگلیس، میلیاردها پوند تسلیحات نظامی به عربستان ارسال 
کرده است تا در ائتالف در جنگ یمن از آنها استفاده کند.« گزارش 
عفو بین الملل ادامه می دهد، این درحالی است که غیرنظامیان یمنی 
با اســتفاده از این تسلیحات به قتل می رسند. سازمان عفو بین الملل 
بارها از دولت انگلستان خواسته فروش تسلیحات نظامی به عربستان 
و ائتالف سعودی در جنگ یمن را که با نقض حقوق بشر همراه است، 
متوقف کند. از ســوی دیگر وزارت خارجه انگلستان تاکنون از انجام 
تحقیقات مستقل درباره فعالیت های عربستان در یمن جلوگیری کرده 
و هرگز درباره محدودیت فروش و مجوز تسلیحات به عربستان حرفی 
نزده است. چند روز پیش از این اسنادی به دست نشریه آبزرور رسید 
که براساس آن معلوم شد، دولت انگلستان با حمایت از عربستان در 
ســازمان ملل جلوی افشا شدن جنایات آل خلیفه علیه مردم بحرین 

را هم گرفته است.
جنایت تازه  سعودی ها

آل سعود که حمایت های کشورهایی مثل انگلیس را دارد اما، عصر 
روز سه شنبه شهرک »العوامیه« در استان شیعه نشین »القطیف« را 
محاصره و اقدام به سرکوب ساکنان آن کرد. طبق گزارش های منتشر 
شــده در جریان تیراندازی نظامیان سعودی  یک نفر شهید و 26 تن 

هم زخمی شدند.

ارتش و کمیته های مردمی 
یمن بــا حمله بــه نیروهای 
»منصورهادی« در استان مارب 
بیش از 50 تــن از آن ها را به 
هالکت  رساند و 30 نفر دیگر 

را مجروح کرد.
انقالبیون یمــن در تازه ترین 
عملیــات خود، ضربــه مهلکی بر 
نظامیــان »منصورهادی« رئیس 
جمهور فراری یمــن وارد کردند. 
به گزارش تسنیم، در حمالت روز 
سه شنبه انقالبیون 54 نفر از عناصر 
مزدور وابسته به »عبدربه منصور 
هادی« در غرب استان مارب کشته 
و حدود 30 نفر از آنها هم زخمی 
شدند. شبکه تلویزیونی المیادین با 
تائید این خبر افزود، این مزدوران 
برای پیشروی به سمت  در تالش 
منطقه »هیالن« در غرب استان 
»مارب« در شــمال شرقی یمن 
بودند. از سوی دیگر یگان موشکی 
ارتــش و کمیته های مردمی یمن 
یک ناوچه دیگر جنگی متجاوزان را 
که در تالش برای پیشروی به سمت 
ساحل منطقه »الفازه« در »خحش 
الخوخه« در استان »الحدیده« بود، 
هدف قرار داد. بنا بر گزارش منابع 
یمنی، موشک ها با دقت به ناوچه 
انفجارهای  اصابت کرده و صدای 
شدید به گوش رسید و ستون های 
آتش به آسمان برخاست از شمار 
تلفات این حمله دقیق موشــکی 

گزارشی منتشر نشده است.
کمیته های  و  ارتش  نیروهای 
مردمی یمن در اقدامی دیگر، محل 
تجمع مزدوران ســعودی در یکی 
از مناطق استان جوف را به وسیله 
یک موشــک بالستیک هدف قرار 
دادند. در این عملیات یک موشک 
بالستیک از نوع »قاهر1« به محل 
تجمع مــزدوران در منطقه »بیر 
المرازیــق« اصابت کرده اســت. 
همچنین واحد موشکی و توپخانه 
ارتــش و کمیته های مردمی یمن 
الخوبه و مواضــع نظامی  شــهر 
سعودی در القرن و جنوب الکبری 
و سایر مواضع در مجاورت محور 
شــمالی شــهر الخوبه در جنوب 

عربستان را گلوله باران کردند. از 
تلفات و خسارات مزدوران سعودی، 
در این حمالت نیز تاکنون خبری 

منتشر نشده است.
بــه دنبــال ایــن پیروزی ها، 
ســعودی،  ارتش  جنگنده هــای 
روستای القداح در بخش الخوخه 
در اســتان الحدیــده و فرودگاه 
این اســتان را بمبــاران کردند. 
این جنگنده ها همچنین ســه بار 
دو کارخانــه آهن و چــوب را در 
دوراهــی الصلیف در این اســتان 
هــدف قرار دادنــد. جنگنده های 
ســعودی کوه المرحه مشرف بر 
شهر عمران را نیز بمباران کردند 
که باعث خســارت های زیادی به 
خانه های مــردم و اموال عمومی 
شد. سه شهروند یمنی هم در پی 
حمله جنگنده های متجاوز به سه 
کامیون حامل میــوه و تره بار در 
منطقه المطمه و دشــت خارد در 

استان جوف شهید شدند. 
مزدوران ســعودی غالباً مثل 
انتقام  تکفیری ،  تروریســت های 
شکســت در جبهه های جنگ را 
از غیرنظامیــان و مــردم عادی 

می گیرند.

هجمهدیکتاتورهایعرب
بهدولتلبنان

برایتحتفشارگذاشتنحزباهلل

با هالکت  ده ها نظامی ائتالف عربستان
انصاراهللدرمأرب

مزدورانسعودیرانقرهداغکرد

»پیونگ یانگ« هشــدار 
و  آمریکا  که  در صورتی  داد، 
کره جنوبی کوچکترین اقدامی 
علیه کره شمالی انجام دهند، 
کاخ ریاســت جمهوری را در 

سئول هدف قرار می دهند.
به گزارش ایســنا، فرماندهی 
عالی ارتش کره شمالی اعالم کرد، 
واشنگتن و سئول در نظر دارند، 
عملیاتی را موسوم به »عملیات سر 
بریدن« و اقدامات دیگری را علیه 
رهبری کره شمالی انجام دهند و 
از این طریق، تهدید موشــکی و 
تسلیحات هسته ای کره شمالی را 

خنثی کنند.
این نهاد نظامی در کره شمالی 
نشانه ای  کوچک ترین  اگر  افزود، 
مبنی بر عملیاتی شــدن چنین 
شــود،  احســاس  برنامــه ای 
حمالت  به  دســت  پیونگ یانگ 
پیشگیرانه می زند و اولین هدف 
ریاســت جمهــوری  نیــز کاخ 
ســئول خواهد بود، چرا که آنجا 
مرکــز طراحی توطئه هــا علیه 

سیاستمداران کره شمالی است.
پیونگ یانگ همچنین تهدید 
کرد که پایگاه های آمریکا در آسیا- 
اقیانوسیه و خاک آمریکا را هدف 
قرار می دهد. در بیانیه فرماندهی 
عالی ارتــش کره شــمالی آمده 
است؛ پیونگ یانگ قدرتمندترین 

و مدرن ترین ابزارهای تهاجمی در 
جهــان را در اختیار دارد که قادر 
است ضربات مهلکی به آمریکا در 

هر لحظه و مکان وارد آورد.
کشــوری  حمالتی  چنیــن 
)آمریــکا( را که زبالــه دان همه 
اشرار در جهان است به خاکستر 

تبدیل خواهد کرد، به طوری که 
دیگر هرگز نتواند به این ســیاره 

بازگردد.
بیــش از 90 هزار نیــرو  از 
آمریــکا و کره جنوبــی رزمایش 
موســوم به حمله پیش دســتانه 
به انبارهای شبیه ســازی شــده 
تسلیحاتی کره شمالی را از هفتم 
مارس )17 بهمن( برگزار می کنند. 
یک مقام ارشد دفاعی در سئول 
درگفت وگــو با روزنامــه »کوریا 
هرالد« گفته که رزمایش امسال 
شامل پوشــش تاسیسات اصلی 
در کره شــمالی و تمام تاسیسات 
نزدیک مرزهای شمالی می شود. 
این ســناریو همچنین نیروهای 
عملیاتی ویژه مســتقر در نواحی 
مرزی در مجاورت چین و روسیه 

را هم شامل می شود.
کره شــمالی اخیرا موشکی را 
به فضا فرستاد که موجب حیرت 
و ســردرگمی شدید واشنگتن و 
متحدان منطقه ای اش در آسیای 

شرقی شده است.

پیونگ یانگ:

آمریکا کوچک ترین اشتباهی کند
کاخ سفید را ویران می کنیم

بر اســاس تازه ترین آمار 
سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
شمار کشــته های جنگ در 
سوریه، از مرز 270 هزار تن 

هم فراتر رفته است.
دیده بان حقوق بشر سوریه که 
مرکز آن در لندن قرار دارد اعالم 
کرده از آغاز بحران در ســوریه 
)فروردین 1390( تاکنون، 271 
هزار و 138 تن در این کشــور 
جان خود را از دست داده اند و از 
مجموع جان باختگان، 79 هزار و 
997 تــن از آنها غیرنظامی، و از 
این تعداد 13هزار و 597 تن هم 

کودک هستند.
بر اساس اسناد منتشر شده، 
آمریکا، اســرائیل و عربستان از 
ســال ها پیش طــرح ایجاد یک 
جنــگ داخلی در ســوریه را در 
دســت اقدام داشته اند و در سال 
2011 که کشورهای عربی دچار 

رژیم های  علیه  داخلی  قیام های 
دیکتاتوری شــده بودند، مثلث 
آمریکا، صهیونیســم و متحدان 
منطقه ای طرح شــوم خود را در 

سوریه به اجرا گذاشتند.
سوریه از آن زمان تاکنون که 
ارتش سوریه دست برتر را دارد، 
دچار شــدیدترین درگیری ها و 
جنگ های داخلی شــده که به 
گفته برخی از کارشناســان، از 
زمان جنگ جهانی دوم تاکنون 

سابقه نداشته است.
توطئه جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری فارس، 
»جان کری« وزیر خارجه آمریکا 
امــا تهدیــد کــرده، در صورت 
شکست توافق مسکو- واشنگتن 
برای ایجاد آتش بس در سوریه، 
امکان تجزیه این کشــور وجود 
دارد! جان کــری که در کمیته 
روابــط خارجی مجلس ســنای 

افزود:  آمریکا ســخن می گفت، 
واقعی  تصمیم های  باید  »اســد 
درباره تشــکیل دولــت انتقالی 

بگیرد.«
وی در ارتباط با شخص بشار 
اسد یک بار دیگر مدعی شد که به 
روسیه و ایران گفته پایان جنگ 
در سوریه، با ماندن بشار اسد در 

قدرت امکان پذیر نخواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ 
به سوال یک سناتور خاطرنشان 
کرده که فرآیند انتقال سیاسی در 
سوریه، در صورت پابرجا ماندن 
توافــق آتش بس، ظرف چند ماه 
آینده محقق خواهد شد. به گفته 
کری »اگر این فرآیند زیاد طول 
بکشد، مردم خواهند گفت که این 
)مذاکرات( نمایشی مضحک است 
و مذاکرات را ترک خواهند کرد.« 
البتــه منظور جان کری از مردم 
در اینجا، تروریســت های تحت 

حمایت آمریکا و اسرائیل است.
وزیر خارجه آمریکا در ارتباط 
با روســیه نیز گفــت، »روس ها 
شــاید بتوانند »حلب« را تصرف 
کنند، اما تجربه نشان داده نگاه 
داشتن سرزمین های تصرف شده 
در جنگ پنج ساله سوریه، کاری 

دشوار است.«
 جــان کری با نادیده گرفتن 
این موضوع که روســیه تنها از 
نیروهای زمینی سوریه و مقاومت 
احتماال  حمایت هوایی می کند، 
می خواســت به افــکار عمومی 
آمریکا حقیقت ســوریه را طور 
دیگر جلوه دهد. جان کری این 
را نیز گفت که اگر طرح آتش بس 
شکســت بخــورد، آمریکا طرح  
جایگزین را به اجرا درمی آورد. او 
در ارتباط با این طرح جایگزین، 
توضیحی نداد. خبرهای تکمیلی 
در ارتبــاط با طرح آتش بس که 

قرار است از شنبه هشت اسفند 
برقرار شــود، حاکی اســت که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روســیه دیروز طی یک تماس 
تلفنی، »سلمان« شاه عربستان 
را در جریــان جزئیات این طرح 

قرار داده است. 
پوتیــن دیــروز همچنین با 
رئیس جمهور کشــورمان تلفنی 
در این رابطه گفت وگو کرده است.

در همیــن حــال »جســی 
چیهین« سخنگوی دفتر نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه 
اعالم کــرد که این نهــاد هنوز 
تاریخــی را بــرای دور بعــدی 
ســوریه  در  گفت وگوهای صلح 

تعیین نکرده است.
ســخنگوی وزارت خارجــه 
روسیه نیز دیروز اعالم کرد: »هر 
گروه مسلحی که آتش بس را رد 
کند، از نظر ما گروه تروریســتی 

است.«
وزیــر  الوروف«  »ســرگئی 
خارجه روسیه نیز دیروز گفت که 
متحدان )منطقه ای( آمریکا و خود 
واشنگتن در ارتباط با عملی شدن 
آتش بس ابــراز تردید می کنند. 
وی اظهار داشــت: می خواهم به 
صراحت بگویم کــه این صداها 
ظاهرا به دنبال جنگ هســتند، 

نه صلح.
سایر رویدادها

* ارتش ســوریه دیروز طی 
عملیاتی در حومه »حمص«، ده ها 

تروریست را به هالکت رساند.
* ناتو اعالم کرد، هیچ طرحی 
را برای حضور نظامی در سوریه 

ندارد.
* »علی حیدر« وزیر آشتی 
ملی ســوریه گفت، جنگ دولت 
دمشق علیه تروریسم )به خاطر 

آتش بس( متوقف نمی شود.
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