
کمیته حقوق بشر: 20 هزار زندانی 
کره شمالی مفقود شده اند 

گزارش سي.ان.ان از 
التهاب در بازار جهاني نفت

گروه جهان  : حقوق بشری ها نسبت به سرنوشت بیش از 20 هزار زندانی در اردوگاه کار اجباری 22 در 
کره شمالی در پی تالش دولت این کشور برای تعطیلی این زندان نگرانند. 

به گزارش روزنامه دیلی میل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در کره شمالی گفته است، این زندانیان که اغلب 
آنها جرمی مرتکب نش��ده اند ممکن است در آس��تانه تعطیلی این اردوگاه که سال گذشته آغاز شده، از بیماری یا 
گرسنگی مرده باشند.  در گزارش اخیر این سازمان آمده است که جمعیت این زندان به طرز چشمگیری در ماه های 
اخیر کاهش یافته است.  پناهندگان کره شمالی افشا کرده اند که حدود 8000 هزار تن از 30 هزار زندانی این اردوگاه 
احتماال به اردوگاه دیگری منتقل ش��ده اند و 22 هزار تن از آنها مفقود ش��ده اند.  گمان می رود زندانیانی که نجات 
یافته اند به اردوگاه شماره 25 یا اردوگاه شماره 16 منتقل شده باشند.  کمیته حقوق بشر در کره شمالی برآورد می کند که حتی پس از بسته شدن دو زندان، حدود 130 
هزار تن هنوز در اردوگاه های کار اجباری در سراسر کره شمالی زندانی هستند.  در ادامه این گزارش آمده است: با حبس های غیرقانونی، حکومت کره شمالی آنهایی را که 
گمان می کند برای حکومتش خائن هستند را محبوس، تبعید، مجازات و اعدام می کند. گمان می رود که این افراد بداندیشان، خالفکاران، تبهکاران و یا وابسته به مافیا هستند.  
تعداد محدودی از زندانیانی که به این اردوگاه های کار اجباری منتقل شده اند، زنده هستند تا داستان واقعی را تعریف کنند.  این زندانیان توسط نگهبانان مور تجاوز، شکنجه 

و آزار جنسی قرار می گیرند و مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا می شوند. آنهایی که قصد فرار از این اردوگاه ها را دارند، اعدام می شوند. 

گروه جهان  : ش��بکه تلویزیوني س��ي.ان.ان بازار جهاني نفت را به خاطر وقایع مرتبط با سوریه و تبعات 
جنگ افروزي علیه این کشور، ملتهب توصیف کرد.

سي.ان.ان افزود: تالفي جویي احتمالي سوریه علیه تاسیسات نفتي منطقه در صورت حمله به این کشور 
موجب هراس ش��ده و بازارهاي نفتي را به تکاپو وا داش��ته اس��ت. تام جیمز مدیر عامل ناویتاز ریسورس به 
این ش��بکه تلویزیوني گفت: در صورت حمله به س��وریه، این کشور تالش مي کند بیشترین ضربه ممکن را 
به دیگران وارد کند. جیمز حمله به کانال س��وئز و وارد کردن خسارت به تاسیسات آن و خطوط انتقال نفت 
در کش��ورهاي مجاور را از جمله اقداماتي بر ش��مرد که سوریه مي تواند از آنها به تالفي حمله نظامي به این 
کشور استفاده کند. مدیرعامل شرکت انرژي ناویتاز ریسورس افزود: بیم آن مي رود که در صورت بروز چنین واکنشي از سوي سوریه، نزدیك به دو میلیون 
و ۷00 هزار بش��که از ظرفیت تولید و صادرات نفت در بازارهاي جهاني محو ش��ود. براساس این گزارش، سوریه خود روزانه 50 هزار بشکه نفت تولید مي 
کند و مصر در نزدیکي سوریه هرچند فاقد منابع طبیعي انرژي همچون نفت و گاز است، اما خط لوله نفت سوئز- مدیترانه که از این کشور مي گذرد، روزانه 
س��ه میلیون و 800 هزار بش��که نفت را براي غربي ها انتقال مي دهد. س��ي.ان.ان افزود: خط لوله کرکوك در عراق به جیهان Ceyhan در ترکیه که از شمال 

سوریه عبور مي کند، از دیگر تاسیسات نفتي واقع در نزدیکي سوریه است.

گروه جهان  : ژاپني ها که از هوش��مندي اقتصادي زیادي برخوردار هستد و 
برنامه ریزي جزء الینفك زندگي آنها در س��طوح مختلف اس��ت از هم اکنون به 
فکر بهره برداري اقتصادي از المپیك تابس��تاني س��ال 2020 هستند که قرار است 

در توکیو برگزار شود.
خبرگزاري کیودو یکش��نبه از توکیو گزارش داد ک��ه میزباني المپیك 2020 
در این کش��ور به احتمال تولید ناخالص این کش��ور را نیم درصد در آن سال باال 

خواهد برد.
کمیته المپیك ش��نبه شب براي میزباني المپیك تابستاني سال 2020 توکیو را 

بر استانبول ترجیح داد.
این خبرگزاري ارزش اقتصادي ناشي ا ز افزایش تعداد گردشگران و تقاضاي 
فزاینده براي ساختمان سازي را چهار هزار و 200 میلیارد ین برآورد کرده است.

گزارش اخیر ش��رکت اوراق به��ادار نیکو اعالم کرد ک��ه انتظار مي رود که 
س��رمایه ژاپني ب��ا تقاضاهاي جدید در بخش س��رمایه گ��ذاري، جایگزیني لوازم 
الکترونیك خانگي و فروش کاالهاي ورزش��ي دو ه��زار و 300 میلیارد ین تولید 

کند.
دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که طرح اقتصادي به نام اقتصاد آبه دارد 
مصمم است با استفاده از المپیك 2020 اقتصاد آن کشور را بهتر کرده و به هدف 

کاهش تورم نزدیکتر کند.
تارو آس��و وزیر دارایي ژاپن نیز در پاسخ پرسش��ي در باره المپیك تابستاني 
س��ال 2020 گفت که بودجه مصرفي به س��مت مثبت حرکت خواهد کرد و تاثیر 

روي محصوالت داخلي و رشد اسمي اقتصادي زیاد خواهد بود.

توكيو از هم اكنون به فكر بهره برداري 
اقتصادي از المپيك ۲۰۲۰ است

گروه جهان  : کمیسر حقوقی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه 
هرگ��ز نمی ت��وان امنیت صد درصدی در برابر جاسوس��ی های 
اطالعاتی آمریکا از اروپا را ایجاد کرد، بر لزوم رس��یدگی برلین 

به این مسئله تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش »فرانکفورتر آلگماین��ه س��ایتونگ«، »ویویان 
ردینگ«، کمیس��ر حقوقی اتحادیه اروپا با توجه به افش��ا ش��دن 
ابعاد گس��ترده ای از جاسوسی های اطالعاتی آمریکا از اتحادیه 
اروپا، خواس��تار حمایت بیشتر آلمان در زمینه حمایت اطالعاتی 

از شهروندان آلمانی شد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: صدر اعظم آلمان در مبارزات 
انتخاباتی خود گفته اس��ت که حمایت از اطالعات ش��هروندان 
آلمان��ی را به موضوع اصلی برنامه های م��د نظر انتخاباتی خود 

تبدیل خواهد کرد.
وی اف��زود: البته آلمان در این راس��تا تا کنون بس��یار با 
تردی��د عمل ک��رده و کمکه��ای کاف��ی برای اجرایی ش��دن 
قانونه��ای حمایت اطالعاتی جدید از ش��هروندان اروپایی را 

انجام نداده اس��ت.
ردین��گ همچنین بر درخواس��ت خود برای تصویب یك 
قانون دقیق تر برای حمایت از اطالعات ش��هروندان اروپایی 
تاکی��د و خاطر نش��ان کرد که در این راس��تا باید فش��ارها بر 
ش��رکت ه��ای اینترنت��ی با مجازاته��ای پولی ک��ه در صورت 

ارت��کاب به جاسوس��ی ب��رای آنه��ا در نظر گرفته می ش��ود، 
افزای��ش یاب��د.

وی در بخش دیگری از س��خنانش در این باره ابراز تردید 
کرد که بتوان آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر سازمانهای امنیتی 
در این کش��ور را به لزوم در نظر گرفت��ن قوانین اروپایی مجبور 

کرد.
در عی��ن حال ای��ن کمیس��ر اروپایی خاطر نش��ان کرد اما 
باید این مس��ئله مطرح باش��د که خروجی منابع اطالعاتی برای 

سازمانهای جاسوسی آمریکایی را مسدود کنیم. 
امنیت صد درصدی هرگز وجود نخواهد داشت. اما از بین 

بردن نقاط ضعف کمك کننده خواهد بود.
»پت��ر ش��ار«، نماین��ده حفاظ��ت از اطالع��ات دولت 
نتقاد ش��دید از سیاس��تهای اطالعاتی دولت  آلم��ان نیز با ا
خاط��ر نش��ان کرد ک��ه وزیر کش��ور و دفتر ص��در اعظم 
آلم��ان مکررا از دادن اطالعات در زمینه جاسوس��ی های 
اطالعات��ی آمریکا به نهاد حمایت از قانون اساس��ی آلمان 

امتناع کرده اند. 
این مس��ئله برای م��ن نگران کننده اس��ت زمانی که ) از 
ط��رف دولت( گفته می ش��ود ک��ه هیچ جاسوس��ی و نظارت 
گس��ترده ای از طری��ق س��ازمانهای امنیتی خارج��ی در آلمان 

ش��کل نمی گیرد.  

امنيت كامل در برابر جاسوسی های اطالعاتی آمریكا 
ممكن نيست
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شرکت هلندی همکاری خود با 
رژیم صهیونیستی را قطع کرد 

گ��روه جه��ان  : ی��ك ش��رکت هلن��دی 
متخصص در ساخت تاسیسات زیربنایی اعالم 
کرد ک��ه در راس��تای پایبندی ب��ه تحریم های 
اروپایی علیه شهرك  نشینان صهیونیست، قدس 

اشغالی را ترك خواهد کرد.
به گزارش النش��ره، شرکت هلندی رویال 
هاس��کونینگ که متخصص ساخت تاسیسات 
زیربنایی اس��ت، اعالم ک��رده همکاری خود با 
شهرداری قدس اش��غالی را جهت پایبندی به 
تحریم های اروپایی موجود علیه ش��هرك های 

اشغالی در سال 196۷ متوقف خواهد کرد.
این شرکت طی قراردادی که با شهرداری 
قدس اشغالی داشته است موظف شده تا جهت 
تصفیه فاضالب ش��هرك  های اش��غالی اقدام به 

ساخت تصفیه خانه نماید.
اما این شرکت اعالم کرد، از آن جهت که 
این تصفیه خانه در راستای منافع شهرك نشینان 
می باشد، نقض کننده تحریم های اروپایی علیه 
شهرك ها و شهرك نشینان خواهد بود، بنابراین 
شرکت رویال هاس��کونینگ به طور یك جانبه 
قرار داد را فسخ کرده و از قدس خارج خواهد 

شد.
این پروژه موس��وم به تصفیه خانه کیدرن 
است که ساخت آن در مراحل ابتدایی و برنامه 

ریزی بوده است.
الزم به ذکر اس��ت که رژیم صهیونیستی 
در اثر تحریم  های اعمال ش��ده از س��وی اروپا 
س��االنه متحمل زیانی بالغ بر  300 ملیون دالر 

می شود.
مقام��ات بلند پای��ه وزارت خارجه رژیم 
صهیونیس��تی در این خصوص اعالم کردند که 
درحال پیگیری این موضوع هس��تند تا ش��اید 
بتوانن��د راه حل مناس��بی برای بازگش��ت این 

شرکت هلندی به قدس پیداکنند.

قول نخست وزیر جدید استرالیا برای 
کاهش اعطای کمک   های خارجی 

گروه جهان  : نخست وزیر منتخب استرالیا 
قول داد تا تعهد این کش��ور برای اعطای کمك 
ه��ای خارج��ی را کاهش داده و ب��رای حل و 
فصل مس��ائل مربوط به پناهجویان به اندونزی 

سفر کند.
به گزارش الجزیره؛ دولت جدید محافظه 
کار استرالیا در حالی قصد دارد زمام امور را در 
دس��ت بگیرد که قول داده تا تعهد کمك های 
خارجی این کش��ور را کاه��ش دهد و تالش 
بیش��تری را برای حل و فصل مسائل مربوط به 

پناهجویان انجام دهد.
تونی آبوت نخست وزیر منتخب استرالیا 
همچنی��ن قصد دارد تا به اندونزی س��فر کرده 
و با مقام های این کش��ور در خصوص برنامه 
جنجال��ی اس��ترالیا برای محدود ک��ردن ورود 
پناهجوی��ان خارج��ی رایزنی و مذاک��ره کند. 
بس��یاری از پناهجویان خارجی ب��ا قایق های 
ماهیگیری اندونزی وارد س��واحل استرالیا می 

شوند.
حزب محافظه کار اس��ترالیا توانس��ت در 
انتخابات روز ش��نبه بر حزب کارگر غلبه کند. 
حزب کارگر در 6 س��ال گذش��ته قدرت را در 

استرالیا در دست داشته است.
ت��ازه تری��ن نتایج ش��مارش آرا توس��ط 
کمیس��یون انتخاباتی اس��ترالیا که اوایل دیروز 
یکش��نبه منتشر شد نش��ان می دهد که ائتالف 
حزب محافظه کار احتماال 88 کرس��ی از 150 
کرس��ی مجلس نمایندگان را به دست خواهد 
آورد و ح��زب کارگر نیز موفق به کس��ب 5۷ 

کرسی خواهد شد.
حزب محافظه کار هفت��ه پیش قول داده 
ب��ود که در صورت پی��روزی در انتخابات 4.1 
میلیارد دالر از هزینه های بودجه را تا 4 س��ال 
آینده کاهش خواهد داد تا نرخ تورم این کشور 
کاهش یاب��د. نرخ تورم اس��ترالیا هم اکنون به 

کمتر از 3 درصد رسیده است.

بسیاری از کشورها آماده مشارکت 
در جنگ علیه سوریه هستند 

گروه جهان  : وزی��ر خارجه آمریکا، روز 
شنبه، اعالم کرد شمار زیادی از کشورها آماده 
اقدام نظامی علیه حکومت »بش��ار اسد« رئیس 

جمهوری سوریه هستند.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، »جان 
کری« وزی��ر خارج��ه آمری��کا در کنفرانس 
خبری مش��ترك ب��ا همتای فرانس��وی خود 
»لوران فابی��وس« گفت:» بیش از ده کش��ور 
آمادگ��ی خود را ب��رای مش��ارکت در اقدام 
نظامی )علیه س��وریه( اعالم کرده اند، تعداد 
کشورهای مایل به مشارکت در جنگ، بیشتر 
از تعداد قابل تصور ما است که می توانیم به 
طور موثر از آنه��ا در این اقدام نظامی کمك 

بگیریم.«
کری ک��ه گویا دچار نوع��ی دوگانگی و 
تناقض در گفتار شده است، در یکی از تناقض 
ه��ای گفتاری خود گفت:» م��ا تأکید می کنیم 
که بحران س��وریه بایس��تی از طریق دیپلماسی 
حل ش��ود. واش��نگتن نمی خواهد وارد جنگ 
س��وریه ش��ود و حوادث عراق و افغانستان را 

تکرار کند.«
وزیر خارجه آمریکا که برای سفری چهار 
روزه به اروپا س��فر کرده اس��ت، روز ش��نبه با 

لوران فابیوس دیدار کرد. 
ه��ر دو در این دیدار بر عزم کشورش��ان 
برای اقدام نظامی علیه حکومت س��وریه تاکید 

کردند.

گ��روه جهان  : وزیر خارج��ه انگلیس با تاکید 
بر اینکه لندن مش��تاق اق��دام نظامی علیه س��وریه 
نیست گفت که استفاده از سالح شیمیایی یك اقدام 
شیطانی اس��ت وما باید به هر شیوه ممکن در برابر 

آن بایستیم. 
ویلی��ام هیگ، وزیر ام��ور خارجه انگلیس در 
گفت وگو با ش��بکه خبری بی بی سی تاکید کرد که 
آمریکا به روابط به اصطالح ویژه با انگلیس به رغم 
رای منف��ی پارلمان ب��ه اقدام نظامی علیه س��وریه« 

بسیار پایبند« است. 
قرار اس��ت هیگ دی��روز )دوش��نبه( با جان 

کری، همتای آمریکایی خود در لندن دیدار کند. 
هیگ گفت که مصمم اس��ت ای��ن تضمین را 
بدهد ک��ه انگلی��س در جهان آین��ده نقش کمتری 

نخواهد داشت. 
وی اف��زود: من درك می کنم که افکار عمومی 
در خصوص مداخله خارجی چندان راحت نیست 
ام��ا این تضمی��ن را می دهم که م��ا از عراق درس 
گرفتیم ما نباید به دنبال افتادن در مسیر جنگ ها در 
خاورمیانه باش��یم. ما اکنون باید برای شیوه ای کامال 

متفاوت تصمیم گیری کنیم. 
هی��گ تاکید ک��رد: ما دولتی نیس��تیم که برای 
اقدام نظامی اش��تیاق داشته باش��د اما انگلیس نباید 

علیه خودش اقدام کند. 
وزی��ر خارجه انگلیس تصری��ح کرد: انگلیس 
تاثیر مثبت و بزرگی در جهان دارد و ما باید اطمینان 
یابی��م که این تاثیر حفظ خواهد ش��د. من همچون 
نخست وزیر مصمم هس��تم که نقش کشورمان در 
این راس��تا افول نکند. دول��ت تصمیم ندارد که بار 
دیگ��ر برای یك رای گیری دیگ��ر به مجلس عوام 
برود. البته اگر ش��رایط تغییرات اساسی داشته باشد 
همه به دنبال راه ح��ل متفاوتی خواهند بود. با این 

حال وی تاکید کرد ک��ه هیچ تضمینی وجود ندارد 
که حزب کارگر نخواه��د تصمیم فرصت طلبانه و 
ح��زب گرایانه دیگری ب��رای مخالفت با طرح های 

دولت بگیرد. 
هیگ گفت: مس��اله اساس��ی صل��ح و امنیت 
بین المللی اس��ت. مخالف��ان باید این مس��اله را در 
ص��در امور قرار دهند. بنابراین هیچ تضمینی وجود 
ندارد که در آینده آنها نخواهند رفتاری مشابه داشته 

باشند. 

به گفته وزیر خارجه انگلیس بهترین راه برای 
لندن ارسال تجهیزات غیر کشنده برای ائتالف ملی 

سوریه است. 
وی گفت: رخدادهای بسیار وحشتناکی برای 
هر دو طرف درگیر در سوریه اتفاق افتاده است اما 
این بدان معنی نیس��ت که همه در س��وریه شیطان 
هس��تند. نظیر هر کش��ور دیگ��ری میلیون ها تن از 
مردم در این کش��ور زندگی می کنند که فقط صلح، 
دموکراس��ی و آزدی می خواهن��د. م��ا باید اطمینان 
یابیم که آنها از بین نمی روند؛ که به آنها نقشی داده 
می ش��ود، در غیر این صورت صلحی برای سوریه 
وج��ود نخواهد داش��ت. ما برای این مردم س��الح 
می فرس��تیم ما سالح های کشنده ارس��ال نمی کنیم 
بلکه فقط تجهیزاتی که ب��ه نجات زندگی ها کمك 

کند به سوریه می فرستیم. 
وزی��ر خارجه انگلیس در آس��تانه دیدارش با 
همتای آمریکایی خود گفت: آنها از رای پارلمان ما 
ناامید شدند اما ما یك دموکراسی هستیم و بنابراین 
به نتیجه آراء احترام می گذاریم. آمریکایی ها نیز این 
موض��وع را کامال می فهمند وبه آنچ��ه که ما آن را 
رواب��ط وی��ژه می نامیم پایبندند و ای��ن روابط ویژه 
در زمینه های اقتص��ادی و تبادل اطالعات در آینده 

بسیار گسترده تر خواهد شد. 

ح��ال  در  رئیس جمه��وری  جه��ان  :  گ��روه 
کناره گیری پاکستان تاکید کرد که به دنبال آن نیست 
که به مقام نخست وزیری کشورش برسد و به جای 
آن ب��ر رهبری ح��زب خود پ��س از کناره گیری از 

ریاست جمهوری تمرکز خواهد کرد. 
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، آصف علی 
زرداری، رئیس جمهوری در حال کناره گیری پاکستان 
دیروز )یکش��نبه( رس��ما از مقام ریاست جمهوری 
کنار رفته و »ممنون حسین« به عنوان رئیس جمهور 

جدید جایگزین وی خواهد شد. 
آصف علی زرداری از آنجا که توانس��ت برای 
نخس��تین بار در مقام یك رئیس جمهور دوران پنج 
س��اله خود را کامال طی کند، باعث ش��گفتی ش��د 
ام��ا در عین حال ب��ه دلیل اینکه اوض��اع امنیتی و 
اقتصادی ضعیفی بر جای گذاشته است مورد انتقاد 

قرار دارد. 
زرداری در دوران ریاس��ت جمه��وری خود 
هرگز محبوب نبود و همواره با مناقشات گوناگون 

روبرو بوده است. 
وی یك بار به مدت 11 س��ال به دلیل فس��اد 
به زندان محکوم ش��د و اکنون پس از آنکه قدرت 
خود را واگذار کند، زندگی جدید وی در پاکس��تان 
و دوب��ی به پیش خواهد رفت. آصف علی زرداری 
در مصاحب��ه ای که توس��ط یك ش��بکه پاکس��تانی 
پخش شد عنوان داشت: من تالش نخواهم کرد که 

نخست وزیر پاکستان شوم. 
وی اف��زود: از نظر م��ن اداره حزب مهمتر از 
نخس��ت وزیر ش��دن اس��ت.  زرداری خاطرنشان 
س��اخت، از آنجا که ریاس��ت جمهوری عالی ترین 
مقام در پاکس��تان به شمار می رود، برای وی چندان 

مناسب نیست که نخست وزیر شود. 
آصف علی زرداری که همس��ر بی نظیر بوتو، 
نخس��ت وزیر س��ابق پاکس��تان اس��ت در حالی از 
ریاست جمهوری کنار می رود که پاکستان با بحران 
انرژی اقتصاد بحران زده و خشونت های طالبان رو 

به رو است. 
فرح��ت اهلل باب��ار، س��خنگوی زرداری ب��ه 
خبرگزاری فرانس��ه گفت که وی پس از واگذاری 
ق��درت به الهور نقل مکان کرده تا فصل دیگری را 

در زندگی سیاسی خود باز کند. 
تحلی��ل گران می گویند زرداری تالش خواهد 

کرد تا حزب خود را که تحت تس��لط خاندان بوتو 
و زرداری قرار داشته، احیا کند. 

بسیاری از ناظران »بیالوال« پسر زرداری را به 
عنوان وارث میراث مادرش بی نظیر بوتو می دانند. 

زرداری تنه��ا رئی��س جمهوری اس��ت که در 
تاری��خ پاکس��تان برای ی��ك دوره کامل یك دولت 
غیرنظام��ی را به پایان رس��اند. جانش��ین وی یعنی 
ممنون حس��ین یك تاجر و همپیم��ان نزدیك نواز 

شریف، نخست وزیر فعلی پاکستان است. 
حس��ن عس��گری ، تحلی��ل گ��ر سیاس��ی به 
خبرگزاری فرانس��ه در رابطه ب��ا زرداری گفت: زد 
وبن��د سیاس��ی و کنار ه��م نگاه داش��تن گروه های 

مختلف یکی از دستاوردهای وی بوده است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه زرداری در دوران 
ریاست جمهوری خود با سختگیری های زیادی از 

سوی قوه قضائیه رو به رو شد. 
دادگاه عالی پاکستان اولین نخست وزیر دولت 
زرداری را ب��ه دلیل خ��ودداری از تقاضا از مقامات 
سوئیس برای بازگشایی پرونده فساد زرداری از کار 

برکنار کرد. 
حسن عس��گری خاطرنشان س��اخت: من در 
جهان هیچ دادگاه عالی در هیچ کش��وری ندیدم که 
تالش کند رئیس جمهوری روی کار را به محاکمه 

در یك کشور خارجی بکشاند. 
از  در س��ال 2010 زرداری بخ��ش زی��ادی 
قدرت خود را به نخس��ت وزی��ر واگذار کرد. وی 
با این کار قصد داش��ت ت��ا از چندین دهه مداخله 
حاکمان نظامی فاصله گرفته و دموکراسی پارلمانی 
را نهادین��ه کند. ام��ا منتقدان می گوین��د که وی در 
مواجهه با اف��ول اقتصادی و وخامت اوضاع امنیتی 
عملکردی ضعیف داشته و فساد شایع نیز در دولت 

وی وجود داشته است. 
در عی��ن حال زرداری در آس��تانه کناره گیری 
از ریاس��ت جمهوری بر لزوم آش��تی و اجتناب از 

اختالف در پاکستان تاکید کرده است. 
وی در س��خنرانی در ضیاف��ت ناه��ار ک��ه به 
میزبانی نواز ش��ریف برای وی برگزار ش��د، گفت: 
امروز ما نیازمند آش��تی هس��تیم. همه ما به آن نیاز 
داری��م بنابراین باید تحت رهبری ش��ما با یکدیگر 
همکاری کنیم و کش��ورمان را قدرتمند س��ازیم. ما 

نمی توانیم اختالفات را تحمل کنیم. 
زرداری تاکی��د ک��رد: ای��ن مس��اله مربوط به 
نس��ل آینده ما اس��ت. اگر وضعیت را درك نکنیم 
و تهدیدهای پیش روی پاکستان را در نظر نگیریم، 
تاریخ ما را نخواهد بخش��ید. ما باید پاکس��تان را از 

تهدیدهای آینده نجات دهیم. 

گروه جهان  : یك روزنامه آمریکایی در بحبوحه تشدید لفاظی های 
جنگ طلبانه علیه س��وریه ادعا کرده حمله آمریکا علیه آن کشور 3 روز 

به طول خواهد انجامید.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارش��ی ادعا کرده حمله 

آمریکا به سوریه سه روز به طول خواهد انجامید.
این روزنامه آمریکایی نوش��ته اس��ت پنتاگون در حال آماده شدن 
برای حمالتی علیه سوریه اس��ت که از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده 

بود، طوالنی تر و شدیدتر است.
لس آنجلس تایمز با اس��تناد به نظر مقامات ناشناس آمریکایی ادعا 
ک��رده طراحان حمله به س��وریه در نظر دارند ابتدا حمالت موش��کی 
س��نگینی علیه برخی مواضع کش��ور س��وریه انجام دهند و پس از آن 
حمله ه��ای دیگری را به مواضع��ی که جا افتاده اند ی��ا از بین نرفته اند 

انجام دهند.
مقام��ات آمریکایی به این روزنامه گفته اند کاخ س��فید خواس��تار 
لیس��تی از مواضع مورد حمله ش��ده که تعداد آنها بس��یار بیشتر از 50 

موضعی است که آنها در ابتدا خواستار حمله به آن بودند.
بر اساس این گزارش، طراحان جنگی پنتاگون اکنون در نظر دارند 
در این حمله از بمب افکن های نیروی هوایی و 5 ناوش��کنی اس��تفاده 
کنند که در حال حاضر در حال گش��ت زنی در دریای مدیترانه هس��تند 
تا بتوانند موش��ك های کروز و موش��ك های زمین به هوا را از مناطقی 

شلیك کنند که در دامنه برد پدافندهای هوایی سوریه قرار نمی گیرند.
ای��ن خبر در بحبوح��ه لفاظی های جنگ طلبانه ای اعالم ش��ده که 
کش��ورهای غربی و در رأس آنها آمریکا در هفته های گذش��ته با طرح 
ادعاهایی درباره حمله ش��یمیایی در منطقه غوطه ش��رقی سوریه علیه 

دولت آن کشور به راه انداخته اند.
رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش در سخنرانی کاخ سفید اعالم 

کرد اگرچه می تواند بدون مجوز کنگره به سوریه حمله کند اما تصمیم 
دارد برای اقدام نظامی در سوریه از کنگره اجازه بگیرد.

این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح ش��د که رأی 
کمیته حقیقت یاب س��ازمان ملل درباره استفاده از سالح های شیمیایی 

در سوریه هنوز اعالم نشده است.
ن��او هواپیماب��ر »ی��و .اس. اس نیمیتز« همراه با یك کروزر و س��ه 
ناو ش��کن مستقر شده در دریایی س��رخ نیز می توانند به سمت روسیه 

موشك های کروز پرتاب کنند.
یك مقام آمریکایی آشنا به این موضوع به لس انجلس تایمز گفته: 
»چندین ش��لیك باران انجام خواهد ش��د و بعد از هر کدام از آنها یك 
ارزیابی انجام خواهد ش��د؛ همه این اقدامات ظرف ۷2 س��اعت انجام 

می شوند.«
ادعای توسل دولت سوریه به حمله شیمیایی در روز 21 آگوست، 
در حالی صورت گرفت که بازرس��ان سازمان ملل به درخواست دولت 
سوریه به دمشق سفر کرده بودند تا درباره یك حمله شیمیایی دیگر که 

چند ماه پیش در منطقه خان العسل صورت گرفته بود، تحقیق کنند.
دولت س��وریه به ش��دت این ادع��ا را رد می کن��د و می گوید در 
ش��رایطی که پیروزی های نظامی به دس��ت آورده و بازرس��ان سازمان 
ملل در سوریه به سر می برده اند، نیروهای دولتی دلیلی برای استفاده از 

تسلیحات شیمیایی نداشته اند.
دمش��ق همچنین به بازرسان تسلیحاتی س��ازمان ملل اجازه داده 
در مناطقی که ادعا می ش��ود در آنها از حمله ش��یمیایی اس��تفاده شده 

تحقیقات الزم را به عمل آورند.
علی رغم این، دولت آمریکا ضمن کوبیدن بر طبل جنگ در سوریه 

گفته دولت سوریه برای اعتمادسازی دیر وارد عمل شده است.
در بحبوحه ش��ك و تردیدهایی که برخی از کارشناسان آمریکایی 
درب��اره اثرگذاری حمله آمری��کا بر توانایی های ارتش س��وریه مطرح 
کرده ان��د، یك مقام آمریکایی دیگر ب��ه روزنامه لس انجلس تایمز گفته 
عملیات طراحی ش��ده تنها نوع��ی »قدرت نمایی« خواهد بود که ظرف 
چند روز انجام خواهد ش��د و اوض��اع را در روی زمین تغییر نخواهد 

داد.
س��وریه از سال 2011 صحنه ناآرامی و خشونت های مرگبار بوده 
اس��ت. بسیاری از مردم و مأموران امنیتی در درگیری های این کشور از 

آن زمان کشته شده اند.
بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده، قدرت های غربی و متحدان 
آنان در منطقه به ویژه قطر، عربس��تان س��عودی و ترکیه از شبه نظامیان 

معارض دولت در سوریه حمایت می کنند.

وزیر خارجه انگلیس: 

مشتاق جنگ با سوریه یا ورود به جنگ های خاورمیانه نیستیم 

زرداری: تمایلی به نخست وزیری ندارم

باید پاکستان را از تهدیدهای آینده نجات دهیم 
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لس آنجلس تایمز: 

حمله آمريکا به سوريه
3 روز طول می کشد

تظاهرات ضد دولتی در پایتخت تونس
گروه جه��ان  : تظاهرات ضد دولتی مردم 
در پایتخ��ت تون��س علی��ه ح��زب النهضه و 
اعتصاب غذای برخ��ی نمایندگان مجلس ملی 
موسس��ان تونس از جمله خبرهای این کشور 

به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری العهد لبنان، هزاران 
شهروند تونسی شب گذشته در باردو در نزدیکی 
پایتخ��ت تظاهرات ض��د دولتی برگ��زار کردند. 
معترضان انحالل دولت به رهبری حزب اسالمی 
النهضه را خواستار شدند. در این تظاهرات خانواده 
محمد البراهمی و ش��کری بلعید رهبران سیاسی 
مخالف تونس که طی ماه های اخیر ترور ش��دند 
نیز حضور داش��تند. حاض��ران در این تظاهرات 
اعتراض خود را نسبت به روابط النهضه و اخوان 
المس��لمین مصر اع��الم کردند. الیوم الس��ابع نیز 
گزارش داد: شماری از نمایندگان مستعفی مجلس 
ملی موسسان تونس شب گذشته از اعتصاب غذای 
خود خبر دادند. این افراد اعالم کردند تا زمانی که 
مجلس ملی موسسان و کابینه »علی العریض« منحل 
نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. این اقدامات 
همزمان با تظاهرات شب گذشته مردم به مناسبت 
چهلمین روز ترور محمد البراهمی نماینده مخالف 
مجلس ملی موسسان تونس صورت گرفت. وی 
25 جوالی به دست افراد مسلح ناشناس ترور شد. 
معترضان حزب اسالمی و حاکم النهضه را عامل 

ترور وی می دانند.

طرح ترور مشرف خنثی شد 
گروه جه��ان  : آژانس های اعم��ال قانون 
پاکس��تان ت��الش دیگری ب��رای ت��رور پرویز 
مش��رف را خنثی و هفت مظنون را در اس��الم 

آباد دستگیر کردند. 
به گزارش روزنامه نیشین، مقامات پاکستانی 
گفته ان��د، مظنون��ان ب��ه تش��کیالت غیرقانونی 
ش��به نظامیان »لش��گر جهنگوی«، تعلق داشتند. 
آژانس های اطالعاتی کار پلیس را برای دستگیری 
آنان تسهیل کردند. آژانس های اعمال قانون برطبق 
اطالعات داده شده هفت شبه نظامی را از مناطق 
مختلف پایتخت دستگیر کردند.  مقامات پلیس 
پاکستان پس از کسب اطالعات در این خصوص 
که این تشکیالت ش��به نظامی قصد ترور پرویز 
مش��رف، رئیس جمهوری سابق را دارد، تیم هایی 
تش��کیل دادند و به محل مظنون��ان حمله کرده 
و هفت تروریس��ت از جمله س��ه زن را دستگیر 
کردند. آژانس ه��ای امنیتی نیز مقدار زیادی مواد 
منفجره از زیر زمین خانه ای در منطقه »گلش��ن 
کش��میر« اس��الم آباد کش��ف کردند.  بنابر اعالم 
مناب��ع امنیتی پاکس��تان، پلیس این کش��ور یك 
عملی��ات جس��تجو در خانه ای واقع در گلش��ن 
کشمیر انجام داد و از آن خانه چاشنی های بمب، 
کالش��ینکف، اس��لحه های کمری، نارنجك های 
دس��تی، وسایل جاسوسی، اس��باب بازی های پر 
شده با مواد منفجره، دستگاه های کنترل از راه دور 
و دستگاه بیسیم کشف کرد. تیم انهدام بمب نیز 
مواد منفجره را خنثی کردند.  این در حالی است 
که به جز چندین نخس��ت وزیر و رئیس جمهور 
س��ابق برخی وزرای پیشین پاکس��تان از وزارت 
کشور خواس��ته اند به دنبال تهدیدات تازه ای که 
آنها از بعضی تش��کیالت ش��به نظامی دریافت 
می کنن��د، امنی��ت آنها را تقویت کن��د. یك مقام 
ارشد وزارت کش��ور پاکستان به روزنامه نیشین 
گفت: ما درخواست هایی از بعضی وزرای پیشین 
دریاف��ت کرده ایم که پس از تهدی��دات اخیر از 
جانب تشکیالت شبه نظامی از ما تقاضای تدابیر 
امنیتی گسترده کرده اند.  وی افزود، وزارت کشور 
در حال ارزیابی خواسته آنهاست. وی نام وزرایی 

که به دنبال امنیت بودند را فاش نکرد. 

ارتش آزاد یگان ویژه ای را برای 
ربودن افسران سوری تشکیل داد 

گروه جهان  : سخنگوی شورای فرماندهی 
عالی نظامی شورشیان سوریه فاش کرد، ارتش 
 آزاد س��وریه، گ��ردان ویژه ای را ب��رای ربودن 
افس��ران و فرماندهان نظام سوریه تشکیل داده 

است. 
به گ��زارش روزنامه فرامنطقه ای الش��رق 
االوسط، قاسم س��عدالدین، سخنگوی شورای 
فرماندهی عالی نظامی نیروهای مخالف سوریه 
اع��الم کرد، ارتش آزاد س��وریه تیم ویژه ای را 
از کوماندوها و افراد مس��لح تش��کیل داده که 
این تیم مس��ئول بازداشت و ربودن فرماندهان 
نظام سوریه و ممانعت از فرار آنها در صورت 

هرگونه حمله نظامی آمریکا به سوریه است. 
وی افزود: تیم ویژه از 40 گروه تش��کیل 
ش��ده است و هر گروه شامل 10 نیروی مسلح 
اس��ت که در عملی��ات ربودن افس��ران ارتش 

سوریه مشارکت می کنند. 
سعدالدین ادامه داد: این گروه ها در حال 
حاضر در بیش��تر ش��هرها و مناطق سوریه، به 
ویژه مناطق تحت س��لطه نظ��ام حضور دارند 
و منتظر هس��تند تا ماموریت های واگذار شده 
به آنها را اجرایی کنند.  وی خاطرنش��ان کرد: 
بیش��تر کوماندوها در این تیم از میان کس��انی 
انتخاب شده اند که از یگان های ویژه یا سازمان 
اطالعات س��وریه ج��دا ش��ده اند و دلیل این 
انتخ��اب،  آموزش های عالی اس��ت که به این 
افراد داده ش��ده به نحوی ک��ه این افراد قادرند 
تا عملیات ویژه را در داخل ش��هرهای سوریه 
انجام دهند.  س��عدالدین تاکید کرد: فرماندهی 
مخالفان س��وریه اطالعات دقیقی درباره مکان 
سکونت و تردد افسران نظام سوریه در اختیار 
دارد و ای��ن اطالعات در اختی��ار اتاق ویژه ای 
اس��ت که برای انجام عملیات ربودن محرمانه 

افسران نظام سوریه ایجاد شده است. 


