
 کره شــمالی: منابــع نظامی در کــره جنوبی 
و ژاپــن اعــام کردند که کره شــمالی یک فروند 
موشــک بالســتیک را به ســمت دریای شــرقی 
شلیک کرده اســت.گارد ســاحلی ژاپن نیز گفت 
این پرتابه نامشخص که احتماال موشک بالستیک 
است، به ســمت دریای ژاپن شــلیک شده است.
پرتاب آزمایشــی امروز موشــک بالستیک توسط 
این کشــور  قدرت نمایی  پیونگ یانگ، هجدهمین 
در ســال جاری میادی )۲۰۲۲( است که بعد از 
دســتور »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی برای 
لغو ممنوعیت خودخواسته بر آزمایش های موشکی 

و اتمی انجام می شود.

 عراق: حمله تروریســت های داعشی به منطقه 
»العبــاره« در اســتان دیالی در عراق، ۵ کشــته 
و ۶ مجــروح برجــای گذاشــت.کانال تلگرامــی 
»صابرین نیــوز« در خبــری فــوری نوشــت که 
تروریســت های داعشــی با اســتفاده از بمب های 
دست ســاز و ســاح تک تیرانداز به مردم منطقه 
»العباره« واقع در اســتان دیالی حمله کردند. این 
حمله در واقع کمینی برای نیروی پشتیبانی ارتش 
عراق بود که در آن به مردم غیرنظامی نیز آســیب 
رســیده و گزارش های اولیه حاکی از مجروح شدن 

۱۱ نفر است.

 عمــان: مفتی عمــان در بیانیــه ای اظهارات 
توهیــن آمیز ســخنگوی حزب حاکــم هند علیه 
پیامبــر اکرم)ص( را محکوم کــرد آن را اهانت به 
الخلیلی مفتی عمان  همه مسلمانان دانست.احمد 
در بیانیه ای اظهارات توهین آمیز سخنگوی حزب 
حاکم هند علیه پیامبر اکــرم)ص(را محکوم کرد.
الخلیلــی در انتقــاد از این ســخنان بیانیه ای در 
حســاب توییتری خود منتشر و ســخنان توهین 
آمیز ســخنگوی حزب حاکم هند را اهانت به همه 

مسلمانان دانست.

 افغانستان: سرپرست وزارت خارجــه طالبان با 
اشــاره به باز بودن بنادر مرزی این کشــور، تاکید 
کرد که حکومت سرپرست افغانستان با کشورهای 
همسایه خود روابط نیک و حسنه دارد. »امیرخان 
متقی«، سرپرســت وزارت خارجــه طالبان گفت 
که این گروه با کشــورهای همســایه روابط نیک 
دارند.مقتــی افزود که سیاســت خارجی طالبان با 
کشورهای همسایه متوازن بوده و هیچ مشکلی در 
خصوص روابط دیپلماتیک یا تجاری در این زمینه 

وجود ندارد.

تلآویودرتیررس
100هزارموشکحزبهللا

روزنامه صهیونیستی »معاریو« مدعی شد، نهادهای 
امنیتــی رژیم صهیونیســتی بــرآورد کرده اند که 

حزب اهلل ۱۰۰ هزار موشک در انواع مختلف دارد.
ایــن روزنامه افزود، تعداد موشــک ها در زرادخانه 
موشکی حزب اهلل از زمان جنگ دوم علیه لبنان در 
ســال ۲۰۰۶ به صورت چشمگیری افزایش داشته 
و خطر برای جبهه داخلی رژیم اســرائیل بیشــتر 
 شــده اســت.در این گزارش به نقل از وب ســایت
» Missile Threat« آمــده، اغلــب زرادخانــه 
موشکی حزب اهلل را موشک های »کاتیوشا« تشکیل 
داده انــد کــه دارای کاهک جنگی بــه وزن ۲۰ 
کیلوگرم هســتند و ۴۰ کیلومتر برد دارند.در ادامه 
این گزارش ادعا شده، حزب اهلل موشک »فجر« نیز 
دارد؛ موشــک فجر ۳، ۴۳ کیلومتر برد دارد و وزن 
کاهک جنگی آن به ۴۵ کیلوگرم می رسد. موشک 
»فجر ۵« پیشــرفته تر نیز در اختیار حزب اهلل است 
کــه ۷۵ کیلومتر برد و کاهــک جنگی آن به ۹۰ 
کیلوگرم وزن دارد.در ادامه ادعا شــده موشک های 
»رائد ۲« و »رائد ۳« نســخه های ایرانی موشــک 
روســی » FROG-۷« نیــز در زرادخانه حزب اهلل 
وجــود دارد؛ موشــکی که قادر به هــدف گرفتن 
عمق رژیم اســرائیل اســت.در این گــزارش آمده 
که حــزب اهلل و ایران در تاش هســتند که دقت 
موشــک های پیشرفته را افزایش دهند و نتیجه آن 
موشک پیشرفته »زلزال « است که برد زلزال ۱ به 
۱۲۵تا ۱۶۰ کیلومتر می رسد و کاهک جنگی آن 

۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد. 
زلزال ۲ پیشرفته تر است و برد آن به ۲۱۰ کیلومتر 
می رســد و وزن کاهک جنگی اش ۶۰۰ کیلوگرم 
است.وب سایت مذکور افزود، در زرادخانه موشکی 
حزب اهلل موشــک »فتح ۱۱۰« نیز وجوددارد ، یک 
موشــک بالســتیک کوتاه برد که به نظر می رسد 
نســخه ای متفاوت از زلزال ۲ اســت. برد آن ۲۵۰ 
تــا ۳۰۰ کیلومتر اســت و کاهکی جنگی به وزن 
تا  دارد.رســانه های صهیونیســتی  کیلوگرم   ۵۰۰
کنون بارها گزارش هایی درباره تجهیز حزب اهلل به 
موشــک های مختلف منتشر کرده اند.چندی پیش 
وبگاه والا نیز در گزارشی درباره پیشرفت موشکی 
حزب اهلل نوشت بر اســاس برآوردهای ارتش رژیم 
صهیونیستی حزب اهلل ۱۵۰ هزار موشک دارد و در 
رویارویی احتمالی آینــده، روزانه حدود ۱۰۰۰ تا 
۳۰۰۰ موشک به ســمت فلسطین اشغالی شلیک 
خواهد شــد.خبر دیگر آنکه گروهــی از نظامیان 
صهیونیســت در اقدامی تحریک آمیــز به خطوط 
مرزی لبنان نزدیک شــدند؛ اما ارتش لبنان آن ها 

را عقب راند و وادار به عقب نشینی کرد.

نیمچه گزارش

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که این روزها ســخنان 
قابل توجهی از ســوی نخبگان سیاسی و نظامی آمریکا و 
اروپا در باب پیامدهای اســتمرار این جنگ مطرح شــده 
اســت. در این چارچوب هنری کیســینجر سیاســتمدار 
کهنــه کار ایاالت متحده از غرب خواســته بود تا از تاش 
بــرای تحمیل شکســت کوبنده به نیروهای روســیه در 
اوکراین دســت بردارد و هشــدار داد که این امر عواقب 
فاجعه باری برای ثبات بلندمدت اروپا خواهد داشــت. در 
همین حال در ســخنانی که بیانگر وضعیت رو به بحرانی 
اروپاســت  »جوزپ بورل« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا نیز بر عدم آمادگی اروپا برای جنگی مشــابه 

درگیری هــای اوکراین و ناتوانی اروپــا برای حذف انرژی 
روسیه تأکید کرد. در همین حال افراد بسیاری در اروپا و 
آمریکا نسبت به بحران غذایی و انرژی در صورت استمرار 
جنگ و تحریم روسیه هشدار داده چنانکه حتی در آمریکا 
این روزها کمبود شــیر خشک به بحرانی ملی مبدل شده 

است. 
ایــن مواضع جدید از ســوی نخبگان و بزرگان سیاســی 
و اقتصاد غربــی در حالی مطرح می شــود که متولیان و 
مجریان در این کشــورها رویه ای دیگر را اجرا و بر ادامه 
همان سیاســت های جنگ افروزانه گذشــته اصرار دارد. 
لیز تراس وزیر امــور خارجه انگلیس پیشــنهادات اخیر 
درباره توافق صلح میان روســیه و اوکراین را مماشــات و 

عقب نشینی توصیف و آن را رد کرد. 
از سوی دیگر شولتز صدر اعظم آلمان نیز ضمن رد گزینه 
صلــح با انتقاد از عملیات نظامی روســیه تصریح کرد که 
پوتین در جنگ اوکراین پیروز نخواهد شــد و باید پاسخ 
روشن و محکمی به اقدامات مسکو در این کشور اروپایی 

داده شــود آلمان همچنین از بودجه ۱۰۰ میلیارد مارکی 
برای توســعه نظامی خود گفته است. در حوزه آمریکا نیز 
مصوبــه ۴۰ میلیارد دالری کنگره و تاکیدات بایدن و تیم 
کاخ ســفید بر ادامه حمایت نظامی از اوکراین سندی بر 
رویکرد نظامی و جنگ افروز ســران غرب است در حالی 
که شبکه سی ان ان نیز به نقل از منابعی در دولت آمریکا 
از طرح »جو بایدن« رئیس جمهور این کشور برای ارسال 
سیستمهای پرتاب راکتی پیشرفته به اوکراین خبر داد. در 
این میان زلنســکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که 
درخواست هنری کیســینجر از این کشور برای دستیابی 

به توافق صلح با روسیه، رد و بر ادامه جنگ تاکید کرد.
مجمــوع این ســخنان حکایــت از آن دارد که برخاف 
هشدارهای نهادهای بین المللی در باب پیامدهای غذایی 
و انسانی استمرار جنگ اوکراین که جان میلیون ها نفر را 
به مخاطره خواهد انداخت، و نیز دیدگاه نخبگان سیاسی 
مبنی بر فاجعه بار بودن ادامه جنگ با روسیه، دولتمردان 
و تصمیم ســازان و تصمیم گیــران در غرب، همچنان در 

جنون جنگ افروزی به سر می برند و حاضر به تغییر رفتار 
خویش نمی باشــند. رویکردی که بخشی از اهداف  آن را 
شاید بتوان در این سخن الوروف در مصاحبه با راشاتودی 
یافــت که عنوان می کند به نظر می رســد هیچ کس قصد 
ندارد حتی ناتو را اصاح کند. آنها قصد دارند این "اتحاد 
دفاعی" را به یک ائتاف جهانی با هدف ســلطه نظامی بر 

سراسر جهان تبدیل کنند.«
 مجموع این رفتارهــا و آنچه این روزها در وادی عمل از 
سوی سران اروپا و آمریکا مشاهده می شود حکایت از آن 
دارد کــه گزینه انتخابی آنها صرفا اداکمه جنگ افروزی با 
تصور ســلطه بر جهان اســت و ادعای حمایت از اوکراین 
صرفا توجیهی برای پیگیری این سیاســت اســت که به 
اذعان حتی نخبگان سیاســی غرب همچون کیســینجر 
ادامه این روند فاجعه ای بی بازگشــت خواهد بود چنانکه 
هــم اکنون نیز این جنگ افروزی  صدهــا میلیون نفر را 
در سراســر جهان با خطر مرگ دسته جمعی از قحطی و 

گرسنگی مواجه است.

یادداشت

گزارش

رئیـس جمهوری روسـیه درباره ارسـال تسـلیحات دوربرد به اوکرایـن به آمریکا 
هشـدار داد و گفـت: در ایـن صـورت، نقـاط جدیـدی در خـاک اوکرایـن هـدف 
قـرار خواهنـد گرفـت کـه تاکنون مورد هـدف قرار نگرفته اسـت رئیـس جمهور 
روسـیه می گویـد نیروهـای ضـد هوایـی کشـورش، ده هـا سـامانه تسـلیحاتی 

اوکراینـی را نابـود کرده انـد و »آنهـا را ماننـد آجیـل خـرد می کنند«.
والدیمیـر پوتیـن در گفـت و گـو بـا کانـال یـک تلویزیـون دولتـی روسـیه کـه 
بخشـی از آن امـروز در خبرگـزاری تـاس منتشـر شـده اسـت، اعـام کـرد: اگر 
آمریـکا موشـک هـای بـا بـرد بیشـتر در اختیـار اوکرایـن قـرار دهـد، روسـیه 
نقاطـی از ایـن کشـور را هـدف قرار می دهـد که تاکنـون هدف قرار نـداده بود.
وی تصریـح کـرد: هـدف هیاهوهـا دربـاره کمک هـای تسـلیحاتی بـه اوکراین، 
طوالنـی کـردن جنگ اوکرایـن اسـت.اخیرا ولودیمیر زلنسـکی رئیس جمهوری 
اوکرایـن ضمـن درخواسـت از آمریـکا بـرای تجهیـز ایـن کشـور به سـاح های 

میـان بـرد گفتـه بـود کـه کی یـف قصد حملـه به خـاک روسـیه را نـدارد.
رئیـس جمهـوری اوکرایـن در عیـن حـال، از آمریـکا خواسـته اسـت سـامانه 
هایـی بـا امکان حملـه به اهدافـی باالتـر از ۱۰۰ کیلومتر، در اختیار این کشـور 
قـرار دهد.نیوزمکـس بـه نقـل از منابعـی در دولت بایـدن، برد مهمات سیسـتم 
هـای موشـکی ارائه شـده از سـوی واشـنگتن بـه اوکرایـن را ۸۰ کیلومتر اعام 
کـرد و نوشـت: کـی یـف در عمـل نمـی توانـد بـا ایـن سـاح هـا، عمـق خاک 
روسـیه را هدف قرار دهد.سـامانه موشـکی »هیمارس«، بخشـی از بسـته جدید 
۷۰۰ میلیـون دالری آمریـکا بـرای اوکرایـن اسـت کـه روز چهارشـنبه رونمایی 
شـد.اخیرا حمـات اوکرایـن به مناطـق مرزی روسـیه افزایش یافتـه که حداقل 
سـه نفـر در ایـن حمات کشـته شـده انـد و ایـن حمـات حاکی از دسترسـی 
کـی یـف بـه برخـی سـاح هـای بـرد متوسـط اسـت.کنگره آمریـکا ارائـه ۴۰ 
میلیـارد دالر کمـک امنیتـی، اقتصـادی و بشردوسـتانه بـه اوکرایـن را تصویـب 
کـرده اسـت. در ایـن میان در اقدامی توسـعه طلبانـه رگوالتـور انگلیس با هدف 

افزایـش تولیـد داخلـی پـس از حملـه روسـیه بـه اوکراین، طـرح بازبینی شـده 
شـرکت شـل برای توسـعه یک میـدان گاز طبیعـی در دریای شـمال را تصویب 
کرد.شـرکت شـل در بیانیـه ای از ایـن تصمیـم اسـتقبال و اعام کـرد قصد دارد 
توسـعه میـدان گازی جـک دا )Jackdaw( کـه می توانـد معـادل ۶.۵ درصـد از 
تولیـد گاز انگلیـس را تولیـد کنـد را اجـرا کند.گروه محیط زیسـتی صلح سـبز 
اعـام کـرد بـر ایـن باور اسـت کـه تاییـد ایـن مجـوز ممکـن اسـت غیرقانونی 
بـوده باشـد و بـه دنبـال اقـدام حقوقی علیـه آن خواهد بـود. همچنیـن پارلمان 
آلمـان بـا بودجـه ۱۰۰ میلیـارد یورویـی برای نوین سـازی نیروهای مسـلح این 

کشـور اعـام موافقـت کرد.
خبـر دیگـر آنکـه سـخنگوی کرملین با بیـان اینکـه در طـول ۱۰۰ روز عملیات 

نظامـی در اوکرایـن بـه دسـتاوردهای مشـخصی دسـت پیـدا کردنـد، گفـت 
عملیـات تـا رسـیدن بـه همـه اهـداف خـود ادامـه می یابـد. همچنیـن نماینده 
روسـیه در سـازمان ملـل متحد در جلسـه شـورای امنیـت تصریح کـرد چنانچه 
کشـورهای غربـی می خواهنـد سـتیزه جویی را محکـوم کننـد بایـد ایـن کار را 
از خودشـان شـروع کنند.رئیـس جمهـور فرانسـه در سـخنانی گفت کـه رئیس 
جمهـور روسـیه در حـق خـود و تاریـخ مرتکـب اشـتباه اساسـی و راهبـردی 
شـد. دیمیتـری پولیانسـکی معـاون نماینده روسـیه در سـازمان ملـل در پیامی 
توییتـری گفـت اگـر از دسـتور العمل دیپلماسـی کنونـی اوکراین تبعیت شـود، 

بایـد رئیـس جمهـور فرانسـه را سوسـیس صـدا کنیم.
وزیـر خارجـه روسـیه نیـز  گفت غرب بـه اوکرایـن اجـازه نمی دهد بـه مذاکره با 
مسـکو بـرای توقف درگیری هـا ادامـه دهد.»سـرگئی الوروف« وزیر امـور خارجه 
روسـیه تصریـح کرد که غـرب به اوکرایـن اجازه نمی دهـد با روسـیه وارد مذاکره 
شـود.وزیر خارجـه اوکراین در پیامـی توییتری به درخواسـت اخیر رئیس جمهور 
فرانسـه دربـاره تحقیـر نکـردن روسـیه واکنـش نشـان داد و گفـت به جـای این 

حرف هـا بهتـر اسـت همه روی سـر جای خـود قرار دادن روسـیه تمرکـز کنیم.
در ایـن میـان امـا »جـوزپ بـورل« مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا روز 
جمعـه گفـت کـه برخـی کشـورهای اروپایـی از تحریـم نفتی روسـیه مسـتثنی 
شـدند.وی کـه با شـبکه خبـری العربیـه مصاحبه می کـرد، افـزود: »بـه تدریج از 
وابسـتگی بـه نفت روسـیه رهایـی خواهیم یافت و اسـتثنا از تحریم نفتی روسـیه 
تنهـا ۹ درصـد اسـت«.بورل اضافه کـرد: »اعمال تحریم های بیشـتر علیه روسـیه 
باعـث افزایـش تنگناهـای اقتصـادی ایـن کشـور خواهد شد«.مسـئول سیاسـت 
خارجـی اتحادیـه اروپا افـزود: »هرگز تحریم هایـی اعمال نخواهیم کـرد که باعث 
اذیت شـدن اروپایی ها شـود«.وی گفـت: »صادرات گاز روسـیه را تحریم نخواهیم 
کـرد چـون در حال حاضـر جایگزین آن وجود نـدارد اما به دنبـال جایگزین هایی 

بـرای گاز روسـیه بـوده تـا از وابسـتگی به آن رهایـی یابیم«.

جنون جنگ 
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در هشت ســال حمات مداوم ائتاف سعودی به یمن، 
بیــش از ۳۱۰۰ کــودک یمنی جان خود را از دســت 

داده اند.
یک مرکز یمنی گزارشــی درباره تعداد کودکان کشته 
شده در جنگ یمن منتشر کرد.»التحالف الیمنی لرصد 
انتهاکات حقوق اإلنسان فی الیمن« )ائتاف یمنی ویژه 
رصد نقض حقوق بشــر در یمن( در گزارش خود اعام 
کرد، هشت سال جنگ یمن به مثابه چندین دهه برای 
کودکان یمنی بود .در ادامــه این گزارش آمده، در این 
مدت ۳۱۸۲ کودک یمنی شــامل ۲۷۹۵ پســر و ۳۸۷ 
دختر در ۲۰ اســتان یمن کشته شدند.بر اساس گزارش 
مذکور، ۲۵۰ کودک با گلوله جنگی و ۱۵۲ کودک دیگر 
با انفجار بمب کشته شدند.چندی پیش، سازمان یمنی 
»انتصــاف« حامی حقوق کودکان و زنان نیز گزارشــی 
درباره وضعیت فاجعه بار زنــان در یمن در نتیجه هفت 
سال جنگ و محاصره منتشر کرد.سازمان مذکور اعام 
کــرد، از ابتدای تجاوز ائتاف ســعودی به یمن در ۲۶ 
مــارس ۲۰۱۵ ، ۲۴۱۲ زن یمنی کشــته و ۲۸۲۵ زن 
دیگر نیز زخمی شده اند.در ادامه این گزارش به وضعیت 
زنان یمن در مناطق تحت اشــغال ائتاف و مزدوران آن 
پرداخته شده و اعام شده است، میانگین خشونت علیه 
زنــان از ابتدای حمات تا کنون ۶۳ درصد افزایش پیدا 

کرده است.
در همیــن حال هــزاران نفر از مردم صعده در شــمال 
یمن به مناســبت روز »فریاد بر ســر مســتکبرین« به 
خیابان ها آمدند. راهپیمایی به مناســبت روز »فریاد بر 
سر مســتکبرین« که ابتکار شهید »حســین بدرالدین 
الحوثی« هر ســاله برگزار می شود، انجام شد. »شکستن 

سکوت در مقابل ظلم و اســتکبار و تاش برای توسعه 
نظامی و اقتصادی امت اســامی« شــعار اصلی این روز 
به شــمار می رود.شــرکت کنندگان در این راهپیمایی 
ضمن در داشتن پارچه نوشته هایی حاوی شعار جنبش 
انصــاراهلل، علیــه آمریکا و عربســتان ســعودی و رژیم 
صهیونیســتی شــعار دادند.در بیانیه پایانی این تجمع 
نیز آمده است: »باید ســکوت خود را در برابر دشمنان 
شکست و موضع روشــنی در برابر آن ها داشت که این 
مســأله موجب حفظ هویت ایمانی می شــود. باید امت 
اســام را به بیــداری و انجام به وظایف خود و بســیج 
عمومی علیه دشــمنان خداوند دعوت کرد.« خبر دیگر 
آنکه در آســتانه دور جدید مذاکرات میان هیأت دولت 
نجات ملی یمن و طرف مقابل، صنعاء برداشــتن موانع 
خاکی برای بازگشــایی یک مســیر در تعز را آغاز کرد.
صاح بجاش فرمانــدار تعز در دولت نجات ملی یمن از 
اقدامات جاری برای برداشــتن موانــع خاکی به منظور 
بازگشایی مســیر از وسط خیابان »ســتین« و عبور از 
خیابان های »االربعین« و »الخمســین« در شمال غرب 
تعز تا شــهر »النور« و منطقه »بیرباشــا« در شهر تعز 
در جنوب غرب یمن خبر داد. خبر دیگر آنکه ســه نهاد 
غیردولتی شکایتی را در پاریس علیه شرکت های ساح 
به اتهام دست داشتن در جنایت های جنگی ارائه کردند.
کانل الفیت، عضو مرکز حقوق قانون اساســی و حقوق 
بشــر اروپا که یکی از طرف های شــرکت کننده در این 
شکایت است، گفت: شــرکت های "داسو"، "تالیس" و 
"ام بی دی آ" فرانسه ساح را برای ائتاف عربی در یمن 
ارسال می کنند درحالی که می دانند این ائتاف مرتکب 

جنایت های جنگی از سال ۲۰۱۵ در یمن می شود.

جانباختن3100کودکیمنیزیرآتشسعودی
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
واکنش به ایمیل های افشــا شده ریچارد دیرالو، رئیس 
سابق ســازمان جاسوسی این کشــور گفت: طرح های 
اخیرا فاش شــده نخبگان بریتانیا برای تغییر قدرت در 
انگلیس با آرمان های ادعایی دموکراتیک سیستم دولتی 

این کشور در تضاد است.
 در ۱۵ ماه مه، رسانه مستقل The Grayzone بخشی 
از ایمیل های دیرالو را منتشر کرد که ظاهراً برنامه های 
نخبــگان بریتانیایی را که از بریگزیت برای تغییر قدرت 
در این کشــور حمایت می کردند، بــه دلیل عدم ابتکار 
عمل ترزا می، نخســت وزیر وقــت بریتانیا در این مورد، 
افشــا می کرد.ماریا زاخاروا، ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه در کانال تلگرامی خود نوشت: رسوایی سیاسی 
داخلی دیگری در لندن رخ داد. مکاتبات رئیس ســابق 
ســرویس اطاعاتی ام آی ۶، ریچــارد دیرالو، با مقامات 
بلندپایه بلوک قدرت دولت بریتانیا و فعاالن مدنی فاش 
شــد. زاخاروا می نویسد: پیشــینه: بریتانیا در ۲۰۱۸ - 
۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک می کند، مذاکرات طوالنی و 
بسیار دشواری با بروکسل در مورد پارامترهای "جدایی" 
در جریان اســت. به گفته تعدادی از مقامات امنیتی به 
رهبری دیرالو، نخســت وزیر ترزا می بسیار آرام است، 
برنامه او بســیار "نرم" اســت، الزم است رئیس کابینه 

جایگزین شود.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشــت: "برای مثال، 
گویتیان پرینس، مشــاور دفاعی بریتانیا، می نویسد: در 
حــال حاضر من درگیر تاش هایمــان برای پایان دادن 
به توافق وحشــتناک خروج از اتحادیه اروپا هســتم که 
نخست وزیر می در حال آماده سازی آن است. تمام مواد 

را در اختیار او قرار دهید."زاخاروا می نویسد: "و در اینجا 
بخش دیگری از مکاتبات وجود دارد: هدف این است که 
هرگونه معامله ای را که بر اســاس نقشــه شوم و فاجعه 
آمیز چکرز انجام می شود، مسدود کنیم. در صورت لزوم، 
حذف نخســت وزیر می و جایگزین کردن او با شخصی 

که مناسب باشد."
وی افزود:" و فقط چند ماه بعد: فعًا از شــر او خاص 
شوید و کار را تمام کنید." زاخاروا تصریح کرد: صادقانه 
بگویم، به نوعی با آرمان های ظاهرا دموکراتیک سلطنت 
پارلمانی بریتانیــا همخوانی ندارد.زاخاروا ادامه می دهد: 
کل عملیــات تغییــر رئیــس کابینه توســط "پولهای 
قدیمی" - تیموتی و مری کلود - اشــراف زاده هایی که 
در دهه های گذشــته در بهشــت مالیاتی جرسی ساکن 
شــده اند، حمایت می شــد. خود روزنامه نگاران اعتراف 
مــی کنند که یافتن چنین افراد ثروتمند نامحسوســی 
دشــوار اســت، آنها عمداً از ذکر نام خود در شبکه های 
اجتماعــی و اینترنت پرهیز می کننــد و در مکاتبات در 
مورد آنها گفته می شود: آنها خود را به خوبی به ویژه در 
گفتگوهای مخفیانه ثابت کرده اند. بنابراین، آنها به طور 
ایده آل برای نقش "کیســه های پول" مناسب بودند و 
هر ماه برای تهیه "محصوالت" پول اختصاص می دادند 

)صحبت از سازش و افترا است(. 
زاخاروا نوشــت: در حقیقت، در نامه های اخیر دیگر در 
مورد عروسک جدیدی برای جایگزینی جانسون صحبت 
می شــود: من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا نخست وزیر 
جانسون ســرپا بماند، اگرچه او تا حدی کنترل عقل و 
اراده خود را از دست داده است که این شاید مسیری به 

سوی بهترین باشد. 
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مناطق جدید اوکراین هدف نظامی روسیه

سید مهدی لنکرانی

یک مقام وزارت خارجه ســوریه، تهدیدهای ترکیه برای انجام عملیات نظامی در 
خاک ســوریه را نقض قوانین بین المللی و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور 

توصیف کرد.
دولت ســوریه تاکید کرد که تهدیدهای خصمانــه و تهاجمی رژیم ترکیه نقض 
آشــکار قوانین بین المللی و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی ســوریه اســت 
و با تفاهمات و نتایج روند آســتانه در تضاد اســت.یک منبع رســمی در وزارت 
امور خارجه ســوریه در گفت وگو با خبرگزاری دولتی این کشــور )سانا(، گفت: 
جمهوری عربی سوریه اظهارات تجاوزکارانه رژیم ترکیه در خصوص ایجاد منطقه 
موســوم به منطقه امن در شــمال ســوریه و حمات مکرر و مســتمر به خاک 
ســوریه که جان تعدادی از شهروندان بی گناه را گرفته است، دنبال می کند.این 
منبع افزود: تهدیدهای تجاوزکارانه رژیم ترکیه نقض آشکار قوانین بین المللی و 

حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه است.

او تاکید کرد: این امر با تفاهمات و نتایج روند آســتانه در تضاد اســت و تهدیدی 
جدی برای صلح و امنیت در منطقه اســت؛ عاوه بــر اینکه همه تفاهمات قبلی 
تحت نظارت بین المللی دربــاره خطوط مناطق کاهش تنش را تضعیف می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعدازظهر شنبه بار دیگر تهدیدهای خود 
را درباره حمله به خاک ســوریه تکرار کرد و گفت: ما آن گذرگاه تروریستی را که 
قرار بود در مرزهای جنوبی مان تشــکیل شود، در قالب عملیات سپر فرات،  شاخه 
زیتون، چشمه صلح، ســپر فرات و پنجه-قفل  ویران کردیم.رجب طیب اردوغان 
اضافه کرد: ما اقدامات مربــوط به تکمیل عملیات امنیتی مان در مرزهای جنوبی 
را در قالب عملیات های جدید ادامه می دهیم.نیروهای ترکیه چند روزی است که 

حمات خود را در مناطق شــمالی سوریه تشدید کرده اند. این حمات پس از آن 
تشدید شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیرا در نشستی با اعضای 
حزب »عدالت و توسعه« این کشور گفت که نیروهای ترکیه »منبج« و »تل رفعت« 
ســوریه را از آنچه »تروریست« خواند، پاکســازی خواهند کرد. او همچنین اشاره 
کرد که عملیات ترکیه به صورت تدریجی در دیگر مناطق سوریه نیز ادامه خواهد 
یافت.اردوغان پیش از ایــن اظهارات اعام کرده بود که آنکارا به تاش خود برای 
ایجاد آنچه »منطقه امن« خواند، در عمق ۳۰ کیلومتری در طول مرزهای جنوبی 
با ســوریه ادامه خواهد داد.در این میان همزمان با کمیته بین المللی صلیب سرخ 
ضمن هشدار نسبت به وخامت اوضاع معیشتی در سوریه گفت، ۱۴ میلیون و ۶۰۰ 
هزار سوری نیازمند کمک هستند و ۹۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی می کنند.اما 
برنامه جهانی غذا طبق آخرین گزارش های آن تنها ۳۵۶ میلیون دالر کمک مالی 

جمع کرده که تنها ۲۶درصد از اعتبار مالی مورد نیاز را شامل می شود.

اعتراضسوریهبهتهدیدهاینظامیترکیه


