
 ونزوئال: رئیس جمهور ونزوئال از تصمیم همتای 
مکزیکی خــود مبنی بر عدم شــرکت در اجالس 
ســران قاره آمریکا در حمایت از کشورهای دعوت 
نشــده به این نشست که به میزبانی ایاالت متحده 
برگزار می شــود، قدردانی کرد.»نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال از شــجاعت و موضع شفاف 
»آنــدرس مانوئل لوپــز اوبــرادور« رئیس جمهور 
مکزیک برای عدم شــرکت در اجالس سران قاره 
آمریکا که در شــهر لس آنجلس در ایاالت متحده 

در حال برگزاری است، تمجید کرد.

 مکزیک: پس از عدم دعوت از حضور کشورهای 
کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه در نشســت کشــورهای 
آمریکایی از ســوی آمریکا، رئیس جمهور مکزیک 
این نشســت را تحریم کرد.کاخ ســفید اعالم کرد 
کشــورهای کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه برای شرکت 
در نشســت کشــورهای آمریکایی در هفته جاری 
دعــوت نشــده اند.در پی اعالم این خبر از ســوی 
کاخ ســفید، »آندرس مانوئل لوپز« رئیس جمهور 
مکزیک نیز اعالم کرد به علت دعوت نشــدن این 
کشــورها از ســوی آمریکا، در این نشست شرکت 

نخواهد کرد.

 عربستان: سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر تعهد 
واشنگتن به حمایت نظامی از ریاض، گفت رئیس 
جمهور آمریکا عربســتان سعودی را شریک مهمی 
می داند.»کارین ژان-پی یِر« ســخنگوی کاخ سفید 
گفت دولت آمریکا رژیم ســعودی را شریک مهمی 
برای خود در ســطوح منطقه ای و جهانی می داند.

ژان-پی یر طی نشست خبری در کاخ سفید اظهار 
داشت: »ما متعهد هستیم که به عربستان سعودی 
در دفاع از خاک خود پس از صدها حمله موشکی 

و پهپادی در سال گذشته کمک کنیم«.

 آلمان: ســازمان امنیت داخلی آلمان می گوید، 
گروه تروریستی »پ.ک.ک« با داشتن بیش از ۱۴ 
هزار عضو در این کشور، بزرگترین گروه تروریستی 
خارجی در آلمان محســوب می شود.بر اساس این 
گزارش ساالنه که توســط اداره فدرال حراست از 
قانون اساسی )سازمان امنیت داخلی( آلمان منتشر 
شــده، گروه تروریستی پ .ک .ک حدود ۱۴ هزار و 
پانصد عضو و طرفدار در آلمان دارد و از این کشور 
برای جمع آوری کمک مالی، جذب نیرو و تبلیغات 

استفاده می کند.

 لبنان: »نبیــه بری« رئیس  پارلمان لبنان اعالم 
کرد یکشــنبه یا دوشــنبه هفته آینده میانجی گر 
آمریکایی به بیروت ســفر خواهد کرد تا مناقشــه 
این کشــور با رژیم صهیونیســتی را بررسی کند.
سفر »آموس هوکســتین« میانجی گر آمریکایی و 
فرســتاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور 
انرژی برای حل اختالف بین رژیم صهیونیســتی و 
لبنان درخصوص اکتشــاف و تولید گاز در میدان 

گازی »کاریش« از طریق گفت وگو خواهد بود.

 تونس: هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی 
برای تهیه قانون اساســی جدیــد تونس گفت: در 
پیش نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه 
خواهد شــد، نامی از اســالم به عنوان دین رسمی 
کشــور نخواهد آمد و این اقدام بــا هدف مقابله با 
احزاب اســالمی ماننــد جنبــش النهضه صورت 
می گیرد. صادق بلعید گفت: ۸۰ درصد مردم تونس 
مخالف افراط گرایی واســتفاده از دین برای اهداف 

سیاسی هستند.

تظاهرات بحرینی ها ضد آل خلیفه
در بســیاری از مناطق بحریــن تظاهرات مردمی 
برای درخواســت آزادی زندانیان اندیشه برگزار و 
بــر لزوم افزایش تالش ها برای نجات جان آن ها در 

زندان های رژیم آل خلیفه تاکید شد.
به رغم اســتمرار سرکوب گری های آل خلیفه که با 
حمایت افســران آمریکایی و انگلیسی در بدترین 
شــرایط انســانی صورت می گیرد در بســیاری از 
مناطق بحرین تظاهرات مردمی برای درخواســت 
آزادی زندانیان اندیشــه برگــزار و بر لزوم افزایش 
تالش ها برای نجات جان آن ها در زندان های رژیم 
آل خلیفه تاکید شد.جمعیت اسالمی الوفاق بحرین 
در صفحــه کاربری خــود در توئیتــر از تظاهرات 
مردمی در منطقه ابوصیبع بحرین برای درخواست 
آزادی زندانیان اندیشــه و تالش برای نجات جان 

آن ها خبر داد.
جمعیت اســالمی الوفاق بحرین در صفحه کاربری 
خود در توئیتر نوشــت: ســاکنان منطقه المالکیه 
بحرین با برپایی تظاهرات، آزای زندانیان اندیشه را 
خواستار شدند.شــرکت کنندگان در این تظاهرات 
که بانوان در آن حضور داشــتند، شــعار می دادند: 
خواهان خالی شــدن زندان ها از زندانیان اندیشــه 
هستیم.جمعیت اســالمی الوفاق بحرین در صفحه 
کاربری خــود در توئیتر از تظاهــرات مردمی در 
منطقــه الدیــر خبر داد. شــرکت کننــدگان در 
تظاهرات، آزادی زندانیان سیاسی را بخصوص پس 
از شیوع بیماری ســل در زندان ها خواستار شدند. 
بحرینی ها در منطقه دمســتان خواســتار آزادی 
زندانیان سیاســی شــدند. الزم به ذکر است مردم 
بحرین از ســال 2۰۱۱ در قالب جنبش ۱۴ فوریه 
علیه ســلطه آل خلیفه و سلطه سعودی و آمریکا و 

انگلیس بر کشورشان به خیابان ها آمده اند.

نیمچه گزارش

رژیم صهیونیســتی دوشنبه شب از سمت جوالن اشغالی 
ســوریه، برخی نقاط جنوب دمشق را هدف حمله هوایی 
قرار داد. پدافند هوایی سوریه با موشک های متجاوز مقابله 
کرده و اکثر آنها را ســاقط کــرد. هر چند که تجاوز رژیم 
صهیونیســتی به حریم سوریه در ســالهای اخیر به امری 
تکراری مبدل شده است و هر از چند گاهی این رویکرد را 
به بهانه های مختلف صورت داده است اما اقدام اخیر آنها 

از چند منظر قابل توجه است. 

نخســت همزمان این تجاوز با بحران شدید داخلی برای 
ســران رژیم صهیونیستی اســت چنانکه کنست صحنه 
درگیری میان موافقان و مخالفان ســرنگونی کابینه بنت 
نخســت وزیر این رژیم بوده اســت. تجاوز به ســوریه را 
می توان بخشــی از فرافکنی سران این رژیم برای انحراف 
افکار عمومی از این وضعیت و نیز جلب رضایت افراطیون 

برای حمایت از بنت ارزیابی نمود. 
دوم آنکه ســران رژیم صهیونیســتی از مشکالت داخلی 
سران آمریکا و وضعیت بحرانی دموکرات ها برای انتخابات 
میــان دوره ای کنگره آگاهند لــذا برآنند تا از این فرصت 
برای باج گیری ســنگین از واشــنگتن بهره گیرند. ایفای 
نقش محــوری رژیم صهیونیســتی در قبــال ایران طی 
روزهای اخیر بگونه ای که از یک ســو بنت ادعای دســت 
یابی به اســناد نفوذ ایران در آژانس را مطرح و از ســوی 

دیگر گروســی مدیر کل آژانس به تل آویو سفر و پس از 
آن ادعای ســه گانه ساختگی علیه ایران را مطرح نمود تا 
آمریکا گامی عملی برای اجرای خواســت صهیونیست ها 
 مبنــی بــر صــدور قطعنامــه علیه ایــران در شــورای

حکام بردارد. 
در همین حال اخیرا رژیم صهیونیستی تجاوزاتی به حریم 
نفت  و گاز لبنان داشته است که با حمایت آمریکا صورت 
گرفته اســت. نکته دیگر آن اســت که صهیونیست ها در 
روزهای گذشــته در بعد رســانه ای اخبار و گزارش های 
متعددی در باب رویکرد عربستان به سازش رسمی با این 
رژیم مطرح کرده اند که نقطه قوتی برای بنت در آســتانه 
ســقوط ارزیابی می شــود. با توجه به این شرایط می توان 
گفت که تجاوز اخیر صهیونیســت ها به ســوریه برگرفته 
از ســکوت و باج دهی های بایدن به این رژیم اســت در 

حالی کــه همزمان در رویکردی هماهنگ برآنند تا چنان 
القا ســازند که در صورت صادر نشدن قطعنامه در شورای 
حکام علیه ایــران گزینه نظامی را اجــرا خواهند کرد تا 
با این تصور خیالی، اعضای شــورا را به پذیرش قطعنامه 

مذکور وادار سازند. 
به هر تقدیر بر اســاس آنچه ذکر شــد می توان گفت که 
تجاوز به سوریه بخشــی از پازل بنت برای فرار از سقوط 
می باشــد در حالی که سران آمریکا نیز برآنند تا با سکوت 
و همراهی با این تحرکات حمایت البی صهیونیســتی در 
انتخابات میان دوره ای کنگره را کســب نمایند. رویکردی 
که نتیجه آن گستاخی بیشتر صهیونیست ها علیه امنیت 
منطقه است که ســندی بر رویکرد منفعت طلبانه سران 
آمریکاســت که برای منافع شــخصی خویــش جهانی را 

قربانی می سازند.

یادداشت

گزارش

در جلســه رای اعتماد به جانسون در پارلمان انگلیس عدم اعتماد به وی با 2۱۱ 
رأی مخالــف و ۱۴۸ رأی موافــق، رأی نیاورده اســت در حالی که مخالفت ۴۰ 
درصدی هم حزبی هایش با ادامه حیات سیاســی وی، از جانسون نخست وزیری 
بدون یال و کوپال بر مســند قدرت ساخته است که هر لحظه احتمال سقوطش 

وجود دارد.
نخســت وزیر انگلیس در صورتی ناگزیر به کناره گیری می شد که دست کم ۱۸۰ 
تن از نماینــدگان پارلمان به او رأی عدم اعتماد می دادند.اخیراً انتشــار نتیجه 
تحقیقات رســوایی های برگــزاری پارتی های ضد قواعــد کرونایی در »داونینگ 
اســتریت« به شدت بوریس جانسون را تحت فشــار قرار داده است.نخست وزیر 
انگلیس پس از انتشار گزارش رسوایی های پارتی گیت توسط »سو گری«، کارمند 
ارشــد دولتی بار دیگر عذرخواهی کرد، اما همچنان اســتعفا و کناره گیری را رد 
کرد. بر اســاس قوانین فعلی حزب محافظه کار، با پیروزی جانسون، دیگر تالشی 
برای برکناری او به مدت یک ســال وجود نخواهد داشت.با این حال ان تی وی 
آلمان در گزارشــی آینده "بوریس جانسون" را همچنان نامشخص ارزیابی کرده 
و در مطلبی نوشــت: شــورش درون حزبی علیه بوریس جانسون فعال شکست 
خورده است. اما روزهای نخست وزیر بریتانیا هنوز شمارش می شود. جلسه رای 
عدم اعتماد به جانســون نشــان داد که نخست وزیر از چه حمایت کمی در بین 
هم حزبی های خود برخوردار اســت. این واقعیت که برخی توری ها همچنان به 
جانســون وفادراند نیز به این دلیل است که هنوز جانشینی در بلوک های اصلی 

برای وی وجود ندارد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: با وجود شکســت خوردن رای عدم اعتماد به 
جانســون، اما آینده این سیاستمدار محافظه کار در انگلیس همچنان نامشخص 
اســت. به نظر می رسد این رای گیری آسیب شــدیدی به وی وارد کرده است.
جانســون با بیش از ۴۰ درصد آرای مخالف در گروه خود، نتیجه بدتری نسبت 
به ترزا می ســلف خود گرفت، که در ســال 2۰۱۸ در اوج مناقشــات برگزیت 
مجبور شــد با رای عدم اعتماد روبرو شود.بر اســاس قوانین حزب محافظه کار، 

اکنون ممکن اســت برای یــک دوره دوازده ماهه، دیگــر رای عدم اعتماد علیه 
جانســون وجود نداشته باشد. اما قوانین را می توان تغییر داد و فشار بر جانسون 
احتمــاالً به هر طریقی افزایش می یابد. ما دیدیم که ترزا می هم حدود شــش 
ماه پس از زنده ماندن از رای عدم اعتماد مجبور به اســتعفا شــد.مجله محافظه 
کار "اســپکتیتور" در گزارشی نوشــت که به گفته برخی از متحدان، جانسون 
به زودی می تواند "نان تســت" شــود. در انگلیس ، زمانی که دوران حرفه یک 
سیاســتمدار به پایان می رســد از این اصطالح استفاده می کنند.در صفحه اول 
روزنامه دیلی تلگراف هم آمده بود "پیروزی توخالی محافظه کاران را متالشــی 
می کند". هر دو روزنامه محافظه کار هســتند. روزنامه لیبرال چپ »گاردین« هم 
نوشت: "جانسون" علیرغم تحقیر رأی گیری همچنان به قدرت می چسبد.ان تی 
وی آلمان در بخش دیگری از این مطلب نوشــت: بحث ها در مورد نقش رهبری 
جانسون پایان نخواهد یافت. انتخابات میان دوره ای قرار است در 23 ژوئن در دو 
حوزه انتخابیه انگلیســی برگزار شود. در هر دوی این ها شکست محافظه کاران 
پیــش بینی می شــود . رهبر این حزب ) بوریس جانســون( که اکنون دیگر به 

عنوان تضمینی برای موفقیت در انتخابات تلقی نمی شــود، بلکه به طور فزاینده 
ای به عنوان باری بر دوش حزب است، احتماالً مسئول این امر شناخته می شود. 
عالوه بر این، یک کمیته پارلمانی در حال حاضر در حال بررسی این مسئله است 
که آیا جانســون عمداً در مورد جریانات "پارتی گیت" دروغ گفته است، چرا که 
وی در ابتدا برگزاری مهمانی های ضد قواعد کرونایی را انکار می کرد. البته تا به 
حال "جرمی هانت"، وزیر سابق بهداشت و "تام گوندانت"، رئیس کمیته روابط 
خارجی هم کاله خود را در رینگ رقابت با جانسون انداخته اند. "لیز تراس"، وزیر 
امور خارجه انگلیس هم فرصت ها برای وارد شدن به این میدان را برای خود می 
بیند.در پی رای اعتماد حزب محافظه کار به نخســت وزیر انگلیس، رهبر حزب 
کارگر گفت: بوریس جانســون فردی مناسب برای ماندن در دفتر نخست وزیری 
انگلیس نیست.اســتارمر گفت: حزب محافظه کار تصمیمی اتخاذ کرد و نشــان 
دادن ســتون فقرات یا عامل حمایت از بوریس جانســون است. اما مرد انگلیس 
خســته شده اند؛ از نخســت وزیری که وعده های بزرگ می دهد، اما هرگز عمل 

نمی کند به تنگ آمده اند؛ از نخست وزیری وی خسته شده اند.
الزم به ذکر اســت در ادامه بحران های جاری در انگلیس که نتیجه سیاســت های 
جانسون است مردی در غرب لندن پس از اینکه سه بار پی در پی هدف حمله پلیس 
با اسلحه »تیزر« قرار گرفت، جان باخت.اقدام پلیس انگلیس در حمالت پی در پی 
با اســلحه تیزر به این شهروند رنگین پوســت در حالی که برای نجات فریاد می زد 
شماری از فعاالن حقوق بشر را به واکنش واداشت و آنان از پلیس در نحوه رفتار با 
او انتقاد کردند.خبر دیگر از انگلیس آنکه در ادامه بحران اقتصادی در اعتراض به کم 
بودن دستمزد و ناامنی شغلی، ۴ هزار نفر از کارکنان متروی لندن اعتصاب کردند و 
صف های طوالنی و هرج و مرج در برخی سفر ها ی درون شهری شکل گرفت.در پی 
اعتصاب، بســیاری از ایستگاه های متروی لندن، به ویژه در مناطق مرکزی، تعطیل 
شــد. اتحادیه کارکنان ترابری در انگلیس اعالم کرده بود شهرداری لندن در ادامه 
کاهش هزینه ها شغل ۶۰۰ نفر از کارکنان این بخش را به خطر انداخته است و قصد 

دارد مسئولیت این افراد را به گردن دیگر کارکنان بیندازد.

ویای یک متجاوز ر
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40درصد هم حزبی های نخست وزیر انگلیس با حضورش در قدرت مخالفت کردند

جانسون بی یال و کوپال بر مسند قدرت

فرامرز اصغری

رئیــس جمهور روســیه در نشســتی  پیرامون وضعیت 
اقتصادی روسیه برمهار تورم علیرغم تحریم های بی سابقه 
غرب بر روسیه اشاره کرد و همزمان نیز ارتش این کشور 
از تسلط بر بخش های جدیدی از شرق اوکران خبر داد. 

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در جلسه دیروز 
در مورد وضعیت اقتصاد روسیه اظهار داشت: »نرخ تورم 
فعلی کنترل شــده است. نرخ بیکاری در اردیبهشت ماه 
کمترین نرخ بیکاری در تاریخ کشور بوده، اما ریسک ها 
در بــازار کار همچنان وجود دارد.وی در ادامه افزود که 
به دولت دستور داده شده تا به بخش های اقتصاد کمک 
کند تا بر مشکالت فائق آیند.رئیس جمهور روسیه جمعه 
گذشــته نیز  از سیاست های کشورهای اروپایی در قبال 
مســائل اوکراین انتقاد کرد. پوتین گفت: »سیاست های 

کوته بینانه باعث بحران انرژی شد.«
در حوزه قدرت نمایی نظامی نیز سخنگوی وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد که نیروهای این کشور تاکنون ۱۹۰ 
هواپیما، ۱2۹ بالگــرد و ۱۱3۹ پهپاد اوکراین را از بین 
بردند.ایگور کوناشنکوف گفت: »یک توپخانه خودکششی 
۱۵۵ میلی متری که توسط نروژ )در اختیار اوکراین( قرار 
گرفته بود، دو هویتزر ساخت ایاالت متحده و همچنین 
هفت تیربار و خمپاره انداز از بین رفت«.سخنگوی وزارت 
دفاع روســیه اعالم کرد که در ایــن حمالت »بیش از 
۴۰۰ ملی گرا، ۱۰ قطعه زره، ســه ســامانه راکت انداز 
چندگانه مدل گراد، ۱۰ خودروی ویژه و همچنین ســه 
سکوی پرتاب موشــک ضدهوایی اس-3۰۰ در نزدیکی 
کراماتورسک نابود شدند«.روسیه طی 2۴ ساعت تعداد 
۱2 پهپــاد اوکراینی را در مناطــق خارکوف و نیکالیف 

را ســاقط کرد. کوناشــنکف اعالم کرد، نیروهای روسیه 
با موشــک های دقیق دو انبار مهمات اوکراینی و ســه 
توپخانــه را از بین بردند. وی افــزود: » از آغاز عملیات 
ویژه نظامی، در مجموع اهداف زیر منهدم شــده است: 
۱۹۰ هواپیما، ۱2۹ بالگرد، ۱۱3۹ پهپاد، 333 ســامانه 
موشــکی زمین به هوا، 3۴۴3 تانک و سایر خودروهای 
زرهی رزمی، ۴۷۸ ســامانه راکت انداز چندگانه، ۱۸۰۷ 
قبضه تــوپ و خمپــاره و همچنیــن 3۴۶۴ خودروی 
موتوری ویژه نظامی«.وزیر دفاع روسیه با اشاره به اینکه 
تا کنون نزدیک به ۶۵۰۰ نظامی اوکراین در جنگ اسیر 
شده اند، گفت شهر »اسویاتوهیرسک« به صورت کامل و 
مناطق مســکونی »سِورودونتسک« به کنترل نیروهای 
روس درآمدند.وزیــر دفاع روســیه همچنین تایید کرد 
که مناطق مســکونی ِسِورودونتسک به کنترل نیروهای 
این کشــور درآمــده و اکنون ارتش روســیه بر منطقه 
صنعتی و نزدیکترین شــهرک ها مسلط شده است.خبر 
دیگــر آنکه همزمان با جنگ افــروزی غرب در اوکراین 
اوپــک یک میلیارد دالر بــرای حمایت از امنیت غذایی 
جهان در جریان جنگ اوکراین و روسیه اختصاص داد.
آمریکا نشســت اضطراری درباره بحران امنیت غذایی با 
مسئوالن کشاورزی و بخش خصوصی این کشور برگزار 
کرد. در این میان ســفیر اوکراین در فلسطین اشغالی از 
درخواست کشورش از تل آویو برای تجهیز آن به سامانه 
ضد موشــکی »گنبد آهنین« خبــر داد. وزارت خارجه 
ژاپن نیز اعالم کرد که توکیو به زودی بســته تحریمی 
جدید را علیه روســیه به خاطر شــرایط اوکراین اعمال 

خواهد کرد.

قدرت نمایی اقتصادی  و نظامی روسیه در میان جنگ اوکراین 
در ادامه تحرکات بحران ســاز آمریکا علیه صلح دو کره، 
ارتش کره جنوبی و ایاالت متحده پس از گذشــت یک 
روز از شلیک هشت موشــک، رزمایش هوایی با بیست 
جنگنده را به نشــانه مقابله با کره شمالی بر فراز دریای 

غربی کره جنوبی برگزار کردند.
 در حالیکه »وندی شرمن« قائم مقام وزارت امور خارجه 
آمریکا در پیامی تهدید آمیــز گفت که اگر پیونگ یانگ 
پس از گذشت پنج ســال بار دیگر آزمایش اتمی انجام 
دهد، با واکنش واشنگتن و سئول و جهان روبه رو خواهد 
شد، کره جنوبی و ایاالت متحده آمریکا در ادامه نمایش 
قدرت برای کره شــمالی، بیســت جنگنــده را بر فراز 
دریای غربی کــره جنوبی به پرواز درآوردند. خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس در ایــن خصوص گزارش کرد، ســتاد 
مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد که نمایش هوایی 
مشــترک کره جنوبــی و ایاالت متحده آمریکا شــامل 
شــانزده هواپیمای کره جنوبی از جملــه جنگنده های 
رادارگریز »اف 3۵-ای« و چهار جنگنده اف-۱۶ آمریکا 
بوده و هدف آن نمایش توانایی پاســخگویی ســریع به 
اقدامات تحریک آمیز کره شــمالی بوده اســت.نمایش 
هوایی دو کشــور کره جنوبــی و آمریکا یک روز پس از 
آن انجــام گرفت که این دو متحــد، در مقابل آزمایش 
موشکی روز یکشــنبه کره شمالی، هشت موشک سطح 
به ســطح به سمت آب های شــرقی کره جنوبی جنوبی 

شلیک کردند.
تحرکات کره جنوبی و آمریکا در حالی تشــدید شــده 
اســت که مقام های دولت ایاالت متحده و کره جنوبی و 
کارشناسان کره شمالی چندین هفته است که می گویند، 

نشانه هایی از ســاختمان جدید در »پونگی-ری«، تنها 
سایت آزمایش اتمی معروف کره شمالی، مشاهده شده 
است و این که پیونگ یانگ می تواند بزودی یک بمب را 
آزمایش کند. کره شــمالی از سال 2۰۱۷ تاکنون بمب 
اتمی آزمایش نکرده اســت.»وندی شرمن« معاون وزیر 
امــور خارجه آمریکا تصریح کرد کــه در صورتیکه کره 
شــمالی آزمایش اتمی انجام دهد، با واکنش شــدید و 
صریح ایالت متحده، کره جنوبی و جهان مواجه خواهد 
شــد. شرمن در یک کنفرانس خبری پس از گفت وگو با 
»چو هیون دانگ« همتای کره جنوبی خود در ســئول 
گفت: »هرگونه آزمایش اتمی نقض کامل قطعنامه های 
شــورای امنیت سازمان ملل اســت )و( واکنش سریع و 
شدیدی برای چنین آزمایشی وجود خواهد داشت... من 
معتقدم کــه نه تنها کره جنوبی و ایاالت متحده و ژاپن 
بلکه کل جهان به شیوه ای صریح و شدید پاسخ خواهند 
داد«.وی در ادامه افــزود: »ما آماده ایم... و به بحث های 
ســه جانبه )با کــره جنوبی و ژاپن( ادامــه می دهیم«.

بامداد یکشنبه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد، کره شــمالی، یک فروند موشــک 
بالســتیک را به سمت دریای شــرقی شلیک کرد. گارد 
ســاحلی ژاپن نیز گفت این پرتابه نامشخص که احتماال 
موشــک بالستیک است، به ســمت دریای ژاپن شلیک 
شده است.شلیک موشک بالستیک توسط پیونگ یانگ، 
هجدهمین قدرت نمایی کره شــمالی در ســال جاری 
میالدی )2۰22( اســت که بعد از دستور »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی برای لغو ممنوعیت خودخواسته 

بر آزمایش های موشکی و اتمی انجام می شود.

صلح دو کره گروگان نظامی گری آمریکا 

در حالـی سـران فرانسـه همچنـان از عذرخوهـی بابـت جنایاتشـان در الجزایـر 
خـودداری می کننـد کـه وبـگاه فرانسـوی »مدیـا پـارت« متخصـص در انتشـار 
تحقیقـات در گزارشـی فـاش کـرد کـه »شـارل دوگل« رئیس جمهـور اسـبق 
فرانسـه در جریان کشـته شـدن مـردم الجزایـر در تاریخ ۱۷ اکتبر سـال ۱۹۶۱ 
بـه دسـت نیروهـای پلیـس این کشـور بـوده؛ اما »موریـس پپن« رئیـس پلیس 
پاریـس و دیگـر وزرای مسـئول را در پسـت های خودشـان نـگاه داشـته و آن ها 

را مجـازات نکرده اسـت.
حـدود 3۰ هـزار نفـر از مـردم الجزایـر به تاریـخ ۱۷ اکتبـر سـال ۱۹۶۱ در پی 
فراخـوان جبهـه »التحریـر الوطنـی« کـه در آن سـال ها بـرای اسـتقالل کشـور 
الجزایـر مبـارزه می کـرد، در اعتـراض بـه ممنوعیـت آمـد و شـد الجزایری ها در 

خیابان هـای پاریـس بـه صـورت مسـالمت آمیز تظاهـرات برپـا کردند.
 »امانوئـل ماکـرون« رئیـس جمهـور فرانسـه در مـاه اکتبـر سـال 2۰2۱ بـرای 
اولیـن بـار اعتـراف کـرد کـه حـدود ۱2 هـزار نفـر از شـهروندان الجزایـر در آن  
سـال ها بازداشـت شـدند و پـس کشـتار ده هـا نفـر از آن هـا، جسدشـان در رود 
»سـن« انداختـه شـد و تعـداد زیادی آن هـا نیز مجروح شـدند. ماکـرون پس از 
گذشـت حـدود پنجـاه سـال از ایـن اقـدام، در بیانیـه ای اقدامـات رئیس جمهور 

اسـبق را »جنایت هایـی غیرقابـل بخشـش« خوانـد.

بنابـر گـزارش شـبکه »العربـی«، در مـاه اکتبر گذشـته، صدهـا نفر در سـالگرد 
کشـتار مـردم الجزایـر بـه دسـت پلیـس فرانسـه در خیابان هـای پاریس دسـت 
بـه تظاهـرات زده بودنـد و بـا سـردادن شـعارهایی، تأکیـد کـرده بودنـد که این 
اقـدام بایـد بـه عنـوان جنایتـی دولتی معرفـی شـود.»جیل منسـیرون« یکی از 
فعـاالن انجمـن حقوق بشـر گفته بـود که اعتـراف ماکرون تنها یـک گام کوچک 
اسـت و بایـد بـه آنچـه رخ داده بـه عنوان جنایـت دولتـی اعتراف شـود.روزنامه 
»العربـی الجدیـد«، شـامگاه دوشـنبه، بـه نقـل از وبـگاه مدیا پارت گـزارش داد 
کـه پـس از خارج کردن اسـناد از طبقه  بندی، مشـخص شـده اسـت کـه »برنار 
تریکـو« مشـاور ژنـرال دوگل در امـور الجزایر با ارسـال یادداشـتی بـه تاریخ 2۸ 
اکتبـر ۱۹۶۱ بـرای رئیس جمهـور وقـت از احتمال کشـته شـدن ۵۴ نفر در پی 
اقدامـات خشـونت آمیز پلیـس فرانسـه خبـر داده بود.طبـق این گزارش، مشـاور 
دوگل در یادداشـت خـود نوشـته بـود: »برخـی از آن هـا را غرق کردنـد و برخی 
دیگـر را خفـه کردنـد و مابقـی نیـز بـه ضـرب گلولـه کشـته شـدند. تحقیقـات 

قضایـی آغاز شـده اسـت و متأسـفانه این احتمـال وجود دارد که ایـن تحقیقات 
در نهایـت بـه متهم شـدن برخـی از افسـران پلیس منجر شـود.«

تریکـو در یادداشـتی دیگـر بـه تاریـخ ششـم نوامبـر سـال ۱۹۶۱ بـرای شـارل 
دوگل عنـوان کـرده بـود: »یـک مسـئله مربـوط بـه اقـدام دولتـی اسـت.« و 
آن »آگاهـی یافتـن از ایـن امـر اسـت کـه آیـا خواهیـم گذاشـت امـور بـدون 
مداخلـه بـه همیـن منـوال ادامه پیـدا کند؟ در این حالت، ممکن اسـت مسـئله 
پیچیده تـر شـود یـا وزیـر دادگسـتری و همچنیـن وزیر کشـور باید بـه قضات و 
مأ مـوران قضایـی ذیربـط ابـالغ کنند کـه دولت می خواهـد از آنچه اتفـاق افتاده 
پـرده برداشـته شـود.«در ادامـه ایـن یادداشـت آمـده بـود: »بـه نظـر می رسـد 
کـه دولـت بایـد در ایـن پرونـده موضع گیـری کنـد. دولـت ضمـن تـالش برای 
عـدم رسـوایی تـا جـای امـکان بایـد بـه تمـام طرف هـای ذیربـط نشـان دهـد 
کـه نبایـد یـک سـری اقدامـات مشـخص انجـام شـود و نبایسـت اجـازه وقـوع 
آن داده شـود.«با ایـن حـال، در آن سـال ها هیـچ نیـروی پلیسـی فرانسـوی ای 
تحـت پیگـرد قانونـی قـرار نگرفـت و وزیـران کشـور و دادگسـتری فرانسـه در 
مناصـب خـود باقـی ماندنـد. موریـس پپن نیـز رئیس پلیـس پاریس باقـی ماند 
 و همـواره تأکیـد کـرد کـه پلیـس در اقدامـات خشـونت آمیز علیـه الجزایری ها 

هیچ نقشی نداشته است.

 جزئیاتی جدید از نسل کشی مردم الجزایر 
به دست فرانسه


