
 روســیه: در ادامه تیرگی روابط میان روســیه 
و رژیم صهیونیســتی، وزارت دادگســتری روسیه 
دادخواســت انحالل "آژانس یهــود" را ارائه کرد. 
پیشــتر فعالیت این آژانس در روسیه تعلیق شده 
بــود. به دنبال تیرگی روابط میان مســکو و دولت 
رژیم صهیونیســتی در پی موضع این رژیم نسبت 
بــه پرونده عملیــات نظامی روســیه در اوکراین، 
وزارت دادگستری روســیه درخواست کرده است 
شــعبه ســازمان آژانس یهود در روسیه موسوم به 

"سخنوت" کال منحل شود.

 یمن: وزیر امور خارجه یمن در پاسخ به فرستاده 
سازمان ملل به این کشور، گفت که صنعاء شرایط نه 
جنگ و نه صلح فعلی را نمی پذیرد.»هشــام شرف« 
وزیر خارجه دولت نجات ملی )مستقر در صنعاء( در 
مصاحبه ای گفت که هرگونه آتش بسی می بایست به 
بهبود شــرایط مردم یمن منجر شود و در غیر این 

صورت نمی توان آن را آتش بس نامید.

 ایتالیا: در پی اعالم اســتعفای »ماریو دراگی« 
نخســت وزیر ایتالیا، عصر پنجشنبه به وقت تهران 
پارلمان این کشور منحل شد.بنا به اعالم تلویزیون 
رســمی ایتالیا، پس از آنکه دراگی برای بار دوم در 
مدت زمانی کوتاه درخواست استعفای خود را امضا 
کرد، »ســرجیو ماتارال« رئیس جمهور این کشور 

طی حکمی پارلمان را منحل کرد.

 انگلیس: دولت انگلیس جهت کاهش وابستگی 
به انرژی روسیه، قصد دارد با بودجه ای هنگفت یک 
نیروگاه هسته ای در شرق این کشور تاسیس کند.

دولت انگلیس ساخت یک نیروگاه اتمی جدید ۲۰ 
میلیارد پوندی )۲۴میلیارد دالری( در »سافولک« 

در شرق انگلیس را تصویب کرد.

 آمریکا: رســانه های آمریکا از رفتار وحشــیانه 
پلیس آمریکا با ۲ سیاه پوست در ۲ حادثه جداگانه 
خبــر داده اند. در یکی از ایــن حادثه ها یک جوان 
سیاه پوســت ۲۳ ساله به ضرب گلوله پلیس کشته 
شده اســت. در حادثه نخست، یک افسر پلیس در 
جنــوب ایالت کالیفرنیا یک مرد سیاه پوســت ۲۳ 

ساله را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. 

 ژاپن : وزارت دفاع ژاپن در سندی با ابراز نگرانی 
از افزایــش همکاری ها بین روســیه و چین، گفت 
آن دو کشــور قصد دارند رزمایش هــای نظامی و 
گشــت های مشــترک را تقویت کنند. بر اســاس 
گزارش ســاالنه وزارت دفاع ژاپن موسوم به »اوراق 
سفید دفاعی ژاپن ۲۰۲۲«، توکیو نگرانی خود را از 
تقویت تــوان نظامی پکن و تقویت ائتالف راهبری 

بین چین و روسیه ابراز کرد.

 روایت سید حسن نصرهللا 
از پیشنهادهای آمریکا

دبیرکل حزب اهلل لبنــان در مصاحبه ای که حدود 
۲۰ ســال پیش ضبط شده است، فاش می کند که 
آمریکا پیشنهادهایی به حزب اهلل داده و این جنبش 

تمامی آن ها را رد کرده است.
 شبکه »المیادین« که اخیرا به مناسبت چهلمین 
ســال تأســیس حزب اهلل در قالب سلســله برنامه 
»اربعون و بعد« یک گفت وگوی خود را با »ســید 
حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل کــه مربوط به 
حدود بیســت ســال پیش است، منتشــر کرده، 
شامگاه پنجشــنبه، بخش جدیدی از این مصاحبه 

را منتشر کرد.
دبیرکل حزب اهلل در این مصاحبه فاش می کند که 
آمریکا پس از آزادسازی جنوب لبنان و بقاع غربی 
در سال ۲۰۰۰ بارها به حزب اهلل پیشنهاد خروج از 

معادله جنگ با رژیم صهیونیستی را داده است.
ســید حســن نصراهلل در ایــن بــاره می گوید که 
آمریکایی ها به آن ها می گفتند: »شما جنوب لبنان 
را آزاد کردید و مزارع شــبعا می تواند مســئله اش 
از راه دیپلماســی حــل و فصل شــود.« دبیرکل 
حزب اهلل در ادامه به پیشنهاد آمریکا اشاره می کند 
و می گوید که این پیشــنهادها درباره »ایجاد یک 
راهکار برای اسرای لبنانی در زندان های اشغالگران، 
به رســمیت شناختن نقش سیاسی حزب اهلل، ورود 
این جنبش به دولت لبنان و کمک های مالی بسیار 
زیاد برای بازسازی مناطق آزادشده و محروم« بوده 
است. سید حسن نصراهلل اضافه می کند که از جمله 
پیشــنهادهای آمریکا »خط زدن نــام حزب اهلل از 
فهرست تروریسم« و همچنین دادن جایگاهی قابل 
احترام به این جنبش در عرصه بین المللی به عنوان 
گروهی بوده که کشور لبنان را آزاد کرده و نهادها 
انســانی، اجتمالی و تربیتی خاص خــود را دارد. 
دبیرکل حزب اهلل در بخشی دیگر اشاره می کند که 
آمریکا همچنین از این جنبش درخواست کرد »از 
انتفاضه فلســطین دست بردارد چراکه این جنبش 
با پول، سالح، آموزش ]نظامی[ و ]تبادل[ تجربیات 

از آن ها حمایت می کرده است.«
ســید حســن نصراهلل در ادامه تصریــح می کند: 
»حــزب اهلل قاطعانه پیشــنهادهای آمریــکا را رد 
کرد زیــرا این جنبــش خواهان کمــک به مردم 
فلســطین برای آزادســازی سرزمینشــان است و 
اســرائیل تهدیدی مســتقیم برای لبنان به شمار 
می آید.«دبیرکل حزب اهلل در بخش پایانی می گوید 
که آمریکا همچنین پس از حوادث یازده سپتامبر 

نیز بار دیگر پیشنهادهای خود را تکرار کرد.

نیمچه گزارش

قاره اروپا طی روزهای گذشته با دو بحران بزرگ با تلفاتی 
قابــل توجه همراه بوده اســت. از یک ســو گرمای هوا تا 
مرز ۴۰ درجه و از ســوی دیگر آتــش گرفتن جنگ ها و 
مراتع که هزاران هکتار را در بر گرفته اســت خسارت های 
مالی و جانی بســیاری به همراه داشــته است.  در تداوم 
آتش ســوی در قاره اروپا ناشــی از افزایــش دمای هوا، 
آتش نشــانان در فرانســه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان و 
انگلیس موجب آتش ســوزی های گســترده  و مشکالت 

فراوان برای شــهروندان کشورها شده است. آنچه از سوی 
محافل رســانه ای و کارشناسی غربی در باب این وضعیت 
عنوان می شود تغییرات زیست محیطی می باشد بگونه ای 
که عنوان می گردد که تغییرات اقلیمی زمینه ســاز چنین 
وضعیتی شده اســت و مردم در این کشورها جز تحمل و 
صبــر برای کاهش دما و وزش باد گزینــه ای ندارند. البته 
برخی رسانه های غربی از جمله فارسی زبانان خارج نشین 
همان طــور که ژن و دی ان ای غربی بــا موهای بلوند و 
چشــمان آبی را متمدنانی دانســته اند که برخالف مردم 
غرب آسیا و افریقا با جنگ بیگانه هستند، در باب گرما نیز 
مدعی شده اند که ژن برتر اروپایی با گرما سازگار نمی باشد. 
مسئله نابسامانی های اقلیمی به عنوان مولفه این وضعیت 
ها هر چند امری پذیرفتنی و قابل پذیرش است اما آنچه از 

سوی این محافل رسانه ای و سیاسی بیان نمی شود ریشه 
این تغییرات اســت. آمارها نشــان می دهد که کشورهای 
بــزرگ اروپایــی و آمریکایی با رویکردهــای بی رویه به 
نابودی منابع با عنوان صنعتی شدن، عامل اصلی تخریب 
اقلیمی و گرمایش زمین هســتند. کشورهایی که در لوای 
معاهده پاریس ســایر کشــورها را به کم کاری متهم می 
ســازند اما همچنان خود در صف اول آالینده های جهان 
قرار دارند. نکته مهم دیگر آن است که بحران های اقلیمی 
از خشک ســالی گرفتــه تا ریزگردها و قحطــی و نابودی 
منابع در ســایر نقاط جهان نیز بی نسبت به سیاست های 
غرب نمی باشد. اســتعمار، تحریم ها، جنگ افروزی ها که 
میلیون ها آواره و جا به جایی جمعیت را به همراه داشــته 
تاثیرات بســیاری بر زیست محیط ســایر کشورها داشته 

اســت. این حقایق در حالی از ســوی محافل رسانه ای و 
سیاســی غربی مطرح نمی گردد که در رفتاری قابل توجه 
در قالب یک بوم و دوا، رســانه های غربی از جمله فارسی 
زبانان، بحران های اقلیمی، کم ابی، گرمای هوا و ریزگردها 
در کشورهایی مانند ایران را به ناتوانی نظام و بی توجهی 
آن به مردم نســبت می دهند و برآنند تا فضایی از یاس و 
ناامیدی از حال و آینده را نــزد مردم ترویج نمایند حال 
آنکــه در پــردازش وضعیت بحرانی کنونــی اروپا، با واژه 
تغییرات اقلیمی و لزوم ســازگاری بــا آن، نقش دولتهای 
غربی را در ایجاد این وضعیت کم رنگ ســاخته تا مانع از 
طغیان جامعه از دولتمردانی شــوند که به جای رسیدگی 
به وضعیت بحرانی کشورشان، میلیاردها دالر برای جنگ 

راهی اوکراین می کنند.

یادداشت

گزارش

روز خونین دهوک عراق با ده ها کشــته و زخمی در حالی 
رقم خورد که از یک سو ترکیه نقش خود در این فاجعه را 
انکار و حمالت خود را علیه تروریســت ها نامید و از سوی 

دیگر بغداد همچنان به متهم سازی ترکیه اصرار دارد. 
خطر تروریســم که تهدیدی برای همه منطقه اســت در 
حالی از ســوی بازیگــران فرامنطقــه ای همچنان تقویت 
می شــوند که این مسئله تنشــها و چالشهایی را در روابط 
همسایگان ایجاد کرده است که نمود آن را در روابط اخیر 
ترکیه و عراق می توان مشــاهده کرد.  دولت عراق از آنکارا 
به شــورای امنیت سازمان ملل شــکایت کرده و خواهان 
رسیدگی به جرایم جنگی ترکیه در کشتن 1۰ غیرنظامی 

عراقی در استان دهوک شد.
حمالت ســنگین توپخانه ارتش ترکیه به یک روســتای 
توریســتی در زاخوی اقلیم کردســتان عراق و در نزدیکی 
مــرز ترکیه، جان 1۰ تــن از غیرنظامیان را گرفت و بیش 
از ۲5 نفر نیز مجروح شــدند. افــرادی که در این حمالت 
جان خود را از دســت دادند، از گردشــگران بغداد و دیگر 
استان های عراق بودند که برای تفریح به دره زی پرخ رفته 
بودند. اما واحد توپخانه ای ترکیه با شــلیک چندین راکت 
و خمپــاره انداز، تفریح آنان را بــه مصیبتی بزرگ تبدیل 
کرد و دولت عراق نیز در سراسر این کشور، یک روز عزای 
عمومی اعالم کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در 
فرودگاه بغداد، همراه بــا اعضای خانواده های قربانیان، به 
استقبال اجساد قربانیان رفت. او اعالم کرده که عراق حق 

پاسخگویی را برای خود محفوظ می داند.
آنکارا در کنــار اعالم تاثر، توصیــه حکیمانه ای به دولت 
بغــداد کرده که »بــدون آنکه تحت تاثیــر تبلیغات گروه 
تروریســتی پ.ک.ک قــرار بگیرید، تــالش کنیم تا برای 
شناســایی عاملین حمله، همکاری کنیم.«مقامات ترکیه 
در مورد کشته شــدن 1۰ غیرنظامی در زاخو، راه انکار را 
در پیش گرفته اند و بغداد نیز به دنبال طرح شــکایت در 

شورای امنیت سازمان ملل است.
معترضین در نجف و موصل، در برابر ساختمان کنسولگری 
و اداره ویــزای ترکیه تجمع کرده و علیه اردوغان شــعار 
دادنــد. همچنیــن تجمع اعتــراض آمیز مــردم عراق در 
برابر ســفارت ترکیه در بغداد، موجب  آن شــد که یکی از 
کارمندان سفارتخانه ترکیه، پرچم کشورش را پایین بیاورد 
تا مردم را آرام کند. اما در تصاویر دیگری، به آتش کشیده 

شدن پرچم ترکیه در دست معترضین مشاهده می شود.
آمریکا، انگلیس و عربستان ســعودی از کشورهایی بودند 
که کشته شدن غیرنظامیان در پرخ زاخو را محکوم کردند. 
همچنین حســین امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با فؤاد 
حســین، وزیر امور خارجه عراق، گلوله باران شهر زاخو از 

استان دهوک در شــمال اقلیم کردستان عراق را محکوم 
کرد.نخســت وزیر عراق در همان ساعات نخست حمله، به 
سه زبان عربی، ُکردی و انگلیســی، پیامی مشترک صادر 

کرده و اقدام ترکیه را محکوم کرد.
نیچیروان بارزانی در مراســم بدرقه اجساد قربانیان حمله 
ترکیه به زاخو در فرودگاه اربیل، همراه با فواد حسین وزیر 
امور خارجه، جسد یکی از اطفال را به داخل هواپیما حمل 
کرد.ســید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در 

پیامی، حمله ترکیه استان شدیداً محکوم کرد.
هــادی العامری، رئیس ائتالف فتح عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد:»این فاجعه تنها یک حلقه از زنجیره حمالت مستمر 
ترکیه به خاک عراق بود. ما نباید همانند گذشته، در برابر 

این رفتــار خصمانه و رو به گســترش تنها به محکومیت 
این جنایت بســنده کنیم. باید موضعگیــری ملی را برای 
حمایت از حاکمیت کشــور و حفاظــت از جان مردم در 
پیش بگیریم.«قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل 
حق عراق ضمن مســئول دانســتن دولت مرکزی عراق و 
دولت اقلیم کردســتان در حفظ جان غیرنظامیان و دفاع 
از حاکمیــت عراق در برابر حمالت مکرر ترکیه، از پارلمان 
عراق خواســت به مســئولیت خود در ممانعــت از نقض 
حاکمیت عراق عمل کرده و بــدون در نظر گرفتن منافع 
محــدود گروهی و طایفه ای، از حاکمیت، جایگاه، امنیت و 
آرامش عراق حفاظت کند.مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق اعالم کرد:»ترکیه بر میزان وقاحت خود افزوده است. 
بــه این دلیل که گمان می کند عراق توانایی پاســخگویی 
نــدارد و تنها به صدور بیانیه از ســوی وزارت امور خارجه 
کفایت می کند.«حمله ترکیه به زاخو، یادآور کشــتار ۳1 
غیرنظامی ُکرد ترکیه در منطقه مرزی بین اقلیم کردستان 
و ترکیه موسوم به روبوسکی یا اولودره است که با حمالت 
نیروی هوایی ترکیه کشــته شــدند. اردوغان، همســر و 
دخترش را برای عرض تسلیت فرستاد و قول داد که ابعاد 
سانحه را بررسی کند. اما پس از چند سال، این موضوع به 

دست فراموشی سپرده شد.
حضور پ.ک.ک در مناطق مختلفی از شمال عراق، مناطق 
کوهستانی ترکیه و چندین منطقه سوریه، یکی از مهمترین 
مشکالت امنیتی منطقه اســت و تحرکات تروریستی این 
گــروه، لطمات فراوانی به امنیت منطقه زده اســت. حضور 
پ.ک.ک، بهانه به دســت ترکیه داده تــا با نادیده گرفتن 
حاکمیــت ملی و تمامیــت ارضی عراق و ســوریه، هر از 
چندگاهــی به این کشــورها حمله کنــد و در این میان، 
نظامیان بیگناه نیز قربانی شــوند. این در حالی اســت که 
کشورهای منطقه از جمله ایران بارها آمادگی خود را برای 

کمک به ترکیه برای مبارزه با تروریسم اعالم  کرده اند.

اروپاچرامیسوزد
علی تتماج 

|   شنبه|1 مرداد 1401|شماره 5914| www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید

رانندگان معترض انگلیســی به گرانی افسارگســیخته 
بهای سوخت، خشم و عصبانیت خود را با ایجاد ترافیک 
در نقاط مختلف کشــور، در نخســتین روز از تعطیالت 

تابستانی به نمایش گذاشتند.
معترضان در نخستین ســاعات کاری دیروز اتوبان های 
اصلی کشــور در لندن، لیورپول، منچستر، بیرمنگهام و 
کاردیف را هدف قرار داده و سرعت حرکت وسایل نقلیه 
خود را به حدی کاهش دادند که باعث ترافیک سنگین 

شده است.
مقامات بنــدر دوور در مواجهه با ترافیک پنج ســاعته 
مقابل گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری اعالم 
کرده اســت. دوور کم عرض ترین نقطــهٔ کانال مانش و 
نزدیک ترین مرز میان انگلیس و فرانسه است که بالغ بر 
11.۷ میلیون مسافر، ۲.۶ میلیون کامیون و ۲.۲ میلیون 
خودرو از این گذرگاه تردد می کنند.گفته می شــود 5۳ 
هزار راننده در سراســر کشور در حرکت اعتراضی امروز 
مشارکت کرده اند. این درحالیست که با تعطیلی مدارس 
انگلیس پیش بینی شــده که بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در 

یکی دو روز اینده، راهی سفرهای تابستانی باشند.
رانندگانــی که در ایــن اقدام نمادین مشــارکت کرده ، 
خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند 
تا قیمت ها شکسته شــود. قیمت فروش هر لیتر بنزین 
و گازوئیل درحالی به مرز ۲ پوند نزدیک شــده است که 
پیــش از جنگ اوکراین قیمت ها در محدوده یک پوند و 
۳۰ پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی است که 
دولت از محل فروش سوخت کسب می کند و وارد خزانه 
می شــود.دولت انگلیس چندی پیش ادعا کرد که پنج 
پنس از عوارض دولت را به ازای فروش هر لیتر سوخت 

کاهش داده اســت، اما در عمل تاثیر چندانی بر کاهش 
قیمت ها دیده نشد.این روزها پر کردن یک باک بنزین، 
به تعبیر رسانه ها انگلیسی اشک رانندگان را در می آورد. 
هزینــه پر کردن یک باک خودرو دســتکم یکصد پوند 
هزینه دارد و این مســاله باعث بــروز نگرانی های جدی 
برای ارائه خدمات در بخش عمومی و سازمان هایی شده 
که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. چندی پیش 
نشــریه گاردین در گزارشی نسبت به حذف مشاغل در 
خدمات عمومی هشدار داد.شاخص نرخ تورم در انگلیس 
بر اســاس تازه ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به 
۹.۴ درصد در ماه گذشــته میالدی )ژوئن( رسیده است 

که باالترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش بینی می شــد که نرخ تورم 
با وجود فشــارهای ناشی از برگزیت و بحران همه گیری 
کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حاال اقتصاددانان 
پیش بینــی می کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای 
انرژی، تا پایان ســال جاری میالدی به باالی 11 درصد 
می رســد. الزم به ذکر اســت رئیس بانک مرکزی اروپا 
ادامه جنگ اوکراین و تشــدید تورم را عاملی مخرب بر 
اقتصاد منطقه یورو خواند.کریستین الگارد، رییس بانک 
مرکزی اروپا اعالم کرد به دلیل ادامه جنگ در اوکراین و 
تورم که تا مدت ها در سطح نامطلوبی باقی خواهد ماند، 
افق اقتصادی در منطقه یورو تاریک می شود.پس از آنکه 
بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰11 و به 
منظور مقابله با افزایش قیمت ها تصمیم گرفت نرخ بهره 
خــود را افزایش دهد الگارد گفــت پیامد های جنگ با 
تورمی بی سابقه و ناپایداری در اقتصاد، چشم انداز نیمه 

دوم سال ۲۰۲۲ و پس از آن را تاریک می کند.

فوران اعتراض  سراسری در انگلیس به گرانی بنزین
ســرگئی شــویگو وزیــر دفاع روســیه بــرای امضای 
توافقنامــه ای چهارجانبــه برای صــادرات غالت و مواد 
غذایی از بنادر اوکراین به شهر استانبول در ترکیه سفر 

کرده است.
روزنامه ترکیه ای »هابرترک« گزارش داد شــویگو وارد 
اســتانبول شده و  قرار اســت توافقنامه ای بین روسیه، 
اوکراین، ترکیه و ســازمان ملل در مورد صادرات غالت 
اوکراینی از بنادر دریای ســیاه امضا شــود.به نوشــته 
روزنامه روســی »کامرســانت« به نقل از رســانه های 
ترکیه ای، »الکســاندر کوباکوف« وزیر امور زیرساختی 
اوکراین نیز به استانبول سفر کرده است.طبق گزارش ها، 
مراسم امضای این قرارداد در کاخ »دولما باغچه« برگزار 
می شود. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این 
نشســت حضور خواهند داشت.پایگاه خبری اسپوتنیک 
روســیه به نقل از یک مقــام آگاه اعالم کرد که گذرگاه 
امن برای صادرات غالت از دریای ســیاه طی هفته های 
آتی ایجاد می شــود و کشــتی های حامــل غالت تحت 
نظارت بین المللی و با ضمانت روســیه و اوکراین عبور 
خواهند کرد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در 
دیــدار دو روز پیش خود با رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه در حاشــیه اجالس سه جانبه آستانه در 
تهران، از تالش های اردوغان برای میانجیگری در تخلیه 
غــالت از طریق دریای ســیاه و مشــکالت تامین مواد 
غذایی تقدیر و تشــکر کرد.خبــر دیگر در باب تحوالت 
اوکراین آنکه روسای سازمان های جاسوسی خارجی در 
آمریکا و انگلیس به ادعاها درباره بیماری رئیس جمهور 
روسیه واکنش نشان دادند. رئیس دومای دولتی روسیه 

نیز گفــت رئیس جمهور ایاالت متحده برای باقی ماندن 
در کاخ ســفید نیاز دارد که درگیری ها در اوکراین ادامه 
یابد.»ویاچســالو ولودین« رئیس دومای دولتی روسیه 
در کانال تلگرامی خود نوشــت جو بایدن رئیس جمهور 
ایاالت متحده برای اینکه در قــدرت بماند، نیاز دارد تا 
خصومت ها در اوکراین طوالنی شود.از سوی دیگر »ماریا 
زاخارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه روز 
پنجشنبه در واکنش به حمله پهپاد اوکراینی به نیروگاه 
هســته ای زاپوریژیا گفت که کی یف در تالش اســت تا 
یک فاجعه اتمی در اروپا برانگیزد.در مقابل رئیس جمهور 
اوکرایــن با تأکید بر اینکــه دور جدید تحریم های اروپا 
علیه روســیه ناکافی است، گفت که مســکو باید برای 
جنگ اوکراین هزینه بیشــتری پرداخت کند. در مقابل 
نیز وزارت دفاع روســیه اعالم کرد چهار سامانه راکتی 
دوربــرد آمریکایــی را در اوکراین منهدم کرده اســت. 
وزارت دفــاع انگلیــس نیز بــا ادعای اینکه روســیه از 
سامانه های پدافند موشکی برای حمله به اهداف زمینی 
در اوکراین اســتفاده می کند، گفت دلیل آن نیز کمبود 
شدید موشک های سطح به سطح است. خبر دیگر آنکه 
وزیر خارجه روسیه در یادداشــتی تاکید کرد که غرب 
تالش می کند روســیه را به صادرات گرسنگی به جهان 
متهم کند، درحالیکــه خودش یکی از دالیل اصلی این 
بحران اســت. »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
در یادداشتی برای رســانه های آفریقایی که در وبسایت 
وزارت خارجه این کشــور منتشــر شــده تاکید کرد، 
اوکراین و کشــورهای غربی تــالش می کنند با منحرف 
کردن افکار عمومی تقصیر را گردن روسیه بیندازند و ما 

را به صادرات گرسنگی به جهان متهم کنند.

توافق مسکو با کی یف بر سر صادرات غالت اوکراین 

ادعای ترکیه مبنی بر مبارزه با تروریسم در دهوک عراق فاجعه رقم زد  

از بغداد اصرار، از آنکارا انکار

منابع خبری از مقابله پدافند هوایی ســوریه با اهداف متخاصم بر فراز آســمان 
حومه دمشق خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: » دشمن اسرائیلی اقدام به انجام یک 
حمله هوایی با چندین موشک از سمت جوالن اشغالی کرد.دشمن چندین نقطه 
را در مجاورت شــهر دمشق هدف قرار داد. ســامانه های پدافندی ما به مقابله با 
این تجاوز موشــکی پرداخته و برخی از آنها را مورد اصابت قرار دادند.«طبق این 
بیانیه ۳ ســرباز ارتش سوریه در این حمله به شــهادت رسیده و ۷ سرباز دیگر 
زخمی شده اند.دولت سوریه بارها اعالم کرده است رژیم صهیونیستی و متحدان 
منطقــه ای و غربی آن از گروه های تکفیری تروریســتی که علیه دولت ســوریه 
می جنگند، حمایت می کنند. ارتش سوریه تاکنون بارها محموله های تسلیحاتی 
و مهمات ساخت اسرائیل را از گروه های تروریستی مستقر در سوریه کشف کرده 
است.جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی 

لبنان یا از طریق بلندی های اشــغالی جوالن  به سمت اهدافی در شرق و شمال 
غرب ســوریه حمالت موشکی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 
مســتقر در لبنان بارها گزارش داده اند رژیم صهیونیســتی روزانه قطعنامه های 

سازمان ملل را نقض کرده و به حریم هوایی لبنان تجاوز می کند. 
از ســوی دیگر حمله عناصر تروریســتی در جنوب سوریه سه کشته و دو زخمی 
از نیروهای امنیتی ســوریه به جا گذاشت.منابع امنیتی در سوریه از حمله عناصر 
ناشناس به خودروی نیروهای امنیتی سوریه در استان »درعا« واقع در جنوب این 

کشور خبر دادند. خبر دیگر از سوریه آنکه رئیس جمهور سوریه در دیدار با رئیس 
مجلس سنای جمهوری پاراگوئه تاکید کرد: روابط پایدار میان کشور ها بر اساس 
حفظ منافع ملت ها و تقویت تحکیم روابط مشترک میان آن ها برقرار می شود.بشار 
اســد در دیدار با روبن فرناندز گسترش ارتباط میان نهاد های فعال در حوزه های 
اقتصادی و تجاری ســوریه و پاراگوئه با هدف دســتیابی به منافع دو ملت و دو 
کشور دوست را خواستار شد.  بشار اسد تاکید کرد سوری هایی که طی قرن های 
گذشته به آمریکای التین مهاجرت کرده اند پل ارتباطی در زمینه های اجتماعی 
و فرهنگی با این قاره هســتند.وی افزود: پیوند و ادغام مهاجران سوری در جوامع 
جدید موید این است که سوری ها مردمان بسیار گشاده رویی هستند که این امر 
همچنیین موید گشاده رویی مردمان آمریکای التین است که بدون هیچ تعصب 
و نژاد پرســتی از این مهاجران اســتقبال کردند و آنان را در آغوش گرفتند و در 
تمامی مراحل درک عمیق و حمایت خود را از مسایل منطقه عربی ابراز داشتند.

 مقابله پدافند سوریه
 با اهداف متخاصم در حومه دمشق


