
 بین الملل   11سه شنبه 1  آذر   1401- 27 ربیع الثانی 1444 - 22 نوامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5862

نشــریه پولیتیکو در گزارشی به اقدام های 
لهســتان برای تقویــت تجهیــزات و جنگ 
افزارهای نظامی خــود پرداخته و هدف آن را 
تشکیل قویترین نیروهای زمینی در اروپا عنوان 

کرده است.
در گزارش این نشریه آمده است: از زمانی که 
یک موشــک در شهر مرزی لهستان فرود آمد 
برخی از رهبــران اروپایی درمــورد چگونگی 
واکنش دولت راســتگرای ورشو )با این باور که 
روسیه دستور شلیک موشــک را داده( نگران 

هستند.
پس از آن لهســتان نیروهای خــود را در 
حالت آماده باش قرار داده و منتظر این اســت 
تا این حادثه به صورت شــفاف تعیین تکلیف 
شــود. نتیجه گیری ورشو و شرکای غربی اش 
این است که راکت شلیک شده از سامانه دفاع 

هوایی اوکراین برای مقابله با حمله روسیه، به 
اشتباه در خاک همسایه فرود آمده است.

پولیتیکو با اشاره به نحوه برخورد لهستان با 
این چالش نوشت: این آرامش زاییده واقعیتی 
ساده بود که ســال ها بیشتر اروپا را فرا گرفته 
است؛ لهستان بهترین ارتش اروپا را دارد و فقط 

قوی تر می شود.
بدگمانی لهستان درمورد روسیه باعث شد تا 
از این تفکر غالب در بیشتر اروپا که جنگ های 
متعارف متعلق به گذشته است، اجتناب کند. 
در عوض، این کشــور درحال ساختن چیزی 

اســت که اکنون در مســیر تبدیل شــدن به 
قوی ترین نیروهای زمینــی اتحادیه اروپا قرار 
دارد. ورشو اعالم کرده که هزینه دفاعی خود را 
از ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد 
افزایش خواهد داد. درحالیکه آلمان که حدود 
۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برای هزینه 
دفاعی در ســال گذشــته صرف کرد، در حال 
مباحثه است تا هدف ۲ درصدی خود برای ناتو 

را نیز حفظ کند.
لهســتان تانک ها و هویتزرهای بیشــتری 
نســبت به آلمان دارد و در مســیر رسیدن به 

یک ارتش بسیار بزرگتر و قویتر،است؛ با هدف 
داشــتن ۳۰۰ هزار سرباز تا ســال ۲۰۳۵ در 
مقایســه با آلمان که در حال حاضر ۱۷۰ هزار 
سرباز دارد. امروز ارتش ورشو حدود ۱۵۰ هزار 
نیرو دارد که ۳۰ هزار سرباز آن متعلق به یک 

نیروی دفاع سرزمینی جدید است.
براساس این گزارش، در کنار افزایش نیروی 
انسانی، لهســتان یک توافق ۵ میلیارد دالری 
بــرای خرید ۲۵۰ تانک آبرامــز با آمریکا امضا 
کرده که برای جایگزینی ۲۴۰ تانک ســاخت 
شوروی ارسالی به اوکراین است. نیروی هوایی 

 F۱6 این کشــور نیز مجهز بــه جنگنده های
آمریکا است و در ســال ۲۰۲۰ نیز یک توافق 
۴.6 میلیارد دالری برای دریافت ۳۲ جنگنده 

اف-۳۵ به امضا رساند.
همچنین به گفتــه ماریوش چلما تحلیلگر 
یک ســایت اخبار فناوری نظامی، این کشــور 
اروپایی به ارزش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر به کره 
جنوبی سفارش تسلیحات داده است. این توافق 
شــامل ۱۸۰ تانک »پانتر بلــک کی۲«، ۲۰۰ 
هویتزر »تندر کی۹«، ۴۸ هواگرد نظامی سبک  
FA۱۵ و ۲۱۸ راکت انداز »چونمو کی۲۳۹« 
می شود. لهســتان ۱.۷ میلیارد دالر هم برای 

بالگردهای لئوپارد ایتالیا هزینه کرده است.
این کشــور عضو ناتو تا ســال ۲۰۳۵ قصد 
دارد ۱۱۴ میلیــارد دالر را بر روی ارتش خود 

سرمایه گذاری کند.

ورشوبهدیوارآهنینناتومقابلکرملینتبدیلمیشود

تبدیل لهستان به قطب زمینی ناتو

اردوغاندرفکرعملیاتنظامیزمینیعلیهاکرادعراقوسوریه

رئیس جمهوری ترکیه از بررســی گزینه 
»عملیات زمینی« علیه مناطق شمالی سوریه 
و عراق و محدود نبودن حمالت آنکارا به این 

مناطق به حمالت هوایی سخن گفت.
»رجب طیب اردوغان« در این باره اظهار 

داشت: »عملیات هوایی نظامی که در شمال 
سوریه و عراق انجام دادیم به حمالت هوایی 
محدود نمی شود و مشارکت نیروهای زمینی 
در عملیات نظامی »پنجه-شمشیر« در شمال 
عراق و ســوریه را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد.«
وی افــزود: »وزارت دفــاع ترکیه در حال 
ارزیابی و رایزنی درباره تعداد نیروهای زمینی 
مورد نیاز برای شــرکت در عملیات آتی است 
و ما با کشورهایی که در شمال سوریه و عراق 
حضــور دارند تماس هــای دیپلماتیک برقرار 
کرده ایم و بر همین اســاس، گام های خود را 

برمی داریم.«
اردوغان گفت: مــا )برای حمالت( منتظر 
اجازه از کسی نیســتیم و آمریکا از این پس 

باید ما را خوب بشناسد.
اردوغــان در بخش دیگری از اظهاراتش با 
اشاره به دست دادنش با عبد الفتاح السیسی 
همتــای مصــری خــود در جریان مراســم 
افتتاحیه جام جهانی در قطر گفتن: دســت 

دادن مــن با عبــد الفتاح السیســی در قطر 
اولین گام برای عادی ســازی روابط است و 
اقدامات دیگری را به دنبال خواهد داشــت. 
تنها خواسته ما از آنها )مصر( این است که به 
کسانی که مواضع خصمانه علیه ما در دریای 
مدیترانه دارند بگویند ما می خواهیم صلح در 

منطقه برقرار کنیم.
ارتش ترکیه بامداد یکشــنبه مناطقی در 
شمال عراق و سوریه را هدف حمالت هوایی 
خود قــرار داد. این حمــالت از جمله علیه 
مواضع گروه مســلح )قســد( در اطراف عین 
العرب در حومه شــرقی حلــب و همچنین 
موضعــی در ناحیه عین عیســی در شــمال 
اســتان های الرقه و الحســکه سوریه صورت 

گرفت.

در پــی این حمالت، منابــع خبری اعالم 
کردنــد کــه در این حمالت ۱۲ نفر کشــته 

شدند.
وزیر دفاع ترکیه روز یکشــنبه اعالم کرد 
که حمالت ارتش این کشور به شمال عراق و 

سوریه موفقیت آمیز بوده است.
در همین حال، خبرگزاری دولتی ســوریه 
)سانا( دیروز جان باختن شماری از سریازان 
ارتــش ســوریه در حمالت بامداد یکشــنبه 
ترکیه به اســتان های حلب و الحسکه سوریه 

را تایید کرد.
منابع خبری دیروز دوشــنبه نیز گزارش 
دادنــد که ارتــش ترکیه بــار دیگر حمالتی 
هوایی علیه شهر عین العرب در شمال سوریه 

انجام داد.

یک منبع آگاه در مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه 
به وقت محلی خبر داد که نتیجه تحقیقات کمیته حقیقت 
یــاب ماجرای یــورش طرفــداران افراطی»دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق ایاالت متحده به ساختمان کنگره این 
کشور)کمیته تحقیقات 6 ژانویه ۲۰۲۱(، ظرف یک  ماه آینده 
منتشر می شود. به گزارش یاهونیوز، »زو لوفگرن« نماینده 
دموکرات کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این 
کمیته ظرف یک ماه و قبل از اینکه جمهوریخواهان کنترل 
مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، گزارش همه شواهد و 
مدارک مربوط به این حوادث را منتشر می کند. لوفگرن که 
در برنامه »فیس د نیشن« )رو در روی ملت( شبکه خبر سی 

بی اس صحبت می کرد، افزود: کمیته حقیقت یاب اطالعات 
خود را در اختیار وزارت دادگســتری آمریکا قرار نمی دهد 
ولی با توجه به اینکه کمیته مذکور با پایان کار کنگره فعلی 
منحل خواهد شد، در نظر دارد شواهد و مدارک خود را در 
قالب یک گزارش در اختیار عموم قرار دهد. ششــم ژانویه 
۲۰۲۱ )۱۷ دی ســال ۹۹( کنگره آمریکا مشغول شمارش 
آرای مجمع برگزینندگان )الکترال کالج( برای تائید نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض 
چند قانونگــذار آمریکایی به نتیجه رأی گیــری در ایالت 
آریزونــا، دونالد ترامپ از هوادارانش خواســت تظاهرات به 

اصطالح مسالمت آمیز برگزار کنند.

تنها چند روز پس از آن که دونالد ترامپ برای سومین 
بار برای ورود به کاخ ســفید اعالم آمادگی کرد، پل رایان، 
این اقدام از ســوی کسی دو اســتیضاح به عنوان رئیس 
جمهور را در کارنامه سیاسی خود دارد، تقبیح کرد و خود 
را فردی ضد ترامپ نامید. »پل رایان« که پیش از نانســی 
پلوسی عهده دار ریاست مجلس نمایندگان آمریکا بود و دو 
سال از دوره ریاست وی در این مجلس با ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ همراه شــد، در مصاحبه با این شبکه خبری 
آمریکایی گفت که وی به دســت آوردهایی که در دوران 
ریاســت بر مجلس نمایندگان آمریکا داشــته و در دوران 
ترامپ بوده، افتخار می کند. مقام ارشــد جمهوری خواهان 

در ادامه ایــن مصاحبه با تاکید بــر اینکه مخالف حضور 
دوباره ترامپ در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
اســت، افزود: ما در حزب جمهوری خواه خواهان پیروزی 
در انتخابات هســتیم درحالی که با حضور ترامپ، بازنده  
می شــویم، این موضوع کامال برای مــا در انتخابات میان 
دوره ای ۲۰۱۸، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و حاال 
در انتخابــات میــان دوره ای ۲۰۲۰ و نامزدهایی که وی 
از آنها حمایت کرد و شکســت خوردند، واضح و روشــن 
است.  دونالد ترامپ، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در میان جمعی از 
هواداران خود اعالم کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۲۴ این کشور نامزد می شود.

حملهبیسابقهارشدجمهوریخواهانبهترامپانتشارقریبالوقوعگزارشکمیتهتحقیق۶ژانویه

وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( که در زمینه 
فناوری موشــک های مافوق صوت ناتوان مانده 
و بارها در انجام آزمایش چنین موشــک هایی 
شکســت خورده، همچنان در تقــال برای رفع 
ایــن عقب ماندگی نظامی در مقابل روســیه و 
چین است. نشبکه خبری سی ان ان با پرداختن 
به این موضوع افزود: دریاســاالر »جانی ولفی« 
)Johnny Wolfe( مدیر »برنامه سامانه های 
راهبردی« نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که 
توانایی نظامی چین و روســیه موجب شده تا 
آمریکا توسعه ســالح های مافوق صوت خود را 
سرعت بخشد و پنتاگون به دنبال تسریع انجام 
تحقیقات و افزودن بــر آزمایش ها برای جبران 

این ناکامی و عقب ماندگی نظامی است.

مدیــر برنامه ســامانه های راهبردی نیروی 
دریایی آمریکا با اذعــان به این ناتوانی نظامی، 
گفت: تا همین اواخر، قصد چندانی برای دست 
یافتن به ایــن فن آوری و قرار دادن آن در یک 
سیستم تسلیحاتی وجود نداشت، اما اکنون این 
نیاز وجود دارد و به همین خاطر است که فوریت 
دســت یافتن به آن احساس می شود. براساس 
این گــزارش، پنتاگون برای انجام تحقیقات در 
زمینه سالح های مافوق صوت مبلغ ۴.۷ میلیارد 
دالر برای سال آینده درخواست کرده است، این 
مبلغ بیش از ۳.۸ میلیــارد دالر بودجه در نظر 
گفته شده از سوی کمیته تحقیقات کنگره است. 
وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا ســالح مافوق 
صوت دور برد را تا سال آینده میالدی از حالت 

آزمایشی خارج و عملیاتی کند؛ نیروی دریایی 
آمریکا نیز قصد دارد در سال ۲۰۲۵ نسخه ای از 
این سالح را بر روی ناوشکن موشک های هدایت 
 Zumwalt-class( شــونده کالس زوموالت
destroyer( به کار گیرد و نسخه  دیگری نیز 
برای زیردریایی تا اواخر این دهه در نظر گرفته 
اســت. ارتش آمریکا از مدت ها قبل در مرحله 
آزمایش چنین موشک هایی اســت و هر بار با 
شکست مواجه شده اســت، در ماه آوریل سال 
۲۰۲۲ ســه آزمایش پیاپی )بخشی از ( موشک 
مافوق صوتی تحت عنوان » سالح واکنش سریع 
پرتاب هوایی « )ARRW( به شکست انجامید 
و در ماه جوالی )تیرماه( گذشــته نیز نخستین 
آزمایــش پنتاگون بر روی یک موشــک کامل 

 Hypersonic( »به نام »هایپرسونیک گالید
Glide( بر اثر بروز اشــکال شکســت خورد. 
درهمیــن رابطه شــماری از نمایندگان کنگره 
آمریکا از آنچه عقب ماندگی ارتش این کشــور 

در قیاس با روسیه و چین در عرصه سالح های 
مافوق صوت عنوان شده ابراز بیم و نگرانی کرده 
و ادامــه این روند را موجب شکســت و ناکامی 

ارتش این کشور دانستند.

نگاهحیاتیپنتاگونبهموشکهایمافوقصوت

پیروزیقاطعانه»توکایف«درانتخاباتقزاقستان
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان »قاسم ژومارت توکایف« رئیس جمهور 

فعلی را پیروز قاطع انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور اعالم کرد.
»نورالن عبدروف« رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه 
اظهار داشــت توکایف ۸۱.۳۱ درصد آرای هشــت میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت 
کننده در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را به دست آورده است.تعداد کل 

افراد واجد شرایط رای ۱۱ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۴6۵ نفر بوده است. 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقســتان روزیکشنبه با رقابت شش 
نامزد از جمله قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری کنونی این کشور برگزار شد.

در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان برگه های رای حاوی یک ستون »علیه 
همه« است که همانطور که ناظران می گویند تأثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد 
داشــت حتی اگر بیش از نیمی از کسانی که رای خود را به صندوق انداخته اند، 

مخالف باشند.
طبق اعالم کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تعداد واجدان شرایط رای 
دهندگان ۱۱ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۴6۵ نفر بوده و به منظور تامین حضور فعال 
آنها ۱۰ هزار و ۱۰۱ شعبه رای گیری در داخل قزاقستان و 6۸ شعبه نیز در ۵۳ 

کشور جهان ایجاد شد.
طبق اصالحات قانون اساسی قزاقســتان، رئیس دولت برای یک دوره هفت 

ساله بدون حق انتخاب مجدد انتخاب می شود.
کمیسیون انتخابات مرکزی قزاقستان تابستان امسال از پیروزی همه پرسی 
اصالحات قانون اساسی با ۷۷.۱۸ درصد آرا مردم در این کشور با مشارکت 6۸.۰6 
درصدی خبر داد. ایــن اصالحات به غیرمتمرکز کردن تصمیم گیری ها در این 
کشــور و پایان دادن به موقعیت »نورسلطان نظربایف« )رئیس جمهوری سابق( 
منتهی می شــود. این کشور آســیای میانه که متحد روسیه است، در ماه ژانویه 
شورش مردمی مرگباری را تجربه کرد که شامل تالش هایی برای کودتا از سوی 
مقام های امنیتی این کشــور هم بود. نورسلطان نظربایف مدت سه دهه پیش از 
کناره گیری از قدرت در سال ۲۰۱۹ و برگزیدن توکایف به عنوان جانشین، اداره 

قزاقستان را در دست داشت.

ویژه

تشدیدبحرانکابینهژاپنبااستعفایسومینوزیر
»مینورو ترادا« وزیر کشــور ژاپن سومین وزیر کابینه فومیو کیشیدا است که 
در یک ماه گذشته دولت ژاپن را ترک و جایگاه این نخست وزیر تازه کار را بیش 

از پیش متزلزل کرد.
ترادا پس از آن اســتعفا کرد که برخی منابع خبری اعالم کردند نخست وزیر 

آماده می شود تا او را برکنار کند.
ترادا که در ارتباط با چندین رســوایی مالی با شدیدترین انتقادها روبروست، 
اذعان کرده اســت که یکی از گروه های حامی او اسناد مالی ارائه کرده که ظاهرا 

امضای فردی زیر آنهاست که اصال وجود خارجی ندارد و مرده است.
خروج ترادا از کابینه کیشیدا می تواند به تضعیف بیشتر وی منجر شود که بر 
اســاس نظر سنجی های جدید، میزان محبوبیتش به کمتر از ۳۰ درصد رسیده 
اســت؛ موضوعی که ممکن است برنامه سیاســی دولت او را با مشکالت جدی 
مواجه کند. نخست وزیر ژاپن هفته گذشته در نشستی خبری در بانکوک گفته 

بود که در صورت لزوم ترادا را برکنار خواهد کرد.
پیشتر »یاسوهیرو هاناشی« وزیر دادگستری و »دایشیرو یاماگیوا« وزیر احیای 

اقتصادی ژاپن از سمت خود کناره گیری کرده بودند.
کیشیدا نخست وزیر ژاپن درباره کناره گیری سه وزیر کابینه در کمتر از یک 

ماه گفته است که او بابت این مساله مایل به عذرخواهی است.

گشایشدفترکرهجنوبیدرناتو
وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه اعالم کرد دفتر نمایندگی کره جنوبی 

در ناتو رسما هفته آینده در بروکسل فعال می شود.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، »یون ســون ســو« به عنوان رئیس این دفتر 

نمایندگی انتخاب شده است.
وی قرار اســت روز ســه شــنبه )یکم آذرماه( اعتبارنامه خــود را به »ینس 
استولتنبرگ« دبیرکل ناتو در بروکسل تقدیم و وظایف رسمی خود را آغاز کند.

به گفته وزارت خارجه کره جنوبی سئول تصمیم دارد روابط دو جانبه خود با 
ناتو را بیشتر نهادینه کند و در فعالیت های مربوط به موضوعات مختلف که توسط 
ناتو انجام می شود از جمله فعالیت های مربوط به دفاع سایبری و تغییرات اقلیمی 

حضور فعاالنه ای داشته باشد.
در تیر ماه امســال، یون ســوک یئول رئیس جمهوری کره جنوبی با سفر به 

مادرید، برای نخستین بار در نشست سران ناتو شرکت کرد.
طبق توافق های انجام شده میان ســئول و ناتو در تابستان امسال، دو طرف 
جدای از همکاری در زمینه های نظامی و امنیتی، »شراکت و همکاری استراتژیک 
جدیدی« خواهند داشت تا با چالش های چندجانبه و تهدیدات امنیتی مواجهه 
شــوند. کره جنوبی و ناتو برای اولین بار در سال ۲۰۰6 وارد همکاری استراتژیک 
شدند و بعد از آن از طریق توافق های جداگانه این شراکت را در سال های ۲۰۱۲، 

۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ توسعه دادند

فعالیتالنصرهدرادلب
رئیس مرکز آشــتی روسیه در سوریه فاش کرد که عناصر گروه تروریستی 
»جبهه النصره« اردوگاه های آوارگان در استان ادلب سوریه را به انبار سالح و 

مهمات خود تبدیل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، سرلشــکر اولگ ایگوروف معاون مرکز 
آشــتی روســیه در ســوریه در یک نشســت خبری گفت: جنگجویان گروه 
تروریســتی »جبهه النصره« در ســوریه اقدام به جاســازی انبارهای سالح و 
مهمات خود در بین تأسیسات بشردوستانه در اردوگاه های آوارگان در استان 
ادلــب کرده و از ورود ســازمان های بین المللی به ایــن اردوگاهها جلوگیری 

کرده اند.
وی تصریح کرد: مرکز آشتی روسیه در سوریه گزارشهایی از تداوم وخامت 
اوضاع انســانی در اردوگاه های »حریم« و »سلکین« در استان ادلب دریافت 

کرده است.
ایگوروف افزود: تروریســت ها از دسترســی و ورود نمایندگان سازمان های 
بیــن المللی به این اردوگاهها جلوگیری کــرده اند و این اقدامات جنگجویان 
النصره، تهدید مســتقیمی علیه جان آوارگان است و شاهد دیگری بر استفاده 

تروریست ها از مردم غیرنظامی به عنوان سپر انسانی است.
ایگوروف در خصوص بمباران شــمال سوریه توسط ترکیه گفت: در نتیجه 
بمباران روز یکشــنبه در شهر عفرین و عین العرب در استان حلب در شمال 

سوریه، تعدادی از غیرنظامیان و نیروهای نظامی کشته شدند.

پولیتیک

استراتژیک

تروریسم

هشدارصلیبسرخدربارهزمستانسختافغانستان
یک مقام ارشــد کمیته بین المللی صلیب ســرخ اعالم کرد، افراد بیشتری 
در افغانســتان برای بقا تقال می کنند، زیرا شرایط زندگی در این کشور طی 
ســالجاری رو به وخامت می گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، 
تصاحب قــدرت از طرف طالبــان در اوت ۲۰۲۱، اقتصاد افغانســتان را به 
رکود و میلیون ها نفر را به فقر و گرســنگی کشاند زیرا کمک های خارجی به 
یکباره قطع شد. »مارتین شوپ« مدیر عملیات صلیب سرخ گفت: مشکالت 

اقتصادی وجود دارد و مردم برای گذران زندگی خود تالش خواهند کرد.
تحریــم حاکمان طالبان، توقف نقل و انتقاالت بانکی و میلیاردها دالر ذخایر 
ارزی مســدود شده دولت، دسترسی به موسســات مالی و پول های خارجی 
را کــه از اقتصاد افغانســتان تا قبل از خروج نیروهای آمریــکا و ناتو از این 
کشور حمایت می کرد، محدود کرده است. شوپ تاکید کرد که آغاز زمستان، 
نیازهای انسانی را که نیمی از جمعیت این کشور در حال حاضر با آن مواجه 
هســتند، تشــدید خواهد کرد. وی افزود: قیمت ها به واسطه مجموعه ای از 
دالیل رو به افزایش است، اما موضوع تحریم ها نیز پیامدهای زیادی به همراه 
داشــته است. ما شاهد هستیم که افغان های بیشتری متعلقات خود را برای 
امرار معاش می فروشــند و مجبورند نیازهای گرمایشــی را تامین کنند در 
شــرایطی که با افزایش هزینه های مواد غذایی و دیگر اقالم ضروری روبه رو 
هستند. این مقام صلیب سرخ یادآور شد که تحریم ها، چالشی برای دریافت 
به موقع کمک ها و ملزومات ضروری اســت و مهم اســت که همه تحریم ها 
از معافیت بشردوســتانه برخوردار باشند تا ســازمان هایی همچنون کمیته 

بین المللی صلیب سرخ امکان ادامه کار و فعالیت را داشته باشند.

بشردوستانه

رکن اطالعات وزارت دفاع بریتانیا که به صورت روزانه 
آخریــن تحوالت مربوط به جنگ اوکراین را از نگاه دولت 
لندن انعکاس می دهد مدعی شد: طی هفت روز گذشته، 
شــلیک توپخانه ای در اطراف بخش اســواتو در اســتان 
لوهانسک در شمال شرقی اوکراین ادامه یافته است. این 
درحالیســت که روسیه همچنان به ساخت مواضع دفاعی 

توسط نیروهای ذخیره اولویت می دهد.
این بیانیه ادعایی می افزاید: با توجه به اینکه خط مقدم 
جنوب غربی روســیه در امتداد ساحل شــرقی رودخانه 
دنیپرو به راحتی قابل دفاع اســت، بخش اسواتو احتماال 

یک جناح آسیب پذیر از عملیات روسیه بشمار می رود.
بیانیه یادشــده ادعــا کرده اســت: مقام های روس به 

احتمال زیاد حفظ کنترل اســواتو را به عنوان یک مرکز 
جمعیتــی قابل توجه در اســتان لوهانســک، در اولویت 
سیاســی قرار داده اند اما فرماندهان روس با واقعیت های 
نظامی بــرای حفظ یک دفاع معتبر دســت و پنجه نرم 
می کنند و در عین حال در تالش هســتند منابع عملیات 

تهاجمی را در جنوب دونتسک تامین کنند.
وزیر دفــاع بریتانیا چندی پیش در تــداوم اظهارات 
ضدروس مقامات غربی ادعا کرد که مســکو به تدریج در 
حال شکست در جنگ اوکراین است. این درحالیست که 
نخست وزیر بریتانیا روز شــنبه در سفری از پیش اعالم 
نشده به پایتخت اوکراین، از کمک های تسلیحاتی بیشتر 

به این کشور خبر داد.

روزنامه نیویورک تایمز صحت فیلم های منتشــر شــده 
در فضــای مجازی درباره اعدام اســرای جنگی روســیه به 
دســت اوکراینی ها را که در روســتای »ماکیوکا« در زمان 
بازپس گیری اش توسط نیروهای اوکراینی تصویربرداری شده 
بود، تایید کرد. با مقایســه این فیلم ها با تصاویر ماهواره ای، 
صحــت فیلم های گرفته شــده در یک خانه روســتایی در 
روســتای ماکیوکا را تایید می کنیم. برخــی از این فیلم ها 
بخشــی از ســری فیلم های چهار پهپادی هســتند که در 
تاریخ ۱۲ نوامبر توســط یک کانال تلگرامی حامی اوکراین 
که بازپس گیری این روســتا را گزارش می داد، پخش شدند. 
روزنامــه نیویورک تایمز صحت دیگر تصاویــر هوایی را که 
اخیرا در این روستا فیلمبرداری شده بودند، تایید کرد.در این 

فیلم ها می توان مشاهده کرد که جسد سربازان روسی درست 
همان طور که تسلیم شده بودند، روی زمین افتاده بود. دکتر 
روهینی هار، مشاور پزشکی در »پزشکان برای حقوق بشر« 
به روزنامه نیویورک تایمز گفت: به نظر می رسد که اکثر این 
اسرای جنگی روسی با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. 
دریایی از خون در این تصاویر دیده می شود. این حاکی از آن 
است که جســد آنها در آنجا رها شده است. به نظر می رسد 
که هیچ تالشی برای جمع آوری آنها و یا کمک به آنها صورت 
نگرفته است. ایوا ووکوســیک، کارشناس دادسرای جنایات 
جنگی در دانشگاه اوترخت به روزنامه نیویورک تایمز گفت: 
دشوار اســت که براساس تصاویر تایید کنیم که آیا جنایات 

جنگی توسط اوکراین انجام شده است یا خیر.

تاییدکشتاراسرایروسیهتوسطاوکراینارزیابیلندنازکاهشتواناییارتشروسیه

دردسرکابینهنتانیاهوباشروطبنگویرواسموتریچ
دو حزب »صهیونیسم دینی« و »عوتسما 
یهودیت« از احزاب راســت تندرو در پارلمان 
رژیم صهیونیســتی بر شــروط خــود برای 
»بنیامین نتانیاهو« جهــت همراهی با او در 

تشکیل کابینه این رژیم تاکید کردند.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنــا به نقل از 
شــبکه تلویزیونی صهیونیستی »کان«، بزالل 
اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم دینی اعالم 
کرد که حاضر اســت از درخواست خود برای 
به عهــده گرفتن پســت وزارت جنگ کوتاه 
بیاید به شــرطی که با حفظ سمت به عنوان 
وزیر امور دارایی، بتواند درباره مســائل کرانه 

باختری تصمیم گیری کند.
این در حالی اســت که حزب »عوتســما 

یهودیــت« به رهبری ایتامــار بن گویر اعالم 
کرد که حزب لیکود بــه توافقات قبلی خود 
درباره دادن پســت وزارت توســعه النقب و 

الجلیل پایبند نبوده است.
بن گویر که خواستار به عهده گرفتن پست 
وزارت امنیت داخله است، به خاطر داشتن 6 
کرسی در پارلمان رژیم صهیونیستی، گرفتن 
پست وزارت توســعه النقب و الجلیل را حق 

خود می داند.
یــک مقام حــزب »عوتســما یهودیت«، 
توســعه النقــب و الجلیــل را از وعده هــای 
انتخاباتی این حــزب عنوان کرد که نباید در 

قبال آن کوتاه آمد.
در حالــی کــه مذاکــرات بیــن نتانیاهو 

و اســموتریچ متحد راســتگرای او بر ســر 
وزارتخانه  ها به اوج خود رســیده است، انتظار 
می رود که طرف ها قبل از پایان ضرب االجل 
۱۱ دســامبر برای تشــکیل کابینه به توافق 
برســند. این ائتالف از حزب دســت راستی 
لیکود به رهبــری نتانیاهو، دو حزب افراطی 
ارتدوکس و ائتالف راست افراطی صهیونیسم 
مذهبی، جنگ طلب تریــن کابینه در تاریخ 

۷۴ ساله رژیم جعلی اسرائیل خواهد بود.
اشغالی  اعراب ساکن سرزمین های  اخراج 
به ویژه ساکنان شــرق بیت المقدس، اجازه 
شــلیک به معترضان با ســالح گرم و اجازه 
عبادت صهیونیست ها در تپه معبد ادعایی از 
جمله درخواســت های اکثریت کنست جدید 

رژیم صهیونیســتی اســت. کاهش اختیارات 
دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی نیز از دیگر 
برنامه هــای اکثریت حاکم بر کنســت جدید 
است و حزب صهیونیسم مذهبی خواستار لغو 

دادگاه فســاد نتانیاهو شده است. »ایتامار بن 
گویر« رهبر حزب افراطی »اوتسما یهودیت« 
نیز خواســتار تصویب قانونی برای مصونیت 

نخست وزیران از تعقیب قضایی شده است.


