
 برزیل: »لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا« رئیس جمهور 
پیشــین برزیل، رئیس جمهور اوکراین را بخشی از 
یک نمایش خواند و افزود وی مایل بود کشــورش 
را وارد جنگ کند. داســیلوا که از ســال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۰ رئیس جمهــور بــود در مصاحبه ای با مجله 
انگلیســی »تایم« گفت: او جنگ می خواست. اگر 

جنگ نمی خواست، کمی بیشتر مذاکره می کرد.

 چین: مقام های تایوان گفته اند که از طرح خرید 
۱۲ بالگــرد جنگی از آمریکا به دلیــل آنکه آن ها 
را بســیار گران عرضه می کند، صرف نظر کرده اند.
تایوان پیش از این اعالم کرده بود که قصد دارد ۱۲ 
بالگرد ضدزیردیایی »ام اچ-6۰ آر« ساخت شرکت 
الکهید مارتین واحد »سکورسکی« خریداری کند 
اما ایــاالت متحده حاضر به فروش این بالگردها به 
تایوان نشده اســت زیرا آن را در راستای نیازهای 

این جزیره نمی دانسته است.

 لبنان: اولین مرحله انتخابــات پارلمانی لبنان،  
دیروز، در کشورهای اسالمی آغاز شد و لبنانی های 
مقیم ایران بیشــترین میزان مشــارکت را به ثبت 
رســاندند. فرایند اخذ رأی، ساعت ۹ به وقت لبنان 
در ایران، عربستان ســعودی، قطر، کویت، سوریه، 
بحریــن، اردن، عمان، مصر و عراق برگزار شــد و 
انتظار می رود مرحله دوم این فرایند )در کشورهای 

غربی( در تاریخ هشتم ماه می آغاز شود. 

کره جنوبي: خبرگزاری یونهــاپ کره جنوبی   
گزارش داد این کشــور به نخستین کشور آسیایی 
تبدیل شد که به مرکز عالی مشترک دفاع سایبری 
این بلــوک نظامــی می پیونــدد. در بیانیه ای که 
)ســازمان( خدمات ملی اطالعات ســئول منتشر 
کرد آمده اســت قصــد داریم با افزودن به شــمار 
نیروهایمان که به این مرکز )دفاع ســایبری ناتو( 
فرستاده می شوند و گسترش تمرین های مشترک، 
توانمندی هــای واکنش ســایبری مــان را به حد 

کالس جهانی برسانیم.

 ژاپن: یک نظرسنجی جدید نشان می دهد دست 
کــم ۵۱ درصد از مردم ژاپــن معتقدند پایگاه های 
آمریکا در جزیــره اوکیناوا باید بــه طرز متنابهی 
کاهش یابد و از این میــان 6 درصد معتقدند این 
پایگاه هــا باید به طــور کامل برچیده شــوند.این 
نظرســنجی همچنین نشان داد ۷۹ درصد از پاسخ 
دهندگان می گویند بار تحمیل شــده بر دوش این 
جزیره ژاپن در میزبانــی از نیرو های آمریکایی در 
مقایسه با دیگر مناطق این کشور منصفانه نیست.

بایدن دست به دامان 
همجنس گرایان شد

جو بایــدن رئیس جمهــور آمریــکا در حالی که 
محبوبیــت مردمی اش به کمترین میزان رســیده 
اســت در اقدامی که نشانگر تقالی وی برای کسب 
محبوبیت در میــان افرادی ورای مــردم مذهبی 
آمریکاســت، »کاریــن ژان-پییــر« را که یک زن 
سیاهپوســت همجنس گراست به عنوان سخنگوی 

جدید کاخ سفید منصوب کرد.
»جو بایــدن«، رئیس جمهور آمریکا از انتصاب یک 
زن سیاه پوســت همجنســگرا به عنوان سخنگوی 
جدید کاخ  ســفید خبر داد.طبق اعالم کاخ سفید، 
خانم »کارین ژان- پییر« از ۱۳ می )۲۳ اردیبهشت( 
جایگزین »جن ساکی« سخنگوی فعلی کاخ سفید 
خواهد شــد که قرار اســت به زودی مجری شبکه 
خبری »ام اس ان بی سی« شود.ژان-پییر که پیش از 
این معاون ســاکی سخنگوی کاخ سفید بوده است 
قرار اســت سمت دســتیاری رئیس جمهور را نیز 
داشته باشــد. در این میان جدیدترین نظرسنجی 
شبکه آمریکایی »سی ان ان« نشان می دهد که 66 
درصد از آمریکایی ها از عملکــرد اقتصادی بایدن 

ناراضی هستند.
طبــق جدیدترین نظرســنجی ســی ان ان، افکار 
عمومــی مردم آمریــکا در قبال موضــوع اقتصاد 
بــه بدترین وضعیت خــود در یک دهه رســیده 
اســت و بســیاری از مردم آمریکا می گویند که در 
زندگی های خود احســاس فشــار مالی می کنند.

طبق این نظرسنجی، بدبینی مردم آمریکا به »جو 
بایــدن« رئیس جمهور آمریــکا در اداره معضالت 
اقتصادی نیز رو به افزایش است به طوری که اکثر 
آمریکایی می گویند که سیاست های  بزرگســاالن 
وی به اقتصاد آســیب وارد کرده است و هشت نفر 
از هر ده آمریکایی بر ایــن باورند که دولت بایدن 
اقدامات کافی برای مقابله با تورم را انجام نمی دهد.
نتایج این نظرســنجی نشــان می دهد که تنها ۲۳ 
درصد شرایط اقتصادی را تا حدودی خوب ارزیابی 
کرده انــد کــه از ۳۷ درصد در ماه دســامبر و ۵۴ 
درصد در ماه آوریل کاهش داشــته است. آخرین 
باری که آمــار افکار عمومی آمریــکا در خصوص 
مســائل اقتصادی تا این حد در نظرسنجی سی ان 
ان ضعیف بود، نوامبر سال ۲۰۱۱ بود که فقط ۱۸ 
درصــد از آمریکایی ها، شــرایط اقتصادی را خوب 
می دانســتند.طبق این گــزارش، اقتصاد همچنان 
نقطه ضعف قابل توجهی برای رئیس جمهور است 
و میزان محبوبیت کلی بایدن در مسائل اقتصادی 
تنها ۴۱ درصد است و  ۵۹ درصد مخالف عملکرد 
وی در بحث اقتصاد هســتند که تغییر چندانی در 
مقایســه با نظرسنجی های پیشــین سی ان ان در 

ژانویه و فوریه نداشته است.

نیمچه گزارش

انتخابــات محلی انگلیس در حالی برگزار شــد که نتایج 
اولیه اعالم شــده از شکست سنگین حزب حاکم محافظه 
کار و شخص جانسون نخست وزیر حکایت دارد. مسئله ای 
که می تواند قــدرت جریان هایی همچون کارگر و لیبرال 
دموکــرات را در برابر حــزب حاکم تقویــت نموده و در 

انتخابات آتی شکست آن را رقم زنند. 
در همین حال با توجه به اینکه هواداران حزب حاکم این 
شکست را نتیجه سیاست های جانسون می دانند احتمال 
ســرنگونی دولت وی وجود تا حــزب محافظه کار فرصتی 
برای ترمیم جایگاه از دســت رفته خود داشــته باشد. در 
بــاب چرایی شکســت این حزب مــوارد متعددی مطرح 
می شــود که عمده آن نیز نارضایتی مردمی از وضعیت بد 
اقتصادی و نیز ناتوانی جانســون در مقابله با کرونا و البته 
میهمانی های وی در شرایط مقررات پروتکل های کرونایی 

است که خشم مردم را به همراه داشته است. 
در کنار موارد ذکر شده اما نکته مهم آن است که جانسون 

و اعضای ارشد کابینه وی نظیر لیز تراس وزیر امور خارجه 
طی ماه های اخیر با پروژه روس هراســی و حتی دمیدن 
در آتش جنگ اوکراین بر آن بوده اند تا فضای کشــور را 
جنگی عنوان نمایند تا از یک ســو توجیه سیاســت های 
شکســت خورده اقتصادی جانسون باشد و از سوی دیگر 
با ایجاد فضای رعب و وحشت بتوانند مردم را به سیاست 

حفظ وضع موجود سوق دهند. 
نکتــه آن اســت که تمــام ایــن اقدامات نیز نتوانســت 
تغیییری در رویکرد انگلیســی ها به سیاســت های حزب 
حاکم و شخص جانســون ایجاد نماید و در نهایت نیز در 
انتخابات محلی شکستی ســخت را به این حزب تحمیل 

نمودنــد. ایــن رویکرد امنیتــی البته همزمان از ســوی 
بایدن و دموکرات های آمریکا نیز در جریان اســت و آنها 
برآنند تا با ایجاد فضای روس هراســی، ایران هراســی و 
چین هراســی، در نهایت مردم را به تکرار انتخابات سال 
۲۰۲۰ ســوق دهند حال آنکه تجربه انگلیس نشــان داد 
که دوران این سیاســت ها به پایان رســیده است و معیار 
امنیتی از دیدگاه مردم خارج شــده اســت و  آنچه مورد 
توجــه افکار عمومی بوده وضعیــت اقتصادی و نوع رفتار 
دولتمردانشــان بوده اســت که در نهایت نیز به شکست 
 حاکمــان در انگلیــس و شــاید تکــرار آن در آمریــکا 

منجر شود. 

یادداشت

گزارش
حزب حاکم انگلیــس در انتخابات محلی این کشــور در 
مناطــق مختلف پایتخت که دهه ها تحت کنترل داشــته، 
شکســت ســنگینی را متحمل شده اســت که می تواند 

زمنیه ساز سرنگونی جانسون از نخست وزیر باشد. 
حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات محلی این کشــور 
که زیر ســایه ســنگین رســوایی های اخیر دولت برگزار 
شده، شکســت ســنگینی را متحمل شــدند.نتایج اولیه 
انتخابات انگلیس نشان می دهد حزب »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر این کشــور پایگاه خود در لندن را به حزب 
کارگــر واگذار کــرده و در چند ناحیه دیگر نیز شکســت 

خورده است.
مردم انگلیس حزب جانســون را از شــورای محلی منطقه 
کلیدی »وســت مینیســتر« اخراج کردند تا حزب کارگر 
کنترل این ناحیه را به دســت آورد. اکثــر مناطقی که در 
شهر لندن از دست محافظه کاران خارج شده است، دهه ها 
تحت تســلط این حزب بوده اند.انتخابات روز پنجشنبه در 
بریتانیا، صاحبان هفت هزار کرســی شــوراهای محلی را 
مشخص خواهد کرد و در نهایت به تعیین ۱۷۰ مقام محلی 
دولت منتج خواهد شد که مسئول رسیدگی به امور روزانه 
و خدمات به شــهروندان خواهند بود.»کر اســتارمر« رهبر 
حــزب کارگر انگلیس در جمــع هوادارنش در لندن گفت: 
»نتایج شــگفت انگیز هستند، کامال شگفت انگیز. باور کنید 
کــه این یک نقطه عطف بزرگ برای مــا از زمان انتخابات 
عمومی سال ۲۰۱۹ اســت«.رویترز نوشت، با اینکه حزب 
حاکم انگلیس در مناطق جنوبی این کشور متحمل شکست 
سختی شده است، در مرکز و شمال انگلیس که اکثر مردم 
در سال ۲۰۱6 به خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( رأی داده 

بودند، توانسته تسلط خود را حفظ کند.
 رویترز نوشــت، با اینکه این یک انتخابات محلی اســت، 
اما محکــی جدی برای میزان حمایت از حزب جانســون 
محســوب می شــود کــه اخیراً مشــخص شــده قوانین 
محدودکننده در زمان کرونا را که توســط کابینه خودش 
وضع شــده بود بارها نقض کرده است.چندی پیش تصاویر 
مهمانــی مقامات دولــت انگلیس با حضور جانســون در 
زمان اوج اعمال محدودیت های کرونایی در ســال گذشته 
میالدی انتقادات شدید جامعه و سیاست مداران انگلیس را 
برانگیخت. پس از آن مشــخص شد جانسون و نزدیکانش 

شب خاکسپاری شوهر ملکه انگلیس نیز دو مهمانی برگزار 
کرده بودند. عالوه بر این موارد نقض قانون توسط جانسون 
و نزدیکانش، افزایش شدید بهای انرژی نیز از یک اثر خود 
را بر روی قبوض گاز و برق شهروندان انگلیسی نشان داده 
و از ســوی دیگر آن ها را با افزایش بهای کاالها در قفســه 

فروشگاه ها روبه رو کرده است.
برای اولین بار، حزب کارگر در شــورای »وست مینستر« 
که ناحیه ای اســت که اکثر نهادهــای دولتی در آن واقع 
شده اند، پیروز شد. محافظه کاران همچنین کنترل ناحیه 
»بارنــت« را که از ســال ۱۹6۴ در همــه انتخابات به جز 
دو مورد در دســت حزب بوده اســت، از دست دادند.»کر 
اســتارمر« رهبر حزب کارگر در جمع هواداران این حزب 
در لنــدن گفت: نتیجه فوق العــاده، کاماًل فوق العاده. باور 
کنید. این یک نقطه عطف بزرگ برای ما از اعماق انتخابات 

عمومی ۲۰۱۹ است.

از نگاه کارشناســان جانســون به عنوان یک نخست وزیر 
متخلــف در بحــران قانونی قرار دارد و افــکار عمومی در 
انگلیس به طور فزاینده ای خواستار کناره گیری او از قدرت 
هستند. وی هفته پیش با ایراد سخنانی در مجلس دوباره 
از نماینــدگان و مردم عذرخواهی اما اعالم کرد که از مقام 
خود کنار نمی رود. با ایــن حال ارجاع پرونده او به کمیته 
تحقیقاتی پارلمانی، بقای وی در قدرت را دچار یک بحران 
جدی کرده اســت. هم زمان با ایــن تحوالت، گزارش ها از 
رسوایی اخالقی شماری از نمایندگان حزب حاکم حکایت 
دارد. هفته پیش تماشای تصاویر مستهجن توسط یکی از 
نمایندگان عضو حزب محافظه کار در رسانه ها خبرساز شد.

»نیل پریش« نماینده مناطــق »تیورتون« و »هونیتون« 
به دیدن تصاویر مستهجن حین برگزاری جلسات پارلمان 
متهم و با راه افتادن جنجال ها، تحقیق درباره اتهام او آغاز 
شده اســت. این نماینده عضو حزب محافظه کار ادعا کرده 

که شــاید به صورت تصادفی از تلفــن همراهش یک فیلم 
مستهجن را باز کرده باشد.در همین حال اوضاع اقتصادی 
انگلیس تعریــف چندانی ندارد و نهادهــای ناظر، تصویر 
هولناکی را از آینده اقتصادی کشــور گــزارش می دهند. 
بانک مرکزی انگلیس دیروز نرخ بهره بین بانکی را افزایش 
و درباره رکود کم ســابقه اقتصادی در این کشــور هشدار 
داد. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس دیروز 
پنجشــنبه برای چهارمین بار متوالی تصمیم گرفت تا نرخ 
بهره بین بانکی را که دوســال پیش برای کاهش تأثیرات 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش 
داده بــود، افزایش و به یک درصد برســاند.در همین حال 
کی یر اســتارمر رهبر حــزب کارگر نیز اظهار داشــت که 
پیروزی این حــزب در انتخابات »یک نقطه عطف بزرگ« 

است تا در مسیر تصاحب قدرت در پارلمان قرار گیرد.
همچنین رهبر حزب لیبرال دمکرات »اد دیوی« به شبکه 
خبری اسکای گفت که "به طور فزاینده ای می شنود" که 
مردم "از بوریس جانسون و کل حزب محافظه کار ناراضی 
هستند". وی اضافه کرد که لیبرال دموکرات ها می توانند 
"پیروزی شــوراها را به پیروزی پارلمانــی تبدیل کنند". 
الزم به ذکر اســت پیش از این نخســت وزیر انگلیس در 
پــی جریمه مالی خود به دلیل عدم رعایت محدودیت های 
کرونایــی، عذرخواهی کرد اما در عین حــال گفت که از 
سمتش اســتعفا نخواهد داد.وی در عین حال در پاسخ به 
سوالی پیرامون اســتعفای خود افزود: وظیفه من است که 
به کارم ادامه دهم و به مردم کشور خدمت کنم. می خواهم 

قادر باشم که به رفع مشکالت کشور ادامه دهم.
این در حالی است که نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز 
افکارســنجی »اپینیوم« حاکی از آن اســت که اکثر مردم 
انگلیس خواهان اســتعفای بوریس جانسون نخست وزیر 
این کشــور هســتند.یکی از دالیل نارضایتی ۵۳ درصدی 
از عملکرد جانســون، بــه نحوه واکنــش وی به پذیرش 
پناهجویان اوکراینی بازمی گردد که انتقاد فرانســه را هم 
در پی داشته است.گفته می شود که انگلیس به دلیل مانع 
تراشــی های قانونی، کمتر از توان خود، اقدام به پذیرش 
پناهجویان اوکراینی کرده اســت.از ســوی دیگر، ســایه 
رسوایی های »پارتی گیت« همچنان بر دولت محافظه کار 

جانسون سنگینی می کند.

ترفندهایی که جواب نداد

علی تتماج
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غربی ها در حالی مانع به نتیجه رســیدن روند سیاسی 
میان کی یف و مسکو می شــوند که فرستاده روسیه در 
ســازمان ملل با متهم کردن کشورهای غربی به رد همه 
پیشــنهادهای روسیه در خصوص نگرانی ها از گسترش 
پیمان آتالنتیک شــمالی »ناتو« گفت، غربی ها منتظر 

این جنگ بودند تا سرکوب روسیه را شروع کنند.
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در 
جریان نشست شورای امنیت این سازمان درباره اوکراین 
گفت که در حال حاضر با توجه به اقدامات اتخاذ شــده 
علیــه روســیه در واکنش به عملیــات نظامی ویژه این 
کشــور در اوکراین یک جنگ جهانی در سطح اقتصادی 
در حال وقوع اســت.نبنزیا گفت، شــدت و سرعت آغاز 
جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روســیه، نشــان می 
دهد غرب برای جنگی طوالنی مدت علیه روسیه آماده 

شده است.
از ســوی دیگر وزیر خارجه روســیه در پیامی تصویری 
با زبان کنایه گفت اگر کشــورهای غربــی »نمی توانند 
راحت بخوابنــد، چهار توصیه برای خــواب راحت آنها 
دارم«. وزیر خارجه روسیه در یک نطق ویدئویی خطاب 
به کشــور های غربی گفت: اگر بخاطر جنگ روســیه و 
اوکراین نمی توانیــد راحت بخوابید، چند توصیه دارم تا 
با آرامش بخوابید: اول از همه تصور کنید این جنگ در 
آفریقــا رخ داده. تصور کنید این جنگ در خاورمیانه رخ 
داده. تصور کنید اوکراین، فلسطین است؛ و تصور کنید 

روسیه، آمریکاست!
پیامدهای سیاســت های ضد روســی غرب چنان است 
که وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفته کشــورش 
نمی تواند فوراً با تحریم های نفتی احتمالی علیه روســیه 
همراهــی کند. همچنیــن آمریکا پــس از تحریم های 

روسیه تالش می کند تا بازار اروپا را تامین کند، این امر 
ســبب شده تا با وجود افزایش ۱۷ درصدی قیمت نفت، 
آمریکایی ها شــاهد افزایش ۴۰ درصدی سوخت باشند. 
نخست وزیر مجارســتان اعالم کرد تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه بخش انرژی روســیه، خط قرمز این کشــور 
محسوب می شــود.در این میان بورل  مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری نوشت که جنگ 
بی دلیل روســیه علیه اوکراین بر امنیــت جهانی تاثیر 
گذاشته است.وزارت امور خارجه انگلیس نیز اعالم کرد 
در تحریمی جدید، صادرات خدماتی مانند حسابداری و 
مشــاوره مدیریتی برای روس ها ممنوع شده است.وزیر 
دفــاع فنالند نیز اعالم کرد تجهیزات نظامی بیشــتری 
برای اوکراین می فرســتد اما جزئیات آن محرمانه باقی 
می ماند.وزارت خارجه روسیه هشدار داد پیوستن فنالند 
و ســوئد به ناتو، باعث تبدیل شدن آنها به مکانی برای 

تقابل بین این ائتالف و روسیه می شود.
مقام های ارشد صهیونیســتی و اوکراینی به یک پایگاه 
خبــری گفتنــد که تل آویــو در حال بررســی افزایش 
کمک های نظامی خود به اوکراین است و احتماالً با ادامه 
جنگ این کار را انجام خواهد داد. در این میان کرملین 
ادعای رســانه های صهیونیســتی مبنی بر عذرخواهی 
رئیس جمهور روسیه از نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
را تکذیب کــرد. وزارت امور خارجه روســیه نیز ضمن 
احضار ســفیر دانمارک و اعتراض شدید به سیاست های 
این کشــور، ۷ دیپلمات دانمارکــی را عنصر نامطلوب 
اعالم کرد.اورســوال فون درالین رئیس کمیسیون اروپا با 
ادعای اینکه روسیه دیگر شریک قابل اعتمادی برای این 
اتحادیه نیست، گفت مطمئن است بسته تحریمی جدید 

تصویب می شود.

آنچه غرب از آتش افروزی میان کی یف - مسکو دنبال می کند

تبدیل بحران اوکراین به جنگ جهانی اقتصادی 

شکست سنگین حزب محافظه گار انگلیس در انتخابات محلی رقم خورد 

جانسون در آستانه سقوط

همزمــان با تعرض صهیونیســت ها به مســجد االقصی 
رســانه های عبری از زخمی شــدن چندین شهر   نشین 
صهیونیســت در پی عملیــات استشــهادی جدید در 

نزدیکی تل آویو خبر دادند.
 رسانه های عبری اعالم کردند که در پی یک عملیات در 
شهرک صهیونیست نشــین »إلعاد« در مرکز تل آویو که 
همراه با ســالح سرد و سالح گرم صورت گرفت، شماری 
از شهرک نشینان زخمی شده اند.گفته می شود که در پی 
این عملیات دســت کم 6 نفر زخمی شده  اند که پزشکان 
از ۴ نفر از آنها قطع امید کرده اند.برخی رسانه های عبری 
نیز از کشته شــدن ۳ شهرک نشــین در پی این عملیات 
خبر دادند.این عملیات در حالی انجام شــده اســت که 
رســانه های خبری از یورش شهرک  نشینان صهیونیست 
به مسجداالقصی به بهانه ســالروز اشغال فلسطین  خبر 
دادند. شهرک نشینان صهیونیست در هفتاد و چهارمین 
ســالگرد روز نکبت و اشغال فلسطین با حمایت نظامیان 
رژیم صهیونیســتی به مســجد االقصی یورش بردند و 
چندین فلســطینی را زخمــی کردند و ایــن در حالی 
اســت که نظامیان اشغالگر صهیونیســتی مانع از ورود 
فلســطینیان به مسجداالقصی شــدند.بر اساس گزارش 
المیادین نظامیان اشغالگر صهیونیستی به فلسطینیان با 
باتوم و گازهای اشــک آور حمله کردند و به سمت آن ها 
گلوله پالستیکی شلیک کردند.حماس و جهاد اسالمی به 
تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست به مسجداالقصی و 

مقابله فلسطینی ها با آنها واکنش نشان دادند.
در ایــن میان، فلســطینی ها با ســر دادن شــعارهای 
مختلف ســعی کردند در مقابل این تجاوزات بایستند و 
درگیری هایی در صحن های مختلف مســجداالقصی رخ 
داد. منابع پزشــکی فلســطین از زخمی شــدن ۱۲ نفر 

در این درگیری ها خبر دادند »حازم قاســم« سخنگوی 
حماس در همین ارتباط گفت، مقابله نگهبانان زن و مرد 
مســجداالقصی با یورش شهرک نشــینان یک »قهرمانی 
واقعی و بزرگ« اســت که توطئه های دشمن را نقش بر 
آب می کند.وی افزود، وحشــت و ســردرگمی نهادهای 
صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست گواه شکست 
آنها در نبرد اراده با ملت و مقاومت فلسطین است. القاسم 
تأکید کرد، مسجداالقصی عربی-اسالمی- فلسطینی بوده 
و همینگونه نیز باقی خواهد ماند.در  همین حال »ایتمار 
بن غفیر« از اعضای افراطی پارلمان رژیم صهیونیســتی 
»کنست« در کنار بســیاری دیگر از صهیونیست ها وارد 
صحن های مسجداالقصی شد. همچنین جنبش های جهاد 
اسالمی و حماس اقدام رژیم صهیونیستی در بستن حرم 
ابراهیمی و به اهتزاز درآوردن پرچم های این رژیم بر فراز 
این مــکان را عبور از خطوط قرمز و چالشــی خطرناک 
توصیف کرد.»طارق عزالدین« سخنگوی جهاد اسالمی در 
کرانه باختری تاکید کرد که بسته شدن مسجد ابراهیمی 
در الخلیل و برافراشــته شــدن پرچم رژیم اشــغالگر بر 
دیوارهای آنجا اقدامی خصمانه و چالشی خطرناک است.

از ســوی دیگر جنبش انصاراهلل یمــن ضمن تبریک به 
مردم فلســطین برای انجام عملیات های استشــهادی 
پی درپــی در اراضی اشــغالی، تأکید کرد تــا زمانی که 
فلســطین تحت اشغال باشــد، رژیم صهیونیستی روی 
امنیــت را نخواهد داد. در بیانیه صادره از ســوی دفتر 
سیاسی انصاراهلل آمده اســت: »ما عملیات فلسطینیان 
علیه نیروهای دشــمن اســرائیلی و آخریــن مورد آن 
یعنی عملیات قهرمانانه العاد را که در پاســخ به اقدامات 
تنش زای دشــمن و ورودشــان به ]حریم[ مقدســات 

اسالمی انجام شد، تبریک می گوییم.«

در واکنش تعرض صهیونیست ها به مسجداالقصی صورت گرفت

عملیات استشهادی جدید در نزدیکی تل آویو

در اقدامــی که بیانگر ناتوان ســعودی در برابر اراده ملت و مقاومت یمن اســت 
ائتالف ســعودی اعالم کرد که اولین هواپیمای حامل اسرا از عربستان به سمت 

یمن حرکت کرده است.
 »ترکی المالکی« سخنگوی ائتالف سعودی دیروز از پرواز اولین هواپیمای حامل 
اســرا به یمن خبر داد. وی بدون ذکر جزئیات بیشتر، خبر داد که فرایند انتقال 
هوایی اسرا در سه مرحله به صنعاء و عدن صورت خواهد گرفت. روزنامه سعودی 
»عکاظ« گزارش داد که اولین هواپیما حامل ۴۰ اســیر بوده و وارد یمن شــده 
است. خبرنگار شبکه »الحدث« هم خبر داد که اسرا با هواپیمای صلیب سرخ به 
عدن انتقال داده شــده اند و تعداد اسرای آزادشده در مجموع ۱۰۸ نفر است که 
به ترتیب وارد فرودگاه عدن خواهند شــد.این در حالی است که ائتالف سعودی 
هشــتم ماه جاری اعالم کرده بود ۱6۳ اســیر یمنی را آزاد کرده و در هماهنگی 
با صلیب ســرخ جهانی این افراد به صنعاء منتقل می شوند.ائتالف پیشتر در این 

خصوص مدعی شده بود که این اقدام در راستای تالش برای بسته شدن پرونده 
تبادل اســرا بدون توجه به مسائل سیاســی و همچنین تالش برای پایان بحران 

یمن است.
با این حال، رئیس کمیته امور اســرا در دولت نجات ملی اخیرا گفت که به رغم 
آنکه  صنعاء گام های بســیاری برای حل پرونده انسانی تبادل اسرا برداشته، سیر 
مذاکرات با ســازمان ملل درباره تبادل اسرا بسیار کند پیش می رود.انتقال اسرا 
پس از آن صورت می گیرد که »هانس گروندبرگ« فرســتاده ویژه سازمان ملل 
در امور یمن، در ۱۳ فروردین از آغاز آتش بس دو ماهه بین طرف های درگیر در 

یمن خبر داد و خواستار توقف تمامی عملیات های نظامی شد. 
بر اساس بندهای این توافق، بایست ۱۸ کشتی حامل سوخت وارد بنادر الحدیده 
یمن شــوند و از طرف دیگر باید هر هفته به دو پرواز اجازه اســتفاده از فرودگاه 
صنعاء داده می شود. از جمله دیگر بندهای این توافق، نشست بین طرف ها برای 
توافق بر سر گشودن گذرگاه ها در تعز و دیگر استان ها به منظور بهبود تردد افراد 

در داخل یمن بوده است.
از سوی دیگر صنعاء اعالم کرد، ائتالف سعودی از زمان برقراری آتش بس موقت تا 
کنون پنج هزار بار آن را نقض کرده است. این در حالی است» حسین العزی« معاون 
وزیر امور خارجه یمن در شبکه توئیتر نوشت: »از مزدوران خواستیم که برای پایان 
دادن به تجاوزها و محاصره، رفتن اشغالگران خارجی و توقف هرگونه مداخله خارجی 
در امور یمن یک مرام نامه امضاء کنند و با ضمانت مردم، قبایل یمن و بزرگان آن ها 

وارد گفت و گوهای برادرانه میان خود شویم؛ اما آن ها رد کردند.«

پرواز اولین هواپیمای حامل اسرا از عربستان به یمن 

سعودی تسلیم خواست مقاومت شد


