
 انگلیس: در ماه آوریل قیمت مسکن در انگلیس 
بیشترین رشــد ماهانه در 6 سال گذشته را تجربه 
کرد.البته بانــک هالیفکس، اعالم کرده که افزایش 
نــرخ بهره از یک ســو و عدم توانایــی مردم برای 
خرید موجب خواهد شد که قیمت طی سال آینده 
تعدیل شــود.در ماه آوریل برای دهمین ماه پیاپی 
قیمت مسکن در انگلیس افزایش یافت و هم اکنون 
متوسط قیمت هر واحد مسکونی، 286 هزار و 79 
پوند است. قیمت مســکن در این کشور نسبت به 
آوریل سال گذشته حدود 11 درصد افزایش یافته 
و به طور متوســط قیمت هر واحد مســکونی طی 
دو ســال گذشته در انگلیس 50 هزار پوند افزایش 

یافته است.

 کره شــمالی: در ادامه تنش ها در شبه جزیره 
کره، ارتش کره جنوبی خبر از اقدام کره شمالی در 
شلیک پرتابه ای ناشــناس خبر داد.منابع رسانه ای 
در خبری فوری به نقل از ســتاد مشــترک ارتش 
کره جنوبی خبــر دادند، کره شــمالی یک پرتابه 
ناشناس شلیک کرد. خبرگزاری دولتی »یونهاپ« 
کره جنوبی در این باره گزارش داد، کره شــمالی 

به سمت دریای ژاپن پرتابه ناشناس شلیک کرد.

 سوریه: رئیس اتحادیه علمای مسلمان عراقاعالم 
کرد موساد چهار دفتر در اردوگاه الهول سوریه برای 
ترویج تفکرات البغدادی دارد.جبار المعموری گفت: 
»بر اســاس اطالعاتی که ما داریم ســازمان موساد 
اســرائیل از طریق سازمان های حقوق بشری و دیگر 
سازمان ها نفوذ چشــم گیری در اردوگاه الهول واقع 
در حومه جنوبی الحسکه در شمال سوریه کرده است 

و هم اکنون چهار دفتر و مقر در این اردوگاه دارد.«

 لبنــان: وزیــر خارجه لبنــان در کنفرانســی 
مطبوعاتی آمــار مربوط به مشــارکت لبنانی های 
مقیم خارج در مرحله اول انتخابات این کشــور را 
اعالم کرد.»عبداهلل بــو حبیب« وزیر خارجه لبنان 
اعالم کرد، نسبت مشارکت لبنانی های مقیم خارج 
در مرحلــه اول انتخابات حــدود 59 درصد بوده 
اســت.وی ضمن اعالم اینکه بیشــترین مشارکت 
مربوط به ســوریه بوده؛ آمار مشارکت لبنانی ها در 
کشورهای مختلف را به این شرح اعالم کرد: سوریه 
8۴ درصد، ایران 7۴ درصد، قطر 66 درصد، کویت 
و اردن 60 درصد، بحرین 66 درصد، ســعودی ۴0 

درصد، عمان 66 درصد، بغداد ۴8 درصد.

 مغرب: روزنامه »دیفنســیا« )متخصص در امور 
نظامی( در گزارشــی نوشت که کشور مغرب در حال 
مذاکره برای دســتیابی به موشک های کروز ساخت 
شرکت »البیت سیستمز« )مستقر در سرزمین اشغالی 
فلسطین( اســت. مغرب ســعی دارد ناوگان نیروی 
هوایی پادشاهی خود را با این موشک ها تقویت کرده 
و جنگنده های خود را به جدیدترین سیســتم های 

الکترونیکی و رادار و سیستم های حسگر مجهز کند.

بازگشت داسیلوا به عرصه قدرت
لوال داسیلوا رئیس جمهور پیشین برزیل قصد دارد 
برای رقابت با ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل، 

وارد کارزار انتخاباتی شود.
ســائوپائولو داســیلوا که نماد چپگرایــان برزیلی 
قلمداد می شــود، پس از دوازده سال قصد دارد بار 
دیگر به عرصه قدرت بازگردد. قرار اســت داسیلوا 
نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در 
همایشی در ســائوپائولو در جمع چهار هزار نفر از 
حامیان خود اعالم کند. وی پیشتر از سال 200۳ 

تا 2010 رئیس جمهور برزیل بود.
به نظر می رســد با توجه به شرایط سیاسی برزیل، 
لوال تنها کســی باشــد که می تواند بولســونارو را 
شکســت دهــد. کارزار انتخاباتی میــان این دو با 
رویکرد های کامال متضاد می تواند دشــوار باشــد.
لوال داســیلوا رهبر حــزب کارگــران برزیل برای 
ششــمین بار نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
می شود. انتخابات ریاســت جمهوری کشور 21۳ 
میلیون نفری برزیل قرار است دوم و سی ام اکتبر 
برگزار شــود. لوال به نشــریه آمریکایی تایم گفته 
بود زمانی که ریاســت جمهوری را ترک می کردم 
تصور نمی کردم بار دیگر نامزد آن شوم. وی معتقد 
اســت تالش های او در دوران ریاســت جمهوری 
برای کاهش ســطح نابرابری ها و ارتقا سیاست های 
اجتماعــی و آموزشــی از بین رفته اســت. رئیس 
جمهور پیشــین برزیل به تایم گفت توانایی آن را 
دارد که بیشــتر و بهتر از گذشته تالش کند.لوال تا 
نوامبر سال 2019 به مدت یک سال و نیم به اتهام 
فســاد زندانی بود و به نظر می رســید که به پایان 
عمر سیاســی وی فرا رسیده باشد، اما دادگاه عالی 
برزیل مارس 2021 محکومیت وی را لغو کرد. وی 
همواره معتقد است قربانی توطئه ای سیاسی شده 
اســت، زیرا قصد داشــت در انتخابات سال 2018 
و درســت زمانی که در نظرسنجی ها از محبوبیت 
باالیی برخوردار بود، شــرکت کند. لوال قصد دارد 
از هفتــه آینده مبارزات انتخاباتی خود را آغاز و در 
همایش های متفاوتی در شــهر های مختلف برزیل 
شــرکت کند. رقیب وی یعنی بولســونارو از ماه ها 
پیش مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده اســت. 
تحلیلگران معتقدند لوال اگر به دنبال پیروزی است 
باید مانند بولسونارو راهی خیابان ها شود و به مردم 
و رای دهندگان نزدیک تر گــردد. لوال باید حضور 

خود را در شبکه های اجتماعی نیز بیشتر کند.

نیمچه گزارش

جنــگ اوکراین در حالی همچنان سرنوشــتی نامعلوم را 
ســپری می کند که اخیرا مقامات روسیه عنوان کرده اند 
که غب جنگ جهانی اقتصادی را به پا کرده است. هر چند 
که غرب سعی دارد تای این سخنان را نشانه تاثیرگذاری 
تحریم ها بر روسیه عنوان نماید اما بررسی دقیق تحوالت 
 اقتصــادی جهــان در هفته های اخیر حقیقتــی دیگر را 

آشکار می سازد. 

نقش و جایگاه اوکراین و روسیه در تامین غذایی و انرژی 
جهان امری انکار ناپذیر اســت حال آنکه استمرار جنگ 
عمال این دو حوزه را با بحران مواجه ساخته است چنانکه 
امروز بسیاری از کشورهای اروپایی رسما بر تبعات فاجعه 
بار اقتصادی این جنگ بر کشورشــان هشدار داده اند. به 
عنوان نمونه ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا از اتحادیه 
اروپا خواسته برای مقابله با هزینه های رو به افزایش انرژی 
در ایــن قاره اقدام کند.نرخ تورم آلمــان در ماه آوریل به 
علت افزایش قیمت نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی به 
باالترین رقم از ســال 1981 رسیده است. در همین حال 
ســازمان ملل در باب پیامدهــای این جنگ بر تامین غذا 
برای آفریقا و کشــورهایی همچون افغانســتان و یمن که 

نیازمند کمک غذایی هستند هشدار داده است. 
نگاهی واقع بینانه به آنچــه در وضعیت اقتصادی جهانی 
از اروپا و آمریکا گرفته تا ســایر نقــاط جهان بیانگر این 
حقیقت اســت که مدل تفکری تصمیــم گیران غرب در 
رویکردی شــخصی و به دور از دیدگاه حقوق بشــری و 
انســان دوستانه اســت که نتیجه آن نه تنها قربانی شدن 
مردم سایر کشورها بلکه افزایش فشارها بر مردم در درون 
اروپا، آمریکا و متحدان غرب نیز می باشد. رویه ای که نشان 
می دهد ادعاهای بشــر دوستی و حقوق بشری غرب صرفا 
یک شعار است و تلفات و قربانیان جنگ افروزی اقتصادی 
و نظامی غرب به بهانه مقابله با روسیه و حمایت از روسیه 
در صحنه جهانی بسیار گسترده از تلفات در میدان جنگ 

اســت که حتی می توان از آن با عنوان یک نســل کشی 
جهانی یاد کرد در حالی که غرب با بوق های رســانه ای و 
روس هراســی به دنبال پنهان سازی این حقیقت از دید 

افکار عمومی جهان هستند. 
غرب در حالی ادعای جنگ اقتصادی علیه روسیه را مطرح 
می کند که مخالفت آنها با رویکرد سیاســی در قبال این 
بحران و تسلیح گســترده اوکراین عمال به بحران غذایی 
در جهان دامن زده اســت و می رود تا در نهایت جهان را 
گرفتار بحران انســانی نماید که شاید تلفات آن از کرونا و 
حتــی جنگ جهانی دوم نیز باشــد در حالی که در ظاهر 
غرب بر آن اســت تا این اقدامات را در لوای روس هراسی 

توجیه نماید. 

یادداشت

گزارش

تسـلیح  بـرای  غربی هـا  تحـرکات گسـترده  بـا  همزمـان 
اوکرایـن،  دیپلمات هـای روسـیه در نشسـت غیررسـمی 
از  گسـترده ای  شـواهد  ملـل،  سـازمان  امنیـت  شـورای 
جنایـات ارتـش اوکرایـن و گروه هـای ملی گـرا از جملـه 

شـهادت شـاهدان عینـی ارائـه کردنـد.
در نشسـت غیـر رسـمی شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد موسـوم بـه »فرمـول آریـا« ، دیپلمات های روسـیه 
شـواهد گسـترده ای از جنایات ارتش اوکرایـن و گروه های 
ملی گـرا را ارائـه کردنـد کـه به ویـژه خـروج غیرنظامیـان 
نبنزیـا«  »واسـیلی  اسـت.  کـرده  مواجـه  مشـکل  بـا  را 
نماینـده دائـم روسـیه در سـازمان ملـل تاکیـد کـرد کـه 
مقامـات اوکرایـن و حامیـان غربی آن ها تمـام تالش خود 
را می کننـد تـا ایـن حقیقـت تلـخ در کانـون توجـه قـرار 

. د نگیر
نبنزیـا از همتایـان خارجی خود خواسـت تـا توجه الزم را 
بـه ایـن واقعیت داشـته باشـند کـه ارتـش اوکرایـن بارها 
سـالح های سـنگین را در مناطـق مسـکونی مسـتقر کرده 
و از غیرنظامیـان بـه عنوان سـپر انسـانی اسـتفاده می کند 
کـه نقـض قوانیـن بین المللی بشردوسـتانه اسـت.او گفت: 
مـا دالیـل کافی بـرای این بـاور داریم که همـه این اصول 
بـه طـور سیسـتماتیک از سـوی ارتـش و شـبه نظامیان 
از  زیـادی  روایت هـای  می شـود.  نقـض  اوکراینـی 
شـاهدان عینـی دربـاره نحـوه اسـتفاده ارتـش اوکراین از 
غیرنظامیـان به عنوان گروگان و سـپر انسـانی وجود دارد.
تعـدادی از خبرنـگاران هـم برداشـت های دسـت اول خود 
را از گذرانـدن چنـد هفتـه در جمهوری هـای دونتسـک و 
لوهانسـک و مناطـق تحت کنتـرل ارتش روسـیه با حضار 
روزنامه نـگار  بیانکـی«  گذاشـتند.»جورجیو  اشـتراک  بـه 

و مستندسـاز ایتالیایـی گفـت کـه اطالعـات نادرسـت و 
تبلیغـات صرفـاً حـل و فصل منازعه را به تأخیـر می اندازد. 
وی افـزود: »مـن یـک اروپایی هسـتم. نمی خواهم شـاهد 
انتشـار اخبـار جعلـی دربـاره اروپـا باشـم«. ایـن خبرنگار 
اروپایـی بـه عنـوان نمونـه ای از ایـن دروغ هـا، اتهامـات 

حملـه روسـیه بـه تئاتـر ماریوپـل را ذکـر کرد.
بـوده  شـاهد  او  کـه  گفـت  هـم  بلغـاری  خبرنـگار  یـک 
لوهانسـک  و  دونتسـک  جمهوری هـای  مـردم  کـه 
)جمهوری هـای خودخوانـده در شـرق اوکراین که روسـیه 
به رسـمیت شـناخته اسـت( هرگـز آرزو نمی کردند بحران 
اوکرایـن بـه جنـگ تبدیـل شـود. او از مقامـات کشـورش 
خواسـت کـه از انجـام هـر کاری کـه ممکـن اسـت باعث 
بردارند.»سـلیم عـادل«  تشـدید درگیـری شـود، دسـت 
رئیـس دفتـر شـبکه لبنانـی المیادیـن در مسـکو تأکیـد 
کـرد کـه تفـاوت زیـادی بیـن برداشـت افـراد از وقایـع از 
مکان هـای امـن صدهـا کیلومتـر دورتـر از محـل درگیری 

و آنچـه واقعـاً اتفـاق می افتـد وجـود دارد. 
از سـوی دیگـر سـخنگوی وزارت دفـاع روسـیه از نابـودی 
مقادیـر زیـادی از »سـخت افـزار نظامـی« ارسـالی آمریکا 
و اروپـا بـرای اوکرایـن خبـر داد. خبـر دیگـر آنکـه وزیـر 
اروپـا  اتحادیـه  اگـر  داد  هشـدار  آلمـان  فـدرال  اقتصـاد 
تحریـم نفتـی روسـیه را تصویب کند، بخش شـرقی آلمان 

بـا کمبـود بنزیـن مواجـه خواهد شـد.
و  شـد  موضـوع  ایـن  مانـع  تـوان  » نمـی  گفـت:  هابـک 
متاسـفانه بایـد بگویم کـه واقعا کمبودهایـی وجود خواهد 
داشـت؛  احتمـاال در مـدت کوتاهـی کمبـود نفـت وجـود 
خواهـد داشـت و در نتیجـه سـوخت کمـی در دسـترس 

بـود.« خواهد 

ایـن در حالـی اسـت کـه رئیس جمهـور آمریـکا دسـتور 
ارسـال نهمیـن بسـته کمـک امنیتی بـه اوکرایـن را صادر 
کـرد تـا میـزان کمک نظامـی آمریـکا از زمان آغـاز جنگ 

بـه ۳.8 میلیـارد دالر برسـد.
در ناکامـی دیگـر بـرای آمریـکا، رئیس جمهور صربسـتان 
بـا تاکیـد بر اینکـه کشـورش به ناتـو ملحق نخواهد شـد، 
گفـت صربسـتان از نظـر نظامـی همچنـان یـک کشـور 
بـی طـرف باقـی خواهـد مانـد. الکسـاندر ووچیـچ، رئیس 
جمهـور صربسـتان، در یـک سـخنرانی خطـاب بـه مـردم 
کشـورش گفـت: »صربسـتان یـک کشـور بی طرف اسـت 
و اگـر اکثریـت موافـق تصمیـم دیگـری نباشـد، از نظـر 
نظامـی بـی طـرف خواهـد ماند. مـن از بی طرفـی نظامی 
حمایـت خواهـم کـرد.« از سـوی دیگـر سـخنگوی وزارت 
خارجـه چیـن بـا اشـاره بـه سـالروز حملـه وحشـیانه ناتو 
بـه سـفارت ایـن کشـور در هفتـم مـه 1999 تاکیـد کرد 
که سیاسـتهای تقابلی این سـازمان باعث شـعله ور شـدن 

دوبـاره جنـگ در اروپا شـده اسـت. 
سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن تاکیـد کـرد کـه مـردم 
چیـن بمبـاران وحشـیانه سـفارت پکن در بلگراد در سـال 
1999 را هرگـز فرامـوش نخواهنـد کـرد و هرگـز اجـازه 
تکـرار چنین تـراژدی را نخواهنـد داد. »ژائـو لیجیان« که 
در نشسـت خبـری هفتگـی خـود صحبت می کرد سـالروز 
بمبـاران وحشـیانه سـفارت ایـن کشـور توسـط ناتـو در 
جریـان جنـگ بالـکان را یـادآورد شـد. در این حمله سـه 
روزنامـه نگار چینی کشـته و بیـش از 20 دیپلمات چینی 
مجـروح شـدند.وی در ادامـه افـزود: ناتـو ادعـا می کند که 
یـک سـازمان دفاعـی اسـت امـا در واقع به دفعـات حقوق 
علیـه کشـورهای  عامدانـه  نقـض کـرده،  را  الملـل  بیـن 

مسـتقل جنگ بـه راه انداختـه، صلح و امنیـت بین المللی 
را تضعیـف کـرده و شـمار زیـادی از غیرنظامیـان را آواره 

کـرده و یا کشـته اسـت.
در ایـن میـان در ادامـه سیاسـت جنـگ افـروزی وزارت 
دفـاع بریتانیـا مدعـی شـده اسـت کـه روسـیه در جریان 
عملیـات نظامـی ویـژه خـود در اوکراین، تلفات سـنگینی 
نظامیـان  تریـن  حرفـه ای  و  توانمندتریـن  بیـن  در  را 
یگان هـای ارتـش خـود متحمـل شـده اسـت.خبرگزاری 
انگلیـس  ایـن خصـوص گفـت، وزارت دفـاع  رویتـرز در 
می گویـد کـه ارتش روسـیه در جریـان حمله بـه اوکراین، 
توانمند تریـن نظامیـان خـود بـا پیشـرفته ترین قابلیت هـا 
را از دسـت داده اسـت و دسـت کم پیشـرفته تریـن تانـک 
منهـدم  اوکرایـن  درگیری هـای  در   )90M-T(  روسـیه 

شده است.
از سـوی دیگـر معـاون وزیـر دفـاع آمریکا گفت کـه دولت 
بایـدن بـرای مقابلـه با روسـیه در اروپـا به عنـوان "تهدید 
حـاد بـرای سیسـتم بین المللـی" مصمم اسـت و هم زمان 
بـه مقابلـه بـا چین بـه عنـوان چالـش جهانی رو به رشـد 
کاتلیـن  می دهـد.،  ادامـه  اقیانوسـیه   – هنـد  عرصـه  در 
هیکـس، معـاون وزیـر دفـاع آمریـکا خطـاب بـه موسسـه 
رونالـد ریـگان گفت: روسـیه تهدیـدی حاد برای سیسـتم 
جنـگ  کـه  همانطـور  مـی رود،  شـمار  بـه  بین المللـی 
کنونـی آن و تاکتیک هـای وحشـیانه آن نشـان می دهـد. 
اسـتراتژی دفـاع ملی مـا کامال تهدیـدات روسـیه در اروپا 
هیکـس  حـال،  ایـن  می کند.بـا  رصـد  را  آن  از  فراتـر  و 
همچنیـن گفـت کـه ایاالت متحـده باید هم زمـان با چین 
 بـه عنـوان اصلی تریـن رقیـب اسـتراتژیک جهانـی خـود 

مقابله کند.

حقیقت یک جنگ 
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در حالی ســوئد از کشــورهای مدعی حمایت از حقوق 
بشر اســت اما اخبار و گزارش ها حکایت از آن دارد که 
بسیاری از خانواده های مسلمان سوئدی اعالم می کنند 
که سیســتم اجتماعی این کشــور با کودکان مسلمان 

بدرفتاری کرده و اقدام به ربودن آنها می کند.
به گفته اعضای این خانواده ها، دولت به کارکنان خدمات 
اجتماعــی این اختیــار را می دهد تا بــا کمک پلیس، 
کودکان را به زور از والدین خود دور کنند و بدون اطالع 

والدین، آنها را از خانه یا مدرسه با خود ببرند.
براســاس گزارش ینی شفق، کودکان ربوده شده به طور 
مســتقیم به خانه های مخفی برای بازجویی، پرورشگاه 
ها یــا مکانی برای حفاظت و حبس منتقل می شــوند 
بدون آنکه والدینشان اطالع داشته باشند. این در حالی 
است که مقامات ســوئدی، اتهامات مربوط به آدم ربایی 
را رد کرده و عنــوان کرده اند که خدمات اجتماعی این 
کشور همیشــه ایمنی و رفاه کودکان را در اولویت قرار 

داده است.
به اعتقاد بسیاری، کودکان مسلمان در سوئد درگیر نژاد 
پرســتی گسترده شــده و وارد تجارت بزرگی می شوند 
که آنها را از مادرانشــان گرفته و برای ســوئد بسیار پر 
سود اســت طوری که پرورشگاه ها پول بسیار زیادی را 
به سیستم اجتماعی کشــور برای در اختیار داشتن هر 
کــودک می دهند و هر خانــواده ای هم که یک کودک 
پرورشــگاهی را به فرزندی بپذیرد ماهانه 25 هزار دالر 
کمک دولتــی دریافت مــی کند بدون آنکــه مالیاتی 

پرداخت کند.
این در حالی است که طی روزهای گذشته ناآرامی های 

گسترده ای در شهرهای مختلف سوئد از سوی گروه های 
راســت افراطی آغاز شده اســت. ماجرا از آنجا آغاز شد 
که »راسموس پالودن«، رهبر حزب راست گرای افراطی 
دانمارک در یکی از محله های شــهرهای جنوبی سوئد 
که اکثریت جمعیت آن  را مســلمانان تشکیل می دهند، 
قــرآن مجید را به آتش کشــید. این اقــدام با اعتراض 
گسترده مســلمانان رو به رو شده است.پالودن که یک 
وکیل دانمارکی اســت و تابعیت ســوئد را نیز دارد در 
سال 2017 حزب »اســتریم کورس« را راه اندازی کرد. 
وب ســایت این حزب بر موضوع »مبــارزه با مهاجرت و 

اسالم ستیزی« تاکید ویژه ای دارد.
نکته آنکه اسالم ستیزی به امری عادی برای دولتمردان 
ســوئد مبدل شده است چنانکه در ســوئد در پی اقدام 
چهره افراطی دانمارکی به نام “راســموس پالودان” آغاز 
شــد که با اعالم قبلی اقدام به سوزاندن قرآن کریم در 
شــهرهای مختلف ســوئد کرد. در پی این اقدام موهن 
مســلمانان ســوئدی اقدام به تجمعات و اعتراضاتی در 
شهرهای مختلف ســوئد کردند که با واکنش پلیس به 

خشونت کشیده شد. 
نکته جالب این اســت که پالــودان و حزب افراطی  اش 
بــرای اجرای برنامــه هتک حرمت به قرآن توانســتند 
از مقامــات رســمی مجوز بگیرند و همیــن امر موجب 
تحریک احساســات مذهبی مسلمانان و ایجاد درگیری 
آنان با پلیس شــد. در نتیجه دامنــه اعتراضات به این 
اقدام به شــهر »نورشوپینگ« کشــیده شد که پالودان 
 قــرار بود برنامه ســوزاندن قــرآن را در آن شــهر هم 

اجرا کند.

سوئد کانون بدرفتاری سیستم اجتماعی با کودکان مسلمان
همزمان با اوج گیری مقاومت ملت فلســطین، ســران 
رژیم صهیونیســتی در واکنش به عملیات العاد به ترس 
و نگرانی خود از مقاومت فلسطین اذعان و اعالم کردند 

وارد مرحله ناامنی شده اند.
رســانه های رژیم صهیونیستی واکنش چند تن از سران 
اشــغالگر درباره عملیات چریکی که در منطقه العاد در 
شرق تل آویو انجام شد و به کشته شدن ۳ شهرک نشین 
و مجروح شــدن شدید تعدادی دیگر انجامید، را منتشر 
کردند.نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ترس 
این رژیم از افزایش ایــن عملیات ها را ابراز و اعالم کرد 
که عامالن این عملیات »برای کشتن ما بیرون آمدند و 

هدف آن ها شکستن روحیه ماست.«
روزنامه معاریو نوشــت: بنت پس از رایزنی های امنیتی 
داخلی اسرائیل، که در آن مقامات ارشد اسرائیلی شرکت 
داشتند، گفت: »کسانی که این عملیات را انجام داده اند 
و حامیان آن ها بهای آن را خواهند پرداخت«.پس از این 
عملیات، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز 
تصمیمات متعددی از جمله تصمیم برای تمدید بســته 
شدن نوار غزه و کرانه باختری اشغالی تا روز یکشنبه را 
اعالم کرد و گفت در پایــان هفته جاری مجدداً تمدید 
یا لغو بســته شدن بررســی خواهد شد.گانتس عملیات 
انجام شده را »خطرناک و عواقب آن را وخیم« توصیف 
کرد و مدعی شد: »دســتگاه های امنیتی مسئولین این 
عملیات ها را پاســخگو خواهند کــرد و آن ها را مجازات 
خواهند کرد.«همچنین رســانه های عبــری به نقل از 
خاخــام آریه مونک، مدیر کل جمعیت بیت دافئ )خانه 
گرم( اعالم کردند »وحشــت بسیار زیاد بود و العاد وارد 

چرخه ای از ناامنی و ترس شــدید شــده است.«»ایهود 
ابراز  باراک« نخســت وزیر پیشــین رژیم صهیونیستی 
نگرانی کرد که اسرائیل در معرض »نفرین« دهه هشتم 
قرار می گیرد و عمر آن پیش از هشــتادمین ســالگرد 
تأسیسش پایان یابد.ایهود باراک در مقاله ای در روزنامه 
عبری »یدیعــوت آحارانوت« نوشــت: »در طول تاریخ 
یهود، یهودیان بیش از هشــتاد سال حاکمیت نداشتند، 
مگــر در دو دوره داود و دوره حشــمونیان و در هر دو 

دوره، آغاز فروپاشی آنها در دهه هشتم بوده است«.
در ادامه بحران صهیونیست ها هیأتی از حماس به ریاست 
»موسی ابومرزوق« با سفر به روسیه با شیخ »راویل عین 
الدین« رئیس اداره دینی مســلمانان و رئیس شــورای 
مفتیان این کشــور دیدار کرد. از سوی دیگر سخنگوی 
جنبش حماس، تالش صهیونیســت ها برای ترور رهبر 
ایــن جنبش را نشــانه ســردرگمی این رژیــم بعد از 
عملیات های مقاومتی در تل آویو دانســت.»حازم قاسم« 
تاکید کرد: »این تهدیدات مبتنی بر ترور رهبران جنبش 
حماس، تهدیدات جدیدی نیســتند و ما به این غلتِک 
ترک خورده ی ]صهیونیســت ها[ عادت کردیم«. الزم به 
ذکر است نیروهای رژیم صهیونیستی پس از بی سرپناه 
کردن اعضای خانواده یکی از اسرای فلسطینی، خانه او 
را منفجــر کردند. در این میــان دولت قطر درباره طرح 
رژیم صهیونیســتی برای ساخت حدود چهار هزار واحد 
صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری هشدار داد.از 
ســوی دیگر وزیر امور خارجه امارات ضمن محکومیت 
عملیــات اخیر مقاومتــی در تل آویــو، آن را حمله ای 

تروریستی و وحشتناک خواند.

هراس روز افزون صهیونیست ها از عملیات استشهادی

همزمان با افزایش صادرات تسلیحات غربی به کی یف صورت گرفت 

مدارک جنایات اوکراین روی میز شورای امنیت

فرامرز اصغری 

رئیس کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به نیت های خبیثانه 
عربســتان ســعودی، گفت، افرادی که عربســتان به عدن فرستاده اسیر جنگی 

نبوده اند.
»عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن در گفت وگو 
با شــبکه »المیادین« گفت، پرونده اسرا، انسانی است و نباید مشمول هیچ گونه 
محاسبات سیاسی شود.وی افزود، کسانی که عربستان سعودی به عدن فرستاده 
کارگر بوده اند نه اسیر؛ رفتارهای سعودی عمدی و حاوی نیت های خبیثانه است. 
المرتضی ادامه داد، عربستان سعودی از خالل ابتکارات بشردوستانه غیرواقعی در 
تالش است که وجهه خود را بهبود ببخشد. این کشور همچنین سعی دارد تهمت 
بکارگیری استفاده از عناصر خارجی در ارتش و کمیته های مردمی یمن را به این 
نیروها نســبت دهد.  وی تأکید کرد، پرونده اســرا از پرونده های اعتمادساز است 
و هرگونــه اخاللی در آن بر پرونده های دیگر نیــز تأثیر می گذارد. این رفتارهای 

سعودی منجر به سنگ اندازی در پرونده مذکور می شود.
المرتضی از آمادگی صنعاء برای پایان کامل پرونده تبادل اســرا خبر داد و گفت، 

کمیته امور اســرا در صنعاء فقط در زمینه امور اسرای جنگی کار می کند.وی به 
شبکه »المسیره« هم گفت، عربستان به دنبال تجمیع کارگران یمنی و خارجی 
و اخراج آنها از کشورش در قالب ابتکارهای ویژه تبادل اسراست.»ترکی المالکی« 
ســخنگوی ائتالف سعودی، از پرواز اولین هواپیمای حامل اسرا به یمن خبر داد. 
در این میان مقامات دولت صنعاء ضمن انتقاد از مواضع جانبدارانه ســازمان ملل 
در پرونده تبادل اســرا با ائتالف سعودی، این سازمان را به دنبال زیبا نشان دادِن 
چهره ریاض متهم کردند.»محمد عبدالسالم« رئیس هیات مذاکره کننده جنبش 
انصاراهلل یمن امروز ضمن انتقاد از موضع ســازمان ملل در پرونده تبادل اســرا 
با ائتالف ســعودی، از این ســازمان خواست تا نقشــش را با مسئولیت پذیری و 

بی طرفی ایفا کند.طبق گزارش شبکه خبری »المیادین«، جنبش انصاراهلل یمن 
از موضع ســازمان ملل در حمایت از اعالم ائتالف سعودی مبنی بر آزادی 16۳ 
فرد بازداشت شــده یمنی، به شدت انتقاد کرده است.پیش از این ائتالف سعودی 
اعالم کرده بود که افراد آزادشــده شامل اسرای جنبش انصاراهلل یمن می شوند؛ 
در حالی که تنها 5 نفر از این افراد، اســرای جنگــی بودند.»هانس گروندبرگ« 
فرســتاده ویژه ســازمان ملل به یمن، این گام ائتالف ســعودی را تحت عنوان، 
آزادی اســرای یمنی دانسته و از آن اســتقبال کرده بود.محمد عبدالسالم طی 
پیامی توئیتری و در انتقاد از این موضع نوشــت: ســازمان ملل و فرســتاده اش 
بایــد از حمایت های کالمی از ادعاهای عربســتان و تالش برای روشــن کردن و 
زیبایی دادن به این چهره ی ســیاه ســعودی دســت بردارند؛ آن هم در خصوص 
مســائلی که هم اکنون بسیار واضح و مضحک هســتند.وی در اشاره به عملکرد 
گروندبــرگ، تاکید کرد: »او باید نقش خود را مســئوالنه و بی طرفانه ایفا کند؛ 
اما نگرش های خاکســتری و همراهــی وی با متجاوز، فقط او را به سرنوشــت 

]فرستادگان[ پیشینش، سوق می دهد.«

عربستان به دنبال اخراج کارگران یمنی 
در قالب پرونده اسرا


