
 ســوریه: منابع آگاه گزارش دادنــد که ارتش 
ســوریه درحال تحکیــم مواضع نظامــی خود در 
شــهرک »عین عیسی« در حومه شــمالی الرقه و 
شهرک »عین العرب« در حومه شرقی حلب است.
این منابع افزودند: شــهرک عین عیسی در اختیار 
عناصر گروه مسلح موسوم به "نیروهای دمکراتیک 
ســوریه" ) قســد ( قرار دارد که از حمایت آشکار 
آمریــکا برخوردارند.براســاس اعالم این شــبکه، 
»فرهاد شــامی« مدیر دفتر رسانه ای گروه مسلح 
قســد گفت: ۵۵۰ سرباز ارتش ســوریه به مناطق 

تحت سیطره قسد رسیده اند.

 چین: چین هشــدار رئیس ناسا مبنی بر اینکه 
کشورش ممکن است ماه را به عنوان بخشی از یک 
برنامه نظامی "قبضــه" کند، به عنوان یک توهین 
غیرمســؤوالنه رد و بیان کرد که همیشه خواستار 
ایجــاد جامعــه ای از ملل در فضا بوده اســت.بیل 
نلســون، مدیر ناسا در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی 
بیلد گفت: »ما باید بســیار نگران باشــیم که چین 
روی ماه فرود می آید و بگوید: االن اینجا مال ماست؛ 
شما بیرون بروید«.در پاسخ، ژائو لیجیان سخنگوی 
وزارت امــور خارجه چین گفت: این نخســتین بار 
نیســت که رئیس سازمان ملی هوانوردی و فضایی 
آمریکا حقایــق را نادیده می گیرد و در مورد چین 

غیرمسؤوالنه صحبت می کند.

 کره جنوبــی: منابع خبری اعــالم کردند که 
جنگنده های نســل پنجمی رادارگریــز آمریکا از 
پایگاهی در ایالت آالسکا برای انجام تمرین نظامی 
مشترک با جنگنده های کره جنوبی، به این کشور 
اعزام شــدند. ۶ فروند جنگنده پیشــرفته نســل 
پنجمــی »اف-۳۵« آمریکا برای انجام رزمایشــی 

مشترک، وارد کره جنوبی شدند.

 افغانســتان: انفجار بمب مغناطیســی در یک 
دســتگاه خودروی نظامی طالبان در استان قندوز 
افغانســتان چهار زخمی برجای گذاشــت. منابع 
محلی در استان قندوز اعالم کردند: این انفجار در 
شهرســتان " امام صاحب " استان قندوز به وقوع 
پیوســت که در آن یک دســتگاه رنجر )خودروی 

نظامی( طالبان هدف قرار گرفت.

 ژاپن: رسانه های روسیه گزارش کردند که ژاپن 
به بهانه جنگ اوکراین، ۵7 شــخصیت و ۶ نهاد و 
شرکت روســی را تحت تحریم قرار داد که معاون 
نخست وزیر روســیه و دو مقام منطقه خرسون نیز 
در آن لیســت قرار گرفته اند.مقام های کشور ژاپن 
به بهانه وضعیــت فعلی اوکرایــن، تحریم ها علیه 

شخصیت های روس و بالروسی را گسترش دادند.

 نارضایتی ۷۰ درصد فرانسوی ها 
از کابینه مکرون

نتایج نظرسنجی روزنامه پرشمارگان "لو فیگارو" از 
نارضایتی افزون بر 7۰ درصد فرانســوی ها از کابینه 
جدید "امانوئل مکرون" رئیس جمهور این کشــور 

حکایت دارد.
کاخ الیــزه پس از کش و قوس های فراوان ناشــی 
از ناکامی رئیس جمهور فرانســه در کسب اکثریت 
مطلق کرسی های پارلمان ملی این کشور، ترکیب 
کابینه ترمیمــی الیزابت بورن نخســت وزیر این 
کشــور را اعالم کــرد. پایگاه اطالع رســانی کاخ 
ریاست جمهوری فرانســه، فهرست اعضای کابینه 
موســوم به بــورن۲ را اعالم کرد و بر اســاس آن 
وزرا، ورزای مســئول و مشاوران رئیس جمهور روز 
دوشنبه ساعت ۱۶ به وقت پاریس )۱۸:۳۰ به وقت 
تهران( در شــورای وزیران با حضور مکرون حضور 
یافتند.در این کابینه ۱۵ وزیر مســئول و ۱۰ وزیر 
مشاور نیز با اختیارات نزدیک به وزیر معرفی شده 
اند.رئیس جمهور فرانســه پس از چالش بزرگ از 
دســت دادن اکثریت قاطع در پارلمــان، در برابر 
درخواســت  احزاب مخالف برای استعفای نخست 
وزیــر مقاومت و با تجدید اعتمــاد به وی، بورن را 
مسئول تشــکیل کابینه جدید کرد. اولیویه وران، 
وزیر سابق بهداشت فرانسه، در جریان این دومین 
تغییر و تحول در کابینه فرانســه در شــش هفته 
اخیر، ســخنگوی دولت فرانســه شــد.این ترمیم 
کابینه مجددا اولیویه وران را که بحران همه گیری 
کووید در فرانســه را مدیریت کرد، مجددا به حلقه 
نزدیک به رئیس جمهور فرانســه در ســمت رده 

باالی سخنگوی دولت بازگرداند.
همچنین مارلن شیاپا، وزیر سابق برابری جنسیتی 
در دولت فرانسه کسی اســت که قبل از انتخابات 
اخیر بــه مدیریت بخش "شــهروندی" در وزارت 
کشور فرانسه مشغول بود و در اولین ترمیم کابینه 
شــش هفته اخیر،  از ســمتش کنار رفت، اما در 
این ترمیم کابینه دوم در ســمت وزیر مشــاور در 
امور "اقتصــاد اجتماعی و همبســتگی و زندگی 
مشارکتی" به دولت فرانسه بازگشته است.در عین 
حال کریسوال زاکاروپولو، پزشک متخصص زنان که 
توســط چندین بیمار سابقش به "تجاوز جنسی و 
یا خشونت در پزشکی زنان" متهم شده بود، پست 
خود را به عنوان وزیر مشــاور در امور توســعه از 
دست داد.کلمان بون، مسئول ارشد سابق امور اروپا 
در وزارت خارجه فرانســه هم در این ترمیم کابینه 
به عنوان وزیر حمل و نقل فرانســه منصوب شــد. 
جرالد درمنن هم همچنان در سمت وزارت کشور 

فرانسه باقی  ماند اما اختیاراتش گسترده تر شد.

نیمچه گزارش

جشــن روز اســتقالل آمریکا در حالی برگزار شد که به 
رغم تقالی رســانه ها از جمله فارســی زبانان برای نشان 
دادن چهره ای امن و ارمانی برای زندگی که با برجســته 
ســازی دادن شــهروندی به یک ایرانی و آتش بازی روز 
اســتقالل صورت می گرفــت، بر اثر وقــوع تیراندازی در 
جریان مراســم در هایلند پارک در شهر شیکاگو در ایالت 
ایلینوی آمریکا ۶ تن کشــته و ۲۴ نفر زخمی شــدند. در 
همین حال مقامــات اداره پلیس شــیکاگو اعالم کردند 

بر اثر تیراندازی های مختلــف در تعطیالت آخر هفته در 
این شــهر، ۳7 نفر زخمی و 7 تن دیگر کشــته شدند. در 
همین حال آمارها نشان می دهد هر هفته دهها نفر بر اثر 
تیراندازی هــای خیابانی به قتل می رســند و در مواردی 
نیز کشتارهای دسته جمعی صورت می گیرد که به رگبار 
بســتن دانش آموزان یک مدرسه به دست یک نوجوان با 

دهها کشته و زخمی نمودی از آن است. 
یک ســازمان سوئیســی فعال در امور مربوط به مالکیت 
اسلحه در گزارشــی عنوان کرد، در ایاالت متحده آمریکا 
بــه ازای هر ۱۰۰ آمریکایــی ۱۲۰ تفنگ وجود دارد و به 
این ترتیب این کشور تنها کشــور جهان است که در آن 
تعداد تســلیحات در اختیار مردم غیر نظامی بیشــتر از 
تعداد مردم است.تحقیقات سازمان مذکور تخمین می زند 

کــه آمریکایی ها مالک ۳۹۳ میلیــون قبضه از آمار ۸۵7 
میلیون قبض ســالح موجود تحــت مالکیت غیرنظامیان 
هســتند و این رقم معادل ۴۶ درصد از این ذخیره جهانی 
مربوط به ســالح های متعلق به غیرنظامیان است.در طول 
این ۲۲ سال، بیش از ۱۰۰ مورد تیراندازی دسته جمعی 
در آمریــکا رخ داده و بیــش از ۲۰۰۰ نفــر قربانــی این 

تیراندازی ها شده اند.
نکته قابل توجــه به این وضعیت ناامنــی و بحرانی، نوع 
رفتار دولتمردان آمریکاســت چنانکه دیوان عالی آمریکا 
علی رغــم تیراندازی های خونین در این کشــور با صدور 
حکمی از آزادی حمل ســالح توسط شهروندان در اماکن 
عمومی حمایت کرد. همچنین کنگــره نیز در مصوبه ای 
دو حزبــی ادعــای مقابله با آزادی حمل ســالح را ســر 

داده، صرفا از افزایش ســن فروش ســالح به افراد باالی 
۲۱ ســال و نیز توجه به سوابق و گذشــته افراد در زمان 
فروش ســالح بســنده کرده و هیچ طرحی بــرای مقابله 
 با صدها میلیون ســالح که در دســت مردم می باشــد، 

نداشته است. 
آمارها نشــان می دهد که بســیاری از دولتمــردان کاخ 
سفید و نمایندگان کنگره رســما وابسته به کارخانه های 
اسلحه ســازی می باشند که برای حفظ منافع اقتصادی و 
سیاسی اقدامی مغایر با خواست آنها صورت نمی دهند که 
نتیجه آن نیز استمرار آزادی حمل سالح و البته خشونت 
پلیس علیه شهروندان است که ساالنه جان هزاران نفر را 
می گیرد در حالی که ســران این کشــور همچنان ادعای 

حقوق بشر سر می دهند.

یادداشت

گزارش

هنوز مدت زمان زیادی از رفتار غیر انسانی انگلیس مبنی 
بر تبعید پناه جویان به رواندا و استفاده از پابند الکترونیکی 
مجرمان برای آنانی که در انگلیس می مانند نمی گذرد که 
گزارش ها از وضعیت بحرانی و دلخراش کودکان پناه جو در 

اروپا حکایت دارد.
اروپا که خود را مهد تمدن و آزادی می داند، حتی به کودکان 
پناهجــو نیز رحم نمی کند و بــا زندانی کردن آنها صدای 
اعتــراض محافل بین المللی را درآورده اســت.به گزارش 
تارنمای خبری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، 
بازداشت، تاثیری عمیق و منفی بر سالمت و رفاه کودکان 
دارد و می تواند در طوالنی مدت بر رشــد شــناختی شان 
نیز تاثیرگذار باشــد.  کودکان در بازداشت در معرض خطر 
افســردگی و اضطراب و همچنین خشــونت و سواستفاده 
قرار دارند.کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل به 
همراه صندوق کودکان ملل متحد )یونیســف( و سازمان 
بین المللی مهاجرت در یادداشــتی به بازداشــت کودکان 
مهاجر در سراسر کشورهای اروپایی اشاره داشتند و طیفی 
از توصیه ها و پیشنهادها برای کمک به کشورها به منظور 
پایان دادن به بازداشــت کودکان را ارائه دادند.»پاســکال 
مورائو« مدیر منطقه اروپای کمیســاریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل گفت: چندین کشــور در اروپا نشان داده اند 
که جایگزین هایی برای بازداشــت کــودکان و خانواده ها 
می تواند، امن، بلندمرتبه و مقرون به صرفه باشــد و ما از 
همه کشورهای اروپایی می خواهیم این رویکردها را برای 
حمایــت از حقوق و رفاه کــودکان پناهجو و مهاجر اتخاذ 
کنند.نهادهای یاد شــده در یک بررســی مشترک در ۳۸ 
کشور در سراســر منطقه اروپا به نمونه های نگران کننده 
ای از بازداشــت کودکان دست یافتند.»افشان خان« مدیر 
منطقه ای یونیسف برای اروپا و آسیای مرکزی و هماهنگ 
کننده ویژه پاســخگویی به پناهندگان و مهاجران در اروپا 

گفت: کــودکان مهاجر، بیش از هر چیز کودک هســتند، 
صرف نظر از اینکه از کجا آمده اند و چرا خانه هایشــان را 
ترک کرده اند.وی افزود: بازداشــت کودکان هرگز به نفع 
آنها نیســت، نقض حقوق شان است و باید به هر قیمتی از 
آن جلوگیری شــود. الزم به ذکر است با نگاهی به اخبار، 
گزارش ها و آمار ســالیانه موجود در خصوص ناپدید شدن 
خیل عظیمی از کودکان اعم از اروپایی، مهاجر یا پناهنده 
این سؤال پیش می آید که چرا هنوز بسیاری از کشورهای 
این قــاره در زمره امن ترین کشــورهای دنیا جای دارند؟ 
وقتی متوجه می شویم برخی از کشورهای کوچک اروپایی 
جمعیتــی کم وبیــش یک میلیون نفــری را در خود جای 
داده اند و نگاهی هم به آمار ناپدید شدن ۲۵۰ هزار کودک 
در سال در این قاره به اصطالح امن می اندازیم به این نتیجه 

می رســیم که  مهاجرت به اروپا نه سفر به ارمان شهر که 
به جهنمی شــباهت دارد که نابودی بسیاری از خانواده ها 
را رقــم می زند. در فاصله ژانویه ۲۰۱۸ تا دســامبر ۲۰۲۰ 
میالدی ، ۱۸ هزار و ۲۹۲ کــودک مهاجر در اروپا ناپدید 
شده اند. وقتی این آمار را ریز می کنیم به رقم هولناک ۱7 
کودک مفقودی در روز می رســیم.در سال ۲۰۲۰ میالدی 
۵ هزار و 7۶۸ کودک مهاجر در ۱۳ کشــور اروپایی ناپدید 
شــدند. اکثریت کودکان ناپدیدشده در سه سال گذشته از 
مراکش به اروپــا آمده بودند اما در میان آن ها کودکانی از 
الجزایر، اریتره، گینه و افغانســتان نیز دیده می شد. حدود 
۱7 درصد کودکان ناپدید شــده تنهــا بوده اند یعنی اصال 
سرپرســتی آن ها را همراهمی نمی کرده.توسکانو ادامه داد 
که حدود ۱۳ هزار کودک بی سرپرست در سال ۲۰۲۰ در 

اروپا درخواست پناهندگی دادند که نسبت به سال ۲۰۱۵ 
که یک صد هزار نفر کودک بی سرپرست تقاضای پناهندگی 
داده بودند خیلی کمتر اســت. به همین دلیل اســت که 
ناپدید شدن ۱۸ هزار کودک در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ 
خیلی زیاد به نظر می رســد و درواقع وحشــتناک اســت.

توسکانو از بی تفاوتی مقامات مسئول در کشورهای اروپایی 
که از این آمار اطالع دارند و اقدامی نمی کنند ابراز تأســف 
می کند.نکته اینجاست که بســیاری از کشورهای اروپایی 
که میزبان گروهای مافیایی ربودن کودکان بی سرپرســت 
شــده اند به کشــورهایی ازجمله ایران اتهام نقض حقوق 

کودکان را می زنند. 
گزارش هایی از کارمندان داخــل اردوگاه در آمریکا وجود 
دارد کــه در اردوگاه فورت بلیس، کــودکان مهاجر مورد 
تجاوزهای جنســی قرار می گیرند. یک جلسه ی آموزشی 
از داخل اردوگاه که به طور مخفیانه توسط یکی از اعضای 
کارمندان داخل اردوگاه ضبط شــده بود را به دســت رس 
بی بی ســی قرار داده اســت. او گفت: »ما قباًل کارمندان را 
در حال تجاوز جنســی با کودکان خردســال دیدیم.« او، 
گفت: »وزارت صحت و خدمات انســانی نیز اشاره کرد که 
به دختران و کودکان تجاوز جنســی شــده است و بعد از 
تجاوز دخترها، آن ها از دختران تســت بارداری می گیرند 
و من، شبی شــنیدم که یکی از پیمان کاران آن تأسیسات 
را در خیمــه  ای از کودکان گرفتنــد. می دانید که او در آن 
جــا کارهایی را بــا یکی از کودکان می کــرده؛ یعنی بر او 
تجاوز می کرده.« در این میان در بســیاری از کشــورهای 
اروپایــی همچون انگلیس صرفا کــودکان پناه جو پذیرش 
و خانواده های آنها حق ورود ندارد. آمارها نشــان می دهد 
که کــودکان در اروپا و امریکا در وضعیت بحرانی به ســر 
می برند و سانســورهای خبری مانع از اشــکار شدن ابعاد 

گسترده این وضعیت شده است. 

قربانیان وابستگی دولتمردان

علی تتماج 
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در رویکردی ضد بشــری و مغایر با قوانین حقوق بشری 
و شــواهد و مدارک موجود وزارت خارجه آمریکا نتایج 
تحقیقات روی گلوله عامل قتل شیرین ابوعاقله خبرنگار 
فلسطینی را اعالم کرد و مدعی شد که به دلیل متالشی 
شــدن این گلوله، امکان ارائه ارزیابــی دقیق درباره آن 

وجود ندارد!
وزارت خارجــه آمریــکا بــر مبنای گــزارش یک تیم 
تحقیقاتی اعالم کرده که احتماالً گلوله ای که شــیرین 
ابوعاقله را به قتل رسانده از اسلحه نظامیان صهیونیست 
شــلیک شده اســت، اما دلیلی وجود ندارد که نظامیان 
صهیونیســت به صورت عمدی این خبرنگار فلسطینی 
را هدف قرار داده باشــند.تونی ابوعاقله، برادر شــیرین 
ابوعاقله در این باره تاکید کرد: نتایج اعالم شده از سوی 
وزارت خارجه آمریکا از پایه و اســاس غیر قابل پذیرش 
است.وی افزود: این مساله کاماًل روشن و واضح است که 
نظامیان صهیونیســت در جریان این حادثه، ۱۶ گلوله 
به ســوی خبرنگاران فلسطینی شلیک کرده اند که یک 
گلوله آن منجر به شــهادت شیرین ابوعاقله و یک گلوله 
دیگر به زخمی شدن یک خبرنگار فلسطینی دیگر منجر 

شده است.
در همین رابطه مقامات فلسطینی نیز دولت آمریکا را به 
تالش برای حمایت و جانبداری از رژیم صهیونیستی در 
این جنایت متهم کرده اند.گفتنی است شیرین ابوعاقله، 
خبرنگار فلســطینی شــبکه الجزیره، چند هفته پیش، 
هنگام تهیه گزارش از یورش نظامیان صهیونیســت به 
جنین، مورد اصابت نظامیان صهیونیســت قرار گرفت و 
به شهادت رسید.حماس ضمن محکوم کردن نتیجه این 
تحقیقات، تاکید کرد که این نتایج همســو با مواضع و 

روایت های دشمن صهیونیستی است و بی حرمتی آشکار 
به خون فلسطینیان و تالشی در جهت تبرئه اشغالگران 
از هرگونه عواقب و پیامد این جنایت فجیع است که دنیا 

را به لرزه درآورد. 
خبــر دیگر آنکه منابع فلســطینی از یورش گســترده 
نظامیان صهیونیســت به مناطق مختلف کرانه باختری 
و درگیری هــای مســلحانه در جنیــن خبــر دادند.از 
ســوی دیگر ده ها شهرک نشــین صهیونیست از سمت 
باب المغاربه به صحن های مسجداألقصی در شهر قدس 
اشــغالی یورش بردند. اداره اوقاف اسالمی قدس اعالم 
کرد که شهرک نشینان صهیونیست تحت حراست شدید 
نیروهای پلیس رژیم اشــغالگر اســرائیل به این مسجد 
مقــدس یورش بــرده و اقدام به اجــرای آئین تلمودی 
کردند.نیروهای اشغالگر صهیونیست در راستای سیاست 
های ســرکوبگرانه خود علیه فلسطینی ها در ماه گذشته 
میالدی هزاران مورد از تجاوز را در حق فلســطینی های 
ســاکن در کرانه باختری و قدس اشغالی مرتکب شدند.
بر اســاس گزارش صادره از مرکز اطالعات فلســطین؛ 
۲۵۱۰ مــورد از اقدامات تجاوزکارانه توســط نیروهای 
صهیونیستی در ماه ژوئن گذشته ثبت شده که بارزترین 
آن ها شــهادت ۱۳ فلسطینی بوده اســت.این گزارش 
همچنین به ۲۰۴ مورد تخریب منازل و ۴۸۳ یورش به 
مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشــغالی و بستن 
۱۴ منطقه اشاره کرده است. خبر دیگر آنکه منابع عبری 
با اشــاره به تنش فزاینده میان تل آویو و مســکو، خبر 
دادند روســیه به »آژانس یهود« در این کشــور دستور 
داده اســت تمام فعالیت های خود را در خاک روســیه 

متوقف کند.

پایمان شدن خون »ابوعاقله« در حقوق بشر آمریکایی
بســیاری از کشــورهای اروپایی در حالی درگیر بحران 
تورم، کمبود مواد غذایی و انرژی شــده اند که نســخه 
ســران غرب برای رفع این بحران ها ادامه جنگ افروزی 

در اوکراین است. 
قفســه های فروشــگاه ها در هلنــد به دلیــل اعتراض 
کشاورزان و مسدود شدن ورودی انبارهای مواد غذایی با 
تراکتورهای آنها، خالی شد.اقدامات هماهنگ کشاورزان 
در اعتراض به سیاســت های زیســت محیطی مقامات 
هلند در شــامگاه دوشنبه، قفســه های سوپرمارکت ها و 
فروشگاه های این کشــور را از مواد غذایی خالی کرد.به 
نوشته وبگاه »ریانووســتی«، تعداد زیادی از کشاورزان 
ســوار بر تراکتورهای خود انبارهای مواد غذایی متعلق 
به شــرکت های بزرگ زنجیره ای را در شــهرهای آلمر، 
آلکمار، بردا، بیلن، دونتر، زووله، نایمگن و چندین شهر 
دیگر مسدود کردند.در تعدادی از سوپرمارکت ها در مرز 
با آلمان، قفسه محصوالت نانوایی و شیرینی، سبزیجات 
و بســتنی به طور کامل خالی شد.خبرنگار ریانووستی از 
هلند گزارش داد: »مردم محلی خوش شــانس هستند 
کــه دمای منطقه معتدل اســت و بیــش از ۲۰ درجه 
نیســت. مقامات به شــهروندان توصیه کردند از وسایل 
نقلیه عمومی برای رســیدن به فرودگاه ها استفاده کنند 
زیرا اکثر بزرگراه ها توســط معترضان بسته شده بود«.
آمریکا نیز رکورد تورم ۸.۶ درصدی را شکســت و تورم 
در  انگلســتان ۹ درصد شده اســت.طی ماه ژوئن سال 
جــاری نرخ تورم در کره جنوبی بــه باالترین میزان در 
۲۴ ســال گذشــته رســید و از زمان وقوع بحران مالی 
در آســیا بی سابقه بوده اســت.برای نخستین بار در ۳۰ 
ســال گذشــته تراز تجاری آلمان که اقتصادش عمدتا 

مبتنی بر صادرات اســت، منفی شــد.در حالی که طی 
ماه می صادرات آلمــان ۰.۵ درصد پایین آمده، واردات 
این کشور ۲.7 درصد رشــد کرده است. نسبت به سال 
گذشــته هم صادرات آلمان ۱۱.7 درصــد باال رفته اما 
واردات این کشــور رشــدی ۲7.۸ درصــدی را                            به ثبت 
رسانده است.دفتر آمار ملی اســپانیا اعالم کرد که نرخ 
تورم در این کشور دو رقمی شده و به باالترین میزان در 
۳7 سال گذشته رسیده است.در این میان بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، بحران انرژی 
در اتحادیه اروپا بهایی اســت که ایــن بلوک باید برای 
"دفاع از دموکراسی" و پایان دادن به نفوذی که روسیه 
بر تصمیم گیری سیاسی بروکســل دارد، پرداخت کند. 
الزم به ذکر اســت در پی اعتراضات علیه افزایش قیمت 
سوخت در انگلیس، ولز و اســکاتلند، مقامات انگلیسی 
چندین تن از معترضان را دســتگیر کردند. در حالی که 
ســران انگلیس نیز بر ادامه جنگ اوکراین تاکید دارند. 
معاون رییس شورای امنیت ملی روسیه گفت: در صورت 
اجرایی شــدن پیشــنهاد ژاپن برای تعیین سقف قیمت 
جهت خرید نفت روســیه، قیمت ها می تواند به ۳۰۰ تا 
۴۰۰ دالر در هر بشکه برسد.در همین حال وزیر خارجه 
روســیه گفت که ناتو می خواهد برای نفــوذ به دریای 
ســیاه، از "بحران غالت" استفاده کند. سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه در یــک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با همتای ونزوئالیی خود عنوان داشت: »تالشها 
برای افزایش مشکالت ناشی از صادرات غالت اوکراینی 
غیرقابل قبول اســت. غرب می خواهد ساز و کاری مبنی 
بر کنترل صادرات ایجاد کند و این تالش غرب به منزله 

ورود نیروهای ناتو به دریای سیاه است.«

تشدید جنگ اوکراین نسخه غرب برای حل بحران اقتصادی

قربانیان حقوق بشر غربی که هرگز دیده نمی شوند

روزگار تلخ کودکان پناهجو در بازداشتگاه های اروپا

 رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی گفت که ملت یمن با نبردی مواجه 
هستند که نتیجه آن آزادی و سربلندی یمن است.

مهدی المشــاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی اظهار کرد: دوران 
قیمومیت بر یمن به ســر آمده است و ما برای اینکه کشور به آزادی و استقالل 
برسد خون بســیار داده ایم.وی گفت: ما این فرصت را داریم که کشور خود را با 
تفکر و جهت گیری میهن پرســتانه، به دور از قیمومیت و با عزت و اســتقالل 
بسازیم.المشاط همچنین از تهیه طرح کلی یمن برای سال ۱۴۴۴ هجری قمری 

و آمادگی آن برای اجرا در ابتدای سال آتی هجری قمری خبر داد.
رئیس شــورای عالی سیاســی یمن در ادامه به نقش محوری و مهم پارلمان این 
کشور در تحقق اهداف موردنظر در طرح مذکور اشاره کرد.المشاط تاکید کرد: ما 
با نبردی محوری روبرو هســتیم که نتیجه آن آزادی و عزت کشورمان است.این 

مقام یمنی همچنین ادامه داد: ما کســانی هستیم که با فساد مبارزه کردیم، ما 
بودیم که مقاومت کردیم و کشورمان را از زیر صفر ساختیم و هیچکس نمی تواند 

چیزی را به ما دیکته کند.
همچنین رهبر جنبش انصاراهلل یمن در پیام تســلیتی به مناســبت درگذشت 
دبیر کل انجمن علمای، به نقش بارز این عالمه فقید در خنثی ســازی طرحهای 
خصمانه آمریکا و دشمنان اشــاره کرد.عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل 
یمن در پیامی درگذشــت عبدالســالم الوجیه دبیر کل انجمن علمای یمن را به 
ملت یمن و امت اسالمی تسلیت گفت. وی همچنین به خانواده و خویشاوندان و 

دوستان و نزدیکان عبدالسالم الوجیه تسلیت گفت و برای آنها صبر مسألت کرد.
رهبر جنبش انصاراهلل یمن به تجلیل از شــخصیت دبیر کل فقید انجمن علمای 

یمن پرداخت و او را حامی حق و ضد ظالمان و دشمنان خدا دانست.
رهبــر جنبش انصاراهلل یمن در ادامه افزود: عالمــه فقید نقش بارزی در خنثی 
ســازی توطئه های دشــمنان امت اســالم و طرح های خصمانــه آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی دانســت. وی تاکید کرد: مواضع عالمه فقیــد در مقابله با تجاوز 
آمریکایــی و ســعودی علیه یمن و در قبال موضوعات امت اســالمی و در رأس 
آنها مســاله فلسطین، بارز و برجسته بود.خبر دیگر آنکه منابع خبری از کشته و 
زخمی شــدن دهها نفر بر اثر انفجارهایی در جنوب یمن خبر دادند. بر اثر وقوع 
انفجارهایی در مرکز فروش سالح در شهر لودر در استان ابین یمن ۵ نفر کشته 

و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.

دوران قیمومیت بر یمن به سر آمده است 


