
بی کفایتی دولت انگلیس در کنترل 
بحران کرونا 

همزم��ان ب��ا ش��دت گرفتن م��وج جدی��د کرونا و 
اعتراض��ات مردمی به بی کفایت��ی دولت انگلیس در 
مقابله با کرونا، »ِکر اس��تارمر« ب��ا توجه به افزایش 
ش��یوع کرونا در انگلیس و قرار گرفتن این کشور در 
آستانه اعمال محدودیت های سختگیرانه تر و احتمال 
قرنطینه، گفت کابینه جانس��ون کنت��رل امور را از 
دس��ت داده است. در پی افزایش شمار ابتال به کرونا 
در انگلیس، »ِکر استارمر« رهبر حزب کارگر انگلیس 
امروز سه ش��نبه گفت که کابینه این کش��ور کنترل 
بحران کرونا را از دس��ت داده است. پیش تر »مایکل 
گوو« وزیر کابینه انگلیس از مردم این کشور خواست 
در ص��ورت امکان دورکاری کنن��د و گفت »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس محدودیت های جدید 
برای مقابله با شیوع کرونا اعمال خواهد کرد.استارمر 
در انتق��اد از عملکرد دول��ت انگلیس گفت: به جای 
تحت کنترل درآوردن، دولت کنترل را از دست داده 
است. سیس��تم آزمایش ما درست وقتی که بیش از 

همیشه به آن نیاز داشتیم، نابود شد.
در اعتراض��ات مردم انگلی��س علیه محدودیت های 
کرونای��ی در میدان »ترافال��گار« لندن، هزاران نفر 
حض��ور یافتن��د و در چندین م��وارد اعتراضات به 
درگی��ری میان معترضان و پلیس منجر ش��د. این 
در حالی اس��ت که م��وارد ابتال به بیماری کرونا در 
این کش��ور به ۴۰۰ هزار نفر رسیده و آمار فوتی ها 
۴۱ هزار و ۷۸۸ نفر اس��ت. انگلیس به لحاظ تعداد 

قربانیان در جایگاه پنجم جهان و اول اروپاست. 

نیمچه گزارش

دموکراسی یا بازی رنگ ها؟

بالروس طی هفته های اخی��ر به یکی از محورهای 
بحران خیز جهانی مبدل شده است چنانکه در کنار 
فضای ناآرام سیاسی و اجتماعی در داخل در خارج 
از مرزهایش نیز به یکی از مس��ائل مهم مبدل شده 
اس��ت چنانکه حتی اتحادیه اروپا در قبال آن اقدام 
به برگزاری نشست کرده اس��ت. بحران زمانی آغاز 
ش��د که به دنبال برگزاری انتخابات ماه گذشته در 
بالروس که به پیروزی الکساندر لوکاشنکو با کسب 
هش��تاد درصد آرا منجر شد، سوتالنا تیخانوفسکایا 
تنها ۱۰.۱۲ درصد آراء انتخاباتی را به دس��ت آورد 
اما تاکنون نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالروس 
را به رس��میت نشناخته و پس از گریختن از کشور 
خواستار س��رنگونی لوکاشنکو ش��ده است. بحران 
سیاسی و اعتراضات خیابانی در حالی آینده سیاسی 
این کش��ور را در ابهام قرار داده است که یک سوال 
مطرح می ش��ود و آن اینک��ه آیا این وضعیت امری 
داخلی ب��وده یا آنک��ه برگرفت��ه از مطالباتی ورای 
مرزهای این کشور است؟ پاسخ به این پرسش را در 
مواضع فس��کایا می توان جستجو کرد. همزمان باب 
برگزاری نشست اتحادیه اروپا، سوتالنا تیخانوفسکایا 
رهبر مخالفان بالروس که به خارج از کشور گریخته 
اس��ت از اتحادیه اروپا خواس��ت اق��دام جدی علیه 
مقاماتی که به گفته او در انتخابات جعلی و سرکوب 
معترض��ان دس��ت دارند اتخاذ کن��د و آنها را تحت 
فشار قرار دهد.وی به خبرنگاران گفت: تحریم ها در 
نبرد ما خیلی مهم و بخش��ی از فش��اری اس��ت که 
می تواند مقامات بالروس را به گفت وگو با ش��ورای 
مخالفان بکش��اند. این نوع س��خنان نشان می دهد 
که اوال مطالبات مطرح شده ورای اهداف انتخاباتی 
اس��ت چنانکه وی خواستار تحریم کشورش شده و 
این تحریم عمال فش��ار بر مردم بالروس اس��ت. در 
همین حال در خواس��ت وی از اتحادیه اروپا یادآور 
تحوالت مش��ابهی است که طی سالهای گذشته در 
کشورهای دیگر روی داده است. در ونزوئال گوایدو با 
رد پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری از 
آمریکا و اروپا برای تحریم ونزوئال و سرنگونی مادوو 
کمک گرفته اس��ت. در اوکراین نیز در سال ۲۰۰6 
یولیا تیموش��نکو انقالب نارنجی را برای س��رنگونی 
نظ��ام حاکم به بهانه رد نتای��ج انتخابات رقم زد که 
در نهایت نیز به اذعان خودش، برگرفته از خواست 
غرب بود. جالب توجه آنکه وی بعدها اذعان کرد که 
غ��رب به هیچ ک��دام از وعده هایش عمل نکرد و در 
نهایت اوکراین را در برابر مش��کالت تنها گذاش��ت. 
با توجه به این ش��رایط می ت��وان گفت که بالورس 
امروز گرفتار تکرار کودتاهای رنگی ش��ده است که 
بخش��ی از آن در رقابت میان اروپا و روسیه است و 
بخش��ی نیز برگرفته از سیاست سلطه گرایانه اروپا 
که به دنبال شکل گیری دولتهای دست نشانده در 

کشورهای هدف هستند. 

یادداشت

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

یم��ن طی س��الهای اخیر به عنوان س��رزمینی ش��ناخته 
می شود که به رغم محاصره شدید که می رود تا فاجعه ای 
انسانی با میلیون ها قربانی را رقم زند مواجه است، توانسته 
به س��نبل مقاومت و ایس��تادگی در برابر متجاوزات مبدل 

گردد. ملتی که  ۱6 فوریه سال ۲۰۱۱ سرآغاز روزی مهم 
را ثب��ت کردن��د. روزی که قیامی سراس��ری را در مفهوم 
بیداری اسالمی آغاز کردند. این قیام در پایان به سه دهه 
حاکمیت عل��ی عبداهلل صالح در یمن پای��ان داد. چنانکه 
حرکت های مردمی در کش��ورهایی مانن��د مصر، تونس، 
لیب��ی با ع��دم ثبات داخل��ی و دخالت خارجی از مس��یر 
صحیح خارج و یا دچار س��کون شدند در یمن نیز همین 
وضعی��ت پیش آمد چنانکه منص��ور عبدربه هادی معاون 
صالح قدرت را در دست گرفت که نتیجه آن ادامه  سلطه 

سعودی و آمریکا بر این کشور بود. 
 اما آنچه در یمن روی داد و آن را از سایر کشورها متفاوت 
س��اخت احی��ای دوباره حرکت ه��ای مردمی ب��ود که در 
س��پتامبر ۲۰۱۴ آغاز شد. نکته بس��یار مهم در این مرحله 
آن بود که مردم تحصن های سراسری را صنعا پایتخت آغاز 
کردن��د در حالی که جریان انصاراهلل را محور اصلی رهبری 

قیام قرار دادند. انصاراهلل که شاخه سیاسی و نظامی حوثی 
ها و ش��یعیان یمن اس��ت محوریت فعالیت آن در منطقه 
صعده بود اما به خواست مردم به سراسر یمن گسترده شد. 
ویژگی رفتاری انصارهلل این اس��ت که از یک س��و به مردم 
تکیه داش��ت و از س��وی دیگر برای وحدت سراسری یمن 
تالش ک��رد چنانکه انصاراهلل زمینه س��از امضای توافقنامه 
صلح و مش��ارکت در میان تمام گروه های یمنی ش��د که 
می توانس��ت ثبات و ارامش را بر کشور حاکم سازد. اکنون 
6 س��ال از آن زمان می گذرد در حالی که از یک سو مردم 
در کنار نیروهای مقاومت و ارتش برای حفظ دستاوردهای 
انقالبشان جان فشانی می کنند و در نقطه مقابل آن ائتالفی 
آمریکایی- س��عودی برای کشتار و نابودسازی یمن از هیچ 
اقدامی فروگذار نیس��ت. س��عودی در اوایل سال ۱39۴ با 
ادعای مقابله با تروریس��م و حمایت از دولت فراری به این 
رژیم ، حمالت گس��ترده ای را به یمن آغاز کرد. از آغاز این 

تجاوز که به کمک آمریکا، انگلیس و فرانسه صورت گرفت 
تا به امروز دستاورد سعودی را در یک واژه می توان خالصه 
کرد و آن کش��تار مردم و نابودی زیر ساخت های یمن بوده 
اس��ت. در نقطه مقابل مردم یمن با وحدت و یکپارچگی در 
قال��ب نیروهای مردمی و ارتش در برابر تجاوزات س��عودی 
ایستادگی کردند. مقاومتی که موجب شد تا ائتالف سعودی- 
آمریکایی در حوزه نظامی ، سیاسی با شکست های سنگینی 
مواجه ش��ود. این شکس��ت ها اما به همین جا پایان نیافت 
و یمنی ها ابعاد جدیدی از شکس��ت را به سعودی تحمیل 
نموده اند و آن شکس��ت در عرصه دیپلماتیک است. در این 
میان سکوت مجامع جهانی و کشورهای مدعی حقوق بشر 
در برابر جنایات ائتالف س��عودی و نیز محاصره همه جانبه 
یمن موجب شده تا ۲۰ میلیون نفر با بحران غذایی مواجه 
باشند اما مقاومت مردم یمن ادامه یافته و حاضر به تسلیم 

شدن در برابر متجاوزان نیستند. 

یادداشت

گزارش

مراس��م هفتاد و پنجمین س��الگرد تاسیس س��ازمان ملل 
متح��د در حالی به دلیل ش��رایط کرونایی در فضای ویدئو 
کنفراس برگزار می شود که بسیاری از سران کشورها ضمن 
معرفی آمری��کا به عنوان بزرگترین تهدی��د کننده صلح و 
امنیت جهان خواس��تار تغییرات بنیادین در س��ازمان ملل 

بویژه حذف حق وتو شده اند.
نشست امسال سازمان ملل متحد در حالی برگزار می شود 
که ش��رایط کرونایی و عدم حضور سران و مقامات کشورها 
در این نشست حال و هوای دیگری به آن داده است با این 
وجود یک اصل در این میان مشترک است و آن تاکید چند 
باره بسیاری از حاظران بر غیر عادالنه بودن تقسیم ساختار 
قدرت در سازمان ملل بویژه عملکردهای یک جانبه آمریکا 
تاکید و خواستار تغییر در این وضعیت ناعادالنه شده اند.  

در همی��ن چارچوب وزیر خارجه کوبا ضمن انتقاد ش��دید 
از سیاس��تهای خصمانه آمریکا علیه برخی کشورها تصریح 
ک��رد که رفتاره��ای غیرمس��ئوالنه این کش��ور بزرگترین 
تهدی��د برای صلح و امنیت جهان به ش��مار می رود."برونو 
رودریگ��ز" در نشس��تی مجازی با حضور مقامات سراس��ر 
جه��ان همزمان با هفتادوپنجمین نشس��ت مجمع عمومی 
س��ازمان ملل خاطر نش��ان کرد: چندجانبه گرایی و قوانین 
بین المل��ل از س��وی آمریکا مورد تهدید هس��تند.رودریگز 
ضمن انتقاد ش��دید از سیاس��تهای خصمان��ه آمریکا علیه 

کش��ورش طی چند دهه اخیر عنوان کرد که واش��نگتن با 
چنین سیاستهایی و تش��دید محاصره اقتصادی، تجاری و 
مال��ی کوبا، حقوق مردم این کش��ور را نقض کرده اس��ت.
وی افزود: دولت آمریکا با بی ش��رمی در همکاری های ما 
با دیگر کش��ورها در امور پزش��کی و درمانی اختالل ایجاد 
می کند. واش��نگتن در مراودات پزشکی کوبا با کشورهایی 
که خودشان درخواست این همکاری ها را دارند، کارشکنی 

می کند. این نقض حقوق ملت هاست.
آنتونی��و گوترش دبیرکل س��ازمان ملل متحد هم با حضور 
در س��الن مجمع عمومی، پی��ام خود را به صورت حضوری 
ارائه کرد و گفت: من از تعهد مجمع عمومی هفتاد و پنجم 
برای احیای مجدد چندجانبه گرایی استقبال می کنم. نارندا 
مودی که کش��ورش داعیه عضویت دائم در شورای امنیت 
را در س��ر می پروراند و البته ش��کافی با پاکستان را هم به 
نمایش گذاشته است، در پیام ویدئویی ارسالی خود، گفت: 
بدون اصالحات جامع، سازمان ملل با بحران اعتماد مواجه 
اس��ت. برای جهان تودرتوی امروزی، ما نیازمند یک چند 
جانبه گرایی اصالح شده که واقعیت های امروزی را منعکس 
سازد، به همه صدا بدهد و به چالش های معاصر و رفاه انسان 
بپردازد، هس��تیم. ش��ی جین پینگ رئیس جمهوری چین 
هم در پیام ویدئویی خود از تعهد چین به چند جانبه گرایی 
س��خن گفت و برخالف اظه��ارات آمریکایی ها اظهار کرد: 

س��ازمان ملل متح��د، آرمان بیش از هف��ت میلیارد نفر را 
برای زندگی بهتر ترس��یم می کند و منش��ور سازمان ملل 
متحد همچنان تضمین مهمی برای صلح و توس��عه جهانی 
اس��ت.وی ادامه داد: چین به هم��کاری و حمایت از منافع 
مش��ترک همگانی متعهد است همانگونه که از منافع خود 
محافظت می کند. آنچه باید انجام دهیم جایگزینی تعارض 
با گفت وگو ، اجبار با مشاوره و حاصل جمع صفر با برد-برد 
است.آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در سخنانی ویدئویی به 
مناسبت گرامیداشت هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس این 
س��ازمان تاکید کرد، س��ازمان ملل "باید با توسعه یافتگی 
بیشتر بتواند خود را با چالشهای جهانی قرن بیست و یکم 
تطبی��ق دهد." مرکل تصریح کرد، منافع کش��ورهای عضو 
می توانند مانع کارکرد مناسب نظام سازمان ملل شوند.امیر 
قطر در س��الروز تاسیس س��ازمان ملل بر لزوم اصالح نظام 
داخلی ش��ورای امنیت و مکانی��زم اجرای قطعنامه های آن 
تاکی��د کرد.وی همچنین تاکید کرد، باید بازنگری در نظام 
داخلی ش��ورای امنیت صورت گیرد چراکه حق وتویی که 

کش��ورهای عضو دائم از آن برخوردارند بیشتر مواقع باعث 
ناتمام ماندن و به تعلیق درآمدن مس��ائل امنیتی مشترک 

می شود.
الوروف وزیر امور خارجه روس��یه درس��خنانی به مناسبت 
هفتادوپنجمین س��الگرد تاسیس س��ازمان ملل گفت، دنیا 
از اخت��الف خس��ته و نیازمند همکاری چند جانبه اس��ت.

الوروف عن��وان کرد: متاس��فانه ام��روز در مناطق مختلف 
جهان نزاع های مس��لحانه همچن��ان ادامه دارند. همچنین 
تهدیدهای حاد زمان ما ش��امل تروریسم بین المللی، مواد 
مخدر و جرائم س��ایبری و تغییرات آب و هوایی نیز به آنها 
اضافه ش��ده اند. امس��ال یک چالش حاد دیگ��ر نیز به این 
فهرس��ت اضافه ش��د: همه گیری کروناویروس که موجب 
پدید آمدن بحرانی جدی در حوزه های اجتماعی-اقتصادی 
و دیگر حوزه ها شده اس��ت.وزیر امور خارجه روسیه تاکید 
کرد، اختالفات فزاینده همچنان که برخی کش��ورها منافع 
قانونی کش��ورهای دیگر را نادیده می گیرند هر سال کار را 

برای پاسخ به چالشهای جهانی دشوارتر می سازد.

انقالب ماندگار یمن 
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آمریکا به تحریم اعتیاد دارد
س��خنگوی کرملین در واکنش به ادعای وزیر خارج��ه آمریکا برای اعمال 
تحریم علیه روس��یه به دلیل ماجرای مسمومیت ادعایی شخصیت منتقد 
دولت روسیه، گفت که واشنگتن به تحریم اعتیاد دارد. »دیمیتری پِسکوف، 
به ادعای »مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا برای اعمال تحریم علیه 
روسیه به دلیل ماجرای مسمومیت ادعایی »الکسی ناوالنی«، شخصیت منتقد 
دولت روسیه واکنش نش��ان داد.  پسکوف در این خصوص به خبرنگاران گفت 
کرملین درباره اظهارات مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا نظری نخواهد داد. وی در 
ادامه گفت واش��نگتن »به تحریم اعتیاد دارد« و این موضوع شناخته شده است اما 
دیگر کشور ها آن را تشخیص نمی دهند. سخنگوی کرملین همچنین گفت مسکو در 
بررسی ماجرای مسمومیت ادعایی ناوالنی دچار مشکل شده است، زیرا برخی شواهد 

از روسیه خارج شده اند و برلین نیز اطالعاتی را درباره این ماجرا ارائه نکرده است.

راز خیانت حکام عرب به فلسطین 
دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در سخنانی اعالم کرد که حکام 
عرب از رهگذر عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی به دنبال حفظ 
کرس��ی های خود هستند.  علی قره داغی از اقدام کشورهای عربی در 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد. وی گفت: 
حکام عرب از رهگذر عادی س��ازی روابط با صهیونیستها به دنبال حفظ 
کرس��ی های خود هس��تند. وی اعالم کرد: طبیعی است حکامی که به ملت 
های خود اعتماد ندارند، در پیروی از اربابانش��ان به دنبال حفظ کرس��ی و تاج و 
تخت خود هستند.وی همچنین از آن دسته از کشورها که با عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند، قدردانی به عمل آورد. پیشتر رئیس جمهور 
الجزایر اعالم کرده بود که این کش��ور تحت هیچ شرایطی به عادی سازی روابط 

با صهیونیستها نخواهد پرداخت.

کمک جهانی برای بازگشت آوارگان سوری 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در هفتاد و پنجمین سالروز تاسیس 
س��ازمان ملل از جهان خواس��ت به بازگش��ت امن آوارگان س��وری به 
سرزمین ش��ان کم��ک کنند.عون افزود: کش��ور ما خود ب��ا بحران های 
بی سابقه ای مواجه است و هرگز قادر به ادامه میزبانی از آوارگان سوری 
نخواهد بود. وی گفت: لبنان که جزو ۵۰ کش��وری است که در تاسیس 
سازمان ملل و ایجاد ساختار حقوق بشر نقش داشته از این فرصت استفاده 
ک��رده و مجددا بر پایبندی اش به اصول واالی س��ازمان ملل تاکید می کند.عون 
گفت: طی بحران هایی که کش��ورمان با آن مواجه ش��د س��ازمان ملل از طریق 
یونیفل و مش��ارکت نهادهایش در بازس��ازی و توس��عه به ما کمک کرد و من از 
این سازمان و کشورهایی که به ما برای مقابله با پیامدهای انفجار بندر بیروت و 

بحران اقتصادی و مالی کمک کردند، قدردانی می کنم.

در هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل تاکید شد

آمریکا، بزرگترین تهدید علیه 
صلح و امنیت

مهسا شاه محمدی 

مدیترانه در گرداب تنش
 اروپا و ترکیه 

تنش��ها میان آنکارا و اروپا همچنان رو به افزایش اس��ت چنانکه رئیس جمهور 
ترکیه ضمن تاختن به »شکست« س��ازمان ملل برای حل بحران  های سوریه، 
یمن و مقابله با ویروس کرونا، در زمینه تنش ها در شرق مدیترانه هشدار داد، 

آنهایی که با ترکیه خصومت می کنند، قبر خودشان را می کنند.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه از س��ازمان ملل به دلیل ناکامی در 
موضوع مقابله با شیوع کووید-۱9 )ویروس کرونا( بشدت انتقاد کرد و همچنین 
به یون��ان و حامیان غربی او در زمینه تنش ها در ش��رق مدیترانه درباره تداوم 
خصومت با ترکیه هش��دار داد. اردوغان با انتقاد از عملکرد و اقدامات س��ازمان 
ملل در زمینه مقابله با همه گیری کرونا در جهان گفت: »س��ازمان ملل یک بار 
دیگر شکست خورد«. رئیس جمهور ترکیه بعد از نشست کابینه در آنکارا تصریح 
کرد: »سازمان ملل چندین هفته بعد از همه گیری )ویروس کرونا( به وجود آن 
اذعان کرد اما اقدامات ضروری به منظور مقابله با همه گیری یا مواجه ش��دن با 
ش��رایط انجام نداد«. اردوغان همچنین ادامه داد: »سازمان ملل که در تک تک 
جبهه ها از س��وریه گرفته تا بحران انسان دوستانه در یمن تا تحوالت در مناطق 
بی ثبات از قبیل آفریقا و آمریکای جنوبی شکس��ت خورده است، یک بار دیگر 
در دوره همه گیری )کرونا( هم شکس��ت خورده اس��ت«. از س��وی دیگر وزارت 
خارجه ترکیه با انتقاد ش��دید از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ش��رکت های 
این کشور که در لیبی فعالیت می کنند، آن را مصداق دورویی و استانداردهای 
دوگانه اروپا دانست. تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر یک شرکت 
ترکیه ای به دلیل حضور در بحران لیبی، با واکنش تند دولت آنکارا مواجه شد. 
وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تحریم های اتحادیه 
اروپا، گفت این مسئله، استاندارد دوگانه و موضع مغرضانه آنها را نشان می دهد. 
اتحادیه اروپا اموال شرکت کشتی رانی »آوراسیا« را، که شناور باری آن سه ماه 
پیش در س��انحه دریایی با یک کشتی جنگی فرانسوی در عملیات ناتو دخیل 
بود، توقیف کرد. اتحادیه اروپا این ش��رکت را به استفاده از کشتی مذکور برای 
قاچاق تسلیحات به لیبی متهم کرده اما آنکارا با تکذیب این ادعا، می گوید که 

این شناور فقط در حال حمل کمک های بشردوستانه به لیبی بود.

افغانستان همچنان در بند 
روزهای خونین 

حضور اش��غالگران همچنان موجب استمرار بحران امنیتی در افغانستان است 
چنانکه به رغم مذاکرات صلح طالبان و دولت مرکزی در قطر، بر اساس اعالم 
مقامات امنیتی افغانستان، در درگیری های شبانه نیروهای دولتی با طالبان در 

مناطق مختلف این کشور دستکم ۵۷ نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند.
 خونین تری��ن روز افغانس��تان از زمان آغ��از مذاکرات دوحه )ح��دود ۱۰ روز 
قبل( با کش��ته ش��دن ۵۷ نیروی امنیتی این کشور در درگیری با طالبان رقم 
خورد.در همین رابطه »س��ید محمد سادات« معاون والی والیت ارزگان گفت: 
خونین ترین درگیری های یکش��نبه ش��ب در این والیت روی داده که طی آن 
۲۴ نفر از نیروهای دولتی در حمله جنگجویان طالبان به مراکز بازرسی پلیس 
کش��ته ش��دند.رویترز نیز به نقل از برخی مقامات محلی نوشت که درگیری ها 
و تلف��ات در والیت های تخار، هلمند، کاپیس��ا، بلخ، میدان وردک و قندوز نیز 
گزارش شده اس��ت.به گفته منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، طالبان در 
این والیت س��ه عضو ریاس��ت امنیت ملی را نیز به گروگان گرفته اس��ت.این 
در حال��ی اس��ت که طالبان تلف��ات نیروهای خود را تأیید نک��رده اما به گفته 
»عبدالهادی جمال« س��خنگوی نیروهای امنیتی افغانس��تان در پامیر، ۵۴ تن 
از شورشیان در درگیری های یکشنبه شب در والیت های قندوز، تخار و بغالن 
کشته شده اند. »محب اهلل شریف زی« سخنگوی والیت میدان وردک نیز گفت 

که در جریان درگیری ها ۲6 جنگجوی طالبان کشته شده اند.
الزم به ذکر اس��ت هیات های دولت افغانس��تان و گ��روه طالبان پس از 9 روز 
مذاکرات بین االفغانی هنوز بر س��ر دس��تورالعمل مذاکرات رسمی صلح توافق 
نکرده اند. ماهیت نظام سیاسی در قانون اساسی و مذهب رسمی کشور از جمله 
اختالف نظرها است.هیات های دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر موارد مهم 
دس��تورالعمل مذاکرات صلح که بیش��تر از ۲۰ ماده را در بر می گیرد، اختالف 
نظر دارند. عاجل ترین مس��ئله جامعه افغانس��تان توافق بر سر آتش بس پایدار 
است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در یک مصاحبه با 
شبکه "طلوع نیوز" گفته است تا هنگامی که مذاکره کننده گان دربارۀ علت های 

جنگ به توافق نرسند، این گروه آتش بس نخواهد کرد.

اعتصاب غذای نامحدود 
اسرای فلسطینی

مرکز مطالعات اس��را و آزادگان فلس��طینی اعالم کرد که 3۰۰ اسیر فلسطینی 
خ��ود را ب��رای اعتصاب غ��ذای نامحدود در زن��دان صهیونیس��تی عوفر آماده 

می کنند.
این مرکز اش��اره کرد که اعتصاب غذای اس��را در اعتراض به جنایات سازمان 
زندان های صهیونیس��تی و اوضاع نابسامان زندان ها قرار است از روز پنجشنبه 
آغاز ش��ود. از زمان ش��هادت داود خطیب، اسیر فلس��طینی در زندان عوفر در 
اوایل سپتامبر جاری، اسرای فلسطینی در این زندان بارها مورد حمله نیروهای 
س��رکوبگر زندان قرار گرفته اند. هم اکنون نزدیک به ۸۵۰ فلسطینی در زندان 
عوفر در بند اس��ارت هس��تند که ابتالی ۲۴ نفر از آنها به کرونا تایید ش��ده و 
ب��ا این حال رژیم صهیونیس��تی حاضر نیس��ت آن ها را آزاد ک��رده یا امکانات 

بهداشتی و پزشکی الزم را در اختیار اسرا قرار دهد.
خب��ر دیگر آنکه وزیر خارجه اردن تأکید کرد ک��ه راه تحقق صلح در منطقه، 
راهکار دو دولتی اس��ت که بر اساس آن، کشور فلسطین تشکیل شود. »ایمن 
الصفدی« وزیر خارجه اردن بار دیگر حمایت خود را از فلسطین اعالم کرد. در 
این میان ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد 
که فلس��طین در اعتراض به عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم 

صهیونیستی از ریاست دوره ای شورای اتحادیه عرب انصراف داده است.
از س��وی دیگر صدها مراکش��ی با برپای��ی تظاهراتی در ش��هر »رباط« توافق 
عادی س��ازی روابط ام��ارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی را محکوم کردند. 
همچنی��ن ابومازن رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین در جریان تماس 
تلفنی با رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که واش��نگتن برخی کشورها را برای 
توافق با رژیم صهیونیس��تی تحت فش��ار قرار داده اس��ت. از سوی دیگر باسم 
نعیم عضو جنبش حماس در سخنانی اعالم کرد که جامعه جهانی در حمایت 
از ملت فلس��طین ناکام مانده است.عضو دفتر روابط بین الملل جنبش حماس 
تاکید کرد که ملت فلس��طین بیش از هر ملت دیگری به دنبال صلح است، اما 
بیش از ۷ دهه اس��ت که در س��رزمین خود از هرگونه صلح و آرامشی محروم 

است.


