
اتهام زنی بی شرمانه به سوریه 
دیپلمات ارشد روس��یه در سازمان های بین المللی، 
اظهارات س��فیر آمریکا در سازمان ملل علیه دولت 

دمشق را غرض ورزانه و نشانه ضعف خواند.
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی 
اتهام زنی سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه دولت 
سوریه را شرم آور توصیف کرد.میخائیل اولیانوف با 
درج توئیت کلی کرفت در حساب توئیتر خود آورد: 
قرائت نظراتی از این دس��ت واقعا ش��رم آور است. 
این ها تالش های��ی حقیرانه ب��رای خاموش کردن 
صدای کس��انی است که ش��هامت مخالفت با شما 
را دارند. این وحشتی آشکار از لزوم شنیدن صدای 

مخالفان شایسته است.
او در ادامه اظهارات س��فیر آمریکا علیه دولت سوریه 
را نش��انه ب��ارز ضعف و رویکرد مغرضانه این کش��ور 
دانس��ت.کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
در اظهاراتی تازه مدعی ش��د: آمریکا اس��تفاده رژیم 
اس��د از سالح های شیمیایی را که موجب رنج شدید 
مردم س��وریه ش��ده و تهدیدی غیر قابل قبول برای 
کشور های محسوب می ش��ود، محکوم می کند. این 
شورا )شورای امنیت( نمی تواند به روسیه اجازه دهد تا 
رژیم )سوریه( را از پاسخگویی در این خصوص مصون 
دارد. در این میان نماینده س��وریه در سازمان ملل از 
نقش کش��ور های غربی در به وجود آوردن گروه های 
تروریس��تی انتقاد کرد. بش��ار جعفری، نماینده دائم 
سوریه در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست شورای 
امنیت س��ازمان ملل گفت: برخی کش��ور های غربی 
برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های تروریست ها و 
استفاده آن ها از سالح شیمیایی و حمالت با گاز های 
سمی علیه غیرنظامیان تالش می کنند و به سیاست 
و اقدامات خصمانه خود علیه سوریه ادامه می دهند.

از س��وی دیگر اسد رئیس جمهور س��وریه و شعبان 
مش��اور سیاسی-رسانه ای حمایت گسترده عربستان 
سعودی از تروریست ها را عامل از دست رفتن کنترل 
مناطقی از س��وریه در چند سال پیش دانستند و از 
مداخ��الت ترکیه نیز انتقاد کردند.اس��د تأکید کرد، 
ریاض از »تروریست ها« حمایت کرد و قطر، آمریکا، 
انگلیس و فرانسه نیز در این موضوع شراکت داشتند. 
حمایت عربستان سعودی و کشورهای مذکور باعث 
شد سوریه از روسیه برای پشتیبانی از نیروهای خود 

دعوت کند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

بحران قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بار 
دیگر به اوج رس��یده و طرفین را به مرحله جنگ کشانده 
اس��ت. نکته قابل توج��ه در این میان س��فر وزیر خارجه 
ترکیه به باکو است. مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه 
ترکیه پس از ورود به باک��و پایتخت جمهوری آذربایجان 
در پیام��ی که در صفح��ه توییتر خود ق��رار داد، بر تداوم 
حمایت آن��کارا از جمهوری آذربایج��ان تأکید کرد. پیش 
از وی نی��ز اردوغان رئیس جمه��ور ترکیه بر حمایت همه 

جانبه از آذربایجان تاکید و آمادگی این کش��ور برای اقدام 
نظامی را نیز مطرح کرده بود. حال این سوال مطرح است 
که اهداف ترکیه از س��فر اوغلو به باکو چیست و ترکیه در 
نهای��ت چه عواملی زمینه س��از رفتارهای آن��کارا در قبال 
بحران مذکور شده است؟ بحران قره باغ برگرفته از تقابل 
میان دو کش��ور یعنی ارمنس��تان و جمه��وری آذربایجان 
اس��ت ک��ه از از جنبه های سیاس��ی برای ترکی��ه دارای 
اهمیت می باش��ند. یک س��وی معادله ارمنستان قرار دارد 
که با اتهام نس��ل کشی ارامنه توس��ط عثمانی ) 1914-
15( چالشهای جهانی برای ترکیه به همراه داشته چنانکه 
حتی روابط ترکیه با اروپا نیز تحت تاثیر این مس��ئله قرار 
گرفته است. س��وی دیگر معادله نیز جمهوری آذربایجان 
قرار دارد که در قالب سیاس��ت پان ترکیسم ادعایی ترکیه 

در آس��یای میانه و قفقاز دارای اهمیت می باشد. آنکارا در 
حالی به انتقام گیری از ارمنس��تان می پردازد که همزمان 
تالش دارد تا خود را ناجی کش��ورهای حاضر در طرح پان 
ترکیسم نشان دهد تا نفوذ خود را در آسیای میانه و قفقاز 
نیز گس��ترش ده��د. نکته دیگر آنکه ترکی��ه در حالی در 
سوریه با ناکامی مواجه شده که تحرکات روسیه و ایران را 
از عوامل عدم تحقق اهدافش می داند. بر این اس��اس این 
س��ناریو مطرح اس��ت که ترکیه با بحران سازی در قفقاز 
س��عی دارد تا کش��ورهای مذکور را در حاشیه منطقه ای 
مشغول س��ازد تا شاید در لوای آن بتواند در حوزه سوریه 

از آنها امتیازگیری نماید. 
در این میان طی ماه های اخیر میان ترکیه و کش��ورهای 
غربی در مدیترانه و لیبی چالش��های بس��یاری روی داده 

اس��ت لذا می ت��وان گفت که ترکیه با ایج��اد فضای تنش 
در قفقاز س��عی دارد تا به نوعی دامنه بحران را از منطقه 
مدیترانه به حاش��یه ها س��وق دهد تا ش��اید در سایه آن 
اهداف��ش را در این منطق��ه پیگیری و با تح��رکات اروپا 

مقابله نماید. 
با تمام این تفاس��یر نگاهی بر کارنامه ترکیه نشان می دهد 
که در عمل این کشور در منازعات منطقه ای به رغم آنکه 
شروعی طوفانی داشته است اما در نهایت نتوانسته اهدافش 
را محقق سازد و حاصل کاشتن باد برایش طوفان به همراه 
داش��ته که جز هزینه دستاوردی از آن حاصل نشده است. 
ل��ذا ماهی گیری ترکی��ه از آب گل آلود قفق��از نمی تواند 
چندان موفق باش��د و یا کشتی سیاست های آنکارا آسیب 

دیده و به سختی خود را از گرداب خارج سازد. 

یادداشت

گزارش

در ادامه رفتارهای س��وال برانگیز س��ازمان های جهانی در 
حمایت از جنایات س��عودی که نام این رژیم را از لیس��ت 
س��یاه کودک کشان خارج کردند، اکنون  صندوق کودکان 
ملل متحد ابراز امیدواری کرد که نوع رفتار دولت سعودی 
در قب��ال ک��ودکان یمن، سرمش��قی برای دیگران باش��د. 
موضعی که با تعجب و تمس��خر رس��انه های یمنی مواجه 

شده است.
»هنریت��ا فور« مدیر اجرایی صندوق ک��ودکان ملل متحد 
در نام��ه ای به نهاد موس��وم ب��ه »مرکز ام��داد و اقدامات 
بشردوس��تانه ملک س��لمان« از اقدامات دولت سعودی در 
حق کودکان یمنی تقدیر ک��رد. این نهاد بین المللی نقش 
ری��اض در قبال کودکان یمنی را »انس��انی« توصیف کرد 
و گف��ت که امیدوار اس��ت دیگران نیز رفتار مش��ابه دولت 
س��عودی را در پیش بگیرند.در این خص��وص وبگاه الخبر 
الیمنی در گزارش��ی نوش��ت که دولت س��عودی دقیقا چه 
چی��زی برای ک��ودکان یمنی ب��ه ارمغان آورده اس��ت که 
مس��تحق تقدیر و تشکر است و دیگران باید از آن سرمشق 
بگیرند؟ به نوش��ته این وبس��ایت، طبق گزارش ها تا کنون 
۸۰۰۰ ک��ودک یمنی در خ��الل بمباران های جنگنده های 
سعودی کشته و زخمی شده اند. هر 1۰ دقیقه یک کودک 
یمنی به دلیل محاصره همه جانبه دریایی، هوایی و زمینی 
س��عودی ها می میرد و جنگی که ری��اض آغازگر آن بوده، 

اوضاع معیشتی خانواده ها را به نابودی کشانده است.
طبق گزارش همین یونیس��ف، دو میلیون کودک یمنی از 
س��وء تغذیه ناشی از ش��رایط جنگ، رنج می برند. یونیسف 
در گزارش س��ال ۲۰1۸ خود اعالم ک��رده بود که به علت 

کمب��ود مراکز درمانی و اقالم پزش��کی در هر س��اعت یک 
مادر و ش��ش نوزاد در حین زایم��ان در یمن جان خود را 
از دست می دهند. »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
در ژوئ��ن ۲۰19 مقابل ش��ورای امنیت گفت که در س��ال 
۲۰1۸، ۷۲9 ک��ودک در پی حمالت ائتالف س��عودی در 
یمن کش��ته و زخمی ش��ده اند. او گفت که نیمی از تلفات 
غی��ر نظامیان در جری��ان حمالت س��عودی ها از کودکان 
هس��تند. دهه��ا هزار ک��ودک یمنی نیز با کش��ته ش��دن 

پدرانش��ان در جنگ یمن، یتیم ش��ده اند. ه��زاران کودک 
نیاز ب��ه اعزام به خارج از یمن برای درمان هس��تند و این 
کار برایش��ان ممکن نیست و گویی مرگ آن ها را محاصره 
است.از سوی دیگر دهها هزار کودک با تخریب مدارس در 
جریان بمباران ها، از تحصیل محروم شده و از خانه و شهر 
خود آواره و در اردوگاهها س��اکن ش��ده اند. باز هم به گفته 
»ساره بیسلو نیانتی« نمانیده یونیسف در یمن، در گزارش  
۲۶ ژوئن )شش��م تیر(  ۲۳5۰۰ کودک یمنی بر اثر شدت 

گرس��نگی در آس��تانه مرگ قرار دارند و میلیون ها کودک 
دیگر نیز به دارو برای مداوای بیماری های بس��یار پیش پا 
افتاده نیاز دارند.این رفتار از س��وی سازمان ملل در حالی 
صورت می گیرد که شیوخ و بزرگان شهرهای ساحل غربی 
یمن در نشس��تی اعالم کردن��د، دیگر در قبال جنایت های 
ائت��الف آمریکایی-س��عودی علیه زنان و کودکان اس��تان 
»الحدیده« س��کوت نخواهند کرد و صبرش��ان تمام ش��ده 
است.شیوخ، بزرگان و ش��خصیت های سرشناس شهرهای 
س��احل غربی یمن نشستی در ش��هر »بیت الفقیه« برگزار 
کردند.در این نشست، سازمان ملل و تیم آن ویژه نظارت بر 
توافق الحدیده را مسؤول ادامه حمالت »مزدوران« ائتالف 
سعودی به ساحل غربی یمن دانستند.در بیانیه پایانی این 
نشس��ت آمده اس��ت: صبر ما در آس��تانه تمام شدن است 
و در قبال جنایت های ائتالف آمریکایی-س��عودی در حق 

کودکان و زنان در استان الحدیده زیاد سکوت نمی کنیم.
در این بیانیه بر لزوم فعال سازی سریع سازوکارهای مقابله 
با تجاوز آمریکایی-س��عودی و نقض توافق س��وئد تا اعالم 
جنگ علیه استان الحدیده تأکید شد. از سوی دیگر محمد 
علی الحوثی بر وحدت و انس��جام یمنی ها به منظور مقابله 
با دش��منان در تمامی زمینه ها تاکید کرد. در این میان در 
حمله مزدوران ائتالف س��عودی به ش��هری در غرب یمن 
یک غیرنظامی به ش��هادت رسید و هفت نفر دیگر مجروح 
شدند.مزدوران ائتالف س��عودی منطقه »الربصه« در شهر 
»الحوک« در اس��تان »الحدیده« )واق��ع در غرب یمن( را 
بمباران کردند که طی آن یک غیرنظامی یمنی به شهادت 

رسید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
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سناریو رژیم صهیونیستی برای منطقه 
»خلیل الحیه« عضو دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین تأکید کرد که 
هدف از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تسلط بر توانمندی های 
امت اس��المی و غارت منابع آن است. وی بر این امر تاکید کرد که این 
رژیم قصد دارد خود را »س��رور« منطقه قلمداد کند و از نیل تا فرات، 
مناطق تحت اشغال خود را گسترش دهد.این مسئول حماس ادامه داد، 
عادی سازی خیانت و خنجری در پهلوی ملت فلسطین است، ولی فلسطین 
و ملت این کش��ور به مقاومت خود در مس��یر آزادسازی ادامه خواهند داد.الحیه 
تأکید کرد، فلس��طین شکس��ت، عقب نشینی و گس��ترش رژیم صهیونیستی را 
نمی پذیرد و ملت و مقاومت این کش��ور، مخالف اشغالگری هستند. این مسئول 
حماس تصریح کرد، آمریکا قصد دارد کاری کند که حاکمان کشورهای اسالمی 

از طریق عادی سازی، دست کمک به سمت او دراز کنند.

مذاکرات دولت افغانستان و طالبان بدون میانجی 
مش��اور امنیت ملی افغانستان بار رد گمانه زنی ها درباره حضور میانجی 
در مذاک��رات دوحه تاکی��د کرد این گفت وگوها ب��دون حضور میانجی 
صورت می گیرد. »حمدهلل محب« مش��اور امنیت ملی افغانستان درباره 
حضور میانجی در مذاکرات دولت افغانستان و هیات طالبان تاکید کرد 
گفت وگوه��ای بی��ن االفغانی بدون میانجی انجام می ش��ود. پیش از این 
برخ��ی منابع اعالم کرده بودن��د که خلیلزاد، نماینده وی��ژه آمریکا در امور 
صلح افغانس��تان نیز در مذاکرات صلح به عنوان میانجی حضور دارد و به تسهیل 
مذاکرات و اختالف میان دو هیات کمک خواهد کرد.محب که در حال حاضر در 
دوحه حضور دارد در ادامه گفت که موضوعاتی بین افغان ها وجود دارد باید بین 
خود این دو هیات حل و فصل شود. این در حالی است که خلیلزاد و اشرف غنی 

رئیس جمهور افغانستان در قطر دیدار کردند.

اظهارات نماینده آمریکا شرم آور است
میخائیل اولیانوف نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین، س��خنان نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت 
درباره س��الح های شیمیایی سوریه را »واقعا ش��رم آور« خواند. ادعاهای 
نماینده واشنگتن در سازمان ملل در حالی مطرح شده که دولت سوریه 
بارها اتهام زنی ها درباره برنامه سالح شیمیایی ادعایی این کشور را رد کرده 
و همچنین از دس��ت داشتن برخی کش��ورهای غربی در تجهیز تروریست ها 
به س��الح ش��یمیایی برای متهم و مقصر جلوه دادن دولت سوریه خبر داده است. 
»میخائیل اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین 
در رد س��خنان کلی کرافت به اظهارات او تاخته اس��ت. دیپلمات روس در توییتر 
نوشت: »واقعا شرم آور است که اظهارات این چنینی را قرائت کنید. اینها تالش های 

حقیرانه برای بستن دهان کسانی است که شجاعت مخالفت با شما را دارند«.

 فلسطین: نهادی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
که مسئول اعطای مجوز به فعالیت های شهرک سازی 
در کرانه باختری است، بعد از حدود ۸ ماه تعطیلی، قرار 
است هفته آینده جلسه ای را برای تایید ساخت بیش از 
44۰۰ واحد صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری 
برگزار کند. همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی از 
پایان تقریبی ساخت دیوار جدید در مرز با نوار غزه خبر 
داد و افزود، پیش بینی می شود این دیوار مانع نفوذ به 

فلسطین اشغالی از طریق تونل ها شود.

 کوبا: س��فارت کوبا در لبنان اعالم کرد، س��کوت 
آمریکا در قبال حمله تروریس��تی به س��فارت این 
کشور نشان  دهنده تس��امح واشنگتن با تحریک به 
خشونت علیه کوباست.در این بیانیه آمده است: پنج 
ماه از این حادثه می گذرد و دولت آمریکا همچنان 
در قب��ال این اتفاق خطرناک س��کوت اختیار کرده 
اس��ت. عدم محکومیت علنی حمله به س��فارت ما 
نشان دهنده تسامح دولت »دونالد ترامپ« با مسأله 
تحریک به خش��ونت و دش��منی علیه کوبا از سوی 
سیاستمداران و گروه های افراطی مخالف کوباست.  

 چین: ارتش تایوان با بیان اینکه تعداد جنگنده های 
چین��ی که رهگیری کرده اند در یک س��ال اخیر دو 
برابر شده، گفت نیروهای مسلح این کشور زیر فشار 
نظامی پکن قرار گرفته اند.وزارت دفاع تایوان تصریح 
کرده از ابتدای سال میالدی جاری )۲۰۲۰( نیروی 
هوایی تایوان 41۳۲ مرتبه جنگنده های خود را برای 
رهگیری هواپیماهای چینی متجاوز به حریم هوایی 
این کش��ور اعزام کرده که نسبت به سال قبل 1۲9 

درصد افزایش داشته است.

 هن�د: »عبداهلل عب��داهلل«، رییس ش��ورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان، راهی هند شد. وی دقایقی 
پی��ش کاب��ل را به مقص��د دهلی ن��و، پایتخت هند 
ترک کرد.طبق اعالم س��پیدار، این س��فر به سلسله  
سفرهای منطقه ای رییس شورای عالی مصالحه ملی 
افغانستان برای جلب حمایت از تالش های صلح، به 

دعوت رسمی حکومت هند صورت گرفته است.

صندوقکودکانمللمتحدخواستارالگوبرداریکشورهایدیگرازکودککشیسعودیشد

تقدیر یونیسف از کشتار کودکان یمنی 

تحرکات جهانی برای برقراری آتش بش میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان در حالی ش��دت گرفته اس��ت 
که  بش��ار اس��د رئیس جمهوری سوریه ترکیه را آغازگر 
و تحری��ک کننده اصل��ی دور تازه تنش ه��ا در قره باغ 

توصیف کرد.
وی در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتینک گفت: بگذارید 
رک و صری��ح باش��یم؛ رجب طی��ب اردوغ��ان )رئیس 
جمهوری ترکیه( از تروریست ها در سوریه حمایت کرده 
و همواره از آنها در لیبی حمایت می کند.اس��د با اش��اره 
ب��ه آغاز درگیری ها در قره باغ بی��ن باکو و ایروان افزود: 
اردوغ��ان آغازگر و تحریک کنن��ده اصلی درگیری اخیر 
در ناگورنو- قره باغ بین آذربایجان و ارمنس��تان اس��ت. 
بنابراین، رفتار او را ب��ه دالیل مختلف خطرناک ارزیابی 
می کنم.رییس جمهوری س��وریه با بیان اینکه دمش��ق 
می توان��د ثابت کند ترکیه مبارزان خود را از س��وریه به 
قره باغ می فرستد، اظهار داشت که شیوه اردوغان بازتاب 
رفتار گروه اخوان المسلمین است. او در مناطق مختلف 
جن��گ به راه می اندازد تا حواس افکار عمومی در ترکیه 
را از تمرک��ز بر رفتار خود به ویژه پس از رابطه جنجالی 
وی با داعش در سوریه، پرت کند. بشار اسد تصریح کرد: 
بدیهی و بس��یار محتمل است که آنها درحال استفاده از 
روش تروریس��ت پروری در ناگورنو- قره باغ هستند زیرا 
از آنجاییکه پیش��تر گفتم، آنها کس��انی هستند که این 

مشکل و درگیری را شروع کردند.
س��خنان اسد در حالی مطرح شده است که وزیر خارجه 
ترکیه وارد »باکو« ش��د تا حسن نیت آنکارا به جمهوری 
آذربایج��ان را در درگیری ه��ای اخیر با ارمنس��تان در 
خصوص منطقه مورد مناقشه »قره باغ کوهستانی« نشان 

ده��د. »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه به 
منظور نش��ان دادن حمایت قاطعان��ه آنکارا از جمهوری 
آذربایجان در درگیری های اخیر با ارمنستان در خصوص 
منطقه مورد مناقشه »قره باغ کوهستانی«،  وارد »باکو« 
ش��د. در این میان دولت ارمنس��تان با درخواست برای 
توقف درگیری ه��ا در منطقه قره باغ، درباره هرگونه حل 
مناقش��ات بر س��ر این منطقه با جمهوری آذربایجان از 
طریق اقدام نظامی هشدار داد. وزارت خارجه ارمنستان 
ب��ا صدور بیانیه ای بر لزوم برقراری آتش بس با جمهوری 
آذربایجان در منطقه مورد مناقشه »قره باغ کوهستانی« 
تاکید کرد.از س��وی دیگر وزرای خارجه روسیه، آمریکا 
و فرانس��ه ب��ه عنوان روس��ای »گروه مینس��ک« درباره 
درگیری ه��ا بین جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان بر 
س��ر منطقه مورد مناقش��ه »قره باغ کوهس��تانی« بیانیه 
منتش��ر و این درگیری ها را محکوم کردند. در حالی که 
درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بر سر 
منطقه قره باغ کوهس��تانی وارد دهمین روز خود ش��ده 
است، وزرای خارجه سه کش��ور عضو گروه مینسک که 
از 199۲ ب��رای حل این مناقش��ه در حال ایفای نقش و 
میانجیگری هس��تند، در خصوص این درگیری ها بیانیه 
صادر کردند.در بیانیه س��رگئی الوروف، مایک پامپئو و 
ژان ایو لودریان، وزرای خارجه روس��یه، آمریکا و فرانسه 
»به ش��دیدترین نحو« تشدید بی س��ابقه خشونت ها را 

محکوم کردند.
وزیر خارجه روسیه ضمن تأکید بر لزوم آتش بس فوری 
در منطقه قره  باغ، برای سازماندهی نشست میان وزرای 
خارج��ه جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان ابراز آمادگی 

کرد.

کمیس��یون مرکزی انتخابات قرقیزس��تان ب��ا برگزاری 
جلس��ه ویژه نتایج انتخابات پارلمانی را باطل اعالم کرد 
در حالی اعتراض های خیابانی این کش��ور را فراگرفته و 

فضایی از بحران بر آن حاکم ساخته است.
دیروز کمیس��یون مرک��زی انتخابات با درخواس��ت 1۲ 
حزب سیاس��ی قرقیزس��تان، در جلس��ه وی��ژه ای نتایج 
انتخاب��ات پارلمان��ی این کش��ور را باطل اع��الم کردند.

کمیس��یون مرکزی انتخابات قرقیزستان قرار است طی 
۲ هفت��ه، زمان برگ��زاری انتخابات مج��دد پارلمانی را 
مش��خص کنند. مدت زمان تبلیغ��ات انتخابات مجدد، 
از 9۰ روز ب��ه ۶۰ روز کاه��ش خواه��د یافت.یاد آوری 
می ش��ود که انتخابات پارلمانی در قرقیزس��تان 4 اکتبر 
برگزار ش��د و در آن 1۶ حزب سیاس��ی شرکت کردند. 
طبق برآوردهای اولیه، 4 حزب »بیریمدیک« ، »مکنیم 
قرقیزس��تان« ، »قرقیزس��تان« و»بوتون قرقیزس��تان« 
با کس��ب بیش از ۷ درص��د از آرا، از مرحل��ه اول عبور 
کرده اند و بقیه احزاب نتوانستند آرا الزم را کسب کنند.
معترضان نس��بت ب��ه نتایج انتخاب��ات، در میدان »آال-
ت��وو« تجمع کردند. رهب��ران احزاب بازن��ده از مقامات 
خواس��تند که نتایج انتخابات را لغ��و کنند زیرا  به نظر 
آنها رأی گیری با تخلفات فاحش انجام ش��ده است.پس 
از چند س��اعت درگی��ری با پلیس، معترض��ان قرقیزی 
توانس��تند وارد س��اختمان پارلمان این کشور شوند. در 
اعتراضات دست کم 1۳۰ نفر از جمله پلیس و کادرهای 
درمانی مجروح ش��ده وبه بیمارس��تان منتقل شدند. در 
درگیری های روز دوش��نبه یک خودروی پلیس به آتش 
کش��یده شده و ۶ دستگاه خودروی اورژانس نیز تخریب 
شده است.تظاهرات کنندگان به نتایج انتخابات پارلمانی 

روز یکشنبه این کش��ور معترض بوده و معتقدند که در 
انتخابات با خریدن آرا، دو حزب نزدیک به »س��ورن بای 
جین بکف« رئیس جمهور این کش��ور بر پارلمان سیطره 
یافته اند.پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزس��تان 
در تاری��خ 4 اکتب��ر، »چارلز گرت« س��فیر انگلیس در 
قرقیزس��تان تالش کرد همه نیروهای معترض را متحد 
کن��د تا از پتانس��یل به دس��ت آمده علی��ه دولت فعلی 

استفاده کند.
احزاب سیاس��ی قرقیزس��تان از تنوع و تع��دادی زیادی 
برخوردار اس��ت ک��ه هرگز در تاریخ  دموکراس��ی ایاالت 
متحده و انگلیس چنین نبوده است. همین نکته را می توان 
عاملی برای ایجاد بی ثباتی در قرقیزستان عنوان کرد. این 
موضوع نه تنها در سخنان و شعارهایشان بلکه در اقدامات 
احزاب نمایان اس��ت. جم��ع آوری اطالعات برای اتهام به 
نمایندگان پارلمانی نه تنها توس��ط آیدا سویوندویوا انجام 
ش��د، بلکه در شعاع وسیع تری نیز در حال انجام است که 
در آن سیاستمداران محلی، مقامات و نمایندگان پارلمان 
هم دخیل هس��تند. جمع آوری اطالعات در این زمینه از 
طریق »الویرا س��ورابالدیوا« نماینده حزب آتا مکن، انجام 
می ش��ود. وی به ویژه به این دلیل شناخته شده است که 
در زمانی که  عضو حزب »سوس��یال دموکرات« طرفدار 
دولت  بود،به »رابین ارد اس��میت« س��فیر وقت انگلیس 
در جمهوری قرقیزس��تان مدارکی ک��ه موجب اتهاماتی 
به »س��ورانبای جی��ن بیک اف« رئیس جمه��ور فعلی و 
همکارانش می شود،  فرستاد.  پس از آن هم  مطالب مشابه  
علی��ه رئیس جمهور فعلی قرقیزس��تان را به چارلز گرت 
نماینده جدید انگلیس در خاک قرقیزستان در بسته ای با 

عنوان» به افسر اطالعات پرسنلMI۶« ارسال  کرد.

همزمان با درخواست های جهانی برای آتش بس میان باکو و ایروان صورت گرفت

افشاگریاسدازآتشافروزبحرانقرهباغ
نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان رسماً باطل شد
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