
روزهای خونین دارفور 
س��ودان در حالی با تصور پایان تحریم ها و رسیدن 
به ثبات س��ازش با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد 
که نتیجه این س��ازش کاری بحران های امنیتی در 
این کشور بود که با هدف توجیه دخالت اطالعاتی 
صهیونیس��ت ها و ادامه تحریم ه��ای آمریکا صورت 

گرفته است.
منابع سودانی از تشدید درگیری ها در دارفور واقع در 
غرب س��ودان برای چهارمین روز متوالی خبر دادند.
کمیته پزشکان سودان اعالم کرد که شمار قربانیان 
حوادث ش��هر الجنینه در ایالت دارفور غربی واقع در 
غرب س��ودان به ۱۵۹ کش��ته و ۲۰۲ زخمی رسید.

ای��ن کمیته در گزارش خود آورده اس��ت که از آغاز 
درگیری ها تاکنون در شهر الجنینه ۱۵۹ نفر کشته 
و ۲۰۲ نفر نیز زخمی ش��دند که حال برخی از آن ها 
وخیم گزارش ش��ده است. طبق گزارش خبرگزاری 
آناتولی، کمیته پزشکان سودان در گزارش خود آورده 
است که برای چهارمین روز متوالی بیمارستان های 
سودان پذیرای قربانیان حوادث خونین شهر الجنینه 
و مناط��ق مج��اور آن بودن��د و اجس��اد ۲۹ نفر به 
بیمارستان منتقل شد و عالوه بر آن یکی از زخمی ها 
در بیمارستان جان باخت.درگیری ها در شهر الجنینه 
پس از نزاع بین دو فرد آغاز ش��ده است و در همین 
ارتباط »عبداهلل حمدوک« نخست وزیر سودان روز 
ش��نبه در صفحه توئیتر خود گفت که دستور داده 
اس��ت یک هیات عالی شامل س��رویس های امنیتی 
برای پیگیری وضعیت به دارفور غربی اعزام ش��وند. 
بر اس��اس اعالم س��ازمان ملل، منطقه وسیع دارفور 
صحنه درگیری ش��دیدی اس��ت که در سال ۲۰۰۳ 
آغاز شد و تاکنون حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر کشته و ۲.۵ 

میلیون نفر آواره شده اند.

نیمچه گزارش

گزارش

همزمان با مراس��م تحلیف بایدن ب��ه عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، بس��یاری از نظری��ه پردازان و آگاهان سیاس��ی بر 
ادامه بحران در این کش��ور تاکید دارند چنانکه فرانس��یس 
فوکویاما فیلسوف سیاسی مشهور آمریکایی گفت: پیش از 
آنکه آمریکا به عقالنیت بازگردد، انتظار خش��ونت بیشتری 

داشته باشید.
پای��گاه اینترنتی فارن پالیس��ی مصاحبه مای��کل ِهرش با 
فرانس��یس فوکویاما  را منتشر کرد. هرش نوشت: فوکویاما 
می گوید : فکر می کنم این سابقه که برخی جمهوریخواهان 
از ترامپ جدا ش��ده اند، مهم است؛ و سپس او توئیتر را از 
دس��ت داد. من با خودم فکر می کردم که چقدر عالی است 
ک��ه دیگر مجبور نیس��تیم به حرف ه��ای او گوش بدهیم. 
وی در پاس��خ به این سوال که در مقاله ای در سال ۲۰۱۴ 
)۱۳۹۳( و س��پس در کتابتان در س��ال ۲۰۱۸ )۱۳۹۷( با 
عنوان »هویت: مطالبه کرامت و سیاست ناخشنودی«، شما 
قدرت سیاست هویت را که ناخشنودی آن را برای تضعیف 
یک دموکراسی س��وق می دهد، پیش بینی کردید. آیا این 
دلیل همان چیزی اس��ت که شش��م ژانوی��ه )۱۷ دی( در 
کنگ��ره آمریکا دیدیم؟ می گوی��د: من فکر می کنم یکی از 
چیز هایی که بیش��تر از )جریان( چپ، در )جریان( راس��ت 
روی داده است، انتقال از تضاد و اختالفات سیاسی مبتنی 
بر مس��ائل سیاس��ی به اختالفات مبتنی بر هویت است. به 

این معنی که مس��ئله اساسی وفاداری به دیدگاه مشخصی 
اس��ت مبنی بر اینکه کش��ور باید چگونه باشد: ارزش های 
مردم چه باید باش��د، نه اینکه س��قط جنین یا اس��لحه یا 
می��زان مالیات یا ه��ر چیز دیگری ک��ه جمهوریخواهان و 
دموکرات ها درباره آن اخت��الف دارند؛ و به خاطر دیوانگی 

ترامپ، این مسئله بسیار شخصی شده است.
 الزم به ذکر اس��ت مراس��م تحلیف بایدن دیروز در فضایی 
کامال امنیتی با حضور ۲۵ هزار نیروی نظامی برگزار ش��د. 
مناب��ع خبری اعالم کردند رئیس جمهور منتخب آمریکا در 
اولین روز کاری خود قصد دارد حداقل ۱۵ دستور اجرایی را 
به منظور بی اثر کردن اقدامات »دونالد ترامپ« صادر کند.

در ای��ن میان ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در س��خنرانی 
خداحافظ��ی خود گفت که تنها رئی��س جمهور چند دهه 
قبل آمریکا به شمار می آید که جنگ جدیدی را آغاز نکرده 
و ترور س��ردار س��لیمانی را یکی از دس��تاوردهای دولتش 
توصیف کرد.وی در بخش دیگری از این س��خنرانی گفت: 
»سلس��له رویدادهای صلح تاریخی در خاورمیانه روی داد 
و توافق ه��ای صل��ح افق جدیدی را در ای��ن منطقه بوجود 
آورد.«ترامپ در بخش دیگری از این سخنرانی بدون اشاره 
به سخنرانی تحریک آمیز خود در حوادث روز ششم ژانویه 
)۱۷ دی( در حمل��ه طرفدارانش ب��ه کنگره گفت: »حمله 
به کنگره اقدامی وحش��تناک برای تمام��ی آمریکایی ها به 

شمار می آید.«
وی اضاف��ه کرد: »همزمان با آمادگی ب��رای انتقال قدرت، 
می گویم حرکتی را که شروع کردیم تنها یک آغاز است.«

الزم به ذکر اس��ت دول��ت رئیس جمهور منتخب آمریکا در 
حالی قصد دارد چهره اصلی مخالفان دولت قانونی و مشروع 
ونزوئال را به عنوان »رئیس جمهور خودخوانده« این کشور 
به رس��میت بشناسد، که دولت کنونی آمریکا نیز با همین 
سیاست، س��عی در تغییر حکومت ونزوئال داشت. »آنتونی 
بلینک��ن« گزینه وزارت خارجه آمریکا در دولت جدید این 
کش��ور گفت آنها قصد دارند »خ��وان گوایدو« را به عنوان 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال به رس��میت بشناس��ند.

خبر دیگر آنکه پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در 
تندتری��ن انتقادی که تاکنون بعد از حوادث کنگره متوجه 
ترامپ ش��ده، او را مورد کش��ته شدن حداقل ۵ نفر در این 
حوادث ش��ریک جرم خواند. در همین حال جینا هاس��پل 
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( یک روز قبل 

از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری »جو بایدن« از 
سمت خود کناره گیری کرد.

در همی��ن حال آنتون��ی بلینکن گزینه پیش��نهادی بایدن 
تأکی��د کرد که دول��ت بعدی آمریکا به هی��چ عنوان قصد 
انتق��ال س��فارت این کش��ور از قدس به تل آوی��و را ندارد.

خبر دیگر آنکه کاخ س��فید با انتشار بیانیه ای خبر داده که 
»دونالد ترامپ« دستور عفو و تخفیف مجازات را برای ۱۴۳ 
نفر صادر کرده که از این میان ۷۳ نفر عفو کامل شده و ۷۰ 

نفر دیگر تخفیف مجازات گرفته اند.
کاخ س��فید با انتشار بیانیه ای در وبگاه رسمی خود با اعالم 
این خبر نوش��ت از این میان، ۷۳ نفر عفو کامل شده  و ۷۰ 
نفر دیگر نیز تخفیف مجازات گرفته اند. باب شدن این روال 
به این معناس��ت که دوستان یک رییس جمهور با ارتکاب 
ان��واع جرم های اقتصادی، سیاس��ی، اخالقی و حتی جرائم 
ناقض امنیت ملی، ب��دون هیچ محکمه ای می توانند با یک 

دستور رئیس جمهور تبرئه شوند.

فرامرز اصغری 

لیبی طی روزهای اخیر در کنار جنگ و بحران های ش��دید 
امنیتی در حوزه سیاس��ی با تحوالتی همراه بوده است. در 
اقدامی قابل توجه اعضای کمیته قانون اساسی شرکت کننده 
در نشس��ت پیگیری قانون اساس��ی که در شهر »الغردقه« 
مصر برگزار ش��د، به اتفاق آراء با برگزاری همه پرسی درباره 
پیش نویس قانون اساسی ارائه شده از سوی هیأت موسسان 
موافق��ت کردن��د. در نقطه مقابل در پی اع��الم این توافق، 

ائتالف نیروهای مسلح در طرابلس در واکنش به این توافق 
اعالم شده از س��وی کمیته قانون اساسی لیبی در مصر، با 
صدور بیانیه ای آن را رد کرد و اس��تفانی ویلیامز جانش��ین 
نماین��ده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور لیبی و س��ایر 
اعضای هیأت س��ازمان ملل در این کشور را به اعمال فشار 
و بی اعتنای��ی ب��ه منابع مردم لیب��ی و دخالت برای توجیه 
روند گفت وگو متهم کرد. حال این س��وال مطرح است که 
این توافقات تا چه میزان می تواند در بهبود شرایط امنیتی 
و سیاس��ی در لیبی تاثیرگذار باش��د؟ هر چند که توافقات 
کنونی اقدامی مثبت در جهت ثبات سیاس��ی عنون ش��ده 
است اما مخالفت سایر جریان ها و گروه ها با این اقدام عمال 

شکننده بودن آن را نشان می دهد. 

لیبی اکنون به کشوری با حاکمیت چند گانه مواجه است 
که تجریه آن را در قالبی آشوب زده نشان می دهد. بر این 
اس��اس تا زمانی که جریان های مهم این منازعات به بلوغ 
سیاسی لزوم پایان بحران و رسیدن به اجماع و توافق تقسیم 
قدرت دست نیابند این درگیری ها ادامه خواهد یافت. نکته 
مهم دیگر آن اس��ت که لیبی نه تنها با جنگ داخلی بلکه 
با رقبات های بحران س��از بازیگران خارجی مواجه اس��ت. 
در یک س��وی معادله کش��ورهایی مانند قطر و ترکیه قرار 
دارند که در چارچوب دسترس��ی به مناب��ع انرژی لیبی و 
موقعیت آن در دریای مدیترانه به حمایت از دولت مستقر 
س��راج می پردازند و در سوی دیگر معاله کشورهایی مانند 
مصر، امارات، س��عودی، فرانسه در کنار رژیم صهیونیستی 

قرار دارند که این کش��ور را به می��دان جنگ مبدل کرده 
اند.  اکنون لیبی نه میدانی برای کسب قدرت داخلی بلکه 
به منطقه ای برای رقابت و حتی انتقام گیری کش��ورها از 
یکدیگر مبدل ش��ده است که نتیجه آن را ناآرامی و بحران 
امنیتی آن تشکیل می دهد. تا زمانی که مداخالت خارجی 
در این کش��ور ادامه دارد عمال لیبی نمی تواند رنگ آرامش 
ببین��د و بحران امنیتی و جنگ قدرت در آن ادامه خواهد 
یاف��ت. لذا نشس��ت مصر را نمی توان س��رآغازی برای رفع 
بحران های لیبی دانست چرا که همچنان بازیگران بیرونی، 
این کش��ور را به چش��م یک قربانی می بنند که به دنبال 
برداش��تن سهم بیش��تر از آن هس��تند و با این دیدگاه به 

چندپاره سازی آن ادامه می دهند. 

یادداشت

راه رسیدن لیبی به آرامش 

پوتین قصد تماس با ترامپ یا بایدن ندارد
س��خنگوی ریاست جمهوری روسیه اعالم کرد که والدیمیر پوتین فعال 

قصدی برای تماس با »جو بایدن« یا »دونالد ترامپ« ندارد.
»دیمیتری پسکوف« اعالم کرد که »والدیمیر پوتین« فعاًل قصدی برای 
تماس با »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا یا »دونالد ترامپ« 
ندارد. پسکوف به خبرنگاران گفت: در برنامه کار والدیمیر پوتین در زمان 
حاضر تماس با بایدن یا ترامپ درنظر گرفته نشده است.وی خاطرنشان کرد 
که چنین تماس هایی ممکن اس��ت برقرار شود اما در زمان حاضر در برنامه کار 
پوتین گنجانده نش��ده است.سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به این سوال که 
آیا تماس��ی )دیدار یا مکالمه تلفنی( با تیم جدید بایدن برقرار شده است، پاسخ 
منفی داد. منابع خبری روس��یه اعالم کردند که انتظار می رود آناتولی آنتونوف، 

سفیر روسیه در ایاالت متحده، در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت کند.

نقش گروه ۷۷ مقابله با سرقت منابع سوریه
معاون وزیر امور خارجه و نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل متحد 
تاکید کرد که سوریه بر نقش گروه ۷۷ برای پایان دادن به سرقت منابع 

و اشغال خاک سوریه حساب می کند.
بش��ار الجعفری در نشست گروه ۷۷ به اضافه چین گفت: اکنون جهان 
با چالش های بزرگی رو به رو هس��ت، شیوع کرونا در مسیر تالش های 
اجرای طرح توس��عه پایدار س��ال ۲۰۳۰ مانع تراشی کرد و ضعف جهان ما 
را نش��ان داد. وی افزود: همکاری چند جانبه همیش��ه بهترین راه  برای غلبه بر 
همه چالش های جهانی به ش��مار می رود.الجعفری گفت: متاسفانه هنوز برخی 
از دولت ها به اقدامات اجباری یک جانبه غیرقانونی متوس��ل می ش��وند. بش��ار 
الجعفری گفت: س��وریه بر نق��ش گروه ۷۷ برای پایان دادن به س��رقت منابع و 

اشغال خاک سوریه حساب می کند.

ضدیت وزیر فرانسوی با حجاب
یکی از وزیران کابینه فرانس��ه در مصاحبه ای گفت که نمی تواند حجاب 
داشتن دختر بچه ها را تحمل کند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، »مارلین ش��یبا« وزیر شهروندی فرانسه گفت که وی نمی تواند 
تحمل کند که ببیند دختر بچه ها حجاب داشته باشند.وی که با شبکه  
ال س��ی آی فرانس��ه مصاحبه می کرد، در بخش��ی از مصاحبه خود گفت: 
»نمی توانم تحمل کنم دختر بچه ای حجاب داشته باشد.« این سخنان مقام 
فرانس��وی پس از آن مطرح می ش��ود که پاریس طی ماه های اخیر چند مس��جد 
و گروه ه��ای خیریه در این کش��ور را ب��ا ادعای مقابله با اس��الم افراطی تعطیل 
کرده اس��ت. الزم به ذکر است پارلمان فرانس��ه از دوشنبه گذشته طرحی با نام 
»مبانی تقویت ارزش های جمهوری« آغاز کرده که بس��یاری از سیاس��تمداران و 

کارشناسان آن را طرحی برای افزایش فشار بر مسلمانان توصیف کرده اند.

 پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« وزیر امور 
خارجه پاکستان در آستانه تغییر و تحوالت در کاخ 
سفید اظهار داشت: پاکس��تان را نمی توان نادیده 
گرفت و هیچ دولتی نمی تواند این کشور را نادیده 
بگیرد.ب��ه گفته وی، جهانی جدی��د در حال ایجاد 
اس��ت که اولویت های جدیدی دارد. پاکس��تان و 

دولت آمریکا "مشترکات" زیادی دارند.

 ونزوئال: وزارت خارجه ونزوئال تحریم های دولت 
آمریکا در آس��تانه مراس��م تحلی��ف رئیس جمهور 
جدید این کش��ور را »تجاوزگ��ری ناامیدانه دولت 
دونال��د ترام��پ« توصی��ف و آن را محک��وم کرد.
خزانه داری آمریکا پیشتر اعالم کرد، نام سه شخص 
حقیقی، ۱۴ ش��رکت و ۶ کش��تی را به اتهام تالش 
برای دور زدن تحریم های واشنگتن علیه ونزوئال در 

لیست تحریم های آمریکا قرار داد.

 مغ�رب: اس��تعفای یک��ی از رهبران برجس��ته 
ح��زب حاکم مغرب در اعتراض به س��ازش با رژیم 
صهیونیستی، نگرانی از موج استعفاها در این کشور 
را تشدید کرده است.»المقرئ اإلدریسی أبوزید« از 
رهبران برجس��ته حزب »العدالة و التنمیة«)عدالت 
و توس��عه( که رهبری ائتالف حکومتی در مغرب از 
سال ۲۰۱۲ را بر عهده دارد، در اعتراض به سازش 

مغرب با تل آویو استعفا کرد.

 روس�یه: نماینده روسیه در س��ازمان های بین 
الملل��ی در وین تاکی��د کرد که کش��ورش پیمان 
ممنوعی��ت جن��گ افزاره��ای هس��ته ای را اجرا 
نخواهد کرد.»میخائیل اولیانوف« نماینده روس��یه 
در س��ازمان های بین الملل��ی، در پیامی در توئیتر 
خاطرنش��ان ک��رد: روز ۲۲ ماه ژانوی��ه )۳ بهمن( 
پیمان ممنوعیت جنگ افزارهای هس��ته ای اعتبار 
اجرایی می یابد. پیم��ان ممنوعیت جنگ افزارهای 
هس��ته ای، س��الح های هسته ای در س��طح جهانی 
را من��ع نمی کند. اعتب��ار این پیمان فقط ش��امل 

کشورهای شرکت کننده در آن می شود.

 کره جنوبی: س��کان وزارت خارجه کره جنوبی 
در آس��تانه تحلی��ف رئیس جمهور جدی��د آمریکا، 
ب��ه فردی س��پرده می ش��ود ک��ه در کارنامه خود 
س��ابقه میانجیگری میان واشنگتن-پیونگ یانگ را 
دارد.»مون جائه ای��ن« رئیس جمهور کره جنوبی، 
امروز چهارش��نبه ب��ه امید احیای مذاک��ره با کره 
ش��مالی، »چونگ اویی یون��گ«  را به عنوان نامزد 
پس��ت وزارت خارجه این کشور معرفی کرد. او که 
۷۴ س��ال س��ن دارد قرار اس��ت جایگزین »کانگ 

کیونگ ووا« شود.

اعتراف فوکویاما فیلسوف سیاسی مشهور آمریکایی

آمریکا در انتظار 
خشونت های بیشتری باشد
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هشدار گروه های مقاومت  به 
رژیم صهیونیستی

گروه ه��ای مقاومتی در نوار غزه وحدت را تنه��ا راه مقابله با توطئه های چیده 
ش��ده علیه مسأله فلس��طین عنوان کردند و به رژیم صهیونیستی درباره ادامه 

سیاست های خصمانه هشدار دادند.
گروه های فلس��طینی در این نشس��ت اع��الم کردند، وحدت ملی تنها مس��یر 
واقعی برای مقابله با توطئه هایی اس��ت که به منظور نابودی مس��أله فلسطین 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت.آنها بر ض��رورت برگزاری گفت وگوی مل��ی فراگیر با 
مش��ارکت تمام گروه های فلس��طینی قبل از ش��روع انتخابات سراسری تأکید 
کردند و گفتند، ش��رایط ب��رای موفقیت این روند انتخاباتی باید فراهم ش��ود 
که از جمله آنها برداش��تن تحریم های تحمیل ش��ده بر نوار غزه و بازگرداندن 
حقوق خانواده اسرا، شهدا و کارمندان فلسطینی است.گروه های فلسطینی در 
ادامه اعالم کردند، تجاوزهای صهیونیس��تی به شهر قدس و ادامه حفاری ها در 
نزدیکی مس��جداالقصی خطری حقیقی اس��ت که تالش های عربی و اسالمی 
برای نجات این مس��جد ش��ریف را می طلبد. الزم به ذکر اس��ت جنگنده ها و 

توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی در نوار غزه را هدف قرار دادند.
خبر دیگر آنکه وزارت خارجه تش��کیالت خودگردان فلسطین در بیانیه ای اعالم 
کرد که »دیوید فریدمن« س��فیر آمریکا در تل آوی��و را تحت پیگرد قانونی قرار 
خواهد داد. رژیم صهیونیستی ساخت ۲۵۷۲ واحد مسکونی جدید در شهرک های 
کرانه باختری و قدس ش��رقی به مناقصه گذاش��ت. سازمان "صلح اکنون" اعالم 
کرد، وزارت مسکن رژیم صهیونیستی مناقصه هایی را برای ساخت ۲۵۷۲ واحد 
مس��کونی جدید در خط س��بز منتش��ر کرد که ۲۱۱۲ مورد آن در شهرک های 
کرانه باختری و ۴۶۰ مورد در قدس شرقی ساخته می شود. این مناقصه ها درباره 
واحدهای مسکونی است که تبلیغ آن توسط دولت صورت می گیرد.سازمان صلح 
اکنون اعالم کرد، مناقصه هایی که دیروز منتشر شد شامل واحدهایی است که به 
۷۸۰ واحد مسکونی که این هفته در شهرک ها با آن موافقت شد، اضافه می شود.

پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی از تالشش برای 
تصویب به رسمیت شناختن شش شهرک جدید خبر داد.

براساس گزارشات وزارت خارجه و دادگستری رژیم صهیونیستی با ارجاع این 
پرونده به کابینه قبل از تغییر دولت آمریکا به دالیل سیاسی مخالفت کردند.

تونس در رنگ اعتراض 
و بحران 

 تون��س در روزهای اخیر صحنه غ��ارت، ناآرامی ها و تظاه��رات معترضان که 
پلی��س این کش��ور آنها را آش��وبگر می خواند، بود؛ اعتراض های��ی که منجر به 

دخالت پلیس و درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان شد.
 ده ها محله فقیرنش��ین در پایتخت و بس��یاری دیگر از اس��تان های تونس که 
عمده جمعیت آنها را طبقه کارگری تش��کیل می دهندT همزمان شاهد غارت 
و ناآرامی ه��ای ش��بانه بود.  ه��زاران نفر از جوانان تونس��ی در چندین منطقه 
پایتخت و برخی از اس��تان ها از جمله قفصه، س��یدی بوزید، قصرین و سوسه، 
با نقض مقررات ممنوعیت تردد، دس��ت به تظاهرات شبانه زدند؛ تظاهراتی که 
منجر به اغتشاش و نیز غارت تعدای از سوپرمارکت ها و اموال آنها شد. اگر چه 
با ورود نیروهای امنیتی و پلیس تالش  معترضان در س��رقت اموال عمومی در 

بسیاری از موارد خنثی شد.
در ناآرامی های ش��ب های اخیر، معترضان jتونس��ی با مسدود کردن برخی از 
راه های مواصالتی، در تردد بین ش��هرها اختالل ایجاد کردند.سخنگوی وزارت 
کش��ور تونس روز یکش��نبه از دس��تگیری ۲۴۰ نفر از معترضان که عمدتا کم 
س��ن و نوجوان بودند، خبر داد که در گزارش ه��ای بعدی به این تعداد افزون 
ب��ر ۸۰۰ نف��ر افزایش یافت. گ��زارش دیگری حاکی از بازداش��ت ۲۴۲ نفر به 
دس��ت نیروهای امنیتی است که به گفته مقامات این کشور مشغول اقدام های 
تخریب��ی بودند.  »محمد عمار« نماینده پارلمان تون��س این اعتراض ها که از 
آن تعبیر به »آش��وب و اغتشاش« در شب های گذش��ته می کند، را نه انقالب 
فقرا بلکه انقالبی علیه فقرا ارزیابی کرده اس��ت چرا که به زعم او، غارت اموال 
عموم��ی هرگز به نفع فقرا ختم نمی ش��ود.اتحادیه صنع��ت، تجارت و صنایع 
دس��تی تونس )یوتیکا( موس��وم به اتحادیه کارفرمایان هم در بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن آش��وب های ایجاد ش��ده در شب های اخیر، از رئیس جمهوری، 
نخس��ت وزیر و رئیس مجلس، سیاستمداران و جامعه مدنی کشورش خواسته 

تا به مسوولیت خود در پایان دادن به این آشوب ها عمل کنند.
»استفان دوژاریک« سخنگوی سازمان ملل هم گفته »این نهاد بین المللی پس 
از اقدام های تخریبی و خرابکارانه که در مناطق مختلف تونس توس��ط جوانان 

انجام شده، از نزدیک تحوالت این کشور را رصد می کند. «

فقر 10 میلیون کودک ارمغان 
اشغال افغانستان 

حضور نیروهای اش��غالگر در حالی ۲۰ س��اله می ش��ود که موسسه حمایت از 
کودکان در افغانس��تان اعالم کرد برای رسیدگی به وضعیت حدود ۱۰ میلیون 
کودک افغان که نیازمند کمک فوری هس��تند به س��ه میلیارد دالر اعتبار نیاز 

است .
این موسس��ه حمایت از کودکان افغان در ادامه اضافه کرد برای س��ال ۱۴۰۰ 
حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک فوری جامعه جهانی 

هستند که بیش از نیمی از این افراد را کودکان تشکیل می دهند.
این موسس��ه تأکید کرده است که گس��ترش ویروس کرونا در سالجاری باعث 
افزایش فقر،بیکاری و آسیب پذیری مردم افغانستان شده است.دفتر هماهنگی 
امور بشری سازمان ملل متحد )اوچا( نیز به تازگی در گزارش اعالم کرد نیمی 
از جمعیت ۳۵ میلیونی افغانس��تان در س��ال ۲۰۲۱ می��الدی نیازمند کمک 

غذایی خواهند بود.
این دفتر اضافه کرد  افغانس��تان دومین کشور جهان است که بیشترین تعداد 
نف��وس آن با کمبود مواد  غذایی مواجه هس��تند.اوچا اضافه کرده که در حال 
حاضر ۱۶ میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیازمند هستند.دفتر 
بخش غذایی س��ازمان ملل متحد اعالم کرد این رقم در س��ال جاری میالدی 
ب��ه ۱۹.۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که حدود چهار میلیون  نفر از آنان 
آوارگان براثر جنگ داخلی را تشکیل می دهد که با مشکالت جدی اقتصادی 
مواجه هس��تند.دولت افغانس��تان ضمن تائید این گزارش م��ی گوید که برای 
مقابله با این موضوع برنامه س��فره ملی را در سراس��ر افغانستان با اعتبار ۲۴۴ 

میلیون دالر اجرا می کند.
مجیب الرحمان کریمی وزیر توس��عه روس��تایی افغانس��تان پیش این در یک 
کنفران��س مطبوعاتی در کابل گفته بود که مرحله نخس��ت ای��ن برنامه برای 
حدود ۲۰ هزار خانواده عملی شده و تا سه ماه آینده مرحله نخست آن تکمیل 
خواهد ش��د.به گفته کریمی ۱۲ هزار روستا در ۳۴ استان افغانستان که حدود 
۱.۸۶ میلیون خانواده می ش��ود، از این برنامه بهره مند می ش��وند.وی هزینه 
مرحله نخس��ت س��فره ملی برای توزیع مواد خوراکی را ۸۶ میلیون دالر اعالم 

کرده است.


