
 بحرین: آیت اهلل عیســی قاســم رهبر نهضت 
اســامی بحرین تأکیــد کرد که آنچــه انتخابات 
پارلمانی در این کشــور نامیده می شود، فاجعه ای 
برای ملت بحرین است. این فاجعه بودن، به خاطر 
برنامه ریزی رســمی از سوی رژیم آل خلیفه است 
تا »در نتایج آن، دســتکاری کننــد؛ لذا انتخابات، 
گواهی بــرای به حاشــیه راندن مــردم بحرین و 
مصادره آزادی و ســایر حقوق آن است«.وی ضمن 
درخواســت از مردم بحرین برای عدم مشارکت در 
انتخابات پارلمانی این کشــور، ابراز امیدواری کرد، 
کســانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، 
به عقل و وجدان خود رجوع کنند تا شــاید از این 

اقدام منصرف شوند.

 لبنان: رئیس شــورای اجرایــی حزب اهلل لبنان 
تأکید کرد که این جنبش اجازه نخواهد داد رئیس 
جمهوری انتخاب شــود که وابسته به آمریکا باشد. 
سید هاشــم صفی الدین رئیس شــورای اجرایی 
حزب اهلل لبنان از مردم این کشــور خواست که از 

سیاست های آمریکا در این کشور دوری کنند.

 ترکیه: رئیس جمهور ترکیه در یک گفت وگوی 
تلویزیونی فاش کرد که نیروهای اطاعاتی کشورش 
در حال مذاکره با دولت ســوریه هســتند.»رجب 
طیــب اردوغان« رئیس جمهــور ترکیه فاش کرد 
که مذاکرات بین آنکارا و دمشق از طریق سرویس 
اطاعاتــی در حال انجام اســت و با توجه به نتایج 
گفت وگوهــای گروه های اطاعاتی، »نقشــه راه« 

مشخص خواهد شد.

 ژاپــن: وزارت دفاع ژاپن از برگــزاری رزمایش 
دریایی این کشــور بــا آمریکا و کــره جنوبی در 
دریای شــرق خبــر داد. وزارت دفــاع ژاپن اعام 
کــرد که ژاپــن، آمریــکا و کره جنوبــی در حال 
برگــزاری رزمایش های ســه جانبــه دفاعی ضد 
 زیردریایــی در دریــای ژاپن موســوم بــه دریای 

شرق هستند.

 سوریه: منابع خبری سوریه اعام کردند نظامیان 
اشغالگر آمریکایی به سرقت منابع نفتی این کشور 
ادامه می دهند. نظامیان اشغالگر آمریکایی با انتقال 
تجهیزات و تانکرهای نفتی به ســوریه به ســرقت 
منابــع و نفت این کشــور می پردازند.پیش از این 
سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه آمریکا 
نفت سوریه را غارت می کند، از واشنگتن خواست 
بــه این چپاولگری پایان داده و خســارات وارده را 

جبران کند.

 عراق: رئیــس پارلمان عراق با اشــاره به آغاز 
فراینــد مذاکرات مربوط به تشــکیل دولت عراق، 
حمایت آمریکا از این کشــور را واقعی ندانســت. 
»محمد حلبوسی« رئیس پارلمان عراق اعام کرد 
که مذاکرات درباره تشــکیل دولت جدید عراق از 

چند روز قبل آغاز شده است.

 هشدار جهانی 
به صهیونیست ها و انگلیس 

وزارت امــور خارجه چین در مورد تغییر یک جانبه 
وضعیت تاریخی قدس اشغالی به رژیم صهیونیستی 

هشدار داد.
به نوشته وبسایت وزارت امور خارجه چین، »وانگ 
ونبین« سخنگوی این وزارتخانه در نشستی خبری 
گفت: »چین عمیقاً بابت افزایش تنش ها در اورشلیم 
نگران است«.این دیپلمات چینی افزود: ما با هرگونه 
اقدامــی که به صورت یک جانبــه وضعیت تاریخی 
اورشــلیم را تغییــر دهد مخالفیــم و از طرف های 
مربوطه، به ویژه اســرائیل، می خواهیم ضمن حفظ 
آرامش، خویشــتن داری به خرج دهد مانع از خارج 
شدن اوضاع از کنترل شود.ونبین تأکید کرد: علت 
ریشه ای باال گرفتن دوباره درگیری بین اسرائیل و 
فلســطین، عدم اجرای راهکار دو دولتی از مدت ها 
قبل اســت. جامعه جهانی باید با احســاس فوریت 
بیشتری دســت به اقدام بزند و گفت وگوهای صلح 
بین فلسطین و اسرائیل بر مبنای راهکار دو دولتی 
از سر گرفته شود تا در در اسرع وقت بین دو طرف 

صلح برقرار شود.
از ســوی دیگر سفرای کشــورهای عربی و برخی 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا با تصمیــم احتمالی 
انگلیس برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی 
مخالفــت و آن را غیــر عقانی توصیــف کرده اند.
روزنامه »گاردین« نوشــت، این دیپلمات  ها پیش 
از ســفر تراس به نیویورک نامــه ای خصوصی به 
او تحویل داده و از طرف کشــورهای عربی با این 
تصمیم مخالفــت کرده اند. گاردین مدعی اســت 
اســامی برخی کشورهای شرکت کننده در توافقات 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز در این 
نامه دیده می شود.شــماری از این دیپلمات ها پا را 
از این نیز فراتر گذاشــته و هشدار دادند این طرح 
ممکن است گفت وگوها بر سر قرارداد تجارت آزاد 
میان انگلیس و شــورای همکاری های خلیج فارس 
را به خطر اندازد. این در حالی اســت که انگلیس 
پس از اجرای برگزیت و مواجه با مشکات ناشی از 
جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به این قرارداد تجاری با 
کشــورهای عربی دارد. خبر دیگر از فلسطین آنکه 
منابــع خبری از تیراندازی مبارزان فلســطینی به 
سمت خودروهای صهیونیست ها در کرانه باختری 

خبر دادند.

نیمچه گزارش

نشست دو روزه واشنگتن با حضور آمریکا و نمایندگان ۱۴ 
کشور جزیره ای در اقیانوس آرام در حالی برگزار گردید که 
بیانیه مشترک پایانی آمریکا، به تقویت همکاری های همه 
جانبه با کشــور های این منطقه تاکید و اعام کرد اینجا 
منطقه ای است که دموکراسی می تواند در آن شکوفا شود. 
ایــن ادعای تعاماتــی در حالی صــورت گرفته که روند 

رفتاری آمریــکا حکایت از طرحــی ورای این آن دارد و 
اقدام علیه چین می باشــد.  این اجاس برای نخستین بار 
بــا میزبانی آمریکا و حضور مقامــات جزایر اقیانوس آرام 
در شــرایطی که واشنگتن به تشدید اختافات سیاسی با 
چین اذعان دارد برگزار شــده است که سندی بر استمرار 

رفتارهای بحران ساز آمریکا در شرق آسیا می باشد. 
این امر زمانی آشــکارتر می شود که بایدن در این نشست 
متعهد شد با مقامات کشور های جزیره ای در اقیانوس آرام 
در زمینه حل بحران های آب و هوایی و نیز پیشرفت های 
اقتصادی همکاری های گســترده ای داشــته باشد. رییس 
جمهور آمریکا در این نشســت تاکید کرد واشنگتن اجازه 

نمی دهد چین در ایــن منطقه پایگاه نظامی ایجاد کند و 
مدعی شد به دنبال ایجاد امنیت و آرامش در منطقه است. 
این ســخنان را می توان در کنار اقدامات اخیر آمریکا در 
قبال تایوان و برخی از همســایگان چین قرار داد چنانکه 
اخیرا واشــنگتن از کمک یک میلیارد دالری تسلیحاتی 
به تایوان ســخن گفته اســت. در حالی کــه پیش از این 
نیز نانســی پلوســی رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا و 
برخی ســناتور به تایوان سفر کرده بودند. در همین حال 
کامــا هریس معاون رئیس جمهــور آمریکا نیز در دیدار 
بــا مقامات ژاپن و کــره جنوبی از آمادگــی آمریکا برای 
تقویــت توان نظامی این کشــورها در برابر چین ســخن 

 گفته بود. وی همچنین حمایت از تایوان را تکلیف آمریکا 
دانسته بود.

 در همین حــال آمریکا تحــرکات نظامی گســترده ای 
در حریــم دریایی چین صــورت داده و حتی توافقاتی با 
برخی کشــورها از جمله استرالیا برای تشــدید مقابله با 
پکن داشــته اســت. با توجه به این رونــد می توان گفت 
که نشســت واشــنگتن نه در چارچوب اهداف اقتصادی 
بلکــه در قالبی امنیتی و سیاســی برگزار شــده و هدف 
نهایی آن نیز فشــار بر پکن بوده است که نشانگر رویکرد 
 تقابلــی بایدن در جهان به رغم شــعارهای دموکراتیک و 

گفت وگو محور است. 

یادداشت

گزارش

خودخواهی و رفتارهای جنگ افروزانه غرب سرانجام یکپارچگی اوکراین را بر باد 
داد و پس از برگزاری همه پرسی جدایی از کی یف، نهوالدیمیر پوتین در مراسم 
امضای اســناد الحاق مناطق جدید به روســیه گفت مردم دونتسک، لوهانسک، 

خرسون و زاپروژیا برای همیشه شهروند این کشور می شوند.
 »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه در مراسم امضای اسناد الحاق مناطق 
جدید به روســیه که در کاخ کرملین در حال برگزاری اســت، در اعام حمایت 
از الحاق مناطق جدید به روســیه گفت: »مردم انتخاب خــود را انجام داده اند. 
دونتســک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا سرنوشت مشــترکی با روسیه دارند«. 
وی افزود مردم این مناطق برای همیشه شهروند روسیه می شوند. رئیس جمهور 
روســیه در ادامه با تکرار این که »برای حفاظت از سرزمین خود از هر وسیله ای 
که در اختیار داریم اســتفاده می کنیم«، از رژیم کی یف خواســت فوراً آتش بس 
کند و به مذاکرات بازگردد. پوتین افزود: غرب می خواهد روسیه مستعمره باشد، 
آن ها ما را برده می بینند. برای آن ها )غربی ها( بسیار مهم است که همه کشورها 
حاکمیت خود را به نفع آمریکا تســلیم کنند. غرب هر کاری می کند تا سیستم 
استعمار نو حفظ شود. او در ادامه در اشاره به خلف وعده غرب در خصوص عدم 
گســترش ناتو گفت: وعده عدم گسترش ناتو به شرق به یک فریب کثیف تبدیل 
شده اســت. این غرب بود که اصل تخلف ناپذیری مرزها را زیر پا گذاشت و حاال 
تصمیم می گیرد چه کســی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و چه کسی ندارد. 

غرب هیچ حق اخاقی برای صحبت درباره دموکراسی ندارد. 
پوتین ســپس بــا تاکید بر این که »روســیه تمدنی بزرگ اســت که یک هزار 
سال دوام آورده اســت«، گفت اکنون شاهد گسترش روس هراسی توسط غرب، 
همانطور که تاش می کند تا فرهنگ نئولیبرالی خود را به عنوان الگو پیش ببرد، 
هستیم.  نظم جهانی غرب آزاد نیست، ریاکارانه و پر از دروغ است. رئیس جمهور 
روسیه در ادامه سخنرانی قبل از امضای اسناد الحاق مناطق جدید به این کشور، 
گفت: روس هراســی غرب چیزی جز نژادپرستی نیست. ایاالت متحده اساساً در 
حال اشــغال آلمان، کره جنوبی و ژاپن است اما از برابری با آن ها حرف می زند. 
شیوه همکاری رهبران اروپایی و غربی با آمریکا چیزی جز خیانت به مردم خود 
نیست. در منطقه دونتســک ۹۹.۲۳درصد از پیوستن به روسیه حمایت کردند. 
نرخ مشــارکت در این همه پرسی ۹۷.۵۱درصد گزارش شــد. در لوهانسک هم 
۹۸.۴۲درصد به نفع پیوســتن به روسیه رأی دادند. در خرسون، میزان حمایت 

۸۷.۵درصد و در زاپروژیا، ۹۰.۱درصد بود. 
همه پرسی الحاق مناطق لوهانســک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا به روسیه از 

جمعه )۲۳ ســپتامبر( آغاز شد. این چهار منطقه در مجموع حدود ۱۵ درصد از 
خاک اوکراین را تشــکیل می دهند. همچنین ســخنگوی وزارت خارجه روسیه 
گفت کشــورهای ناتو در ژوئیه تمریناتی با اســتفاده از تجهیزات اعماق دریا در 
نزدیکی محل های نشــت گاز نورد اســتریم انجام داده بودند.  به گفته زاخارووا، 
»در ماه ژوئیه مانورهای ناتو با استفاده از تجهیزات اعماق دریا در منطقه جزیره 
برنهولم )جزیره دانمارکی در دریای بالتیک( انجام شد. این دیپلمات ارشد روس 
همچنین تاکید کرد که این منطقه مملو از زیرســاخت های ناتو است. همچنین 
ســفارت روسیه در ایاالت متحده هشــدار داد ارتش آمریکا نباید درباره آمادگی 
مســکو برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردمش از طریق همه ابزارهای 
موجود تردید کند.این ســفارتخانه در بیانیه ای اعــام کرد: ما از مقاله نیوزویک 
به تاریخ ۲۹ ســپتامبر مطلع شــده ایم که به نقل از مقامات ناشناس پنتاگون از 
برنامه ها برای پاسخگویی به استفاده فرضی کشور ما از تسلیحات اتمی خبر داده 
اســت. در بین گزینه های دیوانه وار در حال بررسی حمله به اصطاح تمام کننده 

علیه رهبری نظامی-سیاسی روسیه وجود دارد. 
از ســوی دیگر اوالف شــولتس، صدراعظــم آلمان در گفتگــوی اختصاصی با 
روزنامه »اُســنابروکر« گفت: کسانی که به کمک بیشتری نیاز داشته باشند، این 

کمک هــا را دریافت خواهند کرد. اما وزیر خارجه روســیه گفت اتحادیه اروپا از 
آنچه آمریکا آن را به داخلش کشــانده، متحمل خســارات هنگفتی شده است.

الوروف اظهار داشــت: با دنبال کردن مسیر بی ماحظه آن ها در »از میان بردن 
روســیه«، آنگلوساکسون ها به تبعیت بدون قید و شرط کل غرب، ناتو، همچنین 
اتحادیه اروپا که در نهایت مسیر خود را در خودمختاری راهبردی از دست داده 
است، رسیدند.وزیر خارجه روســیه تاکید کرد که کشورهای غربی برای اهداف 
ضدروســی خود جان مردم اوکراین را قربانی کرده اند.از ســوی دیگر سخنگوی 
ریاســت جمهوری روســیه گفت، خرابکاری در خط انتقال گاز روســیه به اروپا 
»تروریســم دولتی« است و خواســتار تحقیقات جدی بین المللی شد.»دمیتری 
پســکوف« سخنگوی ریاست جمهوری روســیه روز جمعه خرابکاری در خطوط 
انتقال گاز روســیه به اروپا را »تروریســم دولتی« دانست. سخنگوی کمیسیون 
انرژی اروپا نیز در مصاحبه ای گفت که این قاره انتظار زمســتان ســختی را به 
خصوص با افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. دبیرکل ســازمان ملل متحد به 

نتایج همه پرسی الحاق بخشی از اوکراین به روسیه واکنش نشان داد.
 گوترش در جمع خبرنگاران گفت:  »هر گونه تصمیم برای پیشــبرد روند الحاق 
مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا در اوکراین، ارزش حقوقی ندارد 
و مســتحق محکومیت اســت«. در این میان اما خبر می رسد نتایج جدیدترین 
نظر سنجی ها نشان می دهد که حزب محافظه کار حاکم انگلیس در آغاز عهده 
داری نخســت وزیری »لیز تراس« به شدت محبوبیت خود را از دست داده و از 
حزب کارگز اپوزیســیون فاصله زیادی گرفته است.نتایج جدیدترین نظر سنجی 
ها نشــان می دهد کــه محافظه کاران حاکم در انگلیس به نخســت وزیری لیز 
تراس، تنها چند روز قبل از شــروع کنفرانس حزبشان، حمایت رای دهندگان را 
به طور چشمگیری از دســت داده اند. نتایج چندین نظرسنجی در روز پنجشنبه 
نشان داد که حزب مخالف کارگر توانست برتری خود را در بین انتخاب کنندگان 
نسبت به حزب محافظه کار افزایش دهد.بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقات 
افکار یوگو که به ســفارش روزنامه محافظه کار تایمز انجام شده است، سوسیال 
دموکرات های بریتانیا ۳۳ درصد از محافظه کاران جلوتر هســتند. بر این اساس 
۵۴ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که به حزب کارگر رای خواهند داد، در حالی 
که ۲۱ درصد به حزب محافظه کار رای می دهند.هزاران شهروند فرانسوی نیز به 
خیابان ها آمدند و علیه افزایش قیمت ها و طرح اصاح بازنشستگی دولت اعتراض 
کردند. در این میان بایدن رئیس جمهور آمریکا اعام کرد واشــنگتن نتایج همه 

پرسی در مناطق شرقی اوکراین را به رسمیت نمی شناسد.

تعامل یا بحران سازی 

سید مهدی لنکرانی 
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برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعام کرد یمن در ماه 
اوت گذشته شاهد بدترین سطح ناامنی غذایی در چهار 

سال گذشته بوده است.
برنامه جهانی غذا اعام کرد کسری بودجه یمن به دلیل 
تورم جهانی و درگیری در اوکراین که این کشور بدترین 
وخامــت خــود را در ناامنی غذایی در مــاه اوت تجربه 
کرده است.نظرســنجی انجام شده توسط برنامه جهانی 
غذای سازمان ملل از خانواده ها در مناطق مختلف یمن 
نشان داد که ۵۸ درصد از خانواده هایی که با بحران غذا 
مواجه هســتند در جنوب و شرق یمن ]تحت نفوذ رژیم 
نزدیک به آل ســعود[و ۵۱ درصد در مناطق شــمال و 
غرب یمن ]انصاراهلل[هستند. گفته می شود آن ها ازغذای 
کافی برای بــرآورده کردن حداقل نیاز های خود محروم 
هستند.این نظرســنجی همچنین نشان داد که در ۱۹ 
اســتان یمن، کمبود مواد غذایی از ســطح ۴۰ درصد 
عبور کرده است.یمن با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر، 
بیشــتر مواد غذایی خود را وارد می کند. برنامه جهانی 
غــذا ماهیانه به ۱۳ میلیون نفــر در یمن که اقتصاد آن 
به دلیل ادامه جنگ برای هشتمین سال متوالی سقوط 
کرده است، غذا می دهد.برنامه غذای سازمان ملل از ماه 
ژانویه گذشــته به علت کمبود منابع مالی ۸ میلیون نفر 
را از لیست امداد رسانی غذای خود در یمن حذف کرد. 
این سیاست در ماه اوت گذشــته نیز تمدید شد، چون 
سازمان ملل نتوانســت بیش از یک چهارم بودجه مورد 
نیــاز خود برای این برنامه در یمن را که ۲ میلیارد دالر 

است تأمین کند.
در همیــن حال وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن 

گفــت که تمدید آتش بس بدون در نظر گرفتن نیازهای 
مبرم شــهروندان یمنی، به این معناست که یمن را وارد 
مرحله مرگ بالینی کنیم.خبرگزاری رسمی یمن )سبأ( 
گزارش داد، در این دیدار تاشــهای سازمان ملل برای 
تمدید آتش بس کنونی بررســی شد که به منظور فراهم 
کردن شــرایط و فضای مناسب برای حل وفصل سیاسی 
فراگیر بحران یمن و صلــح پایدار صورت می گیرد.وزیر 
خارجه یمن گفت که موضع شــورای عالی سیاسی این 
کشور در قبال آتش بس، هیچ ابهامی ندارد و آنچه صنعاء 
می خواهد را نمی توان پیش شرط دانست، بلکه مطالبات 
انسان دوستانه صرف اســت.وی با بیان اینکه اگر طرف 
مقابل در پایان بخشــیدن به جنگ، لغو محاصره فراگیر 
جدی باشد، این مطالبات نباید محل اختاف یا مذاکره 
باشــد، تصریح کرد، آتش بس یک فرصــت واقعی برای 
اعتمادســازی بین طرفها، تکمیل گامهای اعتمادساز و 
آماده شدن برای مذاکرات واقعی به منظور رفع مشکات 
شهروندان یمنی باشــد. در این میان رسانه های آلمانی 
گزارش دادند که دولت ائتافی جدید آلمان قراردادهای 
تازه صادرات تســلیحات به عربستان سعودی را تصویب 
کرده اســت.برلین صادرات تســلیحات بــه ریاض را به 
دلیل دخالــت در جنگ یمن و همچنیــن قتل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار مخالف ســعودی، ممنوع کرده 
بود. اشپیگل و خبرگزاری dpa گزارش دادند که روبرت 
هابــک وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان در نامه ای 
به بوندســتاگ )مجلس آلمان( تأیید کرده که چندین 
قرارداد در زمینه صادرات تســلیحات توسط شولتز قبل 

از سفر وی به منطقه تایید شده است.

ثبت بدترین ناامنی غذایی در یمن طی ۴ سال گذشته
رسانه های خبری  اعام کردند که شمار قربانیان انفجار 
تروریســتی در کابل پایتخت افغانستان به ۳۲ کشته و 

۴۰ زخمی افزایش یافته است.
این انفجار نزدیک ورودی مســجد وزیــر اکبر خان در 
فاصلــه نه چندان دور از منطقه ســبز کابل رخ داد که 
بسیار امن به شــمار می رود و پیش از بازگشت طالبان 
به قدرت در تابســتان ســال گذشــته، نمایندگی های 
دیپلماتیــک و نهادهای مهم بین المللی را در خود جای 
داده بود.ســخنگوی طالبان ضمن محکوم کردن حمله  
به مرکز آموزشــی در غرب کابــل گفت: اقدامات جدی 
برای کشــف و مجازات عامان انجام خواهد شــد.ذبیح 
اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت:»طالبان  
حملــه به کورس کاج را وحشــت بزرگ خوانده و آن را 
به شــدت محکوم می کند. اقدامات جدی برای کشــف 
و مجــازات عامان انجام خواهد شــد.«عبداهلل عبداهلل، 
رییس شــورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین، نیز در 
واکنش به هدف قرار گرفتن دانش آموزان، گفت که این 
کشتار قساوت بار کار دشــمنان صلح و پیشرفت کشور 

است.
در همین حال، نمایندگی ســازمان ملل در افغانســتان 
)یوناما( نیز گفته اســت که ســازمان ملــل این ظلم و 
جنایت را محکوم و با همه ی عــزاداران این حمله ابراز 
همدردی می کند.سخنگوی وزارت خارجه چین با اظهار 
اینکه نظم اجتماعی در افغانســتان بــه تدریج در حال 
برقراری اســت، خواستار اتخاذ موضع واقعگرایانه جامعه 

جهانی درباره طالبان شد.
»وانــگ ونبین« ســخنگوی وزارت خارجــه چین در 

یک نشســت خبری ضمن تأکید بر لــزوم اتخاذ موضع 
واقعگرایانه توســط جامعه جهانی دربــاره دولت موقت 
طالبان، گفت افغانســتان در یک دوره مهم گذار از هرج 
و مرج به نظم اســت، اما تهدیدات تروریســتی هنوز از 
بین نرفته اســت.مقتدی صدر به انفجار تروریســتی در 
غرب کابل پایتخت افغانستان که به کشته شدن شماری 
از شــیعیان هزاره منجر شد، واکنش نشان داد. مقتدی 
صدر رهبر جریان صدر در واکنش به انفجار تروریســتی 
در غرب کابل پایتخت افغانســتان که به کشــته شدن 
شماری از شــیعیان هزاره منجر شد، از طالبان خواست 
به مســئولیت های خود در حفظ جان شهروندان افغان 
پایبند باشــد.وی در بیانیه ای طالبان را به عدم پیگیری 
عامدانه انفجارهای تروریســتی در افغانستان که موجب 
شهادت شیعیان می شــود، متهم کرد و نوشت که اگر 
هم این اقدام عامدانه نباشد، طالبان در حفاظت از جان 
افغانــی ها قطعــا کوتاهی کــرده و  انفجارهایی که هم 
اکنون شیعیان افغان را در معرض خطر قرار داده، ممکن 
اســت در آینده اهل سنت افغانســتان که پیرو اندیشه 
های طالبانی نیســتند را نیز  شامل شود. از سوی دیگر 
نماینده ویژه ایران در امور افغانســتان در تماس تلفنی 
با مقامات وزارت بهداشت طالبان از آمادگی تهران برای 
کمک به آســیب دیدگان انفجار کابل خبر داد.نماینده 
ویژه ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با مقامات 
وزارت بهداشــت طالبان برای کمک به آسیب دیدگان 
انفجــار امروز کابل اعام آمادگــی کرد.پیش از این نیز 
ســفارت ایران در افغانســتان حمله تروریستی در یک 

مرکز آموزشی در غرب کابل را محکوم کرده بود. 

روز خونین کابل با ده ها شهید و زخمی 

رای مردم دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به جدایی از حاکمیت کی یف  

جنگ افروزی غرب یکپارچگی اوکراین را به باد داد

نتایج انتخابات مجلــس ملی کویت حاکی از نکات قابل توجهی از جمله پیروزی 
معارضان، موفقیت بی ســابقه شــیعیان و راهیابی زنان برای اولین بار به پارلمان 

این کشور است.
پنج شنبه، مردم کویت به پای صندوق های رای رفتند تا پنجاه نماینده دور جدید 
مجلس ملی کشورشان را انتخابات کنند؛ حاال نتایجی که به دست آمده حکایت 
از برخی شــگفتی ها نظیر پیروزی معارضان، موفقیت شــیعیان و راهیابی زنان 
دارند.طبق گزارش خبرگزاری رســمی دولت کویت »کونا«، فهرست نمایندگان 
جدیــد و کاندیدهای این انتخابات شــامل ۳۰۵ نامــزد زن و مرد در پنج حوزه 
انتخاباتی بوده که برای انتخاب شــدن به عنــوان ۵۰ عضو مجلس امت )پارلمان 
ملی( با هم رقابت کردند. شــمارش آرا بافاصله پــس از پایان روند رای گیری، 
عصر دیروز پنجشــنبه آغاز شد و تلویزیون دولتی کویت نتایج شمارش آراء را از 
کمیته هــا و پایگاه های انتخاباتی به طور زنــده پخش می کرد.دولت کویت نتایج 

رسمی انتخابات پارلمانی را اعام کرد.
آخرین گزارش ها حاکی از آن اســت که ترکیب نمایندگان جدید پارلمان کویت 
به میزان ۵۴درصد تغییر داشــته و تنها ۱۲ کاندیــد از دور قبل دوباره انتخاب 

شــده اند. مخالفان دولت کویت نیز با کســب حدود ۶۰ درصد از کرســی های 
پارلمان در انتخابات مجلس ملی به دســتاورد سیاسی چشمگیری دست یافتند. 
در نتایج انتخابات اعام شــده »احمد عبدالعزیز السعدون« رئیس سابق مجلس 
ملی و باسابقه ترین نماینده در عملکرد پارلمانی کویت از دهه هفتاد قرن گذشته 
تاکنون، موفق به کسب رتبه اول در حوزه انتخابیه سوم با ۱۲۲۳۹ رای شد. حاال 
انتظار می رود که الســعدون با توجه به حمایت گســترده کویتی ها از وی که در 
نتایج انتخابات منعکس شــد، ریاست مجلس را از آن خود کند. تجربه پارلمانی 
و سابقه طوالنی فعالیت های سیاســی او، به او این امکان را می دهد که حمایت 
مخالفان راه یافته به پارلمــان را نیز به عنوان توافقی متحدکننده صفوف داخلی 

برای کسب کند.
خبرگــزاری »آناتولی« نیز در گزارشــی از انتخابات کویت نوشــت: نمایندگان 

ائتاف شــیعه در مجلس امت کویت که در پارلمان ۲۰۲۰ تنها ۶ کرسی داشت 
حاال موفق به بردن ۹ کرســی در دوره جدید شــده اســت. کاندیداهای پیروز 
شیعی مذهب در کویت »حســن جوهر«، »اسامه الزید«، »احمد الری«، »صالح 
عاشــور«، »خلیل الصالح«، »شعیب علی شــعبان«، »جنان بوشهری«، »خلیل 
ابل« و»هانی شــمس« هســتند.  برخی منابع خبری از پیــروزی یکی دیگر از 
کاندیدهای شــیعه خبر می دهند و تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس از ائتاف 
شــیعیان کویت را ۱۰ نفر اعام می کنند که تاکنون بی سابقه بوده است. پایگاه 
اینترنتی شــبکه »الجزیره« نیز در گزارشی به موضوع تغییر روش های سنتی در 
فعالیت ها و رقابت های سیاسی کویت اشاره کرده و به نقل از »علی السند« فعال 
رسانه ای این کشور نوشت: نامزدهای انتخابات کویت از روش های متعددی برای 
رقابت استفاده کردند و به ســختی می توان روش رسانه ای یا تبلیغاتی جدیدی 
را پیدا کرد که آن ها در رقابت های انتخاباتی خود به کار نگرفته باشــند؛ من در 
بررســی هایم طی این انتخابات متوجه ظهور روش دیگری شــدم که آن ایجاد 
رویدادها در میدان رقابت به صورت واقعی و ســپس انتقال آن از طریق وســایل 

ارتباطی و رسانه ای مختلف توسط کاندیدها بود.

 موفقیت بی سابقه شیعیان 
در انتخابات پارلمانی کویت


