
 آمریکا: بعد از گاف جدید بایدن در مراســمی 
دولتی، مشاور پیشــین کاخ سفید در دوره ترامپ 
گفت رئیس جمهور آمریکا توانایی ذهنی برای این 
ســمت را ندارد و اگر در خانه ســالمندان بود، در 
بخش مراقبت های ویژه زندگی می کرد.»اســتفن 
میلر« مشــاور پیشین کاخ ســفید در دوره دونالد 
ترامپ بعــد از این که بایــدن در گافی جدید در 
مراســمی ســراغ یکی از نماینده های فوت شــده 
کنگره را گرفت، گفــت وی باید در بخش مراقبت 

ویژه خانه سالمندان باشد. 

 ونزوئــا: »نیــکالس مــادورو« رئیس جمهور 
ونزوئال، ۷ زندانی آمریکایــی را در ازای آزادی دو 
بــرادرزاده همســرش از زندان آمریــکا، آزاد کرد.
دو برادرزاده همســر مادورو بــه اتهام آنچه قاچاق 
موادمخدر ادعا می شود در زندان آمریکا هستند و 
آزادی ۷ شــهروند آمریکایی که در میانشان نام ۵ 
مدیر نفتی نیز به چشــم می خورد، به دنبال ماه ها 

دیپلماسی مقامات آمریکایی انجام شد.

 پاکستان: پایــگاه خبری »داون نیوز« پاکستان 
اعالم کرد که حکم بازداشــت عمران خان به دلیل 
اظهــارات تهدید آمیز وی خطاب به یک قاضی زن 
در جریان یک تظاهرات صادر شــده است.عمران 
خــان در جریان یــک تظاهــرات اعتراضی که در 
پارک F-۹ برگزار شــد، یک قاضی زن و ۲ افســر 
ارشــد پلیس را در مالء عام تهدیــد کرد.همزمان 
نهاد قانونگذار رســانه های پاکستان پخش هرگونه 
ســخنرانی زنده از عمران خان رهبر حزب تحریک 
انصاف این کشور را به دلیل تهدید یک مقام پلیس 

اسالم آباد و یک قاضی زن صادر کرده است.

 افغانســتان: منابع محلی اعالم کردند شــمار 
تلفات حمله تروریســتی به مرکز آموزشی »کاج« 
در منطقه شیعه نشــین کابل به ۴۹ شــهید و ۹۷ 
زخمی افزایش یافته اســت.منبع افــزود در میان 
شــهدا ۴3 دختر و دو پســر وجــود دارد و هویت 
چهار نفر از شــهدا نیز مشــخص نیست.این منبع 
کــه خواســت نامش فاش نشــود بــه »اطالعات 
روز« گفــت از مجموع ۹۷ زخمــی این حمله نیز 
61 نفر دختر و 36 دانش آموز پســر هستند.منبع 
همچنین تصریح کرد این آمار نهایی نیســت و به 
 دلیل وخامت حال زخمی ها امکان افزایش شــهدا 

وجود دارد.

درخواست چارچوب هماهنگی شیعی عراق

دولتی با اختیارات کامل تشکیل شود
چارچوب هماهنگی نیروهای شــیعه عراق بر لزوم 
تشــکیل دولتی جدید با اختیــارات کامل در این 

کشور تاکید کرد.
چارچــوب هماهنگــی نیروهای شــیعه عراق در 
بیانیــه ای از نقــش نیروهــای امنیتــی عراق در 
مدیریت دیروز شــنبه تجمع های اعتراضی در این 
کشــور و حفاظت از نهادهای قانونی تقدیر کرد و 
گفت: چارچوب هماهنگــی از نقش مهم نیروهای 
امنیتی در محافظت از نهادها و موسســات  دولتی 
و همچنین تظاهرکنندگان در مقابل عناصر مخرب 
که در تظاهرات روز شــنبه تعرضاتی انجام دادند، 

تمجید می کند.
 ایــن بیانیه افــزود: چارچــوب هماهنگی بر حق 
تظاهرات مســالمت آمیز و مطالبه گری مشــروع 
در چارچوب قانون اساســی که تشکیل یک دولت 
جدید با اختیارات کامل را تضمین می کند، تاکید 
دارد؛ دولتی که بتواند امنیت را ایجاد و امکانات را 
فراهم و فساد را ریشه کن کند.پیش از این، محمد 
الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در اظهاراتی با اشاره 
به وجــود مخالفت هایی با ســازوکار انتخاب نامزد 
نخســت وزیری گفت که مذاکرات برای تشــکیل 
دولت جدید عراق از مدتی پیش آغاز شــده است.
وی همچنین تصریح کرد: محمد شــیاع السودانی 
نماینده جریان شــیعی اســت و فراکســیون های 
پارلمانی حق دارند که با نامزد پست نخست وزیری 
مخالفت کنند یا بپذیرند. الحلبوسی افزود: ائتالف 
سه جانبه »السیاده، حزب دموکراتیک کردستان و 
فراکسیون صدر« زمانی که نمایندگان جریان صدر 
پارلمان را ترک کردند، این ائتالف به پایان رسید.
رئیــس پارلمان عراق با اشــاره به اینکه هیچ کس 
نمی تواند جنبــش صدری را نادیده بگیرد، بر لزوم 

فعالیت مجدد پارلمان تاکید کرد.
الحلبوســی با بیان اینکه همه باید گفت وگو برای 
حل بن بست سیاسی را بدون پیش شرط آغاز کنند، 
گفت: نباید اختالفات سیاسی میان احزاب به خارج 
از پارلمان انتقال پیدا کند.این اظهارات پس از آن 
مطرح شــد که فعالیت پارلمــان عراق که از ۲ ماه 
پیــش و درپی تصرف آن توســط هواداران جریان 
صدر متوقف شــده بود، روز چهارشنبه از سرگرفته 
شد تا در اولین جلسه، موضوع استعفای الحلبوسی 
رئیس پارلمان و انتخــاب نایب رئیس اول به رای 
گذاشته شود. در این جلســه، نمایندگان پارلمان 
با استعفای الحلبوســی موافقت نکردند و تنها 13 
نماینده به این اســتعفا رای مثبت دادند.دســتور 
جلسه دوم نیز انتخاب نائب اول رئیس پارلمان بود 
که نمایندگان محســن المندالوی را به این سمت 
انتخاب کردند.در  این جلسه نمایندگان چارچوب 
هماهنگی نیروهای شــیعی )به اســتثتای جریان 
صدر( و محمد شیاع السودانی نامزد این چارچوب 

برای تصدی پست نخست وزیری حضور یافتند.

نیمچه گزارش

اروپا و آمریکا در قالب ناتو از اســفند ماه با ادعای حمایت 
و پذیــرش عضویت اوکراین، این کشــور را در گیر جنگ 
با روســیه کردنــد. در طول ماه های اخیــر اوکراین بارها 
خواســتار تحقق این وعده شــده اســت حال آنکه رفتار 
آمریکا و ارکان ناتو نشــان می دهد که آنهــا نه به دنبال 
پذیــرش عضویت اوکراین بلکه همچنــان از آن به عنوان 

یک قربانی استفاده می کنند. 

اخیرا دبیر کل ناتو ادعای فرا رســیدن زمان صدور بیانیه 
مشترک اتحادیه اروپا و ناتو را مطرح نموده است. طرحی 
که بر اســاس آن عمال روند ســلطه سیاســی، اقتصادی، 
امنیتــی آمریکا بر اروپا در قالــب ناتو که از جنگ جهانی 
دوم آغاز شــده، همچنان ادامه خواهد یافت و خواســت 
اروپایی ها مبنی بر داشتن نیروی نظامی و امنیتی مستقل، 
حضور مستقل و فعال در اقتصاد و سیاست بین الملل برای 
حداقل یک دهه آینده به حاشیه کشانده خواهد شد و این 
آمریکاســت که در لوای نام ناتو برای آنها تصمیم گیری 

می نماید. 
در هیمــن حــال در حالــی آمریکا و برخی کشــورهای 
اروپایی با اهدافی خاص جنــگ اوکراین را به پا کرده اند 
که هزینــه اصلی آن را قاره اروپا مــی پردازد که حداقل 

پیامد آن بحران انرژی و غذایی و تورم افسار گسیخته ای 
که بســیاری از کشــورهای اروپایی را فراگرفته اســت و 
می رود تا بنیان های سیاســی و اقتصادی آنها را به ورطه 
نابودی کشــاند. بحران اقتصادی که حتی در کشــورهای 
بزرگ اروپایی همچون آلمان و فرانسه تورمی بی سابقه در 
چند دهه اخیر را رقم زده اســت در حالی که ادامه جنگ 
اوکراین بهانه ای برای ادامه ســلطه اقتصادی، سیاســی و 
امنیتــی آمریکا بر اروپا گردیده و واشــنگتن به دنبال آن 
است تا با اســتمرار جنگ سیاست فروش سالح، انرژی و 
مواد غذایی به قیمت های سنگین به اروپا را اجرایی سازد. 
در این میان آمریکا و ناتو هر چند به دنبال توسعه اراضی 
می باشند اما از یک سو اولویت آنها عضویت های جدید به 
دلیل بحران های اقتصادی و سیاســی نمی باشد و از سوی 

دیگر به دنبال درگیری مستقیم با روسیه نمی باشند. در 
این چارچوب نیز پس از برگزاری همه پرسی الحاق چهار 
منطقه از اوکراین به روســیه صرفا به محکوم سازی این 
همه پرســی و ادعای ارسال ســالح برای اوکراین بسنده 
کردند و ســخنی از پذیرش عضویت این کشــور به میان 
نیاوردند. رفتارهای ناتو پس از اعالم نتیجه همه پرسی بار 
دیگر این حقیقت را نشــان داد که ناتو هیچ طراحی برای 
پذیــرش و حمایت از کی یف ندارد و صرفا از این کشــور 
بــه عنوان یک قربانی اســتفاده کرده اســت. اولویت ناتو 
حفظ ماهیت در آستانه فروپاشی اش می باشد که در قالب 
گرفتار سازی اروپا در هزینه های جنگ اوکراین، پیگیری 
می گردد در حالی که کی یف نیز هیچ دستاورردی از این 

روند جز ویرانی نخواهد داشت. 

یادداشت

گزارش

بـه رغـم هزینه کردهـای گسـترده کـی یـف بـرای تحقـق 
اهـداف آمریـکا و ناتـو  در قالـب ورود به جنگ با روسـیه، 
وزیـر خارجـه پیشـین آمریـکا تاکید کرد این سیاسـت که 
واشـنگتن بخواهـد اوکرایـن را بـه عضویـت ناتـو درآورد، 

نیسـت. عاقالنه 
»هنـری کیسـینجر« وزیـر خارجـه پیشـین آمریـکا گفت 
تالش هـای واشـنگتن بـرای الحـاق اوکرایـن در ناتـو بعـد 
از فروپاشـی اتحاد شـوروی عاقالنه نیسـت. ایـن دیپلمات 
کهنه کار ۹۹ سـاله در اندیشـکده آمریکایی شـورای روابط 
خارجی گفت واشـنگتن کوشـید بدون تمایـز همه اعضای 
سـابق بلوک شـوروی را پس از فروپاشـی دیـوار برلین زیر 
چتـر خـود بگیـرد و این کـه کل منطقۀ بین مرکـز اروپا و 
مـرز روسـیه برای بازسـازی باز شـد. بـه گفتـه او، »از دید 
روسـیه، ایـاالت متحـده بعـد تالش کـرد کل ایـن منطقه 
را بـدون اسـتثنا در یـک سیسـتم راهبردی تحـت هدایت 

کند«. ادغـام  آمریکا 
وی افـزود: ایـن تحـول اساسـاً کمربنـد ایمنـی تاریخـی 
روسـیه را از بیـن بـرد. در نتیجـه، تالش بـرای وارد کردن 
نبـود. عاقالنـه ای  آمریکایـی  سیاسـت  ناتـو  در  اوکرایـن 
کیسـینجر در ادامـه گفـت بـا ایـن حـال فکـر نمی کنـد 
ایـن مسـئله، تالش هـای والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهـور 
روسـیه بـرای بازادغـام اوکرایـن در حـوزه نفـوذ مسـکو 
از طریـق یـک حملـه غافلگیرکننـده را توجیـه کنـد. وی 
در ادامـه ایـن ادعـا گفـت نمی دانـد آیـا امـکان صلـح بـا 
رئیس جمهـور روسـیه وجـود دارد یـا خیـر امـا تاکید کرد 
کـه غـرب باید بـه دنبال فرصتی بـرای ترتیباتی باشـد که 
آزادی اوکرایـن را تضمیـن می کند و این کشـور را بخشـی 

از سیسـتم اروپایـی نگـه مـی دارد. وی همچنیـن مدعـی 
شـد کـه »بـه نوعـی روسـیه جنـگ در اوکرایـن را باختـه 
زیـرا آشـکارا بـر ظرفیـت آن بـرای تهدید اروپـا با حمالت 
متعـارف کـه بـرای دهه هـا و حتـی قرن هـا از آن بهـره 
می بـرد، غلبه شـده اسـت«. بـه رغم ایـن ادعا، کیسـنیجر 
گفـت دیـر یـا زود غـرب و روسـیه بایـد بـا یکدیگـر وارد 
گفت وگـو شـوند و افـزود »در یک محیط هسـته ای چنین 
نتیجـه ای شـاید بـه »تصمیم میـدان نبرد« ارجح باشـد«. 
بـه نوشـته راشـا تـودی، اوایـل اوت، وزیر خارجه پیشـین 
آمریـکا هشـدار داد کـه ایـن کشـور خـود را »در آسـتانه 
جنـگ بـا روسـیه و چیـن بـر سـر مسـائلی کـه تـا حدی 
خودمـان ایجـاد کردیـم قـرار داده اسـت«. وی اسـتدالل 
کـرد که واشـنگتن دیپلماسـی سـنتی را رد کـرده زیرا به 
دنبـال تغییـر یـا محکـوم کـردن طرف هـای مقابـل خـود 

بجـای نفـوذ در افکار آن هاسـت.
در ایـن میـان شـرکت انـی ایتالیـا اعـالم کـرد کـه بـه 
خاطـر عدم امـکان انتقـال گاز بـه ایتالیا از طریـق اتریش 
صـادرات گاز روسـیه بـه ایـن کشـور متوقف می شـود.انی 
طـی بیانیـه ای گفتـه کـه گاز پـروم روسـیه اعـالم کـرده 
اسـت؛ امـکان تأمیـن گاز درخواست شـده از سـوی ایتالیا 
لولـه  از خـط  گاز  انتقـال  امـکان  نـدارد؛ چراکـه  وجـود 
عبـوری از اتریـش فعـال وجـود نـدارد. بـه همیـن دلیـل 
صـادرات گاز روسـیه به ایتالیـا از طریق ایسـتگاه تارویزیو 
بـه صفـر رسـیده اسـت. انـی اعـالم کـرده البته هـر زمان 
کـه جریـان گاز روسـیه بـه ایتالیـا آغاز شـود در ایـن باره 

اطالع رسـانی خواهـد کـرد.
از سـوی دیگـر بـه نوشـته یـک روزنامـه فرانسـوی، دولت 

سـالح  عـدد   1۲ تـا  شـش  بیـن  دارد  نظـر  در  پاریـس 
توپخانـه »قیصـر« را بـه اوکرایـن بدهد.روزنامه فرانسـوی 
»لومونـد« روز شـنبه گـزارش داد، پاریـس ممکـن اسـت 
بیـن شـش تـا 1۲ عـدد توپخانـه هوویتـزر »قیصـر« را 
کـه در ابتـدا بـرای تحویـل بـه دانمـارک در نظـر گرفتـه 
شـده بودنـد، تحویـل اوکرایـن بدهد.به نوشـته خبرگزاری 
»رویتـرز«، یـک سـخنگوی وزارت دفاع فرانسـه در پاسـخ 
بـه درخواسـت بـرای اظهارنظر دربـاره این گـزارش گفت، 
در ضمـن حمایـت پاریس از کی یـف، جزئیات ایـن برنامه 

»قـرار نیسـت اطالع رسـانی شـود.«
روزنامه لوموند در گزارش خود نوشـت، سـه کشور فرانسه، 
دانمـارک و اوکرایـن بـه طور اصولـی با برنامـه تحویل این 
تسـلیحات توپخانـه ای بـه اوکرایـن موافقـت کرده انـد امـا 

مذاکـرات فنـی مرتبـط با آن در دسـت انجام اسـت.
یـک افسـر اطالعاتـی سـابق سـوئیس، آمریـکا را مقصـر 
احتمالـی انفجارهـای اخیـر علیه خط لوله هـای انتقال گاز 
»نـورد اسـتریم« دانسـت. در ایـن میان  »ژاک بو«، افسـر 
سـابق سـرویس اطالعاتـی سـوئیس گفـت، »نشـانه های 
آمریـکا  اینکـه  از  دارنـد  وجـود  بیشـتری«  و  بیشـتر 
»مسـئول« خرابـکاری اخیـر در خـط لوله هـای انتقال گاز 
»نـورد اسـتریم 1« و »نـورد اسـتریم ۲« اسـت.به نوشـته 
خبرگـزاری »اسـپوتنیک«، ژاک بـو کـه سـابقا بـه عنـوان 
مشـاور ائتـالف ناتـو نیـز فعالیت داشـته در مصاحبـه ای با 
یـک کانـال رادیویی فرانسـوی گفـت، لهسـتان و اوکراین 
بـا توجـه به اینکه شـدیدا بـرای انتقـال گاز از طریق خاک 
خـود البـی کـرده و از ابتـدا بـا سـاخت ایـن خـط لوله هـا 
مخالـف بودنـد می تواننـد مقصـر ایـن حادثـه باشـند.ژاک 

بـو اضافـه کـرد، آمریـکا تمایل مسـلم خود به بـر هم زدن 
روابـط میان روسـیه و کشـورهای اروپایـی را پنهان نکرده 

ست. ا
از سـوی دیگـر وزیـر دفـاع آمریـکا بـا اشـاره بـه حمایـت 
هـرکاری  گفـت  ناتـو،  گسـترش  سیاسـت  از  واشـنگتن 
اوکرایـن  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  رسـاندن  بـرای  بتواننـد 
می دهند.علی رغـم  انجـام  روسـیه  دادن  شکسـت  بـرای 
هشـدارهای شدید روسـیه درباره گسـترش ائتالف نظامی 
»سـازمان پیمـان آتالنتیک شـمالی« )ناتو(، واشـنگتن بار 
دیگـر از حمایـت خود برای گسـترش ناتو خبـر داد.»لوید 
آسـتین« وزیـر دفاع آمریکا بامداد یکشـنبه گفـت: »امروز 
با چالشـی از سـوی کشـورهای اسـتبدادی مواجه هستیم 
کـه تـالش می کننـد از طریـق تهدیـد کـردن دیگـران، 
شـرایط را تغییـر دهند«.وزیـر دفـاع آلمان نیـز در جریان 
دیـدار بـا همتای اوکراینی خـود داخل پناهـگاه زیرزمینی 
در بندر اودسـا، وعده داد که سـامانه های پدافندی بسـیار 
مدرنـی را بـه کی یـف ارائه می کننـد. این در  حالی اسـت 
کـه تظاهرکننـدگان ضمـن انتقـاد از سیاسـت های دولـت 
آلمـان در قبـال بحـران اوکرایـن، خواسـتار توقـف فـوری 
فروش سـالح به اوکراین و نیز تحریم های روسـیه شـدند. 
هـزاران تظاهرکننـده روز شـنبه بـا تجمـع در خیابان های 
برلیـن، مخالفـت خـود را بـا مداخلـه آلمـان در مناقشـه 
روسـیه و اوکرایـن کـه باعـث ایجـاد بحـران انـرژی، رکود 
اقتصـادی و بـاال رفتن قیمت ها شـده اسـت اعـالم کردند.

تظاهرکننـدگان ضمـن انتقاد از سیاسـت های دولت آلمان 
در قبـال بحـران اوکرایـن، خواسـتار توقـف فـوری فروش 

سـالح بـه اوکرایـن و نیـز تحریم های روسـیه شـدند.

خیانت  یک  تکرار 
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مردم برزیل دیروز برای انتخاب رئیس جمهور در حالی 
پــای صندوق هــای رای رفتند که آخرین نظرســنجی 
پیــش از انتخابات ریاســت جمهوری برزیــل، پیروزی 
»لوال داســیلوا« رئیس جمهوری ســابق در دور نخست 
را پیش بینی می کند اما فضای متشــنج سیاســی این 
قطبی ترین، مهم ترین و سرنوشت ســازترین انتخابات در 
3 دهه دموکراســی در برزیل، نگاه جهــان را به رقابت 

سیاسی فردا خیره کرده است.
حــدود 1۵6 میلیــون برزیلــی، دیروز  بــا حضور پای 
صندوق های رای، رئیس جمهوری چهار سال آینده این 
کشــور را انتخاب کردند. اگرچه 11 نامزد برای تصاحب 
کرسی ریاست جمهوری برزیل در حال رقابت هستند اما 
»ژائیر بولســونارو« رئیس جمهوری فعلی از جناح راست 
افراطی و »لوئیز ایناســیو لوال داسیلوا« رئیس جمهوری 
سابق )۲۰۰3- ۲۰11( از جناح چپ، رقبای اصلی برای 
کرســی کاخ »پالنالتو« )مقر ریاست جمهوری( هستند.
شهروندان برزیل، عالوه بر رئیس جمهوری، همه اعضای 
مجلس نمایندگان، یک ســوم مجلس سنا و فرمانداران 
و قانونگذاران مجمع های هر ایالت را نیز انتخاب کردند.

نظرسنجی های متعدد پیش از انتخابات، از برتری بیش 
از 11 امتیازی لوال داســیلوا نسبت به بولسونارو حکایت 
دارند، با این حال پیش بینی پیروزی قطعی داســیلوا از 
حزب کارگران )PT( امری دشــوار است و باید دید آیا 
انتخابات ریاســت جمهوری برزیل بــه دور دوم در 3۰ 

اکتبر )هشتم آبان( کشیده خواهد شد یا خیر.
 »ژائیر بولســونارو رئیس جمهور راســتگرا )در برزیل( 
ســالمت و درستی انتخابات روز یکشــنبه را زیر سوال 

برده و در نظرســنجی ها از لوئیز ایناســیو لوال داسیلوا، 
رئیس جمهور سابق و چپ گرا عقب افتاده است؛ کسی که 
در بحبوحه یک رسوایی فساد زندانی شده بود«.»برزیل 
طی دهه گذشته، از یک بحران به بحران دیگر گذر کرده 
اســت: تخریب محیط  زیست، رکود اقتصادی، استیضاح 
یک رئیس جمهور، زندانی شدن دو رئیس جمهور و یک 
بیماری همه گیر )کرونا( که بیش از هر جای دیگری در 

خارج از ایاالت متحده باعث مرگ مردم شد«.
به روایت نیویــورک تایمز، »برزیلی ها روز یکشــنبه رای 
خودشــان را برای رئیس جمهور بعدی خــود به صندوق 
می اندازند، به این امید که بزرگترین کشور آمریکای التین 
را به ســوی آینده ای باثبات تر و روشــن تر سوق دهند؛ با 
تصمیم گیری بین دو مردی که عمیقاً به گذشــته پرفراز 
و نشــیب برزیل گــره خورده اند«.به نوشــته این روزنامه 
آمریکایی، »مورخــان در برزیل می گویند این انتخابات به 
طور گســترده به عنوان مهمترین رای مردم این کشور در 
دهه های اخیر در نظر گرفته می شود چرا که تا حدی ممکن 
اســت سالمت یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان در 
خطر باشد«. در ادامه این گزارش آمده است: »ژایر بولسونارو 
رئیس جمهور فعلی، یک پوپولیست راست افراطی است که 
دوره اول ریاســت جمهوری او به دلیل آشفتگی و حمالت 
مداومش به نظام انتخاباتی برجسته بوده است. او به خاطر 
سیاست هایی که جنگل زدایی در جنگل های بارانی آمازون 
را تسریع می کرد، به خاطر استقبال از داروهای اثبات نشده 
علیه واکسن های کووید-1۹ و حمالت شدیدش به رقبای 
سیاســی، قضات، روزنامه نگاران و متخصصان بهداشــتی، 

خشم در داخل و نگرانی در خارج از کشور را برانگیخت«.

آمریکای التین بار دیگر صحنه انتخاباتی سرنوشت ساز شد

نگاه ویژه برزیلی ها به نامزد جبهه ضد امپریالیسم
رئیس هیئت ملی مذاکره کننده یمنی تمدید آتش بس 
را مشروط به گشــودن فرودگاه صنعاء، بنادر الحدیده و 

پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دانست.
در حالی اســت که مهلت آتش بــس در یمن به پایان 
رســید، هیئت ملی مذاکــره کننده یمنــی اعالم کرد 
مذاکرات تمدید آتش بس به بن بست رسیده است. این 
هیئت در بیانیه ای تأکید کرد نهایت تالشهایش را برای 
تثبیت آتش بــس و لغو محاصره یمن به کار گرفت، اما 

کشور های متجاوز با آن مخالفت کردند.
آتش بسی که ســازمان ملل متحد در یمن اعالم کرده 
در میان ابهام درباره تمدید آن و رفتن به ســمت آتش 
بســی جدید به ساعات پایانی خود رسیده است. صنعاء، 
ائتالف متجاوز را در قبال آتش بس مســؤل دانســته و 
عربســتان ســعودی، امارات و حامی آن ها یعنی آمریکا 
را بــه طفــره روی در خصوص شــماری از پرونده های 
مهم انســانی متهم کرد و افزود: تعیین نشــدن تکلیف 
موضع ائتالف در قبال این پرونده ها که به جنبه انسانی 
مربوط می شود، قابل قبول نیست، به خصوص اینکه این 
پرونده ها برای کاســتن از رنج انســانی ناشی از جنگ و 

محاصره برای صنعاء مهم است.
هانس گراندبرگ، فرســتاده ویژه سازمان ملل متحد در 
امور یمن پیشتر در خصوص آتش بس بین ائتالف متجاوز 
ســعودی و نیرو های انصاراهلل یمــن گفته بود آتش بس 
دستاورد بزرگی بود و امیدواریم به یک راه حل نهایی و 
آتش بس دائمی برسیم که به جنگ در یمن پایان دهد.

صنعاء، هنگام سفر فرستاده ســازمان ملل بر موضعش 
در قبال تمدید آتش بس تأکید کرده و مهدی المشــاط 

رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته بود: تا زمانی که 
حقوق کارمندان دولت از درآمد های یمن، که به دســت 
ائتالف غارت می شــود، پرداخت نگردد و نیز تا وقتی که 
بــه محاصره فرودگاه صنعا و بنــادر الحدیده پایان داده 
نشود، یمن قطعا با تمدید آتش بس موافقت نخواهدکرد.

محمد عبد السالم رئیس هیئت ملی نیز بر موضع ثابت 
یمن در قبال گشودن فرودگاه صنعاء و بنادر الحدیده و 
پرداخت حقوق کارمندان و بازنشســتگان تأکید کرد و 
افــزود: تا زمانی که عمل به پرونده های بســیار ضروری 
انسانی -که خواسته هر یمنی است- آغاز نشود، هرگونه 

صحبتی از صلح در یمن نیز بی اعتبار است.
شــمار زیادی از ناظــران معتقدند تمدیــد آتش بس 
بــه عنوان یک خواســته بین المللی بــه خصوص برای 
واشــنگتن مطرح خواهد بود که در تالش اســت آتش 
بس ادامه و گســترش یابد. آنان تأکید می کنند آمریکا 
در تالش اســت عربستان را از جنگ و بحرانی که در آن 
گرفتار شده است، خارج کند، اما ریاض و واشنگتن تنها 
در تالشند آتش بس برقرار شود و در عین حال محاصره 
علیــه صنعاء ادامه یابد. چنین رویکردی در اقدام ریاض 
و فرســتاده آمریکا به فراخوان رئیس شورای موسوم به 
شورای ریاستی و اعضای آن به ریاض و تحت فشار قرار 
دادن آن ها برای کنار گذاشــتن اختالفات بین خودشان 
دیده می شــود. خبر دیگر آنکه پس از گزارش هایی که 
نقــش فرانســه را در تجاوز به یمن برمــال کرد، اکنون 
فرانسه در تحرکات مشکوک خود در استان های اشغالی 
یمن، نفت و گاز را با توجه به بحران ناشــی از عملیات 

روسیه در اوکراین در اولویت خود قرار داده است.

کارشکنی ائتالف سعودی - آمریکایی در پی داشت 

 مذاکرات تمدید آتش یمن در بن بست

وقتی بزرگان غرب آب پاکی را روی دست کی یف ریختند 

عضویت اوکراین به ناتو عاقالنه نیست

پس از کودتای نظامی ارتش بورکینافاسو، معترضان در »واگادوگو«، پایتخت این 
کشور به سفارت فرانسه یورش برده و آن را محاصره کردند.

به دنبال دومین کودتای نظامی ارتش بورکینافاســو در یک سال اخیر، معترضان 
در محکــوم کردن فرانســه به دلیل کمک و حمایت از پــل هنری دامیبا، رهبر 
مخلوع کشور غرب آفریقا، به سفارت فرانسه در پایتخت این کشور هجوم بردند.
ژان باپتیست کابره، ســخنگوی حکومت نظامی فعلی بورکینافاسو، در بیانیه ای 
تلویزیونی گفت: دامیبا ســعی داشت تا با عقب نشــینی به پایگاه نظامی فرانسه 
)Kamboinsin(، برای ضد حمله و ایجاد تفرقه بین نیروهای دفاعی و امنیتی 
ما، مهیا شــود.همزمان با تجمع معترضان در بیرون ســفارت فرانســه، مقامات 
این کشــور به شهروندان مقیم بورکینافاســو توصیه کرده اند که در خانه بمانند. 
معترضانی که قصد داشتند به سفارت فرانسه وارد شوند، ساختمان این سفارت را 

سنگ باران و در مقابل درب ورودی و اطراف محوطه آتش روشن کردند.
وزارت امور خارجه فرانســه با انتشــار بیانیه ای هر گونــه دخالت در رخدادها و 

تحوالت بورکینافاسو را رد و تاکید کرد که »نه پایگاه نظامی فرانسه و نه سفارت 
این کشــور، هرگز میزبان پل هنری دامیبا نبوده اند.«پس از کودتای نظامی روز 
جمعه در بورکینافاســو، ابراهیم ترائوره از فرماندهان ارتش این کشور، به عنوان 

رهبر نظامی، جایگزین دامیبا شد.
دامیبا که تحصیل کرده فرانســه است، رهبری کودتای ۲۴ فوریه بورکینافاسو را 
برعهده داشت؛ کودتایی که به انحالل دولت راک مارک کریستین کابوره، منجر 
شــد.بورکینا فاسو حدود ۲۰ میلیون جمعیت داشته و به همراه همسایگان خود، 

همواره تحت تأثیر فعالیت گروه های تروریستی القاعده و داعش بوده است.
فرانسه که قدرت استعماری سابق این منطقه محسوب می شود، با اعزام نیرو در 

پروژه ای موسوم به »عملیات برخان« اقدام به مبارزه با گروه های تروریستی کرد 
که البته چندان پیشرفتی نداشت.

دو روز پیش »ابراهیم ترائوره« یک افســر ارشــد ارتش بورکینافاســو با قرائت 
بیانیه ای از تلویزیون این کشــور اعالم کرد فرمانده ارتش را عزل و دولت نظامی 

حاکم را منحل کرده و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده است. 
ترائــوره اعالم کرد، با کنار زدن »پل هانری دمیبا«، رهبر نظامی بورکینافاســو، 
دولت او را منحل کرده و خودش قدرت را در دســت گرفته است. به دنبال وقوع 
ایــن رخداد، گزارش هایی مبنی بر اینکه پل هانــری دمیبا به یک پایگاه نظامی 
فرانسه پناهنده شده منتشر شد.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، در بیانیه ای 
که وزارت امور خارجه فرانســه منتشر ساخت نوشته شد: »فرانسه رسما هر گونه 
دست داشتن خود در رخدادهای اخیر بورکینافاسو را رد می کند. نه پایگاه نظامی 
محل استقرار نیروهای فرانسوی و نه سفارت ما در بورکینافاسو هرگز میزبان پل 

هانری ساندائوگو دمیبا نشدند.«

 سفارت فرانسه 
در محاصره معترضان بورکینافاسو

علی تتماج


