
 سوریه: »رومن گالوچنکو« نخست وزیر بالروس 
به دیدار بشــار اســد رئیس جمهور سوریه رفت و 
پیامی از ســوی رئیس جمهور این کشــور تسلیم 
اسد کرد.اسد رئیس جمهور سوریه گفت: بالروس 
بــه خاطر موقعیت راهبردی خــود در قلب اروپا و 
استقالل تصمیم گیری و سیاست هایش، مورد هدف 
قرار گرفته است. غرب نیز سیاست جنگ افروزی را 
در پیش گرفته است تا بتواند ]به حیات[ خود ادامه 
دهد؛ زیرا اگر این جنگ ها متوقف شــود، سیستم 

هژمونی غرب متالشی می شود.

 چین: »لی شــیوی هانگ« سرکنســول چین 
در دبی گفت قرار اســت نشســتی بین این کشور 
و کشورهای عربی برگزار شود.روزنامه الکترونیکی 
رأی الیوم به نقل از هانگ گزارش داد، نخســتین 
نشســت عربی-چینی در اوایل دسامبر و مشخصا 

ده روزه اول این ماه، در ریاض برگزار خواهد شد.

 مالزی: با گذشــت پنج روز از انتخابات پارلمانی 
و بالتکلیفی مالزی برای تشــکیل دولت جدید، در 
نهایت شــاه این کشــور، رهبر مخالفان این کشور 
جنوب شرق آســیا را نخســت وزیر جدید معرفی 
کرد.»ســلطان عبداهلل ســلطان احمدشاه« پادشاه 
مالزی،، »انور ابراهیم« رهبر مخالفان این کشور را 
نخست وزیر جدید معرفی کرد و به تمامی ابهامات 

سیاسی پایان داد.

 فرانسه: دادستان های مالی ملی فرانسه می گویند 
تحقیقاتــی را در مــورد تامیــن مالــی غیرقانونی 
کمپین های انتخاباتی مکرون در ســال های ۲۰۱۷ 
و ۲۰۲۲ آغــاز کرده اند.تعــدادی از دادســتان های 
مالی فرانســه در بیانیه ای کتبی اعالم کردند قصد 
دارند در پی انتشــار برخی گزارش های مطبوعاتی، 
تحقیقات قضایــی را در خصوص کمپین انتخاباتی 
امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ و ارتباط آن با شرکت 

مشاوره آمریکایی »مک کنزی« آغاز کنند.

 کره جنوبی: دومین اعتصاب سراسری و بزرگ 
کامیونداران در کره جنوبی طی 6 ماه اخیر از امروز 
پنجشنبه آغاز شد و مقامات این کشور درباره تاثیر 
آن بر صنایع هشــدار دادند.رانندگان کامیون کره 
جنوبی دومین اعتصــاب بزرگ خود را در کمتر از 
6 ماه گذشــته آغاز کردند که تهدیدی برای ایجاد 
اختــالل در کار صنایع تولیدی و عرضه ســوخت 
برای بخش هایی از جمله خودرو و پتروشــیمی در 

دهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

 عراق: فعــاالن عراقی کــه از دیدارهای مکرر 
سفیر آمریکا با مســئوالن و احزاب عراقی به تنگ 
آمده اند، تأکید دارند که وی در مسائل داخلی عراق 
مداخلــه می کند.مردم عراق منتقد دیدارهای گاه و 
بی گاه »الینا رومانوفسکی« سفیر آمریکا با احزاب، 
فراکسیونها و شخصیتهای عراقی هستند که تا مرز 
مداخله در امور داخلی این کشور پیش رفته است.

صنعاء خطاب به سارقان نفت 
 همه بنادر در تیررس ماست

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن بار دیگر هشدار 
داد که شرکت های خارجی در صورت نزدیک شدن 
به ســواحل یمن، برای تاراج نفت، با پاسخ نظامی 

مواجه خواهند شد.
 »عبدالعزیز بن حبتور« نخســت وزیر دولت نجات 
ملی یمن )مســتقر در صنعــاء( در مصاحبه ای بار 
دیگر گفت که پاســخ تاراج نفت یمــن، از این به 
بعد اقدام نظامی خواهد بود. او به شــبکه المیادین 
گفت که نفت و گاز یمن هشــت سال است که به 
دســت دو کشــور متجاوز و دولت مزدوری که از 
عائدی آن ســود می برد، قاچاق می شود. این مبالغ 
نه میلیون ها دال بلکه به میلیاردها دالر می رسد.بن 
حبتور افزود: »ما ابتدا هشدار امنیتی دادیم، اما اگر 
آن ها متوجه پیام ما نشــوند، این پیام های امنیتی 
را بــه اقدام صریح نظامی تبدیل خواهیم کرد و هر 
شــرکتی که به بنادر جمهوری یمن نزدیک شود، 
چه در عدن یا الحدیده یا الضبه و النشــیمه باشد 
را هــدف قرار می دهیــم«. او تأکید کــرد: »ما از 
همان لحظــات اولیه اعالم کردیم که آماده تمدید 
آتش بس مســالمت آمیز هستیم، مشروط بر اینکه 
موضوع حقــوق کارکنان بخش های دولتی، نظامی 
و امنیتی حل شود. به صراحت اعالم کردیم اجازه 
نخواهیم داد هیچ طرفی بدون تفاهم با صنعاء یمن 
و نفت و گاز یمن را با خود ببرد«.ابن حبتور گفت 
که صنعاء در قبال تمامی بنادر یمن مسئولیت دارد 
و نیروهای یمنی با اشــراف کامــل تمامی آن ها را 
در تیررس خود دارند و هر شــرکتی که بخواهد از 
خطوط قرمز عبور کند و نفت و گاز یمن را به شکل 
غیر قانونی بارگیری کرده و انتقال دهد با مجازات 
نیروهای مســلح یمن مواجه خواهد شد.وی افزود: 
»ما نمی خواهیم هیچ طرفی حقوق کارمندان را به 
عنوان صدقــه به ما بدهد، بلکه می خواهیم از نفت 
و گاز یمــن بهره ببریم، دوره تــاراج نفت یمن به 
پایان رسیده است. صنعاء مسئول ۸۵ درصد نیروی 
انســانی یمن از جمله کارمندان، پرسنل امنیتی و 
پرسنل نظامی است و نمی توان با یک مشت مزدور 
که فقط مســئولیت ۱۵ درصد کارمندان و پرسنل 
امنیتــی و نظامی یمن را دارند به تفاهم رســید«. 
الزم به ذکر اســت شرکت ملی نفت یمن از توقیف 
یک فروند کشــتی حامل ســوخت مازوت پیش از 

رسیدن به یمن از سوی ائتالف سعودی خبر داد.

نیمچه گزارش

در ادامه تحریم های متعدد و اقدامات ضد روسی کشورها 
و سازمان های اروپایی، قانون گذاران این قاره  قطعنامه ای 
علیه مسکو تصویب کردند.طبق گزارش رسانه های محلی، 
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور، روسیه را 
»دولت حامی تروریســم« اعالم کرد.با اینکه اتحادیه اروپا 
مانند آمریکا دارای لیست کشورهای تروریستی نیست، اما 
۴۹۴ قانون گذار اروپایی  به این قطعنامه رأی موافق داده، 

۵۸ نماینده رأی مخالف و ۴۴ نفر نیز رأی ممتنع دادند.
ایــن اقدام از ســوی اروپا در حالی صورت گرفته اســت 
که بانیان آن مدعی هســتند که ایــن رویکرد در جهت 
حمایت از اوکراین و مقابله با سیاســت های نظامی روسیه 
بوده اســت. این ادعای به ظاهر بشر دوســتانه در حالی 
صورت گرفته که بســیاری از کشورها از جمله اروپایی ها 
همچون مجارســتان رســما با این اقدامات مخالفت و بر 
لزوم ادامه روابط روســیه تاکید دارنــد.  اتحادیه اروپا از 
زمــان آغاز عملیات نظامی ویژه روســیه در ماه فوریه در 
اوکراین چندین دور تحریم را علیه روسیه اعمال کرده اما 
بوداپست مخالف سیاســت تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
مسکو بوده اســت. حاصل این تحریم ها وخامت مشکالت 

در بازار سوخت و انرژی در اروپا و افزایش بی سابقه تورم 
و هزینه های معیشیتی بوده است. این قطعنامه اروپایی ها 

از چند منظر قابل توجه است.
نخســت آنکه با تروریســتی خواندن روســیه همچنان 
هرگونه ارســال تســلیحات به اوکراین را توجیه می کنند 
در حالی کــه همزمان ملت های اروپایــی را که با بحران 
ســوخت و غذا مواجه هســتند در مســیر ادامه وضعیت 
بحرانی مذکور قرار داده در حالی با واژه ترویســم روسی، 
 ســعی دارند مانع از اعتراضات مردمی به این بحران های 

اقتصادی شوند. 
نکته قابل توجهی که در باب این قطعنامه باید مورد نظر 
داشت، تاثیرات آن بر عرصه بین الملل است. اروپا در حالی 

مدعی اجماع ســازی علیه روســیه بوده که عمال در این 
عرصه با شکست مواجه شده است. سیاست های تحریمی 
اروپا و آمریکا علیه مســکو و متحدانش به نتیجه نرسیده 
است و کشورهای بسیاری با روســیه همکاری می کنند. 
غرب با این قطعنامه بر ان اســت تــا هرگونه اقدام علیه 
متحدان روســیه را در قالب مبارزه با تروریســم تعریف 
نماید. رفتاری کــه نتیجه آن را در تحریم ها علیه ایران و 

روسیه و... می توان مشاهده کرد. 
در همین حال غرب با ادعای تروریســتی بودن روسیه به 
دنبال توسعه نظامی ناتو اســت که نتیجه آن نیز تشدید 
دامنــه نظامی گــری غرب در جهان و البتــه بحران های 

جدید برای امنیت نظام بین الملل خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

ســران انگلیس با جنگ افروزی در اوکراین و اتهام سازی 
به سایر کشــورها در حالی به دنبال پنهان سازی وضعیت 
بحرانی داخل کشور خود هستند که معلمان در اسکاتلند و 
کارکنان پست و دانشگاه ها در سراسر بریتانیا در اعتراض 

به شرایط کاری و حقوق پایین دست از کار کشیدند.
معلمان در اسکاتلند ۱۰ درصد دستمزد بیشتر می خواهند. 
شرلی آن سامرویل، وزیر آموزش و پرورش اسکاتلند بر این 
عقیده است که این خیلی زیاد است. معلمان اکنون دست از 
کار کشیده اند.به دلیل اعتصاب معلمان، دروس تقریباً برای 
همه دانش آموزان در اسکاتلند لغو شده است. برای اولین 
بار در حدود ۴۰ ســال گذشته، معلمان مدارس ابتدایی و 
متوسطه و بسیاری از مهد کودک های محلی در سراسر این 
بخش انگلیس در اعتراض به پیشــنهاد نرخ افزایش برای 
دستمزدها دست از کار کشیدند. فقط چند مدرسه ابتدایی 
در اورکنی و شــتلند در اقیانوس اطلس شمالی باز بودند. 
به گزارش بی بی سی، "شرلی آن سامرویل"، وزیر آموزش 
اسکاتلند درخواست افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها را رد 
کرد. وی گفت که پیشــنهاد 6.۸۵ درصد بیشــتر حقوق 
منصفانه اســت.در حــال حاضر اعتصابات در بســیاری از 
بخش های دیگر در بریتانیا در جریان است. کارمندان ۱۵۰ 
دانشــگاه در اعتراض به پایین بودن دســتمزدها، شرایط 
کاری و کاهــش حقوق بازنشســتگان اعتراض کردند. روز 
پنجشنبه، کارمندان ارائه دهنده خدمات پستی رویال میل 
دوباره برای چند روز کار خود را متوقف کردند. اتحادیه راه 
آهن RMT همچنین چند روز قبل از کریسمس و اندکی 
پس از ســال نــو اعتصابات جدیدی را اعالم کرده اســت. 

اعتصاب کنندگان خواســتار افزایش دستمزد خود با توجه 
به افزایش تورم هستند.تقریبا دو برابر کل سال های اخیر، 
روز های کاری تنها در دو ماه اوت و ســپتامبر در انگلیس 
از دســت رفته و اعتصاب هــا همچنان در حــال افزایش 
است.اســکای نیوز نوشــت، بی تردید امســال را می توان 
ســال اعتصاب در انگلیس نامید، زیــرا تقریبا دو برابر کل 
ســال های اخیر، روز های کاری در دو ماه اوت و ســپتامبر 
از دست رفته و اعتصاب ها همچنان در حال افزایش است.
این پایگاه اینترنتی در گزارشــی به قلم آدام بولتون افزود، 
حال این پرســش مطرح می شــود که با توجه به این روند 
آیا انگلیس به ســمت شکل گیری یک اعتصاب عمومی و 

شورش پیش می رود؟
در کنگره اتحادیه های کارگری امســال، رهبران اتحادیه ها 
به نمایندگی از ۵.۵ میلیون عضو، خواستار تشکیل یک کار 
گروه ویژه متشکل از اتحادیه هایی که تمایل داشتند، شدند 
تــا درصورت امکان اقدامات هماهنگی را از جمله برگزاری 
تظاهــرات بیشــتر، تجمعات ملی و منطقــه ای و اقدامات 
صنعتی هماهنگ با حضور همه اتحادیه ها به منظور افزایش 
میــزان حقوق و تغییر شــرایط کاری ســازماندهی کنند. 
شارون گراهام، دبیر کل اتحادیه یونایت، یکی از بزرگترین 
اتحادیه های انگلیس، در پاسخ به پریسش خبرنگار اسکای 
نیوز درباره شکل گیری اعتصاب عمومی گفت: اگر چندین 
اعتصاب همزمان انجام شود، مردم می توانند آن را صراحتا 
آنطور که دوست دارند، نامگذاری کنند.در زمستان امسال، 
انگلیس بــا بزرگترین موج اعتصاب ها دســت کم در یک 
دهه اخیر مواجه اســت، اعتصاب هایی که شــامل اقدامات 

بیش از یــک میلیون کارگر در بخــش دولتی به رهبری 
اتحادیه های کارگری بزرگ می شود. از سوی دیگر هزاران 
نفر از پرستاران در انگلیس برای افزایش دستمزد و بهبود 

شرایط کاری اعتصاب خواهند کرد.
اتحادیه صنفی پرســتاران در انگلیس اعــالم کرد هزاران 
پرستار در روزهای ۱۵ و ۲۰ دسامبر برای افزایش دستمزد 
و بهبود شــرایط کاری اعتصاب خواهند کرد.طبق گزارش 
خبرگزاری رویترز، این اعتصاب ها احتماالً نخستین مرحله 
از مراحل چندگانه اعتصاب پرســتاران خواهد بود که بعد 
از عدم موافقت دولت با افزایش حقوقشان ۵ درصد بیشتر 
از تورم به وقوع خواهد پیوســت.پات کولن، دبیر کل کالج 
ســلطنتی پرســتاری گفت: »پرسنل پرســتاری به اندازه 
کافــی نادیده گرفته شــده اند، به انــدازه کافی حقوق کم 
دریافت کرده اند.«کولن گفت دولت از دو هفته گذشته که 
پرســتاران اعالم کرده اند برای اولین بار در تاریخ اعتصاب 
خواهند کرد از مذاکرات رسمی اجتناب کرده است.استیو 
بارکلی، وزیر بهداشــت انگلیس گفته مطالبات پرســتاران 
به معنی افزایش ۱۹.۲ درصدی حقوق آنها اســت و برای 
دولت ۱۰ میلیارد پوند در ســال بار مالی خواهد داشت. او 
گفت: »این روزها برای همه چالش انگیز اســت و شــرایط 
اقتصادی به معنی آن است که مطالبات اتحادیه پرستاران 

قابل اجابت نیست.«
وزیر بهداشــت انگلیس اضافه کــرد وزارتخانه تحت امر او 
برنامه هایــی برای جلوگیری از اخــالل در ارائه خدمات به 
بیماران در نتیجه اعتصاب ها دارد. این اعتصاب فشارها را بر 
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس افزایش خواهد داد که 

با رکود اقتصادی و بحران افزایش هزینه های معیشــتی در 
کشور روبرو است. نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر به ۱۱.۱ 
درصد رسید که در ۴۱ ســال اخیر بی سابقه است.نزدیک 
به نیمی از کســانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده اند 
گفته اند که درباره نحوه تأمین هزینه های کریسمس توسط 
خانواده های خود نگران هستند.نتایج یک نظرسنجی نشان 
داده 66 درصد از انگلیسی ها ترجیح می دهند چنانچه فرد 
دهنــده هدیه نگرانی های مالــی دارد از دریافت آن هدیه 
خودداری کنند.در این نظرســنجی که توســط موسســه 
»ونکوئیس« انجام شده تنها ۲۱ درصد مردم را به خریدن 
هدیــه ای ارزان قیمت تر )در صورت داشــتن نگرانی مالی( 
ترغیــب می کنند.۷۲ درصد از زنان شــرکت کننده در این 
نظرســنجی گفته اند اگر فرد دهنده هدیه نگران مســائل 
مالی اســت ترجیح می دهند هدیه ای دریافت نکنند. برای 

مردها این رقم 6۰ درصد بود.
در همیــن حال نســبت افــراد فقیر در آلمــان طی یک 
دهه گذشــته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته اســت؛ در 
همین حال دولت آلمان قصد دارد در شــرایط مشــکالت 
اقتصــادی، ۹۰ درصد مالیات بر ســود انــرژی پاک وضع 
کند.نتایــج نظرســنجی انجمن مصرف کننــدگان آلمان 
نشــان داد تقریباً دو ســوم مردم این کشور به دلیل فشار 
تورم مجبور به کاهش هزینه ها شــامل هزینه های ضروری 
زندگی خود شــده اند.در حال که تورم رکورد دیگری را در 
ماه اکتبر با ۱۰.۴ درصد در این کشــور ثبت کرد، بسیاری 
از مصرف کنندگان آلمانی مجبور شده اند حتی هزینه های 

ضروری زندگی خود را کاهش دهند. 

پیامدهای یک واژه
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در ادامــه رویکردهای غیر ســازنده و بحران ســاز باکو، 
رئیس جمهــور جمهوری آذربایجان گفــت دیدار وی با 
نخســت وزیر ارمنســتان که قرار بود هفتم دسامبر در 

بروکسل انجام شود، برگزار نخواهد شد.
 »الهام علی اف« رئیس جمهــوری جمهوری آذربایجان 
گفت دیــدار وی با »نیکول پاشــینیان« نخســت وزیر 
ارمنســتان که برای هفتم دسامبر )۱6 آذر( در بروکسل 
برنامه ریزی شــده بود، برگزار نخواهد شــد. به گزارش 
خبرگزاری »اینترفاکس« روســیه، علی اف مدعی شــد 
پاشــینیان گفته تنها در صورتی در این نشست شرکت 
می کند که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در 
آن حضور داشــته باشد. پیش تر رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان طی ســخنانی در مراسم ســی امین سالگرد 
تاســیس حزب »آذربایجــان نویــن« در مرکز »حیدر 
علی اف« گفت که فرانسه حامی ارمنستان است و آن ها 
یکدیگــر را خواهر خوانده هم می نامنــد. الهام علی اف 
همچنین مدعی شــد که اینک جمهوری آذربایجان به 
شــریک ضروری برای بســیاری از کشورها تبدیل شده 
اســت. وی گفت: ما در ســازمان پیمان امنیت جمعی 
دوستان بیشتری نسبت به ارمنستان داریم.طی روزهای 
قبل رئیس جمهــور جمهوری آذربایجــان در تماس با 
رئیس جمهور فرانســه از لــزوم رویکــرد بی طرفانه در 

عادی سازی روابط با ارمنستان سخن گفته بود. 
وزارت دفاع ارمنستان اعالم کرد که نیروهای جمهوری 
آذربایجــان بــا ســالح های مختلف به ســمت مواضع 
ارمنستان واقع در بخش شــرقی مرز تیراندازی کردند.
در تداوم اتهام زنی ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان 
علیه هم، ایروان روز جمعه از تیراندازی نیروهای باکو به 

سمت مواضع مرزی خود خبر داد.وزارت دفاع ارمنستان 
اعالم کرد که این تیراندازی تلفاتی برجای نگذاشــته و 
از ســاعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه به وقت محلی وضعیت 
خط مقدم پایدار اســت.این در حالی است که »جیحون 
شادلینســکی« معــاون اول رئیــس ســرویس امنیت 
جمهوری آذربایجان گفــت، انتقال تجهیزات نظامی به 
ســرزمین های جمهوری آذربایجان و مکان اســتقرار 
نیروهای حافظ صلح روس مشــکوک است.در این میان 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان را به اقدامات مخرب در 
»گــذرگاه الچین« و هزینه هــای هنگفت نظامی متهم 
کرد.  »جیحون بایرامــوف« وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجان گفت که ارمنستان از »گذرگاه الچین« برای 
اهدافی برخالف توافقات استفاده می کند.بایراموف اظهار 
داشــت، بیانیه سه جانبه ســران جمهوری آذربایجان، 
ارمنســتان و روسیه در  نوامبر ۲۰۲۰ پس از جنگ دوم 
قره باغ مبین اصول و دســتورالعمل های استفاده از این 

کریدور است.
از ســوی دیگر نخست وزیرارمنستان گفت که ازسازمان 
پیمــان امنیت جمعی انتظار دارد خروج فوری نیروهای 
جمهــوری آذربایجــان از خاک کشــورش را ســرعت 
دهد.»نیکول پاشــینیان« گفت که  از ســازمان پیمان 
امنیت جمعــی انتظار دارد کار سیاســی و دیپلماتیک 
الزم را برای تضمین خروج فوری و بدون قید و شــرط 
نیروهــای جمهــوری آذربایجــان از خاک ارمنســتان  
سرعت دهد.پاشــینیان گفت،  این موضع نه تنها برای 
احیای تمامیت ارضی ارمنستان، بلکه برای بازدارندگی 
جمهــوری آذربایجان از اقدامات تهاجمی بیشــترحائز 

اهمیت است.

خروج باکو از مسیر مذاکره به نظامی گری 

علی اف همچنان بر طبل جنگ در قفقاز می کوبد 
ثمره دو دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا و نیروهای 
ناتو، فقر و ناامنی اســت؛ شرایطی که باعث شده برخی 
خانواده ها برای نجات از گرسنگی  به اقدامات غیرعادی 
از خورانــدن قرص خواب آور به کودکان، فروش اعضای 

بدن و دختران خردسال برای ازدواج تن بدهند.
به تازگی خبری در رسانه های مختلف بازتاب یافته است 
مبنی بر اینکه برخی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر 
شدید دختران و اعضای بدن خود را می فروشند، برخی 
دیگر کودکان گرسنه خود را با دادن داروهای خواب آور 
آرام می کنند؛ موضوعی که نشانگر بحران انسانی عمیق 
و روزافزون در این کشــور جنگ زده است که ریشه در 
۲۰ سال اشغال این کشور از سوی مدعیان حقوق بشر و 

به خصوص آمریکا دارد.
در کنار شــرایط ناشــی از سیاســت هــای آمریکا در 
افغانســتان، پیــش بینی می شــود بروز یک رشــته 
بالیای طبیعی، زمســتان ســختی را برای بســیاری از 
 افغــان هایی کــه از نظــر اقتصادی در تنگنا هســتند 

به وجود خواهد آورد.
طبــق گزارش نهادهای بین المللــی این احتمال وجود 
دارد کــه بیش از 6 میلیون نفر از جمعیت افغانســتان 
از جمله زنان و کودکان امســال با قحطی شدید مواجه 
شــوند.در واقع این آمار از قربانیان کــودکان افغان در 
آمریکا غیر از گزارشــی اســت که ســازمان حفاظت از 
کودکان در باره کودکان قربانی ناشی از بحران اقتصادی، 
خشکســالی و محدویت های تازه در افغانســتان منتشر 
کرده است.در گزارش ســازمان حفاظت از کودکان که 
۱۹ مرداد در آستانه یکسالگی خروج آمریکا از افغانستان 
تحت نام »نقطه شکست: زندگی برای کودکان« منتشر 

شده بود، نشــان می دهد که ۲6 درصد دختران افغان 
عالیم افسردگی دارند، تا جایی که از ۸۸ درصد کودکان 
دختر افغان در ســال گذشته برای بهبود وضعیت مالی 
خانواده درخواست ازدواج شــده است.در پی مشکالت 
اقتصــادی فراوان، اکنــون ازدواج با دختران زیر ســن 
قانونــی در مناطق مختلف افغانســتان به یک امر رایج 
تبدیل شده است و برخی دختران خود را برای غذا می 
فروشند! چه کسی مســئول این رسوایی است!؟شماری 
از کــودکان در مصاحبه با ســازمان حفاظت از کودکان 
گفته اند کــه وضعیت بد اقتصــادی و نبود غذای کافی 
ســبب افزایش ازدواج کودکان شــده است و این امر بر 
دختران بیشتر از پســران تأثیر می گذارد.چندی پیش، 
»احمدشــاه امین زی« هماهنگ کننده پروژه مصونیت 
غذایی موسســه حمایــت از کودکان، وضعیت بشــری 
کودکان در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که 
صدها هزار )بیش از ۸۰ درصد( کودک در افغانســتان، 
هر شــب گرسنه می خوابند.سازمان دیدبان حقوق بشر 
اعالم کرد: به اســنادی دســت یافته که نشان می دهد 
نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی در افغانستان مرتکب 
جنایت شده اند.در این گزارش آمده است، طی ۲۰ سال 
حضور نیروهای خارجی در افغانستان دیدبان حقوق بشر 
به اســنادی دست یافته است که ثابت می کند نیروهای 
آمریکایی بر اساس اطالعات نادرست یا پیش فرض های 
غلط، ده هــا فرد غیرنظامــی را در افغانســتان به قتل 
رسانده اند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد، 
در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کــه حمــالت تهاجمی  
نیروهــای آمریکایی در افغانســتان افزایش یافت، افراد 

غیرنظامی بسیاری کشته شدند.

پیامدهای 20 سال حضور اشغالگران افغانستان همچنان قربانی می گیرد 

کابوس کودکان افغان

اعتصاب بزرگ کارکنان پست، معلمان و کارمندان دانشگاه  ها  بریتانیا را فرا گرفت 

فرافکنی سران انگلیس برای پنهان سازی بحران های داخلی

در حالــی هر روز بــر میزان قربانیــان ســالح در آمریکا افزوده می شــود که 
رئیس جمهور آمریکا بار دیگــر در خصوص معضل تیراندازی های مرگبار در این 

کشور به وعده درمانی متوسل شد.
 جــو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا بار دیگر در بحبوحــه تیراندازی های مرگبار 
در این کشــور وعده داد تالش خواهد کــرد تفنگ های تهاجمی را محدود کند.

بایدن هنگام بازدید از یک ایستگاه آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت اینگونه 
تفنگ ها تهدید اجتماعی به شمار می روند و نباید فروخته شوند.وی گفت: »اینکه 
ما اجازه می دهیم سالح های نیمه اتوماتیک فروخته شوند مشمئزکننده است. این 
مســئله هیچ ارزش رهایی بخش اجتماعی ندارد. اصاًل ندارد. هیچ  منطقی برای 
آن وجود ندارد، غیر از آنکه برای ســازندگان ســالح سود دارد.«کنگره آمریکا تا 
کنون با غیرقانونی کردن سالح های نیمه خودکار و سایر سالح های مشابه موافقت 
نکرده است. مجلس نمایندگان آمریکا چند ماه پیش که کنترل اکثر کرسی های 
آن در اختیــار دموکرات ها بــود طرحی را برای ممنوع کردن این ســالح ها به 

تصویب رساند اما این طرح شانس کمی برای موفقیت در مجلس سنا دارد.
بایدن در پاســخ به این ســوال که آیا برای غیرقانونی کردن این سالح ها تالش 

خواهد کرد گفت: »تالشــم را خواهم کرد.«تیراندازی های کور در آمریکا یکی از 
معضالت اجتماعی دولت های مختلف این کشور بوده است. روز شنبه هم فردی 
با ســالح ۵ نفر را کشت و ۱۹ نفر دیگر را زخمی کرد.آمریکایی ها در حالی ۴.۴ 
درصد از جمعیت جهان را تشــکیل می دهند که مالکیــت ۴۲ درصد از تمامی 
اســلحه های  غیرنظامی کره خاکی را در اختیار دارند؛ وجود ۱۲۰ سالح به ازای 
هر ۱۰۰ آمریکایی و نیز حمایت ذینفعان همچون البی قدرتمند سالح با نام »اِن .

آر.اِی« )NRA( باعث تداوم کابوس کشتارجمعی شده  است.
نمونه هــای دیگر این نوع تیراندازی جمعی را می توان در حادثه های دبیرســتان 
کلمباین )۱۹۹۹(، دانشــگاه فناوری ویرجینیا )۲۰۰۷(، دبســتان سندی هوک 

)۲۰۱۲(، دبیرستان پارکلند )۲۰۱۸( و ... مشاهده کرد.شهروندان آمریکا با اینکه 
۴.۴ درصــد از مردم جهان را تشــکیل می دهند اما مالکیــت ۴۲ درصد از همه 
سالح های غیرنظامی دنیا را در اختیار دارند؛ به عبارتی وجود ۱۲۰ سالح به ازای 
هر ۱۰۰ آمریکایی، این کشــور را به انبار مهمات تبدیل کرده تا مردم این کشور 

همواره شاهد تیراندازی جمعی از نقاط مختلف باشند.
بــر پایه داده های خبرگزاری »آناتولی«، برای هر ۱۰۰ نفر آمریکایی حدود ۱۲۰ 
قبضه ســالح وجود دارد.این خبرگزاری با اســتناد به نظرسنجی »اسمال آرمز 
ســروی« )SAS( مستقر در سوئیس، می نویســد ایاالت متحده تنها کشوری در 
جهان اســت که شمار اسلحه های غیرنظامی آن از تعداد مردم این کشور بیشتر 
اســت.در این گزارش تعداد اسلحه های در اختیار مردم آمریکا با مردم جنگ زده 
یمن مقایســه شده و نوشته  اســت که به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۰.۵ اسلحه 
وجود دارد در حالی که یمن خســته از جنگ به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۵۳ اســلحه 
وجود دارد.همچنین بر پایه ارزیابی »اســمال آرمز ســروی«، آمریکایی ها ۳۹۳ 
میلیون از ۸۵۷ میلیون اســلحه غیرنظامی موجود در جهان را در اختیار دارند و 

این رقم معادل ۴6 درصد از انبار اسلحه غیرنظامی جهانی است.

آمار قربانیان آزادی حمل سالح در آمریکا هر روز افزایش می یابد

 وعده درمانی همچنان راه حل بایدن
 برای تیراندازی های مرگبار

علی تتماج 


