
بن بست سازمان ملل در افغانستان

در روزهایی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان 
در اوج بحران قرار داشــته و بنابر آمارهای منتشر 
شــده از ســوی دفتر هماهنگی کمک های بشــر 
دوســتانه ســازمان ملل متحد)اوچا(، میزان افراد 
نیازمند به کمک در این کشــور به رقم بی سابقه 
28.3 میلیــون نفر رســیده اســت؛کابل میزبان 
عالی ترین مقامات و نمایندگان سازمان ملل بود تا 
بلکه گشایشــی در روابط سازمان ملل با حکمرانان 
جدید کابل و به تبع آن در فرآیند کمک رسانی به 

مردم نیازمند افغانستان پدیدار شود.
بــا این حال به نظر می رســد که نه ســفر هفته 
گذشــته "امینه محمد" معــاون دبیر کل و هیات 
همراه وی و نه سفر اخیر "مارتین گریفیت" رئیس 
اداره هماهنگی کمکهای بشردوســتانه ســازمان 
ملل،هیچکدام نتوانســته اند نتایج و دستاوردهای 
ملموســی به همراه داشــته باشــد.آن گونه که از 
مجموعه رخدادها و مالقاتهای واقع شده در جریان 
این سفرها می توان اســتباط کرد،در حال حاضر 
روابط طالبان با ســازمان ملل تحت شــعاع ســه 
موضوع مهم قرار دارد؛                                                                                                         
1(اعــالم ممنوعیت اشــتغال و کار زنان توســط 
طالبان؛اگــر چه در طــی یک ســال و نیم اخیر 
روابط امارت اســالمی طالبان و ســازمان ملل به 
لحاظ سیاسی بســیار پرتنش دنبال شده است؛اما 
از هنگام اعالم دستور طالبان در ممانعت از اشتغال 
زنان در مشــاغل مختلف و بویژه در نهاد های بین 
المللی،روند امداد رســانی نهادهای بین المللی به 
مردم افغانســتان نیز با مشــکالتی پیچیده و بعضا 
غیر قابل حل مواجه شــده است.به گفته مقامات و 
امداد رســانان این نهادهای بین المللی ،نقش زنان 
در فرآیند کمک رســانی در افغانستان به گونه ایی 
بوده که حذف آنها عمال بســیاری از فعالیت های 
امداد رسانی را با اختالل جدی روبه رو کرده است.
با توجه به حساسیتهای موجود در میان طالبان، تا 
کنون این زنان بودند کــه در اغلب نواحی وظیفه 
آمارگیری از خانواده های نیازمند و برقراری ارتباط 
با آنها را برعهده داشــته اند.در ســایر بخشها، اعم 
از اداری،خدماتی و بهداشــت و سالمت هم تقریبا 
اکثر امور در محور فعالیت زنان چرخیده اســت.با 
این همه به نظر می رســد که گفتگوی نمایندگان 
ســازمان ملل با رهبران طالبان بــه نتایج مثبتی 
نرســیده و ممنوعیت ها همچنان پا برجا خواهند 
ماند.البتــه به گفته مقامات ســازمان ملل در این 
مورد اختالف نظر محسوسی میان مقامات طالبان 
وجــود دارد و برخی از آنها نســبت به پیامدهای 
این اقدام بر فرآیند امداد رســانی هوشــیاری الزم 
را دارند؛دســتور وزارت بهداشــت طالبان در مورد 
بازگشــت بخشــی از نیروی کار زنــان در حوزه 
سالمت )بویژه پزشکان و پرستاران( را شاید بتوان 
در همین راستا ارزیابی کرد.                                         

2(دیوار بلند بی اعتمادی سیاســی میان طالبان و 
ســازمان ملل؛هم نگاه طالبان و هم نگاه ســازمان 
ملل به فرآیند کمک رســانی به مردم افغانســتان 
تا حد زیادی دچار سیاســت زدگی شده است.در 
شرایطی که طالبان ســازمان ملل را به دخالت در 
تحوالت داخلی افغانستان و گروکشی و اعمال فشار 
از طریق کمکهای بیــن المللی متهم می کنند،در 
درون ســازمان ملل  و در میــان نهادهای مختلف 
این سازمان هم در مورد تداوم کمکها به افغانستان 
تحت ســیطره طالبان اختــالف نظرهای عمیقی 
وجود دارد.بر این اساس برخی با پافشاری بر روی 
تشــکیل حکومتی فراگیر و لــزوم انعطاف هر چه 
بیشتر طالبان در رابطه با حقوق اقلیتها و زنان؛هر 
گونه کمک رســانی وســیع به افغانســتان تحت 
حاکمیت امارت اســالمی را نقــض اصول بنیادین 
سازمان ملل و کمک به تثبیت نظام سیاسی افراط 
گرایانه آنهــا تلقی می کنند.در مقابل عده ایی هم 
بــر لزوم تفکیک میان تداوم فرآیند امداد رســانی 
و درخواســتهای جامعه جهانی از حاکمیت طالبان 
تاکیــد دارند.به عنوان مثال در این چارچوب میان 
بیانیه های رســمی شــورای امنیت در محکومیت 
طالبــان از یکســو و تالش نهادهای امداد رســان 
این ســازمان برای برقراری روابط و همکاری های 
نزدیکتر با طالبان از سوی دیگر،تناقضاتی پدید می 
آید که به طور قطع بر باور طالبان نسبت به اهداف 
امداد رسانان بین المللی تاثیر گذار خواهد بود.                                                                                                          
3( چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟؛در جریان 
مالقات "امینــه محمد" با امیرخــان متقی وزیر 
خارجه طالبان،گالیه اصلی او این بود که ســازمان 
ملل در یک سال و نیم گذشــته چه اقدام مثبتی 
انجــام داده)اقداماتی همچون رفــع محدودیتهای 
رهبران طالبان،شناسایی رسمی حکومت آنها و یا 
برداشتن تحریمهای مالی و اقتصادی(که با استناد 
به آن طالبان هم حســن نیت خود را نشــان داده 
و درخواســتهای ســازمان ملل را اجابت کنند.در 
مقابل ســازمان ملل نیز مدعی است که طالبان از 
زمان به دست گیری قدرت،نه تنها حرکتی مثبتی 
در راستای برآورده ســاختن خواسته های جامعه 
جهانــی انجام نداده اند،بلکه مســیری معکوس را 
در پیش گرفته اند.حال ســوال این اســت که چه 
کسی باید نخســتین گام را بردارد؟و از آن مهمتر 
 آیا طرف مقابل پاسخ این قدم را به شکلی متناسب 

خواهد داد؟

یادداشت

وزارت امور خارجه کره جنوبی و ائتالف ناتو اعالم کردند، 
ینــس اســتولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز های یکشــنبه و 
دوشــنبه هفته آینده، به ســئول رفته و در آنجا با پارک 
جین، وزیر امور خارجه و لی جونگ ساپ، وزیر دفاع کره 
جنوبی و دیگر مقامات رده باالی دولت این کشــور دیدار 

خواهد کرد.

 این ســفر در حالی قرار اســت انجام شود که دولت یون 
ســوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی همکاری با ناتو را 
افزایش داده اســت چنانکه در اوایل تابســتان امسال نیز 
برای نخســتین بار مقامات ارشــد کره جنوبی و ژاپن در 
نشست ناتو شــرکت کردند. نکته قابل توجه آن است که 
اســتولتنبرگ بعد از سفر به سئول، در تاریخ 3۰ ژانویه و 
اول فوریه در توکیو خواهد بود و با فومیو کیشیدا، نخست 
وزیر ژاپن و چنــد مقام رده باالی دیگــر دولت او دیدار 
می کند. او در ژاپن نیز در دانشگاه کیو سخنرانی می کند. 
این ســفر دوره ای به ژاپن و کره جنوبی در حالی با ادعای 
توســعه همکاری میان طرفین صــورت می گیرد که روند 
تحوالت از تالش مشترک اروپا، آمریکا و ناتو برای مقابله 

با قدرت یابی چین حکایت دارد. غربی ها دشــمن اصلی و 
بلنــد مدت خود را چین تعریــف نموده و تاکید دارند که 
مانع نظام سرمایه داری قدرت اقتصادی و در ادامه نظامی 
این کشور می باشد. بر این اساس سفر دبیر کل ناتو را باید 
بخشــی از سیاست مذکور دانست که حلقه تکمیلی آن را 
نیز تحرکات صورت گرفته در حمایت از تایوان تشــکیل 
می دهد چنانکه اخیرا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
طراحی برای ســفر به تایوان خبــر داده چنانکه پیش از 
وی نیز پلوسی رئیس رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 

تایوان رفته بود. 
در همیــن حــال آمریکایی هــا اخیــرا از افزایش بودجه 
نظامی ژاپن اســتقبال کرده بودنــد و آن را عاملی برای 

امنیت جهان دانســته بودند. رویکرد نظامی ناتو به شرق 
زمانی آشــکارتر می شــود که دیروز  آنتونی بلینکن وزیر 
امورخارجه آمریکا و یوشیماســا هایاشی وزیر امورخارجه 
ژاپن جلسه مشترک مجازی را پیرامون پشتیبانی از بخش 
انــرژی اوکراین برگزار کردنــد در حالی که ژاپن خارج از 
چرخه اروپا بوده و عمال دخالت این کشور در جنگک نمی 
تواند الزامی داشته باشد. به هر تقدیر آنچه غرب در شرق 
آســیا صورت می دهد نه در چارچوب تعامالت دو جانبه 
بلکه  در راســتای سیاســت بحران سازی و فشار بر چین 
است که بیانگر طراحی غرب برای ایجاد بحران های جدید 
در صحنه جهانی اســت هر چنــد در اوکراین همچنان با 

ناکامی های سنگینی مواجه شده اند.

یادداشت

گزارش

به رغم تالش ها برای تمدید آتش بس در یمن و خویشــتن داری ارتش این کشور، 
منابــع خبری گزارش دادنــد در حمله هوایی ائتالف ســعودی به غرب یمن 3 

کودک به شهادت رسیده اند و یک کودک دیگر مجروح شده است.
منابع یمنی، خبر دادند که پرنده های نظامی ائتالف ســعودی، اســتان الحدیده 
)غرب یمن( را هدف حمله قرار داده اند.شبکه »المسیره« به نقل از خبرنگار خود 
در الحدیده گزارش داد که در پی این حمله ســه کودک در روستای »الشرجه« 
از توابع شهرســتان »الجراحی« به شهادت رسیده اند و یک کودک دیگر مجروح 
شده است.این حمله در شرایطی انجام شده است که نیروهای مسلح یمن به رغم 
پایان بــازه آتش بس در این کشــور در حال مذاکره با هیــأت عمانی به عنوان 
نماینده ائتالف ســعودی درباره تمدید آتش بس هســتند و از هرگونه حمله به 
مواضع ائتالف سعودی در این مدت خودداری کرده اند.رسانه های یمنی، دوم ماه 
جاری، نیز گزارش داده بودند که در حمله توپخانه ای نیروهای عربستان سعودی 
به شهرســتان مرزی »شــدا« واقع در شــمال یمن دو نفر به شهادت رسیده اند 
و پیکر آن ها به بیمارســتان »رازح الریفی« منتقل شــده  است. سازمان حقوقی 
»انتصاف« فعال در زمینه حقــوق کودک و زن، آمار تکان دهنده ای از تاثیرات 
جنگ و محاصره بر تحصیل کودکان یمنی ارائه داد.در این بیانیه آمده است: دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار کودک از 1۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک در ســن تحصیل، 
به مدرســه نمی روند.این ســازمان اعالم کرد: حدود 3۵۰۰ مدرسه بر اثر جنگ 
ویران شــده و آسیب دیده است. 2۷ درصد از مدارس در سراسر یمن بسته شده 
است.در بیانیه این سازمان آمده است: ۷ درصد از مدارس در یمن به عنوان مرکز 
آوارگان مورد اســتفاده قرار گرفته اند.ســازمان مذکور اعالم کرد: بیش از 1۷1 
هزار معلم، حقوق خود را از سال 2۰1۶ به شکل منظم نگرفته اند، موضوعی که 
چهــار میلیون کودک دیگر را در خطر محرومیت از آموزش قرار می دهد.در این 
بیانیه آمده است: ما ائتالف متجاوز تحت سرکردگی آمریکا و عربستان را مسئول 
همــه جنایات علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان می دانیم. ما از جامعه جهانی و 
ســازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری و انسان دوستانه می خواهیم 

که به مسئولیت خود در قبال غیرنظامیان عمل کنند.
ســعودی در حالی در یمن به کشــتار ادامه می دهد که ســازمان حقوق بشری 
»سند« در جدیدترین گزارش خود از افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت فعاالن 

سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری زندانی در زندان های رژیم سعودی خبر داد.
 سازمان حقوق بشری »ســند« در جدیدترین گزارش خود درباره اوضاع وخیم 
حقوق بشــر در عربستان آورده است: فعاالن مدنی و حقوق بشری و چهره های 

تاثیرگذار جامعه و کسانی که عقاید خود را در عربستان بیان می کنند، احساس 
ناامنی می کنند.

این ســازمان در گزارش خود افزوده است که همزمان با اصرار رژیم عربستان بر 
تعقیب فعاالن، بازداشــت و آزار و اذیت آن ها و تحریف و ارائه نادرســت حقایق، 

نگرانی ها درباره سرنوشت فعاالن در این کشور افزایش یافته است.
این ســازمان اعالم کرد که پنج سال پیش، زمانی که »محمد بن سلمان« عهده 
دار منصب ولیعهدی شــد، وضعیــت حقوق شــهروندی و آزادی های مردم در 
عربســتان به دلیل بازداشتهای خودسرانه و سوء استفاده های عمدی، به صورت 
قابل توجهی ناگوار شد.ســازمان »سند« به نقل از منابع حقوق بشری فاش کرد 
که »ابراهیم الضمان« )ابوالجین( از فعاالن عربســتانی بدون ذکر دلیل از سوی 

مقامات آل سعود غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و زندانی شده است.
همچنین، »عابد بن ناصر المسحل« یکی از فعاالن تجاری عربستانی از سوی قوه 
قضائیه این کشور با اتهامات واهی به 1۷ سال حبس محکوم شده است.به نوشته 
»ســند«، رژیم بن سلمان با کاهش مستمر حقوق و آزادی بیان و نادیده گرفتن 
قانون و عدالت، به سیاســت ســرکوب علیه فعاالن مدنی، حقوقی و اجتماعی و 

علمای دینی ادامه می دهد.
این ســازمان حقوق بشری از نهادهای دولتی ذیربط در عربستان خواست که به 
حقوق شــهروندی و آزادی بیان احترام گذارنــد و برای برقراری اصل عدالت، از 
بازداشــت خودسرانه جلوگیری و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.»سند« با هشدار 
نســبت به انزوای بین المللی بیشــتر عربستان ناشی از ســرکوب و نقض قانون 
هشدار داد و از رژیم حاکم بر عربستان خواست تا در سیاست های سرکوب خود 
که کشور را تهدید می کند، بازنگری کند.پیش از این نیز، »محمد العمری« مدیر 
مرکز رسانه ای شبه جزیره عربی وضعیت حقوق بشری و آزادی بیان در عربستان 
را بسیار اسف بار توصیف کرد و گفت: وضعیت عربستان در بین کشورهای جهان 
یک اســتثنا اســت و شــهروندان آن خارج از محدوده تعاریف انسانی و اسالمی 

قرار دارند.

سفر آقای دبیر کل به  شرق 
میر احمدرضا مشرف

مرضیه تفهمی 
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رئیس اســرائیل نســبت به این امر ابراز نگرانی کرد که 
این رژیم وارد نزاع داخلی شــود که به دلیل اختالفات 
سیاسی و دودســتگی در محافل مختلف جامعه، ممکن 

است اوضاع را ملتهب و از درون این رژیم را ببلعد. 
اسحاق هرتزوگ، رئیس اســرائیل در اظهاراتی بر لزوم 
تالش تمامی حزب ها و طرف های سیاســی جهت دست 
یابی به توافق های گسترده ای که به اختالفات پایان دهد، 
تاکید کرد.وی گفت: من جامعه اسرائیل و نظم عمومی و 
سیاسی را مشاهده می کنم، می بینم که جناح ها در طول 
جبهه برای رویارویی فراگیر آماده هســتند، من نگران 
هستم که ما بر لبه نزاع داخلی باشیم که ممکن است ما 
را ببلعد. هرتزوگ عنوان داشــت: اسرائیل باید در حالی 
که با اتحاد بیشــتر و دودســتگی کمتر است، به هشتاد 
سالگی خود برســد. زمانی که با اختالفات بدون هراس 
برخورد می کنیم، نیازمنــد آگاهی از چگونگی مدیریت 
اختالفات میــان نهادهای دولتی هســتیم. ما حتی در 
جدال موفق نمی شویم به همین دلیل مسئولیتی که بر 
عهده ما قرار دارد، مشخص است؛ این مسئولیت عبارت 
از گــوش دادن بــه تمایالت طرف دیگر اســت و اینکه 

صدای همگان شنیده شود.
این اعتــراف در حالی صورت می گیرد که منابع خبری 
صهیونیســتی از اســتعفای یک عضو کمیسیون پول و 
اعتبار بانک مرکزی رژیم اسرائیل در اعتراض به سیاست 
های کابینه راســت افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر این رژیم خبر دادند.روزنامه صهیونیستی 
»کالکالیســت« نوشــت که موشــه حــزان از اعضای 
کمیســیون پول و اعتبار بانک مرکزی "اســرائیل" در 
واکنش به طرح جنجالی دولت راســتگرای جدید برای 

اصالح سیستم قضایی استعفا کرد.

ایــن طرح اصالحات پیشــنهادی با تظاهــرات هفتگی 
در سراســر ســرزمینهای اشــغالی مواجه شده و بحث 
های داغی را در محافل صهیونیســتی برانگیخته است. 
رژیم صهیونیســتی این روزها شاهد صف آرایی ائتالف 
اپوزیســیون علیه کابینه راســت افراطی نتانیاهو است.
در آخرین تظاهرات در شــنبه این هفته بیش از یکصد 
هزار نفر علیه نتانیاهو و سیاســت هــای کابینه اش در 
خیابــان های تل آویو و حیفا و قدس اشــغالی شــعار 
دادند.مخالفــان نتانیاهو می گوینــد که او از طریق این 
اصالحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر ســه پرونده 
فساد و کالهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب 
و جریان های دینی کابینه ائتالفی خود است. همچنین 
عضو کنگره آمریکا هشدار داد که حمایت ایاالت متحده 
از رژیم صهیونیستی تحت تأثیر اقدامات دولت نتانیاهو 
در مورد طرح تضعیف قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.برد 
شرمن، عضو کنگره آمریکا یکی از برجسته ترین حامیان 
رژیم صهیونیستی در میان دموکرات هاست. او تاکنون 
 در تصویــب ده ها قانون حمایتی از اســرائیل شــرکت 

داشته است.
خبر دیگر آنکه  نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر وارد 
روســتای  »العراقیب« واقع در صحرای نقب در جنوب 
فلسطین اشــغالی شــده و آن را به طور کامل تخریب 
کردند.این دویســت و دوازدهمین باری است که از سال 
2۰1۰ به این ســو نظامیان وارد این روســتا که شبیه 
یک حلبی  آباد است، شــده و در میانه سرمای زمستان 
موجب آوارگی اهالی می شــوند. در همین حال یکی از 
رهبران جهاد اســالمی هشــدار داد که اگر همه طرفها 
برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی به مسئولیت خود 

عمل نکنند، ما نیز وارد درگیری فراگیر خواهیم شد.

همزمان با تشدید بحران سیاسی و امنیتی رئیس صهیونیست ها اعتراف کرد 

جنگ داخلی اسرائیل را خواهد بلعید
در حالی آمریکا، اروپا و ناتو نزدیک به یک سال است که 
خود را حامی اوکراین معرفی و حمایت های همه جانبه 
از آن دارد که در رسوایی دیگر برای غرب در پی افشای 
فســاد مالی گســترده در دو وزارت خانه مهم اوکراین و 
احتمال آغاز تحقیقات در این زمینه، چند مقام ارشــد 
دولت اوکراین اجبارا اســتعفا کردند تا غرب بیش از این 
در برابر افکار عمومی جهان به دلیل حمایت از مفسدان 

قرار نگیرد. 
با انتشــار اخبار مربوط به فساد گسترده مالی در وزارت 
دفاع و وزارت زیرســاخت اوکراین در بحبوحه جنگ و 
احتمال آغاز تحقیقات گســترده، چند مقام ارشد دولت 
اســتعفا کردند.»ویاچسالو شاپوالوف«، معاون وزیر دفاع 
و »کایرلو تیموشــنکو« معاون دفتر ریاســت جمهوری 
اوکراین از جمله کسانی هستند که از سمت خود استعفا 
کردند. »ولودیمیر زلنسکی«، رئیس جمهور اوکراین روز 
یکشــنبه با اذعان به وجود فساد گســترده در ساختار 
دولتــی اوکراین اعالم کرد که فســاد، مشــکل مزمن 
اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در 
پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل 
تحمل نخواهد بود.زلنسکی همچنین قول داد تصمیمات 
کلیدی برای ریشــه کن کردن فســاد اتخاذ کند. تعهد 
زلنســکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن 
اتهامات فســاد در سطوح ارشــد دولت او صورت گرفته 
اســت. از جمله گزارش اقدامات مشــکوک در تدارکات 
نظامی کــه همراه با برخی فســادهای مالی کالن بوده 
است. زلنسکی در ســخنان خود گفت: »من می خواهم 
این را واضح بگویم که هیچ بازگشتی به آنچه در گذشته 
بود، به شــیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به نهادهای 
دولتی یا کســانی که تمام عمر خــود را صرف تعقیب 

یک صندلی گذرانده اند، وجود نخواهد داشت.«اوکراین 
سابقه طوالنی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته 
است، به طوری که سازمان شفافیت بین الملل فساد این 
کشــور را در رتبه 122 از 18۰ کشــور جهان قرار داده 
اســت که خیلی بهتر از روســیه در سال 2۰21 نیست.

مقامات اوکراینــی از برکناری ۵ فرماندار منطقه ای و ۴ 
معاون وزیر به دلیل افشــای فساد مالی گسترده در این 

کشور خبر دادند. 
خبــر دیگر آنکه طبق اعالم وزارت دادگســتری آمریکا، 
یــک مامور ضداطالعات ســابق دفتــر تحقیقات فدرال 
آمریــکا )اف.بی.آی( بــه اتهام کمک به یــک میلیاردر 
روس در دور زدن تحریم هــای آمریــکا و اتهامات دیگر 
دستگیر شــد. مقامات آمریکایی، دستگیری یک مامور 
ســابق اف.بی.آی به اتهام کمک به یــک تاجر میلیاردر 
روس در دور زدن تحریم هــای آمریــکا و پول گرفتن از 
او برای تحقیقــات علیه یک رقیب این میلیاردر را اعالم 
کردند. از ســوی دیگر کارخانه اسلحه سازی آلمان تعداد 
تانک هایی که قصد دارد برای اوکراین ارسال کند را برمال 
کرد.کارخانه اسلحه سازی »راین متال« آلمان اعالم کرد 
که 13۹ دســتگاه تانک »لئوپارد 2A۴« را با اصالحات و 
تغییرات مختلف به اوکراین ارســال خواهد کرد. در این 
میان مقام ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به 
»سی ان ان« خبر داد روسیه ده ها هزار نظامی جدید را به 
خطوط مقدم جنگ با اوکراین اعزام کرده اســت. وزیران 
امورخارجــه اتحادیه اروپا توافق کردند که کمک نظامی 
اتحادیه اروپا به اوکراین ۵۰۰ میلیون یورو )۵۴3 میلیون 
دالر( بیشتر شود.بورل در یک کنفرانس مطبوعاتی پس 
از نشست وزیرا خارجه اتحادیه اروپا افزود: این هفتمین 

بسته کمک نظامی به اوکراین است.

رسوایی فساد مالی و استعفای اجباری دسته جمعی مقامات اوکراین 

مفسدان زیر چتر حمایتی ناتو

همزمان با تشدید حمایت های غرب و سکوت سازمان ملل صورت گرفت 

شهادت کودکان یمنی زیر آتش جنگنده های سعودی

بر اساس »آرشــیو خشونت اسلحه« آمریکا، از ابتدای ســال نو میالدی در این 
کشور دست کم ۶۶ نفر در تیراندازی های جمعی کشته شده اند!

در تازه ترین آمار »آرشــیو خشــونت با اســلحه« در آمریکا، از آغاز سال 2۰23 
میالدی که تاکنون 2۴ روز از آن ســپری شــده، دســت کم ۶۶ نفر در جریان 
تیراندازی های جمعی در این کشــور کشــته شــده اند!تیراندازی های جمعی در 
آمریکا به اتفاقی روزمره بدل شده است به طوری که با رصد رسانه های آمریکایی، 
روزانه دســت کم به یک مورد تیراندازی برخواهید خورد.در تازه ترین تیراندازی 
جمعی در شــهر »هف مون بی« در ایالت کالیفرنیا، امروز )سه شنبه( دست کم ۷ 
نفر کشــته شــدند. این دومین حادثه مرگبار تیراندازی در دو روز اخیر بود.روز 
شــنبه نیز در پی تیراندازی در »مونتری پارک« در ایالت کالیفرنیا دست کم 1۰ 
نفر کشته و 1۶ تن زخمی شدند. روز یکشنبه هم در یک تیراندازی جمعی دیگر 
در باشگاهی شبانه در شــهر »بَتن روژ« واقع در ایالت لوئیزیانا، دست کم 12 نفر 

زخمی شدند.
و حاال با گذشــت تنها 2۴ روز از شــروع ســال نو میالدی، »آرشیو خشونت با 
اســلحه« در آمریکا، آمار هولناکی از تیراندازی های جمعی در این کشور منتشر 
کرده و بر اســاس آن، تاکنون دســت کم ۶۶ نفر جان خود را از دســت داده اند. 
همچنین در این حوادث مرگبار دســت کم 1۶۷ نفر زخمی شــده اند!تصاویری 

تکان دهنــده از تیرانــدازی متعدد پلیس کارولینای شــمالی به یک مرد معلول 
غیرمســلح در خانه اش منتشر شده است.»جیسون هارلی کلوپفر« ۴1 ساله، 12 
دســامبر )21 آذر( هفت بار در نواحی ســینه و ســاعد هدف تیراندازی پلیس 
شهرستان چروکی ایالت کارولینای شمالی به ظن این که عامل تیراندازی است 

و یک گروگان در محل زندگی خود دارد،  قرار گرفت. 
در حالی که هفته هاســت ایــران در مرکز اتهامات غرب بــه دلیل حفظ امنیت 
شــهروندان خود در اغتشاشات اخیر اســت، رئیس پلیس آتالنتا آشوب های این 
شهر در اعتراض به قتل یک معترض به دست پلیس را تروریسم خواند و مصادیق 
آن را هم مشخص کرد!هفته گذشته یک معترض به ایجاد مرکز آموزشی پلیس 
آتالنتا طــی درگیری  با ماموران پلیس آمریکا کشــته شــد. در حالی که هنوز 
فیلم لحظه کشــته شدن این جوان 2۶ ســاله منتشر نشده، پلیس ادعا دارد که 

این فرد حامل ســالح بوده و طی تبادل تیراندازی کشــته شده است.در پی این 
حادثه،  آشــوب ها و هرج و مرج در شــهر آتالنتا در ایالت جورجیا خبرساز شد 
و صدها نفر با ماموران پلیس در خیابان های شــهر درگیر و حداقل شــش نفر از 

آن ها دستگیر شدند. 
منابع رســانه ای از قبیل »راشــاتودی« خبر دادند بعد از صدور فراخوان ها برای 
برگزاری »شــب خشــم« در آتالنتا در واکنش به کشته شدن یکی از معترضان 
به ایجاد مرکز آموزشــی پلیس، صدها نفر در حومه این شــهر شامگاه شنبه )به 
وقت محلی( به خیابان ها آمدند.به نوشــته خبرنگار محلی شــبکه »فاکس« در 
آتالنتا، تعدادی از معترضان به کشــته شــدن این فرد بــه خیابان ها آمدند که 
بخش اعظم اقدام آن ها، »تظاهرات مســالمت آمیز« بود اما با حضور تعدادی از 
افراد نقاب پوش این تجمع به خشــونت کشیده شد. به گفته منابع محلی خبری، 
این افراد نقاب پوش شــروع به پرتاب ســنگ به مقر مرکزی اداره پلیس آتالنتا 
کردند و تجمع اعتراضی را به سمت خشونت بردند. شهردار دیکنز هم در همین 
خصوص گفــت که برخی از آن ها مواد منفجره حمل می کردند. یک شــاهد به 
شــبکه فاکس ۵ گفت »آنچه من دیدم مسالمت آمیز نبود. منظورم این است که 
منفجر کردن خودروهای ماموران و پرتاب مواد آتش زا به ســمت ماموران پلیس 

صلح آمیز نیست«.

سال نو آمریکا با ۶۶ قربانی ظرف تنها سه هفته

 رئیس پلیس آتالنتا: شکستن شیشه 
و آتش زدن مصداق تروریسم است


