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شوک جنگ اوکراین 
جنگ روســیه علیه اوکراین در فوریه ســال2022 چندان 
غیرمنتظره نبود، اما فروپاشی نظم اروپایی پس از جنگ بسیار 
غیرمنتظره و شــوک آور بود. اگرچه هزینه های اقتصادی و 
انسانی جنگ روسیه علیه اوکراین بسیار زیاد بوده، اما همزمان 
موج شوک ناشی از بحران انرژی، غذا و مهاجرت در اروپا و حتی 
سایر کشورهای جهان، خود را نشان داد و نظم گذشته اروپا 

به ویژه در حوزه انرژی را دگرگون کرد.

گلوله و گرسنگی؛ سهم کودکان یمنی از جنگ 
طبقآمارسازمانملل،377هزارنفردراثر8سالجنگوگرسنگیدریمنکشتهشدهاند

نقلقول

کیوسک

غرب، مجبور به مذاکره است
ســرگئی الوروف، وزیــر خارجــه روســیه:  
پیشــنهادهای مــا بــرای خلــع ســاح و 
نازی زدایی از مناطق تحت کنترل کی یف 
باید به نحــوی دوســتانه پذیرفته شــوند 
یا اینکــه ارتش روســیه به آن رســیدگی 
خواهــد کــرد. غــرب مجبــور بــه مذاکــره 
خواهد بــود؛ ما قرار نیســت دنبــال آنها 

بدویم. )خبرگزاری تاس(

اسرائیل در حال فروپاشی است
یائیــر الپیــد، نخســت وزیر ســابق رژیــم 
نتانیاهــو  بنیامیــن   صهیونیســتی: 
ضعیف ترین نخست وزیر است. دولت 
در آشــوب و تنش است. دولت جدیدی 
کــه قــرار اســت روی کار بیایــد تنهــا یک 
دولت راست گرا نیســت؛ دولتی دیوانه 
اســت. مــا در چنیــن شــرایطی هرگــز به 
آرامــش نخواهیــم رســید. اســرائیل از 
اســت.  فروپاشــی  حــال  در  داخــل 

)رای الیوم( 

 تالش کرزای
برای بازگشت به سیاست

حامدکرزایدرتالشاستضمنپذیرشحکومت
طالبان،جایگاهخودرادرافغانستانجدیدپیداکند

همزمانباخروجنیروهایآمریکاییوغربیازافغانســتان،
زمانیکهدولتاشرفغنیمرحلهبهمرحلهازهممیپاشید،
همهنگاههاباردیگرمتوجهسیاستمدارانسابقافغانستان
شد.سلطهطالباندرکابلبهمعنایفروپاشیمیراثآمریکا
درافغانستانبود،اماچهرههایسیاسیمانندحامدکرزای
کهدردورانپسازحکومتاولطالبانوطیســالهای
2001تا2014ریاســتجمهوریرادردســتداشتند،با
آغازسلطهدوبارهطالباندرکابلماندند.کرزایهمزمانبا
فروپاشیحکومتجمهوریگفت:»منهرگزاینجاراترک

نمیکنم،اینجاکشورمناست.«
طییکسالواندیکهازحکومتطالبانگذشته،کرزایدر
خانهبزرگویالییخودتحتنظرطالبانزندگیکردهاست.
درکنارورودیخانهاویکپستایستبازرسیبانگهبانان
مسلحقراردارد.امادراینمدتکرزایارتباطاتبینالمللی
خودراحفظکردهواخیرادرســفریبهآلمــانوترکیهبا
برخیرسانههابهگفتوگونشستهاست.واشنگتنپستدر
گزارشیباعنوان»حامدکرزایدرتالشاستتاجایگاهخود
رادرافغانستانجدیدبیابد«نگاهیبهفعالیتهایجاریاو
درمیدانسیاسیافغانستانانداختهومینویسد:»کرزای
تمامتالشخودرامیکندتاطالبــانرابهعنوانحاکمان
جدیدافغانســتاندرککند،چونزندگیاوبازندگیآنها
آمیختهاســت.«براســاساینگزارش،کرزایهماکنون
برجســتهترینمنتقدطالباندرداخلافغانستانبهشمار
میرودوتاکنوندرمواردمتعددینســبتبهبرنامههای
طالبانازجملــهجلوگیریازتحصیلدختراندســتبه

انتقادزدهاست.
درعینحال،کارنامهدولتگذشــتهکــرزایچندانهم
بیعیبونقصنیستوانتقاداتزیادیبهعملکردخوداو
دردورانریاستجمهوریاشوجوددارد.واشنگتنپست
نوشــتهکهبســیاریدرافغانســتان،کرزایراعروسک
خیمهشــببازیآمریــکامیداننــدودوراناورابهدلیل
فساداقتصادیگستردهوهدردادنبودجههاوکمکهای
بینالمللیموردانتقادقرارمیدهند.اسداهللواحدی،سردبیر
وبسایتپشتونزبانمسیردیلینیزمعتقداست:»کرزای
درگذشتهتصویربدیداشت،امااواکنوندرتالشاستتا
تصویرگذشتهخودراترمیمکندودرحالتالشبرایانجام
یکتغییرمثبتدرکشوراســت.«بااینحال،هنوزفضای
بیاعتمادیشــدیدیمیانطالبانوکرزایحاکماســت.
واشنگتنپستدرگزارشخودمیگوید:»بسیاریازطالبان

هنوزکرزایرابهعنوانیکدشمنمیبینند.«
عالوهبراین،برخیسیاســتمدارانگذشتهافغانستاننیز
اعتمادچندانیبهشعارهاوســخنانکرزایندارند.جعفر
مهــدوی،نمایندهســابقمجلسنمایندگانافغانســتان
میگوید:»رهبران2دههگذشتهافغانستانهیچوابستگی
بهاینکشــورومردمآننداشــتند،اگرآنهادرکابلباقی
ماندند،برایجمعآوریپولوانتقالآنبهخارجبودهاست.
بحرانومشکالتامروزافغانستانبهدلیلاشتباهاتکرزای

درگذشتهاست.اوعاملمرگجمهوریتاست.«
باوجودانتقاداتازکرزای،امااوتالشداردتااز
مسئولیتبخشیازرویدادهایگذشته،خود

راکناربکشد.اودرگفتوگوباواشنگتن
پســتاظهارداشــتهکهمسئولیت
کاملفسادورشــوهدردولتخود
رابرعهدهمیگیرد،امامسئولیت
قراردادهــایبزرگوفســادهای
کالنبرعهدهآمریکاســت،چون
مســئولیتسرنوشــتامــروز
افغانســتانمتوجــهعملکــرد
آمریکاســت.کرزایگفتهاست:
»جنگدرافغانستان،جنگمانبود

ومنشریکآمریکادرآنجنگنبودم.
آنجنگ،جنگعلیهروســتاهاوخانهها
بودومنازلحظهایکهفهمیدماینجنگ
علیهماست،تغییرکردم،چونجنگبهنام
شکستتروریسمدرواقعجنگعلیهمردم
افغانستانبود.«اودرادامهمیگوید:»من
بههمیندلیلطالبانرا»برادر«خطاب

کردم.«

جهاننما

دریمنکودکانتقریبــاهیچکجاامنیت

گزارش
ندارند.بازارهاوفروشگاهها،مراسمعروسی
وعزا،منازلمســکونیوبیمارســتانها
همگیازجملهاهدافبالقوهجنگندههایائتالفسعودی
است.8سالجنگ،سوءتغذیهوبیماریجانهزارانکودک
یمنیراگرفتهاست.ایندرحالیاستکهبامتوقفشدن
روندصلح،تقریباهیچچشــماندازروشنیبرایپایاناین
جنگویرانگرکهمنشــابزرگترینبحرانانسانیجهان

بوده،وجودندارد.
جنگخونباریمنتقریبازندگیتماماقشاربهویژهکودکان
رانابودکردهاست.بنابربیانیهایکهاخیراصندوقکودکان
مللمتحد)یونیسف(منتشرکرده،درگیریهاینظامیدر
یمنازسال2015تاتابستانسالجاری،جان3774کودک
راگرفتهو7245کودکرامعلولکردهاست.البتهاینآمار
رسمیاستوبهگفتهیونیســفباتوجهبهگزارشنشدن
شمارزیادیازمرگهاومعلولیتهایکودکان،آمارواقعی

بسیاربیشتراست.
فارغازاینها،آمارســازمانمللنشــانمیدهدکهحدود
3هزارو500نوجوانزیر18ســالدرجنگیمنبهعنوان
سربازدخیلهستند.انگشــتاتهامدراینرابطهبهسمت
نیروهایانصاراهللاستاماسخنگویاینگروهدرگفتوگو
باآسوشــیتدپرساینادعاراردکردهاســت.انصاراهللکه
کنترلشهرصنعا،پایتختیمنوتقریباتمامیاستانهای
شمالیرادردستدارددرمقابلبااشارهبهبیعملیسازمان
مللدرقبالفاجعهانسانیدراینکشوربارهاازلفاظیهای
دیپلماتیکدرمیانهبحرانیمنانتقادکردهاست.»طلعت
الشرجبی«سخنگویشورایعالیاداریوهماهنگیامور
بشردوســتانهگروهانصاراهلل،تأکیدمیکنــدکهآمارهای
اعالمیازسویســازمانمللدربارهقربانیانجنگیمنبا
آمارهایآنانوواقعیتهایموجوددراینکشورمطابقت
ندارد.انصاراهللتأکیدمیکندکهفقطبراثرحمالتمستقیم
ائتالفســعودی،حداقل9هزارکودککشــتهیازخمی
شدهاند.انصاراهللهمچنینازسازمانمللبهدلیلنپرداختن
بهاینمسئلهکهجنگسعودیهادریمنباعثوقوعفاجعه
انسانیشدهکهدرنتیجهآنهزارانغیرنظامیجانخودرا

ازدستدادهاند،بهشدتانتقادمیکند.

صلح یمن، خیلی دور 
بهرغمبرخیتالشهایدیپلماتیکبینالمللی،افقبرقراری
صلحدریمنچندانروشننیســتبهویژهاینکهآتشبس
6ماههایکهدراینکشوربرقرارشدهبودنیزدهممهرماهبه
پایانرسیدوتقریبایکماهبعدنمایندهسازمانمللدرامور
یمندرنشستشورایامنیتهشداردادکهخطرآغازدور

جدیددرگیریهابسیارجدیاست.
امااینتنهادرگیریهاینظامینیستکهدردورنجزیادی
رابرکودکانیمنیتحمیلمیکند.گرســنگیوبیماری
نیزجانبســیاریراگرفتهاســت.برپایهگــزارشبرنامه
جهانیغذا،یمندرزمینــهموادغذاییبهطــورکاملبه
کمکهایبشردوستانهخارجیوابســتهاست.هماکنون
حدود12.9میلیونکودک-یعنیســهچهارمازکودکان
یمن-بهحمایتهایبشردوستانهنیازدارند؛دراینمیان
2.2میلیونکودکیمنیبهسوءتغدیهحادمبتالهستندو
540هزارکودکزیر5سالبهدلیلوخامتسالمتجسمی
بامرگدستبهگریبانهســتندوبرایزندهماندنتالش
میکنند.دربارهشمارتلفاتجنگهمآمارهایارائهشده
ازسوییونیسفباآماربرنامهپیشــرفتوتوسعهسازمان
ملل)UNDP(متفاوتاســت.بنابراعالمبرنامهپیشرفت
وتوسعهســازمانمللاززمانشــروعجنگدر2015تا
سالگذشته)2021(،377هزارنفردریمنکشتهشدهاند
که70درصدآنکودکانیبودهاندکهبراثرحمالتهوایی،
گرسنگی،بیخانمانیوبیماریجانخودراازدستدادهاند.
دفترهماهنگیاموربشردوســتانهســازمانمللنیزاعالم
کرده،نیمیازتأسیساتبهداشتییمنتعطیلیاتخریب
شدهاست.کمبوددائمیسوختباعثافزایشقیمتمواد
غذاییوسایرکاالهایاساسیدراینکشورشدهاست.این

سازمانگفتهتاکنون4میلیونو300هزاریمنیازخانههای
خودآوارهشدهاند.حدودیکپنجمافرادتازهآوارهشدهدر

استانمأرببودهاند.
محمدنوجوانیاستکههمینماهجاریبراثرانفجارگلوله
خمپارهعملنکردهجانخودراازدستداد.العربیالجدید
مینویسد:محمدآخرینقربانیاینجنگنیست.هزاران
کودکچونمحمدودیگرانیکــهامروزدرمیادینجنگی
هستندهرروزبامرگروبهرومیشوند.دراینمیانطیف
گستردهتریازکودکانهستندکهبهدلیلنبودغذایابیماری
جانخودراازدستمیدهند.ایندرحالیاستکهحتی
اگرپایانجنگنزدیکباشد،پیامدهایفاجعهانسانیامروز
یمنتاسالهاکابوسمیلیونهاکودکدرسراسراینکشور

خواهدشدوآنانراآزارخواهدداد.
عربستانسعودیازششمفروردینســال1394درقالب
ائتالفیازچندکشــورعربیازجملهاماراتمتحدهعربی
وباکمکوچراغســبزآمریکا،حمالتگستردهایراعلیه
یمن-فقیرترینکشــورعربی-آغازکردتابــابازگرداندن
»عبدربهمنصورهادی«رئیسجمهوریمستعفیوفراری
اینکشــوربهقدرت،نفوذخودرادریمنحفظکندامابا
مقاوتمردمیمنبهویژهگروهانصاراهللدرنهایتمجبوربه
پذیرشآتشبسشد؛آتشبسیکهپساز3مرحله2ماهه

پایانیافتودیگرتمدیدنشد.

فهرســتافراطیترینکابینه
تاریخرژیمصهیونیســتیروز
پنجشنبه،یعنیفردادرمعرض
رأینمایندگانپارلمان)کنست(اینرژیمقرار
میگیرد.براســاسگزارشرویترز،اگرکابینه
پیشــنهادیبنیامیننتانیاهودرپارلمانرأی
اعتمادکاملراکسبکند،اورئیستندروترین
کابینهایخواهدبــودکههمطرحبرایالحاق
کاملکرانهباختریبهدیگرمناطقاشــغالی
رادردستبررسیداردوهموزرایآنشامل
چهرههایبهشــدتمذهبیخواهندبودکه
قبالدردادگاهسابقهمحکومیتبهدلیلاشاعه

نژادپرستیداشتهاند.
روزدوشــنبهرئیسکنســتتأییــدکردکه
سرانجامنتانیاهوپسازتقریبا2ًماهکشمکش،
بههمراهاعضایکابینــهدرمقابلنمایندگان
حاضرخواهدشــد.نتانیاهوبا15ســالسابقه
نخستوزیریطیســالهای1996تا1999و
سپس2009تا2021باسابقهتریننخستوزیر
اسرائیلاســت،اماتشــکیلکابینهاوبهدلیل

قدرتگیــریتندروهابانگرانیهایبســیاری
روبهروشدهاستتاجاییکه300خاخامیهودی
ســاکنآمریکادرنامهایبهاینترکیبافراطی
اعتراضکردهاند.پستهایاصلیکابینهنتانیاهو
دراختیارجنجالیترینچهرههایافراطیاست.
ایتماربنگویر،رئیسحزبتندروقدرتیهودی
قراراستاختیاراتپلیسرابهعنوانوزیرامنیت
داخلیبرعهدهداشتهباشدوشریکسیاسیاو
بانامبزاللاســموتریچنیزبهعنوانوزیردارایی
همزماناختیاراتگســتردهایبرایساختو
توسعهشهرکهایغیرقانونیصهیونیستنشین
درکرانهباختریخواهدداشــت.هردوياینها
مخالفسرسختتشکیلدولتفلسطینهستند
وبهدنبالتصویبقوانینیبرایحمایتقضایی
ازنیروهاینظامیوارتشاسرائیلجهتانجام
علمیاتهاینظامیبیشــترعلیهفلسطینیها
هستند.درعینحالگفتهشدهکهاسموتریچ
وزارتداراییرابهصورتچرخشیو2سالهبه
همراهآریهدری،چهــرهتندرويدیگرازحزب

دینیشاسدراختیارخواهدداشت.

تل آویو در یک قدمی تشکیل تندروترین 
کابینه رژیم صهیونیستی

از جمعیت یمن در 
فقر مطلق به سر 

می برند. 

نفر از جمعیت 
30 میلیوني یمن، 

به کمك هاي 
بشردوستانه وابسته 

هستند.

یمنی در داخل 
مرزهای این کشور 

جنگ زده آواره 
هستند.

زن باردار یمني 
دچار سوءتغذیه 
شدید هستند.

70 
درصد

23 
ميليون

4.3 
میلیون

1.3 
میلیون

رویداد


