تماس تلفنی وزرای خارجه ترکیه و رژیم صهیونیستی پس از  13سال

شنبه  2بهمن 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3407

«مولود چاوشاوغلو» وزیر خارجه ترکیه شامگاه پنجشنبه با «یائیر الپید» همتای خود در رژیم صهیونیستی تماس تلفنی برقرار کرد .به نوشته روزنامه
«جروزالمپست» ،این نخستین تماس تلفنی میان وزرای خارجه ترکیه و رژیم صهیونیستی طی  13سال گذشته است .کابینه رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم
کرد چاوشاوغلو در این تماس تلفنی ،جویای احوال الپید و وضعیت ابتالی او به ویروس کرونا شده است.

بینالملل

در پی بمباران استان صعده یمن از سوی جنگندههای ائتالف سعودی بیش از  170غیرنظامی کشته و زخمی شدند

مردم یمن دیروز تظاهرات گستردهای را در محکومیت حمالت
ائتالف عربی به صعده و الحدیده برگزار کردند.
به گزارش ش��بکه خبری المیادین ،س��اکنان صنعا و دیگر
ش��هرهای یمن دیروز در محکومیت حم�لات ائتالف متجاوز
عربستان به صعده و الحدیده تظاهرات گستردهای برگزار کردند.
مردم صنعا و شهرهای استانهای صعده ،الحدیده و چند شهر
دیگر یمن دیروز در محکومیت جنایات ائتالف سعودی راهپیمایی
گس��ترده برگزار کردند .شهروندان یمنی در این راهپیمایی که
مسؤوالن استانی هم در آن حضور داشتند ،بر حمایت از ارتش
و کمیتههای مردمی یمن برای مقابله با حمالت بزدالنه ائتالف
آمریکای��ی -س��عودی -اماراتی تاکید کردند .آنها با س��ر دادن
ش��عارهایی تاکی��د کردند مردم آزاده یمن از تش��دید حمالت
متجاوزان هراس��ی ندارند و حمله را با حمله پاس��خ میدهند.
ش��رکتکنندگان در ای��ن راهپیماییها همچنین ضمن اعالم
بسیج عمومی برای اعزام فرزندانشان به جبهههای نبرد ،بر ادامه
پشتیبانی از نیروهای مسلح با مال و جان خود تاکید کردند.
رسانههای یمنی صبح دیروز خبر دادند جنگندههای سعودی
یک زندان موقت را در استان صعده (شمال غرب) هدف حمله
قرار دادهاند .شبکه «المسیره» به نقل از خبرنگار خود در استان
صعده گزارش داد در پی این حمله 177 ،نفر از زندانیان کشته
و زخمی ش��دهاند .صلیب س��رخ در گزارش اولی��ه خود تعداد
کش��ته و زخمیهای این حمله را بیش از  100نفر عنوان کرد.
مرکز بینالمللی نجات کودکان نیز اعالم کرد در حمالت دیروز
عربس��تان به یمن بیش از  60نفر کش��ته شدند که  ۳نفر آنها
کودک هستند .المیادین هم گزارش داد تعدادی از قربانیان این
حمله ،یمنی نیستند و احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد.
بنا بر گزارشها ،حدود  ۲۵۰۰نفر در زندان صعده حضور داشتند
و نیروهای امدادی تالش برای نجات افراد زیر آوار را در ساعات
اولیه پس از بمباران آغاز کردند .بنا بر گزارش المسیره ،استاندار
صعده خبر داد« :بیمارستانها پر از شهدا و مجروحان است و ما
بش��دت نیاز به دارو و ملزومات پزشکی داریم» .وی اضافه کرد:
«تمام سازمانهای بینالمللی پیشتر از زندان موقت بازدید کرده
بودند .ما برای نجات مجروحان نیاز فوری به اهدای خون داریم».
■■جنایت جنگی سعودی در الحدیده

پنجشنبهشب نیز رس��انههای یمنی از حمله جنگندههای
سعودی به بندر الحدیده (غرب یمن) خبر دادند .جنگندههای
ائتالف س��عودی در این حمله  ۴مرتبه شهر بندری الحدیده را
بمباران کردند که دهها کشته و زخمی غیرنظامیان را در پی داشت
و هنوز آمار نهایی تلفات انسانی آن گزارش نشده است .در یکی
از این حمالت ساختمان مخابرات الحدیده هدف قرار گرفت و ۳
کشته و  ۱۷زخمی در پی داشت که بیشتر آنها کودکان بودند.
ائتالف س��عودی مدعی ش��ده بود بندر الحدیده تهدیدی برای
کشتیرانی است و از این بندر برای قاچاق سالح استفاده میشود.
بر خالف این ادعا ،شبکه المسیره گزارش داده بود جنگندههای
ائتالف متجاوز ،ساختمان اداره مخابرات الحدیده را هدف حمله
قرار دادهاند« .محمدعلی الحوثی» عضو عالی شورای سیاسی یمن
و رئیس کمیته عالی انقالب این کشور در صفحه توئیتر خود،
بمباران ش��دید این روزهای استانهای مختلف یمن را جنایت
جنگی توصیف کرد .او نوشت« :حمله به غیرنظامیان در استان
الحدیده همچون صنعا و دیگر استانها ،جنایت جنگی است .به
کشورهای متجاوز میگوییم اگر بمباران راهحل بود ،شما اینچنین
یدادید» .الحوثی با اشاره
وحشیانه تا بدین روز به تجاوزتان ادامه نم 
به شکست آمریکا در افغانستان و خروجش از این کشور افزود:
«همانطور که آمریکا که به شما سالح داده و شریک شماست ،در
افغانستان شکست خورد و جنایاتش موجب پیروزیاش نشد ،پس
شما نیز به اذن خداوند شکست بدتری خواهید خورد» .بمباران
«آناتولی آنتونف» سفیر روسیه در آمریکا به انتشار نقشههای
ادعایی درباره طرح حمله احتمالی روس��یه به اوکراین شدیدا
واکنش نش��ان داد .آنتونف دیروز طی بیانیهای اتهامزنیهای
واش��نگتن از طریق کمپین اطالعات نادرست درباره وضعیت
اوکراین را بیاساس خواند .به نوشته وبگاه «ریانووستی» ،وی
در اینباره توضیح داد« :در عرض چند ساعت ،آمریکاییها ۳
سند را منتشر کردند که برای افشای مقامات روسیه و رسانههای
دولتی طراحی شده بود .ما هیچ چیز جدیدی ندیدیم» .دیپلمات
روس با بیان اینکه واشنگتن همچنان بر اساس ادعاهای خود
در حال کوه ساختن از کاه است ،اظهار داشت[« :آمریکا] به رد
حقایق عینی درباره آنچه در حال رخ دادن است ادامه میدهد
و آنها را افسانههای تبلیغاتی روسیه میخواند» .بر اساس این
گزارش ،آنتونف تصریح کرد چنین اقداماتی از سوی آمریکا در
آستانه نشس��ت وزرای خارجه  ۲کشور ،تالشی است تا بحث
درباره تضمینهای امنیتی در اروپا را به تجاوز روسیه به اوکراین
تقلیل دهد و زمینه را برای آن آماده کند .پیش از این ،نشریه
«اکونومیست» در گزارشی طرحهای ادعایی مختلف را از نقشه
احتمالی روسیه برای حمله به اوکراین از جهات مختلف بررسی
کرد .ادعاهای نشریه اکونومیست ،همسو با جوسازیهای یک ماه
گذشته رسانهها و مقامات غربی درباره حمله احتمالی به اوکراین
منتشر شده است .این در حالی است که مقامات مختلف روسیه

جنایت جنگی در صعده

بیوقفه صنعا ،الحدیده و صعده از روز سهشنبه و پس از حمله
پهپادی و موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن به ابوظبی
آغاز شده و جنگندههای سعودی به طور روزانه پایتخت یمن و
دیگر مناطق این کشور را بمباران میکنند .حمالت هوایی به شهر
الحدیده در حالی است که دولت صنعا و دولت منصور هادی اکتبر
 ۲۰۱۸طی توافق استکهلم ،با آتشبس در این استان و حضور
کارشناسان سازمان ملل در آنجا موافقت کردند .ائتالف سعودی
مدعی است الحدیده به دروازهای برای ورود سالح به یمن تبدیل

شده است ،این ادعا در حالی است که تمام کشتیهایی که در
این بندر پهلو میگیرند ،از سوی کارشناسان سازمان ملل بازرسی
میشوند .به گفته منابع ،ائتالف سعودی بیش از  ۷۰حمله طی
پنجشنبه و جمعه به استانهای مختلف یمن انجام داده است.

■■سخنگوی انصاراهلل :با تمام قدرت پاسخ میدهیم

«محمد عبدالسالم» سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن و رئی 
س
هیأت مذاکرهکننده صنعا دیروز به حمالت ائتالف سعودی علیه
غیرنظامیان یمنی واکنش نش��ان داد .سخنگوی انصاراهلل یمن

گاردین :لندن شر جرم ریاض در کشتار مردم یمن است

یک روزنامه انگلیسی با اشاره به رسواییهای اخیر دولت این کشور نوشت رسوایی به مراتب بزرگتر نیز همدستی لندن
در جنایات ریاض علیه یمنیها با فروش تسلیحات به عربستان سعودی است« .اُوِن جونز» ستوننویس روزنامه انگلیسی
«گاردین» در مطلبی با اشاره به رسوایی اخیر دولت لندن در برگزاری میهمانی در بحبوحه محدودیتهای کرونایی ،نوشت:
رسوایی به مراتب بزرگتر از میهمانیها در «داونینگ استریت» ،همدستی لندن در جنایات ریاض علیه یمنیهاست که در
یک دنیای عادالنه میتوانست به سقوط بوریس جانسون ،نخستوزیر انگلیس منتهی شود .این روزنامه توضیح داد :این
هفته ،در حمالت هوایی سعودیها و متحدانش دهها نفر در یمن از جمله غیرنظامیان کشته شدند .ماه گذشته  ۳۲غیرنظامی
در نتیجه درگیریهای جاری در یمن کشته شدند .این کشور از سال  ۲۰۱۴درگیر جنگ بوده است .به مدت  ۷سال ،ائتالف
تحت هدایت عربس�تان س�عودی کشور فقیر یمن را با بمبهایی که بسیاری از آنها توسط انگلیس تامین میشود ،در هم
کوبیده اس�ت .از طریق اتحاد نظامی سرس�خت ما با دیکتاتوری سعودی ،دولت ما به طور مستقیم در این جنایات شریک
است .ستوننویس گاردین با اشاره به بیاعتنایی رسانههای جریان اصلی به کشتار غیرنظامیان یمنی در حمالت سعودیها،
در ادامه نوشت :بیشتر رسانههای ما عالقه چندانی به بررسی اقدام دولت برای کشتاری که مستقیما در آن شریک است،
نشان نمیدهند .خشونت سعودیها در یمن از ماه اکتبر بعد از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل در پی البیگری شدید
دیکتاتوری در ریاض به پایان تحقیقات درباره جنایات جنگی رأی داد ،افزایش یافته اس�ت .گاردین میافزاید« :دولت ما
اتحاد تنگاتنگ خود با رژیم سعودی را حفظ میکند و طبق اظهاراتی که منسوب به هیالری کلینتون است حمایت مالی و
لجستیکی مخفیانه از تروریستها میکند .این رژیمی است که یک روزنامهنگار را در یک سفارت خارجی تکهتکه کرد و
کودکان یمنی را که با اتوبوس مدرسه در راه بازگشت از گردش دسته جمعی بودند ،سوزاند که به گفته دیدهبان حقوق بشر،
یک جنایت جنگی آشکار بود» .در ادامه این گزارش آمده است« :این بدان معنا نیست که نیروهای تحت هدایت عربستان
سعودی به تنهایی مسؤول اعمال جنایتکارانه هستند .آنچه اهمیت دارد این است که دولت انگلیس مستقیما یک طرف را
تسلیح و حمایت میکند بنابراین مسؤولیت مستقیم اقدامات آنها را بر عهده دارد».

روسیه ادعاهای آمریکا درباره حمله به اوکراین را بیاساس خواند

تداوم تنشهای لفظی روسیه و آمریکا بر سر اوکراین
قویا این ادعاها را رد کردهاند اما درباره
تداوم حمالت توپخانهای اوکراین به
نواحی شرقی خودمختار روسزبان
هش��دار دادهاند .مسکو همچنین به
منظورکاهشتنشهاپیرامونمسائل
اوکراین ،پیش��نهاداتی را در راستای
تضمین امنیتی غربیها به روسیه از
جملهعدمگسترشپیماننظامیناتو
به سمت مرزهای این کشور و خروج
نیروهای ناتو از این منطقه ارائه کرد.

■■تالش «س�یانان» برای تشدید
تنش میان روسیه و اوکراین

شبکه س��یانان در راستای تالشها برای تشدید تنش
میان مس��کو و کییف گزارش داد استقرار نظامی روسیه در
نزدیکی مرز اوکراین تقریباً تکمیل شده است .بر اساس ارزیابی
وزارت دفاع اوکراین که به سیانان گزارش شد ،قدرت کامل

نیروهای مسلح زمینی فدراسیون
روسیه در نزدیکی اوکراین بیش از
 ۱۰۶هزار نفر است که با احتساب
دیگ��ر نیروهای دریا و ه��وا ،تعداد
کل نیروه��ا به بی��ش از  ۱۲۷هزار
نفر رسیده اس��ت .اوکراین مدعی
اس��ت این اقدام��ات و تحوالت در
سیاستهای روسیه با هدف محدود
کردن قابلیتهای ایاالت متحده در
تالش برای تضمین امنیت در قاره
اروپا است .سیانان ،در این ارزیابی
همچنین مدعی شد روسیه در تالش برای تجزیه و تضعیف
اتحادیه اروپایی و ناتو است.
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه
مسکو به اوکراین حمله نظامی نمیکند ،اعالم کرد وضعیت
امنیت اروپا به دلیل اقدامات و سیاستهای آمریکا و پیمان

در حساب کاربری خود در توئیتر تأکید کرد« :کشتار زندانیان
زندان صعده ،غیرنظامیان در الحدیده و صنعا و حمله به تأسیسات
غیرنظامی توسط متجاوزان ،نه مردم [یمن] را به زانو درمیآورد
و نه اراده آنها را در هم میشکند» .محمد عبدالسالم ادامه داد:
«این جنایتها باعث خواهد شد ملت ما به هر شکل ممکن با
تمام قدرت و حقی که دارند ،پاسخ دهند».

■■واکنش سازمان ملل به حمالت ائتالف سعودی

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از
حمالت هوایی اخیر ائتالف سعودی به مناطق مختلف یمن گفت
این اقدامات منجر به آسیب دیدن غیرنظامیان و زیرساختهای
یمن شده است .وی بدون اینکه جنایات سعودی در این حمالت را
محکوم کند ،در اظهارنظری قابل تأمل با «دعوت طرفهای یمن به
خویشتنداری ،از آنها خواست از تشدید تنشها جلوگیری کنند».
■■دفاع مقام اماراتی از کشتار مردم یمن

پس از آنکه رسانههای یمنی خبر دادند جنگندههای اماراتی
نقاط مختلفی از خاک این کش��ور را بمباران کردهاند ،مش��اور
دیپلماتیک رئیس امارات در این باره گفت که امارات حق دفاع
قانونی از خاک و حاکمیت خود را دارد« .انور قرقاش» مش��اور
دیپلماتیک رئیس امارات شامگاه پنجشنبه با «هانس گراندبرگ»
توگو کرد.
فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن تلفنی گف 
بنا بر گزارش خبرگزاری رس��می امارات (وام) ۲ ،طرف در این
توگو به عملیات اخیر ارتش و کمیتههای مردمی یمن علیه
گف 
ابوظبی پرداختند .مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در این تماس
تلفنی به نماینده سازمان ملل گفت« :امارات حق قانونی و اخالقی
دارد که از خاک ،حاکمیت و مردم خود دفاع کند و این حق را
در دفاع از خود و جلوگیری از اقدامات تروریستی حوثیها انجام
خواهد داد» .قرقاش در ادامه بهرغم آنکه مدعی شد «امارات به
حمایتهای خود از تالشهای جهانی برای آتشبس و دستیابی
به راهحل سیاسی [در یمن] ادامه میدهد» اما اضافه کرد« :ولی
این کشور (امارات) برای جلوگیری از خطر اقدامات تروریستی
علیه خاک خود هر آنچه الزم باشد ،انجام خواهد داد».

آتالنتیک شمالی (ناتو) بحرانی شده است .وی در همین حال
خاطرنشان کرد جنگ و مناقشه مسلحانه تمام عیار در اروپا
رخ نخواهد داد و در زمان حاضر امکان آغاز جنگ وجود ندارد.
■■مجوز فراقانونی آمریکا برای بحران اوکراین

ای��االت متحده ب��ه متحدان خود در ناتو اجازه داده اس��ت
تسلیحات ساخت آمریکا را به اوکراین ارسال کنند .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی کنگره ،در حالی که تنشها بین روسیه و
اوکراین به شدت باال گرفته است ،واشنگتن به بهانه حمایت از
کییف به متحدان خود در س��ازمان ناتو اجازه داده تسلیحات
آمریکایی به اوکراین ارس��ال کنند .بر اساس این گزارش ،یک
مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرده اس��ت ایاالت متحده به
کشورهای استونی ،لتونی و لیتوانی اجازه داد تسلیحات ساخت
آمریکا به اوکراین منتقل کنند .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت :ایاالت متحده و متحدان و شرکایش برای تقویت امنیت
اوکراین در کنار یکدیگر ایستادهاند .ما با شرکای خود در ناتو
و همچنین همکاران اوکراینیمان در تماس نزدیک هستیم و
همه ابزارها و تجهیزات الزم برای تقویت قدرت دفاعی اوکراین
در مواجهه با تهدید روزافزون اشغالگری روسیه را تامین خواهیم
کرد .بر اساس قوانین کنترل صادرات آمریکا ،کشورها باید پیش
از انتقال تسلیحاتی که از آمریکا دریافت کردهاند به یک کشور
سوم ،از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرند.

تعویق اجالس اتحادیه عرب در پی آشفتهبازار اختالفات کشورهای عربی
منابع دیپلماتیک دیروز (جمعه) خبر دادند الجزایر به عنوان
میزبان نشست آتی اتحادیه عرب با مشکالت جدی مواجه شده
است« .حسام زکی» دستیار دبیرکل اتحادیه عرب پس از پایان
سفرش به الجزایر اخیرا به خبرنگاران گفته بود نشست اتحادیه
عرب پیش از ماه رمضان برگزار نخواهد شد یا به عبارتی این
نشست اواخر ماه مهیا ابتدای ماه ژوئن تشکیل خواهد شد.
توگو با روزنامه «العربی
ی��ک دیپلمات اتحادیه عرب در گف 
الجدید» درباره علت تعویق اجالس خبر داد« :پس از شکست
تمام تالشها برای برگزاری نشستی که بتواند توان دیپلماتیک
[الجزایر] را به نمایش بگذارد ،دیگر این کشور انگیزهای برای
میزبانی اجالس ندارد ،آن هم در شرایطی که الجزایر در تالش
بود تا خود را به عنوان یک قدرت مؤثر منطقهای با دیپلماسی
قوی و قادر به ایجاد راهحل برای بحرانهای منطقه ،مطرح
کند» .منبع مذکور که اشارهای نیز به نام او نشده ،اضافه کرد

توگوها میان مقامات الجزایری و مس��ؤوالن
در جریان گف 
دبیرخانه اتحادیه عرب مشخص شده است دیگر این کشور
تمایلی به میزبانی اجالس با اختالفات فعلی ندارد ازاینرو به
امید ایجاد راهحل برای برخی مشکالت ،در حال حاضر توافق
شده است که نشست به زمان دیگری موکول شود .براساس
این گزارش« ،رمطان لعمامره» وزیر خارجه الجزایر در سفر
اخیر خود به عربستان سعودی ،امارات عربی متحده ،مصر و
قطر در ایجاد یک چشمانداز برای مشارکت مؤثر کشورهای
شاخص عربی در اجالس اتحادیه ناکام مانده است .منبع مذکور
افزود از جمله مهمترین اختالفاتی که الجزایر با آن روبهرو است،
عدم اجماعنظر درباره حضور نماینده سوریه در اجالس آتی
اتحادیه عرب است چرا که عربستان سعودی ،آمریکا و قطر
با این گام مخالفت میکنند .این منبع در ادامه اضافه کرد از
دیگر اختالفاتی که الجزایر هنوز قادر به حل آن نشده ،بیانیه

پایانی اجالس و مسائل مربوط به اتخاذ موضعی یکپارچه از
سوی کشورهای عربی از جمله در ارتباط با ایران بوده است .به
گفته این منبع ،در حالی که عربستان سعودی خواهان صدور
بیانیهای شدیداللحن در این باره است ،دولت عراق در تماس
با مقامات الجزایری مخالفت خود را با چنین اقدامی ابراز کرده
است .از طرفی چند دیپلمات به این روزنامه قطری خبر دادند
که برداشت اولیه حاکی از آن است که مغرب نیز در تعویق
اجالس اتحادیه عرب بیتأثیر نبوده است ،بویژه در سایه تیرگی
روابط این کشور با الجزایر در ارتباط با بحران صحرا ،همگرایی
رباط با تلآویو و امضای توافقهای امنیتی میان مغرب و رژیم
صهیونیستی ،چراکه الجزایر این مساله را خطری برای امنیت
ملی خود به شمار میآورد .منابع مذکور افزودند کشورهای
حاشیه خلیجفارس در تقابل میان مغرب و الجزایر ،با توجه
به ائتالفی که برخی از آنها با رباط دارند ،دس��ت از حمایت

مغرب برنخواهند داشت .براساس گزارش العربی الجدید ،مصر
بشدت مخالف پررنگتر شدن نقش الجزایر در پرونده فلسطین
و بویژه میانجیگری این کشور برای حل اختالفات گروههای
فلسطینی است ،چراکه مصر به عنوان میانجی پرونده فلسطین
بیم دارد با انتقال این پرونده به الجزایر ،این امر باعث کاهش
حضور سیاسی این کشور و در نتیجه به مثابه شکستی بزرگ
برای قاهره باشد .رسانههای خبری گزارش داده بودند الجزایر
به منظور حل اختالفات گروههای فلسطینی ،بزودی برای 5
گروه شاخص (جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس)،
جنبش جهاد اسالمی ،جنبش فتح ،جبهه خلق برای آزادی
فلسطین و جبهه خلق -فرماندهی کل) برای گردهمایی در
این کشور دعوتنامه ارسال خواهد کرد .به دنبال این گزارش،
توششم ماه گذشته ،منابع فلسطینی از سفر
در تاریخ بیس 
هیأتی از جنبش فتح به الجزایر خبر دادند.

دور دنیا

تکذیب نقش روسیه
در سندروم هاوانا

سازمان «سیا» اعالم کرد« :سندروم هاوانا» که جمعی
از افس��ران سیا و نیز تعدادی از دیپلماتهای آمریکایی
بدان مبتال ش��دهاند ،در اکثر موارد هیچ ربطی به روسیه
یا س��ایر قدرتهای خارجی ندارد .ای��ن خبر را روزنامه
«نیویورکتایمز» منتش��ر کرده است .بر اساس گزارش
نیویورکتایمز ،س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
طی یکسری تحقیقات جامع به این نتیجه رسیده که اکثر
موارد ثبت شده ابتال به یک نوع بیماری مرموز معروف به
سندروم هاوانا ( )Havanaبعید به نظر میرسد کار روسیه
یا یک دشمن خارجی دیگر باشد .سیا تحقیقات مفصلی در
این زمینه انجام داده و این فقط یک برآورد موقت از این
مطالعات جامع است .تاکنون هزار مورد ابتال به سندروم
هاوانا به دولت آمریکا گزارش شده است .در بیشتر موارد،
علت بیماری را میتوان عوامل محیطی ،شرایط پزشکی
تشخیص داده نشده یا استرس (فشار روحی) تشخیص
داد .طبق تحقیقات سازمان سیا ،هرگز نمیتوان علت این
بیماری را کمپین جهانی همیشگی یک قدرت خارجی به
حساب آورد .هنوز تحقیقات درباره  ۲۲فقره از موارد ابتال به
این سندروم به نتیجه نرسیده است .در بسیاری موارد هم
هنوز علل ابتال مشخص نیست .بدگمانها مطرح میکردند
 ۳کشور روسیه ،چین و کوبا عامل حمله ویروسی به صدها
دیپلمات در سراسر جهان بودهاند اما دولت «بایدن» این
فرض را باطل دانس��ته و اعالم کرده اس��ت هیچ سند و
مدرکی این نظریه را تایید نمیکند .سال  ۲۰۱۶تعدادی
از دیپلماتهای آمریکایی در «هاوانا» دچار سندروم هاوانا
شدند .س��ال  ۲۰۲۱هم مواردی از ابتال به این سندروم
در «وین» مش��اهده شد .در موارد معدودی هم اشخاص
عادی مبتال به این سندروم شدهاند .تحقیقات درباره علل
و عوامل دخیل در بروز این سندروم در دست انجام است.

بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپایی
در کابل

وزارت خارجه طالب��ان اعالم کرد اتحادیه اروپایی به
صورت رس��می نمایندگی خود را در کابل بازگش��ایی
کرده است .س��خنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته
توئیتی نوشته است پس از دیدارها و مالقاتهای مکرر با
نمایندگان اتحادیه اروپایی ،سفارت این نهاد برای حضور
دائمی در کابل بازگشایی شد و به صورت رسمی کار را آغاز
کرده است .عبدالقهار بلخی افزود :اتحادیه اروپایی عالوه بر
 ۲۲۰میلیون یورو کمک بشردوستانه ،کمک  ۲۶۸میلیون
یورویی جدیدی را نیز برای مردم افغانستان متعهد شده
است .وی تاکید کرد :بخشی از این کمک برای پرداخت
به معلمان هزینه خواهد شد .اتحادیه اروپایی تاکنون در
این باره اظهارنظر نکرده است .نمایندگی اتحادیه اروپایی
پس از تسلط طالبان بر افغانستان تعطیل شد و پس از آن
ش شده بود اتحادیه اروپایی تالش میکند نمایندگی
گزار 
خود را در کابل بازگشایی کند .مقامهای این اتحادیه تأکید
کردهاند گشایش نمایندگی در کابل به معنای به رسمیت
شناختن طالبان نیست.

نظر دبیرکل سازمان ملل
درباره تحوالت اوکراین

آنتونیو گوترش در حالی دومین دوره فعالیتش به عنوان
دبیرکل س��ازمان ملل را آغاز میکند که در مصاحبهای
گفته وضعیت جهان به دلیل همهگیری «کووید،»۱۹-
بحران آب و هوا و تنشهای ژئوپلیتیکی که درگیریها
را در همه جا برانگیخته ،از بسیاری جهات بدتر از  ۵سال
پیش است اما او بر خالف رئیسجمهور آمریکا فکر میکند
روسیه به اوکراین حمله نخواهد کرد .آنتونیو گوترش در
مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت درخواستش برای صلح
را که در نخستین روز حضورش در مقام دبیرکلی سازمان
مل��ل در اول ژانویه  ۲۰۱۷مط��رح کرد و اولویتهایش
طی نخس��تین دوره دبیرکل��یاش در زمینه جلوگیری
از درگیریه��ا و مقابله با نابرابریه��ای جهانی ،بحران
«کووید »۱۹-و روند گرمایش جهانی تغییر نکرده است.
گوترش گفت :دبیرکل سازمان ملل هیچ قدرتی ندارد .ما
میتوانیم نفوذ داشته باشیم .من میتوانم متقاعد کنم .من
میتوانم میانجیگری کنم اما هیچ قدرتی ندارم .گوترش
گفت :شورای امنیت سازمان ملل که قدرت حفظ صلح
و امنیت بینالمللی از جمله با اعمال تحریمها و دستور
به اقدام نظامی را دارد ،دچار چنددستگی بویژه در میان
 ۵عضو دائم که دارای حق وتو هستند ،شده است .روسیه
و چین اغلب بر س��ر مسائل کلیدی با آمریکا ،انگلیس
و فرانس��ه اختالف دارند که از جمله پنجش��نبه درباره
تحریمهای جدید علیه کرهشمالی نمود یافت .گوترش
درباره موضوع مهم روز؛ اینکه آیا روسیه به اوکراین حمله
خواهد کرد؟ گفت« :فکر نمیکنم روسیه به اوکراین حمله
کند و امیدوارم باور من درست باشد».

بنیگانتس به کرونا مبتال شد

«بنیگانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به کرونا
مبتال شد .گانتس در توئیتی اعالم کرد فعال کارهای خود
را از منزل انجام خواهد داد و در قرنطینه خانگی خواهد
بود .یائیر الپید ،وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز چند
روز پیش اعالم کرد به کرونا مبتال شده است .پایگاه خبری
اسرائیلی «س��روجیم» اعالم کرد تا این لحظه  29وزیر
اسرائیلیونمایندهکنسترژیمصهیونیستیبهکرونامبتال
ش��دهاند .به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،وزارت
بهداشت رژیم صهیونیستی دیروز اعالم کرد در شبانهروز
گذشته  64940اسرائیلی دیگر به کرونا مبتال شدند .این
وزارتخانه حال  593نفر از مبتالیان را وخیم اعالم کرد.
در پی ش��یوع سویه اُمیکرون در فلسطین اشغالی ،آمار
مبتالیان به کرونا به طرز بیسابقهای افزایشی شده است.

