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▪تردیدها نسبتبهتاثیرنتایجنظرسنجیها

تحلیل روز

بازیحریریباکارتفرانسوی
علیرضاتقوینیا-سعدحریریاینبارآرایجریان
المستقبل  ،امل (جریان نبیه بری) ،سوسیالیست
ترقی خواه ( وابسته به جنبالط ) و برخی گروه های
کوچک مسیحی را برای تشکیل کابینه در اختیار
داشت.درمقابلنمایندگانجریانملیآزاد(جبران
باسیل ) با او مخالفت کردندو نمایندگان حزب
ا ...نیز به او رای منفی ندادند اما حامی علنی او هم
نبودن دونظرممتنعدادند.همچنینگروهپارلمانی
وابسته به سمیر جعجع نیز به وی رای منفی داد.
بنابرایناستنباطگزارههایفوقایناستکهحزب
ا ...مانع نخست وزیری حریری نشد تا دولت لبنان
تشکیل شود و امور سامان یابد ولی به او رای مثبت
نیز نداد زیرا نمی خواست هزینه اقدامات آینده اش
رابپردازد.افزونبراین،حریریپسازمکلفشدن
برایریاستوزرا،اعالمکردبهدنبالاجراییکردن
طرحرئیسجمهورفرانسهاست.توجهداشتهباشیم
کهویهمزمانتابعیتلبنانی،سعودیوفرانسوی
دارد لکن پس از گروگان گرفته شدن توسط محمد
بن سلمان  ،تالش کرد به فرانسه نزدیک شود و
کمک های ماکرون در همین زمینه سعد جوان را
وامــدار خود کــرد .حریری همچنین طی سنوات
اخیربهتدریجاموالکالنشراازعربستانبهبورس
هایپاریسمنتقلکردتاوابستگیخودبهسعودی
را به حداقل برساند  .در چند سال گذشته ولیعهد
سعودی تالش بسیاری کرد تا حزب المستقبل را
تحت فرمان پسر بزرگ رفیق حریری یعنی بهاء در
بیاورد اما ناموفق بود و همین تالش ها موجب آن
گشت که سعد به آغوش فرانسه پناه ببرد .فرانسه
به طور کلی از یک قرن گذشته خود را پدرخوانده
لبنان می داند و دخالت بازیگران خارجی در این
کشور چه سعودی و ایران و چه حتی ایاالت متحده
را برخالف منافع خویش تعریف می کند .به همین
علتماکرونچندسالتالشکردتاسعدحریریرااز
عربستانجداوبهمتحدخودمبدلکندواشتباهات
بنسلماننیزنهایتکمکرابهاوکردهوبهاصطالح
مزید بر علت گشت .اینک فرانسه با کارت حریری
در صحنه لبنان بازیگری کرده و آمریکا و سعودی
را به حاشیه رانده است .نکته مهم این جاست که
سعودیمتحداصلیخوددرلبنانیعنیالمستقبل
را از کف رفته می بیند و باید گفت اشتباهات محمد
بن سلمان در قبال نخست وزیــر جــوان لبنان ،به
قیمت از دست رفتن نفوذ این پادشاهی در عروس
خاورمیانهتمامشد.

قاب بین الملل
لیست کاندیداهای
انــتــخــابــات ریــاســت
جــمــهــوری آمــریــکــا بر
برگه رای دهندگان.
ب ــه غــیــر از ت ــرام ــپ و
بایدن که کاندیداهای
جــریــان اصــلــی از دو
حزب جمهوری خواه و
دموکرات هستند  ،نام
 ۴کاندیدای مستقل
دیگر و معاونان شان
نیز روی برگه های رای
دیده می شود.

بلژیک

پادشاه سابق بلژیک با دختر بهجامانده از رابطه
عشقیاش دیدار و گفتوگو کرد.آلبرت دوم،
ل انکار میکرد پدر شاهزاده
پس از آن که ده سا 
تــازه کشف شــده اســت ،با دلفین دو ساکس
کوبورگ ،فرزند حاصل از رابطه خود ،دیدار
کرد .این دیدار در حضور همسر آلبرت ،ملکه
سابق پائوال در قصر بلویدر ،محل سکونت رسمی
زوج سلطنتی در حومه بروکسل انجام شد.

چهره روز

آنا هاکوبیان همسر نیکول پاشینیان نخست
وزیر ارمنستان به اتفاق شماری از زنان دیگر
یک دوره آموزش نظامی را آغاز کردند .همسر
 ۴۲ساله نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک
اعالم کرد من و  ۱۳زن دیگر تمرینات نظامی
خود را آغاز کرده ایم و قرار است تا چند روز دیگر
برای حمایت از کشورمان به مرزها برویم/.فرارو

کامبکترامپدرفلوریدا

تردیدهانسبتبهنظرسنجیهاهمزمانباپیشتازیبایدندرایالتهایچرخشی
افزایشیافتهاست

کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا زمان باقی است و این احتمال
وجود دارد که برخالف پیشبینیهای احتمالی
از پیروزی دموکراتها در این انتخابات ،ورق
برگردد و سرنوشت دیگری رقم خورد .متوسط
نظرسنجیهای انتخاباتی  7روز اخیر نشان
میدهد جوبایدن گرچه با  7.1درصد جلوتر از
ترامپاستاماافزایشآرایترامپدرحالیشیب
صعودی پیدا کرده که بایدن 50.6درصد از آرا را
در اختیار دارد و ترامپ  43.5درصد را در اختیار
خوددارد.جالباینجاستدرایالتمهم فلوریدا
اوضــاع کمی بــرای بایدن نگران کننده شــده و
برای ترامپ امیدبخش .ترامپ توانسته است در
روزهای آخر  48به  47از بایدن پیشی بگیرد .هر
چنددرچهارایالتمهمدیگر(جورجیا،کارولینای
شمالی،آریزوناوآیوا)نیزنظرسنجیهاازپیشتازی
بایدن بر ترامپ حکایت دارد اما ترامپ در اوهایو و
تگزاسنیزازبایدنکمیجلوترافتادهاست.
▪خطاهاینظرسنجیهابرطرفشده؟

جو بایدن در حالی از رقیب انتخاباتی اش در

بیشتر نظرسنجی هــا جلوتر اســت کــه برخی
معتقدند نباید زیاد بر این نظرسنجی ها تکیه
کرد اما کارشناسان در این مقطع زمانی بر این
باورند که خطاهای نظرسنجی ها به مــرور از
انتخابات گذشته برطرف شده اســت.در سال
 ۲۰۱۶نظرسنجیها تقریبا به اتفاق هیالری
کلینتونراپیروزانتخاباتمیدانستند.پسازآن
انتخابات ،تا ماه ها مراکز و موسسات نظرسنجی
در سردرگمی به سر میبردند ،اما رفته رفته
اعــام کردند مسائلی که قبال باعث میشده
نظرسنجیهای ریاست جمهوری از دقت کافی
برخوردار نباشد بر طرف شده است.محکمترین
استدالل برای صحت نظرسنجیهای امسال در
مقایسه با سال  ۲۰۱۶این است که تقریبا ظرف
 ۹ماه گذشته ،به طور پیوسته بایدن با اختالف
قابل توجهی از ترامپ پیش بوده به نحوی که به
راحتی میتوانسته ۲۷۰رای الکترال را که الزمه
پیروزی است از آن خود کند .در حالی که در سال
 ۲۰۱۶اختالف بین کلینتون و ترامپ حدود دو
تا سه درصد نوسان داشته که اختالفی شکننده
و بی ثبات بود.

اعتراف
سعودی
به ذلت

قره باغ
داغتر از
همیشه

وزیرخارجهعربستان:
عادیسازیروابطمابارژیم
صهیونیستی
در نهایترخخواهدداد

تنها چــنــد روز مــانــده بــه بــرگــزاری
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
آمریکا ،ترامپ خواهان کسب پیروزی
در حــوزه سیاست خارجی به ویــژه در
منطقهخاورمیانهوتکمیلخیانتعادی
سازی روابط میان رژیم صهیونیستی
و کشورهای عرب این منطقه است.
شاید به این دلیل است که «فیصل بن
فرحان»وزیرخارجهعربستانسعودی
در نشستی مــجــازی کــه پژوهشکده
سیاست خاور نزدیک واشنگتن آن را
برگزار کرده بود ،گفت :عادیسازی
روابطبارژیمصهیونیستیدرنهایت،رخ
خواهد داد .وی تنشهایی را که گاهی
میان ریــاض و واشنگتن رخ میدهد
تصادفی دانست و افزود :عادیسازی
روابطاتفاقخواهدافتاداماایجادکشور
فلسطینی و ازسرگیری طــرح صلح
فلسطینی-اسرائیلی ضروری است.
همزمان ،الــی کوهن وزیــر اطالعات
رژیم صهیونیستی از توافق سازش با
پنج کشور ،عربستان سعودی ،عمان،
قطر،نیجرومغربخبردادهبود.کوهن
البته تاکید کرده بود که این روند ،بعد
از اعالم نتایج انتخابات آمریکا انجام
خواهد شد .پیشتر نیز به نوشته میدل
ایست آی ،بندر بن سلطان (دبیر سابق

بهرغممسائلمطرحشدههنوزبرخیکارشناسان
دقــت نظرسنجیها را زیــر ســوال بــرده انــد و در
این میان  ۳نظریه مطرح بوده است .افرادی که
تلفن ها را قطع می کنند :شان ترندی تحلیلگر
ارشد "ریل کلیر پالتیکس" ،یکی از دالیل خطای
نظرسنجیهای انتخاباتی را که پای ترامپ در
میان بوده این میداند که محافظهکاران طرفدار
ترامپبهمحضاینکهمیشنوندکهکسیازطرف
رسانههای جریان اصلی در آمریکا با آنان تماس
گرفته تلفن را قطع میکنند .وی میگوید آنان به
این رسانهها اعتماد ندارند و این امر میتواند بر
دقت نظرسنجی تاثیر بگذارد .واقعیت این است
کهازمیانرسانههایمطرحآمریکایی،فاکسنیوز
ازترامپحمایتمیکنددرحالیکهبقیه،ازشبکه
های خبری و تلویزیونی مانند سی ان ان ،سی بی
اس ،ای بی سی و ان بی سی گرفته تا مطبوعات با
نفوذمانندنیویورکتایمزوواشنگتنپستمخالف
پوحامیبایدنهستند.
ترام 
مسئله احتمال ابطال آرای پستی :آرای پستی
با خطاهای سادهای که رایدهندگان به هنگام
پر کردن ورقه رای مرتکب میشوند ممکن است
باطل شــود .شــان تــرنــدی بــه مـــواردی از قبیل
سهلانگاری در به روز کردن آدرس و اشتباه در
نوشتن تاریخ تولد اشــاره میکند .به این موارد
باید عدم تطابق امضای رایدهنده را با آن چه در
بانک اطالعاتی دولت موجود است اضافه کرد.
این مورد شاید متداول ترین دلیل برای ابطال
رای است .در عین حال در مــواردی که امضای
شاهد الزم است ممکن است یا موضوع گرفتن
امضای شاهد فراموش شود یا امضای او نیز با
امضای موجود در سیستم دولت نخواند .به هر
حال ابطال آرای پستی موضوعی است که وقتی
تعداد رایدهــنــدگــان پستی سر به میلیونها
میزندمیتواندبهفاکتوریتعیینکنندهدرنتیجه
انتخاباتبدلشود.یکنظرسنجینشانمیدهد
که حدود  ۶۰درصد از حامیان بایدن گفتهاند که
ترجیح میدهند رای خود را توسط پست ارسال
کنند.درمقابلتنها ۱۷درصدازطرفدارانترامپ
رای پستی را ترجیح دادهاند .این امر دموکراتها

را در ایالتهایی که رقابت نزدیک است شکننده
میکند.بهطورمثال،درفلوریداکهایالتکلیدی
اســت و حتی میتواند سرنوشت انتخابات را
رقم بزند ،همیشه رقابت بین نامزد دموکرات
ها و جمهوریخواهان تنگاتنگ بــوده اســت .از
سال ۱۹۹۲تا امسال نزدیک به  ۵۱میلیون رای
در انتخابات ریاست جمهوری در فلوریدا داده
شده است .اختالف بین نامزدهای دموکرات و
جمهوریخواه تنها۲۰هزار رای است .تا روز۲۵
اکتبر دموکراتها ۵۹۶۰۰۰رای پستی بیش از
جمهوریخواهان ارسال کردهاند بنابراین خطر
ابطال آرا اگر رقابت مانند سال  ۲۰۰۰و ۲۰۱۶
نزدیکشود،دموکراتهاراتهدیدمیکند.
دیـــــــوان عـــالـــی آمـــریـــکـــا در کــنــتــرل
جمهوریخواهان :قاضی امــی ُکنی َبــ ِرت،
نامزد دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی
آمریکا ،توسط سنای آن کشور که در کنترل
جمهوریخواهاناستتاییدشد.بهاینترتیبدر
میانقضاتدیوانعالیآمریکا،جمهوریخواهان
دست باالی  ۶بر  ۳را در برابر دموکراتها پیدا
خواهند کرد .این موضوع در این لحظه حساس
که به احتمال قوی دعواهای حقوقی در جریان
انتخاباتدرپیشاست،بهویژهدرصورتیکهآرادر
برخیمواردکلیدیبههمنزدیکباشدفوقالعاده
برای ترامپ دارای اهمیت است .در سال۲۰۰۰
رایاکثریتقضاتدادگاهعالیآمریکا( ۵دربرابر
 )۴در یک رویارویی پنهان ایدئولوژیک ،در نهایت
جورجبوشجمهوریخواهراروانهکاخسفیدکرد.
به تازگی در یک نظرسنجی گالوپ وقتی از مردم
سوال شده که صرف نظر از این که از کدام یک از
دو نامزد حمایت میکنید فکر میکنید که چه
کسی پیروز میشود ۵۶،درصد گفتهاند ترامپ و
 ۴۰درصدگفتهاندبایدن.بههرروی،ممکناست
روشن شدن نتیجه نهایی انتخابات روزها و بلکه
هفتهها به طول انجامد ،مگر این که بایدن به طور
قاطع و با اختالف زیاد بتواند بر ترامپ غلبه کند.
فرنکلونتس،یکمتخصصنظرسنجیکهخود
جمهوریخواهاستمیگویداگراینبارهمترامپ
انتخابشودوباردیگرنظرسنجیهاغلطازآبدر
آید"کارحرفه منتماماست".

شورایامنیتملیعربستانسعودی)
مخفیانهبامسئوالننظامیصهیونیست
درواشنگتندیدارکردهوبهآناناطالع
دادهبودعربستانمیخواهدمسیرویژه
خود را در قبال روابط با اسرائیل طی
کند.بندربنسلطانبهولیعهدسعودی
توصیه کرده است عادی سازی روابط
با اسرائیل را پس از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا رسما اعــام کند.
نظرات رسانههای سعودی نیز درباره
توافق جدید عادی سازی میان سودان
و رژیم صهیونیستی نشان میدهد که
ریاضدرتالشاستتاشهروندانخود
را برای رسمی کردن روابط کشور خود
با رژیم صهیونیستی آماده کند؛ چرا که
رسانههای دولتی عربستان  ،از جمله
«العربیه» « ،عرب نیوز» و« الریاض» به
نشرمقاالتگروهیرسانههایخارجی
مانند آسوشیتدپرس و انتشار مقاالت
خود در زمینه عادی سازی اعراب با
صهیونیست ها  ،عمدتا غیر انتقادی
پرداختند .طی سال گذشته تعدادی
از تــأثــیــرگــذاران و شخصیتهای
رسانه ای عربستان سعودی از اراضی
اشغالی بــازدیــد کــرده انــد و پوشش
اخبار به زبان عبری به طور فزاینده
ای نوشته یا پخش میشود.

به نام صلح ،بهکامجنگ!

سازمانملل:در 9ماهگذشته 6هزارغیرنظامیدرافغانستانکشتهیازخمیشدهاند
مذاکرات صلح دولــت این کشور و گــروه طالبان
نتوانسته سبب کاهش تلفات غیرنظامیان افغان
شــود .دفتر نمایندگی ســازمــان ملل متحد در
افغانستان (یوناما) گــزارش داد که از زمــان آغاز
مذاکرات بیناالفغانی در 12سپتامبر تا پایان این
ماهدرشمارتلفاتغیرنظامیاننسبتبههفتههای
گذشته آن در سال  ،2020هیچ کاهشی وجود
نداشته است.درگزارش دفتر نمایندگی سازمان
ملل در افغانستان تصریح شده است ،سطح باالی
خشونت ها در این کشور هنوز هم با تاثیر ویرانگر بر
افراد غیرنظامی ادامه دارد .در این گزارش آمده
است،در 9ماهگذشتهحدودششهزارغیرنظامی
در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند که نشان

می دهد ،این کشور مرگبارترین نقطه جهان برای
غیرنظامیان است .گزارش دفتر سازمان ملل در
افغانستان درباره عدم کاهش خشونت ها و به تبع
آنتلفاتغیرنظامیاندراینکشوربهرغمبرگزاری
مذاکرات بین االفغانی در قطر ،نشان می دهد که
وعده طالبان برای کاستن از درگیری ها در روند
این گفت وگوها محقق نشده است.البته با شدت
یافتنحمالتطالباندربرخیمناطقافغانستاناز
جملهوالیتهلمنددرهفتههایگذشتهایندیدگاه
مطرح شد که این گروه نه تنها خشونت و جنگ را
کاهش نداده است ،بلکه بنا به برخی مالحظات
بر شدت درگیری ها در این کشور افــزوده است.
دریافت امتیاز بیشتر از دولت افغانستان در فرایند

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لو تلگرام""به سوی
قرنطینه مجدد می رویم؟"شمار جان باختگان
کرونای فرانسه در شبانه روز گذشته  ۵۲۳نفر
گزارششدهکهاینتعدادفوتیطییکشبانهروز
از ۳اردیبهشتماهتاکنونبیسابقهبوده است.

نمای روز

در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا در سرتاسر
جهان ،مراسم ازدواج شيخ محمد بن سلطان آل
نهيان برادر زادهمحمد بن زاید ولیعهد ابوظبی
با فاطمه ،دخترطحنون بن زايد مشاور امنیت
ملی دولــت امـــارات متحده عربی به صورت
مجازی برگزار شد.

خبر متفاوت

نیروهای طالبان افغانستان که این روزها شکل و
شمایلیکنیروینظامیمدرنرابهخودگرفتهاند.

علیاف:درصورتتعرضبه
خاکمانازجنگندههای
اف ۱۶ترکیهاستفادهمیکنیم

کمتر از  72ساعت از نقض سومین توافق آتش بس بین
باکو و ایروان گذشته بود که الهام علی اف درباره عواقب
حضورنیروهایارمنیدرسرزمینهایتحتحاکمیت
جمهوری آذربایجان هشدار داد .رئیس جمهوری
آذربایجان گفت در صــورت تعدی به خاک این کشور
از جنگنده های اف  16-ترکیه استفاده خواهد کرد.
وزارتدفاعجمهوریآذربایجاننیزبااشارهبهاینکهدر
جریان درگیریها پست فرماندهی لشکر  18مکانیزه
ارتــش ارمنستان مستقر در خط مقدم جبهه منهدم
شده ،از کشته شدن "سرگئی شاکاریان " رئیس ستاد
این لشکر طی درگیری های جدید خبر داده است  .در
این حال این وزارتخانه از حمالت موشکی و توپخانه ای
گسترده همزمان نیروهای ارمنستان به سه شهرستان
"گورانبوی"" ،برده" و "ترتر" جمهوری آذربایجان واقع
در منطقه مورد مناقشه قره باغ خبر داد .همه این ها در
حالی است که دولت ترامپ بعد از گذشت چند هفته از
جنگدرقرهباغواطرافآنمیزبانیوزیرانامورخارجه
ارمنستانوجمهوریآذربایجانرابرعهدهگرفتواعالم
آتشبسکردکههمچوندوآتشبسگذشتهازسویدو
طرف نقض شد .اکنون چند سوال در این زمینه مطرح
است :نخست این که علت ورود آمریکا و دولت ترامپ به
این قضیه آن هم در این مقطع زمانی چیست؟ دوم این
که چرا آتش بس ها دوام نمی آورند؟ و سوم این که تاثیر
نتایجانتخاباتآمریکابربحرانقرهباغچهخواهدبود؟به
طورخالصهدرپاسخبهسوالنخستدرخصوصچرایی
ورود آمریکا و دولت ترامپ به مناقشه قره باغ می توان
گفت که ترامپ برای داشتن کارت های بازی در رقابت
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خبر آخر

100هزارکودکیمنیدرمعرضمرگ
های انتخاباتی دم برخی از البی های ذی نفوذ همچون
البی صهیونیستی و البی ارمنی را می بیند و در این
زمینهبرایراضیکردنالبیصهیونیستیهمدیوانهوار
فشارهاوتحریمهاراعلیهایرانافزایشمیدهدوهماین
که ترامپ به پل ارتباطی میان این رژیم و برخی از دولت
های عرب تبدیل شده است تا پای صهیونیسم را به این
کشورها بکشاند .ترامپ در این باره می خواهد از رای
ارمنی های آمریکا نیز در برخی از ایالت های حساس
بهرهمندشود.درپاسخبهسوالدومدرخصوصچرایی
نقضآتشبسهامیتوانگفتکههنوزدوطرفنیازبه
برقراری آتش بس را احساس نکرده اند و در عین حال
آذربایجاناطمینانکافیازاینکهتوقفجنگوبرقراری
آتشبتواندبهآزادسازیباقیاراضیاشغالیکمکبکند
دریافتنکردهاست.ازهمهمهمتراینکههیچیکازآتش
بسهایاعمالشدهدارایسازوکارهایالزمواجرایی
ازجملههیئتنظارتبرآتشبسنبودهاندوامادرپاسخ
بهسوالسومدرخصوصتاثیرنتایجانتخاباتآمریکامی
توان گفت در صورت پیروزی مجدد ترامپ (که با فرض
انتخابات سالم بعید به نظر می رسد) وضعیت کنونی
همچنان ادامه خواهد یافت اما در صورتی که دموکرات
ها برنده شوند طرف های غربی اعم از آمریکا و اروپا در
قالبناتوانگیزهبیشتریبرایورودبهمناطقنفوذروسیه
خواهندداشتکهاینامرمتقابالروسیهرانیزبرایورود
بیشتربهاینمناقشهتحریکخواهدکردکهحاصلنهایی
آن تشدید مناقشه خواهد شد از این رو به نفع طرف های
درگیرومنطقهاستکههرچهزودترتوافقیجامعدراین
بارهحاصلشود.

مذاکراتصلحدرقطر،ازمهمتریناهدافطالبان
از گسترش جنگ و خشونت همزمان با برگزاری
این گفت وگوها ارزیابی شده است .این رویکرد
طالبان در حالی است که به طور طبیعی هرگاه دو
جبهه متخاصم وارد روند مذاکرات برای دستیابی
به صلح می شوند ،از میزان خشونت ها می کاهند
تا از این طریق نشانه ای از اراده برای پایان دادن
به درگیری و جنگ را به طرف مقابل ارائه کنند.با
وجودشروعمذاکراتصلحاز 12سپتامبر2020
بیندولتافغانستانوطالباندرقطر،اماهمچنان
اینگروهبرتداوموافزایشخشونتهادرآنکشور
تاکید دارد که این مسئله عمال بر روند این گفت
وگوها نیز تاثیر منفی گذاشته است.تعمیق بی
اعتمادیوافزایشنگرانیازپایبندنبودنطالبان
به هرگونه توافق برای آتش بس دایمی و خاتمه
جنگ در افغانستان ،از جمله تاثیرات رویکرد غیر
سازنده این گروه در دمیدن بر آتش خشونت ها در

این کشور و افزایش تلفات غیرنظامیان است.در
شرایطیکهطالبانهمچنانبهخشونتودرگیری
در افغانستان همزمان با برگزاری مذاکرات بین
االفغانیادامهمیدهد،اینانتظاردربرخیمحافل
سیاسی این کشور شکل گرفته که پاکستان باید
سیاستهایاینگروهراتعدیلکند.برایناساس،
ترغیبطالبانبهکاهشخشونتهادرافغانستان
و همچنین ،انعطاف بیشتر در روند مذاکرات صلح

ســازمــان ملل متحد در گــزارشــی اعــام کرد
که حدود ۱۰۰هــزار کودک یمنی زیر 5سال
در منطقه جنوب این کشور ،در معرض خطر
مرگ ناشی از «سوءتغذیه شدید» قرار دارند و
نیازمند کمک فوری هستند .سازمان ملل در
گزارش خود شمار کودکان زیر 5سال دارای
سوءتغذیه شدید در جنوب یمن را 500هزار نفر
اعالم کرده که از میان آن ها 100هزار نفر در
معرض مرگ قرار دارند .این نهاد اعالم کرده که
بررسیهای آماری در شمال یمن همچنان ادامه
دارد اما بهنظر میرسد حدود 500هزار کودک
هم در شمال این کشور دارای سوءتغذیه شدید
باشند .سازمان ملل هشدار داده که میزان
سوءتغذیه در میان کودکان زیر 5سال منطقه
جنوب یمن به بیشترین حدی رسیده که تاکنون
ثبت شــده اســت .لیز گرند ،هماهنگکننده
کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در یمن
هشدار داده که وضعیت در یمن به نقطه بدون
بازگشت نزدیک شده و اگر جنگ همین االن
تمام نشود ،خطر از بین رفتن یک نسل کامل
از کودکان یمنی وجود دارد .سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) ،برنامه جهانی غذا
و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در
بیانیه مشترکی گفتهاند که عالوه بر جنگ یمن،
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید کمکهای
بینالمللی به وضعیت وخیم انسانی در این
کشور دامن زده است.
این کشور ،از جمله اثراتی است که پاکستان می
تواند با اتکا به نفوذ خود بر این گروه داشته باشد.
هم اکنون بهانه اصلی طالبان در مانع تراشی در
روند مذاکرات صلح با دولت افغانستان در قطر،
عدم اجرای تعهدات آمریکا در قالب توافق این
کشور با این گروه است که موجب شده تا گفت
وگوهای بین االفغانی هم تحت تاثیر این بدعهدی
کاخ سفید فعال ناکام بماند.

