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 2500نفر قربانی زلزله مهیب افغانستان شدند

درخواست کمک فوری کابل

زلزله ای به بزرگی  ۶.۱ریشــتر مناطقی از
جنوب شرق افغانستان و همچنین بخشهایی
از پاکستان را لرزاند .براساس برآوردها تا عصر
دیروز  ،بیش از هزار نفر کشته و  1500نفر در

ی شدهاند .تلفات این زمین لرزه
این زلزله زخم 
که بامداد دیروز (چهارشنبه) در ساعت ۰۱:۳۰
دقیقه به وقت محلــی رخ داد ،بنابر تازهترین
بهروزرسانی از سوی خبرگزاری رویترز به ۹۵۰

تن افزایش یافته و همچنان احتمال باال رفتن
آمار تلفات وجود دارد .به گفته مقامات محلی
تاکنــون در این حادثه بیــش از  ۶۰۰نفر نیز
مصدوم شدهاند .شــبکه خبری بی بی سی به

تمایل ضمنی آلمان به روسیه در جنگ اوکراین
در پی اظهارات «ینس پلوتنر» مشاور سیاست خارجی
دولت آلمان مبنی بر اهمیت رابطه با روســیه ،بسیاری از
مقامهای حاضر در ائتالف حاکم آلمان خشمگین شده و
این سخنان را نگرانکننده دانستند.
به نوشــته روزنامه فایننشــال تایمز« ،ینس پلوتنر»
مشاور سیاســت خارجی دولت آلمان در اظهاراتی روابط
با مســکو را به اندازه ارسال تســلیحات به کییف بزرگ
ارزیابی کرده است.
«ینس پلوتنر» در این اظهــارات ،به اتهامهای مطرح
شــده از ســوی بســیاری از رســانهها و مخالفان دولت
آلمان پرداخته اســت؛ اتهاماتی مبنی بر اینکه مقامهای
این کشــور در حمایت از اوکراین تردید داشــته و روند

سرعت آن برای ارسال تسلیحات به اوکراین در مقایسه با
کمکهای آمریکا ،انگلیس و فرانسه بسیار کند بودهاست.
این مشــاور سیاســت خارجی دولت آلمــان در یک
مناظره در شورای روابط خارجی آلمان ( )DGAPگفت
که بحث بر سر کمک به اوکراین ناشی از تب و تابی است
که باعث میشود مسائل بزرگ دیگر نادیده گرفتهشود.
وی افزود :شما میتوانید صفحات روزنامهها را با بحث
بر سر ارســال « ۲۰ماردر» (نوعی خودروی جنگی پیاده
نظام که کییف از آلمان درخواســت کردهاست) ،پرکنید
اما در مورد اینکه روابط ما با روسیه در آینده چگونه باید
باشــد ،چیزی پیدا نمی کنید .و حال آنکه این موضوع به
همان اندازه هیجانانگیز و مرتبط است.

نقل از مرکز لرزه نــگاری ایاالت متحده اعالم
کرد :ســاعات اولیه دیروز (چهارشــنبه) زلزله
ای بــه بزرگی  ۶.۱ریشــتر مناطق پرتراکمی
از افغانســتان و پاکســتان را لرزاند و مقامات

افغانســتان اعالم کرده اند که احتمال تلفات
قابل مالحظه ناشی از این حادثه وجود دارد.
مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا ()EMSC
نیز در توییتــی اعالم کرد که لرزههای حاصل
از ایــن زمین لرزه را حــدود  ۱۱۹میلیون نفر
در پاکستان ،افغانستان و هند احساس کردهاند.
طبق اعالم مرکز لرزه نگاری آمریکا ،کانون
این زلزله در  ۴۴کیلومتری شــهر «خوست»
در جنــوب شــرق افغانســتان و در عمق ۵۱
کیلومتری از ســطح زمین بوده است« .محمد
نســیم حقانی» رئیس وزارت بالیای طبیعی
گفت :پس از تکمیل بررسیها ،اطالعات به روز
شده ارائه خواهد شد اما این باور وجود دارد که
این حادثه با تلفات چشمگیر همراه باشد.
رهبر طالبان افغانستان دیروز (چهارشنبه)
از سازمانهای بشردوستانه و جامعه بینالملل
برای کمک به افغانستان پس از وقوع زمینلرزه
مهیب امروز در این کشــور درخواست کمک
کرده اســت .به گزارش اسپوتنیک« ،هبتاهلل
آخونــدزاده» رهبر طالبان افغانســتان گفت،
حدود  ۳۰۰تــن در جریان این زمین لرزه که
دو والیت افغانستان را لرزاند ،کشته و بیش از
 ۵۰۰تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
وی در بیانیــهای اعالم کرد :مــا از جامعه
بینالملل ،ســازمانهای خیریه و بشردوست
میخواهیم تا به مردم افغانســتان که در این
زمین لرزه آسیب دیدهاند ،کمک کنند.
حســن کاظمی قمی ،نماینــده ویژه ایران
برای مردم افغانستان در تویئتی نوشت« :خبر
تاسفبرانگیز وقوع زلزله در والیتهای شرقی
افغانستان و جانباختن و مصدومشدن صدها
تن ،موجــب تاثر و تالم شــد .از خداوند برای
جان باختگان مغفرت و برای بازماندگان صبر
آرزومنــدم ».وی تاکید کرد کــه ایران مانند
همیشه در کنار مردم افغانستان است و آمادگی
کمک به مصدومان را دارد .این در حالی است
که سفارت ایران در کابل اعالم کرد که به دنبال
زلزله در مناطق جنوبی افغانستان دو هواپیما
حامل کمکهای اولیه به این مناطق ارســال
شده است.

تنش جدید کرملین و کاخسفید
پس از اعالم دســتگیری دو ســرباز آمریکایی توســط
نیروهای روسیه در خاک اوکراین و احتمال محکومیت آنها
به اعدام ،تنش در روابط مســکو و واشــنگتن ،وارد مرحله
تازهای شــد ه است .به گزارش روزنامه تایم ،یک روز پس از
اینکه کرملین اعالم کرد دو سرباز آمریکایی دستگیر شده
در اوکراین را اعدام میکند ،دولت «جو بایدن» ضمن ابراز
خشــم از روسیه خواست به قوانین بینالمللی پایبند باشد.
وزارت امــور خارجه آمریکا دیروز سهشــنبه اعالم کرد که
مقامهای این کشــور درحال مذاکره با روسیه بر سر آزادی
«الکساندر دروکه»  ۳۹ســاله و «اندیهاین»  ۲۹ساله ،دو
اسیری هستند که داوطلبانه برای جنگ با نیروهای دولت
اوکراین شرکت کردهبودند .گزارشها نشان میدهد دروکه

وهاین به هنگام جنگ در شــرق اوکراین توسط نیروهای
طرفدار روســیه بازداشت شدهاند و پرونده آنها به نگرانیها
در مورد وضعیت هزاران سرباز خارجی حاضر در این کشور
جنگزده دامن زدهاســت .ناظران حقوق بشــر میگویند
که ســربازان خارجی تحت فرماندهی ارتش اوکراین حق
برخورداری از وضعیت اســرای جنگی را دارند و براســاس
کنوانســیون ژنو نباید تحت پیگرد قانونــی قرارگیرند .اما
روسیه ،تمامی سربازان خارجی حاضر در نبرد برای اوکراین
را مزدور خوانده و آنها را مشــمول حمایتهای بینالمللی
نمیدانــد .در اوایل ماه جاری میالدی ،دو بریتانیایی و یک
تبعه مراکش هم به اســارت نیروهای روسیه درآمدند و در
یک دادگاه به اتهام جنایات جنگی محکوم به اعدام شدند.

راههای متنوع روسیه برای دور زدن تحریمها
تارنمــای پولیتیکــو نوشــت :بــا توجه به
تحریمهای آمریکا و غرب علیه روســیه ،مسکو
برای تامین کاالهای ضروری خود مســیرهای
تجــاری جدیــدی را از طریق متحــدان خود
در اتحادیــه اقتصادی اوراســیا خواهد یافت .از
آنجایی که ممنوعیتهای صادراتی برای روسیه
در ماههای آینده در حال افزایش اســت ،مسکو
به دنبال تهیه کاالهایی اســت که برای اقتصاد
نظامی و داخلی آن ضروری هســتند .پولیتیکو
مدعی شــد کرملیــن همچنیــن میخواهد
صندوق جنگ خود را با درآمد حاصل از فروش
محصوالت تحریم شده  -از زغال سنگ و نفت
گرفته تا خاویار  -به خریداران مشــتاق خارج
از کشــور پر کند .این رســانه آمریکایی به نقل
از یک دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپا نوشت :در
کشور من ،ما معتقدیم که همه چیز باید ضد آب

باشد تا امکان قاچاق چیزی وجود نداشته باشد.
اما ما واقع گرا هســتیم و میدانیم که همیشه
افرادی در اطراف هستند که میخواهند آنها را
دور بزنند ...اصالح همه چیز ممکن نیست .این
گزارش میافزاید :از زمانی که روسیه کریمه را
در سال  ۲۰۱۴به خاک خود الحاق کرد و موج
اول تحریمها را به دنبال داشــت ،مســکو برای
تقویت خودکفایی خود تالش کرده است ،اما در
همه زمینهها امکان پذیر نبوده است.
بــرای مثال ،تولید پنیر داخلی آســان تر از
تولید ریزتراشــه اســت .این بدان معناست که
روســیه با تحریمها به فناوری و ماشــین آالت
ســاخت غرب نیاز خواهد داشــت .این اقالم،
هم برای اســتفاده نظامی و هم برای اســتفاده
غیرنظامــی و هم برای حفظ صــادرات نفت و
گاز به کشــورهایی ماننــد هند -که ممنوعیت

ندارند -حیاتی هستند .ماریا شاگینا ،پژوهشگر
موسســه بین المللی مطالعات راهبردی گفت،
روسیه برای زیرساختهای نفت و گاز به منابع
غربی متکی است ،که ممنوعیت اخیر صادرات
تجهیزات گاز طبیعی مایع ( )LNGرا به ویژه
برای مسکو مشکلساز میکند.
این وابســتگی بسیار زیاد اســت .پولیتیکو
نوشت مسکو احتماال تالش خواهد کرد کاالهای
تحت تحریم را از طریق مسیرهای جدید تجاری
و با اســتفاده از روشهایی که از بازرســیهای
غرب جلوگیری میکند ،بدست آورد .کشورهایی
که اجرای تحریمها و تبعیت از تحریمها در آنها
ضعیف است ،مختلف هستند و پوتین شرکایی
را در داخل اروپا و خــارج آن پیدا خواهد کرد.
ترکیه که از دسترســی ممتاز بــه بازار اتحادیه
اروپــا از طریق اتحادیه گمرکی ســود میبرد،

ادامه تبعات اقتصادی برگزیت در بریتانیا
تحقیقات جدید نشان داد ،از آنجایی که خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت پتانسیل رشد این کشور را
کاهش میدهد و صدها پوند در ســال برای کارگران هزینه
دارد ،بحران مخــارج زندگی در بریتانیا روز به روز وخیمتر
میشود .به گزارش روزنامه گاردین ،اندیشکده «بنیاد عزم
راسخ» ( )Resolution Foundationو اساتید دانشگاه
اقتصاد لندن گفتند ،با احتساب مخارج رو به افزایش زندگی،
میانگین دریافتی کارگران از االن تا ســال  ۲۰۳۰میالدی
ساالنه  ۴۷۰پوند کســری درآمد خواهند داشت .محققان
در این گزارش که شــش ســال پس از برگزاری رفراندوم
بریگزیت منتشــر شــده ،گفتند :بریگزیت به رقابتی بودن
صادرات بریتانیا در ســطح جهانی ضربــه میزند چرا که
کمپانیها مجبور شــدهاند تا با شیوع پاندمی کرونا و جنگ
روســیه در اوکراین که تورم را به ســطوح تاریخی رسانده،

مانند سوئیس و نروژ با تحریمهای اتحادیه اروپا
همسو نیست .در بخشــی از این گزارش آمده
است همسایگان روســیه در اتحادیه اقتصادی
اوراسیا شــامل بالروس ،قزاقستان ،ارمنستان و
قرقیزستان هســتند .مقامهای سابق اطالعاتی
غربی به پولتیکو گفتند که ممکن است تجارت
منظم در این منطقه افزایش یابد که قزاقستان
علناً آن را تشــویق میکند .این رســانه مدعی
شد اما افزایش تجارت عادی میتواند با جریان
کاالهای تحریم شده غیرقانونی نیز همراه باشد.
این تارنمای آمریکایی نوشت :مسکو همچنین
میتواند به دنبال آســان ترین کنترل صادرات
در سراســر اتحادیه اروپا باشد .به این دلیل که
در داخــل اتحادیه اروپا نیز هر کشــور آداب و
رســوم ملی و نحوه اجــرای تحریمهای خود را
دارد ،بنابراین برخی از حوزههای قضایی نرمتر از

سایرین هستند .شاگینا پژوهشگر مذکور در باال
به عنوان مثال به ایتالیا اشاره کرد .دراین کشور
«موارد زیادی» از کاالهای ممنوعه ای که پس
از تحریمهای  ۲۰۱۴به روسیه ارسال شده وجود
داشته است .به گفته این پژوهشگر ،کشتیهای
مرتبط با آلمان ،ایتالیا ،یونان و بلغارستان» نیز
در بنادر تحریمشده کریمه پهلو گرفتند.
براســاس این گزارش ،کشــورهای اتحادیه
اروپا از لحاظ تاریخی در طفره رفتن از تحریمها
چندان ســختگیر نبودهاند .برای مثال ،پس از
اینکه شــرکت زیمنس توربینهای گازی را در
سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶به روسیه ارسال کرد
کردند،
و این توربینها به مقصد کریمه حرکت
ّ
دادستانها تحقیقاتی را درباره برخی کارمندان
زیمنس انجام دادند اما هیچ گزارش عمومی در
مورد نتیجهگیری این تحقیقات منتشر نشد.

دردسر اعتصاب شبکه ریلی بریتانیا

دســت و پنجه نرم کنند .در این گزارش آمده است :انتظار
میرود هر چه بریتانیای کبیر محدودتر شــود ،به کشوری
فقیرتر با بازدهی کمتری تبدیل شــود .آمار رسمی جدید
که دیروز (چهارشــنبه) منتشر شدند ،نشان میدهند که با
باال رفتن قیمت بنزین و افزایش مخارج زندگی که فشــار
بــر خانوادههای بریتانیایی را افزایــش داده ،نرخ تورم از ۹
درصد در آوریل ســال جاری میالدی به  ۹.۱درصد در ماه
گذشــته افزایش یافته است .بانک انگلیس نیز هشدار داده
که نرخ تورم ممکن اســت تا اکتبر به  ۱۱درصد برسد .این
گزارش تاکید دولت بر اینکه بریگزیت و برنامههایش اقتصاد
و رفاه در خارج از لندن و جنوب شرقی این کشور را تقویت
میکند ،زیر سوال برده چرا که تحقیقات محققان نشان داده
که شمال شرقی بریتانیا از خروج این کشور از اتحادیه اروپا
بیشترین ضربه را خورده است.

اعتصاب سراســری کارکنان شــبکه ریلــی بریتانیا که
بزرگتریــن حرکت اعتراضی در  ۳دهه اخیر بشــمار میرود
نظام حمل و نقل در این کشور را زمینگیر کرد و موجب شد
تا مســافران در سراسر انگلیس با سفرهایی طوالنیتر از حد
معمول و افزایش ترافیک جادهای مواجه شوند .روز سهشنبه
در نخستین روز از اعتصاب سه روزه کارکنان راهآهن که در
اعتراض به شــرایط کاری و دســتمرد آنها برگزار شد فقط
یک قطار از هر پنج قطــار حرکت می کرد .بالغ بر  ۴۰هزار
نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در این حرکت اعتراضی
شــرکت کرده و  ۱۳اپراتور قطار مختل شــدند .بسیاری از
ایســتگاههایی که معموالً مملو از مسافر است ،روز سهشنبه
برهوت بودند .گاردین نوشــت؛ نخستین روز از بزرگترین
اعتصاب ریلی یادآور دوران قرنطینه بود .میلیونها مسافر از
سامانه حملونقل عمومی اســتفاده نکردند و مراکز شهرها

ســاکتتر بود .حدود  ۸۰درصد از خدمات ریلی متوقف شد
و مسافران در شمال انگلیس ،ولز و اسکاتلند معطل ماندند.
معدود قطارهایی که حرکت میکردند و ایســتگاههایی که
باز بودند هم اکثرا خلوت بود .روز چهارشنبه مذاکرات میان
ل ونقل (آرامتی) با
اتحادیه کارکنان راهآهن ،دریانوردی و حم 
شرکت نتورک ریل به عنوان کارفرما از سرگرفته میشود .این
اتحادیه درخواست افزایش هفت درصدی حقوق کارکنان را
مطرح کرده که باالتر از پیشنهاد نتورک ریل و کمتر از تورم
 ۹درصدی کشور است .نتورک ریل طبق پیشنهاد دولت ،با
افزایش  ۳درصدی موافقت کرده اما حاضر به پرداخت بیشتر
نیست .گرانت شاپس وزیر حمل و نقل انگلیس هم اعتصاب
کارکنان شــبکه ریلی را یک اقدام نمایشی توصیف کرده و
گفته که حاضر به مذاکره مجدد نیست چرا که «اوضاع بدتر
میشود».

الیزه در محاصره مخالفان مکرون
رئیس جمهوری فرانســه مذاکره با ســران
احــزاب مختلف را ه یافته به پارلمان را به امید
خارج کردن کشــورش از بحران سیاسی آغاز
کرده اســت؛ رایزنیهایی که تا اینجا ســازش
ناپذیری مخالفان را نشان داده و مساله احتمال
تشــکیل دولت وحدت ملی را بر ســر زبانها
انداخت است .امانوئل مکرون در الیزه میزبان
رهبــران احزاب مختلف و البته مخالف بود که
تا آخرین لحظه حاضر به مشــارکت در ائتالف
احزاب حامی او نشــدند .رئیس جمهوری که
تنها چند هفته از انتخاب مجددش میگذرد،
به امید خارج کردن کشورش از بحران سیاسی،
از میهمانان خود خواست تا «راهحلی سازنده و
ممکن را برای خدمت به فرانســویان» معرفی
کننــد .مکــرون همچنین امیدوار بــود که با
همراهی این شخصیتها خطوط اصلی اتحادی
را ترســیم کند که برخــورداری از اکثریت در
پارلمان را برایش تضمین کند.
ژولین بایو دبیر ملی حزب «اروپ اکولوژی-
ســبزها» ،ماتیلد پانو رئیس حزب «فرانســه
تســلیم ناپذیر» ،ادوارد فیلیپ نخســت وزیر
اسبق مکرون و رهبر حزب «افقها» ،کریستیان

ژاکوب رهبــر حزب «جمهوری خواه» ،اولیویه
فور از حزب «سوسیالیســت» ،فرانســوآ بایرو
رهبــر حزب «مودم» ،فابیان روســل از حزب
کمونیســت و مارین لو پــن از حزب «مجمع
ملی» به کاخ الیزه رفتند.
روزنامه «لــو فیگارو» در گزارشــی از این
دیدارهــا نوشــت :در جریان مذاکــرات که
همزمان بــا برنامههای روز جهانی موســیقی
الیزه همراه بود و باعث شــد مهمانان الیزه از
مسیر غیرمعمولی وارد باغ الیزه شوند ،ژاکوب،
فور و لو پن ،یک ســاز را نواختند و آن هم ساز
مخالفت با پیشنهاد همراهی با مکرون بود.
تشکیل دولت وحدت ملی
خبرگزاری فرانســه در گزارشی از مجموع
دیدارهای در کاخ الیزه ،نوشت :روسل از حزب
کمونیســت تایید میکند که تشــکیل دولت
وحدت ملی یکی از گزینههای مدنظر مکرون
است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:
مکرون از من پرســید آیا آماده مشــارکت در
دولت وحدت ملی هســتیم و آیا فکر می کنم
که چنین ابتکاری راه برون رفت کشور از بحران

است؟ خبرگزاری فرانســه همچنین گزارش
میدهد که ژاکوب ائتالف حزب جمهوریخواه
با حزب افقهای ادوارد فیلیپ را که پیشتر در
احزاب موسوم به «مکرونی» مشارکت داشت،
نپذیرفته اســت .مارین لو پن هم که با قدرت
بیســابقه حزبش به مجلس راه یافته تصمیم
دارد رهبــری  ۸۹نماینده مجمــع ملی را در
پارلمان بپذیرد و به همین دلیل از ریاست این
حزب کناره گیری کرده است.
وی پس از دیدار با مکرون ،مســاله تورم و
قــدرت خرید را یکی از مباحث مطرح شــده
عنــوان کرد و افــزود :در این جلســه به روند
افزایشــی تورم اشاره کردم که از کنترل خارج
شده اســت .همچنین مساله تامین مواد اولیه
و انرژی و نیز مساله مهاجرت بیقاعده و قانون
مطرح شد.
ت سیاسی
فرانسه در بن بس 
انتخابات پارلمانی فرانســه کــه در جریان
آن رئیس جمهوری در آغاز دوره دوم ریاســت
جمهــور خود ،اکثریت قاطع را از دســت داد،
نگرانیهایــی را در مــورد آینــده تصمیمات،
برنامهها و اصالحات دولتی مطرح ســاخت که

از همراهی نمایندگان مجلس برخوردار نیست.
مارین لو پــن در ادامه اظهاراتش گفت که
حزبش تصمیم ندارد «انسداد نظاممند» ایجاد
کند بلکه برای بهبود زندگی فرانسویها و آینده
فرزندان آن تالش خواهند کرد.
وی افزود :اگر اقداماتی در مســیر درســت
پیشنهاد شود همانند پنج سال گذشته به آن

رای خواهیم داد .اگر آنها راه را اشــتباه بروند
ما آنهــا را اصالح میکنیم و اگر آنطور که می
خواهیم اصالح نشوند با آنها مخالفت خواهیم
کرد .بر اساس قانون اساسی فرانسه در صورتی
که احزاب هوادار رئیس جمهوری از دستیابی
به اکثریت مجلس ملی باز بمانند ،نخست وزیر
باید از حزب دارای اکثریت انتخاب شود.
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ویژه

رای کنست به انحالل

به دنبال شکست کابینه بنت در تصویب پیشنویس قانون مرتبط با شهرک
نشینان صهیونیست ساکن کرانه باختری ،کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)
در گام نخســت به انحالل خود رای داد تا مقدمه برگزاری انتخابات پارلمانی
ایــن رژیم در مــاه اکتبر آینده برای پنجمین بار طی چهار ســال گذشــته
فراهم شــود .به گزارش رویترز ،کنســت (پارلمان رژیم صهیونیستی) در گام
اولیه برای برگــزاری انتخابات زودهنگام ،امروز چهارشــنبه در اولین مرحله
بــه انحالل خود رأی داد .منابع خبری رژیم صهیونیســتی گزارش دادند که
نمایندگان صهیونیســت با  ۱۱۰رأی مثبت به انحالل کنســت رای دادهاند.
در همین ارتباط ،شــبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعالم کرد که اعضای پارلمان
رژیم صهیونیســتی به انحالل آن به عنوان نخستین گام در برگزاری انتخابات
زودهنگام ،رای دادند.
انحالل کنســت به دنبال شکســت کابینه ائتالفی بنــت در تمدید قانون
آپارتاید و تصویب پیشنویس قانون مرتبط با شهرکنشــینان صهیونیست و
تصمیم «نیــر اورباخ» (از حزب یمینا) برای خــروج از ائتالف حاکم ،صورت
گرفت .پیشتر «نفتالی بنت» نخســت وزیر و «یائیر الپید» وزیر خارجه رژیم
صهیونیستی بر ســر انحالل کنست در روزهای آینده توافق کرده بودند .پس
از توافق الپید و بنت بر ســر ارائه الیحــه انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات
زودهنگام« ،بنیامین نتانیاهو» رهبر اپوزیســیون رژیم صهیونیســتی ،نفتالی
بنت نخســت وزیر این رژیم را به شکســت متهم کرد و متعهد شد که دوباره
قدرت را به دست بگیرد.
حقوق بشر

درخواست آزادی آسانژ

رهبــران برخــی از اتحادیههای بــزرگ بینالمللی روزنامهنــگاری امروز
(چهارشنبه) خواستند تا «جولین آسانژ» بنیانگذار ویکیلیکس «به نام آزادی
مطبوعات» آزاد شــود .به گزارش فیگارو ،آسانژ در ایاالت متحده تحت پیگرد
قانونی قرار دارد؛ جایی که وی در سال  ۲۰۱۰به دلیل انتشار حدود  ۷۰۰هزار
سند محرمانه مربوط به فعالیتهای ارتش آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان
در سایت ویکیلیکس ،با  ۱۷۵سال زندان مواجه است.
به گفته امضاکنندگان این فراخوان که رهبران اتحادیههای روزنامهنگاران
فرانســوی ،بریتانیایی ،آلمانی ،اسپانیایی و اســترالیایی از جمله آنها هستند،
تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر استرداد آسانژ به آمریکا« ،نقض فاحش حقوق
بشر» است و «بیاعتنایی کامل به آزادی مطبوعات» را نشان میدهد.
بر اســاس این گزارش ،استرداد آســانژ عواقب جدی برای روزنامهنگاری
تحقیقی خواهد داشــت؛ زیرا هرگونه اســتفاده از اســناد طبقهبندی شده یا
محرمانه میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
در اسناد منتشر شده آســانژ بیش از  ۲۵۰هزار سند رسمی و محرمانه از
دخالتها و تالش آمریکا برای منزوی کردن ایران وجود داشت.
تصمیم دولت بریتانیا درباره آســانژ درحالی گرفته شــده که این کشور از
سوی سازمانهای حقوق بشــری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که
موافقت با اســترداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود .کمیســر
حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامهای به وزیر کشور بریتانیا هشدار داد
که استرداد بنیانگذار سایت افشــاگر ویکیلیکس ،تاثیر وحشتناکی بر آزادی
رسانهها خواهد داشت و در نهایت میتواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود
بهعنوان تامینکننده اطالعات و ناظــر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل
کند .روز گذشــته نیز سخنگوی وزارت خارجه چین به پرونده استرداد آسانژ
به آمریکا اشــاره کرد و گفت استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با آزادی
بیان آشکار شده است.
رویداد

تجارت بریتانیا با شورایهمکاریخلیجفارس

بریتانیا روز چهارشنبه با شش کشــور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله
عربســتان در مورد توافق جدید تجارت آزاد مذاکره میکند و ســازمانهای
خیریه هم به لندن هشــدار داده اند که مســاله حقوق بشــر را در این گفت
وگوها نادیده نگیرد.
بــه گزارش رویترز« ،آن ماری ترولیان» وزیر تجارت بریتانیا برای آغاز این
مذاکرات با شــورای همکاری خلیج فارس متشــکل از بحرین ،کویت ،عمان،
قطر ،امارت متحده عربی و عربستان به ریاض سفر میکند.
در ســال  ۲۰۲۱مجموع مبادالت تجاری بریتانیا با شورای همکاری خلیج
فــارس  ۳۳.۱میلیارد پوند ( ۴۰.۳۵میلیارد دالر) ارزش گذاری شــد که ۱۱
میلیارد پوند از این رقم متعلق به تجارت با عربستان بود.
ایــن چهارمین مجموعه مذاکــرات در مورد توافق تجارت آزاد اســت که
بریتانیا در سال جاری پس از هند ،کانادا و مکزیک آغاز کرده است.
براســاس اعالم لندن ،توافق با شــورای همکاری خلیج فــارس میتواند
تعرفهها بر صادرات نوشــیدنی و مواد غذایی بریتانیا به این منطقه را که سال
گذشــته  ۶۲۵میلیون پوند بود ،حذف کند یا کاهش دهد و همچنین به نفع
خدمات مالی است.
درحالــی که ذخایــر نفت و گاز خلیــج فارس در هیــچ توافقی گنجانده
نمیشود ،تولید و زنجیره تامین برای این بخش به مذاکره گذاشته میشود.
وزارت تجارت بریتانیا اعالم کرده اســت که این مذاکرات به کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس کمک میکند از اتکا به نفت به بخشهای دیگری تنوع
بخشند و تعرفهها را از برخی اقالم بردارند.
این در حالی اســت که نهاهای مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که هیچ
توافقی با الزامات حقوق بشری یا برابری جنسیتی همراه نیست.
اکونومیک

فروپاشی اقتصاد سریالنکا

رانیل ویکرم سینگ نخست وزیر سریالنکا روز چهارشنبه به مجلس این کشور
اعالم کرد :ما در موقعیتی فراتر از بحران کمبود گاز و نفت و برق و غذا هستیم و
اقتصاد ما به طور کامل فرو پاشیده است .به گزارش اکونومیک تایمز ،رانیل ویکرم
سینگ ،نخست وزیر سریالنکا که با حفظ سمت وزیر دارایی این کشور نیز هست
و وظیفه تثبیت اقتصاد را بر عهده دارد ،به مجلس این کشــور اعالم کرد :ما در
موقعیتی فراتر از بحران کمبود گاز و نفت و برق و غذا هستیم .اقتصاد ما به طور
کامل فرو پاشــیده است ،این جدی ترین مشکل ما تا امروز است .ویکرمسینگ
اضافه کرد :شرکت نفت سیلون اکنون  ۷۰۰میلیون دالر وام داده است ،در نتیجه
هیچ کشــوری یا ســازمانی در دنیا ،نمی خواهد به ما نفت بفروشد .آنها مخالف
هســتند که در ازای پول نقد به ما نفت بدهند .دولت هیچ کاری در این زمینه
نمی تواند انجام بدهد و ظرفیت روابط خارجی ســریالنکا نابود شــده است .ما
اکنون نشانههایی از فروپاشی احتمالی دولت را می بینیم ،سریالنکا در این مدت
با حمایت خط اعتباری  ۴میلیارد دالری هند ،حفظ شده است اما هند نمی تواند
برای مدت طوالنی کشور را سر پا نگه دارند.
دولت ســریالنکا قبال اعالم کرده بود که بازپرداخــت  ۷میلیارد دالر بدهی
خارجی خود که سررسید آنها برای سال  ۲۰۲۲است را به حالت تعلیق درآورده
است تا نتیجه مذاکرات با صندوق بینالمللی پول مشخص شود .سریالنکا تا سال
 ۲۰۲۶باید به طور متوسط ساالنه  ۵میلیارد دالر بدهی خارجی خود را بپردازد.
به گزارش ایرنا ،ســریالنکا با جمعیت  ۲۲میلیون نفری در حال مذاکره برای
بسته وام به ارزش  ۳میلیارد دالر از صندوق پول جهانی به عالوه کمکهای مالی
از کشورهایی مانند چین ،هند و ژاپن است.
پیــش تر به دنبال اعتراضهای مردمی گســترده علیه کمبود مواد غذایی و
سوخت در سریالنکا ،دولت این کشور دسترسی به شبکههای اجتماعی را مسدود
و مقررات منع رفت و آمد وضع کرد .اعضای هیئت دولت ،دسته جمعی استعفا
دادند.
ماهیندا راجاپاکســا ،پس از درگیریهای خشــونتآمیز بیــن هوادارانش و
معترضــان ضد دولتی که  ۷۸زخمی برجای نهاد ،اســتعفای خود را اعالم کرد.
در جریان خشــونتها ،بیش از  ۵نفر از جمله یکــی از اعضای حزب حاکم در
این کشور کشته و بیش از  ۲۰۰نفر مجروح شدند .بحران مالی ناشی از شیوع
کرونا ،اقتصاد این کشور را متوقف کرده و سررسید میلیاردها دالر بدهی خارجی،
اقتصاد آن را در آســتانه ورشکستگی قرار داده است .ذخایر ارزی سریالنکا در ۲
ســال گذشته حدود  ۷۰درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بینالمللی
پول و کشــورهای چین و هند درخواست وام کرده است .از سوی دیگر کاهش
درآمدهای حوزه گردشــگری ،سررسید بدهیهای کالن این کشور  ۲۲میلیون
نفــری با اقتصادی  ۸۰میلیارد دالری به چین و دیگر کشــورها ،اجبار دولت به
کاهش مالیات و حمایت از بازارهای داخلی که از کرونا صدمه دیدهاند ،باعث شده
است که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.

