اعتراض

فرانسه

معلمان فرانســه در اعتراض به نحوه مدیریــت دولت در مقابله با
همهگیری کرونا ،روز پنجشنبه دست به اعتصاب سراسری زدند.
معلمان فرانسه در اعتصاب سراسری خود قوانین گیجکننده دولت
در مورد وضعیت کرونا را محکوم کرده و خواستار حمایت بیشتر از
این اعتصاب شدند .معلمان خواهان توضیح بیشتر در مورد قوانین
کرونا و محافظتهای بیشتر مانند عرضه ماسکها و آزمایشهای
اضافی در مدارس برای کمک به کاهش فشار هستند .لیلی الربی
یکی از اعضای اتحادیه معلمان در مــورد این اعتصاب گفت :این
اعتصاب علیه ویروس کرونا نیست بلکه علیه اطالعرسانی بد ،تغییر
قوانین و مدیریت نامناسب بحران بهداشتی است.

باحکم دادگاه عالی فدرال  صورت گرفت

تعلیقفعالیتهایهیئترئیسهمجلسعراق
اقتصادی و خدماتی و برخورد با مفسدان را رعایت
کند نه اینکه با هدف غنایم سیاسی در مسیر آن
سنگاندازی کند .صدر تأکید کرد که حکومت
و اپوزیسیون درون مجلس همه با هم باید برای
نجات عراق از چنگ اشــغالگران و کسانی که
در پی عادیســازی روابط با اسرائیل هستند و
تروریسم و فســاد و سرسپردگی تالش کنند .او
خطاب به مخالفان گفت :از شما میخواهیم که
اپوزیســیون ملی باشید و ما هم پایبند به اخالق
دولت اکثریت ملی خواهیم بود .

لبنان

رانندگان بخش حملونقل عمومی لبنان در اعتراض به عملی نشدن
توافقهای پیشین از ســوی دولت ،اعتصاب کردند .اعتصاب که
فراخوان آن از سوی اتحادیه حملونقل زمینی لبنان دادهشده است،
رفتوآمد در سراسر این کشور را با اخالل روبرو کرد .رانندگان بخش
حملونقل عمومی عالوه بر اینکه دست از کار کشیدهاند ،شماری از
خیابانها و جادههای منطق مختلف این کشور را نیز مسدود کردند.
رئیس اتحادیه حملونقل زمینی لبنان در گفتوگو با شبکه المنار
اعالم کرد که این اعتصــاب در اعتراض به افزایش بهای بنزین و
عملی نشدن تعهدات دولت انجامشده است.

کیوسک بینالملل

دیدهبان حقوق بشــر در گزارش جهانی در آغاز ســال  ۲۰۲۲از روند
حمایت دولت جو بایدن رئیسجمهور آمریکا از حقوق بشر انتقاد کرده
و آن را نگرانکننــده خواند .به گزارش روزنامه دیلی میل  ،بر اســاس
اعالمیه که سازمان حقوق بشــر در وبسایت خود منتشر کرده است،
دولت بایدن بهرغم اظهارات مبنی بر انجام این کار ،پیشرفت کمی در
پیشبرد برابری نژادی و جنسیتی در ایاالتمتحده داشته است .نیکول
آستین هیلری مدیر اجرایی برنامه دیدهبان حقوق بشر در ایاالتمتحده
گفت :سیاهپوســتان در ایاالتمتحده هنوز از نابرابریهای اقتصادی
قابلتوجه ناشی از نژادپرستی سیستماتیک رنج میبرند که بر نسلها
تأثیر میگذارد و سیاستهای مرزی حق پناهندگی را از بین برده است
درحالیکه مقامات مرزی آمریکا مهاجران را در معرض رفتار خشونت و
توهینآمیزقرارمیدهند.براساساینگزارش،زندانیشدنسیاهپوستان
و نژادپرستی سیستماتیک که ازجمله شاخصهای نقض حقوق بشری
در ایاالتمتحده است همچنان ادامه دارد .آمار کشته شدن سیاهپوستان
توسط پلیس سه برابر سفیدپوستان است و با وجود اینکه سیاهپوستان
آفریقاییتبار  ۱۲.۴درصد از جمعیت ایاالتمتحده را تشکیل میدهند،
اما  ۴۲درصد از کل اعدامشدگان این کشور سیاهپوست هستند .جوامع
سیاهپوست ،التین و بومیان بهطور نامتناسبی توسط همهگیری کرونا
آسیب دیدهاند ،که نابرابریهای نژادی موجود در آمریکا در حوزههای
مراقبتهای بهداشتی ،مسکن ،دسترسی به آب سالم ،اشتغال ،آموزش
و انباشت ثروت را عمیقتر کرده است.

در جریان عملیات برقراری امنیت در نزدیکی پایگاهی نظامی در غور
اردن ،دو افســر این ارتش اشــتباهی هدف آتش خودی قرار گرفته و
کشته شدند .به گزارش روزنامه هاآرتص  ،آویخای ادرعی ،سخنگوی
این ارتش توییت کرد :دو افسر اسرائیلی شامگاه (چهارشنبه) در جریان
عملیات نگهبانی و تامین امنیت در نزدیکی پایگاهی در غور اردن ،در
نتیجه تیراندازی نیروهای خودی جان خودرا از دست دادند .ادرعی افزود:
به خانوادههای این دو افسر اطالع داده شده و تحقیقاتی درباره ابعاد این
حادثهانجامشد.آویوکوخاوی،رئیسستادکلارتشرژیمصهیونیستی
بررسیهای میدانی را درباره ماجرای هدف قرار گرفتن اشتباهی دو افسر
این ارتش با آتش خودی در غور اردن و مرگ آن دو آغاز کرد .کوخاوی
عالوه بر اینکه تحقیقات و بازجوییها در مورد این اتفاق را شخصا آغاز
کرده ،دستور تشکل یک کمیته تحقیقات فوری به ریاست تیپ ذخیره و
با حضور برخی کارشناسان نظامی دیگر را نیز صادر کرد.

یک روزنامه آمریکایی نوشــت دیپلماتهای آمریکایی در سوئیس و
فرانسه به بیماری مرموز سندرم هاوانا مبتال شدهاند .به گزارش روزنامه
والاســتریت ژورنال گزارش داد که حداقل ســه دیپلمات در سفارت
ایاالتمتحده در ژنو عالئم مطابق با ســندرم هاوانا را تجربه کردند و
حداقل یک نفر برای درمان بیشتر به ایاالتمتحده منتقل شد .یک مورد
نیز در پاریس شناساییشده است .سندرم هاوانا مجموعهای از عالئم
ناتوانکننده است که برای اولین بار افسران اطالعاتی ایاالتمتحده و
کارکنان سفارت مستقر در هاوانا در اواخر سال  ۲۰۱۶مبتال شدهاند .در
سالبعد،دیپلماتهایآمریکاییدرنقاطمختلفجهانعالئممشابهی
را گزارش کردند .محققانی که این وضعیت را بررســی میکنند ،بیان
کردهاند که سندرم یا نشــانگان هاوانا ،که در ابتدا بهعنوان هیستری
جمعی یا واکنشی ناشی از دالیل روانتنی مانند استرس ،نادیده گرفته
شد؛ممکناستنتیجهاستفادهازتسلیحاتمایکروویویباشد.سندروم
هاوانا عالئم مشابه عالئم ضربهمغزی یا آسیب خفیف به سر دارد.

رئیس رژیم صهیونیستی پنجشنبه تماس تلفنی از جانب رجب طیب
اردوغانبهمنظورعرضتسلیتبهمناسبتمرگمادرشدریافتکرد.به
گزارشروزنامه یدیعوتآحارونت،رجبطیباردوغان،رئیسجمهوری
ترکیه به اســحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی زنگ زد و مرگ
مادرش ،اوراهرتزوگ رابهویتسلیتگفت.اردوغانبههرتزوگگفت،
او را در غم از دست دادن مادرش که روز دوشنبه فوت کرد ،شریک بداند.
اردوغان افزود ،بسیار درباره اورا هرتزوگ شنیده بود .مادر هرتزوگ در
سن  ۹۷سالگی فوت کرد و قرار است در کنار همسرش حییم هرتزوگ
ششمین رئیس این رژیم در کوه هرتزلیا در شهر قدس اشغالی دفن شود.
پیشازاین نیز محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین به
هرتزوگ زنگزده و مرگ مادرش را به او تسلیت گفته بود.

آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل طی نامهای به مجمع عمومی
سازمان ملل اطالع داد که چندین کشور حق رأی خود را در سازمان ملل
از دست دادند .به گزارش روزنامه واشنگتنپست  ،گوترش در نامهای به
مجمع عمومی اعالم کرد که مجموع ًا  ۱۱کشور پرداختی معوقه دارند.
بر اساس منشور سازمان ملل ،حق رأی یک کشور عضو زمانی تعلیق
میشودکهبدهیهایمعوقهآنبرابریابیشترازمیزانحقالزحمهایباشد
که باید طی دو سال پرداخت کند .اگر بدهی معوقه به دلیل شرایط خاص
کشور عضو صورت گرفته باشد ،مجمع ممکن است به آن کشور اجازه
ادامهحقرأی رابدهد.بهگفتهگوترشاینکشورهاییکهدرسال۲۰۲۲
چنین شرایطی دارند ،کومور ،سومالی و سائوتومه و پرنسیپ هستند.
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گروه
بین الملل

دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی ،فعالیتهای هیئت رئیسه مجلس منتخب این کشور را با استناد به شکایات
ارائه شده در این خصوص به حال تعلیق در آورد.

منابع عراقی گفتند حکــم دادگاه عالی فدرال بر
اساس درخواســت دو نماینده در مجلس عراق
صادر شده اســت .شــماری از رهبران تشکل
چارچوب هماهنگی که به نتایج نخستین جلسه
مجلس عراق اعتــراض داشــتند از این حکم
اســتقبال کردند و گفتند این حکم تأیید میکند
جلسه انتخاب هیئت رئیسه به صورت غیر قانونی
و بر خالف قانون اساســی برگزار شد .گزارشگر
العالم در گزارشــی گفت :حکــم متوقف کردن
فعالیتهای هیئت رئیســه مجلس عراق پس از
گذشت کمتر از یک هفته از انتخاب آن ،حکمی
است که دادگاه عالی فدرال عراق آن را در پی ارائه
دو شکایت به دادگاه قانون اساسی صادر کرد .دو
نماینده یعنی باسم خشّ ان و محمود داود گفته اند
که در جلسه اول روز یکشنبه گذشته موارد نقضی
رخ داده است .در این جلسه محمد الحلبوسی به
عنوان رئیس مجلس و حاکم الزاملی و شــهوان
عبد اهلل به عنوان نائب رئیسان اول و دوم انتخاب
شــدند .دادگاه در حکم خود خاطر نشان کرد دو
نماینده نامبرده گفته اند جلســه اول مجلس بر
خالف قانون اساسی و بر خالف آئین نامه داخلی

مجلس نمایندگان عراق بــود و حمله به رئیس
سِ ّنی موجب شد این جلسه مشروعیتش را از دست
بدهد و هر تصمیمی که در آن گرفته میشود نیز
باطل اســت .منابع پارلمانی عراقی تأیید کردند
اگرچه این حکم ،موقتی است ،اما جلسات مجلس
را تا تعیین تکلیف اعتراضات مطرح شده در جلسه
اول متوقف خواهد کرد .دادگاه فدرال پس از آن
رسیدگی به مشــروعیت ریاست مجلس را آغاز
خواهد کرد .این منابع تصریح کردند این شــاید
به تأخیر در تکمیل فرآیندهای قانونی دیگر مانند
انتخاب رئیس جمهور جدید منجر شود که انتخاب
وی به برگزاری جلســه مجلس قبل از پایان ماه
کنونی نیازمند است .شماری از رهبران چارچوب
هماهنگی معترض به نتایج جلسه اول از این حکم
دادگاه فدرالی و متوقف کردن فعالیتهای هیئت
رئیسه اســتقبال کردند .سعد السعدی از رهبران
چارچوب هماهنگی گفت صــدور این حکم در
دادگاه فدرالــی تأیید کننده ســخنان چارچوب
هماهنگی است که جلسه انتخاب هیئت رئیسه
غیر قانونی و بر خالف قانون اساســی است و بر
اساس معاملههای سیاسی رخ داده است .مهدی

حمله ائتالف سعودی به بیمارستانی
در صنعا
چهار نفــر از کارکنان بیمارســتانی در
شــهر صنعــاء در حملــه جنگندههای
متجاوز سعودی آمریکایی به اطراف این
بیمارستان زخمی شدند که حال دو نفر از
آنان وخیم گزارش شده است.

خبرنگار المســیره در صنعاء در گزارشــی گفت
جنگندههــای متجــاوز ســعودی آمریکایــی
چهارشــنبه شــب ســه بار اطراف بیمارستان
نمونه ۴۸-بمباران کردنــد .دکتر انتصار العیانی
متخصص زنان و زایمــان گفت :آنان بیماران را
به وحشت انداختند .بخشی از بیماران را کودکان
تشکیل میدهند .زنان باردار نیز در این بیمارستان
بستری هستند .لعنت خداوند بر آل سعود .آنها
بیماران را حتی در اواخر شــب با حمالتشان به

وحشــت میاندازند .هدف مشــخصی ندارند و
حمالت کورکورانه میکنند .یک پرستار گفت:
ما در این بیمارســتان بیماران دیابتی داریم .این
حمله باعث شد به آنان شوک بزرگی وارد شود که
قند یکی از آنان تا  ۵۰۰باال رفت و او را به بخش
دیگری منتقل کردیم .خبرنگار گفت چهار نفر از
کارکنان زخمی شدند که حال دو نفر از آنان وخیم
اســت .هدف از این حمالت ترســاندن بیماران
و کارکنان بیمارســتان و نابود کــردن باقیمانده
زیرساختهای پزشــکی در یمناست .خبرنگار
در پایان گفت حمله به بیمارستان نمونه ۴۸-در
صنعاء ،بخش دیگــری از حمالت به محلههای
مسکونی در صنعاســت .ائتالف متجاوز به علت
سکوت جهانیان و چشم پوشی سازمان ملل متحد
در حال گسترش حمالتشان به غیر نظامیان است.

تقی آمرلی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت
تصمیم این دادگاه یک پیــروزی حقیقی برای
دمکراسی است و بار دیگر بی طرفی و سالمت
دستگاه قضایی عراق را ثابت کرد .وی گفت به
دســتگاه قضایی اعتماد دارد و به تصمیماتش
احترام میگذارد.
واکنش صدر
مقتدی صدر در واکنش به حکم دادگاه فدرال
درباره تعلیق فعالیت هیئت رئیسه مجلس عراق،
گفــت که اگر ایــن حکم به دور از فشــارهای
این و آن بوده ،نخســتین گام در مســیر ایجاد
اپوزیســیون درون پارلمانی است .صدر با اشاره
به حکم دادگاه فدرال آن را گام نخست در مسیر
تشکیل اپوزیسیون درون پارلمان و نشاندهنده
خودداری آنان از اســتفاده از خشــونت در روند
تشــکیل دولت اکثریت ملی دانســت .او گفت
که امیدوار است که این اپوزیسیون برای تأمین
منافع عمومی تــاش کند و مهلتهای قانونی
و نیاز ملت به تســریع در روند تشکیل دولت و
اقدام دولت در عمل به مسئولیتهای امنیتی و

ادامه نا امنی ها
اما در خصوص اقدامات تنــش زا ،پس از حمله
راکتی به ســفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد،
انفجاری در ساعات اولیه روز جمعه در شمال بغداد
گزارش شده است .بنا به گزارش العربیه ،صدای
انفجار در منطقه اعظمیه واقع در  ۴مایلی شمال
منطقه سبز بغداد شــنیده شده است .گزارشها
حاکی از آن است که تیمهای اورژانس به سرعت
به محل حادثه رفتهاند ،هرچند تا ساعات ابتدایی
بامداد جمعه  ،جزئیات بیشتری از این خبر منتشر
نشده است .برخی منابع نیز گفتهاند که هدف از
انفجار در منطقه اعظمیه ،دفتر حزب سیاســی
تقدم  ،وابســته به محمد الحلبوســی  ،رئیس
جدید پارلمان عراق بوده اســت .یک روز قبل از
این نیز ،یک نارنجک دستی به سمت ساختمان
این حزب پرتاب شــده بود.چند ساعت پیش از
اینکه صدای انفجار در منطقه اعظمیه شــنیده
شود ،کانال تلگرامی صابرین نیوز از شنیده شدن
صدای  ۳انفجار در منطقه سبز بغداد خبر داده بود.
همچنین پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از منابع
امنیتی گزارش داد که سفارت آمریکا در بغداد با ۲
راکت هدف حمله نیروهای ناشناس قرار گرفته و
در پی این انفجارها تمامی ورودیهای سفارتخانه
آمریکا مسدود شده است.
همچنین ویدئوهای منتشر شــده از این حمله
نشان میدهد که سامانههای دفاعی سیرام ارتش
آمریکا به طور دائم با راکتهای شلیک شده در
حال مقابله است .عالوه بر این گزارش شده که
این حمله مشخص ًا علیه پایگاه سوم التوحیده در
سفارت مذکور انجام شده است .گفتنی است که
هنوز هیچ گروه عراقی مســئولیت این حمله را
برعهده نگرفته است .همچنین سطح خسارات
انسانی و محیطی وارد شده به سفارت آمریکا نیز
هنوز مشخص نیست.

حساب توئیتری رجل دوله در یک افشاگری از تالش برای ترور محمد
بن سلمان ولیعهد سعودی خبر داد .وی مدعی شده ،پس از این ترور
نافرجام ،ولیعهد سعودی به سرعت به یک مکان امن در جزیره جبل
حسان در دریای سرخ منتقل شده و تا زمانی که تحقیقات تکمیل شود،
تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته است.
این افشاگر ســعودی که خود را مشاور امنیتی سابق نامیده ،همچنین
نوشته است که پیش از این ترور نافرجام ،دهها تن از افسران وزارت کشور
عربستان به شکلی که رسانهها بویی از آن نبرند بازداشت و روانه زندان
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بینالملل
جلد روز
شــاهزاده اندرو فرزنــد ملکه
بریتانیا در ارتبــاط با ادعاهای
تعرض جنســی به یــک زن،
زمانی که  ۱۷ســال داشت ،در
دادگاهی غیرکیفری در آمریکا
با شــکایت روبروست .ویرجینیا
رابرتس جوفری بــا این ادعا که
شــاهزاده اندرو در ســال ۲۰۰۱
از او سوءاســتفاده کرده شکایتی
غیرکیفری علیه او تنظیم میکند.
به گزارش روزنامه تایمز  ،وکالی
شــاهزاده اندرو با اشاره به توافقی
که خانم جوفری در سال  ۲۰۰۹با
جفری اپستین  -محکوم به تعرض
جنسی  -امضا کرده بود گفتند که این شکایت باید رد شود .اما دادگاهی
در نیویورک گفت پرونده میتواند به جریان بیفتد .شاهزاده اندرو مکرراً
این ادعاها را رد کرده اســت .کاخ باکینگهــام از اظهارنظر در این مورد
خودداری کرد چون گفت یک مسئله جاری حقوقی است .بر اساس نظر
دادگاه پرونده شکایت علیه دوک یورک ۶۱ ،ساله ،در ادامه سال بررسی
خواهد شــد .قاضی لوئیس کاپالن از دادگاه ناحیهای فدرال در جنوب
نیویورک گفت که تصمیم او به معنی درســت یا کذب بودن شــکایت
خانم جوفری نیست.
خانم جوفری گفت خرسند است که تالش شاهزاده اندرو برای رد پرونده
شکستخورده و حاال شواهد مربوط به ادعاهای او بررسی خواهد شد .خانم
جوفری در اسناد دادگاه اظهار میکند که او قربانی قاچاق و سوءاستفاده
جنســی توسط جفری اپستین بوده اســت .جفری اپستین ،سرمایهگذار
ثروتمند که به مراکز قدرت نزدیک بود ،در سال  ۲۰۱۹به اتهام گرداندن
یک شبکه وسیع برای قاچاق جنســی دختران نوجوان دستگیر شد .او
متهم بود دختران زیر سن قانونی که بعضیهایشان را از کشورهای دیگر
میآوردند ،در اختیار مردان ثروتمند و صاحب نفوذ قرار میداده اســت .او
در زندان خودکشــی کرد .خانم جوفری ادعا میکند که او در اختیار سایر
مردان قدرتمند گذاشته میشد که بخشی از این سوءاستفاده بود .شاهزاده
اندرو ،پسر دوم ملکه ،در سال  ۲۰۱۹در مصاحبهای گفت که او هیچگونه
مالقاتی با ویرجینیا جوفری را به یاد نمیآورد و آنچه او از آمیزش جنسی
آنها در آمریکا و بریتانیا روایت میکند اتفاق نیفتاده.

عکس نوشت

سومین آزمایش موشکی کره شمالی
در عرض یک هفته
پس از اعمــال تحریمهای جدید آمریکا
علیه کره شــمالی ،پیونگ یانگ سومین
پرتاب موشکی خود را در عرض یک هفته
انجام داد.

کره شــمالی بامداد جمعه یک موشک دیگر را
از سواحل شــرقی خود پرتاب کرد .شلیک این
موشــک ســاعاتی پس از آن رخ داد که آمریکا
به واسطه آزمایش موشــکی روزهای اخیر کره
شمالی تحریمهایی را علیه پیونگ یانگ اعمال
کرده بود.
بر اســاس بیانیه ارتش کره جنوبی ،کره شمالی
پرتابه نامشــخصی را از ساحل شــرقی خود به
ســمت دریای ژاپن شــلیک کرده است .ستاد
ارتش کره جنوبی ضمن تاییــد این خبر اعالم

کرد مسیر و ســایر دادههای این پرتابه در حال
بررسی است .ارتش کره جنوبی در بیانیه دیگری
اعالم کرد :پرتابههای کوتاه برد کره شــمالی از
اویجو در اســتان پیونگان شمالی ،که منطقهای
در شمال غربی این کشور هم مرز با چین است،
پرتاب شدند و حدود  ۴۳۰کیلومتر در ارتفاع ۳۶
کیلومتری پرواز کردند .یک موشک را در ساعت
 ۲:۴۱ظهر جمعه (به وقت محلی) و موشک دیگر
حدود  ۱۱دقیقه بعد رصد کردند که با ســرعت
 ۶ماخ ،معادل شش برابر ســرعت صوت پرواز
میکردند .این ســومین آزمایش موشکی کره
شــمالی در عرض یک هفته اخیر است .پیونگ
یانگ پنج شنبه شب درباره پاسخ به تحریمهای
بیشــتر آمریکا با واکنش قوی و قطعی هشدار
داده بود.

معارض عربستانی مدعی ترور نافرجام محمد بن سلمان شد
یک معارض عربستانی و مشاور سابق امنیتی این کشور در
صفحه توئیتر خود مدعی ترور نافرجام ولیعهد سعودی شد.
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شد ه بودند .وزارت کشور عربستان که برای سالها تحت کنترل محمد
بن نایف عموزاده بن سلمان بود ،بارها شاهد پاکسازی و بازداشتهای
گسترده بوده است.
خود محمد بن نایــف نیز در پنجم مارس  ۲۰۲۰بــه همراه احمد بن
عبدالعزیز دو رقیب اصلی بن سلمان برای تخت پادشاهی روانه زندان
شدند .در مرداد ماه گذشته نیز وبسایت سعودیلیکس افشا کرد که بالغ
بر  ۲۰۰تن از افسران وزارت کشور عربستان به دلیل وفاداری به محمد
بن نایف بازداشت شدهاند.
در اردیبهشــت ماه نیز منابع خبری معارضان عربستان سعودی گفتند
که نیروهای امنیتی ســعودی دهها تن از هــواداران محمد بن نایف
ولیعهد سابق این کشور را که در شبکههای اجتماعی فعالیت داشتند،

بازداشت کردهاند .ادعای برخی کاربران در خصوص تالش برای ترور
محمد بن سلمان در حالی است که هفته گذشته هفتهنامه اکونومیست
در گزارشی به اقدامات محمد بن سلمان در عربستان پرداخت و نوشت
که سه گروه از جامعه این کشور بر علیه او هستند؛ شاهزادگان ناراضی،
علمای سلفی و حامیان آنها.
یک مقام عالی رتبع ســابق عربستانی نیز در گفتو گو با اکونومیست،
ضمن یادآوری ترور ملک فیصل به دست برادرزادهاش در سال ۱۹۷۵
گفت :شاهزاده محمد میداند که خاندان پادشاهی چه کاری میتوانند
با او بکنند .این نشریه پس از تحقیقات خود از جامعه عربستان نوشت:
فقط عده کمی هســتند که معتقدند که روحانیون دینی تا ابد در برابر
ولیعهد جوان سکوت خواهند کرد.

چهره خبر

صبر مسکو از اقدامات غرب لبریز شد

خطونشاناتحادیهاروپابرایمسکو

الوروف با بیان اینکه کشــورهای غربی به گسترش تنش در جهان کمک می کنند ،گفت :صبر مسکو از
اقدامات آمریکا و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) به سر آمده است.
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نتایج فعالیتهای
دیپلماسی روسیه در سال  ۲۰۲۱با اعالم اینکه آمریکا و متحدانش به دنبال ساخت پایگاه های نظامی در
اطراف روسیه هستند ،افزود :صبر روسیه در مقابل اقدامات غرب سر آمده است .وی گفت ناتو در تالش
است تا اوکراین و کشورهای اسکاندیناوی را به صفوف خود جذب کند .الوروف با بیان اینکه روند سیاست
خارجی ایاالت متحده و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) آشکارا به عنوان
مهار جمهوری خلق چین ،فدراسیون روسیه اعالم شده است ،افزود :غرب
همزمان برای گســترش مصنوعی ترکیب ائتالف آتالنتیک شمالی ،به
ویژه برای کشاندن اوکراین به آن تالش می کند .الوروف اظهار داشت :
حتی اگر اوکراین به ناتو نپیوندد ،استقرار تسلیحات تهاجمی و پایگاه های
نظامی آمریکا در دریای آزوف دومین خط قرمز روســیه است.
وی افزود :روســیه آمادگی هر تحریمی از ســوی غرب و
تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی را دارد .پیش از این ،ستون
نویســان نیویورک تایمز گفته بودند کــه چرا اوکراین
نمی تواند در آینده نزدیک به ناتو بپیوندد .به عقیده آنها،
متحدان اروپایی ناتو در مورد لزوم پیوستن اوکراین به
این ائتالف تردید دارند و برای پذیرش عضو جدید،
اجماع همه کشورها الزم است.

وزرای خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم کردند که در صورت تهاجم روسیه به اوکراین موجب
تحریم های شدید و تخریب روابط مسکو با اتحادیه اروپا برای چندین دهه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در حاشیه
نشست وزرای دفاع و امور خارجه اتحادیه اروپا در برســت فرانسه به خبرنگاران گفت :تحرکات روسیه
بخشی از فشار است ،نباید مذاکره تحت فشار باشد .بورل در ادامه افزود :ما تضمینهایی دریافت کردهایم
که بدون اروپاییها هیچ تصمیمی گرفته نمیشود و مذاکره نخواهد شد و هماهنگی با آمریکاییها کام ً
ال
عالی است .فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه نیز موافقت کرد که گفتوگو تنها راه حل برای کاهش پایدار
این تنشها اســت .وی گفت که اتحادیه اروپا همچنین آماده اعمال تحریمهای گسترده علیه روسیه در
صورت حمله به اوکراین اســت .آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان
وضعیت اوکراین را دراماتیک توصیف کرد و گفت که موضع
مشترک اتحادیه اروپا در مورد بحران بسیار مهم است.
واشنگتن و متحدانش روسیه را متهم کرده اند که پس از
استقرار حدود  ۱۰۰هزار نیرو در امتداد مرز اوکراین ،قصد
حمله به این کشور را دارد .ژان آسلبورن وزیر امور خارجه
لوکزامبورگ هنگام ورود به نشست وزرای اتحادیه اروپا
گفت :تاکنون هیچ تیری شلیک نشده است و هیچ کس از
مرز رد نشده است و این چیز خوبی است .اسلبورن افزود :بسیار
واضح اســت که ما به عنوان ناتو یا اتحادیه اروپا به
روسیه حمله نخواهیم کرد.

تصویر یک زن فلســطینی مغموم درحالیکه ســربازان صهیونیســت
آماده تخریب خانه وی میشوند.

گزارش

افغانستان در حال مواجه
با سونامی گرسنگی

یکی از مقامات ارشد برنامه جهانی غذا سازمان ملل ( )WFPدر مصاحبه با
آسوشیتدپرس هشدار داد که افغانستان با سونامی گرسنگی روبرو است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،بیش از  ۲۲میلیون نفر در افغانستان با کمبود
مواد غذایی و بیش از  ۸میلیون شهروند در این کشور در معرض گرسنگی
قرار دارند .فقــدان کمک به همراه بحران همهگیــری ویروس کرونا و
خشکسالی ،این کشور را به سمت تورم شدید و کمبود منابع غذایی سوق
داده است .کاخ سفید روز سهشنبه اعالم کرد که آمریکا کمک جدیدی به
ارزش بالغبر  ۳۰۸میلیون دالر بهعنوان کمک بشردوستانه به افغانستان
اختصاص داده است؛ کمکی که از اکتبر  ۲۰۲۱مجموع کمکهای آمریکا
به افغانستان و پناهجویان این کشــور را به رقم تقریب ًا  ۷۸۲میلیون دالر
رسانده است .مری-الن مکگرورتی ،این مقام ارشد در برنامه جهانی غذا
سازمان ملل توضیح داد که افغانستان به  ۴.۴میلیارد دالر و این سازمان
حدود  ۲.۶میلیــارد دالر برای حداقل کاری که باید در ســال  ۲۰۲۲در
افغانستان انجام شود ،احتیاج دارند .به گفتههای این مقام ارشد ،این اولین
باری است که کشاورزان افغان باید چشمانتظار کمکهای بشردوستانه
باشند .مکگرورتی افزود :آیا میتوانید تصور کنید که روزی قادر نباشید
به فرزندانتان غذا دهید؟ و آیا میتوانید تصور کنید که قادر نیستید همان
بچه را گرم و راحت نگه دارید؟ این درد و رنج غیرقابلتصور است و اکنون
امروز به این حمایتها برای جلوگیــری از این درد و رنج نیاز داریم .پس
از آنکه طالبان در  ۱۵اوت ،افغانســتان را تصرف کرد ،وضعیت اقتصادی
این کشور متزلزل شد .تحریمها علیه طالبان ،صدها میلیون دالر از منابع
مالی بینالمللی را که دولت بر آن تکیه میکرد ،قطع کرده است .میلیاردها
دالر از دارایی افغانســتان در خارج از کشور مسدود شده و ارتباط سیستم
بانکی افغانستان تا حد زیادی با جهان قطعشده است .درنتیجه ،دولت تا
حد زیادی قادر به پرداخت حقوق مردم نیست و بدین ترتیب اقتصاد این
کشور از بین رفته است.
این در حالی اســت که دبیر کل ســازمان ملل متحد با هشدار به بحران
انسانی گسترده و بیسابقه در افغانستان از آمریکا و بانک جهانی خواست
تا اموال مسدود شده دولت افغانستان را برای نجات جان میلیونها شهروند
در آستانه مرگ این کشــور ،آزاد کنند .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت :به تأمین مالی بینالمللی باید اجازه
داده شود تا بتواند دستمزد کارمندان بخش دولتی را بپردازد و به نهادهای
افغانستان کمک کند تا کمکهای درمانی ،آموزشی و سایر خدمات مهم را
ارائه دهد .حدود  ۹.۵میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان همچنان
در خارج از این کشور بهویژه آمریکا مسدود است و حمایتهای بینالمللی
به دولت اشرف غنی ،رئیسجمهور پیشین افغانستان هم از زمان روی کار
آمدن مجدد طالبان در  ۱۵اوت  ۲۰۲۱متوقفشــده است .گوترش ادامه
داد :عملکرد بانک مرکزی افغانســتان باید شامل حفظ و مسیری برای
آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص شود .ما باید هر
چه ســریعتر راهی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان پیدا کنیم
و از فروپاشی اقتصادی این کشــور جلوگیری به عمل بیاوریم چون این
مسئله به فقر گسترده ،گرسنگی و فقر مطلق میلیونها نفر در افغانستان
منجر میشــود .گوترش همچنین گفته که آنها به دنبال گفتگو درباره
ایجاد مکانیسمی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان هستند.

