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روزنامه گلوبال تايمز ]چين[

 دعوت به اتحاد بريكس 
مقابل بحران هاي جهاني

روزنامه دولتي گلوبال تايمز نوشــته كه شــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين، در نشست سران كشورهاي عضو بريكس 
از آنها دعوت كرده اســت همچون يك خانــواده در مقابل 
بحران هاي بين المللي متحد شوند. شي تاكيد كرده كه منزوي 
كردن كشورها، تحريم هاي يكجانبه و تالش براي تفرقه افكني، 
در نهايت به ضرر مجموع كشورهاي جهان پيش خواهد رفت. 

مرگبارترین زلزله افغانســتان در 
3دهه گذشــته که تاکنون بیش 
از 1100کشــته و2 هــزار زخمی 
برجای گذاشــته، در کنــار روند 
کند کمک های بشردوســتانه، قحطــی، ناامنی و 
ورشکســتگی اقتصادی زندگی را بــرای مردم این 
کشور دشوارتر از همیشــه کرده و چالش جدی را 

پیش روی طالبان قرار داده است.
زلزله مرگبار هفته گذشــته در منطقه جنوب شرق 
افغانستان در 44کیلومتری شهر خوست روی داد و 
بیشترین خسارات ناشی از آن در والیت پکتیکا در 
نزدیکی پاکستان به وقوع پیوست. زلزله افغانستان 
آخرین حلقه از تراژدی های غمباری است که از زمان 
روی کار آمدن طالبان در این کشور به وقوع پیوسته 
است. افغانســتان در ماه های گذشــته در چرخه 
گرسنگی، خشکسالی شــدید، حمالت تروریستی 
داعش و فروپاشی اقتصادی گرفتار شده که تقریبا 

تمام بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
جنوب شرق افغانســتان در 2دهه گذشته همواره 
درگیــر ناآرامــی  بــوده و در حکومت قبــل نیز 
چندان مورد توجــه دولت مرکزی قــرار نگرفته و 
از حمایت های خارجی نیز بهره چندانی نداشــته 
است. با قدرت گیری دوباره طالبان در سال گذشته، 
آرامشــی نســبی در این منطقه حاکم شد؛ گرچه 
شرایط دشوار زندگی به دلیل قحطی و ورشکستگی 
اقتصادی افغانستان به قوت خود باقی ماند، اما زلزله 
5.9ریشتری بامداد چهارشــنبه، همین آرامش و 
ثبات نسبی را که پس از ســال ها جنگ و درگیری 
حاکم شده بود به باد داد؛ صدها خانه خشتی در این 

زلزله ویران و با خاک یکسان شده  اند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع محلی نوشته 
که حداقل یک روســتا در پی رانش زمین که پس 
از زلزله به وقوع پیوســته، به طور کامل ناپدید شده 
است. شبیر احمد عثمانی، رئیس اطالعات و فرهنگ 
منطقه، گفته حداقل 40نفر در این روستا کشته و 

100نفر دیگر مجروح شده اند.
محمد الماس، رئیــس امداد در مؤسســه قمر که 
خیریه ای فعال در افغانستان است، می گوید انتظار 
دارد آمار نهایی تلفات بسیار بیشتر از چیزی باشد که 
اعالم شده؛ چراکه زلزله در شب هنگام رخ داده که 
مردم در خانه هایشان خواب بوده اند و اینکه، اغلب 
مناطق آسیب دیده در زلزله از مراکز درمانی فاصله 
بسیاری دارند. سرحدی خوســتی 26ساله که در 
خوست زندگی می کند، درباره شب زلزله می گوید 
ساعت یک نیمه شــب با لرزش های شدید زمین از 
خواب بیدار شده و دیده تعدادی از خانه ها، به ویژه 
آنهایی که از خشت و چوب ساخته شده بودند، کامال 
ویران شــده اند. او می گوید: »تا ساعت ها مشغول 

خارج کردن اجساد از زیر آوار بودیم.«

خشكسالی و ورشكستگی اقتصادی
والیت کوهستانی پکتیکا که اغلب راه های ارتباطی 
آن صعب العبور و خاکی است، یکی از محروم ترین 
مناطق افغانســتان محسوب می شــود که تنها راه 
امرارمعاش ساکنان آن در برخی موارد، قطع کردن 
غیرقانونی درختان و فروختن چوب آنهاست. البته 
مناطق دیگر افغانســتان نیز شرایط چندان بهتری 

ندارند.
افغانستان پیش از فاجعه زلزله نیز با بحران اقتصادی 
شدیدی روبه رو بود. آنطور که ســازمان ملل اعالم 
کرده، درگیری ها و انباشت چالش های بی شمار که 
عقبه آن به دهه1970 برمی گردد باعث شده بیش 
از نیمی از جمعیت 40میلیونی افغانستان نیازمند 
کمک های بشردوستانه باشند و تقریبا سه چهارم از 

این جمعیت، در فقر مطلق روزگار بگذرانند.
به گفته عبــداهلل عبدالرزاق، رئیس برنامه توســعه 
سازمان ملل )UNDP( در افغانستان، در آمد سرانه 
شهروندان افغانستان که بیش از 550دالر در سال 
بود، به حدود 350دالر در سال کاهش یافته است؛ 
به عبارت دیگر، درآمد سرانه به ماهی 30دالر )کمتر 

از یک میلیون تومان( رسیده است.

ناامنی و حمالت تروريستی
افغانستان عالوه بر فجایع طبیعی و بحران اقتصادی، 
دســتخوش چرخــه بی پایان خشــونت و حمالت 
تروریستی به ویژه از ســوی گروه تروریستی داعش 
اســت. تنها در جریان حمله هفته گذشته این گروه 
به عبادتگاه سیک ها در کابل، 7نفر کشته و ده ها نفر 
دیگر زخمی شــدند. همچنین در جریان حمله این 
گروه تروریستی به نیروهای طالبان در غنی خیل 2تن 
کشته و 28نفر زخمی شــدند. نهادهای بین المللی 
ازجمله شورای امنیت سازمان ملل، اخیرا با اشاره به 
تشدید حمالت تروریستی در افغانستان، نسبت به 
فعالیت القاعده و داعش در این کشور هشدار داده اند. 
این در حالی است که براساس گزارش اخیر فرماندهی 
منطقه ای آمریکا در شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای 
مرکزی )سنتکام(، تهدید ناشی از داعش احتماال در 
ماه های آینده در افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد. 
طبق این گزارش، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و 
بحران انسانی، این احتمال وجود دارد که بخش هایی 
از گروه هــای جمعیتی آســیب دیده غیرنظامی به 

داعش بپیوندند.

تحريم و انزوای بين المللی
تحریم و انزوای بین المللی طالبان نیز مشکلی جدی 

در افغانستان است که وضعیت اسفبار کمک رسانی 
به زلزله زدگان را نیز بحرانی تر کرده است. طالبان با 
درخواست از جامعه جهانی برای کمک، تأکید کرده 
که جامعه بین الملل نباید این مسئله را سیاسی کند. 
طالبان که از زمان قدرت گرفتن مورد تحریم غرب 
به رهبری آمریکا قرار گرفته، همچنین به دنبال آزاد 
کردن منابع ارزی بلوکه شده افغانستان در بانک های 

خارجی است.
در دولت هــای پیشــین افغانســتان نزدیــک به 
75درصــد از بودجــه دولت از محــل کمک های 
خارجی تامین می شــد که بودجه سالمت و درمان 
را نیز دربرمی گرفت و با روی کار آمدن طالبان این 

بودجه ها تقریبا به طور کامل قطع شد.
روزنامــه داون پاکســتان در گزارشــی بــه تأثیر 
انزوای بین المللی طالبان بر روند کمک رســانی به 
زلزله زدگان پرداخته و نوشته: طالبان اکنون کشور 
فقیری را اداره می کند که درگیر خشکسالی شدید، 
گرسنگی گسترده و بحران اقتصادی است؛ کشوری 
که آثار چند دهه جنگ و درگیری در آن به وضوح 
مشاهده می شود. اکنون زلزله محدودیت های دولتی 
را که کامال منزوی است و به شدت با کمبود نقدینگی 

و منابع روبه روست، آشکار می کند.
گرچه کمک های فوری بشردوستانه به افغانستان 
ارسال شده، اما این کشور برای توسعه بلندمدت و 
فراهم کردن زیرساخت های الزم نیاز به حمایت هایی 
دارد که اکنــون با روی کار آمــدن طالبان متوقف 
شــده اســت. تاکنون کشــورهای ایــران، چین، 
پاکســتان، ترکیه و قطر کمک های بشردوســتانه 
خود را به افغانستان ارسال کرده اند. اشلی جکسون، 
کارشناس امور افغانســتان به نیویورک تایمز گفته 
است: »تحریم هایی که بعد از روی کار آمدن طالبان 
در افغانستان اعمال شده، به ورشکستگی اقتصادی 
جدی منجر شده اســت. انزوای طالبان روند ارسال 
کمک های بشردوســتانه ازجمله ارسال تجهیزات 
پزشــکی و غذایی و همچنین کمک به بازســازی 

مناطق آسیب دیده را با مشکل مواجه می کند.«
گفته شده که تاکنون تعداد محدودی بالگرد فرسوده 
توانسته اند به مناطق آسیب دیده برسند و مجروحان 
را به مراکز پزشکی منتقل کنند. جکسون می گوید: 
»پرسش این است که آیا این فاجعه باعث می شود 
تا جامعه جهانی متوجه شود که سیاست هایش چه 
هزینه های ســنگینی را بر مردم افغانستان تحمیل 

کرده است یا خیر.«
عدنان جنید، معاون آســیایی کمیتــه بین المللی 
نجات، نیز در این باره می گوید: »جامعه جهانی باید 
نقشــه راهی را تدوین کند تا از طریق آن در نهایت 
حمایت های خود را از افغانستان از سر گرفته و منابع 

ارزی این کشور را آزاد کند.«

چرخه بی پایان رنج افغانستان
زلزله مرگبار افغانستان در کنار قحطی، خشکسالی، تحریم و ادامه حمالت تروریستی، به آخرین حلقه رنج مردم این کشور 

تبدیل شده است

سهميه بندی گاز در انتظار آلمانی ها
دولت آلمان اعالم کرده که فقط برای 2ماه و نیم ذخیره 

گاز دارد و احتمال سهمیه بندی گاز زیاد است

آژانس بین المللی انرژی به اروپا هشــدار داده که با کاهش 
میزان مصرف بــرق و فعال نگه داشــتن نیروگاه های برق 
هســته ای، خود را برای قطع واردات گاز روســیه در فصل 
زمستان آماده کند. به  گفته این ســازمان، نوساناتی که در 
هفته های اخیر از سوی روســیه در روند گازرسانی به اروپا 
رخ داده، مرحله اول طرح اصلی روســیه برای قطع کامل 
گاز اروپاســت تا مانع تکمیل ذخایر گازی ویژه زمســتان 

کشورهای اروپایی شود.
به نوشته خبرگزاری رویترز، در پی این هشدار، آلمان روز 
پنجشنبه فاز دوم طرح اضطراری گاز خود را که به فاز هشدار 
معروف اســت، به اجرا گذاشــت تا برای کاهش مصرف و 
سرعت بخشیدن به روند ذخیره سازی گاز اقدام کند. آلمان 
بزرگ ترین واردکننده گاز از روسیه است و قطع گاز روسیه 
بدون شک این کشور را با یک بحران جدی روبه رو خواهد 
کرد. گاردین به نقل از کالوس مولر، رئیس آژانس شبکه گاز 
آلمان نوشته است: »اگر روســیه گاز خود را به روی آلمان 
ببندد، فقط می توانیم 2ماه و نیــم دوام بیاوریم.« به گفته 
مولر این دو ماه و نیم هم درصورتی است که ذخایر گاز آلمان 
کامال پر باشند. از این رو آلمان باید آغاز به ذخیره گاز کرده 
و به دنبال تامین کننده های جدید باشد. به گفته مولر ممکن 

است قیمت گاز در آلمان 3برابر افزایش یابد.
آغاز فاز دوم طرح اضطــراری گاز به این معنی اســت که 
تامین کننــدگان گاز اجازه دارند قیمت هــا را با هماهنگی 
با آژانس شــبکه گاز آلمان افزایش دهنــد. به گفته مولر، 
درصورتی که فاز سوم این طرح آغاز شود تبعاتی وحشتناک 
و شدید در انتظار صنعت گاز آلمان خواهد بود زیرا در این 
مرحله گاز سهمیه بندی شده و اولویت مصرف گاز با خانوارها 
خواهد بود، نه صنایع. اگرچه هنوز اجازه افزایش قیمت داده 
نشده، اما دولت آلمان اعالم کرده که درصورتی که کمبود 
گاز و افزایش قیمت انــرژی ادامه پیدا کند، این بند از طرح 

هم اجرایی خواهد شد.

هم اکنون از 27کشــور عضو اتحادیه اروپا، 10کشــور فاز 
اول طرح اضطــراری گاز را در واکنش بــه کاهش جریان 
گاز از روسیه به اجرا گذاشــته اند؛ فازی که خطر بازگشت 
به استفاده از زغال ســنگ به عنوان یکی آلوده ترین منابع 
انرژی در جهان را افزایش می دهد. اتحادیه اروپا همچنین 
به تازگی قراردادی با نروژ به امضا رسانده تا میزان واردات 
گاز را از این کشور افزایش دهد. اتحادیه اروپا تا پیش از آغاز 
جنگ اوکراین یک پنجم گاز مورد نیاز خود را از نروژ تامین 

می کرد.
آلمان وابســتگی زیادی به واردات گاز از روســیه دارد و 
همواره فاصله خــود را از موضوع تحریم گاز روســیه در 
واکنش به حمله این کشور به اوکراین حفظ کرده است. 
حال، روسیه خود پیش دستی کرده و کشورهای اروپایی 
را به بهانه های مختلف از گاز محــروم می کند. گازپروم، 
شرکت ملی گاز روســیه، اوایل ماه جاری میالدی اعالم 
کرد انتقال گاز به آلمان از مسیر خط لوله نورداستریم-1را 
کاهش خواهــد داد. گازپروم همچنین صــادرات گاز به 
ایتالیا و فرانســه را هم کاهش داده است. هفته گذشته 
حجم گاز پمپ شده به نورداستریم-1از سوی گازپروم به 
40درصد ظرفیت خط کاهش پیدا کرد. مسکو تحریم های 
غرب و عدم تامین قطعــات الزم بــرای تعمیر این خط 
لوله را دلیل کاهش ظرفیت اعالم کرده اســت. آلمان با 
هدف تنوع بخشــی به منابع گازی خود به تازگی با قطر 
قراردادی امضا کرده و همزمان قصــد دارد نیروگاه های 
زغال سنگی خود را دوباره فعال سازد؛ باوجود اینکه این 
اقدام، عقبگردی اساسی از طرح های محیط زیستی این 

کشور محسوب می شود.
اگرچه اجرای فاز دوم یا مرحله هشــدار طــرح اضطراری 
گاز آلمان برای خانوارها و شرکت ها ســیگنالی نمادین به 
شــمار می رود، اما نشــانگر آغاز تغییری اساسی در آلمان 
است. داده های جدید نشــان می دهند آلمان در 4 ماه اول 
ســال جاری میالدی، 22درصــد از واردات گاز خود را از 
روسیه کاهش داده، اما همزمان هزینه گاز در همین دوران 

170درصد افزایش یافته است.
در این میان، روسیه اعالم کرده که نورداستریم- 1از چند 
هفته آینده به منظور انجام تعمیرات به مدت 10روز غیرفعال 
خواهد شــد. این به معنی قطع کامل بخش اصلی گاز اروپا 
به مدت 10روز خواهد بود و ممکن اســت روسیه به دالیل 
مختلف این مدت را تمدید کند. در چنین شرایطی قیمت 
انرژی، جهشی بی سابقه خواهد یافت و پرکردن ذخایر گازی 

اروپا دشوارتر خواهد شد.

عبدهللا دوم
پادشاه اردن

اردن بــه طــور فعــال بــا ناتــو همــکاری 
می کنــد و خــود را شــریک ایــن ائتالف 
می داند؛ سال هاســت که اردن شــانه 
به شــانه نیروهای ناتو جنگیده است. 
مــا از تشــکیل یــک ائتــالف نظامــی 
مشــابه ناتــو در منطقــه خاورميانــه 
حمایــت مــی كنيــم. اگــر ايــن ائتــالف 
تشــكيل شــود، مایلــم کشــورهای 
کننــد.  آن مشــارکت  در  بیشــتری 

)الميادين(

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

اوکراین امروز مانند اروپای ویران شده 
از جنــگ جهانــی دوم، بــه يــك طــرح 
مارشال برای بازســازی خود نیاز دارد. 
بازســازی ایــن کشــور میلیاردهــا یــورو 
هزینه به همراه خواهد داشــت و چند 
نســل را در ایــن کشــور در بــر خواهــد 
گرفت. حقیقت این است که مذاکره 
میــان اوکرایــن و روســیه خیلــی دور از 
دســترس اســت زیــرا پوتیــن همچنان 
بــه دیکتــه کــردن صلــح اعتقــاد دارد. 

)يورونيوز(

 عراق در مسير
توافق بر سر انتخاب 

رئيس جمهور و نخست وزير
با تعیین افــراد جایگزین نمایندگان مســتعفی 
جریان صدر در مجلــس عراق و آغــاز مذاکرات 
میان گروه هاي کرد، این کشــور در مسیر توافق 
بر ســر انتخاب رئیس جمهور و نخســت وزیر قرار 
گرفته است. هفته گذشــته، 73 نماینده مرتبط 
با جریان صدر به دســتور مقتدي صدر از مجلس 
استعفا دادند. صدر بعدا اعالم کرد که نمي خواهد 
بخشي از بن بست سیاسي و فساد در ساختار قدرت 
عراق باشــد. نمایندگان جایگزین شده، به ائتالف 
موسوم به چارچوب هماهنگي شیعیان وابسته اند. 
پیش بیني مي شود این ائتالف به زودي بر سر تعیین 
نخست وزیر به نتیجه برســد. طبق قانون اساسي، 
نخست وزیري سهم شــیعیان و ریاست جمهوري 
ســهم کردهاســت. حزب دمکرات کردســتان و 
اتحادیه میهني نیز دور تــازه مذاکرات براي عبور 
از اختالفات و تعیین رئیس جمهور را آغاز کرده  اند. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

سهم کشورهای اروپایی از گاز روسیه

سازمان ملل: ابوعاقله در تیراندازی 
نیروهای اسرائیلی کشته شد

ســازمان ملل متحد اعالم کرد  
اطالعاتی را جمع آوری کرده که 
نشان می دهد، شــلیک مرگبار 
به ســمت خبرنگار فلســطینی الجزیره از سوی 
نظامیان رژیم صهیونیســتی انجام شده است. به 
گزارش رویترز، راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد به خبرنگاران در 
ژنو گفت: تمام اطالعاتی که ما جمع آوری کرده ایم 
با این یافتــه  مطابقت دارد کــه تیراندازی هایی 
که به کشــته شــدن ابوعاقله و زخمی شــدن 
همکارش »علــی صمودی« انجامید، از ســوی 
نیروهای امنیتی اســرائیل بوده و نــه تیراندازی 
کور فلسطینیان مسلح. شیرین  ابوعاقله که یکی 

از خبرنگاران باسابقه شــبکه الجزیره غربی بود، 
40روز قبل هنگام پوشــش حمالت ارتش رژیم 
صهیونیستی در شهر »جنین« به شهادت رسید. 
رژیم صهیونیستي مدعي است او به ضرب گلوله 

فلسطیني ها کشته شده است. 

خط زلزله در افغانستان
با توجه به روند صعودی شمار جانباختگان زلزله والیت های خوست و پکتیکا، این زلزله یکی 
از مرگبارترین زلزله های افغانستان در ۲۴سال گذشــته است. فهرست زلزله های افغانستان 

طی 3دهه گذشته که بیش از ۱۰۰کشته بر جای گذاشته به این شرح است:

هندوکش  
 ۱۹۹۱

 قائن 
 ۱۹۹۷ 

تخار  
فوریه۱۹۹۸  

 تخار
 می ۱۹۹۸ 

هندوکش  
۲۰۰۲

هندوکش  
 ۲۰۱۵

 این زلزله که همزمان در مناطقی از افغانستان، پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی رخ 
داد، موجب کشته شدن ۸۴۸نفر شد.

 زمین لرزه ای 7.۲ریشتری در مرز افغانستان و ایران به وقوع پیوست و جان بیش از 
۱5۰۰نفر را در هر دو کشور گرفت.

زمین لرزه در والیت دورافتاده تخار در شمال شرق افغانستان دست کم ۲هزار و 3۰۰ 
کشته برجای گذاشت که برخی تخمین ها تعداد جانباختگان این زلزله را ۴هزار نفر 

برآورد کردند.

دومین زمین لرزه 6.6ریشتری که حدود 3ماه بعد در والیت تخار رخ داد و جان 
۴7۰۰نفر دیگر را گرفت.

۲زلزله متوالی که در مارس۲۰۰۲ هندوکش را لرزاند و در مجموع موجب مرگ ۱۱۰۰نفر 
شد.

زمین لرزه ای به بزرگی 7/5 ریشتر که یکی از قوی ترین زلزله های تاریخ افغانستان 
محسوب می شود. درمجموع 3۹۹کشته در افغانستان، پاکستان و هند بر جای 

گذاشت و ۲هزارو536 نفر را زخمی و مجروح کرد.
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