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اعضــای بلند پایه حزب دموکرات به دنبال پیدا شــدن 
اسناد طبقه بندی شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
آنها را جابجا کرده بود، واکنش تندی نســبت به این مساله 

امنیت ملی نشان دادند.
نشریه نیوزویک گزارش داد که همزمان با انتقاد گسترده 

دموکرات ها از جو بایدن به علت جابجا کردن اسناد محرمانه، 
دو سناتور ارشد این حزب نیز به جمع منتقدین پیوستند.

ســناتور »دیک دوربین« از ایالــت ایلینویز که در حال 
حاضر دومین عضو بلند پایه دموکرات ها در ســنای آمریکا 
به حســاب می آید روز یکشنبه با حضور در شبکه سی ان ان 

در اینباره به شدت ابراز نگرانی کرد و در مورد پروتکل های 
مورد اســتفاده در کنگره در زمانی که قانونگذاران به موارد 
حساس رســیدگی می کنند، توضیحاتی داد. دوربین گفت: 
زمانــی که صحبت از اعضای کنگره و اطالعات طبقه بندی 
شده به میان می آید، استانداردی وجود دارد که از آن پیروی 
می کنیم. ســناتور ایالت ایلینویز در تشــریح اینکه اسناد 
محرمانه چگونه بررسی می شوند، توضیح داد: درب اتاق من 
بسته است، شخصی که سند را به من می دهد آن را از یک 
کیف قفل شده در می آورد، آن را به من می دهد و در زمانیکه 
من آن را می خوانم مراقب است. زمانیکه خواندن من تمام 
می شود، وی آن را پس می گیرد، آن را داخل کیف می گذارد 
و صحنه را ترک می کند. این شــیوه ای است که ما به دقت 
به این اسناد رسیدگی می کنیم. این سناتور دموکرات پس 
از توصیف این روند، از برخورد بایدن با اسناد فوق محرمانه 
انتقاد کرد و آن را »غیرقابل قبــول« خواند. اخیرا چندین 
ســند طبقه بندی شده که تاریخ آن به زمان معاونت بایدن 
در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما و همچنین دوران 

حضورش به عنوان ســناتور در مجلس سنا بازمی گردد، در 
امالک وابسته به رئیس جمهوری آمریکا پیدا شده است.

برخی از این اسناد که از جمله در اقامتگاه وی در ایالت 
»دالور« پیدا شده، داخل جعبه هایی در یک گاراژ قفل شده 
قرار داشــتند. دوربین برغم انتقاد از بایدن، از شــفافیت و 
همکاری او با بازرسان در این وضعیت تقدیر کرد و آن را یک 
تضاد شدید با برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق 
آمریکا در واکنش به کشف اسناد محرمانه در اقامتگاهش در 

فلوریدا دانست.
»جو مانچین« دیگر ســناتور منتقد نیز درمورد وضعیت 
پیش آمده، گفت که بایدن »باید پشــیمانی زیادی« از این 
شــرایط داشته باشد و همچنین پیشــنهاد کرد که رئیس 

جمهور به اشتباهات خود اعتراف کند.
مانچیــن همچنین دیدگاه دوربین در مورد نحوه برخود 
رئیس جمهوری فعلی و رئیس جمهوری پیشین با شرایط 
مشابه را تکرار و عنوان کرد که نحوه برخورد ترامپ با رسوایی 

کشف اسناد محرمانه »بسیار متفاوت« با رفتار بایدن است.

انتقادات از رئیس جمهوری آمریکا در رسوایی اسناد باالگرفته است

خشم دموکرات ها از بایدن

نخست وزیر سابق انگلیس در بازدید سرزده از پایتخت اوکراین با رئیس 
جمهور و دیگر مقامات این شهر گفتگو کرد.

به گزارش رویترز، بوریس جانســون، نخســت وزیر ســابق انگلیس روز 
یکشــنبه در یک سفر غیرمنتظره از کی یف پایتخت اوکراین بازدید کرد و با 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. وی متعهد شد که 
کشورش تا زمانی که الزم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد. جانسون که 
در ماه ســپتامبر در پی یک سری رســوایی ها، از سمت نخست وزیری کنار 
رفت، در جنگ روســیه و اوکراین تالش کرد لندن را به عنوان متحد اصلی 
کی یف معرفی کند. وی در ســفر به اوکراین از شهرک های بورودیانکا و بوچا 
در حومه پایتخت بازدید کرد. جانســون به شــهردار بوچا گفت: می توانم به 
شما بگویم که انگلیس تا هر زمانی که طول بکشد از اوکراین حمایت خواهد 
کرد. او در سخنان خود گفت: شما پیروز می شوید و همه روس ها را از کشور 
خود خارج خواهید کرد، ولی ما در طوالنی مدت آنجا خواهیم بود و به شما 

در بازسازی کشورتان کمک خواهیم کرد.

قول جانسون برای حمایت از اوکراین
»آنالنا بائربوک« وزیر خارجه آلمان گفت، اگر لهستان بخواهد تانک های 
لئوپارد ۲ ساخت آلمان را به اوکراین بفرستد، برلین مانع آن نخواهد شد.به 
گزارش رویترز ، آلمان ارســال تانک های لئوپارد ۲ به اوکراین را مشروط به 
آن کرده اســت که آمریکا و ســایر متحدان نیز تانک های خود را به کی یف 

ارائه دهند.
آمریکا و نمایندگان حدود ۵۰ کشور روز جمعه در پایگاه هوایی رامشتاین 
در آلمان نشســتی برای بررســی این موضوع برگزار کردند اما نتوانســتند 

موافقت آلمان را برای ارسال تانک هایش به اوکراین جلب کنند.
کشــورهایی مانند لهســتان که تانک های آلمانی را در اختیار دارند برای 

ارسال آنها به اوکراین باید موافقت برلین را جلب کنند.
کشــورهای حوزه بالتیک شــامل لتونی، اســتونی و لیتوانی در تماسی 
مشــترکی با آلمان از دولت برلین خواســتند تانک های لئوپارد ۲ خود را به 
اوکراین بفرستد و با اینکار فشارها بر این کشور برای کمک بیشتر به اوکراین 

را افزایش دادند.

موافقت آلمان با اعزام تانک لئوپارد به اوکراین
تارنمای رادیو و تلویزیون اســتونی خبر داد که وزارت امور خارجه روسیه با 
احضار سفیر این کشور به وی مهلت داد تا ۷ فوریه )۱۸ بهمن( مسکو را ترک 

کند.
این منبع استونیایی افزود که وزارتخانه مذکور سران این کشور حوزه بالتیک 
را متهم کرده که در ســال های اخیر عامدانه روابط فیمابین را تخریب کرده و 
اقــدام اخیر تالین در اخراج ۱۳ دیپلمات و ۸ تکنیســین روس گام دیگری در 

این راستا بوده است.
در واکنش، مسکو تصمیم گرفت تا سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور 

را به کاردار کاهش دهد.
 Margus( ســفارت اســتونی ۶ کارمند دارد و ســفیر آن، مارگوس الیدر

Laidre(، از سال ۲۰۱۸ در این سمت مشغول به کار است.
به نوشــته تارنمای رادیو و تلویزیون استونی، احتمال دارد که سفیر روسیه، 
والدیمیر لیپایف )Vladimir Lipayev(، در واکنش به این اقدام مســکو از 

استونی اخراج شود.

اخراج سفیر استونی از مسکو

نقشه اروپا برای مصادره دارایی های روسیه
روزنامه فایننشال تایمز می نویسد که »شارل 
میشل« رئیس شورای اروپا از رهبران اتحادیه 
اروپا خواسته است به پیشبرد مذاکرات درباره 
مدیریت ۳۰۰ میلیارد دالر دارایی توقیف شده 

روسیه برای بازسازی اوکراین کمک کنند.
در گــزارش ایــن روزنامه آمده اســت که 
درحالی که میزان خســارت ها در کشور جنگ 
زده اوکراین روز به روز بیشــتر می شود، شارل 
میشــل گفته است که پیشنهاد مدیریت فعال 
دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را 
با هدف سودآوری و استفاده از آن در تالش های 

بازسازی اوکراین ارائه داده است.
رئیس شــورای اروپا با بیان اینکه این اقدام 
باید در راستای اصول قانونی انجام شود، افزود: 
انتظار دارد رهبران اتحادیه اروپا »انگیزه« این 
مذاکــرات را ایجاد کنند. با وجود موانع قانونی 
در توقیف دارایی ها، »عالقه سیاسی جدی برای 

پیشرفت در این زمینه« وجود دارد.
در روزهــای آغازیــن درگیری روســیه و 

اوکرایــن، اتحادیــه اروپــا و متحدانش صدها 
میلیــارد دالر از ذخایر ارزی در حســاب های 
خارج از کشور بانک مرکزی روسیه را مسدود 
کردند. مسکو سپس اعالم کرد که تحریم بانک 
مرکزی روســیه باعث شــده که حدود ۳۰۰ 
میلیارد دالر از ذخایر ارزی خارجی این کشور 
مسدود شود. مقام های اتحادیه اروپا و نهادهای 
وابســته به آن از جمله جوسپ بورل دیپلمات 
ارشد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
ســپس پیشــنهاد توقیف دارایی ها به منظور 

بازسازی اوکراین را ارائه کردند.
کی یف، بروکسل و بانک جهانی، سپتامبر 
)شــهریور( گذشته هزینه بازســازی اوکراین 
را زیــر ۳۵۰ میلیارد دالر بــرآورد کردند اما با 
توجه به ادامه حمالت و تخریب زیرساخت های 
برق و منازل مسکونی، به نظر می رسد به مبالغ 

بیشتری برای بازسازی این کشور نیاز هست.
کمیسیون اروپا، اواخر سال گذشته میالدی 
)۲۰۲۲( ایده تبدیل دارای های مســدود شده 

روســیه به یک صندوق حمایتــی را ارائه داد 
که می توان از ســود آن برای پرداخت هزینه 

بازسازی اوکراین استفاده کرد.
بــه پیشــنهاد بروکســل، در ایــن طرح، 
دارایی های اولیه به طور دائم مصادره نمی شوند 
و در صــورت امضــای توافــق صلــح، امکان 

بازگرداندن آن به روسیه وجود دارد.
دعوت میشــل از کشــورهای اتحادیه اروپا 
برای مدیریت دارایی های توقیف شــده روسیه 
در حالی انجام می شود که شک و تردید زیادی 
بین برخی از کشورهای عضو درخصوص امکان 
تطابــق آن با قانون وجود دارد و آنها هشــدار 
می دهنــد که هر گونه اقدام در این زمینه باید 
با هماهنگی دقیق بین متحدان اروپایی انجام 

شود.
برخــی از مقام هــای اتحادیــه نیز چنین 
استدالل می کنند که این می تواند مخاطراتی 
ایجاد کند و با برانگیختن ابهاماتی درخصوص 
امنیت ذخایر خارجــی، خطرات ثبات مالی را 

افزایــش دهد. همچنین ممکن اســت نیاز به 
قوانین جدیــدی در حوزه های قضایی مرتبط 
با مســدود کردن دارایی ها از جمله در آمریکا 
داشته باشــد. به نوشته فایننشال تایمز، بحث 
بر سر مدیریت دارایی های مسدود شده دولتی 
روسیه همزمان با تالش هایی در کمیسیون اروپا 

برای تسهیل توقیف دارایی های اولیگارش های 
تحت تحریم این کشور مطرح شده است. یکی 
از نکات کلیدی در این امر اطمینان دادن درباره 
این مساله است که دور زدن تحریم ها یک جرم 
در اتحادیه اروپا محسوب می شود؛ موضوعی که 

توقیف دارایی ها را آسان تر می کند.

نخست وزیر اسرائیل زیر فشار اعتراضات صدها هزار نفری 
مخالفان در سرزمین های اشغالی، از مواضع تند گذشته خود 
برای اصالحات قضائی تاحدی عقب نشــینی کرد و نرمش 
نشان داد و از تالش خود برای جلب رضایت مخالفان سخن 
گفت. روزنامه »تایمز اسرائیل« نوشت: »بنیامین نتانیاهو« 
در دیدار با »جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریکا 
اعالم کرده که الیحه اصالحــات قضائی را برای جلب نظر 
مخالفان تعدیل خواهد کرد. براســاس گــزارش تلویزیون 
اســرائیل، نتانیاهو به سالیوان اطمینان داد که تنها با جلب 
نظر اکثریت اعضای کنســت )پارلمان( ایــن رژیم، الیحه 
اصالحات قضائی را اجرایــی خواهد کرد. مخالفان نتانیاهو 
وی و اعضای کابینه  را متهم می کنند که برای بسته شدن 
پرونده های فســاد خود در دیوان عالی رژیم صهیونیستی، 

اصالحات قضائی را در دســتور کار قرار داده اســت. شنبه 
شب گذشــته بود که بیش از ۱۳۰ هزار اســرائیلی در دو 
تظاهرات در تل آویو علیه اصالحات قضایی »یاریو لیوین« 
وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات اعتراضی 
زدند. لیویــن تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین الزم برای 
انجام اصالحات در سیســتم قضایی اسرائیل معطوف کرده 
تا آن را در پایان ژانویه به کمیســیون قانون گذاری و قانون 
پاییه در کنست ارسال کند. در همین رابطه روزنامه »تایمز 
اسرائیل« گزارش داد که لیوین چهارشنبه سه هفته پیش 
از »اصالحات جامع و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم 
قضایی و قانونی اسرائیل« خبر داد؛ اصالحاتی که در صورت 
تصویب، می توان گفت، ریشه دار ترین تغییرات در سیستم 

حکمرانی در رژیم اسرائیل است.

به دنبال افشــای یک توافق محرمانــه مبنی بر ایفای 
نقش همسرنخست وزیر اسرائیل در انتصاب ها، نتانیاهو در 
جریان جلسه دادگاه وجود چنین توافقی را تکذیب کرد.

»بنیامین نتانیاهو« همســر »ســاره نتانیاهو« دیروز 
در جریان جلسه دادگاه در شــهر »ریشون لتسیون« در 
مرکز اراضی اشــغالی گفت که اخبار منتشر شده درباره 
توافق محرمانه ای که به همســرش اجازه تاثیرگذاری در 
انتصاب هــا و تصمیم گیری های کابینه را می دهد، صحت 

ندارد.
وی در ایــن باره گفت: هیچ توافــق محرمانه ای وجود 
نداشــت. همه اینها یک دروغ، یــک قصه خیالی بزرگ و 

شرم آور است.
نتانیاهو و ساره در جلســه دادرسی شهادت دادند که 

توسط وکیل دیوید شــیمرون یکی از دستیاران نتانیاهو 
علیه مردی تشــکیل شد که پیشــتر ادعا می کرد توافقی 
محرمانــه را دیده اســت که بــر اســاس آن، نتانیاهو به 
همســرش اجازه داده تا انتصاب ها را تأیید کند، شهادت 
داده اســت. ساره نتانیاهو نیز در جریان این جلسه گفت: 
۳۰ ســال اســت که صحبت هایی را در مورد توافقی بین 
من و همسرم می شنوم؛ توافقی که وجود نداشته و هرگز 
اتفاق نیفتاده اســت و هر بار نــام وکیل دیگری را مطرح 
می کنند. ۱۸ دی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت 
بــه نقــل از آویگدور لیبرمــن وزیر دارایی ســابق رژیم 
صهیونیستی و رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« فاش کرده 
بود که ســاره نتانیاهو در بســیاری از انتصاب های دولتی 

نقش داشته است.

کتمان نقش »ساره نتانیاهو« در انتصابات کابینه اسرائیلعقب نشینی نتانیاهو مقابل مخالفان اصالحات قضایی

پلیس پرو به دانشــگاهی در لیما، پایتخت 
هجوم برده و با شکستن در ورودی با خودروی 
زرهــی به پرتاب گاز اشــک آور و بازداشــت 
بیش از ۲۰۰ تن اقــدام کرد که در اعتراضات 
ضد دولتی حضور داشــتند. به نوشته روزنامه 
گاردین، تصاویر منتشر شده نشان می دهد که 
ده ها تن از معترضان در دانشگاه سن مارکوس 
بــه صورت روی زمین خوابیده اند، پس از آنکه 
پلیس به صورت ناگهانی وارد دانشــگاه شــد. 
دانشجویان نیز گفته اند که پلیس آنها را مورد 
ضرب و شتم قرار داده و آنها را مجبور کرده تا 
از خوابگاه های خود خارج شوند. یورش پلیس 
به این دانشگاه که قدیمی ترین دانشگاه در قاره 

آمریکاست، جدیدترین اقدامات خشونت آمیز 
علیه معترضان به دولــت دینا بلوآرته، رئیس 
جمهوری پرو اســت. معترضان در اعتراضات 
شــش هفته ای خــود خواهــان برکناری وی 
شــده اند و این اعتراضات تاکنون باعث کشته 
شــدن ۶۰ تن نیز شده و دســتکم ۵۸۰ تن 
زخمی و بیش از ۵۰۰ نفر هم دستگیر شده اند. 
در میانه اعتراضات و مسدودسازی راه ها در اکثر 
مناطق پرو که باعث اختالل در رفت و آمد نیز 
شــده، مقام های پرو دستور دادند که تا اطالع 
ثانوی شهر توریستی »ماچو پیچو« نیز تعطیل 
شود. وزارت گردشگری پرو اعالم کرد، به این 
منظور تیم های امدادی بیش از ۴۰۰ گردشگر 

را از این امکان تاریخی خارج کردند.
ایــن وزارتخانــه در توئیتی نوشــت: ۴۱۸ 
گردشگر خارجی و داخلی از داخل شهر ماچو 

پیچو به کوسکو منتقل شدند.
اعتراضات در پرو اوایل دسامبر ۲۰۲۲ و در 
حمایت از پدرو کاستیو، رئیس جمهوری برکنار 
شده این کشور آغاز شد اما به سرعت به سمت 
درخواســت برای برکنــاری بلوآرته، تعطیلی 

کنگره و برگزاری انتخابات جدید سوق یافت.
بسیاری از افرادی که در اعتراضات دستگیر 
شــدند از شــهرهای جنوبی برای شرکت در 
اعتراضــات در لیما، پایتخت آمــده بودند. در 
این میان، دفتر کمیسیونر حقوق بشر سازمان 

ملل نیز در بیانیه ای در توئیتر از مقام های پرو 
خواســت تا قانونی و متناســب بودن مداخله 
پلیس را بررســی کند. این دفتر همچنین بر 

اهمیت حضور دادســتان ها که در نخســتین 
ساعات یورش پلیس به دانشگاه غیبت داشتند، 

تاکید کرد.

حمله پلیس پرو به دانشگاه لیما و بازداشت گسترده دانشجویان

اعالم زمان انتخابات ترکیه
»رجب طیــب اردوغان« رئیس جمهــوری ترکیه اعالم کــرد که انتخابات 
زودهنگام ریاست جمهوری یک ماه زودتر که پیشتر تعیین شده بود، در ۱۴ ماه 

می)۲۴ اردیبهشت( برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز،ائتالف ۶ حزب »اپوزیســیون« برای رقابت با »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه در سایه بحران شدید اقتصادی و برخی تغییرات 
در قوانین در این کشــور، شرایط متفاوتی را نســبت به گذشته برای انتخاباتی 
پارلمانی و ریاست جمهوری پیش روی ترکیه رقم زده است. خبرگزاری بلومبرگ 
در گزارشی به بررسی اجمالی فضای انتخابات ترکیه در سایه رقابت حزب حاکم 
و احزاب اپوزیســیون پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری ترکیه که تقریباً قدرت 
مطلــق را در دســت دارد، به دنبال یک دوره دیگر ریاســت جمهوری از طریق 
انتخابات اســت هر چند با توجه به بحران اقتصادی در این کشور، نظرسنجی ها 
نشان از این دارد که این رقابت می تواند۲۰ سال حاکمیت »رجب طیب اردوغان« 
را که طوالنی ترین در نوع خود در این کشور است، در معرض تهدید قرار دهد.

نرخ تورم در ترکیه در ماه دسامبر حدود ۶۴ درصد بود که در پی باالترین نرخ 
تورم ۲۴ ساله در این کشور، به ۸۵.۵ درصد در ماه اکتبر رسید، این رقم دومین 

نرخ باال در میان اقتصادهای نوظهور پس از آرژانتین بحران زده تلقی می شود.
اگرچه ائتالف احزاب۶ گانه اپوزیســیون هنوز نامزد ریاســت جمهوری خود 
را اعالم نکرده امــا »کمال قلیچدار اوغلو« رهبر بزرگترین حزب جریان مخالف 

)حزب جمهوری خواه خلق( اکنون در صدر قرار دارد.
اگرچه او به اندازه »اکرم امام اوغلو« شــهردار اســتانبول محبوبیت ندارد، اما 
امام اوغلو اخیرا به اتهام توهین به مسئوالن انتخابات، به دو سال و ۷ ماه حبس 
محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر، از فعالیت سیاسی محروم 
خواهد شد. در همین حال مخالفان، اردوغان را متهم می کنند که بر قوه قضائیه 
برای جلوگیری از نامزدی رقبایی مانند امام اوغلو تأثیر گذاشته است؛ اتهامی که 

دولت آن را رد کرده است.

ویژه

دردسر فرار مالیاتی رئیس حزب محافظه کار انگلیس
خودداری »ناظم زهاوی« )Nadhim Zahawi( رئیس حزب محافظه کار 
انگلیس از پذیرش اســتعفا به خاطر جنجال بر ســر مسائل مالیاتی اش، ریشی 
ســوناک نخست وزیر این کشور را با دردسر جدیدی مواجه کرده است. روزنامه 
گاردین نوشــت: این جنجال ها به دلیل مالیات هایی اســت که ناظم زهاوی در 
گذشته از پرداخت آنها خودداری کرده است و اکنون برخی نخست وزیر انگلیس 
را به دلیل خودداری از اخراج این مقام حزب محافظه کار به عملکرد »ضعیف« 
متهم می کنند. زهاوی رئیس حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس است و پیش 
از این رئیس خزانه و وزیر آموزش این کشور بوده است. درحالی که حزب کارگر و 
برخی از نمایندگان حزب محافظه کار، موضوع برکناری زهاوی را مطرح کرده اند 
یکی از نزدیکان او گفته »وی مطلقا قصد استعفا ندارد.« سوناک به دلیل تصمیم 
خود برای انتصاب زهاوی در اکتبر گذشته تحت فشار قرار دارد. گفته می شد این 
نماینده حزب محافظه کار از شهر استراتفورد در زمانی که وزیر خزانه داری بود، 
اختالفات بر سر مالیات هفت رقمی خود را که بخش اعظمی از آن شامل جریمه 

می شد، با اداره درآمد و گمرگ سلطنتی )HMRC( تسویه کرده است.
»آنجال راینر« )Angela Rayner( معاون رهبر حزب کارگر، موضع زهاوی 
را در مقاومت در برابر استعفا »غیرقابل دفاع« خوانده و گفته است، امتناع سوناک 

از اخراج وی نشان می دهد که نخست وزیر تا چه اندازه ضعیف است.
برخی دیگر از اعضای ارشد حزب اپوزیسیون انگلیس نیز از سوناک خواستند 
که به ســرعت عمل کند. جاناتان رینولــدز )Jonathan Reynolds( عضو 
پارلمان انگلیس از حزب کارگر روز دوشــنبه گفت: »خطری که وجود دارد این 
است که مردم فکر می کنند همه سیاست ها و حیات سیاسی آنها این چنین اداره 
می شود. این موضوع آبروی کشور را از بین می برد و اعتماد مردم به نظام سیاسی 

را تضعیف می کند.«
شــبکه خبری بی بی ســی در این زمینه گزارش داد: زهاوی مدعیست در 
دورانی که وزیر خزانه داری بوده جریمه ناشی از مالیات های پرداخت نشده خود 

را به اداره درامد و گمرک سلطنتی پرداخت کرده است.
وی می گوید تیمی که پرونده او را بررســی کرده اند به این نتیجه رسیده اند 
اشــتباهی غیرعمدی اما ناشی از بی دقتی رخ داده است. حزب کارگر از سوناک 
می خواهد درباره اطالعش از ســوابق مالیاتی رئیس حزب محافظه کار شــفاف 
ســازی کند. این حزب دفاع زهاوی را غیرقابل قبول توصیف کرده است. زهاوی 
روز شنبه گفت پرداخت هایی برای حل اختالفات بر سر مالیات هایش داشته است 
اما گفته می شــود این مبالغ مربوط به جریمه مالیات های پرداخت نشــده بوده 
است. با این حال حتی این موضوع هم هنوز تایید نشده است. بی بی سی نوشت: 
مالیات های پرداخت نشــده مربوط به سهام رئیس حزب محافظه کار در شرکت 
نظرسنجی یوگاو است که در سال ۲۰۰۰ قبل از اینکه نماینده پارلمان شود، آن 
را تاسیس کرد. زهاوی میزان جریمه خود و همچنین ارزش کل تسویه حساب 

نهایی خود با اداره درامد و گمرگ را تایید نکرده است.

کالس های درس پنهانی دختران افغانستان 
با وجود ممنوعیت طالبان

دختران افغانســتانی هر روز صبح مخفیانه در منزلــی در یکی از فقیرترین 
محله هــای کابل برای آموزش جمع می شــوند در حالی که میلیون ها دختر در 

سراسر جهان به آسانی این کار را انجام می دهند.
به گزارش ایســنا، ســایت الحره در گزارشــی نوشــت: »در حالی که امروز 
)سه شنبه( روز جهانی آموزش اســت، افغانستان تنها کشور جهان است که در 
آن دختران از رفتن به مدرســه منع می شــوند. این در حالی است که یونسکو 
که محدودیت های اعمال شــده بر آموزش و یادگیری را حمله به کرامت انسانی 
توصیف کرده بود، گفتمان امسال خود را به دختران و زنان افغان اختصاص داد.

طالبان مدت کوتاهی پس از به دســت گرفتن قدرت در افغانســتان در اوت 
۲۰۲۱، بیشــتر دبیرستان های دخترانه این کشــور را تعطیل کرد و به دختران 
افغان اجازه نداد بیشــتر از کالس ششــم درس بخوانند، این ممنوعیت با وجود 
درخواست های بین المللی برای لغو آن، نزدیک به ۵۰۰ روز است که ادامه دارد.  
در  حالی که بیشــتر مدارس دولتی و خصوصی دختران در افغانستان خالی 

مانده اند، کالس های درس پنهانی در این کشور در حال گسترش هستند.
مدرسه مخفی در کابل بخشی از شبکه ای از هشت مدرسه در پنج شهر است 
که تحت حمایت یک ســازمان افغانی به نام»SRAK« قرار دارد، این سازمان 
طبق آنچه در سایتش اعالم کرده، در مناطقی فعالیت دارد که بیشترین آسیب را 
از ممنوعیت مدارس دختران دیده اند،»SRAK« در زبان پشتو به معنای اولین 
پرتوی نور صبح است. پرستو که به دالیل امنیتی درخواست کرد تنها نام اولش 
استفاده شــود، از جمله بنیانگذاران این مدارس است، او گفت: مدت کمی بعد 
از کنترل طالبان بر افغانســتان، تماس هایی از طرف معلم های زن دریافت کردم 
که برای راه اندازی مدارسی مخفی کمک می خواستند، در دوره ریاست جمهوری 

اشرف غنی در حوزه آموزش تجربه داشتم بنابراین کار را شروع کردم.
پرستو افزود: راه اندازی مدارس کار سختی نبود چون زنان و کودکان پیش ما 

می آمدند و کمک می خواستند.
او از طرق روابطی که داشــت، زیرزمین، پذیرایــی و اتاق خواب  خانه ها را به 
کالس درسی برای معلمان زن و دختران دانش آموزی تبدیل کرد که حاضر بودند 

برای آموزش هر خطری را بپذیرند.
رحیله، معلم سابق ریاضیات که داوطلبانه در این مدرسه کار می کند، گفت: 
زمانی که طالبان مدارس دختران را تعطیل کرد، به شدت افسرده شدم؛ اما کمی 
بعد همســایه ها از من در دروس ریاضی کمک خواستند، متوجه شدم که من و 
دختران دانش آموز به یکدیگر نیاز داریم و ما به یکدیگر امید می بخشیم. خیلی 
زود خانه ام به دلیل تعداد زیاد دختران دانش آموز پر شد، در آن مقطع با پرستو 
آشنا شدم و او به من در اجاره کردن اتاق بزرگ خانه ای در کابل کمک کرد و من 
به همراه دو معلم دیگر کار تدریس روزانه ســه ساعت ریاضیات، زبان انگلیسی، 

علوم و دیگر دروس برای نزدیک به ۱۰۰ دختر را آغاز کردیم.
کامیال، دختر ۱۸ ســاله افغان و از دانش آموزان رحیله که به شــیمی و زبان 
انگلیســی عالقه مند است و می خواهد در آینده وکیل شود، اگر مدارس تعطیل 
نشــده بودند، به زودی دوره دبیرستان را تمام می کرد؛ اما اآلن آموزش را از سر 

گرفته تا این تعطیلی را جبران کند.
نزدیــک به ۲۵۰ زن افغان که در دهه نود به دلیل ممنوعیت آموزش به زنان 
توســط طالبان، از تحصیل بازمانده بودند نیز اکنون خواندن و نوشتن را در این 
کالس های پنهانی آموزش می بینند. آموزش در این مدارس رایگان است، بیشتر 
 SRAK  خانواده ها توان پرداخت هزینه های آموزش را ندارد و اعضای سازمان
و حامیان مالی آنها هزینه های اجاره و تجهیزاتی همانند لپ تاپ و دیگر وســایل 

را می پردازند.

پولیتیک

رویداد

پافشاری مکرون بر افزایش سن بازنشستگی

طرح اصالحات دولت فرانســه بــر قانون و 
افزایش ســن بازنشســتگی تاکنون شهرهای 
بزرگ و کوچک این کشور را به صحنه برگزاری 
دو اعتراض گســترده تبدیل کرده و همچنین 
اعتصــاب و ادامه اعتراض ها نیــز برنامه ریزی 

شده است، با این حال به نظر می رسد دولت به 
اجرای این طرح مصمم است. سراسر فرانسه روز 
پنجشنبه به دعوت اتحادیه های کار و کارگری و 
روز شنبه به دعوت اتحادیه های مرتبط با جوانان 
صحنه اعتراض گسترده به طرح اصالحات قانون 

بازنشستگی دولت امانوئل مکرون بود. مکرون 
که روز پنجشنبه در خارج از فرانسه و در اسپانیا 
به ســر می برد در واکنش به این اعتراضات از 
طرح اصالحات دفاع و بر اجرای این طرح که آن 
را »عادالنه، مسئوالنه و منصفانه« خواند تاکید 
کرد. وی همچنین با اشاره به سن بازنشستگی 
در اســپانیا و آلمان که قرار اســت به ترتیب تا 
ســال ۲۰۲۷ و ۲۰۲۹ میــالدی به ۶۷ ســال 
برســد، گفت: به هر کشور اروپایی دیگری نگاه 
کنید متوجه تغییرات اندک نظام بازنشستگی 
در فرانسه خواهید شــد. وی افزود: قوه مجریه 
اصالحات خود را »با احترام، روحیه گفتگو، اما 
عزم و اراده و روحیه مســئولیت پذیری« ادامه 
خواهــد داد. مکرون و در پــی برگزاری تجمع 
روز شنبه پس از پایان شــورای وزرای فرانسه 
و آلمان که در الیزه برگزار شد، بر »تالش برای 
متقاعد کردن« و »پیش بردن« طرح اصالحات 
تاکید کرد. وی به خبرنگاران گفت: ما نیازهای 

خود را می دانیم. مشــخص اســت که من باید 
ســن بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۱ به ۶۵ سال 
افزایــش دهم. )...( باید پیش از آن تغییراتی را 
ایجاد کرده باشیم. باید با میل به متقاعد کردن 
و پیشــبرد کشور، به جلو حرکت کرد و متعهد 
بود. رئیس جمهوری فرانســه با تاکید بر اینکه 
انتخاب مجددش به این اصالحات مشــروعیت 
داده است، گفت: من به وظایف و مسئولیت های 
جمعی و فردی اعتقاد دارم. همچنین سخنگوی 
دولت مکرون در گفت وگو با شبکه خبری »ب. 
اف.ام«، گفت: تعداد معترضان به اصالح قانون 
بازنشســتگی هیچ چیز را بــرای دولت تغییر 
نمی دهد. الیویه وران افــزود: تعداد معترضان 
۷۰۰ هــزار نفر باشــد یا یک میلیــون و ۳۰۰ 
هزار نفر، چیزی را برای ما تغییر نمی دهد. این 
در حالی اســت که کنفدراســیون عمومی کار 
)CGT( بزرگترین اتحادیه کارگری فرانســه 
تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را بیش از ۲ 

میلیون نفر اعالم کرد. دولت اما این آمار را یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعالم می کند. در حالی 
که برخی چهره های سیاسی همراه با معترضان 
از لــزوم صرفنظــر کردن دولــت از اصالحات 
مدنظــرش ســخن می گوینــد، وران هرگونه 
احتمال برای باز پس گیری پیش نویس طرح را 
که قرار است در شورای وزیران مطرح شود، رد 
کرد. تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته توسط 
موسسه »الب« نشان می دهد که ۴۴ درصد از 
مخالفان اصالحات بازنشستگی، بیزاری خود از 
این پروژه را به دلیل ماهیت »غیرمنصفانه« آن 
اعالم می کنند و ۶۶ درصد مردم نیز با این قانون 
مخالفند. موفقیت اتحادیه ها به جلب مشارکت 
مردم و متقاعد کردنشان به حضور در اعتراضات 
ســبب شــد تا آنها یک فراخوان اعتصاب در 
پاالیشگاه ها را برای روزهای آتی و یک فراخوان 
بــرای اعتراضات خیابانی را هــم برای روز ۳۱ 

ژانویه )۱۱ بهمن( منتشر کنند.


