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گروه سیاسی- حسین ناصری: وضعیت 
سیاســی و امنیتی اســرائیل به بی سابقه ترین 
شکل ممکن وخیم است. هزاران تن از ساکنان 
ســرزمین های اشــغالی برای چندمین هفته 
متوالی، شنبه شــب در تل آویو،حیفا و تعداد 
دیگری از شــهرهای ســرزمین های اشــغالی 
علیه آنچه آنها »کودتای سیاسی« می خوانند، 
علیه دولت افراطــی بنیامین نتانیاهو اعتراض 
تظاهرات  شمار  کردند.رسانه های صهیونیست 
کنندگان را ده ها هزار نفر برآورد کرده اند. شنبه 
هفته گذشته نیز دست کم ۱۱۰ هزار اسرائیلی 
تنها در تل آویــو در تظاهرات علیــه نتانیاهو 

شرکت کردند.
بــه موازات بحــران سیاســی در دل رژیم 
صهیونیستی ، افزایش تنش اسرائیل با نیروهای 
مقاومت فلســطینی هم بحران فزاینده ایجاد 
کرده است. اپوزیسیون اسرائیل به ویژه »یائیر 

الپیــد« می گویند چهره هــای افراطی کابینه 
نتانیاهو همانند »بن گویر« منجر به تشــدید 
بحران امنیتی و افزایش احتمال شــکل گیری 
انتفاضه شده اند. برخی محافل داخلی اسرائیل 
هم می گویند که نخســت وزیر فاسد آنها برای 
فرار از محاکه به دنبال تشدید تنش با فلسطین 

و حتی ایران است.
شنبه های اعتراض

شنبه های سرزمین های اشغالی به روزهای 
سیاه »بنیامین نتانیاهو« تبدیل شده است. این 
تظاهرات برای چهارمین شنبه پیاپی از سوی 
اپوزیسیون رژیم صهیونیســتی علیه نتانیاهو 
برگزار شــد، اپوزیســیون به شــکل خاص به 
انحصار قدرت در دستان نتانیاهو و همپیمانانش 
و قوانین حقوقی که قصذ تصویب آنها را دارد، 

معترض هستند.
شــنبه گذشــته نیــز حــدود ۱۰۰ هزار 

شهرک نشــین اســرائیلی در تظاهراتــی که 
یکــی از بزرگترین تجمع های سیاســی اخیر 
شهرک نشــین ها بود و در خیابــان »کابالن« 

تل آویو برگزار شد، شرکت کردند.
صدها هزار شهرک نشــین صهیونیست در 
اعتراض به تندروی ها، اقدامــات غیرقانونی و 
جوالن کابینه افراطی راست گرایان اسرائیلی به 
خیابان ها می آیند و تا سرنگونی حزب »لیکود« 

و متحدانش، قصد تداوم اعتراضات را دارند.
معترضان در مخالفت بــا آنچه کودتا علیه 
حکومت رژیم صهیونیستی خوانده می شود، به 
خیابان ها آمدند؛ اشاره آنان به طرح یاریو لیوین 
وزیر دادگستری دولت نتانیاهوست که مدافع 
پروژه جنجال برانگیز اصالح نظام قضایی است.

لیوین تمرکز خــود را بر تهیه طرح قوانین 
الزم برای انجام اصالحات در سیســتم قضایی 
اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه 

به کمیسیون قانون گذاری و برای تغییر قانون 
اساسی در کنست بفرستد.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که لیوین 
چهارشــنبه گذشــته از »اصالحات جامعه و 
گســترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی 
و قانونی اســرائیل« خبر داد، اصالحاتی که در 
صورت تصویب، می توان گفت که ریشــه دار 
ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل 

است.
براساس گزارش این رســانه، تغییراتی که 
لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست 
مشــخص کرد، بشــدت از قدرت دیوان عالی 
اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد 
داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و 
همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران 

حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.
ایهود اولمرت نخســت وزیر اســبق رژیم 

صهیونیســتی سه شنبه افشــا کرد که تالش 
نتانیاهو و حزب وی برای اصالحات در دستگاه 
قضایی که صهیونیســت ها از آن به کودتا علیه 
این دســتگاه یاد می کنند، برای تبرئه بنیامین 

نتانیاهو از محاکمه است.
ســخنان اولمرت مبنی بر تالش هواداران 
نتانیاهو برای نجــات وی از محاکمه درحالی 

است که وی در چندین پرونده متهم است.
پرونده هایی که در رســانه ها بــه »پرونده 
 »۴۰۰۰« و   »۳۰۰۰«  ،»۲۰۰۰«  ،»۱۰۰۰

معروف شده است.
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی دستکم 
بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاســخ داده 
که عالوه بر پرونده های مذکور، پرونده فســاد 

مالی همسرش نیز در میان آنهاست.
نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم 
است که حدود ۳۰۰ هزار دالر رشوه به عنوان 
هدیه از ســرمایه داران یهودی دریافت کرده 

است.
بــر اســاس پرونــده مزبــور، نتانیاهو به 
کالهبرداری، فریــب کاری و خیانت در امانت 

متهم شده است.
»یونتان َحسون« به عنوان یکی از شاهدان 
این پرونده طی شهادت های خود تاکنون ابراز 
داشته که »ما معموال برای نتانیاهو و همسرش 
ســیگار گران قیمــت و مشــروبات الکلی و 

کیف های شیک و گرانبها می خریدیم.«
در پرونــده ۲۰۰۰ نیز نخســت وزیر رژیم 
جعلی اســرائیل، متهم بــه زد و بند با »ارنون 
مــوزس« صاحــب امتیــاز روزنامــه معروف 
»یدیعوت آحارونــوت« بوده تا گزارش و اخبار 
مثبــت از او و فعالیت هایــش در این روزنامه 
داده شود و روزنامه خصوصی »اسرائیل هیوم« 
)اسرائیل امروز( یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت 

از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.
پر ســر و صداترین پرونــده نتانیاهو اما به 
پرونــده ۳۰۰۰ برمی گردد که مربوط به خرید 
ســه زیر دریایی از آلمان اســت و در ســال 
۱۳۹۵ جنجال زیــادی به راه انداخت و برخی 
نمایندگان کنســت )پارلمان( و سیاستمداران 
اســرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید 
قرار دادند. پرونده موســوم بــه ۴۰۰۰ نیز به 
مسأله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با مالک شرکت مخابراتی »بیزک » که صاحب 
امتیاز پایگاه خبری »والال« است، باز می گردد 
که بر اســاس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، 
وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.
نتانیاهــو در ایــن پرونــده متهم اســت 
کــه میلیون هــا دالر تســهیالت مالــی در 
اختیــار »شــاؤول الویچ« مالک این شــرکت 
قــرار داده اســت تــا پایــگاه خبــری والال 
 رســانه زیر نظر این شــرکت از نخســت وزیر 

و خانواده اش حمایت رسانه ای کند.

مخالفان نخست وزیر اسرائیل بازهم به خیابان آمدند

مصیبت نتانیاهو در »شنبه های اعتراض«

»اوالف شولتز« صدراعظم آلمان گفت که ما از ۲۴ فوریه 
۲۰۲۲ )پنجم اسفند ۱۴۰۰( با پایان یک دوره مواجه شدیم.

ما دیگر با روسیه همکاری نداریم.
به گزارش ایرنا، شولتز شنبه در گفت وگو با کنسرسیوم 
رســانه ای GDA در آمریــکای التین اظهــار کرد: برلین 
توانســته است فورا خود را با مساله عدم همکاری با روسیه 
تطبیق دهد. صدراعظم آلمان افــزود که برلین »در مدت 
چند ماه« توانســت نظام انرژی خود را متحول کرده و »از 
نفت، گاز و زغال سنگ روسیه مستقل شود.« وی گفت: ما 
در حال تالش برای کاهش وابستگی یکجانبه اقتصاد خود 
هســتیم. شولتز که شنبه برای ســفر به آرژانتین، شیلی و 

برزیل عازم آمریکای التین شد، خاطر نشان کرد که در این 
سفر به موضوع همکاری در زمینه انرژی خواهد پرداخت.

وی تاکید کرد: ما خواهان همکاری با کشورهای آمریکای 
التیــن و کارائیــب در حوزه های انرژی هــای تجدیدپذیر، 
هیدروژن ســبز و تجارت مســئوالنه در زمینــه مواد خام 
هستیم. آلمان در چارچوب همکاری با اتحادیه اروپا و گروه 
هفت بر خرید گاز و نفت از روسیه سقف قیمتی تعیین کرده 
است. این کشور همچنین کمک های گسترده ای به اوکراین 
در درگیری نظامی با روسیه ارائه کرده است که از آن جمله 
می توان به موافقت برلین با ارسال تانک های مدرن لئوپارد 

۲ به کی یف اشاره کرد.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ســابق آمریکا با بیان 
اینکه جو بایدن دنیا را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار 
داده اســت، وعده داد که در صورت بازگشــت به ریاست 
جمهوری با اعمــال زور، صلح را احیا خواهد کرد. ترامپ 
با آغــاز کارزار انتخاباتی خود بامداد یکشــنبه در جمع 
هوادارانــش در ایالت کارولینای جنوبــی گفت: بایدن با 
ضعف و بی کفایتی ما را در آســتانه جنگ جهانی ســوم 
قرار داده اســت. ما در مقام ریاســت جمهوری صلح را از 
طریق اعمال زور احیا می کنم. وی افزود که اگر در ســال 
۲۰۲۰ بار دیگر به ریاســت جمهوری می رســید جنگ 
اوکراین و روســیه رخ نمی داد اما حاال نیز می تواند ظرف 

۲۴ ســاعت یک »توافق صلح« حاصل کند. ترامپ گفت: 
من برای دفاع از آمریکایی ها در مقابل تهدید موشک های 
مافوق صوت و تسلیحات هسته ای، با بهترین فناوری روز 
سپرهای دفاع موشکی نسل آینده خواهم ساخت. او پیش 
از این سخنرانی، در ایالت نیوهمپشایر در جمع هوادارانش 
تشــکیالت دموکرات ها را »خودخواه، رادیکال و فاســد« 
خواند و اظهار کرد که آنها کشورش را »نابود کردند.« به 
نوشــته نیویورک پست، رئیس جمهوری سابق آمریکا در 
بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شــد: ما کمونیست ها و 
مارکسیست ها را متوقف کردیم. اگر دفعه بعد نتوانیم این 

کار را انجام بدهیم به پایان خواهیم رسید.

انتقاد ترامپ از سیاست بایدن در جنگ اوکراینقطع همه همکاری های آلمان با روسیه

مقام هــای اوکراینــی در اقدامی جدید که 
می تواند آینده جنگ های ســایبری را تغییر 
دهد، به دنبال متقاعد کردن دیوان بین المللی 
کیفری )الهــه( برای تحقیقات درباره حمالت 
سایبری روسیه به عنوان جنایت جنگی هستند.
تارنمــای خبــری هیــل بــا اعــالم این 
مطلب،نوشت که حمالت ســایبری به شکل 
فزاینده ای به بخشــی از جنــگ های مدرن 
در سالهای اخیر تبدیل شــده اند و در جنگ 
اوکراین نیز بارها توســط نیروهای روسی برای 
حمله به زیرساخت های اصلی اوکراین استفاده 
شده است با این حال، در فهرست جنایت های 
جنگی کنوانســیون ژنو به حمالت سایبری به 
عنوان نوعی از جنایت جنگی اشــاره ای نشده 

است.
به نوشــته هیــل، کارشناســان حقوقی و 
محققان، پیشتر نیز از دیوان بین المللی کیفری 
برای پیگرد قانونی حمالت ســایبری روســیه 
شــکایت کرده  بودند، اما اقدام اخیر مقام های 
اوکراینی برای نخستین بار چنین درخواستی 
را از ســوی یک دولت مستقل مطرح کرده و 

می توانند روند بازی را تغییر دهد. پل مارتینی 
)Paul Martini( مدیر عامل و کارشــناس 
ارشد فناوری در شرکت امنیت سایبری آیباس 
)Iboss( در این زمینه گفت: اقدام مقام های 
اوکراینی در بررسی و پیگیری موضوع حمالت 
سایبری به عنوان جنایت جنگی، نشان می دهد 
کــه دولت ها تا چه انــدازه چنین تهدیدهای 

جدید و رو به رشدی را جدی گرفته اند.
 Victor( در همین راســتا، ویکتــور ژورا
Zhora( مقــام ارشــد اطالعــات دیجیتالی 
اوکراین، اوایل ماه جاری به تارنمای پولیتیکو 
گفته بود که کشورش شواهدی را دال بر ارتباط 
حمالت سایبری روسیه با عملیات نظامی این 
کشــور در اختیار دارد و اطالعاتــی را در این 
زمینه در اختیار دیوان بین المللی کیفری قرار 
داده بــه این امید که روســیه به دلیل ارتکاب 

جنایت جنگی متهم شود.
این مقام اوکراینی معتقد است از آنجایی که 
حمالت سایبری روسیه به پشتیبانی از عملیات 
نظامی این کشور، زیرســاخت های کلیدی و 
غیرنظامیان در اوکراین را هدف قرار می دهد، 

حمالت دیجیتالی را نیز می تواند جنایت علیه 
شهروندان اوکراینی قلمداد کرد.

بر اساس معاهدات ۱۹۴۹، جنایات جنگی 
می تواند در میان ســایر اقدامات شــامل قتل 
عمدی غیرنظامیان، شــکنجه یــا رفتارهای 
غیرانســانی، از جمله آزمایشــات بیولوژیکی، 
تــالش عامدانه برای ایجاد یــک رنج بزرگ و 
گروگان گیری باشد. اما در این تعریف که قبل 
از دوران فناوری مدرن نوشته شده است، اشاره 

ای به جنگ دیجیتال نمی شود.
هنوز معلوم نیســت که دیــوان الهه چه 
واکنشــی به درخواســت مقام های اوکراینی 
نشان خواهد داد. اگر دیوان الهه به این نتیجه 
برسد که حمالت سایبری مخرب روسیه علیه 
زیرساخت های اصلی در اوکراین و غیرنظامیان 
این کشــور، جنایت جنگی بوده است این امر 
می تواند زمینــه ای را برای پیگردهای قانونی 
احتمالی علیه عامالن ایــن حمالت و تعیین 

غرامت احتمالی برای قربانیان ایجاد کند.
بر اســاس این گزارش، مقام های اوکراینی 
تنها کسانی نیســتند که تالش می کنند این 

پرونده را در دادگاه بین المللی کیفری مطرح 
کنند. بر اســاس گزارش مجله آمریکایی وایرد 
)Wired(، سال گذشــته نیز گروهی از وکال 
و بازرســان حقوق بشــر در مرکز حقوق بشر 
دانشــکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا درخواست 
مشابهی را در الهه ارائه کردند و از این دادگاه 
خواستند تا بررسی کند آیا امکان پیگرد قانونی 
گروهی از هکرهای روســی موسوم به َسندُورم 
)Sandworm( بــه دلیــل انجــام حمالت 
ســایبری مخرب علیه اوکراین در ســال های 

۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وجود دارد یا خیر.

این درخواســت بعد از اعالمیه کریم خان 
دادستان ارشد دیوان الهه برای آغاز تحقیقات 
درباره جنایت جنگی احتمالی ارتش روســیه، 
چند روز پس از حمله این کشــور به اوکراین 
مطرح شد. محققان دانشگاه کالیفرنیا با ادعای 
فعالیت های سایبری روسیه در اوکراین، از این 
مقام بین المللی خواســتند »دامنه تحقیقات 
خود را گســترش دهد تا عالوه بر حوزه های 
ســنتی امکان بروز جنایت جنگــی از طریق 
زمینی، هوایی، دریایی و فضایی، حوزه سایبری 

را نیز در برگیرد«.

برنامه اوکراین علیه روسیه در دادگاه الهه

مذاکره هسته ای عربستان با فرانسه
وزیر انرژی عربستان با وزیر اقتصاد، دارایی، صنعت و دیجیتال فرانسه درباره 

روابط دو جانبه از جمله همکاری در زمینه انرژی هسته ای گفت و گو کرد.
پایگاه خبری الخلیج الجدید با اعالم این خبر نوشــت: »عبدالعزیز بن سلمان 
بن عبدالعزیز« وزیر انرژی عربستان با »برونو لومر« وزیر اقتصاد، دارایی، صنعت 
و دیجیتال فرانســه درباره چشم انداز همکاری در اســتفاده صلح آمیز از انرژی 
اتمی و فرصت های همکاری در آینده در زمینه های مختلف از جمله انرژی های 

تجدیدپذیر، هیدروژن پاک و شبکه برق تبادل نظر کردند.
این دیدار در حالی انجام شد که اخباری مبنی بر تمایل عربستان سعودی به 
کنار گذاشتن فرانسه و روی آوردن به چین در پروژه توسعه دو راکتور هسته ای 
در ریاض منتشر شده است.پیش از این قرار بود که شرکت برق فرانسه این پروژه 

را در ریاض اجرا کند اما سرگرم پروژه های دیگر در اروپا است.
الخلیج الجدید افزایش هزینه باالی پیشــنهاد شده از سوی شرکت فرانسوی 
نسبت به قرارداد چینی را از دیگر دالیل کنارگذاشتن طرف فرانسوی عنوان کرد.

پیشتر »عبدالعزیز بن سلمان« وزیر انرژی عربستان در حاشیه مراسم افتتاحیه 
دومیــن کنفرانس بین المللی معادن در ریاض از برنامه بزرگ این کشــور برای 
غنی سازی و تولید سوخت هسته ای خبر داده و گفته بود که به عنوان بخشی از 
تالش های عربستان برای هدایت بازار منطقه به سمت انرژی پاک، ریاض به دنبال 

تولید سوخت هسته ای برای مصارف داخلی و صادرات آن است.
پس از راه اندازی اولین نیروگاه هسته ای امارات در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ 
که با کمک کارشناسان و متخصصان کره جنوبی انجام و نام این کشور به عنوان 
اولین کشور عربی دارای نیروگاه هسته ای ثبت شد، حاال شتاب سعودی ها برای 
دستیابی به این فناوری بیشتر شده و خبرها حکایت از تالش بی وقفه ریاض برای 
دستیابی به فناوری هسته ای دارد. پیشتر ریاض اعالم کرده بود که عربستان به 
دنبال ســاخت ۱۶ نیروگاه اتمی تا ۲۰ سال آینده است و انجمن جهانی انرژی 

هسته ای، هزینه این کار را بیش از ۸۰ میلیارد دالر برآورد کرده است.

ویژه

پیروزی ژنرال سابق ناتو در انتخابات چک
»پتر پاول« ژنرال بازنشسته ناتو با پیروزی در انتخابات جمهوری چک بعنوان 
رئیس جمهوری جدید این کشــور انتخاب شده اســت. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، اداره آمار جمهوری چک پس از شمارش آرا اعالم کرد که پاول با کسب 

۵۸ درصد آرا به پیروزی رسیده است.
آندری بابیش که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با پاول رقابت می کرد، 
توانســت ۴۲ درصد آرا را به دست آورد. پاول پس از اعالم نتایج انتخابات گفت: 
از همه کســانی که به من رای دادند و یا کســانی که به من رای نداده اما پای 
صندوق ها آمدند، تشــکر می کنم. زیرا حضور آنها نشــان داد که به دموکراسی 

احترام گذاشته اند و کشورشان برای آنها اهمیت دارد.
پاول ۶۱ ســاله در ماه مارس جانشــین میلوش زمان می شــود. زمان روابط 
نزدیکی با مسکو داشت اما پس از آغاز جنگ اوکراین، مواضع وی در قبال روسیه 
تغییر کرد. دور اول انتخابات ریاســت جمهوری چک در ۲۵ دی ماه برگزار شد. 
آرای هیچ یک از نامزدها به حد نصاب بیش از ۵۰ درصد نرســید و انتخابات به 

دور دوم کشیده شد.
پاول که یک نظامی حرفه ای بوده، در دوران کمونیستی به ارتش ملحق شد. 
او در دهه ۱۹۹۰ در جریان ماموریت صلحبانی در یوگســالوی سابق، به خاطر 

شجاعتش مدال نظامی دریافت کرد.
وی که در سال ۲۰۱۸ بازنشسته شد، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح چک 

و ریاست کمیته نظامی ناتو را در کارنامه خود دارد.
پاول از حفاظت این کشور ۱۰.۵ میلیون نفری اروپای مرکزی در اتحادیه اروپا 
و ائتالف نظامی ناتو حمایت کرده است و بر ادامه کمک های دولت به اوکراین از 

زمان حمله روسیه به این کشور در سال گذشته اصرار می ورزد.
وی طرفدار پذیرش یورو اســت، موضوعی که برای مدت طوالنی دولت های 

متعدد جمهوری چک بدان بی تفاوت بوده اند.
پاول به عنوان یک نامزد مســتقل وارد مبارزات انتخاباتی شد اما از حمایت 

احزاب و گروه های راست میانه برخوردار است.
رئیس جمهوری چک اختیارات زیادی ندارد اما او نخست وزیر و رئیس بانک  
مرکزی را انتخاب می کند. او در سیاست خارجی امکان اظهار نظر دارد و می تواند 

دولت را در مورد سیاست هایش تحت فشار قرار دهند.

اخراج حدود 3 هزار پناهجو از ترکیه
مقامات ترکیه ای شــنبه شــب در بیانیه ای اعالم کردند که ۲ هزار و ۸۳۱ 

مهاجر را در هفته جاری از کشور اخراج شده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، اداره کل مهاجرت وابســته به وزارت کشور 
ترکیــه اعالم کرد که در این مدت نیز، ۲ هزار و ۳۲۱ مهاجر غیر قانونی را در 

سراسر این کشور بازداشت کرده است.
براســاس این بیانیه، از افراد اخراج شــده، ۷۵۴ تن افغانستانی، ۲۱۰ تن 
پاکســتانی و یکهزار و ۸۶۷ از کشــورهای دیگر بوده اند که به نامشان اشاره 

نشده است.
براساس گزارش این اداره، مجموع مهاجران اخراج شده از آغاز سال جاری 

میالدی به هشت هزار و ۵۷۱ تن رسیده است.
براســاس گزارش این اداره مهاجرت، ترکیه همچنــان میزبان ۱۹ هزار و 
۷۴۶ مهاجر بوده که اکثریت آن مهاجران افغانســتانی و پاکســتانی هستند.

اداره کل مهاجرت ترکیه در گزارش خود اعالم کرد که در سال گذشته حدود 
۱۲۴ هــزار و ۴۴۱ مهاجر را که از آنها به مهاجران »غیرقانونی« یاد کرده، از 

کشورش اخراج کرده است.
براســاس گزارش این اداره، از این تعداد ۶۸ هزار و ۲۹۰ نفر افغانســتانی، 
۱۲ هزار و ۵۱۱ نفر پاکستانی و بقیه از کشورهای دیگر بوده اند که به نامشان 

اشاره نشده است.

انفجار بهای سوخت در پاکستان
دولت پاکستان با هدف اجرای تمهیدات صندوق بین المللی پول برای دریافت 
وام جدید، اقدام به افزایش نرخ انواع فرآورده های سوختی کرد. این درحالی است 
که ارزش پول پاکستان در برابر دالر آمریکا نیز به پایین ترین سطح رسیده است.

به گزارش ایرنا از منابع رســمی پاکستان، وزیر دارایی این کشور طی پیامی 
افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی را اعالم کرد. کارشناسان 
و رسانه های پاکستان افزایش یکدفعه ای نرخ سوخت را طوفان سهمگین در بازار 
سوخت این کشور تشبیه کردند که تنها چند روز پس از کاهش بی سابقه ارزش 
روپیه پاکســتان در برابر دالر آمریکا صورت می گیرد. به گفته ناظران اقتصادی 
این کشور، دولت در راستای عمل به تمهیدات صندوق بین المللی پول و پیشبرد 
مذاکرات میان طرف برای ارائه وام جدید به پاکســتان افزایش مالیات و قیمت 
سوخت را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس ۸۸ روپیه )حدود ۱۵ هزار 
تومان معادل پول ایران( به قیمت بنزین و گازوئیل در پاکســتان افزوده شد که 
این افزایش به طور فوری اعمال شد. هر یک روپیه پاکستان در بازار فعلی ایران، 

حدودا معادل ۱۷۵ تومان ایران است.
نرخ های جدید سوخت در پاکستان نســبت به چند ماه گذشته به باالترین 
سطح خود رسیده است. قیمت هر لیتر بنزین اکنون و بعد از اعمال درصد افزایش 
به حدود ۴۵ هزار تومان معادل پول ایران رسیده است. نرخ برابری هر دالر آمریکا 
نیز امروز در بازارهای ارز پاکستان معادل ۲۶۵ روپیه است. افزایش نرخ سوخت 
در پاکســتان صبح امروز به طور رسمی اعالم شد و قیمت های جدید از به طور 

فوری در سراسر این کشور به اجرا درآمد.
قیمت بنزین در پاکستان در هر لیتر به ۲۴۹.۸۰ روپیه )حدود ۴۵ هزار تومان 
به پول ایران( و گازوئیل به ۲۶۲.۸۰) حدود ۴۶ هزار تومان به پول ایران( روپیه 

افزایش داده شد.
میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکســتان هفته پیش به کمتر از ۴ میلیارد 
دالر رســید که پایین ترین میزان در ۹ ســال گذشــته به شمار می رود این در 
حالی اســت که میزان تعهدات ارزی بانک مرکزی پاکستان در سه ماهه نخست 
امسال بیش از ۸ میلیارد دالر است اذا ذخایر ارزی این کشور برای تسویه صورت 
حساب های وارداتی حدود یک ماه آینده کافی خواهد بود. تداوم بحران سیاسی، 
سقوط ارزش روپیه پاکستان، افزاش شدید تورم، خسارات گسترده ناشی از سیل 
ویرانگر اخیر و کمبود منابع انرژی، اقتصاد پاکستان را در لبه پرتگاه ورشکستی 

قرار داده است. 
مجموع بدهی های دولت پاکستان ۲۷۴ میلیارد دالر، چیزی حدود ۹۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی این کشور است.

رویداد

حقوق بشر

اکونومیک

رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد، حق دارد برای یک دوره جدید 
به عنوان رئیس جمهور نامزد انتخابات شود.

»رجب طیب اردوغان« می گوید که متمم قانون اساسی کشورمان 
که در ســال ۲۰۱۷ میالدی تصویب شــد، جای کوچک ترین بحثی 
باقی نگذاشته است. ترکیه در انتخابات سال ۲۰۱۸ میالدی سیستم 
حکومتی جدیدی را انتخاب کرد. از نظر قانونی و به صورت دوفاکتو، 
رئیس جمهوری که در ســال ۲۰۱۸ میالدی انتخاب شد، نخستین 
رئیس جمهوری این سیستم حکومتی جدید است. اردوغان در پاسخ 

به مخالفت اپوزیسیون ترکیه با نامزدی مجدد وی برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنها برای مذاکره گردهم 
آمده اند با این وجود شش حزب نتوانستند یک نامزد معرفی کنند. آنها می دانند که نمی توانند در رابطه با تعیین یک 
نامزد به توافق برسند به همین خاطر این بار شروع به بدنام کردن نامزد ائتالف ما کرده اند. وی افزود: ما ماه هاست که 
گفته ایم سیاست یک میدان نبرد است، ما نامزد هستیم، شما هم نامزدتان را معرفی کنید و اجازه دهید در میدان 
نبرد با یکدیگر رقابت کنیم. افرادی که نتوانستند نامزدی برای این انتخابات معرفی کنند، گفت وگوها را منحرف 
کرده تا بر ناپختگی و عدم بلوغ خود سرپوش بگذارند. من چهار سال و نیم رئیس جمهور بوده ام حتی یک سال قبل 
از آن نیــز رئیس جمهور بودم. اصال فکر کردید که چه کاری انجام می دهید؟ چرا قبال حرفی نزده بودید؟ پیش تر 
اردوغان گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه ۱۴ مه )۲۴ اردیبهشت( سال جاری میالدی برگزار خواهد 

شد. در ابتدا، انتخابات ریاست جمهوری قرار بود ۱۸ ژوئن )۲۸ خرداد( برگزار شود. 
اردوغان ســال گذشــته اعالم کرده بود که از ســوی گروه »ائتالف مردم«، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
قریب الوقوع خواهد شــد. در همین حال، اردوغان از رســانه های بین المللی که اخیرا تــالش کردند با مقاله های 
»موذیانه« درباره انتخابات قریب الوقوع ترکیه، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، انتقاد کرد. وی گفت: رسانه های 
بین المللی که حتی به درستی به انتخابات در کشورهای خودشان رسیدگی نمی کنند، در حال حاضر روزانه روند 

انتخابات در ترکیه را دنبال می کنند. 

نخســت وزیر بریتانیا در پی تشدید جنجال در داخل حزب 
محافظه کار وی بر ســر قانون شکنی مالیاتی رئیس این حزب، 

اقدام به اخراج او کرد.
به گزارش رویترز، »ریشــی ســوناک« نخست وزیر بریتانیا، 
»ناظم زهاوی« رئیس حزب محافظه کارش را پس از تحقیقات 

و مشخص شدن قانون شکنی او در امور مالیاتی، اخراج کرد.
سوناک پیشتر به یک مشــاور مستقل خود دستور داده بود 
در مورد شــبهه ها درباره امور مالیاتی زهاوی که سال گذشته 

میالدی برای یک دوره متالطم کوتاه در سیاست انگلیس وزیر دارایی بود، تحقیق کند.
زهاوی گفته اســت، مقامات مالیاتی انگلیس حکم داده اند او در اعالمیه های مالیاتی اش »بی دقتی« به خرج 

داده اما هیچ اشتباه عمدی برای پرداخت مالیات کمتر مرتکب نشده است.
سوناک در نامه ای به زهاوی بیان کرد: »با تکمیل تحقیقات مشاور مستقل که یافته هایش در اختیار هر دو 
ما قرار گرفت، واضح است که در این مورد نقض جدی قوانین وزارتخانه ای اتفاق افتاد. من در نتیجه این رویه، 

تصمیم خود برای برکنار کردن شما از سمتتان را اطالع می دهم.«
»لوری مگنس« مشــاور مستقل نخســت وزیر بریتانیا به این نتیجه رسید، زهاوی هنگامی که گزارش های 
مربوط به ماه ژوئیه گذشــته درباره امور مالیاتی خود را »تهمت های آشــکار« خواند به شکلی »گمراه کننده« 

حرف زده است.
زهاوی این گفته را تا همین چند روز پیش، بعد از گفتن اینکه با مقامات توافق کرده بود، اصالح نکرد.

مگنس در نامه  به ســوناک نوشــت:»از نظر من این تاخیر در اصالح یک بیانیه علنی نادرست مغایر با الزام 
قانونی برای شــفاف بودن است.« او اضافه کرد، زهاوی »توجه ناکافی« به الزام برای »عمل به عنوان یک رهبر 
صادق، باز و نمونه از طریق رفتارش« نشــان داده است. وی گفت: »عملکرد زهاوی به عنوان یک وزیر کمتر از 
استانداردهای باالیی است که شما به عنوان نخست وزیر از سمت افراد خدمت کننده در دولتتان انتظار دارید.«

اخراج رئیس حزب محافظه کار انگلیس بر سر رسوایی مالیاتیبگو مگوی انتخاباتی اردوغان با احزاب اپوزیسیون 


