
 فلسطین: نظامیــان صهیونیســت به شهرهای 
مختلــف کرانه باختــری یورش بــرده و درگیری 
شــدیدی بین آنها با مبارزان فلســطینی به وقوع 
پیوست.نظامیان رژیم صهیونیستی به چندین شهر 
در کرانه باختری یورش بردند و درگیری شدیدی 
بین آن ها و مبارزان فلسطینی به وقوع پیوست که 

در نتیجه آن یک فلسطینی به شهادت رسید.

 الجزایــر: وزارت خارجه الجزایر بــه نقل از وزیر 
خارجه ســوریه گزارش داد که این کشــور ترجیح 
می دهد موضوع بازگرداندن کرسی خود در اتحادیه 
عرب، در نشســت ســران عرب مطرح نشود.وزارت 
خارجــه الجزایر تأکیــد کرد، در راســتای تکمیل 
رایزنیهــای الجزایر با کشــورهای عربی برای فراهم 
کردن همه شــرایط موفقیت نشســت سران عرب، 
لعمامــره با المقداد تماس تلفنــی برقرار کرد و قرار 

است این نشست، اول و دوم ماه نوامبر برگزار شود.

 کانادا: در چند مورد حادثه چاقوکشی در استان 
ساسکاچوان کانادا، دست کم 10 نفر کشته شده و 
چند نفر دیگر مجروح شدند.پلیس این استان گفت 
دست کم در 13 صحنه جرم، تلفات و قربانیان این 
حوادث پیدا شــده اند. بر اساس گفته پلیس به نظر 
می رســد که برخی قربانیــان هدفمند مورد حمله 
قرار گرفته و برخی دیگر نیز به طور اتفاقی در این 

حمالت مورد حمله قرار گرفته اند.

 هند: ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
اعــالم کرد که هند به طرح گــروه 7 برای تحریم 
خرید نفت و گاز روســیه نخواهد پیوست.وی طی 
ســخنرانی در موسســه روابط بین الملل مســکو 
گفت: هند نمی خواهد که به تحریم ها علیه روسیه 
بپیوندد. آنها پرواضح نشان دادند که منافع خود را                            

دنبال خواهند کرد.

 شــیلی: نتایج اولیه همه پرسی نشان می دهد 
مردم شــیلی به پیش نویس قانون اساسی جدید 
پاســخ منفی دادند.۶۲ درصد شرکت کنندگان در 
همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی جدید که 
قرار بود جانشین قانونی اساسی کنونی شود که در 
زمان اوگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی تدوین 

شده بود، رای منفی دادند.

 سودان: افزایــش درگیری های نظامی در مثلث 
مرزی ســودان، اتیوپی و اریتره، دیدار فرســتاده 
ســازمان ملل به صحــرای غربی بــا رهبر جبهه 
پولیســاریو، افزایش همــکاری اتحادیــه عرب با 
سازمان ملل درباره لیبی، هشدار الشباب به عشایر 
ســومالی از جمله خبرهای آفریقا هستند.مقامات 
ســودانی از درگیری شــدید میــان عناصر جبهه 
آزادی بخــش تیگرای و ارتــش اتیوپی در نزدیکی 
مرزهای دو کشــور خبر دادند و از ســازمان های 
فعال در ارائه کمک های بشردوســتانه خواســتند 
منطقه مرزی »حمدایت« ســودان را ترک کنند تا 

از خطرات این درگیری مصون بمانند.

 ترکیه: نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تصویب 
توافق نامه ای برای ایجاد ارتباطات هوایی بین ترکیه 
و اســرائیل خبر داد.یائیر الپید، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی با انتشــار پیامی در حساب کاربری 
توئیتــر خود اعالم کــرد شــرکت های هواپیمایی 
اسرائیل به فرودگاه های ترکیه پرواز خواهند داشت. 

این رویداد پس از 1۵ سال رخ می دهد.

به فرمان پوتین
 ممنوعیت 100 ساله 

چاپ کتاب های اسالمی لغو شد
در ادامه رویکردهای مســکو برای توسعه مناسبات 
با کشورهای اسالمی و نیز بهبود شرایط مسلمانان 
در اقدامی تاریخی، رئیس جمهوری روســیه، طی 
فرمانــی، ممنوعیت 100 ســاله ترجمــه، چاپ و 
توزیع تمامی کتاب های اسالمی از جمله »صحیح 

بخاری« را لغو کرد.
 »لنین«، رهبر اتحاد جماهیر شــوروی، در ســال 
1۹۲1 ترجمه، چاپ و پخش کتاب های دین اسالم 
در فهرســت سیاه قرار داده بود.والدیمیر پوتین در 
این فرمان تازه، ترجمه و چاپ »صحیح بخاری« به 
زبان روســی و نیز توزیع رایگان آن را مجاز کرده 
اســت.صحیح بخاری که در ۹7 جلد و سه هزار و 
۴۵0 باب تدوین شده است و شمار احادیث آن به 
چهار هزار می رسد، از معتبرترین کتاب های دینی 
اهل سنت به شــمار می رود.این در حالی است که 
جنگ میان حکومت اوکراین و روســیه از چندین 
مــاه پیش ادامه دارد و تعداد زیادی از مســلمانان 
چچنــی و داغســتانی در کنار ســربازان روس با 
نیروهــای اوکراینی که از حمایــت غرب و ایاالت 
متحده آمریکا برخوردارنــد، می جنگند. در همین 
زمینه یک تحلیلگر مسائل سیاسی، به ایندیپندنت 
گفت که پوتین لغو ممنوعیت نشر کتاب های دینی 
مســلمانان را به عنوان حربه ای ضد غرب و آمریکا 
بــه کار خواهد گرفت.به گفتــه او "در حال حاضر 
صدها جنگجوی چچنی و داغستانی در اوکراین با 
روحیه ای جهادی علیه غرب و ایاالت متحده آمریکا 
رئیس جمهوری  پوتیــن،  والدیمیر  و  می جنگنــد 
روســیه، می خواهد به غربی ها و آمریکا نشان دهد 
نه تنها از اسالم هراســی حمایــت نمی کند بلکه با 

حمایت مسلمانان علیه آن ها می جنگد."

نیمچه گزارش

میانمار اخیرا احکامی را در باب مقامات پیشین این کشور 
صادر و اجرا کرده است که یکی از این موارد حکم صادره 

علیه سوچی رهبر پیشین این کشور است. 
اتحادیه اروپا حکم سه سال زندان با اعمال شاقه آنگ سان 
ســوچی، رهبر ســابق میانمــار را محکوم کــرد. جوزپ 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در توییتی 
نوشــت: اتحادیه اروپا حکم غیرقابل توجیه صادر شــده 

برای آنگ ســان ســوچی مبنی بر سه سال حبس بیشتر 
بــا کار اجبــاری را محکوم می کنــد. او در حال حاضر به 
خاطر 11 فقره جرم به ۲0 ســال حبس محکوم شــده و 
هنوز اتهامات دیگری علیه او وارد اســت. اتحادیه اروپا از 
دولت حاکم در میانمار می خواهد تا آنگ ســان سوچی و 
تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند. همچنین وزیر خارجه 
آمریکا نیزاین حکم را محکوم کرد و خواستار اعمال فشار 
بیشــتر بر حکومت نظامی میانمار شد. این اقدام به ظاهر 
بشــر دوستانه و مقابله کننده با کودتا در میانمار در حالی 
صورت گرفته اســت که نگاهی به کارنامه سوچی حکیات 
از وقایعی تلخ و غیر قابل انکار دارد. نهادهای حقوق بشری 
بارها اذعان کرده اند که نژادپرســتی و حمالت نژادی در 

زمان وی بشــدت افزایش یافته است بگونه ای 8۵0 هزار 
مســلمان از منطقه راخین معروف بــه روهینگیایی ها در 
حمالت نژادپرســتانه و تحرکات پلیس و ارتش جان خود 
را از دست داده اند و ایا اینکه اجبارا مجبور به ترک خانه ها 

و آواره شدن به کشورهای دیگر شده اند. 
شــواهد نشــان می دهد بســیاری از آنهایی نیز که کوچ 
کرده اند در کشورهای همسایه از جمله در هند و بنگالدش 
در وضعیت بحرانی به سر می برند و با خطر دسته جمعی 
مواجه هســتند. نکتــه مهم آنکه این وضعیــت در دوران 
ســوچی در حالی صورت می گیرد که در آن زمان مقامات 
غربی به شدت از ســوچی حمایت کرده و در کنار ارسال 
تسلیحات ، با میزبانی از او به تامین خواسته های اقتصادی 

آن پرداخته اند. این روند چنان بوده اســت که اوباما رئیس 
جمهور وقــت آمریکا به وی مدال حقوق بشــر اهدا کرد. 
بــا توجه به این حقایق می توان گفت که پرونده فســاد و 
جنایات سوچی برابر با رســوایی غرب است که همواره از 
دولت های ســرکوب گر و ضد مردمی حمایت کرده اند. بر 
این اساس حمایت اخیر آمریکا و اروپا از سوچی نه به دلیل 
رویکرد دموکراتیک این کشورها بلکه ناشی از رسوایی های 
حقوق بشــری است که جان صدها هزار مسلمان را به کام 
مرگ برده اســت. غربی که برای یک چشم ابی با موهای 
بلوند اشــک می ریزد در برابر مرگ هــزاران روهینگیایی 
ســکوت کرده و حتی در کشتار انها مشارکت می کند چرا 

که جرم این افراد تنها مسلمان بودن است. 

یادداشت

گزارش

خانم »مری الیزابت تراس« وزیر خارجه انگلیس دیروز در حالی  به عنوان رهبر 
جدید حزب محافظه کار و نخســت وزیر جدید انگلیس انتخاب شــد که صرفا 
1۶0 هزار نفر از جمع ۴7 میلیون واجد شرایط حق رای داشتند و از سوی دیگر 

اسکاتلند نیز انگلیس به تراس درباره سرنوشت این کشور هشدار داد. 
گراهــام بردی رئیس فراکســیون حزب محافظه کار طی مراســمی که با حضور 
اعضای این حزب و جمع گســترده ای از خبرنگاران در ســاختمان موســوم به 
»الیزابت دوم« برگزار شــد، خانم تراس ۴7 ســاله را به عنوان جانشــین بوریس 
جانســون معرفی کرد. نامبرده موفق شد تا ریشی سوناک وزیر مستعفی دارایی 
را در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه کار شکست دهد.انتخابات 
برای تعیین نخســت وزیر جدید پس از کناره گیری بوریس جانســون از قدرت 
در تاریخ 1۶ تیرماه 1۴01 آغاز شــد. ۲1 تیرماه هشــت چهــره کلیدی حزب 
محافظه کار با حمایت دســت کم ۲0 تن از اعضای حزب، به فهرست نامزدهای 

انتخاباتی راه پیدا کردند.
در رای گیــری از اعضای حزب محافظه کار انگلیس برای تعیین نخســت وزیر 
جدید بریتانیا، لیز تراس 813۲۶ رای و ریشــی ســوناک ۶03۹۹ رای را کسب 
کردند و به این ترتیب لیز تراس جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر 

انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند به عنوان بریتانیا خواهد بود.
پیش از جنگ اوکراین پیش بینی می شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از 
برگزیت و بحران همه گیری کرونا در محدوده ۲ درصد ســیر کند. اما طبق اعالم 
مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به 10.1 درصد رسیده و پیش بینی می شود 

که تا اوایل سال آینده میالدی به ۲۲ درصد برسد.

بوریس جانســون در حالی از مقام نخســت وزیری انگلیس کناره گیری کرد که 
انتخاباتی سراســری برای جایگزینی او برگزار نشــده و  جانشین او) در بین لیز 
تراس و ریشــی سوناک( را حدود 1۶0 هزار نفر از اعضای حزب سیاسی خودش 
یعنــی حزب محافظه کار انتخاب خواهند کــرد در حالی که ۴7 میلیون نفر در 
انتخابات سراسری گذشــته برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند. بر اساس آنچه 

قوانین انگلیس نامیده می شــود،  تنها کســانی می توانند درباره  انتخاب نخست 
وزیر در این دور نقش داشــته باشند که اعضایی از حزب محافظه کار هستند که 
حــق عضویت می پردازند. به عبارتی دقیق تــر هر کس که پول بپردازد حق رای 
دارد و ســایر مردم از این حق محروم می شوند و لذا در این روند معدود افرادی 
برای کل مردم تصمیم می گیرند و اکثریت مطلق مردم از حق رای دادن محروم 
می شوند. چنانکه رسانه های وابسته به دستگاه سلطنت با کلید واژه هایی همچون 
"ساختار سیاسی منحصر به فرد انگلیس"،" امری نسبتا معمول"  بر دموکراسی 
1۶0 هزار نفری یا دموکراســی پول بدهید تا حق رای داشــته باشــید به دنبال 
توجیه نقض سیســتماتیک ابتدایی ترین حقوق مردم انگلیس یعنی داشتن حق 
رای می باشند. بر اساس آمار منتشره فقط ۶ درصد از اعضای حزب محافظه کار 
را جوانان تشــکیل می دهد که آنها نیز از ثروتمندان است که نشانگر نارضایتی 
شــدید جوانان از ساختار سیاسی حاکم بر کشورشــان است چنانکه ۶۵ درصد 
جوانان انگلیسی نیز خواستار پایان نظام پادشاهی بر قراری جمهوریت هستند. 

از ســوی دیگر نیکوال اســتورجن وزیر اول اســکاتلند به لیز تراس که بخت اول 
پیروزی در رقابت بر ســر نخست وزیری انگلیس محسوب می شود نسبت به هر 

گونه تالش او در آینده برای »ســخت تر کردن قوانین« برای پیروزی اســتقالل 
طلبان اسکاتلندی هشدار داد. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با 
اشاره به انتخابات درون حزبی انگلیس برای انتخاب سکان دار جدید دولت گفت، 
هیچ امیدی به اقدام مثبت از ســوی کابینه جدید این کشور نیست.»دیمیتری 
پســکوف« به خبرنگاران گفت: »فکر نمی کنم بتوانیم امیدی به هیچ چیز مثبتی 

]از سوی دولت جدید انگلیس[ داشته باشیم«.
تراس در حالی به قدرت رســیده اســت که سیاست های وی و جانسون انگلیس 
را چنان بحران زده کرده اســت که بر اســاس یک سند راهبردی ملی افشاشده، 
پلیس انگلیس نگران افزایش شدید جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش  
رو در میانه بحران هزینه زندگی و انرژی است.روزنامه انگلیسی »ساندی تایمز« 
به نقل از یک ســند راهبردی ملی افشا شده گزارش داده پلیس انگلیس نگران 
افزایش شدید انواع خاص جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش رو در میانه 

بحران هزینه زندگی و انرژی ناشی از تحریم روسیه است.
در این ســند را که روســای پلیس انگلیس گردآوری کرده اند هشدار داده شده 
آشــفتگی اقتصادی و بی ثباتی مالی ممکن اســت باعث افزایش جرایمی مانند 
دزدی از مغازه ها، ســرقت منزل، خودرو، کالهبرداری آنالین و باج گیری شــود. 
طبق این ســند، احتمال دارد کودکان بیشتری به باندهای مواد مخدر بپیوندند 
و زنان بیشــتری در معرض سوءاستفاده جنســی قرار بگیرند. بر همین اساس، 
گزارش شــده که در انگلیس برنامه ریزی احتیاطــی برای پیامد احتمالی بحران 
هزینه زندگی در جریان اســت. به نوشته ســاندی تایمز، فشار اقتصادی طوالنی 
و دردناک می تواند خطر ناآرامی مدنی بزرگتر مشــابه شورش های لندن در سال 

۲011 را ایجاد کند.
بــر اســاس پیش بینی ها، پلیس هم ممکن اســت تحــت تاثیر قــرار بگیرد و 
آســیب پذیری مالی بزرگتر ممکن اســت برخی از کارکنــان را در معرض خطر 
بیشتر فســاد بخصوص در بین آن هایی که دچار بدهی یا مشکالت مالی زیادی 
می شوند، قرار دهد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: افزایش قیمت برق و گاز در 

حال قربانی کردن صنایع و کارخانه ها در سراسر انگلیس است.
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غــرب در حالــی بر اســتفاده از همه ابزارهــا از جمله 
تروریســم برای مقابله با روســیه بهره می گیرد که در 
حالی که منابع خبری از وقوع انفجار در نزدیک سفارت 
روســیه در کابل خبر دادند، وزارت خارجه روسیه گفته 

است که ۲ دیپلمات روس در این حادثه کشته شدند.
منابع رســانه ای از وقوع انفجــار در منطقه داراالمان در 
نزدیکی سفارت روسیه در کابل خبر دادند. رسانه روسیه 
نیز اعــالم کردند که انفجاری در نزدیکی ســفارت این 
کشور در افغانستان رخ داده است.یک منبع دیپلماتیک 
از سفارت روسیه در کابل ضمن تایید انفجار در نزدیکی 
کنســولگری سفارت روسیه در کابل افزوده است که در 
احتمــال می رود در این انفجار افرادی کشــته و زخمی 
شــده باشــند اما تاکنون در خصوص کارمندان سفارت 

اطالعاتی در دسترس نیست.
 همچنین یک منبع دیگر به اســپوتنیک گفته است که 
انفجــار امروز در بین دانشــجویانی که در حال دریافت 
فــرم ویزا بوده اند صــورت گرفته و آمــار ابتدایی آن را 
حدود ۲0 نفر کشــته عنوان کرده است، اما آمار دقیق 
تاکنون مشــخص نیست.الجزیره نیز به نقل از یک منبع 
امنیتی طالبان گزارش داده اســت کــه 8  نفر از جمله 
یک دیپلمات روس کشــته شده و 1۵ نفر نیز در انفجار 
زخمی شدند.اســپوتنیک هم خبــر داده یک دیپلمات 
روس و یــک نگهبان ســفارت در این انفجــار مجروح 
شــده اند.مقامات اداره بهداشــت کابل نیز اعالم کردند 
که تاکنون جســد 10 نفر از کشته شــدگان این حادثه 
به بیمارستان استقالل این شهر منتقل شده و 8 زخمی 

نیز بستری شدند. 
الوروف گفت، مســکو امیدوار اســت عامالن این حمله 

تروریســتی در برابر سفارت روســیه در کابل به زودی 
شناســایی شوند.وی با اشــاره به افزایش سطح امنیتی 
در سفارت روســیه در افغانستان گفت، نیروهای دولتی 
و مأموران اطالعاتی و ضداطالعاتی افغانســتان در حال 
رســیدگی به این حادثه هستند.در همین ارتباط، پیش 
از نشســت خبری الروروف با همتای تاجیکســتانی، به 
منظور ادای احترام به کشــته و زخمی های این انفجار 

یک دقیقه سکوت اعالم شد.
خبر دیگر از افغانســتان آنکه سخنگوی طالبان با بیان 
اینکه تحریم جواب نمی دهد، گفت: ما خواهان گسترش 
روابط سیاســی و اقتصادی با تمام کشورهای جهان به 

خصوص همسایگان هستیم.
ذبیح اهلل مجاهد، وی به اســتارنیوز گلوبال گفت: »طی 
یکسال گذشته تمرکز بر تامین امنیت و مبارزه با فساد 
بوده و همچنین تالش شده اســت تا با طرح اقتصادی 
مشکالتی مردم حل شود و ما تمام تالش خود را بر رفع 
تبیعض اقتصادی را انجام خواهیم  داد.« همچنین رهبر 
جبهه پنجشیر در مصاحبه ای با یک رسانه هندی فاش 
کرد کــه وزیر امور خارجه طالبان در جلســه ای که در 
ایران برگزار شده، به وی پیشنهاد پذیرش پست وزارت 
را داده اما وی این پیشــنهاد را رد کرده اســت.»احمد 
مســعود«، ابراز عقیده کرد: »طی یک ســال گذشته ما 
شاهد عقب گرد در بســیاری از حوزه ها از جمله حقوق 
زنان، اقتصاد و سیاســت بودیم و افغانســتان بار دیگر 
منزوی شده است.« رهبر جبهه پنجشیر افزود: هیچ گاه 
برای به دســت آوردن قدرت به مبارزه نپرداخته و تنها 
برای عدالت و آزادی در حال نبرد هستیم و تا زمانی که 
افغانستان را نجات دهیم این مبارزه ادامه خواهد داشت. 

انفجار مشکوک در نزدیکی سفارت روسیه در کابل
در حالــی که همیــن حاال آلمان با کمبــود گاز مواجه 
اســت و پیش بینی می شــود تا چند ماه دیگر و با آغاز 
سرما، شرایط در این کشــور بدتر شود، حاال دسترسی 
این کشور به ذغال سنگ هم با یک چالش جدی مواجه 

شده است.
 نیروگاه های حاشــیه رودخانه راین در آلمان هشــدار 
داده انــد که به خاطر کاهش ســطح آب این رودخانه و 
کاهش ظرفیت انتقال ذغال ســنگ از آن ممکن اســت 
شــاهد پایین آمدن میــزان تولید برق در این کشــور 
باشــیم.بر اســاس این گزارش تعدادی از نیروگاه های 
ذغال سنگ ســوز آلمان با اعالم هشدار طی هفته جاری 
گفته انــد که با مشــکل در تامین ذغال ســنگ مواجه 
شــده اند.به عنوان مثال یکی از نیروگاه ها به نام تریانل 
گزارش داده که در روزهای پایانی هفته مجبور شده که 

تولید برق را                            کاهش دهد.
ســخنگوی این نیروگاه گفته که به خاطر خشکسالی و 
متعاقبا پایین آمدن سطح آب رودخانه راین، کشتی های 
بــاری مجبور هســتند برای عبــور از آب       های کم عمق 
ایــن رودخانه ذغال ســنگ کمتــری بارگیــری کنند.

حزب چــپ آلمان اعالم کرده کــه از دیروز  اعتراضات 
به سیاســت های انرژی دولت را بــه خیابان ها آورده و 
پاییز داغ را آغاز  و فشــارها بر دولت را افزایش می دهد.
 تــورم به صورت روزافزون تمایــل آلمانی ها به خرید را 

کاهش می دهد. 
رئیــس صندوق هــای پس انداز در آلمــان هم این طور 
ارزیابــی می کند کــه اکثر شــهروندان آلمانی به دلیل 
تورم بی ســابقه، به طور فزاینده ای به مرزهای مالی خود 
رسیدند و دیگر چیزی برای پس انداز ندارند.اقتصاددانان 

هشــدار دادند که این عوارض، به رشــد تورم آلمان که 
بزرگترین اقتصاد اروپا به شــمار می رود، شــتاب خواهد 
بخشید. نرخ تورم این کشور اکنون به 8.۵ درصد رسیده 
اســت.نکته قابل توجه آنکه هفتمیــن مجمع اقتصادی 
شرق با محوریت موضوع »به سوی دنیای چند قطبی« و 
با مشارکت ۴0 کشور از دیروز تا روز پنجشنبه در والدی 
وستوک در خاور دور روســیه برگزار می شود.همچنین 
پوتین رئیس جمهور روســیه »رژیم نئونازی« اوکراین را 
مقصر تراژدی در منطقــه دونباس خواند و تصریح کرد 
که همه تالش های مسکو برای حل مسالمت آمیز مشکل 

با شکست مواجه شد.
از ســوی دیگر وزارت دفاع روســیه اعالم کرد نیروهای 
ارتش این کشــور، پاتک اوکراین را دفع کرده و در این 
درگیری ها صدها نظامی اوکراینی کشته شده اند.آن گونه 
که وزارت دفاع روســیه گزارش داده نیروهای روســیه 
عملیات های اوکراین را دفع کردند و در این درگیری ها 
۲۲0 نظامی اوکراینی کشــته شده و بیش از 11 تانک، 
7 خودروی جنگی پیاده نظام، و 8 خودروی زرهی دیگر 

را نیز از دست دادند. 
در ایــن میــان دبیــر کابینه ژاپن بــا ابــراز نگرانی از 
رزمایش های نظامی روســیه در جزایر مورد مناقشه دو 
طرف، گفت درباره این اقدامات غیرقابل قبول به مسکو 
اعتراض کرده است. از سوی دیگر فنالند طرح اضطراری 
بــه ارزش 10 میلیارد دالر برای حمایت از ثبات در بازار 
انرژی را تایید کرد.بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا  نیز گفت، این اتحادیــه با توجه به وضعیت پیش 
آمده در اوکراین مایل اســت تا استراتژی دفاعی خود را 

مورد بازبینی قرار دهد.

دومینوی کمبود انرژی در آلمان به خانه ذغال سنگ رسید

»تراس« صرفا با رای 160 هزار نفر به جای 47 میلیون واجد شرایط نخست وزیر انگلیس شد

دموکراسی به وقت باکینگهام!
اسکاتلند به تراس درباره مانع تراشی برای همه پرسی استقالل هشدار داد

بر اســاس گزارشی که کارشناســان اقتصادی به رهبر بزرگ ترین حزب مخالف 
دولــت حاکم ترکیه داده اند، اقتصاد این کشــور فقط یک قدم تا ورشکســتگی 

فاصله دارد.
ایــن گزارش به کمال قلیچدار اوغلو رهبر حــزب جمهوریخواه خلق ترکیه داده 
شــده و بر این اساس پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه 
در ماه ژوئن ســال ۲0۲3 تازه سختی های پرداخت بدهی های دولت ترکیه خود 
را                            نشان خواهد داد.این گزارش مدعی است که به احتمال زیاد ترکیه بازپرداخت 
بدهی های خود را                            متوقف خواهد کرد و توان پرداخت آنها را                            نخواهد داشــت.در 
این گزارش آمده اســت  به خاطر آشــفتگی که دولت کنونی از خود باقی خواهد 
گذاشــت، دولت بعدی ترکیه با خطر شکســت در سیاســت های اقتصادی خود 

مواجه خواهد بود.
گزارش کارشناســان اقتصادی بــه قلیچدار اوغلو حاکی از آن اســت که دولت 
در پرداخت حقوق و مســتمری کارمندان و بازنشســتگان با مشکل جدی روبرو 

می شــود.این گزارش می گوید: برای جلوگیری از ورشکستگی ترکیه به حمایت 
بانک های خارجی و دیگر موسسات مالی نیاز است. دولت ترکیه پیش بینی کرده 
است که نرخ تورم این کشور در سال ۲0۲۲ به ۶۵ درصد خواهد رسید که نسبت 
به پیش بینی قبلی حدود 10 درصد بیشــتر است.در برنامه میان مدت سه ساله 
ارائه شده از سوی دولت ترکیه پیش بینی شده که در سال ۲0۲3 تورم این کشور 

به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
بانــک مرکزی ترکیه هم البته در ماه جــوالی پیش بینی کرده بود که نرخ تورم 
این کشور در پایان ســال ۲0۲۲ به ۶0.۴ درصد خواهد رسید.در گزارش دولت 

ترکیه میزان کســری تراز تجاری این کشور برای سال جاری 10۵ میلیارد دالر 
و برای ســال آینده 80 میلیارد دالر برآورد شده است.دولت ترکیه امیدوار است 
تا از محل افزایش تولید و بهره وری در این کشور بتواند روند افزایش قیمت ها را                            
کنترل کند. درواقع آنکارا می خواهد نرخ افزایش قیمت ها در حوزه مواد غذایی را                            
طی ســه سال تک رقمی کرده و به ارزش لیر نیز ثبات بیشتری ببخشد.در حال 
حاضر ترکیه با بدترین بحران مالی خود در چند ده  ســال گذشته روبرو است و 
ارزش لیر این کشــور همچنان در حال پایین آمدن اســت. آغاز درگیری نظامی 
روســیه با اوکراین هم موجب افزایش قیمت نفت و گاز در جهان شــد، شرایط 
را                            برای این کشــور بدتر کرده است.باوجود ســر به فلک کشیدن تورم در ترکیه 
اما بانک مرکزی این کشــور برخالف رویه هــای معمول دیگر بانک های مرکزی، 
نرخ بهره در این کشــور را                            افزایش نداد.ماه گذشته میالدی بانک مرکزی ترکیه 
با کاهش یک درصدی نرخ بهره و رساندن آن به رقم 13 درصد یک شوک دیگر 

به بازار وارد کرد.

 یک قدم تا ورشکستگی کامل 
اقتصاد ترکیه


