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مهم ترین عامل چرخش خان!
چطور عمران خان یک شبه متحول شد ودر
آغوش بن سلمان قرارگرفت ؟ وی با وعده
بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد
نخستوزیرشدودرنخستینسخنرانیخود
پس از عهدهدار شدن این مسئولیت اوضاع
اقتصادی کشورش را بسیار بد توصیف کرد
و گفت" :پاکستان در تاریخ خود با چنین
شرایط اقتصادی بدی روبه رو نشده است".
رسیدن کسری بودجه در ژوئن گذشته به
 6.6درصد تولید ناخالص داخلی و میزان
بدهیهای خارجی به  95میلیارد دالر
تاییدی بر این مدعای نخست وزیر جدید
پاکستان است .در کنار آن هم اقدام دولت
آمریکا در قطع کمک امنیتی  300میلیون
دالری به این کشور مزید بر علت بود.از این
رو ،اقتصاد به عنوان مهمترین عامل این
چرخش عمران خان ارزیابی میشود و این
نکتهای است که خود وی با گفتن این که به
سرمایه گذاری و اموال عربستان نیاز مبرم
دارد ،بر آن تاکید کــرده اســت .پاکستان
همیشه به ویژه در ایام بحرانهای اقتصادی
بــا کمکهای مالی عربستان از شرایط
سخت اقتصادی عبور کرده است .عمران
خان در دو سفر خود به ریاض وعده دریافت
شش میلیارد دالر کمک را گرفت و قرار
است ولیعهد عربستان هم در جریان سفر
خود 20میلیارد دالر در پاکستان سرمایه
گــذاری و پاالیشگاه بزرگی در بندر گوادر
رقیب منطقهای بندر چابهار احداث کند.
در همین حال هم ،حضور و اشتغال حدود
چهار میلیون نفر پاکستانی در عربستان و
امارات منبع ارزی قابل توجهی (نزدیک به
 10میلیارد دالر) برای دولت پاکستان است
که نمیتوان از آن به راحتی گذشت.

هند تعرفه واردات تمام کاالهای پاکستانی را200درصد افزایش داد

تاوانتروردرکشمیر

دولت هند به نخست وزیری نارندرا مودی در
پی آن است تا با افزایش تعرفه کاالهای وارداتی
از پاکستان دولت نوپای عمران خان را به دلیل

ایجاد ناامنی هــای روزه ــای اخیر در منطقه
کشمیر تنبیه کند .این جریمه در حالی است که
دولت پاکستان با مشکالت اقتصادی فراوانی

تنش در روابط لهستان-اسرائیل نشست «ویشگراد»را لغو کرد

پسلرزههای سیرک ورشو
لهستان که طی روزهای گذشته میزبان مقامات
 60کشوربرایحضوردراجالسورشو(پایتخت)
بود ،هیچ گاه فکر نمی کرد رژیم صهیونیستی
که بیشترین استفاده رسانه ای را از این نشست
کــرده بــود ،خنجری در قلب میزبان فــرو کند.
اجالسیعلیهایرانکهلهستاننیزخودقربانیآن
شد.ماجرا از آن جا آغاز شد که بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برای شرکت
در اجالس ورشو به لهستان رفته بود ،در پایان
این اجالس با تحقیر لهستانی ها گفت که «من
اکنون در خاک لهستان ایستاده و میگویم که
لهستانیها همدست نازیها بــودنــد» .اشــاره
نتانیاهوبهقانونیبودکهچندماهپیشدرپارلمان
لهستان تصویب شد و بر اســاس آن افــراد حق
ندارند لهستان را همدست آلمان نازی بخوانند.
تصویب آن قانون که البته بعدا کمی تعدیل شد،
بهبروزمناقشهایدیپلماتیکمیانورشووتلآویو
منجرشد،امادرنهایتتحتفشارآمریکادوطرف
تابستانامسالبیانیهایمشترکصادرکردندکه

درآنتأکیدشدهبودکهلهستاندرکشتاریهودیان
نقشی نداشته است ،اما سخنان نتانیاهو باعث
شد ماتئوش موراویتسکی ،نخست وزیر لهستان
سفر خود به اسرائیل را برای شرکت در نشست
چهار جانبه لهستان ،مجارستان ،جمهوری
چک و اسلواکی به عنوان نشست «ویشگراد» لغو
کند .او «یاتسک کاپوتوویچ» وزیــر امــور خارجه
کشورش را جایگزین خود برای این سفر کرد،اما
اظهارات تازه «اسرائیل کاتز» وزیر خارجه جدید
رژیم صهیونیستی علیه ملت لهستان باعث شد
که دولــت ورشــو سفر وزیــر امــور خارجه خــود به
سرزمینهای اشغالی را نیز لغو کند تا جایی که
حتی نشست گروه ویشگراد نیز که قرار بود در
تل آویــو برگزار شود،لغو شود«.اسرائیل کاتز»
وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی گفته بود
لهستانیهادرکشتاریهودیانبانازیهاهمکاری
داشته اند .نخستوزیر لهستان این اظهارات
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را نژادپرستانه و
غیرقابلقبولخواند.
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دست و پنجه نرم می کند و برای برون رفت از
این بحران ،روی کمک های مالی و سرمایه
گذاری های حکومت سعودی حساب باز کرده
است .تنش ده ها ساله هند-پاکستان دو کشور
هسته ای در حالی طی روزهای گذشته به اوج
خود رسیده است که پنج شنبه گذشته ،برخورد
یک خودروی بمب گذاری شده با اتوبوس حامل
مــامــوران پلیس در نزدیکی سرینگر (منطقه
تحت کنترل هندوستان در کشمیر) باعث
کشته شدن  44نظامی هندی شد .عامل این
حمله مردی  20ساله و عضو گروه تروریستی
«جیشالمحمد» ،مستقر در پاکستان بود.
درگیریهادرکشمیردرحالیادامهداردکهروز
گذشتهنیز،چهارسربازهندیودوجداییطلب
کشته شدند .حاال همزمان با این که دو کشور
سفرای خود را فرا خوانده اند ،هند ،پاکستان را

ازفهرستکشورهایبسیارصمیمیخودخارج
کرده و به دنبال آن تعرفه واردات تمام کاالهای
پاکستان را باال برده است .آرون جایتلی ،وزیر
مالی هند ،در پیامی توئیتری گفت :تعرفه
پایه وارد بر تمام صــادرات پاکستان به هند،
فورا به  ۲۰۰درصد افزایش مییابد .یک مقام
دولتی هند می گوید که خارج کردن پاکستان
از وضعیت کشورهای بسیار صمیمی ،میتواند
بر2.61میلیارد دالر تجارت دوجانبه این کشور
با هند تاثیر بگذارد .همچنین ،نخستوزیر
هند ،نارندرا مــودی ،اعــام کــرد :به نیروهای
امنیتیآزادیکاملدادهشدهاستتادراینباره
تصمیمگیریکنند«.منبهگروههایتروریستی
و اسپانسرهای آن ها میگویم ،اشتباه بسیار
بزرگی مرتکب شدید و حاال باید تاوان سنگینی
پس دهید».

فرانسه و سعودی قرارداد ساخت ناو جنگی در خاک عربستان را امضا کردند

صحرانشینان دریانورد میشوند

شــش مــاه پــس از آن کــه اع ــام شــد نیروهای
مقاومت یمن ناو جنگی «الدمام» ،پیشرفته ترین
ناو سعودی را هدف قرار داده اند ،حاال رویترز از
خیز عربستان برای ساخت ناوهای جنگی خبر
می دهد .در حاشیه برگزاری نمایشگاه دفاعی
 ۲۰۱۹-IDEXبه میزبانی ابوظبی ،شرکت
دولتی صنایع نظامی عربستان سعودی و گروه
دریانوردی فرانسه قــراردادی را برای ساخت و
توسعه مشترک سیستم های نظامی دریایی از
جملهناوجنگیوزیردریاییامضاکردهاند.توافق
با گروه فرانسوی نیوال ،در حالی انجام گرفته که
بسیاری از کشورها در اعتراض به جنگ یمن و
پروندهقتلجمالخاشقچی،صادراتتسلیحات
وقراردادهاینظامیخودراباریاضقطعکردند.
با این حال ،مدیر اجرایی شرکت دولتی صنایع
نظامی عربستان سعودی اعالم کرد :بر اساس
ایــن توافق مشترک فعالیتهای نگهداری،
ساخت و طــراحــی بــرای تقویت ظرفیتها و
آمادگی نیروهای دریایی پادشاهی سعودی

انجامخواهدگرفت.قراراست 51درصدازسهام
این شرکت متعلق به ریاض باشد .عربستان یکی
از پنج کشور اول جهان در زمینه خرید تسلیحات
نظامی است .ورود بن سلمان به سرمایه گذاری
در تسلیحات دریــایــی (بــر اســاس چشم انــداز
 )2030در حالی است که نزدیکی این کشور با
پاکستان و تزریق پول به این کشور نگرانی هایی
را درباره ماجراجویی های نظامی این کشور در
منطقه به وجود آورده است .مارک اربن ،دبیر
دیپلماتیک و امور دفاعی برنامه «نیوزنایت» بی
بی سی ،پیش از این گفته بود :منابع مختلفی
گفتهاندکهعربستانسعودیدرپروژههایاتمی
پاکستان سرمایهگذاری کرده و معتقد است که
میتوانددرصورتتمایلبهبمباتمیدستپیدا
کند .بر این اساس برخی ،بازدید تاریخی سلطان
بن عبدالعزیز آل سعود ،وزیر دفاع وقت عربستان
سعودی ،در سالهای ۱۹۹۹و  ۲۰۰۲از مرکز
تحقیقات هستهای پاکستان را مهر تأییدی برای
رسیدن به این رویا می دانستند.

نمای روز
نـــــیـــــروهـــــای
اشغالگر قدس
ی ــک خ ــان ــواده
فلسطینی را
از خــانــه خــود
بیرون کردند و
آن را به خانواده
ای ش ــه ــرک
نشین دادن ــد.
دادگاه عالی اسرائیل حکم داده است این
منزل در سرزمین های متعلق به یهودیان
ساخته شده است ،اما عمر این خانه از عمر
رژیم صهیونیستی بیشتر است و خانواده ابو
عصب 65سال است در این خانه هستند .به
نظر می رسد رای ظالمانه دادگاه عالی برای
اخراج این خانواده فلسطینی از منزل خود،
مشرف بودن آن به مسجد االقصی است.در
پی اخراج خانواده فلسطینی ،این خانه به
خانواده ای یهودی داده شد که به سرعت
پرچم رژیــم صهیونیستی را بــاالی منزل
نصب کردند.

قاب بین الملل

در جــریــان سفر محمد بــن سلمان ولیعهد
عربستان به پاکستان ،هواپیمای بوئینگ
 ۷۸۷سعودی حامل وی توسط شش فروند
 17-JFپاکستانی اسکورت شد.بن سلمان
اعــام کــرده است که بیش از بیست میلیارد
دالر در قالب قراردادهای مختلف در پاکستان
سرمایهگذاریمیکند.همزمانپاکستانگفته
است که مهمترین نشان شهروندی خود را به
محمدبنسلماناعطامیکند.

