اعتراض

آمریکا

ائتالف حمایت از حقوق فلســطینی با برپایی تظاهراتی در شــهر
«ســاکرامنتو» در ایالت کالیفرنیا ،خواســتار تحریم محصوالت
تولیدشــده در شــرکتهای آمریکایی مســتقر در شهرکهای
اســرائیلی واقع در اراضی اشغالی شد .این کمپین توسط شماری از
نهادها سازماندهی شده است که ازجمله آنها :ائتالف منطقهای
ساکرامنتو برای حقوق فلسطینیان ،نهاد صدای یهودیان برای صلح
و ائتالف ضد جنگ «انسرز» ساکرامنتو است .قبل از برگزاری این
تظاهرات ،نامههایی امضاشده توسط این سازمانها به بیش از ۱۰۰
فروشــگاه مواد غذایی در این منطقه توزیع و از آنها خواستهشده
محصوالت خود را به شــرکتهایی که از اشغال اراضی فلسطین
توسط اشغالگران اسرائیل سود میبرند ،نفروشند.

مقامات و شخصیت های عراقی خواستار تعدیل منافع از سوی گروه های سیاسی شدند

اتحاد احزاب برای امنیت عراق

سوریه

مردم تل رفعت در حومه حلب در مخالفت با حضور نظامیان ترکیه و
شبهنظامیان وابســته به آنکارا و نیز محکومیت جنایات آنها در این
منطقه ،تجمع اعتراضآمیز برگزار کردند .شــرکتکنندگان در این
تظاهرات حمایت مطلق خود را از وحدت و یکپارچگی سوریه اعالم و
تأکید کردند که قاطعانه در مقابل هرگونه تالش برای آسیب رساندن
بهحاکمیتسوریهایستادهاند.منابعسوریاعالمکردندکهساکنانتل
رفعت همچنین حضور نظامیان ترکیه و شبهنظامیان وابسته به آنها
در خاک سوریه را محکوم کردند و خواستار خروج آنها از سوریه شدند.

کیوسک بینالملل
گروه
بین الملل

محققانکاناداییاعالمکردندشواهدجدیدییافتهاندکهنشانمیدهد
نرمافزارهای جاسوسی ســاخته شده توسط یک شرکت اسرائیلی که
اخیراً در لیست ســیاه ایاالتمتحده قرار گرفته ،برای هدف قرار دادن
منتقدان عربستان سعودی و دیگر رژیمهای مستبد ،ازجمله برخی از
خوانندگان یک وبســایت خبری مستقر در لندن ،استفادهشده است.
به گزارش روزنامه «گاردین» ،گزارش محققان مســتقر در مونترال از
شرکت اسلواکی  Esetکه یک شرکت امنیت اینترنتی است ،ارتباط
بین حمالت علیه وبســایتهای پرمخاطب در خاورمیانه و انگلیس
و شرکت اسرائیلی کاندیرو را که «مرموزترین شرکت جنگ سایبری
اسرائیل» نامیده میشود ،نشــان میدهد« .کاندیرو» و «ان.اس.او»
(سازندهبدافزارپگاسوس)،درزمرهشرکتهایبسیاربرجستهجاسوسی
اسرائیل هستند و هر دو در این ماه پس از اقدام کمسابقه دولت بایدن در
متهمکردناینشرکتهابهاقدامعلیهمنافعامنیتملیایاالتمتحده،
بهلیستسیاهآمریکااضافهشدند.برخالفجاسوسافزارشرکتان.اس.
اوکهپگاسوسنامداردوتلفنهایهمراهراآلودهمیکند،بدافزارکاندیرو
به اعتقاد محققان ،رایانهها را آلوده میکند.

دولت ایالتی دهلینو مدارس این شهر را تا اطالع ثانوی تعطیل کرد ،از
مردم خواست از خانه کار کنند و ورود غیرضروری کامیونها به پایتخت
هندرابهدلیلسطوحخطرناکآلودگیهواممنوعکرد.بهنوشتهروزنامه
«دکن کرونیکل» ،دهلینو که یکی از آلودهترین شهرهای جهان است
و حدود  ۲۰میلیون نفر در آن زندگی میکنند ،هر زمســتان در پوشش
غلیظی از دود فرو میرود .روز شــنبه ،دولت این شهر دستور تعطیلی
مدارس به مدت یک هفته و ممنوعیت کار ساختوساز را به مدت چهار
روز صادر کرد .اما کمیسیون مدیریت کیفیت هوا در دستوری که اواخر
روز سهشنبه مصوب شد ،اعالم کرد تمامی مؤسسات آموزشی باید تا
اطالع ثانوی تعطیل بمانند .بر اساس این دستورالعمل ،همه کامیونها
بهجز کامیونهایی که کاالهای ضروری را حمل میکنند تا  ۲۱نوامبر
(شنبههفتهآینده)ازورودبهپایتختمنعشدهوبیشترفعالیتهایساختمانی
نیزمتوقفمیشوند۶ .نیروگاهاز۱۱نیروگاهحرارتیدرشعاع ۳۰۰کیلومتری
این شهر نیز تا اطالع ثانوی فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اســامی هفــت نظامی خود را که در
 ۱۶نوامبر در جریان عملیات رزمی در خط مرزی با ارمنســتان کشته
شدند ،منتشر کرد  .به نوشته روزنامه «ینی شفق» ،ستوان عمود عروج
نیفتالیف ،افسر اورخان حاتم جباروف ،گروهبان ناطق یوسف علی اف،
سرباز الچین معرفت آقایف ،سرباز المین سمیر علیزاده ،سرباز الچین
رامیل علی اف و ســرباز مراد غالب خلیــل اف ،نظامیانی بودند که در
جریان این درگیری جان خود را از دســت دادند .وزارت دفاع جمهوری
آذربایجان به خانوادههای بازماندگان عمیق ًا تسلیت گفت و برای آنها
صبر و شکیبایی آرزو کرد .به گفته این وزارتخانه ،در این درگیریها ۱۰
نفر از نیروهای ارتش آذربایجان نیز زخمی شدند .این در حالی است که
وضعیت در مرز آذربایجان و ارمنستان از شامگاه سه شنبه تثبیتشده
و بنابر ادعای ارتش آذربایجان ،یگانهای نظامی این کشــور ،کنترل
وضعیت عملیاتی را در دست دارند .جمهوری آذربایجان همچنین اعالم
کرد که تمام مسئولیت تنش و رویارویی ایروان با باکو ،بر عهده رهبری
نظامی-سیاسیارمنستانخواهدبود.

آنتونی فائوچی عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ ســفید با تأکید بر
ضرورت تزریق ُدز سوم واکسن کرونا میگوید همهگیری کووید۱۹-
احتما ًال در بهار ســال آینده پایان مییابد .او درعینحال درباره احتمال
افزایش شــمار مبتالیان در برخی نقاط آمریکا هشــدار داده است .به
گزارشنشریهآمریکایی«نیوزویک»«،آنتونیفائوچی»رئیسموسسه
ملی آلرژی و بیماریهای عفونی و عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ
سفید این هفته در مورد افزایش شمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برخی از
نقاط آمریکا هشدار داد ،اما همزمان اظهار داشت که اگر آمریکاییهای
بیشتری واکسینه شوند ،همهگیری احتما ًال در بهار سال آینده به پایان
میرســد .فائوچی بهتازگی در یک همایش سالمت گفته است :اگر
تعداد کافی از بزرگســاالن هر دو دوز واکسن و دز تقویتکننده (دوز
سوم) را دریافت کنند ،ممکن است ویروس کرونا تا بهار سال  ۲۰۲۲به
سطح یک آندمیک (سطحی از عفونت پایین که بر زندگی روزمره تأثیر
نمیگذارد) کاهش یابد.

ژنرال جان هایتن ،معاون رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا گفت :از
سالحهایفضاییمافوقصوتچینمیتوانبرایحملهغافلگیرانهبه
ایاالتمتحدهاستفادهکرد.بهگزارشروزنامه«دیلیمیل»،ویهمچنین
اعترافکردکهپکناز فناوریهایمافوقصوتپیشرفتهتریبرخوردار
است .وی که دومین افسر نظامی عالیرتبه در ایاالتمتحده است فاش
کرد در طول آزمایش تسلیحات مافوق صوت در تابستان گذشته ،چین
موشکی را با بیش از پنج برابر سرعت صوت به دور کره زمین پرتاب کرد.
هایتن افزود :آنها یک موشک دوربرد پرتاب کردند که به دور جهان کره
زمین چرخید و یک پرتابه نقلیه مافوق صوت را رها کرد .این پرتابه به
سمت چین حرکت و یک هدف از پیش مشخصشده را در این کشور
مورد اصابت قرار داد.
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در پی چالش های عراق بعد ار انتخابات در این کشور ،رییس جمهور و برخی مقامات سیاسی پیشنهاد تعدیل در اختالفات
و عقب نشینی از سقف منافع گروه ها را مطرح کردند.

«برهم صالح» ،رئیس جمهور عراق تاکید کرد
که این کشور در پی اختالفات به وجود آمده پس
از برگزاری انتخابات پارلمانی ،با چالش جدیدی
مواجه شده اســت .وی در ســخنرانی خود در
همایش صلح و امنیت در خاورمیانه که در دانشگاه
آمریکایی دهوک برگزار شد ،گفت :خاورمیانه در
مرحله انتقالی جدیدی قرار دارد و این یک تحول
دائمی است اما این مرحله ،یک نقطه محوری در
منطقه و محور آن تحوالت ،عراق است و آنچه
در عراق رخ میدهد ،پیامدهای بزرگی بر منطقه
دارد .صالح افزود :امیدواریم انتخابات با نتایجی
قانونی به پایان برسد ،عراق مشکالت بزرگی دارد
که نمیتوان از آن غفلت کرد؛ از حدود  20سال،
 5دولت در عراق بر ســر کارآمده و آن طوری که
عادت بسیاری از کشورهای منطقه است ،دوره
نخست وزیر یا رئیس جمهور با زندان یا اعدام به
پایان نرسیده؛ و این از نکات مثبت مرحله جدید
در عراق اســت .رئیس جمهوری عراق تصریح

کرد :عراق با چالش جدی جدیدی مواجه است،
آیا میتوانیم از آن عبور کنیم؟ مرحله آتی مرحله
دستاوردهای بزرگ ملی اســت ،ما مشکالتی
داریم که باید به آن ورود و به صورت ســاختاری
آنها را حل کرد از جمله مشکالت دولت فدرال و
دولت اقلیم کردستان .وی تصریح کرد که عراق
با چالشهای امنیتی و افراط گرایی مواجه است
که نمیتوان آن را بــا اقدامات داخلی حل کرد و
با وجــود اختالفات عمیق در منطقه (این امر) به
همکاری منطقهای و ارتباط نیاز دارد.
همراهی احزاب
«ســیدعمار حکیم» ،رهبر جریان حکمت ملی
عراق هم در دیدار با «مســعود بارزانی» ،رئیس
حزب دموکرات کردســتان ،تحوالت سیاسی،
امنیتی و نتایج انتخابات و پیامدهای آن در صحنه
سیاسی کشــور را بررسی کرد .در این دیدار که در
دفترمسعودبارزانیدراربیلانجامشد،حکیمسابقه

وقوع  ۲انفجار
در پایتخت افغانستان
منابع خبری میگویند که در نتیجه وقوع
 ۲انفجار در کابل  ۴نفر شهید و دو تن دیگر
نیز زخمی شدند.

منابع خبری اعالم کردند که یــک خودروی َون
مسافربری در منطقه دشــت برچی واقع در غرب
کابل هدف بمب مغناطیســی قرار گرفته است .به
گفته منابع در نتیجه این انفجار  4نفر شهید و  2تن
دیگر نیز زخمی شدند .گفته میشود که انفجار دوم
در نزدیکی چهارراهی «شهید» حوزه سوم امنیتی
شهر کابل رخ داده است .تاکنون هیچ شخص و یا
گروهیمسئولیتاینحملهرابهعهدهنگرفتهاست.
شنبه هفته جاری نیز بر اثر انفجار مین مغناطیسی
یک خودوری مسافربری «ون» در «دشت برچی»
شهرکابل هدف قرار گرفت .این انفجار در «گوالیی
مهتاب قلعه» در دشــت برچی در غرب کابل که
عمدت ًامنطقهشیعهنشینمحسوبمیشود،بهوقوع

تاریخ مشترک با سران ُکرد در مبارزه با دیکتاتوری
و ساخت عراق جدید را یادآوری کرد .وی بر اهمیت
کاستنازسقفمطالباتبادرنظرگرفتنمنافعملی
عراق و لزوم تشکیل دولتی که توان تحقق آمال
ملت عراق در تأمین خدمات و فرصتهای شغلی
و حلوفصل مسائل بالتکلیف در کشور را داشته
باشد ،تأکید کرد .رهبر جریان حکمت ملی عراق
افزود که ثبات عراق مشــروط به پایبندی سران
سیاسی کشــور به فرهنگ عقبنشینی از سقف
منافع در راستای تحقق منافع جمعی است و ادامه
داد که طرح ملی پیشنهادی وی راهحلی مناسب
برای حل بحران در کشــور است بی آنکه در پی
سهمی در دولت آینده باشد .بر اساس گزارش دفتر
رسانهای جریان حکمت ملی ،حکیم همچنین بر
ضرورت احترام به حاکمیت ارضی عراق و توقف
دخالتها و حمالت خارجی تأکید کرد .رهبر جریان
حکمت ملی عراق همچنین صبح دیروز دیداری با
«نچیروان بارزانی» ،رئیس اقلیم کردستان عراق

داشــت و در این دیدار بر اهمیت بررســی دقیق
شکایتهای انتخاباتی و تحقق شفافیت انتخاباتی
و بازیابی اعتماد به نظام سیاسی و دموکراسی در
کشور تأکید کرد.
همچنین «محمود الربیعی» عضو دفتر سیاسی
جنبش «عصائب اهل الحــق» عراق جزئیات
نشست اخیر میان «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل
این جنبش بــا «جنین پالســخارت» نماینده
سازمان ملل در امور عراق را اعالم کرد .بر اساس
این گزارش ،وی گفت :پالسخارت در دیدارش
با دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق تاکید کرد
که در بحران موجود و موضوع تقلب در انتخابات
نقشی ندارد و هیچ رویکردی در مخالفت با عراقی
ها هم ندارد .به گفته ربیعی ،در دیدار بین این دو
نفر ،شیخ قیس خزعلی برخی از اسناد و ادله را به
پالســخارت ارائه کرده است که باعث تعجب و
شوکه شدن او شده است و او فرصتی دو روزه را
برای بررسی تمام ادله و کسب نظر کارشناسان
در خواســت کرده اســت .دفتر خزعلی پیشتر
اعالم کرده بود :خزعلی مجموعه دالیل تقلب و
دستاندازی آشکار در نتایج انتخابات را به شکل
مفصل به پالسخارت ارائه کرد .دبیرکل عصائب
اهل الحق در دیدار با پالسخارت نسبت به صدور
بیانیه شورای امنیت درباره انتخابات پیش از تایید
نهایی نتایج آن ابــراز تعجب و تاکید کرد :هیات
هماهنگی گروههای شیعی به پیگیری اقدامات
قانونی درباره این پرونده ادامه خواهد داد .گفتنی
است؛ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق
نتایج بازشماری دستی آرای  ۱۰۸صندوق رأی
در بغداد به دســتور هیئت قضائی را روز گذشته
اعالم کرد .بر اســاس بیانیه رسمی کمیساریا ،از
میان  ۱۰۸صندوق که در آنها بازشماری دستی
انجام شده در مورد  ۸صندوق اوراق رأی باطلهای
بوده که پس از بررسی الزم مشخص شده نباید
باطله شمرده شود .این بیانیه افزوده که نتیجه این
موارد به شورای کمیساریا ارجاع داده شده که این
شورا آن را به هیئت قضائی ارجاع خواهد داد تا نظر
نهایی را درباره آنها صادر کند .در این بیانیه تأکید
شده که این بازشماری با حضور ناظران بینالمللی
و نمایندگان نهادهای مدنی متخصص نظارت بر
روند انتخابات و نمایندگان تشکلهای سیاسی
انجام شده است.

دو منطقه دیگر در جنوب مأرب یمن
آزاد شد

پیوست .انفجارهای گذشته در غرب کابل را گروه
تروریستیداعشبهعهدهگرفتهبود.خبردیگراینکه
سرپرستوزارتامربهمعروفونهیازمنکرطالبان
با متهم کردن تعدادی از مقامات سابقدولت پیشین
افغانستان به فســاد اقتصادی گفت:حامد کرزی
رئیس جمهوری پیشــین ،عبداهلل عبداهلل ،رئیس
سابق شورای مصالحه ملی و فضل هادی مسلمیار
رئیس پیشین مجلس سنای افغانستان از مفسدان
بزرگ اقتصادی هســتند .به گزارش خبرگزاری
خامه پرس افغانســتان »،محمــد خالد حنفی»،
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر سه
شنبه شب در مراسمی که در والیت بلخ افغانستان
اظهار داشــت طالبان با اعالم عفو عمومی از این
افراد محافظت میکند .وی با اشاره به خارج کردن
سرمایه های کشــور توسط تعدادی از مسئوالن و
مقامات عالیرتبه دولت پیشین افغانستان گفت که
این افراد به موقع محاکمه خواهند شد.

پس از انتشار گزارشهای متعدد درباره
پیشروی چشــمگیر نیروهای صنعاء در
استانهای مأرب (شرق صنعاء) و الحدیده
(غرب یمن) ،منابع خبری گزارش دادند
که ارتش یمن بر دو منطقه دیگر در جنوب
مأرب مسلط شد ه است.

منابع میدانی در این خصوص به شبکه «المیادین»
خبر دادند که نیروهای صنعاء بر دو منطقه «شقه
می» و «عرق می» در جنوب مأرب مسلط شدهاند.
پایگاه خبری «الجدیــد پرس» ضمن تأیید خبر
مذکور ،به نقل از یک منبــع نظامی گزارش داد
که نیروهای پشــتیبانی عربستان سعودی که از
«ظهــران» به مناطق کوهســتانی «البلق» در
مجاورت شــهر مأرب اعزام شده بودند ،متحمل
شکست شــدهاند .منبع یادشده در این خصوص
گفت که نیروهای پشــتیبانی تیپ  ۱۰۲ائتالف

سعودی به فرماندهی «یاسر المعبری» (ابوعبیده
الســلفی) که به مناطق کوســتاهی البلق اعزام
شدهاند ،در اولین نبرد خود شکست خوردهاند .منابع
مذکور در ادامه و در تأیید گزارش شبکه المیادین
خبر داد که ائتالف سعودی در جریان نبردی که در
منطقه عرق می و شقه می در جریان بوده ،متحمل
خسارت سنگینی شده است و در نتیجه نیروهای
صنعاء مناطق وسیعی را در اطراف سد مأرب تحت
کنترل خود درآوردهاند .این منبع همچنین اضافه
کرد که ارتش و کمیتههای مردمی یمن بر کوهها
و مناطق مجاور نقطه امنیتی موسوم به «الفلج»
مسلط شدهاند و چیزی نماند ه است که این نقطه
را نیــز به طور کامل تحت تســلط خود درآورند.
این گزارش در حالی منتشــر شده است که منابع
محلی یمن ،روز گذشته ،خبر دادند که نیروهای
عربستان سعودی یک پایگاه «الخالدیه » در استان
حضرموت (شرق یمن) را تخلیه کردهاند.

شکاف در کاخ سفید عمیق می شود

احتمال اخراج کاماال هریس از کاخ سفید
به دنبال گزارش اخیر شــبکه دموکرات ســیانان درباره
افزایش شــکاف بین جو بایدن و کاماال هریس ،فاکسنیوز
جمهوریخــواه از احتمال برکناری معــاون رئیسجمهور
آمریکا خبر داد.

شــبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارشــی از افزایــش تنشها بین
س جمهور آمریکا با نفر دوم دولتش و احتمال تعیین فردی
«جوبایدن» رئی 
جدید به عنوان معاون رئیسجمهور این کشور خبر داده است .طبق این
گزارش ،افزایش تنشهــا از احتمال تالش بایدن برای انتخاب فردی
جدید به عنوان معاون رئیسجمهور آمریکا و برکناری هریس حکایت
دارد .فاکس نیوز در گزارش خود نوشت ،آخرین باری که رئیسجمهور
آمریکا فرد جدیدی را برای منصب معاونت انتخاب و کنگره این کشور او

را تایید کرد ،در سال  ۱۹۷۴بود و «نلسون راکفلر» معاون رئیسجمهور
آمریکا شد.برنامه «پنج» در شبکه فاکس نیوز ،روز سه شنبه با حضور چند
گزارشگر و کارشناس این احتمال را مورد بررسی قرار داد که تنش بین
بایدن و هریس به جایی برسد که رئیسجمهور آمریکا معاونش را برکنار
کند .طبق گزارش این رســانه جمهوریخواه« ،دانا پرینو» مجری این
برنامه اعالم کرد که اگرچه انتخاب و تایید یک معاون رئیسجمهور جدید
قبل از پایان دوره چهار ساله ،امری «غیرمعمول و نادر» است ،اما کامال
بی سابقه نیســت .کارشناسان برنامه «پنج» فاکس نیوز اعالم کردند،
«دولت فعلی (آمریکا) نمیخواهد مردم آمریکا فکر کنند که بین بایدن
و هریس مشکالتی وجود دارد»« .دانا پرینو» مجری این برنامه گفت:
«این یکی از مواردی است که طبق آن کاخ سفید از شما انتظار دارد آنچه
را که میبینید باور نکنید .میتوانید بگویید اینجا مشکلی وجود دارد ما آن

را میدانیم .آنها جمعه گذشته برای اولین بار در سه ماه گذشته در روزی
که کاماال هریس حتی در کشور نبود ،جلسه کابینه تشکیل دادند» .به
گفته او« ،جنیفر ساکی» سخنگوی کاخ سفید و «رونالد کلین» رئیس
کارکنان کاخ ســفید تالش کردهاند که تئوریها و اظهارنظرات درباره
تنش و اصطکاک موجود بین این دو (بایدن و هریس) را کنار بزنند و دفع
کنند»« .کنی پاویچ» یکی دیگر از مجریان برنامه «پنج» در این باره با
لحنی تمسخرآمیز و کنایهآمیز خطاب به مدیر کارکنان کاخ سفید گفت:
«نخســتوزیر کلین میگوید که (بین رئیسجمهور و معاونش) همه
چیز خوب است»« .دانا پرینو» در ادامه این برنامه اظهارنظری از «چاد
پرگرام» خبرنگار ارشــد حوزه اخبار کنگره آمریکا در شبکه فاکس نیوز
مطرح کرد که طی آن پرگــرام در برنامه «فاکس نیوز رادیو» از تالش
احتمالی بایدن برای برکناری هریس خبر داده بود.

چهره خبر

رسیدگی به انفجار «بندر بیروت»
نباید سیاسی شود

نخســت وزیر لبنان در سخنانی بر لزوم اجتناب از سیاســی کردن پرونده رسیدگی به انفجار مهیب بندر
بیروت تأکید کرد.به گزارش النشره« ،نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان سخنانی را در خصوص پرونده
رسیدگی به انفجار مهیب بندر بیروت مطرح کرد .وی گفت :این پرونده نباید سیاسی شود .بر اساس این
گزارش ،نخست وزیر لبنان یادآور شد :ما معتقدیم که حقایق درباره انفجار هولناک بندر بیروت باید روشن
شوند .تمامی کســانی که در وقوع این انفجار دخیل بوده باید شناسایی و محاکمه شوند .میقاتی در ادامه
نیز بر لزوم احیای روابط میان لبنان و کشــورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد .پیش از این ،عربستان
سعودی و شــماری دیگر از کشورهای عربی به بهانه اظهارات وزیر اطالع رسانی
لبنان در خصوص جنگ یمن ،روابط خود با لبنان را قطع کردند .نخست وزیر
لبنان چندی پیش گفته بود :ما بر لزوم تکمیل تحقیقات پیرامون انفجار مهیب
بندر بیروت تأکید داریم .دستگاه قضایی سالم تنها مرجع رسمی برای اعالم
نظر در خصوص نتیجه تحقیقات است .این مقام لبنانی همچنین با اشاره به
انتقادات از عملکرد قاضی بیطار در رســیدگی به پرونده انفجار مهیب بندر
بیروت ،گفت :ما در کار دستگاه قضایی دخالت نمی کنیم اما در عین حال،
از تداوم فعالیت های بازپرس ویژه پرونده انفجار بیروت یعنی قاضی بیطار
حمایت به عمل می آوریم.

کشورهایعربیدرصفبرقراری
روابطبادمشق

وزیر خارجه عراق اعالم کرد که بیشتر کشورهای عربی راه دمشق در پیش گرفته و روابط خود را با سوریه
از سرگرفتهاند.
وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد که اکثر کشورهای عربی روابط خود را با دمشق از سر گرفتهاند بدون
آنکه این موضوع را علنی کنند« .فؤاد حسین» ،وزیر امور خارجه عراق ،در مصاحبه با  CNNتأکید کرد
که روابط بغداد با دمشق هیچگاه قطع نشده و بغداد همیشه کشورهای عربی را به برقراری روابط عادی
با دمشق تشویق کرده است.
او در توضیح علت این رویکرد عراق گفت که بی ثباتی در ســوریه مشــکالت
بسیاری برای عراق ایجاد میکند و ثبات سوریه به نفع عراق است.
وزیر امور خارجه عراق افزود که در حال حاضر اکثر کشورهای عربی روابط خود
را با سوریه از سر گرفتهاند و فقط تعدادی از آنها این موضوع را علنی کردهاند.
وی افزود که در آینده نزدیک شاهد روابط عادی بسیاری از کشورهای عربی
با سوریه خواهیم بود .یادآور می شود که چند روز قبل عبداهلل بن زاید
آل نهیان وزیر خارجه امارات به سوریه رفت و با بشار اسد
رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره روابط دوجانبه و
چشم انداز گسترش این روابط رایزنی کرد.
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بینالملل
جلد روز
تازهترین گزارش دفتر آمار ملی
انگلیس که دیروز (چهارشنبه)
منتشــر شــد ،بیانگر آن است
که نرخ تــورم در این کشــور
بهسرعت در حال افزایش است و
در ماه اکتبر گذشته (مهر/آبان) به
باالترین حد طی حداقل  ۱۰سال
گذشته رسید .به گزارش روزنامه
«ایندیپندنت» ،مرکــز آمار ملی
انگلیس اعالم کرد که شــاخص
نرخ مشتری ( )CPIبه  ۴.۲درصد
در ماه اکتبر رســید که  ۱.۱درصد
نســبت به ماه قبــل از آن افزایش
نشــان میدهد و بیشترین افزایش
نرخ تورم از ســال  ۲۰۱۱میالدی به اینسو اســت .افزایش قیمت مواد
غذایی ،سوخت و خودروهای دستدوم ازجمله عوامل دخیل در افزایش
تورم قیدشده است .گرنت فیتزنر از اعضای ارشد دفتر آمار ملی انگلیس
میگوید که هزینه کاالهای تولیدشده توسط کارخانهها و قیمت مواد اولیه
نیز به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است و اکنون به باالترین نرخ خود
در حداقل  ۱۰سال اخیر رسیده است.
در همین حال ســازمان امداد خودروی  RACانگلیس گزارش داد که
یکسوم رانندگان به دلیل افزایش بیسابقه هزینههای بنزین و گازوئیل
کمتر تردد میکنند .میانگین قیمت بنزین در جایگاههای سوخت انگلیس
به  ۱۴۲.۹۴پنس در هر لیتر رسیده و رکورد آوریل سال  ۲۰۱۲میالدی را با
افزایش  ۰.۴۶پنس شکسته است .قیمت گازوئیل هم بهطور میانگین به
 ۱۴۶.۵پنس در هر لیتر رسیده که از رکود سال  ۲۰۱۲میالدی ،فقط ۱.۴۳
پنس کمتر اســت .این در حالی است که قیمت گازوئیل در برخی مناطق
به  ۱۴۹.۹پنس در هر لیتر هم رســیده است .ریشی سوناک وزیر دارایی
انگلیس گفت :میدانیم که مردم با فشارهایی در زمینه تأمین هزینههای
زندگی مواجه هستند ،اما بسیاری از کشورها پس از بهبودی اوضاع کرونا
تورم باالتری را تجربه میکنند.
نرخ تورم در انگلیس برای پنجمین ماه متوالی است که از پیشبینیهای
صورت گرفته تجاوز کرده است .بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم امسال
را  ۲درصد برآورد کرده بود .اما کارشناسان پیشبینی میکنند که این نرخ
در ماههای آینده از مرز  ۵درصد هم تجاوز کند .بانک مرکزی انگلیس دو
هفته پیش تصمیم گرفت تا نرخ بهره بینبانکی را که از زمان شیوع کرونا
کاهش داد افزایش ندهد و برای یک ماه دیگر اوضاع را زیر نظر داشــته
باشد .نرخ بهره بینبانکی از اواخر ســال  ۱۳۹۸با هدف کاهش تأثیرات
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به  ۰.۱درصد کاهش یافته که در
تاریخ انگلیس بیسابقه اســت .اقتصاددانان پیشبینی میکنند که بهره
بینبانکی در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی به  ۰.۷۵درصد برگردد.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف
چندانی ندارد .با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی
از همهگیری ویروس کرونا به سر میبرند ،اما آمار و نظرسنجیها نشان
میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به تمام کشورهای
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDقرار دارد.

عکس نوشت

دیدار مجازی رؤسای جمهور چین و آمریکا

گزارش

مکرون ثروتمندان را
ثروتمندتر و فقیرها را فقیرتر کرد
بر اســاس نتایج مطالعات موسسه سیاســت عمومی فرانسه (،)IPP
اقدامات اقتصادی انجام شده در دوران پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل
مکرون ،درحالی اســتاندارد زندگی به خصوص قشر مرفه و ثروتمند را
 ۱.۵۹درصد افزایش داده که در مقابل سطح زندگی اقشار محروم جامعه
 ۵درصد کاهش یافته است.
به گزارش نشریه فرانسوی لیبراسیون ،بر اساس مطالعات انجام شده از
سوی موسسه سیاستهای عمومی فرانسه ( )IPPوابسته به دانشکده
اقتصاد پاریس که اثرات باز توزیعی اقدامات انجام شده در دوره پنج ساله
دولت مکرون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اســت ۵ ،درصد جمعیت
فرانسه که فقیرترین افراد هستند ،بهره چندانی از حدود  ۲۴میلیارد یورو
باز توزیع شده در طول دوره پنج ساله نصیب آنها نشده است .این رسانه
فرانسوی افزود :این پنج درصد جمعیتی حدود  ۳.۳۵میلیون نفری است
که در شرایط ناپایدار شدید قرار داشته و خالص درآمد آنها کمتر از ۸۰۰
یورو در ماه است.
لیبراســیون در ادامه تصریح کرد :اگرچه برای این قشــر ،انجام برخی
اقدامات نظیر لغو مالیات مسکن از محل سکونت اصلی تأثیرات مثبتی
داشته اســت ،اما اهمیت این اقدامات کمتر از ضررهای مرتبط با مالیات
غیرمستقیم بر دخانیات و انرژی است.
ایــن روزنامه فرانســوی در ادامه نوشــت :دادههای مختلف نشــان
میدهنــد که اصطــاح «رئیسجمهــور ثروتمندان» کــه در اولین
حضور امانوئل مکرون در کاخ الیزه اســتفاده شــده بود ،کالمی بیجا
نبود؛ چرا که سیاســتهای اقتصــادی مکرون بهوضــوح  ۶۷۰هزار
نفــر با درآمــد ماهانــه  ۱۰هــزار و  500یورویــی را ثروتمندتر کرده
است.
این یک درصد ثروتمنــد با تبدیل مالیات بر ثــروت ( )ISFبه مالیات
بر دارایی امالک ( )IFIو لغو مالیات مســکن (کــه بهطورکلی در نظر
گرفتهشده است) اســتاندارد زندگی خود را  ۲.۸درصد افزایش دادهاند.
به نوشــته لیبراســیون ،ســومین گزارش کمیته ارزیابــی اصالحات
مالیات بر ســرمایه که ماه گذشته توسط موسســه فرانس استراتژی/
( France Stratégieوابســته به دفتر نخســتوزیری) منتشــر
شــد ،حاکی از آن است که «اصالحات ســال  »۲۰۱۸پیرامون کاهش
نرخ مالیات بر داراییهــای منقول ،هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد فرانســه
به دنبال نداشت.
در آستانه انتخابات ریاســت جمهوری  ۲۰۲۲فرانسه ،با افزایش بهای
حاملهای انرژی و مواد غذایی« ،کاهش قدرت خرید» فرانسویها به
یکی از اصلیترین موضوعات بحــث نامزدها در رقابتهای انتخاباتی
تبدیلشده است.

