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«محمد بن ســلمان» ولیعهد عربستان
سعودی در جریان سفر دو روزه به قاهره
 14قــرارداد همــکاری بــه ارزش تقریبــی
 7.7میلیارد دالر را به امضا رساند و وزیر
ســرمایه گذاری عربستان این توافقات را
در راســتای تقویــت روابط اقتصــادی دو
کشور در آینده عنوان کرد .بن سلمان در
جریان این تور منطقهای به اردن و ترکیه
نیز سفر کرد.

واشنگتن پست(امریکا)

دادگاه عالــی امریــکا ،برنامه ایالــت مین برای
ممنوعیت اعطای بودجه عمومی به مدارس
مذهبــی ایــن ایالــت را رد کرد .طرحــی که این
ایالت ارائــه کرده ،نگرانیها دربــاره اختالفات
مذهبــی و جدایــی کلیســا از دولــت را شــدت
بخشــیده بود .به گفته کارشناســان این طرح از
برنامههای غیرمعمول یک ایالت کوچک بود
کــه می توانســت آینده هــزاران دانــش آموز را
تحت تأثیر قرار دهد.

نخســتین نشســت نماینــدگان  86کشــور
امضاکننده توافق منع اســتفاده از تســلیحات
هســته ای در مقر ســازمان ملل در وین برگزار
شــد .محــور این مذاکــرات نابودی تســلیحات
موجــود هســته ای و ممنوعیت اســتفاده از آن
عنوان شــده اســت .گرچــه نادیــده گرفتن این
نشســت از ســوی روســیه به عنوان یک قدرت
هســتهای ،در بحبوحه بحران اوکراین حامیان
این توافق را نگران کرده است.

نشست گروه بریکس ،امروز زیر ذره بین غرب برگزار می شود

رویارویی چین و غرب در میدان «بریکس»

Getty Images

بنفشــه غالمــی /مواجهــه اقتصادی
غــرب بــا چیــن از یکســو و همراهــی و
همسویی این کشور با روسیه در شرایطی
کــه غــرب در حــال افزایــش فشــارها بــر
مســکو اســت ،باعث شده نشســت گروه
«بریکــس» کــه امروز بــه میزبانی «شــی
جین پینگ» برگزار میشــود ،بیش از هر
زمانی توجه غرب را به خود جلب کند.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیــره» ،در ایــن نشســت مجــازی
یکروزه که چهاردهمین دور نشستهای
این گروه اســت ،ســران  5کشور عضو این
نهــاد حضــور خواهنــد داشــت .بریکس
متشــکل از  5کشــور چین ،برزیــل ،هند،
روســیه و آفریقــای جنوبــی اســت کــه از
جملــه کشــورهای صنعتــی و پرقــدرت
اقتصــادی جهــان هســتند و در کنــار هم
نزدیــک به یک چهارم ثروت جهان را در
دســت دارند .عالوه بــر این هر پنج عضو
بریکس ،با وجود همه اختالفنظرهایی
کــه بــا یکدیگــر دارنــد ،در یــک ویژگــی
مشــترک هســتند و آن این است که همه
آنها سعی میکنند فاصله خود را از نظم
لیبرالــی که امریکا خواهــان اعمال آن بر
جهــان اســت ،حفظ کننــد و به مبــارزه با
آنچه که معتقدند ظالمانه است ،بروند.
ëëاهمیت نشست برای چین
به اعتقاد تحلیلگران مسائل جهانی،
نشســت امســال که با توجه به وضعیت

ژئوپلیتیــک پیچیــده جهانــی شــامل
جنگ روســیه در شرق اروپا و تاخت وتاز
اقتصادی چین برگزار میشود ،میتواند
بــه پکن کمــک کنــد تــا جایــگاه جهانی
خــود را بین کشــورهای عضو کــه در کنار
هــم تــوان اقتصــادی و سیاســی باالیــی
دارنــد ،ارتقــا بخشــد .در همیــن ارتبــاط
«هوانگ یانژونگ» ،از اعضای برجســته
میز بهداشــت جهانی در شــورای روابط
خارجــی امریکا معتقد اســت« :بریکس
نوعــی واکنــش متقابــل چیــن بــه غرب
در احیــای ناتــو و افزایــش مکانیســم
ایندوپســفیک علیه این کشــور محسوب
میشــود .بویــژه که در حــال حاضر پکن
بیش از هر زمانی احساس میکند ،غرب
و بهطــور خــاص امریکا در تالش اســت
تا بــرای مواجهه بــا پکن این کشــور را به
انزوا بکشد ».از همینرو پکن در نشست
امســال بــر آن اســت از کشــورهای عضو
بریکــس بخواهــد یکصــدا و پــر قدرتتر
از قبل بر چنــد جانبهگرایی تأکید کرده و
خواهان حل بحران اقتصادی جهانی با
چنین دســتور کاری شــوند.همین تالش
چین برای مقابله با یکجانبهگرایی کافی
است تا غرب نگران تصمیماتی باشد که
در نشست امروز این گروه گرفته میشود.
بویــژه که غــرب میدانــد «شــی» دارای
نفوذ کالم است و برای مثال در شرایطی
کــه جنــاح غــرب در ماههای اخیــر توجه

خــود را متمرکز بر مســأله اوکراین کرده،
هیــچ کدام از اعضای این گروه ،برخالف
خواســتههای غرب حاضر نشدند بعد از
حمله روســیه بــه اوکراین ،اقدام روســیه
را محکــوم کــرده و یا «والدیمیــر پوتین»
را بابت صــدور این فرمان محکوم کنند.
چــرا که دو ماه پیش «شــی جین پینگ»
از آنها خواســت تن به جنگ ســردی که
مورد نظر غرب است ،ندهند.
ëëترفیع موقعیت «پوتین»
عــاوه بر این نشســت امــروز بریکس
بخاطــر حضور «والدیمیــر پوتین» در آن
اهمیــت دارد .در شــرایطی کــه امریــکا و
اروپا در ســه ماه اخیر بســیار کوشــیدهاند
تا با اســتفاده از تحریمها ،روسیه را دچار
انزوا کنند ،حضور او در این نشست که در
آن «شی جین پینگ»« ،نارندرا مودی»،
«ژائر بولســونارو» و «سیریل رامافوزا» به
عنوان رهبران کشــورهای مطرحی چون
چیــن ،هنــد ،برزیــل و آفریقــای جنوبــی
حضور دارند ،میتواند به معنای منزوی
نبودن وی باشد .در همین ارتباط سایت
شــبکه خبری «ســیانان» نوشته است،
نخســتین حضــور رئیس جمهور روســیه
در یــک نشســت جهانــی بعــد از جنــگ
اوکرایــن ،حاوی یــک پیام واضح اســت:
پذیــرش او در جمعی از ســران قدرتمند
جهــان کــه تاکنــون حاضــر بــه محکــوم
کــردن وی در جنگــی کــه در شــرق اروپــا

جریــان دارد ،نشــدهاند .عــاوه بــر ایــن،
این نشســت تنها چند روز بعد از نشست
بلوکی از اقتصادهای برتر جهان به اســم
گــروه هفــت انجــام میشــود که هشــت
ســال پیش بعد از اینکه «پوتین» کریمه
را بــه خاک خــود الحاق کرد ،روســیه را از
این گروه که در آن زمان گروه هشــت نام
داشت ،اخراج کردند .از همینرو ناظران
معتقدند ،با توجه به اینکه چین همواره
در تبلیــغ بریکس ،عنوان کرده اســت که
این نهاد جایگزینی نرم برای گروه هفت
اســت در نشست امســال تالش بیشتری
بــرای به حاشــیه رفتــن این گــروه انجام
خواهد شد.

روسای جمهوری بریکس در نشست سال 2019

ëëچالشی جدی برای گروه هفت
همانطور که سایت روزنامه فرانسوی
«لوموند» نوشته است ،پکن برای در هم
شکستن گروه هفت بدش نمیآید گروه
بریکس را توســعه بخشــیده و کشورهای
بیشــتری را جذب این گروه کند .از همین
رو در نشســت مجــازی کــه مــاه مــه بین
وزرای خارجــه بریکس برگزار شــد اعضا
توافق کردند برای توسعه گروه خود وارد
مذاکره با شــماری از کشورهای قدرتمند
سیاســی و اقتصــادی جهــان شــوند .از
جملــه کشــورهایی که در حــال حاضر در
فهرســت توســعه بریکس قرار گرفتهاند
میتــوان بــه آرژانتیــن ،مصــر ،اندونزی،

قزاقســتان ،نیجریــه ،عربســتان ،تایلنــد،
سنگال و امارات اشاره کرد .هرچند برخی
کارشناســان معتقدنــد افزایــش شــمار
اعضــای گــروه بریکــس میتوانــد منجر
بــه تضعیــف آن شــود و از جملــه «چن
فنگینــگ» در روزنامــه «چاینــا دیلــی»
نوشته است« :این گروه نباید با مشارکت
زیــاد کــه اصطکاکهــای احتمالــی را در
پــی خواهــد داشــت ،تضعیــف شــود».
امــا همان طــور که «الکســاندر گابویف»،
تحلیلگــر روابط چیــن و روســیه در بنیاد
کارنگــی بــرای صلــح بینالمللــی گفته
است« :پیوستن کشورهای بیشتر به گروه
بریکــس ،باعــث افزایــش مشــروعیت و
توان آن میشــود ».ضمن اینکه پیوستن
اعضای بیشتر میتواند نمادی از سست
شدن پیمانهای قبلی این اعضا با غرب
باشــد .همان طور که حضــور هند در این
دور از نشســت بریکس برای غرب بسیار
معنا دار است و همان طور که «سوشانت
ســینگ» ،از کارشناســان مرکز تحقیقاتی
«ســیپیآر» در دهلــی نو میگویــد« ،اگر
در نشست امروز یک ابتکار عمل اساسی
اعــام شــود ،در واقع مانند آن اســت که
دهلی ،ایــن پیام را به غرب ارســال کرده
اســت که برخالف توافق کــواد که چندی
پیش با غرب به امضا رساند ،مایل است
همکاری بیشــتر و نزدیکتــری با چین و
روسیه داشته باشد».

در بحبوحه بحران اوکراین ،مشاور صدراعظم آلمان از تیره شدن روابط با روسیه ابراز نگرانی کرد

آلمان در دو راهی روسیه و اروپا

زهــره صفــاری /ســاعاتی پیــش از آنکــه
نخســتین محمولــه تســلیحاتی ســنگین
آلمــان بــه کییــف وارد شــود ،اظهــارات
جنجالی مشاور سیاســت خارجی «اوالف
شولتز» درباره تبعات آتی تقابل با روسیه
در بحران اوکراین برای کشورش ،در برلین
با واکنشهای بسیاری همراه شد.
بــه گــزارش «فایننشــال تایمــز»« ،ینــس
پالتنر» که در زمره سیاســتمدارانی اســت
که به ندرت اظهــار نظری عمومی درباره
مسائل سیاست خارجی کشورش میکند،
در جریان نشســت شــورای روابط خارجی
آلمــان بــا انتقــاد از اتهامــات رســانههای
مخالف و اپوزیسیون درباره موضع دولت
برلین در روند پشتیبانی نظامی از اوکراین،
خواستار آن شد تا کشورش در روند ارسال
تســلیحات ســنگین نظامی بــه کییف از
امریــکا ،انگلیس و فرانســه پیشــی نگیرد.
وی گفت« :این مسأله بسیار مهمی است.
در واقــع چطــور شــما میتوانید بســیاری
از صفحــات روزنامههــا را بــا موضوعــات

مرتبــط بــا پاســخ آلمــان بــه درخواســت
اوکراین برای ارسال تسلیحات پر کنید اما
در ایــن میان بــه موضوع روابط با روســیه
در آینده کمتر بپردازید .این مســأله مهم
و دارای اهمیت اســت و میتــوان روی آن
بحث داشت».
ëëخشمآلمانازموضعمشاورشولتز
پــس از ایــن اظهــارات مشــاور سیاســت
خارجــی آلمــان« ،اشــتراک زیمرمــان»،
رئیــس کمیتــه دفاعــی بوندســتاگ و از
اعضــای برجســته حــزب دموکــرات آزاد
آلمــان یکــی از احــزاب ائتالفــی حاکــم،
خشــمگین از موضــع «پالتنــر» گفــت:
«اظهارات مشاور سیاست خارجی شولتز
در واقــع همــان تفکری اســت کــه دههها
در آلمــان حاکــم بــوده و مــا را در شــرایط
بغرنجــی قــرار داده اســت .حــاال زمــان
دلســوزی برای روسیه نیست بلکه باید به
یاری اوکراین فکر کرد».به باور کارشناسان
امــا صحبتهــای «پالتنــر» از آن جهــت
دارای اهمیــت اســت کــه بازتــاب دیدگاه

شــولتز و تیمــش در قبــال جنــگ اوکراین
بــه شــمار مــیرود .ایــن در حالــی اســت
کــه شــخص «اوالف شــولتز» نیــز پیشتر
بــه خاطــر مکالمــه تلفنــی بــا «والدیمیر
پوتیــن» آن هــم در پرتنشتریــن روزهای
جنگ اوکراین مورد انتقاد بســیاری از هم
پیمانان اروپای شرقیاش قرار گرفته بود.
اما شــرایط وقتی بــرای اوکراینیها نگران
کنندهتــر میشــود کــه «پالتنــر» واقعیت
دیگری را نیز در سخنرانی اخیرش آشکار
کــرد و درباره عضویت اوکراین در اتحادیه
اروپا ،پالسهای مثبتی به کییف نفرستاد
و گفت« :اینکه کشــوری مــورد حمله قرار
گرفتــه بــه معنای تغییــر قوانین نیســت.
مشکل اوکراینیها بنیادی است و باید آن
را رفــع کنند«».نــوح بارکین» ،کارشــناس
اندیشکده مارشــال فاند آلمان در تحلیل
موضع پالتنر گفت« :پیام مشاور سیاست
خارجی شولتز نه تنها برای مردم اوکراین
بلکــه بــرای هــم پیمانــان اروپای شــرقی
آلمــان و بســیاری از شــرکای جهانــی آن

AFP

فائزه ســادات یوسفی /تعویق سفر «جو بایدن» به عربستان که اولین سفر او
بعد از ریاست جمهوری به منطقه قلمداد میشود موجب گمانهزنیهایی در
فضای سیاســی و رســانه ای هر دو کشــور شده اســت .تصمیم برای انجام این
ســفر در حالی مطرح شــد که روابط دیپلماتیک امریکا و عربستان بعد از دوره
اوج آن در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» ،با مواضع انتخاباتی «جو
بایدن» که همچنان سعی میکند با بازی با الفاظ آن را در حد احتمال و عدم
قطعیت نگه دارد ،به سردی گراییده است .یکی از شعارهای انتخاباتی بایدن
رسیدگی به مسأله حقوق بشر در عربستان در پی اتهام قتل جمال خاشقجی
شهروند امریکایی -عربستانی ،توسط سرویسهای امنیتی سعودی و به فرمان
بن ســلمان بوده اســت .همچنین او در اظهاراتی به طور مســتقیم اعالم کرده
بود ،ریاض منفور اســت و به خاطر این جنایت بایــد هزینه بپردازد .اما از دیگر
سو ریاض نیز با امتناع از همکاری با واشنگتن در جنگ اوکراین ،دامنه اختالف
را تشــدید کرده و تنش را در روابط دوطرفه افزایش داده اســت .ســفر «بایدن»
به عربســتان که تا چند هفته دیگر انجام خواهد شــد ،در منظر عمومی ،نمود
پیشقدم شدن امریکا برای برقراری ارتباط محسوب میشود ،چیزی که نشریه
امریکایی «فارن افرز» از آن به عنوان «یأس شــدید» و«کرنش بایدن» در برابر
سعودی یاد کرده و معتقد است ،موجب لطمه دیدن اعتبار امریکا خواهد شد.
از این رو به اعتقاد ناظران سفر بایدن به عربستان ،همراه با اختالف نظرهایی
بین مقامات امریکایی بوده ولی تصمیم به این اقدام بر اساس برآیند هزینه-
فایده در بین مقامات سیاســی اجرایی شــده است.واضح اســت که نیاز امروزه
امریکا برای تأثیرگذاری بر بازار متشــنج انرژی و نفت و گذر از شرایط کنونی در
داخل« ،بایدن» را برآن داشــته تا برای برقراری ارتباط مجدد با عربســتان وارد
عمل شــود .اما مشــخص اســت که همچنان ســعی خواهد کرد نسبت خود با
سعودی را در قامت اربابی حفظ کرده و کشوری را که «ترامپ» آن را «گاوشیرده
خود» مینامید ،رام کند و در مقابل نیازهای خود را برآورده سازد.
ëëبحران انرژی در غرب
یکی از این نیازها بحران نفت و گاز است که موجب نارضایتیهایی در میان
امریکاییها و همچنین شــهروندان اروپایی شــده و نگرانیهایی را بین ســران
حکومتها ایجاد کرده است« .بایدن» در این سفر در تالش است عربستان را
متقاعد کند میزان افزایش تولید نفت خود را به حد مطلوب برای تأثیرگذاری
و کاهش قیمت انرژی برســاند .اگرچه افزایش تولید نفت عربســتان در قالب
اوپک پالس اعالم شــده و از آن به فرش قرمز بن ســلمان برای بایدن تعبیر
میشــود ،اما از تعویق ســفر «بایدن» و اظهارات او مبنی بر اینکه این افزایش
آیــا مطلــوب (بــه طور واقعــی مؤثر) خواهــد بود یا نــه ،میتوان پــی به حجم
اختالفات بین آنها برد.عدم پاسخگویی ریاض به تماسهای مکرر «بایدن»
نشــان از ایــن دارد کــه موضع عربســتان در جنــگ اوکراین متمایل به روســیه
و در خوشــبینانهترین حالــت از نظر غرب بی طرف اســت .چــرا که طبق نظر
کارشناســان عربســتان در رابطه با میزان تولید نفت ترجیح میدهد با روسیه
هماهنــگ باشــد و روند افزایش قیمت نفت را حفظ کنــد .بنابراین امریکا در
تالش اســت از طریق عربستان و تغییر موضع این کشــور به روسیه فشار وارد
کند.از سویی ،کاهش قیمت احتمالی انرژی میتواند دموکراتها را در آستانه
انتخابات میان دورهای امریکا نجات دهد .بایدن که اخیراً محبوبیتش بســیار
کاهش پیدا کرده و این مسأله حزب دموکرات را هم متأثر کرده ،نیاز دارد برای
کمبود انرژی در کشور خود راه حلی مناسب تدبیر کند .همچنین اگر بازار انرژی
برای کاهش قیمت تأمین نشود ،این خطر را برای امریکا به وجود میآورد که
برای این منظور مجبور شــود ذخایر اســتراتژیک نفت خود را وارد بازار کند که
این موضوع نیز برای حزب دموکرات بحرانزا خواهد بود.
ëëعادیسازی
نیــاز بعدی «بایدن» مســأله عادیســازی روابط با تلآویو اســت .همزمانی
تعویق سفر بایدن به عربستان و اسرائیل را میتوان برای هماهنگیهای الزم
و رفع اختالفات پشت پرده برای تسهیل روند عادیسازی عربستان با اسرائیل
دانست .روابط تنش آلود میان ریاض و واشنگتن این مسیر را ناهموار میکند
زیــرا امریکا به عنوان ناظــر اصلی و بزرگ ترین حامی رژیم صهیونیســتی در
ضلع سوم این پیمان قرار دارد.
ëëآتشبس در یمن
ســومین نیاز «بایدن» نیز مســأله یمن اســت کــه روزگاری وی در کمپینهای
انتخاباتی خود ،عربستان را بابت آن سرزنش میکرد .نیروهای انصاراهلل یمن
در طــول جنگ ،تأسیســات نفتی عربســتان همچــون آرامکو را مــورد حمالت
موشــکی خــود قــرار دادند کــه موجب خســارت بــه میادین نفتی عربســتان و
تأثیرگــذاری بر تولید نفت این کشــور شــد .همچنین طــی این حمالت قیمت
نفت نیز شاهد افزایش بوده است .بنابراین «بایدن» میکوشد با متقاعد کردن
ریاض برای پذیرش شــروط دولت نجات ملی و انصاراهلل ،سکوهای نفتی این
کشور را از آسیب حمالت مصون دارد .زیرا بیم آن میرود که پافشاری عربستان
به مواضع قبلی خود ،موجب تقویت حمالت یمن به سکوهای نفتی عربستان
شده و بحران انرژی تشدید شود .عالوه بر این ،امریکا سال گذشته سامانه ضد
موشــکی پاتریــوت را بــا وجود حمالت موشــکی و پهپادی حوثیهــای یمن به
مواضع عربستان خارج کرده است .این اقدام خشم مقامات عربستان را در پی
داشــت و آنها این اقدام را به مثابه تنها گذاشــتن ریــاض و حتی تصمیم برای
پایان دادن به حمایت امریکا از ائتالف نظامی به رهبری عربســتان دانســتند.
در نتیجــه ،امریکا اکنون در شــرایطی قرار دارد که بــرای تأمین منافع خود باید
عربســتان را که یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نفت امریکا و شــریک مهم
راهبردی در منطقه است با خود همراه کند .اما رفتار بایدن و بهتبع آن مواضع
عربستان در جنگ اوکراین موجب شده این هزینه برای امریکا بسیار باال رود.
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مانند امریــکا نگران کننده اســت .اما باید
دیــد آیــا دولــت شــولتز درس درســتی از
جنگ پوتین گرفت ه است».
ëëشکافاروپادرتقابلباروسیه
گرچــه مســأله عضویــت در اتحادیــه اروپا
از بعــد سیاســی و روانشــناختی در برهــه
فعلــی بــرای «ولودیمیــر زلنســکی»،
رئیس جمهــور اوکراین بســیار خوشــایند
بود امــا در این میان نکته مهم این اســت

اوالف شولتز (سمت راست) ینس پالتنر (سمت چپ)

که تقویــت روابط کییف و بروکســل برای
سران کرملین اهمیت قابل توجهی ندارد
و ســران کشورهای برجســته اروپایی مانند
آلمان ،فرانســه و ایتالیــا در واقع با یک تیر
دو نشــان زدهانــد و نه تنهــا گامی حمایتی
در قبــال اوکرایــن برداشــتهاند که در عمل
ضربــه ســنگینی نیــز بــه روســیه نزدهاند.
بــه بــاور کارشناســان کارنگــی اروپا ،ســران
این ســه کشــور کــه با تحــوالت اخیــر اروپا،

سیاســت داخلیشــان در ابعــاد مختلف
تحتالشــعاع قــرار گرفته اســت ،به رغم
اینکه با ارســال محمولههای تسلیحاتی از
جبهه اوکراین حمایــت میکنند اما هرگز
تمایلــی به القای ایــن باور که اروپــا در این
جنــگ در برابــر روســیه قرار گرفته اســت،
ندارند.اینواقعیترادرموضعگیریهای
اخیر «اوالف شــولتز»؛ صدراعظم آلمان،
«ماریــو دراگــی»؛ نخســت وزیــر ایتالیــا و
«امانوئل مکرون» ،رئیس جمهور فرانسه
نیــز میتــوان اثبــات کــرد که همــه آنها به
صراحت یا تلویحی روابط با مسکو را قابل
بازگشت میدانند و حتی «مکرون» نیز در
همین راستا تحقیر روســیه را ایده درستی
نمیدانــد .به واقع سیاســت فعلــی و آتی
آلمان و فرانسه در قبال روسیه بسیار مهم
اســت و در همیــن راســتا تــاش میکنند
کــه اوکرایــن را در موضــع قدرت پــای میز
مذاکره بنشــانند .چراکه بخوبی میدانند،
در غیر این صورت ،امنیت اروپا به مخاطره
خواهدافتاد.

چهارمین نشست کمیته کنگره درباره یورش  6ژانویه برگزار شد
در چهارمین جلســه کمیته منتخب
کنگره امریکا برای بررسی پرونده آشوب
 6ژانویه ،شماری از مقامات ارشد ایالتی
در جایگاه شــهود حضور یافته و مدعی
شــدند بــه دلیــل عــدم همــکاری برای
ابطال نتیجه انتخابات ،از سوی ترامپ
و نزدیکانــش مــورد فشــار و تهدید قرار
داشت هاند.
بــه گزارش فارس به نقل از ســایت
«هیل»« ،راستی باورز» ،رئیس مجلس
ایالتــی آریزونــا درخصــوص تــاش

«رودی جولیانــی» وکیل وقــت ترامپ
بــرای پیــش بــردن فرضیــه تقلــب در
انتخابــات گفــت« :آنطور که بــه خاطر
دارم او به من گفت فرضیههای زیادی
داریم اما شــواهدی برای آنهــا نداریم.
نمیدانــم او گاف داد یــا نمیدانســت
چه میگوید اما ما به او خندیدیم .کمی
بعدتر او و ترامپ با من تماس گرفتند
و خواســتند تأییدکنندگان آرای الکترال
آریزونا را تغییر دهم».
در همیــن حال «جاســتین کالرک»

از وکالی کمپیــن انتخاباتــی ترامــپ
و «انــدرو هیــت» مدیــر ســابق دفتــر
جمهوریخواهان ویسکانسین نیز درباره
تالشهــای تیــم ترامــپ بــرای ابطــال
انتخابات شواهدی را ارائه کردند.
در ایــن میــان «مایــک پنــس» بــا
اعتراض به روند کمیته منتخب اعالم
کــرد که اجازه نمیدهــد دموکراتها از
ماجــرای ششــم ژانویه بــرای منحرف
کــردن توجهــات از دســتورکارهای
شکست خورده خود استفاده کنند.

هشدار یک اندیشکده انگلیسی درباره بحران زندگی گران در بریتانیا
تحقیقــات جدید نشــان داد ،از آنجا
کــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
موســوم به برگزیت ،پتانســیل رشد این
کشور را کاهش میدهد ،بحران مخارج
زندگــی در بریتانیــا روزبــهروز وخیمتــر
میشود.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از روزنامه
گاردین ،اندیشــکده «بنیاد عزم راسخ»
( )Resolution Foundationو اســاتید
دانشــگاه اقتصــاد لنــدن گفتنــد ،بــا

احتســاب مخارج رو به افزایش زندگی،
میانگیــن دریافتــی کارگــران از االن تــا
ســال  ۲۰۳۰ســاالنه  ۴۷۰پونــد کســری
درآمد خواهند داشت .محققان در این
گزارش گفتند :برگزیت به رقابتی بودن
صــادرات بریتانیــا در ســطح جهانــی
ضربه میزند ،چرا که کمپانیها مجبور
شــدهاند با شــیوع پاندمی کرونا و جنگ
روســیه در اوکراین که تورم را به سطوح
تاریخــی رســانده اســت ،دســت و پنجه

نرم کنند.
آمار رســمی جدید که دیروز منتشــر
شد ،نشــان میدهد ،با باال رفتن قیمت
بنزین و افزایش مخارج زندگی که فشار
بــر خانوادههــای بریتانیایــی را افزایش
داده ،نــرخ تــورم از  ۹درصــد در آوریــل
ســال جــاری میــادی بــه  ۹.۱درصد در
ماه گذشــته افزایش یافته اســت .بانک
انگلیــس نیز هشــدار داده کــه نرخ تورم
ممکن است تا اکتبر به  ۱۱درصد برسد.

منابع خبری از موافقت نمایندگان
پارلمــان رژیــم صهیونیســتی
(کنست)باطرحاولیهالیحهانحالل
کنســت خبر دادند .الیحــه انحالل
کنست پس از شور مقدماتی ،امروز
در قرائــت نخســت و روز دوشــنبه
آینــده نیز در قرائت دوم و ســوم به
رأی گذاشته خواهد شد.

دور دنیا با چند خبر

جمهوریخواهانعلیهترامپ

فلسطین

کویت

ولیعهــد کویت از انحــال پارلمان
ایــن کشــور و برگــزاری انتخابــات
خبــر داد و تأکیــد کرد :با اســتناد به
حق قانونی خود ،تصمیم گرفتیم
پارلمان را بر اســاس قانون اساسی
منحل کرده و به انتخابات سراسری
دعوتکنیم.
کلمبیا

گروهــی از رهبــران ســابق فــارک
گفتنــد کــه ایــن ســازمان چریکــی
مســئول جنایــات جنگــی از جمله
ربــودن هــزاران غیرنظامــی بــرای
باجگیریوهمچنینگروگانگرفتن
سیاستمدارانی برای مبادله آنها با
شورشیان زندانی بود.

