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دولــت جدیــد انگلیس خبــر داد ،از
طــرح خود بــرای کاهــش مالیات بر
درآمــد ثروتمنــدان صرفنظــر کــرده
است .کواســی کوارتنگ ،وزیر دارایی
بریتانیــا در یــک پیــام توئیتــری بــا
عقبنشینی از طرح اخیر لندن برای
کاهش مالیات بر درآمد میلیاردرها
تصریح کرد « :واضح است که حذف
نرخ مالیات  ۴۵درصدی موجب بروز مشــکالتی در کشــور خواهد شد .در
نتیجــه من عدم پیگیری این طــرح را اعالم میکنم ».طرح دولت تازهکار
بریتانیــا ،بــا واکنش منفی بازارهــای مالی روبهرو شــد و ارزش پوند ،واحد
پولــی این کشــور را بیشازپیش کاهش داده بود .طبــق این طرح ،مالیات
بــر درآمــد افرادی که درآمد ســالیانهای باالتر از  ۱۵۰هزار پوند داشــتند بر
مبنای نرخ  ۴۵درصد مالیات ،کنار گذاشته میشد .این در حالی است که
بــا اعالم تصمیم جدیــد دولت بریتانیا ،ارزش واحــد پولی کمی باال رفت
و در بازارهای روز دوشــنبه هر پوند  ۱.۱۲دالر دادوســتد شــد .پیش از طرح
دولت انگلیــس برای کاهش مالیات ثروتمندان ،لیز تراس ،نخســتوزیر
این کشور را با اتهام طرفداری از میلیاردرها مواجه کرده بود.

یو اس ای تودی (امریکا)

بــر اســاس تحقیقات جدیــدی که به
دســت آمــده اســت ،بیــش از یک ســوم
جوانــان انگلیســی احســاس میکننــد
کنتــرل زندگی خود را از دســت دادهاند.
ایــن تحقیقــات کــه توســط مؤسســه
پرینســس تراســت انجــام شــده اســت،
تأکید کــرده  49درصد جوانــان  16تا 25
ساله برای آینده خود نگران هستند .این
در حالی است که  59درصد بابت آینده
نسل خود در وحشت به سر میبرند.

گالب اند میل (کانادا)

در حالــی کــه بهای اجازه مســکن و
اغذیــه در امریکا رشــد نجومی داشــته
اســت ،هزینههای درمانی نیز افزایشی
سرسامآور داشته است .طوری که بنابر
شها انتظار مــیرود ،هزین ههای
پژوه 
ســامت ملی در امریکا تا ســال 2027
بــه بیــش از  370میلیــارد دالر برســد.
این در حالی است که مشخص نیست
افزایش تورم تا چه زمان ادامه داشــته
باشد و پایانی بر آن تعیین نشده است.

تحلیلگران و ناظــران اعالم کردهاند،
تحقیقــات آنهــا روی  35مرکــز درمانی
انتاریــو کــه از اســتانهای بــزرگ کانــادا
اســت ،نشــان میدهــد پزشــکان زن
حقوقــی بــه مراتــب پایینتــر از مــردان
دریافــت میکننــد .این امر حتی شــامل
تخصصهایی که ویژه زنان اســت ،مثل
تخصص در بیماریهــای زنان و زایمان
نیز میشود و در این بخشها نیز پزشکان
مرد بیشترین حقوق را گرفتهاند.

درگیری نظامیان صهیونیست
با فلسطینیان در کرانه غربی

دولت بایدن رسیدگی به پرونده خاشقجی را تا تعیین تکلیف مصونیت قضایی شاهزاده سعودی به تعویق انداخت

امضای کاخ سفید پای کارنامه سیاه بن سلمان

زهره صفاری /دولت بایدن که حدود دو
ســال قبل بــا وعده دفاع از حقوق بشــر
و بــه طور خاص پیگیــری ویژه مجازات
عامــان قتــل جمــال خاشــقجی،
روزنامهنــگار منتقــد ســعودی روی کار
آمــد ،حاال بــا تغییر موضعی آشــکار با
به تعویق انداختن دادگاه رســیدگی به
این پرونده در امریــکا تا تعیین تکلیف
مصونیــت قضایی محمد بن ســلمان،
درصــدد خالصــی او از ایــن دردســر
ننگین پس از نخستوزیری است.
به گزارش ســایت روزنامــه گاردین،
تیــم اجرایی و مشــاوران رئیسجمهور
امریــکا در بیانیــه اخیــر خــود تعویــق
 45روزه رســیدگی بــه ایــن پرونــده را
برای بررســی بیشــتر مصونیت قضایی
بــن ســلمان پــس از انتصــاب او بــه
نخســتوزیری ،خواســتار شــدهاند و
نماینــدگان دادســتانی امریــکا نیــز در
حال بررسی این درخواست هستند.
ایــن اقدامات در حالــی برای رهایی
محمــد بن ســلمان از ایــن پرونده قتل
در دســتور کار کاخ ســفید قرار گرفته که
منتقــدان دولــت عربســتان نیــز تأکیــد
دارنــد ایــن انتصــاب جدیــد مانــوری
طراحی شده برای اعطای مصونیت به
شــاهزاده  37ساله ســعودی است زیرا
در غیــر این صورت او به واســطه نقش
پررنگــش در قتــل جمــال خاشــقجی
در ســفارت عربســتان در اســتانبول بــا
پروندهای مدنی و حقوق بشری روبهرو
خواهــد شــد .موضوعــی کــه خدیجــه
چنگیز ،نامــزد این روزنامهنــگار و گروه
حامــی دموکراســی داون وابســته بــه
خاشقجی ،نگران آن بودند و به همین
خاطر شکایتی علیه محمد بن سلمان
جــوان در دادگاه واشــنگتن بــه ثبــت
رســاندند و حــاال از بعــد دیپلماتیــک و
قانونــی ،دولــت بایــدن را در تنگنا قرار
دادهاند.
 ëëوعدههای پوچ
رئیسجمهور امریکا در کمپینهای
انتخاباتــیاش در ســال  ،2020نــه تنها
وعــده رســیدگی بــه پرونده خاشــقجی
را داد بلکــه دولت عربســتان را مطرود
نیــز خوانــده بــود ،امــا بایــدن وقتی در

نظامیان رژیم صهیونیســتی از صبح دیروز و در آســتانه اعیاد یهودی
کــه از امــروز آغــاز میشــود ،بــه مناطــق مختلفــی از کرانــه باختری و
قدس اشــغال شــده حملــه کردنــد .اقداماتی کــه میتوانــد منجر به
خشــم بیشــتر فلســطینیان و افزایــش احتمــال برخــورد بیــن آنهــا و
شهرکنشــینان صهیونیســت در جریان عید یهودی غفران شــود .به
گزارش العالم ،منابع محلی فلســطین اعالم کردهاند نظامیان رژیم
صهیونیســتی همزمان با درگیریهای مســلحانه در شــهر نابلس ،به
چند منطقه حمله کردند.
رادیــو ارتــش رژیم اشــغالگر نیــز از بازداشــت  16فلســطینی خبر داد
و مدعــی شــد که ایــن افــراد در چندین حمله اخیر شــرکت داشــته و
تحت تعقیب بودهاند .در این حمله ،نظامیان صهیونیســتی به ورود
بــه منــازل شــهروندان ،احمد عمــر الجبرینــی از منطقــه الضاحیه و
مصطفی عوده از محله المخفیه در نابلس را دســتگیر کردند .در رام
اهلل هم نظامیان صهیونیســتی ســه جوان را مجروح و بازداشت کرده
و خودروی آنها را توقیف کردند.

خط و نشان انصاراهلل برای عربستان و امارات
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عقبنشینی دولت انگلیس از کاهش مالیات ثروتمندان

دورنــما

محاکمه وزیر فرانسوی به جرم سوءاستفاده از قدرت

وزیر دادگســتری فرانســه به اتهام مرتبط با تعارض منافع و سوءاســتفاده
از قدرت برای تسویهحســاب شــخصی محاکمه میشــود .به گزارش ایرنا
به نقل از خبرگزاری فرانسه ،اریک دوُپن مورتی ،وزیر دادگستری فرانسه
متهم است این اقدامات را علیه قضاتی انجام داده که وقتی او در کسوت
وکالت فعالیت داشــته ،با او مخالف
بودهانــد .در همیــن ارتبــاط دیــروز
وکالی وی کــه هــم اکنــون بــه گویان
سفر کرده اســت ،در برابر کمیسیون
آموزشــی متشــکل از ســه قاضــی
حاضــر شــدند .بــه گفته آنــان حکم
محکومیت برای اریک دوُپن مورتی
صــادر شــده و آنهــا نیــز بالفاصلــه
خواســتار تشــکیل رونــد تجدیدنظــر در حکم شــدهاند .آنهــا موضعگیری
دادگاه بــدوی را «غیرعــادی و غیرعادالنه » خواندهاند .در همین حال دو
اتحادیه مهم دادگســتری به ســرعت به آنچه «وضعیتی بیســابقه برای
یــک وزیــر» خواندهاند ،واکنش نشــان دادند .برخــی گزارشها حکایت از
آن دارند که وزیر دادگســتری با بدنه قضایی کشــور زاویه دارد و این اتهام
کــه حتــی میتواند بــه ســلب مشــروعیت وزارت وی منجر شــود از همان
اختالفات ناشی میشود.
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گاردین (بریتانیا)

دوئل داسیلوا و بولسونارو به دور دوم کشید

نتایج انتخابات روز یکشنبه برزیل حاکی از کشیده شدن انتخابات ریاست
جمهوری این کشــور به دور دوم اســت .به گزارش ایســنا به نقل از رویترز،
بــا  ۹۹.۷درصد شــمارش آرا ،لوال داســیلوا با  ۴۸.۴درصد آرا از بولســونارو
بــا  ۴۳.۳درصــد پیــش اســت ،اما از
آنجایــی کــه هیچکــدام از کاندیداهــا
حمایــت اکثریــت ( ۵۰درصــد) را به
دست نیاوردهاند ،این رقابت به دور
دوم رأیگیــری کشــیده شــده اســت
کــه  ۳۰اکتبــر برگــزار خواهــد شــد .با
این نتایــج امیدها بــرای یک راهحل
ســریع بــرای یــک انتخابــات عمیقاً
قطبیشــده در چهارمین دموکراســی بزرگ جهان از بین رفت .این نتایج
در حالی به دســت آمد که پیشتر بولســونارو نظرســنجیهایی را که نشان
مــیداد او در دور اول مقابــل لــوال شکســت میخورد ،زیر ســؤال برده بود.
بولســونارو همچنین به یکپارچگی سیســتم رأیگیــری الکترونیکی برزیل،
بدون دلیل و مدرک حمله کرده و گفته بود در صورت باخت ممکن است
تسلیم نشود.
لوال داســیلوا بعد از اعالم نتایج انتخابات یکشــنبه ،با ابراز خوشبینی گفته
فقط پیروزی او به تعویق افتاده و مشتاقانه منتظر است تا در یک مناظره
با بولســونارو رودررو شــود .او به خبرنگاران گفت« :میتوانیم برزیلی را که
او ساخته است با برزیلی که ساختهایم ،مقایسه کنیم».
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کاخ ســفید وارد میدان عمل شــد برای
پیشــبرد اهــداف سیاســی و سیاســت
خارجــی دولتــش ،خلــف وعــده را بــه
مصلحــت دانســت و نــه تنهــا عامالن
ایــن جنایت و محمد بن ســلمان را که
نفــر اول آن بــود بــه صحنــه محاکمه و
مجازات نکشــاند که با ســفر به جده در
تابســتانی کــه گذشــت ،بــا احوالپرســی
دوســتانهاش با ولیعهد سعودی ،حتی
گزارش ســازمان اطالعات امریکا را نیز
درباره نقش بن ســلمان نادیده گرفت
و گفــت« :شــاهزاده محمد مســئولیت
قتل ایــن روزنامهنگار را برعهده گرفت
امــا تأکید کرد او دســتور ایــن جنایت را
نداده است».
ëëبازی دوگانه واشنگتن
دولــت امریــکا رســماً هیــچ طرفــی
از پرونــده بــه شــمار نمــیرود بلکــه
آنهــا در مســأله اعطــای مصونیــت
قانونــی بــه محمد بــن ســلمان پس از
نخســتوزیری دعوت شــدهاند .قاضی
ایــن پرونده تــا دیروز برای پاســخگویی
به یک ســری ســؤاالت حقوقــی در این
خصــوص فرصــت داده بــود امــا حــاال
بــا انتصــاب محمــد بــن ســلمان بــه
نخستوزیری ،شــرایط به گونه دیگری
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه

حاکمــان ایالتــی ماننــد نخســتوزیر،
رئیسجمهور یا پادشــاه به طور ســنتی
مصونیت قانونی را دریافت میکنند.
در همین حال کارشناســان حقوقی
معتقدند اعطای ایــن مصونیت بدون
شــک بــا واکنــش شــدید تیــم قضایــی
نامــزد خاشــقجی همــراه خواهــد شــد
کــه میتوانــد انتصاب ناگهانــی محمد
بن ســلمان به نخســتوزیری را نیز به
چالش بکشاند.
در همین حــال دولت امریــکا برای
تأییــد ایــن مصونیت با صــف پرتعداد
مدافعان حقوق بشــر نیز روبهرو است.
اگنس کاالمارد ،دبیرکل عفو بینالملل
معتقــد اســت« :ارزشهــای بســیار
بزرگــی بــا ایــن مصونیت آن هــم برای
فــردی کــه بارهــا قوانیــن بینالمللی و
حاکمیت دیگر کشــورها را نقض کرده،
به مخاطره میافتد».
ســارا لــی ویتســون ،مدیــر اجــرای
گــروه حامــی دموکراســی داون نیــز
گفت« :بهترین کار بــرای دولت امریکا
عقبنشــینی از تصمیمگیــری در ایــن
رابطــه بود .بن ســلمان به همین دلیل
نخســتوزیر شــده اســت و ایــن یــک
نقض آشکار قانونی است».
نگرانــی دیگــر در ایــن پرونــده آن

اســت که اگر بن ســلمان این مصونیت
را دریافت کند ،او از هر تهدید قانونی و
دستگیری در امان خواهد بود و براحتی
میتواند به هر کشوری سفر کند.
قاضی این پرونده جان باتس است
که در ســال  2001از ســوی جــورج دبلیو
بوش جمهوریخواه منصوب شد اما 17
ســال بعد ،در پرونــده کــودکان مهاجر
علیه دونالد ترامپ رأی داد.
ëëفرار از عربستان برای اجرای عدالت
خانواده خاشــقجی نخستین کسانی
نیســتند کــه بــرای اجــرای عدالــت بــه
خارج از عربستان پناه بردند .به نوشته
العالم ،فرزند یکی از زندانیان عقیدتی
در ایــن کشــور نیز بــرای پیگیری حقوق
مشــروع پــدر خــود و دیگــر زندانیــان
سیاسی عربســتانی از این کشور متواری
شــده اســت .عــوض القرنــی ،پــدر این
جــوان کــه مبلــغ ،نویســنده و اســتاد
دانشگاه سعودی اســت در  12سپتامبر
 2017بــه اتهــام نشــر توئیتهایــی در
راســتای برانگیختــن افــکار عمومــی و
تأثیر بر ارتباط جامعه با رهبران کشــور
و تأثیر روابط عربســتان با دیگر کشورها
از ســوی مقامات امنیتی بازداشــت شد
و بــا حکــم احتمالــی اعــدام در زنــدان
است.

نیروهای مســلح وابســته بــه جنبش انصــاراهلل یمن با پایــان مهلت
آتش بس موقت ،ائتالف متجاوز را تهدید به خارج کردن شرکتهای
نفتــی فعــال یمنی از عربســتان و امــارات کردند .به گزارش ایســنا به
نقــل از روســیا الیوم ،در این بیانیــه انصاراهلل تأکید کــرد اگر همچنان
عربســتان و امــارات بــه محرومیــت ملت یمــن از منابع خــود اصرار
داشــته باشــند نیروهای مســلح این کشــور قادر خواهند بــود ریاض و
ابوظبی را از منابع خود محروم کنند.
بنابراین در صورت نقض آتش بســی که به ملت یمن اجازه میدهد
از ثروت نفتی خود به نفع حقوقش بهره برداری کند ،به شرکتهای
نفتــی فعال درعربســتان و امارات فرصت می دهیــم کارهای خود را
تنظیم کرده و از این کشورها خارج شوند .همه گزینهها محتمل است
چراکــه موضع ما حق اســت و در صورتــی که راههای مســالمتآمیز
برایش مسدود شود میتواند با قدرت حقش را بگیرد.

تورم ترکیه رکورد  24ساله را شکست

تورم ســاالنه ترکیه با رســیدن به بیش از  ۸۳درصد در ماه ســپتامبر،
بــه میزان بی ســابقهای در  ۲۴ســال گذشــته رســید که با ایــن روند به
رکورد ســال  ۱۹۹۸خواهد رســید .به گزارش ایرنا ،مؤسســه آمار ترکیه
روز گذشته با درج عدد  ۸۳.۴۵ذیل شاخص قیمت مصرف کننده از
افزایش تورم بی سابقه در ربع قرن گذشته خبر داد.
پیــش از آن نیــز خبرگــزاری رویترز در گزارشــی با مقایســه پیشبینی
 ۳.۸درصــدی خود از تــورم ماه به ماه در ترکیه ،رقــم فعلی افزایش
قیمــت مصرف کننده را در این کشــور  ۳.۰۸درصد عنــوان کرده بود.
این درحالی اســت کــه پیشبینی از تورم ســاالنه در ترکیه نیز ۸۴.۶۳
درصــد بــود .در پی انتشــار این آمــار ،ارزش لیر ترکیــه در مقابل دالر
به رقم  ۱۸.۵۶رســید که در نوع خود رکوردشــکن است .این در حالی
است که بانک مرکزی ترکیه در ادامه اجرای سیاست پولی خود که از
پاییز سال گذشته آغاز شد ،نرخ بهره بانکی را در دو ماه گذشته به ۱۲
درصد کاهش داده اســت .تورم در ترکیه از پاییز ســال گذشــته یعنی
از زمانــی که به دســتور اردوغان ،کاهش تدریجی نــرخ بهره بانکی در
دستور کار بانک مرکزی این کشور قرار گرفت ،آغاز شد.

اختالفات داخلی تلآویو بر سر پرونده ترسیم مرزهای دریایی باال گرفت

موقعیت لرزان سران اسرائیل روی گسل کاریش

Israelhayom

حســین فاطمــی :بــه دنبــال انتشــار
اخبــاری مبنی بر توافق احتمالی میان
اســرائیل و لبنــان در پرونــده ترســیم
مرزهای دریایی ،گسل سیاسی و جنگ
لفظی میان ســران و احزاب اســرائیلی
در حــال اوج گرفتــن اســت که بخشــی
از آن بــه فضــای انتخابــات زودهنگام
پارلمانــی در ســرزمینهای اشــغالی
بازمیگردد.
در این فضای رقابتــی بعد از اینکه
بنیامیــن نتانیاهــو که به عنــوان چهره
محــوری جریــان اپوزیســیون در حزب
لیکــود از هــر فرصتــی بــرای حمله به
دولــت اتئالفــی بنــت ،الپیــد نهایــت
اســتفاده را میبرد ،در ســخنانی تأکید
کــرد یائیــر الپیــد در پرونــده ترســیم
مرزهــای دریایــی بــه ســید حســن
نصــراهلل باخته اســت ،مقامات فعلی
دولت اســرائیل بر آن شــدند تا به این
اتهامــات پاســخ گوینــد .بــه گــزارش
خبرگــزاری اســپوتنیک ،یائیــر الپیــد
نخســتوزیر اســرائیل در ســخنانی
خطاب به نتانیاهو گفت ۱۰« :ســال در
تالش برای دســتیابی به توافق ترسیم
مرزهــا شکســت خــوردی ».الپیــد از
نتانیاهــو خواســت که بــا اظهاراتش به
منافع امنیتی اسرائیل آسیب نرساند و
با پیامهای غیرمســئوالنه به حزباهلل
کمک نکند .اظهارات نتانیاهو واکنش
بنــی گانتــس ،وزیــر دفــاع اســرائیل را
هــم بــه همــراه داشــت .او نیــزدر این
باره تأکیــد کرد که مالحظات سیاســی

نتانیاهو را به این ســمت و ســو و اتخاذ
چنین مواضعی هدایت میکند.
 ëëجنگ قدرت
این اظهــارات تند پس از آن عنوان
شده که نتانیاهو به قصد افزایش نفوذ
و ارتقــای جایــگاه سیاســی خــود ،در
حمله به الپید بر ســر ایــن توافقها در
توئیتی اعالم کرد« :نخست وزیر کنونی
اســرائیل تســلیم تهدیــدات دبیــرکل
حزباهلل لبنان شــده است .یائیر الپید
به صورت شرمآوری تسلیم تهدیدات
سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
لبنــان شــد .ای شــهروندان اســرائیل!
الپیــد زمیــن دارای حاکمیتــی را بــه
همــراه میــدان گازی بزرگی که متعلق
به شماســت ،به حــزباهلل میدهد .او

ایــن کار را بــدون مذاکرهای در کنســت
(پارلمان اسرائیل) و بدون همهپرسی
انجــام میدهــد .الپیــد اختیــار ایــن را
ندارد که اراضــی دارای حاکمیت را به
یک کشور دشمن تحویل بدهد».
البته دیگر شخصیتهای اسرائیلی
هم نگاهی مشابه با نتانیاهو دارند .در
همیــن بــاره به نوشــته روزنامــه عبری
زبــان معاریــو ،آموس یادلیــن ،رئیس
ســابق دســتگاه اطالعات اســرائیل نیز
اظهــار کــرد« :اســتانداردهای توافــق
دربــاره تعییــن مرزهای دریایــی نه در
اســرائیل و نه در لبنان منتشر نشدند و
فرض نزدیک به واقعیت این است که
سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
لبنان به هر آنچه میخواســت ،رسیده

و بــه همین دلیل او احســاس رضایت
دارد».
ایــن دســت اظهارنظرها که شــمار
آنها در روزهای اخیر بســیار زیاد شــده
است ،نشاندهنده بروز شکافی عمیق
بیــن ســران رژیم صهیونیســتی بر ســر
توافــق مــرزی بیــن تلآویــو و بیــروت
است.
توافقــی کــه هنــوز جزئیــات آن
رسانهای نشده اســت ،اما به گفته یک
منبع آگاه و عالی رتبه لبنانی پیشــنهاد
میانجــی امریکایــی دربــاره ترســیم
مرزهــای دریایی با اســرائیل در جهت
منافع لبنان مثبت بوده اســت و در آن
حقــوق لبنان در میــدان قانا و خط ۲۳
مــرز دریایی و میدانهــای گازی (واقع
در مرزهــای آن) به شــکل کامل حفظ
شده است.
ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــر
اطالعــات شــبکه کان در اســرائیل بــه
نقل از یک مســئول سیاسی این رژیم،
الپیــد و گانتــس بــا متــن پیشــنهادی
موافق هســتند .لذا جدول زمانی برای
توافق احتمالی میان اســرائیل و لبنان
کوتاهتر شده است و شرکت «انرجین»
(شــرکت صاحــب امتیــاز حفــاری در
میــدان کاریش) میخواهــد حفاری را
در اواســط مــاه جاری میــادی (اکتبر)
آغــاز کنــد .ایــن شــرکت نفتــی و گازی
در حــال حاضر بــرای آزمایش جریان
معکوس گاز از ســاحل به ســکو ،آماده
میشود.

