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گـــزارش

 تاکید  ارمنستان
 بر تعمیق روابط با ایران

نخســت وزير ارمنســتان تاكيد كرد كه كشورش حداكثر 
گام های عملی برای تعميق روابط با ايران را برمی دارد.

رســانه های ارمنستانی گزارش داده اند كه نيکول پاشينيان 
نخســت وزير اين كشور در يك مصاحبه تاكيد كرده است 
كه ارمنســتان به دنبال تقويت هرچه بيشــتر روابط خود 
با ايران اســت.بنابر گزارش آرِمن پرس، پاشــينيان در اين 
مصاحبه در پاســخ به موضع ايــران در حمايت از تماميت 
ارضی ارمنستان تاكيد كرده اســت كه اين كشور حداكثر 
گام های عملی برای تعميق روابط با ايران را برمی دارد. وی 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه "اين گام های عملی چه 
اقداماتی خواهد بود؟" با اشاره به تشابه ارزيابی های سازمان 
پيمان امنيت جمعــی )CSTO( و ايران درخصوص تجاوز 
جمهوری آذربايجان خاطر نشان كرده است كه آنچه در اين 

زمينه اهميت دارد، تعيين يك موضع سياسی روشن است، 
چراكه اقدامات ناشی از اين مواضع خواهد بود.

پاشــينيان در ادامه به ديدار اخير خود با رئيس جمهوری 
ايــران در نيويورك در حاشــيه مجمع عمومی ســازمان 
ملل اشــاره كرد و افزود: اگر يك موضع سياسی مشخص 
وجود نداشــته باشــد، نمی توان اقدام كرد. در اين زمينه 
مــا با ايــران همکاری بســيار نزديکی داريــم. ديديد كه 
من با رئيــس جمهور ايران در نيويــورك ديدار كردم. ما 
گفت وگــوی طوالنی و مفصلی داشــتيم. مــا درخصوص 
توســعه روابط خود صحبت كرديــم و همچنين در مورد 
وضعيت منطقه گفت وگو كرديم. ما روابط بسيار فشرده ای 
داريم، ديدارهای متقابل انجام می شــود، بحث های كاری، 
گفت وگوهای تلفنی انجام می شــود و البته عالقه مند به 
توســعه روابط خود با ايران هســتيم و تالش می كنيم تا 
حداكثر ممکن گام های عملی در اين راســتا برداريم.سيد 
ابراهيم رئيســی در چهارمين روز سفر خود به نيوريورك 
در ديدار با نيکول پاشينيان نخست وزير ارمنستان، راه حل 
مشکالت بين جمهوری آذربايجان و ارمنستان را مذاكره و 

گفت وگو دانست و افزود: همچنان  كه در اجالس شانگهای 
تأكيــد كرديم، منطقه تحمل هيچ جنگ جديدی را ندارد.

رئيس جمهور خاطر نشــان كرد: مرزهای مشــترك ايران 
و ارمنســتان را مرزهايی تاريخی برشــمرد و گفت: الزمه 
ارتقای همکاری های سياســی و اقتصادی، حفاظت از اين 

مرزهای مهم و راهبردی است.
در اين ميــان مرتضی عابدين ورامين اولين سركنســول 
جمهوری اســالمی ايران در كاپان، در مراســمی با حضور  
ظهوری ســفير فوق العاده و تام االختيار جمهوری اسالمی 
ايران در ارمنستان، حکم انتصاب خود را به آرارات ميرزويان 
وزير امور خارجه جمهوری ارمنســتان تقديم كرد.عابدين 
ورامين هنگام تقديم حکم انتصاب خــود، ابراز اميدواری 
كرد كه فعاليت سركنســولگری جمهوری اســالمی ايران 
در كاپان به گســترش و تعميق روزافزون روابط دو كشور 
در همــه زمينه ها كمك كند.همچنين ميرزويان وزير امور 
خارجه ارمنســتان، تصميم ايران به ايجاد سركنسولگری 
در كاپان را نمود عينی اهتمام ايران به گســترش روابط با 
جمهوری ارمنســتان و تالش برای حفظ صلح و ثبات در 

منطقه دانســت و بر آمادگی دولت ارمنستان برای حمايت 
كامل از فعاليت موفق سركنسولگری ايران در كاپان تأكيد 
كرد.  وزير امور خارجه ارمنســتان بــا قدردانی از مواضع 
كشــورمان درباره تحوالت منطقه به گفتگوهای ثمربخش 
رهبران دو كشور از جمله در حاشيه نشست مجمع عمومی 

ملل متحد در نيويورك اشاره كرد.
ســفير كشورمان در ارمنســتان همچنين با مرور ديدارها 
و توافقات اخير مقامات ارشــد دو كشور، كمك به توسعه 
روابط اقتصادی دوجانبــه، بهره برداری بهتر از فرصت های 
موجود و بهبود خدمات رسانی به اتباع هموطنان و فعاالن 
اقتصادی به ويژه در اســتان ســيونيك را از جمله اهداف 
جمهوری اســالمی ايران در ايجاد سركنسولگری در كاپان 
بر شمرد.سركنســول جمهوری اسالمی ايران در كاپان نيز 
با تشريح برنامه های مصوب سركنسولگری از جمله كمك 
به جريان روابط اقتصادی مشترك، ابراز اميدواری كرد كه 
فعاليت موفق سركنســولگری نمــودی از توجه جمهوری 
اســالمی ايران به حفظ صلح و ثبات و بهبود شــرايط در 

منطقه قفقاز جنوبی باشد.

وضعيت بحرانی اقتصادی اروپا هر روز ابعاد گسترده تری 
می گيرد و در حالی كه ســران اين كشورها همچنان در 
حال جنگ افروزی در اوكراين هستند، بر اساس گزارش 
اوليه يورواســتات كه روز جمعه منتشــر شد، نرخ تورم 
ساالنه در منطقه يورو )EA19( در ماه سپتامبر به ركورد 
10 درصد رسيد كه 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل 

افزايش يافته است.
برآورد می شــود نرخ تورم ساالنه انرژی به 40.8 درصد 
برســد.نرخ تورم مــواد غذايی، الــکل و دخانيات 11.8 
درصد و قيمــت كاالهای صنعتی غير انــرژی نيز 5.6 
درصد افزايش خواهد يافت.پيش بينی می شــود كه نرخ 
تورم خدمات نيز به 4.3 درصد برسد.در ميان كشورهای 
منطقه يورو، باالترين نرخ تورم ســاالنه پيش بينی شده 
24.2 درصد در ماه ســپتامبر در استونی و كمترين آن، 

6.2 درصد در فرانسه پيش بينی می شود.
موسســه تحقيقاتی ريســتاد انرژی نيز عنوان كرد، در 
صورتی كه روســيه تمام تحويل گاز خود را به قاره اروپا 
متوقف كند، كشــورهای اروپايی از ســال آينده تا سال 
2025 با كمبود گاز مواجه خواهند شد.البته اين موضوع 
 LNG در نيمه دوم دهه جاری، به لطف واردات بيشــتر
تغييــر خواهد كرد، اما در كوتاه مــدت، LNG نمی تواند 
عرضه از دست رفته روسيه را پوشش دهد. در تصوير زير، 

كمبود گاز اروپا با قطع صادرات گاز روســيه به اين قاره 
تا سال 2025 آورده شده اســت.نتايج تازه ترين آمارها 
نشــان می دهد همزمان با باالرفتن سرســام آور قيمت 
هــا در آمريکا، هزينه های زندگــی در ماه اوت افزايش 
چشمگيری يافته است.براساس اين آمار وزارت بازرگانی، 
مردم آمريکا در ماه اوت هزينه های بيشتری را در بخش 
مصرفی و خدمات پرداخت كرده اند. بانك مركزی آمريکا 
نيز افزايش 3/0 درصدی هزينه ها را برای ماه اوت ثبت 
كرده اســت.همچنين اين آمارها نشان می دهد به رغم 
افزايش سرســام آور نرخ بهره، مشکالت عديده در بازار 
ســهام و تورم بسيار زياد، اقتصاد اندكی مقاومت از خود 
نشان داده است. اين در حالی است كه افزايش هزينه ها، 
باعث نگرانی خريداران شــده است. هزينه های مصرفی 
مربوط به تورم، همچنان در حال افزايش است به طوری 
كه در ســه ماهه دوم سال جاری)آوريل، مه، ژوئن(، اين 
رقم 2 درصد افزايــش يافته و آمارهای ماه های جوالی 
و اوت نشــان می دهد رشد هزينه ها، در مسير رسيدن 
به نرخ 5/0 درصدی در سه ماه جوالی تا سپتامبر است. 
در اين ميان سران غرب همچنان به دنبال جنگ افروزی 
در اوكراين هســتند. به دنبال نشتی و انفجار در بخشی 
از خطوط لوله گازی نورداســتريم، دولت آلمان نيروهای 

خود را در دريای بالتيك بسيج كرد.

بحران اقتصادی اروپا همچنان در مسیر صعود 
ســركوب شيعيان ضرب و شــتم روحانی شيعه بحرين 
توســط رژيم آل خليفه واكنش گســترده بســياری از 
شخصيت های برجســته اسالمی و فعاالن حقوق بشری 

و شهروندان بحرينی را به دنبال داشته است.
اقدام رژيم آل خليفه در ضرب و شتم »شيخ عبدالجليل 
المقــداد« روحانی شــيعه بحرين با واكنش گســترده 
شــخصيت های مختلــف بحرينی، فعاالن حقوق بشــر 
،كاربــران شــبکه های اجتماعی و شــهروندان بحرينی 
مواجه شــد و آن ها اين اقدام را به شدت محکوم كردند.
روز پنجشنبه رســانه های مختلف اعالم كردند كه شيخ 
عبدالجليل المقداد پــس از مخالفت با امضای بيانيه ای 
مبنی بر خودداری از انجام درمان در بيمارستان، توسط 
زندانبانان زندان »جو« بحرين مورد ضرب و شــتم قرار 

گرفته است.
جمعيت ملی اســالمی الوفاق بحرين يك فايل صوتی از 
شــيخ المقداد منتشر كرد و در آن مشخص شد كه قرار 
بود شــيخ المقداد برای درمان به خارج از زندان منتقل 
شــود؛ اما پليس به او خبر داد كه پزشــك نيامده است 
و خواســتار بازگرداندن او به زندان شد. نيروهای رژيم 
آل خليفه از او خواســتند كه مخالفتش با روند درمانی 
خود را امضا كند اما وقتی با مخالفت او مواجه شــدند، 
4 نفــر از زندانبانان به او حمله كردند و او را مورد ضرب 

و شــتم قرار دادند.در همين راســتا، زندانيان سياسی 
زندان جو ضرب و شــتم اين روحانی شيعه را محکوم و 
از صبح روز پنجشنبه در اعتراض به اين تعرض، تحصن 
خشمگينانه ای را در ســاختمان های مختلف زندان جو 
آغاز كردند.زندانيان متحصن از ورود به سلول های خود 
خودداری كردند و خواســتار مالقات با شــيخ المقداد 
شــدند تا بتوانند از صحت و سالمتی وی مطمئن شوند.

همچنين مناطق جداگانه ای از بحرين شــاهد تظاهرات 
مردمی برای محکوميت اقدام آل خليفه بود. 

نيروهای امنيتی در جزيره »ســتره« مســتقر شــدند؛ 
چراكه ده ها نفر طی اين تظاهرات خواستار آزادی شيخ 
المقداد شــدند.صدها شــهروند بحرينی نيز در شهرك 
»البالد القديم«، أبو صيبع، الســنابس و المعامير و ساير 
مناطق بحرين در محکوميت اين اقدام ناپسند آل خليفه 

تظاهرات كردند.
همچنين بسياری از روحانيون و علما ضرب و شتم اين 
روحانی شيعه را محکوم و همبستگی خود را با خانواده 
شيخ المقداد اعالم كردند.شيخ »محمد صنقور« خطيب 
مســجد الدراز بحرين نيز با اشــاره به وضعيت اسفناك 
زندانيان در زندان های آل خليفه اعالم كرد كه اخباری 
كه پی در پی در مورد زندانيان بحرينی منتشر می شود، 

بسيار نگران كننده است.

محکومیت گسترده جنایت آل خلیفه در سرکوب شیعیان

مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار ادعاهای واهی 

تحریمهاعلیهایرانراافزایشمیدهیم
خواب و بیدار مدعیان

صحنــه بين الملل ديروز دو رخداد قابل توجه بوده 
است از يك سو ريان ســليمان كودك هفت ساله 
فلســطينی پس از تعقيب نظاميان صهيونيست در 
كرانه باختری، قلبش از تپش بازمانده و به شهادت 
رسيد. در همين حال در حمله تروريستی به مركز 
آموزشی در كابل افغانستان ده ها دختر و پسر قتل 

و عام شده اند.
ايــن جنايات در حالــی صورت گرفته اســت كه 
نــوع واكنش های جهانی به اين مســائل بار ديگر 
سواالت و ابهامات بسياری را ايجاد كرده است. طی 
هفته های اخير كشــورهای غربــی با هوچی گری 
گسترده رســانه ای مدعی حمايت از بشريت بويژه 
زنان شــده اند و با اين ادعا نيــز به دخالت در امور 

ساير كشورها از جمله ايران می پردازند. 
اين ادعای به ظاهر بشــر دوستانه در حالی صورت 
گرفته است كه هيچ كدام از اين كشورها و رسانه ها 
ســخنی در باب جنايتی كه توسط صهيونيست ها 
در فلســطين و تروريســت ها در افغانســتان روی 
داده نکــرده اند. نکته مهم آن اســت كه ســران 
غــرب همــواره خــود را حامی و دوســت دائمی 
صهيونيســت ها معرفی و تامين كنند تسليحات و 

حامی جنايات آنها هستند. 
در باب افغانســتان نيز جنايت عليــه حاضران در 
يك آزمون توســط گروه های تروريستی همچون 
داعش صورت گرفته است كه رسما تحت حمايت 
كشــورهای غربی قــرار دارند و بســياری از آنها 
از ســوريه و عراق به افغانســتان منتقل شده اند. 
مروری بر رفتارهای رســانه ها و محافل سياســی 
غرب نشــان می دهد كه نگاه آنها به حقوق بشر نه 
بر اســاس اصول و مبانی حقوق بشری بلکه صرفا 
بر اســاس منافع آنها تعريف و اجرا می شــود. آنجا 
كه مدعی حقوق بشــر بودن زمينه ســاز آشوب و 
بلوا در كشــورها شوند آنها ژســت حامی بشريت 
گرفته و اشك تمســاح می ريزند تا كشورها را به 
ويرانه مبدل ســازند و آنجا كه همچون افغانستان 
سکوت زمينه ســاز اين امر شود، راه سکوت و بی 
تفاوتــی را در پيش می گيرند. جالــب توجه آنکه 
برای آنها كشته شدن افراد به منزله مولفه ای برای 
اســتمرار پيگيری اهداف بحران سازشان است كه 
محور اصلی آن را نيز ايجاد كشورهايی بی ثبات و 

فروپاشيده تشکيل می دهد. 
جالب توجه آنکه آنها در حالی از آشــوب حمايت 
می كنند كه در كشــور خــود كوچکترين اعتراض 
خشــونت آميزی را نمی پذيرند و سركوب می كنند 
و زمانــی نيز كه حمله تروريســتی در آن صورت 
گيــرد برای انتقام گيری جهانی را به خاك و خون 
می كشند. به هر تقدير آنچه مسلم است آنکه برای 
غرب نه كودك 7 ســاله و نه زنان و دختران هيچ 
ارزش و اهميتی ندارند و حقوق بشــر صرفا ابزار و 
بهانه ای برای آنها جهت سلطه گری و ويران سازی 

ساير كشورها برای حفظ برتری جهانيشان است. 

 افزایش خودکشی 
در میان نوجوانان آمریکایی

طبق داده های رســمی آمريکا نرخ خودكشــی بر 
اساس ســن به ازای هر 100000 نفر از 13.5 در 
 ســال 2020 به 14 نفر در ســال 2021 افزايش 

يافته است.
بر اساس داده های رســمی آمريکا  نرخ خودكشی 
در اياالت متحده در ســال 2021 به ويژه در ميان 
مردان نوجوان افزايش يافته است."فرانس 24" در 
اين باره نوشت، بر اســاس ارقام اوليه منتشر شده 
توســط "مركز كنترل و پيشــگيری از بيماری ها" 
در آمريــکا )CDC(، تعداد خودكشــی ها از حدود 
46000 نفر در سال 2020 به 47650 نفر در سال 
2021 رســيده است.نرخ خودكشی تعديل شده بر 
اساس ســن به ازای هر 100000 نفر از 13.5 در 
سال 2020 به 14 در ســال 2021 افزايش يافته 
است. بيشــترين افزايش در ميان پسران و مردان 
جوان بين 15 تا 24 ســال مشــاهده شده كه اين 

ميزان هشت درصد افزايش داشته است.
در ســال 2000، پس از يــك دهه كاهش، آمريکا 
توانســت كمترين ميــزان خودكشــی يعنی 10 
خودكشــی در بين 100 هزار ساكن را ثبت كند. 
"ژيل هاركاوی فريدمن"، پزشك "بنياد پيشگيری 
از خودكشی" در آمريکا، گفت يکی از فاكتورهايی 
كه در اين كاهش نقش داشت »ظهور درمان هايی 
بود كه به مبارزه با خطر خودكشــی كمك كرد.« 
اما دوباره ميزان خودكشــی تا سال 2018 افزايش 
پيدا كرد و ســپس در سال 2019 و 2020، تقريبا 
5 درصد كاهــش داشــت.فريدمن در مصاحبه با 
خبرگزاری فرانسه گفت: »ما هنوز واقعاً نمی دانيم 
پيامدهای كامل اين نوع افزايش چيســت و افزود 
كه الزم اســت الگوها را در بلندمدت بررسی كنيم. 
به ويژه نقش همه گيری كوويد19 پيچيده است.«

 داده های ســال 2021 نشــان می دهد كه ميزان 
خودكشــی در مردان چهار برابر زنان اســت كه با 
روندهای گذشــته مطابقــت دارد.از جمله داليل 
مطرح شــده می تــوان به اين نظر اشــاره كرد كه 
مردان بيشتر از وسايل كشــنده استفاده می كنند 
و در جســتجوی كمك روانی مشــکل بيشــتری 
دارند.طبــق گــزارش CDC، خودكشــی دومين 
 عامل مــرگ و مير در بين افراد 10 تا 34 ســاله 

آمريکايی است.

یادداشت

 همزمان با تحركات چند اليه برای برهم زدن ثبات و امنيت داخلی ايران، مشاور 
امنيت ملی كاخ ســفيد با تکرار ادعاهای خود عليه ايران و روســيه، از افزايش 

تحريم ها به بهانه حقوق بشر و تحوالت اوكراين خبر داد.
»جيك ساليوان« مشاور امنيت ملی كاخ سفيد، در كنفرانس خبری روزانه خود 
نســبت به الحاق بخشی از اوكراين به روسيه و اغتشاشات اخير در ايران واكنش 
داد و اعــالم كرد دولت آمريکا به اين بهانه ها قصــد دارد تحريم های خود عليه 

تهران و مسکو را افزايش دهد.
در بخشی از متن اين كنفرانس خبری كه در وبگاه كاخ سفيد منتشر شده است، 
يکی از خبرنگاران با تکرار ادعا های رســانه ای از ساليوان پرسيد: »رابطه نزديکی 
ميان ايران و روسيه در زمينه پهپادی وجود دارد. تا چه اندازه نگران آن هستيد و 
راهی برای مقابله با آن وجود دارد؟ همچنين آيا آمريکا تحريم های بيشتری عليه 
ايران به دليل فوت مهسا امينی وضع خواهدكرد؟«جيك ساليوان در پاسخ به اين 
ســوال بدون در نظر گرفتن اقدامات ناقض حقوق بشر آمريکا در برخی كشورها، 
ادعا كرد: » تاكنــون تحريم هايی در اين زمينه عليه برخی مقام های ايران وضع 

كرده ايم و همچنان به بررسی اين مسئله ادامه می دهيم.«
او در ادامه افزود: »همچنين تحريم هايی عليه صادرات پهپاد از ايران به روســيه 
صادر شده اســت، ما به دنبال روش های اضافی برای كاهش ظرفيت ايران برای 
توليد ســپس فروش اين نوع سيســتم ها به روسيه هســتيم و به اين راه ادامه 
خواهيم داد.«ساليوان در بخشی ديگر از سخنانش نسبت به الحاق چهار بخش از 
شرق اوكراين به روسيه هم واكنش داشت و با بيان آنکه آمريکا تحريم هايی را در 
اين زمينه عليه روسيه و ارتش روسيه و بالروس وضع كرده است، گفت: »ما در 
اين تحريم ها به طور خاص شــبکه های تداركات دفاعی، از جمله تامين كنندگان 

بين المللی حامی سيستم نظامی-صنعتی روسيه را هدف قرار داده ايم. ما به ارائه 
تجهيــزات نظامی ادامه خواهيم داد تا اوكراين بتواند از خاك و آزادی خود دفاع 
كند. همچنين آمريکا و جامعه بين الملل كاماًل واضح اين پيام را رســانده اند كه 
ما از ابزار های ديپلماتيك در اختيار خود برای مقابله اساسی با تالش های روسيه 

برای تصرف اوكراين با زور استفاده خواهيم كرد.«
مشــاور امنيت ملی كاخ سفيد در ادامه با بيان آنکه اوكراين حق دارد به دفاع از 
حاكميت خود ادامه دهد، كاری كه مردم اوكراين هر روز شــجاعانه و با حمايت 
جامعــه بين المللی انجــام می دهند، افزود: »آمريکا تحت رياســت جو بايدن تا 

زمانيکه اين مسئله طول بکشد از اوكراين دفاع خواهد كرد، اگر روسيه به دنبال 
محافظت از خود در شــورای امنيت هم باشد، سازمان ملل متحد با شركای خود 
در سراســر جهان همکاری خواهد كرد تا هفته آينده در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد اقدامی عليه مســکو انجام دهد.« شــب گذشته پس از برگزاری همه 
پرسی در مناطق شرقی اوكراين و امضای سند الحاق اين مناطق به خاك روسيه، 
»والديمير پوتين« رئيس جمهور روسيه، در سخنانی درباره الحاق اين مناطق به 
خاك كشــورش گفت: »لوهانسك، دونتسك، زاپروژيا و خرسون اكنون به خاك 

روسيه تبديل شده اند.«
در ايــن ميان ســخنگوی وزارت خارجــه چين با غيرقانونــی و غيرقابل توجيه 
خواندن تحريم های آمريکا عليه ايران، اين تحريم ها را محکوم دانســت.در حالی 
كــه وزارت خزانه داری آمريکا از اعمال تحريم هايی جديد عليه 10 شــركت در 
امارات، ايران، چين و هند و يك كشتی به بهانه تسهيل صادرات نفت ايران خبر 
داد، »مائو نينگ« ســخنگوی وزارت خارجه چين اين اقدام را محکوم كرد.مائو 
نينگ در نشستی خبری گفت: »چين همواره با تحريم های غيرقانونی و غيرقابل 
 توجيه آمريکا و اصطالحاً دســت درازی های قضائی واشــنگتن به شدت مخالف 

بوده است.«
ســخنگوی وزارت خارجه چين تأكيد كرد: »جامعه بين المللی از جمله چين در 
چارچوب قوانيــن بين المللی با ايران همکاری عادی  داشــته اند. اين همکاری، 
معقول و قانونی اســت و هيچ ضرری برای طرف های ثالث ندارد و شايسه احترام 
و حمايت است. الزم اســت طرف آمريکايی رويه غلط توسل به تحريم ها در هر 
مقطع را كنار بگذارد و اقدامات بيشــتری برای ثمر دادن مذاكرات بازگشــت به 

پايبندی برجام انجام دهد.«

علیتتماج

نیمچه گزارش 

انگليســی های خشــمگين از افزايش ســه برابری بهای انرژی در اين كشور در 
شــهرهای مختلف دست به تظاهرات زده و قبوض خود را به نشانه اعتراض آتش 

زده و خواستار سرنگونی نخست وزير تراس شدند.
معترضان از لندن تا بيرمنگهام، برايتون و كارديف با سردادن فريادهای اعتراضی، 
حمل پالكارد و شعارنوشــته  به وضعيت بحرانی هزينه های زندگی در اين كشور 
اعتــراض كردند. در اين حركت اعتراضی كه در 18 شــهر انگليس برگزار شــد 

اعضای گروه های زيست محيطی نيز مشاركت دارند.
قيمت حامل های انرژی از ديروز  ســه برابر شــده و ســقفی كه سازمان ناظر بر 
عملکرد شركت های توزيع كننده انرژی در انگليس برای قبوض برق و گاز در نظر 
گرفته است از يك هزار و 971 پوند به 3 هزار و 549 افزايش يافته است. دولت 
ليز تراس قصد دارد تا مازاد قبوض انرژی هر خانوار از مبلغ 2 هزار و 500 پوند را 
به عنوان سوبسيد به شركت های توزيع كننده انرژی پرداخت كند. او 17 شهريور 
برنامه دولت در اين زمينه را اعالم كرد اما به پرسش ها درباره نحوه تامين بودجه 

آن توضيحی نداد و موضوع را به جلسه ديگری موكول كرد.
10 روز پيــش وزير دارايی انگليس در جلســه اضطراری پارلمان حاضر شــد تا 
برنامه اقتصادی جديد دولت را تشــريح كند. او در سخنان خود بزرگترين بسته 
كاهش ماليات در 50 ســال اخير را رونمايی و اعالم كرد كه به عنوان بخشی از 
برنامه دولت برای ورود به »عصر جديد انگليس«، 45 ميليارد پوند درآمد از محل 
ماليات ها حذف خواهد شــد.دولت تراس قصد دارد تــا در كوتاه مدت با افزايش 
اســتقراض، و در ميان مدت و بلندمدت كوچك كردن كابينه و افزايش درآمدها 
از طريــق افزايش توليد ناخالص داخلی، اقتصاد انگليس را متحول كند. اما نکته 
اينجاست كه موفقيت اين برنامه ، در شرايط اقتصادی فعلی جهان، با چالش هايی 

جدی روبه رو است. 

ساعاتی پس از ســخنرانی وزير دارايی، ارزش پوند به ســرعت كاهش پيدا كرد 
و طــی ده روز اخيــر 5 درصد از ارزش خود را دربرابر دالر از دســت داد. برخی 
كارشناســان اقتصادی اين شرايط را تاريخی ارزيابی كرده و پيش بينی می كنند 
كه نرخ مبادله پوند و دالر در هفته های آينده برابری خواهد كرد.هم زمان بانك 
مركــزی انگليس كه هفته پيش نرخ بهره بيــن بانکی را از 1.75 درصد به 2.25 
درصد افزايش داد با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه آشــفتگی مالی در كشــور را 
به دقت زير نظر دارد و درصورت لزوم نرخ بهره را به 6 درصد افزايش خواهد داد.

تخمين زده می شود كه اين افزايش، اقساط وام مسکن ميليون ها خانوار انگليسی 
را 5 هزار پوند در سال افزايش دهد و منجر به بحران مسکن در اين كشور شود. 
كارشناســان پيش بينی می كنند كه برنامه جنجالــی اقتصادی دولت و مقاومت 
نخســت وزير دربرابر جمع آوری ماليات های بادآورده از شركت های توزيع كننده 
انرژی كه در اين مدت ســود كالنی را كســب كرده اند می توانــد منجر به بروز 
ناآرامی شــود.نتايج يك نظرسنجی كه به تازگی انجام شده حاكی است بيش از 
نيمی از انگليســی ها از نخست وزير كشورشان نااميد شده اند و معتقدند او بايد از 

قدرت كناره گيری كند.
به نوشته »خبرگزاری فرانسه« سياست های مالی غلط ليز تراس تا كنون آشوب 
در بازارهای مالی و تزلزل محبوبيت او در نظرسنجی ها را به همراه داشته است.در 
حالی كه كمتر از چهار هفته از شروع نخست وزيری تراس می گذرد 51 درصد از 

افرادی كه در يك نظرسنجی مركز افکارسنجی »يوگاو« شركت كرده اند گفته اند 
كــه او بايد از ســمتش كناره گيری كند.تراس حدود يــك هفته قبل از طرحی 
جنجالی رونمايی كرد كه خواســتار كاهش ماليات بر اقشار ثروتمند در بحبوحه 
افزايش هزينه های معيشــتی است.بر اساس نتايج نظرســنجی شركت يوگاو از 
4918 فرد بزرگســال كه روز جمعه برگزار شد، تنها يك چهارم از انگليسی ها از 
باقی ماندن او در نخســت وزيری كشورشان حمايت كردند. صدها هزار شهروند 
انگليسی با امضای طوماری برگزاری انتخابات سراسری در اين كشور را خواستار 
شدند.در پی استعفای »بوريس جانسون« نخست وزير سابق انگليس، ماه گذشته 
اعضــای حزب حاكم محافظه كار در ميان اعضای خــود انتخابات برگزار كرده و 
تراس را برگزيدند.به نوشــته روزنامه »اينديپندنت«، بيــش از 200 هزار نفر از 
مردم انگليس با امضای اين طومار خواســتار برگزاری انتخابات سراسری شدند 
تا همه مردم كشــور و نه فقط اعضای حزب محافظه كار درباره آينده كشورشان 

تصميم بگيرند.
كاركنان بخش ريلی انگليس قصد دارند بزرگترين اعتصاب در يك دهه اخير اين 
كشور را عملی كنند. با اعتصاب بخش ريلی انگليس اين كشور شاهد توقف اغلب 
قطار ها و بزرگترين اعتصاب ديروز در بخش حمل و نقل در يك دهه گذشته بود. 
بــا همراهی اتحاديه هايی كه برای اولين بار حضور دارند، قطاری در بســياری از 
مناطق حركت نخواهد كرد و هيچ سرويس مستقيمی در برخی از مسير های بين 
شــهری لندن به بيرمنگام، منچستر و ادينبورگ ارائه نخواهد شد.گفته می شود 
ديــروز تنها 11 درصد از خدمات در بخش ريلــی انگليس فعال  بود و اعتصاب 
از اعتصاب های پيشــين در سال جاری به مراتب فراگيرتر بود. پيش از اين برای 
ماه گذشــته ميالدی نيز اعتصابی برنامه ريزی شــده بود كه به دليل مرگ ملکه 

اليزابت لغو شد.

 افزایش بهای انرژی و مواد غذایی انگلیسی ها را 
با شعار سرنگونی نخست وزیر به خیابان ها کشاند 

»تراس« نیامده باید برود 


