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کسری بودجه امریکا به مرز یک تریلیون دالر نزدیک شد

کاخ سفید و دخل و خرج نابرابر

همه رازهای کشف نشده یک انفجار هستهای تازه در روسیه

 5مهندس هستهای روسیه
به خاک سپرده شدند

■ رویتــرز :کرملیــن در اولیــن

دوخط اظهارنظر درباره ناآرامیهای
خبـــر
اخیر در روسیه اعالم کرد ،این
اعتراضــات بحــران سیاســی در این کشــور
ایجاد نکرده است.

چپگرایان آرژانتین پیشتاز انتخابات مقدماتی شدند

■ نیوزویــک :ســانی لگــت ،ســخنگوی

نیروهــای امریکایی در افغانســتان گفت،
اختیــارات و عملیات نیروهــای امریکایی
در افغانستان تغییر نمیکند.
■ الجزیره :ســازمان ملل تعداد کارمندان

خــود در عــدن را بــه خاطــر درگیریهــای
اخیر کاهش داد.

چپگرایــان آرژانتیــن در مهمتریــن آزمون خــود پیش از انتخابــات اصلی ریاســتجمهوری این
کشور موفق به کسب  47.37درصد آرا شدند.
بهگزارش ایرنا به نقل از تارنمای مرکو پرس آرژانتین ،با شمارش  ۹۹درصد از آرای انتخابات
مقدماتــی ریاســت جمهــوری آرژانتیــن مشــخص شــد که مائوریســیو مکــری رئیــس جمهوری
فعلــی تنهــا  ۳۲.30درصــد آرا را از آن خــود کــرده و مقابــل «آلبرتــو فرناندز» از چــپ میانه که
 47.37درصــد آرا را به دســت آورده ،شکســت خوردهاســت .آلبرتو فرناندز که بــه نمایندگی از
حــزب «جبهــهای برای همه» در این انتخابات نامزد شــد ،پس از اعالم نتایج نهایی با تشــکر از
مردمی که به او رأی دادند ،تأکید کرد :آرژانتین جدیدی در حال متولد شــدن اســت .کارشناسان
میگویند ،نتیجه انتخابات مقدماتی پیام جدی شــهروندان به سیاســتهای ریاضت اقتصادی
مکری در آرژانتین اســت .این نتایج تا حدودی چشمانداز انتخابات ریاست جمهوری اصلی در
تاریخ  ۲۷اکتبر( ۵آبان) را مشخص میکند.

Reuters

الله مهرزاد /وزارت خزانهداری امریکا در گزارش
خود از وضعیت مالی ده ماه نخســت سال مالی
 2019خبر داد ،کسری بودجه امریکا با  27درصد
افزایــش نســبت به ســال مالــی قبل بــه 866.8
میلیارد دالر رسیدهاست .اعالم این خبر میتواند
به وجهــهای که ترامپ از تــوان اقتصادی خود با
هدف انتخابات ریاســت جمهــوری  2020امریکا
ترسیم کرد ه بود ،ضربه بزند.
بهگــزارش «بلومبــرگ» ،در حالــی کــه ســال
گذشته در چنین بازه زمانی کسری بودجه امریکا
معــادل  779میلیارد دالر ،تقریباً رقمی مشــابه
کســری بودجه ســال  2012بود ،رقــم کنونی که از
ســوی خزانــهداری امریکا اعــام شــده (866.8
میلیارد دالر) تنها مربوط به  10ماه گذشــته است
و انتظار میرود این رقم تا پایان سال مالی 2019
باز هم افزایش یابد .ســال مالــی در امریکا از اول
اکتبر ( 9مهر) هر سال محاسبه میشود.
بنــا برایــن گــزارش مطابــق آمارهــا درآمــد
خالص ملی امریکا در این ســال مالی  3درصد
افزایش داشــته است .اما در مقابل هزینههایی
که دولت امریکا با توجه به سیاستهای تعیین
شــده ترامــپ ،متقبل شــده ،معــادل  8درصد
افزایش را نشــان داده است .از همین رو دولت
نتوانسته تراز مالی درستی در کشور برقرار کند و
حاصل آن در کســری بودجه خود را نشان داده
است .این در حالی است که ترامپ برآورد کرده
بــود ،تعرفههایی کــه بهخاطر آنهــا وارد جنگ

تعرفــهای بــا متحــدان خود شــد ،به ایــن روند
(داشتن تراز مالی مثبت) کمک کند.
تحلیلگــران اقتصــادی مشــکالت اقتصــادی
کنونی امریکا را ناشــی از سیاســتهای اقتصادی
دونالــد ترامــپ عنــوان کردهاند .جــوزف یوجین
اســتیگلیتز ،اقتصاددان امریکایی که ســال 2001
برنــده جایــزه نوبل اقتصاد شــد و چنــد روز قبل
پیشبینــی کــرده بــود کســری بودجــه امریــکا تا
یــک تریلیون دالر افزایش یابد ،در یادداشــتی در
ســایت تحلیلی «پراجکت ســیندیکیت» نوشته
است« :قرار بود اقتصاد امریکا «عالی» باشد .اما
نرخ بیکاری  3.7درصد اســت و رشــد اقتصادی
امریکا در ســه ماهه نخست سال تنها  3.1درصد
و در سه ماهه دوم  2.1درصد بوده است .امریکا با
وجود عوامل اقتصادی که در سه سال گذشته در
دست داشت ،میتوانست االن بهترین وضعیت
اقتصــادی را داشــته باشــد .امــا کاهــش مالیــات
ثروتمنــدان درســال  2017باعــث میشــود تا 10
ســال آینده بین  1.5تا  2میلیــارد دالر به اقتصاد
امریــکا ضربــه وارد شــود .الیحه مالیاتــی ترامپ
تنهــا باعــث پیچیده شــدن وضعیــت اقتصادی
بــرای مــردم شــده اســت .میلیونهــا مردمی که
از بیمــه درمانــی محــروم شــدهاند و بــا کاهــش
درآمدهایشــان وضعیــت بــرای آنهــا بدتــر هــم
میشــود .با توجه به اینکه کسانی که از وضعیت
اقتصادی قابــل توجهی برخوردارند ،نســبت به
میــزان دارایی خود ،بخش کمی از درآمدشــان را

خرج میکننــد ،ادامه این وضعیــت میتواند نه
تنهــا موجب کســری بودجه بیشــتر بلکه موجب
شــود کسری تجاری امریکا نسبت به زمان باراک
اوبامــا افزایــش قابــل توجهــی یابــد و در نهایت
امریــکا مجبور شــود ،بــرای تأمین اعتبار شــکاف
بیــن پسانداز داخلی خود و ســرمایه گذاریاش
سرمایه وارد کند».
«اســتیگلیتز» ســپس مقالــه خــود را بــه ایــن
ترتیــب پایــان داده کــه« :دونالد ترامــپ با عدم
درک عمیق از اقتصاد باعث شده همان طور که
اقتصاددانان پیشبینی کردهبودند ،امریکا دچار
کســری بودجه شود .وی با مدیریت بد اقتصادی
خــود موجــب کاهــش ارزش دالر و نــرخ بهــره
شدهاست .او همچنین با سیاستهای تعرفهای
خــود ،باعــث شــده صــادرات کاهــش و واردات
افزایش یابد».
ایــن انتقــادات صریــح درحالــی بیــان شــده
اســت کــه دونالــد ترامــپ در دو ســال گذشــته با
بزرگنمایــی وضعیــت اقتصــادی موجــود تأکید
کرده که سیاســتهای اقتصــادی او باعث بهبود
وضعیــت اقتصــادی بود ه اســت .اما بســیاری از
کارشناســان اقتصــادی موفقیتهــای اقتصادی
در دو ســال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ
را ماحصــل سیاســتهای بــاراک اوبامــا عنــوان
کردهاند و اکنون نیز با انتشــار خبر میزان کســری
بودجــه امریــکا و تأکیدها بر اینکــه انتظار میرود
این کسری بودجه با سیاستهای موجود تا سال
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انتخابات ریاســت جمهــوری  2020امریــکا یا در
سیاستهای اقتصادیاش بازنگری کند یا مسیر
شعارهایش را تغییر دهد.

فعالیت فرودگاه هنگکنگ دوباره متوقف شد

فعالیت فرودگاه هنگ کنگ که در آخرین ســاعات روز دوشــنبه از ســر گرفته شــده بود ،دیگر بار
متوقف شد.
بهگــزارش ایســنا بهنقل از خبرگــزاری رویترز ،بــا ورود معترضان هنگکنگی بــه فرودگاه این
شــهر ،ایــن فرودگاه که یکــی از پررفتوآمدترین فرودگاههای جهان اســت ،بــار دیگر از فعالیت
بازمانــد .تمامــی خدمات پــروازی در فرودگاه بینالمللــی هنگ کنگ بهدلیــل اختالل به وجود
آمــده در نتیجــه اعتراضــات ضددولتــی متوقــف شــده اســت .در همیــن حــال ،میشــل باچله،
کمیســیونر عالی ســازمان ملل در امور حقوق بشــر در پی درگیریهای شــدید در هنگ کنگ ،از
مســئوالن این دولتشــهر درخواست کرد خویشــتنداری پیشــه کنند .این در حالی است که کری
الم ،رهبر هنگکنگ صبح دیروز به معترضان هشدار داد اعتراضات آنها هنگکنگ را به طرف
«یک راه بدون بازگشــت» ســوق میدهد .مقامات در پکن نیز ضمن محکوم کردن معترضانی
که به طرف افسران پلیس کوکتل مولوتف پرتاب کردند ،آنها را با تروریسم مرتبط دانستند.

وصــال روحانی /هــزاران نفــر از مردم روســیه روز گذشــته در
مراســم خاکســپاری پنج دانشــمند اتمی این کشــور شــرکت
گــزارش کردند که طی یک حادثه مشــکوک انفجار در شــمال روســیه
جان باختند .آرامگاه مرکزی شــهر ســاروف مکانی است که پیکرهای بیجان این
مهندسان زبده امور اتمی برای همیشه در آن آرام گرفته است .اما تاریخ ساروف
به این انفجار و به خاک سپرده شدن این مهندسان محدود نمیشود .اینجا جایی
است که خانه و مأمن اصلی تحقیقات هستهای و اولین آزمایش سالحهای اتمی
روسیه است و رازهای بسیار را در خود نهفته دارد .اما امروز مهمترین راز پیرامون
آن این نکته است که انفجار موشک موسوم به بور وستینک که پیامدهای آن را یک
چرنوبیل تازه ولی با ابعاد کوچکتر نامیدهاند ،از کجا و چگونه نشأت گرفته است؟
پرطرفدارتریــن فرضیه این اســت که انفجار مذکور در زمــان آزمون یک موتور
موشــکی هســتهای جدید حادث شــده و اینک این بیم وجــود دارد که مثل انفجار
چرنوبیــل در ســال  ،1986تشعشــعات حاصله تا کیلومترها دورتــر فضای اطراف
را آلوده و انســانها را در معرض بیماریهای مهلک قرار داده باشــد .آنچه شــکی
درباره آن وجود ندارد ،این اســت که دیروز ب ه دســتور دولت روســیه پرچمهای این
کشــور در ســاروف و مناطــق اطــراف آن و در فاصله  370کیلومتری شــرق مســکو
بهحالت نیمهافراشته درآمد تا با خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان این حادثه
ابراز همدردی شــود .نشــریات غربی تعداد کشــتهها و مصدومین انفجار را بســیار
بیشــتر از چیــزی میدانند که دولت روســیه اعالم کرده اســت ولــی کمپانی دولتی
انرژی هســتهای «روس -اتم» تأکید کرده است ابعاد ماجرا کوچک است و انفجار
فقط 5دانشمند را که در لنگرگاه بر آزمایش یک منبع ایزوتوپی نیرو در ارتباط با یک
سیســتم محرکه جدید نظارت میکردهاند ،بهســمت دریا پرت کرده و کشته و سه
نفر دیگر را هم مجروح کرده است .ویاچسالو سولوویف رئیس مؤسسه تحقیقات
فیزیک تجربی روســیه نیز ایــن ادعا را که انفجار مزبور ضمــن کار روی تکوین یک
موشــک اتمی تــازه رخ داده ،تکذیب کــرد و گفت تأکید غربیهــا روی این نکته که
وسیله مورد انتخاب یک موتور راکت بوده ،صرفاً گمانهزنی شخصی آنها است.
در ایــن میــان دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری نــاآرام امریــکا بــا همــان
فرصتطلبیهای همیشگیاش و با اطالق عنوان «اسکایفال» (سقوط آسمان)
به حادثه نافرجام تســت موشــک در روســیه (سیاســتی که ناتو هم در پیشگرفته
اســت) ادعا کرده اســت که چنین چیزی هرگز در کشور او روی نمیدهد زیرا سطح
علوم هستهای در امریکا بسیار باالتر از روسیه است .در سال 2018که والدیمیر پوتین
روند شــروع تســتهای تازه موشــکهای اتمی را در شمال روســیه و در منطقهای
نزدیک به قطب شمال افتتاح کرد ،متخصصان روسی گفتند که این موشکهای
تحقیقاتی -نظامی وســعت عملی غیرقابل اندازهگیری دارند و قارهپیما هســتند
و میتواننــد از تورهــای محافظتــی ردیابهای غربــی عبور کنند امــا اطالعیههای
منتشره دیروز در سهورد وینسک روسیه که شهری با  183هزار سکنه و در فاصلهای
نهچندان دور تا محل انفجار اســت تصریح میکند که تشعشــعات انفجار در این
منطقه حس شده و سکنه شهر و اطراف آن به داروخانهها شتافتهاند تا با خرید مواد
در بر دارنده ُید و ایزوتوپهای آن ،در مقابل تشعشعات مصونیت یابند .مقامهای
روسی دیروز راههای ورودی به خلیج دوینا را هم که در معرض وزش تشعشعات
مذکور اســت مســدود کردند اقدامی که محافل غربی کوشــش دولت مسکو برای
پنهان نگه داشتن ضایعات انفجار در این محل توصیف کردهاند.
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