
 پاکستان: دو تروریســت از جملــه عامل اصلی 
و مغز متفکر حمله و انفجار مســجد و حســینیه 
شــیعیان در منطقه کوچه رسالدار پیشاور در یک 
اقدام عملیاتی و اطالعاتی اداره مبارزه با تروریسم 
پاکستان در منطقه پشتخوارا پیشاور کشته شدند.

 امارات: پس از درگذشــت »خلیفه بن زاید آل 
نهیان«، »شورای عالی اتحاد« امارات متحده عربی، 
»محمد بن زایــد آل نهیان« ولی عهــد ابوظبی را 
به عنوان رئیس دولت این کشور انتخاب کرد. پیشتر، 
»محمد بن راشــد آل مکتــوم«، نایب رئیس دولت 
امارات، رئیس شورای وزیران و حاکم دوبی با محمد 

بن زاید به عنوان رئیس امارات بیعت کرده بود.

 عربســتان: منابع رســانه ای اعالم کردند که 
عربستان ســعودی، »محمد عبدالباسط المعلمی« 
شــهروند یمنی و دو شهروند ســعودی از ساکنان 
»القطیف« را اعدام کرد. عربســتان ســعودی  ۱۲ 
مــارس گذشــته نیــز طــی یــک روز، ۸۱ تن را 
 اعــدام کرد کــه از این تعداد، ۴۱ نفر از شــیعیان

قطیف بودند. 

 افغانســتان: وزیر امور خارجه روســیه گفت: 
وظیفه اصلی بازســازی افغانســتان، باید بر دوش 
آمریکا و متحدانشــان گذاشته شــود که طی ۲0 
ســال هیــچ کاری نکردنــد جز تضمیــن حضور 
نظامی خود کــه در نهایت نیز نتوانســتند به این 
هــدف برسند.»ســرگئی الوروف« در نشســت با 
روزنامه نگاران قبل از آغاز نشســت سران نهادهای 
دیپلماتیک کشورهای همسود  در شهر دوشنبه بر 

لزوم بازسازی افغانستان تاکید کرد.

ایاالت  رئیس جمهــور  بایــدن«  »جو  آمریکا:   
متحده آمریــکا در جدیدترین گاف خود بار دیگر، 
»کامــاال هریس« معــاون خــود را رئیس جمهور 
ایــاالت متحده آمریکا خطاب کرد. وی که میزبانی 
سران کشورهای »آســه آن« را برعهده داشت، در 
جریان ســخنرانی در این نشست گفت: »و به این 
دلیــل بود که من به رئیس جمهــور کاماال هریس 
 آگوســت سال گذشته دســتور دادم که به منطقه 

سفر کند«.

  ترکیــه: امیــر قطر در ســفری بــه ترکیه با 
رئیس جمهور این کشــور دیدار و درباره تحوالت 
منطقه ای و بین المللــی گفت وگو کرد. »تمیم بن 
حمــد آل ثانی« امیر قطر در اســتانبول با »رجب 
طیــب اردوغان« رئیــس جمهور ترکیــه دیدار و 
درباره تقویت روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای و 

بین المللی گفت وگو کرد.

 هند: دولت هنــد صادرات گنــدم را یک روز 
پس از اعالم هدف تجــاری بزرگ، ممنوع و اعالم 
کرد فقط به کشــور های همســایه و آسیب پذیر 
گندم صادر می کنــد.!در اطالعیه اداره کل تجارت 
خارجی هند که ساعتی پیش اعالم شد آمده است 
فقط محموله های صادراتی که اعتبار اســنادی در 
اطالعیه دیروز یا قبل از آن صادر شــده باشد مجاز 

خواهند بود.

 بحران جهانی غذا 
روزبه روز تشدید می شود

مؤسســات تحقیقاتی و بین المللی در جدیدترین 
بررســی وضعیت بحران غذا در جهان اعالم کرده 
انــد افزایــش قیمت مــواد غذایی و ســوخت در 
 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز به روز 

تشدید می شود.
مؤسســات تحقیقاتی و بین المللی در جدیدترین 
بررسی وضعیت بحران غذا در جهان اعالم کرده اند 
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه روز به روز تشدید 
 Verisk می شود. در جدیدترین تحقیقات مؤسسه
Maplecroft اعالم شــده است کشور برزیل که 
در منطقه آمریکای التین واقع شــده اســت و در 
کنــار تولیدکنندگان غالت قرارگرفتــه نیز از این 
قاعده مستثنی نیست.این مؤسسه تحقیقاتی در به 
روز رسانی نظارت خود اعالم کرده است بیشترین 
آســیب از افزایش قیمت جهانی غذا را کشورهایی 
می بیننــد که درآمد متوســط و رو به پایین دارند 
که سه چهارم کشورهای جهان را شامل می شوند.

کشــورهایی مانند آرژانتین، تونس و پاکســتان به 
دلیل وابســتگی شــدید به واردات مواد غذایی و 
انرژی از جمله کشــورهایی هســتند که در شش 
ماه آینده نیز تحت فشــار مضاعف قــرار خواهند 
گرفت و با کمبود مواد غذایی روبه رو خواهند شد 
همچنین لبنان، ســنگال و بنگالدش با فشارهای 
مشابهی روبرو هســتند. جنگ روسیه در اوکراین 
افزایش قیمت مواد غذایی را تســریع بخشــید که 
در ماه فوریه و بار دیگر در ماه مارس رکورد زد.در 
این گــزارش آمده اســت: " ایــن افزایش قیمت 
جهانی مواد غذایی حد اقل برای ســال ۲0۲۳ نیز 
ادامه خواهد داشــت؛در این گزارش از سریالنکا و 
قزاقســتان به عنوان دو کشور با درآمد متوسط یاد 
می شود که در سال جاری آشفتگی را تجربه کرده 
اند. افزایش قیمت مواد غذایی و ســوخت تنش ها 
را در ســریالنکا تشدید کرده اســت، در حالی که 
تالش برای لغو یارانه ســوخت باعث اعتراضات در 

قزاقستان شد.

نیمچه گزارش

مردم لبنان امــروز برای انتخــاب ۱۲۸ نماینده پارلمان 
پای صندوق های رای می روند. البته در دو هفته گذشــته 
انتخابات در خارج از لبنان و مراکز انتخاباتی برگزار شــده 
است که مشــارکت اتباع خارجی در انتخابات ۶۳ درصد 
بود. مشــارکت کارمندان انتخابات نیز ۸۴ درصد بود. این 
انتخابات در حالی برگزار می شــود که به دلیل ســاختار 
حاکم بر لبنان می تواند تعیین کننده ترکیب آینده دولت 

و حتی وزن کشی های سیاسی در این کشور باشد.
بر اســاس مدل حاکمیتی حاضر بر لبنان اکثریت پس از 
برگزاری انتخابات ائتالف برتر در پارلمان نخســت وزیر را 
که معموال از اهل ســنت می باشد را معرفی و در نهایت 
پارلمــان به وی و کابینه وی رای می دهند. این ســاختار 
چند پاره و قومی و دینی موجب شــده اســت تا تشکیل 
دولت همواره با چالشــها و موانع بســیاری همراه باشــد 
چنانکه تشــکیل دولت بعضا چندین ماه با تاخیر صورت 
می گیرد. نکته اساســی آن اســت که امروز لبنان شرایط 
خاص را در حوزه اقتصادی و سیاســی سپری می کند. از 
یک سو در عرصه سیاســی عمال دولتی بر مستند قدرت 
قرار ندارد و میقاتی صرفا مجری امور روزمره می باشــد و 

تصمیمات کالنی اتخاذ نمی شود. 
در حوزه اقتصادی نیز لبنان با بحران های شــدید مواجه 
اســت که به اعتراض های مردمی منجر شده است. نکته 
مهم در این روند آن است که جریان های غرب گرا عامل 
بحران های کنونی بوده اند و اعتماد مردم به شدت از آنها 
سلب شده است. در این میان اما روند تحوالت هفته های 
اخیر نشــان می دهد که برخی کشــورهای عربی و غربی 
از طریق ســفارتخانه های خود تالش گســترده ای برای 
احیای جایگاه و کســب رای برای جریان غرب گرا صورت 
داده اند چنانکه میشل عون رئیس جمهور از ورود پولهای 

انتخاباتی به لبنان سخن گفته است. 
جالــب توجه آنکــه کشــورهای عربی نظیر عربســتان 

کــه تا پیش از ایــن قطع رابطه با لبنان کــرده بودند در 
هفته های اخیر سفیر خود را به لبنان اعزام و وی دیدارها 
و تحرکات گســترده ای صورت داده اســت. بســیاری از 
ناظران سیاسی بر این امر تاکید دارند که در صورت عدم 
دخالــت بینگانگان در انتخابات اکثریت به جریان طرفدار 
مقاومت خواهد رسید و آنان هستند که دولت اینده لبنان 
را تشــکیل می دهند و این یعنی شکست جریان غرب گرا 
و حامیــان آنها که با بحــران اقتصادی و امنیتی به دنبال 
زمین گیر کردن مقاومــت در لبنان بوده اند. به هر تقدیر 
نتیجــه انتخابات فردا وزن کشــی سیاســی در لبنان را 
مشخص خواهد کرد که تاثیرات قابل توجهی نیز بر روند 

تحوالت منطقه خواهد داشت.

یادداشت

گزارش

در اقدامــی که بیشــتر طرحــی برای نابود ســازی طرح 
اروپایی ها برای داشــتن ارتش مســتقل اروپایــی از ناتو 
است در بحبوحه فشــار غرب به روسیه از طریق اقدامات 
تحریک آمیــز در پی جنگ اوکراین، ســخنگوی پنتاگون 
تأییــد کرد که ایاالت متحده قصــد دارد ۱0 هزار و ۵00 

نظامی دیگر به اروپا اعزام کند.
آمریــکا با همواره بــا اعزام نیــرو تقویت ناتو بــه دنبال 
جلوگیری از طرح تشکیل ارتش واحد اروپایی است چنانکه 
در بحبوحه تالش های غرب برای تحریک روســیه به بهانه 
جنــگ اوکراین، ایاالت متحده در صدد اســت ۱0 هزار و 
۵00 نظامی جدید به اروپا اعزام کند تا جایگزین نظامیانی 
شوند که در پی جنگ اوکراین، در اروپا مستقر شده بودند 
و اکثــر آن ها در جناح شــرق بلوک نظامی ناتو مســتقر 
شده اند.بنا بر گزارش شبکه روسی راشاتودی، اعزام بیش از 
۱0 هزار نظامی آمریکایی، تعداد نظامیان این کشور که در 
اروپا مستقر هستند را به حدود یکصد هزار نظامی افزایش 
می دهــد. »جان کربی« ســخنگوی پنتاگون در کنفرانس 
خبری خود با تأیید اســتقرار ۱0 هزار نظامی آمریکایی در 
اروپــا گفت که »جو امنیتی هم اکنــون در منطقه اروپا به 

واسطه درگیری های اوکراین تغییر کرده است«.
وی ادامه داد: »این اســتقرارها، جایگزین های یگان نفر به 
نفر می شــوند که موجب می شود جایگاه کلی نیروهای ما 
در منطقه به صورت دســت نخورده باقــی بماند و همان 
حدود یکصدهزار نیرو باشــد. واحدهای در حال جایگزینی 
پس از یک جابجایی مناســب مســئولیت ها به ایســتگاه 
اصلی خود بازمی گردند«.طبق گزارش راشاتودی، پیش از 
آن که مســکو اواخر ماه فوریه نظامیان خود را به اوکراین 
اعــزام کند، تعداد نیروهای آمریکایــی در اروپا حدود ۸0 
هــزار نظامی بــود که برخی از آن ها به طــور ثابت و دائم 
در پایگاه ها مســتقر بودند و باقی به همراه شــرکای ناتو 

در عملیات های آموزشــی مشــارکت می کردند.راشاتودی 
گزارش کــرد، از آنجایی که برخی از اعضای ائتالف، مانند 
لیتوانی و کشــورهای بالتیک برای حضور بیشتر و پایدارتر 
نیروهای آمریکایی در ماه های اخیر فشار آورده اند، مقامات 
آمریکایی راه هایی را برای برآورده کردن این درخواست ها 
از جمله ســاخت پایگاه های جدید پیشنهاد کرده اند.ژنرال 
»مارک میلی« رئیس ســتاد مشترک ارتش ایاالت متحده 
آمریکا ماه گذشــته به قانونگــذاران کنگره گفت: »توصیه 
من ایجاد پایگاه های دائمی اســت، اما نیروهای آمریکایی 
را به طور دائم مســتقر نکنید«. وی استدالل کرد که این 
عماًل به مفهوم استقرار طوالنی مدت است، زیرا »نیروهای 

چرخشــی« می تواننــد از طریق »پایگاه هــای دائمی« 
چرخــش کنند.وی افزود: »و من معتقدم که بســیاری از 
متحدان اروپایی ما... بسیار بسیار مایل به ایجاد پایگاه های 
دائمی هســتند و این پایگاهها را می سازند و هزینه آن  را 

پرداخت می کنند«.
در ادامه سیاست جنگ افروزدانه وزارت خزانه داری آمریکا 
به بانکهای خارجی هشدار داده در صورت کمک به روسیه 
برای فرار از تحریم ها دسترســی خود به بازارهای آمریکا و 
اروپا را از دســت خواهند داد.روزنامه نیویورک تایمز نوشته 
این هشــدار که از سوی یک مقام ارشد وزارت خزانه داری 
آمریکا مطرح شــده نشــان دهنده تالش های آمریکا برای 

اعمال فشار بر اقتصاد روســیه از طریق قدرت مالی غرب 
اســت.»آدیویل آدیمو«، معــاون وزیر خزانــه اری آمریکا 
روز جمعــه تبعات حمایت از روســیه برای گریز از تحریم 
را در جریــان دیدارهای محرمانه بــا نمایندگان بانک های 

بین المللی در نیویورک تشریح کرد. 
در این میان رئیس جمهور اوکراین گفت همتای فرانسوی 
او پیشــنهاد واگذاری بخشــی از اوکراین به روسیه برای 
خاتمه دادن به جنگ را مطرح کرده و این اقدام را محکوم 
کرد.»ولودیمیــر زلنســکی« رئیس جمهــور اوکراین به 
پیشــنهاد »امانوئل ماکرون« همتای فرانسوی خود درباره 
واگذار کردن بخشــی از خاک اوکراین به روسیه به خشم 
آمد.زلنسکی گفت:  »شاید امانوئل بیشتر می داند، می دانم 
که او قصد داشت با میانجی گری بین ما دستاوردی داشته 
باشــد اما او شکســت خورد. او نه به خاطر مواضع ما بلکه 

به خاطر ]مواضع[ روسیه شکست خورد«.
الزم به ذکر اســت وزرای دفاع روسیه و آمریکا برای اولین 
بار از زمان آغاز عملیات نظامی ارتش روسیه در اوکراین به 
صــورت تلفنی با یکدیگر درباره این موضوع رایزنی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده اســت؛ سرگئی شویگو وزیر دفاع 
روسیه شب گذشــته یک تماس تلفنی با رئیس پنتاگون 
داشــت که به ابتکار طرف آمریکایی انجام شــد. مســائل 
کنونــی امنیت بین المللی از جملــه بحران اوکراین محور 
مذاکرات بوده اســت.  این در حالی است که اوگو آستوتو 
ســفیر اتحادیه اروپا در هند گفت که این اتحادیه در حال 
رایزنی درباره اعمال بســته ششــم تحریم ها علیه روسیه 
و خواســتار خروج نیروها از اوکراین است.آســتوتو سفیر 
اتحادیــه اروپا در هند به شــبکه اخبار بین المللی آســیا 
گفت: ما تا کنون پنج بســته تحریمــی را اعمال کردیم و 
 در حال رایزنی بر ســر بسته ششم هستیم، این تحریم ها 

بی سابقه هستند.

اهمیت یک انتخاب 
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شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات پارلمان لبنان 
آغاز شــده و امروز  بیش از 700 نامزد برای کسب ۱۲۸ 
کرســی پارلمان بــا یکدیگر رقابت کننــد در حالی که 
آمارها از برتری جریان مقاومت در صورت عدم تخلف و 

کارشکنی در روند انتخابات حکایت دارد. 
قانون انتخابات برای هر نظام سیاســی، اساسی است و 
قانونی که لبنان بر اســاس آن انتخابات پارلمانی خود را 
برگزار می کند »تناســبی« نام دارد. پارلمان لبنان پس 
از اینکه در ســال  های ۲0۱۳، ۲0۱۴ و ۲0۱7 نتوانست 
قانــون جدید انتخابات را تصویــب کند دوره پارلمان را 
تمدید کرد اما سرانجام در سال ۲0۱7 قانون شماره ۴۴ 
به نام »قانون انتخــاب اعضای پارلمان« را تصویب کرد 
که همان قانون تناســبی اســت. قانون پیشین در سال 
۱۹۶0 تصویب و به قانون »۶0« معروف بود، بر اســاس 
آن در هر حوزه تنها کســی یــا جریانی صاحب صندلی 
پارلمانی می شد که بیشترین رأی را به دست آورده بود.
بر اســاس اعالم »بســام المولوی« وزیر کشور لبنان در 
انتخابات پارلمانی امســال لبنان 7۱۸ نفر در قالب ۱0۳ 
لیســت یا فهرست برای کســب ۱۲۸ کرسی پارلمان با 
یکدیگر رقابت می کنند. وزیر کشــور لبنان در اظهاراتی 
گفت: »نام ۱۱۸ کاندیدای زن در لیســت های انتخاباتی 
امسال وجود دارد؛ بنابراین در این دوره شاهد بیشترین 

میزان از مشارکت زنان در انتخابات لبنان هستیم«.
بنــا بر قانون جدید، لبنان به ۱۵ حــوزه انتخاباتی و به 
این ترتیب تبدیل شــده است: بیروت اول، بیروت دوم، 
جنــوب اول، جنــوب دوم، بعلبک-هرمل، زحله، عکار ، 

بقاع اول، بقاع دوم ، بقاع ســوم، شمال اول، شمال دوم 
و شمال ســوم، جبل لبنان اول، جبل لبنان دوم، جبل 
لبنان ســوم و جبــل  لبنان چهارم.همچنیــن در قانون 
جدید، رأی دهندگان هم باید به لیســت ها رأی بدهند 
و هــم اینکه یک نفر را از همان لیســت به عنوان نامزد 
برتر یــا برگزیده خود انتخاب کنند )معروف به "الصوت 
التفضیلی"(. این گزینه نقشــی مهم در ورود کاندیداها 
ایفــا می کنند.کرســی های پارلمان آینــده لبنان میان 
احزاب سنی، شــیعه، دروزی، علوی، مارونی، کاتولیک 
رومــی، ارتدوکس رومــی ، انجیلــی، کاتولیک ارمنی، 
ارتدوکس ارمنی و اقلیت ها تقســیم می شود.۶۴ کرسی 
متعلق به مســیحیان است که شامل،مسیحیان مارونی: 
۳۴ کرسی،مســیحیان ارتدکس : ۱۴ کرسی، مسیحیان 
کاتولیــک : ۸ کرسی،مســیحیان ارمنــی ارتدکس: ۵ 
کرسی، مسیحیان ارمنی کاتولیک: ۱ کرسی،مسیحیان 
انجیلی: ۱ کرســی،اقلیت های مســیحی: ۱ کرسی. ۶۴ 
کرســی متعلق به مسلمانان اســت که شامل سنی: ۲7 
کرسی،شــیعه: ۲7 کرســی،دروز: ۸ کرســی،علوی: ۲ 
کرســی.در نهایت ائتالف گروه های سیاسی راه یافته به 
پارلمان، برای تعیین نخســت وزیر سرنوشت ساز خواهد 
شد. الزم به ذکر است عون رئیس جمهوری لبنان نسبت 
به ورود دالرهای انتخاباتی به لبنان و مداخالت خارجی 
بیگانگان هشــدار داد.میشل عون بدون مشخص کردن 
نهادهای خارجی اعالم کرد: بخشــی از پولی که در این 
انتخابات صرف شــده، از ســوی طرف هایی در خارج از 

لبنان است.

مردم لبنان امروز پای صندوق های رای می روند

روز سرنوشت ساز عروس خاورمیانه 
در ادامــه رویکــرد واحــد گروه هــای فلســطینی به 
مقاومت، رئیس دفتر سیاســی خواســتار تشکیل یک 
 فرماندهــی واحد میدانــی برای مقابله بــا رژیم موقت 

صهیونیستی شد.
»اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاســی حماس گفت، 
ملــت فلســطین در مرحله جدیدی اســت کــه تنها 
تصمیم های قاطع و راهبردی مناســب آن است.وی به 
خبرگزاری »سما« گفت: به مسیر خود ادامه می دهیم و 
تردید نمی کنیم؛ ملت ما نبرد با این اشــغالگر در تمامی 
زمینه هــا را نهایی خواهد کرد. هنیــه در ادامه به ترور 
»شــیرین ابوعاقله« خبرنگار الجزیره در هفته گذشــته 
پرداخت و گفت: با ادامه وحشــی گری رژیم اشــغالگر، 
ترور دختر فلسطین )ابوعاقله(، یورش به جنین، افزایش 
شهرک سازی، یاغی گری در مســجداالقصی، محاصره 
غزه، هدف گرفتن ملت ما در داخل، بازداشــت هزاران 
نفر، رد حق بازگشــت و در برابر این لحظه تاریخی که 
در آن خون بر شمشــیر و اراده بر سرکوب پیروز شد، به 
تشکیل هر چه سریعتر فرمانده میدانی واحد که رویایی 

با اشغالگر را رهبری کند، فرا می خوانیم.
در همین حال گردان های عزالدین قســام شاخه نظامی 
حماس در پیامی ویدئویی درباره هرگونه تصمیم ارتش 
رژیم صهیونیســتی برای انجام عملیــات زمینی در نوار 
غزه هشــدار داد و اعالم کرد: »اگر پــا به غزه بگذارید، 
سرنوشت شما مرگ خواهد بود«.قسام ابتدای این ویدئو 
را که در ســایت خود منتشر کرده است، با صحنه هایی 
از رزمندگان و تدارک نظامی آنها آغاز کرده اســت و با 

جمله »سرنوشت شــما مرگ خواهد بود، اگر پا به غزه 
بگذارید« به پایان می رسد.

خبر دیگر آنکــه وزارت خارجه تشــکیالت خودگردان 
حمله به مراسم تشییع پیکر خبرنگار فلسطینی الجزیره 
را تروریسم دولتی ســازمان یافته توصیف و تاکید کرد، 
اســرائیل جز با تحریم اصالح نمی شود.همچنین شورای 
امنیت ســازمان ملل با محکوم کردن قتل شــیرین ابو 
عاقله خبرنگار الجزیره خواستار تحقیقات فوری و کامل 
و محاکمه عامالن به شــهادت رســاندن ایــن خبرنگار 
فلسطینی-آمریکایی شد.در این میان بایدن رئیس جمهور 
آمریکا از پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حمله 
نظامیان رژیم صهیونیســتی به مراســم تشــییع جنازه 
خبرنگار شــهید شــبکه »الجزیره« را محکوم می کند یا 
خیــر، طفره رفت.خبر دیگر آنکه ۱۵ کشــور اروپایی در 
بیانیه مشترکی از مسئوالن رژیم صهیونیستی خواستند 
تا از تصمیم خــود برای احداث بیش از چهار هزار واحد 
صهیونیست نشین صرف نظر کنند.در این میان یک جوان 
فلسطینی که حدود ســه هفته پیش در مسجداالقصی 

بشدت زخمی شده بود، به شهادت رسید.
جنبش مقاومت اسالمی فلســطین )حماس(، فراخوان 
گروه های صهیونیســتی برای یورش به مسجداألقصی را 
اقدامی خطرناک توصیف کرد.»حازم قاســم« سخنگوی 
جنبش حماس امروز شنبه گفت که فراخوان گروه های 
صهیونیســتی برای یورش به مســجداألقصی، اقدامی 
خطرناک است که ممکن است به درگیری های نامحدود 

منجر شود.

گروه های مقاومت تاکید کردند 

تشکیل فرماندهی واحد میدانی علیه اشغالگران

آمریکا ۱۰ هزار نظامی دیگر به اروپا اعزام می کند

جنگ اوکراین بهانه  ای  برای نابودی ارتش مستقل اروپایی

سید مهدی لنکرانی 

بحران ایرلند که با پیروزی حزب شــین فن شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه 
ایرلند در انتخابات مجمع قانونگذاری این منطقه وارد مرحله جدیدی شده است 

نخست وزیر انگلیس را به سوی این منطقه کشانده است.
عضو ارشــد حزب شین گفت: بن بست سیاسی و بحران تقسیم قدرت که حزب 
مــورد حمایت دولت انگلیس در ایرلند شــمالی ان را ایجاد کرده اســت اجازه 
نمی دهــد دولت جدید شــکل بگیرد.انان می گویند حزب اتحــاد گرا با انگلیس 
موســوم به DUP از انتخاب رئیس مجلس جدید در روز جمعه جلوگیری کرد و 

به این ترتیب روند تشکیل دولت محلی مختل شد.
ســران حزب دی یو پی می گویند این اقدام انان پیامی است اشکار برای لندن و 
بروکســل و همچنین حزب شین فن.فرانسی مولووی نماینده حزب شین فن در 
پارلمان گفت: دولت باید حزب طرفدارش را مجاب سازد که در روند دموکراسی 
ســد ایجاد نکند.وی افزود: براساس پیمان جمعه نیک، دولت انگلیس نمی تواند 

میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، مرز ایجاد کند.
این عضو ارشــد حزب شین فن با اشاره به رای ۵۶ درصدی مردم ایرلند شمالی 
در همه پرســی برگزیت گفت: اکثریت مردم ایرلند شــمالی رای دادند که این 

منطقه در بازار مشترک اروپایی باقی بماند، زیرا بقیه جزیره ایرلند، عضو اتحادیه 
اروپاست. دولت بریتانیا باید به خواست مردم ایرلند شمالی احترام بگذارد وگرنه 
یا ناچار خواهد شــد در جزیره ایرلند مرز ایجاد کند که مغایر پیمان جمعه نیک 
اســت یا اجازه دهد مردم در ایرلند شــمالی و جمهوری ایرلند به هم بپیوندند و 

کامال از بریتانیا جدا شوند. 
گفته می شــود جانسون در این ســفر قصد دارد امادگی دولت را برای حذف یا 
تغییر بخش هایی از پروتکل ایرلند شــمالی ارائه کند تا بن بســت سیاسی برای 
تشــکیل دولت محلی در ایرلند شمالی برطرف شود.پیامد های خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، موســوم به برگزیت، همچنان ادامه دارد و پیروزی حزب شین فن 
در انتخابات اخیر مجمع قانونگذاری ایرلند شــمالی موقعیت سلطنت طلبان در 

این منطقه را تضعیف کرده اســت. از ماه ها پیش در ایرلند شمالی که به همراه 
انگلیس، اسکاتلند و ولز، انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می دهند درگیر ی ها میان 
سلطنت طلبان یا هوادارن ادامه اتحاد با انگلیس با جمهوری خواهان و طرفداران 

پیوستن به جمهوری ایرلند و همچنین پلیس شکل گرفت.
بــا افزایش تنش ها دولت انگلیس اتحادیه اروپا را تهدیــد کرد اگر توافق درباره 
ایرلند شــمالی را اصالح نکند انگلیس یکجانبــه ان را لغو می کند، اتحادیه اروپا 
بالفاصله واکنش نشــان داد و ماروس ســفکوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا 
در پاســخ به اظهارات لیز تراس وزیر خارجه انگلیس گفت: از نظر اتحادیه اروپا، 
بریتانیا باید به توافقی که امضا کرده است، عمل کند. اتحادیه اروپا نمی تواند همه 
مشــکالتی را که پس از خروج بریتانیا پدید آمده است و نیز عواقب سیاست های 
دولت بریتانیا را حل و فصل کند.وی افزود: موضع ما درباره توافق بر ســر ایرلند 
شمالی، تغییر نکرده است و ما در این باره دوباره گفتگو نخواهیم کرد. "همزمان 
با تشدید اختالفات انگلیس و اتحادیه اروپا، پیروزی استقالل طلبان در انتخابات 
ایرلند شــمالی به بحرانی دیگر برای لندن مبدل شده و اکنون پس از اسکاتلند، 

ایرلند شمالی هم تهدیدی برای یکپارچگی انگلستان شده است.

 بحران ایرلند 
گریبان گیر نخست وزیر انگلیس 


