
 فلســطین: ســازمان ملل متحد اطالعاتی را 
جمع آوری کرده که نشان می دهد شلیک مرگبار به 
سمت خبرنگار فلسطینی الجزیره از سوی نظامیان 
رژیم صهیونیســتی انجام شد. »راوینا شمداسانی« 
ســخنگوی دفتر حقوق بشر ســازمان ملل متحد 
گفــت: تمام اطالعاتی که ما جمــع آوری کرده ایم 
با این یافته  مطابقت دارد کــه تیراندازی هایی که 
به کشته شــدن ابوعاقله و زخمی شدن همکارش 
»علی صمودی« انجامید، از سوی نیروهای امنیتی 
اسرائیل بوده و نه تیراندازی کور فلسطینیان مسلح. 

 قطر: رســانه های خبری از اولین ســفر تمیم بن 
حمد آل ثانی امیر قطر به مصر، بعد از محاصره این 
کشور توسط چهار کشور عربی خبر می دهند.پایگاه 
خبری »روســیا الیوم« به نقــل از روزنامه »العربی 
الجدید« گزارش داد کــه امیر قطر و رئیس جمهور 
مصر در حالی با یکدیگر دیدار می کنند که این سفر 
بن تمیم برای اولین بار و بعد از محاصره دوحه توسط 
برخی دولت های عربی از جمله قاهره انجام می شود.

 افغانســتان: کمیســیون اتحادیــه اروپا، روز 
پنجشــنبه از اختصاص کمک یک میلیون یورویی 
برای رســیدگی به زلزله زدگان افغانستان خبر داد.

اعــالم این کمک مالی پس از آن صورت گرفته که 
ســازمان ملل خواســتار کمک فوری ۱۵ میلیون 
دالری بــرای رســیدگی به آســیب دیدگان زلزله 

مرگبار در جنوب شرق افغانستان شد.

 کره شمالی: نشســت حزب حاکــم کره شمالی 
در مورد مســائل نظامی و سیاســی با حضور رهبر 
این کشــور در حالی برای دومین روز نیز ادامه یافت 
که کشــورهای غربی و منطقه ای بــا دقت آن را زیر 
نظر دارند.رســانه های دولتی کره شــمالی گزارش 
دادنــد که »کیم جونگ اون« رهبر این کشــور، در 
بحبوحه نگرانی ها از آزمایش احتمالی اتمی توســط 
پیونگ یانگ، در نشست بزرگ حزب حاکم در مورد 
سیاست های نظامی و دفاعی کره شمالی شرکت کرد. 

 هند: هندوســتان تایمز گــزارش داد که هند 
سفارت خود را پس از چندین ماه تعطیلی به دلیل 
تسلط طالبان، در افغانستان بازگشایی کرده است. 
رســانه های هندی گزارش داده اند که هند با اعزام 
یک »تیم فنی« به سفارت خود در کابل، نمایندگی 
دیپلماتیک خود در افغانستان را از سرگرفته است. 

 اکوادور: اعتراض هــای ضد دولتی در اکوادور به 
دلیل افزایش هزینه ســوخت، غذا و سایر نیازهای 
اولیه چند روز است ادامه دارد و تاکنون ۳ نفر در این 
اعتراض ها کشــته و صدها نفر نیز بازداشت شده اند.
کیتو دومین شهر پرجمعیت اکوادور و پایتخت این 

کشور به دلیل اعتراض ها فلج شده است.

 میقاتی مامور تشکیل 
دولت جدید لبنان 

نجیب میقاتی پس از رایزنی های گروهای سیاسی 
در کاخ ریاســت جمهــوری، مامور شــکیل دولت 

جدید این کشور شده است.
پنجشنبه مشــورت های الزام آور پارلمانی در لبنان 
بــرای انتخاب نخســت وزیر در کاخ »بعبدا« )کاخ 
ریاســت جمهوری( آغاز شد.مشورت های پارلمانی 
بــرای انتخاب نخســت وزیر لبنان بــه این صورت 
اســت که نمایندگان پارلمان لبنان در ساعت های 
مشخص شــده قبلی، به نوبت با میشل عون دیدار 

و رایزنی می کنند.
پایگاه خبری النشــره لبنان گــزارش داد که پس 
از پایان ایــن رایزنیها، نجیب میقاتی موفق شــد 
مأمور تشکیل کابینه لبنان شود.وی در جریان این 
رایزنیها، میقاتی ۵۴ رأی، »نواف ســالم« ۲۵ رأی، 
سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان یک رأی و 
»روعة الحالب« هم یک رأی کسب کردند. این در 
حالی اســت که ۴۶ رأی هم ممتنع بود.طول دوره 
فعالیت دولت مکلف در لبنان تنها چند ماه خواهد 
بود و با پایان دوره ریاســت جمهوری میشل عون 
در تاریــخ ۳۱ اکتبر آتی این کابینــه نیز به پایان 
می رســد. معاون جنبش حزب اهلل لبنان، تشــکیل 
هر چه ســریع تر دولت را کلید حــل بحران ها در 
این کشــور عنوان کرد. شیخ »نعیم قاسم« معاون 
حزب اهلل بر ضرورت تشــکیل هر چه سریعتر دولت 
لبنــان تأکید کرد و آن را کلید راه حل بحران ها در 
این کشور خواند.وی در ادامه گفت، عده ای هستند 
که قصد دارند چوب الی چرخ ها بگذارند تا قبل از 
پایان دوره ریاســت جمهوری »میشل عون«، هیچ 

دستاوردی ثبت نشود.
در این میان وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی تهدید 
کرد اگر الزم باشــد این رژیم بار دیگر به ســمت 
بیروت، صیدا و صــور در لبنان خواهد رفت.،»بنی 
گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در ســالروز 
اشغال لبنان به دست صهیونیست ها در سال ۱۹۸۲ 
بار دیگر لبنان را به عملیات نظامی تهدید کرد.پس 
از گزارش رســانه ها درباره تمرین نظامی مشترک 
ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای آمریکایی، یک 
منبع عبری فاش کرد که در این رزمایش مقابله با 
جنبش حزب اهلل لبنان شبیه ســازی شده است. در 
این میان در ادامه همگرایی جبهه مقاومت دبیرکل 
جنبــش حزب اهلل لبنــان و رئیس دفتر سیاســی 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( درباره 
تحوالت سیاسی و میدانی فلسطین، لبنان و منطقه 

گفت و گو کردند.

نیمچه گزارش

حــزب محافظه کار نخســت وزیر انگلیــس در انتخابات 
پارلمانی برای مشخص شدن تکلیف دو کرسی خالی شده 
شکست خورد که به اســتعفای رئیس این حزب انجامید 
و گمانه زنی ها در مورد آینده جانسون را تجدید کرد. این 
شکســت در حالی روی داد  که همزمان با شدت گرفتن 
اعتراض ها به عملکرد دولت حاکم بر انگلیس، حزب حاکم 
محافظــه کار برای ترمیم چهــره، رای گیری درون حزبی 
برای بقا و یا برکناری جانســون از مقام نخســت وزیری 
انگلیــس را برگزار کــرد. بوریس جانســون، با ۲۱۱ رای 
موافــق نمایندگان حزب محافظــه کار در برابر ۱۴۸ رای 
مخالف، موفق به اخذ رای اعتماد برای ادامه کارش شــد 
امــا رای منفی اخیر مردم بیانگر نــگاه متفاوت جامعه به 

دولتمردانشــان است چیزی که نمود آن را در رای گیری 
برای بقای جانســون نیز می توان مشاهده کرد چنانکه هر 
چند جانســون ۲۱۱ رای موافق محافظه کاران را کسب 
کرده اســت اما حــدود ۴۰ درصد از نماینــدگان حزب 
محافظه کار به او رای منفی دادند که بیانگر شدت گرفتن 

جنگ داخلی  در حزب او است. 
هر چند در ســال ۲۰۱۹ حزب محافظه کار توانســت به 
ریاســت جانسون اکثریت پارلمان را کسب نماید اما روند 
تحوالت حکایت از آن دارد که این دوران اوج گیری چندان 
دوامی نیاورده و جانســون نه یــک ناجی که یک ویرانگر 
برای حزبش شده است چنانکه دو انتخابات میان دوره ای 
مهــم در پایان ژوئن در بریتانیا در پیش اســت که گمان 
مــی رود تا محافظه کاران در آن شکســت خواهند خورد 
چنانکــه اخیرا نیز در انتخابــات محلی حزب محافظه کار 
حتــی در مراکزی که به صورت ســنتی پیروز بوده اند با 
شکست مواجه شدند. پس از سال ها رسوایی های جنسی، 
گاف ها و گام های اشــتباه به عنوان شــهردار لندن، وزیر 

امور خارجه و حاال نخست وزیر انگلیس، جانسون به فردی 
نســبتاً تنها در حزب محافظه کار تبدیل شــده که ممکن 
است به آخر خط رســیده باشد. تورم  نقریبا ده درصدی 
که در چهار دهه گذشــته بی سابقه بوده است را نیز باید 

به کارنامه ضعیف جانسون افزود. 
در همیــن حال در حالــی یکی از مباحــث در انتخابات 
انگلیس مســئله اقلیت هایی همچون مسلمانان و رنگین 
پوستان اســت که افزایش آمار رفتارهای نژادپرستانه در 
دوران جانســون علیه مسلمانان و ســیاه پوستان چنانکه 
آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ مسلمانی که در انگلیس 
مشغول به کار اســت، هفت نفر از آنها گفته اند که نوعی 

برخورد  اسالم ستیزانه را تجربه کرده اند.
 امــا در حوزه سیاســت خارجی نیز هر چند جانســون با 
برخی اقدامات همچون اعالم شــروط جدید برای اتحادیه 
اروپــا برای تدوین مدل همکاری ها، دمیدن در آتش روس 
هراسی با تشدید دخالت ها و موضع گیری های بحران ساز 
در جنگ اوکراین، ارائه طرح های چین هراســانه، نمایش 

اقتدار در برابر سایر قدرت های اروپایی نظیر امضای قرارداد 
جهت ساخت زیر دریایی هسته ای با استرالیا با ضربه زدن 
۹۰ میلیارد دالری به فرانســه، برآن بوده تا خود را قدرتی 
برتر معرفی نماید اما در عمل این اقدامات نتوانســته است 
رویای نمایش اقتدار جانســون را محقق سازد بویژه اینکه 
بسیاری از مردم انگلیس، این اقدامات را برگرفته از پیروی 
و سلطه آمریکا بر لندن می دانند که در ساختار چند قطبی 
جهانی نه تنها دستاورد چندانی برای کشورشان ندارد بلکه 

به انزوای جهانی آنها منجر خواهد شد. 
البتــه سرنوشــتی که جانســون به عنوان نخســت وزیر 
می پیماید می تواند به سرنگونی آن منجر شود، به اشکالی 
دیگــر و شــاید در زمانی بلنــد مدتر در انتظــار خاندان 
سلطنتی حاکم برانگلیس نیز باشد چنانکه اخیرا همزمان 
با هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت نظر سنجی ها  
نشــان می دهد که ۶۵ درصد از جوانان خواهان ســاقط 
شدن سلطنت در بریتانیا و پایان حاکمیت نظام پادشاهی 

هستند!

یادداشت

گزارش

سران غرب در حالی در بازی آمریکایی همچنان به تسلیح 
کردن و دمیدن در آتش جنگ اوکراین ادامه می دهند که 
تبعات اقتصاد آن همچنان گریبانگیر بسیاری از کشورهای 
اروپایی اســت چنانکه پس از کاهش عرضه گاز روسیه به 
آلمان، این کشور یک گام دیگر به جیره بندی گاز نزدیکتر 

شده است.
وزارت اقتصــاد آلمان گفت که این کشــور وارد مرحله » 
زنگ خطــر« در خصوص گاز شــده و اقدامات اضطراری 
را بــرای مقابله با کمبودها آغاز کرده اســت.کاهش صدور 
گاز بــه آلمان یکــی از آخرین رویارویی هــا بین اتحادیه 
اروپا و روســیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین است.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفت روســیه در واکنش 
بــه تحریم هــای اتحادیــه اروپــا از گاز به عنوان ســالح 
اســتفاده می کند.آقای هابک گفت: »مــا نباید خودمان را 
گــول بزنیم. کاهش عرضه گاز یــک حمله اقتصادی به ما 
توســط والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه است.«او 
خواهان کاهش مصرف گاز توســط آلمانی ها شد.به دنبال 
هشــدارهای مقام های آلمانی، بلژیــک نیز در پی کاهش 
جریان گاز وارداتی کشورهای اروپایی از روسیه که بسیاری 
از این کشورها را وا داشته تا به دنبال جایگزین های ممکن 
برای تامین گاز خود باشــند، نسبت به مواجهه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا با بحران زمســتانی هشدار داد.شرکت 
گازپروم روســیه گزارش داد که عرضــه گاز از طریق خط 
لوله نورد اســتریم ممکن است تا ۱۶ ژوئن به ۶۷ میلیون 
متر مکعب در روز کاهش یابد. پیشــتر حد معمول انتقال 
گاز از این خط لوله، ۱۶۷ میلیون متر مکعب بود.همچنین 
بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد این بانک نمی تواند افزایش 
قیمت ناشــی از مواد غذایی و سوخت را مهار کند. در این 

میان روســیه با تقویت بریکس در حال سد سازی در برابر 
تحریم های غرب است. سران کشورهای عضو گروه بریکس 
پس از برگزاری نشستی، در یک بیانیه مشترک از مذاکره 
میان روسیه و اوکراین حمایت کردند.سران بریکس شامل 
کشــورهای برزیل، روســیه، چین، آفریقای جنوبی و هند 
پس از اتمام چهاردهمین نشســت خــود به میزبانی پکن 
اعالم کردند: »درباره تعمیق همکاری درباره رقابت ها میان 
کشــورهای بریکس و ایجاد شــرایطی برای رقابت عادالنه 
در زمینه تجارت جهانــی و همکاری های اقتصادی توافق 
کردیم«. رئیس جمهور روسیه ضمن سخنرانی در نشست 
گروه بریکس، خواســتار همکاری کشورهای عضو در برابر 
اقدامات خودخواهانه غرب شد.پوتین در سخنرانی مجازی 

در نشست ســران بریکس )بزریل، روســیه، هند، چین و 
آفریقای جنوبی( گفت: »فقط از طریق همکاری ســودمند 
مشترک و صادقانه می توانیم به دنبال راه برون رفت از این 
وضع بحرانی باشــیم«. الزم به ذکر است انگلیس در ادامه 
تشدید تنش های کشــورهای غربی با روسیه، تحریم های 
جدیدی علیه مســکو وضــع کرد. همچنیــن »دیمیتری 
پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین به اظهارنظر وزیر خارجه 
ترکیه درباره تحقیق این کشور درباره ادعای سرقت غالت 
اوکراین واکنش نشان داد.دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ 
کرملین روســیه در پاسخ به ســوال رویترز درباره تحقیق 
ترکیه درباره  ســرقت غالت روســیه گفت: »شما باید از 
وزارت خارجه )روسیه( این سوال را بپرسید. روسیه هرگز 

غالت به ســرقت نبرده است«.سخنگوی ریاست جمهوری 
روســیه گفت، صلح بــا اوکراین فقــط در صورتی محقق 
می شــود که تمام شــروط مسکو پذیرفته شــوند. در این 
میان دو کشــور اوکراین و مولداوی روز پنجشــنبه رسماً 
در وضعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

وزارت دفاع آمریکا نیز از اختصاص یک بسته جدید کمک 
امنیتی به اوکراین بــه ارزش ۴۵۰ میلیون دالر خبر داده 
اســت.یک مقام اروپایی گفته است که اگرچه رهبران اروپا 
از پیشــنهاد نامزدی اوکراین بعنوان عضــو اتحادیه اروپا 
حمایت می کنند اما پیوستن کی یف به این اتحادیه اولویت 
نیســت.صدراعظم آلمان نیز ضمن بعید دانستن مشارکت 
با روســیه در آینده قابل پیش بینی، خواستار اصالحاتی در 
اتحادیه اروپا با هدف تســهیل عضویت کشورهای جدید از 
جمله اوکراین شد. اما بایدن رئیس جمهور آمریکا با اذعان 
به آســیبی که تحریم های ضد روسیه به کشورش زده اند، 
اما مدعی شد که واشنگتن و اروپا انتظار چنین آسیب هایی 
را داشــتند.دبیرکل ناتو با اشــاره به حمایــت لیتوانی از 
تحریم های ضد روســی در اتحادیه اروپــا، گفت محاصره 
اقتصادی کالینینگراد نیز در راســتای اجرای این تحریم ها 
اســت.رئیس جمهور اوکراین نیز در جدیدترین اظهارنظر 
خود مدعی شــده که هــدف حمالت گســترده هوایی و 
توپخانه ای روسیه، تخریب کل منطقه دونباس است.وزارت 
دفاع روســیه در گزارش جدیدی درباره خسارت و تلفات 
ارتــش اوکراین، خبر داد که عالوه بر ده ها تانکر ســوخت 
و پهپــاد، ۱۵۰ ملی گرای اوکراینی کشــته و ۴۵۰ نفر نیز 
زخمی شــدند.علیرغم هشــدارهای تند روسیه، وزیر دفاع 
اوکراین اعالم کرد سامانه های راکتی دوربرد آمریکایی وارد 

این کشور شده اند.

مسیر مشترک 
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ســخنگوی وزارت خارجــه چین با انتقــاد از اظهارات 
تحریک آمیز و انتشار اطالعات نادرست علیه پکن توسط 
ناتو، گفت این ائتالف باید دست از تالش برای آغاز یک 

جنگ سرد جدید را متوقف کند.
اظهارات »ینس اســتولتنبرگ« دبیر کل سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( درباره تهدیدی که چین برای 
منافع و ارزش های غربی دارد، با واکنش تند پکن مواجه 
شد. »وانگ ونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین گفت 
کــه ناتو باید از انتشــار اطالعات نادرســت و اظهارات 
تحریک آمیز درباره پکن دســت بردارد.به نوشــته وبگاه 
»ریانووستی«، وانگ طی نشست خبری توضیح داد: »ما 
اصرار داریم که ناتو باید از ترســیم خطوط ایدئولوژیک، 
تحریک رویارویی، انتشــار اطالعات نادرست و اظهارات 
تحریک آمیز علیه چین دســت بردارد و تالش برای آغاز 
یک جنگ سرد جدید را متوقف کند«.وی با بیان اینکه 
ناتو ابزاری برای آمریکا است تا از طریق آن هژمونی خود 
را حفظ کند، اظهار داشــت: »]آمریکا با ناتو[ چشم انداز 
امنیتی اروپا را دستکاری می کند.ناتو همین االن هم در 

اروپا دچار از هم گسیختگی شده است«.
ســخنگوی وزارت خارجــه چین همچنیــن افزود که 
منطقه آسیا و اقیانوسیه نیازی به گسستگی و فروپاشی 
کنونی اروپا که ناتو باعث آن شــده، ندارد.پیش از این، 
اســتولتنبرگ گفته بود که در مفهوم استراتژیک جدید 
ناتــو از چین به عنوان قدرتی نوظهور یاد می شــود که 

منافع، ارزش ها و امنیت ناتو را به چالش می کشد.
الزم بــه ذکر اســت دو روز بعــد از ورود ۲۹ هواپیمای 
جنگــی چین به حریــم پدافنــد هوایی تایــوان، ۲۲ 
هواپیمای جنگــی دیگر چینی وارد ایــن حوزه هوایی 
شــدند.وزارت دفاع تایوان اعالم کرد امروز نیروی هوایی 
این جزیره، ۲۲ هواپیمای جنگی چین را رهگیری کرده 
و از حریم دفاع هواهی خود بیرون رانده است.ورود شمار 
قابل توجهی از هواپیماهای جنگی چین به حریم هوایی 
تایــوان در حالی صورت گرفته که منابع رســانه ای بعد 
از ظهر ســه شــنبه به وقت تهران نیز از پرواز شماری 
از جنگنده هــا و هواپیماهــای نظامی چیــن در منطقه 
شناســایی هوایی تایوان خبر دادند.وزارت دفاع تایوان 
اعــالم کرد که  ۲۹ فروند جت نظامی چین وارد منطقه 

شناسایی هوایی تایوان شدند. 
وزارت دفاع تایوان اعالم کرد که در این ماموریت، چین 
از جنگنده های »جی-۱۶«، شــماری جت های هشدار 
ســریع و هواپیماهای جنگال و ضد زیردریایی استفاده 
کرده اســت.پکن، تایوان را بخشــی از ســرزمین چین 
می دانــد و تحرکات آمریکا و فروش ســالح به تایوان را 
نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاســت »چین واحد« 
ارزیابی می کند. اخیراََ دولت آمریکا الیحه صدها میلیارد 
دالری بودجــه نظامــی آمریکا را امضا کــرد که بخش 
چشــمگیری از آن به مقابله با چین و حمایت از تایوان 

تخصیص داده شده است.

چین بر مقابله با هرگونه تجزیه طلبی تاکید کرد

خط و نشان پکن برای ناتو 
دیوان عالی آمریکا علی رغم تیراندازی های خونین اخیر 
در این کشــور روز پنجشــنبه با صدور حکمی از آزادی 
حمل سالح توسط شهروندان در اماکن عمومی حمایت 
کرد در حالی کــه کمی پس از آن نیز کنگره مصوبه ای 
بیشــتر تشریفاتی را برای محدود کردن فروش سالح به 

افراد زیر ۲۱ سال تصویب کرد.
تنها چند هفته بعد از وقوع یک تیراندازی مرگبار دیگر 
در یکــی از مدارس آمریکا، دیوان عالی این کشــور در 
حکمــی اعالم کرد کــه آمریکایی ها حق حمل ســالح 
در اماکــن عمومــی را دارند. این حکم کــه با حمایت 
۶ قاضــی دیوان عالــی و مخالفت ۳ قاضی صادر شــد 
قانونــی در نیویورک را باطــل می کند که به موجب آن 
افراد برای دریافت مجوز حمل ســالح بایســتی اثبات 
 می کردند که برای دفاع از خود نیاز دارند با خودشــان 

سالح حمل کنند. 
حکم دیوان عالی آمریکا از محدود شدن حق شهروندان 
برای حمل سالح توســط ایالت ها جلوگیری می کند.با 
آنکه قوانین آزادی حمل سالح در آمریکا بعد از وقوع دو 
تیراندازی کور در این کشــور در ماه گذشته میالدی به 
شدت زیر تیغ انتقادات قرار گرفته، دیوان عالی با صدور 
این حکم جانبــداری اش را از گروه هایــی که معتقدند 
قانون اساسی آمریکا به شهروندان حق مالکیت و حمل 
سالح می دهد اعالم کرده است.خبرگزاری فرانسه نوشته 
این حکم یک پیروزی بزرگ برای »انجمن ملی اسلحه« 

در آمریکا اســت که بزرگترین البی حامی آزادی اسلحه 
در آمریکا است.انجمن اســلحه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»حکم امروز یک پیروزی قاطع برای زنان و مردان نیک 
در سراســر آمریکا و نتیجه چندین دهه مبارزه ای است 
که انجمن ملی اســلحه پیشگام آن بوده است.«در ادامه 
این بیانیه ادعا شده است: »حق دفاع از خود و حق دفاع 
از خانواده و عزیرانتان نباید به خانه محدود شــود.«ماه 
پیش یــک نوجوان ۱۸ ســاله بعد از ورود به مدرســه 
ابتدایی »راب« در شــهر »اوالــد« در ایالت تگزاس ۱۹ 

دانش آموز و ۲ معلم را به قتل رساند.
در این میان اما با وجــود حمایت دیوان عالی آمریکا از 
آزادی حمل ســالح، مجلس سنای این کشور یک بسته 
دوحزبی از اقدامات محدود ایمنی اسلحه را تصویب کرد.

ســنای آمریکا  یک الیحه دو حزبی برای رســیدگی به 
خشــونت های مرتبط با اسلحه را تصویب کرد که اولین 
قانون فدرال ایمنی اسلحه در چند دهه اخیر است.الیحه 
ســنا که با ۶۵ رای موافق در مقابل ۳۳ رای به تصویب 
رســید، اولین قانون مهم کنترل اسلحه است که در سه 
دهه گذشته در کشوری با باالترین سرانه مالکیت سالح 
در جهان و بیشترین تعداد تیراندازی های جمعی ساالنه 
در میان کشورهای ثروتمند به تصویب رسیده است.جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از رای گیری سنا گفت: 
این قانون دو حزبی بــه محافظت از آمریکایی ها کمک 

خواهد کرد.

همزمان با طرح نمایشی کنگره درباره محدودیت فروش سالح صورت گرفت 

حمایت دیوان عالی آمریکا از آزادی حمل سالح 

بحران اقتصادی ناشی از جنگ افروزی غرب در اوکراین شدت می گیرد 

جیره بندی گاز در آلمان

فرامرز اصغری 

همزمان با اســتمرار و تشدی نارضایتی مردمی که با اعتصاب خطوط ریلی وارد 
فاز جدیدی شــده است، حزب محافظه کار جانســون در انتخابات میان دوره ای  
پارلمانی انگلیس دو کرســی خالی شــده را واگذار کرد که استعفای رئیس این 

حزب را در پی داشت.
حزب محافظه کار نخست وزیر انگلیس در انتخابات پارلمانی برای مشخص شدن 
تکلیف دو کرســی خالی شده شکست خورد که به اســتعفای رئیس این حزب 

انجامید و گمانه زنی ها در مورد آینده جانسون را تجدید کرد.
بــه تحلیل رویتــرز، باخت در یکــی از مناطق مهم جنوبی که به طور ســنتی 
محافظه کاران در آن پیروز می شــوند و در کرسی شمال انگلیس که در انتخابات 
گذشــته از حزب کارگر به دست آمده بود، نشــان می دهد که ائتالف انتخاباتی 
جانســون کــه در انتخابــات ملی ۲۰۱۹ گرد هــم آمد، ممکن اســت در حال 
فروپاشــیدن باشد. موضوعی که ممکن اســت قانونگذاران انگلیسی را وادار کند 
تا پس از ماه ها رســوایی بر ســر مهمانی های قرنطینه و در بحبوحه بحران رو به 

رشــد هزینه های زندگی، دوباره علیه او اقدام کنند.جانسون پس از جریمه شدن 
به دلیل نقض قوانین قرنطینه کرونا در پی روشن شدن نتایج تحقیقات پلیس در 
مورد تجمعات در دفتر و محل زندگی اش، تحت فشــار شدیدی برای استعفا قرار 
گرفته اســت. نخست وزیر انگلیس این ماه از رای اعتماد قانونگذاران محافظه کار 
جان ســالم به در برد، اگرچه ۴۱ درصد از همــکاران پارلمانی او به برکناری اش 
رای دادنــد و همچنــان تحت تحقیقات درباره اقدام عمــدی برای گمراه کردن 
پارلمان قرار دارد. به دنبال این شکســت های انتخاباتــی، »الیور داودن« رئیس 

حزب محافظه کار استعفا کرد و گفت که اوضاع باید در حزب تغییر کند.
محافظــه کاران اکثریت بیش از ۲۴۰۰۰ رای را در »تیورتون« و »هونیتون«، در 

بخــش عمیقا محافظه کار جنوب غربی انگلیس و در مقابل لیبرال دموکرات های 
میانه رو از دســت دادند که اکثریت بیش از ۶۰۰۰ را به دســت آوردند. لیبرال 
دموکرات ها اعالم کردند که این بزرگترین اکثریتی اســت که در یک انتخابات 
میان دوره ای پارلمان انگلیس لغو شده و این نشان می دهد که سایر قانونگذاران 
محافظه کار ممکن اســت در خطر از دســت دادن کرســی های خود قرار داشته 
باشــند. »ریچارد فورد« کاندیدای برنده حزب لیبرال در سخنرانی پیروزی خود 
گفت که جانســون باید برود و همین حاال باید ایــن کار را بکند.  وی افزود: در 
ازای هر روزی که بوریس جانســون به مقام خود می چسبد، شرم، هرج و مرج و 
بی توجهی بیشــتری را به همراه می آورد. با این حال، جانسون روز پنجشنبه این 
پیشــنهاد را رد کرد که در صورت از دســت دادن هر دو کرسی محافظه کاران، 
اســتعفا دهد و گفت که شکســت احــزاب حاکم در انتخابات عادی اســت. در 
کرســی مجزای پارلمان »ویکفیلد« در شــمال انگلیس هم حزب مخالف کارگر 

محافظه کاران را شکست داد.

شکست تاریخی حزب حاکم در انتخابات انگلیس 

جانسون به برکناری نزدیک تر شد 


