
 لبنان: در آخرین گام از آزادسازی قیمت سوخت 
در لبنان، بانک مرکزی این کشــور اعالم کرد که از 
این پس قیمت ســوخت در لبنان بر اساس قیمت 
دالر در بازار آزاد محاسبه می شود.با برداشته شدن 
یارانه سوخت، قیمت هر گالن 20 لیتری بنزین 95 
اوکتان، 638 هزار لیره و 98 اوکتان، 653 هزار لیره 
و قیمت هر سیلندر گاز، 350 هزار لیره شد.این در 
حالی اســت که قیمت هــر دالر در بازارهای امروز 

لبنان به 35 هزار و 400 لیره رسید.

 عراق: چارچوب هماهنگی شیعی در عراق با وجود 
مخالفــت جریان صدر، همچنان بر نامزدی »محمد 
شــیاع السودانی« برای پست نخست وزیری در این 
کشور پافشاری دارد.چارچوب هماهنگی همچنین از 
مواضع ائتالف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان 
عراق که اخیرا مقامات ارشــد آنهــا در اربیل دیدار 
و گفتگــو کرده بودند، تقدیر بــه عمل آورد. این دو 
حزب عراقی در پایان نشســت خود بر لزم برگزاری 
انتخابات زودهنگام پس از تشکیل یک دولت قوی و 

با اختیارات کامل تاکید کرده بودند.

 آلمان: روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی 
نوشــت: در دولت ائتالفی در آلمان بر ســر مسئله 
صادرات تســلیحات اختالفاتی در حال وقوع است.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان با درخواســت ارائه 
شــده از طرف وزارت دفاع برای تســهیل صادرات 
فناوری دفاعی در آینده مخالف اســت. "هابک" در 
گفت وگو با روزنامه "زوددویچه ســایتونگ" گفت: 
به جای درخواســت قوانین سســت تر برای صادرات 
تسلیحات، ما سخت تر می شویم و در عین حال تعامل 

با شرکای ارزشی و اتحاد را تقویت خواهیم کرد. 

 ترکیــه: وزیر دفاع ترکیه از یونان خواســت تا 
بــرای رفع مشــکالت و حل اختالفــات دوجانبه، 
هرچه ســریعتر پای میز مذاکره بنشــیند.آکار در 
مصاحبه ای تلویزیونی خطــاب به یونان گفت: »ما 
می گوییم از تاریــخ درس بگیرید. ماجراجویی های 
جدیدی را شــروع نکنید. ممکن اســت برخی در 
گوش شما چیزی بگویند. شما از تاریخ دیده اید که 
فایده ای ندارد. همان مسائل را تکرار نکنید. عاقالنه 

با این موضوعات برخورد کنید«.

ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان  افغانستان:   
گزارش ریچارد بنت، گزاشــگر ویژه  ســازمان ملل 
در مورد حقوق بشــر در افغانستان را »مغرضانه و 
به دور« از واقعیــت  خواند و گفت که بنت در این 
گزارش از صدها پیشــرفت  در یک  سال گذشته در 

افغانستان را نادیده گرفته است.

 خیز 70 میلیارد دالری چین
 در آسیای مرکزی 

رئیس جمهور چین، چشم انداز تجارت با 5 کشور 
آســیای مرکزی تا سال 2030 را 70 میلیارد دالر 
اعالم کــرد و گفت: پکــن آماده اســت کاالهای 
بــا کیفیت باال از این کشــورها وارد کرده ســطح 

همکاری در زمینه انرژی و فناوری را باال ببرد.
بنا به گــزارش روزنامه چاینا دیلــی چین، حجم 
مبــادالت تجاری پکن و عشــق آبــاد در 7 ماهه 
نخســت ســال جاری 53.4 درصد افزایش یافته 
است.در این گزارش با عنوان »چین روابط خود را 
با کشورهای آسیای مرکزی تقویت می کند« آمده 
اســت: این موضوع از همکاری در چارچوب پروژه 
یک کمربند، یــک جاده بین چین و قزاقســتان، 
ازبکســتان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان 
حکایت دارد.کشــورهای منطقه سرمایه گذاری ها، 
فناوری ها و بازارهای جدیــدی دریافت کرده اند و 
همچنین سطح زیرساخت های خود به ویژه حمل 
و نقل و لجســتیک را بهبود بخشــیده اند. به گفته 
تحلیلگران، پروژه یک کمربند، یک جاده به رشــد 
صادرات کشــورهای آســیای مرکزی کمک کرده 
رشــد صنعت آنها را متعادل کرده و فرصت هایی را 
برای نوســازی صنعتی آنها و توسعه اقتصاد سبز و 

دیجیتال گشوده است.
کمربنــد اقتصادی جاده ابریشــم بــرای اولین بار 
توســط »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین در 
سفر به قزاقستان در سال 2013 پیشنهاد شد و 5 
کشور آسیای مرکزی جزو اولین کشورهایی بودند 
که در این ابتکار شــرکت کردند. امسال سی امین 
ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و 5 
کشور آسیای مرکزی است که تجارت بین دو طرف 
از 460 میلیون دالر در سال 1992 به 50 میلیارد 
دالر در سال گذشته رسیده است.در خالل نشست 
مجازی چین- آســیای مرکزی در ژانویه 2022 به 
مناسبت سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک، شی 
جین پینگ چشم انداز تجارت بین چین و 5 کشور 
را برای رســیدن به 70 میلیارد دالر تا سال 2030 
ترسیم کرد و گفت که پکن آماده است تا کاالهایی 
با کیفیت بیشتری از این کشورها وارد کند و سطح 

همکاری در زمینه انرژی و فناوری را  باال ببرد.
 آســیای مرکزی یک دروازه کلیدی در مسیر قطار 
باری غرب چین به اروپا اســت. از ماه جوالی، این 
کریدور حمل و نقل ریلی که در ســال 2011 راه 
اندازی شد، بیش از 57 هزار سفر انجام داده و 5.3 
میلیون تن کاال بــه ارزش نزدیک به 300 میلیارد 
دالر حمل کرده اســت. بر اساس گزارش آکادمی 
علــوم اجتماعی چین، راه انــدازی قطارهای باری 
چین-اروپا، زمان حمل کاال بین قزاقســتان و اروپا 

را 5 برابر کاهش داده است.

نیمچه گزارش

آلمان میزبان نشست کشورهای حامی نظامی اوکراین بود. مقامات ارشد دفاعی 
ایاالت متحده به همراه 50 تن از مقامات بلندپایه نظامی اروپا در پایگاه نظامی 
رامشتاین آلمان، که پایگاه هوایی ایاالت متحده و نیرو های ناتو در خاک آلمان 

است، برای دومین مرتبه با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. 
این نشســت در حالی برگزار شد که مواضع مطرح شده در آن صرفا رویکردی 
نظامی داشــت که بر اصل تقابل نظامی با روســیه و ادامه جنگ اوکراین تاکید 
داشــته است. جنگی که به گفته بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 

احتماال تا بهار به طول خواهد انجامید. در نشســت مذکور لوید آســتین، وزیر 
دفــاع آمریکا، گفت که هــدف از این دیدار تجدید تعهــد آمریکا و متحدانش 
به اوکراین و حمایت بلندمدت کشــور های عضو ناتو از اوکراین اســت. آنتونی 
بلینکــن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز پنجشــنبه برای رونمایی از بســته 
کمکــی 2 میلیارد دالری واشــنگتن به اوکراین و 18 کشــور اروپایی دیگر در 

سفری ناگهانی وارد کی یف شد.
در حاشیه این نشســت همچنین، آلمان و هلند جزئیات برنامه ریزی ماموریت 
آموزشــی مشترک خود را برای سربازان اوکراینی اعالم کردند. نشست حمایت 
نظامی از اوکراین در حالی برگزار شــد که در قبال چند نکته قابل توجه است. 
کشورهای غربی هیچ رویکردی به روش سیاسی برای حل بحران اوکراین ندارند 
و صرفا نگاهی نظامی بوده است این نوع نگاه بیانگر آن است که جنگ اوکراین 
نه جنگی ناگهانی بلکه جنگی از پیش طراحی شــده از سوی غرب برای تنگ تر 

کردن حلقه محاصره روسیه بوده است.

 دوم آنکه تشــدید بحران اقتصادی اروپا همزمان با این نشست جای تامل دارد. 
رویکرد نظامی اروپا چنان اســت که الوروف وزیر خارجه روسیه عنوان می کند 
که غربی ها از جمله بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهکار سیاسی 

را کال کنار نهاده و صرفا بر گزینه نظامی تاکید دارند. 
نشست آلمان نشان داد که غرب مدعی گفتمان و مذاکره نه تنها اعتقادی به این 
امر در حل بحران اوکراین ندارد بلکه همچنان در چارچوب منفعت طلبی نظام 
سرمایه داری در قالب افزایش درآمد کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های غربی 
تامین کننده مواد غذایی و انرژی در قالب یک جانبه گرایی بحران ساز غرب بر 
جنگ افروزی در اوکراین اصرار دارند. رویکردی که نه تنها حالل بحران اوکراین 
نخواهد بود بلکه از یک سو هزاران نفر از طرفین جنگ را به کام مرگ می برد و 
از سوی دیگر با دامن زدن به بحران سوخت و مواد غذایی، میلیون ها نفر از جمله 
 مردم اروپا و امریکا را با خطر تشدید فقر و حتی مرگ ناشی از سرما و بی غذایی 

مواجه خواهد کرد.

یادداشت

گزارش

باکــو و ایروان در حالی در مســیر مذاکره قرار داشــتند 
کــه دخالت های بحران ســاز برخی طرف هــای خارجی 
فرامنطقه ای بار دیگر آتش جنگ میان طرفین را روشــن 

و به کشته شدن دهها نفر منجر شد. 
قفقاز در حالی به ســمت ارامش نسبی پیش می رفت که 
تحریــکات و تحرکات برخی بازیگــران فرامنطقه ای که با 
اقدامات نظامی و سیاســی به دنبال برهم زدن موقعیت و 
امنیت منطقه هستند بار دیگر فضا را به سمت جنگ سوق 
داده است. طرف هایی همچون رژیم صهیونیستی و برخی 
کشورهای غربی و متحدان باکو که با طرح انتقال انرژی به 
اروپا به دنبال ایجــاد تنش در منطقه بوده اند. این رویکرد 
خصمانه زمانی آشکارتر می شود که نخست وزیر ارمنستان 
با مقصر خطاب کردن باکــو در دور تازه درگیری ها اظهار 
داشت که از خاک ارمنستان به کسی کریدور داده نخواهد 

شد.
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان در پارلمان این 
کشــور گفت: »آذربایجان بیانیه سه جانبه نوامبر 2020 را 
تحریــف می کند و آنگاه از ایجاد کریــدور از طریق خاک 
ارمنســتان صحبت می کند.«وی ادامه داد: »موضع ما این 
بوده و ادامه دارد که قصد نداریم از طریق خاک جمهوری 
ارمنســتان به کســی کریدور بدهیم، اما عالقه مند به باز 
کــردن و رفع انســداد جــاده   از طریق خــاک جمهوری 
ارمنســتان هســتیم. جمهوری ارمنســتان این منطق را 
دارد کــه همه کشــورهای منطقه از جمله ارمنســتان و 
آذربایجان می توانند از این جاده اســتفاده کنند.«نخست 
وزیــر ارمنســتان تلفات این کشــور طــی درگیری های 
شــدید با جمهــوری آذربایجان را نیز اعــالم کرد.نیکول 

پاشــینیان در پارلمان ارمنستان اعالم کرد که 49 نظامی 
ارمنســتانی در جریان درگیری های  تازه کشــته شدند.به 
گفته نخست وزیر ارمنستان، نظامیان جمهوری آذربایجان 
به مواضع ارمنســتان حمله کردند.این در حالی اســت که 
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان طرف ارمنســتانی را به 
انجام »اقدامات تحریک آمیز گســترده« متهم کرد.ســران 
ارمنســتان تصمیم گرفتند که از روســیه، سازمان امنیت 
دســته جمعی و شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با 
»تجاوزگری« جمهوری آذربایجان درخواست کمک کنند.

رسانه های ارمنســتانی از برگزاری نشســت ویژه شورای 
امنیت این کشــور با حضور نخســت وزیر، رئیس جمهور و 
رئیس پارلمان با موضوع درگیری های شــدید با جمهوری 
آذربایجان خبر دادند. شــورای امنیت ارمنســتان در این 
جلســه »در ارتباط با تجاوز به قلمرو مســتقل جمهوری 
ارمنستان، تصمیم گرفته شد رســما از فدراسیون روسیه 
بــرای اجرای مفاد "معاهده دوســتی، همــکاری و کمک 
متقابل" و همچنین سازمان پیمان امنیت جمعی و شورای 
امنیت ســازمان ملل درخواســت کمک شود«.درخواست 
ارمنســتان از روســیه و ســازمان پیمــان امنیت جمعی 
برای مقابله بــا جمهوری آذربایجان در شــرایطی مطرح 
می شــود که درگیری های شــدید دو کشور خبرساز شده 
است.»سازمان پیمان امنیت جمعی« کشورهای ارمنستان، 
بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان را در 
بر می گیرد.وزیر خارجه آمریکا به دور جدید درگیری های 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان واکنش نشــان داد 
و خواســتار توقف فــوری این درگیری ها شــد. به دنبال 
درگیریهای ســنگین میان نیروهای جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان، دولت ایروان از ادامه تالش نظامیان آذربایجانی 
برای پیشروی به سمت خاک خود خبر داد.

یک رســانه روس خبر داد که ارتش جمهوری آذربایجان 
در حمالت شــب گذشته به مواضع ارمنســتان، از پهپاد 
انتحاری »هاروپ« ساخت رژیم صهیونیستی استفاده کرد.
در شرایطی که درگیری های شــدید جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان خبرساز شده است، یک رســانه روس خبر 
داد که باکو به پهپاد اســرائیلی بــرای انجام این حمالت 
متوســل شد.»بلغاریا نیوز« به نقل از »کانفلیکت نیوز« که 
یک رســانه روســی فعال در زمینه خبرهای نظامی است، 
گزارشی درباره درگیری های شب گذشته شدید جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان منتشــر کرد.از پهپــاد »هاروپ« 
متعلق به نیروی هوایی جمهــوری آذربایجان در حمالت 
به مواضع ارمنستان اســتفاده شد. هاروپ، پهپاد انتحاری 
ساخت شرکت صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی )موسوم 
به »آی اِی آی( است.به روایت کانفلیکت نیوز، از این پهپاد 
انتحاری برای حمله به یــک انبار مهمات و همچنین یک 
واحد نظامی نیروهای مســلح ارمنستان در »جرموک« و 

»سوتک« استفاده شد.
این رســانه روس، اســتفاده جمهوری آذربایجان از پهپاد 
انتحاری ســاخت رژیم صهیونیســتی را مسبوق به سابقه 
خواند و نوشت: »استفاده از هاروپ توسط نیروهای مسلح 
آذربایجان، برای اولین بار نبوده اســت. در جریان درگیری 
در قــره باغ کوهســتانی طی ســال های 2016، 2018 و 
2020 تجربه جنگی واقعی هاروپ انجام شــد«.کانفلیکت 
نیوز افزود: »استفاده کنندگان این پهپاد غیر از آذربایجان، 
اســرائیل، آلمان، مغرب، هند، ترکیه و ســنگاپور هستند. 

هیچ اطالعاتی درباره اینکــه آذربایجان چه مقدار مهمات 
هاروپ از اسرائیل خریده است، در دست نیست«.

در این میان وزیر امــور خارجه ترکیه در واکنش به تنش 
میــان نیروهــای باکو و ایــروان از جمهــوری آذربایجان 
جانبداری کرد و گفت، ارمنستان باید اقدامات تحریک آمیز 
خــود را متوقف کند.»مولــود چاووش اوغلــو« وزیر امور 
خارجه ترکیه در این باره گفت: »ارمنســتان باید اقدامات 
تحریک آمیــز خــود را متوقف کند و بــر مذاکرات صلح و 
همکاری در چارچوب آشتی ای که با جمهوری آذربایجان 
به آن دست یافته است، متمرکز شود«.به دنبال درخواست 
ارمنستان از ســازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با 
»تجاوزگری« جمهوری آذربایجان، این ســازمان از تدارک 
برای پایان دادن به درگیری های دو کشور خبر داد.شورای 
امنیت به درخواســت فرانسه، جلســه ای اضطراری برای 
بررســی دور جدید درگیری ها بین نظامیان ارمنستانی و 

جمهوری آذربایجان برگزار خواهد کرد.
وزارت دفــاع باکو مدعی شــد: »درگیری هــا بعد از اینکه 
نیروهای ارمنســتانی حمــالت گســترده ای را به مناطق 
داش َکَســن، کلبجر و الچین در نزدیکی مرز انجام دادند. 
نیروهای ارمنستانی با حمالت خمپاره ای، مواضع و سنگرها 
و پایگاه هــای جمهــوری آذربایجــان را در مناطق مرزی 
هدف گرفتند که منجر به تلفات خدمه و آسیب رســیدن 
به زیرســاخت های نظامی شد«.ســاکنان مناطق مرزی با 
انتشــار فیلم هایی گفتند صدای شــلیک مداوم توپخانه و 
تبادل آتش با اســتفاده از سالح های سنگین بین نظامیان 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان به گوش می رسد.

دمیدن بر آتش جنگ
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به رغم تشــدید بحران اقتصادی بویــژه در حوزه انرژی 
برای بسیاری از مردم کشوهای اروپایی غرب همچنان به 
جنگ افروزی ادامه می دهد چنانکه دبیر شورای امنیت 
روسیه هشدار داد ، آمریکا و مزدورانش به دنبال طوالنی 

تر کردن جنگ در اوکراین هستند.
»نیکوالی پاتروشــف«، دبیر شــورای امنیت روسیه در 
یک ســخنرانی گفت: »به طور کلی، رخدادهای مربوط 
به اوکراین نشــان می دهند آمریکا و نوکرانش به دنبال 
طوالنی تر ســاختن جنگ در اوکراین با تشدید ارسال 
تسلیحات و تجهیزات نظامی به آنجا هستند؛ تسلیحات 
و تجهیزاتی که بعدا از آنها علیه شــهروندان صلح طلب 

استفاده خواهد شد.«
این مقام ارشــد روســیه اضافه کرد: »با وجود کمکهای 
گســترده غرب به رژیــم نازی اوکراین و اعمال فشــار 
بی ســابقه تحریمهــا علیه روســیه، اهــداف عملیات 
نظامی ویژه در اوکراین عملی خواهند شد.«پاتروشــف 
ادامــه داد: »گلوله بارانهای ملــی گرایان اوکراینی علیه 
تاسیسات حساس نیروگاه هسته ای زاپروژیا با استفاده 
از تسلیحات سنگینی که از سوی کشورهای ناتو تامین و 
توسط آمریکا هدفگیری می شوند، تهدیدی جدی علیه 

ایمنی تشعشع به وجود آورده است.«
در این میان همزمان با تشــدید بحران انرژی در غرب، 
یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا گفت کشورهای اتحادیه 
اروپا می توانند از 225 میلیارد یورو وام اســتفاده نشده 
از صندوق بازیابی این اتحادیه برای مقابله با مشــکالت 
انرژی اســتفاده کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته برنامه 
اســتقراض مشترک بی ســابقه ای به مبلغ 800 میلیارد 
یورو را برای کمک به 27 کشــور عضو خود برای مقابله 

بــا همه گیری »کوویــد -19« و تغییر اقتصادشــان به 
سمت سازگاری با محیط زیســت راه اندازی کرد.در این 
میــان رئیس جمهور آلمان درباره این مســئله که افراد 
بیشــتری به دلیل افزایش قیمت ها خانه های خود را از 
دست بدهند هشدار داده است.روزنامه ویرتشافتز ووخه 
آلمان در مطلبی نوشــت: افزایش قیمت انرژی به ویژه 
بــر فقیرترین افراد جامعه تأثیر می گذارد. "فرانک والتر 
اشتاین مایر"، رئیس جمهور آلمان در این شرایط نگران 
است که افراد بیشتری خانه های خود را از دست بدهند.
همچنین بر اســاس آمارهای رســمی منتشــر شــده، 
اقتصاد انگلیس در ماه جوالی به ندرت رشــد داشــته 
و هزینه های برق هم حدود 54 درصد افزایش داشــته 
است.دانمارک بدنبال افزایش بهای مواد غذایی و هزینه 
انــرژی تورمی را تجربه می کند کــه در چهار دهه اخیر 
در این کشور بی ســابقه بوده است.مرکز آمار کپنهاک 
اعالم کرد: شــاخص قیمت مصرف کننده کشور در ماه 
اوت به 8.9 درصد رســید، درحالــی که این میزان نرخ 
تورم در ماه جوالی 8.7 درصد بود. در این گزارش آمده 
است: این بی ســابقه ترین نرخ تورم ساالنه در دانمارک 
از ســال 1983 که نرخ تورم به 9 درصد رســیده بود، 
بدین سو به شمار می رود. در این میان در ادامه رویکرد 
بحران ساز صهیونیست ها یک وبگاه عبری فاش کرد که 
شرکتی صهیونیستی برای مقابله با پهپادهای روسیه به 
ارتش اوکراین سامانه های ضدپهپادی فروخته است.بنابر 
گزارش عصر دوشــنبه پایگاه خبری »عرب48« به نقل 
از زمان یسرائیل، یک مقام این شرکت در این باره فاش 
کرد که فروش این سامانه ها از طریق لهستان به اوکراین 

صورت می گیرد.

با نادیده گرفتن مشکالت تحمیلی به مردم اروپا

سران غرب به دنبال طوالنی کردن جنگ اوکراین
رسانه ها از تبعض نژادی نظام مند در دولت های انگلیس 
علیه مســلمان مقیم این کشــور که عمدتا اهل جنوب 

آسیا هستند، خبر دادند.
 در تــداوم تبعیــض علیه مســلمانان مقیــم انگلیس، 
رسانه های این کشور از سلب تابعیت شهروندی انگلیس 
و معرفی مســلمانان مقیم این کشور به عنوان »شهروند 
درجه دوم« خبر دادند.به گزارش وبگاه »ایســترن آی« 
اندیشــکده »روابط نــژادی« مســتقر در لندن گزارش 
کرد که اختیارات ســلب شــهروندی که از سال 2002 
در انگلیس ارائه شــد، اعطای »شهروندی درجه دو« را 
به طور عمده برای مســلمانان مقیم این کشور در نظر 
گرفته است.اندیشــکده روابط نــژادی در گزارش خود 
نوشــته اســت که اختیاراتی که اجــازه می دهد عنوان 
شهروندی انگلیس بدون اطالع قبلی حذف شود، اینک 
منجر به ایجاد شــکل دیگری از اقلیت در این کشــور 
شــده است.در حالی که دولت انگلیس مدعی است تنها 
کسانی که اقداماتشان تهدیدی جدی برای امنیت ملی 
باشــد یا مرتکب جنایات فجیع شوند، تابعیت خود را از 
دست می دهند، این گزارش نشان می دهد که معیارهای 
مبهم، احتمال تصمیمات خودسرانه و تبعیض آمیزعلیه 
مســلمانان را افزایش خواهد داد. بر اساس گزارش این 
اندیشــکده، دولت های کارگر و محافظه کار انگلیس هر 
دو بــه وزرا اختیارات گســترده تری بــرای لغو تابعیت 
شهروندی داده اند.این گزارش نشان می دهد که هدف ها 
تقریباً منحصراً »مســلمانان انگلیســبی جنوب آسیا« 
هستند.این اندیکشده یادآور شد که در دسامبر 2013، 
»ترزا می« وزیر کشــور وقت انگلیس  برخالف آنچه که 
پیشتر اظهار داشــته بود تابعیت 20 مسلمان مقیم این 

کشور را لغو کرد.
در گزارش این اندیشــکده تحت عنوان »شهروندی، از 
حق تا امتیاز« آمده اســت که این اقــدام تبعیض آمیز 
که توســط مقامات بعدی وزارت کشور تکرار شد، تنها 
متوجه مسلمانان و نه کل جمعیت انگلیس است.بر این 
اســاس، برای انگلیسی های »بومی«، شهروندی انگلیس 
یک حق مسلم، فسخ ناپذیر و بدون قید و شرط است اما 
بــرای دیگران اعم از متولد انگلیس، یا اخذ تابعیت، تنها 

یک امتیاز قابل پس گرفتن است.
»فرانسیس وبر« معاون این اندیشکده  که نویسنده این 
گزارش نیز اســت، گفت: »پیام این قانون سلب تابعیت 
و اجرای آن عمدتاً علیه مســلمانان مقیم انگلیس اهل 
جنوب آسیاســت.«چندی قبل نیز گزارش شــد که از 
هر 10 مســلمانی که در انگلیس مشــغول به کار است، 
هفت نفر  گفته اند که نوعی برخورد  اســالم ستیزانه را 
تجربه کرده اند.بر اساس نظرسنجی که موسسه »ساوانتا 
کامرس« انجام داد رفتارهای اســالم ستیزانه در اروپا و 

انگلیس طی دوره اخیر افزایش داشته است.
 نتایج این نظرســنجی نشــان داد که مســلمانان سیاه 
پوست انگلیسی شــاهد رفتارهای بدتری در مقایسه با 
دیگر مســلمانانان بوده اند. در حالی کــه رفتار تبعیض 
آمیــز با تمام مســلمانان در انگلیس 37 درصد گزارش 
شــد، این آمار میان مسلمانان سیاهپوست تا 58 درصد 
افزایش داشــت.جامعه مســلمانان انگلیس بار سنگین 
بحران هزینه های زندگی در این کشور را احساس کرده 
به طوری که 54 درصد از پاسخ دهندگان اعالم کردهند 
که تامین مخارج اولیه خانوارهایشــان در مقایسه با پنج 

سال پیش به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

تشدید تبعیض علیه مسلمانان در انگلیس

 اعطای شهروند درجه دوم

تنش ها میان ایروان و باکو بار دیگر اوج گرفت 

تقالی بیگانگان برای افروختن آتش جنگ در قفقاز

نخســت وزیر نیوزیلند اظهار کرد این کشــور در نهایت به یک جمهوری تبدیل 
خواهد شد و دیگر پادشاه انگلیس را به عنوان رئیس کشور کنار خواهد گذاشت.
جاســیندا آردن، نخســت وزیر نیوزیلند اظهار کرد این کشور در نهایت به یک 
جمهوری تبدیل خواهد شــد و دیگر پادشــاه انگلیس را به عنوان رئیس کشور 
کنار خواهد گذاشت و مستقل می شود. وی در پاسخ به سوالی درباره بحث های 
جاری پس از مرگ الیزابت، ملکه انگلیس درباره اســتقالل کشــورهای جنوب 
اقیانوس آرام گفت: اعتقاد دارم که این امر در زمان حیات من خواهد بود اما این 
اتفاق در آینده نزدیک رخ نخواهد داد.آردن افزود: دولت استرالیا تاکنون به طور 
مفصل درباره این موضوع گفتگو نکرده زیرا من تاکنون ضرورت آن را احســاس 
نکرده بودم اما دیگر وقت آن فرا رسیده که درباره این تغییر مهم صحبت شود.

وی خاطرنشــان کرد: مــا در حال حاض با چالش های زیادی مواجه هســتیم. 
این یــک بحث بزرگ و حیاتی خواهد بود و من فکر نمی کنم موضوعی باشــد 
که به ســرعت اتفاق بیافتد. نیوزیلند در کنار دیگر کشورهای مستعمره انگلیس 
مانند اســترالیا و کانادا هنوز خاندان سلطنتی انگلیس را به عنوان رئیس کشور 

می داند و همچنان تصویر ملکه انگلیس بر روی ســکه ها و اسکناس هاس آنها 
چاپ می شــود. اما دولت استرالیا امروز اعالم کرد که پس از مرگ ملکه الیزابت 
دیگر تصویر او بر روی اسکناس ها چاپ نخواهد شد و از این به بعد تصویر افراد 
سرشناس استرالیا بر روی اسکناس ها چاپ خواهد شد.همچنین مجله نیوزویک 
گزارش داد در حالی که چارلز سوم به تازگی به عنوان پادشاهی انگلیس رسیده، 
دستکم سه نفر از معترضان به نظام پادشاهی در اعتراضات عمومی در این کشور 

بازداشت شدند.
در این گزارش دســتگیری این سه معترض به نظام پادشاهی در انگلیس، حمله 
به دموکراســی عنوان شــده و باردیگر توجهات را به محدودیت های آزادی بیان 
در انگلیس جلب کرده اســت.این در حالی اســت که پس از مرگ الیزابت دوم، 

اعتراضات ضد سلطنتی در بســیاری از کشورهای مشترک المنافع مانند برخی 
کشــورهای حوزه کارائیب و جنوب اقیانوس آرام، استرالیا،نیوزلند و کانادا شکل 
گرفته و مقامات این کشــورها در حال ارزیابی به رســمیت شــناختن پادشــاه 
چالز ســوم به عنوان رئیس کشــور و جدایی از بریتانیا و تبدیل شــدن به یک 
جمهوری هســتند.مخالفت ها با نظام ســلطنتی در انگلیس با درگذشــت ملکه 
 الیزابت دوم رو به فزونی گرفته و گسترش مخالفتها، بقای این نظام را به چالش 

کشیده است.
همزمــان با اعالم انتقال تابوت حامل ملکه انگلیس از اســکاتلند به لندن و کاخ 
باکینگهام، مخالفان نهاد ســلطنت و جمهوری خواهان با پادشاهی چارلز، فرزند 
ملکه انگلیس که مردم و حتی نمایندگان آنان در تعیین وی به عنوان عالی ترین 
مقام این کشــور کوچک ترین نقشی نداشته اند، به شدت اعتراض کردند.گراهام 
اســمیث از رهبران جمهوری خواهان در انگلیس به رسانه ها گفت: میلیون ها نفر 
در این کشــور با پادشــاهی چارلز که بدون نقش آفرینی مردم در فرآیند تعیین 

وی به پادشاهی رسیده است، معترض اند.

 نیوزیلند سرانجام پادشاهی انگلیس را 
کنار خواهد گذاشت
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