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ماجرای  در  تحقیقــات  نتیجــه  انتشــار 
مهمانی هــای دفتر نخســت وزیــر بریتانیا، 
می تواند بــه کناره گیری جانســون منتهی 

شود. اما آیا این همه داستان است؟
به گزارش ایرنا، بوریس جانســون نخست 
وزیر بریتانیا اکنون مدتی است به دلیل زیر پا 
گذاشتن مقررات انزوا در مدت قرنطینه تحت 
فشــار قرار دارد. جانسون در مدت زمامداری 
خود نقاط ضعف بسیاری داشته و افتضاح های 
زیادی به بار آورده است؛ اما به نظر می رسد 
این یکی با وجود کم اهمیت بودنش، کاســه 

صبر جامعه را لبریز کرده باشد.
در همیــن زمینه لــو فیگارو بــه عنوان 
ارایه  با  پرشــمارگان ترین روزنامه فرانســه 
رشته تحلیل هایی، آینده سیاسی جانسون را 
با علنی شــدن رسوایی موسوم به پارتی گیت 

»تیتره تر« از گذشته ارزیابی کرده است.
این روزنامه فرانسوی در گزارش دیگری با 
اعالم این مطلب که اسکاتلند یارد به موضوع 
پارتی گیــت ورود کرده و کل کشــور منتظر 
نتایج این تحقیقات اســت، نســبت به ابهام 
در آینده سیاسی نخست وزیر کنونی بریتانیا 

خبر داده است.
تیتر گــزارش دیگر این رســانه با عنوان 
»بوریــس جانســون در برابر ســم تدریجی 
پارتی گیت« نیز نشــان می دهد که نخست 
وزیر بریتانیا به آسانی نمی تواند از مسئولیت 
خود برای شرکت در مهمانی هایی که در ایام 
قرنطینه های ســخت کرونایی برگزار شــده 
اســت، شانه خالی کند و احتمال می رود که 
ایــن موضوع به تدریج به ســقوط وی منجر 

شود.
تارنمای شبکه فرانس ۲۴ نیز با اعالم این 
مطلب که حلقه اطراف جانسون در حال تنگ 
تر شدن است، اعالم کرد که ادامه تحقیقات 
در این زمینه می تواند به قیمت پست نخست 

وزیری بریتانیا تمام شود.
در این گزارش به نقــل از یکی از اعضای 
دولت بریتانیا که با روزنامه »سان« مصاحبه 
کرده، آمده اســت: » نمی دانــم چگونه این 
موضوعات خاتمه خواهد یافت. جانسون می 
تواند در انتخابات بعدی پیروز شــود یا اینکه 

هفته آتی دستبند به دستش زده باشند.«
رســوایی در زمینه مهمانی های نخســت 
وزیر انگلیس در ایــام کرونا، هرچند در ابتدا 
با رد اتهامات توســط جانســون آغاز شد، اما 

در ادامه وی لب به اعتراف گشــود و از مردم 
کشورش عذرخواهی کرد.

تا عصر روز ســه شــنبه هنوز پلیس وارد 
قضیه نشــده و دولت یکی از کارمندان خود 
بــه نام خانم »ســو ِگــِری« را مامور تحقیق 
در زمینه مهمانی های خــالف مقررات دفتر 
نخست وزیری کرده بود. سه شنبه و با بیانیه 
پلیس لنــدن مبنی بر اینکــه در این زمینه 
تحقیقات خــود را آغاز خواهد کــرد، ماجرا 
وارد مرحله جدیدی شــد. ورود پلیس به این 
معنی اســت که احتماالً عمــل مجرمانه ای 
صورت گرفته اســت. از سوی دیگر تحقیقات 
پلیس که مســتقل از دولت انجام می شود، 
دیگر تحت کنترل مستقیم بوریس جانسون 
نخواهد بود. به این ترتیب احتمال اینکه وی 
از ایــن مرحله به راحتی عبــور کند، هر روز 

کمتر می شود.
انتظار مــی رود گزارش »ســو ِگِری« به 
زودی منتشــر شود و پس از آن نخست وزیر 
در جلسه پرسش و پاسخ چهارشنبه ها، بیانیه 
خود در ایــن مورد را قرائت کند. جانســون 
گفته اســت متــن گزارش را بــدون دخل و 

تصرف و سانســور منتشــر خواهد کرد. وی 
حتی از وارد شــدن پلیس به ماجرا استقبال 
کرده وگفته اســت تحقیقات پلیس به شفاف 
شــدن اوضاع کمک می کند. گفته می شود 
برخی نمایندگان حــزب محافظه کار منتظر 
نتیجــه این گزارش هســتند تا پــس از آن 
اقدامات خود در زمینه برکناری جانســون را 

آغاز کنند.
برای درک بهتر نوع زمامداری در بریتانیا، 
باید ابتــدا موضوع »تازیانه« یــا whip در 
سیاســت این کشــور را به خوبی درک کرد. 
در ساختار پارلمانی بریتانیا که اعضای دولت 
را نمایندگان مجلس از حزب حاکم تشــکیل 
می دهنــد، گروهــی از نماینــدگان وجود 
دارنــد که آنهــا را »ویپ« یــا »تازیانه« می 
نامند. ایــن نمایندگان وظیفه دارند اطمینان 
حاصل کنند که ســایر نماینــدگان در همه 
موارد سیاســتهای دولت را دنبال کرده و به 
مصوبات پیشــنهادی رای مثبت دهند. همه 
احزاب اصلی برای خود تازیانه هایی دارند. آنها 
 بــه طور ویــژه ای روش کار خود را محرمانه

 نگه می دارند.

بــا این حال روشــن اســت کــه آنها از 
روش هایی مانند تهدید، باجگیری، تطمیع و 
حتی شکنجه )به نوشته بی بی سی( استفاده 
می کنند. هر حزب در کتابچه مخصوصی که 
آخر هفته چاپ کرده و بــه نمایندگان خود 
مــی دهد، درجه اهمیــت مصوبات را تعیین 
کــرده و به اصــالح تعداد خط هــای تازیانه 
را مشــخص می کند. اگر زیــر مطلبی دو یا 
سه خط کشــیده شده باشــد، یعنی حضور 
نمایندگان در جلسه مورد بحث الزامی بوده و 
انتظار می رود آنها کاماًل منطبق با نظر حزب 
رای بدهند. نمایندگان خاطی باید توقع این 
را داشته باشــند که حداقل تا دو سال هیچ 

ترفیعی دریافت نکنند.
به این ترتیب نمایندگان نه به صالح حوزه 
انتخابیــه خود، بلکــه در جهت اهداف حزب 
رای مــی دهند. مفهوم تازیانه، دموکراســی 
وکالتی را به دموکراســی حزب محور تبدیل 
می کند. نماینده شــما دیگر وظیفه ندارد که 
به »وکالت« از طرف شما در تصمیم گیری ها 
شــرکت کرده و وکیل شما باشــد. بلکه باید 
اهداف حزب را تامین کند. حزب محافظه کار 

کمتــر از ۱۵۰ هزار عضــو دارد. هدف حزب 
تامیــن منافع این گروه و منافع حامیان مالی 

است.
نمایندگان حزب که رای مســتقلی داشته 
باشــند، معموالً با تهدید یا تطمیع مجبور به 
حمایت از تمام تصمیم های حزب می شوند. 
گفته می شــود در اکثر مواقع این کار از راه 
تطمیع انجام می شــود که ســاده ترین آن 
گرفتن ترفیع و ترقی در مدارج حزبی اســت. 
این موضوع باعث می شود در سیستم حزبی 
بریتانیــا »وفاداری« حــرف اول را بزند و نه 
»تخصص«. اینگونه افراد وفادار، صرف نظر از 
میــزان تخصص و قابلیت های خود، در حزب 
ترقی کرده و به پستهای باال مانند وزارت می 

رسند.
نقش تازیانه ها در حفظ موقعیت 

بوریس جانسون
بوریس جانسون  بارآمده توســط  افتضاح 
در روزهای گذشــته البته بزرگترین یا مهم 
ترین بی کفایتی او نبوده است. بیش از ۱۵۰ 
هزار کشته بر اثر کرونا که یکی از رکوردهای 
جهانی است، ســقوط اقتصاد، افزایش تورم، 
فســاد مالی، هزینه های اضافی بی ثمر مانند 
بیــش از ۳۴ میلیــارد پوند بــرای برنامه بی 
نتیجــه رهگیری افــراد مبتال بــه کرونا و از 
همــه مهم تر، خروج پر دردســر و پر هزینه 
از اتحادیه اروپــا را می توان از جمله این بی 
کفایتی ها برشــمرد. بنابراین بسیار مضحک 
اســت که چنین موضوع کم اهمیتی، یعنی 
تخطی از مقررات قرنطینه این همه سر و صدا 
کند و ممکن است موجب استعفا یا برکناری 

جانسون شود.
با این حال تازیانه ها به ســرعت دست به 
کار شــده اند تا جلوی رای عــدم اعتماد به 
نخســت وزیر را بگیرند. اخیــراً یک نماینده 
 William( »معتــرض به نام »ویلیــام َرگ
Wragg(  به خبرنــگاران گفت نمایندگان 
مخالف جانسون تهدید شده اند که در صورت 
دادن رای عدم اعتماد، بودجه های زیرساختی 
حوزه های انتخاباتی آنها قطع خواهد شد. به 
نماینده دیگری گفته شــده است در صورت 
مخالفت بــا قطع غــذای رایــگان کودکان 
مستمند در مدارس، بودجه مدارس در حوزه 
انتخاباتــی اش قطع خواهد شــد. )کودکان 
مستمند در دوران دبســتان ناهار رایگان در 

مدرسه دریافت می کردند.(

اوضاع نخست وزیر بریتانیا خوب نیست

مخمصه پارتی گیت برای جانسون

بر اســاس گزارش های خبری، پکن با بازدید کمیسیونر حقوق بشر سازمان 
ملل از منطقه »سین کیانگ« موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا به 
نقل از روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست«، پکن اعالم کرده است در صورتی 
که بازدید کمیســیونر حقوق بشر سازمان ملل از منطقه »سین کیانگ« به دور 
از هرگونه غرض ورزی سیاسی بوده و رویکردی دوستانه  داشته باشد، آنها می 
توانند پس از  برگزاری المپیک زمســتانی به این منطقه سفر کنند. برپایه این 
گزارش چین موافقت کرده اســت به »میشل باشله«، رئیس کمیساریای عالی 
حقوق بشــر سازمان ملل اجازه بازدید از منطقه  »سین کیانگ« را بدهد با این 

شرط که آن بازدید دوستانه و خارج از چارچوب تحقیقاتی باشد. 

موافقت چین با بازدید از سین کیانگ
کره شــمالی به دنبال آزمایش های متعدد موشکی از ابتدای سال ۲۰۲۲، 

انجام دو آزمایش موشکی دیگر در این هفته را تایید کرد.
به گزارش یونهاپ، کره شــمالی اعالم کرد که در این هفته یک موشــک 
کروز برد بلند و یک موشک هدایت شونده سطح به سطح شلیک کرده است.
پیونگ یانگ تایید کرد که آزمایش موشــک کروز را روز ســه شــنبه و 
موشک هدایت شــونده با کالهک را در روز پنجشنبه انجام داده است. کیم 
جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام آزمایش موشکی حضور نیافته اما از یک 
کارخانه »سیســتم تســلیحات بزرگ« بازدید کرد. ارتش کره جنوبی اعالم 
کرد که کره شمالی موشک دیگری به سمت دریای ژاپن پرتاب کرده است. 

تایید آزمایش های موشکی کره شمالی
درگیری بین نیروهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر مرزی بادکند 
شــش مجروح بر جای گذاشــت. به گزارش پایگاه خبری اوراسیانت، نیروهای 
مرزی قرقیزستان و تاجیکستان روز دوشنبه )۷ بهمن( به سمت یکدیگر آتش 
گشودند که گفته می شود این درگیری به علت مسدود کردن بزرگراه استراتژیک 
قرقیزســتان در امتداد مرز توسط سربازان تاجیک آغاز شد. کمیته امنیت ملی 
دولت قرقیزستان در بیانیه ای اعالم کرد که حوالی ساعت ۷:۳۵ بعد از ظهر )به 
وقت بیشکک( پس از بازگشــایی جاده در پی مذاکرات موفقیت آمیز، پرسنل 
مرزی تاجیکستان به سوی همتایان قرقیزستانی خود تیراندازی کردند و متقابال 

سربازان قرقیز به آن پاسخ دادند.

درگیری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان

خسارت مالی رسوایی اخالقی کلیسای کاتولیک

صندوق جمــع آوری کمک برای پرداخت 
غرامت رســوایی اخالقی کلیســای فرانسه از 
جمــع آوری ۲۰ میلیون یــورو) بیش از ۲۰ 
میلیون دالر( برای پرداخت بخشی از خسارت 
به خانواده های هزاران قربانی ســوء اســتفاده 
جنســی از کودکان در کلیسای کاتولیک خبر 

داد.
به گــزارش فرانس ۲۴، صنــدوق کمک و 
مبارزه با سوء اســتفاده از کودکان موسوم به 
»ِســالم« در حالی از جمع آوری ۲۰ میلیون 
یورو از غرامت سوء استفاده جنسی از کودکان 
در کلیســای کاتولیک خبر مــی دهد که این 

مبلغ بخشــی از غرامتی اســت کــه این نهاد 
مذهبی باید برای جبــران مالی دهه ها آزار و 
اذیت کودکان بپردازد. »ورمو دسروش« مدیر 
این صندوق به خبرگزاری فرانســه گفت: این 
تنها بخشــی از غرامت است و کلیسا به وعده 

خود عمل کرده است.
در تحقیقــات اولیه کلیســا بــه پرداخت 
۶ میلیــون یــورو متعهد شــده بــود. اما با 
ارائــه گزارش نهایی و فاش شــدن وســعت 
رسوایی های اخالقی، کلیسا مسئول رسوایی و 
پرداخت کننده بخش بیشــتری از خسارت به 

قربانیان شناخته شد.
رئیــس کنفرانــس اســقف های فرانســه 
)CEF( اریــک دو مولن-بوفــور، اعالم کرده 
بود که »برای شــروع«، می خواهد۲۰ میلیون 
یورو از این غرامت را از محل امالک و سرمایه 

گذاری های کلیسا تامین کند. و به این ترتیب 
اسقف های کلیسای کاتولیک با تهیه فهرستی 
از منابع موجود خود - امالک و اثاثیه- سهمی 
را پرداخــت کردنــد. »اولیویه ســاونیاک« از 
جمعیت قربانیان موســوم به »سخن گفتن و 
دوباره زندگی کردن« به خبرگزاری فرانســه 
گفت: جمع آوری این مبلغ نشانگر توان کلیسا 
برای پر کردن صندوق هــای مالی و پرداخت 
غرامت اســت. در حالیکه در ابتدا کلیسا اعالم 
کرده بود که توان مالی پرداخت خســارت را 

ندارد و این امر برعهده پیروان کلیساست.
را  یــورو  میلیــون  آوری ۲۰  وی جمــع 

»ناکافی« خواند.
گزارش یک هیئت مســتقل تحقیق که در 
اوایل ماه اکتبر )مهر ماه( منتشر شد بسیاری 
را شوکه کرد. در این گزارش آمده است که از 

سال ۱۹۵۰ میالدی ۳۳۰ هزار کودک توسط 
کشیشــان و افراد مذهبی مرتبط با کلیسای 
کاتولیک فرانسه مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
گرفته اند. این گزارش ۲ هزار و ۵۰۰ صفحه ای 
پس از دو سال و نیم تحقیق در بایگانی کلیسا، 
سوابق دادگاه ها، پرونده های پلیس و مصاحبه 

با شاهدان منتشر شد.
این هیات مســتقل در سال ۲۰۱۸ توسط 
کلیســای کاتولیک فرانســه و در واکنش به 
چندین رسوایی که این کشور و سراسر جهان 
را تکان داد، ایجاد شد. در بدو فعالیت یک خط 
تلفن برای دریافت اظهارات شاهدان راه اندازی 

و در ماه های بعد هزاران پیام دریافت شد.
۲۲ کارشــناس حقوقی، پزشــک، مورخ، 
جامعه شناس و کارشناســان علوم الهیات در 

این هیئت عضو هستند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی فاش کرد که 
نخست وزیر سابق این رژیم در جریان گفت وگوهای ماه مه 

گذشته درباره تشکیل دولت، او را تهدید کرده بود.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، نفتالی 
بنت، نخست وزیر دولت رژیم صهیونیستی در سخنانی اظهار 
کرد که در جریان گفت وگوهای ماه مه گذشته درباره تشکیل 
دولت این رژیم توســط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق 

اسرائیل تهدید شده است.
بنت در این بــاره تصریح کرد: زمانی که نتانیاهو متوجه 
شد که به او اجازه نخواهم داد اسرائیل را به سمت برگزاری 
انتخابات برای پنجمین بار ســوق دهد من را تهدید کرد. او 
به من گفت: گوش کن؛ فهمیده ام چه در سر داری، بنابراین 

بدان که من تمامی ابزارهایی را که در اختیار دارم علیه تو به 
کار خواهم گرفت و هواپیماهای بدون سرنشین را به سراغت 

میفرستم و خواهیم دید که چه اتفاقی رخ می دهد.
وی ادامــه داد: نتانیاهو درباره از ارتش اش متشــکل از 
گروه هایی در اینترنت و افراد وابسته به او در رادیو و تلویزیون 

و همچنین شبکه های اجتماعی صحبت می کرد.
بنت گفت: متوجه شــدم که همه چیــز بر عهده خودم 
است و اگر تصمیمی نگیرم، اسرائیل از وضعیت موجود خارج 

نخواهد شد.
وی با اشــاره به محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد نیز افزود: 
نمی خواهم شاهد این باشم که نتانیاهو در زندان است؛ چراکه 

این تصویر خوبی برای او و برای شهروندان اسرائیل نیست.

مســابقه با زمان و عملیات بسیار ســریع نیروی دریایی 
آمریکا در جریان است تا هرچه زودتر به جت جنگنده غرق 
شده خود برسد؛ پیش از آنکه چین زودتر به آن دست یابد.

به گزارش بی.بی.ســی، جت اف ۳۵-ســی ۱۰۰ میلیون 
دالری آمریکا هنگام برخاســتن از عرشــه نــاو هواپیمابر 
یواس اس کارل وینسون، در دریای جنوبی چین سقوط کرد؛ 
حادثه ای که نیروی دریایی آن را یک »اتفاق ناگوار« توصیف 
کــرد. این جت از جدیدترین جنگنده هــای نیروی دریایی 
آمریکاســت و به تجهیزات سری مجهز است. از آنجا که در 
آب های بین المللی سقوط کرده، تالش برای دستیابی به آن 

از نظر فنی یک مسابقه منصفانه است.
هر که زودتر به آن برسد، برنده است. جایزه چیست؟ تمام 

اسرار پشت این نیروی جنگی پیشرو و بسیار گران قیمت.
روز دوشنبه گذشته، در جریان یک تمرین نظامی و بعد 
از آنکه جت با عرشه کشتی تصادف و سقوط کرد، ۷ ملوان 
زخمی شدند. جت اکنون در بستر اقیانوس خوابیده است، اما 
آنچه بعدا اتفاق می افتد، یک معما خواهد ماند. نیروی دریایی 
نه تایید خواهد کرد که جت کجا سقوط کرده، نه اینکه چقدر 

طول می کشد تا بیرون آورده شود.
چین تقریبا بــر کل دریای جنوبی چین ادعای مالکیت 
دارد و در سال های گذشته تالش های فزاینده ای برای اثبات 
این ادعایش انجام داده است. یک محکمه بین المللی در سال 
۲۰۱۶ اعالم کرد که این ادعا هیچ پایه حقوقی ندارد اما چین 

این حکم را به رسمیت نشناخته است.

رقابت چین و آمریکا برسر الشه جنگنده F35افشای تهدید بنت توسط نتانیاهو

پیشــنهاد آلمــان برای ارســال پنــج هزار 
کالهخود نظامی به اوکراین برای کمک به دفاع 
از خود در برابر تهاجم ادعایی، احساس خشم و 
تمسخر در کی یف ایجاد کرده است. به گزارش 
ســی ان بی سی؛ در حالی که  آمریکا و انگلیس 
با طرح ادعای استقرار ۱۰۰ هزار نظامی روس در 
مرز اوکراین برای حمله به این کشور، تجهیزات 
و ادوات نظامی به این کشور فرستاده اند، برلین 

در این مورد آشکارا بی میلی نشان داده است.
برخی از مقام های اوکراین این پیشنهاد آلمان 
را به تمسخر گرفته اند و ویتالی کلیچکو شهردار 
کی یف با محکوم کردن آن به عنوان شــوخی، 
به روزنامه بیلد گفته ظاهــرا وزارت دفاع آلمان 
هنوز نفهمیده ما با نیروهای کامال مجهز روس 
روبه رو هســتیم که هر لحظه ممکن اســت به 
ما حمله کنند. وی ســپس گفته آلمان احتماال 
در محموله بعدی برای نظامیان بالشــت خواب 
خواهد فرستاد. روزنامه بیلد نیز نوشته است که 
دولت آلمان درخواست کمکی از اوکراین دریافت 
کرده که شــامل ۱۰۰ هزار کاله خود نظامی و 
جلیقه های تاکتیکی می شــود. آلمان پیش از 

این پیشنهاد ارسال یک بیمارستان کامال مجهز 
صحرایی را بــه اوکراین داد، اما ظاهرا مقام های 
آلمان تمایلی به ارســال تجهیزات و تسلیحات 
دفاعی به این کشور ندارند. کریستین لمبرشت 
وزیر دفاع آلمان چند روز پیش به روزنامه ولت 
ام سونتاگ گفت که ارسال تسلیحات به اوکراین 
هم زمان با ادامه تالش ها برای کاهش تنش میان 
کی یف و مسکو، مفید نخواهد بود. اوالف شولتز 
صدراعظم آلمان نیز جمعه گذشته گفته بود که 
کشورش در سال های اخیر از صادرات تسلیحات 
مرگبار حمایت نمی کرده اســت. به نوشته وال 
استریت ژورنال؛ برلین حتی جمهوری استونی 
در دریای بالیتک را از صدور تسلیحات پشتیبانی 

ساخت آلمان به اوکراین برحذر داشته است.
باتوجه به عضو نبــودن کی یف در ناتو، این 
سازمان نظامی غرب، موظف از دفاع از این کشور 
نیســت. کی یف در اتحادیــه اروپا نیز عضویت 
ندارد، گرچه مایل به عضویت در هر ۲ نهاد است.  
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه 
روز جمعه ضمن ارزیابی مثبت از پیشنهادهای 
امنیتــی دریافتی از واشــنگتن، تاکید کرد که 

مســکو خواهان جنگ با اوکراین نیست. منابع 
دیپلماتیک گفته اند که واشــنگتن برای همسو 
کردن مواضع ســایر کشــورها با خود در برابر 
روسیه، خواستار برگزاری نشست علنی شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در دوشنبه آینده شده 
است. کاخ سفید شامگاه پنجشنبه به وقت محلی 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا همزمــان با افزایش تنش ها با 
روسیه بر سر اوکراین، در گفت و گو با ولودیمیر 
زلنســکی همتای اوکراینی خود، ضمن تاکید 
دوباره بر آمادگی آمریکا و متحدان و شــرکای 
آن برای پاسخ قاطع به حمله احتمالی روسیه به 
اوکراین، وعده حمایت های بیشتر اقتصادی را از 
کی یف داد. بر اساس این بیانیه، رئیس جمهوری 
آمریکا مدعی آمادگی ایاالت متحده، متحدان و 
شرکای خود برای پاسخ قاطع در صورت تجاوز 
بیشتر احتمالی مســکو به کی یف و نیز تاکید 
بر تعهد واشنگتن بر حاکمیت و تمامیت ارضی 
اوکراین شــده است. مسکو بارها ادعاها در مورد 
حملــه به اوکراین را رد و اعالم کرده اســت که 
قصد حمله به هیچ کشــوری را ندارد و در عین 

حال هشــدار داده که اقدامــات ناتو در نزدیکی 
مرزهایش، تهدیدی برای امنیت ملی روســیه 
اســت و این حق را برای خود محفوظ می دارد 
که نیروها را به دلخواه در قلمرو مســتقل خود 
جابجا کند. بر اســاس بیانیه کاخ سفید، بایدن 
خاطرنشــان کرد که آمریکا در ســال گذشته 
بیش از نیم میلیارد دالر کمک های توســعه ای 
و بشردوســتانه به اوکراین ارائه کرده و در حال 
بررســی حمایت های کالن اقتصادی از اوکراین 
در میان فشارهای ناشی از افزایش حضور نظامی 
روسیه اســت. بایدن همچنین تصریح کرده که 
با وجــود خروج اعضای خانــواده دیپلمات های 

آمریکایی از اوکراین، ســفارت این کشور در کی 
یف همچنان باز و کامال فعال است. پیش از این، 
سخنگوی پنتاگون همزمان مدعی افزایش حضور 
نظامی مسکو نزدیک مرزهای اوکراین و بالروس 
شــد و از ارسال کمک های نظامی جدید به کی 
یف خبر داد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( روز پنجشــنبه به وقت محلی 
گفت که واشــنگتن تحویل کمک های نظامی 
جدید به اوکراین را که شامل سالح های کشنده 
و غیر کشنده است، آغاز می کند. ما سه محموله 
نظامی به اوکراین ارسال کرده ایم و کمک های 

نظامی دیگر نیز انجام خواهد شد.

کی یف از برلین دلخور شد

امتناع آلمان از مداخله در تنش اوکراین و روسیه

کاهش محبوبیت فیل ها و خرها در آمریکا
نظرســنجی جدید که همزمان با افزایش مشــکالت داخلی ناشی از تورم 
و همه گیری در آمریکا انجام شــده اســت، نشان می دهد که دو حزب اصلی 
دموکرات و جمهوریخواه آمریکا دیگــر محبوبیت چندانی نزد رای دهندگان 
آمریکایــی ندارند. تارنمای هیل نوشــت: ۴۴ درصد از شــرکت کنندگان در 
نظرسنجی ان بی سی نیوز گفته اند نگاهی منفی به حزب جمهوریخواه دارند 
در حالی فقط ۳۱ درصد نسبت به این حزب نظر مثبتی داشتند و ۲۱ درصد 
گفتنــد نظری در این زمینه ندارند. براســاس این نتایــج، رتبه ای که حزب 
دموکرات در این نظرســنجی کسب کرد نیز نســبتا مشابه بود. ۴۸ درصد از 
رای دهندگان آمریکایی گفتند نظرشــان نسبت به این حزب منفی است، ۳۳ 
درصد گفتند نگاه آنها به این حزب مثبت و ۱۸ درصد گفتند که نظری ندارند.

در نظرســنجی دیگری که در ماه اکتبر )مهر( انجام شــده بود، نیز بیشتر 
نظرات به هر دو حزب اصلی آمریکا بیشتر منفی بود.  

نظرســنجی جدید همچنین نشــان داد که  دیدگاه رای دهندگان نسبت 
به جو بایدن و دونالد ترامپ رئیســان جمهوری کنونی و پیشــین آمریکا نیز 
بیشــتر منفی اســت. بایدن فقط ۳۹ درصد آمریکایی ها محبوبیت دارد و ۴۸ 
درصد نظری منفی نســبت به او دارند. درعین حال میزان دیدگاه های منفی 
نســبت به ترامپ ۵۱ درصد بود و فقط ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی دیدگاه مثبتی نسبت به او داشتند. با وجود این، جمهوری خواهان 
شرکت کننده در این نظرســنجی ظاهرا درباره انتخابات میان دوره پارلمانی 
آینده مشــتاق تر به نظر می رسیدند و ۶۱ درصد از آنها گفتند که عالقه مند 
به انتخابات میــان دوره ای ماه نوامبر هســتند. در مقابل ۴۷ از دموکرات ها 
همین نظر را داشــتند. تفاوت دراشتیاق دموکرات ها و جمهوریخواهان را می 
توان به شــانس جمهوریخواهان برای ســلطه دوباره بر مجلس نمایندگان و 
ســنا در انتخابات آینــده ربط داد. حزب بایدن بعد از کنترل کنگره توســط 

جمهوریخواهان قدرت خود را از دست خواهد داد.
نتایج نظرســنجی دانشــگاه کویینپیاک که در نوامبر گذشته منتشر شد 
نشــان داد که پاسخ دهندگان بیشتری خواســتار کنترل جمهوریخواهان بر 

کنگره در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ هستند.
نظرســنجی ان بی ســی نیوز از بین ۱۰۰۰ نفر از بزرگساالن آمریکایی در 
بازه زمانی ۱۴ تا ۱۸ ژانویه )۲۴ تا ۲۸ دی( با ضریب خطای کلی ۳.۱ درصد و  

۳.۴۹ درصد در بین رای دهندگان واجد شرایط انجام شده است.

پولیتیک

بحران امنیت در امارات
حمالت موشــکی و پهپادی تالفی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به خاک امارات، سؤاالت مهمی را در مورد امنیت این کشور ایجاد کرده، زیرا 
امارات میلیاردها دالر برای ارتقاء شــهرت خود به پناهگاهی امن و به دور از 
ناآرامی و خشونت ها در کشورهای عربی همسایه، سرمایه گذاری کرده است.

به گــزارش پایگاه خبری »الخلیج الجدیــد«، حمالت ارتش و کمیته های 
مردمی یمن بــه امارات نه تنها ضربه متقابلی به سیاســت خارجی تهاجمی 
اتخاذ شــده توسط ابوظبی وارد کرد، بلکه به ایجاد حفره بزرگی به اندازه یک 

موشک بالستیک به ادعای امارات مبنی بر »سوئیس خاورمیانه« منجر شد.
ایــن حمالت نه تنها حاکمان امارات، بلکــه جنایتکاران و جنگ طلبان را 
نیــز نگران می کند که معتقدند، امارات پناهگاه امنی برای اموال مســروقه و 
پولشویی اســت. گزارش اخیر »موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی« نشان 
داد کــه ثروتی که زیربنای رونق دبی اســت تا حدی از درآمدهای غیرقانونی 

فساد و جنایت به دست می آید.
در این گزارش آمده اســت: در حالی که امارات ســابقه همکاری قوی در 
مبارزه با تروریســم بین المللی دارد، اما در مورد فعالیت های غیرقانونی و سایر 
جرایم مالی، این کشــور را به مقصدی برای جذب جنگ طلبان، فروشندگان 

مواد مخدر و سایر افراد سودجو تبدیل کرده است.
به گزارش الخلیج الجدید، امارات به ویژه دبی وابســته به کارگران خارجی 
و تردد گردشگران است و اگر امارات به راحتی با هواپیماهای بدون سرنشین 
و موشــک مورد حمله قرار گیرد، آنها در مورد ادامه حضور خود در این کشور 

تجدید نظر خواهند کرد.

استراتژیک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۹۰۰۱۰۰۰۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ کالســه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۹۰۰۱۰۰۰۰۹۴ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
یک قزویــن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریــم کولجی فرد کهن فرزند 
حســین کد ملی ۴۳۲۳۴۴۹۵۵۰ ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱۰/۹۵ 
متر مربع پالک ۱۳۳۷ اصلی بخش ۲ قزوین که از مالکیت رســمی سید محمد 
مرتضوی در سهم مالک متن قرار گرفته گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/21
شعبان عسگریتاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین
 از طرف عیسی افشار

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۰۱۱۶تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهشــهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای امید باقری خلیلی 
فرزندنظر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰/۲۹ متر 
مربع قســمتی از پالک ۸۴۵ فرعیاز ۴۹ اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۱۴۱ واقع 
در اراضی خلیل شــهر بخش ۱۷ ثبت بهشــهر محرز گردیده است لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه. از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  1258437 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۰۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای مرتضی خلیلی به 
شناســنامه شماره ۱۶۱۲ صادره از کرج فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مســاحت ۲۱۱/۲۰ متر مربع مفروز از پالک شــماره ۲۴۴ فرعی از ۱۷۰ 
اصلی واقــع در البرز و با خریداری از خانم مریم خلیلی و با مالکیت مالک اولیه آقای یداله 
ترابــی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 724/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/25

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان 

فریدون شیاسی دهسوری 
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – از طرف الهه عزیزی


