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سقوط فاحش محبوبیت محافظه کاران بریتانیا
نتایــج تازه ترین نظرســنجی صورت گرفتــه در بریتانیا نشــان می دهد که 
محبوبیت حزب حاکم محافظه کار پس از ماجرای رسوایی »پارتی گیت« در مسیر 
سراشــیبی قرار دارد؛ این درحالیســت که گرایش افکار عمومی به حزب رقیب 
)کارگر( متمایل شده است. به گزارش ایرنا، طبق نظرسنجی موسسه معتبر یوگوو 
محبوبیت حزب کارگر در ســطح ۳۹ درصد و حزب بوریس جانسون ۳۴ درصد 
قرار دارد. حزب لیبرال دمکرات هم که موفق شد در انتخابات میان دوره ای اخیر 
یکی از کرســی های پارلمان را که چندین دهه در اختیار حزب محافظه کار بود 

تصاحب کند شاهد رشد در محبوبیت بوده است.
شرکت کنندگان در این نظرسنجی، در پاسخ به این سوال که از بین »کی یر 
استارمر« رهبر حزب کارگر و »بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا کدام رهبر 
بهتری برای اداره کشور است، ۳۳ درصد به استارمر و ۲۸ درصد به جانسون رای 

دادند. ۳۵ درصد هم اطمینان نداشتند.
دربرابر این ســوال که اگر انتخابات سراسری برگزار شود به کدام حزب رای 
می دهید، ۲۷ درصد شرکت کنندگان حزب کارگر و ۲۳ درصد حزب محافظه کار 

را انتخاب کردند.
اما نکته جالب اینجاست که بخش عمده شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
خواستار برگزاری انتخابات سراسری در اسرع وقت بوده اند. طبق آمار منتشر شده 

۵۶ درصد آمادگی دارند که حتی فردا در انتخابات شرکت کنند.
این آمار به وضوح نشان دهنده گرایش شدید افکار عمومی به ضرورت تغییرات 
در نظام سیاسی بریتانیا است. شکست حزب حاکم محافظه کار بریتانیا در انتخابات 
میان دوره ای پارلمان و استعفای دبیر حزب در کنار افزایش نارضایتی های عمومی 
به اوضاع معیشتی و برگزاری اعتصاب فلج کننده در بخش های عمومی، نخست 

وزیر این کشور را تا مرز سقوط پیش برده است.
اما او که بشدت شیفته قدرت است، تالش می کند تا به بهانه شرایط اقتصادی 

ناشی از جنگ اوکراین و مشغله های دولت، ادامه حضور خود را توجیه کند.
اما ناظران معتقدند که دوره صدارت جانسون به سر رسیده و زمان زیادی در 
قدرت دوام نخواهد آورد. »آنتونی سلدون« مورخ برجسته بریتانیای گفت تصور 
اینکه بوریس جانســون می تواند با توجه به شکست محافظه کاران در انتخابات 
میان دوره ای و »نارضایتی های عمومی علیه او« به عنوان نخســت وزیر در قدرت 
بماند، »توهم اســت«. تحلیل بیشتر رسانه های بریتانیا هم این است که رفتن او 

یک موضوع قطعی است و از مرحله شاید و اگر به »چه زمانی« رسیده است.

ویژه

اعتراض به بازداشت خبرنگار مسلمان هندی 
برخی از رســانه های محلی هند بازداشــت وی را مرتبط بــا مواضع این 
روزنامه نگار منتقد درباره ســخنان یکی از ســخنگویان حزب حاکم در مورد 
پیامبر اســالم ارزیابی می کنند که موجی از خشــم را در بین مسلمانان هند 
و دیگر کشــورهای اســالمی را برانگیخت و موجب تظاهــرات و واکنش های 

بین المللی متعددی شد.
یکی از گردانندگان سایت خبری تحلیلی »آلت نیوز« )Alt-News( هند 
از بازداشــت همکار خود توســط پلیس این کشــور خبر داد. محمد زبیر که 
برای ادای توضیحاتی به اداره پلیس فراخوانده شــده بود بالفاصله بازداشــت 

شده است.
به گزارش یورونیوز، پراتیک ســینها با انتشار پستی توییتری اقدام پلیس 
دهلی نــو در بازداشــت همکار و گرداننده این ســایت »راســتی آزمایی« را 
غیرقانونی توصیف کرده است. محمد زبیر یکی از منتقدان سرسخت رسانه ای 
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند و حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتای این کشور 
است و به طور سیستماتیک ســخنان و دیدگاه های »نفرت پراکن« هندوهای 
ملی گرا علیه اقلیت مســلمان این کشــور را برمال و رســانه ای می کند و طی 
ســالیان اخیر پرونده های قضایی متعددی داشته اســت. برخی از رسانه های 
محلی هند بازداشــت وی را مرتبط با مواضع ایــن روزنامه نگار منتقد درباره 
سخنان یکی از سخنگویان حزب حاکم در مورد پیامبر اسالم ارزیابی می کنند 
که موجی از خشــم را در بین مســلمانان هند و دیگر کشــورهای اسالمی را 

برانگیخت و موجب تظاهرات و واکنش های بین المللی متعددی شد.

جنگ شبنامه ها در عراق
جنگ شــبنامه پراکنی، زبان تهدید و ارعاب فضای رســانه ای، شبکه های 
اجتماعی و عموم جامعه عراق را به شــکلی محسوس در مقطع حساس فعلی 

عراق ابهام آلود و تالش ها برای از بین بردن تنش را دشوار کرده است.
به گزارش ایرنا، بعد از انتشــار شبنامه های تهدیدآمیز بر روی ورودی های 
شهرک صدر )محل استقرار اکثریت طرفداران مقتدا صدر( و مناطق مختلفی 
از بغداد مبنــی بر در راه بودن اعتراضات خیابانی گســترده همانند آنچه در 
اکتبر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، شــبنامه های متضاد به تازگی در مناطق مختلفی از 

بغداد و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است.
اظهــارات تند توام با تهدید برخی شــخصیت های نزدیک به جریان صدر 
که هنوز صحت و ســقم آن محل تردید اســت و همزمان، فعال شدن فعاالن 
اجتماعــی مرتبط با اعتراضات اکتبــر ۲۰۱۹ در فضای مجازی، به این فضای 

مسموم بیش از پیش دامن زده است.
یک عده جوان با حمل ســالح های ســبک، جمعه شب گذشته در ورودی 
شــهرک صدر، در حین نصب شبنامه بر ساختمان ها، تصویربرداری شدند که 

شبنامه های آنها حاوی این عبارت تهدید آمیز بود: »تغییر در راه است«.
بعد از انتشــار این شــبنامه ها که تهدید به اعتراضات گســترده خیابانی 
می کــرد، جمعی از فعاالن اجتماعی اخیرا با انتشــار شــبنامه هایی در برخی 
مناطق بغداد و در ســطح شبکه های اجتماعی، به نام آنچه »جوانان مقاومت« 
نامیده اند، تهدید کردند که »مقاومت در کمین شما نشسته است.« از طرفی 
»جلیل النوری« معاون ســابق نظامی »مقتــدا صدر« که در وقت حاضر از او 
به دســتیار مقتدا یاد می شــود، تهدید کرد که »روزهای آینده، عراق آبستن 

حوادثی است که هیچ کس از آن در امان نخواهد ماند.«
النــوری درباره این حوادث توضیح نداده اما به گفته برخی ناظران، به طور 
ویژه ائتالف فراگیر »چارچوب هماهنگی« )احزاب شــیعه به اســتثناء جریان 
صدر( را تهدید کرده است که نامزدهایش جایگزین نمایندگان استعفا کننده 

صدر در پارلمان شدند.
وی فقط از موضع جنبش »حقوق« )نزدیک به کتائب حزب اهلل عراق( که 
حاضر نشــد، جایگزین نمایندگان صدر در پارلمان شود، تقدیر کرده و موضع 

آن را نشانه »احساس مسئولیت« جنبش حقوق دانسته است.
گرچــه این بیانیه جلیل النوری به طور گســترده ای در رســانه ها بازتاب 
داشته اما هنوز درباره صحت و سقم آن تردید وجود دارد و در صفحه شخصی 
خود النوری یا کانال های خبری نزدیک به جریان صدر چنین بیانیه ای دیده 

نشده است.
همزمان با این ها، فعاالن اجتماعی مرتبط با اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ معروف 
به »اعتراضات تشــرین« در شبکه های اجتماعی به نحو فزاینده ای فعال شده 

و تهدید به در پیش بودن اعتراضات گسترده می کنند.
در این راســتا، »ســروه عبدالواحد« نماینده کرد مجلس از جنبش »نسل 
نو« )احزاب مخالف در کردســتان عراق( در صفحه شــخصی خود گفته است 
که با گروه »نازل اخذ حقی« درباره وحدت دیدگاه و تالش ها و کار مشــترک 
به منظور تشــکیل یک جبهه واحد سیاســی از احزاب تازه تاســیس بحث و 
گفت وگو کرده اســت. عبدالواحد گفته اســت که باید همدیگر را پشتیبانی 
کنیم تا بتوانیم با یک موضع واحد از دســت فســاد رهایی پیدا کنیم. سروه 
عبدالواحد و گروه سیاســی او با وجود مواضع معتدل سیاسی که دارند اما از 
پشــتیبانان اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ و از مهمترین منتقدان دو حزب حاکم در 

اقلیم کردستان عراق به شمار می روند.
در همین راســتا، گروه »نازل اخذ حقی« )آمده ام حقم را بگیرم( یکی از 
تشکل های نسبتا تندرو اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ به شمار می رود که با کشاندن 
جوانــان و بخش قابل توجهی از مردم بــه خیابان ها، در نهایت این اعتراضات 

توانست، دولت منتخب عادل عبدالمهدی را مجبور به استعفا کند.
این فضای شبنامه پراکنی و تهدید و ارعاب و فعال شدن فعاالن اجتماعی 
به ویژه بعد از افزایش کرســی های ائتــالف چارچوب هماهنگی در پارلمان و 
احتمال تشکیل دولت توسط این ائتالف، به نحو محسوسی بیشتر شده است.

استفاده از عبارت ها و شعارهای متداول که قبال در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ 
علیه جریان های سیاســی نزدیک به محور مقاومت که امروز زیر چتر ائتالف 
چارچوب هماهنگی جمع شــده اند، بار دیگر در فضای مجازی و شبنامه ای، 
رواج یافته است. این فضای مسموم توام با تهدید و خشونت، به نحو محسوسی 
مردم را از عواقب دور جدید اعتراضات و احتمال وقوع درگیری و خارج شدن 

امور از کنترل، نگران کرده است.

رویداد

پولیتیک

شهادت های یک دستیار دولت پیشین تحت 
رهبری دونالد ترامپ در خصوص عملکرد بالقوه 
غیرقانونی این رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
و دو تن از نزدیک ترین مشــاورانش خطاب به 
کمیته منتخب رخدادهای ششم ژانویه ۲۰۲۱ 
در مجلس نماینــدگان آمریکا، در کانون توجه 

رسانه های آمریکا قرار گرفته است.
دونالد  دســتیار  هاچینســون«  »کسیدی 
ترامپ در کاخ ســفید، به کمیته حقیقت یاب 
ششم ژانویه در رابطه با وقایع حمله به پارلمان 
آمریکا گفت که ترامپ آگاهانــه به طرفداران 
مسلح دستور داد تا به سمت ساختمان کنگره 
راهپیمایی کنند. این شــهادت ها در بردارنده 
یکی از چندین افشــاگری مهم هاچینسون و 

این موضوع بود که رئیس جمهور سابق آمریکا 
به حامیانش دستور داد تا به ساختمان کنگره 
آمریکا با علم به اینکه مسلح بوده و نیت ایجاد 

آسیب و تخریب را دارند، حمله کنند.
به گزارش گاردیــن، در اقراری غیرمنتظره، 
یکی از دستیاران سابق کاخ سفید، روز سه شنبه 
به کمیته بررســی حادثــه ۶ ژانویه اذعان کرد 
که دونالد ترامپ آگاهانه به طرفداران مســلح 
خویش دســتور داده تا به ســمت ساختمان 
کنگره راهپیمایی کنند و برای آخرین بار تالش 
کنند نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 

آمریکا را بازگردانند.
بنا به گزارش گاردین، کسیدی هاچینسون، 
دستیار سابق رئیس ستاد کارکنان ترامپ، که 

در جلسه اســتماع دادگاه کپیتال هیل حضور 
یافته بــود، در این جلســه نمونه هایی از طبع 
خشن رئیس جمهور ســابق آمریکا که پس از 
شکست در انتخابات غیرقابل کنترل شده بود، 

برای حاضران توصیف کرد.
هاچینسون همچنین جزئیات جدیدی فاش 
کرد مبنی بر این که کاخ سفید - و رئیس جمهور 
سابق ایاالت متحده - آگاه بودند که تظاهرات ۶ 
ژانویه ممکن است به خشونت بگراید و ترامپ از 
حامیانش خواسته برای باقی نگه داشتن وی بر 

اریکه قدرت »تا اخرین نفس بجنگند«.
هاچینسون، که به عنوان یک جمهوری خواه 
محافظه کار در اتاق معــروف به دفتر بیضی با 
ترامپ کار می کرد، در ششــمین و آشکارترین 

جلسه اســتماع هیئت دادرســی تا به امروز، 
شهادت داد: »احســاس می کردم که دارم یک 
فیلم ترســناک را تماشــا می کنــم؛ جایی که 

نمی توانی جلوی آن را بگیری«.
هاچینسون گفت در صبح روز ۶ ژانویه، برای 
یک جلسه توجیهی با میدوز، مدیر خور، در کاخ 
ســفید حضور داشــت، که در آن تونی اورناتو، 
معاون رئیس دفتر کاخ ســفید بــه آنها اطالع 
داد که اعضای جمعیتی که در واشنگتن تجمع 
کرده بودند، با چاقو، تفنگ و انواع ســالح های 
ســرد و گرم به سوی کنگره می روند. میدوز در 
پاســخ به این سوال که آیا ترامپ از این رویداد 
خبــر دارد یا خیر، تایید کــرده بود که وی در 

جریان همه امور هست.

وی ادامــه داد وقتی آنــان وارد اتاق بیضی 
شــدند، ترامپ از اینکه جمعیت در حد کافی 
نیستند خشمگین شــده و گفته بود: »لعنتی، 
من برایم مهم نیســت که آنها اسلحه دارند. « 
او  از سرویس مخفی درخواست کرده اقدامات 
احتیاطی امنیتی را کاهش دهد تا شورشــیانی 
که نمی خواهند از دســتگاه های فلزیاب عبور 
کنند، وارد شوند. و می گوید که شنیده بود که 
ترامپ گفته: »آنها اینجا که نیستند که به من 

صدمه بزنند.«
وی همچنین شــهادت داد به یاد می آورد 
ترامپ خشــمگینانه از اورناتو خواسته به جای 
کاخ ســفید وی را به کنگره ببرند.  هاچینسون 
می گویــد ترامپ به یکی از ماموران ســرویس 
مخفی گفته اســت: »من رئیس جمهور واقعی 
هســتم، همین االن مرا به ســاختمان کنگره 
ببرید.« وقتی مامور مزبور گفته که اجازه ندارد 
این کار را بکند، ترامپ به سمت فرمان خودروی 
موجــود در محل حرکت کرده تا آن را براند  و 
وقتی موفق نشده، گلوی مامور را گرفته و قصد 

کرده  او را خفه کند.
همچنین شــاهدان آن روز می گویند تامپ 
چنان از منع به رفتن به کنگره خشمگین بوده 
کــه ا ناهار خود را به طــرف دیوار پرتاب کرده 
است. این اولین باری نیست که از رئیس جمهور 
سابق آمریکا چنین رفتارهای خشونت آمیزی 

گزارش می شود.
چند هفتــه قبل از آن هم، پس از انتشــار 
مصاحبه آسوشیتدپرس با دادستان کل، ویلیام 
بار، کــه در آن اظهار داشــت ادعاهای رئیس 
جمهور مبنی بــر تقلب در انتخابات، بی اعتبار 
است، ترامپ از شــدت عصبانیت ناهار خود را 

پرتاب کرده بود.
هاچینســون در توصیف ایــن صحنه گت: 
»سس کچاپ از دیوار می چکید و یک بشقاب 

چینی شکسته روی زمین بود.«
این کمیته روز دوشــنبه به طــور ناگهانی 
جلسه اســتماع جدیدی را برای روز سه شنبه 
برنامــه ریزی کرد، زیرا قباًل گفته بود که تا ماه 
آینده دیگر جلسات استماع برگزار نخواهد کرد. 
رئیس کمیته حقیقت یاب وقایع ۶ ژانویه، بنی 
تامپسون، نماینده کنگره، در آغاز جلسه گفت: 
»مهم اســت که مردم آمریکا فوراً این اطالعات 
را بشنوند«. این ششمین جلسه استماع عمومی 
اســت که کمیته پس از یک ســال تحقیق در 
مورد حمله معروف روز ۶ ژانویه به کنگره برگزار 
می کند. انتظار می رود دو جلســه دیگر در ماه 

آینده برگزار شود.

رئیس جمهوری سابق آمریکا خواستار حمله مسلحانه به کنگره شده بود

شهادت غیرمنتظره علیه ترامپ

باالخره ترکیه رضایت داد

فرش قرمز ناتو برای سوئد و فنالند
رهبران ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( روز چهارشــنبه به طور رسمی از سوئد 
و فنالند برای پیوســتن به این ائتالف دعوت 

به عمل آوردند.
به گزارش اســپوتنیک، این دعوت پس از 
پایــان مخالفت رجب طیــب اردوغان رئیس 
جمهوری ترکیه با عضویت این دو کشــور در 

این ائتالف نظامی غربی، صادر شد.
ســران ناتو در این نشســت خود بیانیه ای 
صــادر کردند. در این بیانیه ناتو تاکید شــده 
است: روســیه تهدیدی به شدت قابل توجه و 
مســتقیم برای امنیت متحدان و صلح و ثبات 

در منطقه اروپا- آتالنتیک است. 
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو نیز  طی 
کنفرانســی خبری گفت، رهبران این ائتالف 
توافق کردند کــه مفاهیم راهبردی ناتو تغییر 

کند.
وی گفت که سران ناتو با دیدگاه راهبردی 

جدید این ائتالف موافقت کرده اند.
دبیرکل ناتو همچنین تاکید کرد که سران 
این ائتالف نظامی در زمینه حمایت از سیستم 
های بازدارنده بــرای انطباق با واقعیت جدید 
امنیتــی در اروپا تصمیم گرفته اند. وی افزود: 
مــا به تامین کمک های نظامــی و مالی برای 

اوکراین ادامه خواهیم داد.
در بخش دیگری از بیانیــه ناتو همچنین 
اعالم شد: سیاست ها و بلندپروازی های چین، 
منافع، امنیــت و ارزش های مــا را به چالش 

می کشد
در همین حال رئیس جمهور فرانســه نیز 
روز چهارشــنبه از اجماع روز گذشته در مورد 
عضویت فنالند و سوئد در ناتو پس از لغو وتوی 

ترکیه، استقبال کرد.
کاخ الیزه به نقــل از امانوئل مکرون تاکید 
کرد: ورود این ۲ کشور به ناتو که قابلیت های 
قــوی و قابل همــکاری دارند، بــه طور قابل 

توجهی به امنیت همه متحدان کمک می کند.
مقر ریاســت جمهور فرانســه همچنین از 
گفت وگــوی مکرون و رجب طیــب اردوغان 
همتای وی خبر داد و افزود: در این مذاکرات 
هر ۲ نفــر بر اهمیت نمایش پیــام وحدت و 
قدرت در برابر آشفتگی نظم امنیتی اروپا ناشی 

از تجاوز روسیه به اوکراین تاکید کردند. 
رئیس جمهور فرانســه همچنین از همتای 
خود در مورد آخرین نتایج رایزنی های ترکیه 
و روســیه برای ایجاد مجدد کریدور صادرات 
غالت اوکراین در دریای ســیاه ســوال کرده 

است. 
الیــزه اضافه کــرد: رهبران هر ۲  کشــور 
تصمیــم دارند هماهنگی و همــکاری خود را 
با ســازمان ملل برای دســتیابی به شرایطی 
که امنیت بندر اودسا و کاروان های دریایی را 

تضمین کند، ادامه دهند.
همزمان با برگزاری نشست روز چهارشنبه 

ناتو ، رئیس جمهوری آمریکا نیز اعالم کرد که 
آمریکا ســامانه های دفاع هوایی در کشورهای 

اروپایی مستقر می کند.
جو بایدن هنــگام ورود به مادرید پایتخت 
اسپانیا برای شرکت در نشست سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( با اعالم این موضوع 
افزود که حضور نظامی آمریکا در زمین، دریا و 

هوا در سراسر اروپا تقویت می شود.
وی همچنیــن در میانه تنش های شــدید 

روسیه با غرب بیان کرد که ناتو آماده مواجهه 
با تمام چالش ها است. رئیس جمهوری آمریکا 
با اشــاره به اینکه نیاز به ناتو بیش از همیشه 
است، افزود که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه اکنون با »ناتویی شدن« اروپا مواجه 
می شــود. بایــدن همچنیــن در خصــوص 
کمک های آمریکا به کشورهای اروپایی اعالم 
کرد که واشنگتن تعداد ناوشکن ها در اسپانیا را 

از ۴ به ۶  فروندافزایش می دهد.

نتایج نظرســنجی جدید نشــان داده که اعتماد به جو 
بایدن رئیــس جمهوری آمریکا نزد افــکار عمومی جهان 
نسبت به سال نخست دوران ریاست جمهوری اش بشدت 

کاهش یافته است.
به گزارش نیوزویک با استناد بر  گزارش مرکز تحقیقاتی 
پیو در تاریخ ۲۲ ژوئن )یکم تیر( نوشــت: در بین بیش از 
دوازده جمهوری در آمریکای شــمالی، اروپا، خاورمیانه و 
آسیا اقیانوســیه میانگین اعتماد به بایدن ۶۰ درصد بوده 
است. این گزارش نشان می دهد که اعتماد به بایدن نسبت 
به ســال ۲۰۲۱ میالدی ۱۵ درصد کاهش یافته است که 
به دلیل کاهش اشــتیاق اولیه به دولت بایدن بعد از دوران 
ریاست جمهوری ترامپ و مدیریت خروج از افغانستان در 

دولت بایدن بوده است.
بیشــترین کاهش در ایتالیا ) ۳۰ درصــد(، یونان )۲۶ 
درصد( و اسپانیا )۲۵ درصد( بوده است و این در حالیست 
که کاهش اعتماد به بایدن در سنگاپور بیش از ۱۵ درصد 
بوده و به ۲۲ درصد رســیده اســت. در فرانسه محبوبیت 
بایدن )۲۱ درصد(، هلند )۱۹ درصد( بوده اســت. فقط در 
کره جنوبی اعتماد به بایدن ۳ درصد افزایش یافته است..

در گــزارش پیو آمده اســت: در کل ۵۷ درصد، خروج 
آمریکا از افغانســتان در دولت بایدن را با مدیریت ضعیف 
ارزیابــی کردند که این امر باعث کاهش بیشــتر اعتماد به 
بایدن شده است. اعتماد جهانی به بایدن تاکنون نتوانسته 
به اندازه دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا 

برسد اما از میزان اعتماد به دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
ســلف بایدن در بین ســالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ باالتر بوده 

است.
بیشــترین میزان اعتمــاد به بایدن در لهســتان )۸۲ 
درصد(، ســوئد )۷۴ درصد( و کــره جنوبی )۷۰ درصد( و 
کمتریــن میزان در یونان )۴۱ درصد(، ایتالیا )۴۵ درصد(، 

اسپانیا )۴۸ درصد( و سنگاپور )۴۸ درصد( بوده است.
در مقایسه با رهبران جهان میانگین نرخ محبوبیت آن 
۶۰ درصد بوده که کمتر از متوسط محبویت امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه )۶۲ درصد(، اوالف شولتس صدر 

اعظم آلمان )۵۹ درصد( بوده است.
بایدن، مکرون و شــولتس از رتبه بندی بســیار باالتری 
نســبت به شــی جین  پینگ، رئیس جمهــور چین )۱۸ 
درصــد( و والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه )۹ 
درصد( برخوردار بودند که رتبه آنها هر دو در نظرســنجی 
پیو درباره نگرش های جهانــی، رکورد یا نزدیک به رکورد 

پایین تری را نشان داد. 
مــردم مالزی )۶۲ درصد برای شــی و ۵۹ درصد برای 
پوتین( و ســنگاپور )۶۹ درصد برای شی و ۳۶ درصد برای 
پوتین( بیشترین اعتماد را به سران دو کشور نشان دادند و 
عملکرد آنها را در برخورد با مسائل جهانی درست ارزیابی 
کردند. نظرســنجی پیــو از میان ۱۹ هــزار و ۹۰۳ نفر از 
شــرکت کنندگان ۱۸ کشور و درفاصله زمانی ۱۴ فوریه تا 

۱۱ مه امسال انجام شده است.

با فروکش کردن گرد و غبار تصمیم دیوان عالی آمریکا 
درباره این که حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین 
وجــود ندارد و ایالت هــا باید جداگانه دربــاره این موضوع 
تصمیم بگیرند، سیاســتمداران طیف های مختلف پا پیش 
گذاشــتند تا چگونگی تغییر سمت وســوی سیاســی - و 
رخدادهای بعدی را - مشخص کنند. بی.بی.سی در گزارشی 
نوشته است: مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهوری در 
زمــان دونالد ترامپ، که مدت ها رهبر جنبش مســیحیان 
انجیلی بوده است، گفت جناح او باید بر تصویب ممنوعیت 
سقط جنین در مجالس قانون گذاری ایالتی تمرکز کند. جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ســخنرانی خود خطاب به 
مردم کشــورش گفت: تنها راهی که آمریکایی ها می توانند 
با آن از حقوق ســقط جنین محافظت کنند، رأی دادن به 
دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای نوامبر است. او گفت: 
»باید ســناتورها و نمایندگان بیشتری را انتخاب کنیم که 
یک بار دیگر حق انتخاب زنــان را در قوانین فدرال مدون 
کنند و رهبران ایالتی بیشــتری را بــرای محافظت از این 
حق در ســطح محلــی انتخاب کنیم.« اگر تــا االن ماجرا 
روشــن نبود، حاال تردیدی نیســت که جبهه مرکزی نبرد 
بر ســر حقوق ســقط جنین در ایاالت متحده از دادگاه به 
صندوق رأی منتقل شــده است. دعواهای قانونی زیادی در 
راه اســت و ایالت ها انواع جدیدی از قوانین را برای حمایت 
یا محدود کردن حقوق ســقط جنین تصویب می کنند، اما 
ایــن دعواها به اهمیت آنچه در مجالس ایالتی، عمارت های 

فرمانداران و کنگره اتفاق می افتد، نخواهند بود.بســیاری از 
آن مناصب سیاسی، در ماه نوامبر امسال درگیر این تحوالت 
خواهند بود. از زمانی تعیین قانونی بودن ســقط جنین از 
طریق رأی گیری، ۵۰ سال گذشته است، بنابراین پیش بینی 
پیامدهای انتخاباتی بازگرداندن این قدرت به ایالت ها دشوار 
است. وقتی که حق سقط جنین به اتکای سابقه  رأی دیوان 
عالی تحت حمایت قرار داشت، نظرسنجی های افکار عمومی 
عموماً نشان می داد که این محافظه کاران بودند که بر اساس 
این موضوع انگیزه بیشتری برای رأی دادن داشتند - و این 
احتمال وجود داشــت که مقامات جمهوری خواه قضاتی را 
منصــوب و تأیید کنند که در نهایــت حکم »رو« را نقض 
کننــد. دموکرات ها، با حفظ وضعیــت موجودی که به نفع 
آن ها بــود، کمتر تمایل داشــتند که ســقط جنین را به 
موضوعی اصلی تبدیل کنند. نظرســنجی های اخیر نشان 
می دهــد که اکنون کــه حکم »رو« وجود نــدارد، این امر 
ممکن است تغییر کند. بر اساس یک نظرسنجی خبرگزاری 
سی بی اس در ماه مه، ۴۰ درصد از دموکرات ها گفته بودند 
که در صورت الغای »رو در برابر وید«، به احتمال بیشتری 
در رأی گیری شــرکت خواهند کرد، در حالی که تنها ۱۷ 
درصد از جمهوری خواهان چنین گفته بودند. ۷۱ درصد از 
دموکرات ها بیشتر به نامزد سیاسی طرفدار حفظ »رو« رأی 
می دادنــد، در حالی که تنها ۴۹ درصد از جمهوری خواهان 
می گفتند که نســبت به نامزدهایی کــه می خواهند آن را 

بردارند، چنین احساسی دارند.

ادامه جنجال سقط جنین در ایاالت متحدهکاهش مقبولیت بایدن در جهان

رهبران کشورهای گروه هفت در بیانیه نهایی آخرین روز 
از نشست خود در آلمان اعالم کردند که اقدامات سخت تری 
علیه روسیه از جمله هزینه های اقتصادی شدید و فوری را 

برای تهاجم مسکو به اوکراین تحمیل خواهند کرد.
به گزارش الجزیره، رهبران کشورهای گروه هفت روز سه 
شنبه طی جلســه ای در آلمان متعهد شده اند که روسیه را 
منزوی کنند، زیرا موضعی متحد برای حمایت از اوکراین در 

برابر تهاجم مسکو اتخاذ کردند.
در همیــن رابطه کانادا، فرانســه، آلمــان، ژاپن، ایتالیا، 
انگلیــس، آمریکا و اتحادیه اروپــا در بیانیه پایانی خود در 
اجالس گروه هفت بر قصد خود برای تحمیل »هزینه های 
اقتصادی شــدید و فوری« بر روســیه و بررســی گام های 
گسترده برای محدود کردن درآمد کرملین از فروش نفتی 
که هزینه جنگ را در پنجمین ماه می پردازد، تأکید کردند.

اعضای گــروه هفــت در بیانیه نهایی خود اشــاره ای 
بــه جزئیات کلیــدی در مورد نحوه اعمال ســقف قیمت 
سوخت های فســیلی ارائه نکردند و پیشــنهاد بحث های 

بیشــتری را در هفته های آینده برای کاوش اقداماتی برای 
جلوگیری از واردات نفت روســیه ارائــه می دهد. رهبران 
کشورهای گروه هفت همچنین اعالم کردند که ما بر تعهد 
خود به هماهنگی بی سابقه خود در مورد تحریم ها تا زمانی 
که الزم باشد، و در هر مرحله یکپارچه عمل می کنیم، ثابت 

قدم می مانیم.
نشست سران هفت کشور صنعتی جهان از روز شنبه ۶ 
تیر به مدت ســه روز در قصر الماو در دامنه کوه آلپ آلمان 

اجالس خود را آغاز کردند.
برلیــن به عنــوان رئیس دوره ای گــروه هفت عالوه بر 
سران کشورهای صنعتی عضو این گروه رهبران کشورهای 
آرژانتین، هند، اندونزی، سنگال و آفریقای جنوبی را نیز به 
این نشست دعوت کرده بود. آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، 
ژاپن، کانادا و آمریکا اعضای گروه هفت را تشکیل می دهند. 
رهبران این هفت کشور از سال ۲۰۱۵ تاکنون برای دومین 
بار است که در غیاب روسیه به عنوان عضو هشتم گروه در 

قصرالماو گرد هم می آیند.

خبرگزاری فرانسه نوشت که گروه ویژه تحریم ها متشکل 
از کشــورهای اصلی متحــد اوکراین  چهارشــنبه )دیروز( 
اعالم کرد: بیــش از ۳۳۰ میلیارد دالر از منابع مالی متعلق 
به نخبگان روســی و بانک مرکزی روســیه را از زمان حمله 

نیروهای مسکو به اوکراین مسدود کرده است.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانســه نوشــت:  گروه ویژه 
 )REPO( نخبگان، گروه های نیابتی و الیگارش های روسیه
در بیانیــه مشــترکی اعالم کرد کــه ۳۰ میلیــون دالر از 
دارایی های الیگارش ها و مقامات روســیه را مسدود کرده و 
مانع انتقال ۳۰۰ میلیارد دالر منابع مالی بانک مرکزی روسیه 

شده است.
این گروه دســتکم پنج قایق تفریحی لوکس روســیه و 
امالک و مستغالت مجلل منجمد متعلق به میلیاردرهای این 

کشور را توقیف کرده است.
در بیانیــه این گروه که وزارت خزانــه داری آمریکا آن را 
منتشــر کرده، آمده اســت: ما با هم تضمین می کنیم که با 
اســتفاده از تحریم همچنان هزینه هایی  روسیه را به دلیل 

تداوم تهاجمــات و اقدامات تحریک کننده این کشــور در 
اوکراین افزایــش می دهیم. گروه ویژه نخبــگان، گروه های 
نیابتی و الیگارش های روســیه در ۱۷ مارس یعنی سه هفته 
بعد از حمله به اوکراین تشــکیل شــد و افزایش فشارهای 
اقتصادی بر مسکو با هدف وادار کردن والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری این کشور برای توقف جنگ را هدف قرار می دهد.

اعضای این گروه را مقامات ارشــد مالی و قضایی آمریکا، 
اســترالیا، فرانســه، کانادا، آلمان، ژاپن، ایتالیــا، انگلیس و 

کمیسیون اروپا تشکیل می دهند.
این گروه پیوسته برای تصاحب امالک مجلل و قایق های 
بزرگ میلیاردرهای روســی که گفته می شــود با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه در ارتباط هستند، گام برداشته 
اند. اما در عین حال، منزوی کردن مسکو در نظام مالی جهان 
و دشوار کردن استفاده از پول این کشور در بازارهای جهانی 

را هدف قرار می دهند.
آنهــا همچنیــن توانایی مســکو را برای دســتیابی به 

فناوری های پیشرفته محدود کرده اند.
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