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آمریکایی ها فکر می کنند با این مصوبه پارلمان 
در  که  مستقیم  مذاکرات  زیاد،  احتمال  به  اروپا 
انجام  ایرانی ها  با  مالی  رابرت  توسط  نیویورک 
ایران را  تنها بی اثر خواهد شد بلکه  نه  داده بود، 
از پیش به سمت روسیه سوق خواهد داد.  بیش 
واقعیت این است که آمریکایی ها به شدت نگران 
نزدیک شدن ایران به روسیه هستند و اگر اظهار 
را  اخیر  ماه  این کشور طی چند  مقامات  نظرات 
بررسی کنید، به وضوح شاهد این مسئله خواهید 
بود؛ بنابراین دوشنبه آینده که جلسه شورا تشکیل 
نخواهد  تائید  اروپا  پارلمان  مصوبه  شد،  خواهد 

شد
 یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: »اصال به 
لیست  در  سپاه  نام  دادن  قرار  ماجرای  کلی  طور 
دارد  سیاسی  جنبه  صرفا  تروریستی  گروه های 
و  سند  هیچ  حقوقی  بحث  در  آن ها  حقوقی.  نه 
آلمانی  حقوقدانان  االن  همین  ندارند.  مدرکی 
چطور  آن ها  کرده اند.  مطرح  را  »الُخبَر«  مسئله 
سپاه  قبل  دهه  چند  که  کننده  ثابت  می خواهند 
حاال  است؟  داشته  نقش  »الخبر«  در  پاسداران 
سوال  آن ها  از  کردند،  ثابت  که  کنید  فرض  شما 
این  قبال  در  سال   ۳۰ حدود  چرا  که  نمی شود 
موضوع سکوت کردند؟ در نقطه مقابل ایران هم 
می تواند ارتش انگلیس را بر اساس اقداماتش در 
افغانستان متهم به تروریست بودن کند. سند این 
موضوع هم موجود است. زیرا شاهزاده هری در 
کتابش نوشته که خودش شخصا ۲۵ نفر را کشته 
است؛ بنابراین همه این ماجرا صرفا سیاسی است 

و قطعا اجرایی نخواهد شد.«
ایران و اروپا به بن بست رسیدند؟عبدالرضا  آیا 
طی  مجارستان  در  ایران  پیشین  سفیر  راد  فرجی 
تیره  سرعت  من  عقیده  »به  کرد:  عنوان  گفتگو 
شدن روابط ایران و اروپا در چند روز اخیر بعد از 
تصویب قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست 
داشته  چشمگیری  کاهش  تروریستی،  گروه های 
است. پیش از این رابطه از سمت اروپا با سرعت 
زیادی به سمت تیرگی و بن بست پیش می رفت. 
پارلمان اروپا، وقتی قرار  اما بعد از تصمیم اخیر 
شد که این تصمیم به شورا برود و در آنجا مورد 
بررسی قرار بگیرد، سرعت اروپایی ها کاهش پیدا 
کرد که در این اتفاق چندین موضوع دخیل بود.«

وی افزود: »موضوع اول این است که اروپایی ها 
در  و  برود  دادگاه  به  ایران  اگر  که  شدند  متوجه 
آنجا مورد تائید قرار نگیرد، یک آبروریزی بزرگ 
برای محسوب می شود. دلیلش هم این است که 
این  در  حسابی  درست  مدرک های  و  سند  آن ها 
به  می خواهند  مثال  عنوان  به  آن ها  ندارند.  باره 
که  کنند  اشاره  منطقه  اقدامات سپاه در سوریه و 
این اصال برای دادگاه حجت نیست. ضمن اینکه 
در  اروپایی ها  اقدامات  به  متقابال  می تواند  ایران 

اما همه این ها  ... اشاره کند.  عراق و عربستان و 
برای دو طرف دستاوردی نخواهد داشت و دادگاه 
من  عقیده  به  کرد.  نخواهد  توجه  آن ها  به  هم 
شورای اروپا تمام ابعاد این ماجرا را بررسی کرده 
زیاد جز شکست  احتمال  به  که  می داند  و  است 
دستاوردی برایشان نخواهد داشت و زیر بار این 

ریسک نخواهند رفت.«
او ادامه داد: »موضوع بعدی این است که وزیر 
خارجه بریتانیا اعالم کرد که عازم واشنگتن است 
را  مسیر  این  در  متحده  ایاالت  بتواند حمایت  تا 
جلب کند. اما به نظر می رسد آمریکایی ها، طرف 
انگلیسی را از این اقدام منع کرده است و تمایلی 
هم به همراهی نداشته است. زیرا دقیقا بعد از این 
سفر، دیگر صدای خاصی از مقامات بریتانیا درباره 
این موضوع شنیده نشد. نکته جالب این است که 
بعد از این ماجرا، مقامات باقی کشور های اروپایی 
خواست  با  خیلی  که  کردند  اتخاذ  مواضعی  هم 
عقیده  به  بنابراین  نداشت؛  همخوانی  آن ها  قبلی 
من قطعا طرف آمریکایی توانسته نظر انگلیسی ها 
را تغییر دهد. دلیلش هم این است که آن ها تجربه 
داشتند  ترامپ  دونالد  دوران  را  اقدام  این  مشابه 
داشت. ضمن  نخواهد  دستاوردی  که  می دانند  و 
اینکه همه این کشورها، تقریبا در تمام کشور های 
عربی پایگاه نظامی دارند؛ لذا اگر قرار باشد سپاه 
را در لیست تروریستی قرار دهند و متقابال ایران 
هم ارتش آن ها را در لیست تروریستی خود قرار 
نظامی  بحران  و  تنش  دچار  فارس  خلیج  دهد، 

خواهد شد.«
این استاد دانشگاه تصریح کرد: »مجموع این ها 
افکار  فشار  کاهش  برای  که  شد  این  به  منجر 
عمومی به اروپا، آن ها تصمیم بگیرند در پارلمان 
ندارد،  اجرایی  ضمانت  تصمیماتشان  که  اروپا 
دست به تصویب این موضوع بزنند، اما وقتی به 

با آن مخالفت  شورای اروپا ارجاع داده می شود، 
شود. به عقیده من شورا تنها کاری انجام خواهد 
نام  تنها  یعنی  است.  گذشته  اقدامات  همان  داد، 
را تحریم می کنند؛  آن ها  را مطرح و  افراد  برخی 
بنابراین ماجرای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در 

لیست گروه های تروریستی، منتفی خواهد شد.«
وی ادامه داد: »نکته دیگری که وجود دارد این 
این مصوبه  با  فکر می کنند  آمریکایی ها  که  است 
پارلمان اروپا به احتمال زیاد، مذاکرات مستقیم که 
در نیویورک توسط رابرت مالی با ایرانی ها انجام 
ایران را  تنها بی اثر خواهد شد بلکه  نه  داده بود، 
از پیش به سمت روسیه سوق خواهد داد.  بیش 
واقعیت این است که آمریکایی ها به شدت نگران 
نزدیک شدن ایران به روسیه هستند و اگر اظهار 
را  اخیر  ماه  این کشور طی چند  مقامات  نظرات 
بررسی کنید، به وضوح شاهد این مسئله خواهید 
بود؛ بنابراین دوشنبه آینده که جلسه شورا تشکیل 
نخواهد  تائید  اروپا  پارلمان  مصوبه  شد،  خواهد 

شد.«
فرجی راد تاکید کرد: »اما اگر بر فرض شورا هم 
با مصوبه پارلمان موافقت کند، عمده مشکلی که 
اقتصادی است.  ایجاد می شود عرصه  ایران  برای 
اصال به طور کلی ماجرا این است که اقدام اخیر 
آن ها  حقوقی.  نه  دارد  سیاسی  جنبه  صرفا  آن ها 
ندارند.  مدرکی  و  سند  هیچ  حقوقی  بحث  در 
را  »الُخبَر«  مسئله  آلمانی  حقوقدانان  االن  همین 
ثابت  می خواهند  چطور  آن ها  کرده اند.  مطرح 
کننده که چند دهه قبل سپاه پاسداران در »الخبر« 
نقش داشته است؟ حاال شما فرض کنید که ثابت 
کردند، از آن ها سوال نمی شود که چرا حدود ۳۰ 
در  کردند؟  سکوت  موضوع  این  قبال  در  سال 
نقطه مقابل ایران هم می تواند ارتش انگلیس را بر 
اساس اقداماتش در افغانستان متهم به تروریست 

بودن کند. سند این موضوع هم موجود است. زیرا 
شاهزاده هری در کتابش نوشته که خودش شخصا 
ماجرا  این  همه  بنابراین  است؛  کشته  را  نفر   ۲۵
صرفا سیاسی است و قطعا اجرایی نخواهد شد.«

»فرض  افزود:  کشورمان  پیشین  دیپلمات  این 
کنید هم ایران هم اروپا، طرف مقابل را تروریست 
که  است  این  می دهد  رخ  که  اتفاقی  کنند.  اعالم 
قایق های تندرو هر دو طرف، ناو ها و کشتی های 
از نظر طرف  اروپایی،  ایران و کشور های  جنگی 
یا  تروریستی  کشتی  یک  مثال  عنوان  به  مقابل 
حمله  آن  به  باید  بنابراین  است؛  تروریستی  ناو 
خلیج  در  اتفاقی  چه  وضعیت  این  با  حاال  کنند. 
که  است  دلیل  همین  به  داد؟  خواهد  رخ  فارس 
آمریکایی ها نقش فعالی داشتند که این اتفاق رخ 
ندهد و ابتدا نظر بریتانیا را برگرداندد و بعد سراغ 
باقی کشور های اروپایی رفتند. البته باقی کشور ها 
هم به غیر آلمان، عمدتا صدا از پارلمان های آن ها 
به  نبودند.  شنیده می شد و خیلی دولتی ها دخیل 
عنوان نمونه در فرانسه آقای مکرون خیلی موافق 
نبود و به همین دلیل هم سکوت کرد و اظهار نظر 
خاصی نداشت. از طرف دیگر آقای جوزف بورل 
گرفتن  قرار  مخالف  هستند،  اروپا  برایند  که  هم 
در  تنها  نه  و  بود  تروریستی  لیست  در  سپاه  نام 
پارلمان فعالیت نکرد و بلکه اعالم هم کرد که با 

این تصمیم موافق نیست.«
***

این ها  همه  »با  کرد:  تاکید  پایان  در  راد  فرجی 
من معتقدم که بحران میان ایران و اروپا ادامه پیدا 
خواهد کرد. دلیلش هم سه عامل است. یکی اینکه 
ایران  داخل  در  بشری  اروپایی ها موضوع حقوق 
ایران  داخل  در  چقدر  هر  کرد.  نخواهند  رها  را 
شرایط بدتر شود، تنش ما با اروپا هم افزایش پیدا 
خواهد کرد. اگر بتوانیم کمی فضای داخل را آرام 
و موضوع زندان و زندانیان را حل و فصل کنیم، 
می تواند تاثیر مثبت در رابطه ایران و اروپا داشته 
باشد. موضوع دوم که به نظر من مهمترین عامل 
می شود،  محسوب  ایران  و  اروپا  میان  تنش  در 
موضوع همکاری ایران با روسیه در مسائل نظامی 
است. اگر ایران به دنبال رفع تنش با اروپا است 
باید این موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار 
دهد. عمل بعدی موضوع مذاکرات هسته ای است. 
ببخشد،  موضوع سرعت  این  به  بتواند  ایران  اگر 
بگذارد.  اروپا  با  ما  رابطه  بر  مثبت  تاثیر  می تواند 
شورا  در  پارلمان  مصوبه  تصویب  عدم  البته 
می تواند سرعت تیره شده رابطه ایران و اروپا را 
سیاست  یک  ما  اگر  اما  دهد.  کاهش  تا حدودی 
خارجی هوشمندانه و معقول در دستور کار قرار 
دهیم و کمی در دو موضوع اول اقدام مثبت انجام 
حل  خودکار  طور  به  هم  سوم  موضوع  دهیم، 

خواهد شد.«

جریمه نخست وزیر بریتانیا به دلیل نبستن کمربند تنش میان ایران و اروپا تا کجا پیش خواهد رفت؟
به گزارش از رویترز، صدور این جریمه دیروز 
انگلیس  وزیری  نخست  دفتر  شد.  اعالم  جمعه 
گفته بود ریشی سوناک نخست وزیر بابت نبستن 
می  عذرخواهی  و  پذیرد  می  را  اشتباه  کمربند، 

کند.
یا  جلو  ردیف  ایمنی  کمربند  نبستن  جریمه 
عقب در انگلیس به ۵۰۰ پوند  )617 دالر( برسد. 

هر پوند انگلیس حدود ۵۲ هزار تومان است.
پلیس اعالم نکرده دقیقا چه مبلغی برای نخست 

وزیر جریمه صادر کرده است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به تازگی 
منتشر  خودرو  عقب  ردیف  در  خود  از  فیلمی 
کمربند  او  شود  می  فیلم مشخص  این  در  کرد. 

نبسته است.
ریشی  سوی  از  شده  منتشر  فیلم  از  بخشی 
سوناک نخست وزیر بریتانیا که در خودرو ضبط 
شده و نشان می دهد او کمربند ایمنی را نبسته 
است جریمه نخست وزیر بریتانیا به دلیل نبستن 

کمربند
وزیری  نخست  )دفتر  استریت"  "داوونیگ 
بریتانیا( در این باره گفت: خطا رخ داد. نخست 
نبسته  کمربند  کوتاه،  فیلم  این  برای ضبط  وزیر 
و  است  اشتباه  یک  این  پذیرفت  کامال  او  بود. 
وزیر   نخست  کند.  می  عذرخواهی  آن  بابت 
معتقد است هر کسی باید کمربند ایمنی را ببندد.
عقب  ردیف  در  وزیر  نخست  فیلم،  این  در 
خودرو نشسته و مشغول سخن گفتن روبه روی 
در  را  فیلم  این  وزیر،  نخست  است.  دوربین 

اینستاگرام منتشر کرد.
توسط  وزیر  نخست  جریمه  نوشت  رویترز 
پلیس،  ضربه دردسرسازی به اوست در حالی که 
)حزب  کار  محافظه  حزب  کند  می  تالش  وی 
"النکاشر"  منطقه  کند.پلیس  تقویت  را  حاکم (  
ای  جریمه  کرد  اعالم  انگلیس(   غربی  )شمال 

برای فرد 4۲ ساله از لندن صادر کرده است.
  این برای دومین بار است که ریشی سوناک 

توسط پلیس جریمه می شود.
او پیش از این وقتی در دولت بوریس جانسون 
وزیر بود به دلیل نقض محدودیت ها و قرنطیه 
از  وزیر،  میهمانی نخست  در  مشارکت  و  کرونا 

سوی پلیس جریمه شده بود.

خودرو،  در  کمربند  بستن  به  الزام  درباره   
می  جمله  از  که  دارد  وجود  ها  معافیت  برخی 
توان به سرنشینان خودروی پلیس، آتش نشانی 
و خدمات امدادرسانی و موارد مرتبط با سالمتی 

اشاره کرد.
سوناک،  سوی  از  شده  منتشر  فیلم  در   
نخست  حامل  خودروی  پلیس،  موتورسواران 
که سوناک  در حالی  کنند  می  را همراهی  وزیر 
روبه دوربین در حال سخن گفتن و ضبط فیلم 
و  حمل  وزارت  گزارش  آخرین  است.براساس 
درصد   ۳۰ حدود   ،۲۰۲1 سال  در  بریتانیا،  نقل 
از افرادی که در حوادث خودرویی در جاده ها 

کشته شدند کمربند نبسته بودند.
ایمنی  کمربند  نبستن  درباره  هم   AA سازمان 
هشدار داد. سخنگوی این سازمان گفت موضوع 
که  باشید  مهمی  آدم  چقدر  شما  که  نیست  این 
وقتی در خودرو هستند کمربند ایمنی را ببندید. 
که  پنجم سرنشینان خودرو  در سال ۲۰۲۰ یک 

کشته شدند کمربند نبسته بودند.
در  تصادفات  از  جلوگیری  سلطنتی  انجمن 
بستن  قانون  باید  فردی  هر  گفت  هم  بریتانیا 
و  کسی  هر  بگیرد  جدی  را  خودرو  در  کمربند 

در هر جایی.
نیوز، ریشی سوناک نخست  اسکای  نوشته  به 
استفاده  دلیل  به  هم  این  از  پیش  بریتانیا  وزیر 
منطقه  به  سفر  برای  هوایی  نیروی  پرواز  از 
Blackpool انگلیس به جای استفاده از قطار، 

مورد انتقاد گرفته بود.
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اوکراین  جمهور  رئیس  زلنسکی  ولودیمیر   
روسیه را به توقیف بیش از 1۰۰ کشتی و اخالل 
متهم  کشاورزی  محصوالت  جهانی  عرضه  در 

کرد.
به گزارش از سی ان ان، رئیس جمهور اوکراین 
با بیان اینکه تجاوزهای روسیه بازار مواد غذایی 
را ویران می کند، گفت: مسکو بیش از 1۰۰ کشتی 
توقیف کرده  برای هفته ها  را  حامل مواد غذایی 

است.
زلنسکی این اظهارات را روز شنبه در جریان 
سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در کنفرانس 

وزیران کشاورزی در برلین گفت.
وی اظهار کرد: در حال حاضر و در حالی که 
بحث ها در این کنفرانس ادامه دارد، بیش از 1۰۰ 
کشتی حمل و نقل مواد غذایی در نزدیکی تنگه 
آنها  زیرا  چرا؟  کشیده اند،  ترکیه صف  در  بسفر 
نیاز به بازرسی دارند و نمایندگان روسیه مانع از 

انجام این بازرسی ها می شوند.
رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: این به معنای 
تهدید  اروپا،  در  غذایی  مواد  باالتر  قیمت های 
معنی  به  و  آسیا  در  اجتماعی  بی ثباتی  فزاینده 
کشورهایی  خانواده  هزاران  برای  خالی  سفره 

مانند اتیوپی یا سودان در آفریقا است.
وی افزود: جهان به عزم و همکاری بیشتر برای 
توقف تجاوزگری که بازار مواد غذایی را ویران 
می کند، برای متوقف کردن هر دولتی که دریا را 
مسدود می کند و زنجیره های تامین غذا را از بین 
از قحطی  برای محاکمه هر ظالمی که  می برد و 
سیاسی  نفوذ  ابزار  یک  عنوان  به  شده  مهندسی 

سوء استفاده می کند، نیاز دارد.
زلنسکی با اشاره به اینکه قبل از حمله روسیه 
در فوریه ۲۰۲۲، اوکراین ماهانه 6 و نیم میلیون 

تن محصوالت کشاورزی صادر می کرد، تصریح 
تجاوز  دلیل  به  محموله ها  این  اکنون  اما  کرد: 
روسیه و اقدامات مسکو برای مسدود کردن راه 
به نصف کاهش  اوکراین،  صادرات مواد غذایی 

یافته است.
پیوستن  درخواست  ضمن  زلنسکی 
شرکت کنندگان در کنفرانس وزیران کشاورزی به 
مراکز  ایجاد  و  اوکراین«  از  »غالت  عمل  ابتکار 
ایجاد  برای  را  آنها  آفریقا.  تولید مواد غذایی در 
تمهیدات عملی در خصوص موارد ذکر شده به 

کی یف دعوت کرد.
اینکه  به  اشاره  با  نیز  آبان(   ۸( پیشتر  زلنسکی 
بیش از ۲ میلیون تن مواد غذایی روی آب معطل 
به  معناست که دسترسی  بدان  این  است، گفت: 
منع  کننده  مصرف  میلیون   7 از  بیش  برای  غذا 

شده است.
مصر،  الجزایر،  افزود:  اوکراین  جمهور  رئیس 
یمن، بنگالدش، ویتنام و کشورهای دیگر ممکن 
از  جلوگیری  برای  روسیه  تصمیم  این  با  است 
صف  این  بگیرند.  قرار  تاثیر  تحت  صادرات 
می تواند  دریا  در  غذایی  مواد  حامل  کشتی های 

گواه این موضوع باشد.
در  بار  دو  حداقل  روسیه  که  شد  مدعی  وی 
نیروهای  به  غالت  صادرات  عملیات  جریان 
به  دقیقًا  است؛  کرده  حمله  اوکراین  دریایی 
تضمین  را  غالت  کریدور  ایمنی  که  نیروهایی 

می کنند.
هر  روسیه  کرد:  تاکید  اوکراین  رئیس جمهور 
و  آفریقایی  میلیون ها  تا  می دهد  انجام  کاری 
در  آسیا  جنوب  و  خاورمیانه  ساکن  میلیون ها 
بحران  یک  حداقل  یا  مصنوعی  قحطی  شرایط 

شدید قیمت ها قرار بگیرند.

زلنسکی روسیه را به اخالل در عرضه جهانی
 محصوالت کشاورزی متهم کرد

دیگر  برجام  گفت:  تاون  جرج  دانشگاه  استاد 
و  داده  دست  از  آمریکا  برای  را  خود  اهمیت 
بتواند  که  نیست  شرایطی  ایران  حاضر  حال  در 
خطر هسته ای برای منطقه و آمریکا باشد. ایاالت 
متحده فشارها بر ایران را ادامه خواهد داد تا ببیند 
تحوالت داخلی در چه جهتی حرکت خواهد کرد.
شیرین هانتر،  ستاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن 
در دومین سالگرد روی کار آمدن جو بایدن و در 
پاسخ به این سوال که بایدن در دوسال گذشته با 
چه چالش های عمده ای در صحنه سیاست داخلی 
را  چالش ها  این  با  مواجهه  نحوه  و  بود  درگیر 
چالش  مهمترین  گفت:  می کنید،  ارزیابی  چگونه 
همه گیری  جمهوری اش  ریاست  آغاز  در  بایدن 

کووید و تبعات اقتصادی ناشی از آن بود.
عمل  خوب  نسبتا  آمریکا  دولت  زمینه  این  در 
و  واکسن  آوردن  فراهم  با  خصوص  به  کرد، 
این  از  آمریکا  واکسیناسیون،  به  مردم  تشویق 

چالش عبور کرد.
در زمینه اقتصادی نیز بایدن مبلغ قابل توجهی 
به صاحبان کسب و کار به ویژه کسب و کارهای 
میزان  اینکه  به  توجه  با  اما  کرد  کمک  کوچک 

نقدینگی تزریق شده به اقتصاد زیاد بود، فشارهای 
تورمی را افزایش داد. این تصمیم آسانی نبود اما 
بایدن حاضر بود که برای کم کردن فشار بر مردم، 

ریسک تورمی را قبول کند. 
در خصوص مسائل مربوط به روابط بین نژادی 
هم بایدن توانست از بدتر شدن آن ها جلوگیری 
کند و تا حدی سیاهپوستان آمریکا را راضی کرده 

و از آشوب بیشتر جلوگیری کند.  
موافق  اوکراین  مورد  در  بایدن  سیاست  با  من 
داد  اوکراین  به  قول هایی  ناتو  و  آمریکا  نبودم. 

را  روسیه  حساسیت  اما  نبود  عملی  هرگز  که 
برانگیخت.

با این حال باید گفت که مسالٔه مدیریت روابط 
آمریکا با روسیه از سال ۲۰۰۰ به بعد خیلی خوب 
مسئول  را  بایدن  نمی توان  بنابراین  است؛  نبوده 

اصلی شرایط فعلی دانست. 
از نظر اقتصادی چالش اصلی کمک کردن تورم 
خارجی  سیاست  زمینه  در  و  رکود  ایجاد  بدون 
وحدت  حفظ  و  اوکراین  جنگ  مساله  مهمترین 

ناتو است.
از  آمریکا  برای  را  خود  اهمیت  دیگر  برجام 
دست داده و در حال حاضر ایران شرایطی نیست 
آمریکا  و  منطقه  برای  هسته ای  خطر  بتواند  که 
ادامه  را  ایران  بر  فشارها  متحده  ایاالت  باشد. 
خواهد داد تا ببیند تحوالت داخلی در چه جهتی 

حرکت خواهد کرد. 
در خاورمیانه مشکل اصلی مساله دولت جدید 
اسرائیل و سیاست های افراطی آن خواهد بود؛ اگر 
سیاست های دولت نتانیاهو منجر به واکنش جدی 
از طرف فلسطینی ها شود، آمریکا ممکن است با 

گزینه های دشواری مواجه شود. 

فشارهای جدید واشینگتن بر علیه ایران هشدار چامسکی در مورد 
خطر جنگ هسته ای

 در جهان
منتقد  و  شناس  زبان  متفکر،  چامسکی  نوام 
جنگ  خطر  گفت،  آمریکایی  برجسته  سیاسی 
جهان  زیست  محیط  به  توجهی  بی  و  هسته ای 
را به سقوط می کشاند، ولی دولت ها هیچ کاری 

برای رفع این چالش ها انجام نمی دهند.
در  چامسکی  تودی،  راشا  گزارش  به 
را  و محیط زیست  مصاحبه ای، وضعیت جهان 
به خاطر مسائل جنگ و افزایش خطر هسته ای 
مطلوب ندانست و گفت: افزایش احتمال خطر 
به چالش  بی توجهی کشورها  و  جنگ هسته ای 
پرتگاه سوق  به سمت  را  زیست، جهان  محیط 

داده است.
می تواند  بشریت  آیا  که  این  به  پاسخ  در  وی 
دهد،  سوق  تخریب  خود  سمت  به  را  خودش 
افزود: در سال های اخیر، ساعت نزدیکی بشر به 
آرماگدون )به اصطالح نبرد نهایی حق و باطل 
در آخرالزمان( و انقراض به نیمه شب نزدیک تر 
شده است و این ساعت انقراض حتی می تواند 
فیلسوف  این  گفته  بیفتدبه  اتفاق  روز  چند  در 
»خطر  بشریت  اصلی  نگرانی های  آمریکایی، 
شدید  بسیار  »تهدید  و  هسته ای«  جنگ  فزاینده 
گفت  وی  هوا«ست.  و  آب  تخریب  فزاینده  و 
دولت ها کاری برای برطرف کردن این مشکالت 

انجام نمی دهند.

واکنش وزیر خارجه 
سوئد نسبت به اهانت

 به قرآن کریم
در پی هتک حرمت قرآن کریم در استکهلم، 
موافق  دولت  کرد،  اظهار  سوئد  خارجه  وزیر 

اقدامات تحریک آمیز ضد اسالم نیست.
بیلستروم«  »توبیاس  اسپوتنیک،  گزارش  به 
اقدامات  نوشت:  توییتر  در  سوئد  خارجه  وزیر 
تحریک آمیز علیه اسالم وحشتناک است. سوئد 
اما  است؛  برخوردار  گسترده  بیان  آزادی  از  نیز 
این به معنای آن نیست که دولت یا شخص من 

از نظراتی حمایت کنیم که علیه اسالم هستند.
راسموس پالودان که یک نژادپرست سوئدی و 
ضد اسالم است، از دولت استکهلم اجازه یافته 
پایتخت  ترکیه در  مقابل سفارت  قرآن در  به  تا 
موهن،  اقدام  این  پی  در  کند.  اهانت  سوئد 
واکنش  آن  به  اسالمی  کشورهای  از  بسیاری 

نشان دادند.

بیانیه  در  ترکیه  در  آمریکا  فلیک" سفیر  "جف 
ای تصریح کرده که آمریکا مخالف تماس آنکارا 
طرف  دو  میان  روابط  سازی  عادی  و  دمشق  با 
شریک  یک  داعش  با  مقابله  در  ترکیه  و  است 

مهم است.
باید گفت که در چند ماه گذشته در رابطه میان 
آنکارا یا دمشق تغییراتی هرچند ظاهری رخ داده 
باره "رجب طیب  و آن هم تمایل و اعالم چند 
با  دیدار  برای  سوریه  جمهور  رییس  اردوغان" 
و  باشد  می  سوریه  جمهور  رییس  اسد"  "بشار 
برآورده  دلیل  به  آن  نتایج  به  توان  نمی  هنوز 
آغاز  کرد.با  خوش  دل  دمشق  شرایط  نشدن 
بحران سوریه در اسفند ماه سال 1۳۸۹ )۲۰11( 
ترکیه که پیش از آن رابطه خیلی خوبی با سوریه 
به  خود  رویکرد  و  روش  تغییر  با  عمال  داشت 
حمایت از گروه های تروریستی تشکیل شده در 
این کشور که مردم و دولت سوریه را هدف قرار 
عبور  برای  شد  داالنی  و  پرداخت  بودند،  داده 

تروریست های از سراسر جهان به سوریه.
فرماندهی  به  عمال  نیز  آمریکا  زمان  همان  از 

گروه های تروریستی در سوریه تبدیل گردید که 
نتیجه آن ویرانی زیرساخت های سوریه و کشتار 
حدود ششصد هزار سوری و آوارگی 1۲ میلیون 

نفر دیگر شد.
مستقل  کشور  دو  میان  این  در  اصلی  موضوع 
حق  کشور  دو  این  باشد؛  می  ترکیه  و  سوریه 
دارند با رعایت منافع ملی خود درباره برقراری 
رابطه و یا خالف آن تصمیم بگیرند و این مساله 
به کشور ثالثی همچون آمریکا که در کنار رژیم 
باشد،  می  مسلمانان  اول  دشمن  صهیونیستی 
کشور  دو  اکنون  هم  ندارد.  ارتباطی  هیچگونه 
ایران و روسیه در تالش هستند تا اختالفات میان 
دو کشور سوریه و ترکیه به حداقل رسیده و با 
اتخاذ روند جدید از سوی آنکارا که همان دست 
در  تروریستی  های  گروه  از  حمایت  از  کشیدن 
خروج  همچنین  و  سوریه  ارتش  با  جنگ  حال 
نظامیان ترکیه از شمال غرب سوریه که به طور 
غیرقانونی در آنجا حضور دارند، می باشد، رابطه 

خوبی میان سوریه و ترکیه مهیا شود.
باید  واشنگتن  مقامات  به  که  مهمی  نکته 

و  قطبی  دو  جهان  که  است  این  کرد  یادآوری 
از  بسیاری  اکنون  هم  و  آمده  سر  به  قطبی  تک 
کشورهای جهان مستقل فکر می کنند و به نگاه 
آمریکا کاری ندارند. البته باید به آمریکا حق داد 
اروپایی  کشورهای  کند چون  فکر  گونه  این  که 
بدون چون و چرا پیرو واشنگتن می باشند و از 
خود در مقابل بسیاری از کارها اختیاری ندارند 
فرا  گوش  واشنگتن  دستورات  به  باید  فقط  و 
انتظار دارد،  نیز  از کشورهای دیگر  دهند.آمریکا 
واشنگتن  از  اروپایی  کشورهای  که  همانگونه 
واشنگتن  مطیع  نیز  آنها  دارند،  شنوی  حرف 
باشند که باید در جواب یانکی ها گفت که دیگر 
از این خبرها نیست و دنیا تغییر کرده و روز به 
روز به کشورهای مستقل افزوده می شود و دیگر 
کسی برای آمریکا تره هم خورد نمی کند و این 

یعنی افول آمریکا.
نکته بعدی این که برقراری رابطه میان ترکیه، 
ارتباطی  ها  آمریکایی  به  بد،  چه  و  خوب  چه 
درباره  که  هستند  آنکارا  و  دمشق  این  و  ندارد 
سرنوشت خود تصمیم می گیرند نه کشور دیگر.

فضولی سفیر آمریکا در امور ترکیه

و سودان  لبنان  ونزوئال،  از جمله  کشور  شش 
حق رای خود را در سازمان ملل به دلیل ناتوانی 

در پرداخت بدهی از دست دادند.
دبیرکل سازمان ملل در نامه ای اعالم کرده است 
اند  نتوانسته  جنوبی  و سودان  لبنان  ونزوئال،  که 
را  ملل  سازمان  عملیاتی  بودجه  به  خود  بدهی 
که  هستند  کشوری  و جزو شش  کنند  پرداخت 
حق رای خود را در مجمع عمومی 1۹۳ عضوی 
از دست داده اند.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل گفته است که دومینیکا، گینه استوایی و گابن 
نیز حق رای خود را از دست داده اند. گابن به 
مدت دو سال عضویت موقت شورای امنیت را 
دارد ، اگرچه حق رای این کشور در این شورا 

تحت تأثیر قرار نگرفته است.
که  اعضایی  ملل,  سازمان  منشور  اساس  بر 
میزان  از  بیشتر  یا  برابر  آنها  معوقه  پرداخت 
حق  باشد،  گذشته  سال  دو  در  آنها  مشارکت 

منشور  این  اما  دهند.  از دست می  را  رای خود 
همچنین به مجمع عمومی این اختیار را می دهد 
شرایط  دلیل  به  پرداخت  »عدم  که  صورتی  در 
خارج از کنترل عضو است« به این عضو اجازه 
دهند حق رای خود را داشته باشد.در این راستا, 
مجمع عمومی تصمیم گرفته است  که سه کشور 
پرنسیپ  و  سائوتومه  کومور،  جمله  از  آفریقایی 
و سومالی  حق رای خود را حفظ کنند. این سه 
کشور سال گذشته  معافیت مشابهی را دریافت 
کردند.بر اساس نامه دبیرکل سازمان ملل، حداقل 
پرداخت مورد نیاز برای بازگرداندن حق رای 76 
میلیون و ۲44 هزار و ۹۹1 دالر برای ونزوئال، 1 
میلیون و ۸۳۵ هزار و ۳۰۳ دالر برای لبنان، 61۹ 
هزار و 1۰۳ دالر برای گینه استوایی، 1۹6 هزار 
و 1۳۰ دالر برای سودان جنوبی، 61 هزار و 6۸6 
دالر برای دومینکا ، و۲۰ هزار و ۵۸۰ دالر برای 

گابن است.

۶ کشور حق رای خود را در سازمان ملل از دست دادند؛ 
ونزوئال و لبنان در فهرست


