
مدیر کل سازمان منع سالح های شیمیایی: 
از تکرار وقایع سردشت جلوگیری کنیم

مدیــر کل ســازمان منــع ســاح های شــیمیایی 
)OPCW(، به مناســبت ســی و پنجمین ســالگرد 
حمله شیمیایی به سردشت در پیامی تاکید کرد: باید 
برای نیل به هدف امحای دایمی ساح های شیمیایی 
به طور مســتمر هنجار جهانی مقابله با ســاح های 
شــیمیایی را تقویت کنیم. اقدام مذکور برای حصول 
اطمینان از عدم تکرار تراژدی هایی مانند سردشــت 

است.
متن پیام فرناندو آریاس مدیر کل سازمان منع ساح 
های شــیمیایی )OPCW( به این شــرح است:»سی 
و پنج ســال پیش، در ۲۸ ژوئن ۱۹۸۷، شــهروندان 
صلح جــوی سردشــت قربانی یک حملــه بی رحمانه 
شیمیایی شــدند. در این حمله تعداد زیادی از مردم 
بی گناه شــاملمردان و زنان، پیــر و جوان بدون هیچ 
تمایزی کشته شــدند. زخم ها و آسیب های بسیاری 
از بازماندگان برای همیشــه باقی ماند و رنج جسمی 
و روحــی برخی از آنهــا تا به امروز ادامــه دارد. این 
رویداد جامعــه بین المللی را به وحشــت انداخت، و 
تاش هــای آن را برای به پایان رســاندن ممنوعیت 
جامع جهانی ســاح های شــیمیایی سرعت بخشید.

امسال ما بیست وپنجمین ســالگرد الزم االجرا شدن 
این ممنوعیت را به عنوان یک ســند الزام آور حقوقی 
- کنوانسیون ساح های شیمیایی گرامی میداریم.این 
)کنوانســیون( معاهده ای منحصر به فرد است چرا که 
شــامل ممنوعیت کامل، دایمی و قابل راستی آزمایی 
علیه یک گروه کامل از ساح های کشتار جمعی است.

این کنوانســیون همچنین عهدی نسبت به قربانیان 
جنگ شــیمیایی اســت زیــرا از طریــق آن جامعه 
بین المللی در تاش هــای خود برای اطمینان از عدم 

تکرار چنین رنجی مصمم باقی می ماند.
در این راســتا، در طول بیش از ربع قرن گذشــته ما 
به پیشــرفت بزرگی در جهت نیل به این هدف دست 
یافته ایم. ۹۹ درصد از ذخایر ســاح های شــیمیایی 
اظهارشــده تحت راستی آزمایی دقیق و موثر سازمان 
منع ساح های شــیمیایی امحاء شده اند. ۱۹۳ کشور 
به کنوانسیون پیوســته اند که این بدین معناست که 
۹۸ درصد جمعیت جهان تحت حمایت آن هســتند. 
به رغم این دســتاوردها، اســتفاده اخیر از ساح های 
شــیمیایی در چندین کشــور جهان به مــا یادآوری 
می کنــد که این خطر کماکان ادامــه دارد. به همین 
دلیل، باید برای نیل به هدف امحای دایمی ساح های 
شــیمیایی به طور مســتمر هنجار جهانــی مقابله با 
ســاح های شــیمیایی را تقویت کنیم. اقدام مذکور 
برای حصول اطمینان از عدم تکرار تراژدی هایی مانند 

سردشت است.

نیمچه گزارش
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در حالــی که نزاع سیاســی بیــن جمهوری خواهان و 
دموکرات ها دربــاره وضعیت مرزهای آمریکا ادامه دارد، 
خبرها از مرگ حداقل ۴۶ مهاجــر غیرقانونی در ایالت 

تگزاس حکایت دارد.
از  عـده ای  تـاش  می دهـد  نشـان  قرائـن  و  شـواهد   
مهاجـران غیرقانونی برای رسـاندن خودشـان به آمریکا 
حداقـل ۴۶ کشـته بـر جای گذاشـت و ۱۶ نفـر را راهی 
گـزارش  آمریـکا  از  رسـانه ای  کرد.منابـع  بیمارسـتان 
کامیـون  یـک  امنیتـی  و  پلیـس  نیروهـای  می دهنـد، 
ایسـتگاه  نزدیکـی  در  را  غیرقانونـی  مهاجـران  حامـل 
قطـار خیابـان »ساوتوسـت سـاید« شـهر سـن آنتونیـو 
در ایالـت تگـزاس پیـدا کردند.مقام هـای ایالـت تگزاس 
اعـام کردنـد کـه پـس از پیـدا شـدن یـک کامیـون 
)یدک کـش( در یـک جـاده دورافتـاده در جنـوب غربی 
سـن آنتونیـو، جسـد ۴۶ نفـر پیدا شـد و ۱۶ نفـر دیگر 

هـم بـه بیمارسـتان انتقـال داده شـدند.
بـه نوشـته روزنامـه گاردیـن، پیـدا کـردن ایـن کامیون 
»ممکـن اسـت مرگبارتریـن فاجعه در میان هـزاران نفر 
باشـد کـه در دهه هـای اخیـر در تـاش بـرای عبـور از 
مـرز مکزیـک بـه سـمت ایاالت متحـده جان خودشـان 
را از دسـت داده اند«.»چارلـز هـود« رئیـس اداره آتـش 
نشـانی سـن آنتونیـو اعـام کـرد کـه حداقـل ۴۶ نفـر 
کشـته و ۱۶ نفـر شـامل ۱۲ فـرد بزرگسـال و چهـار 
کـودک هـم در نتیجـه بیماری هـای مرتبـط بـا گرمـا 
ابرانـد« وزیـر  بیمارسـتان منتقـل شدند.»مارسـلو  بـه 

خارجـه مکزیـک بـه خبـر پیـدا شـدن ایـن کامیـون 
واکنـش نشـان داد و اعـام کـرد کـه سرکنسـول ایـن 
کشـور در سـن آنتونیـو بـرای اطـاع از وضعیـت راهی 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  محـل حادثـه شـده اسـت.ابراند 
ملیـت قربانیـان ایـن حادثـه مرگبـار هنـوز مشـخص 
نشـده اسـت، افزود کـه سرکنسـول مکزیک بـرای ارائه 
کمـک به اتباع مکزیکـی آمادگی خواهد داشـت.»ِگِرگ 
ابـوت« فرمانـدار جمهوری خـواه ایالـت تگـزاس هـم به 
خبـر پیـدا شـدن کامیون با بیش از ۴۶ جسـن در سـن 
آنتونیـو واکنـش نشـان داد و در یـک توییـت از دولـت 
دموکـرات جـو بایـدن بابـت بـی توجهـی بـه وضعیـت 

مرزهـای جنوبـی آمریـکا انتقـاد کرد.
پس از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و وعده های 
وی در خصــوص تغییر در سیاســت های ضد مهاجرتی 
ترامــپ، تعداد بی ســابقه ای از افراد در مــرز آمریکا و 
مکزیک دســتگیر شــده اند.دولت بایــدن از مهاجران 
خواســته که وطن خود را به مقصد ایاالت متحده ترک 
نکننــد و برخــاف وعده هایش، سیاســت بازگرداندن 
پناهجویان به مکزیک در دوره ترامپ را از ســر گرفت. 
برخی از منتقدان اســتدالل می کنند که سیاســت های 
قاچاقچیــان  طعمــه  را  مهاجــران  ســختگیرانه تر، 
انســان می کنــد و جان آن هــا را به خطــر می اندازد.
فرمانــدار ایالت تگــزاس درادامه توئیت خود نوشــت: 
 این نماینگــر پیامدهای مرگبار امتنــاع وی در اجرای 

قوانین است.

حقوق بشر امریکایی و قربانیانی که هر روز بر شمارشان افزوده می شود

کشف جسد 46 پناه جو داخل یک کامیون در تگزاس
عضو شــورایعالی سیاســی یمــن: بیماری هایی که در 
جمهوری یمن گسترش یافته، نتیجه بیماری هایی است 
که آمریکایی ها و ائتافشــان در یمن آزمایش کردند و 

سپس از کشف آن خبر دادند.
محمد علی الحوثی عضو شــورای عالی سیاسی یمن در 
حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: بیماری هایی که 
در جمهوری یمن گســترش یافته، نتیجه بیماری هایی 
است که آمریکایی ها و ائتافشان در یمن آزمایش کردند 
و ســپس از کشــف آن خبر دادند.الحوثی افزود: از نظر 
ما چه در گذشــته و چه در زمان حــال، همواره آن ها 
مسئول شــیوع وبا و دیگر بیماری ها هستند. خبر دیگر 
از یمن آنکه مدیر کل دفتر حقوق بشــر اســتان ذمار از 
کشته شدن ۹ نفر از اهالی این منطقه بر اثر شکنجه در 
زندان های نیرو های ائتاف خبر داد.مدیر کل دفتر حقوق 
بشر استان ذمار یمن با اعام کشته شدن ۹ نفر از اهالی 
این استان بر اثر شــکنجه در زندان ها و بازداشتگاه های 
نیرو های ائتاف ســعودی و اماراتی از سازمان های بین 
المللی و محلی خواست به مسئولیت های خود در نجات 

جان اسرای یمنی عمل کنند.
 »محمد الماوری« مدیر کل دفتر حقوق بشــر اســتان 
ذمار یمن از سازمان صلیب ســرخ جهانی، سازمان های 
بین المللی حقوقی، سازمان های بشردوستانه و همچنین 
ســازمان های محلی خواست به مســئولیت های خود در 
نجات جان اســرای غیر نظامی و همچنین اسرای ارتش 
و کمیته هــای مقاومــت مردمی یمن کــه در زندان ها و 

بازداشــتگاه های نیرو های ائتاف عربی و شــبه نظامیان 
آن ها در اســتان های اشغالی هستند عمل کنند.الماوری 
به مناســبت روز جهانی کمک به قربانیان شکنجه گفت: 
»زندانیان و اســرای دربند در زندان ها و بازداشتگاه های 
نیرو های ائتاف با شــدیدترین انواع شــکنجه های بدنی 
و روانــی مواجه اند«. خبر دیگر آنکــه چند هزار نظامی 
یمنــی فارغ التحصیل در مراســمی رژه رفتند و آمادگی 
خــود را برای دفــاع از وطن اعام کردنــد. هفته جاری 
فارغ التحصیلی ســه هزار نظامی یمنی در منطقه نظامی 
مرکزی با نظارت فرمانــده منطقه »عبدالخالق بدرالدین 
الحوثی« برگزار شــد.نظامیان مذکور در این مراسم رژه 
رفتند و مهارت های نظامی فراگرفته شــده و نیز آمادگی 
خود برای حمایت از دیــن و وطن در مقابل متجاوزان و 
اشغالگران را به نمایش گذاشتند.»ضیف اهلل الشامی« وزیر 
اطاع رســانی یمن در همین مراسم گفت،ائتاف متجاوز 
اگرچه در آتش بس است اما از این آتش بس برای سامان 
دادن به وضعیت خود استفاده می کند اما ما از آنها قویتر 
و آماده تریم ..»حسین العزی« معاون وزیر خارجه یمن از 
عدم تعهد ائتاف ســعودی به مفادآتش بس موقت انتقاد 
کرد و تمدید آن را بعید دانست. در این میان دولت کویت 
هشت فرد و ۱۲ شرکت یمنی را به بهانه تعامل با جنبش 
انصاراهلل یمن در فهرست تروریسم قرار داد. اخیرا سازمان 
امنیت کشــور عربستان هشــت فرد و ۱۱ سازمان را در 
لیست تروریستی قرار داده است. ادعای ریاض این است 
که این افراد و سازمانها از انصاراهلل یمن حمایت می کنند.

جنایتی که با حمایت غرب صورت می گیرد

شیوع بیماری ها در یمن نتیجه آزمایش های ائتالف سعودی

گزارش

مذاکــرات رفــع تحریم ها در حالی از دیــروز در قطر آغاز 
شده اســت که گویی غرب همچنان به همان رویکردهای 
غیر سازنده گذشــته ادامه می دهد چنانکه »گروه هفت« 
در بیانیه پایانی نشســت ســران در آلمــان، اتهام های بی 
اســاس غربی ها و متحدانشان در زمینه برنامه موشک های 
بالستیک، حقوق بشر و برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد.
نشست سران کشورهای عضو گروه هفت در آلمان با صدور 
بیانیــه پایانی به کار خود پایان داد و در این بیانیه به انواع 
اتهام زنــی علیه ایران دســت زد.در بیانیه گروه هفت که 
متشــکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و 
کانادا اســت، انواع اتهام پراکنی واشنگتن و متحدانش در 
حوزه های مختلف علیه ایران تکرار شــده اســت.در بیانیه 
ادعا شــده اســت: »ما تعهد صریح خود را مبنی بر اینکه 
ایران هرگز نباید ســاح اتمی تولید کند، تکرار می کنیم. 
ما متاســفم که به رغم تاش های دیپلماتیک شدید برای 
احیای اجرای کامــل توافق برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام(، ایران هنوز فرصت را غنیمت نشــمرده اســت«.
ســران این هفت کشــور ادعا کردند: »گروه هفت متعهد 
می شــود که با یکدیگر و با ســایر شرکای بین المللی برای 
پرداختن به تهدیدی که به دلیل تشــدید تنش هسته ای 

ایران برای امنیت بین المللی ایجاد می کند، همکاری کند«.
آنها ادامه دادند: »یک راه حل دیپلماتیک همچنان بهترین 
راه برای محدود کردن برنامه هســته ای ایران اســت. ما از 
ایران می خواهیم که همکاری اساسی با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشــته و برای اجرای قانونی تعهداتش با ارائه 
اطاعات فنی معتبری که آژانس برای شــفاف ســازی و 
حل و فصل مســائل باقی مانده پادمان ی به آنها نیاز دارد 
اقدام فوری انجام دهد«.ســران کشورهای عضو گروه هفت 
علیه حضور منطقه ای ایران و برنامه موشک بالستیک این 
کشور هم موضعگیری کردند و به اتهام زنی دست زدند.در 
بیانیه پایانی گروه هفت ادعا شده است: »ما به شدت ادامه 
فعالیت های ثبات زدای ایران در منطقه را محکوم می کنیم. 
ما از ایران می خواهیم تمام فعالیت ها و اشاعه موشک های 
بالستیک مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ و دیگر قطعنامه های دیگر 
شورای امنیت را متوقف کند. تهدیدهای ایران برای امنیت 
دریانوردی ثبات بیشتر منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد.  
مــا از ابتکارات منطقه ای برای بهبــود روابط دوجانبه بین 
شرکا در منطقه اســتقبال می کنیم و از ایران می خواهیم 
که به طور فعال و ســازنده در تقویت صلــح و امنیت در 
خاورمیانه مشــارکت کند«.در ادامه این بیانیه، گروه هفت 

ضمن دخالت در امور داخلی ایران ادعاهایی درباره وضعیت 
حقوق بشر در ایران مطرح کردند.سران گروه هفت درباره 
هواپیمای سقوط هواپیمای اوکراینی هم اظهارنظر کردند و 
بر »ادامه حمایت بین المللی برای مسئول شناختن ایران« 
تاکید کردند.اظهارنظــر گروه هفت در این باره در صورتی 
مطرح شده که وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران  
پیش از ایــن اعام کرده بود که آمادگی دارد با هر یک از 
 کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه و براساس حسن نیت 

مذاکره کند.
الزم به ذکر اســت دیروز علی باقری مذاکره کننده ارشــد 
جمهوری اســامی ایران ،  با دبیــرکل وزارت امور خارجه 
قطر دیدار و گفت و گو کرد.  الزم به ذکر است مذاکرات در 
حالی آغاز شده است که  مرور تحوالت ماه های گذشته در 
خصوص فرآیند مذاکرات به وضوح نشان می دهد که توقف 
ایجاد شده در روند گفتگوها تماما ناشی از بی ارادگی طرف 
غربی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم سیاســی از ســوی آنها به 
ویژه کاخ ســفید بوده اســت.ایران و آمریکا گفتگوها را به 
صورت غیر مستقیم )non-paper( ادامه خواهند داد و 
انریکه مورا نیز مانند مذاکرات وین نقش منتقل کننده پیام 
را خواهد داشت.هیچ تصمیمی درباره تغییر روند گذشته یا 

به عبارتی ورود ایران به فاز مذاکره مســتقیم گرفته نشده 
اســت. در این میان اما مالی نماینــده ویژه آمریکا در امور 
ایران با وزیر امور خارجه قطر برای گفت وگو درباره موضوع 

ایران دیدار کرد.
الزم بــه ذکر اســت در ادامه ناکامی سیاســت غرب برای 
تحریم ایران، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین پس از 
درخواســت ایران و آرژانتین برای پیوســتن به »بریکس« 
گفت که پکن با شرکایش در این گروه برای پیشبرد الحاق 
اعضای جدیــد همکاری خواهد کــرد. همچنین زاخارووا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، موضوع درخواست 
 عضویت توســط ایران و آرژانتین در ســازمان بریکس را 

تایید کرد.
 وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعام کرد که سران اتحادیه 
اروپا پیــام آمریــکا را در مذاکرات وین به ایــران انتقال 
می دهنــد.وزارت خارجــه قطر در بیانیــه ای در خصوص 
نتیجه بخش بودن مذاکرات رفــع تحریم ها در دوحه ابراز 
امیــدواری کرد.وزارت خارجه قطــر همچنین تأکید کرد: 
»آمادگی کامل داریم تا فضای مناســب برای همه طرف ها 
در راســتای موفقیت آمیز بودن گفت و گوهای میان ایران و 

ایاالت متحده آمریکا فراهم می آورد.«

همزمان با نشست برجامی دوحه صورت گرفت 

تکرار یاوه گویی غرب از زبان گروه 7 نشست هایی برای عکس یادگاری 

 
رسانه های رژیم صهیونیســتی از برگزاری نشست 
هیأت این رژیم و ســه کشور عربی دیگر در منامه 
خبر دادند که پس از اجاس نقب صورت می گیرد.
نمایندگان بحریــن، امارات، مصــر، مغرب، رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا در این نشســت شــرکت 
می کنند. هدف از این نشست تدوین قوانین کاری 
و برنامــه دیدار کارگروه های کشــورهای مذکور و 
رژیم صهیونیســتی در خصــوص تقویت همکاری 
در زمینه آب، انــرژی، آموزش، اقتصاد و همکاری 
امنیتی منطقه ای عنوان شــده بود. در نهایت پس 
از این نشســت ادعا شد که کارگروه ویژه " امنیت 
منطقه ای " تشــکیل شده است که ریاست آن نیز 
بر عهده رژیم صهیونیســتی خواهد بود.  حال این 
ســوال مطرح است که این نشســت تا چه میزان 
کارآمدی داشــته و آیا ادعاهای مطرح شده عملی 
خواهد بود؟نگاهی به روند تحوالت منطقه نشــان 
می دهــد که رژیــم صهیونیســتی در کنار برخی 
کشــورهای عربی برآن بوده اند تا از ایجاد ساختار 
امنیتی جدید در منطقه ســخن بگویند و حتی از 
ناتوی خاورمیانه نام برده اند. آنها مدعی بودند که با 
سفر بایدن به عربستان ائتافی از شورای همکاری 
خلیج فــارس به همراه اردن و مصــر بعاوه رژیم 
صهیونیستی شــکل خواهد گرفت. این ادعاها در 
حالی مطرح شده که نگاهی به روند تحوالت نشان 
می دهد که از یک سو با سقوط کابینه بنت نخست 
وزیــر صهیونیســت ها عما این رژیــم در مرحله 
تشــدید تزلز ل ها و بحران های داخلی به ســر می 
برد و در منطقه نیز بســیاری از کشورها و ملت با 
تشکیل چنین ائتاف ادعایی مخالف می باشند. انها 
تاکید دارند که آمریکا از یک ســو دیگر آن قدرت 
ادعایی نمی باشــد که فرار آن از افغانستان نمودی 
از آن اســت و از سوی دیگر نیز رژیم صهیونیستی 
کانون بحران های منطقه اســت و نمی تواند نقش 

ناجی داشته باشد. 
مجموع این حقایق موجب شده تا در نهایت سران 
آمریکا رســما عنوان نمایند که طرح برای تشکیل 
ناتــو خاورمیانه ای ندارند. بر این اســاس می توان 
گفت که نشســت بحرین اقدامی صرفا تشریفاتی 
برای گرفتن عکس های یادگاری بوده است چرا که 
هیــچ کدام از حاضران در این نشســت از ظرفیت 
الزم بــرای ایفای نقش امنیتــی برخوردار نبوده و 
در عین حال اختافات میان طرفین چنان اســت 
که عمــا توان رســیدن به یک ائتــاف واحد را 
نخواهند داشت. در این میان جبهه مقاومت نیز بر 
پاسخگویی به هر ائتاف امنیت سوزی تاکید دارد 
کــه مولفه ای مهم در هراس حاضران در نشســت 

بحرین برای اجرای ادعای ائتاف می باشد.

نیمچه گزارش

علی تتماج

جنگ اوکراین و حاشیه های پر رنگ تر از متن 

 از جاه طلبی ناتو تا اعتراف مکرون 
به ناتوانی سعودی و امارات

بحران اوکراین در حالی بهانه ای برای نشســت ها و اجماع های ساختگی اروپا و 
آمریکا شــده است که همزمان حاشــیه های آن از متنهایش پر رنگ تر شده که 
دامنه آن از جاه طلبی های ناتو با چین هراسی و روس هراسی تا اعتراف مکرون 

به ناتوانی سعودی و امارات در تامین نفت و گاز غرب را در بر می گیرد. 
نشست سران ناتو در استپانیا از دیروز در حالی آغاز شده است که توسعه طلبی 
ناتو با واکنش چین همراه شــده اســت چنانکه ســخنگوی وزارت خارجه چین 
ضمن اشاره به اقدامات ناتو در اروپا که موجب آشفتگی بسیار در این قاره شده، 
گفت که این ائتاف نظامی باید به اظهارات تحریک آمیز خود برضد چین پایان 
دهد.»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری خود اعام 

کرد که ناتو باید از اظهارات تحریک آمیز خود برضد پکن دست بردارد.
در همین حال به باور یکی از اعضای فرانسوی پارلمان اروپا، ناتو بزرگترین تهدید 
برای صلح جهانی است، زیرا اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه و چین 

ســوق می دهد.»هروه جووین« عضو کمیته فرعی امنیــت و دفاع پارلمان اروپا 
)SEDE( پیش از نشســت سران ناتو که قرار است ۲۸ تا ۳۰ ژوئن )هفتم تا نهم 
تیرماه( در مادرید برگزار شود، گفت: به لطف پروپاگاندای گسترده ناتو، مشخص 
شده که سازمانی که زمانی از ســوی ]رئیس جمهور فرانسه[ امانوئل ماکرون به 
عنوان مرده مغزی توصیف شــد، در حال تبدیل شدن از یک اتحاد فرا آتانتیک 
به یک ساختار جهانی است. در این میان در ادامه سیاست های توسعه طلبانه ناتو  
اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن بازگو کردن شــروط این کشور برای موافقت 
با عضویت ســوئد و فناند در ناتو درباره تنش ها با یونــان اظهارنظر کرد.منابع 
رســانه ای در ترکیه گزارش دادند، رئیس جمهور این کشــور اعام کرد که سوئد 
و فناند اگر به دنبال عضویت در ناتو هســتند باید نگرانی های امنیتی ترکیه را 
در نظــر بگیرند. در این میان اما در چارچوب سیاســت های یک جانبه گرایانه و 
سوء استفاده از بحران اوکراین مجلس عوام انگلیس با اکثریت آرا به الیحه تغییر 
یکجانبه پروتکل ایرلند شــمالی در توافق برگزیت که بسیار مورد انتقاد اتحادیه 
اروپا است رای داد تا به این ترتیب یکی از موانع برای اجرای این طرح از سر راه 
برداشته شود.اما از سوی دیگر کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا بر لزوم 
تداوم مذاکرات با روســیه و شخص پوتین تاکید کرده و در این باره که در سایه 
سیاست های غرب روســیه به متحد چین تبدیل شود هشدار داد. از سوی دیگر 
در ادامه یارگیری غرب برای توجیه تحرکات ضد روسی برنامه جهانی غذا هشدار 

داد تهاجم روســیه به اوکراین جهان را در آستانه بحران مواد غذایی، سوخت و 
کود قرار داده است.برنامه جهانی غذا هشدار داده است تهاجم روسیه به اوکراین 
جهان را در آستانه یک بحران "سه گانه اف" )بحران مواد غذایی، سوخت و کود( 
قرار داده اســت و دســت کم ۳۴۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هســتند. 
در ادامــه ناتوانی غرب برای تامین انرژی طبق گزارش رســانه مطرح آمریکایی، 
مقام های ارشد دولت جو بایدن به منظور بازسازی روابط با ونزوئا بی سر و صدا 

به کاراکاس سفر کرده اند
.در این میان اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه در گفت وگو با جو بایدن 
همتای آمریکایی خود تصریح کرد، شــیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات 
به او اطاع داده اســت که کشورش و عربستان ظرفیتی برای افزایش تولید نفت 
ندارند.مکرون ادامه داد: رئیس امارات همچنین گفت که عربســتانی ها می توانند 
۱۵۰ )هزار بشــکه در روز( ظرفیت خود را افزایش دهند. افزودن ظرفیت تولید 
نفت برای عربستان به حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد. اما از سوی دیگر رئیس ارتش 
انگلیس در اظهاراتی تاکید کرد، وضعیت فعلی این کشور همچون وضعیت "زمان 
۱۹۳۷" اســت و باید به جهت دفع تهدید روسیه آماده "جنگ و پیروزی" باشد.

کشورهای »گروه هفت«، ۵ میلیارد دالر به امنیت غذایی در جهان با هدف جلب 
نظر کشورهای در حال توسعه که بیشتر دوست روسیه هستند، اختصاص دادند 

در حالی که خود عامل بحران هستند.

وقتی خاندان سلطنتی همچون قرون وسطی رفتار می کند 

اعمال نفوذ مخفیانه ملکه انگلیس بر قوانین
یک یادداشــت مربوط به دولت اسکاتلند که به دست نشــریه گاردین انگلیس 
رســیده، نشــان می دهد که "تقریباً به طور مسلم" به ســبب اعمال نفوذ ملکه 
انگلیس، پیش نویس یک ســری قوانین در این کشور مخفیانه برای اینکه تأیید 

الیزابت دوم را کسب کنند، دستخوش تغییر شده اند.
به نوشــته روزنامه گاردین، بر طبق یک مکانیســم مخفیانه مشهور به مکانیسم 
رضایت ملکه، او به طور معمول قوانین پیشــنهادی که ممکن اســت بر دارایی 
شــخصی و اختیارات عمومی اش تأثیر بگذارند از قبل مشــاهده می کند.در این 
مورد برخاف رویه شــناخته شده تر دیگری موسوم به موافقت سلطنتی )فرآیند 
تشــریفاتی مربوط به لحظه ای که یک الیحه به قانون تبدیل می شــود(، قبل از 
آنکه قانون مربوطه بتواند توسط پارلمان تصویب شود باید رضایت ملکه انگلیس 

را جلب کند.
تحقیقات گاردین در ســال گذشته میادی نشــان داد که این مکانیسم کسب 
رضایت ملکه مستمسک این شده که او در دهه های اخیر از آن برای البیگری های 
خصوصی با هدف اعمال تغییرات دلخواهش در یک ســری قوانین پیشــنهادی 

انگلیس استفاده کند. در اسکاتلند، جایی که در آن از این مکانیسم تحت عنوان 
مکانیسم "رضایت تاج" یاد می شود، تحقیقات گاردین توانست حداقل ۶۷ مورد 
را که در جریان آنها لوایح اســکاتلندی مربوطه توســط الیزابــت دوم از قبل از 

تصویب بررسی شدند، شناسایی کند.
نمایندگان ملکه انگلیس نخواستند بگویند که او سابقه چند بار درخواست برای 
اعمال تغییرات در لوایح در چارچوب این رویه را داشــته است. کاخ باکینگهام و 
دولت انگلیس اصرار دارند که این رویه "صرفاً فرمالیته" اســت و تاکید می کنند 
که ملکــه انگلیس از این رویه بــرای تغییر ماهیت پیش نویس لوایح اســتفاده 

نمی کند.
اما یک ســند داخلی اســکاتلندی که به تازگی به  دســت  آمــده و موضوع آن 
پاســخ به یک سؤال پارلمانی مطرح شــده در مورد چگونگی استفاده از فرآیند 
"رضایت تاج" تهیه شــده اســت، برای اولین بار صراحتــا اعتراف می کند که از 
این روش ممکن اســت برای تغییر قوانین با هدف رسیدگی به نگرانی های ملکه 
انگلیس اســتفاده شود.همچنین این سند تأیید می کند که وکای ملکه انگلیس 
ممکن اســت در مورد ماهیت لوایح با دولت اســکاتلند مذاکره کرده باشــند و 
اذعان می کند، "تقریباً به طور مســلم برخی از لوایح قبل از ارائه، به جهت رفع 
نگرانی های برآمده از پروســه کسب رضایت تاج دســتخوش تغییر شده اند"، به 
نحوی که حتی نمایندگان پارلمان اســکاتلند اطاعی از این که این لوایح برای 

این هدف دستخوش اصاح شده اند، پیدا نکردند.
این افشاگری بعد از آن گزارش می شود که نشریه گاردین در سلسله گزارش هایی 
فاش کرد که ملکه انگلیس چطور از امتیازات مربوط به دسترســی اش اســتفاده 
کرده تا بر وزرا برای تغییر دادن قوانین انگلیس به نفع خود و منافع شخصی اش 
و یا منعکس کردن نظراتش در بازه زمانی بین دهه ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۱ اعمال 
نفوذ کند.این رویه که در پارلمان های انگلیس، اســکاتلند و ولز به اجرا در آمده، 
حکم می کند که قوانین پیشــنهادی زمانی کــه الیحه ای بر اختیارات عمومی یا 
منافع خصوصی ملکه مانند اماک خصوصی او در بالمورال و ســاندرینگام تأثیر 
بگذارند، نمی توانند بدون تأیید ملکه اجرا شــوند. امــا منتقدان گفته اند که این 
رویــه مخفی به این حاکــم غیرمنتخب اجازه می دهد تا بــدون اطاع عموم از 
هرگونــه مداخله اش، تغییراتی را در قوانین اعمال کرده و به این ترتیب حفاظت 

از دارایی های خود را تضمین کند.
بر اساس این گزارش سال گذشته میادی، وکای ملکه انگلیس به طور مخفیانه 
با وزرای اســکاتلندی البی کرده اند تا با تغییر پیش نویس یک الیحه، یک زمین 
خصوصی وی را از مشــمولیت یک ابتکار بزرگ مربوط به کاستن از انتشار کربن 
معاف ســازند. این معافیت باعث می شــد که ملکه انگلیس تبدیل به تنها مالک 
خصوصی در اســکاتلند شود که مشمول الزام به تسهیل ساخت خطوط لوله های 

ویژه گرم کردن ساختمان ها با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نباشد.


