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یادداشت

عصر شکست لیبرالیسم

به صورت نظری میتوان تولد تئوری جهانی شــدن را به قرن پانزده میالدی
نســبت داد اما آنچه امروز به نام جهانی شــدن میشناســیم تا حدود بسیار زیادی
محصول تفکرات مبتنی بر عبور از دو جنگ جهانی و جنگ سرد ،شروع فعالیتهای
فضایی و به طور کلی وقایع قرن بیســتم دانست .مهمترین سازمانهای بین الملل
منجمله ســازمان ملل متحــد ،اتحادیه اروپا ،پیمان آتالنتیک شــمال ،اوپک و…
محصول همین دوره فکری هستند.
البته میان این پدیده و پدیده از خود بیگانگی یا الیه نیشن نیز مرز بسیار باریکی
قــرار دارد که در نگاهی واقع بینانه میتــوان اینگونه ادعا کرد که هر کجا دولتها
نیاز به جهانی شدن را احساس کردند ،برای همراه کردن مردم با این نیاز از مهره از
خود بیگانگی بر علیه مردم با اســتفاده از عنصر تبلیغات بهره بردند .به عنوان نمونه
در جریان حمله نظامی ایاالت متحده به عراق در ســال  ،2003عراقیهای مخالف
رژیم صدام حسین اخبار و تحلیلهای جنگ را از شبکه فاکسنیوز دنبال میکردند
و نگرش ایدئولوژیک مجریان این شبکه که تمام جنگ را در قابل نبرد میان خیر و
شر میدیدند ظاهرا تاثیری بر بینندگان عراقی آن نداشت!
سیاست جهانی شدن به دلیل ارجحیت قائل شدن برای ارزشهای بین المللی
نسبت به ارزشهای ملی ،به طور ناخواسته به سوی سیاست گذاری مبتنی بر نخبه
گرایی نیل کرد و به دلیل ساختار تئوری نخبه گرایی ،عوام فریبی یا دماگوئیسم نیز
به یکی از ابزار حیاتی ساختار کنونی قدرت در جهان تبدیل شد.
به طور منطقی نگرشــی که در مقابل عوام فریبــی قرار میگیرد ،نظریه عوام
گرایی یا پوپولیســم اســت که بر خالف تفکر عامه ،در تئوری دارای تفاوت زیادی
نسبت به عوام فریبی نیز میباشد .عوام فریبی به بیان استدالل و مغالطه به منظور
تحریک احساســات و هیجانات جمعی در جهت متقاعد کردم مردم به امری خالف
امور واقع اطالق میشــود ،در حالی که عوام گرایی نگرشیســت فلسفی در فلسفه
سیاســت که به طرفداری از عالیق مردم عامه در برابر نخبگان پرداخته یا حداقل
نمایــش پرداختن را اجرا میکند .بر اســاس آنچه ذکر شــد عموما در جهان غرب
عوام فریبی یک ابزار حکومتی محســوب میشــود و عوام گرایی ابزاریست برای
اپوزیسیون در مقابل پوزیسیونهای حاکم ،و دقیقا به همین دلیل است که هواداران
نهادگرایی بین المللی ،مخالفان خود را پوپولیسم مینامند.
پارامترهای شــکل دهنده نظم بین الملل قرن بیســتم و وقایع جهانی دارای
رابطــهای دیالکتیــک بوده که این مســئله باعث تغییر و تضعیف در ســاختار این
پارامترها شــده اســت ،به طور مثال میتوان به تغییر متوازنه قدرت در اکثر مناطق
جهان اشاره کرد که بر خالف قرون گذشته با سرعت بسیار زیادی صورت میپذیرد.
این اســتدالل به همان میزان که تاییدی ست بر تغییر نظم کنونی ،تاییدی ست بر
تاخیر واقع شدن نظم جایگزین و از این روی دوران گذار کنونی در نظام بین الملل
تــا حدودی طوالنی مدت خواهد بود و دقیقا در همین جاســت که اهمیت و نقش
پوپولیســم نمایان میشود.پوپولیسم به واقع مهمترین ابزار در دوران گذار نظام بین
الملل محسوب میشود و تا زمانی که نظم جایگزین بین الملل ساختار خود را شکل
دهد ،شاهد وقوع گسترده مردم گرایی و به تبع آن تضعیف پارامترهای جهانی شدن
و تئوریهای مبتنی بر لیبرالیسم ،و بروز سیاستهای مبتنی بر منافع ملی ،عموما در
چهارچوب تئوری واقعگرایی و انشعابات آن خواهیم بود.
پاورقی

قوانین عجیب کره شمالی

در کره شــمالی آموزش و پرورش رایگان است اما نود درصد از مطالب کتابها
در وصف مقام رهبری کره شمالی و پدرش و نیز دستاوردهای حکومت کمونیستی
اســت .بهداشــت و درمان هم رایگان است اما در بیمارســتانهایش هیچ نوع دارو
و امکاناتی وجود ندارد و بیماران صرفا برای مرگ و راحت شــدن از دســت زجر
کشیدنهایشــان به آنجا می روند .مردم کره شــمالی به ظاهر در مســکن های
رایگان زندگی می کنند اما خانه هایشــان به سلول انفرادی بیشتر شبیه هستند تا
منزل و مسکن یک انسان .هیچ کس حق داشتن ماشین شخصی را ندارد و هفتاد
درصد مردم برای مسافرتهایشــان از دوچرخه اســتفاده می کنند .همهء مردم کره
شــمالی موظف هستند که با یونیفرم رسمی از منزل خارج شوند و یا آنکه عالمت
خاصی را روی پیراهنهایشان نصب کنند تا به این ترتیب وزارت اطالعات و امنیت
کشورشــان بداند چه کســانی و با چه شغلها و موقعیتهایی در حال عبور و مرور در
کوچه ها و خیابانها هستند .در کره شمالی دو نوع پول رایج وجود دارد .یکی پولی
که مردم آن کشــور اســتفاده می کنند و یکی هم پولی که خارجی های مقیم آن
کشور موظفند خرج کنند .سیستمهای امنیتی کره شمالی معتقدند که به این شکل
می توان فهمید که چه کسی از دشمن و یا توریستهای خارجی پول گرفته یا با او
معامله کرده است  .مردم کره شمالی موظف هستند که هر روز و قبل از شروع کار
ابتدا در مقابل مجسمه های رهبر حکومتشان و پدر او تعظیم کنند و سپس به مدت
ده دقیقه به سخنرانی های ضد آمریکایی رئیس یا مدیر یا معلمشان گوش کنند و
بعد هم به مدت پنج دقیقه شــعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر دشمن بدهند و آنگاه
کارشان یا درسشان را آغاز نمایند .این برنامه پنجاه سال است که هر روز صبح در
سراسر کره شمالی اجرا می شــود .درآمد همهء مردم در کره شمالی یکسان است
و هر نفر معادل  ۴۸هزارتومان در ماه حقوق می گیرد  .ورزشــکاران کره شــمالی
قبل از اعزام به خارج از کشــور و حضور در مســابقات خارجی  ،ابتدا در کالسهای
عقیدتی و سیاسی شرکت می کنند و بعد خانواده هایشان به گروگان گرفته میشوند
تا فرزند ورزشکارشان به کره برگردد .اگر کسی برنگشت ،همهء عزیزانش را یکجا
تیرباران می کنند .وقتی هم برگشــت اجازهء دیدن هیچکس را ندارد و برای مدتی
طوالنی توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی کره شمالی بررسی میشود تا مشخص
گردد که در چند روزی که در کشــورش نبوده آیا مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار
گرفته اســت یا نه؟ کشور کره شمالی تنها یک وبسایت دارد! من بعدا دربارهء این
وبســایت و مطالبش (که به انگلیسی هم هســتند) نکات جالبی را خواهم نوشت.
مردم کره شــمالی معتقد هســتند که به دلیل اعتقادشان به کمونیسم و زندگی در
یک کشور کمونیستی ،خوشبخت ترین انسانهای روی زمین هستند .از نظر عموم
مــردم بدبخت و مفلوک و بی خبر از دنیای کره شــمالی مارکس و انگلس و لنین
و اســتالین ســازندگان تاریخ و تمدن بشری هســتند .آنها تحت تاثیر بمبارانهای
تبلیغاتی حکومتشــان بر این باور هســتند که رهبر سابقشان ( کیم ایل سونگ )
بعد از مرگش به خورشــید پیوسته و کار خوبی هم البته کرده است اما اگر رهبری
کنونی شان بمیرد نه تنها کره زمین بلکه منظومه شمسی نیز متالشی خواهد شد!
تنهاسایت کره شــمالی که توسط وزارت اطالعات و امنیت آن کشور اداره میشود
صراحتا به زبان انگلیسی نوشــته است که طبق کشف جدیدی که شده ،کیم ایل
ســونگ از همان ابتدا بخشی از خورشــید بوده! وقتی کیم ایل سونگ مرد ،مرکز
هواشناســی کره شمالی اعالم کرد به دلیل پیوســتن رهبر بزرگ و بنیانگزار کبیر
انقالب کمونیستی کره شمالی به خورشید ،درجهء حرارت خورشید و طبیعتا گرمای
جهان بطور ناگهانی باال رفته اســت! ســازمان حفاظت محیط زیست کره شمالی
نیز اعالم کرد گروهها و دســته های انبوه و بی شماری از پرندگان به طرز شگفت
انگیزی برای بنیانگزار انقالب شــکوهمند کمونیستی ادای احترام کرده اند  .در آن
زمان روزنامهء اطالعات چاپ تهران ایــن خبرها را عینا و به نقل از خبرگزاریها
منتشر کرد.
کوتاه از چهار گوشه جهان

سوریه دموکراتیک سیطره بر تمام شهر طبقه را اعالم کرد

به گزارش پایگاه الجزیره ،این نیروها با صدور بیانیه ای اعالم که بر سه منطقۀ شمالی
شــهر طبقه ســیطره یافته اند و به این ترتیب ،عناصر داعش را در ساختمان سد فرات به
محاصره درآورده اند.سیطرۀ نیروهای سوریۀ دموکراتیک بر شهر طبقه در چارچوب عملیات
«خشم فرات» انجام شده است که نیروهای یاد شده آن را با حمایت ائتالف بین الملی به
رهبری آمریکا برای بیرون راندن داعش از شهر رقه آغاز کرده اند.

باز هم گزافه
گویی عربستان
علیه ایران

به گزارش پایگاه اسکای نیوز عربی ،بن سلمان با اشاره به اینکه هیچ نقظۀ مشترکی میان ایران و عربستان نیست گفت« :چگونه می توان با آنان به تفاهم رسید؟ منطق ایران زمینه سازی
برای ظهور مهدی است که آن هم از طریق سیطره بر جهان اسالم محقق می شود».
جانشــین ولی عهد و وزیر دفاع عربســتان افزود« :هدف اصلی نظام ایران رسیدن به قبلۀ مسلمانان است .ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان جنگ شود ،بلکه ایران را میدان جنگ
خواهیم کرد».
او ،همچنین ،مدعی شد« :فکر افراط گرای ایران مانع گفتگو با تهران است».

سفر ظریف به پاکستان برای پیگیری حمله به مرزبانان
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار اســت روز
چهارشنبه در راس هیات بلندپایه سیاسی ،نظامی ،انتظامی
و امنیتی ،برای پیگیری حمله به مرزبانان ایرانی در میرجاوه
به پاکستان سفر میکند.
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران
ضمــن تائید این خبر گفته اســت که در این ســفر عالوه
بر پیگیری حادثه حمله بــه مرزبانان درباره راههای تامین
امنیت مرزهای دو کشور با مقامات بلند پایه پاکستان گفتگو
خواهیم داشت.
این ســفر یــک روزه در حالی صورت مــی گیرد که
وضعیت یکــی از مرزبانان ایرانی پــس از درگیری در مرز
میرجاوه در هاله ای از ابهام است.
روز گذشــته معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و
بلوچســتان ،اعالم کرد که “این مرزبان ایرانی اکنون اسیر
گروهک تروریستی و زنده است”.

بینالملل

این درحالیســت که پیش تر خبرگزاری های ایران از
“کشته شدن” این سرباز خبر داده بودند.
خبرگزاری صدا وســیمای جمهوری اسالمی در خبری
به نقل از محمد تقی ایرانی ،معاون سیاسی امنیتی استاندار
خراســان شمالی اعالم کرده بود که جسد یک سرباز ایرانی
که در حادثه اخیر مرزی مجروح و ســپس کشــته شده به
ایران تحویل داده شده است.
در پــی این حادثه حســن روحانــی ،رئیس جمهوری
ایــران در نامه ای خطاب به نواز شــریف ،نخســت وزیر
پاکســتان ،ضمن ابراز تاســف از این حملــه گفته بود ،که
در جهــت ارتقــاء روابط میان دو کشــور انتظــار می رود
عامالن این “حمله تروریســتی” تحــت پیگرد قانونی قرار
گیرند.
پس از این حمله ،وزارت خارجه ایران ،ســفیر پاکستان
در تهران را نیز احضار کرد.

دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

براساس این ارزیابی ها ،محمود عباس و اطرافیانش از
موضوع هایی که دونالد ترامپ در دیداری که قرار است روز
چهارشنبه در کاخ سفید انجام گیرد اطالع ندارند.
این پایگاه خبری اســرائیلی تأکید کــرد دیدار محمود
عباس از آمریکا در حالــی انجام می گیرد که وی با چندین
مشکل و چالش داخلی در فلسطین مواجه است که در صدر
آنها ،کاهش محبوبیت وی در میان فلســطینی ها قرار دارد.
عالوه بر آن ،می توان به رویارویی رو به گســترش عباس و
جنبش حماس اشــاره کرد؛ جنبشی که نوار غزه را در کنترل
خود دارد.
محمود عباس امیدوار است ترامپ ،درباره چندین موضوع
از جمله اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی،
تل آویو را تحت فشار قرار دهد که موفقیت وی در این زمینه،
باعث تقویت جایگاهش در میان فلسطینی ها خواهد شد.
براســاس ارزیابی و تحلیل صهیونیســت ها ،از جمله
مســائلی که پس از دیدار ترامپ با محمــود عباس وضوح
بیشــتری خواهد یافت موضع آمریکا درباره راه حل تشکیل

دو کشور در سرزمین فلسطین است.
ترامــپ در دیدار مــاه فوریه خود با بنیامیــن نتانیاهو
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،هیچ گونه نشانه ای مبنی بر
پایبندی اش به راه حل برپایی دو کشور در سرزمن فلسطین
با هدف پایان دادن به بحران و حل این قضیه ،از خود نشان
نداد .اما نبایــد فراموش کرد ترامپ از آن زمان تاکنون بارها
موضعش را تغییر داده است.
از این رو ،مقامات فلســطینی ،از انتظارات اندکی درباره
نتایج دیدار محمود عباس با دونالد ترامپ سخن می گویند .از
سوی دیگر ،محافل سیاسی اروپا از ناامیدی فلسطینی ها قبل
از برگزاری این دیدار درباره نتایج آن ،خبر داده اند.
مقامات مذکور پیش بینی کردند ترامپ از محمود عباس
درخواســت اتخاذ برخی اقدامات را مطرح کند که در صورت
اجرایی کردن آنها از سوی ابومازن به منزله خودکشی سیاسی
وی تلقی شــود .از جمله این خواسته های محتمل می توان
به تالش برای پایان دادن به "تبلیغات علیه اســرائیلی ها" و
همچنین کاهش حقوق خانواده های اسرا و شهدای فلسطینی

اشــاره کرد.این پایــگاه در پایان گزارش خود آورده اســت
براساس تحلیل اسرائیلی ها ،بازگشت محمود عباس پس از
دیدار از واشنگتن بدون قانع کردن ترامپ به تحت فشار قرار

ژیرینفسکی:

واشنگتن از کره شمالی میترسد

والدیمیرژیرینفســکی در اجتماع مقام های حزبی و هواداران
حزب لیبرال دمکرات روسیه به مناسبت روز جهانی کارگر در مسکو،
افزود :دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به این دلیل
پیروز شــد که مردم از احزاب کهنه ،بیکاری و بیچارگی به ســتوه
آمدهانــد .وی در باره وضعیت آمریکا و کارنامه ترامپ نیز اظهار کرد
که وی وعده های انتخاباتی خــود را برای مبارزه با فقر ،بیکاری و
نابرابریهای اجتماعی از یاد برده و افزایش توانمندی نظامی و قدرت
نمایی در عرصه بین المللی را در اولویت قرار داده است.
نماینده دوما افزود :بسیاری در آمریکا از وضعیت کنونی کشور
و زندگی سخت خود خسته شده اند و بیش از  40میلیون فقیر کوپن
غذا و مواد غذایی دریافت می کنند.
ژیرینفسکی گفت :بســیاری در آمریکا از اینکه به ترامپ رای
دادند ،پشیمان هستند و محبوبیت وی در  100روز نخست حکومت،
پایین ترین سطح در چند دهه اخیر بین رئیسان جمهوری این کشور
است.
رهبر حزب لیبرال دمکرات روسیه تاکید کرد :آمریکا با وجود این
شرایط ،همچنان در سطح بین المللی قدرت نمایی می کند و زور و
توانایی نظامی خود را در برابر کشورهای نه چندان بزرگ به نمایش
می گذارد و به رخ جهانیان می کشد.
وی به عنوان مثال به لشکرکشــی های آمریکا به سواحل کره
شمالی اشاره و این اقدام را محکوم کرد و شکست خورده خواند.
ژیرینفسکی گفت :امروز اینگونه اقدامات و قدرت نمایی ها برای

جهانیــان و تهدید با احکام دادگاههای آمریکا که به شــیوه معمول
واشنگتن تبدیل شده ،بیهوده و بی فایده است.
رهبر حزب لیبرال دمکرات روســیه افزود :پیونگ یانگ نشان
داده که در باره دمکراســی آمریکایــی چه فکر می کند و مردم کره
شــمالی با همبستگی و انســجام در برابر خصومت طلبی واشنگتن
متحد شده اند.
ژیرینفســکی در پایــان گفت که آمریکا تاکنــون هیچگاه در
جنگ افروزی ها پیروز نشده است و نیروهای این کشور در عراق و
افغانســتان شکست خوردند و در سوریه نیز سیاست های کاخ سفید
نتیجه ای نداشته است.
سومین شهروند آمریکایی در کره شمالی بازداشت شد

خبرگــزاری دولتی کره شــمالی تایید کرده که یک شــهروند
آمریکایی در این کشور به اتهام 'ارتکاب اقدامات خصمانه' بازداشت
شده است.کیم سانگ-دوک مشــهور به تونی کیم هنگامی که در
صدد خروج از کره شــمالی بود در فرودگاه پیونگ یانگ در روز ۲۲
آوریل بازداشت شد
خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته که آقای کیم 'با اقداماتش
درصدد براندازی جمهوری دموکراتیک خلق کره' بوده است.
گفته شده که آقای کیم تا یک ماه پیش از بازداشتش در دانشگاه
علم و فنآوری پیونگ یانگ در رشته حسابداری تدریس میکرد
خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته که این شهروند آمریکایی در
بازداشت و تحت بازجویی است.
این دانشگاه توسط مســیحیان انجیلی خارج از کره شمالی در
سال  ۲۰۱۰افتتاح شده و گفته میشود شماری از اعضا هیات علمی
آن شــهروندان آمریکایی هستند.کیم سانگ دوک سومین شهروند
آمریکایی است که در دوران اوج تنشهای نظامی و دیپلماتیک میان
کره شمالی و آمریکا بازداشت میشود.
آمریــکا از آمادگــی بــرای دفــاع از کــره جنوبــی در برابر
حملــ ه کره شــمالی خبــر داده و در مقابــل کره شــمالی که در
واکنــش بــه چنیــن حملهای،بــه آمریــکا حمله اتمــی خواهد
کرد.

دانمارک ورود شش روحانی و مبلغ مذهبی به خاک خود را ممنوع کرد

دانمارک ورود پنج روحانی مســلمان و یک مبلغ مســیحیت
انجیلی (اونجلیسم) را بخاطر آنچه آنرا «نفرت پراکنی» از سوی این
شش نفر خواند به خاک خود محروم کرد .دولت دانمارک این افراد را
تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی قلمداد می کند.
اعمال این ممنوعیت و محرومیت پس از به تصویب رســیدن
قانونی در سال گذشته میالدی عملی می شود .این قانون به دولت
اجاره می دهد تا مانع ورود اشــخاص مذهبی به دانمارک شود که از
دید دولت این کشور تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی می شوند.

این چهره های مذهبی که ورودشــان به دانمارک ممنوع شده
تبار آمریکایی ،جامائیکایی ،عربستانی و سوری دارند.
نفر پنجم تری جونز نام دارد و از فلوریدای آمریکاســت که در
سال  ۲۰۱۰میالدی توجه دنیای اسالم را با تهدید به سوزاندن قرآن
به خود جلب کرد.دانمارک در ســال  ۲۰۰۵میالدی بدنبال منتشــر
شــدن کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان در این کشور هدفی برای
اسالمگرایان افراطی شد .انتشار این کاریکاتورها تظاهرات گسترده
در برخی از کشورهای مسلمان را بدنبال داشت.

ملکه انگلیس پارلمان را منحل میکند!
خبرگــزاری رویتــرز اعــام کــرد بــه زودی فرمــان ملکــه برای
انحــال پارلمان صادر خواهد شــد کــه در آن موعد برگــزاری انتخابات
پارلمانــی آینــده در تمامــی  650منطقه در کشــور انگلیــس و نیز زمان
سخنرانی ملکه در پارلمان جدید که بر اساس سنت مصادف با نخستین روز
فعالیت رسمی آن است اعالم خواهد شد.
پارلمان انگلیس قبال از ترزا می ،نخســت وزیر ،خواســته بودروز هشتم
ژوئن آینده ،انتخابات زودهنگام برگزار کند.

دادن اســرائیل برای متوقف کردن کامل بنای شهرک های
صهیونیست نشــین تأثیر فراوانی بر وضعیت داخلی وی در
میان فلسطینی ها خواهد داشت.

مخالفت میانمار با تحقیق بین المللی درباره کشتار مسلمانان

فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آن سان سوچی
نخست وزیر میانمار در بروکسل گفت :شورای حقوق بشر سازمان ملل با مصوبه ای موافقت کرد که به از بین بردن
شک و تردیدها درباره ادعای قتل و شکنجه و تجاوز جنسی در میانمار کمک خواهد کرد.
براساس این مصوبه ،شورای یاد شده کمیته بین المللی حقیقت یابی را به میانمار خواهد فرستاد.
موگرینی گفت :این کمیته روی اثبات واقعیت درخصوص گذشته تمرکز خواهد داشت و فکر می کنم که این
امر می تواند به اثبات حقایق کمک کند.
اما نخست وزیر میانمار که جایزه صلح نوبل را گرفته است ،گفت :معتقد نیستیم که این مصوبه با آنچه عمال
در میانمار روی داده است ،همگام باشد .میانمار فقط توصیه های هیئت مشورتی جداگانه به سرپرستی کوفی عنان
دبیرکل اسبق سازمان ملل را خواهد پذیرفت.
سازمان ملل در گزارش ماه گذشته خود با استناد به مصاحبه با  220نفر از اقلیت مسلمان روهینگا در میانمار
آورده است :نیروهای امنیتی میانمار مرتکب تجاوز جنسی و کشتار گروهی شده اند که در سطح جنایت علیه بشریت
و پاکسازی نژادی قرار می گیرد.

گراهام :تحریمهای روسیه را به طرح تحریم ایران میافزایم

به نقل از وبســایت روزنامه «هیل»؛ لیندسی گراهام ،ســناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی
اعالم کرد میکوشد پیشــنهادهای مرتبط با تحریم روسیه را به طرح سنا درباره تشدید فشارهای مالی و
اقتصادی بر ایران بیفزاید .پیشتر قرار بود ســنای آمریکا طرحی جداگانه را برای تشــدید فشار بر روسیه
تصویب کند؛ اما بررسی آن برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.
گراهام سهشنبه عصر به خبرنگاران گفت« :خوشحالم درباره تحریمهای ایران کاری انجام میدهیم.
اما اگر این طرح به تصویب کمیته مرتبط برسد ،قصد دارم تحریمهای روسیه را نیز به آن اضافه کنم».
پس از آن که باب کورکر ،رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی ســنا روز سهشنبه به خبرنگاران
گفت کمیتهاش درباره روسیه در آینده نزدیک طرحی را تصویب نمیکند ،هواداران تشدید فشار بر روسیه
در سنا به دنبال راهی دیگر برای دستیابی به هدف خود هستند.
جان مککین ،سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونا نیز گفته است وی ،سناتور گراهام و سایر سناتورها
به دنبال راهی برای اعمال تحریم بر ضد روسیه از طریق سایر روشهای موجود در سنا هستند.
ســناتورها از هر دو حزب میکوشــند به ادعای مداخله روســیه در ســوریه ،اوکرایــن و انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا تحریمهایی را بر ضد مسکو اعمال کنند .همچنین انتظار میرود سناتورها پیش
از پایان ماه می (تا اواسط خرداد) به طرح تحریم ایران رأی دهند.

واکنش روسیه به ادعای استفاده از «بمب ساخت شوروی» برای حمله شیمیایی در سوریه

ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد :بمب های شیمیایی خاب  250 -که سازمان دیده بان
حقوق بشر از بکارگیری آن در سوریه خبر داده است ،نَه حاوی گاز سارین است و نَه به خارج روسیه صادر شده است.
بمب ساخت شوروی
کناشنکوف در واکنش به گزارش دیده بان حقوق بشر که مدعی پیدا شدن ترکش های یک ِ
در منطقه خان شیخون سوریه است ،گفت :بمب خاب –  250به خارج روسیه صادر نشده است و این نوع بمب در دهۀ
شصت قرن گذشته نابود گردید.کناشنکوف افزود :این بمب ها به گونه ای طراحی نشده اند که حاوی گاز سارین باشند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت  :یک ماه کامل از زمان حملۀ شیمیایی به خان شیخون می گذرد و در این مدت
هیچ یک از نمایندگان آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و حتی سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی هیچ مدرک ملموسی
به ما ارائه نکرده اند و ما فقط در شبکه های اجتماعی شایعات و ادعاها را می بینیم که کارشناسان حتی کارشناسان
غربی این شایعات و ادعاها را رد می کنند.
کناشــنکوف گفت  :مساله دیگر اینکه هیچ یک از کارشناسان ســازمان منع گسترش سالح های شیمیایی یا
کشورهای غربی از منطقه خان شیخون دیدن نکرده است.

حماس 24ساعت به اسرائیل مهلت داد

گردانهای عزالدین القسام به صهیونیستها در خصوص عدم موافقت با درخواست اسرای فلسطینی در بند این
رژیم هشدار دادهاند.
گردانهای قسام تهدید کردهاند در صورت عدم موافقت رژیم صهیونیستی با مطالبات زندانیانی که در زندانهای
اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدهاند ،به ازای هر یک روز تأخیر از طرف این رژیم 30 ،اسیر فلسطینی را به لیست تبادل
اسرای خود اضافه خواهد کرد.
این گردانها از مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری خواست روز چهارشنبه در حمایت از اسرای فلسطینی دست
به تظاهرات بزنند.
 1500اسیر فلسطینی از  11روز پیش بنا به دعوت مروان البرغوثی از رهبران جنبش فتح که به حبس ابد محکوم
شده است ،در اعتراض به شرایط بد زندان اعتصاب غذا کردهاند.
قضیه اســرای فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی از مهمترین مسائل فلسطین طی  50سال گذشته
بوده است.به گفته مسئوالن فلسطینی بیش از  850هزار فلسطینی طی  50سال گذشته توسط نظامیان صهیونیست
بازداشت شده و اکنون نیز بیش از  6هزار نفر در زندانهای این رژیم بسر میبرند.

