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کورشد

تحلیل روز

اوکراین-غزهومعیارهایدوگانه
سیدرضا میرطاهر -مسئول سیاست خارجی
اتحادیهاروپااذعانکردکشورهایغربیمعیارهای
دوگانهایدرقبالمسائلبینالمللیدارند«.جوزپ
بورل»درپاسخبهسوالیدربارهموضعگیریاتحادیه
اروپا در قبال مردم اوکراین و نوار غزه ،با اذعان به
اتخاذ استاندارد دوگانه ،انگشت اتهام را به سمت
آمریکا نشانه گرفت.بورل گفت« :اغلب بابت اتخاذ
استانداردهای دوگانه مورد انتقاد قرار میگیریم.
اما سیاستهای بینالمللی تا حد زیادی به اِعمال
استانداردهایدوگانهمربوطاست.ماازمعیارهای
یکسانی بــرای همه مسائل استفاده نمیکنیم.
حمایتازاوکراینعلیهروسیهبرایکشورهایغربی
یک «ضرورت اخالقی» است ».با اینحال او درباره
غزهگفت«:حلمسائلمردمیکهدریکزندانروباز
به اسم غزه گرفتار هستند در اختیار اتحادیه اروپا
نیست».در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا بر این باور است که غرب بر مبنای منافع خود
در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی به تصمیم
گیریواتخاذمواضعمیپردازدومعیارهایواحدی
دربارهاینمسائلندارد.براینمبناباتوجهبهاینکه
روسیهباتهاجمبهاوکراین،منافعاساسیامنیتیو
سیاسیوژئوپولیتیکیکشورهایناتوراتهدیدمی
کند ،نه فقط شدیدترین مواضع علیه آن اتخاذ می
شود بلکه اروپا در کنار آمریکا بی سابقه ترین تحریم
ها را علیه مسکو اعمال و به منظور پیروز نشدن
روسیه در جنگ اوکراین باالترین حجم کمک های
نظامی و تسلیحاتی را در شش ماه اخیر برای دولت
کی یف ارسال کرده اســت.از نگاه اروپایی ها این
ضرورت حتمی است که روسیه در جنگ اوکراین
پیروزنشود.ازدیدگاهویحمایتکشورهایغربی
از کییف «ضرورتی اخالقی» دارد .به همین دلیل
بورل تاکید می کند که آمریکا و اتحادیه اروپا در باره
این موضوع «همکاری مطلق» داشتهاند.اما وقتی
نوبت به مسئله فلسطین به ویــژه وضعیت وخیم
مردممظلومباریکهغزهمیرسدکهحدود 15سال
استدچارمحاصرهکاملازجانباسرائیلهستند
وهموارههدفحمالتوحشیانهرژیمصهیونیستی
قرارمیگیرندمسئلهفرقمیکندوبورلازاتحادیه
اروپادراینبارهسلبمسئولیتکردهوآنرابهعهده
آمریکامیگذارد.

خبر متفاوت
ذبـــــح آهـــــو و طــبــخ
غـــــذا رو بــــه روی
مجلس ملی عــراق/
معترضان روزهاست
در مــجــلــس عـــراق
تحصن کرد هاند و از
بیرون مجلس برای
متحصنین غذا آماده میشود.

قاب بین الملل

ساخت دیوار برلین  ۶۱ساله شد /دیوار برلین
پس از جنگ جهانی دوم عامل جدا شدن شرق
برلین از غــرب آن بــود.ایــن دیــوار تا زمــان فرو
ریختن آن در ســال  ،۱۹۸۹نمادی از جنگ
سرد به شمار می آمد.این دیــوار مناطق تحت
کنترل فرانسه ،انگلیس و آمریکا را از منطقه
تحت کنترل شوروی جدا می کرد.برخی اخبار
حکایت از آن دارد که بیش از  ۱۰۰نفر هنگام
عبور از دیوار برلین جان خود را از دست دادند.

سخنگویسلمانرشدی نویسندهمرتداعالمکردکهاوپساز
ساعتهاعملجراحیازطریقدستگاهتنفسمصنوعینفس
میکشدوتوانتکلمندارد.یکچشمخودراازدستدادهوکبدش
نیزآسیبدیدهاست.ضارب«رشدی»کیستواهلکجاست؟

کامیار-نویسندهمرتدکتابآیاتشیطانیکهبه
ساحتپیامبراسالم(ص)اهانتکردهبود،پس
از  34سال به تیغ عدالت سپرده شد«.سلمان
رشدی»کهدرمراسمیرویصحنههدفحمله
وضرباتپیاپیچاقوقرارگرفت،قادربهصحبت
کردن نیست و احتما ًال بینایی یک چشم خود را
نیزازدستخواهدداد«.اندروویلی»مدیربرنامه
کتابهای رشدی در ایمیلی نوشت :رشدی زیر
دستگاه ونتیالتور قرار دارد.احتما ًال بینایی یک
چشم خود را از دست میدهد ،اعصاب بازوی
او از کار افتاده و کبدش به دلیل ضربه چاقو
آسیبدیدهاست.
▪ ضاربرشدیاهلکجاست؟

همزمان«،علیقاسمتحفه»یکیازمقاماتمحلی
توگو با
منطقه «یارون» در جنوب لبنان ،در گف 
پایگاه خبری «النشره» گفت که «هادی مطر»
ضارب «سلمان رشدی» نویسنده مرتد و موهن
به ساحت پیامبر گرامی اســام (ص) اصالت
لبنانی دارد.تحفه در این باره گفت« :پدر و مادر
هادی مطر جوان که نویسنده [موهن] سلمان
رشدی را با چاقو زد ،اهل منطقه یارون هستند
اماهادیدرآمریکابهدنیاآمدهودرآنجازندگی
کرده و اصال به لبنان نیامده است».پیش از این،
فرماندهیپلیسنیوجرسیدرآمریکااعالمکرده
بود که جوانی  ۲۴ساله به نام هادی مطر ساکن
ایالت نیوجرسی به سلمان رشدی با سالح سرد
حملهکردهاست.دادستانیمنطقهچاتوآکوادر
نیویورک،هادیمطرضاربسلمانرشدیمرتد

رابهتالشبرایقتلدرجهدومتهمکرد.
▪حمایتسرانغربیازنویسنده ُمرتد

حادثه حمله به سلمان رشدی نویسنده مرتد
سرانغربرادرشوکفروبردهوآنانبدوناشاره
به گستاخیها و هتاکیهای سال های گذشته
اوبهساحتمقدسپیامبراسالم(ص)درکتابی
موهنازویحمایتکردند.رئیسجمهورفرانسه
در توئیتی نوشت :مبارزه او(سلمان رشدی)
مــبــارزهای جهانی و مبارزه ماست .امــروز ،ما
بیش از هر زمان دیگری در کنار او (و مبارزهاش)
هستیم!بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس
نیزضمنابرازانزجارازجراحترشدیدرصفحه
توئیتر خود ابراز امیدواری کرد که این نویسنده
هندیتبار بهبود یابد.جیک سالیوان مشاور
امنیت ملی کاخ سفید نیز در بیانیه ای مختصر
نوشت:همگی ما در دولت هریس – بایدن برای
بهبودیسریعویدعامیکنیم.
▪فضاسازیرسانهایعلیهایران

اگرچه ممکن است حمله به سلمان رشدی
و سوء قصد ادعایی به جان بولتون در شرایط
کنونی با هدف اتهامزنی به ایران انجام شده
باشد و در این کار پای سازمان های اطالعاتی
آمریکا و رژیم صهیونیستی در میان باشد ،در
این صورت مشخص میشود که با وجود تدابیر
شدید امنیتی چنین شخصیت هایی میتوانند
قربانی سیاست های جاه طلبانه آمریکا شوند
و فرقی نمیکند ایــن افــراد از چه جایگاهی

برخوردار هستند.برای مثال محمد مرندی،
مشاور تیم مذاکرهکننده ایران در توئیتی نوشته
بود:من برای نویسندهای که به نفرتپراکنی
و اهــانــت علیه اســام و مسلمانان اشتغال
دارد اشــک نمیریزم .او بازیچه قدرتهای
امپراتوری است که خودش را به عنوان نویسنده
پسااستعمار جا زده است.اما آیا عجیب نیست
که با نزدیک شدن به توافق محتمل هستهای،
آمریکا ادعاهایی را دربــاره حمله به «بولتون»
مطرح کرده و بعد این اتفاق رخ میدهد؟ رضا
نصری،کارشناسسیاستخارجی نیزنوشت:
حال تماشا کنید چگونه البی طرفدار اسرائیل
و مخالف برجام حمله به سلمان رشدی را به
ایران و سپس به توافق هستهای نسبت خواهد
داد! کام ً
ال محتمل است «دسیسه»های اخیر

علیه علینژاد ،بولتون ،پومپئو و (االن) رشدی
توسط سیستم اطالعاتی اسرائیل برای تخطئه
دیپلماسی سازمان دهی شده باشد.در مقابل
ابوالفتحکارشناسسیاسینیزنوشت:براساس
نظریه «اثر پروانه ای» در جهان ،هر چیزی به هر
چیزی می تواند ربط داشته باشد از جمله آینده
برجام و حمله به سلمان رشدی.اما موضوع
حمله به سلمان رشدی بزرگ تر از آن است که
برای برهم زدن برجام ،به اجرا گذاشته شده
باشد .برای ضد برجامیان ،اتفاقات به مراتب
کوچک تر هم کفایت می کند .عبدا ...گنجی،
فعال سیاسی نیز درباره حمله به سلمان رشدی
گفت :ضــارب هیچ ارتباطی با ایــران نــدارد .
اگر مسلمانی فضا را مناسب دید فتوای امام را
اجرا میکند؛ کاری به برجام و امثالهم ندارد،
اجازهای هم الزم نیست.سلمان رشدی در سال
 ۱۳۶۷کتابموهن«آیاتشیطانی»راکهسراسر
توهین به پیامبر اسالم (ص) بود ،منتشر کرد که
خشم مسلمانان جهان را برانگیخت.در پی این
اقدام موهن سلمان رشدی ،او ناچار به زندگی
پنهانی تحت تدابیر شدید امنیتی شد و از آنجا
که دولت انگلیس زمینه انتشار این کتاب اهانت
آمیز را فراهم کرده بود ،با صرف هزینه های گزاف
مسئولیت حفاظت از جان او را برعهده گرفت و او
بارها ناچار به تغییر محل اقامت خود شد.

فراخبر
پیامهایمجازاتسلمانرشدی
جواد نیکی ملکی-عملیات مجازات سلمان رشدی ابعادی پیچیده دارد اما در تحلیلی اولیه و
بر اساس ظاهر می توان گفت-1:مجری عملیات حرفهای نبوده؛ پیام :هر فرد عادی می تواند
مجری عملیات مجازات بعدی شود -2 .او جوان است و پس از حکم ارتداد رشدی زاده شده؛
پیام:عملیاتمجازاتآرمانیاستکهنسلبهنسلامتداددارد -3.عملیاتدرنیویورک،یکیاز
امنیتیترینشهرهایآمریکاانجامشدهنهمحلزندگیفالکتبا ِررشدی؛پیام:عملیاتمجازات
بعدی هرجایی می تواند رخ دهد ،مثال مارئهالگو در فلوریدا ،تلآویو یا-4...زمان عملیات پس
ِ
همزمانی این
مجازات مجرمان ،دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد-5.
از  ۳۴سال ،پیام:
ِ
عملیاتباشایعهبیاساسومضحکترورجانبولتونومذاکراتبرجامیقابلتأملاست؛البته
اهمیت راهبردی و تاریخی این عملیات فراتر از این مالحظات بیمورد است-6.سرویسهای
توان حمایت از مهرههای متعدد خود را ندارند ،بهویژه اگر آن مهرهها
غربی و صهیونیستیِ ،
سوخته باشند-7.این عملیات اگر کار سرویس غربی یا صهیونیستی باشد ،اوال مجبور شدهاند
فتوای بر زمین مانده را به دست خودشان عملی کنند ،ثانیا مزدوران شان دایم از قربانی شدن به
دست ارباب هایشان خواهند ترسید.

3
پیشخوان بین الملل
ع ــک ــس یــــک روزنــــامــــه
فــرانــســوی «لومانیته»
افــغــانــســتــان«یــک ســال
بـــنـــدگـــی»«از زمــــان به
دســــت گــرفــتــن قـــدرت
در  ۲۴م ــرداد ،۱۴۰۰
طالبان اصــول اخالقی
و سیاسی خود را تحمیل کرد ».در آستانه یک
سالگی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان،
شماری از فعاالن زن افغان نیز به خیابان آمدند،
اما با شلیکهای هوایی نیروهای طالبان مواجه
شدند.این زنان شعارهای «کار ،نان و آموزش» و
«عدالت عدالت ،خستهایم از جهالت» سر دادند.

چهره روز
وکـــیـــل مـــدافـــع گـــرهـــارد
شــرودر ،صدراعظم پیشین
آلمان اعالم کرد که موکلش
از بــونــدســتــاگ ،پــارلــمــان
ف ــدرال ایــن کشور بــه دلیل
محروم کــردن وی از برخی
امتیازهایشبهعنوانرئیسپیشیندولتفدرال
شکایت کرده است .گرهارد شرودر طی ماههای
گذشتهوبهدنبالتهاجمنظامیروسیهبهاوکراین
به دلیل ارتباط نزدیکش با والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه تحت فشار قرار گرفته بود.
پارلمان فــدرال آلمان در همین راستا سه ماه
پیشتصمیمگرفتکهگرهاردشرودرراازبرخی
امتیازهایشازجملهدفتریکهدربوندستاگدر
اختیارشقرارگرفتهبودمحرومکند.

نمای روز

مــردی در شهر سانتیاگوی شیلی نسخه ای
از پیش نویس قانون اساسی جدید شیلی را
در مقابل ک ــاخ ریــاســت جــمــهــوری المــونــدا
دریافت میکند .مردم شیلی سه هفته دیگر
در همهپرسی تصویب یا رد پیشنویس قانون
اساسی جدید به پای صندوق های رای خواهند
رفت /.خبرگزاری فرانسه

