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تحلیل روز

فرافکنیهایجودرسازمانملل
سیدرضا میرطاهر -جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکادرسخنرانیاشدرهفتادوهفتمینمجمع
عمومیسازمانمللبهمسائلمختلفیاشارهکرد
وموضعواشنگتنرادربارهآنهابیانکرد.یکیاز
مسائلی که وی به آن پرداخت مسئله حقوق بشر و
وضعیت آن در نقاط مختلف جهان از جمله ایران
افغانستان و میانمار بــود .بایدن مدعی شد که
کشورش «همواره از حقوق بشر در داخل آمریکا
و در اقصی نقاط جهان» دفاع خواهد کرد .او در
این سخنرانی تاکید کرد که ایاالت متحده از حق
همه انسانها برای بیان اعتراضشان به شکل
مسالمتآمیز نیز دفــاع میکند.موضع بایدن
درباره دفاع از حقوق بشر در حالی ابراز شده که
ایاالت متحده یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق
بشر در جهان به شمار می رود .به رغم شعارهای
مطرح شده از جانب دولت آمریکا در زمینه رعایت
حقوق بشر و حفاظت از حقوق و آزادی های فردی
و اجتماعی و حقوق شهروندی در ایــن کشور ،
عملکرد دولت آمریکا در زمینه مسائل مختلفی
مانندبرخوردهایخشنوغیرانسانیوتبعیضآمیز
بابومیان،اقلیتهاوسیاهپوستان،برخوردهایغیر
انسانیباپناهجویانازجملهجداکردنفرزنداناز
والدینآنها،خشونتبیحدوحصرپلیسآمریکا
بارنگینپوستان،وضعیتزندانیان،تجاوزبهحریم
خصوصی و بسیاری مــوارد دیگر نشان دهنده
ادعاهای دروغ واشنگتن در زمینه دفاع از حقوق
بشر است .مسئله دیگری که بایدن در سخنرانی
خود به طور مفصل مطرح کرد انتقاد از روسیه
به دلیل حمله به اوکراین بــود .وی در بخشی از
سخنرانیاشمدعیشدکهمسکوباتهاجمنظامی
بهخاکاوکراینمنشورسازمانمللرا«بیشرمانه»
نقض کرده و بنیان سازمان ملل را هدف گرفته
است.وی با انتقاد از تصمیم روسیه برای برگزاری
همهپرسی درباره الحاق مناطق اشغالی اوکراین
بهخاکخودگفتکهکرملیندرصدداستتاحق
موجودیت اوکراین به عنوان کشوری مستقل را از
بینببردوازجامعهبینالمللخواستباقاطعیتاز
مقاومتاوکرایندربرابرتجاوزخارجیدفاعکند.
رئیسجمهوریآمریکاهمچنینبرپاسخگوکردن
روسیه در زمینه ارتکاب هرگونه جنایت جنگی
در اوکراین تاکید کرد.بایدن در حالی به انتقاد
از تهاجم روسیه به اوکراین پرداخته که ظاهرا
توجهی به سابقه و کارنامه مداخله های فاجعه بار
آمریکادردیگرنقاطجهاندرهشتادسالگذشته
نــدارد .ایــاالت متحده در دوره جنگ سرد جنگ
ها و حمالت مختلفی را انجام داد که از جمله مهم
ترین آن ها جنگ ویتنام بود .در دوره پسا جنگ
سردنیزآمریکاپسازواقعه 11سپتامبر2001به
بهانه مبارزه جهانی با تروریسم به افغانستان و به
بهانه وجــود سالح های کشتار جمعی به عراق
حمله کرد و هزاران نفر را به خاک و خون کشید.
پس از آن دولت اوباما از سال2011به حمایت از
گروه های تروریستی در سوریه پرداخت و با ارائه
کمکهایگستردهمالی،لجستیکیوتسلیحاتی
بهاینگروههاموجببهراهانداختنجنگداخلی
در این کشور شد که صدها هزار نفر را به کام مرگ
کشید .ضمن این که واشنگتن حمالت پهپادی را
ازدورهریاستجمهوریجورجدبلیوبوشتاکنون
بهبهانهمبارزهباتروریسمتداومبخشیدهکهموجب
کشتهشدنهزاراننفردرنقاطمختلفجهانشده
است .بدین ترتیب رئیس جمهور آمریکا به عنوان
کشوری که بیشترین جنگ افروزی را در جهان به
خود اختصاص داده اکنون مدعی دفاع از حقوق
اوکراینی ها شده و به انتقاد از روسیه می پردازد.
در حالی که آمریکا و شرکای اروپایی اش با ارائه
میلیاردها دالر کمک های نظامی و تسلیحاتی
مسئولتداوموگسترشجنگاوکراینهستند.

اظهارنظر روز
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته
حاالطالبانبهرهبریآمریکااحترامینمیگذارند
در حالی که در زمــان او میترسیدند و احترام
میگذاشتند.ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز
گفتدرآنزمان،درگفتوگوییباعبدالغنیبرادر
(رئیس وقت هیئت طالبان در دوحــه)« ،عکسی
از خانه او را فرستادم ،او پرسید چرا ،گفتم که باید
بفهمیکهاگرکاریکنیکهیکسرباز(آمریکایی)
را از دســت بدهیم ،ضــربـهای میزنیم که هیچ
کشورینخوردهاست.او(برادر)گفت«:میفهمم
عالیجناب،اومراعالیجنابخطابکرد»!

همهپرسیزیرسایهجنگ

باوجوداعتراضاتبینالمللی،همهپرسیالحاقدر 4منطقهاوکراینبرگزارشد،واشنگتن
وبروکسلتحریمهایجدیدیراعلیهمسکوتصویبمیکنند؟
شریفی-روسیهدرطولسهروزگذشتهدستبه
برگزاری همهپرسی الحاق چهار منطقه اشغالی
اوکراین زده است که حدود  ۱۵درصد از خاک
این کشور را تشکیل میدهند .مسکو که در سال
 ۲۰۱۴میالدی شبه جزیره کریمه اوکراین را
به دنبال برگزاری یک همهپرسی ضمیمه خاک
خود کرد حاال برای الحاق استانهای دونتسک،
لوهانسکدرشرقودومنطقهخرسونوزاپوریژیا
در جنوب اوکراین ،دندان تیز کرده است .هیچ
کشور یا سازمان بینالمللی این کارزار سیاسی
را به رسمیت نمیشناسد ،اما برای روسیه که در

هشت سال گذشته بر کریمه حکمرانی کرده،
این موضوع اهمیتی نــدارد .در همین زمینه،
شورشیان و مقامهای منصوب از سوی روسیه
در سرزمینهای اشغالی اوکــرایــن ،برگزاری
«همهپرسی» جــدایــی و الــحــاق بــه «سرزمین
مادری» را تا روز سه شنبه ادامه می دهند .این
اقدامات در حالی انجام میشود که سرگئی
الوروف ،وزیــر امــور خارجه روسیه در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد با مشروع و ضروری
توصیف کردن این «همهپرسی» گفت« :قطعا
از اراده مردمی که سالها تحت سرکوب رژیم

جنگ بر مدار مرزهای تحمیلی

تاجیکستاناتهاماتمطرحشدهازسویقرقیزستانمبنیبربهکارگیریعناصر
جریانهایتکفیری-تروریستیطیدرگیریمرزیاخیرراتحریفواقعیتاعالمکرد
بیش از سه دهه از استقالل جمهور یهای
شوروی سابق میگذرد اما اختالفات مرزی
به جا مانده از آن دوران همچنان در گوشه
و کنار این منطقه پا برجاست و هر از گاهی
موجب شروع درگیری های خونین بین این
کشورها میشود .درحالی که همه توجهات
کشورهای منطقه در روزهــای اخیر به تنش
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قفقاز
جنوبی بود ،بحران دیگری در آسیای مرکزی
بین کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان رخ
داد و نگرانیها راجــع به تشدید تنش ها در
منطقهرادوچندانکرد.درگیریبیننیروهای
دو کشور در مناطق مرزی مورد مناقشه از هفته
پیش شروع شده است و به رغم توافقات برای
آتش بس ،این درگیریها همچنان ادامه دارد.
وزارت خارجه تاجیکستان با صدور بیانیه ای،
درواکنشبهاظهاراتدبیرشورایعالیامنیت
ملی قرقیزستان ،اعالم کرد" :این اظهارات
جعلی و مبتنی بر دست کاری و تحریف حقایق
بــوده و با هــدف گمراه کــردن افکار عمومی
دو کشور مطرح شده است«".ایمان قولوف»
دبیر شورای عالی امنیت ملی قرقیزستان در
نشست فوق العاده درباره تنشهای مرزی با
تاجیکستان ،ضمن مطرح کردن این احتمال
که نیروهای تکفیری  -تروریستی در میان
نیروهای مــرزی تاجیک حضور داشته اند،
گفته بــود" :برخی از نظامیان قرقیز به طرز
وحشیانهای کشته شده اند و این پدیده احتماال
ن از حضور نیروهای سازمانهای افراطی
نشا 
و تروریستی در این درگیری هاست".بنابر
آمارهای رسمی منتشر شده در قرقیزستان
و تاجیکستان ،در جریان درگیری های اخیر
مرزی 40 ،تن از نیروهای مرزی قرقیزستان
کشته و بیش از  70تن مجروح شده اند .در
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مقابل ،طرف تاجیک نیز  60تن از نیروهای
مرزبانی خود را از دست داده و  140تن دیگر
مجروح شده اند .در حقیقت ،در جریان یک
درگیری کوتاه مدت مرزی ،بیش از  300تن
از نیروهای مرزبانی دو کشور همسایه کشته
و مجروح شده اند.به دلیل فقدان محدوده
مـــرزی و نامشخص بـــودن حـــدود مــرزهــای
کشورهای آســیــای مــرکــزی ،مــرزبــانــان این
کشورها بارها با یکدیگر درگیر شده اند .جدا
از نحوه درگیری های مرزی و نوع تسلیحات به
کار رفته میان طرف های جنگ و نوع کشتار،
باید گفت ،ریشه های اصلی درگیری های
مرزی از تاریخ گذشته این کشورها ناشی می
شود .در واقع ،ریشه اختالفات بر سر مرزهای
جمهور یهای آسیای مرکزی از مرزبندی
میان این کشورها توسط سیاستمداران اتحاد
جماهیر شــوروی ناشی می شــود .به همین
دلیل ،مشکالت مرزی کشورهای این منطقه
پس از سه دهه استقالل ،همچنان زمینه های
بروز تنش های شدید مرزی را فراهم می کند.
پارس تودی نوشت :با مروری بر وقایع گذشته،
این حقیقت مشخص می شود که در تقسیم
بندی قلمرو منطقه آسیای مرکزی در دهه
 1920میالدی توسط دولت وقت شوروی،
تاجیک ها بیشتر از دیگر اقوام آسیای مرکزی
زیان دیدند ،زیرا استان های تاجیک نشین
سمرقند ،بخارا ،سرخان دریا و بخشی از وادی
فرغانه به ازبکستان واگذار شده است .در یک
جمعبندی کلی باید گفت ،سیاستمداران
حاکم بر تاجیکستان و قرقیزستان به دلیل
وضعیت مرزهای دو کشور همسایه ،تا زمانی
که محدوده های مرزی مشخص شده نداشته
باشند ،همچنان باید منتظر درگیری های
مرزبانان و مرزنشینان خود باشند  .

نئونازی [اوکراین] بودند ،حمایت میکنیم».
دولت اوکراین میگوید نظامیان روسی با زور
و تهدید به اخراج از محل کار ،مردم را وادار به
رایده ــی میکنند و از ساکنان ایــن مناطق
خواسته است که از خانههای خود خارج نشوند.
خــبــرگــزاری رویــتــرز مینویسد اع ــام بسیج
 ۳۰۰هــزار نیروهای ذخیره روســی به فرمان
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه نیز به
همراه سازمان دهی فــوری همهپرسی نشان
میدهد که کرملین میخواهد دست باال را در
جنگ با اوکراین بگیرد .همچنین الحاق مناطق
اوکراینی به روسیه باعث خواهد شد که حمالت
نظامیان اوکراینی به این مناطق به منزله «حمله
به خــاک روسیه» تلقی شــود و کرملین بتواند
توجیهی بر استفاده از تسلیحات هستهای پیدا
کند .نیروهای روســی طی هفتههای گذشته
در مقابل ضــدحــمــات نظامیان اوکــرایــنــی
عقبنشینی گستردهای کردهاند.
▪اروپاوچالشافزایشتحریمهایمسکو

درمقابل ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور
اوکــرایــن در پیام ویدئویی روزان ــه خــود ابــراز
اطمینان کــرده که جامعه جهانی به آن چه
همه پرسی خوانده میشود واکنش مناسبی
نشان خواهد داد ،اما واکنش آن ها دردی از
چند پارگی اوکراین دوا نمی کند .همان طور
که تحریم روسیه پس از الحاق کریمه ،باعث
عقب نشینی مسکو از ایدئولوژی ژئوپلیتیکش
نشد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،جو بایدن
در بیانیهای هشدار داده که آمریکا و متحدانش
درصــــورت ضمیمه ک ــردن مناطق اشغالی
اوکــرایــن به روسیه خیلی سریع تحریمهای

اقتصادی سختی علیه مسکو اعمال خواهند
کرد،اماآسوشیتدپرسباانتشارگزارشیضمن
اشاره به انجام رایزنیهای جدی در بروکسل
برای اعمال تحریمهای تازه علیه روسیه راجع
به رسیدن کشورهای عضو به اجماع در این
خصوص ابراز تردید کرده است .این خبرگزاری
یــادآور شده است که وضع مجازاتهای تازه
میتواند تبعاتی بــرای اقتصاد کشورهای
اروپاییداشتهباشد.کشورهایاروپاییتاکنون
شش دور تحریم علیه روسیه اعمال کردهاند.
اقتصادهای اروپــایــی که قب ً
ال از همهگیری
کووید ۱۹-آسیب دیدهاند ،اکنون در پی وقوع
بزرگترین مناقشه نظامی پس از جنگ دوم
جهانی در قاره سبز و به واسطه تحریم بخش
انرژی روسیه با تورم باال و افزایش سرسامآور
بهای برق و گاز طبیعی مبارزه میکنند.
▪فرار برای نپیوستن به ارتش روسیه

در تحولی دیگر،دویچه ولــه مدعی شد که
به دنبال فــراخــوان بسیج  300هــزار نفری
نیروهای ذخیره در روسیه بــرای جنگ در
اوکراین ،صفهای طوالنی در مرزهای روسیه
برای خروج از این کشور شکل گرفتهاست.
شمار زیــادی از روسهــا به ویــژه مـــردان ،از
مرزهای گرجستان ،قزاقستان و مغولستان
روسیه را تــرک کــرد هانــد .قیمت بلیتهای
هواپیما از روسیه به مقاصدی چون ارمنستان
و ترکیه نیز چندین برابر شده و بلیت به سختی
بــه دســت م ـیآیــد .رمــضــان قــدیــروف ،حاکم
چچن سربازان فراری روس را ترسو خوانده
و مخالفان جنگ علیه اوکراین را «بهانهگیر،
بزدل و خائن به میهن» نامیده است.

شبح پیروزی راست افراطی

میلیونهاایتالیاییدرانتخاباتیکهممکناستائتالفراستافراطیبهرهبری
جورجیاملونیرابراینکشورمسلطکند،بهپایصندوقهایرایمیروند
بیش از  ۵۰میلیون ایتالیایی واجــد شرایط
رایدادن ،از جمله  ۴,۷میلیون نفری که
در خــارج از کشور زندگی میکنند ،قــرار بود
دیــروز نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند:
 ۲۰۰نماینده سنا و  ۴۰۰نماینده مجلس
نمایندگان .رقابت های انتخاباتی ایتالیا در
تابستان آغاز شد .پس از آنکه درگیریهای
سیاسی در نهایت به فروپاشی دولــت ماریو
دراگی،نخستوزیرمستعفیانجامید.براساس
آخریننظرسنجیمنتشرشدهدر ۱۰سپتامبر،
پیش از ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی ،جورجیا
ملونی،رهبرحزبراستافراطیبرادرانایتالیا
( )Fratelli d'Italiaکه سویههای زنستیزانه و
ملیگرایانه خود را در نام نیز منعکس کرده ،با
کسب ۲۵درصد آرا ،جلودار نامزدان انتخابات
بــود.ایــن امــر ملونی را در مسیر تبدیل شدن
به اولین زن نخستوزیر در ایتالیا ،در راس
ائتالفیراستگراقرارمیدهدکهمتئوسالوینی،
سیاستمدار عوامگرای ضدمهاجر و ضد جامعه
الجیبیتیکیو پالس و رهبر حزب «لگا نورد»
و سیلویو برلوسکونی ،سرمایهدار بدنام متهم به
فساد و رهبر حزب «فورتزا ایتالیا» دیگر اعضای
آن را تشکیل میدهند.پیش از انتخاباتی که
احتما ًال برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ
جهانیدوم،یکدولتراستافراطیرابهقدرت
میرساند ،حامیان احــزاب مترقی همچنان

که برای بدترین شرایط آماده میشوند ،برای
خوشبینی به احتمالهای ضعیف شکست
طرف مقابل چسبیده اند.حزب دموکرات به
رهبری انریکو لتا که دفاع پرشوری از حقوق
مدنیازجملهحقسقطجنینومهاجرتانجام
داده ۲۲ ،درصد آرا را کسب کرد اما نتوانست
ائتالفگستردهایبادیگراحزابمیانهرووچپ
یا جنبش پنجستاره داشته باشد.این جنبش
ضد ساختار اما عوامگرای جوزپه کونته ،که
ناظرانآنراحزبیروبهزوالمیدانستند،پس
از مبارزات انتخاباتی قوی در جنوب کشور،
 ۱۳درصد آرا را در نظرسنجیها کسب کرده
است.شکست دموکراتها در ائتالف با دیگر
ت افراطی
احزاب باعث شده که مخالفان راس 
متحد ،متفرقه و سردرگم به نظر برسند.چپها
وسبزهایایتالیاملونیراخائنبهزنانمیدانند
و میگویند او بهدنبال ایجاد موانع جدید در
زمینههایی مانند حق سقط جنین است و این
کار را در سطح ملی ادامــه خواهد داد چرا که
راست افراطی درصدد پیشبرد حرکتی برای
عــقـبرانــدن اصــاحــات اجتماعی اســت که
به دهه  ۷۰باز میگردد .انتخابات ایتالیا در
بحبوحهبحرانانرژی،ناامیدیگستردهدرباره
دیدگاههایسیاستمدارانودغدغههایموجود
درباره موضع آینده این کشور در قبال اتحادیه
اروپابرگزارمیشود.
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پیشخوان بین الملل
ماهنامهنیوریپابلیک
در پـــرونـــده ای به
موقعیت بسیار خوب
حــزب دمــوکــرات در
آمریکا برای تصاحب
اف ــک ــار عــمــومــی در
خـــصـــوص آزادی
خواه بودن این حزب
پرداخته اســت .این نشریه معتقد است برای
دهه ها حزب جمهوری خواه آمریکا خود را به
عنوان مالک ایده آزادی در ایالت متحده معرفی
می کرد ،اما بعد از لغو قانون سقط جنین در این
کشور همه چیز برای آن ها تمام شده و اکنون
موقعیت مناسبی برای دموکرات ها فراهم شده
تا آن گونه که می خواهند این ایده را تصاحب
کنند و به آن شکل دهند.

چهره روز

تکذیبکودتاینظامیدرچین!
کــودتــای نــظــامــی در چین
غــیــرواقــعــی اســت و اوضــاع
در پکن ،پایتخت این کشور
طــبــیــعــی اســـت و ســاکــنــان
ایــن شهر بــه طــور ع ــادی به
فــعــالــیـتهــای روزانــــه خــود
مشغول هستند .خــبــرگــزاری روســی تــاس با
تکذیب خبر کودتای نظامی در چین اعالم کرد
که ساکنان پایتخت چین ،در حال گذراندن
هفته طالیی خود در تعطیالت رسمی هفت روزه
به مناسبت هفتاد و سومین سالگرد تأسیس
جمهوری خلق چین هستند که در روز نخست
اکتبر خواهد بود و میدان تیانمن پکن با انواع
گلها تزیین شده که گل آرایی زیبای این میدان
باعث جذب گردشگران زیادی از سرتاسر جهان
مـیشــود.روز گذشته برخی از وب سایتهای
خــبــری و اکــان ـتهــای توئیتری از برکناری
شی جینپینگ رئیسجمهوریچینخبردادهو
حتی نوشتهاند او در بازداشت خانگی قرار گرفته
است .همچنین برخی از شهروندان و خبرنگاران
چینی فعال در توئیتر ادعا کردند که پکن تحت
تصرف نظامی قــرار گرفته اســت .در گــزارش
دیگری که در وب سایت نیوز هایلند ویژن منتشر
شده آمده است که هو جین تائو ،رئیس جمهور
سابق چین و ون جیابئو ،نخست وزیــر سابق
چین ،سونگ پینگ ،عضو سابق کمیته دایمی
را متقاعد کرده و کنترل دفتر گارد مرکزی را به
دست گرفتهاند .در گزارش دیگری که در وب
سایت نیوزروم پست منتشر شده آمده است که
توئیتر مملو از اخباری در خصوص بازداشت
خانگی شی جین پینگ شده است و برخی از
فعاالن چینی حاضر در توئیتر با ارسال تصاویری
ادعا کردهاند که کاروانی از ادوات زرهی و نظامی
به سمت پکن در حال حرکت هستند.انتشار این
خبرها همزمان با جشن سالگرد انقالب چین
صورت گرفته و حکایت از آن دارد که مخالفان
دولت چین به شدت در تالش برای خبرسازی
علیه پکن هستند.

کارتون روز

متخصص له کــردن متجاوزان/
ارتــش یمن،
ِ
کاریکاتور "المسیره"

