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مجمع عمومی ســازمان ملل 
امسال شاهد چندین واقعه عجیب 
که بدون شــک بر سپهر سیاسی 
نظام بین الملل آثاری به جا خواهد 
گذاشت. نخســتین بحث پرونده 
جنگ هفت ماهه اوکراین است. 
جنگی کــه از حاکــم کرملین تا 
متحدینش در بالروس و ســایر 
کشــورهای دنیا فکر می کردند 
کمتر از یک هفته به نفع مســکو 
پایان می یابد، ولی اینگونه نشد. 
آن قوه عاقله ای کــه در کرملین 
بر مسند ریاست جمهوری تکیه 
زده اوضاع را اشتباه برآورد کرد و 
تحلیل های مهندسی شده یارانش 
در وزارت دفاع، سرویس اطالعات 
خارجی، سرویس اطالعات نظامی 
و حتی وزارت خارجه جملگی غلط 
از آب درآمد. حاال نه تنها روس ها 
در صحن علنی سازمان ملل متحد 
از ســوی جو بایدن و متحدانش 
با عنوان »بازنده جنــگ و برهم 

زننده نظم و امنیــت جهانی« به 
دنیا معرفی شــده اند، بلکه حاال 
بخش اعظمی از کشــورهای دنیا 
در پشــت آمریکا و علیه مســکو 
قرار گرفته اند و بخشــی دیگر هم 
در حال کمک به پیشروی ارتش 
اوکراین علیه مســکو است. به هر 
ترتیب آنچه دیده شد این بود که 
در سازمان ملل هم عمدتاً بسیاری 
از کشــورها بر روســیه تاختند و 
خواهان صلــح در اوکراین بودند 
اما به نظر می رســد که جنگ به 
این زودی تمام نمی شود. فارغ از 
پرونده اوکراین باید به این موضوع 
توجه کرد که تمامی کشــورها از 
هر طرف به دنبــال آن بودند که 
تهدیدهای موردنظر خودشــان 
را بــه رخ دیگــری یــا دیگران 
برســانند. به عنوان مثال رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهوِر 
همیشــه ناراضی ترکیــه باز هم 
ُکردهای سوریه را تهدید امنیت 
ملی خود خطــاب کرد و به دنبال 
واســطه گری در پرونده اوکراین 
بود. نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان هــم بحــران اقتصادی و 

سیاسی کشورش را الینحل اعالم 
کرد و کمی بعد این دو با یکدیگر 
در حاشــیه مجمع عموم دیدار 
دوجانبه داشــتند. اینکــه ایران 
در این راســتا به دنبال چه بود و 
چه شــد، در جای خود قابل طرح 
اســت، زیرا همه به چشــم خود 
دیدند که تفاوت های فاحشــی 
در مدل تامین منافــع میان ما و 
آنها وجود دارد؛ اما یک نکته حائز 

اهمیت است. 
نکته اصلی این است که تمامی 
کشــورها صرفاً پشــت تریبون 
قرار گرفتند و یکدیگــر را متهم 
به کارشــکنی، تجــاوز به حقوق 
عامه و خاصه و حتــی اخالل در 
نظم و امنیــت جهانــی کردند 
امــا راهکارهایی هــم که مطرح 
می کردند بعضاً دو پهلو بود. اینکه 
ملل متحد چــه جایگاهی دارد و 
اساســاً باید چه وظایفی را انجام 
دهد موضوعی اســت که مطالب 
بســیاری در موردش چاپ شده، 
اما واقعیت غیرقابــل انکار بحث 
منافع پرســتی و منافع خواهــی 
اســت. در این میان امــا اتفاقی 

رخ داد که بــه نظر بســیاری از 
کارشناســان و مقامات مختلف 
دنیا باید آن را عجیب دانســت و 
این دقیقاً همان موضوعی اســت 
که دقیقاً بحث منافع و تامین آن 
را بیش از پیش برجسته می کند 
و بــه نوعــی نشــان می دهد که 
سیاســتمداران هیچ ابــزاری را 
برای رســیدن به اهداف و منافع 

خود کنار نخواهند گذاشت! 

 انتقال سفارت بریتانیا به قدس 
یا قمار بر سر پیروزی الپید

یکــی از بحث برانگیزتریــن 
وقایع ایــن روزهــای نیویورک و 
مجمع عمومی ســازمان ملل این 
است که پنجشنبه شــب به وقت 
ایــران، یائیر الپید، نخســت وزیر 
رژیــم صهیونیســتی در حیــن 
ســخنرانی اش در صحــن مجمع 
به بحث راه حل دوکشــوری اشاره 
کرد. اینکــه چرا الپید دســت به 
چنین کاری زده موضوعی اســت 
کــه می تواند دالیل سیاســی و یا 
حتی دالیل امنیتی داشــته باشد 
اما در تل آویو همانند ســایر نقاط 
دیگر، سیاست حتی برخی مواقع 
بر امنیت هم ســایه می اندازد. در 
این میان اما باید دانســت که قبل 
از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل 
در مجمع عمومی ســازمان ملل، 
برخــی از رســانه های نزدیک به 
کابینه اســرائیل اعالم کرده بودند 
که وی قرار اســت در مورد راه حل 
دو کشوری ســخن بگوید و اساساً 
گــزارش  رســانه های مختلــف 
اسرائیلی درباره ســخنرانی الپید 
جنجال بزرگی را در محافل سیاسی 
این رژیم ایجاد کرده بود. به عنوان 
نمونه گدعون ســاعر، وزیر کار این 
رژیــم در توئیتی مدعی شــد که 
بیشــتر مردم و نماینــدگان آنها 
هرگز اجازه نخواهنــد داد چنین 
اتفاقی )تشکیل کشور فلسطین( 
بیافتد و نخست وزیر دولت انتقالی 
از نظــر قانونی این اجــازه را ندارد 
که با اظهــارات خود به اســرائیل 
آسیب بزند. تســلئیل سموتریتچ، 
رئیــس حزب صهیونیســم دینی 
هم صریحــا اعالم کــرد که الپید 
خواســتار فشــارهای بین المللی 
برای تبلیغ طرحی است که کمتر 
از خودکشی اســرائیل به حساب 
نمی آید. اما اینکه چرا کسانی تا این 
حد در اسرائیل مخالف این سخنان 
الپید )قبل و بعد از سخنرانی وی( 
بودند، سوالی اســت که پاسخ آن 
را باید در اســناد پیدا کــرد. اینکه 
چپگراهای اســرائیل به دنبال آن 
هســتند که حتی الپید با محمود 
عباس دیدار کند موضوعی اســت 
که نگاه حزبی را مورد اشــاره  قرار 
می دهد اما مساله اصلی این است 
که عماًل مذاکــرات صلح میان دو 
طرف فلســطینی و اســرائیلی از 
آوریــل ۲۰۱۴ به دلیــل مخالفت 
تل آویــو بــا راه حل دوکشــوری 
و امتنــاع از لغو شهرک ســازی ها 
متوقف شــد و تاکنــون هم هیچ 

اتفاقی در این رابطه رخ نداده است. 
اینکه الپید معتقد اســت اسرائیل 
هرگــز اقدامی که امنیتــش را به 
خطر بیندازد، انجــام نخواهد داد 
و قطع ارتباط با فلســطینی ها باید 
بخشــی از یک رویکرد سیاســی 
باشد، دقیقاً همان گفتمانی است 
که بسیاری از مقامات اسرائیل آن 
را دنبال می کنند اما مســاله این 
است که او در حال استفاده حزبی 
و جناحی از مســاله دوکشوری در 
اثنای انتخابات داخلی اســرائیل 
اســت. او می داند که رقیب بسیار 
مهمی مانند بنیامین نتانیاهو را در 
مقابل خــود دارد و به همین دلیل 
برای غلبه بر او، به آرای عرب زبان ها 
نیاز دارد وگرنــه دولت ائتالفی هم 
به سختی تشــکیل خواهد شد. اما 
جالب اینجاســت که اشاره الپید 
به مساله دوکشــوری زمانی اتفاق 
میافتد که لیز تراس، نخست وزیر 
تــازه کار بریتانیا در دیــدار با او در 
حاشیه مجمع عمومی ملل متحده 
به وی اعالم کرد که لندن در حال 
بررســی انتقال ساختمان سفارت 
خود در اسرائیل از تل آویو به قدس 
است. اینکه چرا این دو موضوع با هم 
در یک نقطه همزمانی دارند بدون 
شک اتفاقی نیست ولی ماهیت کل 
ماجرا نشان می دهد که عماًل با یک 
وضعیت جدید از حیــث داخلی و 
خارجی در تل آویو روبرو هستیم. 
اینکه حماس، جهاد اسالمی و سایر 
جریان های مقاومت فلسطین این 
اقدام بریتانیا را محکوم می کنند، در 
اصل یک حرکت جدید به حساب 
نمی آید اما مســاله اینجاست که 
احتمال دارد لندن برای پیروزی و 
تثبیت الپید روی یک کارت مهم 

قمار کرده باشد! 

سخنان نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، خودکشی این رژیم تعبیر شد؛ 

دوکشوری: راهکار یا تاکتیک سیاسی؟

نخست وزیر عراق با هدف حل مشکالت کشور خواهان برگزاری سومین دور از گفتگوی ملی شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت بغداد الیوم، مصطفی الکاظمی، گفت، در سخنرانی خود در مجمع عمومی 

سازمان ملل واقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و چالش های موجود را تشریح خواهد کرد.
وی با بیان اینکه همه کشــورهای جهان پیرامون اهمیت نقش عراق در تحکیم ثبــات منطقه توافق نظر 
دارند، گفت: بغداد برای کمک به ثبات منطقه آماده است.الکاظمی در ادامه 
از گروه های سیاسی خواست مسئولیت تاریخی خود را در قبال عراق برعهده 
گرفته و از فرصت گفتگوی ملی استفاده کنند و افزود: برای حل مشکالت کشور 
خواهان برگزاری دور سوم از گفتگوی ملی هستم و ما راهی جز گفتگو نداریم.

نخســت وزیر عراق از همه طرف هایی که با او اختالف دارند خواست، این 
اختالفات را به دور از منافع ملی تسویه کنند.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیروز)جمعه( بار دیگر یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند.
به گزارش رویترز، وزارتخانه های دفاع جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیروز در بیانیه هایی اعالم کردند که طرف 
مقابل آتش بس را نقض کرده و تیراندازی در سراسر مرز مشترک صورت گرفته است.پس از دو روز درگیری که در اوایل 
هفته گذشته تقریبا ۲۰۰ سرباز کشته شدند، دو طرف با میانجیگری روسیه برای پایان دادن به خصومت ها با آتش بس 
توافق کردند، اگرچه وضعیت در مرز همچنان متشنج است.وزارت دفاع ارمنستان 
روز جمعه در فیسبوکش نوشــت: امروز ســاعت ۷:۴۰ به وقت محلی یگان های 
نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان بار دیگر توافق آتش بس را با تیراندازی به سوی 
مواضع ارمنستان در منطقه شرقی مرز دو کشور نقض کردند. تیراندازی با اقدامات 
متقابل از سوی نیروهای ارمنستان پاسخ داده شد.باکو نیز گفته که نیروهای مسلح 

ارمنستان به سمت مواضع نیروهای جمهوری آذربایجان تیراندازی کرده اند.

باکو و ایروان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردنددرخواست الکاظمی برای برگزاری سومین دور از گفتگوی ملی عراق

یک نــاو هواپیمابر آمریکایی دیــروز )جمعه( برای 
نخستین بار در طول چهار ســال گذشته وارد آب های 
منطقه ای کره جنوبی شد تا در یک رزمایش به ناوهای 

کره جنوبی ملحق شود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ناو هواپیمابر یو اس 
اس رونالد ریگان و ناوهای همراه در شهر بندری بوسان 

در کره جنوبی پهلو گرفتند.
یون ســوک یول، رئیس جمهوری کره جنوبی برای 
انجام رزمایش های بیشتر و سایر مانورها برای نشان دادن 
قدرت نظامی این کشور که هشداری برای کره شمالی 
است، تالش می کند.ناظران می گویند، پیونگ یانگ به 
دنبال از سرگیری آزمایش های اتمی برای نخستین بار از 
۲۰۱۷ است.کره شمالی استقرارهای قبلی نظامی آمریکا 
و رزمایش های مشترک دو کشــور را به عنوان بهانه ای 

برای جنگ و اثباتی بر سیاســت های خصمانه از سوی 
سئول و واشنگتن محکوم کرده است.حضور این ناوگروه 
آمریکایی در کره جنوبی در پی آن صورت گرفت که کره 
شمالی در ماه جاری میالدی قانون جدیدی را وضع کرد 
که بر اساس آن، پیونگ یانگ اگر الزم باشد برای دفاع از 

خود از حمله اتمی استفاده می کند.

ناو هواپیمابر آمریکایی وارد کره جنوبی شد
خبر

کمیســیون مرکزی انتخابات در لوهانســک و 
دونتسک دیروز )جمعه( اعالم کرد، رفراندوم برای 
پیوســتن این دو منطقه به روســیه در سراسر دو 

جمهوری لوهانسک و دونتسک آغاز شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری لوهانسک 
اعالم کرد: این رفراندوم در ســاعت ۸ به وقت مسکو 

آغاز شد.
والدیمیر ویسوتسکی، رئیس کمیسیون مرکزی 
انتخابات در جمهوری دونتسک نیز گفت: رفراندوم 
پیوستن به روسیه در سراســر این منطقه همانند 

لوهانسک در ساعت ۸ صبح به وقت روسیه آغاز شد.
وی ادامه داد: رای گیــری طبق فرم قبلی تعیین 
شده در سراسر منطقه دونتسک انجام می گیرد که 

توسط مقام های این جمهوری کنترل می شود.
روز چهارشــنبه اعالم شــد که جمهوری های 
لوهانسک و دونتســک قرار است ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر 
برای پیوستن به روســیه رفراندوم برگزار کنند. دو 
منطقه دیگر یعنی زاپوریژیا و خرسون نیز روز جمعه 

رفراندوم برگزار کردند.

رفراندوم در لوهانسک و دونتسک برای پیوستن به روسیه
خبر

سازمان ملل رسما ارتکاب جنایات 
جنگی در اوکراین را تایید کرد

سازمان ملل متحد که تاکنون ارتکاب جنایات جنگی 
در اوکراین در پی تهاجم نظامی روســیه به این کشور را 
محتمل می دانست روز جمعه رسما وقوع چنینی جنایاتی 

را مورد تایید قرار داد.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد وقایع مرتبط 
با جنگ اوکراین ماه مارس گذشته، کمتر از یک ماه پس 
از آغاز حمله نظامی روسیه، در شــورای حقوق بشر این 
سازمان تشکیل شد.اعضای این کمیسیون از سوی شورای 
حقوق بشر ماموریت یافتند تا در خصوص موارد احتمالی 
نقض حقوق بشر توسط ســربازان روسیه در جریان این 
تهاجم نظامی تحقیق کنند.نهاد حقوق بشری سازمان 
ملل متحد متعاقباً قطعنامــه ای را در ماه مه به تصویب 
رساند که در آن از کمیســیون تحقیق خواسته شده بود 
تا به طور خاص در مورد نقض جدی حقوق بشــر توسط 
سربازان روسیه در مناطق کی یف، چرنیهیف، خارکیف و 

سومی تحقیق کند.
اریک ماوز، رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد در نخستین گزارش شفاهی خود 
در برابر شورا توضیح داد که در جریان تحقیقات در چهار 
منطقه یاد شده، از ۲۷ شــهر و محل بازدید به عمل آمده 

و بیش از ۱۵۰ قربانی و شاهد مورد سوال قرار گرفته اند.
وی در این خصوص تصریح کرد: »کمیسیون بر اساس 
شواهد جمع آوری شــده به این نتیجه رسید که جنایات 

جنگی در اوکراین انجام شده است.«
ماوز بــرای ارائه توضیحات بیشــتر در این خصوص 
به مواردی از جمله »بمباران هــای مناطق غیرنظامی، 
اعدام های متعدد، شکنجه، بدرفتاری و همچنین خشونت 
جنسی« اشاره کرد.رئیس کمیســیون تحقیق شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد سپس ضمن ابراز حیرت و 
تأسف از شمار زیاد اعدام ها در مناطق بازدید شده گفت: 
»کمیســیون اکنون در حال بررسی شــرایط وقوع این 
کشتار در ۱۶ شهر و منطقه است. ما ادعاهای معتبری نیز 
در باره موارد متعدد دیگری از اعدام ها دریافت کرده ایم 

که در حال جمع آوری اسناد و مستندات آن هستیم.«
بر اساس گزارش کمیســیون تحقیق شورای حقوق 
بشــر ســازمان ملل متحد که کلیات آن روز جمعه طی 
نشستی با حضور کارشناســان به صورت شفاهی مطرح 
شد اجساد مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با اعدام ها 
همگی دارای ویژگی های مشترکی از جمله دست های 
بسته شده از پشــت، زخم های گلوله در سر یا گلو های 
شکافته شــده بوده اند.شــاهدان این تحقیق همچنین 
گزارش های یکنواختی از مواجهه با بدرفتاری و شکنجه 
در طول بازداشت غیرقانونی خود را در اختیار کارشناسان 
کمیسیون تحقیق قرار داده اند.برخی قربانیان گفته اند 
که پس از بازداشــت اولیه توسط نیروهای ارتش روسیه 
درکشورشان به روسیه منتقل شده و هفته ها در زندان ها 
نگهداری شدند.رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد در وقایع مرتبط با جنگ اوکراین 
خاطرنشــان کرد: »اغلب قربانیان که مورد ســوال قرار 
گرفته اند همچنین مواردی چون ضرب و جرح، شــوک 
الکتریکی، برهنگی اجباری و همچنین انواع دیگر تخلفات 

درمکان های بازداشت را مورد اشاره قرار داده اند.«
در این تحقیق موارد متعددی نیز از خشونت جنسی به 
بازرسان سازمان ملل گزارش شده است. در برخی از این 
موارد، اقوام و نزدیکان فرد قربانی مجبور بوده اند که شاهد 
این جنایات باشند.در موارد خشونت جنسی یا جنسیتی 
که کمیسیون در حال بررسی بیشتر روی آنها است سن 
قربانیان از ۴ تا ۸۲ سال متغیر بوده است.این کمیسیون 
همچنین مواردی از تجاوز جنسی، شکنجه و بازداشت 
غیرقانونی کودکان را در جریان تحقیقات خود برای روشن 
شدن موارد احتمالی نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات 

جنگی در اوکراین به ثبت رسانده است.
    

۸ صهیونیست مجروح شدند
 عملیات مقاومتی 

در جنوب غرب رام اهلل
در تازه ترین عملیات مقاومتی فلســطینیان که در 
جنوب غرب رام اهلل انجام شد، هشت صهیونیست زخمی 

شده و مجری عملیات هم به شهادت رسید.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، منابع 
عبری زبان اعالم کردند که جوانی فلسطینی با سالح سرد 
گروهی از صهیونیست ها را در نزدیکی ایست بازرسی بیت 
سیرا در نزدیکی شهرک مودیعین در جنوب غرب رام اهلل 
مورد حمله قرار داده و پنج نفر از آنان را به ضرب ســالح 
سرد زخمی کرده و سه نفر دیگر را هم با پاشیدن گاز فلفل 

مجروح کرده است.
نظامیان اســرائیلی بالفاصله به ســمت این جوان 

فلسطینی تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.

جهان نما

اینکه حماس، جهاد 
اسالمی و سایر جریان های 

مقاومت فلسطین این 
اقدام بریتانیا مبنی بر 

انتقال سفارت این کشور 
از تل آویو به قدس را 

محکوم می کنند، دور از 
ذهن نیست؛ اما مساله 
اینجاست که احتمال 

دارد لندن برای پیروزی 
و تثبیت الپید روی یک 

کارت مهم قمار کرده باشد

فرشاد گلزاری

یکی از بحث برانگیزترین 
وقایع این روزهای 
نیویورک و مجمع 

عمومی سازمان ملل 
این است که پنجشنبه 

شب به وقت ایران، یائیر 
الپید، نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی در حین 
سخنرانی اش در صحن 
مجمع به بحث راه حل 

دوکشوری اشاره کرد؛ 
موضوعی که در میان 

رسانه ها و سران این رژیم  
واکنش های بسیاری 

درپی داشت


