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کشته شدن 13 غیرنظامی در حمله موشکی 
به دو شهر آذربایجان 

 علی اف: در میدان نبرد 
تالفی می کنیم!

یک مقام جمهوری آذربایجان روز گذشــته 
)شنبه( اعالم کرد، شــمار افراد کشته شده در 
حمله موشکی به شــهر گنجه این کشور به ۱۳ 
تن رسیده و حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. 
به گزارش اســپوتنیک، حکمــت حاجی یف، 
مشاور ریاســت جمهوری آذربایجان در پیامی 
توییتری نوشــت: ۱۳ غیرنظامی کشته شدند، 
حدود ۴۰ هم زخمی. عملیات های نجات ادامه 
دارد. سیاست ترور دولتی ارمنستان باید متوقف 
شــود. این مقام جمهــوری آذربایجان حمله 
با موشــک بالستیک به شــهر گنجه را از سوی 
اراضی ارمنستان دانست. او گفت: موشک های 
بالستیک از اراضی ارمنستان علیه شهر گنجه 
شلیک شــدند. این منطقه از منطقه درگیری 
بســیار فاصله دارد. هیچ ضرورت نظامی وجود 
نداشت. دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان 
هم با تایید کشــته شدن شــماری در گنجه از 
وارد آمدن خساراتی به تاسیسات غیرنظامی و 
خودروها خبر داد. براســاس گزارش ها، ارتش 
ارمنستان همچنین به شــهر مینگه چویر هم 
حمله موشکی کرده اما پدافند هوایی جمهوری 
آذربایجان آنها را دفع کرده است. سازمان ملل 
با صــدور بیانیه ای از طرفین درگیر خواســت 
از غیرنظامیان و زیرســاخت هــای غیرنظامی 
براساس قوانین بشردوستانه بین المللی حفاظت 
کنند. شهر گنجه بیش از ۳۰۰ هزار تن جمعیت 
دارد و ۶۰ کیلومتر با منطقــه درگیری فاصله 
دارد. این دومین حمله بــه گنجه در یک هفته 
گذشته اســت. در مقابل، نیروهای جمهوری 
آذربایجان به مرکز قره بــاغ و چند منطقه دیگر 
حمله کرده که تلفاتی به همراه داشــته است. 
این شهر که جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار تن دارد، 
به دلیل بمباران جمهــوری آذربایجان، اکنون 
تقریبا خالی از سکنه غیرنظامی است و جمعیت 
باقی مانده در پناهگاه ها به سر می برند. ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان، یکدیگر را به هدف قرار 
دادن غیرنظامیان متهم می کنند. با میانجیگری 
روسیه، دو کشور توافق آتش بس امضا کردند اما 
این توافق در عمل به اجرا در نیامده و درگیری ها 
شدیدتر شده اند. این دو کشور طرف مقابل را به 
تالش برای باز کــردن جبهه های جدید متهم 

می کنند. 

جمهوری آذربایجان از شــلیک به ســوی 
نخجوان خبر می دهد، اتهامی که ارمنستان آن 
را رد کرده و وزارت دفاع ارمنستان هم در مقابل 
ادعا کرده پهپادهای جمهوری آذربایجان را در 
خاک خود هدف قرار داده است. جنگ دو کشور 
بر سر قره باغ تاکنون منجر به کشته شدن صدها 
تن و بی خانمان شدن هزاران تن دیگر شده است. 
پس از اعــالم این اخبــار، رئیس جمهوری 
آذربایجان حمالت موشکی به دومین شهر بزرگ 
کشورش را معادل جرایم جنگی دانست و گفت 
مسووالن این حادثه در میدان نبرد پاسخشان را 
می گیرند. الهام علی اف در سخنرانی دیروز خود 
گفت که این اقدام، جنایت جنگی است، جنایت 
علیه بشریت. اگر جامعه جهانی نخواهد آنها را 
مجازات کند، ما عامالن را مجازات خواهیم کرد. 
ما آنها را در میدان نبرد مجازات می کنیم و پاسخ 
می دهیم. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین 
گفت، نیروهای مسلح کشورش شهر فضولی در 
قره باغ را به کنترل خود درآورده اند. او همچنین 
گفت، ارتش جمهوری آذربایجان شــماری از 
روستاها در این منطقه را آزاد کرده اند. رویارویی 
مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر 
ســر منطقه قره باغ از اواخر سپتامبر اوج گرفته 
است. در این راستا دفتر دادستانی کل جمهوری 
آذربایجان روز گذشــته اعالم کرد، از زمان آغاز 
درگیری های قره باغ ۶۰ غیرنظامی آذربایجانی 
کشته و ۲۷۰ تن دیگر متحمل آسیب های جدی 
شدند. این در حالیست که رویترز گزارش داده که 
برخی منابع آگاه اعالم کرده اند که شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد قصد دارد فردا )دوشنبه( 
جلسه غیرعلنی را پشت درهای بسته و از ساعت 
۱۵ درباره تحوالت و درگیری های آذربایجان و 
ارمنســتان در منطقه قره باغ برگزار کند. گفته 
شده این نشست به درخواست روسیه، فرانسه و 
آمریکا )روسای گروه مینسک( برگزار می شود. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 روز سه شنبه هفته گذشته چین 
و روســیه پس از رای گیری پنهانی 
در مجمــع عمومی ســازمان ملل 
متحد به شــورای حقوق بشــر این 
ســازمان راه یافتند؛ اما عربســتان 
سعودی نتوانســت کرسی این نهاد 
مســتقر در ژنو را به دســت آورد. 
در ادامــه این رای گیــری، مجمع 
عمومی ۱۹۳ عضوی ســازمان ملل 
متحد کشورهای ساحل عاج، گابون، 
ماالوی، کوبا، بولیوی، ازبکســتان، 
فرانسه و انگلیس را برای عضویت در 
این شورای ۴۷ عضوی انتخاب کرد. 
سنگال، نپال، پاکستان، اوکراین 
و مکزیک هم برای دومین بار برای 
یک دوره سه ســاله انتخاب شدند و 
این در حالیست که بر اساس قوانین 
شورای حقوق بشــر، اعضای شورا 
نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در 
این نهاد حضور داشته باشند. نکته ای 
که در این  میان باید مورد توجه قرار 
بگیرد این است که میزان حمایت از 
پکن در مقایســه با رای گیری سال 
۲۰۱۶ بیــش از ۲۰ درصد کاهش 
پیدا کــرد و همین مســاله موجب 

شــده تا بســیاری از کارشناسان 
و تحلیلگــران حوزه حقوق بشــر، 
فشارهای ایاالت متحده علیه پکن 
را به دلیل اُفــت حمایت بین المللی 
از این کشور مفید بدانند. در مقابل 
برخی دیگر معتقدنــد که راهیابی 
چین به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل نشــانه شکســِت راهبردهای 
آمریکا علیه پکن به حساب می آید 
و به همین دلیل تیــم ترامپ را در 
برخورد با حزب کمونیســت چین، 

شکست خورده می دانند. 
در این میــان اما انتقــاد ایاالت 
متحده از راهیابی چین، روســیه و 
کوبا به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل یکی از موضوعات جدیدی است 
که طی روزهایی اخیر باعث شــده 
انتقادهــای لفظی میــان دو طرف 
مجدداً از سر گرفته شود؛ به گونه ای 
که مــورگان اوتگاس، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه ای 
اعالم کرده که دولت آمریکا عمیقاً 
از انتخاب روســیه و چین و کوبا در 
شورای حقوق بشــر ناراضی است. 
او با انتقاد از انتخاب چین و روســیه 
به عنوان اعضای شورای حقوق بشر 
سازمان ملل اعالم کرد که گزینش 
برخی از اعضا که به گفته او ســابقه 
درخشــانی در دفاع از حقوق بشر 

ندارند تمســخر ماموریت این شورا 
به حساب می آید. 

یکی از مســائلی که پس از اعالم 
عضویت روســیه و چین در شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل به چالش 
اصلی تبدیل شد، حمله رسانه های 

اروپایی و آمریکایی به چین بود. 
این رسانه ها پرســش مهمی را 
در مورد اینکه چرا با وجود اســناد 
و انتقادهــای بین المللــی از چین 
بابت ســرکوب مســلمانان اویغور 
در ایالت ســین کیانگ، این کشور 
توانست وارد شــورای حقوق بشر 
ملل متحد شــود؟ درست است که 
در آمریکا ما شــاهد کشــته شدن 
سیاهپوستان توسط پلیس و برخورد 
با تظاهرات کنندگان در ایاالت های 
آمریکا هستیم و در فرانسه و برخی 
دیگر از کشــورهای اروپایی شاهد 
برخورد و تمسخر مسلمانان هستیم، 
اما مســاله فعلی این اســت که چرا 
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل 
به عنوان یک نهــاد بین المللی، به 
مکانــی برای تجمیع کشــورهایی 
مانند چین و روســیه تبدیل شده 
است؟ همین چند ماه پیش بود که 
الکســی ناوالنی، منتقد سرسخت 
و اصلــی والدیمیر پوتیــن و رولت 
روســیه، با ماده نوویچک مسموم 

و در آلمان بســتری شــد ولی حاال 
مسکو در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل حضور دارد. در مورد چین هم 
همین مساله صدق می کند؛ چراکه 
پکن در حال رقــم زدِن یک فاجعه 
انسانی است و بســیاری از رسانه ها 
و پژوهشکده های سیاسی - امنیتی 
در حال تحقیــق بر پــروژة حزب 
کمونیست علیه مســلمانان اویغور 

هستند.
 کودکان بی سرپرست 
و تزریق ایدئولوژی 

پروژه ای که دولت چین در مورد 
اویغورها طراحی و اجــرا می کند، 
مربوط به امــروز یا چنــد ماه قبل 
نیست؛ بلکه این مســاله از سال ها 
قبل کلیــد خورده و حــاال در ابعاد 

دیگر ادامــه دارد. چینی ها شــهر 
اورومچی در استان سین کیانگ را 
با شدیدترین نقشه های امنیتی، به 
انواع و اقسام دوربین های تشخیص 
چهــره و فن آوری  کنتــرل امنیتی 
شهرها مجهز کرده اند و روزانه صدها 
ســرباز ارتش این کشــور در حال 
تفتیش خانه های اویغورها هستند. 
ایست و بازرسی های روزانه و شبانه، 
جزء الینفــک فضــای اورومچی و 
سین کیانگ اســت و دولت چین با 
نهایت قــدرت در حال ایجاد رعب و 

وحشت است. 
فــارغ از این مســائل، به تازگی 
روزنامــه گاردین چــاپ لندن در 
گزارشــی اعالم کرده که بر اساس 
اسناد منتشر شده از سوی حکومت 
محلی سین کیانگ، در سال ۲۰۱۸ 
بیــش از ۹۵۰۰ کودک کــه عمدتا 
از مســلمانان اویغوِر شهرســتان 
یارکند به شــمار می آیند، به دلیل 
بازداشت های گســترده حکومت 
چین، از حضور پدر یــا مادر خود و 
یا هم زمان هر دو والدشــان محروم 
مانده اند. گزارشــی که منتشر شده 
نشــان می دهد هیــچ کودکی به 
قومیت »هان« تعلق ندارد و همگی 

آنها از قومیت اویغور هستند. 
این انتقادهای بسیار گسترده ای 
پس از انتشار این گزارش علیه چین 
رخ داده این گزارش دقیقاً در زمان و 
فضایی منتشر شد که ژائو لیجیان، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین به 
صورت علنی اعالم کرد که انتخاب 
مجدد این کشور در شورای حقوق 
بشر سازمان ملل، با وجود مخالفت 
شدید برخی کشــورها، گواهی بر 
»شــناخت باالی« ســازمان های 
بین المللــی از دســتاوردهای این 

کشور در زمینه حقوق بشر است! 
ایــن اظهــاراِت وزارت خارجه 
چین در حالی اعالم شد که سازمان 
ملل متحد حدود یک  ســال پیش 
اعالم کرد گزاش های مستند نشان 
می دهند، بیش از یک میلیون نفر از 
مســلمانان اویغور در اردوگاه هایی 
شــبیه به بازداشــتگاه، نگهداری 
می شــوند و به کار اجباری مشغول 

هستند. 
از ســوی دیگــر کارشناســان 

معتقدند که پکن به منظور کنترل 
و ســرکوب اقلیت هــای قومــی 
در حــال تغییــر راهبردهای خود 
اســت و به جای فرســتادن افراد 
به اردوگاه هــای کار اجبــاری، به 
اســتفاده از ســازوکارهای تسلط 
اجتماعــی بلندمــدت روی آورده 
اســت که بخشــی از آنها احضار و 
بستِن دستبند یا پابندهای کنترل 

الکترونیکی است. 
از سوی دیگر نشریه اکونومیست 
هم گزارش داده که بیش از ۸۸۰ هزار 
کودک و نوزاد به دلیل انتقال والدین 
آنها به اردوگاه ها و بازداشتگاه ها، تا 
پایان سال گذشته میالدی به مراکز 
دولتی شبانه روزی منتقل شده اند. 
این آمارها به خوبی نشــان می دهد 
که اوالً سازمان ملل و شورای حقوق 
بشر این سازمان وضعیت مشخصی 
ندارد. آمریکایی ها خودشان در سال 
۲۰۱۸ از این شــورا خارج شده اند و 
هم اکنون حــق اظهارنظر در مورد 
عضویت چین و روســیه یــا کوبا را 
ندارند، اما مســاله اینجاســت که 
حضور چین در این شــورا آن هم با 
وجود بازداشت اویغورها و اجبار آنها 
به کمونیست شدن و شست وشوی 
مغزی، با مولفه های حقوق بشــری 
در دنیا فرســنگ ها فاصلــه دارد. 
نکتــه دوم اینکه، ادامــه این روند، 
جامعه چین و سین کیانگ را بیش 
از گذشــته رادیــکال خواهد کرد و 
 می تواند تبعــات امنیتی برای پکن 

داشته باشد. 

شدت گرفتن سرکوب اویغورها، همزمان با عضویت چین در شورای حقوق بشر ملل متحد؛

بیسرپرستسازیکودکان،پروژهجدیددرسینکیانگ
آمریکایی ها در سال 2018 

از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل خارج شده اند 

و حق اظهارنظر در مورد 
عضویت چین و روسیه 

در این شورا را ندارند، اما 
مساله اینجاست که حضور 

چین در این شورا با وجود 
بازداشت اویغورها و اجبار 
آنها به کمونیست شدن با 
مولفه های حقوق بشری 

دنیا فرسنگ ها فاصله دارد

نشریه اکونومیست گزارش 
داده که بیش از 880 هزار 

کودک و نوزاد اقلیت 
اویغورها به دلیل انتقال 

والدین آنها به اردوگاه ها و 
بازداشتگاه ها، تا پایان سال 

گذشته میالدی به مراکز 
دولتی شبانه روزی منتقل 

شده اند

نخست وزیر پیشــین پاکســتان در جریان ســخنرانی از طریق ویدیو کنفرانس برای اجتماع بزرگی از احزاب 
اپوزیسیون در این کشور گفت: رئیس ارتش، تو دولت من را سرنگون کردی و در این کار خیلی خوب بودی و ملت و 

کشور را درست بر اساس امیال خودت تغییر دادی. 
به نوشته روزنامه هندوستان تایمز، نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان در جریان این سخنرانی که به صورت 
ویدیو کنفرانس از لندن برای جمعیت حاضر در شهر گجرانواال در شرق این کشور 
انجام شد، قمر جاوید بجوا، رئیس ارتش پاکستان را به براندازی دولتش، فشار بر 
سیستم قضایی و تشــکیل دولت کنونی عمران خان، نخســت وزیر در انتخابات 

۲۰۱۸ متهم کرد. 
وی افزود: ژنرال بجوا دولت من را سرنگون کرد و از عهده این کار به خوبی برآمد 

و ملت و کشور را در مسیر خواسته های خود تغییر داد. 

به دنبال اظهارات رئیس جمهوری سوریه درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی یک مقام این رژیم مدعی شد: اسد 
دشمن اسرائیل است و باید به قتل برسد. به گزارش رویترز، »درور شالوم«، رئیس بخش تحقیقات سازمان اطالعات 
اسرائیل در سخنانی نسبت به اظهارات بشار اسد، رئیس جمهوری ســوریه و شرط گذاری او برای مذاکره با تل آویو 
واکنش نشان داد. شالوم در این باره گفت: من معتقدم که مذاکره صلح با بشــار اسد ممکن نیست، چراکه او بر یک 
منطقه مشخص حکومت می کند نه یک کشور و بدون حمایت روسیه در همان 

جایش باقی می ماند. 
وی مدعی شد: ملت سوریه دشــمن ما نیستند، تنها اســد که دشمن ما به 
شمار می رود و جامعه بین الملل باید او را به قتل برساند؛ چراکه وی از تسلیحات 
شــیمیایی علیه ملتش اســتفاده کرد و این پیام بدی برای ملت های منطقه به 

خصوص اسرائیل به شمار می رود. 

درخواست مقام اسرائیلی برای ترور بشار اسدنواز شریف، رئیس ارتش پاکستان را به براندازی دولتش متهم کرد

وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کــرد، قصد دارد 
تا نخســتین اعدام فدرالــی را پس از ۷۰ ســال برای 
یک زن انجام دهد و این اعدام هشــتم دســامبر سال 
جاری میالدی اجرا می شــود. به گزارش رویترز، لیزا 
مونتگومری در سال ۲۰۰۴ به قتل محکوم شد و حاال 
نخستین فردی است که پس از ۷۰ سال اعدام فدرالی 

علیه وی انجام می شود. 
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای آورده است، 
مونتگومری که به خفه کردن یک زن باردار در میزوری 
محکوم شــده با تزریق ماده ســمی در ایندیانا اعدام 
می شــود. در ۲۰۰۷، دادگاه منطقــه ای در آمریکا در 
میــزوری این زن را بــه مرگ محکوم کــرد اما وکیل 
وی گفت که موکلش مســتحق زندگی اســت چون 
از نظر روانی مشــکل دارد و در کودکی مــورد آزار و 
اذیت قرار گرفته اســت. آخرین زنی که توسط دولت 

آمریکا اعدام شــد، بونی هدی بود کــه در اتاق گاز در 
۱۹۵۳ در میزوری اعدام شــد. وزارت دادگســتری 
آمریکا روز جمعــه همچنین اعالم کرد، قرار اســت 
۱۰ دســامبر براندون برنارد نیز بابت همدســتی در 
قتل دو جوان در ۱۹۹۹ اعدام شــود. ایــن دو اعدام، 
 هشتمین و نهمین اعدام فدرالی هستند که در ۲۰۲۰ 

انجام می شوند.

رئیس جمهوری فرانســه رخدادهــای روز جمعه 
را تروریســتی خواند و با محکوم کــردن حمله به یک 
معلم و بریده شــدن ســر وی در پاریــس، به مردمش 
تاکید کرد تا علیه افراط گرایی متحد باشند. به گزارش 
آسوشیتدپرس، مقام های فرانســه گفته اند، این معلم 
تاریخ در کالســش درباره کاریکاتورهــای موهن علیه 
پیامبر اســالم )ص( صحبت می کرد. عامل مهاجم پس 
از حمله توســط پلیس به ضرب گلوله کشته شد. دفتر 
دادستانی فرانسه گفته است، دادستان مقابله با تروریسم 
فرانســه تحقیقاتی را بر اســاس این اقدام تروریستی 
آغاز کرده اســت. در همیــن حال، امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه از مدرسه ای که این معلم در آن 
تدریس می کرد، بازدید کرد و با کارمندان آن به گفت وگو 
پرداخت. وی گفت: این حمله نباید فرانسه را دچار تفرقه 
کند چون این چیزی است که افراطگرایان می خواهند. 

ما باید همگی در کنار هم باشــیم. این حمله روز جمعه 
در کنفالن-سنت-اونورین رخ داد و مظنون در اراگنی 
به ضرب گلوله پلیس کشته شد. یکی از مقام های پلیس 
گفته که مظنون به یک چاقوی شکاری و تفنگ ایرسافت 
مســلح بوده که گلوله های پالستیکی شلیک می کند و 
درســت ۶۰۰ متر دورتر از محل آن حمله توسط پلیس 

کشته شد که واکنش های زیادی در بر داشت.

اعدام فدرال یک زن در آمریکا بعد از 70 سال!ماکرون حادثه قتل معلم تاریخ در پاریس را تروریستی خواند
خبرخبر


