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نقلقول

خطونشان پوتین برای شرق اوکراین

مکی سال
رئیس اتحادیه آفریقا
آفریقــا بــه انــدازه کافــی فشــار تاریــخ
را متحمــل شــده اســت .ایــن قــاره
نمیخواهــد بســتر جنــگ ســرد جدید
باشــد بلکــه میخواهــد قطب ثبــات و
فرصــت بــرای همــه شــرکایش باشــد.
مــا خواســتار تنشزدایــی و توقــف
خصومتهــا در اوکرایــن و همچنیــن
حصول راهحلــی از طریق مذاکــره برای
جلوگیــری از خطــر یــک جنــگ جهانی
دیگر هستیم( .آسوشیتدپرس)

اعالم بسیج عمومی از سوی پوتین همزمان با برگزاری
همهپرسی جهت الحاق شرق اوکراین ،پیام روشنی
ازطرف مسکو به غرب تلقی میشود

روسيه
کیاف

اوكراين

لوهانسک
دونتسک

زاپوریژیا

خرسون

كريمه

«دنیس میروشــنیچنکو» ،رئیس شــورای منطقه لوهانسک
پیش از ســخنرانی پوتین در کانال تلگرامــی خود اعالم کرده
بود که همهپرسی پیوســتن این منطقه به روســیه در تاریخ
 ۲۳تا  ۲۷ســپتامبر (اول تا پنجم مهرماه ســالجاری) برگزار
خواهد شد« .والدیمیر ســالدو» رئیس منطقه خرسون هم با
صدور بیانیهای اعالم کرد که همهپرســی در این منطقه از ۲۳
تا ۲۷سپتامبر برای الحاق به روسیه برگزار میشود .الجزیره در
گزارشی گفته است که همهپرسیها در مناطق شرقی اوکراین
برای الحاق به روسیه در 4منطقه لوهانسک ،دونتسک ،خرسون
و زاپوریژیا برگزار خواهد شــد .البته این نخســتینبار نیست
که روســیه در خاک اوکراین همهپرســی برگزار میکند .در
سال 2014نیز پوتین شبهجزیره کریمه در جنوب اوکراین را
پس از برگزاری همهپرسی و به درخواست ساکنان آن منطقه به
روسیه الحاق کرد .با درنظر گرفتن شبهجزیره کریمه و 4منطقه
شــرقی اوکراین ،هماکنــون نیروهای ارتش روســیه بیش از
90هزارکیلومترمربع از قلمرو یا حدود 15درصد از کل مساحت
اوکراین را در اختیار دارند که این مساحت تقریبا به اندازه کشور
پرتغال یا اردن است.
نکته قابــل توجه در برگزاری همهپرســی در مناطق شــرقی
اوکراین آن است که مقامات مسکو با برگزاری این همهپرسی
درنظر دارند این پیام را به اوکراین و کشــورهای غربی حامی
کییف برسانند که بعد از این ،هدف قراردادن مناطق شرقی که
در کنترل روسهاست ،بهمعنای هدف قراردادن خاک روسیه
است .ديميتري مدودف ،نایبرئیس شورای امنیت ملی روسیه،
گفته اســت« :بعد از الحاق مناطق شرقی به روسیه ،این کشور
میتواند از زور برای محافظت از خود اســتفاده کند ».بهگفته
تحلیلگران ،الحاق شــرق اوکراین به روســیه ،خطر رویارویی
مستقیم نظامی مسکو و ناتو را افزایش خواهد داد؛ سناریویی که
پیشتر «جوبایدن» ،رئیسجمهور آمریکا درباره آن هشدار داده
و گفته بود تشدید شرایط میتواند منجر به جنگ جهانی سوم
شود .اعالم بسیج عمومی همزمان با برگزاری همهپرسی الحاق
مناطق شرقی اوکراین نیز بهعنوان گامی برای تقویت موقعیت
روسیه در جبهه جنگ اوکراین تلقی شده است.
این نخستین فرمان بسیج نیروهای ذخیره روسیه از زمان جنگ
جهانی دوم به اینسو است .مســکو قصد دارد 300هزار نفر از
25میلیون نیروی ذخیره ارتش را فراخوان کند.

رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا

با نزدیکشدن انتخابات میاندورهای کنگره ،هشدارها درباره اثرگذاری پولهای بینام و نشان بر انتخابات آمریکا افزایش یافته است
کمتر از 2ماه مانده بــه انتخابات
میاندورهای آمریکا ،بار دیگر نقش
گزارش
«پول ســیاه» در انتخابات و تأثیر
آن در جهتدهی آراء به سوژهای داغ در واشنگتن
تبدیل شده است.
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا ،سهشنبه اعالم کرد
که از کنگره خواهد خواســت تا با تصویب «قانون
شفافیت» یکبار برای همیشه به نقش پول سیاه در
انتخابات پایان دهد .بایدن با اعتراف به اینکه برای
ل زیادی هزینه میشود،
تأثیرگذاری بر انتخابات ،پو 
گفت :بخش زیادی از این پول از منابع مالی در سایه
تامین میشود.
هدف الیحه قانون شفافیت که احتماال اواخر هفته
جاری درباره آن رایگیری خواهد شــد ،مقابله با
پول ســیاه یا همان پولهای بینام و نشانی است
کــه در کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات سیاســی
هزینه میشــوند؛ بدون اینکه قابل ردیابی باشند
یا اهداءکنندگان آن مشخص شــود .این الیحه از
فعاالن ،احزاب و گروههای سیاســی میخواهد تا
نام و مشــخصات حامیان مالی خود را اعالم کنند.
همچنین مشــارکت مالی اشــخاص و نهادهای
خارجی در انتخابات نیز ممنوع خواهد شد.
بهگزارش الجزیره ،رئیسجمهــوری آمریکا در
شرایطی درخواست تصویب این الیحه را مطرح
کرده که هر  2حــزب اصلی ،یعنــی دمکرات و
جمهوریخواه ،در آســتانه انتخابات میاندورهای
هشــتم نوامبر (۱۷آبان) تمایل چندانی به تأیید
آن ندارند .برهمین اساس ،اغلب ناظران سیاسی
پیشبینی میکنند که در رایگیری این هفته،
احتماال این الیحه رد خواهد شد .براساس قانون
فعلی در آمریکا ،برخــی از گروهها و احزاب هیچ
اجباری برای افشــا کردن حامیــان مالی خود
ندارند .این در حالی اســت کــه در برخی موارد
نیز حمایتهای مالی سیاسی از طریق شرکتها
و مؤسســات صوری انجام میشــود که ردیابی
کردن آنان اگر نه غیرممکن ،دســتکم بســیار
دشوار است.
تاریخچه پول سیاه در انتخابات آمریکا

نخستین بار در ســال 1972میالدی بود که نقش
پول ســیاه در معیوب شــدن چرخه دمکراســی
آمریکایی فاش شــد و آن زمانی بود که مشخص
شد بستههای پول نقد و چک در کیسه و چمدان
بهدست اندرکاران کارزار انتخابات ریاستجمهوری
ریچارد نیکســون تحویل داده شــده است .گفته

شــده در آن زمــان بیــش از 20میلیــون دالر
(معادل100میلیون دالر امــروز) بدون ذکر نام به
ستاد انتخاباتی نیکسون کمک شده بود که تقریبا
نیمی از آن را تنها یک نفر پرداخت کرده بود .پس از
افشای این ماجرا کنگره ،قوانین مبارزات انتخاباتی
را اصــاح و محدودیتهایی را بــرای هزینههای
انتخاباتی در نظر گرفــت .همان زمان بود که برای
رقابتهــای انتخابات ریاســتجمهوری ،بودجه
عمومی در نظر گرفته شد.
در آن زمان نیز ســنگ بنای اصالحات ،شفافیت و
اعالم منابع مالی سیاسی بود .در واقع افشای کامل
منابع مالی و هویت حامیان اهرمی بود که از زمان
نیکسون برای حذف پولهای آلوده از نظام سیاسی
آمریکا تجویز شــده بود .اجرای ایــن قانون اما در
سال 2010توسط دادگاه عالی متوقف شد .به این
ترتیب بار دیگر میلیاردرها و گروههای غیرانتفاعی
مبالغ هنگفتی را از طریق کانالهای مالی ناشناس
وارد فضای سیاسی کردند .بنا براعالم کمیسیون
ت سال های 2012
انتخابات فدرال ،فقط در انتخابا 
و  2014میالدی ،نیم میلیارد دالر از منابع غیرقابل
ردیابی به کمپینهای انتخاباتی سرازیر شد .گرچه
ناظران با اشاره به محرمانگی این مسئله ،معتقدند
که رقم واقعی میتواند چندین برابر این رقم باشد.
رقص سیاسی با پول سیاه

روزنامه گاردیــن اخیرا در گزارشــی بــا عنوان
«تأثیرگذاری میلیاردها دالر پول سیاه بر سیاست
آمریکا» از اهدای مخفیانه 1.6میلیارد دالر به یک
گروه سیاسی طرفدار حزب جمهوریخواه خبر داد
و نوشت« :این بزرگترین حمایت مالی سیاسی در
تاریخ آمریکاست .این پول که منبع آن اعالم نشده،
در اختیار گروهی به ریاست «لئونارد لئو» قرار داده
شــده که با اصالح قوانین آمریکا بــه نفع مقابله با
تغییرات آبوهوایی مخالف است .این گروه سابقه

تالش برای جلوگیــری از اجرای مقررات دولتی را
داشــته و بهدنبال محدود کردن حق رأی است».
گاردین همچنین اضافه کرد« :سیاستگذاران موافق
یا مخالف لئو ،باید بتوانند روی یک اصل غیرحزبی
بزرگتر بــه توافق برســند؛ اینکه چنیــن مبالغ
هنگفتی نباید در خفا بــر انتخابات ،قانونگذاران و
سیاست عمومی آمریکا تأثیر بگذارد».
اما ایــن فقــط جمهوریخواهان نیســتند که از
پولهای ســیاه در کارزارهــای انتخاباتی خود
اســتفاده میکنند .حزب دمکرات نیز ســابقه
درخشانی در این حوزه ندارد .نیویورکتایمز در
اوایل سالجاری میالدی فاش کرد که دمکراتها
بهعنوان جدیترین منتقدان پول ســیاه ،از آن
برای پیــروزی در انتخابات  2020و شکســت
دونالدترامپ اســتفاده کردهاند .در این گزارش
آمده« :دمکراتها در یک دهه گذشته همواره با
ترکیبی از خشم ،ناامیدی و البته حسادت شکایت
میکردند که جمهوریخواهان و متحدان شان از
طریق کانالهای مالی ناشناس صدها میلیارد دالر
را برای تأثیرگذاری بر سیاست خرج میکنند .در
این شــرایط پول ســیاه به واژهای کثیف تبدیل
شد؛ چون دمکراتها و چپها مرتبا درباره خطر
فساد ناشی از آن هشدار میدادند .هشدار درباره
پولهــای هنگفتی که شــرکتها و میلیاردرها
بدون افشــای هویت برای تامین منافع خود ،از
طریق سازمانهای غیرانتفاعی هزینه میکردند
تا زمانی که نوبت به انتخابات سال 2020میالدی
رسید .در این زمان حزب دمکرات در تالش برای
کنار زدن دونالد ترامپ از قدرت و گرفتن کرسی
ریاستجمهوری از دریافت پولهای سیاه برای
تبلیغات انتخاباتی استقبال کرده و حتی در این
راه از جمهوریخواهان نیز پیشی گرفتند؛ بهطوری
که 15سازمان غیرانتفاعی سیاسی عموما همسو
با حزب دمکرات در جریان رقابتهای انتخاباتی

الیحه شفافیت مالی انتخابات آمریکا چیست؟

مکث

الیحه شفافیت منابع مالی انتخابات آمریکا مواردی همچون جلوگیری از تأثیر پول شخصیتها و
مؤسسههای خارجی بر انتخابات آمریکا ،منع پیمانکاران دولتی از فعالیتهای انتخاباتی ،ملزم کردن
گروههای سیاسی به افشای هویت حامیان مالی تبلیغات ،واداشتن رسانههای خبری به دریافت
کمترین مبالغ ممکن برای تبلیغات سیاســی و حمایت از تجدیدنظر دیوان عالی آمریکا در حکم
سال  ۲۰۱۰میالدی مبنی بر امکان صرف مبالغ نامحدود از سوی شرکتهای تجاری و اتحادیههای
کارگری برای فعالیتهای انتخاباتی را دربردارد .هر چند این الیحه در سال  ۲۰۱۹میالدی بهرغم
مخالفت شدید جمهوریخواهان ،توسط اکثریت دمکرات مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما
مجلس سنا تاکنون از بررسی و تصویب آن خودداری کرده است .گمانهزنیها حاکی از آن است که
پس از کشوقوسهای بسیار در رایگیری که قرار است بهزودی درباره این الیحه انجام شود ،اکثریت
نمایندگان بهدالیل شخصی یا حزبی از رأی دادن به آن خودداری خواهند کرد.

 2020بیش از 1.5میلیارد دالر هزینه کردهاند.
درحالیکه گروههای سیاســی همســو با حزب
جمهوریخواه در همان سال حدود 900میلیون
دالر هزینه کردند.
نیویورکتایمز همچنین نوشــته کــه در ابتدای
سالجاری میالدی و در جریان رقابتهای مقدماتی
حزب دمکرات مشخص شــد که گروههای حامی
اسرائیل که اغلب از سوی میلیاردرهای محافظهکار
تامین مالی میشوند ،میلیونها دالر برای شکست
سیاســتمداران مترقی که اغلب از حقوق بشــر
فلسطینیها حمایت میکنند ،هزینه کرده است.
شــلدون وایتهــوس ،نماینده دمکــرات ایالت
رودآیلند که از حامیان قانون شــفافیت اســت،
میگوید :افزایش حجم پول ســیاه ،یک سونامی
به راه انداخته که دمکراســی را در آمریکا مختل
میکند .شلدون با اشاره به اینکه اکنون دمکراتها
بیــش از جمهوریخواهان درگیر پول ســیاه برای
پیروزی در انتخابات هســتند ،میگوید :احتمال
اینکه جمهوریخواهان از قانون شــفافیت حمایت
کنند بیشتر است.
بررســیهای نیویورکتایمز نشــان میدهد که
حامیان بــزرگ مالی ســازمانهای غیرانتفاعی
و گروههای سیاســی با اســتفاده از ضعف قانون
برای اعالم هویت خود ،یک ســاختار سیاسی در
سایهای را تشــکیل دادهاند که بهطور روزافزونی
در حال گســترش نفوذ خود است؛ ساختاری که
سیاستهای آمریکا را ترسیم میکند .در این میان
برخی فعاالن به درستی نگران نقش انفجاری این
پولهای سیاه در فرسایش اعتماد به نظام سیاسی
آمریکا هستند.
چاک شــومر ،رهبر اکثریت دمکــرات در مجلس
نمایندگان آمریکا ،با اشاره به رایگیری قریبالوقوع
سنا درباره قانون شفافیت ،پولهای بینام و نشانی
که وارد کارزارهای انتخاباتی آمریکا میشود را به
پردهای تشبیه کرده که روی دمکراسی را پوشانده
اســت .شــومر البته با اذعان به اینکه بعید است
نمایندگان هر  2حزبی که عمیقا درگیر پولهای
سیاه هستند این قانون را تصویب کنند ،میگوید:
«هدف از این رایگیری افشــای این مسئله است
که کدام یک از قانونگذاران ،از وجود پول سیاه در
سیاست آمریکا حمایت میکنند .در این رایگیری
همه ما متوجه خواهیم شد که آیا نمایندگان به این
مسئله باور دارند که مردم آمریکا الیق این هستند
بدانند چ ه کسی میلیاردها دالر برای تحتتأثیر قرار
دادن دمکراسی ما خرج میکند یا خیر؟»

پدرو سانچز
نخستوزیر اسپانیا
میدانیــم کــه روســیه از ابــزار انــرژی
بهعنــوان اهرمــی در جنــگ اســتفاده
میکند .بازار انــرژی اروپــا هماکنون از
کار افتــاده اســت امــا همیــن وضعیت
نشــان میدهد که اهمیت انرژی پاک
تا کجاســت .بحران انــرژی کنونی اروپا
نباید مانع توجه به بحران آب و هوایی
شود( .راشاتودی)

عکسGetty Images :

از چند روز گذشــته که زمزمه خبرهایی در ارتباط با برگزاری
همهپرسی در مناطق شرقی اوکراین به گوش میرسید ،همزمان
کاخ کرملین اعالم کرده بود که قرار است والدیمیر پوتین درباره
تحوالت جاری در مناطق شرقی اوکراین سخنرانی تلویزیونی
داشته باشد .سخنرانی رئیسجمهور روسیه سرانجام دیروز در
رسانههای روسی پخش شــد و پوتین به مسائل مهمی اشاره
کرد3 .نکته اصلی و محوری در سخنان پوتین تأکید او بر بسیج
نیروهای ذخیره ،اســتفاده از تمام امکانات برای دفاع از روسیه
و همچنین حمایت مســکو از برگزاری همهپرسی در مناطق
تحت تصرف برای پیوستن به روسیه بود .رئیسجمهور روسیه
در سخنان تلویزیونی خود با اعالم بسیج نظامی محدود ،گفت:
فرایند بسیج نظامی و فراخوانی شــهروندان به ارتش از همین
امروز شروع میشود .پوتین همچنین به ادعاهای مقامات غربی
مبنی بر نزدیکبودن رویارویی اتمی با روسیه پاسخ داد و گفت:
«ما به کسانی که از سالح اتمی دم میزنند ،هشدار میدهیم که
ممکن است باد به سمت آنها بوزد و اگر تمامیت ارضی روسیه
به خطر بیفتد ،از همه ابزارهای موجود اســتفاده خواهد شد؛
من بلوف نمیزنم ».پوتین حمایتش از برگزاری همهپرســی
برای الحاق مناطق شــرقی اوکراین را هم اینگونه عنوان کرد:
«روسیه نمیتواند نزدیکان خود را تحویل دهد تا توسط جالدان
تکه تکه شوند؛ روسیه به تمایل آنها برای تعیین سرنوشت خود
پاسخ میدهد».

خبر

نیروی دریایی چین در حالت
آمادهباش
چین روز چهارشنبه عبور کشــتیهای جنگی
آمریکا و کانــادا از تنگه تایــوان را تحریک آمیز
خواند .بهگزارش شینهوا ،شییی ،فرمانده ارشد
نظامی ارتش چین بــا انتشــار بیانیهای ضمن
هشدار نسبت به عبور ناوشکنهای نیروی دریایی
آمریکا و کانادا از تنگه تایوان گفت :نیروی دریایی
در بخش شــرقی برای مقابله قاطعانه با هرگونه
تهدید و تحریک ،و حفاظــت از حاکمیت ملی و
تمامیت ارضی چین ،در حالــت آماده باش قرار
دارند .این هشدار فرمانده ارشد ارتش چین پس
از آن اعالم شد که کشتی جنگی کانادا از طریق
تنگه تایوان به ناو آمریکایی در منطقه ملحق شد.
چین جزیره 25میلیون نفره تایوان را استان جدا
شده خود میداند.

کیوسک

هفتهنامه گاردین [انگلیس]

ساز جدایی از انگلیس

پس از 10روز عزای ملی و خاکسپاری ملکه الیزابت دوم ،اکنون
غبارها کم کم فرو مینشــیند .شش عضو کلیدی کشورهای
مشــترک المنافع که تاکنون زیرنظر ملکه انگلیس بودهاند،
درگذشت او و انتقال سلطنت به چارلز را فرصتی برای بازنگری
اساسی در روابط مشکل دار خود با نهاد سلطنت میبینند و
برخی به دنبال جدایی کامل از لندن هستند.

