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   خبر

سیاست فشل امریکا در قفقاز جنوبی
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در هتلی در نیویورک در حاش��یه 
نشست ساالنه مجمع عمومی س��ازمان با آرارات میرزویان و جیحون 
بایراموف، همتایان ارمنس��تانی و آذربایجانی، دیدار کرده است. اقدام 
بلینکن باعث شد وزرای خارجه آن دو کشور همسایه برای نخستین بار 
بعد از درگیری اخیر با یکدیگر دیدار داشته باشند. هرچند  نمی توان 
این دیدار را به معنای آرامش بعد از طوفان جنگ اخیر تفسیر کرد اما 
دست کم روشن اس��ت که امریکا با این دیدار سعی می کند در معضل 
قدیمی قفقاز جنوبی فعاالن��ه دخالت کند. این اق��دام بلینکن را باید 
با توجه به همزمانی این دیدار با س��فر نانس��ی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا، به ارمنستان و حمایت آشکار وی از این کشور ارزیابی 

کرد که واکنش ترکیه را به دنبال داشت. 
به طور کلی می توان گفت که این دو اقدام همزمان از س��وی امریکا در 
مورد تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاکی از این است که 
امریکا با توجه به شرایط جنگ در اوکراین به این تصور افتاده که می تواند 
ابتکار عمل را در قضیه این تنش به دست بگیرد. در واقع، امریکا در دهه 
1990 به همراه روسیه، ترکیه و چندین کشور دیگر، یکی از اعضای گروه 
مینسک بود که وظیفه اش میانجیگری و یافتن راه حلی برای بحران در 
منطقه ناگورنو قره باغ بود. این گروه عماًل موفقیتی نداشت تا اینکه طی 
جنگ دو سال قبل به طور کلی از پرونده قفقاز جنوبی کنار گذاشته شد 
و تنها روسیه و ترکیه از این گروه هنوز نقش اصلی را برای میانجیگری به 
عهده داشتند. حاال به نظر می رسد که امریکا جنگ در اوکراین و درگیری 
روسیه در آن را فرصتی می بیند تا از خأل روسیه در قفقاز جنوبی به نفع 
خود استفاده کند و نه تنها حضور سابق خود را در این پرونده احیا کرده 
باشد بلکه شاید بتواند عامل تعیین کننده و اصلی در آن باشد. با این حال، 
باید گفت که عوامل متعددی هس��تند که مانع چنین فرصت طلبی از 

سوی واشنگتن هستند. 
مانع نخست روسیه است که نمی توان گفت جنگ در اوکراین آن قدر بر 
مسکو تأثیر گذاشته که پرونده قفقاز جنوبی را به یک باره کنار بگذارد 
تا بنابر تصور امریکا، خألیی از ی��ک قدرت تعیین کننده در این پرونده 
به وجود بیاید. مانع دوم ترکیه و جانب��داری تمام عیار آن از جمهوری 
آذربایجان است که حتی انتقاد لفظی پلوسی از جمهوری آذربایجان را 
برنتافت و فؤاد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، سخنان پلوسی را در 
حمایت از ارمنستان »تالش های دیپلماسی مخرب و غیر قابل قبول« 
خواند. ش��اید بتوان گفت که مهم  ترین مانع در خود واش��نگتن است 
زیرا سفر پلوسی و اقدام بلینکن درست برخالف جناح محافظه کار در 
واشنگتن است که به نظر می رسد نگاه مساعدی به جمهوری آذربایجان 
دارند ولو اینکه اقدامات آن منجر به اش��غال خاک ارمنستان بشود. به 
گفته الدر ممدوف در تارنمای ریسپانسیبل استیت کرفت، شبکه ای از 
اندیشکده های عمدتاً تندرو نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، مؤسسه 
هادسون، بنیاد هریتیج به همراه جناح تندرو نومحافظه کار در واشنگتن 
ش��کل گرفته که از اقدامات آذربایجان حمایت می کند. از آنجایی که 
اعضای این شبکه عمدتاً به جناح جمهوریخواه وابسته هستند، اقدامات 
دولت دموکرات چه از س��وی بلینکن، پلوسی یا هر مقام ارشد دیگری 
از این دولت برای به دست گرفتن ابتکار با مخالفت این شبکه روبه رو 
می شود و این شبکه با البی گری خود به نفع جمهوری آذربایجان اجازه 
نمی دهد اقدامات دولت بایدن از حد حرف و وعده فراتر رود. به عبارت 
دیگر، این شبکه می تواند به باکو اطمینان خاطر بدهد که تهدید پلوسی 
نسبت به تغییر مرز    ها برخوردار از حمایت دوحزبی در امریکا نیست و 
بنابرای��ن، نمی تواند منجر به یک اقدام قاطع و تعیین کننده از س��وی 
امریکا شود. پس، شاید واش��نگتن تصور کرده که جنگ اوکراین خأل 
قدرتی را در قفقاز جنوبی ایجاد کرده و می تواند از این خأل به نفع خود 
بهره برداری کند اما حتی عوامل و البی گران داخل واشنگتن نیز اجازه 
مانور کافی به کاخ سفید در این زمینه نمی دهند تا چه رسد به روسیه و 

ترکیه که هنوز هم از بازیگران فعال در قفقاز جنوبی هستند. 
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سفارتایران:نفتکشهابهزودیعازملبنانمیشود
س��فارت ایران در بیروت اعالم کرد که ایران آماده ارس��ال نفتکش های 
حامل سوخت به لبنان طی یک یا دو هفته آینده به منظور کمک به این 
کشور برای راه اندازی نیروگاه      ها و تولید برق است.  به گزارش فارس، یک 
هیئت لبنانی در تهران در حال رایزنی با مقامات مسئول در وزارتخانه های 
انرژی و نفت ایران است و از جمله موضوعات مورد بررسی دو طرف، اصالح 
شبکه های برق و ساخت نیروگاه      ها است. به نوشته المنار، بر اساس آنچه 
که با »نجیب میقاتی« نخست وزیر پیشبرد امور و ولید فیاض، وزیر انرژی 
و آب لبنان توافق شده، در این دیدار هیئت لبنانی با مقامات ایرانی، درباره 
کمک به لبنان در زمینه سوخت رایزنی می شود. نزدیک به دو هفته پیش 
بود که در سایه استمرار نیاز لبنان به سوخت، یک روزنامه لبنانی از سفر 

قریب الوقوع یک هیئت فنی از سوی دولت لبنان به ایران خبر داد. 
-----------------------------------------------------

  کشفگورجمعیشهدایانتفاضهشعبانیهدرنجف
گور جمعی ۲0 شهید که براساس شواهد زنده دفن شده بودند، در حوالی 
نجف اشرف کشف ش��ده است. بررسی های اولیه نش��ان می  دهد که این 
اجساد مربوط به س��ال 1991 میالدی یعنی انتفاضه شعبانیه علیه رژیم 
صدام اس��ت. به گزارش ش��فقنا به نقل از الفرات، »حیدر خضیر خطار«، 
مس��ئول بخش گورهای دسته جمعی در مؤسسه ش��هدای نجف اشرف 
اظهار داشت: بررسی های اولیه نشان می دهد که این اجساد مربوط به سال 
1991 میالدی یعنی انتفاضه شعبانیه علیه رژیم گذشته است. همچنین 
اغلب اجساد متعلق به جوانان و افراد کم سن و سال است و هیچ مدارکی که 
همراه شان باشد، کشف نشده است. خطار گفت: به احتمال زیاد این افراد 
زنده زنده به دست دژخیمان صدام دفن شده اند زیرا هیچ آثاری از شلیک 
گلوله وجود ندارد. خیزش شعبانیه یا انتفاضه شعبانیه قیام مردم عراق علیه 
رژیم بعث بود که سرتاسر کشور از شمال تا جنوب را دربرگرفت. این قیام در 
پایان جنگ خلیج فارس و قطعنامه ۶۷0 شورای امنیت که کلیه تحرکات 
هوایی ارتش عراق حتی بالگرد     ها را ممنوع کرد به وقوع پیوست و در نتیجه 
آن کنترل بخش اعظم کشور به دست نیروهای مردمی افتاد. از 18 استان 
عراق، 14 استان سقوط کرد و در این میان تنها استان های مرکزی شامل 
استان های غربی و صالح الدین و بغداد در دست رژیم بعث باقی  ماند. با همه 
اینها قیام توسط نیروی سنگین نظامی صدام حسین و وفادارانش در گارد 
ریاست جمهوری عراق به شدت سرکوب شد، به ویژه نقاط مرکزی شهر 

کربال که یکی از هسته های مقاومت مردمی بود به ویرانه تبدیل شد.
-----------------------------------------------------

  شیجینپینگبهپاپوقتمالقاتنداد
پاپ فرانس��یس قصد داش��ت همزمان ب��ا حضور ش��ی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین در قزاقستان از این فرصت برای برگزاری نشستی 
با او استفاده کند و واتیکان تالش کرد نشستی بین این دو نفر ترتیب 
دهد، اما چین در پاسخ گفت که رئیس جمهورش برای این نشست در 
دسترس نیست. به گزارش ایسنا،  به نوشته خبرگزاری رویترز، واتیکان 
با دولت چین تماس گرفت و قصد پاپ برای نشست با شی جین پینگ 
را مطرح کرد اما دولت چین در پاس��خ گفت، هرچند » از این حرکت 
قدردانی می کند « اما رئیس جمهور چین وقت برای این نشست ندارد. 
مالقات این دو نفر با در نظر گرفتن سابقه بین چین و کلیسای کاتولیک 
می تواند اهمیت زیادی داشته باش��د. در دوران دولت مائو تسه تونگ 
در اوایل دهه 19۵0 در چین، این کش��ور روابط دیپلماتیک خود را با 
واتیکان قطع و مبلغان مذهبی را پیش از اقدام خودش در تأسیس      یک 

انجمن کاتولیک، مسترد کرد. 

مسکو: توقف وین
 نتیجه اختالفات داخلی امریکا  است 

سيدرحيمنعمتی

مقامهایایرانی   گزارش  یک
نزدی�کب�هتیم
مذاکرهکنندهخوشبینانهگفتهاندکهممکن
استسفرس�یدابراهیمرئیس�یبهنیویورک
منجربهازس�رگیریمذاک�راتاحیایبرجام
شود،ولیدرمس�کووپایتختهایاروپایی،
دستکمتااالنخوشبینیچندانیبهپاگرفتن
مذاکراتوجودندارد.جوزفبورل،کمیسیونر
سیاستخارجیاتحادیهاروپاگفتهکهبرجام
برایاحیاشدن،شانسیدرنیویورکنداردو
البتهتلویحاًتقصی�ررابهگردنایرانانداخته
است.امانمایندهروسیهدرمذاکراتوینگفته
کهمنصفانهنیستدرجریاناحیایبرجامتمام
تقصیرهابهگردنایرانبیفتدوتأکیدکردهکه
»وضعیتسیاس�یداخلییکطرفمذاکره
)امری�کا(«دلی�لتوق�فمذاک�راتاس�ت.

به گزارش »جوان«، به رغم خوش بینی مقام های 
ایرانی به س��یگنال های مثبت آژانس، ظاهراً قرار 
نیس��ت در نیویورک اتفاق خاصی بیفتد. محمد 
اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک       شنبه 
شب از »پیغام و پسغام« های آژانس به ایران خبر 
داده بود و پیش از او هم محمد مرندی، مشاور تیم 
هسته ای از طرف های غربی خواسته بود فرصت 
سفر رئیسی به نیویورک را غنیمت بشمرند و برای 
برون رفت از وضعیت کنونی مذاکرات احیای برجام 
تالش کنند. در حالی که مقام های امریکایی طی 
چند روز گذشته، روزه سکوت گرفته اند، جوزف 
بورل، کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 

دیروز آب پاکی روی خوش بینی       ها ریخت و صریحاً 
گفت که »هیچ چیز جدیدی در پرونده هسته ای 
ایران وجود ندارد« و انتظ��ار ندارد که »این هفته 
اتفاق جدی��دی رخ دهد.«  ب��ورل در گفت وگوی 
جداگانه با »پالیتیکو « هم گفته که حتی دیدارهای 
حاشیه نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل در 
نیوی��ورک نمی توان��د پیش��رفتی در مذاکرات و 
احتمال حصول توافق در موضوع هسته ای ایران 
ایجاد کند. بورل می گوید: »در س��ه ماه گذشته، 
تعامل        ها و فرایند چند مرحله ای، در حال همگرایی 
بود. فعالیت        ها بین طرف        ها باعث بهبودی نتیجه 
شده بود. ولی در چند هفته گذشته، مسئله دیگر 
این نبود. ما اکنون در بن بست قرار داریم. ما متوقف 
شده ایم«. »بن بس��ت « لفظی است که هفته قبل 
ابتدا وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا از آن 
برای توصیف وضعیت مذاکرات در وین استفاده 
کرد و حاال جوزف بورل آن را برای تشریح آخرین 
وضعیت مذاک��رات به کار می گی��رد. بحث       هایی 
که درباره اثر اختالفات داخلی امریکا در آس��تانه 
انتخابات ماه نوامبر بر مذاکرات مطرح است، باعث 
شده که طرف های اروپایی نتوانند با صراحت لهجه 
دفعات قبل، تقصیر       ها را به گردن ایران بیندازند، 
ولی دست کم از این ابایی ندارند که پیکان اتهامات 
به طور تلویحی به سمت ایران هدایت شود. بورل 
گفته که »پیشنهاد و درخواست قبلی که از سوی 
طرف ایرانی مطرح شد، فایده ای برای رسیدن به 
یک توافق نداشت« و تأکید کرده که »آنها )ایران( 
قول        هایی به من داده بودند « تا تلویحاً نشان دهد 
که عمل نکردن ایران به قول هایش باعث وضعیت 

کنونی است. بورل در پاسخ به این سؤال پالیتیکو 
که آیا شخصاً آماده دیدار با آیت اهلل »سید ابراهیم 
رئیسی « ریاست جمهوری اسالمی ایران در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل است، گفت:» گمان 
نمی کنم که دیدار با رئیس جمهور ]رئیسی[ هم 

بتواند چیزی را حل کند.«
 پاریس:3سایتهمچنانمایهنگرانیاند

همزمان با موضع گیری بورل، کا       ترین کولونا، وزیر 
خارجه فرانسه هم دو       ش��نبه شب، به طور ضمنی 
انگش��ت اتهام به س��مت ایران گرفت و گفت که 
پیش��نهاد بهتری برای ایران ب��رای احیای توافق 
هس��ته ای با قدرت ه��ای جهانی وج��ود نخواهد 
داشت و این به تهران بس��تگی دارد که هم اکنون 
با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای گفت وگو       ها 
تصمیم بگیرد. در حالی که محمد اسالمی یک       شنبه 
شب از برخی پیغام و پس��غام های آژانس به ایران 
صحبت کرده بود، کولونا گفت که ایاالت متحده و 
شرکای اروپایی آن در مورد حل و فصل تحقیقات 
-آژانس از س��ه س��ایت هس��ته ای ایران- موضع 
یکسانی دارند. انگشت اتهام طرف های اروپایی به 
سمت ایران، میخاییل اولیانوف، مذاکره کننده روس 
را متقاعد کرد که اشاره ای ضمنی به نقش امریکا 
در وضعیت کنونی مذاکرات کرده و بگوید :»تالش 
برای اینکه تمام تقصیر       ها را به گردن ایران بیندازیم، 
منصفانه نیست. « اولیانوف بدون تأیید بن بست در 
وین گفته که به نظر می آی��د» مقصر جلوه دادن، 
نشانه ای اس��ت که مذاکرات وین در یک بن بست 
قرار دارد. اگر این طور باش��د، این وضعیت نتیجه 
عوامل متعددی است. « به گفته او»مذاکرات، بیش 

از حد بر وضعیت سیاسی داخل یکی از طرف های 
ش��رکت کننده در مذاکرات )امریکا( وابسته شده 
است. « اشاره اولیانوف به بحث های جدی است که 
درباره اثر فشارهای داخلی بر موضع دولت بایدن 
در مذاکرات احیای برجام مطرح است. دانیل الزار، 
تحلیلگر امریکایی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران 
تأکید کرد که امریکا قطعاً نمی خواهد ش��ریک و 
همراه خود در منطقه یعنی »اسرائیل « را از دست 
بدهد و به شدت نگران موقعیت »اسرائیل « پس از 
امضای برجام است. مقامات »اسرائیل « نیز در این 
مدت و مدام در طول مذاکرات از امریکا خواستند 
که مانع از احیای دوباره برجام شوند، چون ممکن 
است پس از برجام موجودیت »اسرائیل « به خطر 

جدی بیفتد. 
  افزایشالبیبرایناممکنکردنتوافق

در حالی که ط��ی هفته های اخیر گزارش های 
مختلفی درباره افزایش فشار البی اسرائیلی بر 
مذاکرات ایران منتشر شده، جمهوریخواهان 
کنگ��ره روند فش��ار       ها را تش��دید کرده اند. به 
نوش��ته امریکن فری بیک��ن، جمهوریخواهان 
در حال فشار هس��تند تا دولت بایدن را وادار 
به انتش��ار جزئیات مذاکرات توافق هس��ته ای 
با ایران کنند؛ از جمل��ه هرگونه معامله جانبی 
که می تواند ایران را به میلیارد       ها دالر پول نقد 

دسترسی دهد. 
ویرجینیا فاکس، نماینده جمهوریخواه، در حال 
تهیه الیحه ای اس��ت که دولت بای��دن را مجبور 
می کند تمام اس��ناد » مرتبط با هرگون��ه ابتکار 
یا مذاک��ره در مورد برنامه هس��ته ای ایران « را به 
کنگره ارائه دهد. به گفته منابع آشنا، این الیحه، 
دولت امریکا را موظف می کن��د عالوه بر اجبار به 
انتشار خود توافق، هرگونه معامله جانبی را که به 
عنوان بخشی از توافق مورد مذاکره قرار می گیرد، 
افشا  کند. اقدام فاکس احتماالً حمایت گسترده 
جمهوریخواهان را به خود جلب می کند و برخی 
از دموکرات  های��ی که از نتیجه مذاک��رات ناامید 
شده اند نیز از آن حمایت خواهند کرد. این الیحه 
در صورت تصویب، کنگره را مجاز خواهد کرد به 
»کپی از هر سند، یادداشت، یا سایر ارتباطاتی که 
در اختیار رئیس جمهور اس��ت، یا هر بخش از آن 
که به هر ابتکار یا مذاکره در مورد برنامه هسته ای 
ایران اشاره یا مربوط می شود « دسترسی داشته 
باش��د. پیش از این هم، گروهی از قانونگذاران دو 
حزبی در این ماه نامه ای به کاخ س��فید نوشتند و 
خواستار عدم بازگشت به هیچ توافقی با ایران قبل 
از انتشار متن کامل توافق و هرگونه توافق جانبی 
در کنگره شدند. اخیراً هم جاش گاتهایمر و هفت 
دموکرات دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان در نامه ای ب��ه رئیس جمهور امریکا از 
وی خواس��تند که » متن کامل هر پیشنهادی را 
برای پیوس��تن مجدد به توافق هسته ای ایران در 
اختیار کنگره قرار دهد.«  این اقدامات که می تواند 
راه هرگونه توافق احتمالی حتی بعد از انتخابات ماه 
نوامبر را سد کند، در هفته های منتهی به انتخابات 

تشدید شده است. 

مسکو: اجازه نمی دهیم  اوکراین سالح اتمی داشته باشد

قرقیزستان و تاجیکستان پروتکل صلح امضا کردند

باب�االگرفتننگرانیهاازام�کانهدفق�رارگرفتننیروگاه
هس�تهایدرگی�رودارجن�گدراوکرای�ن،وزی�رخارج�ه
روس�یهب�اتأکیدب�راینک�هکش�ورشاج�ازهنخواه�دداد
اوکراینس�الحاتمیداش�تهباش�د،هدفازعملیاتنظامی
درخ�اکاوکرای�نراخل�عس�الحاینکش�وراع�المکرد.
سرگئی الوروف در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره به موضوع تالش 
اوکراین برای دس��تیابی به تسلیحات هسته ای اش��اره کرد و گفت: 
»روسیه هرگز اجازه نخواهد داد اوکراین به سالح هسته ای دست پیدا 
کند.«  وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: »هدف از عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین از جمله کی یف خلع سالح اوکراین است. نمی توانیم اجازه 
دهیم سالح های هجومی که امنیت ما را تهدید می کند، در اوکراین 
وجود داش��ته باش��د.«  پس از تماس تلفنی اخیر الوروف با کا    ترین 
کولونا، همتای فرانس��وی وی، موضوع امنیت هس��ته ای مطرح شد. 
وزارت خارجه مسکو در بیانیه ای اعالم کرد: » در ادامه تماس تلفنی 
رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در 11سپتامبر )۲0 شهریور( وزرای 
امور خارجه دو کشور به تفصیل در مورد وضعیت اوکراین با تمرکز بر 
راه های تضمین ایمنی نیروگاه هسته ای زاپرویژیا گفت وگو کردند.«  در 
بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »الوروف گفت که رژیم کی یف 
به اس��تفاده از تس��لیحات غربی برای بمباران تأسیسات زیرساختی 
غیرنظامی از جمله در نیروگاه زاپروژیا ادامه می دهد و در نتیجه اروپا را 
در معرض خطر یک فاجعه هسته ای قرار می دهد.«  این بیانیه می افزاید: 

»طرف روسی بار دیگر بر لزوم توقف فوری و کامل بمباران     ها و بررسی 
عینی حمالت عمدی به این تأسیسات تأکید کرد.«

 عملیاتحوالینیروگاههستهای
این در حالی است که روز دوشنبه، شرکت اپراتور برق اتمی اوکراین 
موسوم به انرژواتم با انتش��ار تصاویر و بیانیه ای روسیه را به انجام 
عملیات در نزدیکی نیروگاه هسته ای متهم کرد. در این بیانیه آمده 
است: »یک انفجار حدود ۳00 متری رآکتور    ها رخ داد و اندکی پس 
از نیمه شب دو    شنبه ساختمان های نیروگاه هسته ای آسیب دیدند. 
رآکتور    ها هیچ صدمه ای ندیدند و کارکنان س��الم هستند. حفره و 
گودال بزرگی بر اثر انفجار ایجاد شد.«  مجتمع صنعتی که نیروگاه 
اتمی اوکراین جنوبی در آن واقع اس��ت، در امتداد رودخانه باگ و 

حدود ۳00 کیلومتری جنوب کی یف، پایتخت اوکراین واقع است. 
این حمالت باعث خاموشی موقت یک نیروگاه برق آبی در مجاورت 
این مجتمع صنعتی شد و بیش از 100 پنجره را شکست. نیروگاه 
اتمی اوکراین جنوبی پس از نیروگاه اتمی زاپروژیا که بزرگ ترین 
نیروگاه اتمی اروپاست، دومین نیروگاه بزرگ اوکراین است. نیروگاه 
زاپروژی��ا هم بار    ها مورد حمله قرار گرفته اس��ت. ای��ن دو نیروگاه 
رآکتور    هایی با طراحی مشابه دارند. در همین راستا، زلنسکی نیز 
در شبکه های اجتماعی خود نوشت: »روسیه کل جهان را به خطر 

می اندازد. ما قبل از آنکه دیر شود باید آن را متوقف کنیم.«
 سخنرانیزلنسکیدرسازمانمللبرایدرخواستسالح

اوکراین به دنبال تس��لیحات بیش��تر غربی اس��ت و از پیش��روی 
نیروهایش در نقاط ش��رقی تحت کنترل روسیه سخن می گوید. 
همچنی��ن گزارش     های��ی از اصابت موش��ک به نزدیک��ی دومین 
نیروگاه اتمی بزرگ اوکراین منتشر شده است. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمه��ور اوکراین اواخر روز دو    ش��نبه طی یک س��خنرانی 
تلویزیونی گفت: » ما هر کاری می کنیم تا مطمئن شویم که نیازهای 
اوکراین در هر زمینه ای - دفاعی، مال��ی، اقتصادی، دیپلماتیک - 
برآورده می ش��وند. « رئیس جمهور اوکراین همچنین خاطرنشان 
کرد که روز چهار    شنبه از طریق ویدئوکنفرانس در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد سخنرانی و درخواست خود را از کشور    ها مبنی 

بر ارسال سریع تسلیحات و کمک     ها مطرح خواهد کرد. 

رؤس�ایکمیتههایامنیتملیقرقیزستان
م�ورد در را پروتکل�ی تاجیکس�تان و
باثب�اتک�ردناوض�اعدرم�رزوبرق�راری
صل�حمی�انای�ندوکش�ورامض�اکردند.
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری تاس، 
خبرگزاری »تورموش « ب��ه نقل از کامچیبیک 
تاشی یف، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان 
اعالم کرد: ما با تاجیکس��تان یک پروتکل امضا 
کردیم. هدف اصلی این پروتکل، باثبات کردن 

اوضاع و برقراری صلح میان این دو کشور و انجام 
اقداماتی در راستای حل و فصل اوضاع موجود 
است. من این پروتکل را از طرف قرقیزستان و 
سایمومیم یتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی 
تاجیکستان این پروتکل را از طرف تاجیکستان 
امضا کردیم. وی افزود: اوضاع در منطقه باتکن در 
حال باثبات شدن است. »سیدمومین یتیم اف « 
و »قمچی بیک تاشی یف« رؤسای کمیته های 
دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان نیز 

دیروز در گذرگاه مرزی »گلس��تان « با یکدیگر 
دیدار کردند. در این دیدار دو طرف تأمین ثابت 
در مناطق مرزی تاجیکس��تان و قرقیزس��تان 
را بررس��ی و بر رعایت کام��ل قوانین آتش بس 
تأکید کردند. در این دیدار همچنین بر محوریت 
موضوع تضمین امنیت ساکنان مرزنشین و حل 
و فصل مشکالت موجود از طریق مذاکرات تأکید 
ش��د. اوضاع در مرز قرقیزستان-تاجیکس��تان 
از 14 سپتامبر متشنج ش��د. طرف قرقیز اعالم 

کرد ک��ه نیروهای گارد مرزی تاجیکس��تان به 
یک بخش مرزی در نزدیکی »بوالک-باش��ی« 
در منطقه »باتکن « قرقیزس��تان نفوذ کرده و 
حالت جنگی به خود گرفتن��د. نیروهای گارد 
مرزی تاجیکس��تان در واکنش به درخواس��ت 
خروج از این منطقه شروع به تیراندازی کردند. 
چند س��اعت بعد درگیری های مس��لحانه در 
مناطق »کاک-س��ای « و »پاکس��ی-آریک « 

گزارش شدند. 
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چارچوب هماهنگی :»السودانی «

 تنها گزینه ما برای نخست وزیری عراق است
ک�رد اع�الم ع�راق ش�یعیان هماهنگ�ی چارچ�وب
و نهای�ی گزین�ه الس�ودانی« ش�یاع »محم�د ک�ه
اس�ت. مذک�ور پس�ت تص�دی ب�رای آن تغیی�ر ب�دون
به گزارش شفق نیوز، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق )به جز جریان 
صدر( دیروز اعالم کرد که نشستی را با حضور تمامی رهبران این چارچوب 
و محمد شیاع السودانی، نامزد معرفی ش��ده چارچوب هماهنگی برای 
تصدی پست نخست وزیری عراق برگزار کرده است. چارچوب هماهنگی 
در بیانیه ای در پایان این نشست اعالم کرد که رهبران چارچوب تحوالت 
سیاسی و امنیتی عراق را مورد بررسی قرار دادند و همچنین تالش های 
انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین را ستودند. در این بیانیه در واکنش 
به اخبار منتشر شده مبنی بر مطرح شدن گزینه تغییر السودانی به عنوان 
نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق تأکید شد: السودانی تنها گزینه 
چارچوب هماهنگی اس��ت و هر اخباری غیر از این شایعه بوده و صحت 
ندارد. محمد شیاع الس��ودانی همچنین در دیدار با نمایندگان پارلمان 
عراق، برنامه خود را برای دولت آتی عراق تشریح کرد. با وجود صدور بیانیه 
چارچوب هماهنگی منابع می گویند که این ائتالف بر سر مسئله تغییر 
»محمد شیاع السودانی«، نامزد نخس��ت وزیری و مذاکره با جریان صدر 
درباره تشکیل دولت موقت به مدت یک سال و سپس برگزاری انتخابات 
جدید پیش از پایان سال ۲0۲۳ میالدی دچار اختالف هستند. به نوشته 
العربی الجدید، چارچوب هماهنگی به دو گروه تقسیم شده است، گروه 
نخست شامل »نوری المالکی « رئیس ائتالف فتح و نخست وزیر اسبق، 
»قیس الخزعلی« دبیرکل عصائب اهل حق، »عمار الحکیم « رئیس جریان 
ملی حکمت است که خواهان تشکیل دولتی با اختیارات کامل به ریاست 
السودانی است اما گروه دوم متش��کل از »حیدر العبادی« رئیس ائتالف 
النصر و نخست وزیر اسبق عراق، »هادی العامری«، رئیس ائتالف الفتح 
و »فالح الفیاض « رئیس سازمان حشدالشعبی است که خواهان تفاهم با 
جریان صدر به دور از زبان غالب و مغلوب و تحمیل عمل انجام شده است 
تا بار دیگر تنش      ها تشدید نشده و فضا به سمت درگیری خیابانی کشیده 
نشود. منابع آگاه گفته اند »سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران ایران و محمد الکوثرانی از رهبران حزب اهلل لبنان در تالش 
برای پر کردن شکاف و ممانعت از گس��ترش اختالفات در میان اعضای 

چارچوب هماهنگی هستند..«

وحشت صهیونیست     ها
 از تکرار غزه در کرانه باختری

درروزهایگذش�تهاخباریدربارهمتشنجش�دنکرانهباختری
منتشرشدهاست.نظامیانرژیمصهیونیس�تیبااشارهبهاینکه
تنشهادرکرانهباختریدرنقطهاوجخودقراردارد،تهدیدکردهاند
کهاگرجلویمقاومتگرفتهنش�ود،آنهاواردعملخواهندشد.
نگرانی صهیونیست    ها از تبدیل شدن کرانه باختری به غزه ای دیگر، بیش 
از پیش جدی می شود، به طوری که کار نظامیان صهیونیست به هشدار 
به تشکیالت خودگردان و تهدید به رویارویی مستقیم با مقاومت کشیده 
است. شبکه 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی اعالم 
کرد: »اگر تشکیالت خودگردان فلسطین با گروه های مقاومت برخورد 
جدی نداشته باش��د ارتش به زودی حمله گس��ترده ای را به شهرهای 
شمال کرانه باختری انجام خواهد داد.«  این منابع اعالم کردند: »اسرائیل 
اقدامات فشرده ای را انجام خواهد داد. تنش های امنیتی در کرانه باختری 
در حال حاضر در اوج خود است. هر روز تالش     هایی برای انجام عملیات 
علیه اس��رائیلی     ها صورت می گیرد.« این ش��بکه اعالم کرد: »شاباک و 
ارتش برای ممانعت از گسترش دامنه درگیری     ها و کشیده شدن آن به 

شهرهای دیگر تالش می کنند.«
به تازگی شبکه 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به نگرانی 
فزاینده صهیونیست    ها از پیامدهای به کارگیری پهپاد منتشر و اعالم 
کرده بود: »اس��تفاده از پهپادهای هجومی اخیراً به عنوان یک راهکار 
برای مقابله با تنش     ها در کرانه باختری ارائه شده است. اما وضعیت کرانه 
باختری بسیار پیچیده است و اجازه استفاده گسترده از این پهپاد    ها را 
نمی دهد.«  این گزارش در شرایطی منتشر شد که برخی منابع محلی 
اعالم کردند، گروهی از نیروهای مقاومت فلس��طین یک فروند پهپاد 
جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را که در حال پرواز بر فراز اردوگاه 
بالطه واقع در بخش قدیمی شهر نابلس بود، هدف قرار دادند. این خبر 
را برخی منابع اس��رائیلی نیز اینطور تأیید کردند که یک گروه مسلح 
توانستند پهپاد ارتش اس��رائیل را که در حال پرواز بر فراز شهر نابلس 

بود، هدف قرار داده و سرنگون کنند. 

هشدار چین به امریکا 
درباره تحریک تجزیه طلبان در تایوان

رئیسجمه�ورامری�کاگفت�هک�هاگرچی�نب�هتای�وانحمله
کن�د،نیروه�ایامریکای�یازتای�واندف�اعخواهن�دک�رد.
وزارتام�ورخارجهچی�ندرواکنشبهای�ناظه�اراتبااعالم
اینک�هپکنح�قاق�دامالزمرابرایخ�ودمحف�وظمیداند،به
امری�کادرب�ارهدامنزدنب�هتن�شجداییطلبیهش�دارداد.
جو بایدن چندی پیش در مصاحبه ای با سی بی اس نیوز گفت که ارتش 
امریکا در صورتی که به تایوان حمله ش��ود، از این جزیره دفاع خواهد 
کرد. مائو نینگ، س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن در کنفرانس 
خبری خود گف��ت: »چین حق دارد تمامی اقدامات الزم را در پاس��خ 
به فعالیت      هایی که س��عی در تقسیم و تجزیه این کش��ور دارند، اتخاذ 
کند. « وی افزود: »ما مشتاقیم بهترین عملکرد را در حوزه اتحاد مجدد 
مسالمت آمیز )با تایوان( انجام دهیم و در عین حال ما هیچ گونه فعالیتی 
را که قصد جدایی و تجزیه طلبی دارن��د، تحمل نخواهیم کرد. « وی از 
امریکا خواست مسائل مربوط به تایوان را با دقت و به درستی مدیریت 
کند و سیگنال های اشتباه به تجزیه طلبانی که به دنبال استقالل تایوان 
هستند، ارسال نکند. مائو در پایان گفت: »فقط یک چین در جهان است 
و تایوان بخشی از این کشور اس��ت و دولت جمهوری خلق چین تنها 

دولت مشروع چین است.«
 تقویتحضورنظامیپکندردریایچینجنوبی

دریادار کارل توماس، فرمانده ناوگان هفت��م نیروی دریایی امریکا در 
مصاحبه ای با وال اس��تریت ژورنال به قدرت دریایی چین اشاره کرد 
و گفت: »پکن ی��ک ناوگان بزرگ و مدرن س��اخته و در صورت تمایل 
می تواند این جزیره را محاصره کن��د.«  این دریادار گفت: »آنها نیروی 
دریایی بسیار بزرگی دارند و اگر بخواهند قلدری کنند و کشتی های شان 
را در اطراف تایوان قرار دهند، تا حد خیلی زیادی می توانند این کار را 
انجام دهند.«  توماس گفت که چین قب��اًل یک نیروی دریایی بزرگ و 
مدرن ایجاد کرده و تعداد کشتی های نظامی در اختیار پکن به سرعت 
در حال افزایش است. با این حال این نظامی امریکایی خاطرنشان کرد 
که نمی داند آیا چین قصد انجام هرگونه اقدام واقعی علیه تایوان که از 
نظرش بخشی جدایی ناپذیر از خاکش است، چه از طریق حمله تمام عیار 
یا محاصره دریایی را دارد یا خیر. این دریادار همچنین خاطرنشان کرد، 
پکن همچنین حضور نظامی خود را در دریای چین جنوبی در جنوب 
غربی تایوان، تقویت کرده و جزایر مصنوعی و طبیعی تحت کنترلش را 

در این آبراه به طور کامل نظامی کرده است. 

بورل:امیدیبهنیویورکنیست


