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  گزارش  2

  خبر

بازگشت بومرنگ ناآرامی به سمت امریکا
معروف است در علم سیاست، سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است 
و  روی دیگر این سکه در روابط بین الملل این است که بسیاری از رخدادهای 
خارجی و تحوالت پیرامونی و جهانی، با بسیاری از رخدادهای داخلی ارتباط 
دارند. امریکا پس از جنگ جهانی دوم، برای یک سیطره جهانی و قرار گرفتن 
بر قله نظم بین الملل حرکت کرد و با فروپاشی نظم دوقطبی در رؤیای نظام 

تک قطبی از هیچ تالش و سیاست جنایتکارانه ای دریغ نکرده است.
این رویکرد امریکایی منحصر به کشورهای اسالمی یا جمهوری اسالمی 
نبوده و حتی در قالب طرح مارشال برای بازسازی اروپای پس از جنگ دوم 
جهانی، چنگال سیطره خود را بر کشورهای اروپایی تا عمق تمامی ارکان 
این کشورها فرو برده است. امروز نیز امریکای فرسوده و در مرز بحران های 
اقتصادی، از جنگ اف��روزی در اوکراین که اهداف گوناگون��ی دارد، برای 
وابسته نگه داشتن اروپا و غارت آن و التیام اقتصاد خود عمل می کند و از 
بحران سازی در داخل کشورهای اروپایی و برگزیت و جلوگیری از اروپای 
مستقل و نابودی یا در سیطره بیشتر گرفتن اقتصاد آلمان، بهره مند می شود. 
همین رویکرد و سیاست از خارج و از درون علیه روسیه و چین و در تمامی 
کشورهای جهان از سوی امریکا دنبال می شود. اگر در گذشته واشنگتن با 
تکیه بر قدرت  سخت و لشکرکشی و سرکوب نظامی، مسیر سیطره بر جهان 
را در دسترس می دید، امروز نقصان کارآمدی قدرت سخت را با قدرت نرم 
و هزینه کمتر جبران می کند. سیاست ثابت امریکا در قبال کشورها و رقبا 
و مناطق مختلف جهانی از طریق دوگانه سازی در درون کشورها، تضاد و 
تنش آفرینی بین کشورها یا جنگ افروزی های نیابتی دنبال می شود. تجربه 
چهل ساله جمهوری اسالمی  با امریکا، به خوبی و به عنوان یکی از نمونه های 
رفتاری امریکاست که با عنوان مهار و مدیریت، چه در محیط خارجی و یا 
عرصه داخلی به اجرا گذاشته شده است. تقریباً در هیچ رخداد مهم داخلی 
در جمهوری اسالمی  نمی توان جای پای سیاست های امریکا و ابزارهای 
آن را نادیده گرفت. از نگاهی دیگ��ر می توان اینگونه گفت که در حالی که 
اغلب راهبردها و سیاست های امریکا و متحدان آن در قبال ایران ناکارآمد و 
محکوم به شکست شده و ظرفیت های جدیدی در سطح ملی و فرا ملی برای 
ایران در عرصه های مختلف اقتصادی، امنیتی، منطقه ای و حتی بین المللی 
فراهم است، تولید رخدادهای برنامه ریزی شده و یا موج سواری از هر پدیده 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دستور کار فعال آنها قرار می گیرد تا حتی 
با بهره ای تاکتیکی و مرحله ای، شرایط امریکا را بهبود بخشیده و یک گام 

به جلو ببرد. 
امروز امریکا در یمن، عراق، سوریه و لبنان، فلسطین و افغانستان با چنان 
شرایطی روبه روست که اعتراف به شکست داش��ته و ایران، دست برتر را 
داراست. در معادالت جهانی گردن کش��ی امریکا در قبال روسیه و چین، 
برای ایران، فرصت طالیی بین المللی ایجاد کرده است. هرچند نمی توان 
انتظار داشت که این سلطه اهریمنی از تالش جدید دست کشیده و تسلیم 
شود. برای جلوگیری از بخشی از ظرفیت های ترانزیتی ایران و النه سازی 
بحران های جدید امنیتی، قفقاز و وسوس��ه ترکس��تان در بخش جنوبی 
ارمنستان را برگزیده اند و برای کاس��تن از ظرفیت های قدرت منطقه ای 
ایران باید در درون ایران، بحران سازی کنند تا غفلت از بیرون و فرسایش از 
درون به دست آید. برای افغانستان و آسیای مرکزی خواب های تروریستی 
– داعش��ی دیده و برای عراق امید به استمرار بحران و یا تکیه بر نغمه های 
رویایی بارزانی در جدایی طلبی دارند و از اینکه علناً برای دزدی نفت عراق، 
سوریه و یمن، حضور نظامی خود را فعال تر کرده اند، خجول نیستند. نکته 
مهم این است که امریکا به موازات فرسوده شدن بسیاری از اهرم های قدرت 
خود، تمامی متحدان و در واقع دنباله روهای خود در منطقه را نیز ناتوان کرده 
و در مرز فروپاشی قرار داده است و سازمان های بین المللی را که روزگاری 
ژست مستقل بودن داشتند، فدای منافع و سیاست های ابزاری خود کرده 
است. مؤلفه های جدید در ظرفیت های ملی و منطقه ای و بین المللی ایران 
در قبال قلدری امریکا، یک جهش  را نشان می دهد و اگر در گذشته برای 
نزدیک ش��دن به بازیگران مختلف باید هزینه می دادی��م، امروز جایگاه و 
موقعیت ایران و تحوالت قدرت در جهان به نحوی است که دیگران نیازمند 
ایران در چند حوزه ژئوپلتیکی هستند. اگر ماجراجویی های امریکا در جهان، 
در گذشته برای کشورهای هدف هزینه داشت، امروز این بحران سازی ها 
و تنش آفرینی ها و سیاست های فرار به جلو از سوی امریکا، متحدان و خود 
امریکا را وارد هزینه های جدی کرده است و باید به جز ناکامی و شکست، 
تجربه شرایط سخت و دشوار را داشته باشند و این یک بمب ساعتی است 
که غربی ها در برآورد های خود در قالب شورش های اجتماعی و بی ثباتی و 
ناامنی و فقر تدریجی و دیگر محرومیت ها منتظر آن هستند. یعنی پیوند 
دادن ش��رایط بحرانی برای دیگران در محیط داخلی و خارجی، ش��رایط 
معکوس گرفته و بازتاب سیاست های خود را در بحران های درونی در امریکا، 

اروپا و بسیاری از متحدان خود شاهد خواهند بود.
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  ناتو:تنشکوزوووصربستانتشدیدشودمداخلهمیکنیم
یکی از مقام های ارشد ناتو در کوزوو به بهانه تشدید تنش بین صربستان 
و کوزوو گفت که این ائتالف آماده اس��ت در صورت بروز تنش مجدد 
در منطقه بالکان شمار نیروهای خود را افزایش دهد. به گزارش وبگاه 
»رادیو اروپای آزاد « »ل��وکا پیپرنی« از معاونان ناتو در »پریش��تینا« 
پایتخت کوزوو به خبرنگاران گفت: »ما هوشیار و آماده عمل هستیم. 
اگر تنش      ها افزایش یاب��د، می توانیم از نیروهای ذخیره نیز اس��تفاده 
کنیم.« پیپرنی وضعیت کنونی را آرام اما متشنج خواند و گفت نمی توان 
خطر ناآرامی یا خشونت جدید در شمال کوزوو را نادیده گرفت. این مقام 
ارشد ناتو گفت: »اگر وضعیت بدتر ش��ود، ما آماده مداخله هستیم. ما 
نیروهای کافی برای مقابله با وضعیت داریم و با این مقدار نیرو می توانیم 

به هر نوع تشدید تنش پایان دهیم.«
-----------------------------------------------------

  عباسوپادشاهاردنتحوالتفلسطینرابررسیکردند
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در دیداری که 
با عبداهلل دوم، پادش��اه اردن داش��ت، او را در جریان آخرین تحوالت 
فلسطین و شرایط اراضی فلس��طینی و تحوالت سیاسی منطقه قرار 
داد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین )وفا(، عباس و عبداهلل دوم 
روابط دوجانبه فلسطین و اردن و راه های تقویت این روابط را بررسی 
کردند و رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین از موضع گیری های 
اردن در دفاع از حقوق ملت فلس��طین در تمامی محافل بین المللی و 
حمایت از مسئله فلسطین و شهر قدس تقدیر کرد. طبق بیانیه وزارت 
خارجه فلس��طین، عباس روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل 
س��خنرانی کرده و از جامعه جهانی درخواست خواهد کرد اسرائیل را 
ملزم کند یک روند واقعی صلح را که به پایان اشغال سرزمین فلسطین 

منجر شود، در پیش بگیرد. 
-----------------------------------------------------
  الوفاق:آلخلیفهمنزویدستبهداماناسرائیلشدهاست
حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در گفت وگو با 
شبکه المنار با اشاره به اینکه یهودی سازی منامه با هدف نابود کردن 
هویت این پایتخت اصیل و تاریخ اسالمی کهن آن انجام می شود، تأکید 
کرد: رژیم بحرین شکست خورده و بحران زده است و از مردمش به رژیم 
نامشروع و موقت اسرائیلی پناه برده است. همچنین الدیهی تأکید کرد: 
رژیم بحرین با صهیونیس��ت      ها در حوزه سایبری همکاری می کند که 
این مسئله منافع مردم و امنیت این کشور را به خطر می اندازد. معاون 
دبیرکل جمعیت الوفاق بحری��ن اظهار کرد: رژیم بحری��ن در انزوای 
مردمی به سر می برد و به دلیل نگرانی       از عقب نشینی امریکا به حمایت 
صهیونیست      ها پناه برده و به این ترتیب میهن را فروخته و منافع آن را 

به خطر انداخته است. 

پیشرفتچشمگیرمذاکراتبرسرکاریش

هشدار نصراهلل کشتی مذاکرات
 دریایی را هم به پیش راند 

پسازعقبنشینیصهیونیستهاازاستخراجمنابعگازیدرمیدان
کاریشکهمتعاقبهشدارهاینصراهللانجامشد،اینباردرمذاکرات
ترسیممرزهایدریاییهمگشایشاساسیبهوجودآمدهوبهگفته
مقاماتبیروت،پیشرفتهادراینعرصههمچشمگیربودهاست.
سخنان هشدارآمیز سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان بیش 
از آنکه انتظار می رفت لرزه به جان صهیونیست     ها انداخت تا جایی که 
برای جلوگیری از تنش     ها مجبور ش��ده اند امتیازاتی را به طرف لبنانی 
بدهند. درحال��ی که مذاکرات ترس��یم مرزهای دریایی بی��ن لبنان با 
رژیم صهیونیستی از دو سال پیش هیچ پیش��رفت خاصی نداشت، در 
هفته های اخیر به یکباره ورق برگشت و همه چیز به نفع لبنانی     ها تغییر 
یافت. نجیب میقاتی، نخست وزیر پیشبرد امور لبنان در دیدار با آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا در نیویورک تصریح کرد که پرونده ترسیم 
مرز     ها با رژیم صهیونیستی شاهد پیشرفت بزرگی است. به نوشته وبگاه 
»الجدید«، میقاتی روز چهار     شنبه در خصوص دیدار با آنتونی بلینکن 
در حضور »آموس هوکشتاین« میانجیگر امریکایی در مذاکرات ترسیم 
مرزهای دریای��ی گفت: »همه پرونده      ه��ا ارائه و بر ض��رورت برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری تأکید ویژه شد و ما به حمایت لبنان از سوی 

همه طرف ها، امیدوار بودیم«. 
وی افزود: »ما در مورد مس��ائل مرب��وط به آوارگان س��وری و توافق با 
صندوق بین المللی پول و برق به ویژه پرونده آموزش گفت وگو و تأکید 
کردیم که پرونده ترسیم مرزهای دریایی ]با رژیم صهیونیستی[ شاهد 

پیشرفت های زیادی است«. 
این درحالی است که میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان نیز دو     شنبه 
در گفت وگو با »جوانا ورونیکا« هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در 
لبنان گفت که مذاکرات ترس��یم مرزهای دریایی، در مراحل پایانی 
خود ق��رار دارد و در آن، حقوق لبنان در حفاری ب��رای گاز و نفت در 
میادین معین و در منطقه ویژه اقتصادی، تضمین می شود. امتیازدهی 
اس��رائیل به لبنان در میز مذاکرات ترس��یم مرزها، درحالی است که 
رژیم صهیونیستی و امریکا در دو سال گذشته سعی داشتند با طوالنی 
کردن مذاکرات، لبنانی     ها را به عقب نش��ینی واداش��ته و همه منابع 
گازی مسترک را به نفع تل آویو مصادره کنند اما هشدارهای نصراهلل 
این اجازه را به اسرائیلی     ها نداد و با جدیتی که حزب اهلل در تأمین منافع 
و حقوق لبنان در منابع گازی کاریش از خود نشان داده است، مقامات 
صهیونیستی مجبور به عقب نشینی شده اند. همچنان که بالفاصله پس 
از سخنرانی نصراهلل که گفت موش��ک های مقاومت به سمت کاریش 
نشانه رفته اند، اسرائیل اعالم کرد که استخراج از منابع گازی کاریش 

را به تعویق انداخته است. 
 احتمالتوافقدرروزهایآتی

همزمان با دیدار بلینکن با میقاتی، آموس هوکش��تاین هم با مقامات 
تل آویو در نیویورک دیدار     هایی در زمینه ترس��یم مرز     هایی دریایی با 
لبنان داشته است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آموس هوکشتاین 
در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ایال 
حولتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و آلون اشبیز، مدیرکل 
وزارت خارجه این رژیم دیدار و درباره پیش نویس توافق ترسیم مرزهای 
دریایی با آنها بحث و گفت وگو کرد. س��ایت والال روز چهار     شنبه اعالم 
کرد که طرف اسرائیلی و لبنانی پیش بینی می کنند که امریکا پیشنهاد 
توافق نهایی را ظرف چن��د روز آینده ارائه کند. س��ایت والال به نقل از 
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که دیدار هوکشتاین با 
مسئوالن اسرائیل بسیار خوب و مفید بود. برخی منابع صهیونیستی 
مدعی شده اند که طرح جدید امریکا در مذاکرات مرزهای دریایی، به 
نفع لبنانی     ها نوشته شده اس��ت و خطوط مرزی که مقامات بیروت به 
آن استناد می کنند توسط صهیونیست     ها پذیرفته شده است. میانجی 
امریکایی همواره در مذاکرات طرف اس��رائیلی را گرفته بود و س��عی 
داش��ت همه منابع انرژی در میدان کاریش در اختیار این رژیم باشد 
اما عزم ملی لبنانی     ها و هش��دارهای حزب اهلل هم��ه معادالت را تغییر 
داد. رژیم صهیونیستی که در حال حاضر توان رویارویی با حزب اهلل را 
ندارد تالش می کند با توافق با لبنان، بتواند حداقل از نصف منابع گازی 
بهره برداری کند، زیرا در صورت عدم توافق حزب اهلل اجازه استفاده از 
آنها را نخواهد داد و دست این رژیم از دستیابی به این منابع غنی کوتاه 
خواهد شد. صهیونیست     ها می دانند که در صورت درگیری با حزب اهلل، 
دامنه جنگ به مرزهای لبنان ختم نخواهد شد و همه اضالع مقاومت 
در منطقه وارد عمل خواهند شد و از همه سو سرزمین های اشغالی را 

مورد هدف قرار خواهند داد. 

چین: مشتاق تالش برای اتحاد مجدد
 با تایوان هستیم

س�خنگویدفترچیندرامورتایواناعالمکردکهچینمش�تاق
استنهایتتالشخودرابرای»اتحادمجددباتایوان«انجامدهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، »ما شیائوگوانگ« در یک کنفرانس 
خبری گفت:»س��رزمین مادری باید از نو متحد ش��ود و بی شک این 
اتفاق خواهد افتاد. عزم چین نسبت به محافظت از سرزمینش استوار 

و تغییرناپذیر است.«
 ما ش��یائوگوانگ تصریح کرد: تای��وان می تواند » سیس��تم اجتماعی 
متفاوتی از سرزمین اصلی « داشته باش��د؛ موضوعی که شامل آزادی 
دین است و بدین ترتیب به سبک زندگی آنها احترام گذاشته می شود 
اما این مسئله تحت شرایطی از جمله اطمینان از حاکمیت ملی، امنیت 
و توسعه منافع برقرار می ش��ود. این اظهارات سخنگوی دفتر چین در 
امور تایوان پیش از اصالحیه اساسنامه حزب کمونیست چین در ماه 
اکتبر انجام شده است. حزب کمونیست چین ماه آینده میالدی قرار 
است در جریان فرآیند تغییر رهبری این کشور که هر پنج سال یک بار 
به اجرا در می آید، اساسنامه این حزب را اصالح کند. انتظار می رود که 
شی جین پینگ در کنگره پیش روی حزب حاکم کمونیست چین که 
در ۱۶ اکتبر آغاز می شود، سنت شکنی کرده و به سومین دوره پنج ساله 
رهبری خود برسد و موقعیت خود را به عنوان قدرتمند   ترین رهبر چین 
از زمان مائو تس��ه تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین تثبیت کند. 
اساسنامه حزب حاکم چین فقط در این کنگره که هر پنج سال یک بار 

برگزار می شود، قابل اصالح است. 
»جیک سالیوان « مشاور امنیت ملی کاخ سفید سه    شنبه شب قبل گفت 
که در حال حاضر واشنگتن به اصل چین واحد پایبند است ولی گفت 
که اگر به تایوان حمله ش��ود امریکا از آن دفاع خواهد کرد. بایدن روز 
یک   شنبه در مصاحبه ای در پاس��خ به این سؤال که اگر چین به تایوان 
حمله کند واکنش واش��نگتن چه خواهد بود، گفت امریکا در صورت 
درگرفتن چنین جنگی از تایوان دفاع خواهد ک��رد اما اکنون به اصل 

چین واحد پایبند است. 
س��الیوان در توضیح مواضع دولت بایدن گفت: »بعد از پاسخی که او 
در توکیو داد، برخی به طور خصوصی از وی پرس��یدند آیا واقعاً تغییر 
سیاست عمده ای را اعالم کردید؟ و او گفت نه چنین کاری نکردم. من 
جواب یک سؤال فرضی را دادم و تغییر سیاسی را اعالم نکردم.«مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید افزود، اگر رئیس جمهور ایاالت متحده بخواهد 
تغییر سیاستی را اعالم کند آن را به صورت رسمی انجام می دهد و در 

مورد تایوان چنین چیزی رخ نداده است. 

پوتین : روسیه در معرض تهدید سالح های اتمی
 ناتو و غرب است

یکپارچگیروسیهتهدیدشود،باهرابزاریپاسخمیدهیم

هادیمحمدی

رئیسجمهورروسیه   گزارش  یک
دیروزدرس�خنانی
شدیداللحنعالوهبراینکهنیروهایذخیرهرا
بهخدمتفراخواندوازهمهپرسیدونتسکو
دونباسهمحمایتکرد،هدفاصلیغربرادر
حمایتهمهجانبهازاوکراینازجملهآموزش
ارتشاینکشورنابودیروسیهدانست.پوتین
ضمناش�ارهب�هگرای�شاوکراینبهس�مت
تسلیحاتهستهایگفتکهچنانچهیکپارچگی
روسیهتهدیدشود،مسکواحتمالاستفادهاز
نمیدان�د. منتف�ی را هس�تهای س�الح

 
والدیمیر پوتین روز چهار      شنبه طی سخنانی، عالوه 
بر اینکه به الحاق اراضی اوکراین به خاک کشورش 
اشاره کرد، از بسیج نسبی نیرو      ها در روسیه خبر داد. 
رئیس جمهور روسیه پا را فراتر گذاشت و همراه با 
روس ها، مردمان دونتسک و لوهانسک، ساکنان 
خرسون و مناطق زاپرویژیا و دیگر مناطق آزاد شده 
را هم خطاب قرار داد و گفت: »هدف غرب، نابودی 
روس��یه اس��ت. آنها علناً می گویند که فروپاشی 
ش��وروی را مدیریت کردند و اکنون وقت روسیه 
رسیده است. کی یف آشکارا طرح های حل مناقشه 
در دونباس را کنار گذاش��ت و ادعای دس��تیابی 
به سالح هس��ته ای را اعالم کرد و گفت حمله به 
کریمه ممکن است رخ دهد.« رئیس جمهور روسیه 
همچنین ادامه داد: »ارتش ما به عنوان خط مقدم 
نظامی بیش از هزار کیلومتر در مقابل کل عملیات 
نظامی غرب عمل می کند. ما برای دفاع از سرزمین 

خود از بسیج نسبی حمایت می کنیم. تأکیدم بر 
بسیج نسبی اس��ت چون فقط برای کسانی است 
که نیروی ذخیره هس��تند و به خدمت فراخوانده 
می ش��وند. این حکم امضا ش��ده اس��ت.« پوتین 
تصریح کرد: »سیاس��ت ارعاب و وحش��ت رژیم 
کی یف هر روز وحش��یانه تر می شود. روسیه برای 
تضمین امنیت در جریان همه پرسی در دونباس 
و س��ایر مناطق، هر کاری انجام خواهد داد. « وی 
عملیات نظامی » پیشگیرانه « را تنها گزینه ممکن 
دانست، چرا که غرب از راه حل مسالمت آمیز برای 
مشکل دونباس و ادعای حق استفاده از سالح های 

هسته ای خودداری کرد. 
 پوتین:بلوفنمیزنم

والدیمیر پوتی��ن در بخش دیگری از س��خنانش 
گفت که ارتش اوکراین را ناتو آموزش داده است و 
در واقع فرماندهان خارجی آن را هدایت می کنند. 
سیاس��ت های ترور و ارعاب علیه روس��یه تشدید 
شده است. رئیس جمهور روس��یه   تأکید کرد: »از 
تمامی ابزار در دسترس استفاده می کنیم و آنهایی 
که تالش می کنن��د از تهدید اتمی علیه روس��یه 
اس��تفاده کنند، خواهند دید که ورق برمی گردد. 
من بل��وف نمی زنم.« پوتی��ن ادام��ه داد: »تهدید 
اتمی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. ما نه تنها 
در مورد گلوله باران نیروگاه اتم��ی زاپروژیا آن هم 
با تش��ویق های غرب صحبت می کنیم که تهدید 
به فاجعه هس��ته ای اس��ت، بلکه در مورد اظهارات 
نمایندگان ارشد کش��ورهای ناتو در مورد امکان و 
مجاز بودن استفاده از تسلیحات کشتار جمعی علیه 

روس��یه حرف می زنیم که همان تسلیحات اتمی 
است. « او افزود: »باید یادآور شوم آنهایی که چنین 
اظهاراتی را درباره روسیه مطرح می کنند باید بدانند 
که کش��ور ما هم ابزار مختلفی برای نابودی دارد و 
در برخی موارد، این ابزار از داش��ته های کشورهای 
ناتو هم پیشرفته تر هستند. وقتی یکپارچگی قلمرو 
کشور ما تهدید ش��ود، ما از تمامی این ابزارها برای 
حفاظت از مردم و کشور روسیه استفاده می کنیم.«

 بایدسخنانپوتینراجدیبگیریم
در ش��رایطی که تنش های مس��کو و غرب بر س��ر 
اوکراین ادامه دارد، وانگ ون بین، سخنگوی وزارت 
خارجه چین در نشس��ت خبری دیروز در پکن، از 
»همه طرف ها« خواس��ت با گفت وگو و مش��ورت، 
راهی برای رس��یدگی به نگرانی های امنیتی همه 
طرف       ها پیدا کنند. گیلین کیگان، معاون وزیر امور 
خارجه انگلیس روز چهار      شنبه در مصاحبه با شبکه 
»اسکای نیوز« با ابراز نگرانی از سخنان پوتین گفت: 
»این سخنان، به ویژه جمله های پایانی آن تشدید 
نگران کننده تنش       ها است. جنگی که شاهد هستیم 
حمله غیرقانونی روس��یه به اوکراین اس��ت و ما به 
همراه متحدان ناتو خود در کنار این کشور خواهیم 
ماند.«  او با اشاره به سخنان پوتین در این زمینه که 
روسیه درباره توان اتمی خود بلوف نمی زند، گفت: 
»به وضوح باید این سخنان را بسیار جدی بگیریم 
زیرا اوضاع در حال متشنج ش��دن و خارج شدن از 
کنترل است. سخت است متوجه شویم در روسیه 
چه می گذرد. «این دیپلمات ارشد انگلیسی با اشاره 
به اینکه کشورش تاکنون 2/3 میلیارد پوند کمک 

نظامی به اوکراین رس��انده، گفت که این کمک       ها 
سال آینده میالدی نیز ادامه خواهد داشت. 
 مخالفتشدیدغربباهمهپرسی

لئونید پاسکنیک، رهبر جمهوری لوهانسک چندی 
پیش قانونی را امضا کرد و مقرر شد برای پیوستن 
این منطقه به روسیه همه پرس��ی برگزار شود. بعد 
از او دنیس پوش��یلین، رهبر دونتس��ک هم اعالم 
کرد که همه پرسی مش��ابهی در این منطقه برگزار 
خواهد ش��د. جمهوری های لوهانسک و دونتسک 
قرار اس��ت 23 تا 2۷ س��پتامبر )اول تا پنجم مهر( 
برای پیوستن به روس��یه رفراندوم برگزار کنند. دو 
منطقه دیگر یعنی زاپروژیا و خرسون نیز روز جمعه 
رفراندوم برگزار خواهند کرد. این موضوعی است که 
غرب به شدت به آن واکنش نشان داده است. ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( در توئیتی با بیان اینکه این اقدامات به 
جنگ پوتین در اوکراین بیشتر دامن می زند، نوشت: 
»رفراندوم های ش��رم آور هیچ مشروعیتی ندارند و 
تغییری در ماهیت جنگ روسیه در اوکراین ایجاد 
نمی کنند. جامعه بین الملل باید این نقض آش��کار 
قانون بین الملل را محک��وم و حمایت       ها از اوکراین 
را بیش��تر کند.«  جیک س��الیوان، مش��اور امنیت 
ملی امریکا نیز با تأکید بر گفته های استولتنبرگ 
این رفراندوم       ها را توهین ب��ه اصول حق حاکمیت 
و یکپارچگی قلمرو دانست و افزود: »ما این قلمرو 
را جزئی از اوکرای��ن می دانیم.« آنتون��ی بلینکن، 
وزیر ام��ور خارجه امریکا در توئیتی نوش��ت: »اگر 
روس��یه این رفراندوم های ش��رم آور را برگزار کند، 
امریکا و جامعه بین الملل هرگز ادعاهای روسیه را 
درباره بخش های الحاق ش��ده اوکراین به رسمیت 
نمی شناس��ند. ما به موضع کنونی خ��ود در قبال 
مردم اوکراین ادامه می دهیم.« ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در س��خنرانی ویدئویی روز 
چهار      شنبه خود گفت که موضع اوکراین با این سر 
و صدا      هایی که روس��یه درباره برگ��زاری رفراندوم 
ایجاد می کند، تغییر نکرده اس��ت. دیمیترو کولبا، 
وزیر خارجه اوکراین نیز گفت که روس      ها می توانند 
هر کاری دل شان بخواهد، انجام دهند. این چیزی 
را تغییر نمی دهد. اوکراین حق دارد قلمروهای خود 
را آزاد کند و آنها را از دس��ت روس       ها آزاد نگه دارد. 
جوزف بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا نتیجه همه پرسی برنامه ریزی شده روسیه در 
اوکراین توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به 
رسمیت نخواهد ش��ناخت. وی در ادامه سخنانش 
گفت: »کس��انی که در این همه پرسی دخیل بوده 
مورد بازخواس��ت قرار خواهند گرف��ت و اقدامات 
محدود کننده بیشتری علیه روسیه در نظر گرفته 
خواهد شد. « امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
نیز به خبرنگاران گفت: »اگر برنامه رفراندوم تراژیک 
نباش��د، حتماً خنده دار اس��ت.« اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان نیز گفته که پوتین تنها در صورتی 
که نتواند در جن��گ پیروز ش��ود، جاه طلبی های 
امپریالیس��تی خود را که خطر نابودی روس��یه و 

اوکراین را در پی دارد، کنار می گذارد. 

واشنگتن: نیویورک که جای پیش بردن مذاکرات برجامی نیست!

نگرانی امریکایی    ها از سرکوب رأی دهندگان و تهدید دموکراسی
براس�استازهتریننظرس�نجیک�هیکیاز
ش�بکههایخبریامریکاییص�ورتداده،
ی�کپنج�مرأیدهن�دگانمعتقدن�دک�ه
مهمترینمس�ئلهایک�هکشورش�انباآن
روبهروست،تهدیدهاعلیهدموکراسیاست.
در جریان نظرس��نجی ش��بکه خبری ان .بی.سی 
که در فاصل��ه زمانی 9 تا ۱3 س��پتامبر )۱8 - 22 
ش��هریور( انجام ش��د، هزار امریکایی نظر خود را 
درباره مهم  ترین تهدیدی که کشورشان را تهدید 
می کن��د، اعالم کردن��د و طبق این نظرس��نجی، 

مس��ئله دموکراس��ی و تهدید    هایی که متوجه آن 
است در رأس فهرست مسائل بسیار مهم که ملت 
امریکا با آن روبه رو هس��تند، قرار گرفته اس��ت به 
طوری که 2۰ درصد از رأی دهن��دگان امریکایی 
را ش��امل می ش��ود. موضوعات بعدی ب��ه ترتیب 
هزینه های معیشتی با ۱8 درصد، شغل و اقتصاد 
با ۱۶ درص��د و مهاج��رت با ۱2 درصد هس��تند. 
همچنین 29 درص��د از دموکرات ه��ا، ۱2 درصد 
از جمهوریخواهان و ۱8درص��د از رأی دهندگان 
مس��تقل تهدید    ها علی��ه دموکراس��ی را در نظر 

دارند. یکی از متداول     ترین پاسخ های دموکرات  ها 
عبارت بود از س��رکوب رأی دهندگان و همچنین 
عباراتی مانند جمهوریخواهان، تقلب در انتخابات، 
ترامپیسم، حوزه بندی های نادرس��ت انتخاباتی، 
کنترل دولت و افراط گرایان. یکی از رأی دهندگان 
دموکرات گفت که هدف اعضای جناح راست نفوذ 
در نتایج انتخاباتی با محدود س��ازی توانایی رأی 
دادن مردم و همچنین نادیده گرفتن حق رأی مردم 
اس��ت چون بر این باورند که مردم از آنها حمایت 
نمی کنند. در طرف دیگر، جمهوریخواهان تهدید    ها 

علیه دموکراسی را بیشتر کنترل دولت می دانند. 
یک رأی دهنده جمهوریخواه نیز گفت تهدید علیه 
دموکراسی به این معناست که دولت امریکا کنترل 
همه چیز را به دست داشته باش��د. مردم صدایی 
نداشته باشند تا چیزی بگویند و یک رشته قوانین 
وجود داشته باش��د که کنترل ما را مانند عروسک 
خیمه شب بازی به دست بگیرد. سایر اصطالحات 
رایج بی��ن رأی دهن��دگان جمهوریخواه ش��امل 
سانس��ور، دموکرات ها، جو بایدن، فساد سیاسی، 

نادیده گرفتن قانون اساسی و مرز ناامن بود. 

حاش�یهنشس�تمجمععمومیس�ازمانمل�لدرنیویورک
ش�اهدرایزنیهای�یب�رایخ�ارجک�ردنمذاک�راتاز
وضعیت»بنبس�تی«اس�تکهامری�کاازآنصحب�تکرده،
ول�یمش�اورامنی�تمل�یامریکادی�روزگف�تک�هانتظار
ن�دارددرنیوی�ورکگشایش�یدرمذکراتایجادش�ودزیرا
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علی باقری، مذاکره کننده ارش��د ایران که همراه رئیس جمهور به 
نیویورک رفته، با انریکه مورا، معاون کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مالقات کرد؛ دیداری که نش��ان می دهد تهران مایل 
است از جلسات حاش��یه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
برای احیای مذاکرات استفاده کند. در حالی که پیش از این، محمد 
مرندی، مش��اور تی��م مذاکره کننده از طرف های غربی خواس��ته 
بود از فرصت حض��ور هیئت ایران��ی در نیویورک برای پیش��برد 
مذاکرات اس��تفاده کنند، برخ��ی تحرکات در حاش��یه نیویورک 
در حال انجام اس��ت. وزیر خارجه قطر ابتدا در گفت وگو با شبکه 
بلومبرگ گفت:»قطر به احیای توافق هسته ای به عنوان یک عامل 
کمک کننده به ثب��ات منطقه اعتقاد راس��خ دارد« و دیروز هم در 
گفت وگو با »رابرت مالی« نماینده ویژه امریکا در امور ایران سعی 
کرد روند مذاکرات احیای برجام را زنده کند. مالی هرچند مالقات 
خود را با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی » عالی« خواند ولی محدود 

شدن موضع گیری او به »قدردانی از نقش سازنده قطر«  نشان داد 
که واش��نگتن در فاصله چند هفته مانده به انتخاب��ات  ماه نوامبر، 

چندان آماده پیشبرد مذاکرات نیست. 
از موضع رابرت مالی مهم تر، صحبت های مش��اور امنیت ملی کاخ 
سفید است که گفته انتظار ندارد هفتاد و هفتمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک به گشایش در مذاکرات احیای 
برجام منجر ش��ود. جیک سالیوان که در حاش��یه نشست مجمع 
عمومی در جمع خبرنگاران صحبت می ک��رد، گفت: »من انتظار 
گش��ایش در نیویورک را ندارم« و تأکید ک��رد » چون جای اصلی 
پیش  بردن برجام نیست، اما ببینیم چه می شود«. سالیوان هرچند 

مجدداً بر این موضع تکراری واش��نگتن پا فشرد که »امریکا آماده 
بازگشت دوجانبه به وضعیت پایبندی در برابر پایبندی بوده و اگر 
ایران آماده اجرای ج��دی تعهداتش و پذیرش این فرمول باش��د 
می توانیم به توافق دست پیدا کنیم« ولی موضع گیری او چشم انداز 
چندان روشنی از نیویورک به دست نمی دهد. سالیوان در پاسخ به 
این سؤال که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در سخنرانی اش در 
نشست ساالنه مجمع عمومی س��ازمان ملل به چه مواردی درباره 
ایران خواهد پرداخت و آیا فرصت��ی در این هفته برای بازگرداندن 
مذاکرات وین به مس��یر خود وجود خواهد داش��ت، گف��ت: او به 
چیز     هایی می پردازد که مدت قابل توجهی است درباره اش صحبت 
کرده، اینکه امریکا آماده بازگش��تی بر مبن��ای پایبندی در ازای 
پایبندی به برجام ]توافق هسته ای[ بوده است. اینکه اگر ایران آماده 
است برای عمل به تعهداتش و پذیرفتن این قاعده جدیت به خرج 

دهد، می توانیم توافق کنیم. 
شه     شنبه شب، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم در حاشیه 
مجمع عمومی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مالقات کرد 
که شواهد و قرائن نش��ان می دهد این مالقات منجر به برون رفت 
خاصی از وضعیت موجود نش��ده اس��ت. ماکرون پس از دیدار با 
رئیسی به خبرنگاران گفت: »اکنون توپ در زمین ایران است که 
باید بگوید آیا شرایطی را که به طور رسمی از سوی امریکایی     ها و 

اروپایی     ها تعیین شده می پذیرد یا خیر.«
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