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کودتا در چین از شایعه تا واقعیت
نیوزویک س��ه چهار روز قبل اخب��ار و گزارش     های��ی را در مورد وقوع 
کودتا در چین منتش��ر کرد و اینکه ارتش آزادیبخش خلق چین شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین، را بازداش��ت ک��رده و او را در حبس 
خانگی نگه داشته است. این نش��ریه امریکایی به یک سری توئیت     ها و 
ویدئو    هایی استناد کرده بود که از تحرکات نظامی غیرمنتظره در پکن 
می گفتند؛ از جمله یکی از کاربران رس��انه های اجتماعی به نام استیو 
اسمیت نوشته بود: » یک اتفاق بزرگ در چین در حال روی دادن است. 
شاید یک کودتا باشد. 6هزار پرواز لغو شده و تحرکات بزرگ ارتش دیده 
می شود.«  این می توانس��ت یک بمب خبری باشد و البته چند ساعتی 
چنین هم بود و به س��رعت مورد توجه قرار گرفت اما به همان سرعت 

هم محو شد. 
حاال خبرگزاری آسوش��یتدپرس خبر از حضور رهبر 69 س��اله چین 
در نمایشگاهی با موضوع »پیش��رفت در عصر جدید« داده و اینکه لی 
کچیانگ، نخست وزیر چین و تعدادی از مقامات عالی رتبه چین او را در 
این نمایشگاه همراهی کرده اند. این دلیلی است بر پایان گرفتن تمام آن 
شایعاتی که ناگهان پخش شد و معلوم شد که رهبر چین بعد از بازگشت 
از نشست سران کشورهای شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان، دوره 
طوالنی مدت قرنطینه خود را س��پری می کرده اس��ت. در واقع، شی 
جین پینگ می بایس��ت بنابر مقررات مربوط به همه گیری کرونا، یک 
هفته بعد از بازگشت از ازبکس��تان در قرنطینه به سر می برد اما ظاهراً 
مدت طوالنی تری این محدودیت را رعایت ک��رده که همین موضوع 
دستمایه ای برای آن نشریه امریکایی و  برخی از دیگر رسانه های غربی 
بوده تا ش��ایعات مربوط به کودتا و برکناری او از قدرت را دامن بزنند. 
هرچند که حضور جین پینگ در مأل عام به این هجوم نرم رسانه های 
امریکایی پایان داد اما همین چند روز هم ثابت کرد که مسئله چین و 
ایجاد سایه های ش��ک و تردید در ثبات و آرامش آن تا چه میزان برای 
قدرت نرم امریکا اهمیت دارد و از هر فرصتی هرچند کوتاه و به مدت 

چند روز برای انجام چنین چیزی بهره برداری می کند. 
گذش��ته از این، اهمیت مقطع فعلی، خود عامل مهمی برای تحریک 
قدرت نرم امریکا بود تا آن ش��ایعات را پیرام��ون رئیس جمهور امریکا 
و اقتدار او در چین به راه بیندازد. کنگره مل��ی خلق در حکم پارلمان 
چین اس��ت که قدرت قانونگذاری دارد و قرار است نشست خود را 16 
اکتبر)24مهر( برگزار کند. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین قبل 
از این اصالحاتی را در اساسنامه حزب کمونیست چین انجام داده که 
قرار است در نشس��ت آتی کنگره خلق تقدیم نمایندگان کند. انتظار 
می رود که با تصویب ای��ن اصالحات نه تنها ش��ی جین پینگ بتواند 
محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را پشت سر بگذارد و برای بار سوم 
نیز به این مقام برسد بلکه قدرت و جایگاه خود را نیز ارتقا دهد تا جایی 
که هم سطح با مائو تسه تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین، شمرده 
شود. رسیدن شی جین پینگ به این مقام و دوره سوم ریاست جمهوری 
بی شک کابوس بزرگی برای کاخ سفید است و باعث می شود واشنگتن 
رؤیای بازگشت رهبران میانه رو و نزدیک به غرب مثل دنگ شیائوپینگ 
و حتی جانش��ین وی، جیانگ زمین، به قدرت را فراموش کند. از این 
جهت، می توان گفت که خبر منتشر شده از سوی نیوزویک و تقویت آن 
توسط دیگر رسانه های غربی شروع پروژه ای از جنگ نرم واشنگتن قبل 
از چند هفته مانده به کنگره ملی خلق چین بود تا از این طریق در وهله 
نخست، آرامش روانی در پکن به هم بخورد و بعد نیز برخی از نیرو    ها در 
پکن تحریک به اقداماتی برای سرنگون کردن شی جین پینگ شوند. 
به نظر می رسد رئیس جمهور چین برای برخورد با این جنگ نرم است 
که در نمایشگاه پیشرفت در عصر جدید حاضر شد اما باید توجه داشت 
که این مقدار برای مقابله با شرارت واشنگتن تا قبل از برگزاری نشست 
کنگره ملی خلق کافی نیست. به عبارت دیگر، تک رسانه ای امریکا به 
چین در هفته قبل می تواند یک مرحله از برنامه گسترده واشنگتن برای 
سنگ اندازی در مسیر سومین دوره از ریاست جمهوری شی جین پین 
باشد و حاال سؤال این اس��ت که آیا واشنگتن مراحل دیگری را تدوین 

کرده یا حتی آماده اجرا دارد یا نه. 
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  اذعان امریکا به کشتن 1۲ غیرنظامی افغان در ۲۰۲1
وزارت دفاع امریکا در گزارش خود به کنگره این کش��ور اعالم کرد که 
12 غیرنظامی افغان بر اثر حمله هوایی نزدیک فرودگاه کابل در سال 
گذشته میالدی کشته شدند.  سی ان ان به نقل از پنتاگون گزارش داده 
است که 1۰ تن از این غیرنظامیان روز 29 آگوست سال 2۰21 یعنی 
یک روز پیش از پایان خ��روج امریکا از افغانس��تان، در جریان حمله 
هواپیماهای بدون سرنشین ارتش در کابل کشته شده اند و هفت نفر از 

1۰ غیرنظامی کشته شده در این حادثه کودک بوده اند. 
-----------------------------------------------------

  یک گروه اسالمی در هند ممنوع الکار شد
پس از بازداشت بیش از 1۰۰ تن از اعضای »جبهه مردمی هند « دولت 
این کشور روز چهار     شنبه با متهم کردن این گروه به اقدامات تروریستی 
آن را غیرقانونی اعالم و به مدت پنج س��ال از فعالیت منع کرد.  جناح 
دانش��جویی این گروه، این اقدام دولت هند را انتقامجویی سیاس��ی و 
پروپاگاندا خواند. عمران پی جی، دبیر ملی این جبهه به رویترز گفت: 
»ما با مفهوم یک ملت هندو مخالف هس��تیم،  با فاشیسم مخالفیم، نه 
هند.«  این جبهه همچنین اعالم کرده که در این فکر است که این اقدام 

دولت هند را به دادگاه ارجاع دهد. 
-----------------------------------------------------

   کرد     ها در ترکیه به دنبال ایجاد ائتالفی گسترده
رئیس فراکس��یون حزب دموکراتیک خلق      ها در پارلمان ترکیه اعالم 
کرد که به دنب��ال ایجاد ائتالفی گس��ترده از کرد     ها ب��رای حضور در 
انتخابات آینده ترکیه است.  بنابر گزارش روزنامه زمان، پروین بولدان 
تأکید کرد که ائتالف گسترده کرد     ها در اسرع وقت تشکیل خواهد شد 
تا نیروهای سیاس��ی و اجتماعی کرد در ترکیه را در بر بگیرند. بولدان 
طی یک سخنرانی در مرکز ترکیه گفت که »حزب او نه تنها به دنبال 
اتحاد با نیروهای چپ و سوسیالیس��ت خواهد بود، بلکه در اسرع وقت 
یک اتحاد بزرگ کردی با کرد     ها تشکیل خواهد داد.«  رئیس فراکسیون 
حزب دموکراتیک خلق      ها ادام��ه داد: »در برنامه ماه اکتبر، دیدارهای 
خود را با احزاب و محافل کردی به عنوان بخش��ی از روند گسترش و 
رشد آغاز خواهیم کرد. ما نشان خواهیم داد که ائتالف دیگری در این 
کشور وجود دارد که شامل رهبرانی با افکار، انجمن های محلی و احزاب 

کردی می شود.«
-----------------------------------------------------

  کارکنان شرکت پست انگلیس 1۹ روز اعتصاب می کنند
کارکنان شرکت پست سلطنتی انگلیس )Royal Mail( که مسئولیت 
ارائه خدمات پستی را در این کش��ور به عهده دارند در ماه های اکتبر و 
نوامبر به م��دت 19 روز اعتصاب خواهند کرد.  ای��ن اعتصاب به دلیل 
اعتراض کارکنان پست به حقوق و ش��رایط کاری  آنها برگزار می شود. 
»اتحادیه کارگران بخش ارتباط��ات انگلیس « که اصلی      ترین اتحادیه 
صنفی برای پیگیری مطالبات کارکنان بخ��ش ارتباطات در انگلیس 
است و کارمندان شرکت پست این کشور را نیز نمایندگی می کند، گفته 
این اعتصاب با توجه به نزدیک بودن به رویداد     هایی نظیر »جمعه سیاه«، 
»دو     شنبه مجازی« و کریسمس »تأثیر قابل توجهی « بر ارائه خدمات 
پستی در زمان اوج نیاز به این خدمات خواهد داشت.  این اتحادیه گفته 
که اعتصابات ش��امل مجموعه ای مرکب از تعطیلی ه��ای یک روزه یا 

اعتصاب های چرخشی در شرکت پست سلطنتی خواهد بود. 

با تشکیل اولین جلسه پارلمان

راه تشکیل کابینه عراق هموار شد 
جلسات پارلمان عراق پس از دو ماه وقفه برای بررسی گزینه های 
نخست وزیری و ریاست جمهوری از روز چهار    شنبه برگزار شد و در 
اولین اقدام رئیس و نواب پارلمان از سوی نمایندگان انتخاب شدند 
تا راه برای تشکیل کابینه نیز هموار شود. این جلسه همانگونه که 
پیش بینی     می شد در آرامش کامل برگزار نشد و تعدادی از هواداران 
جریان صدر کمافی السابق با حضور در منطقه سبز قصد اشغال مجدد 
ساختمان پارلمان را داشتند که نیروهای امنیتی ممانعت کردند. 
به گزارش »جوان«، با پایان مراسم اربعین حسینی)ع( نمایندگان عراقی 
با ازس��رگیری فعالیت پارلمان اولین گام را برای عبور احتمالی از بحران 
سیاسی یک ساله برداشتند. فعالیت پارلمان عراق که از دو ماه پیش و درپی 
تصرف آن به دست هواداران جریان صدر متوقف شده بود، روز چهار    شنبه 
مجدداً شروع به کار کرد. نمایندگان پارلمان عراق در نشست دیروز خود 
با درخواست استعفای محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان مخالفت 
کرده و او را برای مدت یک سال دیگر در مسند خود ابقا و همچنین محسن 
المندالوی را به عنوان نایب رئیس اول او انتخاب کردند. این درحالی است 
که پیش تر محمد الحلبوسی درخواست استعفا از ریاست پارلمان را ارائه 
کرده بود که به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی بیشتر یک مانور سیاسی 
برای کسب تأیید و رأی اعتماد مجدد است. با مشخص شدن رئیس پارلمان 
عراق جلسات آتی حول محور انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور خواهد 
بود تا هر چه سریع تر به این انسداد سیاسی پایان دهند. هرچند در مدت 
یک سال گذشته جریان های سیاسی به دلیل اختالف نظرها نتوانسته اند به 
اجماعی بر سر تشکیل دولت برسند اما در روزهای اخیر ابتکار    هایی توسط 
چارچوب هماهنگی شیعیان که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار 
دارد مطرح شده است که راه تشکیل کابینه را هموارتر می کند. چارچوب 
هماهنگی اخیراً ائتالف اداره حکومت را متشکل از شیعیان، کردها، حزب 
سنی السیاده به رهبری الحلبوسی و همچنین نمایندگان بابلیون تشکیل 
داده اس��ت تا ش��اید بتوانند نخس��ت وزیر را انتخاب کنند. محمد شیاع 
السودانی، کماکان گزینه نهایی این ائتالف برای پست نخست وزیری است 
که هفته گذشته برنامه های دولتش را به نمایندگان ارائه داده است. پس 
از آشوب های اخیر در بغداد و دیگر شهرهای عراق، رهبران عراقی خواهان 
تشکیل فوری دولت جدید هستند و به نظر می رسد السودانی راه دشواری 

برای ورود به کاخ نخست وزیری نخواهد داشت. 
 آشوب هواداران صدر 

برگزاری جلس��ات پارلمان عراق که دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی 
برگزار شد، بدون تنش نبود. آشوبگران حامی جریان صدر بار دیگر مقابل 
منطقه سبز بغداد تجمع کرده بودند و همزمان با آغاز جلسه پارلمان، قصد 
ورود به منطقه سبز را داشتند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. 
به گزارش شفق نیوز، در اطراف منطقه سبز، میان آشوبگران و نیروهای 
امنیتی درگیری شدیدی رخ داد. به گفته برخی منابع افراد تجمع کرده 
همه از حامیان مقتدی صدر نیستند و برخی از آنها از مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق خط می گیرند. تجمع کنندگان خواستار انحالل پارلمان 
و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند، درحالی که انحالل پارلمان راه های 
قانونی خود را دارد که جریان صدر تاکنون نتوانسته از طریق آنها به هدف 
خود برسد. هواداران صدر دو ماه پیش نیز همزمان با معرفی السودانی به 
عنوان گزینه نخست وزیری، با ورود به س��اختمان پارلمان آن را اشغال 
کردند و برای چند روزی در آن ماندند. درحالی که مقتدی صدر ماه گذشته 
در بیانیه ای اعالم کرد برای همیشه از عرصه سیاسی کناره گیری می کند 
و هر کسی که به نام او قصد آشوب و اعتراض داشته باشد از جریان صدر 
نیست اما با این حال به نظر می رسد، برخی معترضان قصد عقب نشینی 
از مواضع مخرب خود را ندارند و در زمین امریکا و عربستان سعودی که 
قصد آشوب دارند، بازی می کنند. هرچند که خود مقتدی صدر هم با وجود 
کنار کشیدن از قدرت، در هفته های اخیر در پشت پرده تحرکاتی را انجام 
داده و با برخی جریان های سیاسی رایزنی کرده تا دوباره الکاظمی را در 
مسند نخست وزیری ابقا کنند که با مخالفت چارچوب هماهنگی مواجه 
شده است. صدر به شدت با گزینه شیعیان مخالف است و به هر حربه ای 
متوسل می شود تا اجازه ندهد السودانی نخست وزیر شود. از سوی دیگر، 
عالوه بر حضور آشوبگران در مقابل پارلمان، منابع عراقی از سقوط خمپاره 
در اطراف پارلمان عراق در منطقه خضرا خبر دادند. منابع عراقی گفتند که 
منطقه سبز با چهار راکت کاتیوشا هدف قرار گرفته و چهار نفر از نیروهای 
امنیتی مجروح شده اند. به گزارش بغدادالیوم، این منابع به شنیده شدن 

صدای آژیر خطر در منطقه سبز بغداد اشاره کردند. 

شهادت 4 فلسطینی 
در یورش نظامیان صهیونیست به جنین 

وزارت بهداش�ت فلس�طین روز چهار    ش�نبه اع�الم ک�رد در اثر 
تیران�دازی نیروه�ای رژی�م صهیونیس�تی در جنی�ن چه�ار 
فلس�طینی ش�هید و هش�ت تن دیگر زخمی ش�دند که حال دو 
ت�ن از آنه�ا وخی�م اس�ت. جه�اد اس�المی در واکن�ش ب�ه این 
جنایت اعالم کرد ک�ه خون ش�هدای جنین ه�در نخواهد رفت. 
نظامیان صهیونیست در ادامه یورش های مکرر خود به کرانه باختری و قدس، 
جنایت دیگری را به نمایش گذاشتند. منابع فلسطینی روز چهار    شنبه اعالم 
کردند گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی منزل شهید رعد 
حازم را در اردوگاه جنین محاصره کردند که در نتیجه تبادل آتش با نیروهای 
مقاومت درگیری مسلحانه شدیدی در این منطقه به وقوع پیوست. منابع 
فلس��طینی اعالم کردند که جنین به میدان جنگ تبدیل شده و درگیری 
مسلحانه شدیدی بین مبارزان مقاومت و صهیونیست     ها در جریان است. 
روزنامه یدیعوت آحارونوت اعالم کرد که ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای 
گارد مرزی تأکید کرده اند که عبد حازم برادر شهید رعد حازم مجری عملیات 
شهادت طلبانه » دیزنکوف « در تل آویو، در درگیری های چهار    شنبه جنین به 
شهادت رسیده است. شبکه المنار نیز گزارش داد که شمار شهدای فلسطین 
در اردوگاه جنین به چهار نفر رسید و بر اساس گفته وزارت بهداشت هشت 
تن دیگر هم در این حمالت زخمی ش��ده اند که ح��ال دو تن از آنها وخیم 
است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز از اجرای یک عملیات نظامی 
در اردوگاه جنین و مناطق اطراف آن خبر داده است. کتیبه جنین وابسته 
به سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد که 
مبارزان آن روز چهار    شنبه نظامیان صهیونیست را حین یورش به اردوگاه 
جنین در کرانه باختری هدف قرار دادند. طارق سلمی، سخنگوی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین در واکنش به شهادت چهار فلسطینی در اردوگاه 
جنین تأکید کرد که خون شهدای بی گناه هرگز هدر نخواهد رفت. وی گفت 
که مقاومت مردمی در برابر جنایت     ها و تجاوزات صهیونیس��ت     ها با قدرت 
ادامه دارد. بنابر گزارش خبرگزاری فلس��طینی »شهاب«، سلمی تصریح 
کرد که رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت و تروریسم علیه ملت فلسطین 
و سرزمین آن و یورش به اردوگاه     ها و هدف قرار دادن فرزندان و جوانان آزاده 
قهرمان در جنین ادامه می دهد. سخنگوی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
همچنین تأکید کرد که مقاومت فلسطین هرگز تسلیم شدن را نمی پذیرد و 
به مقابله با جنایت های رژیم اشغالگر ادامه خواهد داد و به سالح و خط مشی 
ثابت خود پایبند اس��ت. در ماه های اخیر ش��مار عملیات شهادت طلبانه 
فلس��طینی    ها در کرانه باختری افزایش یافته است و همین مسئله نگرانی 
صهیونیست    ها را در پی داشته است. همچنین اخیراً نیز گروه های مقاومت 
در کرانه باختری اعالم موجودیت کرده اند که هر از گاهی علیه اشغالگران 
عملیات مسلحانه انجام می دهند. به همین خاطر، صهیونیست    ها سعی دارند 
با یورش های مکرر به کرانه باختری جلوی قدرت گیری این گروه    ها را بگیرند 

اما تاکنون در این برنامه شکست خورده اند. 

رأی 95 درصدی  برای الحاق  به  روسیه
ساکنان 4 منطقه اوکراین در یک همه پرسی به الحاق به روسیه رأی مثبت دادند 

سيدرحيمنعمتی

  گزارش  یک بع�د از پن�ج روز 
همه پرسی که در 
وانفسای جنگ برگزار ش�د، حدود ۹5درصد 
چهار منطقه اوکراین ک�ه 15 درصد خاک این 
کش�ور را ش�امل می ش�ود، به الحاق به خاک 
روس�یه رأی دادن�د. ولودیمی�ر زلنس�کی، 
رئیس جمهور اوکراین گفته که مقابل این نتیجه 
خواهد ایستاد، ناتو آن را قبول نکرده و سازمان 
ملل ه�م آن را غیرقانونی اعالم کرده اس�ت. 

دیروز نتایج همه پرسی در چهار منطقه دونتسک 
و لوهانس��ک )دومباس(، زاپروژیا و خرسون که 
مجموعاً حدود 15 درصد خاک اوکراین را تشکیل 
می دهند مشخص شد. جمهوری دونتسک اعالم 
کرد که با ش��مارش تمام آرای رأی دهندگان در 
همه پرس��ی الحاق به روس��یه، 99/23 درصد از 
رأی دهندگان به پیوس��تن به روسیه رأی مثبت 
دادند. کمیت��ه مرکزی انتخاب��ات در جمهوری 
لوهانس��ک هم از رأی مثب��ت 98/54 درصدی 
به همه پرسی پیوس��تن به روس��یه خبر داد. در 
اس��تان زاپروژیا 93/11 درصد رأی دهندگان به 
سود پیوستن به روس��یه رأی دادند. رأی مثبت 
به الحالق، در استان خرسون اندکی کمتر، یعنی 
87/۰5 درصد بود ولی در این استان هم اکثریتی 
مطلق به الح��اق به خاک روس��یه رأی دادند. به 
این ترتیب، به طور متوس��ط ح��دود 95درصد 
رأی دهندگان در ه��ر چهار منطقه، در هش��ت 
ماهگی جنگ در اوکراین، به نتیجه همه پرس��ی 
الحاق به خاک روسیه رأی مثبت دادند تا هشت 
س��ال بعد از الح��اق کریمه به خارج روس��یه در 
آوریل 2۰14، زمین��ه الح��اق 15 درصد خاک 
اوکراین به روسیه فراهم شود. البته معلوم نیست 
که روند الحاق مس��المت  آمیز باشد، به خصوص 
که ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین 
دیروز اعالم کرد که این مزخرف��ات را نمی توان 
حتی به عنوان تقلید از همه پرسی توصیف کرد و 

گفت که اوکراین به تالش برای حفاظت از زندگی 
عادی در اروپا و جه��ان ادامه خواهد داد و  برای» 
محافظت از مردم در خرسون، زاپروژیا، دونباس، 
کریمه و بخش های اشغالی خارکیف اقدام خواهیم 
کرد. « زلنسکی خواس��تار اخراج روسیه از همه 
سازمان های بین المللی ش��ده و تأکید کرده که 
اگر این کشور سرزمین های اشغالی اوکراین را با 
یک رفراندوم جعلی به خاک  خود ملحق کند، به 
این معنی است که دیگر چیزی برای گفت وگو با 
والدیمیر پوتین، رئیس  دولت روسیه وجود ندارد. 
زلنسکی گفت، روسیه که » سیاست نسل کشی « 
را اجرا می کند، فاجعه هسته ای را یک قدم فراتر از 
جهان آورده است. همچنین دبیرکل ناتو رفراندوم  
را »سازمان دهی شده از سوی روسیه در مناطق 
اشغالی اوکراین« خواند، از لفظ »جعلی « برایش 
استفاده کرد و  به زلنسکی در خصوص حمایت از 
حق دفاع مشروع اوکراین اطمینان داد. به گزارش 
یوروز نیوز، ینس استولتنبرگ، پس از گفت وگوی 
تلفنی با رئیس جمهور اوکراین با انتش��ار توئیتی 
تأکید کرد: »رفراندم های س��اختگی که توسط 
روسیه برگزار می شود، مشروعیت ندارد و نقض 
آشکار قوانین بین المللی اس��ت. این سرزمین      ها 
متعلق به اوکراین هس��تند. « دبیرکل ناتو جنگ 
بر سر اوکراین را هم منتفی ندانسته و در دیدار با 
نمایندگان سوسیالیست در پارلمان اروپا هشدار 
داد: »جنگ      ه��ا غیرقابل پیش بینی هس��تند. ما 
باید درک کنیم ک��ه این جن��گ می تواند برای 
مدت طوالنی ادامه داشته باشد و باید آماده ادامه 

حمایت از اوکراین در درازمدت باشیم.«
 مجوز واشنگتن به رویارویی جنگی

سازمان ملل اعالم کرد، همه پرسی که در مناطق 
تحت کنت��رل تجزیه طلبان طرفدار روس��یه در 
اوکراین برگزار شد، براس��اس حقوق بین المللی 
قانونی نیس��ت. رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل 
س��ازمان ملل در امور سیاس��ی و صلح گفته که 
همه پرس��ی های موردبح��ث بر اس��اس حقوق 

بین المللی » بیان واقعی اراده مردم « یا » قانونی « 
نیستند و تأکید کرده که اقدامات یکجانبه با هدف 
مشروعیت بخشیدن به تالش برای تصرف اجباری 
قلمرو کشور دیگری توسط یک دولت که ادعای 
نمایندگی اراده مردم را دارند، براس��اس حقوق 

بین المللی از نظر قانونی قابل قبول نیستند. 
امریکا که پیش از این هشدار داده بود در صورت 
عملی ش��دن الحاق ، آم��اده اس��ت هزینه های 
اقتصادی بیش��تری را همراه با متحدان خود به 
روس��یه تحمیل کند، اعالم کرد که پیش نویس 
قطعنامه ای را درباره محکوم کردن همه پرسی های 
موردبحث به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. در 
حالی که انتظار می رود مسکو این قطعنامه را وتو 
کند، توماس گرینفیلد نماینده دائمی امریکا در 
سازمان ملل گفته که اگر روسیه این قطعنامه را 
وتو کند، امریکا این قطعنامه را به مجمع عمومی 
س��ازمان ملل انتقال خواهد داد. آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه امریکا هم گفت:»ما و بسیاری از 
کشورهای دیگر موضع خود را به صراحت اعالم 
کرده ایم. ما هرگز الحاق خاک اوکراین به روسیه 
را به رس��میت نخواهی��م ش��ناخت. « وزیر امور 
خارجه امریکا همچنین از عدم مخالفت واشنگتن 
با استفاده اوکراین از تسلیحات غربی برای حمله 
به مناطقی از این کشور که ممکن است تصمیم 
به ملحق شدن به روسیه بگیرند، خبر داد، چراغ 
سبزی که می تواند به گسترش جنگ در اوکراین 
منجر ش��ود. بلینکن گفت:»اوکرای��ن این حق 
مطلق را دارد تا از خود در سراس��ر خاکش دفاع 
کند که این شامل بازپس گرفتن مناطقی که به 
صورت غیرقانونی به طریقی توسط روسیه تصرف 
شده اند می شود.«  دیروز همچنین سفارت امریکا 
در روس��یه ، هش��داری امنیتی برای شهروندان 
امریکایی در این کشور صادر کرده و از آنها خواسته 
در صورت امکان فوراً آن را ترک کنند، رویدادی 
که می تواند نشانه تشدید اوضاع باشد. همچنین 
اتحادیه اروپا نیز ضمن »غیر قانونی و نامشروع «  

خواندن همه پرسی در مناطق چهارگانه اوکراین 
گفته که اعمال تحریم علیه س��ازمان دهندگان 
»رفراندم های غیرقانونی و نامشروع « را در دستور 
کار دارد. کا     ترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه 
همه پرس��ی را یک نمایش »خیمه ش��ب بازی« 
خواند و وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم 
که در ماه های اخیر با روس     ها دچار تنش ش��ده، 
در بیانیه ای اعالم کرد ک��ه حاکمیت و تمامیت 
ارضی اوکراین را به رس��میت می شناسد و نتایج 
»همه پرس��ی« الحاق مناط��ق اوکراین به خاک 

روسیه را به رسمیت نمی شناسد. 
 الحاق تا 1۲ مهر

ب��ا وج��ود واکنش ه��ای بین المللی ب��ه نتیجه 
همه پرس��ی ، روس��یه نتیجه آن را یک پیروزی 
توصیف کرده و مقامات جمهوری های خودخوانده 
هم گفته ان��د از والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور 
روسیه می خواهند سرزمین های آنها را به عنوان 
استان هایی از روس��یه بپذیرد. مقام های طرفدار 
مسکو در منطقه لوهانس��ک و زاپروژیا بالفاصله 
بعد از اعالم نتیجه همه پرس��ی گفتن��د که روز 
چهار     شنبه 28 سپتامبر درخواست خود را رسماً 
به کرملین ارائه می کنند. در حالی که مقام های 
منطقه خرسون هم گفته اند که درخواست مشابه 
خود را در روزهای آتی به والدیمیر پوتین تسلیم 
می کنند، انتظار می رود رهبران جدایی طلب در 
منطقه دونتس��ک که بخش های وس��یعی از آن 
هنوز تحت کنترل کی یف اس��ت نیز از این روند 
پیروی کنند . البته روند الحاق مناطق جدید در 
روسیه ممکن است مدتی طول بکشد زیرا نیاز به 
تأیید پارلمان و رئیس جمهور روسیه دارد. سناتور 
کنستانتین کوساچف،  نایب رئیس مجلس علیای 
روسیه در یک پس��ت تلگرامی توضیح داد زمانی 
که مناطقی که مایل به عضویت در فدراس��یون 
روسیه هستند پیشنهادات خود را به مسکو ارائه 
دهند، رئیس جمهور باید پارلمان را در این مورد 
مطلع کند. کوساچف گفت: اگر توافق سیاسی در 
مورد الحاق حاصل شود، » پیش نویس معاهدات 
بین المللی در مورد پذیرش کشورهای خارجی یا 
بخش     هایی از آنها « در روس��یه باید تدوین شود. 
این موافقتنامه     ها موضوعاتی مانند نام و وضعیت 
سرزمین های جدید، تابعیت، جانشینی، عملکرد 
مقامات دولتی، عملکرد قوانین و غیره را تنظیم 
می کند. پس از امضای این معاهدات، دادگاه قانون 
اساسی روسیه باید بررسی کند که آیا آنها با قانون 
عالی کشور مطابقت دارند یا خیر. در صورت عدم 
وجود تخلف، گام بعدی تصویب اس��ناد توس��ط 
مجلس سفلی، دومای ایالتی و تصویب آنها توسط 
مجلس علیا، شورای فدراس��یون خواهد بود. به 
طور همزمان، پیش نویس قانون اساس��ی فدرال 
در مورد پذیرش واحدهای تشکیل دهنده جدید 
در روسیه باید به دوما ارائه شود. در صورت تأیید، 
برای بررس��ی به مجلس علیا می رود. کوساچف 
خاطرنش��ان کرد: این قانون زودتر از زمان الزم 
االجرا ش��دن معاهدات بین الملل��ی الزم االجرا  
می ش��ود. با وجود این پروس��ه نس��بتاً طوالنی، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه 
گفت که این روند با س��رعت کافی انجام خواهد 
شد و والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون 
روسیه هم دیروز گفت، شورای فدراسیون ممکن 
است موضوع پیوس��تن این مناطق را در نشست 
برنامه ریزی شده بعدی خود در 4اکتبر)سه      شنبه 

آینده 12 مهر( بررسی کند. 

امیرعبداللهیان: 
امریکایی     ها گام     هایی درباره تضمین برداشته اند

وزیر امور خارجه  طی س�فر ب�ه نیویورک بار 
دیگر حس�ن نیت و اق�دام واقع بینانه امریکا 
را زمینه س�از دسترس�ی ب�ه تواف�ق پایدار 
دانس�ت. امی�ر عبداللهی�ان در گفت وگ�و 
ب�ا رس�انه های امریکای�ی گفت�ه اس�ت که 
امریکایی     ها گام     هایی در جهت ارائه تضمین 
به ایران در مذاکرات وین برداشته اند  و ایران 
خواهان کامل تر ش�دن این تضمین هاس�ت. 
خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا 
از برجام، هشدار    ها درباره شکننده بودن قول های 
طرف امریکایی و هم پیمانان اروپایی اش درباره 
نهایی شدن توافق س��ال 2۰15 را اثبات کرد. با 
کلید خوردن دور جدید مذاکرات احیای برجام، 
تیم مذاکره کننده ایرانی اخ��ذ تضمین از طرف 
امریکایی برای ع��دم خروج از تواف��ق را به طور 
جدی در دستور کار خود قرار داد. این موضوعی 
بود که فرستادگان واش��نگتن در عین حال که 
از آن طفره می رفتند، همواره می کوش��یدند با 
فرافکنی در محافل رسانه ای موضوع تضمین را به 
حاشیه برانند. تازه     ترین موضع گیری های حسین 
امیرعبداللهیان حاکی از این است که گارد طرف 
امریکایی در برابر ارائه تضمین، ترک برداش��ته 
است. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه  با 
روزنامه نیویورک تایمز و ان پی آر )رادیو عمومی 
ملی امریکا( ضمن پاس��خ به طیفی از مس��ائل 
سیاست خارجی، درباره روند پیشبرد مذاکرات 
احیای برجام گفت: »در مجم��وع، ما مذاکرات 
نسبتاً خوب و موفقی داشته ایم. پیام های زیادی را 

با طرف امریکایی رد و بدل کرده ایم. مسیر زیادی 
را پیموده ایم. االن در کج��ای کار قرار داریم؟ ما 
االن در مرحله ای هستیم که تنها دو موضوع دیگر 
روی میز باقی مانده اند که البته موضوعات مهم 
و قابل توجهی هستند.«  وی درباره اخذ تضمین 
از امریکا در خصوص عدم خروج از توافق تصریح 
کرد: »مسئله تضمین برای ما بسیار مهم است. 
منظورم این اس��ت که طرف امریکایی گام     هایی 
برای ارائ��ه چنین تضمین هایی به ما برداش��ته 
است. ما فقط می خواهیم که این تضمین     ها کمی 

کامل تر شوند.«

 توافق منوط به واقع بینی امریکا
وزیر امور خارجه کش��ورمان در دیدار با آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم درباره مذاکرات 
هس��ته ای ب��ا وی گفت وگو و خاطرنش��ان کرد: 
»پیشرفت های زیادی در مذاکرات انجام شده و  
ما معتقدیم که توافق دست یافتنی است اگر طرف 
امریکایی واقع بینانه برخورد کند. « گوترش نیز 
تأکید کرد: » ما همواره از بازگشت همه طرف     ها 
به توافق حمایت کرده ایم و امی��دوارم به زودی 
ش��اهد تحقق آن باش��یم.«  امیرعبداللهیان در 
گزارشی اینستاگرامی درباره سفرش و دیدارهای 

انجام شده هم نوشته بود: »در تمام این دیدار    ها و 
جلسات ضمن پیگیری توافقات جمهوری اسالمی 
ایران با سایر کشور    ها و مجامع بین المللی، سعی 
بر این داشتم که با تش��ریح واقع بینانه وضعیت 
فعلی منطقه و جهان، تحلیل درستی خارج از جو 
رسانه ای مرس��وم به طرف های گفت وگو منتقل 
کنم.«  امیرعبداللهیان عنوان کرد: »در اکثر این 
دیدار    ها در خصوص رون��د مذاکره رفع تحریم     ها 
رایزنی کردم و موضع منطقی جمهوری اسالمی 
ایران را ک��ه خواهان توافق خوب، ق��وی و پایدار 
هستیم، اما به ش��رط انتقاع اقتصادی از توافق، 
تبیین کردم. « وی پیش از این در گفت وگویی با 
خبرنگاران تصریح کرده بود: »طرف امریکایی بار    ها 
و حتی در روزهای اخیر اعالم کرد که دارای اراده 
و حسن نیت الزم برای رسیدن به توافق است و به 
آنها گفتیم که این اراده و حسن نیت را با واقع بینی 

نشان دهید تا بتوانیم به نقطه توافق برسیم.«
 ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد

حس��ین امیرعبداللهیان همچنین در حاش��یه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
و طی دیدار ب��ا »برونو رودریگ��ز « وزیر خارجه 
کوبا ضمن اش��اره به آخرین تحوالت در زمینه 
مذاکرات رفع تحریم     ها گف��ت: »چنانچه دولت 
امریکا اراده ای برای اتخاذ تصمیم داشته باشد، 
حصول توافق دور از دس��ترس نخواهد بود، اما 
امریکا تاکنون قادر ب��ه اتخاذ تصمیم واقع بینانه 
نبوده است. ما میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد و 

دیپلماسی به خوبی کار می کند.«
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