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روسیه فرمان بسیج نیرو برای جنگ اوکراین را صادر کرد

نقشه پوتین برای جنگ زمستانی
 300هزار نیروی تازه نفس در ارتش روسیه به کار گرفته میشوند
رئیسجمهوری روســیه سخنرانی «بزرگ»
خــود را با محوریت الحاق اراضــی اوکراین به
خاک کشــورش انجام داد و در ســخنانش از
«بسیج نســبی» نیروها در روســیه خبر داده
اســت .همزمان با این موضع گیری « ،سرگئی
شویگو» وزیر دفاع روســیه از برنامه کشورش
برای بهکارگیری حدود  ۳۰۰هزار نیروی ذخیره
برای طرح «بســیج نسبی» نیروها که از سوی
پوتین اعالم شد ،خبر داد.
به گــزارش گاردین ،این ســخنرانی مهم
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه برای
شب گذشته هماهنگ شــده بود اما در نهایت
به امروز موکول شد.
والدیمیر پوتیــن در ابتدای صحبتهایش
گفت :سخنرانی من خطاب به روسها ،مردمان
دونتسک و لوهانسک ،سکنه خرسون و مناطق
زاپوریژیا و دیگر مناطق آزاد شده است.
والدیمیر پوتین گفت که صحبتهایش در
مورد سیاستهای خصمانه نخبگان غربی است
ش دارند تا ســلطه خودشــان را حفظ
که تال 
کنند .پوتین گفت :هدف غرب نابودی روســیه
است ،آنها علنا میگویند که فروپاشی شوروی
را مدیریت کردند و اکنون وقت روسیه رسیده
است .کییف آشکارا طرحهای حل مناقشه در
دونباس را کنار گذاشــت و ادعای دستیابی به
سالح هســتهای را اعالم کرد و گفت حمله به
کریمه ممکن است رخ دهد.
رئیسجمهوری روسیه افزود :اهداف اصلی
عملیــات ویژه روســیه همانطور باقــی مانده؛
لوهانســک به طور کامل آزاد شد و قسمتی از
دونتسک هم آزاد شده است.
پوتیــن به دولتــش و وزارت دفاع روســیه

دســتور داد تــا وضعیت حقوقــی داوطلبان و
نیروهای شبهنظامی دونباس را در سریعترین
زمان ممکن روشــن کنــد .او همچنین گفت
که کییف بعد از آغاز عملیات نظامی روســیه
واکنش مثبتی به پیشنهادهای روسیه نشان داد
امــا غرب ،اوکراین را موظف کرد تا مذاکرات را
رها کند.
پوتین گفت :سیاست ارعاب و وحشت رژیم
کییف هر روز وحشیانهتر میشود .روسیه برای
تضمین امنیت در جریان همهپرسی در دونباس
و سایر مناطق ،هر کاری انجام خواهد داد.
رئیسجمهوری روســیه بــا مجموعهای از
اتهامات علیه کشورهای غربی ادامه داد و گفت
که ســالها «نفرت کامل» علیه روسیه وجود
داشــته اســت .او غرب را به آغاز جنگ علیه
روسیه در اوکراین در سال  ۲۰۱۴متهم کرد.
پوتیــن میگویــد کــه عملیــات نظامی
«پیشگیرانه» تنها گزینه ممکن بود زیرا غرب
از به دســت آمدن راهحل مســالمتآمیز برای
«مشــکل دونباس» و ادعای حق اســتفاده از
سالحهای هستهای خودداری کرد.
پوتین گفت مردم دونبــاس در «گروگان»
کییف هســتند .او مردمی را که در کنار ارتش
روســیه میجنگند به عنوان «میهنپرســت
واقعی» توصیف کرد .پوتین میگوید داوطلبانی
که در کنار ارتش حرفهای روســیه میجنگند،
باید از همان پرداختها و تضمینهای اجتماعی
برخوردار شوند.
رئیسجمهوری روســیه گفــت که ارتش
اوکراین توســط ناتو آموزش دیــده و در واقع
از ســوی فرماندهان خارجی هدایت میشود.
سیاســتهای «ترور و ارعاب» علیه روســیه

فاجعه هستهای اســت ،بلکه در مورد اظهارات
نمایندگان ارشد کشورهای ناتو در مورد امکان
و مجاز بودن استفاده از تسلیحات کشتار جمعی
علیه روسیه حرف میزنیم که همان تسلیحات
اتمی است.
او افزود :باید یادآورم شوم آنهایی که چنین
اظهاراتی را درباره روســیه مطرح میکنند باید
بدانند که کشور ما هم ابزار مختلفی برای نابودی
دارد و در برخی از موارد این ابزار ،از داشتههای
کشورهای ناتو هم پیشــرفتهتر هستند .وقتی
یکپارچگی قلمروی کشور ما تهدید شود ،ما از
تمامی این ابزار برای حفاظت از مردم و کشور
روسیه استفاده میکنیم.
به دنبــال صحبتهای پوتین« ،ســرگئی
شویگو» وزیر دفاع روسیه هم گفت که اوکراین
تقریبا نیمی از ارتش خود یا به عبارتی بیش از
 ۱۰۰هزار نیرو را از دســت داده است .شویگو
گفــت :در مرحلــه ابتدایی ،نیروهای مســلح
اوکراین حدود  ۲۰۱هزار تا  ۲۰۲هزار نیرو بود.
اکنون بیش از  ۱۰۰هــزار مجروج وجود دارد.
همزمــان بیش از  ۶۱هزار تن کشــته و بیش
از  ۴۹هــزار تن زخمی شــدهاند .آنها نیمی از
نیروهای مسلح خودشان را از دست دادند.
واکنش خشمگینانه اروپا
«میخائیلو پودولیاک» مشاور رئیسجمهور
اوکراین در پیامی نوشت :این اقدام روسیه کامال
قابل پیش بینی بود و به نظر میآید تالشی در
جهت توجیه شکست مسکو در جنگ با اوکراین
باشد.
وی ادامــه داد :واضح اســت که این جنگ
مطابق برنامه مســکو پیش نمیرود و پوتین را
در شرایطی قرار داده که با محدود کردن حقوق

تشدید شده است.
او دربــاره رفراندومهــا هم گفت ،روســیه
هرکاری از دســت بربیاید برای تضمین شرایط
ایمن برگزاری رفراندومها انجام میدهد تا مردم
بتوانند خواسته خود را بگویند .رئیسجمهوری
روســیه همچنین ادامه داد :ارتش ما به عنوان
خط مقدم نظامی بیــش از  ۱۰۰۰کیلومتر در
مقابل کل عملیات نظامی غرب عمل میکند.
ما برای دفاع از ســرزمین خود از بسیج نسبی
حمایت میکنیم .تاکیدم بر بسیج نسبی است
چون فقط برای کسانی است که نیروی ذخیره
هســتند و به خدمت فراخوانده میشوند .این
حکم امضا شده است.
پوتین همچنین گفت ،روســیه از برگزاری
رفراندومهــای اعــام شــده در لوهانســک،
دونتســک ،خرســون و زاپوریژیا بــه منظور
پیوستن به فدراسیون روسیه حمایت میکند .او
همچنین غرب را به آغاز جنگ علیه روسیه در
اوکرایــن در  ۲۰۱۴متهم کرد و افزود :غرب در
سیاستگذاری ضد روس خود از تمامی خطوط
عبور کرده است .غرب به دنبال نابودی روسیه
است و از تهدید اتمی استفاده میکند.
رئیسجمهــوری روســیه در ادامــه
صحبتهایــش تاکید کرد :از تمامــی ابزار در
دسترسی استفاده میکنیم و آنهایی که تالش
میکنند تا از تهدید اتمی علیه روسیه استفاده
کننــد ،خواهند دید کــه ورق بر میگردد .من
بلوف نمیزنم.
پوتین همچنین ادامه داد :تهدید اتمی مورد
استفاده قرار گرفته اســت .ما نه تنها در مورد
گلولهبــاران نیروگاه اتمــی زاپوریژیا آن هم با
تشویقهای غرب صحبت میکنیم که تهدید به

توقیف  5میلیارد دارایی روسیه در آلمان
نشریه اشپیگل گزارش داد که مقامهای برلین داراییهای
مسکو به ارزش حدود  ۵میلیارد یورو را مسدود کرد.
این مجله آلمانی امروز نوشــت کــه مقامهای برلین به
عنوان بخشی از تحریمها ،داراییهای روسیه به ارزش بیش
از  ۴.۸میلیارد یورو را تا روز  ۱۶ســپتامبر ( ۲۵شــهریور)
مسدود کرده است.
اشپیگل با استناد به اطالعات وزارت اقتصاد آلمان افزود
کــه در همین حال ،بیش از  ۲.۲میلیــون دالر را پول نقد
تشکیل میدهد و بیش از  ۱میلیارد دالر اموال منقول است.
در این گزارش آمده اســت که باقی آن مســتغالت و دیگر

مردم روسیه چنین تصمیمی بگیرد.
«رابرت هابک» معاون صدر اعظم آلمان نیز
اقدام روســیه را عاملی برای تشدید تنشها در
اوکراین دانست و اظهار داشت :یک گام اشتباه
دیگر از روسیه است که برلین درباره چگونگی
پاسخ به آن تصمیم خواهد گرفت.
«جیلیــان کیگان» یک مقام ارشــد وزارت
خارجه انگلیس نیز در این باره به اســکای نیوز
گفت :سخنان امروز رییسجمهوری روسیه باید
به طور جدی بررســی شــود .وی در مصاحبه
جداگان ه با بیبیسی نیز مدعی شد که این اقدام
یک تهدید جدی است.
در ادامه واکنشها« ،بریجت برینک» سفیر
آمریکا در اوکراین در توییتی نوشــت :بســیج
کــردن مردم و همه پرســی دروغین نشــانه
ضعف و شکست روسیه است .ایاالت متحده به
حمایــت از اوکراین تا هر زمانی که نیاز باشــد
ادامه خواهد داد.
همچنین «بن واالس» وزیر دفاع انگلیس در
واکنش به سخنرانی امروز پوتین مدعی شد که
جامعه بینالمللی علیه روسیه متحد است و این
کشور با ادامه این روند منزوی خواهد شد.
وی بــا ادعــای اینکه عملیات روســیه در
اوکراین رو به شکست است ،اظهار داشت :هیچ
پروپاگاندایی (تبلیغات سیاسی) نمیتواند این
واقعیت که اوکراین برنده این جنگ اســت را
پنهان کند.
«پتر فیاال» نخست وزیر جمهوری چک نیز
در اظهاراتی اقدام روســیه را تنشافزا خواند و
افزود :کمک به اوکران به ســود خودمان است
پس باید آن را ادامه دهیم.
در ایــن میــان« ،ادگارس رینکوویچ» وزیر
امور خارجه لتونی در توییتی نوشت :لتونی به
عنوان یک عضو هم مرز روسیه در اتحادیه اروپا،
شهروندان روسی را که برای فرار از بسیج در این
کشور به لتونی پناهنده شوند ،نخواهد پذیرفت.
همچنین «وانگ ونبین» ســخنگوی وزارت
خارجه چین در بخشی از نشست خبری معمول
خود با اشاره به سخنان امروز رییس جمهوری
روسیه طرفین را به مذاکره و یافتن راه حل برای
نگرانیهای امنیتی دعوت کرد.
در همین راستا« ،مارک روت» نخست وزیر
هلنــد در گفتوگو با شــبکه هلندی ،NOS
سخنان پوتین را نشانه وجود هراس در کرملین
دانست که نباید به عنوان یک تهدید مستقیم
تلقی شــود .وی در ادامه کشــورها را به حفظ
آرامش دعوت کرد.
«پیتر استانو» سخنگوی خدمات دیپلماتیک
اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری با بیان
اینکه اقدام مســکو مبنی بر فراخوان بســیج
بخشــی از نیروها نشان از ناامیدی پوتین دارد،
افزود :روســیه بار دیگر ثابت کرد که به دنبال
صلح نیست.
مچنیــن رویترز به نقل از یک ســخنگوی
دولت آلمان نوشــت :اوالف شولتس صدراعظم
آلمان ،نشانههایی از شکســت را در این رفتار
روسیه میبیند .آلمان همچنین تاکید کرد که
برگزاری همهپرســی در مناطق تحت کنترل
روسیه در اوکراین را هرگز به رسمیت نخواهد
شــناخت .رئیسجمهوری روسیه امروز در یک
سخنرانی که از رسانههای این کشور پخش شد،
با امضای حکم بســیج بخشی از نیروها تصریح
کرد که اقدامات برای بسیج نیروها از امروز ۲۱
سپتامبر ( ۳۰شــهریور) در روسیه آغاز خواهد
شد .وی افزود که فقط شهروندانی در چارچوب
بسیج نســبی قرار میگیرند که در درجه اول
تجربه قرار داشته باشند.

هشدار صربستان درباره وقوع جنگ جهانی سوم

داراییهای روسیه اســت .دولت برلین همچنین چند روز
گذشــته کنترل داراییهای شرکت روس نفت از جمله سه
پاالیشــگاه آن را در آلمان در دست گرفت .برلین میگوید
این اقدام به منظور تامین منابع و قطع وابستگی عمیق به
مسکو و کنترل کامل صنعت انرژی خود صورت گرفته است.
این درحالی اســت که گزارش میشود اوکراین در حال
ترویج ایده تصویب قطعنامهای در هفتاد و هفتمین نشست
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد است که بر اساس آن
مقامات اوکراینی بتوانند داراییهای مســدود شده روسیه
توسط کشورهای غربی را تصرف کنند.

«الکســاندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان درباره
وقوع جنگ جهانی قریب الوقوع هشــدار داد و گفت :جهان
به درگیری بزرگی نزدیک میشود که از سال  ۱۹۴۵تاکنون
دیده نشده است .ووچیچ تشدید تنشها در روابط بین غرب
با روسیه و چین را پیش بینی کرده است.
وی بعد از نخستین روز اجالس مجمع عمومی سازمان
ملل در نیویورک هشدار داد کشورهای کوچکتر نمیتوانند
انتظار خبرهای خوبی را در آینده داشته باشند.
براســاس این گزارش ،رئیس جمهوری صربســتان در
مصاحبــه با رادیــو و تلویزیون دولتی این کشــور« ،آر تی

اس» با بیان اینکه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در
سخنرانی خود در مجمع عمومی پیش بینی ناامیدکنندهای
را مطــرح کرد ،گفت :من فکر میکنم پیش بینیهای واقع
گرایانه باید از این هم ناامیدکننده تر باشــد .از آنجایی که
سازمان ملل تضعیف شده و قدرتهای بزرگ ،سازمان ملل
را در چند دهه گذشــته تحت سلطه در آورده و عم ً
ال نظم
آن را نابود کردهاند ،ما حتی در موقعیت بدتری قرار داریم».
ووچیچ در پاســخ به ســوالی درباره ســخنرانی آینده
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه ،گفت :پیش بینی
طرح کلی آن کار دشواری نیست.

اختالف دموکراتها و جمهوریخواهان درباره سازمان ملل

نتایج نظرسنجی جدید اختالف شدید بین
دموکراتها و جمهوری خواهان در حمایت از
سازمان ملل را نشــان میدهد به طوری که

 ۶۴درصــد از دموکراتها و تنها  ۳۶درصد از
جمهوریخواهان از این نهاد بن المللی حمایت
میکنند.

تارنمــای آمریکایــی هیل نوشــت :نتایج
نظرسنجی «مورنینگ کانســالت» که دیروز
چهارشــنبه منتشر شد حکایت از آن دارد که
حــدود  ۴۷درصد از آمریکاییها از ســازمان
ملل حمایــت میکنند و اختــاف نظر بین
دموکراتهایی که به طور کلی نظر مثبتی به
این ائتالف بینالمللی متشــکل از  ۱۹۳عضو
دارنــد ،با جمهوریخواهانــی که نگاهی منفی
به آن دارند ،شــدید اســت .این نتایج نشان
داد که نظــر  ۳۹درصد از جمهوریخواهان به
ســازمان ملل منفی است و تنها  ۱۲درصد
از دموکراتها نگاهی منفی به این ســازمان
بینالمللــی دارنــد .ایــن نتایــج برگرفته از

سفر «هنری کیسینجر» به پکن با پرونده تایوان
وزیر امورخارجه چین گفت اولویت فوری برای آمریکا
و چین این است که مساله تایوان را به شکل صحیح حل
و فصل کند و درباره پیامدهای عدم برخورد درست با این
موضوع و تاثیر مخربی که بر روابط دو کشور خواهد داشت
هشدار داد .به گزارش پایگاه خبری سی جی تی ان چین،
«وانگ ئــی» وزیر امورخارجه چین ایــن اظهارات را در
جلسه ای که با «هنری کسینجر» وزیر امورخارجه سابق
آمریکا در نیویورک داشــت بیان کرد .وی خاطنشان کرد
سفر «نانسی پلوســی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
به تایوان ،برگزاری جلســه مشورتی سناتورهای آمریکا با
عنوان « اقدام برای سیاســت تایوان  « ۲۰۲۲و ادعاهای
مطرح شــده درباره دفاع از تایوان از سوی آمریکا به طور
کلی تمامی  ۳اعالمیه مشترک آمریکا و چین را به چالش
میکشــد و به شکل جدی اســاس روابط سیاسی آمریکا
و چین را تضعیف میکند .این مقام سیاســی چینی در
ادامه افزود بزرگترین آرزوی چین دستیابی به یکپارچگی
و وحدت صلحآمیز است و تمام تالش خود را برای تحقق
این آرمــان انجام خواهد داد .وی همچنین هشــدار داد

هرچه « استقالل تایوان « شایع تر شود احتمال دستیابی
به راه حل صلح آمیز کمتر خواهد شــد .وزیر امورخارجه
چین با اشــاره به جمله معــروف و قدیمی چینی تاکید
کرد« :بهتر اســت هزاران سرباز از دســت بدهیم تا ذره
ای از خــاک وطن مــان را » .و در ادامه اضافه کرد اگر از
قانون ضدتجزیه طلبی تخطی شــود ،چین با تحکم این
اقدام را برای دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود
پاسخ خواهد داد .براساس این قانون که از سوی چین در
سال  ۲۰۰۵تصویب شده است تایوان بخشی از خاک این
کشور اســت و هرگز به نیروهای تجزیه طلب اجازه داده
نمیشــود « تایوان مستقل « تاسیس کنند .وانگ ئی در
پایــان تصریح کرد برای حفظ صلح و امنیت تنگه تایوان،
آمریکا باید به شــکل کامل به معنای «یک چین واحد»
احترام بگذارد و از استقالل تایوان حمایت نکند .طی این
جلسه وزیرامورخارجه چین با خطاب قرار دادن کسینجر
به عنوان دوست مردم چین که در تاسیس و توسعه روابط
چین و آمریکا مشارکتی تاریخی داشت ،صدمین سالگرد
تولد وی را تبریک گفت.

نظرســنجیهایی که به طور روزانه در فاصله
زمانی بین یکم تا  ۳۱آگوســت ( ۱۰مرداد تا
 ۹شــهریور) انجام شده بدست آمده است .در
این نظرسنجی مورنینگ کانسالت نزدیک به
 ۱۷هزار و  ۳۵۰بزرگســال آمریکایی شرکت
داشــتند و ضریب خطــای آن مثبت و منفی
یک درصد بوده اســت .آمریکا در سال ۱۹۴۵
همزمان با تاسیس سازمان ملل ،به عضویت
آن در آمــد .دونالد ترامــپ رئیس جمهوری
جمهوریخواه پیشین آمریکا در دوران ریاست
جمهوری خود از منتقدان این سازمان و دیگر
ســازمانهای بین المللی بوده است و آمریکا
را از شــورای حقوق بشر و توافق آب و هوایی

پاریس به عنوان یک پیمان بین المللی خارج
کــرد .در دولت جو بایــدن رئیس جمهوری
فعلی آمریکا این کشــور ،ســال گذشــته بار
دیگر به عضویت این شــورا بازگشت .ترامپ
همچنین به صورت رسمی اعالم کرده بود که
آمریکا را از ســازمان جهانی بهداشت وابسته
به ســازمان ملل خارج میکند ،اما بایدن این
تصمیم را لغو کرد .در نظرسنجی هفتگی دیگر
مورنینگ کانسالت از حدود دو هزار نفر از رای
دهندگان واجد شــرایط در آمریکا تقریبا ۳۳
درصــد از رای دهندگان آمریکایی گفتند که
آمریکا باید تعامل بیشتری با سازمانهای بین
المللی از جمله سازمان ملل داشته باشد.

اعزام ناوهای جنگی آمریکا و کانادا به دریای چین
واشنگتن با هدف تحریک و ایجاد تنش نظامی در اقصی
نقاط جهان همچون افغانستان ،عراق ،اوکراین ،این بار تنگه
تایوان را که کارشناســان و ناظران بین الملل از آن بعنوان
حساس ترین و ملتهب ترین نقطه در جهان یاد میکنند،
هــدف قرار داده و به همراه کانادا ناوهای جنگی خود را به
این منطقه اعزام کرد.
شبکه خبری سی ان ان با انتشار این خبر افزود :بدنبال
اظهارات جــو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دفاع
از تایوان درصورت حمله چین ،کانادا و آمریکا چند فروند
ناوجنگی خود را از تنگه تایوان عبور دادند.
بنابرایــن گزارش ،نیروی دریایــی آمریکا در بیانیه ای
اعالم کرد :ناو جنگی آمریکا «یواساس هیگینز» (USS
)Higgins؛ با توانایی موشک های هدایت شونده روز سه
شنبه (روز گذشته به وقت محلی) از تنگه تایوان عبور کرد.
در این بیانیه آمده است؛ عبور این ناو آمریکایی از تنگه
تایوان با همراهی ناوچه «اچامسیاس ونکور» (HMCS
 )Vancouverمدل «هلیفاکس» ()Halifax-class
نیروی دریایی کانادا صورت گرفت.

براساس اعالم نیروی دریایی آمریکا ،عبور این دو فروند
ناو جنگی از آبراه تایوان بدور از هر قلمرو دریایی و ساحلی
کشــوری بوده و این اقدام نمایانگر تعهد آمریکا و شرکا و
متحدان خود نسبت به داشتن منطقه ای آزاد در محدوده
دریایی اقیانوس هند – آرام است.
تارنمای این رســانه آمریکایی نوشــت :طی سه هفته
گذشــته این سومین باری اســت که آمریکا اقدام به اعزام
ناوهای جنگی خود از آبراه تایوان میکند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه
خبری «ســی بی اس» و در پاســخ به این پرسش که در
صورت تهاجم نظامی چین به تایوان ،نیروهای آمریکایی به
دفاع از تایوان خواهند پرداخت ،گفته بود «آری» .
آمریکا از دیربــاز با انجام تحرکات تنــش زا با ادعای
حمایت از منطقه ،پس از شــعله ور ســاختن آتش فتنه،
کشور و یا ناحیه ادعایی مورد حمایت خود را به حال خود
رهــا کرده و یا بطور ضعیفی به حمایــت از آن میپردازد،
آنچه که طی دو دهــه اخیر در منطقه خاورمیانه همچون
افغانستان و اکنون در اوکراین جهان شاهد آن است.
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ادامه بگومگوی تاجیکستان و قرقیزستان
وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار دو پاسخ رسمی ،بیانیه بغداد امریف،
دبیرکل سازمان کشورهای ترک و بیانیه مارات ایمانکولوف ،دبیر شورای امنیت
قرقیزســتان را در خصوص رویدادهای مرزی این کشور محکوم کرد .به گزارش
ایرنا ،در بیانیه اول این وزارتخانه که هدف آن سخنان دبیرکل سازمان کشورهای
ترک است ،اشاره شده که «بیانیه بغداد امریف تاسف برانگیز است ،زیرا با اهداف
اعالم شده سازمان که یکی از آنها مشارکت مشترک در تضمین صلح و ثبات در
کل جهان است ،مغایرت دارد.
وزارت امور خارجه تاجیکســتان میگوید که چنین اظهاراتی از سوی رئیس
این ســازمان مانع از تالش تاجیکســتان و قرقیزســتان برای حل همه مسائل
دوجانبه تنها از راه سیاسی و دیپلماتیک میشود.
در بیانیه دوم این نهاد در پاســخ به مصاحبه مارات ایمونکولوف ،دبیر شورای
امنیت قرقیزســتان ،اشــاره شده اســت که «چنین اظهاراتی مبتنی بر جعل و
تحریف حقایق جعلی و هدفمند و در سردرگمی افکار عمومی هر دو کشور است.
در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان آمده است« :مسئولیت عواقب چنین
اظهارات نادرستی که به وجدان نویسندگان آن بستگی دارد ،میتواند شرایط را
در این لحظه برای مردم ما سخت کند».
ایــن وزارتخانه بار دیگر با تایید موضع تاجیکســتان در مورد غیرقابل قبول
تشدید اوضاع در فضای رســانه ای از امضای پروتکل تنظیم وضعیت مرزی در
 ۱۹سپتامبر( ۲۸شهریور) توســط روسای سازمانهای امنیتی دولتی دو کشور
اســتقبال کرد .در بیانیه دوم وزارت امور خارجه آمده است« :طرف تاجیکستان
مطمئن است که رعایت دقیق پروتکل باعث میشود روند مذاکرات در مورد کل
مجموعه موضوعات در دستور کار دوجانبه به روز شود« .
در پایان آمده اســت ،یادآور میشــویم کــه پس از آغاز درگیــری در مرز
تاجیکستان و قرقیزستان ،مقامات قرقیزستان بدون هیچ دلیلی از تاجیکستان و
رهبری آن سیاه نمایی میکنند و با اظهارات سخیف خود تالش میکنند تهاجم
کشورشان به تاجیکستان را دفاع از مرزها معرفی کنند.
در همین حال ،وزارت امور خارجه تاجیکســتان با تشــکیل جلسه توجیهی
برای کلیه نمایندگان دستگاه دیپلماسی کشورهای خارجی مستقر در دوشنبه،
ســازمانهای بین المللی و خبرنگاران ،عامل اصلی تجدید درگیری را تشــریح
و اشــاره کرد که طرف تاجیکســتان بدون توجه به موارد غیرقانونی اقدامات و
حمله قرقیزســتان همچنان متعهد به حل مشکل از طریق مذاکره و دیپلماسی
مستحکم است.
سازمان کشــورهای ترک زبان پیشتر در بیانیه ای مدعی تجاوز تاجیکستان
با اســتفاده از سالحهای ســنگین علیه غیرنظامیان ،زیرساختهای غیرنظامی
از جمله مدارس شــده بود .به گزارش تارنمای این ســازمان دبیرکل کشورهای
ترک با ابراز نگرانی عمیق از درگیریهای مســلحانه جاری در مرز قرقیزستان و
تاجیکستان ،خواستار آتشبس فوری و حل و فصل اختالفات از طریق ابزارهای
سیاسی و دیپلماتیک بر سر میز مذاکره شده بود.
رویداد

ابتالی نزدیک به  ۲۰هزار نفر در اتحادیهاروپا
به آبله میمون

مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری اروپا ( )ECDCاز زمان شــروع شیوع
بیماری ۲۰ ،هزار مورد آبله میمون و ســه مورد مرگ را در اتحادیه اروپا ثبت
کرده است.
«مارکو کاوالری» رئیس تهدیدات بهداشتی و استراتژی واکسن در آژانس
دارویی اروپا ،براســاس داده های مرکز اروپایی پیشــگیری و کنترل بیماری،
در عین حال روند شــیوع این بیماری در بسیاری از کشورها در حال کاهش
است و اینکه آیا این روند ادامه خواهد داشت در حال حاضر مشخص نیست.
پیش از این ســازمان جهانی بهداشــت با ارائه تازهترین آمار از ابتالی ۵۰
هزار و  ۴۹۶نفر به آبله میمون در سراسر جهان خبر داده بود.
این ســازمان در آماری که ( ۳۱اوت ۹ ،شهریور) منتشر شد ،با اعالم ثبت
 ۵۰هــزار و  ۴۹۶ابتــا به آبله میمون اعالم کرد که بیشــتر مــوارد ابتال به
آمریکای شــمالی و اروپا تعلق دارد .دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت پیشتر
اعالم کرده بود نشــانههایی وجود دارد که شــیوع این بیماری در اروپا جایی
که ترکیبی از اقدامات مؤثر بهداشــت عمومی ،تغییر رفتار و واکسیناسیون به
جلوگیری از انتقال کمک کرده ،کند شــده است .بر پایه این گزارش ،بیشتر
موارد ابتال به آبله میمون در خارج آفریقا که بیماری بومی آن منطقه محسوب
میشود به روابط جنسی میان مردان مربوط میشود.
پولیتیک

حمله نتانیاهو به الپید در مساله گازی کاریش

«بنیامیــن نتانیاهو» رئیس حزب لیکود و رقیب انتخاباتی الپید در انتخابات
پارلمانی ماه نوامبر رژیم صهیونیستی در پیامی خطاب به صهیونیستها گفت:
«من پیام بسیار نگران کننده ای برای شما دارم».
او در اشاره به پرونده ترسیم مرز دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی افزود
که سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان ،یائیر الپید نخست وزیر اسرائیل
را تهدید کرده است.
نتانیاهو گفت :الپید قصد دارد که ذخیره گازی ما در کاریش را که میلیاردها
دالر قیمت دارد ،بدون هرگونه نظارت یا سیطره اسرائیل تسلیم لبنان کند.
وی در عین حال مدعی شــد که «حزب اهلل از این پولها برای خرید هزاران
موشک استفاده خواهد کرد»که اهداف صهیونیستی را هدف میگیرند.
پیش از این برخی دیگر از مقامها و دیپلماتهای رژیم صهیونیســتی گفته
بودند که این رژیم تسلیم هشدارهای حزب اهلل و خواستههای لبنان شده است.
در تازه ترین مورد«،دانی دانون» دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی تاکید کرد
که «یائیر الپید» ،نخســت وزیر این رژیم در برابر سید «حسن نصراهلل» دبیرکل
حزب اهلل لبنان تسلیم شد.
وی گفت که الپید در خصوص توافق ترسیم مرزها با لبنان تسلیم سید حسن
نصراهلل شد و از مساله گاز طبیعی ذخیره در مدیترانه کوتاه آمد.
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و نامزد حزب لیکود در ادامه
با اشاره به سطح تهدیدات سید حسن نصراهلل علیه تل آویو و فایده این تهدیدات
گفت :همه چیز در خصوص توافق ترســیم مرزها میان لبنان و اســراییل (رژیم
صهیونیســتی) بدون بررسی و مناقشه در ِکنِسِ ــت و یا دولت به طور مخفیانه
انجام میشود.
دانــون همچنین تاکید کرد که یائیر الپیــد قدرت و تجربه مدیریت چنین
مذاکراتی با لبنان را ندارد.
سید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل لبنان اخیرا در یک سخنرانی درباره
مناقشــه دریایی با رژیم صهیونیستی خاطرنشــان کرد که چشم ما به (سمت)
کاریش و موشکهایمان نیز به سمت میادین گازی کاریش هستند و تهدیدهای
دشــمن صهیونیســتی هیچ تاثیری بر ما اثر نمیگذارد و هدف ما این است که
لبنان بتواند از منابع خود نفت و گاز استخراج کند و این مسئله به هیچ پرونده
دیگری مربوط نمیشود.
نصراهلل تاکید کرد :ما نمیتوانیم اجازه اســتخراج نفت و گاز (از ســوی رژیم
صهیونیســتی) از میدان کاریش را قبل از احــراز حقوق لبنان بدهیم .ما به دور
از رســانهها پیام دادیم که در صورت شــروع استخراج ،صهیونیستها با مشکل
مواجه خواهند شد.
وی همچنین گفت :خط قرمز ما شروع استخراج گاز از کاریش است .برای ما
مهم این است که قبل از اینکه لبنان به مطالبات بحق خود دست پیدا کند ،هیچ
برداشتی از میدان کاریش صورت نگیرد .این تنها شانس ماست که لبنان بتواند
نفت و گاز استخراج کند.
از سوی دیگر ،یوآو گاالنت ،وزیر سابق سازندگی و اسکان رژیم صهیونیستی
و نماینده فعلی « ِکنِسِ ت» (پارلمان) از حزب «لیکود» اخیرا در مصاحبه با رادیو
ارتش این رژیم به مقامات تل آویو هشــدار داد که تهدیدهای دبیرکل حزباهلل
لبنان را جدی بگیرند.
وی همچنین از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که برای مقابله با حمالت
احتمالی مقاومت لبنان به حوزه کاریش آماده باشند.
لبنان میدان کاریش را در بخشــی از آبهای مورد مناقشــه با سرزمینهای
اشــغالی میداند در حالی که کابینه رژیم اســرائیل آن را در منطقه انحصاری
اقتصادی خود میداند .از ابتدای جوالی ،به دنبال ورود یک کشــتی استخراج
و ذخیرهســازی اجاره شده توسط کابینه رژیم اسرائیل به نزدیکی میدان گازی
کاریش ،میانجیگری آمریکا در پرونده ترسیم مرز دریایی بین لبنان و فلسطین
اشغالی شدت یافت .حزباهلل لبنان پیش از این نیز به رژیم اسرائیل نسبت به
هرگونه فعالیت در میدان «کاریش» پیش از دستیابی لبنان به تمام حق و حقوق
خود در منطقه مورد مناقشه دریایی هشدار داده بود.

