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در دو جمهــوری خودخوانده دونتســک و 
لوهانســک و همچنین در مناطق تحت کنترل 
روسیه در خرسون و زاپروژیه، از صبح روز جمعه، 
برگزاری همه پرســی سراسری درباره پیوستن 
به ترکیب فدراســیون روســیه آغاز شده است. 
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه 
پنجشنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل در سطح وزیران درباره اوکراین تاکید کرد 
که مسکو اجازه نخواهد داد که کشورهای غربی 
از اوکراین به عنوان سکویی برای ایجاد تهدیدات 
امنیتی علیه روسیه استفاده کنند. وی گفت: » 
ما حجم عظیمی از حقایــق را ارائه کردیم که 
نشان می دهد چگونه اوکراین برای ایفای نقش 
»یک کشــور ضدروسی« و نقش سکوی پرتابی 
بــرای ایجــاد و اجرای تهدیــدات علیه امنیت 
روسیه آماده می شــد. من در اینجا می توانم به 
شــما اطمینان دهم که ما اجازه چنین کاری را 
نخواهیم داد. «الوروف یادآور شد که کشورهای 
غربی آشــکارا حقایق تلخ و ناخوشایند در مورد 
جنایــات جنگی اوکراین را پنهــان می کنند و 
گاهی صراحتاً حقیقت را سیاه نمایی می کنند، از 
جمله اینکه ارتش اوکراین همواره از تأسیسات 
غیرنظامی این کشور برای استقرار مراکز نظامی 
و تســلیحات ســنگین اســتفاده کرده است. 
وی افزود: »روســیه شــواهد زیادی از اقدامات 
جنایتکارانه نیروهای نظامــی اوکراین دارد. تا 
بــه امروز بیش از 3000 شــکایت در خصوص 
جنایات علیه مردم ســاکن منطقــه دونباس 
به دادگاه کیفری بین المللی ارســال شــد که 
تمامی آنها نادیده گرفته شده است. «وزیر امور 
خارجه روســیه تاکید کرد که مقامات کی یف 
در سال های اخیر تهاجم همه جانبه ای را علیه 
روس زبان اوکراینی انجام داده و تمامی حقوق 
ملــی آنها در اوکراین را نقــض کردند. به گفته 
الوروف، اوکراین اکنون به یک کشــور توتالیتار 
نازی تبدیل شــده که در آن هنجارهای حقوق 
بشردوســتانه بین المللی کاماًل نقض می شود، 
در حالــی که هیچکس در غرب به این واقعیات 
توجهی نکرده اســت. به گــزارش خبرگزاری 
تسنیم، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
روز چهارشــنبه اعالم کرد کــه ایاالت متحده، 
انگلیس و اتحادیه اروپا به اوکراین فشار می آورند 
تا عملیات نظامی را به خاک روسیه منتقل کند. 
وی یادآور شد که غرب سیاست » روس هراسی« 
کامل را ســالح خود قرار داده و ده ها سال است 
که نفرت از روسیه را پرورش داده است. به گفته 
وی، هدف غرب تضعیف و نابودی روسیه است 
و در این راه، اوکراینی ها »به گوشــت دم توپ 
تبدیل شــده« و به جنگ با روسیه سوق داده 
شــدند، جنگی که در واقع فراهم سازی شرایط 
آن از ســال 2014 آغاز شــد. طبــق اطالعات 
خبرگزاری نووستی، در شرایط اجرای عملیات 
نظامی، مشکالتی در این رابطه وجود دارد، ولی 
مقامات محلی تمامی تدابیــر الزم برای ایجاد 
حداکثر امنیت برای شــرکت کنندگان در این 
همه پرســی را اتخاذ کرده اند. الزم به یادآوری 
است، چند روز قبل اعالم شده بود مردم ساکن 
مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیه 
در خاک اوکراین در جریان همه پرســی که از 
23 تا 27 ماه ســپتامبر )اول تا پنجم مهر ماه( 
برگزار میشــود، دیدگاه خود درباره پیوستن به 
ترکیب روســیه را اعالم خواهنــد کرد. دنیس 
پوشــیلین، رئیس جمهوری مردمی دونتسک، 
پیش از این با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه در این باره صحبت و از وی درخواست 
کرده در صورت اتخاذ تصمیم مثبت ساکنان این 
منطقــه، »در کوتاهترین زمان ممکن« موضوع 
پیوســتن جمهوری دونتسک به ترکیب روسیه 
را بررســی کند. در همین رابطه نظرســنجی 
انجام شده نشان داده است که اکثریت قریب به 
اتفاق ساکنان دونتسک و لوهانسک و همچنین 
مناطق خرسون و زاپروژیه از پیوستن به روسیه 
حمایت می کنند: 94 درصد از مردم دونتسک، 
از آمادگی خود برای شــرکت در همه پرسی به 
نفع پیوستن به روسیه صحبت کردند. در منطقه 
لوهانسک 93 درصد از شــهروندان بالغ از این 
گزینه حمایت کردنــد، در منطقه زاپروژیه 87 
درصد شــهروندان آماده حمایت از این موضوع 
بــوده و در منطقه خرســون نیــز 80 درصد. 
ویچسالو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه 
تاکید کرده اســت که اگر مردم جمهوری های 
دونباس در جریان همه پرسی اراده قاطع خود 
را اعالم کنند که می خواهند بخشــی از خاک 
روســیه باشــند، نمایندگان دوما از این تمایل 
آنها حمایت خواهند کرد. سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه، بامداد روزگذشته)جمعه( در 
دیدار با »کاردینال پیتــرو پارولین«، وزیر امور 
خارجــه واتیکان در نیویورک، یادآور شــد که 
بحران کنونــی در روابط با غرب نتیجه »جنگ 

صلیبی« ناتو با هدف نابود کردن روســیه است. 
طبق اطالعات وزارت امور خارجه روســیه، در 
جریان این این گفتگو، ســرگئی الوروف دالیل 
بحران کنونی در روابط روسیه و غرب که نتیجه 
»جنگ صلیبی« ناتو برای نابودی روسیه و ایجاد 
شــکاف در جهان در جهت رســیدن به اهداف 
آنها بود، را برای وی تشــریح داد. وزیر خارجه 
روسیه در عین حال تاکید کرد که این کشور در 
حال حاضر اقداماتی را برای تضمین استقالل و 
امنیت خود انجام می دهد. سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روســیه و آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل صبح امروز، جمعه، در نشســتی 
دوجانبه در حاشیه مجمع عمومی این سازمان، 
به این نتیجه رســیدند کــه توافقات مربوط به 
صــادرات محصــوالت غالت کــه در اواخر ماه 
آگوست در اســتانبول بدست آمده باید به طور 
کامل اجرا شود. طبق اطالعات منتشره از سوی 
وزارت خارجه روسیه، در این دیدار روند اجرای 
توافقات اســتانبول در خصوص صــادرات مواد 
غذایی اوکراین از بنادر دریای ســیاه و صادرات 
بدون مانــع محصوالت کشــاورزی و کودهای 
کشاورزی روســیه به تفصیل مورد بررسی قرار 
گرفــت و در پایان طرفین بــر لزوم اطمینان از 
ماهیت توافقات و اجرای کامل آنها تاکید کردند. 
وزارت امور خارجه افزود: طرفین همچنین طیف 
گســترده ای از موضوعــات در خصوص تعامل 
روسیه با ســازمان ملل مورد بررسی قرار دادند 
و ابتــکارات خاصی را برای بهبــود کارایی این 
همکاری مورد بحــث قرار دادند. ماریا زاخارووا، 
سخنگوی رســمی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کــرد که وزاری امور خارجه آلمان و فرانســه و 
همچنین نماینده یکی از کشورهای شمال اروپا 
در نشســت مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
خواســتار دیدار با ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه شــده اند. زاخارووا این مطلب را 
در پاسخ به ســئوال خبرنگاران در این باره که 
آیا درخواستی از ســوی کشورهای غربی برای 
برقراری ارتباط با هیئت نمایندگی روســیه در 
مقر ســازمان ملل صورت گرفتــه یا خیر، بیان 
کرد. وی همچنین یادآور شد که مقامات غربی، 
از جمله از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شروع 
به درخواست مالقات با ما کردند. به گفته وی، 
این مسئله که روسیه در جریان نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در انزوای کامل قرار دارد، 
صحت ندارد و دیدارهای دوجانبه بسیار سرگئی 

الوروف، گویای این واقعیت است. 
تاکید وزیر خارجه چین بر موضع 

کشورش درباره وضعیت اوکراین 
وانــگ ایی، وزیــر امور خارجه چین شــب 
گذشــته، در دیدار بــا جوزپ بــورل، نماینده 
عالی سیاســت خارجی و امنیت اتحادیه اروپا 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نیویورک عالم کرد که مقامات پکن در 
قبال درگیری نظامی کنونی در اوکراین منفعل 
نخواهد بود، ولی هیچ اقدامی در جهت تشدید 
تنش انجام نخواهد داد و به آتش درگیری در این 
دامن نخواهد زد. وانگ ایی یادآور شد که پکن به 
نقش سازنده خود در عرصه بین المللی پایبند 
خواهد بود. وی در عین حال تاکید کرد که چین 
از تالش های اتحادیه اروپا برای دستیابی به صلح 
حمایت می کند. وزیر خارجه چین روز پنجشنبه 
نیز در دیدار با سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
تاکید کرد که هیچکس نمی تواند روســیه را از 
نقش مهمی که در ســازمان ملل ایفا می کند، 

محروم سازد. وی یادآور شد که کشورش از زمان 
آغاز جنگ اوکراین از حمایت از تحریم های سایر 
کشورها علیه روسیه خودداری کرده است. وزیر 
خارجه برزیل خواستار حل و فصل دیپلماتیک 
اوضاع اوکراین شد. کارلوس آلبرتو فرانکو فرانچا، 
وزیر امور خارجه برزیل در نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل در خصوص اوضاع اوکراین اعالم 
کرد که وضعیت فعلی پیــش بینی پیامدهای 
درگیری نظامی کنونی در اوکراین را دشوار کرده 
و خطر تشدید مناقشه را افزایش داده است. وی 
گفت: »اکنون زمان تمرکز بر اختالفات یا منزوی 
کردن طرفین این درگیری نیست. برعکس، باید 
تالش کرد که آنها را به سمت برقراری آتش بس 
فوری و آغاز مذاکرات صلح و گفتگو دعوت کرد، 
اقدامی که متاسفانه اکنون انجام نمی شود. «وزیر 
امور خارجه برزیل همچنین در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل با سرگئی الوروف همتای 
روس خود دیدار کرد. وزیران دو کشور بار دیگر 
بر نگرانی ها درباره تأثیر تحریم های یکجانبه بر 

امنیت جهانی غذا و انرژی تأکید کردند. 
قول حمایت نخست وزیر ژاپن

از اوکراین 
فومیو کیشــیدا، نخســت وزیر ژاپن، صبح 
امروز، جمعــه، در دیدار با دنیس اشــمیگال، 
نخست وزیر اوکراین در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک ، به وی وعده داد که 
توکیو بــه حمایت خویــش از کی یف و حفظ 
تحریم ها علیه روسیه ادامه خواهد داد. کیشیدا 
همچنین انتقادات خود از روســیه، از جمله در 
ارتباط با »تهدیدات هسته ای« که بارها توسط 
طرف روسی رد شده، را تکرار کرد. وی همچنین 
برنامــه برگزاری همه پرســی در مورد موضوع 
الحاق دو جمهوری دونتســک و لوهانسک در 
دونباس و مناطق زاپروژیه و خرسون به روسیه 
را محکوم کرد. نخست وزیر ژاپن همچنین قول 
داد که تالش هــای فعالی در عرصه بین المللی 
برای بازســازی زیرســاختارهای تخریب شده 
اوکراین بعد از جنگ، از جمله به عنوان بخشی 
از ریاست گروه هفت در سال آینده و به عنوان 
عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انجام 
دهد. وزیر خارجه مجارستان: ما هیچ فایده ای در 
ادامه تحریم های جدید علیه روسیه نمی بینیم . 
پیتر سییارتو، وزیر امور خارجه مجارستان صبح 
دیروز پس از دیدار با ســرگئی الوروف، همتای 
روس خود به خبرنگاران اعالم کرد که این کشور 
هیچ فایده ای در پیروی از بسته جدید تحریم ها 
علیه فدراســیون روســیه نمی بیند. وی گفت: 
مواضع ما در این باره کامال روشن است. ما هیچ 
دلیل منطقی برای دنبال کردن بسته جدیدی 
تحریم ها، به ویــژه در زمینه انرژی، نمی بینیم. 
برای ما این مســئله یک »خــط قرمز« واضح 
است. ما نمی خواهیم مردم مجارستان را مجبور 
بــه پرداخت هزینه جنگی کنیم که در آن هیچ 
دخالتی ندارند. «وزیر امور خارجه مجارســتان 
یادآور شد: »البته اگر طرحی باشد، در مباحثات 
شرکت می کنیم تا نظر خود را بیان کنیم، ولی 
بــا هر اقدامی که مغایر با منافع ملی ما باشــد، 

موافقت نخواهیم کرد. «
انتقاد زلنسکی از آلمان به دلیل عدم 

تمایل به تامین تانک 
والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، 
از آلمان بــه دلیل امتناع از ارســال تانک های 
مدرن و سایر وســایل نقلیه زرهی برای ارتش 
اوکراین انتقاد کرد. او این موضوع را در مصاحبه 
با روزنامه بیلد بیان کرد. وی همچنین از مقامات 

آلمانی خواســت تا به تصمیم ایاالت متحده و 
دیگر کشــورها در زمینه تامین تسلیحات نگاه 
نکنند. به عقیده وی، همه باید در قبال خودشان 
مسئول باشند. دولت آلمان بارها از ارسال برخی 
انواع تانک به کی یف خودداری کرده اســت. در 
اواســط ماه سپتامبر، کریستینا المبرشت، وزیر 
دفاع آلمان گفت که هیچ کشــور دیگری هنوز 
چنیــن تجهیزات نظامــی را بــه اوکراین ارائه 
نکرده اســت و آلمان این کار را بطور یکجانبه 
انجام نخواهد داد. زلنســکی امتنــاع برلین از 
تامین تجهیزاتی اوکراین را به »گذشته نازی« 
آلمان مرتبط دانســت. دیمیتــری کوله با، وزیر 
امور خارجه اوکراین در کنفرانس مطبوعاتی در 
حاشیه شورای امنیت سازمان ملل، وقتی از وی 
در خصوص عضویت این کشور در ناتو سؤال شد، 
اعالم کرد که این پیمان آتالنتیک شمالی است 
که می خواهد به اوکراین بپیوندد. یک دیپلمات 
اوکراینی در پاسخ به این سئوال گفت: »من فکر 
می کنم که در شــرایط کنونی این ناتو است که 
تمایل دارد به اوکرایــن بپیوندد«. پبش از این 
اولگا استفانیشــینا، معاون نخست وزیر اوکراین 
نیز مدعی شــده بود که این کشور ممکن است 
حتی قبل از پایان درگیری نظامی با روســیه، 
فرصت پیوســتن به ناتو را پیــدا کند. پنتاگون 
اطمینان داد: وضعیت آمادگی نیروهای هسته ای 
در برابر تهدیدات احتمالی از سوی روسیه تغییر 
نکرده اســت. ســرتیپ نیروی هوایی »پاتریک 
رایدر« سخنگوی پنتاگون پنجشنبه اعالم کرد 
که آمادگی نیروهای هسته ای ایاالت متحده با 
توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه 
بدون تغییر باقی مانده است. خبرنگاران در یک 
نشست خبری از سخنگوی پنتاگون در رابطه با 
سخنان والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و 
قصد وی برای استفاده از تمامی ابزارهای موجود، 
از جمله ســالح های هسته ای، برای حفاظت از 
تمامیت ارضی روسیه و مردم آن سئوال کردند. 
وی گفــت: »من قصد ندارم در مورد سیاســت 
روسیه در استفاده از سالح هسته ای اظهار نظر 
کنم. از نظر ما هیچ چیزی وجود نداشت که ما 
را مجبور کند سطح آمادگی خود را تغییر دهیم. 
البته، ما به نظارت دقیق بر اقدامات طرف روسی 
ادامــه خواهیم داد و هرگونــه اظهارات رهبری 
روسیه را جدی خواهیم گرفت. تاکنون چیزی 
که نشان دهنده نیاز به تغییر وضعیت آمادگی ما 
باشد، وجود نداشته است. «والدیمیر پوتین در 
ســخنانی خطاب به مردم روسیه اعالم کرد که 
مسکو آماده است تا از تمام ابزارهای تخریبی که 
در اختیار این کشور است برای محافظت در برابر 
تجاوز استفاده کنند. رهبران غربی این سخنان را 
تهدیدی برای استفاده از سالح هسته ای ارزیابی 
کردند. بــه ویژه، جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل را با نقل قولی از پوتین در این باره آغاز کرد. 

قصد اردوغان برای مذاکره درباره 
وضعیت اوکراین

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
قصد دارد بار دیگر بــا والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روســیه و والدیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین، تلفنی گفتگو کند. وی گفت، 
پس از بازگشــت از ایاالت متحــده، جایی که 
در حال حاضر در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد شرکت دارد، این کار را انجام خواهد داد. 
اردوغان یادآور شــد که موضوع این گفتگوها، 
مسلماً وضعیت پیرامون اوکراین خواهد بود. وی 
همچنین گفت که رهبران جهان باید با رئیس 

جمهوری روســیه »گفتگو« کننــد تا »درهای 
گفتگــو در جهان باز شــود«. اردوغــان افزود: 
متأسفانه سازمان ملل نتوانست به درگیری در 
اوکرایــن پایان دهد، خونریــزی را متوقف کند 
و راه حلــی برای بحران انرژی و غــذا بیابد. او 
همچنین تبادل زندانیان بین دو طرف روســی 
و اوکراینی را گامی مهــم ارزیابی کرد. رهبران 
کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است در نشستی 
در پراگ در اوایل ماه اکتبر اقدامات جدیدی را 
علیه روسیه تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز به نقل از منابع خبــری خود : »انتظار 
می رود کمیسیون اروپا هفته آینده پیشنهادهای 
مکتوبی در مورد تحریم های جدید ضدروسی را 
ارائه کند و رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 
می توانند در دیدار خــود در تاریخ 6 و 7 اکتبر 
در پراگ آن هــا را تأیید کنند«. به گفته منابع 
خبری این آژانس، از جمله اقدامات مورد بحث 
در اتحادیه اروپا، تشدید محدودیت ها بر صادرات 
فناوریهای پیشــرفته به روســیه و تحریم های 
جدید علیه برخی افراد است. به ویژه ممنوعیت 
صادرات کاالهای لوکس به روسیه و تعیین سقف 
قیمت برای نفت روسیه نیز در حال بررسی است. 
پیش از این گزارش شــده بود که اتحادیه اروپا 
به تهیه بسته هشتم تحریم ها سرعت بخشیده 
است. اطالعات منتشــره در وب سایت ردیابی 
پرواز Flightradarدر روز پنجشــنبه نشــان 
داده است که چند فروند باگردهای آمریکایی از 
نوع Black Hawk 60-UH )»شاهین های 
سیاه«( در مســیر حرکت به سمت بندر اودسا 
در جنوب اوکراین از طریق آســمان رومانی در 
حال پــرواز بودند. طبق این داده ها، در مجموع 
سه فروند بالگرد نظامی نیروهای مسلح ایاالت 
متحده روی نقشه رادار دیده شدند. با این حال، 
نقطه پایان مســیر حرکت آنها ناشناخته است. 
براساس برخی گزارشات، بالگردهای بلک هاکس 
در حال اســکورت هواپیمایی هستند که هدف 
آن نیز مشــخص نشــده اســت. پیش از این 
ژنرال جیمز هکر، فرمانده نیروی هوایی ایاالت 
متحده در اروپــا و آفریقا، پیش بینی کرده بود 
کــرد که اوکراین تنها طی 2 تا 3 ســال آینده 
 F-16 قادر به دریافت جنگنده بمب افکن های
آمریکایی خواهد بود. سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه به خبرنــگاران اعالم کرد که 
یک جنگ ترکیبی علیه روسیه در جریان است 
و خطرات مرتبط با آن را نمی توان دســت کم 
گرفت. ریابکوف گفــت: »در غرب افراد زیادی 
وجود دارند که می خواهند درباره »خط قرمزها« 
حدس و گمان بزنند. ارائه چنین تفاسیر فرضی 
بــه جامعه بین المللی، به خودی خود باعث بی 
ثباتی اوضاع می شــود، یعنی هر گام بعدی، از 
جمله در حوزه اطالع رســانی، هنگام بحث در 
مورد این موضوع توســط مخالفان ما، با هدف 
تشــدید اوضاع و نــه در تنــش زدایی صورت 
میگیرد. «به گفته این دیپلمات، و این وضعیت 
بازتابی از انجام یــک جنگ ترکیبی تمام عیار 
علیه روسیه است که به هیچ وجه نباید خطرات 
مرتبط با این موضــوع را نادیده گرفت. امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه شب گذشته 
در مصاحبه ای اعــالم کرد که پاریس باید تمام 
تالش خود را برای بازگرداندن اوکراین و روسیه 
به پشــت میز مذاکره به محض آمادگی انجام 
دهد. ماکرون از بیان ســناریوهایی برای توسعه 
روند اوضــاع در اوکراین به منظور جلوگیری از 
تشدید درگیری امتناع کرد، ولی پیشنهاد کرد 
که »هر کاری« ممکن اســت برای بازگرداندن 
مجدد مسکو و کی یف به سمت مذاکرات انجام 
دهد. رهبر فرانســه یادآور شــد که برای آغاز 
مذاکرات، باید خواســته های اوکراین از جمله 
بازگرداندن مرزهای ملی،«حداقل به شکلی که 
در ماه فوریه وجود داشت« در نظر گرفته شود. 
ماکــرون در جمع بندی پایانــی تاکید کرد که 
فرانســه با روسیه در جنگ نیست و آماده ادامه 
گفتگوها با مسکو است. پیتر استانو، سخنگوی 
رسمی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیان 
کرد که اتحادیه اروپا کانال های ارتباطی خود با 
مسکو را قطع نکرده است، ولی دیدار با سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نیویورک در 
شرایط کنونی، اقدامی کامال بی معنی است. وی 
در یک نشســت خبری در بروکسل گفت: »به 
طــور کلی، ما درک می کنیم که در حال حاضر 

مذاکره با مقامات روسی فایده ای ندارد.
در میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا این 
درک وجود دارد که در این شرایط خاص، برای 
مثال، دیدار با الوروف در نیویورک ارزشی ندارد، 
زیرا این کار نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت.« 
استانو یادآور شــد که در اتحادیه اروپا، آنها بر 
این باورند که در حال حاضر روســیه ظاهرا نه 
به حل و فصل مناقشه، بلکه فقط به تشدید آن 

عالقه دارد. 

مسکو ازمواضع خود کوتاه نیامد

آغاز همه پرسی برای پیوستن به روسیه در منطقه دونباس اوکراین

یــک فروند ناو جنگی آمریــکا و یک ناوچه 
کانادایی برای دومین بار در سال جاری از تنگه 
تایوان عبور کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
در بحبوحه افزایــش تنش ها بین پکن و تایپه، 
یک فروند ناو جنگی آمریکا و یک ناوچه کانادایی 
برای دومین بار در ســال جاری از تنگه تایوان 
عبور کردند. براساس گزارش رویترز، این عملیات 
نظامی دومین عملیات کشتی های نیروی دریایی 
آمریکا در ماه جــاری و دومین عملیات نظامی 
مشترک آمریکا و کانادا از اکتبر 2021 تاکنون 
بود. این در حالی اســت که دولت چین ضمن 
محکوم کردن این عملیات اظهار کرد نیروهای 
ارتش چین این کشــتی را به دقت رصد کرده 
و هشــدارهای الزم را به آنها داده اند. در بیانیه 
دولت چین آمده اســت که نیروهای ناظر چین 
همیشه در سطح هشدار و در حالت آماده باش 
قرار دارند و با تمام هشدارها و تهاجمات احتمالی 
مقابله کرده و از حاکمیــت و اتحاد منطقه ای 
چین دفاع خواهند کرد. نیروی دریایی آمریکا در 

بیانیه ای اعالم کرد این گونه همکاری ها نشان 
دهنده مرکز توجه دیدگاه ما نسبت به موضوع 
امنیت و صلح در منطقه است. وزیر دفاع کانادا 
نیز در این باره گفت: کشور ما به عنوان کشوری 
در حوزه اقیانوس آرام، عمیقا متعهد به برقراری 
صلح جهانی و صلح و رفاه در بین کشــورهای 
این حوزه اســت. وی افزود: عملیات عادی عبور 
از تنگه تایوان نشــان دهنده تعهد ما نسبت به 
آزادی و فراگیری کشورهای حوزه آسیا اقیانوس 
آرام اســت. در همین حال وزارت خارجه تایوان 
نیز ضمن ابراز خرســندی خود از این عملیات 
گفت: این عملیات نشان دهنده مخالفت مطلق 
متحدان دموکراتیک با تالش های تحریک کننده 
چین برای حمله به تایوان است. این وزارت خانه 
تصریح کرد این کشــتی ها از آب های شــمالی 
تنگه تایوان عبور کرده ودر حال حاضر شــرایط 
عادی است. در سال های اخیر دولت چین بارها 
و بارها شــاهد عبور کشتی های جنگی آمریکا و 
کشتی های دیگر کشورهای متحد آمریکا مانند 

بریتانیــا و کانادا، به صورت عادی از تنگه تایوان 
بوده اســت. اوایل ماه جاری نیــز دو فروند ناو 
جنگی آمریکا از طریــق آب های بین المللی از 
تنگه تایوان عبور کردند. ســفر جنجال برانگیز 
نانسی پلوسی به تایوان در اوایل ماه اوت، و پس 
از آن ســفر چندین مقام دیگر آمریکایی به این 
جزیره، دولت چین را که همواره تایوان را بخشی 
از خــاک خود می داند، مجبــور به واکنش کرد 
و پکن مانور نظامی گســترده ای را در نزدیکی 
خــاک تایوان آغاز کرده اســت. در همین حال 
بایدن در مصاحبه با شــبکه سی بی اس اظهار 
کــرد در صورت حمله چین به تایوان، نیروهای 
آمریکایــی از تایپــه در برابر ایــن تهاجم دفاع 
خواهند کرد. بایدن در پاســخ به این سوال که 
اگر پکن قصد حمله به تایپه را داشته باشد، آیا 
مردان و زنان آمریکایی باید از این کشــور دفاع 
کنند، بار دیگر ســرش را به عالمت تایید تکان 
داد و قاطعانه گفــت: بله!بایدن پیش از این در 
توکیو نیز اظهار کرده بود سیاست آمریکا درقبال 

تایوان تغییری نکرده و آمریکا، تایوان را دوست 
و شریک اســتراتژیک مهم خود در خاورمیانه 
می دانــد و اگر چین بخواهد بــه تایوان حمله 
کند، از این کشور دفاع خواهد کرد. دولت چین 
نیز اظهارات اخیر بایدن دربــاره دفاع از تایوان 
در برابر حمله احتمالی پکــن به تایپه را نقض 
جدی سیاست های واشنگتن درقبال این جزیره 
دانست. ســخنگوی وزارت خارجه چین ضمن 

ابراز خشم دولتش نسبت به این اظهارات بایدن 
گفت: این اظهارات، سیاست واشنگتن در مورد 
عدم حمایت از استقالل تایوان را به شدت نقض 
کرده و یک سیگنال جدی نادرست به نیروهای 
جدایی طلــب تایوان ارســال می کند. چندی 
قبل، وزارت خارجه آمریکا نیــز با قرارداد 1. 1 
 میلیارد دالری فروش تجهیزات نظامی به تایوان

موافقت کرد. 

رویترز گزارش داد

عبور دو ناو جنگی آمریکا و کانادا از تنگه تایوان

61 قربانی در واژگونی قایق مهاجران 
در سواحل سوریه 

شــمار قربانیان غرق شدن قایق 
حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیک 
ســواحل ســوریه به 61 نفر افزایش 
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  یافت. 
شمار کشته شدگان غرق شدن قایق 
حامل مهاجرین که از لبنان به سمت 
اروپا در حرکــت بودند، افزایش پیدا 
کرد. الجزیره به نقل از »علی حمیه« 

وزیر حمل و نقل لبنان گزارش داد که شــمار جان باختگان به 61 نفر رســیده 
اســت و 19 نفر هم نجات پیدا کرده اند. همزمان منابع ســوری از ادامه عملیات 
نجات خبر دادند و اعالم کردند که اجسادی از سواحل طرطوس در بعداز ظهر روز 
گذشته بیرون کشیده شده اندوزارت حمل و نقل سوریه اعالم کرد که این قایق از 
منطقه المنیه در شمال لبنان در روز سه شنبه حرکت کرده است و در آن حدود 
120 تا 150 نفر حضور داشتند. »سامر قبرصلی« مدیر کل بنادر دریایی سوریه 
هــم گفت: عملیات امداد و نجات ادامه دارد. این قایق آبهای لبنان را ترک کرده 
بود و افرادی که بر این قایق ســوار شده بودند امید داشتند که به سواحل ایتالیا 
برسند؛ اما به ناگاه موتور قایق از کار افتاد. پیش از این هم تلویزیون سوریه از غرق 
شدن قایق لبنانی در سواحل طرطوس سوریه خبر داده بود. قایق های مرگ تنها 
امید به نجات در لبنان در شرایط اجتماعی و اقتصادی دردناک این کشور است. 

ویژه

حمله جمهوری آذربایجان به مرز شرقی ارمنستان 
خبرگزاری تاس در خبری فوری گزارش داد: جمهوری آذربایجان صبح جمعه 
)دیروز( با نقض آتش بس، بخش شــرقی مرز ارمنستان را مورد حمله قرار داده 
اســت. این خبرگزاری از مبدا ایروان درادامه خبر نوشت: وزارت دفاع ارمنستان 
اعالم کرد قوای جمهوری آذربایجان صبح روز جمعه به مواضع ارتش ارمنستان 
در بخش شرقی حمله کردند. تاکنون از تلفات این حمله گزارشی مخابره نشده ا 
ست. تارنمای خبری تاس نوشت: 23 سپتامبر )اول مهرماه( حدود ساعت 07:40 
صبــح به وقت محلی ،)حدود 08:10 بوقت تهران(، قوای جمهوری آذربایجان با 
گشودن آتش علیه مواضع رزمی ارمنستان در بخش شرقی مرز ارمنستان باردیگر 
به نقض آتــش بس مبادرت ورزیدند. خبرگزاری تاس تا لحظه مخابره این خبر 
به جزئیات بیشتر این حمله اشاره ای نکرد. به گزارش ایرنا، درگیری های مرزی 
جدید بین ارمنستان و آذربایجان سه شنبه گذشته آغاز شد و هر دو طرف یکدیگر 
را به آغاز خشونت ها متهم کردند. ایروان اعالم کرده است که 135 سرباز خود را 
در این جنگ از دست داده و باکو تعداد کشته های خود را 79 سرباز اعالم کرده 
اســت. درگیری نظامی ایروان و باکو از 12 تا 14 ســپتامبر )21 تا 23 شهریور( 
مرگبارترین درگیری بین دو طرف از زمان جنگ 6 ماهه در سال 2020 بود که 

طی آن هزاران نفر کشته شدند. 

رایزنی های المقداد با وزرای خارجه الجزایر و اردن
وزیر خارجه سوریه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان 
خود از الجزایر و اردن دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری تســنیم، منابع 
ســوری به رایزنی های وزیرخارجه این کشــور با همتایان عرب خود اشاره کرد. 
ســانا گزارش داد که »فیصل المقداد« وزیر خارجه ســوریه در حاشیه نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل با همتایان الجزایری و اردنی خود دیدار و گفتگو 
کرده اســت. بر اســاس این گزارش، دو طرف درباره متحد کردن صفوف عربی 
و تقویت اقدامات مشــترک عربی در مقابله با چالشها و خطرات پیش روی آنها 
تاکید کردند. همچنین وزیران خارجه الجزایر و ســوریه ضمن حمایت از آرمان 
فلسطین بر آزادسازی اراضی عربی از لوث صهیونیستها به عنوان موضوع محوری 
تاکید کردند. المقداد در ادامه از نقشی که الجزایر می تواند در اتحاد و همبستگی 
عربی ایجاد کند، ســخن گفت. وزیر خارجه الجزایر هم بر موضع قاطع کشورش 
در حمایت از سوریه برای حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی و مبارزه با 
تروریســم تاکید و از پایداری و مقاومت مثال زدنی ســوریه در سالهای گذشته 
تمجید کرد. راههای توسعه همکاری و هماهنگی دو کشور در زمینه های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی از محورهــای دیگر گفتگوهای طرفین بود. وزیران خارجه 
سوریه و الجزایر ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط دوجانبه بر پیشبرد آن تاکید 
کردند. طرفین بر ادامه رایزنی ها و هماهنگی ها چه در رابطه با همکاری دو کشور 
و چه اقدام مشترک عربی توافق کردند. همچنین »فیصل المقداد« وزیر خارجه 

سوریه همچنین با »ایمن الصفدی« همتای اردنی خود دیدار و گفتگو کرد. 

6 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید
روبرو می شوند

در حالی که دارایی های افغانســتان همچنان مسدود است، نهادهای سازمان 
ملل در گزارشــی با اشاره به ناامنی غذایی تاکید کردند حدود 6 میلیون نفر در 
افغانستان بزودی با گرســنگی شدید روبرو می شوند. به گزارش دفتر منطقه ای 
خبرگزاری تســنیم، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل و اداره برنامه جهانی غذا 
در گزارشی درباره افزایش ناامنی غذایی در جهان تاکید کردند پس از ماه نوامبر 
و ســردی هوا در افغانستان، حدود 6 میلیون نفر به کمک های بسیار فوری نیاز 
پیدا می کنند. این گزارش خاطرنشان کرد زمستان سال گذشته در مناطق مرتفع 
افغانستان 20 هزار نفر با گرسنگی شدید روبرو شدند. در این گزاش آمده است 
افغانســتان و 19 کشور دیگر به کمک های بشردوســتانه نیاز دارند تا از فاجعه 
گرســنگی نجات یابند. پیش از این نیز، برنامه جهانی غذا گفته بود دستکم 20 
میلیون نفر در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو هستند و باید کمک های جامعه 
بین المللی هرچه زودتر ارسال شود. اوایل هفته جاری صدها نفر از ساکنین شهر 
کابل با راه اندازی تظاهرات ضد آمریکایی خواســتار آزادسازی بدون قید شرط و 
فوری 10 میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا و کشورهای 
غربی شــدند. معترضین با سر دادن شعارهایی تصریح کرده بودند این پول باید 
به مردم افغانستان تحویل داده شود تا از آن برای بازسازی و رشد اقتصاد و سایر 

زیرساخت ها استفاده شده و مردم افغانستان از فقر نجات یابند. 

اقدام دولت انگلیس برای مقابله 
با هزینه های سرسام آور انرژی

دولت انگلیس برای مقابله با هزینه های سرســام آور انرژی طرح تعیین سقف 
قیمت برق و گاز را اجرایی می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بحران انرژی ناشی 
از جنگ اوکراین بر روی دوش بســیاری از شهروندان اروپایی از جمله انگلیسی ها 
ســنگینی می کند. چندی پیش روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بین 
الملی پول اعالم کرد که تأثیر بحران انرژی بر خانوارهای بریتانیایی ســخت تر از 
مردم سایر کشورهای غرب اروپا بوده است. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد 
که تفاوت بار هزینه بر خانوارهای کم درآمد و ثروتمند در بریتانیا بسیار بیشتر از 
سایر نقاط اروپاست. به گفته صندوق بین المللی پول، علت این امر وابستگی شدید 
بریتانیا به گاز برای گرم کردن خانه ها و تولید برق در دوره افزایش قیمت ها بوده 
است. به وزیران انگلیسی هشدار داده شده که اگر برنامه ای فوری برای جلوگیری 
از هــدر رفت انرژی از منازل و کاهش چشــمگیر تقاضا برای گاز وجود نداشــته 
باشد، این کشور در بحران انرژی به مراتب بدتری فروخواهد رفت. تحقیقات جدید 
موسســه دولتی »ای اف جی« در انگلیس نتیجه گرفت که خانوارها و مشاغل در 
انگلیس احتماال در زمستان 2023 و بعد از آن همچنان با قبض های باالی انرژی 
روبرو هستند و اگر دولت فقط بر حمایت مالی کوتاه مدت تمرکز کند، در یک سال 
آینده این کشور در موقعیت دشوارتری قرار خواهد گرفت. همچنین بعید است که 
اقدامات بلندمدت تاثیر عمده ای داشته باشد. اس ار اف سوئیس در گزارشی نوشت: 
در مبارزه با هزینه های سرسام آور انرژی، دولت بریتانیا هم اکنون می خواهد برای 
قیمت برق و گاز برای شــرکت ها تعیین سقف کند. وزارت امور اقتصادی در لندن 
اعــالم کرد که از اکتبر به بعد، این ســقف قیمت برای حداقل شــش ماه اعمال 
می شود. سقف قیمت برای مؤسسات عمومی مانند مدارس، کلیساها، کلینیک ها و 
موسسات خیریه نیز اعمال می شود. بر این اساس، برق باید 211 پوند )حدود 232 
فرانک( در هر مگاوات ســاعت )1000 کیلووات ساعت( و گاز 75 پوند )حدود 83 
فرانک( هزینه داشــته باشد. براساس اطالعات وزارت اقتصاد، این کمتر از نیمی از 
قیمت مورد انتظار فعلی است. دولت پیشتر اعالم کرده بود که قیمت انرژی را برای 
مصرف کنندگان خصوصی مسدود می کند. کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس 
گفت: ما برای جلوگیری از ســقوط کسب و کارها، محافظت از مشاغل و محدود 
کردن تورم وارد عمل می شــویم. به گفته وی عالوه بر این، تامین انرژی از منابع 
بریتانیا باید تقویت شود تا امنیت صنعت تضمین شده ، رشد تقویت شود و بتوان 

پیشنهاد بهتری به مصرف کنندگان ارائه داد. 

اخبار کوتاه

اکونومیک


