گفت و گو
یک کارشناس مسائل بینالملل
مطرح کرد:

تغییرات ژئوپلیتیکی در قفقاز
جنوبی چه تبعاتی دارد؟

یک کارشناس مسائل بینالملل با تاکید بر این که
تغییرات مرزهای ژئوپلیتیکی مشکالت زیادی را
در منطقه قفقاز جنوبــی ایجاد میکند ،گفت :از
بین رفتن مرز ایران وارمنستان موضوع حساسی
است و مسئولین ما به هیچ وجه این مساله را قبول
نمیکنند.
حسن بهشتیپور در ارزیابی خود از تحوالت اخیر
قفقاز جنوبی و تاکید مسئوالن کشورمان بر عدم
تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی اظهار داشــت :باید
تحلیل درستی از وضعیت فعلی داشته باشیم که
دچار افراط و تفریط نشــویم و در نهایت بتوانیم
تصمیم صحیحی اتخاذ کنیــم .توافقی که میان
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نوامبر ۲۰۲۰
با وساطت روسیه انجام شد دارای  ۱۱ماده است
که مفاد این توافق آتش بس را مشخص میکند،
این توافق تنها از ادامه جنــگ جلوگیری کرد و
برای این که طرفین به توافق برسند تنها کلیاتی
را در متن توافق ذکر کردند اما اگر وارد جزییات
میشدند احتماالً اختالفات بیشتر میشد.
این کارشناس مســائل بینالملل افزود :در بند
دوم این توافق به مســاله راه ارتباطی قره باغ به
ارمنستان از داالن شوشــا-الچین اشاره دارد و
در بند  ۹توافق نیز درباره دسترسی راه ارتباطی
آذربایجان به نخجوان است .اما مشخص نکردند
که این دسترسی از کجا به کجا میرود .آیا مساله
حاکمیتی است یا صرفاً استفاده از راه مواصالتی
ارمنستان وترانزیتی را مد نظر دارد .در واقع این
جزییات در توافق نوامبر مشخص نشد.
بهشتی پور تصریح کرد :اما آنچه به ایران مربوط
میشود اینجاست که دولت آذربایجان توانست
مناطق اشغالی خودش را آزاد کند و اکنون به این
صرافت افتاده که جنوب ارمنستان و مرز مشترک
ایران و ارمنستان را اشغال کند آن هم به بهانه این
که دسترسی آذربایجان به نخجوان فراهم شود.
اگر بحث تاریخی باشــد خیلی از
مباحثــات ژئوپلیتیکــی بر هم
میخورد
وی ادامه داد :رئیس جمهور آذربایجان رسماً به
نام منطقه مغری یا اســتان سیونیک ارمنستان
ادعاهای ارضی را مطرح کرده است و این منطقه
از نظر تاریخی جزوی از آذربایجان بوده در حالی
که اگر بحث تاریخی و ادعاهای تاریخی باشــد
خیلی از مباحثات ژئوپلیتیکی بر هم میخورد،
ما  ۴۰کیلومتر مرز مشــترک ایران و ارمنستان
داریم که در  ۲۰۰ســال اخیر هم وجود داشــته
است .این کارشناس مســائل اوراسیا همچنین
بیان کــرد :در واقع مــا وارد موضوعات ادعاهای
تاریخی نمیشویم آنچه واقعیت دارد این است که
مرز تاریخی بسیار مهم است و از طریق مرز ایران
و ارمنستان دسترســی به جنوب و خلیج فارس
فراهم میشود ضمن این که برای ایران مهم است
که به قفقاز جنوبی و گرجستان دسترسی داشته
باشد .کما این که طی این سالها برای دسترسی
آذربایجان به نخجوان کوچکترین ممانعتی به
عمل نیامده است.
ترکیه به دنبال دسترسی به نخجوان
و سپس آســیای مرکزی و سین
کیانگ چین
وی اظهار داشت :این که دسترسی موجب از بین
رفتن مرز ایران و ارمنستان شود موضوع حساسی
است و مسئولین ما به هیچ وجه قبول نمیکنند
زیرا این اتفاق موجب اختــال در همکاریهای
میان ایران و ارمنستان میشــود .از سوی دیگر
سالهای سال ترکیه به دنبال این بوده که از طریق
 ۱۰کیلومتر مرز مشترک به نخجوان مسیری را
در جهت دسترسی آذربایجان به نخجوان و سپس
آسیای مرکزی و سین کیانگ چین ایجاد کند.
بهشتی پور تاکید کرد :آنچه ترکیه دنبال میکند
در تعارض با منافع ایران ،ارمنستان و روسیه است
همچنین با حاکمیت منافع ملی ارمنســتان هم
تعارض دارد اگر چنین مساله به وجود آید همان
اشتباهی خواهد بود که در سال  ۱۹۹۱رخ داد و
بخشی از خاک آذربایجان اشغال شد.
ایران مخالف از بین بردن مرزهای
تاریخی
این کارشناس مسائل بینالملل با طرح این پرسش
که ایران در چنین شرایطی باید چه کاری انجام
دهد؟ گفت :همان طور که رهبری در جریان سفر
اردوغان به تهران تاکید کردند مخالف از بین بردن
مرزهای تاریخی هستیم ،مسئوالن کشور نیز طی
روزهای اخیر بارها به این مساله تاکید کردهاند،
این موضوع به نفع آذربایجان هم نیست مشکالت
جدیدی را ایجاد میکند بهترین راه این است که
آذربایجان و ارمنســتان بند  ۹توافق نامه نوامبر
مربوط به دسترســی آذربایجان و ارمنستان را از
طریق مذاکره بررسی و حل کنند.
بعید اســت طرف ارمنی هم نقض
حاکمیت ملیاش را بپذیرد
وی ابراز کرد :بعید اســت طرف ارمنی هم نقض
حاکمیت ملیاش را بپذیرد ،از طرفی برای ایران
دسترســی به قفقاز جنوبی هم مهم است و این
اتفاق روابط ایران و ارمنســتان را به هم می زند.
هم ایران نیاز به راه ارتباطی از طریق ارمنســتان
دارد البته از طریق آذربایجان با روسیه میتواند
ارتباط داشته باشد هم از طریق ترکیه با کشورهای
اروپایی بنابراین با توجه به این که کشورها به دنبال
تنوع در راه ارتباطی از طریق مرزهایشان هستند
این موضوع حائز اهمیت میباشد.
منبع :ایسنا

بیانیه سخنگوی گوترش درباره اتفاقات اخیر ایران

بغداد از توافق تهران و ریاض خبر داد

ایسنا :سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در بیانیهای با مطرح کردن واکنش دبیرکل سازمان ملل به اتفاقات اخیر ایران ،خواستار انجام
تحقیقات درباره نحوه مرگ مهسا امینی شد.
سخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای که در وبگاه سازمان ملل منتشر شده است ،درباره اتفاقات اخیر ایران در پی
مرگ مهسا امینی ،نوشت :دبیرکل به دقت اعتراضات در جریان در ایران را دنبال میکند .او در دیدار دوجانبهاش با رییس جمهور رئیسی
در  ۲۲سپتامبر  ۲۰۲۲بر ضرورت احترام به حقوق بشر ،از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تاکید کرد .در این بیانیه با ابراز نگرانی
درباره اتفاقات اخیر ایران و دعوت به خویشتنداری ،آمده است :ما بر ضرورت انجام شدن تحقیقاتی فوری ،بیطرفانه و مؤثر درباره مرگ
خانم مهسا امینی از سوی نهادی مستقل و دارای صالحیت تاکید داریم.

ایسنا :وزیر خارجه عراق با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و عربستان گفت که این دو کشور درخصوص مسائل زیادی به توافق رسیدند.
فؤاد حسین ،وزیر خارجه عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در گفتوگو با اسپوتنیک گفت که ایران و عربستان میتوانند به
مذاکرات خود در بغداد ادامه دهند تا روابط دو جانبه را عادی و اختالفات خود را حل کنند.
وی گفت :روند مذاکرات ادامه خواهد داشت و ممکن است دور جدید در سطح افسران اطالعاتی باشد و ما امیدواریم که بعد از دور جدید
اوضاع تغییر کند .فؤاد حسین گفت که تهران و ریاض در خصوص مسائل زیادی به توافق رسیدند و درحال حاضر مساله انجام مذاکرات
بیشتر در سطح وزرای خارجه همچنان مطرح است .وی گفت که هم ایران و هم عربستان بر اساس منافع خود سیاستهای خود را دارند
و ما همانند دیگر طرفها پیگیر مذاکرات وین هستیم.

2
زینبکیانی
کارشناس روابط بینالملل

مدتی است لبنان و اسراییل بهطور رسمی
در وضعیت جنگی قرار دارنــد ،مذاکرات
غیرمستقیمی را برای حلوفصل اختالفات
مــرزی برقــرار کردهانــد .اختالفاتی که
بهاحتمالزیاد ،میلیونها دالر پول و سرمایه
را تهدید میکند.
ماجرا مربوط بــه میدانها گازی اســت.
اکتشــاف ذخایر گاز در دریای مدیترانه و
ســواحل نزدیک به اراضی اشغالی ،لبنان
و فلســطین باعث اهمیت استراتژیک این
منطقه و تالش برای رفــع اختالفات برای
آغاز حفاری و اســتخراج گاز از این منطقه
شده است.
دراینبــاره ســازمان زمینشناســی
ایاالتمتحده در سال  ۲۰۱۰تخمین زده
که حوضه «لوانتین» (دریای شام) میتواند
 ۱.۷میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و
 ۱۲۲تریلیون فوت مکعــب گاز را در خود
جای دهد .برای مقایســه ،ذخایر گاز این
حوضه برابر با  ۷درصد از کل ذخایر روسیه
اســت .میزان گاز موجود در اعماق دریای
مدیترانه قادر است پاسخگوی مصرف گاز
کل اتحادیه اروپا برای  ۷۶سال باشد .برخی
از پژوهشگران ،این پهنه را به دلیل ظرفیت
اســتخراج عظیم گاز ارزانقیمت ،بهشتی
برای کاوشگران انرژی میدانند.
بیش از یــک دهه قبــل اعالم شــد که
بخشهای شــرقی دریای مدیترانه دارای
منابع گازی به نســبت بزرگی هستند .در
پی این گزارشها اعالم شــد که از دو سال
قبل اسرائیل تالشهای اکتشافی خود را در
این منطقه آغاز کرده است .پسازآن بود که
تنش مرزی میان لبنان و رژیم صهیونیستی
بر ســر مالکیت دو میــدان گازی «قانا» و
«کاریش» باال گرفــت و ایاالتمتحده به
بهانه میانجیگری مذاکرات غیرمستقیم بین
دو طرف وارد عمل شد تا بتواند موانع بر سر
اکتشاف و استفاده از انرژی در شرق دریای
مدیترانه را رفع کند.
پیشینه بحران کجاست؟
ریشــههای بحران میدان کاریش
به سال  ۲۰۱۱بازمیگردد ،زمانی که لبنان
مختصات مرزهای دریایی جنوبی خود را به
سازمان ملل سپرد.
در سال « ،۲۰۱۲فردریک هوف» ،میانجی
آمریکایی ،پیشــنهاد تقسیم منطقه مورد
مناقشــه و اعطای  ۴۹۰کیلومترمربع به
لبنــان و  ۳۷۰کیلومترمربــع بــه رژیم
صهیونیستی را داد اما لبنان آن را رد کرد.
در اکتبر  ،۲۰۲۰مذاکرات فنی غیرمستقیم
بین دو طرف آغاز شد و لبنان در طول این
مذاکرات خواستههای خود را برای ترسیم
مرزهای دریایی طبق خط  ۲۹که از میدان
کاریش میگذرد ،اصالح کرد.
قرار بود مذاکرات بر اســاس نقشهای که
لبنان در سال  ۲۰۱۱به سازمان ملل ارسال
کرده بود ،منتهی شود .نقشهای که منطقه

پنجشنبه  7مهر 1401
سال سیودوم | شمـاره 6902
 29سپتامبر  2 | 2022ربیع االول 1444

naslfarda

مناقشه مرزی میان لبنان و اسراییل در دریای مدیترانه بر سر یک میدان گازی باال گرفت؛

میدانهایگازیخاکریزجدیدجنگی!

دریایی لبنان را  ۸۶۰کیلومترمربع تخمین
زده است.
اما لبنان بعدا ً اعالم کرد که نقشه فوقالذکر
بر اساس برآوردهای اشتباه ترسیمشده و
خواستار الحاق  ۱۴۳۰کیلومترمربع اضافی
که شــامل بخشهایی از میــدان کاریش
است ،شد .به عبارتی ،منطقه مورد مناقشه
ازنظر بیروت  ۲هــزار و  ۲۹۰کیلومترمربع
است که توســط رژیم صهیونیستی رد و
منجر به تعلیق مذاکرات شد.
در نوامبــر  ،۲۰۲۰رژیــم صهیونیســتی
مخالفت خود با موضع لبنان را اعالم و تأکید
کرد که خارج از محدوده مشخصشده در
سال  ،۲۰۱۱مذاکره نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی ادعا دارد کاریش میدان
گازی است که در  ۸۰کیلومتری غرب شهر
حیفا قرار دارد و به همین دلیل بخشــی از
منطقه اقتصادی انحصاری این رژیم است
و ارتباطی با آبهای مورد مناقشه با لبنان
ندارد .در مقابل لبنان اعتقاد دارد ترســیم
خط مــرزی موردنظر تلآویــو بهگونهای
صورت گرفته که حقوق بیــروت را نادیده
میگیرد.
نزدیک به دو ســال پس از کشــف میدان
«تانین» در سال  ،۲۰۱۱رژیم صهیونیستی
از کشف میدان گاز طبیعی کاریش در سال
 ۲۰۱۳در آبهای سرزمینی مدیترانه و آغاز
استخراج گاز در این میدان توسط شرکت
نفت آمریکایی «نوبل انرژی» خبرداد.
در  ۲۱مارس  ،۲۰۱۳این شرکت ،حفاری
را در منطقه «کاریــش  »۱-با عمق کلی

 ۴هزار و  ۸۱۲متر آغــاز کرد ،بهطوریکه
این حفاری در زیردریا  ۷۷روز طول کشید.
در نوامبر  ،۲۰۱۴میدان کاریش به مدت ۳۰
سال به شرکت نوبل انرژی باقابلیت تمدید
اختیاری  ۲۰سال دیگر اجاره داده شد.
سپس در ســال  ،۲۰۱۶شــرکت نفت و
گاز یونانــی «انرجیان» مســتقر در لندن
با پرداخــت  ۱۵۰میلیون دالر توانســت
میدانها کاریش و تانین را تصاحب کند.
پس از گذشــت تنها  ۴ماه ،این شــرکت
موافقت رژیم صهیونیستی را برای واگذاری
قراردادهای اجاره کاریش و تانین به شرکت
صهیونیستی «انرژی اســرائیل» دریافت
کرد.
در دسامبر  ،۲۰۱۶شرکت انرژی اسرائیل
موافقــت تلآویــو را برای طرح توســعه
میدانهای کاریش و تانیــن دریافت کرد
که هزینههای توسعه آن تنها برای میدان
کاریش  ۱.۷میلیارد دالر برآورد شد.
در آگوست  ،۲۰۱۷طرحی برای توسعه این
میدان بهطور رسمی توسط وزارت انرژی
رژیم صهیونیســتی ارائه شد .در این طرح
کشتیها میتوانند در فاصله  ۹۰کیلومتری
مرز رژیم صهیونیستی پهلوگیری کرده و
گاز این دو میدان را صادرات کنند.
زمانی که شــرکت اکتشــاف نفــت و گاز
«انرژین» ،مستقر در لندن برای آغاز توسعه
کاریش از طرف اســرائیل وارد شد ،لبنان
اســتدالل کرد که تا زمانی کــه مذاکرات
برای تعیین مرزهای دریایی به پایان نرسد،
توسعه این میدان باید متوقف شود.

با موشکهای نقطه زن و پهپادهای تهاجمی انجام شد

حمله سپاه به مواضع گروهکهای تروریستی اقلیم شمال عراق
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
از آغــاز مرحله جدیــد عملیات قــرارگاه حمزه
سیدالشهدا (ع) این نیرو در انهدام مواضع و مقرهای
گروهکهای تروریستی ضد ایرانی در مناطقی در
عمق اقلیم شــمال عراق با موشکهای نقطه زن
و پهپادهای تهاجمی و انهدامــی خبر داد .روابط
عمومی نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی در اطالعیهای از آغاز مرحله جدید عملیات
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نزسا علیه مواضع و
مقرهای گروهکهای تروریســتی ضد ایرانی در

بقایــای برجــای مانده از
اعتراضات علیــه افزایش
قیمت ســوخت در شــهر
«پرتوپرنس» هاییتی.
منبع :رویترز
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مناطقی در عمق اقلیم شمال عراق خبر داد.
متن اطالعیه به این شــرح است :همانگونه که در
اطالعیه روز شــنبه به آگاهی رسانده شد ،پس از
هشــدارهای الزم به مقامات اقلیم شمال عراق از
طریق مبادی مربوطه مبنی بر برچیدن بســاط
فعالیتهای گروههای تروریستی ضد ایرانی وابسته
به اســتکبار جهانی در منطقه خود و بی اعتنائی
نسبت به این خواسته مشروع و قانونی که با استمرار
حضور گروهکهای تروریستی و تعرض به مناطق
مرزی جمهوری اســامی ایران و مورد حمله قرار

لبنان که بــا اقتصادی معیــوب و دولتی
چندپاره دســتوپنجه نــرم میکند ،نیاز
بســیاری به منابع جدیــد درآمد حاصل
از اکتشــاف نفــت و گاز دارد .امــا موانع
و چالشهای مختلفــی پیرامون موضوع
حفاری نفت و گاز در آبهای ســرزمینی
لبنان وجود دارد که شاید مهمترین آنها
پنج مورد زیر باشد:
نخســت :عدم توافق ارکان نظام حاکم
درباره تقسیم منافع و سهم حاصل از فروش
نفت و گاز
دوم :اختــاف ارکان حکومــت دربــاره
بلوکهایی که باید حفاری آنها شروع شود
برخی خواستار شــروع حفاری بلوکهای
جنوبی مملو از منابع نفت و گاز هســتند و
برخی برای پرهیز از درگیری با اســرائیل
خواستار آغاز حفاری در بلوکهای شمالی
هستند
سوم :فشار آمریکا بر شرکتهای حفاری
غربی برای عدم شــروع فعالیت در لبنان
قبل از حلوفصل اختالف ترسیم مرزهای
دریایی با اسرائیل.
چهارم :ارتکاب اشتباه از سوی نظام حاکم
در خصوص تعیین خط شماره یک بهجای
خط شماره  29در ترسیم مرزهای دریایی
لبنان با قبرس.
پنجم :شاید جدیترین چالش عزم اسرائیل
برای شروع تولید نفت و گاز از میدان کاریش
است که بیش از یکســوم آن در منطقه
انحصاری اقتصادی لبنان قرار دارد .الزم به
ذکر است که دبیر کل حزباله در این راستا

دادن برخی پایگاهها و پاسگاههای مرزی کشورمان
و همچنین پشتیبانی از آشــوبهای اخیر همراه
بوده اســت ،رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا
علیه السالم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی عملیات آتشــباری و حمالت توپخانهای
خود را نسبت به مقرها و مراکز اســتقرار آنها در
بخشهایی از اقلیم آغاز کرد.
از آنجا که طی این مدت بقایای گروهکهای ضد
انقالب تروریستی پس از تحمل تلفات در منطقه
پراکنده و تهدید علیه امنیت و آرامش مردم عزیز
کشــورمان همچنان باقی اســت ،از صبح امروز
(چهارشــنبه  )۱۴۰۱/۷/۶مرحله جدید عملیات
رزمندگان اسالم علیه مواضع ،مقرها و پادگانهای

اعزام ســربازان وظیفه روسی
به جبهههای جنگ اوکراین.
منبع :اسپوتنیک
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قب ً
ال هشدار داده بود
از ســوی دیگر ،با تداوم جنــگ اوکراین و
بحران انرژی در اروپا و افزایش شدید بهای
گاز ،غرب تالش دارد با سپردن میدانهای
گازی مدیترانه به رژیم صهیونیستی ،منبع
هرچند کوچک اما مطمئنی را برای تأمین
نیازهای کشورهای اروپایی دستوپا کند
که درنهایت خطــوط گاز از اعماق منطقه
اقتصادی مورد نزاع میتواند گاز را به قبرس،
یونان و ایتالیا و خاک اروپا برساند .تعیین
مرز به هر دو طرف اجازه میدهد تا از منابع
مدیترانه بدون موانع قانونی و دور از احتمال
درگیری نظامی بهرهبرداری کنند.
مــرز اقتصــادی دریایــی پیشــنهادی
ایاالتمتحده میدان کاریش را در محدوده
اسراییل و بخش بزرگی از میدان قانا را در
مالکیت لبنان قــرار میدهد ولی حزباله
لبنان با مخالفت با طرح آمریکا تهدید کرده
که اگر اسرائیل به عملیات استخراج ادامه
دهد ،اقدام نظامی خواهد کرد .اما مقامهای
اســرائیلی همواره گفتهاند که تهدیدهای
حزباله مانع کاری آنها نخواهد شد چراکه
مالکیت بر این میــدان را قطعی میدانند.
فرایند اســتخراج گاز از سوی اسرائیل که
قرار بود از اوایل ماه ســپتامبر سال جاری
میالدی آغاز شــود ،تا ماه اکتبر به دالیل
آنچه مشــکالت فنی عنوانشده ،به تأخیر
افتاده است.
لبنان در نامه اخیر خود به ســازمان ملل
درباره مذاکرات ترسیم مرزهای مشترک
با اسرائیل ،خواستار تعیین خط  29بهجای
خط ( 23به وسعت  360کیلومترمربع) شد
و بدین ترتیب منطقه مورد مناقشه میان دو
طرف به  1430کیلومترمربع افزایش یافت.
پایگاه خبری میدل ایست آی در این رابطه
مینویسد« :از ســال  2006میالدی تا به
امروز ،ریسک و خط ِر وقوع جنگ میان لبنان
و رژیم اســرائیل تا این حد باال نبوده است.
از زمانی که «سید حســن نصراله» تهدید
کرده با اقدامات نامشروع رژیم اسرائیل در
غیرقانونی گاز طبیعی از میدانها
استخراج
ِ
شرق دریای مدیترانه و تضییع حق
گازی ِ
ملت لبنان در این رابطه ،بهشدت برخورد
خواهد شد و در این مسیر از نیروی نظامی
و ابزار زور نیز استفاده میشود ،در روزهای
اخیر اخبار مختلفی مبنی بر احضار نیروهای
لبنان گــروه حزباله از
فعال در خــارج از ِ
ســوی رهبران ارشــد آن و البته برگزاری
آزمایش
برخی مانورهای نظامی و مرتبط با
ِ
تجهیزات ارتباطــی این گروه منتشــر و
مطرحشده است .در روزهای اخیر همچنین
در یک مــورد ،نیروهــای نظامی حزباله
بدون اسلحه و صرفاً بالباس نظامی اقدام به
ِ
مشترک لبنان
راهپیمایی در جوار مرزهای
با رژیم اسرائیل کردهاند.
پنهان زیادی انجامشده
رایزنیهای آشکار و
ِ
تا شاید جلوی جنگی قریبالوقوع که دامنه
و ابعاد آن میتواند بســیار گسترده باشد
گرفته شود.

گروهکهای مذکور در عمق اقلیم شمال عراق با
بهره گیری از یگانهای موشکی و پهپادی نیروی
زمینی سپاه و آتش پرحجم و ترکیبی موشکهای
نقطــه زن و پهپادهای تهاجمــی و انهدامی آغاز
و ضربــات مهلکی به آنان وارد شــده اســت که
متعاقباً جزئیات عملیات و تلفات و خسارتهای
وارده به دشــمنان ملــت ایران اطالع رســانی
خواهد شد.
بار دیگر تاکید میگردد این عملیات تا دفع مؤثر
تهدید و برچیده شــدن مقرهــای گروهکهای
تروریســتی و اقدام مقامات اقلیم بــه تعهدات و
مســئولیتهای خود ،با قاطعیــت ادامه خواهد
داشت.

گزارش

ادامه از صفحه یک
با این حال ،پس از اعمال تحریمهای شدید علیه
روسیه پس از تهاجم نظامی به خاک اوکراین به
نظر نمیرسد مجازاتهای اقتصادی زیادی برای
تحمیل باقی نمانده اســت ،مگر اینکه ایاالت
متحده بتواند چین و هند را وادار کند تا با نوعی
اعمال سقف قیمت برای صادرات انرژی روسیه
موافقت کنند.
با مشــخص شــدن نتیجه «همهپرسی» یاد
شــده که از روز جمعه  ۲۳ســپتامبر در چهار
منطقه شرقی لوهانسک و دونتسک و نیز مناطق
خرسون و زاپروژیا در جنوب شــرق اوکراین
آغاز شد و به نظر میرســد در راستای اهداف
مسکو رقم بخورد ،باید منتظر واکنشهای تند
تحول قابل
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به این
ِ
پیشبینی بود.
احتمال باالی الحاق مناطق اشغالی یاد شده به
خاک روسیه که اغلب تحلیلگران بر آن اتفاق
نظر دارند با تهدید دوباره مســکو به استفاده
از سالح هســتهای در جنگ اوکراین همزمان
شده است.
دمیتری مدودف ،نایب رئیس فعلی شــورای
امنیت روسیه روز سهشنبه بار دیگر نسبت به
احتمال استفاده کشورش از سالحهای هستهای
در مناقشــه نظامی جاری در کشــور اوکراین
هشدار داد.
این هشدار که با آخرین روز «همهپرسی» الحاق
در سرزمینهای تحت اشــغال جداییطلبان
اوکراینــی همزمان شــده ،به اعتقــاد برخی
تحلیلگران نوعی تهدید بازدارنده برای ایجاد
هــراس و پیشگیری از حمــات همهجانبه
نظامیان تحت امر کییف به منظور بازپسگیری
مناطقی است که روسیه قصد ضمیمه کردن آنها
به خاک خود را دارد.
به نظر میرسد که مقامات کرملین اعتقاد دارند
حتی در صورت به کار بردن محدود سالحهای
هستهای در جنگ اوکراین ،ناتو و غرب از بیم
شعلهور شــدن یک جنگ هستهای تمام عیار
به رویارویی نظامی مســتقیم با ارتش روسیه
تن نخواهند داد.
دمیتری مدودف در این خصوص با انتشــار
پیامی در کانال تلگرامی خود به نوعی با طرح
فرضیهای مشابه پیشبینی کرده که عوامفریبان
آمریکا و اروپایی بیم مــرگ و نابودی در یک
جدال هســتهای آخرالزمانی را دارند و از این
رو به اعتقاد وی ناتو به صورت مســتقیم وارد
جنگ اوکراین نمیشود .از سوی دیگر میخایلو
پودولیاک ،مشاور ریاســت جمهوری اوکراین
در واکنش به تهدیدهای مکرر هستهای مسکو
اعالم کرده که کشــورش خود را برای چنین
حمالتی آماده میکند اما مســئولیت مهار آن
برعهده قدرتهای هستهای است.
معاون دبیرکل ســازمان ملل متحــد در امور
سیاسی در نشست شورای امنیت درخصوص
برگزار شدن «همهپرسی الحاق» در مناطقی
از اوکراین ،بر حمایت از تمامیت ارضی اوکراین
در داخل مرزهای به رسمیت شناخته شده آن،
تاکید کرد.رزماری دی کارلــو در ابتدای این
نشست و قبل از صحبتهای ویدئویی ولودیمیر
زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین گفت« :اجازه
دهید تکرار کنم که سازمان ملل متحد کام ً
ال
متعهد به حاکمیت ،وحدت ،استقالل و تمامیت
ارضی اوکراین در داخل مرزهای شناخته شده
بینالمللی است».
اتحادیــه اروپا نیز همــگام با بریتانیا و ســایر
متحدان بروکسل در صدد اعمال تحریم علیه
ســازماندهندگان «رفراندمهای غیرقانونی
و نامشــروع» در چهار اســتان اوکراین است،
اســتانهایی که یا کام ً
ال یا تــا حدودی تحت
کنترل مسکو است.
پیتر استانو ،ســخنگوی جوزپ بورل ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در روز سهشنبه
 ۲۷سپتامبر ،پنجمین و آخرین روز رأیگیری
در «همهپرسی» الحاق مناطقی از اوکراین به
خاک روســیه ،به خبرنگاران گفت« :عواقبی
بــرای همه افــرادی که در همه پرســیهای
غیرقانونی و نامشروع شرکت میکنند ،وجود
خواهد داشت».
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو رفراندومهای
سازماندهی شده از ســوی روسیه در مناطق
اشغالی اوکراین را «جعلی» خواند و به والدیمیر
زلنســکی در خصوص حمایــت از حق دفاع
مشروع اوکراین اطمینان داد.
وی پس از گفتگویی تلفنی با رئیس جمهوری
اوکراین بــا انتشــار توییتــی تاکیــد کرد:
«رفراندمهای ساختگی که توسط روسیه برگزار
میشود ،مشروعیت ندارد و نقض آشکار قوانین
بین المللی است .این ســرزمینها متعلق به
اوکراین هستند».
منبع :یورو نیوز

