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شواهد نشان میدهد تکلیف احیای برجام طی روزهای آینده مشخص میشود

وزیر خارجه ترکیه:

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفت :ما پاسخ ایران را دریافت کردیم .در حال
مطالعه آن و رایزنی با سایر مشارکت کنندگان برجام
و ایاالت متحده پیرامون مسیر پیش رو هستیم .حاال
به نظر می رسد چیزی به پایان برزخ توافق برای
احیای برجام نمانده است و تکلیف کار طی روزهای
آینده روشن میشود.
باید گفت که تا زمان اظهارنظر رسمی از سوی
طرفهای حاضر در مذاکرات هیچیک از اخبار و
تحلیلهای منتشر شده نمیتواند بازتابدهنده
واقعیتهای جاری در خصوص فرجام مذاکرات رفع
تحریمها باشد.
در جلسه فوقالعاده شورای عالی امنیت ملی که
روز دوشنبه  ۲۴مردادماه برگزار شد ،علی باقری کنی
مذاکرهکننده ارشد کشورمان در گفتوگوهای رفع
تحریمها گزارش مبسوطی از روند بررسی ایدههای
هماهنگکننده اتحادیه اروپایی به اعضای جلسه
ارائه کرد.
همچنین یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت:
فکر میکنم که جمعبندی برای توافق در تهران
حاصل شده اما احتماال مشروط به گرفتن فالن یا
بهمان امتیاز از طرف مقابل شده است؛ در نتیجه
هنوز برای نتیجه گیری زود است.
توگو با خبرنگار ایلنا ،در
کوروش احمدی در گف 
ارزیابی پاسخ جمهوری اسالمی ایران به پیشنویس
هماهنگکننده برجام که بامداد امروز به اتحادیه
اروپا ارسال شد و در پاسخ به این سوال که با توجه
به مطرح شدن اینکه دغدغههای تهران در این
پاسخ شامل  ٢الی  ٣موضوع است ،این موارد کدام
موضوعات را شامل میشود ،گفت :بطورکلی و علی
االصول بهتر است که هرگونه قضاوت را به دیدن
متن اتحادیه اروپا و متن پاسخ ایران و اعالم مواضع
رسمی موکول کنیم اما از آنجا که احیا یا عدم احیای
برجام موضوع مهمی برای ایرانیان است ،ناچارا در
هر مرحله پیگیری لحظه به لحظه و حدس و گمان
در این مورد اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد :در این رابطه خبرنگاران غربی
که اختصاصا این موضوع را طی یک سال و نیم
گذشته دنبال کردهاند ،به نقل از منابع خود مطالبی
را ابراز کردهاند .مثال استفانی لیختنشتاین که
خبرنگار پولیتیکو است ،گفته است که “نکته بسیار
حساسیت زایی در پاسخ کتبی ایران وجود ندارد”.
وی اضافه کرده که ظاهرا در این پاسخ به مسائل
پادمان پرداخته نشده و تمرکز آن بر تحریمها و
تضمینها است .وی در ضمن هشدار داده که این
مطالب را تنها از یک منبع شنیده و باید تایید آن
را بگیرد.
وی افزود :نکته جالب در این رابطه این است که
اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات طی توئیتی
مطلب منتشره توسط لیختنشتاین را تایید کرده است
به این شکل که گفته استفانی عزیز غریزه حرفهای
من به من میگوید که منبع تو اشتباه نکرده است.
احتماال میتوان آنچه را که اولیانوف گفته ورای غریزه
حرفهای او ناشی از اطالع او دانست .اینکه گویا ایران
در پاسخ خود به مسئله پادمان نپرداخته میتواند
هم به معنی موافقت ایران با بندهای  ١٢تا  ١۴متن
اتحادیه که در مورد پادمان است ،تلقی شود و نیز
میتواند به این معنی باشد که ایران در نظر دارد به
این مسئله که مجزا از برجام تلقی میشود ،جداگانه
بپردازد .بطور کلی و با توجه به اظهارات بورل که به
آن اشاره کردید ،فکر میکنم که اخبار بیشتر مثبت
است و میتوانیم امیدوار باشیم.
این تحلیلگر مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال
که با توجه به اینکه مقامات اروپایی برگزاری هرگونه
مذاکره مجدد را منتفی میدانند آیا این جمعبندی
در تهران به وجود آمده تا در روزهای آینده حصول
توافق را اعالم کند ،گفت :برگزاری مذاکره مجدد
بطور رسمی و به این شکل که هیات.ها دوباره به
وین برگردند و گرد هم آیند ،بعید است که دیگر
ممکن باشد اما با توجه به مالحظاتی که ایران در
پاسخ خود مطرح کرده یا مطرح نکرده ،همیشه امکان
اینکه فرمت خاصی برای مذاکره در مورد آنها شکل
بگیرد ،وجود دارد و مذاکره محدودی برای چندین
روز میتواند انجام شود .صرفنظر از این گزینه و
یک فرصت چند روزه ،بعید میدانم که دیگر ادامه
پیدا کردن این قضیه ممکن باشد.
وی افزود :درمورد اینکه آیا تهران به جمع بندی
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حامی یک راهکار سیاسی در بحران
سوریه هستیم
وزیر امور خارجه ترکیه روز سهشنبه گفت
که ترکیه همیشه از یک راهکار سیاسی پیرامون
بحران سوریه حمایت کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی،
مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه
طی کنفرانسی خبری به همراه ادگارز رینکویچ،
همتای لتونیایی خود ،در آنکارا گفت« :نظام
سوریه به راهکار سیاسی معتقد نیست .این
کشور به راهکار نظامی اعتقاد دارد .راهکار
سیاسی ،یک راهکار دائمی است .ما از ابتدا این
را گفتهایم».
وی ضمن بیان اینکه آنکارا به شدت از حاکمیت
و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکند ،افزود:
ترکیه معتقد است که مصالحه برای صلحی
پایدار در سوریه ضروری است.
چاووش اوغلو گفت :این اولین بار نیست
که دولت و مخالفان در سوریه به گفتوگو
مینشینند .ما سهم بسیار مهمی در این امر
داشتهایم .چرا؟ زیرا مخالفان به ما اعتماد دارند.
ما هرگز مخالفان را ناامید نکردهایم .ما میگوییم
که این آشتی برای صلح و ثبات پایدار در سوریه
ضروری است.
وزیر خارجه ترکیه درباره تالش اخیر برای
سوزاندن پرچم ترکیه در شمال سوریه گفت:
ما می دانیم که عامالن آن چه کسانی هستند.
دست کسانی که به پرچم ما دست درازی
میکنند نیز شکسته خواهد شد .خود سوری ها
قبال توضیحات الزم را دادهاند ،از جمله دولت
موقت .آنها نیز این تحریک کنندگان را می
شناسند.
چاووش اوغلو درمورد گروه تروریستی
پ.ک.ک گفت :یک سازمان تروریستی در
سوریه وجود دارد که ما را تهدید میکند:
پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ( .آنها) همه یک
سازمان تروریستی هستند که باید به طور کامل
از این کشور پاک شود .این برای امنیت ترکیه و
ثبات سوریه مهم است.
او درباره صادرات غالت از بنادر اوکراین بر
اساس قرارداد تاریخی بین ترکیه ،سازمان ملل،
روسیه و اوکراین گفت :این توافق تاکنون بدون
هیچ مشکلی اجرا شده است .ما به تالش خود
برای ادامه روند ادامه خواهیم داد.
وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا و ریگا از
روابط سازنده و مفیدی برخوردارند و افزود که
دو کشور برای تقویت همکاریهای دوجانبه به
گفتگوهای سیاسی اهمیت میدهند.
وی تصریح کرد :ما همچنین در حال تالش
برای بهبود روابط اقتصادی خود هستیم .بنابراین
با وجود همهگیری ،حجم تجارت دوجانبه ما
در سال گذشته حدود  50درصد افزایش یافته
است .وقتی به شش ماهه اول امسال نگاه
میکنیم ،این افزایش همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه گردشگران لتونی ترکیه را
برای تعطیالت انتخاب می کنند ،گفت :اینکه
گردشگران لتونی همچنان به کشور ما می آیند
و تعداد آنها افزایش مییابد برای هر دو طرف
مفید است.
رینکویچ نیز گفت که ترکیه متحد ارزشمند
لتونی است و پتانسیل افزایش همکاری اقتصادی
بین آنکارا و ریگا وجود دارد.
وی تاکید کرد که صادرات غالت از اوکراین نه
تنها برای منطقه بلکه برای جهان نیز مهم است و
لتونی به همکاری خود در این زمینه ادامه خواهد
داد.
وی گفت :لتونی به شدت از اوکراین در جنگ
علیه روسیه حمایت می کند .ما باید تجاوز
روسیه را متوقف کنیم.
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امنیت نداشتم ،آشپز کاخ میخواست
مرا مسموم کند

گروه بینالملل  -سریال دنبالهدار توافق و احیای برجام به نظر میرسد که در ایستگاه پایانی قرار گرفته است .طی دو روز گذشته بستههای پیشنهادی بین
طرفین رد و بدل شده و حاال باید منتظر ماند که تایید نهایی از سوی همه طرفها اعالم میشود .در این میان اخبار ضد و نقیض نوعی از تعلیق در نتیجه
مذاکرات را در بین افکار عمومی ایجاد کرده است.

ما پاسخ ایران
را دریافت
کردیم .در
حالمطالعه
آن و رایزنی با
سایرمشارکت
کنندگانبرجام
و ایاالت متحده
پیرامونمسیر
پیش رو هستیم
رسیده یا خیر ،پاسخ من مثبت است یعنی فکر
میکنم که جمعبندی حاصل شده ،اما احتماال
مشروط به گرفتن فالن یا بهمان امتیاز از طرف
مقابل شده است .در نتیجه هنوز برای نتیجهگیری
زود است.
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که
شنیدهها حاکی از توافق بر سر حل و فصل پرونده
پادمانی ایران دارد ،اهمیت این موضوع برای ایران
چیست و آیا این امکان وجود دارد که این پرونده
نیز به مانند  PMDدر نشست بعدی شورای حکام
بسته شود ،گفت :ظاهرا بندهای  ١٢و  ١٣و “ ١۴متن
نهایی” در مورد مسئله پادمان است و در آن از
“قصد ایران” برای پرداختن به مسئله پادمان تا قبل
از “روز اجرا” سخن رفته است .این میتواند به این
معنی باشد که اگر پاسخ های ایران به سواالت آژانس
مورد قبول آژانس نباشد ،روز اجرایی در کار نخواهد
بود .البته اصرار غرب به احیای برجام کمک خواهد
کرد که آژانس خیلی سخت گیر نباشد اما تضمینی
وجود ندارد.
وی ادامه داد :سوال مهم این است که تکلیف
اجرای تعهدات هستهای ایران چیست و در چه
محدوده زمانی قرار است این تعهدات اجرا شود .در
 ١٣٩۴ایران تا قبل از روز اجرا به تعهدات هستهای
خود عمل کرده بود و در روز اجرا رئیسجمهور
آمریکا اسناد مربوط به تعلیق تحریمها را امضا کرد.
بعالوه ،در آن دوره توافق برجام حاصل شد و بعد
از آن اجرای نقشه راه برای بستن  PMDشروع شد.
به عالوه در آن دوره حساسیت موضوعات پادمانی
مانند این دوره نبود و بین مدیر آژانس در آن زمان
و مدیر آژانس در این زمان تفاوتهایی وجود دارد.
تا پایان روز چهارشنبه منتظر پاسخ طرفهای
مقابل برجام میمانیم
همچنین شبکه قطری الجزیره به نقل از یک
مسئول ایرانی با اشاره به اینکه پاسخ ایران به پیشنهاد
اتحادیه اروپا واقع بینانه و حرفهای بوده ،تاکید کرد
که نشانههای رسیدن به توافق نسبتا افزایش یافته
است و این امری مثبت است.
به گزارش ایسنا ،شبکه قطری الجزیره به نقل از
یک مسئول عالی رتبه ایرانی اعالم کرد که پاسخ ایران
به پیشنهاد اتحادیه اروپا واقع بینانه و حرفهای بوده
است.
وی گفت :پاسخ ما نکات مهمی را شامل می شود
که منافع ملی ما را تامین میکند.
این مسئول ایرانی که نامی از او برده نشده ،تاکید

دفتر اطالعرسانی ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد

کرد :ما تا پایان روز چهارشنبه منتظر پاسخ به نکاتی
که مطرح کردیم هستیم.
وی گفت :اکنون آمریکا باید در تعامل با پاسخ
های ما به پیشنهاد اتحادیه اروپا ،از خود نرمش الزم
را نشان دهد .میتوان گفت که نشانههای رسیدن به
توافق نسبتا افزایش یافته است و این یک امر مثبت
است.
این مسئول همچنین تاکید کرد :در دور اخیر
مذاکرات وین تغییر موضع آمریکا را مشاهده کردیم
و این تغییرات باید با عمل محکمتر شوند.
پیش از این میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه
در مذاکرات وین هم گفته بود که پاسخ ایران به
پیشنهادهای اتحادیه اروپا سازنده است و توپ اکنون
در زمین واشنگتن است.
وی تاکید کرد که ایران طی روند اصالح طرح احیای
توافق هستهای پیشنهاد تقویت ضمانتهای مربوط
به حفظ توافق در آینده را مطرح کرد.
اولیانوف همچنین گفت :بعید نیست که به زودی
دیداری در سطح وزرا در خصوص توافق هستهای
برگزار شود.
نماینده روسیه خاطرنشان کرد :ایرانی ها روز
گذشته پاسخ شان به پیشنهاد اتحادیه اروپا را دادند
و به نظر من پاسخ آن ها بسیار سازنده است .آن ها
آماده انعقاد توافق هستند به شرطی که آمریکایی ها
سه شرط را بپذیرند.
همچنین شبکه الجزیره به نقل از یک مسئول
اروپایی اعالم کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی
پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه است .خبرگزاری
فرانسه نیز اعالم کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی
پاسخ ایران است.
پیشتر نشریه پولیتیکو درباره پاسخ ایران به
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای توافق هستهای،
در گزارشی نوشت :طبق گفته یک مقام ارشد غربی،
پاسخ ایران ،شامگاه دوشنبه به وقت ایران توسط
اتحادیه اروپا دریافت شده است و بیشتر روی
مسائل باقیمانده مرتبط با تحریمها و تضمینها بر
سر تعامالت اقتصادی متمرکز است.
در ادامه این گزارش طبق گفته این مقام غربی ادعا
شده است که پاسخ ایران خواستههای بیشتری در
زمینه تحقیقات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره
منشا ذرات مواد هستهای که پیشتر کشفشده
توسط بازرسان آژانس طی سالهای گذشته در
محلهای مختلف ،مطرح نمیکند .تهران با این
تحقیقات مخالفت کرده و اصرار دارد توافق هستهای

تنها در صورتی میتواند احیا شود که این تحقیق
توسط آژانس ،برای همیشه مختومه اعالم شود.
بیش از گذشته به توافق نزدیکیم
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با اشاره به
روند مذاکرات برجامی اظهار کرد :به نظر میرسد
که بیش از گذشته به حصول توافق نزدیک شدهایم.
حمیدرضا آصفی ،در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با
پاسخ ایران به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا در ارتباط
با موضوع احیای برجام با تأکید بر اینکه در مورد
این مسائل و اینگونه توافقها طرفین باید در مورد
همه چیز به تفاهم برسند تا بگوییم توافقی حاصل
و نهایی شده است ،تصریح کرد :براساس شواهد به
نظر میرسد که بیش از گذشته به حصول توافق
نزدیک شدهایم .البته چند موضوع کوچک همچنان
باقی مانده که طرفین باید در مورد آن به تفاهم و
توافق برسند.
وی با بیان اینکه براساس اخبار منتشر شده تاکنون
واکنش اتحادیه اروپا نیز به این طرح مثبت بوده و از
طرف دیگر آمریکاییها نیز گفتهاند که باید این پاسخ
را بررسی کنیم ،افزود :به نظر میرسد که براساس
نوع موضعگیریهای منتشر شده از سوی مقامات
اتحادیه اروپا پاسخی که وزیر خارجه ایران به این
طرح ارائه داده منفی نبوده ،البته همان طور که
اشاره شد چند موضوع همچنان باقی مانده که باید
حل و فصل شود و همان طور که پیش از این اشاره
کردم باید طرفین در مورد همه چیز به توافق برسند
تا صحبت از نهایی شدن این توافق کنیم.
سخنگوی پیشین وزارت خارجه با بیان اینکه به نظر
میرسد در برخی از حوزهها آمریکاییها انعطافهایی
نشان دادهاند که کار به جلو رفته است ،تصریح کرد:
بنابراین این گونه نبوده که ما فقط انعطاف نشان
دهیم و از سوی آنها نیز انعطافهایی به خرج داده
شده است.
آصفی در پاسخ به این سوال که پس شما به
حصول توافق خوشبین هستید ،گفت :من به
عنوان فردی که سالها در عرصه سیاست خارجی
فعالیت کرده است نسبت به مسائل نه خوشبین
هستم و نه بدبین بلکه باید به مسائل واقعبینانه
نگاه کنم.
وی ادامه داد :در این فرایند مهم است که آمریکا
نخواهد رفتارهای غلطی که داشته است ،تکرار کند و
اگر واقعا به دنبال توافق است باید انعطافهای الزم
را از خود نشان دهد که به نظر میرسد در برخی از
مسائل این اتفاق افتاده است.

تکذیب اعطای تابعیت لبنانی به زینب سلیمانی

صفحه توییتری ریاست جمهوری لبنان گزارشها درباره اعطای
تابعیت لبنانی به زینب سلیمانی توسط رئیس جمهوری این کشور
را رد کرد .به گزارش ایسنا ،صفحه توئیتر ریاست جمهوری لبنان

نوشت :دفتر اطالعرسانی ریاست جمهوری لبنان گزارشهای منتشر
شده توسط وبگاه شبکههای «الحدث» و «العربیه» ،مبنی بر این
که رییس جمهور عون با صدور حکمی ،به زینب سلیمانی ،دختر

قاسم سلیمانی ،فرمانده پیشین نیروهای قدس تابعیت لبنانی اعطا

کرده را رد کرد .صفحه توییتر ریاست جمهوری لبنان نوشت :دفتر
اطالعرسانی تایید کرد که این خبر کذب و بیاساس بوده است.

اشرف غنی نسبت به اینکه فرارش از افغانستان
را تصمیم آنی خوانده بود ،دفاع کرد و مدعی
شد که یکی از آشپزهای کاخ ریاستجمهوری
افغانستان  ۱۰۰هزار دالر دریافت کرده بود تا او
را مسموم کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،اشرف غنی ،رئیسجمهوری
اوت ( ۲۰۲۱روز
سابق افغانستان در صبح روز  ۱۵
بازگشت طالبان به کابل) طی مصاحبهای به
سیانان گفت پس از آنکه محافظانش ناپدید
شدند ،خود غنی آخرین نفری بود که در کاخ
ت جمهوری افغانستان باقی مانده بود.
ریاس 
غنی در آن مصاحبه گفت که وزیر دفاعش در
آن روز به او گفت که نمیتوان از کابل دفاع کرد.
غنی پیشتر هم به دنبال راهی گشته بود تا
اقدامات خود را که به روز سقوط کابل مربوط
میشوند ،توجیه کند اما وی این بار روز
یکشنبه جزئیات بیشتری را ارائه داد .وی ادعا
کرد که یکی از آشپزهای کاخ ریاستجمهوری
افغانستان  ۱۰۰هزار دالر دریافت کرده بود تا او را
مسموم کند و او فورا احساس کرد که اطرافش
دیگر امن نیست .وی افزود« :دلیل اینکه من
افغانستان را ترک کردم این بود که نمیخواستم
به طالبان و حامیانش لذت تخریب و تحقیر
یک رئیسجمهور افغان و مجبور کردنش به
تایید مشروعیت دولت را بدهم .من هرگز
نترسیدهام ».منتقدان میگویند همزمان با اینکه
ایاالت متحده و نیروهای ناتو پس از  ۲۰سال در
آخرین مراحل خروج پر هرجومرج از این کشور
بودند ،عزیمت ناگهانی و مخفیانه اشرف غنی در
تاریخ  ۱۵اوت ،کابل را بیسکان گذاشت.
غنی همچنین اتهاماتی مبنی بر اینکه وی
هنگام فرار با سایر مقاماتش در هلیکوپتر ،دهها
میلیون دالر پول نقد را با خود برد ،رد کرد.
اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی
افغانستان در گزارش نهایی خود از تحقیق درباره
صحت و سقم سرقت میلیونها دالر توسط
رئیس جمهوری سابق افغانستان نوشت« :گرچه
بعید است که غنی و همراهان او میلیونها
دالر پول افغانستان را هنگام فرار از این کشور
با هلیکوپتر با خود برده باشند ،احتمال زیاد
وجود دارد که میزان قابل توجهی از پول مردم
افغانستان از جمله میلیونها دالر از پولهای
نهاد ریاست جمهوری ،در هرج و مرج بعد از
سقوط دولت ناپدید شده باشد».
یک سال از بازگشت طالبان به عرصه قدرت
میگذرد و مقامات آن روز دوشنبه به مناسبت
سالگرد بازگشتشان به کابل سخنرانیهایی را
ایراد کردند اما همچنان پس از گذشت یک سال،
طالبان در کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان،
ی امنیتی و بشردوستانه این کشور
بحرانها 
موفق نبوده است.

رضوانی:

اگر مردم از مذاکرات مطلع باشند
بهتر همکاری میکنند
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی
بر لزوم اطالعرسانی به مردم درباره مذاکرات
هستهای تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین رضوانی در
جلسه علنی روز سه شنبه در تذکری گفت:
اطالعرسانی به مردم درباره مذاکرات هستهای
ضروری است .زمانی که دشمنی به سرکردگی
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و انگلیس در جریان
است چه دلیلی دارد که مردم از مذاکرات اطالع
نداشته باشند؟ اگر مردم از مذاکرات مطلع
باشند بهتر همکاری میکنند.
ی ادامه داد :مسئول مذاکرات بر منافع
و 
ملی پرفشاری کند .البته از جهتگیری دولت
در سیاست خارجی تشکر می کنیم که پس از
دولت گروگانگیر سالمت و معیشت ،سیاست
خارجی را به روال متوازن برگرداند و از هیاهوی
غربگراهایی که طرفدار سیاستهای فقط غربی
هستند نهراسید .همچنین به سیاست نه شرقی
نه غربی که همان سیاست متوازن از اول انقالب
وفادار ماند .دولت همانگونه که قرار بوده با
همه دنیا رابطه داشته باشد.

پوتین:

غرب برای حفظ هژمونی،درگیری میسازد
پوتین ،غرب را به اعمال سیاست مهار و تضعیف برای حفظ هژمونی خود
متهم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از آرتی ،دهمین کنفرانس امنیت بینالمللی در مسکو
با حضور وزرای دفاع ،روسای سازمانهای بینالمللی ،کارشناسان غیردولتی و
نمایندگان اتاقهای فکر از سراسر جهان در مسکو با سخنرانی پوتین آغاز شد.
او در این سخنرانی آمریکا را به تالش برای طوالنی کردن درگیری در اوکراین
متهم کرد و گفت :وضعیت در جهان به طور پویا در حال تغییر است ،زیرا
کشورها و مردم بیشتری مسیر توسعه مستقل را بر اساس هویت ،سنت ها
و ارزشها انتخاب میکنند .ویژگی های نظم جهانی چندقطبی در حال شکل
گیری است.
وی تاکید کرد :نخبگان جهانیگرای غربی با برافروختن مجدد درگیریهای
قدیمی و دامن زدن به درگیریهای جدید ،هرجومرج را برمیانگیزند ،سیاست
به اصطالح مهار را اجرا میکنند ،در حالی که در واقع هرگونه راههای جایگزین
و مستقل توسعه را تضعیف میکنند .بنابراین ،آنها به شدت در تالش برای
حفظ هژمونی و قدرتی هستند که از چنگ آنها خارج می شود و تالش می کنند
کشورها و مردم را در چنگال نظم نو استعماری نگه دارند.
رئیس فدراسیون روسیه تأکید کرد که آنها به هر شیوهای متوسل می
شوند ،این «هژمونی» برای کل جهان ،برای کل تمدن مملو از استرس و
آزار است .آمریکا و دست نشاندگان آن با سازماندهی تحریکات ،کودتا و
جنگهای داخلی در امور داخلی کشورهای مستقل دخالت می کنند و با

تهدید ،باج خواهی و فشار کشورهای مستقل را به تسلیم شدن در برابر اراده
خود وادار میکنند.
او گفت :همه اینها با یک هدف انجام میشود  -حفظ سلطه جهانی .غرب به
طور هدفمند در حال نابودی سیستم امنیتی اروپا ،ایجاد اتحادهای نظامی جدید
است .بلوک ناتو در حال ایجاد زیرساختهای نظامی خود ،استقرار سیستمهای
دفاع موشکی و افزایش قابلیت ضربتی نیروهای تهاجمی خود است.
رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد که این اقدامات با نیاز به تقویت امنیت
در اروپا ریاکارانه توجیه می شود ،اما در واقعیت دقیقا ً برعکس این اتفاق
میافتد .در عین حال ،پیشنهادهایی درباره اقدامات امنیتی متقابل ارائه شده
توسط روسیه در دسامبر سال گذشته باز هم نادیده گرفته شد.
به گفته رهبر روسیه ،غرب برای حفظ هژمونی نیاز به درگیری دارد .به همین
دلیل است که مردم اوکراین سرنوشت گلوله دم توپ را داشتند .با اجرای پروژه
«ضد روسیه» ،آنها چشم خود را به روی گسترش ایدئولوژی نئونازی ،نسل
کشی ساکنان دونباس بستند ،در حالی که به طور مداوم رژیم کییف را با
تسلیحات از جمله تسلیحات سنگین پمپاژ کردند.
رئیس فدراسیون روسیه تاکید کرد :در این شرایط ،تصمیم گرفته شد که
عملیات نظامی ویژه در اوکراین به طور کامل و بر اساس منشور سازمان ملل
آغاز شود .اهداف این عملیات به وضوح و دقیق تعریف شده است :تضمین
امنیت روسیه و شهروندان ما ،محافظت از ساکنان دونباس در برابر نسل کشی.
رئیس فدراسیون روسیه با اشاره به تحوالت جاری ،به شواهد آشکاری اشاره

کرد که نشان میدهد ایاالت متحده در تالش برای طوالنی کردن درگیری اوکراین
است.
س فدراسیون روسیه با بررسی تنشهای مارپیچ در اطراف تایوان گفت که
رئی 
ایاالت متحده بار دیگر عمدا ًتالش کرده است که «روی آتش نفت بریزد» .قمار
مذبوحانه آمریکا در رابطه با تایوان فقط دیدار یک سیاستمدار غیرمسئول فردی
نیست ،بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند و آگاهانه ایاالت متحده برای بی
ثبات کردن اوضاع در منطقه و جهان ،تظاهر گستاخانه بیاحترامی به حاکمیت
یک کشور و تعهدات بینالمللی است .پوتین گفت :ما این را یک تحریک با دقت
برنامه ریزی شده می دانیم.
والدیمیر پوتین در این گردهمایی گفت که روسیه به تقویت نیروهای مسلح
خود ،تضمین منافع ملی و حمایت از متحدان خود ادامه خواهد داد و در عین
حال گامهای دیگری برای ساختن جهانی دموکراتیکتر خواهد برد .پوتین تاکید
کرد که تنها یک جهان چند قطبی که بر اساس قوانین بینالمللی ساخته شده
فرصتهای جدیدی را برای مبارزه با تهدیدات مشترک ،کاهش تنش جهانی
و تضمین توسعه پایدار همه کشورها باز میکند .برای دستیابی به این هدف،
بازگرداندن احترام به حقوق بینالملل ،هنجارها و اصول اساسی آن و تقویت
مواضع ساختارهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و سایر پلتفرمهای گفتگوی
بینالمللی ضروری است.
رئیس فدراسیون روسیه گفت :واضح است که کاهش تنش در جهان ،غلبه
بر تهدیدها و مخاطرات در حوزه نظامی  -سیاسی ،با افزایش سطح اعتماد بین

کشورها و تضمین آنها امکان پذیر است .توسعه پایدار تنها با تقویت اساسی
نظم جهانی چندقطبی مدرن ممکن است .یک بار دیگر تکرار میکنم :دوران نظم
جهانی تکقطبی متعلق به گذشته است .روسیه مانند گذشته فعاالنه در کار
مشترک هماهنگ همراه با متحدان ،شرکا و همفکران خود برای بهبود مکانیسم
های موجود امنیت بینالمللی و ایجاد مکانیسمهای جدید به منظور تقویت
نیروهای مسلح شرکت خواهد کرد.

