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مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
به دنبال تحریم بیشتر ایران هستیم

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که کشورش همچنان 
به دنبال اهدافی برای وضع تحریم های بیشترعلیه ایران 
است.به گزارش ایسنا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید در یک کنفرانس خبری به سواالتی پیرامون 
فوت مهسا امینی و واکنش ها نســبت به آن و اینکه آیا 
واشــنگتن قصد اعمال تحریم های بیشتری علیه ایران 
در این رابطه را دارد؟ پاســخ داد.بنابر گزارش وب سایت 
کاخ ســفید، سالیوان همچون سایر مقامات آمریکایی در 
اظهــارات خود به مداخله در امور داخلی ایران پرداخت و 
تاکید کرد که ایاالت متحده از ناآرامی ها در ایران حمایت 
می کند. او اضافه کرد: »ما همچنان در کنار آنها می ایستیم، 
نــه فقط در حرف، بلکه در عمل.«او در ادامه تصریح کرد: 
»ما تاکنون چندین تحریم علیه نهادهای ایرانی به خاطر 
این اقدامات آنها صادر کرده ایم و بله، ما همچنان به دنبال 
اهدافی برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران خواهیم 
بود.«مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره این ادعا که ایران پهپادهای خود را در اختیار روسیه 
قرار داده است تا از آنها در جنگ اوکراین استفاده کند، با 
تکیه بر این ادعا تصریح کرد: »ما تحریم هایی را در رابطه با 
پهپادهای ایران وضع کرده ایم و به عالوه به دنبال روش های 
اضافــی برای کاهش ظرفیت ایران برای تولید و ســپس 
فروش این نوع سیستم ها به روسیه هستیم. ما به کار روی 
آن ادامه خواهیم داد.«جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا مدتی پیش نیــز در یک کنفرانس خبری مدعی 
شده بود که ایران در حال آماده سازی برای تحویل صدها 
پهپاد دارای قابلیت حمل سالح به روسیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین است. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده 
بود: » اطالعاتی در دســت داریم که نشان می دهد ایران 
در حال آماده شــدن برای آموزش نیروهای روس در این 
زمینه است.« پس از این ادعای سالیوان، چند مقام دولتی 
دیگر آمریکا از جمله رییس ســازمان سیا نیز بر اظهارات 
او صحه گذاشتند.در همین حال، ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران در پاســخ به ســوال خبرنگاران 
درباره اظهارات مشــاور امنیت ملی آمریکا درباره فروش 
فناوری های نوین ایرانی به روسیه، تصریح کرد: »سابقه 
همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 
روســیه در حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از آغاز 
جنگ در اوکراین بر می گردد و در مقطع اخیر هیچ تحول 
خاصی در این ارتباط رخ نداده است.«ســخنگوی وزارت 
امور خارجه اضافه کرد: »موضع جمهوری اســالمی ایران 
در قبال جنگ اوکراین کامال روشن است و بارها بصورت 
رسمی اعالم شده است.« کنعانی در ادامه گفت: »ادعای 
مقام آمریکایی در حالی است که آمریکا و اروپایی ها سال ها 
است کشورهای اشــغال گر و متجاوز از جمله در منطقه 
غرب آســیا را به انباری از سالح های کشنده متنوع خود 
تبدیل کرده اند که قطعاً بدون این تسلیحات، تداوم بیش 
از هفت دهه تجاوز، جنایت و اشغالگری صهیونیست ها در 

سرزمین های اشغالی ممکن نبود.« 

 بررسی راه های توسعه
 روابط تهران با مسکو 

کاظم جاللی، سفیر ایران در روســیه، با الکساندر نووا، 
معاون نخست روسیه و رئیس روسی کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور موضوعات در دستور کار روابط را مورد 
بحث و تبادل نظر قرار دادند.به گزارش ایسنا، جاللی در 
این دیدار ضمن اشاره به سفر آتی هیات عالی رتبه ایران 
به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسالمی ایران 
به مسکو جهت شــرکت در دومین همایش اقتصادی 
نخســت وزیران کشورهای ســاحلی خزر، آن را فرصت 
مناسبی جهت مرور جزییات همکاری ها در بخش های 
مختلف از جمله ســاخت راه آهن رشــت - آســتار در 

چارچوب راهگذر بین المللی شمال - جنوب دانست.

خبر

همدلی|  محســن رفیق: الحاق چهار منطقه 
اوکراین به خاک روسیه، گرد و خاک جدیدی بین 
نیروهای متخاصم غرب و شرق در قلب اروپا ایجاد 
کرده است. این در شرایطی است که واشنگتن بار 
دیگر با مورد خطاب قرار دادن مســتقیم والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که واشنگتن 
و ناتو آماده دفاع از هر وجب از خاک ناتو هستند. این 
واکنش جدید در پاسخ به سخنرانی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه در اوایل روز جمعه و قبل از 
امضای معاهده هایی بود که راه را برای پیوستن چهار 
منطقه اوکراین به روسیه هموار می کند؛ اقدامی که 
ایاالت متحده و متحدانش آن را به شدت محکوم 
کردند. کاخ سفید به صراحت اعالم کرده است که 
آمریکا در کنار متحدان خود در ناتو کامال آماده است 
تا از هر اینچ خاک ناتو دفاع کند. این در حالی  است 
که پوتین در سخنرانی خود، ایاالت متحده را بابت 
اســتفاده از سالح های هسته ای علیه ژاپن در سال 
۱۹۴۵ ســرزنش کــرده بــود.در همیــن حال، 
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در 
کاخ ســفید تاکید کرد که کلمــات و تهدیدهای 
بی مالحظه پوتیــن، آمریکا و متحدانش را مرعوب 
نمی کند. بایدن گفت: »اقدامات پوتین نشانه ای از 
این است که او در حال تقال کردن است.« اشاره او به 
برگزاری همه پرســی ای بود که منجر به آغاز روند 
رسمی الحاق جمهوری های خودخوانده دونتسک و 
لوهانســک و همچنین مناطق خرسون و زاپوریژیا 
شــد. بایدن با بیان اینکه پوتیــن نمی تواند قلمرو 
همسایه اش را تصرف کند و قســر در برود گفت: 
»ایاالت متحده هرگز این را به رسمیت نمی شناسد. 
به صراحت بگویم که جهان هم آن را به رســمیت 
نخواهد شــناخت.«بیانیه رئیس جمهوری آمریکا 
نشان دهنده دور دیگری از هشدارهای متقابل بین 
روســیه و غرب اســت. طــی روزهای گذشــته، 
رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورش اکنون در 
حال مبارزه با کل ماشین نظامی غرب است و تاکید 
کــرد که در صورت نیاز مســکو مطمئنــاً از تمام 
سیستم های تسلیحاتی موجود استفاده خواهد کرد 
تــا از تمامیت ارضی و مــردم خود محافظت کند. 
مســکو همچنین تصریح کرد که به محض اینکه 
مناطق اوکراینی مذکور بخشــی از روسیه شوند، 
حمالت نظامی کی یف به آنها را به عنوان اقدامات 
تجاوزکارانه علیه فدراسیون روسیه در نظر خواهد 
گرفت.در همین حال، دولت بایدن دور جدیدی از 
تحریم ها را در واکنش به الحاق چهار قلمرو اوکراین 
به روســیه اعالم کرد که مقامات دولتی و نظامی و 
اعضای خانواده آنها را هدف قرار می دهد. به گزارش 
وب سایت هیل، وزارتخانه های خزانه داری، تجارت و 
خارجه آمریکا هر کدام به صورت جداگانه با انتشار 
اطالعیه هایی تحریم هایی را علیه تصمیم گیرندگان 
در مسکو، متحدان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه و نهادهایی که از تشکیالت نظامی – صنعتی 
در روسیه حمایت می کنند، اعالم کردند.در همین 
زمینه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای گفت: »ایاالت متحده به صراحت تالش های 
متقلبانه روســیه برای تغییر مرزهای به رسمیت 
شناخته شده بین المللی اوکراین از جمله با برگزاری 
رفراندم هــای ســاختگی در مناطق لوهانســک، 
دونتسک، خرسون و زاپوریژیا اوکراین را رد می کند. 
این نقض آشــکار قوانین بین المللی و منشور ملل 
متحد است.« بلینکن گفت: »این تحریم ها هشداری 
آشکار از سوی ایاالت متحده و متحدانش در گروه 
هفت اســت که هزینه هایی برای هــر فرد، نهاد یا 

کشوری که در نتیجه تالش های غیرقانونی روسیه 
برای تغییر وضعیت ســرزمینی اوکراین، از روسیه 
حمایت سیاسی یا اقتصادی می کند، در کار خواهد 
بود.«در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا خانم 
»الویرا نابیولینا« رئیس بانک مرکزی روسیه و مشاور 
سابق پوتین را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین 
بیش از ۱۰۰ نماینده دومای روسیه را در فهرست 
تحریم های خود قرار داد. وزارت خزانه داری و وزارت 
خارجه آمریکا همچنین بســتگان اعضای شورای 
امنیــت ملی روســیه از جمله همســر و فرزندان 
»میخائیل میشوســتین« نخســت وزیر روسیه و 
»سرگئی شــویگو« وزیر دفاع روســیه را تحریم 
می کننــد. وزارت امور خارجــه آمریکا همچنین 
محدودیت های ویزا را علیه »اوچور سوگه مونگوش« 
یک سرباز روس که متهم به شکنجه جنسی یک 
اسیر جنگی اوکراینی اســت، اعمال می کند. این 
تحریم ها همچنین صدها فرد دیگر از جمله اعضای 
ارتش روسیه و مقامات نظامی بالروس را هدف قرار 
می دهند.همچنین وزارت تجارت آمریکا نام ۵۷ نهاد 
را به فهرست تحریم های خود می افزاید تا دسترسی 
روسیه به فناوری های کلیدی و دیگر اقالمی که به 
تالش های جنگی آن دامن می زند، محدود کند. دور 
جدید تحریم های واشنگتن علیه کرملین، ساعاتی 
پس از سخنرانی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه و اعالم چهار منطقــه اوکراینی به عنوان 
بخشی از خاک روسیه اعالم شد. پوتین در سخنانش 
به برگزاری رفراندوم در چهار منطقه اوکراین و اراده 
میلیون ها تــن در توجیه اقدامش اســتناد کرد؛ 
رفراندوم هایی که غرب آنها را ساختگی و دست کاری 
شده از سوی کرملین می داند.از سوی دیگر، دبیرکل 
ناتو در واکنش بــه الحاق چهار منطقه اوکراین به 
خاک روسیه گفت، این ائتالف نظامی ضمیمه شدن 
این مناطق را به رسمیت نخواهد شناخت. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو 
در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به پیوستن 
رسمی چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و 
خرسون از اوکراین به خاک روسیه گفت: »متحدان 
ناتو هیچ از این مناطق را به عنوان بخشی از خاک 
روسیه به رسمیت نمی شناسند و نخواهند شناخت 
زیرا ایــن غصب ارضــی غیرقانونی و نامشــروع 
است.«دبیرکل ناتو همچنین گفت: »همه پرسی های 
ســاختگی که در مناطق دونتســک، لوهانسک، 
زاپوریژیا و خرسون اوکراین برگزار شدند، در مسکو 
مهندسی شده و ضمن نقض کامل قوانین بین المللی 
بر اوکراین تحمیل شدند.« او اضافه کرد که ناتو از 
همه کشــورها می خواهد تالش های آشکار روسیه 
برای فتح اراضی را رد کنند.استولتنبرگ همچنین 
اظهار کــرد که جنــگ در اوکرایــن به مقطعی 

سرنوشت ساز رسیده اســت زیرا طرح های روسیه 
شامل طرح بسیج بخشی از نیروهای ذخیره، الحاق 
غیرقانونی و تهدیدات هسته ای نشان می دهند جنگ 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه بر اساس 
برنامــه پیش نمــی رود. او ادامــه داد: »پوتین در 
دست یابی به اهداف استراتژیک خود کامال شکست 
خورده است.« استولتنبرگ مدعی شد، ناتو باید به 
حمایت از اوکراین ادامه دهد زیرا جهان در صورتی 
که اوکراین دیگر به عنوان یک کشور مستقل وجود 
نداشــته باشــد، حتی خطرناک تر خواهد شــد. 
استولتنبرگ اضافه کرد: »در غیر این صورت پوتین 
یا دیگر قدرت های اقتدارگرا شاهد خواهند بود که 
کســی با برخورداری از فرار از مجازات، می تواند از 
نیروی نظامی استفاده کرده و به همسایه خود حمله 
کند«به نوشــته پایگاه گلوبال تایمز، ناتو به تازگی 
بیانیه ای درباره حادثه نشست های اخیر در خط لوله 
انتقال گاز نورد اســتریم منتشر کرد و آن را نتیجه 
اقدامــات خرابکارانــه عمــدی، بی مالحظــه و 
غیرمسئوالنه دانست. در این بیانیه همچنین آمده 
است: »هر گونه حمله عمدی علیه زیرساخت های 
حیاتی کشــورهای متحد ناتو با پاسخی متحد و 
مصمم مواجه خواهد شد.« به نوشته گلوبال تایمز، 
کارشناســان چینی گفتند که صدور این بیانیه از 
جانب ناتو خیلــی زود صورت گرفته زیرا حقیقت 
پشت حادثه نشت در این خط لوله ها هنوز آشکار 
نشــده و ناتو با انتشــار چنین بیانیه ای می خواهد 
مســئولیت این موضوع را از خود در ارتباط با این 
مساله سلب کرده و خود را در جایگاه اخالقی برتر 
قرار دهد تا بتواند همچنان هدف استراتژیک خود 
برای مهار روســیه و کنترل اروپا را دنبال کند. این 
کارشناســان گفتند، اگر زیرســاخت های حیاتی 
متحــدان ناتو مورد حمله قرار گیــرد، این ائتالف 
می تواند بر اســاس مــاده پنج اساســنامه پیمان 
آتالنتیک شمالی دفاع دسته جمعی را فعال کند اما 
صدور چنین بیانیه ای از جانب ناتو قبل از اینکه عامل 
حادثه شناسایی شود، صرفا یک ژست سیاسی است.

در حاشیه الحاق چهار منطقه جدید به خاک روسیه، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت 
که از تضمین های امنیتی بــرای اوکراین حمایت 
می کند اما او صحبتی از حمایت از نامزدی اوکراین 
برای پیوستن به ائتالف نظامی ناتو نکرد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در گفت وگو با نشــریه پولیتیکو 
تاکید کرد: »ما بســیار به دموکراســی در اوکراین 
متعهدیم. بیایید این جنگ را ببریم. اما من از وجود 
تضمین امنیتی برای آنها حمایت می کنم.«براساس 
این گزارش، پلوسی در مواجهه با این پرسش که آیا 
از نامزدی اوکراین برای پیوســتن به ناتو حمایت 

می کند از گفتن صریح حمایتــش از این نامزدی 
امتناع کرد. ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در واکنش به امضای توافق های رســمی 
مربوط به پیوســتن چهار منطقه اوکراین به خاک 
روسیه توسط والدیمیر پوتین و رهبران این مناطق 
اعــالم کــرد، اوکراین درخواســت تســریع روند 
پیوســتنش به ائتالف ناتو را مطرح کرده است.در 
همین رابطه در گزارش پولیتیکو به نقل از دو مقام 
آمریکایی آمده است، اعالمیه اوکراین در خصوص 
اینکه به دنبال تسریع در روند ورودش به ناتو است، 
باعــث غافلگیر شــدن دولت جو بایــدن، رئیس 
جمهوری آمریکا شده است. جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید هم پیشتر گفته بود، باید به 
موضوع نامزدی اوکراین برای پیوســتن به ناتو در 
زمان دیگری رســیدگی شود. ینس استولتنبرگ، 
دبیــر کل ناتو هم در اظهارنظــر درباره این بیانیه 
زلنسکی بر موضع ائتالف ناتو درباره حق هر کشور 
برای تعیین راه خودش و بر سیاست درهای باز ناتو 
تاکید کرد اما خاطر نشــان کرد کــه این ائتالف 
تالش هایش را بر کمک بــه اوکراین برای دفاع از 
خودش متمرکز خواهد کرد.از ســوی دیگر، وزارت 
خارجه ترکیه نیز روز گذشته قدام روسیه در ضمیمه 
کردن چهار منطقه اوکراین به خاک خود را محکوم 
کرد و گفت که این تصمیم، نقض آشــکار قوانین 
بین المللی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه 
عضو ناتو اسن که از زمان حمله روسیه به اوکراین در 
۲۴ فوریــه، کانال های دیپلماتیــک فعال  را دنبال 
می کند. آنــکارا با تحریم های غرب علیه روســیه 
مخالف است و با مسکو و کی یف، همسایگانش در 
دریای سیاه ارتباط نزدیک دارد. همچنین ترکیه از 
حمله روســیه انتقاد کــرده و هواپیماهای بدون 
سرنشین مسلح را به اوکراین فرستاده است.وزارت 
امور خارجه ترکیه دیروز گفت که ضمیمه شدن شبه 
جزیره کریمه به خاک روســیه را در سال ۲۰۱۴ به 
رسمیت نشــناخته و حال هم تصمیم روسیه برای 
الحاق چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و 
زاپوریژیا را رد می کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده 
است: »این تصمیم که نقض آشکار اصول ثبت شده 
قوانین بین المللی است، پذیرفتنی نیست. ما بار دیگر 
حمایــت خودمان را از حــل و فصل این جنگ که 
شــدت آن در حال افزایش است، بر پایه یک صلح 
عادالنه که از طریق مذاکرات حاصل شــود، اعالم 
می کنیم.«وزارت خارجه کره جنوبی نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد: »دولت کره همه پرســی برگزار شده در 
دونتسک، لوهانســک، زاپوریژیا و خرسون و الحاق 
خــاک اوکراین به روســیه را مشــروع نمی داند.« 
همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
روز جمعــه پس از صحبت هــای پوتین گفت که 
کشورش خواستار تسریع فرایند عضویت در ائتالف 
نظامی ناتو شده و تا زمانی که پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه باشد با روسیه مذاکره نخواهد کرد.روز جمعه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه الحاق این 
چهار منطقه به خاک فدراسیون روسیه را اعالم کرد 
و وعده دارد که مسکو در عملیات نظامی ویژه خود، 
در شــرایطی که او بــا عقب گردهای نظامی جدی 
مواجه است، پیروزخواهد شد. اظهارات او پس از آن 
مطرح شد که روسیه یک سری رفراندوم در مناطق 
تحت کنترلش در اوکرایــن برگزار کرد. دولت های 
غربــی و کی یف ایــن رای گیری را نقــض قوانین 
بین المللــی، مبتنی بر زورگویی و نمونه غیرمعرف، 
فدانســته اند. به دنبال آن ایاالت متحده، انگلیس و 

کانادا تحریم های جدیدی را اعالم کردند.

واکنش ها نسبت به الحاق چهار منطقه اوکراین به خاک روسیه، همچنان ادامه دارند 

غرب تماشاگر تصرف اروپا توسط روسیه

همدلی|  ارتش کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی روز 
شــنبه دو موشک بالستیک کوتاه برد را به سمت دریا در 
سواحل شرقی شلیک کرده که در واقع، چهارمین پرتاب 
پیونگ یانگ در یک هفته اخیر است. این پرتاب پس از آن 
انجام شد که نیروی دریایی کره جنوبی، ایاالت متحده و 
ژاپن برای اولین بار در پنج سال گذشته تمرینات سه جانبه 
ضد زیردریایی را در روز جمعه برگزار کردند. این دو موشک 
کوتاه برد از سونان در شــمال پیونگ یانگ پایتخت کره 
شمالی پرتاب شده است و برد آن ۳۵۰ کیلومتر تخمین 
زده می شود.گارد ساحلی ژاپن نیز از دست کم دو آزمایش 
مشکوک موشک بالستیک توسط پیونگ یانگ خبر داد. 
توشیرو اینو، وزیر دفاع گفت که این موشک ها ۴۰۰ کیلومتر 
و ۳۵۰ کیلومتر پرواز کردند. اینو گفت که توکیو از طریق 
کانال های دیپلماتیک علیه کره شمالی اعتراض کرده است 
و افزود که احتماالً موشک ها در یک مسیر نامنظم حرکت 
کردند که برای فرار از دفاع موشــکی طراحی شده است. 
او تاکید کرد که این اولین بار اســت که کره شمالی چهار 
پرتاب آزمایشی را در یک هفته انجام می دهد که تهدیدی 
برای امنیت منطقه است.فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا 
نیزاعالم کرد که از پرتاب موشک های بالستیک آگاه است 
و ارزیابی کرده است که این موشک ها تهدیدی فوری برای 
ایاالت متحده محسوب نمی شوند. کره شمالی قبل و بعد 
از سفر هریس به کره جنوبی موشک هایی شلیک کرد که 
در سال جاری سرعت آزمایش های تسلیحاتی بی سابقه را 
افزایش داد. پیونگ یانگ همچنین اولین آزمایش موشک 
بالستیک قاره پیما را از سال ۲۰۱۷ انجام داد. تحلیلگران 
افزایش سرعت آزمایش ها را تالشی برای ساخت سالح های 
عملیاتــی و همچنین بهره گیــری از دنیایی که به دلیل 
درگیری اوکراین و ســایر بحران ها منحرف شده اند، برای 
»عادی ســازی« آزمایش های آن می دانند.در همین حال، 
به مناســبت هفتاد و چهارمین روز نیروهای مسلح کره 
جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی آنچه 
را که تحریکات نظامی اخیر کره شــمالی خواند، محکوم 
کرد و متعهد شــد که مانورهای نظامی مشترک با ایاالت 
متحده را تقویت کند. یون در یک ســخنرانی تلویزیونی 

گفت: »دولت مانورهای مشــترک کره و ایاالت متحده را 
بیشــتر تقویت خواهد کرد، به تحریکات و تهدیدات کره 
شمالی با نشان دادن ائتالف در عمل به شدت پاسخ خواهد 
داد.«او هشــدار داد که در صورت تالش برای اســتفاده از 
تسلیحات هسته ای توسط کره شمالی، با پاسخ قاطعانه از 
ســوی کره جنوبی و ایاالت متحده مواجه خواهد شد.  او 
گفت: »پیونگ یانگ با تبدیل سیاست تسلیحات هسته ای 
به قانون، بقا و شکوفایی جمهوری کره را تهدید می کند. 
اگر کره شمالی تالش کند از سالح هسته ای استفاده کند، 
بــا واکنش قاطع ائتالف کــره جنوبی-آمریکا و ارتش ما 
مواجه خواهد شد توسعه تسلیحات هسته ای کره شمالی 
با معیارهای بین المللی منع گسترش سالح های هسته ای 
تناقض دارد و زندگی مردم کره شمالی را در رنج بیشتری 
قرار می دهد. رژیم کره شمالی حتی اکنون باید برای صلح 
واقعی و رفاه مشترک در شبه جزیره کره تصمیم به خلع 
سالح هسته ای بگیرد.«کیم گان، نماینده ویژه کره جنوبی 
در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره با همتان آمریکایی 
و ژاپنی خود تماس تلفنی داشت. او گفت که آنها به طور 
مشترک آزمایش های موشکی پیونگ یانگ را محکوم می 
کنند. او گفت پرتاب روز شــنبه یک تهدید جدی برای 
جامعه بین المللی اســت. در همین حال شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد نیز تحریم هایی را علیه کره شمالی 
به دلیل آزمایش های موشکی بالستیک و هسته ای اعمال 
کرده است.پیشتر کره شمالی با انتقاد از ایاالت متحده، آن 
را به ایجاد رویارویی در شبه جزیره کره به قصد سرنگونی 
نظام پیونگ یانگ متهم کرده و گفت که آمریکا در عین 
حال تالش دارد تا به شکلی ناعادالنه ارزش های غربی را 
به کشورهای مستقلی مانند کره شمالی تحمیل کند. به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، تازه ترین حمالت پیونگ یانگ 
به آمریکا روز دوشنبه از سوی رئیس هیات کره شمالی در 
سازمان ملل مطرح شد.در همین زمینه، پیش از این کیم 

سونگ، دیپلمات کره شمالی در مجمع عمومی در نیویورک 
گفته بود: »جو امنیتی شبه جزیره کره به دلیل خصومت 
فزاینده ایاالت متحده و نیروهای تابع آن علیه کره شمالی، 
اکنون در یک چرخه باطل تنش و رویارویی گرفتار شده 
اســت.« این دیپلمات کره شــمالی اضافه کرد که ایاالت 
متحده در حــال برنامه ریزی برای برگزاری یک رزمایش 
نظامی مشترک اســت که به گفته او نگرانی های جدی 
را برمی انگیزد و اقدامی بسیار خطرناک است که می تواند 
اوضاع در شــبه جزیره کره را به »آستانه جنگ« برساند.

کیم با اشاره به اینکه پارلمان کره شمالی اخیرا قانونی در 
مورد اســتفاده خودکار از سالح های هسته ای در هنگام 
وقوع حمله ای علیه کشورش را تصویب کرده است، تاکید 
کرد که پیونگ یانگ به دلیل خصومت آمریکا چاره ای جز 
اتخاذ چنین سیاستی ندارد. نماینده کره شمالی استدالل 
کرد: »ایاالت متحده، جمهــوری دموکراتیک خلق کره 
)کره شمالی( را وادار کرد تا در مخالفت با دشمنی ایاالت 
متحده، قانونی در مورد سیاست نیروهای هسته ای تصویب 
کند. ایاالت متحده باید به وضوح درک کند که سیاست 
شنیع و خصمانه آن علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره 
در ۳۰ سال گذشته واقعیت امروز را به وجود آورده است 
و باید از خود بپرســد و پاسخ دهد و در مورد اینکه چقدر 
می خواهد این وضعیت را در آینده ادامه  کند، فکر کند.«در 
همین حال، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا طی روزهای 
گذشــته گفت که کره شمالی به نقض آشکار تحریم های 
ســازمان ملل ادامه می دهد. ایاالت متحده می گوید که 
کره شمالی در ســال جاری میالدی بیش از ۳۰ موشک 
بالستیک شلیک کرده و تک تک آنها تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. سئول و واشنگتن 
همچنین معتقدند که کره شمالی در حال آماده شدن برای 
انجام یک آزمایش هسته ای اســت که در صورت انجام، 

هفتمین آزمایش آن خواهد بود.

پیونگ یانگ دو موشک بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرد

آتش بازی تازه در شبه جزیره کره 

واکنش رئیس جمهور عراق به حمالت اخیر ایران:
این اقدام تعرض به حاکمیت و 

امنیت عراق است
همدلــی- رئیس جمهور و مشــاور امنیت ملی عراق با 
یکدیگر دیدار و حمالت اخیر ایران به مواضع تروریست 
ها در اقلیم کردســتان عراق را بررسی کردند.به گزارش 
ایسنا، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعالم کرد 
که برهم صالح و قاسم االعرجی، رئیس جمهور و مشاور 
امنیت ملی این کشور با یکدیگر دیدار و درخصوص اوضاع 
امنیتی عراق به ویژه حمالت ایران به مواضع تروریست ها 
در اقلیم کردســتان رایزنی کردند.رئیس جمهور عراق 
در این دیــدار اقدام ایران را اقدامی خطرناک و غیرقابل 
پذیرش خواند و آن را تعرض به حاکمیت و امنیت و ثبات 
عراق و مردم این کشور عنوان کرد. دو طرف در این دیدار 
بر لزوم پی گیری این پرونده در سطوح باال با همسایگان 
و حل مشکالت از طریق گفت وگو و پی گیری مشترک و 
کانال های دیپلماتیک و هم چنین بر اساس منافع امنیتی 
مشترک و اصل حســن همجواری و قوانین بین المللی 
تاکید شد.دو مقام عراقی تاکید کردند که موضع رسمی 
بغداد و سیاســت خارجی آن این اســت که عراق نباید 
میدانی برای درگیری و تصفیه حساب باشد، همچنین 

نباید عراق سکویی برای تعرض به هیچ طرفی باشد.

تاکید نخست وزیر ارمنستان بر 
تعمیق روابط با ایران

نخست وزیر ارمنستان در اظهاراتی تاکید کرد که کشورش 
حداکثر گام های عملــی برای تعمیق روابط بــا ایران را 
برمی دارد.به گزارش ایسنا، رسانه های ارمنستانی گزارش 
داده اند که نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در یک 
مصاحبه تاکید کرده است که ارمنستان به دنبال تقویت 
هرچه بیشــتر روابط خود با ایران است.بنابر گزارش آرِمن 
پرس، پاشینیان در این مصاحبه در پاسخ به موضع ایران 
در حمایت از تمامیت ارضی ارمنســتان تاکید کرده است 
که این کشور حداکثر گام های عملی برای تعمیق روابط با 
ایران را برمی دارد.او همچنین در پاسخ به این سوال که این 
گام های عملی چه اقداماتی خواهد بود؟ با اشاره به تشابه 
ارزیابی های سازمان پیمان امنیت جمعی و ایران درخصوص 
تجاوز جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرده است که آنچه 
در ایــن زمینه اهمیت دارد، تعیین یک موضع سیاســی 
روشن اســت، چراکه اقدامات ناشی از این مواضع خواهد 
بود.پاشینیان در ادامه به دیدار اخیر خود با رئیس جمهوری 
ایران در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
اشــاره و تاکید کرد: »اگر یک موضع سیاســی مشخص 
وجود نداشــته باشد، نمی توان اقدام کرد. در این زمینه ما 
با ایران همکاری بســیار نزدیکــی داریم. دیدید که من با 
رئیس جمهور ایران در نیویورک دیدار کردم. ما گفت وگوی 
طوالنی و مفصلی داشــتیم. ما درخصوص توسعه روابط 
خود صحبت کردیم و همچنین در مورد وضعیت منطقه 
گفت وگو کردیم. ما روابط بسیار فشرده ای داریم، دیدارهای 
متقابل انجام می شود، بحث های کاری، گفت وگوهای تلفنی 
انجام می شود و البته عالقه مند به توسعه روابط خود با ایران 
هستیم و تالش می کنیم تا حداکثر ممکن گام های عملی 
در این راستا برداریم.«این در حالی است که سید ابراهیم 
رئیسی در چهارمین روز سفر خود به نیوریورک در دیدار 
با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، راه حل مشکالت 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را مذاکره و گفت وگو 
دانســت و اضافه کرد: »همچنان  که در اجالس شانگهای 
تأکید کردیم، منطقه تحمل هیچ جنگ جدیدی را ندارد.« 
رئیس جمهور خاطر مرزهای مشــترک ایران و ارمنستان 
را مرزهایــی تاریخی برشــمرد و گفــت: »الزمه ارتقای 
همکاری های سیاسی و اقتصادی، حفاظت از این مرزهای 
مهم و راهبردی است.« در این دیدار نخست وزیر ارمنستان 
نیــز گفت: »ما از تمام اراضی و ســرزمین خود محافظت 
می کنیم و در مقابل هر توطئه ای با هدف جدا کردن ایران 

و ارمنستان از یکدیگر می ایستیم.«

خبر


