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سال بیستم      شماره ۴۳۸۱

  رئیس جمهور روســیه در اولین ســخنرانی عمومی پس از 
حمله نظامیان این کشــور به خاك اوکراین و در شــرایطی که 
پیشروی های اوکراین، روسیه را در موقعیت دشواری قرار داده 
است، اوکراین و کشورهای حامی کی یف را به استفاده مسکو 
از سالح هســته  ای تهدید کرد. والدیمیر پوتین با تأکید بر لزوم 
پیشبرد سریع تر اهداف روسیه در جنگ اوکراین ضمن رونمایی 
از کارزار فراخوانی افــراد دارای تجربه نظامی به جبهه نبرد، 
کشورهای غربی حامی اوکراین را به استفاده از سالح هسته ای 
تهدید کرد و خطاب به مردم این کشور گفت که اهداف روسیه 
در اوکراین تغییری نکرده و انتخاب رویکرد نظامی در قبال این 
کشــور «الزم و ضروری» بوده؛ چرا که به گفته او غرب با تهیه 
سالح های پیشــرفته برای اوکراین «از تمام خطوط قرمز عبور 
کرده اســت». پوتین، ایاالت متحده و اروپا را به مشــارکت در 
پروژه «باج خواهی هسته ای» از روسیه متهم کرد و هشدار داد 
که روسیه «سالح های زیادی» در اختیار دارد که برخی از آنها 
حتی از ســالح های کشورهای ناتو پیشــرفته ترند. او همچنین 
حمایت دوباره خود را از برگزاری همه پرسی الحاق به روسیه 
در قلمرو اشــغالی شــرق اوکراین اعالم کرد. رئیس جمهوری 
روسیه در ادامه این سخنرانی با تأکید بر اینکه روسیه در صورت 
تهدید یکپارچگی ارضی اش، از تمامی امکانات و تســلیحات 
خود استفاده خواهد کرد، خطاب به کشورهای حامی اوکراین 
گفت: « این یک بلوف نیســت» پس از این ســخنرانی، سرگئی 
شویگو، وزیر دفاع روســیه، از فراخوانی ۳۰۰ هزار نفر از افراد 
دارای تجربه نظامِی هر چند اندک خبر داد و به مردم روســیه 
وعده داد کــه دانش آموزان فعال به جبهــه جنگ فراخوانده 

نمی شوند. براســاس برآوردهــای تحلیلگران و کارشناســان 
نظامی، تعداد نیروهای روســی، از جمله جدایی طلبان تحت 
حمایت روســیه، در حال حاضر از ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نمی کند 
و اگر بســیج ۳۰۰ هزار نیروی جدید موفقیت آمیز باشد، این امر 
موجــب تقویت روســیه در خط مقدم نبــرد در خاک اوکراین 
می شــود. هر چند  آمــوزش نظامی، تأمین ســالح، تدارکات و 
سازماندهی این تعداد نیرو دشواری های خاص خود را خواهد 
داشــت. هم زمان گزارش هــای نهادهای اطالعاتــی غربی از 
بی انگیزگی باالی نیروهای روسی در پی پیشروی های نیروهای 
اوکراینی خبر می دهد، چنان که دومای دولتی روســیه نیز روز 
سه شنبه با تشدید مجازات ســربازان خاطی و فراری از جنگ 
موافقت کرد. با این حال، سخنرانی روز گذشته والدیمیر پوتین، 
شــوک تازه ای به بازارهای مالی وارد کرد. به طوری که قیمت 
هر بشــکه نفت پایه برنت دو دالر و ۳۸ ســنت باال رفت و به 
۹۳ دالر رسید که باالترین سطح در دو هفته گذشته محسوب 
می شود. همچنین قیمت گاز هلند، نرخ پایه اروپا، برای تحویل 
در مــاه آینده پنج درصد افزایش یافت و بــه ۲۰۴ یورو در هر 
مگاوات ساعت رســید. در همین حال، نرخ برابری دالر آمریکا 
نیــز در مقابــل ارزهای عمده جهان به اوج خــود در دو دهه 
گذشته رسید و ارز واحد اروپایی هم ۴۷ صدم درصد در مقابل 
دالر آمریکا تضعیف شــد. بهای هر اونس طال روز چهارشنبه 
۱۰ دالر و ۷۰ ســنت باال رفت و از هزار و ۶۷۵ دالر فراتر رفت. 
شــاخص بورس آلمان هم روز چهارشــنبه ۳.۸ واحد کاهش 
یافت و شاخص بورس ژاپن (نیکی) هم به افت ۳۷۵ واحدی 

تن داد.

تکرار   الگوی   کریمه
چهار منطقه تحت کنترل روســیه در اوکراین همگی اعالم 
کردنــد اواخــر این هفته برای الحاق رســمی به روســیه یک 
همه پرسی سریع برگزار خواهند کرد؛ اقدامی که پیش درآمدی 
برای ادعای مســکو در الحاق شماری از مناطق اشغالی تلقی 
می شــود. جدایی طلبان دست نشــانده روســیه در دونتسک، 
لوهانســک و بخش هــای اشــغالی خرســون و زاپوریژژیا در 
اقدامی که ایجاد چالش سیاســی هماهنگــی علیه غرب به 
نظر می رســد، از رأی گیری به منظور جدایی رسمی از اوکراین 
و تحت کنترل مســکو قرار گرفتن خبر دادند. اما این رأی گیری  
در پی آن انجام می گیرد که روســیه قســمت اعظم مناطقی 
را کــه در آغاز جنگ تصرف کرده بود، از دســت داد و اوکراین 
و ایــاالت متحده آن را «قالبی» خواندنــد و رد کردند. دمیترو 
کولبــا، وزیر خارجــه اوکراین، گفت: «روس ها هر چه دلشــان 
می خواهد انجام دهند؛ چیزی عوض نمی شود». او در توییتی  
افزود: «اوکراین به تمامی حق دارد قلمروهای خود را آزاد کند 
و بــه این کار ادامه خواهد داد. روســیه هم هرچه می خواهد 
بگوید». نه «همه پرســی های» قالبــی چیزی را عوض خواهد 
کرد، نه هرگونه «بسیج» ترکیبی. روسیه متجاوزی بود و هست 
کــه غیرقانونی بخش هایــی از خاک اوکراین را اشــغال کرد. 
اوکرایــن به تمامی حق دارد قلمروهــای خود را آزاد کند و به 
این کار ادامه خواهد داد روســیه هم هرچه می خواهد بگوید. 
والدیمیر پوتین تحت فشار اســت که مرزهای روسیه را بیشتر 

به داخل اوکراین گسترش دهد.
 مناطق تحت کنترل جدایی خواهان در مجموع ۱۵ درصد 

خاک اوکراین و به اندازه وسعت مجارستان یا پرتغال است.
 جیــک ســالیوان، مشــاور امنیت ملــی ایــاالت متحده  
هم گفــت واشــنگتن بــا هرگونــه همه پرســی  «صراحتا» 
مخالف اســت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه  و 
هیتانــاس ناوســدا، رئیس جمهوری لیتوانــی، در وصف این 
رأی گیری های برنامه ریزی شــده، واژه «مضحکــه» را به کار 
بردند. جدایی طلبان در دونتسک واقع در شرق اوکراین گفتند 
که در بازه ۲۳ تا ۲۷ ســپتامبر همه پرســی برگزار می کنند و 

از رئیس جمهــوری والدیمیــر پوتیــن هم خواســتند بعد از 
آنکه رأی گیری انجام شــد، الحاق منطقه  آنها به روســیه را 
هرچه زودتر بپذیرد. به نوشــته ایندیپندنت، دنیس پوشیلین، 
رئیس جمهــوری خودخوانــده خلــق دونتســک خطاب به 
رئیس جمهور روســیه نوشت: «از شما تقاضا دارم در صورت 
مثبت شدن نتیجه همه پرسی که درمورد آن شکی هم نداریم، 
هرچه زودتر جمهوری خلق دونتسک را بخشی از روسیه در 
نظر بگیرید». جدایی خواهان جمهوری خلق لوهانســک هم 
که در شرق اوکراین قرار دارد، اعالم کردند در تاریخی مشابه، 
همه پرسی پیوســتن به روســیه را برگزار می کنند.  دونتسک 
و لوهانســک با هم قســمت اعظم منطقه دونباس را که از 
سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ جدایی طلبی به حمایت روسیه است، 
تشــکیل می دهند. در خرســون، واقع در جنوب اوکراین هم 
نخســتین بار دو هفته قبل برای رأی گیری فراخوان داده شد؛ 
اما به دالیــل امنیتی  «به تعویق» افتاد. اما والدیمیر ســالدو، 
رهبر دست نشانده روسیه در خرسون، با انتشار مطلبی گفت 
که رأی گیری برگزار خواهد شــد و امیدوار اســت این منطقه 
«بخشــی از روسیه و عضو کامل کشوری متحد» شود. حدود 
۹۵ درصد منطقه خرســون در کنترل نیروهای روسیه است. 
مســکو در آغاز حمله به اوکراین در ماه فوریه، دونتســک و 
لوهانسک را به عنوان کشورهایی مستقل به  رسمیت  شناخت 
و اکنون می گویــد هدف اصلی «عملیات نظامی ویژه» تأمین 

امنیت قلمرو آنها بود.
دیمیتــری مــدودف، رئیس جمهوری ســابق روســیه و از 

وفــاداران سرســخت پوتیــن، از تصمیــم 
برگزاری رأی گیری حمایت کرد. او ادعا کرد 
هر گونه رأی مثبت این مناطق به پیوستن به 
روسیه به «بازگشــت ناپذیری» مرزهای آنها 
منجر خواهد شد و به مسکو امکان می دهد 
با اســتفاده از «تمامی ابزارها»، از آنها دفاع 
کنــد. او افــزود کــه رأی گیری بــه «احیای 
عدالتی تاریخی» منجر خواهد شــد و مسیر 
آینده روسیه را «به کلی تغییر» خواهد داد. 

«بعد از آنکــه رأی گیری انجام شــد و قلمروهای جدیدی به 
دامن روســیه پیوســتند، تحول جغرافیایی برگشت ناپذیری در 
جهان رخ می دهد. تجاوز به خاک روســیه جنایتی اســت که 
مقابله بــا آن با تمامی ابزارهای دفــاع از خود انجام خواهد 
شــد» و افزود که روســیه این قلمروهای جدیــد را در قانون 
اساســی خود خواهد گنجاند تــا هیچ کدام از رهبــران آینده 

روسیه نتوانند آنها را پس بدهند.
نتیجه چنین رأی گیری هایی تقریبــا به طور قطع طرفداری 
از مســکو خواهد بود اما دولت های غربی آن را به رســمیت 
نخواهند شــناخت. اما با توجه به آنکــه نیروهای اوکراین در 
نبردهای بازپس گیری ســرزمین های خود موفقیت فزاینده ای 
به دست آورده اند، این همه پرسی ها به مسکو امکان می دهد 
برای دامن زدن به مناقشه زمینه ســازی کند. در اقدام دیگری 
که نشانه تمایل روسیه به طوالنی کردن و احتماال تشدید جنگ 
است، مجلس سفالی روسیه که تحت کنترل کرملین است، به 
تشدید قوانین مجازات فرار، تسلیم و غارت سربازان روسی رأی 
داد. نماینــدگان مجلس همچنین بــه قانون احتمال مجازات 
۱۰ سال زندان برای ســربازان امتناع کننده از جنگ رأی دادند. 
اگــر مجلس علیا هم آن طور که انتظــار می رود، این مصوبات 
را تصویب کند و به امضای پوتین برســند، دســت فرماندهان 
بــرای مقابله با کاهــش میزان انضباط گزارش شــده در میان 
ســربازان بازتر خواهند شــد. دمیتری پســکوف، ســخنگوی 
کرملیــن، می گوید برای حل وفصل دیپلماتیک اختالف ها هیچ 

چشم اندازی وجود ندارد.

پوتین در واکنش به شکست هاي روسیه تهدید به استفاده از سالح هسته اي کرد
بلوف یا تهدید؟

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند عیسی 
به شماره شناسنامه ۴۵۵۵۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی صنایع صادره از واحد دانشگاهی فیروز کوه با شماره ۰۹۲۴۸۲۹ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد فیروز کوه  به نشانی فیروز 
کوه ،  دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید .

 کارت شناسایی وکالت 
 با شماره پروانه ۲۷۱۵۳ 

 صادره از کانون وکالی مرکز مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو دیگنیتی رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ به 
شماره پالک ایران ۷۳ - ۳۵۸ ی ۲۳ و شماره موتور 

 SFG15T*21806110 و شماره بدنه

 NAGD1AA48N1002903 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  ماکسیما  رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۲ 
به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۳۸۷ ی ۱۷ و شماره موتور 

 VQ30560610B و شماره شاسی 

PKLHA33CD203694 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت دانشجویی  

  نام پدر احمدرضا با شماره دانشجویی ۹۵۲۳۶۰۲۱ 
 از دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی مکانیک

  در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  الماری  رنگ سفید صدفی متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ۳۷د۹٦٦ ایران ۳۷ و شماره موتور 

 *4A95TD3RC037* و شماره شاسی 

*N5RL42DA5NP000125* به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 رئیس جمهوری اســالمی ایران با تأکید بــر برقراری عدالت در 
جهان گفت: ما قائل به سرنوشــت مشــترک برای بشریت هستیم 
و از جهانی شــدن عدالت حمایت می کنیم. سیدابراهیم رئیسی در 
ســخنان خود در هفتاد و هفتمین اجالس ســاالنه مجمع عمومی 
ســازمان ملــل متحد، با تأکید بــر اینکه میل به برقــراری عدالت 
به  عنوان ودیعــه الهی در وجود همگان اســت، اظهار کرد: ما از 
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم؛ زیرا عدالت وحدت  آفرین و 
ظلم جنگ افروز اســت. آیت اهللا رئیســی خاطرنشان کرد: انباشت 
بی عدالتــی موجب حــرکات مردم می شــود؛ چه در بســیاری از 
حرکت هــا، به بلوغ انقالب نرســیده اند و بســیاری از انقالب ها از 
مسیر اصلی خود منحرف شــده اند، اما موفقیت برخی انقالب ها 
مانند ایران در تداوم ماهیت انقالب اسالمی خود امید به برقراری 
عدالــت را در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشــته اســت. 
رئیس جمهور تصریــح کرد: انقالب ایران، حرکــت ملت ایران به 
ســمت حقیقت بود که با وجود فتنه های مختلف توانسته است 
از کرامــت آرمان های خود صیانت کند. او ادامه داد: ملت در گام 
نخست، معنای نظم مدنی پیشرفته را به نام جمهوری اسالمی بنا 
کرد و در گام دوم به شــکل گیری نظم و نظام عادالنه بین المللی 

پرداخت.
رئیسی عناصر کلیدی در این مسیر را خدا خواهی، آگاهی بخشی 
و چند جانبه گرایی برشــمرد و گفت: «مــن مفتخرم نماینده ملتی 
هســتم که میراث دار تمدنی بزرگ اســت و همیشــه آزاد بوده و 

قرن ها تالش ســلطه گران برای اســارت سرنوشــت خود را ناکام 
گذاشــته اســت؛ ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته و با 
اســارت دیگر ملت خواهان مبارزه کرده، از اسارت بابلی تا اسارت 
فلســطینی». رئیس جمهــور تأکید کــرد: «ما قائل به سرنوشــت 
مشترک برای بشــریت هستیم و از جهانی شــدن عدالت حمایت 
می کنیم». آیت اهللا رئیســی با بیان اینکه «اجرای عدالت ســخت 
اســت و شاید به همین دلیل باشد که بســیاری از مدعیان ظلم از 
اجرای آن گریزان هستند»، افزود: منطق ما ریشه در فرهنگ قرآنی 
دارد کــه فرمود نه ظلم کنیــد و نه زیر بار ظلم بروید. ســؤال ما 
از قدرت های بزرگ این اســت که اگر اراده ای برای اجرای عدالت 
نداریــد، توان مقابله بــا ظلم را هم ندارید؟ جمهوری اســالمی، 
اســتانداردهای دوگانه برخی از دولت ها در زمینه حقوق بشــر را 
مهم ترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد 
آن، موضع گیری های متنــوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال 
بررســی در جمهوری اسالمی ایران و ســکوت مرگ بار درباره قتل 
ده هــا زن بی پناه در مــدت کوتاهی در یکی از کشــورهای غربی 
اســت. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند 
نقض های مکرر در امان نخواهد بود. باالتر از حقوق بشــر، حقوق 
ملت هاست که به راحتی توسط قدرت های ظالم پایمال می شود. 
حــق جوامع بومی کانــادا که فرزندانشــان به جــای کالس های 
مدرسه در گورهای دســته جمعی حیاط مدرسه دفن شدند، حق 
تعیین سرنوشــت ملت فلســطین، حق توســعه ملت های تحت 

تحریم، حق حیات ملت های تحت اشغال یا قربانی تروریسم، حق 
زندگــی آوارگان بی پناهی که کودکان را در قفس هایی جداگانه از 
مادران و پــدران خود محبوس می کنند، همگی نشــان می دهند 
جایگاه مدعی و متهم در مســئله حقوق بشر نباید جابه جا شود و 
اینکه ناقضان واقعی حقوق بشــر، شایستگی اخالقی الزم را برای 
اظهار نظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بی نظیر ایران در نابودی 
داعش که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان ُکرد، ایزدی 
و مسیحی را به بردگی می گرفت، کفایت می کند که نشان دهد ما 
در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در 

جایگاه متهم قرار دارند».
رئیســی در بخش دیگری از سخنرانی خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل گفت: «جمهوری اسالمی با حسن نیت و با قصدی 
متین، توافق نامه ای را در سال ۲۰۱۵ پذیرفت و در همان وهله اول 
تمام تعهدات خود را انجام داد، اما نتیجه آن، عهدشــکنی آمریکا 
و اعمال تحریم هایی بود که به اذعان خودشــان بی ســابقه ترین 
تحریم های تاریخ بود. تحریم، مجازات عدالت خواهی و اســتقالل 
ملت ایران اســت. تحریم، سالح کشــتار جمعی است و همراهی 
یا ســکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم اســت. 
این آمریکا بود که از توافق خارج شــد نه ایران. آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی ۱۵ بار در گزارش های خــود اعالم کرد ایران به مفاد 
توافق کامال پایبند بوده است. ایران در عین حال که هزینه التزام به 
تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض  عهد طرف آمریکایی و 

ناپایبندی طرف اروپایی، از منافع این توافق برخوردار نشده است. 
ما بر اســاس ظرفیت های دیده شــده در توافق، اقداماتی قانونی 
انجــام دادیم تا طرف ناقض بــه تعهدات خود برگــردد. ایران با 
پایبندی به تعهــدات خود،  محور اصلی بقــای برجام بوده و اگر 
ابتکارها و انعطاف های جمهوری اسالمی ایران نبود، مذاکرات در 
همان روزهای نخست متوقف می شــد. منطق مذاکراتی ایران بر 
مبنای تحلیل عادالنه از تحوالت فقط یک کلمه اســت: «پایبندی 
به تعهــدات». موضوع تضمین های اطمینان بخش صرفا آمادگی 

برای یک اتفاق احتمالی نیست؛ ما از یک تجربه صحبت می کنیم. 
مــا تجربه خروج آمریکا از برجام و بیش از یک ســال و نیم تعلل 
دولت کنونی آمریکا در بازگشــت به تعهدات خود را پیش چشم 
داریم. ما مسیر خود را فارغ از هرگونه توافق، پیدا کرده و با قدرت 
ادامه می دهیم. ضمن اینکه ما در مذاکرات جدی که داشــته ایم، 
نشــان داده ایم اگر منافع ملت ایران تضمین شــود، اراده ای قوی 
برای حل عادالنه این موضوع داریم. گره توافق هسته ای از همان 

جایی باید باز شود که گره خورده است».

رئیسي در مجمع عمومي سازمان ملل: 

ایران  از  جهانی شدن عدالت حمایت می کند

 رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفتادوهفتمین اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد مدعی شد واشنگتن خواســتار پایان یافتن جنگ در اوکراین است. 
جو بایدن همچنین با اشــاره به نظم جهانی تأکید کرد که «نظم قانون محور» از سوی 
برخی کشورها تحت حمله قرار گرفته است. او درباره جنگ اوکراین گفت: «روسیه در 
اقدامی شــرم آور با حمله بی رحمانه و غیرضروری به اوکراین اصول محوری منشور 
ســازمان ملل را زیر پا گذاشــته اســت». او تأکید کرد که هدف روسیه ازبین بردن حق 
اوکراین برای زیســتن به عنوان یک کشور مستقل اســت. جو بایدن شخص والدیمیر 
پوتین را «تنها مســئول جنگ اوکراین» دانســت و گفت: یک عضو دائم شورای امنیت 
(روسیه) به همسایه اش (اوکراین) حمله کرد تا آن را از نقشه محو کند. او روسیه را به 
نقض منشور سازمان ملل متهم کرد و گفت: امروز پوتین اروپا را تهدید هسته ای کرده 

و نظام منع اشاعه هســته ای را نادیده گرفت. بایدن همچنین به حمایت اخیر مسکو 
از برگزاری رفراندوم در چهار منطقه اوکراین برای الحاق به روسیه اشاره کرد و گفت: 
پوتین سربازان بیشتری را به میدان نبرد فراخوانده است. کرملین می خواهد رفراندوم 
ســاختگی برگزار و بخش هایی از اوکراین را تصرف کند. این نقض منشور سازمان ملل 
متحد است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات پوتین که گفته بود روسیه 
«مجبور» شــده به اوکراین حمله کند، گفت: کسی روسیه را تهدید نکرد. فقط روسیه 
بود که این وضعیت را به عنوان یک مناقشه دید. ما هم از قبل هشدار دادیم که پوتین 

قصد حمله دارد.
رئیس جمهور روسیه پیش از اعالم فرمان حمله کشورش به اوکراین در ۲۴ فوریه 
سال میالدی جاری گفته بود: «اوکراین توسط روسیه به وجود آمده و هرگز یک کشور 
مستقل نبوده است» و امروز بایدن در واکنش به این اظهارات گفت: هدف پوتین از این 
جنگ، حذف اوکراین به عنوان یک کشــور و یک ملت مستقل است. بایدن با اشاره به 
حمایت های ایاالت متحده و متحدانش از اوکراین در مقابله با روســیه، بر لزوم ادامه 
کمک به کی یف تأکید کرد و هشــدار داد: اگر کشورها بتوانند تمایالت استعمارطلبانه 
خــود را بدون پرداخت هیچ هزینه ای پی بگیرند، هرچه به آن باور داریم، تحت خطر 
خواهد بود. او همچنین اعالم کرد که خواستار پایان عادالنه این جنگ است، اما تصریح 

کرد که شرط آن، حفظ تمامیت ارضی اوکراین است. رئیس جمهور آمریکا از کشورها 
خواســت که فارغ از اختالف نظرهایشان، بر سر مســائلی مانند دفاع از حق حاکمیت 

کشورهای کوچک و بزرگ و کنترل تسلیحاتی همگام شوند.
جو بایدن همچنین اعالم کرد که ســاختار شــورای امنیت سازمان ملل باید تغییر 
کند و افزود: باور دارم که این ســازمان باید فراگیرتر باشــد تا به نیازهای دنیای امروز 
پاســخ دهد. اعضای شــورای امنیت از جمله آمریکا باید از منشور سازمان ملل دفاع 
کرده و تنها در مواقع ضروری از «حق وتو» استفاده کنند. او اضافه کرد: آمریکا متعهد 
می شود که از افزایش تعداد اعضای دائم و موقت شورای امنیت سازمان ملل حمایت 
کند؛ از جمله اعطای عضویت دائم به کشورهایی در آمریکای التین، کارائیب و آفریقا. 
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش به مذاکرات با ایران هم اشاره کرد 
و گفت: «آمریکا آماده بازگشت دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک است اگر ایران 
به تعهداتش عمل کند. آمریکا با صراحت گفته است: ما به ایران اجازه نخواهیم داد 
به سالح هسته ای دست پیدا کند. من همچنان معتقدم که دیپلماسی بهترین راه برای 

رسیدن به این هدف است».
واکنش واشنگتن به پوتین

تونی بلینکن وزیر خارجه ایاالت متحده هم گفته اســت که آمریکا هرگز ادعاهای 

روســیه را درباره الحــاق بخش های اوکرایــن به خودش حتی در صــورت برگزاری 
رفراندوم در این مناطق به رسمیت نمی شناسد. بلینکن در توییتی نوشت: اگر روسیه این 
رفراندوم های شــرم آور را برگزار کند، آمریکا و جامعه بین الملل هرگز ادعاهای روسیه 
را درباره بخش های الحاق شده اوکراین به رسمیت نمی شناسند. ما به موضع کنونی 
خود در قبال مردم اوکراین ادامه می دهیم. جمهوری های خودخوانده لوهانســک و 
دونتســک قرار است ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برای پیوســتن به روسیه رفراندوم برگزار کنند. 

دو منطقه دیگر یعنی زاپوریژیا و خرسون نیز روز جمعه رفراندوم برگزار خواهند کرد.
کاخ ســفید هم اعالم کرد: «ما اظهارات پوتین درباره ســالح هســته ای را جدی 
می گیریــم، اما نیازی نمی بینیم که نیروهای بازدارنده خــود را افزایش دهیم». «جان 
کربی»، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیــت ملی آمریکا اعالم کرد که 
واشــنگتن اظهارات رئیس جمهور روسیه درباره سالح هسته ای را جدی می گیرد ولی 
در حــال حاضر ضرورتی نمی بیند که نیروهای بازدارنده اســتراتژیک خود را افزایش 
دهد. «این سخنان غیرمسئوالنه روسیه به عنوان یک قدرت هسته ای در جهان است. 
ما آن را جدی می گیریم و تا جایی که بتوانیم تحرکات اســتراتژیک این کشــور را دنبال 
می کنیم تا ما هم بتوانیم در صورت لزوم، در دفاع از خود تغییر ایجاد کنیم اما در زمان 

کنونی دلیلی برای انجام این کار نمی بینیم».

سخنراني بایدن در مجمع عمومي سازمان ملل: 
کنار اوکراین مي مانیم
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