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نیروهای کره شمالی در اوکراین؛ از شایعه تا واقعیت
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در نامه ای به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
خواســتار تقویت روابط دو کشور شد. در این نامه، پوتین نسبت به توسعه و تقویت روابط با 
کره شمالی و کمک به تقویت امنیت شمال شرق آسیا ابراز امیدواری کرد. از نگاه پوتین «روسیه 
و کره شمالی روابط دوجانبه جامع و سازنده را با تالش مشترک گسترش خواهند داد. روابط 
نزدیک تر به نفع هر دو کشور است و به تقویت امنیت و ثبات شبه جزیره کره و منطقه شمال 
شرق آسیا کمک می کند».  روابط مسکو - پیونگ  یانگ رابطه ای تاریخی است و در دوران جنگ 
سرد، شوروی ســابق یکی از بزرگ ترین حامیان کره شمالی به شمار می رفت. مسکو در دهه 
۱۹۵۰ میالدی به دانشــمندان کره شمالی برای کسب دانش الزم برای توسعه زرادخانه های 
هســته ای این کشور کمک کرد و در اواخر قرن بیستم نیز به طور منظم کمک ها و تسلیحات 
نظامی مورد نیاز کره شــمالی را تأمین کرده و به یک شریک کلیدی برای رهبران کره شمالی 
تبدیل شــد. رسانه های بین المللی و به ویژه غربی، به تازگی بدون ارائه سندی مدعی  شده اند 
«کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، پیشنهاد داده «صدها هزار» سرباز به اوکراین اعزام کند تا 
به نیروهای نظامی روسیه در جنگ کمک کنند. یک تحلیلگر نظامی روسیه در تلویزیون این 

کشور مدعی شــده «گزارش ها حاکی از آن است که حدود صد هزار داوطلب از کره شمالی 
آماده شرکت در جنگ اوکراین بوده و شرکت های ساخت وساز کره شمالی نیز آماده همکاری 
در بازسازی مناطق تخریب  شده هستند». برای اولین بار الکساندر ماتسگورا، سفیر روسیه در 
کره شــمالی، در ماه جوالی گفته بود: «سازندگان کره ای که دارای صالحیت باال، سختکوش 
و آماده کار در ســخت ترین شــرایط هستند، نقشی بســیار جدی در ساخت زیرساخت های 
تخریب شده در دونباس خواهند داشت. کره شمالی بابت همکاری با روسیه چیزی دریافت 
نمی کند و فقط طبق «وجدان» خود عمل خواهد کرد. کره شمالی یکی از معدود کشورهایی 
است که می تواند سیاست خارجی کامال مستقلی را دنبال کند. هیچ کس (نه روسیه و چین 
و چه رسد به آمریکا) نمی تواند کره شمالی را مجبور به انجام کاری یا عدم انجام کاری کند». 
اما معاون دفتر اطالعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه این ادعا را که کره شمالی در حال 
برنامه ریزی برای اعزام داوطلبانش به روســیه برای جنگ در مقابل اوکراین است، رد کرده و 
مدعی است: «می توانیم با اعتماد به نفس بگوییم که این گزارش ها سرتاسر دروغ است. هیچ 
برنامه ای برای استقرار نیروهای کره شمالی در جمهوری های دونتسک و لوهانسک نداریم. 

نیروهای روســیه و نیروهای نظامی مردمی این دو منطقه، تــوان کافی برای تحقق اهداف 
عملیات ویژه نظامی روسیه را دارند». گفته می شود ارتش کره شمالی تنها ۱٫۳ میلیون سرباز 
فعال دارد. مسلما آنها ســالح ها و تکنولوژی قدیمی در اختیار دارند، اما به هر حال «کیم» 
مایل اســت کارگرانی را به منطقه به شدت آسیب دیده دونباس بفرستد تا روی بازسازی کار 
کنند. بااین حال، این مهم است که درست مانند روسیه، کره شمالی نیز تعدادی سالح هسته ای 
دارد. در ضمن، روس ها به کارگران کره شمالی عادت کرده اند؛ آنها اغلب در شرایط نامناسبی 
در مهمانخانه هــای ارزان زندگی می کنند و احتماال مجبورند بخش زیادی از حقوق خود را 
به دولت کره شمالی بپردازند.در ماه جوالی، پیونگ یانگ، جمهوری های خودخوانده دونتسک 
و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به عنوان «کشورهای مستقل» به  رسمیت 
شناخت. این اقدام باعث شد کره شمالی پس از روسیه و سوریه سومین کشوری باشد که این 
دو نهاد جدایی طلب را به رسمیت می شناسد. به  دنبال این اقدام، اوکراین به سرعت روابط با 
پیونگ یانگ را محدود کرد و تصمیم کره شمالی در به رسمیت شناختن به اصطالح «استقالل» 
مناطق دونتسک و لوهانسک تحت اشــغال روسیه را به شدت محکوم کرد. به باور کی یف، 

تالش پیونگ یانگ علیه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، نقض شدید کنوانسیون سازمان 
ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین الملل است. روابط دیپلماتیک با کره شمالی در واکنش 
به اقدام غیردوستانه قطع شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعالم کرد در تمام 
سطوح به تصمیم کره شمالی واکنش شدیدی نشــان خواهد داد. «دنیس پوشیلین»، رهبر 
منطقه دونتســک نیز با ارسال نامه ای به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، «روز آزادی کره» 
در ۱۵ آگوست را تبریک گفته و خواستار همکاری دوجانبه سودمند بین طرفین شده است. از 
نگاه کره شمالی، این پیام بیانگر این واقعیت است که همکاری  دوجانبه سودمند و هم راستا با 
منافع مردم دو کشور، بین جمهوری خلق دونتسک و جمهوری دموکراتیک خلق کره حاصل 
خواهد شــد. کره شمالی به تازگی روابط خود با روســیه را در ضمن تنش های فزاینده میان 
مســکو و واشنگتن در پی حمله روسیه به اوکراین افزایش داده و بحران اوکراین را به  دلیل 
«سیاست هژمونیک» و «خیره سری» آمریکا محکوم کرده است. کره شمالی خطاب به اوکراین 
تأکید دارد که این کشور حق ندارد مسائل مربوط به حاکمیت را مطرح کند؛ چرا که با آمریکا 

همراه شده و حاکمیت پیونگ یانگ را نقض کرده است.

یکشنبه
۳۰ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۴

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

برگ سبز خودرو  دیگنیتی  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۹۸ - ۵۳۸ ص ۳۵ و شماره موتور 

 *SFG15T*21806136 و شماره شاسی 

NAGD1AA48N1003106 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۸۷ به شماره موتور ۱۴۱۸۷۰۲۷۳۳۳ و 
 NAAP03ED69J024428 شماره شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت  خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ 
 به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۷۲۷ ی ۴۴ 

و شماره موتور M15/8699819 و شماره شاسی 
NAS821100J1201016 به نام  

 در تاریخ  ۲۵ / ۰۵ / ۱۴۰۱ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  
 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران 

۳۶ _ ۸۸۹ ل ۸۲ و شماره موتور ۱۴۱۵۰۰۴ و شماره شاسی 
S1412285762580 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
 به شماره پالک ایران ۹۱ _ ۶۷۴ ق ۳۳ 

و شماره موتور 178B0081265 و شماره شاسی 
NAAR03FE1NJ263460 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز موتورسیکلت  آپاچی  رنگ سفید مدل 

۱۳۹۲ به شماره پالک ایران ۱۴۶ - ۱۴۹۲۶ و شماره 
موتور 0E6GD2223053 و شماره شاسی 

N2G***180P9216394 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۹ به شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۷۹۳۹۸ و شماره 

 شاسی NAAP03ED9BJ489047 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶ آریان  رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره موتور ۱۵۰۹۰۰۰۸۰۴۶ و 

شماره شاسی NAAP41FD7BJ322709 مفقود 
گردیدهو از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تــالش دولتیان و مجلســیان برای افزایش اشــتغال روحانیــان در حوزه های 
مختلف چشــمگیر است ؛ اما شاید مجلســیان بگویند که دغدغه طرح اخیرشان 
فقط ایجاد اشتغال برای روحانیان نیســت؛ بلکه واقعا نگران سالمت روان مردم 
هســتند. در این صورت می توان گفت که اگر چنین نگرانی ای از ســوی حوزه های 
انتخابیه به آقایان منتقل شــده، راهش این است که با مشــاوره مؤثر با نهادهای 
تخصصی موجود در پی پیشــبرد راهکارهایی برآیند کــه فقط از قانون گذاران هر 

کشــوری برمی آید. از این نمونه ها کم نیستند. احتماال مجلسیان برخالف عموم به 
آمار تفکیکی خودکشی در کشور و حوزه های انتخابیه خود دسترسی دارند و شاید 
بدانند که برخی شیوه های اقدام به خودکشی مانند خوردن قرص برنج که ظاهرا 
شایع است، رنج آورترین مرگ ها را برای افراد رقم می زند و متأسفانه کسانی که به 
این کار دست می زنند، اغلب در میانه نزع از کار خود پشیمان می شوند؛ ولی راهی 

برای نجات شان وجود ندارد. حاال این چه ربطی به مجلس دارد؟ 

 مجلســیان اگر به آمارهای جهانی رجوع کنند، درمی یابند که با وجود افزایش 
آمار خودکشــی در دو دهه گذشــته در کشــورهایی مانند آمریکا، آمار کل جهانی 
کاهش یافته؛ چون خودکشی در دو کشور پرجمعیت هند و چین با جمعیت های 
بزرگ روستایی، کاهش چشمگیر داشــته است و دلیلش هم این است که سموم 
کشــاورزی در این دو کشور به مدد شــیوه های جدید آفت کشی از دسترس عموم 
خارج شــده (به نقل از دکتر آذرخش مکری در جلســه بحث درباره کتاب «وقتی 

تاریک ترین اســت»، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱). در ایران نیز منــع مؤثر خرید و فروش قرص 
برنج که آفت کشی قدیمی است ، با مشورت متخصصان، از عهده مجلس برمی آید 
و اگــر انجام شــود، جلوی مرگ شــمار درخور توجهی از شــهروندان را می گیرد. 
همان طور که منع خرید و فروش آزاد اســیدهای قــوی می تواند جلوی اقدام به 
جرم وحشــتناک اسیدپاشــی را بگیرد: ممنوعیت هایی هم هست که واقعا به نفع 

حیات آدمیان باشد.

ترکیه پس از گذشــت یك دهه، در حال تغییــر موضع خود در 
قبال سوریه اســت و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور 
در گفت وگویی اشــاره کرد که دولتــش نمی تواند احتمال گفت وگو 
با دولت ســوریه را رد کند. لحن ســخنان اردوغان نسبت به گذشته 
مالیم تر بود و او در پاســخ به پرسشی درباره گفت وگوهای احتمالی 
میــان آنکارا و دمشــق گفت: «در مورد ســوریه، نیازمند برداشــتن 
گام های بعدی هســتیم».  دولت رجب  طیب اردوغان از سال ۲۰۱۶ 
به  این سو به برخی مخالف های دولت بشار اسد کمک کرد تا صدها 
کیلومتر از خاک ســوریه را تحت کنترل خود درآورند. پشتیبانی های 
دولت ترکیه، به این گروه از مخالف های اسد یاری رساند تا در عمق 
۳۰ کیلومتری سوریه نفوذ کنند و در عین حال مواضع و رزمنده های 
«یگان های مدافع خلق»، که از حمایت دولت ایاالت متحده آمریکا 
برخوردارنــد را هــدف قرار دهنــد. دولت ترکیــه در آخرین حمله  
خود به خاک ســوریه، هفته گذشته به غرب شــهر کوبانی، واقع در 
شمال سوریه حمله کرد. ساعاتي بعد از این اظهارات رئیس جمهور 
ترکیه گزارش شــد که این کشور حمالت هوایی شدیدی را در شمال 
سوریه انجام داده اســت. او با یادآوری تنش زدایی میان کشورش و 
کشــورهای مصر و امارات گفت: «رنجش در سیاست جایی ندارد». 
رئیس جمهــور ترکیه همچنین تأکید کرد که معتقد اســت «باید در 

ارتباط با سوریه، گام های بیشتری برداشته شود».
هفته گذشته نیز مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه از لزوم 

مصالحه میان حکومت بشار اسد و مخالفان سوری سخن گفته بود. 
اظهارات چاووش اوغلو موجب شــد تا گروه های مخالف اسد - به 
ویژه آنها که از حمایت ترکیه برخوردارند - در یک هفته گذشــته به 
یک کارزار رســانه ای برای مخالفت با توافق احتمالی با اســد روی 
بیاورند. آنها همچنین در مناطق شــمال غرب ســوریه که کنترلش 
از دست اسد خارج اســت، علیه چنین توافقی دست به تظاهرات 
زدنــد. اما لحن اردوغان حاکی از آن بــود که به رغم مخالفت های 
گروه های سوری، هنوز این احتمال مطرح است که ترکیه سیاستش 
را در ارتباط با حکومت سوریه تغییر دهد. اردوغان از جمله کسانی 
بود که از آغاز برخورد با معترضان در سوریه در سال ۲۰۱۱ خواستار 
کنار رفتن بشار اسد از قدرت شد. این کشور همچنین یکی از حامیان 
مهم ارتش آزاد سوریه در سال های نخست جنگ داخلی محسوب 
می شــد.  در پــی باالگرفتن جنگ داخلــی ســوریه و قدرت گرفتن 
گروه های کرد در مناطق شــرق و شمال شــرق این کشور، ترکیه از 
سال ۲۰۱۶ به طور مستقیم وارد جنگ سوریه شد و مناطقی از شمال 
این کشور را اشغال کرد. اردوغان درباره این مناطق که در این مدت 
گســترده  تر نیز شده است گفت که هدف ترکیه هرگز تصاحب خاک 
سوریه نبوده است. او گفت: «مردم سوریه برادران ما هستند. سوریه 
باید این موضوع را بداند». اردوغان این ســخنان را بعد از بازگشــت 
از کی یف و در جمع خبرنگارانــی بیان کرد که درباره حمالت اخیر 
ترکیه در ســوریه سؤاالتی را مطرح کردند. او دو هفته پیش از سفر 

به اوکراین، به ســوچی در روســیه رفته و با والدیمیر پوتین مالقات 
کــرده بود. اردوغان گفــت که در دیدار با پوتین نیــز به او گفته که 
آنکارا به دنبال همکاری نزدیک با روسیه در مناطق شمالی سوریه 
است. روســیه و ترکیه در جنگ داخلی سوریه از دو جبهه مخالف 
یکدیگــر حمایت می کنند. ترکیه می گوید که گروه های کرد ســوریه 
که هم اکنون در مناطق شرق و شمال شــرق، حکومت «روژاوا» را 
در دســت دارند، «تروریست» هستند و این کشور به همین دلیل به 
مداخله نظامی در ســوریه روی آورده است. آنکارا، کردهای سوریه 
را که در ائتالف با آمریکا علیه گروه داعش نقشــی کلیدی داشتند، 
متهم می کند کــه با جدایی طلبان کرد در ترکیه ارتباط دارند. رجب 
طیب اردوغان گفت: «ما برای هر قدمی که در سوریه بر می داریم با 

روسیه در تماس هستیم».
حمالت تازه ترکیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی شدت گرفتن حمالت ترکیه به 
مناطق کردنشین، دست کم ۱۷ نفر از نیروهای کرد و نظامیان وابسته 
به دولت سوریه کشته شدند. این حمالت به تالفی شلیک خمپاره از 

سوی مناطق کردنشین به درون خاک ترکیه رخ داده اند.
به گفته مقام های «روژاوا» که به شکل خودمختار اداره مناطق 
کردنشــین را در دست دارند، ترکیه در شــامگاه پنجشنبه یک مرکز 
حمایــت از دختران را در نزدیکی شــهر حســکه هدف قــرار داده 
اســت. سازمان ناظر بر حقوق بشر ســوریه که مقرش در لندن قرار 

دارد، می گویــد در این حمله چهار نفــر از کودکانی که در این مرکز 
نگهداری می شدند کشته شــدند. این حمالت تازه به نگرانی درباره 
احتمال دور تازه ای از عملیات ارتش ترکیه درون خاک سوریه دامن 
زده اســت. در جریان نشستی که در جوالی بین ایران، روسیه و ترکیه 
برگزار شد، ایران و روســیه با دور تازه ای عملیات تهاجمی ترکیه در 
ســوریه مخالفت کردند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه، 
هم زمان با حمالت ترکیه به مناطق مرزی شــمال سوریه، در جریان 
یکی از شــدیدترین حمالت نیروهای وابســته به دولت به مخالفان 
در شــهر الباب، دست کم ۱۷ نفر کشته شــده اند. این شهر در کنترل 
شورشــیان مخالف دولت ســوریه قرار دارد.در همین زمینه، مولود 

چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه دو هفته پیش خواستار مصالحه 
بین شورشــیان مورد حمایت آنکارا و حکومت بشــار اسد شده بود. 
ایــن اظهارات وزیر خارجــه ترکیه اعتراض گروه های ســوری مورد 
حمایت آنکارا را در پی داشت. مولود چاووش اوغلو گفته بود: «باید 
به شــکلی زمینه مصالحه بین مخالفان و دولت ســوریه را فراهم 
کنیم. در غیر این صورت صلح پایدار برقرار نخواهد شد». به فاصله 
کوتاهی پس از سخنان چاووش اوغلو تظاهرات مخالفان حکومت 
ســوریه در مناطق تحت کنترل شورشیان شروع شد. آنها پرچم های 
شورشــیان را حمل می کردند و پرچم های ترکیه را از ساختمان های 

اداری و ایستگاه های پلیس پایین کشیدند.

حمالت به مواضع روســیه در مناطق اشغال شــده اوکراین تمامي ندارد. روز گذشــته فرماندار شبه جزیره کریمه از یک 
حمله پهپادی به مقر ستاد مشترک فرماندهی نیروی دریایی روسیه در شهر سواستوپول خبر داد. این دومین بار در یک ماه 
گذشته است که این مرکز نظامی مهم هدف حمله یک هواپیمای بدون سرنشین قرار می گیرد. میخائیل رازاووژایف، فرماندار 
منصوب روســیه در کریمه، با انتشــار پیامی ضمن تأیید این خبر اعالم کرد صدای انفجار در سواستوپول، نتیجه رهگیری و 
انهدام پهپاد مهاجم بوده است. به گفته این مقام ارشد محلی، سقوط هواپیمای بدون سرنشین منهدم شده «خساراتی نه 
چندان زیاد» در محل بر جا گذاشت. این حمله تلفات جانی از بین نظامیان نداشته است. یک پهپاد هم در روزهاي اخیر و 
در روز ملی نیروی دریایی روسیه، با فرود بر سقف ساختمان مقر فرماندهی در شهر سواستوپول، اجرای برنامه گرامیداشت 
این روز در ناوگان نیروهای مستقر در دریای سیاه را متوقف کرد و پنج زخمی بر جای گذاشت. روسیه اوکراین را مسئول این 
حمالت پهپادی معرفی می کند اما کی یف با رد این اتهام آن را مصداق رفتار تحریک آمیز مسکو توصیف می کند. در دو هفته 
گذشــته چند انبار مهمات در شبه جزیره کریمه منفجر شد. اوکراین مسئولیت این انفجارها را بر عهده نمی گیرد اما به نظر 

می رسد نیروهای ویژه یا نفوذی ارتش اوکراین حمالت به مواضع نظامی روسیه در کریمه «اشغالی» را سازماندهی می کند. 
روسیه با وجود تهدید شدید نسبت به پاسخ گسترده در صورت حمله به این منطقه استراتژیک، تاکنون اقدام متقابل قابل 
توجهی در برابر حمالت یا خرابکاری ها در کریمه انجام نداده است.  ارتش اوکراین از حدود یک ماه پیش در مناطق اشغالی 
جنوبی آرایش نظامی خود را از حالت دفاعی به موضعی تهاجمی تغییر داده و به ویژه در حومه شهر خرسون، پیشروی هایی 
داشته است. روسیه در سال ۲۰۱۴ و کمتر از دو ماه پس از پیروزی «انقالب میدان» در اوکراین و سرنگونی حاکمان نزدیک به 
مسکو، شبه جزیره کریمه را با برگزاری یک رفراندوم از اوکراین جدا و به خاک خود ضمیمه کرد. جامعه جهانی این اقدام را 
به رسمیت نمی شناسد. کی یف، اتحادیه اروپا و آمریکا هشدار داده اند که روسیه می خواهد برنامه مشابهی را در دو منطقه 
جدایی طلب در شرق اوکراین، لوهانسک و دونتسک، اجرا کند. شبه جزیره کریمه پس از جنگ جهانی دوم و در زمان رهبری 

نیکیتا خروشچف از روسیه جدا و به خاک جمهوری سوسیالیستی اوکراین وقت ضمیمه شده بود.
چراغ سبز پوتین

کاخ ریاست جمهوری فرانسه پس از گفت وگوی تلفنی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور، با رئیس جمهوری 
روسیه اعالم کرد والدیمیر پوتین با انجام مأموریت آژانس بین المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته ای زاپوریژیا با عبور 
از اوکراین و نه روسیه، موافقت کرده است. نیروگاه زاپوریژیا در جنوب اوکراین واقع شده و تحت کنترل روسیه است. به 
نوشته یورونیوز، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در پایان این گفت وگو خواستار سازماندهی «در اسرع وقت» بازرسی از 
نیروگاه زاپوریژیا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به منظور ارزیابی موقعیت این نیروگاه شدند. هم زمان، 
آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملل متحد در سفر به اوکراین از روسیه خواست این نیروگاه را که در جنوب اوکراین 

واقع شــده است، از شبکه تأمین برق این کشور قطع نکند. نیروگاه زاپوریژیا در هفته های اخیر هدف حمالتی بوده که 
مسکو و کی یف یکدیگر را مســئول آنها می دانند. شرکت ملی تولید انرژی هسته ای اوکراین پیش تر اعالم کرده بود با 
توجه به اینکه ارتش روسیه به دنبال منابعی برای ژنراتورهای دیزلی است و دسترسی کارکنان را به تأسیسات محدود 
کرده اســت، از سناریوی قطع ارتباط نیروگاه زاپوزیژیا از شبکه تأمین انرژی اوکراین توسط روسیه بیم دارد. ژنراتورهای 
دیزلی معموال پس از خاموشــی رآکتورها فعال می شوند. نیروگاه هسته ای زاپوریژیا در حال حاضر در کنترل نیروهای 
نظامی روســی اســت؛ با این حال، پوتین در گفت وگو با مکرون اعالم کرد روســیه آماده اســت تا کارشناسان مستقل 
«آژانس بین المللی انرژی اتمی» را برای بررسی وضعیت نیروگاه بپذیرد. هم زمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی، در پیامی به نقل از رئیس جمهوری روسیه، نوشت مسکو آماده است مأموریت بازرسان آژانس 
در نیروگاه «زاپوریژیا» را تسهیل کند. پوتین در گفت وگو با رئیس جمهوری فرانسه به او گفت محدودیت ها و موانع برای 
صادرات کود شــیمیایی و محصوالت کشــاورزی روسیه ادامه دارد. بعد از شروع جنگ در اوکراین، قیمت مواد غذایی 
و کودهای شــیمیایی و کشاورزی در جهان به شدت باال رفت. روسیه و اوکراین هر دو از تولید کنندگان اصلی غالت در 
جهان به  شمار می روند. مقام های روسیه مدعی اند اعمال تحریم های اقتصادی علیه مسکو باعث تشدید بحران مواد 
غذایی در جهان شده است. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، امانوئل مکرون، بیشتر از سایر مقام های اروپایی و متحدان 
آمریکا، تماس های خود با رئیس جمهوری روســیه را حفظ کرده اســت. مکرون برای ادامه تماس هایش با پوتین، با 
انتقادهای گسترده ای در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مواجه شده است. رئیس جمهوری فرانسه پیش تر 

در اظهارنظری گفته بود برای اینکه به یک «راه حل دیپلماتیک» در جنگ اوکراین برسیم، روسیه نباید تحقیر شود.

گام هاي آنکارا براي احیاي روابط با دمشق

چرخش رجب

تداوم حمالت اوکراین
 به مواضع روسیه در دریاي سیاه

ادامه از صفحه اول

قانون گذار چه می تواند بکند


