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گـــزارش

در ادامــه توســعه همگرايی ها ميان همســايگان، وزير 
خارجه جمهوری آذربايجان با اشــاره بــه اين كه باكو 
ســاخت يك پل بر روی رود ارس را آغاز كرده اســت 
گفت كه جمهوری آذربايجان از طريق ايران به نخجوان 

متصل می شود.
»جيحــون بايرامــوف« وزيــر امور خارجــه جمهوری 
آذربايجان تصريح كرد كه سرزمين جمهوری آذربايجان 
از طريق ايــران به نخجوان متصل خواهد شــد.وی در 
اين خصوص گفت: »)جمهوری( آذربايجان يك مســير 
جايگزين برای متصل شــدن به نخجــوان از طريق رود 
ارس دارد كه ارمنســتان را دور می زند. برای اين هدف، 
طبق توافق با ايران، باكو ســاخت اولين پل بر فراز رود 

ارس را آغاز كرده است«.
بايراموف سپس ارمنستان را به دليل طفره روی از عمل 
به مسئوليت هايش در رابطه با »كريدور زنگه زور« مورد 
انتقاد قرار داد؛ طرحی كه باكو در صدد اســت از طريق 
آن  جمهوری آذربايجان را از طريق ارمنستان به نخجوان 
متصل كند.ارمنستان بارها مخالفت خود را با اين كريدور 
اعالم كرده اســت و جمهوری آذربايجان و تركيه آن را 
پيش شرطی برای عادی سازی روابط با ارمنستان عنوان 
كرده اند.بايرامــوف در ادامه تصريــح كرد كه جمهوری 
آذربايجان »به سادگی فرصتی را برای ارمنستان فراهم 
كرده اســت تا از عناصر همکاری منطقه ای خارج نشود. 
اگر ايروان تصميم اشــتباهی بگيرد، به خودش آســيب 
می زند«.اســفندماه سال گذشته رسانه ها گزارش كردند 
كه جمهوری اسالمی ايران و جمهوری آذربايجان توافق 
كرده اند كه با احداث يك بزرگراه 55 كيلومتری منطقه 

اقتصــادی زنگه زور شــرقی در جمهــوری آذربايجان و 
منطقه نخجوان را از طريق يك بزرگراه عبوری از خاك 

ايران متصل كنند.
در همين حال ســفير ايــران در جمهوری آذربايجان از 
نشست ســه جانبه تهران-مسکو- باكو در آينده نزديك 
برای بررســی و هم افزايی مسائل ترانزيتی و گمركی و 
نيز تنوع بخشی به مســيرهای كريدور جهانی شمال - 

جنوب خبر داد.
ســيدعباس موسوی ســفير كشــورمان در جمهوری 
آذربايجان بــه اتفاق فرمانــدار آســتارا و نماينده اين 
شهرســتان از آخرين وضعيت پيشــرفت پــروژه های 
ملــی و بين المللی بــار انداز ريلی و پــل مرزی جديد 
ميــان ايران و جمهوری آذربايجــان بازديد و از نزديك 
در جريان آخرين وضعيت پيشــرفت اين پروژه ها قرار 
گرفتند. ســفير جمهوری اسالمی ايران در اين بازديد با 
تاكيد بر اهميت آســتارا و پروژه های مشترك در حال 
ساخت با جمهوری آذربايجان اظهار داشت: آستارا يکی 
از نقــاط كانونی و مهم كريدور جهانی شــمال - جنوب 
اســت و با تکميل اين پروژه ها اهميت منطقه ای و بين 
المللی آن نمايان تر می شــود.وی افزود: بزودی وزرای 
راه دو كشــور برای بررسی آخرين وضعيت اين پروژه ها 
و ديگر مســائل ترانزيتی ميان دو كشور با يکديگر ديدار 
خواهند داشت. سفير كشورمان همچنين از نشست سه 
جانبه ايــران، جمهوری آذربايجان و روســيه در آينده 
نزديك برای بررســی و هم افزايی مســائل ترانزيتی و 
 گمركی و نيز تنوع بخشــی به مسيرهای كريدور جهانی 

شمال - جنوب خبر داد.

درچارچوبتوسعههمکاریهایایرانوآذربایجانصورتمیگیرد

اتصالباکوازطریقایرانبهنخجوان
گروه های مقاومت در پيامی در پاســخ به درخواســت 
دبيــركل حزب اهلل لبنان مبنی بــر آمادگی برای مرحله 

آتی، اعالم كردند كه انگشت آن ها روی ماشه است.
رســانه جنگی حزب اهلل لبنــان پيامــی را از نيروهای 
مقاومت اســالمی منتشر كرد كه در پاسخ به درخواست 
سيد حسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان از اين نيروها 
برای وی ارسال شــده است.در اين پيام خطاب به سيد 
حســن نصراهلل آمده است: پيام شما را دريافت كرديم و 
درخواســت شما عزم ما را در اين ايام راسخ كرد.در اين 
پيام تاكيد شــده اســت كه نيروهای مقاومت تحت امر 
دبيركل حزب اهلل بوده و انگشتشــان روی ماشــه است.
در اين پيام همچنين آمده اســت: به خدا ســوگند ما با 
تمــام قوا آماده ايم و در مرزهای آبی و خاكی و هرجايی 

كه )دشمنان( فکرش را هم نمی كنند، مستقر هستيم.
نيروهــای مقاومت در ادامــه تاكيد كردنــد: اّرابه های 
آتشين شــان را درهم می كوبيم و النه هايشــان را ويران 
می كنيم و پيــروزی بزرگ را كه مشــتاقانه منتظر آن 
هستيم، رقم می زنيم.در پايان اين پيام همچنين خطاب 
به سيد حسن نصراهلل آمده است: هرگز تو را رها نکرديم 
و نخواهيم كرد و هميشه بر سر عهد و پيمانمان هستيم.

سيد حسن نصراهلل ســه شنبه در سخنرانی به مناسبت 
عاشــورا از نيروهای مقاومت خواست كه برای تحوالت 

روزهای آتی آماده باشند.
خبر ديگر آنکه ســازمان عفو بين الملــل در واكنش به 
حمالت اخير رژيم صهيونيستی به مناطق مسکونی نوار 
غزه و به شــهادت رساندن غيرنظاميان از جمله چندين 
كودك، اعالم كرد كه اسرائيل يك نظام آپارتايد بی رحم 

را تحميل كرده كه تمام فلســطينی ها را در تنگنا قرار 
داده اســت.در ادامه بيانيه اين نهاد بين المللی آمده كه 
اسرائيل از سال 2008 ميالدی، 4 حمله ويرانگر به نوار 
غــزه انجام داده و محاصره اين باريکه نيز ادامه دارد كه 

البته غير قانونی است.
خبر ديگر آنکه رســانه های عبری زبان گزارش دادند كه 
رژيم صهيونيســتی از عمليات انتقام جويانه فلسطينی ها 
در كرانه باختــری می ترسد.شــبکه 10 عبری گزارش 
داد كه تل آويو از انجــام اقدامات تالفی جويانه در كرانه 
باختری در پاسخ به ترور »ابراهيم النابلسی« و دو تن از 
همراهانش به دست نظاميان ارتش رژيم صهيونيستی در 
نابلس ترس دارد. از سوی ديگر وزارت خارجه كويت در 
بيانيه ای اقدام رژيم صهيونيستی در ترور سه فلسطينی 
در شــهر نابلس واقع در شمال كرانه باختری را محکوم 
كرد.پس از آنکه عربســتان ســعودی بر لزوم پيوستن 
تل آويو به پيمان عدم اشــاعه سالح های هسته ای تأكيد 
كرد، كويت نيز خواســتار پيوستن رژيم صهيونيستی به 

اين پيمان شد.
 همچنين سفارت روسيه در قاهره، در انتقادی بی سابقه 
از سياســت يك بام و دوهوای تل آويو، ناچيز شــمردن 
جــان فلســطينی ها در جريان جنگ ســه  روزه غزه را 
محکوم كرد.ســفارت روســيه در قاهره با انتشار پيامی 
در صفحــه تلگرام خود، با يــادآوری »دروغ های« يائير 
الپيد نخست وزير رژيم صهيونيستی درباره »كشتار بوچا 
كه از ســوی نازی های اوكراينی صورت گرفته بود«، از 
درخواســت های وی برای بمباران فلســطينی ها در نوار 

غزه انتقاد كرد.

استقبالگروههایمقاومتازپیامسیدحسننصرهللا
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تهران-مسکو سازندگان نظم نوین در فضا
آیندهنگریپکن

 

پس از  ســفر پلوســی رئيس مجلس نمايندگان 
آمريکا بــه چين تايپــه) تايوان( چين واكنشــی 
گســترده به اين سفر داشته اســت بگونه ای كه از 
يك ســو به تحريم او و خانواده اش پرداخته است 
و از سوی ديگر رزمايش های متعدد نظامی برگزار 
و رســما از احتمال گزينه نظامی برای حفظ چين 
واحد سخن گفته اســت. در باب چرايی اين رفتار 
پکن ديدگاه های متعددی مطرح می شود اما اصل 
آن را در رفتارهای آمريکا می توان جستجو كرد.  

رهنمود اســتراتژيك موقت امنيت ملی آمريکا  از 
چين و روسيه به عنوان تهديدات اصلی نام برده و 
تاكيد دارد كه اين دو كشور عميقا روی پروژه هايی 
برای تضعيف قدرت آمريکا و مانع تراشی در مسير 
مــا برای دفاع از منافع خودمــان و متحدانمان در 
سراســر جهان ســرمايه گذاری كرده انــد. در اين 
گزارش بــه چين، به عنوان تنهــا رقيبی كه برای 
به چالش كشــاندن نظــام آزاد و باثبات بين الملل 
قابليت تجميع توان اقتصادی، ديپلماتيك، نظامی 
و فناوری خود را دارد، اشاره شده است. در همين 
حال »استراتژی ايندوپاسيفيك« طرحی است كه 
دولت بايدن بر سياســت نگاه به شرق آمريکا قرار 
داده است. در اين استراتژی نقش هند حائز اهميت 
بيشتری شده و اين كشور همراه با ژاپن و استراليا 
و آمريکا كشورهای »كواد« يا چهارگانه را تشکيل 
می دهند. طراحی آمريکا عليه چين زمانی آشکارتر 
می شــود كه انگليس، اياالت متحده و اســتراليا با 
صــدور بيانيه ای اعــالم كردند كــه همکاری های 
دفاعی خود را در زمينه توســعه فنــاوری  مافوق 
صوت و ضد مافــوق صوت افزايــش داده اند. اين 
سه كشــور پيش از اين نيز توافق برای ساخت زير 
دريايی هسته ای برای اســتراليا موسوم به آكوس 
را برگزار كردند.وو چيان، ســخنگوی وزارت دفاع 
چين نيز گفــت: ايجاد مشــاركت آكوس هرگونه 
همکاری بين آمريکا، انگليس و اســتراليا در زمينه 
زيردريايی های هســته ای، رقابت تســليحاتی در 
منطقه را تشديد كرده و امنيت جهان را تهديد می 
كنــد. وانگ يی وزير خارجــه چين نيز به انگليس 
درباره پيمان آكوس با آمريکا و اســتراليا هشــدار 
داد.همراســتا بودن تحركات آمريــکا و اروپا عليه 
چين و روســيه زمانی آشــکارتر می شود كه ينس 
اســتولتنبرگ، دبيركل ناتو گفت كه اين سازمان 
نبايد تهديد چين را جدا از روســيه، دشمن اصلی 
ژئوپليتيك در نظر بگيرد. اســتولتنبرگ با اشاره به 
طــرح جامع راهبردی ناتو در 10 ســال آينده كه 
در نشست مادريد به بحث گذاشته می شود گفت، 
در اين طــرح جامع »چالش هايی كــه پکن عليه 
امنيت، منافع و ارزش های ما دارد« درج شــده اند. 
در همين حال ناتو در بيانيه پايانی نشســت خود 
در مادريــد چين را به عنوان يکــی از اولويت های 
استراتژيك خود برای دهه آينده ذكر و اظهار كرد، 
سياست های پکن "منافع، امنيت و ارزش های" آن 
را به چالش می كشد.مجموع اين تحوالت حکايت 
از آن دارد كــه پکن رفتارهای مذكــور را برابر با 
تهديــد صل چين واحد می بيند و در اقدامی پيش 
دستانه با راهبرد اقتصادی و نظامی بر مقابله با اين 
تهديدات تاكيد دارد و حتی از آمادگی برای گزينه 

نظامی سخن می گويد. 

تکرارهمراهیهستهایسعودی
باغرب

عربســتان سعودی كه حدود يك هفته پيش ايران 
را به تالش برای دســتيابی به ســالح اتمی متهم 
كرده بود، در جلسه هفتگی كابينه نيز اين اتهامات 

را تکرار كرد.
بنابرگزارش خبرگزاری رســمی عربستان سعودی 
)واس(، در جلسه هفتگی هيأت وزيران اين كشور 
كه به رياست »سلمان بن عبدالعزيز« شاه سعودی 
برگزار شــد، به برنامه هســته ای ايران نيز اشــاره 
اتهام زنی تلويحی  شد.عربســتان ســعودی ضمن 
بــه ايران درباره تالش برای دســتيابی به ســالح 
هسته  ای، اعالم كرد كه از اقدامات بين المللی برای 
جلوگيری از دستيابی ايران به سالح اتمی حمايت 
می كند.در اين جلســه همچنيــن بر نقش مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در دعوت از طرف های 
غيرعضو در پيمان عدم اشاعه سالح های هسته ای 
)NPT( برای پيوستن هرچه سريع تر به اين پيمان 
و لزوم بازرســی از تأسيســات آن ها و اجرای نظام 

پادمانی تأكيد شد.
اين اتهام در حالی عليه ايران مطرح شــده اســت 
كــه »عبدالعزيز الواصل« نماينده دائم عربســتان 
ســعودی در ســازمان ملل متحد نيــز حدود يك 
هفته پيش اتهامات مشــابهی عليــه ايران مطرح 
كرد. نماينده رياض در ســازمان ملــل گفته بود: 
»عربستان ســعودی از تمام تالش های بين المللی 
كه هدف آن هــا جلوگيری از دســتيابی ايران به 
سالح اتمی اســت، حمايت می كند«.اين در حالی 
اســت كه بازرســان آژانس بين المللی انرژی اتمی 
تاكنون بارها از تاسيســات هســته ای ايران بازديد 
كرده اند و آژانس تا كنــون در گزارش های متوالی 
طی چند سال گذشــته همواره بر صلح آميز بودن 
برنامه هسته ای ايران صحه گذاشته است. از سوی 
ديگر، رژيم صهيونيســتی تنها دارنده سالح اتمی 
در منطقه غرب آســيا به شمار می آيد كه تا كنون 
اجازه بازرســی از تأسيســات خود را به بازرســان 

آژانس بين المللی انرژی اتمی نداده است.

یادداشت

همگرايی ايران و روســيه در ابعاد مختلف در حالی به عرصه فضايی رسيده و دو 
كشور با شکستن انحصار گرايی غرب در حال تدوين نظم نوين جهانی می باشند 
كه يك مقام ارشد آمريکا در واكنش به پرتاب موفقيت آميز ماهواره خيام مدعی 

شده تعميق روابط روسيه و تهران، تهديدی عليه جامعه بين الملل است.
اين روزها آمريکايی ها از يك ســو در مذاكرات وين نتوانســته اند زياده خواهی 
هايشــان را به ايران تحميل نمايند و از سوی ديگر نيز تحريم ها نتوانسته ايران 
را از دســتاوردهای بزرگ جهانی دور سازد كه پرتاب ماهواره خيام نمودی از آن 
است. اهميت خيام آن است كه برگرفته از همگرايی فضايی ايران و روسيه است 
كه می توانــد بعد جديد چند جانبه گرايی جهانی را بــه نمايش گذارد. اين امر 
آمريکا را بر آن داشــته است تا در كنار فضاسازی رسانه ای برای اهميت زدايی از 
ماهيت ايرانی اين ماهــواره و ادعای نظامی بودن ماهيت آن ، به زعم خويش از 

اهميت اين دستاورد بزرگ بکاهد. 
اين در حالی كه در حوزه سياسی آنها نتوانسته اند حقيقت را پنهان و با واكنشی 
خشم ناك با آن برخورد كرده اند چنانکه يك سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در 
گفتگو با خبرگزاری »آناتولی« در واكنش به همکاری تهران و مســکو در پرتاب 
موفقيت آميز ماهواره »خيام« به مدار زمين، با طرح ادعاهايی درباره كاركرد اين 
ماهواره مدعی شد افزايش همکاری های بين روسيه و ايران تهديدی عليه جامعه 
بين الملل است.وی در اين باره به آناتولی گفته است: تعميق روابط روسيه و ايران 
مسئله ای اســت كه كل جهان بايد آن را به عنوان يك تهديد عمده و عميق در 

نظر بگيريد.
اين مقام آمريکايی كه آناتولی به نام او اشاره ای نکرده، مدعی شده ماهواره خيام 
»قابليت های جاسوسی« دارد.به نوشته آناتولی، »يوری بوريسوف«، رئيس آژانس 
فضايی روســيه، با جمله »رويدادی مهم در همکاری دوجانبه روسيه و ايران كه 
راه را برای طرح جديد باز می كند«، از پرتاب ماهواره خيام ايران اســتقبال كرد.

ماهواره ايرانی خيام صبح سه شــنبه و در ســاعت 10 و 20 دقيقه از مقر فضايی 
»بايکونور« در قزاقســتان به فضا پرتاب شد. اين ماهواره با وزن 600 كيلوگرم با 
ماهواره بر روسی »سايوز« به مدار 500 كيلومتری زمين پرتاب شد. عمر عملياتی 

اين ماهواره 5 سال اعالم شده است. 
در ادامه جوســازی های آمريکا يك مقام آمريکايی در گفت وگويی مدعی شــده 
اســت كه مقامات روسی از چند هفته قبل در حال آموزش ديدن در ايران برای 
اســتفاده از پهپادهايی هســتند كه به ادعای مقامات دولت آمريکا، روسيه قرار 
بوده اســت از ايران خريداری كند.شبکه سی ان ان در گزارشی نوشت، يك مقام 

آمريکايی در گفت وگو با ســی ان ان با اتکا به ادعای قبلی مقامات آمريکايی مبنی 
بر اين كه ايران قصد دارد هواپيماهای بدون سرنشين)پهپاد( از جمله انواع دارای 
قابليت حمل ســالح را به روسيه بفروشد و روش استفاده از آن ها را به نيروهای 
روســی آموزش دهد، مدعی شده است، »مقامات روسی در طی هفته های اخير 
دوره ديدن در ايران را به عنوان بخشــی از توافق بر ســر انتقال پهپادها از ايران 
به روسيه آغاز كرده اند.«به گفته اين مقام آمريکايی، اطالعات مربوط به آموزش 
ديدن مقامات روسی اخيرا از حالت محرمانگی درآمده است.اين شبکه در گزارش 
خود آورده است كه از سفارت روسيه در واشنگتن خواسته توضيحاتی در اين باره 

ارائه دهد.
ادعای اين مقام آمريکايی در پی اين مطرح می شــود كه جيك ساليوان، مشاور 
امنيت ملی آمريکا مدتی پيش در يك كنفرانس خبری مدعی شــده بود، ايران 
در حال آماده ســازی برای تحويــل صدها پهپاد دارای قابليت حمل ســالح به 
روسيه برای استفاده در جنگ اوكراين است.اين در حالی است كه ناصر كنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات 
مشــاور امنيت ملی امريکا دربــاره فروش فناوری های نوين ايرانی به روســيه، 
تصريح كرد: ســابقه همکاری های ميان جمهوری اســالمی ايران و فدراسيون 
روسيه در حوزه برخی فناوری های نوين به پيش از آغاز جنگ در اوكراين بر می 

گردد و در مقطع اخير هيچ تحول خاصی در اين ارتباط رخ نداده است.
خبر ديگر از هراس آمريکا و صهيونيســت ها از همکاری های ايران و روسيه آنکه 

روزنامه صهيونيســتی به نقل از كارشناســان گزارش داد ماهــواره جديد ايرانی 
دارای قابليت های نظارتی اســت كه مشکلی جدی برای رژيم صهيونيستی ايجاد 

می كند.
 روزنامه صهيونيســتی »تايمز اسرائيل« آورده است »تال اينبار« پژوهشگر ارشد 
در ائتالف غيرحزبی حمايت از دفاع موشکی مستقر در اياالت متحده به نيويورك 
تايمز گفت: تا آنجا كه به ايران ارتباط دارد، اين يك پيشرفت واقعی است – برای 
اولين بار ايران صاحب ماهواره ای با وضوح تصوير باال می شــود و از آن اســتفاده 
می كند، بسيار بهتر از آنچه تاكنون داشته اند. وی در ادمه گفت كه »قابليت های 
تصويربرداری اين ماهواره چالش بزرگی را برای اسرائيل به وجود می آورد كه خود 
مدت هاست از اين فناوری استفاده كرده است«. به گفته اين كارشناس، »از اين 
پس، ايران می تواند اطالعاتی بســيار دقيق تری را برای عمليات نظامی نيروهای 
خود و همچنين ســازمان هايی كه از آن ها حمايت می كند جمع آوری كند. اين 
كاهش قابل توجه شــکاف فناوری بين ايران، اسرائيل و اياالت متحده است«.به 
نوشــته تايمز اسرائيل، »ريچارد گلدبرگ« تحليلگر سابق ايران در شورای امنيت 
ملی دولت ترامپ كه اكنون مشاور ارشد »بنياد دفاع از دموكراسی ها« انديشکده 
مســتقر در واشنگتن است، به واشنگتن پســت گفت كه اين ماهواره يك خطر 

»روشن و فعلی« برای آمريکا و متحدانش است.
در اين ميان اما كارشناســان روس معتقدند پرتاب ماهــواره ايرانی نقطه عطف 
مهمی در همکاری های روسيه و ايران است و راه را برای اجرای پروژه  های جديد 
و حتی بزرگتر ميان دو كشور هموار خواهد كرد.به گفته »يوری بوريسف« رئيس 
آژانس فضايی فدراســيون روســيه، پرتاب ماهواره ايرانی نقطه عطف مهمی در 
همکاری بين روســيه و جمهوری اسالمی ايران است و راه را برای اجرای پروژه -

های جديد و حتی بزرگتر ميان دو كشــور هموار خواهد كرد. »ادوارد پولتايف« 
تحليلگر علوم سياســی و كارشناس منطقه از  قزاقستان معتقد است غرب سعی 
كرده پرتاب ماهواره ايرانی را غير صلح  آميز جلوه دهد، اگرچه اين پرتاب منحصراً 

برای اهداف صلح آميز انجام می شود.
»فرهــاد ابراهيموف« كارشــناس مركز اطالعات و تحليلــی )IAC MSU( و از 
اعضای كلوب گفتگوی والدای از روســيه گفت: پرتــاب موفقيت آميز امروز اين 
ماهواره، فرصت های تهران را در فعاليت های فضايی به طور چشمگيری گسترش 
می دهد. شــايد در آينده نزديك ايران مدعی جايگاه يك قدرت فضايی نباشــد، 
اما تهران اهميت خود را در ايــن زمينه افزايش می دهد. ايران در آينده نزديك 

برنامه ه ای نسبتا جدی برای اكتشافات فضايی خواهد داشت.

فرامرزاصغری

نیمچه گزارش 

اولتیماتومپکنبهناقضاناصلچینواحد

الزمباشدبهزورمتوسلمیشویم
در هشــداری آشــکار برای تهديد كنندگان اصل چين واحد، دولت چين با صدور يك سند و گزارش درباره تايوان با 
تأكيد بر اصل »يك كشور، دو نظام« اعالم كرد كه پکن در صورت الزم برای حفظ امنيت چين و تايوان از زور استفاده 

خواهد كرد.
دفتر شورای دولتی و دفتر اطالعات شورای دولتی امور تايوان جمهوری خلق چين يك گزارشی را تحت عنوان »مسئله 
تايوان و اتحاد مجدد با چين در عصر جديد« منتشــر كرد.خبرگزاری رســمی دولت چين »شينهوا« در اين خصوص 
گزارش كرد، اين گزارش دولت چين برای تأكيد بر اين واقعيت منتشــر شــده است كه تايوان بخشی از چين است و 
عزم حزب كمونيســت چين )CPC( و مردم چين و تعهد آن ها به اتحاد ملی را نشــان دهد و بر موضع و سياست های 
حزب كمونيســت چين و دولت چين در عصر جديد تأكيد كند.طبق آن چه كه در اين گزارش آمده اســت، تايوان از 
زمان های قديم متعلق به چين بوده اســت و قطعنامه 2758 مجمع عمومی ســازمان ملل يك سند سياسی است كه 
اصل »چين واحد« را در بر می گيرد كه صالحيت قانونی آن جايی برای شــك و ترديد باقی نمی گذارد و در سراســر 
جهان به رسميت شناخته شده است.در گزارش دولت چين آمده است: »ما يك چين هستيم و تايوان بخشی از چين 
اســت. اين يك واقعيت غير قابل انکار اســت كه تاريخ و قانون آن را تأييد می كند. تايوان هرگز يك كشور نبوده است. 
وضعيت آن به عنوان بخشــی از چين تغيير ناپذير است«. همچنين وزارت امور خارجه چين هشدار داد هر طرفی كه 
اصل چين واحد را به چالش بکشــاند يا نقض كند مسئول ايجاد تنش در تنگه تايوان خواهد بود.در بيانيه وزارت امور 
خارجه چين آمده اســت: »ما به حمايت قاطعانه از اصل چين واحد و دفاع از تماميت ارضی چين در كنار جامعه بين 
المللــی ادامه خواهيم داد«.در ادامه بيانيه وزارت امور خارجه چين آمده اســت: »هر طرفی كه اصل چين واحد را به 
چالش بکشاند يا نقض كند مسئول ايجاد تنش در تنگه تايوان خواهد بود«. الزم به ذكر است كشتی های جنگی چين 
و تايوان به بهانه برگزاری رزمايش دريايی، در فاصله نزديك به خط ميانی تنگه تايوان مقابل يکديگر صف كشــيدند.
يك منبع آگاه در اين باره به خبرگزاری »رويترز« گفت: »حدود 20 كشتی نيروی دريايی چين و نيروی دريايی تايوان 

از صبح روز چهارشنبه در نزديکی خط ميانی تنگه تايوان مستقر شدند«.
سفير چين در استراليا نيز گفت پکن آماده اتحاد مسالمت آميز تايوان است اما در عين حال هشدار داد در صورت لزوم 
و اجبار از هر ابزار الزم در رابطه با اين جزيره استفاده خواهد كرد. »شيائو كيان« در سخنانی در باشگاه ملی مطبوعات، 
اصطالح حمله را رد كرد و گفت تايوان بايد به طور مسالمت آميز با چين متحد شود. اين ديپلمات چينی با اين حال، 
از رد استفاده از زور خودداری كرد و به خبرنگاران در كانبرا گفت: ما هرگز نمی توانيم گزينه استفاده از ابزارهای ديگر 

را رد كنيم، بنابراين در صورت لزوم، در صورت اجبار، آماده استفاده از همه ابزارهای الزم هستيم.

بلومبرگگزارشداد:

بحرانبزرگانرژیدراروپابهغذایمردمرسید
بلومبــرگ در مطلبی به بحران انرژی در اروپا و پيامد های آن بر ســبد غذايی خانواده ها پرداخته و عنوان می كند كه 
بحران انرژی موجب افزايش بهای مواد غذايی در انگليس شده و اين افزايش هزينه ها زندگی شهروندان را كه با بحران 

تامين هزينه های زندگی دست و پنجه نرم می كنند، تحت شعاع قرار داده است.
بانك انگليس پيش بينی می كند نرخ تورم )در اين كشــور( امســال به بيش از 13 درصد برسد. يك سوم خانواده های 
انگليسی قرار است بيش از ده درصد درآمد خود را صرف انرژی كنند و اكنون افزايش هزينه مواد غذايی موجب افزايش 
فقر شــده است.كانا هاگ رئيس بخش تحقيقات مواد غذايی می گويد شركت ها اكنون تنها در مورد افزايش بهای اقالم 
خام صحبت می كنند. فکر می كنم با افزايش بهای انرژی بدترين اتفاقات در راه است. زمستان تغيير دهنده بازی خواهد 
بود و هزينه ها احتماال افزايش خواهد يافت. چنين شــرايطی خبر از چشــم اندازی تاريك در آينده می دهد تا آنجا كه 
دولت ها مجبور به مداخله شده اند. اتحاديه اروپا هفته گذشته با بسته كمك 110 ميليون يورويی )112 ميليون دالری( 
برای حمايت از شــركت ها در بخش كشــاورزی موافقت كرد كه تحت تاثير افزايش قيمت انرژی، كود های شيميايی و 
ديگر مواد خام به علت جنگ در اوكراين قرار گرفته است. ديگر كشور ها نيز احتماال چنين شيوه ای را در پيش خواهند 
گرفت.يك مقام اتحاديه اروپا اعالم كرد بخش كشــاورزی به شــدت تحت تاثير افزايش قيمت انرژی و ساير هزينه ها به 
دنبال تهاجم نظامی روســيه به اوكراين و تحريم های مرتبط با آن قرار گرفته است. ما به همکاری نزديك با كشور های 
عضو اتحاديه اروپا برای تضمين اينکه اقدامات حمايتی می تواند به موقع، هماهنگ و موثر انجام شود، ادامه خواهيم داد.
چنانچه كمبود گاز طبيعی موجب ســهميه بندی اين محصول شــود، كارخانه های توليد مواد غذايی در سراسر اروپا 
مجبور به تعطيلی خواهند شد. آلمان پيشتر دومين بخش از يك طرح سه مرحله ای فوق العاده را تصويب كرده است. 
انگليس همچنين برنامه ای دارد كه شامل كاهش عرضه اقالم به كارخانه ها می شود و چنين سناريو هايی می تواند حتی 
منجر به افزايش بهای مواد غذايی شود. در اين ميان يك شركت دولتی در روسيه انتقال نفت به چند كشور در مركز 
اروپا كه وابسته به نفت روسيه هستند را متوقف كرد. منابع خبری گزارش داده اند انگليس در حال بررسی طرحی است 
كه ممکن اســت به خاموشی برق در اين كشور برای برخی صنايع و حتی خانوارها در بحبوحه سرمای زمستان منجر 
شود. در عرصه جنگی نيز خبر می رسد وزارت دفاع روسيه با اشاره به انهدام سه جنگنده اوكراينی در عرض يك روز، 
گفــت يکصد ملی گرا و 20 تجهيزات نظامی نيز در منطقه خاركيف ازبين رفت. همچنين رئيس جمهور اوكراين مدعی 
شد جنگ در اوكراين با كريمه آغاز شد و بايد با آزادسازی آن پايان يابد.يك مقام ارشد وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( 
برای نخستين بار تاييد كرد كه واشنگتن موشك های ضد تشعشع را كه برای شناسايی و نابودی سيستم های پدافند 

هوايی مجهز به رادار ساخته شده اند، به اوكراين ارسال كرده است.


