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جهان نما

دور جدید تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه روسیه

اعمال هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا 
علیه روسیه از روز پنج شنبه ۶ اکتبر الزم االجرا و 
آغاز شد. در این بسته، تحریم ها و محدودیت های 
تجاری جدیدی علیه روســیه اعمال شــده و بر 
فهرســت توقیــف دارایی ها و ممنوعیت ســفر 

مقامات روس افزوده شده است.
یورونیوز نوشت: اعمال هشتمین بسته تحریمی 
اتحادیه اروپا علیه روســیه از روز پنج شنبه ۶ اکتبر 
الزم االجرا و آغاز شــد. در این بســته، تحریم ها و 
محدودیت های تجاری جدیدی علیه روسیه اعمال 
شده و بر فهرست توقیف دارایی ها و ممنوعیت سفر 

مقامات روس افزوده شده است.
اتحادیه اروپا جدیدترین و هشتمین دور تحریم ها 
علیه روســیه را در واکنش به الحاق چهار اســتان 
اشــغالی اوکراین توسط مســکو به خاک روسیه، 
اعمال می کند.روسیه که در سال ۲۰۱۴ میالدی 
شبه جزیره کریمه اوکراین را به دنبال برگزاری یک 
همه پرسی ضمیمه خاک خود کرد اخیرا سناریوی 
مشابهی را در اســتان های دونتسک، لوهانسک، 
خرسون و زاپوریژیا تکرار و این مناطق اوکراین را به 

خاک خود ضمیمه کرد.
در هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه 
روسیه که با هدف افزایش فشار بر اقتصاد و تضعیف 
توانایی نظامی این کشور تنظیم شده است، در کنار 
اقدام های اقتصادی، محدودیت هایی علیه افراد و 
همچنین ایجاد مبنائی برای اعمال سقف قیمتی بر 

صادرات نفت روسیه وجود دارد.
در چارچوب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه 
اروپا علیه روسیه، از دســامبر ۲۰۲۲ انتقال نفت 
خام روســیه به کشــورهای ثالث از طریــق دریا، 
ارائه خدمــات فنی و تأمین مالی ایــن کار ممنوع 
خواهد بود. همچنیــن از فوریه ۲۰۲۳ انتقال تمام 
فرآورده های نفتی روسیه به کشورهای ثالث و ارائه 

خدمات فوق ممنوع خواهد بود.
بر اســاس تحریم هــا و محدودیت های جدید، 
معافیتی موســوم به »قیمت حداکثــری« برای 
انتقال نفت و محصوالت نفتی روسیه اعمال خواهد 
شد. از همین رو اگر نفت روســیه به مبلغ کمتر از 
سقف تعیین شــده به فروش برســد، برای انتقال 
آن خدمات مختلفی ارائه خواهد شد.تحریم های 
جدید همچنین ممنوعیت واردات کاالها از جمله 
محصوالت فوالدی، ســنگ ها و فلــزات گرانبها، 
پالستیک، منسوجات، چرم، سرامیک و سیگار از 
روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را گسترش 
داده اســت.محدودیت های صادراتی اضافی علیه 
مسکو، بخش دیگری از این بسته جدید تحریمی 
اتحادیــه اروپا را تشــکیل می دهنــد که هدفش 
»کاهش دسترسی روسیه به موارد نظامی، صنعتی 
و فناوری« است.بر اساس بســته جدید تحریمی 
اتحادیــه اروپا، فروش و تأمیــن تجهیزات نظامی 
و قطعــات یدکی آن ها به روســیه ممنوع اســت. 
ممنوعیت فــروش »مواد شــیمیایی، اقالم مورد 
استفاده در بخش هوانوردی و قطعات الکترونیکی 
خاص« بــه بخش دفاعــی و امنیتی روســیه، در 
هشتمین بســته تحریمی جدید اروپا علیه مسکو 
گنجانده شده است.بنا به هشتمین بسته تحریمی 
اتحادیه اروپا علیه روسیه، افرادی که تحریم های این 
اتحادیه علیه مسکو را نقض کنند یا روند دور زدن آن 
را تســهیل کنند، تحریم خواهند شد.بسته جدید 
تحریم های اتحادیه اروپــا همچنین ارائه خدمات 
مرتبط با کیف پول هــای ارزهای کریپتو متعلق به 
شهروندان و مؤسسات روسی بدون توجه به ارزش 
آن ها را ممنوع کرد.همچنین ارائه خدماتی از قبیل 
معماری، مهندســی، فناوری اطالعاتی و مشاوره 
حقوقی به روســیه نیز از جملــه محدودیت های 
مشمول هشتمین بسته تحریمی علیه این کشور 
اســت.در بخش دیگری از بســته جدید تحریمی 
اتحادیه اروپا علیه مسکو، برای ارائه خدمات اعم از 
مشاوره فناوری اطالعات، مشاوره حقوقی، معماری 
و مهندســی به دولت روسیه و اشــخاص حقوقی 

مستقر در این کشور محدودیت ایجاد شده است.
هشتمین بســته تحریمی اتحادیه اروپا علیه 
روســیه همچنین اتباع این اتحادیه را از پذیرش 
پست هایی در سازمان های تحت مالکیت یا کنترل 
دولت روسیه منع کرده است.اتحادیه اروپا با تأکید 
بر اینکه تحریم هایش علیه روسیه مؤثر خواهد بود، 
تضمین کرد که این تحریم ها بــر صادرات انرژی و 
محصوالت کشاورزی از روسیه به کشورهای ثالث، 

تأثیری نخواهد گذاشت.

از حدود ۱۰ روز پیــش تاکنون در 
شــبه جزیره کره اتفاقاتی رخ داده که 
نگران کننده است. منطقه ای که پس 
از جنــگ دو کره تاکنــون روزهای پر 
فراز و نشــیبی را تجربه کرده است اما 
حاال وضعیت به سمتی رفته که شاهد 
مرزبندی های جدیــد در این موقعیت 
اســتراتژیک هستیم. داســتان از این 
قرار است که ظهر روز ۲5 سپتامبر سال 
جاری میــالدی ارتش کــره جنوبی 
اعالم کرد که کره شمالی یک موشک 
بالســتیک کوتاه برد را درست قبل از 
ساعت ۷ صبح به وقت محلی از حوالی 
منطقه تائچون در پیونگ یانگ شلیک 
کرده و حدود ۶۰۰ کیلومتر )۳۷۳ مایل( 
در ارتفاع ۶۰ کیلومتری و سرعت 5 ماخ 
پرواز کرد. همان موقع کره شمالی سعی 
کرد همانند گذشته یک موضع مشخص 
اتخاذ نکند و به همین دلیل سئول اعالم 
کرد که پرتاب موشک بالستیک توسط 
کره شــمالی یک اقدام تحریک آمیز 
جدی اســت که صلح و امنیت شــبه 
جزیره کره و جامعه بین المللی را تهدید 
می کند. شاید برای بسیاری از مخاطبان، 
این اقدامات کره شــمالی و همچنین 
مواضعی که از سوی کره جنوبی گرفته 
می شــود چندان تعجب آور نباشد اما 
آنچه که اقدامات اخیر پیونگ یانگ را 
مهم جلوه می دهد، توالــی و تعدد این 
اقدامات توسط ارتش تحت فرمان کیم 
جونگ اون است. سه روز بعد یعنی در 
روز ۲8 ســپتامبر مجدداً کره شمالی 
دو موشک بالستیک کوتاه برد به سمت 
دریای شرقی شلیک کرد. این دو شلیک 
در حالی رخ داد که کاماال هریس، معاون 
رئیس جمهور ایاالت متحده قصد داشت 
در سفری به سئول، از منطقه غیرنظامی 
شده بین دو کره دیدن کند که این کار 
هم انجام شد و او عالوه به کره جنوبی به 
ژاپن هم سفر کرد. فردای آن روز یعنی 
در ۲9 سپتامبر خبرگزاری یونهاپ کره 
جنوبی به نقل از ارتش این کشور گزارش 
داد که کره شــمالی( برای دومین روز 

متوالی در بحبوحــه مانورهای دریایی 
واشنگتن – سئول، یک موشک دیگر 
از نوع میان برد شــلیک کرده است. در 
همان موقع بسیاری از تحلیلگران نظامی 
و امنیتی در شرق آسیا و همچنین در 
ایاالت متحده به این جمع بندی رسیده 
بودند که این شلیک ها تمام شده است 
و صرفاً کره شــمالی به دنبال نمایش 
قدرت علیه ایاالت متحده بوده اســت، 

اما متاســفانه این تحلیل غلــط از آب 
درآمد. دو روز بعــد یعنی در یکم اکتبر 
مجدداً ارتش کره جنوبی اعالم کرد که 
کره شمالی دو موشک بالستیک کوتاه 
برد را به ســمت دریا در سواحل شرقی 
شلیک کرد که چهارمین پرتاب پیونگ 
یانگ در یک هفته اخیر به شمار می آمد. 
گارد ســاحلی ژاپن نیز از دست کم دو 
آزمایش مشــکوک موشک بالستیک 
توســط پیونگ یانگ خبر داد و کمی 
بعد توشیرو اینو، وزیر دفاع ژاپن اعالم 
کرد که موشک های پرتاب شده ۴۰۰ 
و ۳5۰ کیلومتر پرواز کردنــد. در این 
میان باید متوجه بود که شــلیک های 
اخیر کره شمالی در نوع خود طی چند 
سال گذشته بی نظیر بوده است. توکیو 
اعالم کرده  بود که از طریق کانال های 
دیپلماتیک علیه کره شمالی اعتراض 
کرده اما نکته اینجاست که به باور مقامات 
ژاپن، احتماالً موشک های کره شمالی در 
یک »مسیر نامنظم« حرکت کردند که 

برای فرار از دفاع موشکی طراحی شده 
است. بر همین اســاس برای اولین بار 
شاهد چهار سری آزمایش طی یک هفته 
از سوی کره شــمالی بودیم و از سوی 
دیگر هم باید متوجه بود که مسیرهای 
پراکنــده این موشــک ها زمینه های 

نگرانی توکیو را فراهم آورده است. 

 هشدار عینی و عملی 
توکیو – واشنگتن 

آنچه در این میان ژاپن را نگران کرده 
است صرفاً چهار آزمایش مذکور نیست، 
بلکه پیونگ یانگ دست به اقدامی زد 
که تاکنون بی ســابقه بوده است. کره 
شمالی سه شــنبه هفته گذشته برابر 
با چهارم اکتبر، بــرای اولین بار ظرف 
پنج سال گذشــته به شلیک موشک 
بالستیکی پرداخت که از آسمان ژاپن 
عبور کرد. این اقدام باعث شــد دولت 
توکیو برای شهروندانش جهت رفتن 
به پناهگاه هشدار صادر کند و فعالیت 

قطارها در شمال این کشور را به حالت 
تعلیق درآورد. نکته اینجاست که این 
اولین موشــک کره شــمالی بود که از 
سال ۲۰۱۷ بر فراز ژاپن پرواز و چنین 
خط ســیری را دنبال می کرد. توکیو 
اعالم کرده که بــرد ۴۶۰۰ کیلومتری 
این موشــک احتماال می توانســت 
طوالنی ترین مســافت طی شده برای 
یک آزمایش موشــکی کره شمالی در 

تمام ادوار گذشته محسوب شود. اگر 
به صورت دقیق به تاریخ ها و اعداد توجه 
کنیم می بینیم که عمــاًل دنیا با اعداد 
و ارقام و رفتار جدیدی از کره شــمالی 
روبرو اســت. رفتاری کــه حاال به یک 
نوع تهدید چند ضلعی تبدیل شده که 
عامل محرک آن بدون شــک چین و 
سپس روسیه هستند. در این بین فومیو 
کیشیدا، نخست وزیر ژاپن اعالم کرد 
که کشورش به دنبال حل وفصل جامع 
نگرانی های برجســته از جمله ربودن 
شهروندان ژاپنی توسط سرویس های 
ویژه کره شمالی، فعالیت های موشکی و 
هسته ای پیونگ یانگ بوده و می خواهند 
گذشته تلخ خود را کنار گذاشته و روابط 
دیپلماتیک میان ژاپن و کره شــمالی 
را عادی سازی کنند که نشان از تاکید 
توکیو بــر حل این منازعــه به صورت 
دیپلماتیک دارد اما در اردوگاه غرب این 
اقدامات پیونگ یانگ به صورت دیگری 
معنا می شــود. یک روز بعد یعنی در 
پنجم اکتبر و پس از اینکه کره شمالی 
موشکش را از آســمان ژاپن عبور داد، 
ارتش آمریکا و کره جنوبی چهار موشک 
زمین به زمین به ســمت دریای ژاپن 
شلیک کردند تا به حاکم پیونگ یانگ 
اعالم کنند که نه تنهــا ژاپن در این راه 
تنها نیست، بلکه واشنگتن زیرگوش 
کره شــمالی در حال حمایت آشکار 
از ســئول و ژاپن خواهد بود. ساعاتی 
پس از این شــلیک ها، ستاد مشترک 
ارتــش کره جنوبی اعالم کــرد که ناو 
هواپیمابر یو.اس.اس رونالد ریگان که 
به دنبال مانور دریایی مشترک آمریکا، 
کره جنوبی و ژاپن در هفته گذشــته 
شبه جزیره کره را ترک کرده بود، مجدداً 
به دریای شرقی بازگشته است. در این 
راستا اما روز پنجشــنبه گذشته برابر 
با ششــم اکتبر، مجدداً کره شمالی دو 
موشک بالستیک به سمت آسمان ژاپن 
شلیک کرد و در مقابل مجلس مشاوران 
ژاپن قطعنامه ای را در باب محکومیت 

اقدامات کره شمالی به تصویب رساند. 
این تنــش بدون شــک یکــی از 
بی سابقه ترین ها به شمار می رود، چراکه 
روز پنجشــنبه ۱۲جت جنگنده کره 
شمالی با آرایش خاصی به پرواز درآمدند 
و رزمایش های شلیک هوا به زمین برگزار 
کردند که این موضوع را در اصل باید پاسخ 
غیرمستقیم چین به آمریکا دانست که از 
چند ماه پیش به  دنبال آزار پکن از ناحیه 

تایوان برآمده است. 

  آمریکا، ژاپن وکره جنوبی به تحرکات جدید کره شمالی واکنش نظامی – سیاسی نشان دادند؛

هماهنگیبرایکنترلموشکبازیپیونگیانگ

به رغم آنکه نخست وزیر ژاپن 
اعالم کرده کشورش به دنبال 

حل وفصل جامع نگرانی ها 
میان توکیو و پیونگ یانگ 

است، اما تحرکات کره شمالی 
به سمتی رفته که تاکنون 
نظیر آن را ندیده ایم و این 
دلیلی ندارد جز تحریک 

آشکار چینی ها

شلیک چهار موشک زمین 
به زمین به سمت دریای 

ژاپن از سوی ارتش آمریکا 
و کره جنوبی برای این انجام 

شد که این دو کشور به 
حاکم پیونگ یانگ اعالم 
کنند واشنگتن زیرگوش 

کره شمالی در حال حمایت 
آشکار از سئول و ژاپن است

فرشاد گلزاری

اتحادیــه اروپا در مــاه جاری میــالدی، »هیاتی 
غیرنظامــی« را برای کمک به ترســیم مــرز میان 

ارمنستان و آذربایجان، به ایروان اعزام می کند.
به گــزارش ایلنــا بــه نقــل از فرانــس ۲۴، بر 
اســاس بیانیه  مشــترکی که پس از دیــدار »نیکول 
پاشینیان«، نخست وزیر ارمنستان، »الهام علی اف« 
رئیس جمهــوری آذربایجان، »امانوئــل ماکرون« 
رئیس جمهوری فرانســه و »شــارل میشل« رئیس 
شورای اروپا در پراگ صادر شد، اتحادیه اروپا »هیاتی 
غیرنظامی« را برای کمک به ترسیم مرز میان ارمنستان 
و آذربایجان، به ایروان اعزام می کند. این ماموریت در ماه 
جاری میالدی آغاز شده و به مدت حداکثر دو ماه ادامه 
خواهد داشــت. در این بیانیه آمده است: »ارمنستان 

موافقت کرد که ماموریت هیات اتحادیه اروپا در مرز 
این کشور با آذربایجان را تسهیل کند. آذربایجان نیز 
همکاری با این هیات را پذیرفته است«. در ادامه تاکید 
شده اســت که هدف این ماموریت، »ایجاد اعتماد و 

کمک به کمیسیون های مرزی« است.

در نشست پراگ توافق شد؛

اعزام هیات اروپایی به ارمنستان برای ترسیم مرز با آذربایجان

رئیس جمهوری آمریکا گفت: تهدید پوتین برای استفاده 
از ســالح هســته ای تاکتیکی یا ســالح های بیولوژیکی یا 
شیمیایی در ادامه تهاجم به اوکراین واقعی است و »شوخی 

نمی کند.«
به گزارش یورونیوز، جو بایدن، این برآورد را دارد که تهدید 
پوتین واقعی است چرا که از نظر رئیس جمهوری آمریکا ارتش 
او به طور قابل توجهی ضعیف عمل می کند.وی روز پنجشنبه 
هشــت اکتبر )۱5 مهر( در مراســم جمع آوری کمک های 
مالی حزب دموکرات در نیویورک تصریح کرد: جهان برای 
نخستین بار پس از جنگ سرد در معرض خطر »آرماگدون« 
)آخرالزمان( هسته ای قرار دارد.بایدن با اشاره به دوران جان 
اف کندی، رئیس جمهوری اســبق آمریکا گفت: »از زمان 
کندی و بحران موشکی کوبا در ســال ۱9۶۲ با چشم انداز 
آرماگدون )آخرالزمان( مواجه نبودیم.«کارشناسان معتقدند 
که اگر پوتین بخواهد از سالح هسته ای استفاده کند احتماال 
از سالح های هسته ای تاکتیکی استفاده می کند که از نظر بار 
انفجاری کوچکتر از یک سالح هسته ای استراتژیک است. 

اما واشنگتن بر این باور اســت که حتی یک حمله هسته ای 
تاکتیکی می تواند آتش ســوزی گســترده تری ایجاد کند.

مقامات آمریکایی ماه ها درباره احتمال اســتفاده روسیه از 
سالح های کشتار جمعی در اوکراین هشدار داده اند زیرا این 
کشور با یکسری شکست های اســتراتژیک در میدان نبرد 
مواجه شده  است. اظهارات بایدن شدیدترین هشداری بود 
که دولت ایاالت متحده تاکنون درباره خطرات هسته ای بیان 
کرده است.با این حال هنوز مشخص نیست که آیا بایدن به 

ارزیابی جدیدی از نیات روسیه اشاره می کند یا خیر. 

بایدن: تهدید هسته ای پوتین، واقعی است؛ شوخی نمی کند
خبر

رئیس جمهوری ترکیه گفت که »وقتی زمانش فرا 
برسد«، امکان دیدار با همتای سوری وی وجود دارد.

به گزارش ایلنا بــه نقل از تی آر تــی، »رجب طیب 
اردوغان« افزود: »وقتی که زمانش فرا رسید، می توانیم در 
مسیر دیدار با رئیس جمهور سوریه گام برداریم. در حال 

حاضر، مذاکرات در سطح پایین در حال انجام است«.
 رئیس جمهــور ترکیه کــه طی یــک کنفرانس 
مطبوعاتــی در پراگ صحبت می کرد، بــا بیان این که 
تحوالت جهان نشان دهنده این واقعیت است که ترکیه 
کشوری کلیدی برای اتحادیه اروپا و منطقه اروپا است، 
گفت: »می بینیم که برخی کشــورهای عضو اتحادیه 
به جای همکاری و روابط حســن همجواری با ترکیه، 
تنش ها را تشدید می کنند. در اینجا می خواهم به یک 
نکته اشــاره کنم؛ ترکیه به حاکمیت، خاک، حقوق و 
قوانین هیچ کشوری چشم ندوخته است. ما فقط برای 
حفظ منافع کشورمان و ترک های قبرس می جنگیم. ما 
نمی خواهیم با هیچ کس، با هیچ یک از همسایگان خود 

تنش داشته باشیم. ما بارها اعالم کرده ایم که می خواهیم 
مشکالت مدیترانه شــرقی و دریای اژه را در چارچوب 
قوانین بین المللی حل کنیم. برای یک راه حل دائمی، 
حقایق در جزیره قبرس باید پذیرفته شود«. وی با انتقاد 
از رویکردهای مقام های یونان گفت: »سیاست های آنها 
بر پایه دروغ بنا شده اســت، هیچ صداقتی در آن وجود 
ندارد. آنها در جایی که باید باشند، نیستند. ما نیز چیزی 
برای گفت وگو با یونان نداریم، امیدوارم به مرور فرصتی 

برای دیدار پیش بیاید«.

خبر

اردوغان: زمانش فرا برسد، با بشار اسد  دیدار می کنم

جایزه صلــح نوبل ســال ۲۰۲۲ میــالدی که در 
کنفرانس خبری کمیته انتخــاب جایزه نوبل صلح در 
اسلو پایتخت نروژ اعالم شــد، به یک فرد و دو سازمان 

حقوق بشری تعلق گرفت.
برندگان امسال این جایزه آلس بیالیاتسکی، یک مدافع 
حقوق بشر از بالروس و سازمان حقوق بشر مموریال روسیه 
و سازمان حقوق بشری آزادی های مدنی اوکراین، هستند.

بریت ریس اندرسن، رئیس کمیته انتخاب جایزه صلح 
نوبل معتقد است که »برندگان به خاطر تالش در حمایت 

از حقوق شهروندی« فعالیت کرده اند.
به گفته وی برندگان اهمیت »حــق انتقاد از قدرت و 

حمایت از حقوق اساسی شهروندان« را نشان داده اند.
در بیانیه اعالم برندگان امســال آمده اســت که آنها 

»قهرمانان برجسته حقوق بشر، دموکراسی و همزیستی 
مسالمت آمیز« در بالروس، روسیه و اوکراین هستند.این 
جایزه دارای اعتبار قابل توجهی در صحنه بین المللی است 
و برندگان جایزه به مبلغ ۱۰ میلیون کرون سوئد که معادل 

89۷ هزار دالر خواهد بود را دریافت می کنند.

تعلق جایزه به یک فرد و دو سازمان حقوق بشری 

برندگان صلح نوبل اعالم شدند


