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نرمش  شی جین پینگ 
در برابر مداخله جویی امریکا

این اتفاقی نادر است که دو مقام ارشد امریکا در مدتی کوتاه با رهبر 
چین دیدار کنند اما این اتفاق به واسطه دو نشست، یکی در اندونزی 
و دیگ��ری در تایلند و ب��ه فاصله پن��ج روز افتاد. ش��ی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین، در 14 نوامبر با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، 
در اندونزی دیدار داش��ت و حاال هم دیداری با کاماال هریس، معاون 
بایدن، در تایلند داشته اس��ت. هرچند که هر دو دیدار کوتاه بودند و 
ش��اید هم نه چندان گرم و صمیمانه، اما این دو دیدار با توجه به اوج 
گرفتن تنش های اخیر بر سر جزیره تایوان و لفاظی های تند دو طرف 
در روز    ها و ماه ه��ای اخیر، اهمیت خاصی دارد. ع��اوه بر این، دیدار 
جین پینگ با دو مقام ارشد امریکا پیام     هایی نیز به کشورهای منطقه 

می دهد که در تعامل آینده پکن با آنها اهمیت دارد. 
قبل از هر چیز، باید توجه داش��ت که »ش��ی« کمتر از یک ماه قبل 
برای سومین بار از س��وی حزب کمونیس��م به عنوان رئیس جمهور 
چین انتخاب شد و از این جهت، اقدامات چند روز گذشته وی را باید 
نخس��تین گام های او در این س��ومین دوره ارزیابی کرد. او برخاف 
غیبت طوالنی مدت قبل از مجامع و نشست های بین المللی، طی این 
چند روز در دو نشست مهم شرکت کرد؛ اول نشست گروه 20 در بالی 
اندونزی و دوم اجاس ساالنه همکاری های اقتصادی آسیا-پاسیفیک 
مش��هور به اپک در بانکوک، پایتخت تایلند. »شی« با حضور در این 
دو نشست نه تنها غیبت طوالنی مدت خود را جبران کرد بلکه نشان 
داد که برخاف تفسیر رس��انه های غربی حاضر است با امریکا مسیر 
دیپلماس��ی را طی کند تا اینکه همانند واشنگتن به دنبال رویارویی 
باشد. در واقع، جین پینگ با این کار سعی داشته آن تصوری را در هم 
بشکند که رسانه     ها از او به عنوان فردی ناسیونالیست و سرسخت به 
تصویر کشیده اند و به جای این، تاش می کند نشان دهد اهل تعامل 
است. به همین دلیل است که ش��ی جین پینگ دیدارش با بایدن را 
»س��ازنده و راهبردی « توصیف کرده بود و گفته بود که »این دیدار 
اهمیت راهبری مهمی برای مرحله بعدی روابط چین و ایاالت متحده 

داشت.«
با این حال، به نظر می رسدکه هر دو اقدام »شی« بی توجه به همسایگان 
چین به خصوص کشورهای حاشیه دریای جنوبی چین نبود. برخی از 
این کشور    ها مثل اندونزی در گروه 20 عضویت دارند و تقریباً همه آنها 
در اپک، و حضور »شی« در این دو نشست فرصتی را برای او فراهم کرد 
تا در سومین دور از ریاست جمهوری ا ش، با رهبران این کشور    ها دیدار 
داشته باش��د. پیام او در این دیدار    ها »همزیستی صلح آمیز و توسعه 
مشترک با تمامی کشور    ها برمبنای احترام، برابری و مزایای متقابل« 
بود. به گفته درو تامپسون، محقق ارشد در دانشکده سیاست عمومی 
لی کوآن یو دانشگاه ملی سنگاپور، »حضور مجدد شی جین پینگ در 
عرصه جهانی پس از قرنطینه در چین برای بیش از دو سال در جریان 
پاندمی کرونا، برای بسیاری از کشور    هایی که به دنبال برقراری ارتباط 
با باال    ترین و شاید تنها تصمیم گیرنده در چین بودند، اطمینان بخش 
بود.« در واقع، این حضور را باید در مقابل مداخله جویی     هایی دانست 
که امریکا در این منطقه دنبال می کند تا با تحریک کشورهای حاشیه 
دریای جنوبی چین و تشدید اختاف و به خصوص اختافات ارضی 
آنها با پکن، برای تقابل ب��ا چین از میان آنها یارگی��ری کند. ناوگان 
هفتم نیروی دریایی امریکا در آب های این دریا نماد روش��نی از این 
مداخله جویی است و جین پینگ با توجه به این رویه امریکا است که 
سعی می کند از اجاس     هایی مثل دو اجاس اخیر و دیدار با رهبران 
منطقه، به سمت آرام کردن اوضاع و تعامل بیشتر با کشورهای منطقه 
پیش برود. برای نمونه، فردیناند مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین، با 
وجود اینکه روابط دیرینه و استراتژیکی با امریکا دارد اما از تمایل به 
همکاری با پک��ن گفته و جین پینگ هم به او گفته که هر دو کش��ور 
باید در مورد دریای جنوبی چین »رایزنی های دوستانه« خود را ادامه 
دهند. به این ترتیب، شی جین پینگ در سومین دور ریاست جمهوری 
خود به دنبال آرام کردن روابطش با امریکا و کشورهای همسایه چین 
است تا اینکه اجازه ندهد امریکا با مداخله جویی     ها و تنش آفرینی های 

خود اوضاع منطقه را از دست او خارج کند. 
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 دیدار کوتاه نفر دوم دولت بایدن با رئیس جمهور چین
کاخ سفید اعام کرد که »کاماال هریس« معاون رئیس جمهور امریکا 
با رئیس جمهور چین در حاش��یه نشس��ت »اَپِک « در تایلند دیدار 
کوتاهی برقرار کرد.  به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام کاخ سفید 
اعام کرد که معاون رئیس جمهور امریکا در حاشیه نشست »اَپِک « با 
رئیس جمهور چین »دیداری کوتاه « برقرار کرد. در بیانیه  کاخ سفید 
در توضیح این دیدار آمده اس��ت: »معاون رئیس جمهور )امریکا( به 
پیامی کلیدی اشاره کرد که رئیس جمهور بایدن در دیدار 14 نوامبر 
خود با رئیس جمهور چین تأکید داش��ت و آن اینکه ما باید خطوط 
ارتباطی باز را حفظ کنیم تا رقابت بین کش��ورهای مان را مسئوالنه 

مدیریت کنیم.«
-----------------------------------------------------
  انتقاد حکمتیار از عدم حضور نماینده طالبان در نشس�ت 

مسکو
رهبر حزب اسامی افغانستان ضمن انتقاد از عدم حضور نماینده 
طالبان در نشست مسکو تأکید کرد که تنها راه حل مشکل افغانستان 
آغاز گفت وگوهای ملی است.  به گزارش فارس، گلبدین حکمتیار 
با اعام اینکه نشست مس��کو در حالی با حضور نمایندگان حدود 
100 کشور مهم و متأثر از وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان از 
جمله تمامی همس��ایگان برگزار ش��د که نماینده ای از افغانستان 
در آن دعوت نش��ده بود، افزود: »همان گونه ک��ه انتظار می رفت، 
این نشس��ت و اطاعیه ای که صادر کرد و سخنرانی هایی که از آن 
شنیده شد، پیام  خوبی برای افغان     ها نداشت.« وی تصریح کرد: »در 
نشست های قبلی که در این چند سال به میزبانی و ابتکار مسکو دایر 
شده بود، هیئت های طالبان نه تنها در آن شرکت کرده، بلکه طرف 
اصلی در مذاکرات بودند اما در این نشست یا مسکو خود نخواسته 
در مورد افغانستان سیاستش را تغییر دهد یا به خواست برخی از 
کشورهای دیگر تمکین کرده و از دعوت هیئت افغانی به این نشست 

خودداری ورزید.«
-----------------------------------------------------
  مأموری�ت جدی�د متهم ردی�ف اول پرونده خاش�قجی در 

عربستان
مخالفان س��عودی از تغییر مسئول ارتش س��ایبری و واحد سرکوب 
رسانه ای عربستان سعودی که متهم ردیف اول پرونده ترور خاشقجی 
نیز بود و واگذاری مأموریتی جدی��د و محرمانه به او خبر دادند.  منابع 
رسانه ای مخالف رژیم سعودی از برکناری »سعود القحطانی« مسئول 
ارتش سایبری و واحد سرکوب رس��انه ای عربستان از تمامی مناصب 
و مأموریت های��ش خبر دادند. حس��اب کارب��ری »العهدالجدید « در 
توئیتر متعلق به مخالفان رژیم س��عودی، با انتشار این خبر نوشت که 
به القحطانی مأموریت جدیدی داده ش��ده است. این حساب کاربری، 
همچنین افزود: »القحطانی وقف مدیری��ت کارهای کثیف و به دور از 
توجه خواهد ش��د و » حمود بن بداح المریخی « مش��اور در امور دربار 
با رتبه وزیر جایگزین او در مدیریت ارتش سایبری و هدایت و کنترل 

رسانه های سعودی خواهد شد.«

ترکیه برای عملیات علیه پ.ک.ک
 در عراق و سوریه آماده می شود 

در پی حمله تروریستی در اس�تانبول که به کشته و زخمی شدن 
چندین نفر منجر ش�د، مقامات ترکیه برای انجام عملیاتی جدید 
علیه گ�روه تروریس�تی پ.ک.ک آم�اده می ش�وند و امریکا هم 
تلویحًا این مس�ئله را تأیید کرده و به ش�هروندان خ�ود در مورد 
احتمال عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق هشدار داده است. 
وزیر خارجه ترکیه روز       شنبه در سخنانی بر ادامه عملیات نظامی این کشور 
در سوریه و عراق تأکید کرد. به گزارش شبکه الحدث، مولود چاووش اوغلو 
در بازدید از خیابان استقال استانبول، در پاسخ به سؤالی درباره نوع واکنش 
ترکیه به انفجار میدان تقس��یم گفت، عملیات نظامی در شرق سوریه و 
در عراق متوقف نش��ده اس��ت. چاووش اوغلو افزود: »به هدف قرار دادن 
تروریست      ها در هر جایی که باش��ند، ادامه خواهیم داد. ارتش، اطاعات، 
گارد مرزی و نیرو های امنیتی هر کاری الزم باش��د، انجام خواهند داد و 
عملیات ویژه یا حمله علیه حزب کارگران کردس��تان و یگان های مدافع 
خلق و گروه داعش اجرا خواهند کرد.« طی روز های اخیر یکی از مقامات 
ترکیه در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفته بود نیرو های مسلح ترکیه 
پس از عملیات در عراق نظر خود را معطوف به شمال سوریه خواهند کرد. 
این مقام مس��ئول ترکیه ای همچنین ضمن غیرقبول دانستن حمات 
تروریستی داعش و پ.ک.ک در ترکیه گفته بود آنکارا به هر شکلی که شده 
مرز های جنوبی خود را از وجود نیرو های تروریستی پاکسازی خواهد کرد. 
سرکنسولگری امریکا در اربیل در پایگاه اینترنتی خود با اعام اینکه احتمال 
می رود نیرو های مسلح ترکیه در روز های آینده در عراق و سوریه دست به 
عملیات برون مرزی بزنند، به شهروندان خود هشدار داد از مناطق مرزی 
دوری کرده و از حضور در محل های پر رفت و آمد در ترکیه اجتناب کنند. 
سرکنسولگری امریکا در این اطاعیه همچنین از شهروندان خود خواست 
اخبار را پیوسته پیگیری کنند و حتی االمکان سعی کنند هویت خود را 
برما نکنند. هشدار امریکا به شهروندانش در حالی است که سلیمان سویلو، 
وزیر کشور ترکیه هم طی اظهاراتی حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( را 

یکی از تشکیات سازمان اطاعات امریکا عنوان کرد. 

سيدرحيمنعمتی

 وزیر خارج�ه عمان به تهران آمد؛ س�فری که 
ب�ا فاصله ای کوت�اه از قطعنامه ش�ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران انجام 
می ش�ود. وزیر خارج�ه در مالقات ب�ا همتای 
عمانی، بدون اش�اره ب�ه جزئی�ات، وعده کرد 
که ایران در پاس�خ ب�ه قطعنامه ض�د ایرانی، 
اقدام »متقاب�ل« و »مؤثر « انج�ام خواهد داد. 

عمانی     ه��ا در تهران، به عن��وان حامان پیام های 
خارجی و کانال های محرمانه شناخته می شوند. 
اواسط مرداد 1388، در کش��اکش فتنه، پادشاه 
عمان به ته��ران آمد و ماقات     های��ی در باال     ترین 
رده ه��ای سیاس��ی انج��ام داد. بعد     ها فاش ش��د 
که س��لطان قاب��وس حامل پی��ام ب��اراک اوباما، 
رئیس جمهور وقت امریکا اس��ت و طی چند ماه، 
دست کم دو نامه به ایران نوشته ش��د. دیروز هم 
»س��ید بدر البوس��عیدی« وزیر خارجه عمان به 
تهران آم��د؛ در میانه اغتشاش��ات و دو روز بعد از 
صدور قطعنام��ه آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
علیه ایران . امریکایی     ها صراحتاً از چیزی که آن را 
»اعتراضات مردمی « نامیده اند، حمایت کرده اند. 
حتی جو بایدن، رئیس جمهور در یک تغییر جهت 
ملموس از رؤسای جمهور قبلی گفت که »ایران را 
آزاد می کنیم«، جمله ای که البته شورای امنیت 
ملی کاخ س��فید آن را تلویحاً پس گرفت. با وجود 
حمایت  ها، آنها نگران توس��عه برنامه هس��ته ای 
ایران هستند. ایران فروردین ماه سال قبل، سطح 
غنی سازی را به 60 درصد رساند و محمد اسامی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی هم 16 خردادماه 1401 
گفت که تصمیم غنی سازی اورانیوم 90 درصدی 
منوط به تصمیمات مسئوالن مربوطه است. با این 

حال، امریکایی     ها که تازه از انتخابات فارغ شده اند، 
نگرانند فشارهای بیشتر در شرایطی که مذاکرات 
برجام متوقف ش��ده، تصمیم گیرندگان ایرانی را 
متقاعد کند غنی س��ازی 90 درص��دی را هم در 
دستور کار قرار دهند. گزارش فوریه 2022 جامعه 
اطاعاتی امریکا از تهدید های جهانی ارزیابی کرده 
است: » اگر تهران شاهد تسکین تحریم     ها نباشد ، 
مقام��ات ایرانی احتم��االً غنی س��ازی اورانیوم تا 

90درصد را بررسی خواهند کرد.«
  این حوادث برای فشار است

ب��ا قطعنام��ه ای ک��ه آژانس آخ��ر هفت��ه قبل با 
صحنه گردانی امریکا و سه دولت اروپایی علیه ایران 
صادر کرد و زمزمه     هایی هم درباره ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده، نگرانی 
دولت بایدن این است که افزایش سطح غنی سازی 
بخشی از دستور کار مقام های ایرانی باشد. در حالی 
که میخائیل اولیان��وف، نماینده روس��یه در وین، 
قطعنامه  شورای حکام را »بسیار نابهنگام« توصیف 
کرده و گفته که ادامه سنگ اندازی دولت امریکا برای 
رسیدن به توافق در مذاکرات برجام، علت تصویب 
شورای حکام است، س��فر »سید بدر البوسعیدی« 
وزیر خارجه عمان به تهران را بایستی بازتاب نگرانی 
امریکا از تصمیم ایران برای گسترش برنامه هسته ای 
نگاه کرد. اینکه در مذاکرات » البوسعیدی« در تهران 
چه صحبت هایی، بیان یا اینکه چه پیام     هایی از کدام 
طرف     ها رد و بدل شده، مشخص نیست ولی حسین 
امیرعبداللهی��ان، وزیر خارجه، صب��ح دیروز اقدام 
هفته قبل آژان��س را»غیرس��ازنده « خواند و وعده 
کرد که ایران در عین پایبندی به حقوق بین الملل 
و تعهدات بین الملل��ی خودش، »اق��دام متقابل و 
مؤثر«  انجام خواهد داد. امیرعبداللهیان به اقدام » 

غیرسازنده « آژانس اشاره کرده، در حالی که به گفته 
او »دو هفته پیش هیئتی متشکل از مقامات وزارت 
امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کرده 
و درباره همکاری نیرومندتر ای��ران و آژانس توافق 
کردند و دیدار س��ازنده ای را با آقای رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس انجام دادند. « وزیر خارجه که بعد از 
ماقات با همتای عمانی صحبت می کرد، گفت:»به 
یک باره در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و 
همچنین اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاست 
به شدت ریاکارانه این روزهای ایاالت متحده امریکا 
قطعنام��ه ای را علیه ایران روی میز گذاش��ته و بار 
دیگر از آژانس سوءاستفاده سیاسی کردند.« رئیس 
دستگاه دیپلماسی از چیزی که آن را »تاش های 
سازنده سلطنت عمان در کمک به رفع تحریم های 
ناعادالنه علیه جمهوری اسامی ایران « خواند، تشکر 
و تأکید کرده است: » تاش های عمان برای رسیدن 
به گام های نهایی توافق را ارج می نهیم.« وزیر خارجه 
همچنین به اغتشاشات اشاره کرده و گفته است: » 
در روز     ها و هفته های گذشته دشمنان ایران با سوء 
اس��تفاده از احساس��ات پاک مردم ت��اش کردند 
وضعیت و محیط داخلی ای��ران را تحت تأثیر قرار 
دهند و تا جایی پیش رفتند که حمات تروریستی 
در شیراز و ایذه باعث شهادت جمعی از هموطنان 
ش��د.«  او تأکید کرد که تهران این ح��وادث را » در 
راستای فشار حداکثری امریکا و سه کشور اروپایی 

علیه مردم ایران « می داند. 
 برجام مرده؟ نمرده؟!

اینکه آیا وضعیت کنونی می تواند به احیای مجدد 
برجام منتج ش��ود یا نه، مشخص نیس��ت. فرزان 
ندیمی، یکی از همکاران مؤسسه واشنگتن، معتقد 
است که برجام » اساساً مرده است«. علی واعظ، مدیر 

امور ایران و مشاور ارشد گروه بین المللی بحران، نیز 
می گوید: »تصور اینکه بتوان تواف��ق را بازگرداند، 
سخت اس��ت.« اما مارک فیتزپاتریک، از مؤسسه 
بین المللی برای مطالعات استراتژیک می گوید: »در 
حالی که برجام در کمای عمیق است، هنوز مرده 
نیس��ت، حداقل هیچ یک از طرفین نمی خواهند 
آن را مرده اعام کنند، ام��ری که به منزله اعتراف 
به شکست سیاست خارجی است.« یک دیپلمات 
اروپای��ی در گفت وگو با فارین پالیس��ی به ش��رط 
ناشناس ماندن گفته که انتظار دارد تهران به سمت 
س��اخت س��اح برود، یا حداقل آماده باشد که در 
صورت بی نتیجه ماندن تاش     ها برای احیای توافق، 
به سرعت آن را بس��ازد ، گزینه ای که البته رهبران 

تهران آن را به کلی رد کرده اند. 
علی واعظ اما معتقد اس��ت که اگر ای��ران به این 
س��مت برود، ای��االت متح��ده را ب��ا دو انتخاب 
ناخوشایند می گذارد؛ »یادگیری زندگی با بمب 
ایرانی یا بمباران ایران«. الی گرانمایه از ش��ورای 
روابط خارجی اتحادیه اروپا می گوید: »در جامعه 
اطاعاتی ایاالت متحده به طور گس��ترده ای این 
باور وجود ندارد که ایران از پیش تصمیم به ساخت 
س��اح گرفته باش��د ولی برخی کارشناسانی که 
فارین پالیس��ی با آنها صحبت کرده، گفته اند که 
اگر برجام رسماً از هم پاشید، این احتمال به شدت 
افزایش می یاب��د. فیتزپاتری��ک افزایش فعالیت 
هسته ای ایران را محتمل می داند: »ایران به تولید 
اورانیوم با غنای باال، به کارگیری سانتریفیوژهای 
پیش��رفته تر و مح��دود ک��ردن نظ��ارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد و در عین 
حال به توافق پادمانی که قبل از برجام است، پایبند 

خواهد ماند.«

 حامد خبیری
  گزارش  یک

کیم:باسالحاتمیبهتهدیداتمیامریکاپاسخمیدهیم
کره شمالی همزمان با آزمایش های پی درپی 
موش�کی برای نش�ان دادن آمادگی خود در 
مقابل امریکا و متحدانش ب�ه جنگ لفظی با 
مقامات واش�نگتن روی آورده اس�ت و رهبر 
کره ش�مالی در تازه       تری�ن موضع گیری خود 
حین نظارت بر ش�لیک موش�ک بالس�تیک 
قاره پیم�ای »هواس�ونگ-1۷«، ب�ه امری�کا 
هش�دار داد تهدیدهای اتمی را با تسلیحات 
اتم�ی و تقاب�ل را ب�ا تقابل پاس�خ می دهند. 

تنش      ها بین کره شمالی با امریکا و متحدانش هر 
روز ابعاد جدیدی به خ��ود می گیرد و مقامات دو 
طرف همدیگر را به اس��تفاده از گزینه نظامی در 
صورت لزوم تهدید می کنند. کی��م جونگ اون، 
رهبر کره شمالی که از امریکا برای بازگشت به میز 
مذاکرات و لغو تحریم      ها ناامید شده است، سعی 
دارد به تنه��ا برگ برنده خود ک��ه »بمب اتمی « 
است متمرکز شود تا از این طریق از تنش آفرینی 
دشمنان در ش��به جزیره کره ممانعت کند. کیم 
روز        ش��نبه در تازه       ترین اظهارات خود بار دیگر به 
امریکا هش��دار داد که هرگونه تهدید نظامی را با 
واکنش قاطع اتمی پاسخ می دهند. رسانه دولتی 
کره ش��مالی روز        ش��نبه گزارش داد که کیم این 
اظهارات را حین نظارت بر شلیک موشک بالستیک 
قاره پیمای »هواسونگ-1۷ « مطرح کرده است. 
رهبر کره ش��مالی نیز حین نظارت بر این پرتاب 
گفت که شلیک موشک قاره پیما، وجود ظرفیت 
قابل اتکا و قدرتمند در کش��ورش ب��رای مقابله 
با هر نوع تهدید اتمی را نش��ان داد. کیم هشدار 
داد: »اگر دش��منان به تهدید علیه کره شمالی با 

معرف��ی ابزاره��ای تهاجمی اتمی ادام��ه دهند، 
دولت و حزب ما هم قاطعانه، تهدیدهای اتمی را 
با تسلیحات و تقابل را با تقابل پاسخ می دهند. به 
نوشته خبرگزاری »یونهاپ «، موشک بالستیک 
کره شمالی که از فرودگاه بین المللی پیونگ یانگ 
شلیک شد،  999 کیلومتر مسافت را در آسمان به 
ارتفاع 6 هزار کیلومتری طی کرد. در این گزارش 
 آمده است: »این شلیک آزمایشی، قابل اتکا بودن 
سامانه های تس��لیحاتی راهبردی بزرگ و جدید 
کره شمالی و عملکرد رزمی قدرتمند آن را نشان 
داد. پیش از این، »یون سوک یول « رئیس جمهور 
کره جنوبی با درخواس��ت از جامع��ه بین المللی 
برای اعمال شدید      ترین تحریم       ها بر پیونگ یانگ، 

خواستار تقویت بازدارندگی در برابر موشک های 
کره ش��مالی ش��ده بود. در روزهای اخیر مقامات 
ژاپنی و ک��ره ای اعام کردند که کره ش��مالی به 
موشک های بالستیک برد بلند10هزار کیلومتری 
دست پیدا کرده است که می تواند خاک امریکا را 

مورد هدف قرار دهد.
 کره ش��مالی دو ماه پیش نیز قان��ون حمله اتمی 
پیشدستانه را تصویب کرد تا به امریکا هشدار دهد 
که در صورت احس��اس خطر حتی ممکن است 
به اقدامی پیشدستانه متوس��ل شود. در ماه های 
اخیر امریکا و کره جنوبی رزمایش های زیادی را 
در ش��به جزیره کره برگزار کردند که واکنش تند 
پیونگ یانگ را در پی داشت. کره شمالی هم برای 

اینکه نش��ان دهد در باال      ترین سطح آمادگی قرار 
دارد، موشک های زیادی را در این مدت آزمایش 
کرده اس��ت. رهبران پیونگ یانگ بار      ها هش��دار 
داده اند که رزمایش های واشنگتن و سئول هیچ 
کمکی به حل اختاف��ات در منطقه نخواهد کرد 
بلکه به تش��دید تنش      ها دامن خواهد زد. در پی 
افزایش آزمایش های موشکی کره شمالی، مقامات 
سئول از واشنگتن خواسته بودند بمب های اتمی 
را مجدداً در خاک کره مستقر کند اما کاخ سفید 
با این درخواس��ت مخالفت کرده و آن را اقدامی 

تنش زا توصیف کرده است. 
 واکنش سازمان ملل و واشنگتن 

آنتونی��و گوترش، دبیرکل س��ازمان مل��ل اقدام 
کره شمالی در شلیک موشک بالستیک را محکوم 
کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی 
گفت: »آنتونیو گوترش پرتاب موشک را به شدت 
محکوم کرده و پیونگ یانگ را فراخوانده تا فوراً از 
هرگونه اقدامات تحریک آمیز بیش��تر خودداری 
کند«. پیش تر نی��ز »جان کرب��ی« از مقام های 
ارش��د کاخ س��فید گفته بود: »آزمایش موشکی 
که کره ش��مالی انجام داده، تهدیدی برای امریکا 
به ش��مار نمی آید.« هماهنگ کنن��ده ارتباطات 
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد: 
»هیچ گونه ارتباط مستقیمی با کره شمالی نداریم 
و آماده مذاکرات ب��ا پیونگ یانگ بدون هیچ گونه 
پیش شرطی هستیم«. مقامات امریکایی از طرفی 
از پیونگ یانگ می خواهند در میز مذاکرات حاضر 
شود اما از طرف دیگر، با رزمایش های مکرر خود 
و اعمال تحریم های جدی��د راه هرگونه تعامل و 

گفت وگو را می بندند. 
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امیرعبداللهیان: به قطعنامه آژانس 
واکنش »متقابل« و »مؤثر « داریم
واکنش »متقابل« و »مؤثر « ایران، غنی سازی 90 درصدی است؟ 
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مسکو: اوکراین در پی درگیری مستقیم
 بین مسکو و ناتو است

س�فیر روس�یه در امری�کا با اش�اره ب�ه س�قوط اخیر موش�ک 
در خاک لهس�تان گف�ت دولت اوکراین در تالش اس�ت روس�یه 
و نات�و به صورت مس�تقیم ب�ا هم درگیر ش�وند. س�خنان معاون 
وزیر دف�اع اوکراین نیز حاکی از این اس�ت که کش�ورش به ادامه 
جنگ تا به�ار آت�ی و بازپس گیری کریمه چش�م دوخته اس�ت. 
روس     ها در عین حال که سیگنال     هایی برای پایان جنگ اوکراین می فرستند، 
کی یف را متهم می کنند که در جهت طوالنی کردن جنگ گام بر می دارد. 
آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در امریکا در این مورد به نیوزویک گفت که 
دولت اوکراین در تاش است درگیری مس��تقیم بین روسیه و ناتو ایجاد 
کند. به گفته وی، مقامات اوکراین نه تنها از واشنگتن می خواهند کمک 
نظامی بیشتری ارائه کند، بلکه همچنین در تاش هستند درگیری نظامی 
مستقیمی بین فدراس��یون روس��یه و ناتو ایجاد کنند. این مقام روس در 
ادامه گفت که تاش های پوچ غرب برای مسئول شناختن روسیه در همه 
موارد، فقط می تواند رژیم کی یف را که پیش تر هم احس��اس آزادی عمل 
بیش از حد می کرد، تحریک کند. 24آبان موشکی در روستایی در لهستان 
نزدیک مرز اوکراین سقوط کرد که دو قربانی برجای گذاشت. آندری دودا، 
رئیس جمهور لهستان یک روز بعد گفت که این موشک بخشی از سامانه 
دفاع هوایی اوکراین بوده اس��ت. وزارت خارجه امریکا هم گفت که درباره 
صحت نتیجه گیری لهستان اطمینان کامل دارد. با این حال، اوکراین تاش 
داشت روسیه را مقصر جلوه دهد. آنتونوف درباره سقوط موشک اوکراینی 
در خاک لهس��تان توضیح داد: »مقامات امریکایی، رسانه      ها و سازمان      ها 
غیردولتی همچنان به بیان شعار »روس��یه مقصر همه چیز است« ادامه 
می دهند. طرف امریکایی در هر موقعیت دشواری به چنین روشی متوسل 
می شود. حتی وقتی که امریکا به طور علنی این واقعیت را که کی یف مسئول 
مرگ شهروندان لهستانی اس��ت، تأیید می کند. او همچنین گفت که اگر 
امریکا و متحدانش برای دهه      ها تاش نمی کردند کی یف را به »ضد روسیه « 

تبدیل کنند، مسکو عملیات در اوکراین را آغاز نمی کرد. 
 تا دسامبر وارد کریمه می شویم

ولودیمیر هاوریلوف، معاون وزیر دفاع اوکراین پیش بینی کرد که نیروهای 
اوکراینی احتماالً تا پایان ماه دسامبر )اوایل دی ماه( وارد کریمه می شوند و 
جنگ با روسیه تا بهار پایان خواهد یافت. وی افزود: »ملت او هرگز تا رسیدن 
به پیروزی دست از جنگ بر نمی دارد و حتی حمله اتمی مسکو هم نمی تواند 
مانع بیرون راندن ارتش روسیه شود.« هاوریلوف در گفت وگو با شبکه خبری 
اسکای نیوز در ادامه احتمال حمله اتمی روسیه را کم دانست، اما در عین 
حال تأکید کرد در صورت وقوع چنین حمله ای شرایط حزن انگیزی ایجاد 
می شود. وی همچنین در خصوص مذاکرات صلح با مسکو اضافه کرد: »این 
مذاکرات تنها زمانی اتفاق می افتد که نیروهای روسیه آماده ترک وجب به 
وجب خاک اوکراین از جمله شبه جزیره کریمه باشند که در سال 2014 
توسط روسیه اشغال و به این کشور ضمیمه ش��د.« این مقام وزارت دفاع 
اوکراین در ادامه با بیان اینکه مهم نیس��ت چه سناریویی روی میز باشد، 
خاطرنش��ان کرد: »ما تا آخر پیش می رویم، مردم اوکراین برای آنچه که 
ما تاکنون به دست آورده ایم، خون های زیادی داده اند. همه می دانند که 
هرگونه تأخیر یا توقف در نبرد جاری به معنای تداوم جنگ علیه موجودیت 

اوکراین به عنوان یک ملت است.«
 جنگ بین روسیه و غرب

به گفته دفتر ریاس��ت جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغ��ان در جریان 
گفت وگوی اخیر با ولودیمیر زلنس��کی، همت��ای اوکراینی خود گفت که 
گسترش این تفاهم به مس��یر مذاکرات، به ویژه آتش بس، برای همه مفید 
خواهد بود. نومان کورتولموش، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با 
اعام اینکه بحران اوکراین درگیری بین کی یف و مسکو نیست، بلکه جنگ 
بین روسیه و غرب است که در رأس آن امریکا دوست دارد این بحران ادامه دار 
باشد. به شبکه خبری سی.ان.ان ترک گفت: »این جنگ به واقع درگیری 
بین روسیه و اوکراین نیست بلکه جنگی بین روسیه و غرب است. امریکا و 
تعدادی از کشورهای اروپایی با حمایت از اوکراین در روند طوالنی شدن این 
جنگ دخیل هستند. هدف ترکیه دستیابی به سریع     ترین راه ممکن برای 
پایان جنگ اوکراین است اما برخی دوست دارند این جنگ ادامه یابد.« به 
گفته معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، امریکا با تداوم این جنگ 
می خواهد رأس توازن جهانی نیرو     ها را به نفع خود تمام کند که پس از سقوط 
شوروی دچار اختال شد. وی ادامه داد: »امریکا به دنبال منافع خودش است. 
بنابراین، ایجاد یک سیستم سیاسی جهانی که زیرساخت های جدید با قابلیت 

تضمین صلح در این کره خاکی را ممکن می سازد، ضرورت دارد.«

اکبر توکلی |  ایرنا


