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   خبر

مدل امریکایی انتقال بحران
 از درون به بیرون

هژمونی سازی در نظام بین المللی برای امریکا در 70سال گذشته، در 
یک روی س��که، تولید بحران در نقاط مختلف جهان، جنگ افروزی، 
کودتا و دس��ت اندازی با هدف س��یطره و غارت ثروت دیگران بوده تا 
بتواند امریکا را رشد و توس��عه داده و در اوج باقی بماند. دکترین های 
امریکایی، اساساً، بحران زیست است و نمی تواند به عنوان بازیگر ناظر 

و تماشاچی باقی بماند.
در این رویکرد، امریکا منتظر بحران در نقاط دیگر نمی  ماند، بلکه تولید 
بحران کرده و با مدیریت آن، مس��یر مطلوب و طراحی شده را دنبال 
می کند تا اهداف نهایی را محقق نماید. یک مثال س��اده و نزدیک این 
است که اگر در غرب آسیا با پدیده ای نو، به نام مقاومت و جبهه مقاومت 
روبه روست، که کارکرد آن فرسایش سلطه و هژمونی منطقه ای امریکا 
و غرب و رژیم صهیونیس��تی اس��ت و تمامی راهبردهای مس��تقیم و 
غیرمستقیم خود را آزموده و به نتیجه نرسیده، برای بازگشت به منطقه، 
راهبرد جنگ نیابتی-تروریس��تی را طراحی کرده و به اجرا می گذارد. 
داعش و دیگر شاخه های ساخته شده القاعده ای و سلفی و تکفیری و 
خون ریز و وحشی، به عنوان ابزار جدید، ساخته و پرداخته می شوند و 
عروسک گردانی از یک سو و ژست مبارزه با تروریسم در الیه دوم، برای 
بازسازی سیطره و سلطه مجدد و به عقب  راندن مقاومت، به کار گرفته 
می شود. حاصل این استراتژی این است که امریکا بتواند بر امتیازات، 
ثروت و مزیت های دیگران به نفع خود و با نام منافع منطقه ای و جهانی 
امریکا، دست یابد. ولی نوع دیگر و روی دیگر سکه استراتژی های بزرگ 
امریکا، صادرکردن بحران از درون و تخلیه این بحران ها بر کشورهای 
هدف اس��ت، که در نمونه تازه و جدید آن باید به جنگ اوکراین اشاره 
کرد که اهداف گوناگونی را دنبال می کند. تیتر اصلی این اس��تراتژی، 
مهار و فرسایش روسیه است ولی در الیه های پنهان آن، نابودی اقتصاد 
آلمان و اروپاست که در چش��م انداز تحوالت جهانی، می توانست برای 
هژمونی جهانی امریکا، تهدیدزا باشد و از زیر س��لطه 70ساله امریکا 
خارج شوند و امریکا را در مسابقه اهرم های قدرت با چین تنها بگذارند. 
روابط عمیق و تنگاتنگ آلمان و اروپای مرکزی و شمالی با روسیه، از 
میزان چسبندگی آنها به امریکا، کاهش تدریجی را ثبت می کرد و این 
امر خوش��ایند امریکا نبود. امریکا هم از درون به جز بحران ش��کاف و 
دوقطبی  سیاسی و حزبی، با تراکم بحران مؤلفه های اقتصادی روبه رو 
بوده که بنا به ارزیابی صاحب نظران بزرگ امریکایی، این کشور را با موج 
قوی تری از بحران 2008 مواجه می کرد. اگر اکنون در جنگ اوکراین، 
اغلب اهرم های فشار علیه روسیه، معکوس شده و سرریز سیاست های 
عقوبتی بر اروپا ریخته ش��ده و اقتصاد اروپا و حتی معیش��ت مردم با 
دشواری های بی سابقه روبه رو شده، و بیشتر صنایع یا تعطیل شده یا در 
وضع بحرانی به سر می برند، این شاخص ها تماماً به نفع امریکا تمام شده 
و بیشتر انبارهای فرسوده سالح، به نام کمک به اوکراین، تخلیه شده و 
گاز ارسالی به اروپا، به قیمت چهار برابر قیمت روسی به فروش رفته و در 
تصویر کلی، ارکان قدرت سرمایه داری در بخش انرژی و سالح، برنده 
اصلی جنگ در اوکراین هستند. حال آنکه اروپا به نقطه ای رسیده است 
که اگر مقامات وزارت خارجه و دس��تگاه های مسئول، تکانی بخورند، 
بسیاری از متخصصان و تکنولوژی های اروپایی، به سادگی قابل جذب 

به ایران هستند.
درواقع امریکا، با صدور بحران اقتصادی از طریق یک رویکرد امنیتی در 
گسترش ناتو به شرق، هدف های گوناگونی را محقق کرده است و زمان 

اوج گیری بحران اقتصادی در امریکا را به تعویق انداخته است.

15

 ایله�ان عمر ب�ه دلیل انتق�اد از تل آوی�و از کنگ�ره اخراج 
می شود

کوین مک کارتی، رهبر جمهوریخواهان مجل��س نمایندگان که قرار 
است در مجلس آینده رئیس آن شود، برای ایلهان عمر عضو مسلمان 
کنگره خط و نشان کشیده و گفته است که به عضویت او در کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان امریکا پایان می دهد. مک کارتی متعهد شده 
که ایلهان عمر دموکرات را به دالیلی از قبیل انتقادات تند او از اسرائیل، 
از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنار بزند. کوین مک کارتی 
در جمع حامیان رژیم صهیونیستی در الس وگاس به سابقه انتقادات 
ایلهان عمر از این رژیم اش��اره کرد و گفت: »من ب��ه خاطر دارم که او 
درباره اسرائیل چه گفت. من به خاطر دارم که او درباره روابط واشنگتن 
و تل آویو چه گفت. من به خوبی اینها را به خاطر دارم. من سال گذشته 
به شما قول دادم که او دیگر عضو کمیته روابط خارجی نخواهد بود و 
من سر قولم هستم«. مک کارتی به این موضوع هم اشاره کرد که انتقاد 
شخصی سال گذشته ایلهان عمر از وی، یکی دیگر از عوامل تصمیم او 
برای اخراج این نماینده مسلمان کنگره از کمیته روابط خارجی است. 
رهبر جمهوریخواهان مجلس نمایندگان امریکا روز        شنبه در »کنفرانس 
ائتالف یهودیان جمهوریخواه « در الس وگاس وعده اخراج ایلهان عمر را 

مطرح کرد و گفت: »من به خاطر دارم که او درباره من چه گفت.«
-----------------------------------------------------
  فؤاد حسین: صحبت از تبعیت عراق از ایران غیرمنصفانه است

وزیر خارجه عراق در نشست »گفت وگوی منامه«، ادعای تبعیت عراق 
از ایران را رد و آن را »غیرمنصفانه« دانس��ت. به گزارش فارس به نقل 
از روسیا الیوم، »فؤاد حس��ین« گفته که عراق با بسیاری از کشورهای 
جهان برای مبارزه با تروریسم و نابودی منابع تأمین داعش هماهنگ 
است. وی با اش��اره به اینکه برخی کشورهای همس��ایه در عراق نفوذ 
دارند، ادعای تبعیت دولت عراق از ایران را رد کرد و گفت: س��ال های 
زیادی، بسیاری از کشورهای جهان و در رأس آنها، امریکا هزاران سرباز 
در عراق داش��تند. صحبت از تبعیت دولت عراق از ایران غیرمنصفانه 
است.«  فؤاد حسین افزود: »دولت عراق از سیاست چند محوری دوری 
می کند و به سیاست توازن در روابط خود با سایر کشور      ها متکی است«. 
به نوشته »روس��یا الیوم«، وزیر خارجه عراق همچنین به تالش های 
مستمر بغداد برای نظارت بر گفت وگو میان ایران و عربستان سعودی 
اشاره کرد و گفت: »ریاض و تهران به تداوم گفت وگو تمایل دارند«. وی 
مدعی شد که اغتشاشات در ایران دارای بعد منطقه ای است و ممکن 
است بر سیاست های تهران و پیشرفت در گفت وگو میان ریاض و تهران 

تأثیر بگذارد. 
-----------------------------------------------------

  حزب اهلل: عربستان مانع توافق لبنانی       ها است
نبیل قاووق، عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل لبن��ان گفته که مداخله 
عربستان در امور داخلی لبنان بد      ترین مداخله خارجی است. به گزارش 
ایسنا، به نقل از س��ایت النش��ره، قاووق گفت: تجربه جلسات انتخاب 
رئیس جمهور ثابت کرد که هیچ تیمی ق��درت انتخاب رئیس جمهور 
بدون توافق را ندارد. اگر طرف های لبنانی همچنان بخواهند بدون توافق 
به دنبال انتخاب رئیس جمهور باشند این جلسات همچنان ادامه خواهد 
داشت. ما خواهان رئیس جمهوری توافقی هستیم که اولویتش نجات 
کشور و وحدت ملی باش��د. ما رئیس جمهوری نمی خواهیم که علیه 
مقاومت توطئه کند یا کشور را به فتنه بکشاند. وی گفت: کسانی که به 
دنبال درگیری هستند کشور را وارد یک ماجراجویی نسنجیده کردند. 
مسئول اول کشاندن لبنانی       ها به درگیری و کشمکش نظام عربستان 
است. او گفته که مداخله عربستان شنیع       ترین مداخله خارجی در امور 
داخلی لبنان است. اولین مسئول منع مذاکره و توافق میان لبنانی       ها 

سفارت عربستان است. 

مدودوف: غرب از ناله  کردن های
زلنسکی خسته است

رهب�ران اروپای�ی و امریکا یک�ی پس از دیگ�ری اوکرای�ن را به 
مذاکره با روس�یه دعوت می کنند. لحن آنها البته متفاوت اس�ت. 
فرانس�وی     ها لحن آمرانه ت�ری دارند، زی�را س�رمای زودرس در 
بخش     هایی از فرانسه شروع ش�ده ولی رهبران انگلیس همچنان 
به حق انتخ�اب اوکراین قائلن�د و گفته اند زمان و نح�وه ورود به 
مذاکره، به خ�ود اوکراینی     ها بس�تگی دارد. دیمیتری مدودوف، 
معاون ش�ورای امنیت روس�یه فش�ار برای ت�ن دادن کی یف به 
صلح را نش�انه خس�ته ش�دن غرب از دول�ت اوکرای�ن می داند. 
به گزارش »جوان«، سرمای زودهنگام، فشار اروپاییان را برای متقاعد 
کردن کی یف به مذاکره با روسیه بیشتر کرده است. فرانسه ظاهراً در 
صف اول اس��ت، جایی که روبه رو شدن دولت با س��رمای زودهنگام ، 
دولت پاریس را مجب��ور کرده برای عبور از بح��ران انرژی 25 میلیارد 
یورو کوپن انرژی در نظر بگیرد. احتماالً به همین دلیل است که هزاران 
فرانسوی روز       شنبه با برگزاری تظاهراتی ضمن اعتراض به جنگ طلبی 
ناتو، خواستار خروج فرانسه از این پیمان نظامی شدند و بازهم به همین 
دلیل است که مقام های فرانس��وی، برای تمام شدن جنگ با چینی     ها 
وارد تعامل شده اند. در سطح احزاب سیاس��ی نیز، روز       شنبه نیکالس 
دوپونت ایگنان، رئیس حزب خیزش جمهوری فرانسه )DLR( و نامزد 
سابق انتخابات ریاس��ت جمهوری از مقامات پاریس خواست حمایت 
خودشان را از اوکراین بردارند تا زمینه جنگ سوم جهانی فراهم نشود. 
مقابل رهبران فرانس��ه، انگلیسی     هایی هس��تند که جنگ اوکراین را 
زمینه ای برای انتقام تاریخی از روسیه می بینند. جیمز کلورلی، وزیر 
امور خارجه انگلیس در مصاحبه ای در حاشیه کنفرانس امنیتی منامه 
در بحرین از موضع فرانس��ه انتقاد کرده که چرا دولت اوکراین را برای 
مذاکره با روس     ها تحت منگنه می گ��ذارد. او می گوید: » همه جنگ      ها 
در نهایت به مذاکره ختم می شوند اما این بستگی به اوکراین دارد که 
تصمیم بگیرد تحت چه شرایطی تمایل دارد برای مذاکره حاضر شود 
و سازش باید به چه شکلی باشد.«  به گفته وی »همیشه مشخص بوده 
که روسیه تنها زمانی وارد مذاکره می شود که تحت فشار باشد« و حاال 
هم روس  ها » در الک دفاعی فرو رفته اند « و به همین دلیل اس��ت که 
از مذاکره حمای��ت می کنند. وزیر خارجه انگلیس می گوید: » بس��یار 
مهم است که به حمایت از اوکراینی      ها همزمان با اینکه آنها به دفاع از 

خودشان ادامه می دهند، ادامه دهیم.«
به رغم موضع ظاهراً متفاوت لندن با پاریس و احتماالً امریکا، مشخص 
است که با ورود به فصل س��رما، اروپاییان و بعد هم امریکا، مستقیم یا 
غیرمستقیم فشار     ها را برای نشاندن اوکراین پشت میز مذاکره با روسیه 
تش��دید کرده اند. به گزارش یورونی��وز، ویکتور اوربان، نخس��ت وزیر 
مجارس��تان روز جمعه ۱8 نوامبر در نشس��تی در بوداپست گفت که 
کشورش از طرح اتحادیه اروپا برای کمک ۱8میلیارد یورویی به اوکراین 
در سال آینده حمایت نخواهد کرد. اوربان که در اروپا او را نزدیک      ترین 
متحد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می شناسند، پیشنهاد داده 
که هر عضو، س��هم خود را از حمایت مالی برای اوکراین تعیین کند و 
سپس این مبلغ به صورت »متناسب و عادالنه« مشخص شود. مخالفت 
مجارستان با بسته حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین، این طرح را با مانع 
مواجه خواهد ساخت، زیرا چنین پیشنهادی نیاز به موافقت همه 27 

کشور عضو این اتحادیه دارد. 
دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت 
روس��یه همه این کش وقوس     ها را نشان دهنده خس��ته شدن غربی     ها 
از »ناله  کردن ها، پول و س��الح خواستن ها و تش��دید دائمی تنش « از 
سوی زلنس��کی می داند و معتقد اس��ت حتی خود زلنس��کی هم به 
این دلیل از تن دادن به مذاکره س��ر باز می زند که می ترس��د ارتش و 
»ملی گراهای « اوکراین او بکش��ند. مدودوف دیروز در کانال تلگرامی 
خودش نوشت: »اکراه غرب از متهم کردن روسیه به دست داشتن در 
حادثه اخیر فرود موشک در لهستان »عالمت« خستگی اش از دولت 
اوکراین، به ویژه از زلنسکی و »ناله  کردن ها، پول و سالح خواستن ها و 
تشدید دائمی تنش توسط او « است.«  به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، 
مدودوف گفته که امریکا، اتحادیه اروپا و ائتالف ناتو خواس��تار »قطع 
رابطه نهایی« با روسیه نیستند زیرا به گفته او چنین کاری، چشم انداز 
ش��روع جنگ جهانی س��وم را در پی دارد، بنابراین شروع به خواهش 
از زلنس��کی برای ورود به مذاکرات صلح با روس��یه کرده اند. به گفته 
معاون شورای امنیت روسیه، زلنسکی به این دلیل خواستار مذاکرات 
نیست که این کار برای او خطرناک شده و چنانچه اراضی تحت کنترل 
روسیه را به عنوان اراضی متعلق به مسکو به رسمیت بشناسد، ارتش و 
»ملی گراهای « اوکراین او را خواهند کشت. »لیونید اسلوتسکی « رئیس 
کمیسیون امور بین الملل مجلس دومای روسیه هم با اشاره به اصابت 
دو موشک به لهس��تان که هفته قبل اتفاق افتاد، گفته که »ولودیمیر 
زلنس��کی« رئیس جمهور اوکراین در تالش بود که ناتو را به درگیری 

مستقیم با روسیه بکشاند. 
 آستین : جنگ اوکراین می تواند به استبداد سیاسی بکشد

با وجود نگرانی امریکایی     ها از ختم شدن جنگ اوکراین به رویارویی با 
روسیه، لوید آستین، وزیر دفاع امریکا ابراز نگرانی کرده که حمله روسیه 
به اوکراین پیش نمایشی از دنیای احتمالی پر از استبداد و آشوب است. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اظهارات لوید آستین یکی از قوی      ترین 
اظهارات او تا به امروز در مورد اهمیت کمک به کی یف برای پیروزی در 
جنگ با روسیه بود. آستین در آغاز سفری است که از جاکارتا، اندونزی، 
آغاز و سپس به کامبوج می رود در مجمع بین المللی امنیت هالیفاکس 
در نوا اسکوتیا گفت: »باز نگه داشتن نظام بین الملل و ایمن نگه داشتن 
نظام بین الملل هدف اصلی هر کاری است که انجام می دهیم. اما امروز، 
آن سیس��تم باثبات و باز در معرض تهدید قرار گرفته است  و نه فقط 
به دلیل چالش نسل جمهوری خلق چین، بلکه از یک جنگ غم انگیز 
و ویرانگر در قلب اروپا. « آس��تین گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین 
تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپا و چالشی برای متحدان ناتو است. 
وی گفت: ظلم عمدی روسیه حمله به ارزش های مشترک ما و قوانین 
جنگ است. فراتر از حمله ای که اروپا را تهدید می کند، حمله روسیه به 
اوکراین » نظم بین المللی مبتنی بر قوانین را که امنیت همه ما را حفظ 
می کند، به خطر می اندازد.«  وزیر خارجه امریکا تأکید کرد که ناتو یک 
اتحاد دفاعی اس��ت که هیچ تهدیدی برای روسیه ایجاد نمی کند و به 
دنبال هیچ رویارویی با این کش��ور نیست. او گفت: اشتباه نکنید: ما به 
جنگ انتخابی پوتین کشیده نخواهیم شد، اما در حالی که اوکراین برای 

هادیمحمدی

آنکارا پس از حمله    گزارش  یک
تروریس�تی هفته 
گذش�ته در اس�تانبول که کردهای پ.ک.ک به 
دست داشتن در آن متهم شدند، همزمان نقاطی 
را در سوریه و عراق از جمله مواضع کرد     ها که یکی 
از شاخص      ترین آنها کوبانی بود، هدف قرار داد. این 
حمالت ک�ه واکنش گروه ه�ای کرد را ب�ه دنبال 
داشت، از جانب ترکیه با عنوان »فرارسیدن زمان 

حساب « تعبیر شده است. 

ترکیه که عملیات تروریس��تی اخیر در اس��تانبول 
را سیگنالی برای گس��ترش دامنه ناامنی در داخل 
می داند، دور راندن گروه های تروریس��تی در خارج 
از مرزهای ترکیه را با عملیات     هایی در خاک سوریه 
و عراق اجرایی ک��رد. گزارش رس��انه های عراقی و 
سوریه ای در بامداد یک     شنبه از حمالت هوایی ترکیه 
به مواضعی در ش��مال غرب عراق و ش��مال سوریه 
حکایت داش��ت. طبق آنچه منابع خب��ری گزارش 
داده اند، جنگنده های ترکیه همزمان حمالت هوایی به 
مواضع پ.ک .ک در شمال غرب عراق و شبه نظامیان 

قسد در شمال س��وریه صورت دادند. در جریان این 
حمالت که بعد از وقوع حمله تروریستی در استانبول 
صورت گرفته اند، ترکیه مواضعی در مناطق مختلف 
از جمله تل رفعت، سنجار و کوبانی )عین العرب( را که 
۱350 کیلومتر با استانبول فاصله دارد، هدف گرفت. 
در گزارشی که شبکه خبری المیادین منتشر کرده 
آمده است که ترکیه به مواضع قسد در کوه کراتشوک 
سوریه و یک نیروگاه برق در مجاورت شهر »المالکیه« 
واقع در شمال شرق »الحکسه « حمله کرد. همچنین، 
شهرک »ظهرالعرب« در حومه »الدرباسیه«، واقع در 
شمال غرب »الحسکه « از دیگر نقاطی بود که مورد 
حمله قرار گرفت. جنگنده های ترکیه عالوه بر این، 
مواضع قسد را در خفیه السالم، واقع در منطقه غربی 

عین عیسی در شمال رقه را بمباران کرده اند. 
 پنجه شمشیر علیه تروریست ها

در پی این حمالت که ترکیه آن را نه تنها بازدارنده 
بلکه نوعی تصفیه حساب می داند، دیروز، وزارت دفاع 
ترکیه با انتشار تصاویری از جنگنده های حمله هوایی 
این کشور از آغاز حمالت در شمال سوریه، زیر این 
تصاویر نوش��ت: »زمان حس��اب فرا رسیده است«. 

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه نیز با موفق خواندن 
حمالت جنگنده های کش��ورش به شمال سوریه و 
عراق که تحت عنوان عملیات »پنجه شمشیر « علیه 
گروه      ها و س��ازمان های تروریستی آغاز شده، تأکید 
کرد که آنکارا به اقدامات این گروه      ها پاسخ می دهد. 
وزیر دفاع ترکیه در این باره گفته است: »ما همچنان 
به کسانی که امنیت ملت و کش��ورمان را هدف قرار 
داده اند، پاسخ خواهیم داد. همانطور که قباًل هم به 
آنها پاسخ داده ایم. « آکار در این باره افزود: »مقرها، 
پناهگاه ها، غارها، تونل      ها و انبارهای تروریس��ت      ها 
را با موفقی��ت بزرگی منهدم کردیم و این س��ازمان 
تروریستی )پ .ک. ک( با ضربه مستقیم و مهلک هدف 
قرار دادیم. « اگرچه رسانه های دولتی هیچ اطالعاتی 
در مورد شمار تلفات این بمباران منتشر نکردند، اما 
خبرگزاری فرانسه از کشته شدن ۱2 نفر از نیروهای 
»قسد« و نیروهای دولتی سوریه خبر داد. خبرگزاری 
»هاوار « که در مناطق تحت کنترل قس��د فعالیت 
می کند، نیز مدعی ش��ده که در نتیجه این بمباران، 

نیروهای دولت سوریه جان باخته اند. 
 پیش تر، س��لیمان س��ویلو، وزی��ر کش��ور ترکیه 

که کش��ورش پیام تس��لیت امریکا را در پی حمله 
تروریستی استانبول نپذیرفته بود، گروهک »حزب 
کارگران کردستان « )پ.ک.ک( را متعلق به سازمان 
سیا دانسته و گفته بود امریکا از این گروهک حمایت 
می کند. او در س��خنرانی در صح��ن پارلمان ترکیه 
گفت که حزب »دموکراتیک خلق ها« شاخه سیاسی 
پ.ک.ک اس��ت. حزبی کردی که در ترکیه فعالیت 
سیاسی دارد و در پارلمان نیز صاحب کرسی است. 
سویلو در ادامه گفت که نیروهای امنیتی ترکیه برای 
دستگیری »احالم البش��یر « که عامل انفجار هفته 
گذشته استانبول معرفی ش��ده، به داخل ۱۴ خانه 

حمله کرده اند تا توانستند او را به دام بیندازند. 
 انگشت اتهام کرد     ها به سمت ترکیه 

گروه های کرد با تأیید این حم��الت به آنها واکنش 
 )SDF( نشان دادند. نیروهای س��وریه دموکراتیک
به رهبری کرد     ها اواخر روز       ش��نبه اعالم کردند که 
هواپیماهای ترکیه دو روستای پر از آوارگان داخلی را 
در شمال سوریه بمباران کردند. فرهاد شامی، رئیس 
مرکز رسانه ای نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری 
کرد     ها )قسد( اواخر شب      شنبه در توئیتر اعالم کرد 
که هواپیماهای ترکیه در حال حمله به شهر کوبانی 
در شمال سوریه هستند که تحت کنترل نیروهای 
سوریه دموکراتیک است. اداره خودمختار کردهای 
س��وریه در بیانیه ای تهدیدات ترکیه را محکوم کرد 
و هش��دار داد که حمله به مناطق کردنشین سوریه 
منطقه را وارد جنگی طوالنی مدت می کند. در این 
بیانیه آمده است: »انفجار اخیر استانبول که کرد     ها 
را متهم به انجام آن کردند ی��ک طرح از پیش آماده 
شده از س��وی نظام ترکیه بود. ما از تمام گروه های 
شمال شرق سوریه و تمام س��اکنان می خواهیم در 
برابر تهدیدات ترکیه متحد باشند. « همچنین مظلوم 
عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک ) قسد ( 
در توئیتی نوشت: »حمالت ترکیه به شمال سوریه 
به نفع هیچ کسی نیست. این حمالت تمام منطقه را 
تهدید می کند. ما تمام تالش مان را به کار می گیریم تا 
مانع فاجعه بزرگ شویم اما اگر جنگ رخ بدهد همگان 
تحت تأثیر آن قرار می گیرند. جنگ تنها به مناطق ما 
که اکنون در معرض حمالت وحشیانه است، محدود 
نخواهد بود. « وی گفت: »ما از ساکنان می خواهیم در 
مناطق شان بمانند و به دستورات نیروهای امنیتی 

عمل کنند.«
این اقدامات ترکیه واکنش یکی از گروه های کرد را به 
دنبال داشت و عصر یک     شنبه خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه شبه نظامیان قسد پایگاه نظامیان ترکیه را در 
نزدیک گذرگاه مرزی باب السالمه در شهر اعزاز در 

حومه حلب هدف حمالت موشکی قرار دادند. 

اسالمی:اشتباهصدورقطعنامهباپاسخمحکمروبهرومیشود

انصاراهلل:برخیجناحهایداخلیدریمنبهسوداگرانجنگتبدیلشدهاند

امریکا و تروئیکای اروپا سعی داشتند با تصویب 
قطعنامه در ش�ورای حکام آژان�س بین المللی 
انرژی اتمی، ایران را به عقب نش�ینی در برنامه 
هسته ای و دادن امتیازات بیشتر در میز مذاکرات 
وادار کنند اما ظاهراً این خیمه شب بازی تکراری 
غرب، نتیجه عکس داده و ایران را برای برداشتن 
گام های رو به جلو در فعالیت های هسته ای مصمم 
کرده است. محمد اسالمی، رئیس آژانس اتمی 
هم در تداوم موضع گیری ه�ای مقامات تهران 
در واکنش به قطعنامه اخیر، این مسئله را دوباره 
به غرب یادآوری کرد که این اقدام اشتباه پاسخ 
محکمی از سوی ایران به همراه خواهد داشت. 

امریکا و متحدان اروپایی آن که همیشه ابزار فشار 
را گزینه ای مناسب برای رسیدن به خواسته های 
جاه طلبانه خود می دانند، همچنان به این مس��یر 
اشتباه و منسوخ ش��ده ادامه می دهند که آخرین 
نمونه آن در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به منصه ظهور گذاش��ته شد. تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی به رهبری امریکا و تروئیکای 
اروپا بیش از آنکه ایران را به عقب نشینی وادارد در 

پیشبرد برنامه هایش مصمم کرده است. 
محمد اسالمی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی روز 
یک       شنبه در س��خنانی صدور قطعنامه در آژانس 
را اقدامی غیرس��ازنده برای حفظ فشار حداکثری 
خواند که کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد 
و گفت: این اقدام اش��تباه پاسخ محکمی از سوی 
ایران به همراه خواهد داش��ت. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی، محمد اسالمی 
اظهار داشت: پیش  از این هم گفته بودیم که صدور 
قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ 
فشار حداکثری است و هیچ کمکی به طرف های 
مقابل برای حل مسائل موجود نخواهد کرد. اسالمی 
افزود: »ما از مدیرکل آژانس هم شنیده بودیم و وی 
تأکید داشت که صدور قطعنامه کمکی به پیشبرد 

امور نخواهد کرد. به نظر می رسد سه کشور اروپایی 
و امریکا به استفاده از انواع روش های مختلف فشار 
از جمله ص��دور قطعنامه و تحریم ع��ادت دارند و 
پرواضح است که این گونه فشار       ها بی سرانجام خواهد 
بود.« پیش از این نیز وزیر خارجه و سخنگوی این 
وزارتخانه گفته بودند که ایران پاسخ های قاطعی به 

اقدامات غرب خواهد داد. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی در ادامه درباره اینکه 
پاسخ  ایران به این قطعنامه چه خواهد بود، تصریح 
کرد: »برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش می رود 
و صدور قطعنامه های متعدد علیه ایران در پیشبرد 
این برنامه        ها خلل��ی ایجاد نخواهد کرد و پاس��خ 

محکمی به این اقدام داده خواهد شد.«
ایران پیش تر در واکنش ب��ه قطعنامه غرب علیه 
ایران در شورای حکام، پیشران های هسته ای خود 
را تقویت کرده بود و تا مرز غنی سازی 60 درصدی 
هم پیش رفته است و این بار هم اگر پاسخ محکم 

در عرصه غنی سازی باشد، این احتمال وجود دارد 
که اورانیوم با غنای بیش از 60 درصد هم در دستور 
کار قرار گیرد. اسالمی چند ماه پیش نیز در سخنانی 
خطاب به غربی       ها گفته بود که ایران توان ساخت 
بمب اتم را دارد اما این برنامه در دستورکار جمهوری 
اس��المی نیس��ت. امریکا و متحدان اروپایی اش از 
تولید اورانیوم 60 درصدی ابراز نگرانی کرده بودند 
و این اقدام را مانعی جدی در مسیر توافق احتمالی 

عنوان کرده بودند. 
 ایران در سالیان گذشته همواره ثابت کرده که اگر 
غربی       ها در مسیر درست حرکت کنند، این کشور هم 
به تعهداتش ذیل برجام عمل خواهد کرد اما اگر قرار 
باشد طرف مقابل از گزینه های خود برای تحت فشار 
قرار دادن ایران استفاده کند، تهران هم برگه       هایی 
برای رو کردن دارد که می تواند مقابله به مثل کند. 
غربی       ها در حالی مدعی هستند که ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم��کاری نمی کند که به 
گفته مقامات تهران، همه فعالیت های هسته ای زیر 

نظر این نهاد بین المللی انجام می شود و کارشاسان 
آژانس روی آن نظارت کامل دارند. اما با این حال 
مقامات واشنگتن سعی دارند با متهم کردن ایران 
به برنامه های غیرصلح  آمیز هرگونه شکست در میز 
مذاکرات احیای برجام را به گردن تهران بیندازند و 
خود را از زیر بار فشارهای جهانی خالص کنند. این 
درحالی است که تهران حسن نیت خود را نشان داده 
است ولی این کاخ س��فید است که با زیاده خواهی 
خود، میز مذاکرات را ترک کرده و اخیراً هم گفته 
که به جای تمرکز بر احیای برجام، به ادامه تحریم       ها 
علیه جمهوری اسالمی متمرکز خواهد بود اما این 
فش��ار       ها هیچ وقت نتوانسته خواس��ته غربی       ها را 
تأمین کند و بیشتر به دور ش��دن از میز مذاکرات 

کمک کرده است. 
  احیای برجام شاید سال بعد 

هرچند مقامات ارشد امریکا فعالً برجام را از دستور 
کار خ��ود خارج کرده ان��د اما برخ��ی مقامات این 
کشور مثل همیشه یک بام و دو هوای خود را تکرار 
کرده اند. جوزف وستفال، سفیر س��ابق امریکا در 
عربستان در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت 
پیش بینی نمی کن��د که امریکا امس��ال به توافق 
هسته ای برگردد و این فرایند مدتی زمان می برد. 
نیکی هیلی، نماینده سابق امریکا در سازمان ملل 
نیز بار دیگر با انتقاد از سیاست های دولت جو بایدن 
در قبال ای��ران گفت:»اگر بای��دن در بازگرداندن 
ما ب��ه توافق ایران موفق ش��ود، به ش��ما یک قول 
خواه��م داد. رئیس جمهور بع��دی )نیکی هیلی( 
در روز اول ریاس��ت جمهوری، آن را پ��اره خواهد 
کرد.« جمهوریخواهان در یک سال گذشته بار       ها 
هشدار داده اند که اگر برجام احیا شود، دولت آتی 
آن را می تواند پاره کند و با این هش��دار       ها س��عی 
داشتند تهران را از توافق با واشنگتن منصرف کنند. 
هرچند خود مقامات دموکرات واشنگتن هم اعتراف 
کرده اند که نمی توانند تضمین دهند که دولت آتی 

کاخ سفید به توافق برجام پایبند باشد. 

س�خنگوی جنبش انصاراهلل یم�ن با اعالم اینکه س�ود برخی 
گروه ه�ای یمن�ی در ادامه جن�گ و خون ریزی اس�ت، از این 
گروه    ها با عن�وان تاج�ران جنگ یاد ک�رد که اقدام�ات آنها 
باعث می ش�ود س�عودی    ها ب�ه صلح توجه نداش�ته باش�ند. 
محمد عبدالسالم، مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن مستقر 
در صنعا و سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن گفت که برخی جناح های 
داخلی همسو با ریاض در یمن به »سوداگران جنگ « تبدیل شده اند. 
اکنون توپ در زمین عربستان سعودی است و این ریاض است که 

باید تصمیم بگیرد چه اقدامی باید بکند. او گفت که پایان آتش بس 
در نتیجه پایان توافقات قبلی که تحت نظارت سازمان ملل متحد 
منعقد شده بود، حاصل شد. سازمان ملل تمامی گزینه های خود را 
روی میز آورد اما پرداخت حقوق کارمندان همچنان یک درخواست 
اساسی است. عبدالسالم افزود: »توپ در زمین رژیم سعودی است. 
زیرا روابط بین صنعا و ریاض عمدتاً به موضع آنها و نوع برخوردشان 
با موضوع بستگی دارد. صنعا در موضع دفاع قرار دارد و این روشن 
است.« سخنگوی انصاراهلل تأکید کرد که این ریاض بود که اقدام به 

تش��کیل ائتالف علیه یمن کرد و در محافل بین المللی در راستای 
محاصره یمن و ادامه فش��ار دیپلماتیک به تکاپ��و افتاد و همزمان 
حمایت امریکا و انگلیس را نیز به همراه داش��ت. عبدالسالم درباره 
نقش گروه های یمنی که در کنار ائتالف سعودی-اماراتی می جنگند، 
گفت: »آنها باعث می شوند که دولت عربستان سعودی به فرصت های 
صلح بی توجه باشد و این نشان می دهد که برخی گروه ها و جناح های 
یمنی که در کنار متجاوزان قرار گرفته اند، همانند تاجران جنگ عمل 

کرده و از درد و رنج مردم یمن ارتزاق می کنند.«
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تجمع جلیقه  زرد      ها 
در پاریس به خشونت کشیده شد

پلی�س در مقابل معترض�ان در پاریس که به مناس�بت چهارمین 
س�الروز آغ�از اعتراض�ات جلیق�ه زرد      ها در فرانس�ه دس�ت به 
راهپیمای�ی زده بودند، متوس�ل به ش�لیک گاز اش�ک آور ش�د.
 به گزارش اس��پوتنیک، اعتراضات هفتگی جلیقه زرد      ها در فرانس��ه 
۱7 نوامبر س��ال 20۱8 میالدی در واکنش به وضعیت بد اقتصادی و 
افزایش قیمت سوخت آغاز شد. معترضان روز        شنبه در پاریس تجمع 
کرده و خواستار عدالت اجتماعی و مالیاتی، افزایش دستمزد      ها و حقوق 
بازنشس��تگان در بحبوحه تورم سرس��ام آور و همچین کاهش قیمت 
سوخت و کاالهای ضروری ش��دند. تصاویر منتشر شده در رسانه های 
اجتماعی نشان می دهد پلیس برای متفرق کردن معترضان در پاریس 

به شلیک گاز اشک آور و استفاده از باتوم متوسل شده است. 


