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بازندگان دیپلماسی جام جهانی
جام جهانی رخدادی اس��ت که در حاشیه 
و بطن خ��ود پیام های مهم��ی را منعکس 
می کند، همانطور که عرص��ه بین المللی، 
دیپلماسی و سیاست ورزی نیز چنین است و 
حقیقت بسیاری از آنچه ادعا یا تصویرسازی 

می شود را بیان واقعی می کند.
صهیونیس��ت ها به قیم��ت بدکارگی وزیر 
خارجه شان با چند سلطان و امیر و شاهزاده 
و دست نش��انده های عربی، از اوایل س��ال 
2000 به  این سو ادعا کردند که رژیم آنها، 
در آستانه یک جهش بزرگ در جهان عرب و کشورهای اسالمی قرار گرفته 
و با عادی سازی روابط با این کشورها، بیش از پیش به یک پدیده مشروع و 
عادی در منطقه تبدیل می شوند. بدیهی است که هرزگی این دست نشانده ها 
و شاهزادگان و بسیاری از اسرار دیگر که به حفظ کرسی سلطه آنها مرتبط 
و خدماتی که به صهیونیس��ت ها در آش��کار و پنهان کرده اند، عالج عقده 
صهیونیست ها نبوده ولی جام جهانی واقعیت امر را به خوبی نشان داد. چند 
خبرنگار صهیونیست که برای پروژه های بزرگ تر وارد دوحه شده بودند، از 
همان بدو ورود به فرودگاه با چنان واکنشی از سوی آحاد ملت های حاضر 
در جام جهانی مواجه شدند که در رسانه های خود اعتراف کردند، وجودی 
تنفربرانگیز داشته و تقریباً هیچ یک از گردشگران ورزشی در دوحه به آنها 
خوشامد نگفت. بالعکس با همه هزینه و تالش دهها رسانه  ماهواره ای و فضای 
مجازی و قلم به مزد و اجیرشده های رنگارنگ که برای ایران هراسی، یقه  پاره 
کرده بودند، به  جز شهروندان کشورهای استعماری-غربی، همه تماشاچیان 
و گردشگران دیگر کشورها، تا مرز تش��ویق و جانبداری از ایران، در مقابل 
کشورهای غربی، احساسات خود را ابراز می کردند. در عرصه منطقه ای هم 
چنین است و شاید یکی از دالیل کینه ورزی و رفتارهای افراطی و خشن 
غربی ها در مقابل ایران و کشورهای منطقه و حتی روسیه و چین همین امر 
باشد که با همه برنامه ریزی، سازماندهی، پول پاشی، هزینه های گوناگون، 
تحرک دیپلماتیک، استخباراتی، فرهنگی، اقتصادی و اهرم های ضدبشری 
 در مصاف با رقابت های ژئوپلتیک در مقابل اراده های انقالبی، مس��تقل و 
مردمی بازنده هستند. مثال ساده آنها در همین نزدیکی، افغانستان و عراق 
است که نیاز به ذکر سابقه و هزینه و برنامه های آنها نیست ولی در افغانستان، 
توسط همان کسانی که تروریست نامیده بودند، به سخره گرفته شده و در 
بازی مذاکراتی، با خوش خیالی و وعده های دل خوش کننده، کاله طالبانی 
به سرشان می رود و این سخن محرمانه رهبران اصلی طالبان است. در عراق 
با کارسازی برخی از دگراندیشان ساده لوح در ایران، کاظمی را در عراق به 
قدرت رساندند و خود را برای بلعیدن کامل همه ارکان قدرت آماده کردند 
و همه رس��وایی بزرگ ترین تقلب انتخاباتی و جنجال و شانتاژسیاسی  و 
ارعاب و تروریسم را نیز به کار گرفتند و میلیاردها دالر به برخی سران کرد و 
اهل سنت عراق رشوه دادند تا ایران، مقاومت، فرهنگ استقالل و مقابله با 
مداخله گری امریکا و غرب و ناتو از عراق، به پایان برسد ولی پس از دوسال  
و نیم، نخس��ت وزیری در روندهای کاماًل دموکراتیک به قدرت رسیده که 
حتی به خط و نشان سفیر امریکا و نماینده ناتو اهمیت نمی دهد و ترکیب 
کابینه اش، اغلب از افراد طرفدار مقاومت در عراق هستند. این تصویر جام 
جهانی در دیپلماس��ی و رقابت منطقه ای اس��ت که امریکا امیدوار بود در 
برجام های رنگارنگ، رؤیای حذف منطقه ای ایران را با ش��ادمانی کس��ب 
کند، ولی در پهنای منطقه ای از شبه قاره تا سواحل مدیترانه و دریای سرخ، 
بازنده بازی امریکاست، که حتی برای چند بشکه نفت ونزوئال حاضر است به 
مادورو نزدیک شود و برخی تحریم ها را کاهش دهد و در یمن برای همین 
انرژی دزدی و با کمک امارات و س��عودی، پرچم آتش بس بلند کرده و در 
اسرائیل در مقابل حزب اهلل، به حقوق ثروت دریایی حزب اهلل لبنان، تمکین 

نموده است. این تصویر بازنده ها در بازی و بازیگری جهانی است.
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ژاپنهمبودجهدفاعیخودراافزایشمیدهد
فومیو کیش��یدا، نخس��ت وزیر ژاپن به وزیران دفاع و دارایی کابینه خود 
دستور داد هزینه افزایش بودجه دفاعی ژاپن را تا 2 درصد تولید ناخالصی 
داخلی در س��ال مالی 202۷ تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری کیودو، 
ژاپن مدت هاست هزینه های دفاعی ساالنه اش را به حدود یک درصد تولید 
ناخالص داخلی یا بیش از ۵ تریلیون ین )۳۶ میلیارد دالر( محدود کرده 
است. در همین حال، وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد که به منظور بهبود قابلیت 
دفاعی این کشور در بحبوحه تقویت قدرت نظامی چین و توسعه موشکی 
کره ش��مالی، ۴۸ تریلیون ین برای پنج س��ال آینده به منظور پیشرفت 
قابلیت های دفاعی ژاپن مورد نیاز است. یاسوکازو هامادا، وزیر دفاع ژاپن از 
قول کیشیدا گفت که بودجه دفاعی باید بی درنگ ظرف پنج سال افزایش 
یابد. وی افزود: ما باید بی درنگ بودجه مورد نیاز را تأمین کنیم، به جای 
آنکه بگوییم نمی توانیم این کار را به دلیل کمبود منابع مالی انجام دهیم. 
-----------------------------------------------------

  یکجاسوسموساددرلبناندستگیرشد
دستگاه اطالعات لبنان اعالم کرد که یک تبعه لبنانی را به خاطر همکاری 
با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) موساد ( بازداشت کرده است. 
روزنامه االخبار لبنان ب��ا اعالم این خبر نوش��ت: درحالی که پیام های 
تلگرامی نشان می دهد که این فرد متهم اولین بار در 2۵ آوریل 202۱ با 
طرف صهیونیست ارتباط گرفته است اما تحقیقات و بررسی های دستگاه 
اطالعاتی لبنان نشان می دهد که او یک سال و نیم قبل از این تاریخ با 
طرف های صهیونیست تماس داشته است. این روزنامه افزود: این فرد به 
این مسئله اعتراف کرده و گفته است که پیام های قبلی اش را پاک کرده 
است. بر اساس این گزارش، در وسایل متهم کارت    هایی یافت شده است 
که نشان می دهد او عضو حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان و یک گروه 
فراماسونری است. این فرد مدعی است که در مقابل تمام خدماتی که به 

صهیونیست    ها داده است، تنها ۱000 دالر دریافت کرده است. 
-----------------------------------------------------

  سناتورامریکایی:امریکاگرفتارتورمرویتورماست
میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواه در مجلس سنای امریکا از نحوه 
عملکرد دولت دموکرات »جو بایدن « رئیس جمهور این کشور انتقاد کرد. 
به گزارش اسپوتنیک، مک کانل گفت: »به معنای واقعی کلمه با تورم روی 
تورم دست به گریبان هستیم«. او در ادامه با کنایه خطاب به سناتورهای 
دموکرات توضیح داد: »دو سال از زمانی که رهبر دموکرات های سنا گفت 
در صورت به دست آوردن دو کرسی ایالت جورجیا، امریکا را تغییر خواهد 
داد گذشته است«. وی با بیان اینکه خانواده های کارگری در ایالت جورجیا 
در وضع فاجعه باری زندگی می کنند، افزود: »آنها )دموکرات ها( قطعاً این 
کار را )تغییر امریکا( انجام دادند. ساکنان ایالت جورجیا اکنون می توانند 

بین چک، تتمه حساب خود یا امضای بدون اعتبار انتخاب کنند!«
-----------------------------------------------------

  سئول:پاسخیبیسابقهدرانتظارکرهشمالیاست
رئیس جمهور کره جنوبی هش��دار داد، اگر کره شمالی آزمایش هسته ای 
انجام دهد، سئول با متحدانش » پاسخ مشترک بی سابقه ای « را خواهند 
داد و در عین حال از چین خواست پیونگ یانگ را از پیشروی در موشک     ها 
و تسلیحات هسته ای ممنوعه منصرف کند. یون سوک-یول در مصاحبه  با 
خبرگزاری رویترز، از چین متحد نزدیک کره شمالی خواست به وظایفش به 
عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. رئیس جمهور 
کره جنوبی گفت: اگر اقدامی انجام داده نشود، تمام تسلیحات نظامی به 
منطقه سرازیر می شود. یون تأکید کرد: مشخصاً چین توانایی این را دارد 
که در کره ش��مالی نفوذ کند و این وظیفه را دارد تا در این روند مشارکت 
کند. این مسئله به خود پکن بس��تگی دارد که آیا نفوذش را برای صلح و 
ثبات اعمال کند یا خیر. اقدامات کره شمالی منجر به افزایش هزینه های 
دفاعی در کشورهای اطراف منطقه از جمله ژاپن و استقرار بیشتر تسلیحات 

و کشتی های امریکایی شده است. 

تالش های فلسطین و رژیم صهیونیستی
 برای یارگیری بین المللی 

الپیدبه50کشورنامهنوشت،تشکیالتخودگرداناز
جهانخواستدولتفلسطینرابهرسمیتبشناسد

یائیرالپید،نخستوزیررژیمصهیونیستیکهدرسخنرانیخوددر
سازمانمللبرایاولینبارازتریبونایننهادبینالمللیازراهکار
تشکیلدودولتیحمایتکرد،اکنونمواضعخودراتغییردادهو
درآخرینروزهایکاریخودباهدفکارشکنیدرمسیرتشکیل
دولتمستقلفلس�طینینامهنگاریباس�ران50کشورجهانرا
آغازکردهت�اآنهارابهرأین�دادنبهنفعفلس�طینمجابکند.
رژیم صهیونیس��تی که ۷۴ سال با اشغال س��رزمین های فلسطین، انواع 
جنایات را در حق فلس��طینی    ها مرتکب ش��ده، اکنون از س��وی جامعه 
جهانی تحت فشار قرار گرفته است. پس از رأی اعضای سازمان ملل علیه 
اشغالگری های اسرائیل، مقامات این رژیم دستپاچه شده و سعی دارند از 
مسیرهای دیپلماتیک کشور    ها را به سمت خود جذب کنند. یائیر الپید، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نگارش نامه ای به سران ۵0 کشور جهان 
از آنها خواست ضمن رایزنی با محمود عباس، ریاست تشکیالت خودگردان 
فلسطین و اعمال فشار بر وی، مانع از رأ ی گیری مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در رابطه با اعالم نظر دیوان بین المللی کیفری در خصوص اشغالگری 
رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان شود. به گزارش شبکه المیادین، الپید 
در این نامه از س��ران و مقامات ارشد ۵0 کشور خواس��ته است با تشدید 
فشارهای خود بر تشکیالت خودگردان و محمود عباس از هرگونه ابتکار 
دیپلماتیک و حقوقی که به شناس��ایی تشکیل دولت مستقل فلسطینی 
منجر شود، جلوگیری کنند. این اقدام الپید در شرایطی است که وی در 
نطق خود در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر 
س��ال جاری میالدی در اظهاراتی فریبکارانه مدعی حمایت از راهکار دو 
دولتی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی ش��ده بود. الپید در اظهاراتی 
عجیب در مجمع عمومی سازمان ملل اعالن داشته بود از هرگونه سازو کار 
دو دولتی که در آن فلسطینیان بدون بهره مندی از ارتش، نیروی نظامی 
و قدرت دفاعی بتوانند در کنار این رژیم زندگی کنند، حمایت می کند. در 
ماه های اخیر تحوالت جهانی علیه صهیونیست    ها شده است و بسیاری از 
کشور    ها جنایات این رژیم را علیه فلسطینی    ها محکوم کرده اند. تالش های 
الپید درحالی است که او به زودی پست نخست وزیری را ترک خواهد کرد 

و قدرت را به احزاب راست افراطی تحویل خواهد داد. 
 تحرکاتفلسطینیهاعلیهتلآویو

همزمان با تالش های رژیم صهیونیستی برای همراه کردن جامعه جهانی 
با سیاست های اشغالگرانه خود، مقامات فلسطینی هم تحرکاتی را در این 
زمینه شروع کرده اند. به گزارش »القدس العربی«، ریاض المالکی، وزیر 
خارجه فلسطین، دیروز در دیدار با شماری از سفرای خارجی با اشاره به 
ترکیب کابینه جدید اسرائیل گفت که این کابینه با همه کابینه های سابق 
متفاوت خواهد بود و کابینه ای فاشیستی تر و کینه توزتر تا بیشترین حد 
ممکن خواهد بود. او گفت که این بدان معناست که مناقشه فلسطین و 
اسرائیل از یک بحران سیاسی به بحرانی با ابعاد دینی تبدیل خواهد شد 
که مطلقاً هیچ راه حلی نخواهد داشت و افزود که فلسطینیان نزاع خود را با 
اسرائیل صرفاً سیاسی می دانند. المالکی تأکید کرد که این کابینه را فردی 
افراط گرا و تروریست اداره خواهد کرد که نتانیاهو پشت او پناه گرفته تا 
احتمال بازگشت به مذاکرات و راه حل دو کشوری را از میان ببرد و اوضاع 
حاکم بر مس��جداالقصی را تغییر دهد و به ارتش و شهرک نشینان چراغ 
سبز الزم را برای کشتن فلسطینیان بیشتر و رسمی شدن شبه نظامیان 
شهرک نشین بدهد. وی تأکید کرد که فلسطین از کشورهای عربی خواهد 
خواست که این موضوع را به صورت رس��می در شورای امنیت به بحث 
بگذارند و افزود: »اجازه نمی دهیم تروریسم پوشش رسمی پیدا کند و یک 
تروریست مقام رسمی در اسرائیل شود«. وزیر خارجه فلسطین همچنین 
خواستار به رسمیت شناختن فلسطین از سوی همه طرف     ها شد و گفت 
که باید قواعد بازی را در این مرحله حس��اس تغییر داد و فلسطین را به 

کشوری دارای حق عضویت کامل در سازمان ملل تبدیل کرد. 
این اظهارات در حالی مطرح ش��ده که منابع عبری از توافق بنیامین 
نتانیاهو با ایتمار بن گویر عضو افراط گرای کنست برای واگذاری وزارت 
امنیت داخلی به وی خبر داده اند. ای��ن توافق با واکنش های منفی در 
اسرائیل هم مواجه شده است. احزابی که قرار است کابینه اسرائیل را به 
دست بگیرند به شدت تندرو و دشمن درجه یک فلسطینی    ها هستند 
و حتی خود مقامات میانه رو اس��رائیلی هم از این مسئله ابراز نگرانی 
کرده اند و آن را کابینه دیوان��گان توصیف کرده اند. روی کار آمدن این 
افراد که خون فلسطینی    ها را مباح می شمارند می تواند کرانه باختری 
را به مرحله انفجار برساند. در هفته های اخیر عملیات شهادت طلبانه 
گروه های فلسطینی افزایش یافته است و دهها نفر از صهیونیست    ها به 

هالکت رسیده و زخمی شده اند. 
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اوکرای�ن،تنهاراه
رسیدنبهصلحاستوحاالهموزرایخارجه
هفتکشورشمالاروپاوبالتیکوعدهدادهاند
ک�هکمکه�ایبیش�ترنظام�ی،اقتص�ادیو
بشردوستانهبهاوکراینارسالکنند.همزمان،
روسهاتأکیدمیکنندکهچوناوکراینمذاکره
رامطلقًاردمیکندفعاًلهیچمذاکرهایممکن
نیست:»پسعملیاتنظامیویژهادامهمییابد«
بااینح�ال،تمای�لدوطرفبرایب�رونرفت
آبرومندانهازجنگ،قابلانکارنیست،شرایطی
کهآنهارامجابکردهبرایتندادنبهآتشبس،
گاردرویاروی�یمقاب�لهمدیگ�ربگیرن�د.

»دیمیتری پسکوف « سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه دیروز برای چندمین بار به اظهارات مقامات 
غربی درباره لزوم بازگشت مسکو و کی یف به میز 
مذاکره واکنش نشان داد و گفت که اراده سیاسی 
اوکراین الزمه انجام شدن این گفت وگو     ها است. به 
گزارش»ریانووستی«، پسکوف گفته که هم اکنون 
هیچ مذاکره ای ممکن نیست زیرا طرف اوکراینی 
آن را مطلقاً رد می کند و تأکید کرده که»بنابراین 
عملیات نظامی ویژه ادامه می یابد«. موضع دیروز 
پسکوف نشانه تداوم رویارویی جنگی بین طرفین 
اس��ت، به خصوص که همزمان با آن، طرف های 
غربی گفته ان��د که کمک ب��ه اوکرای��ن را ادامه 
خواهند داد. در حالی که دبیرکل ناتو روز سه شنبه 
در جلس��ه وزرای خارجه این ائتالف، از متحدان 
خواست کمک های بیشتری برای زمستان سرد 
کی یف ارس��ال کنند، فرانک والتر اشتاین مایر، 

رئیس جمهور آلم��ان در تازه      تری��ن موضع خود 
گفت که هر صحبتی از آتش بس و متارکه جنگ 
»نسنجیده« است. در حالی که دولت آلمان پیش 
از این، از ارسال سالح به اوکراین سر باز می زد و 
به همین دلیل مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت، 
اشتاین مایر از »بازنگری زیاد « در سیاست آلمان 
صحبت کرده و گفته که وقتی نیروهای روس��یه 
هنوز بخش      های��ی از اوکرای��ن را در تصرف خود 
دارند، اعالم آتش بس باعث می شود این نیرو     ها در 
مناطق مذکور باقی بمانند. او گفته، دولت و مردم 
آلمان دریافتند که جنگ در اوکراین، به معنای 
به خطر افتادن امنیت اروپاست. ریشی سوناک، 
نخست وزیر انگلیس هم در تازه      ترین موضع گیری 
خود گفته که دولت لندن کمک های نظامی خود 
به کی یف را در سال آینده حفظ خواهد کرد و از 
حمایت قوی نخست وزیران سابق شامل بوریس 
جانسون و لیز تراس حمایت خواهد کرد. او گفت:» 
شک نکنید، ما تا هر زمانی که طول بکشد در کنار 
اوکراین خواهیم ایس��تاد. ما کمک های نظامی 
خود را در س��ال آینده حفظ یا افزایش خواهیم 
داد و حمایت جدیدی در زمینه دفاع هوایی ارائه 
خواهیم ک��رد.« همچنی��ن وزرای خارجه هفت 
کش��ور حوزه ش��مال اروپا و بالتیک در نشستی 
وعده کردند کمک های بیشتر نظامی، اقتصادی 
و بشردوستانه به اوکراین ارسال کنند. به گزارش 
آسوشیتدپرس ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین که دیروز پس از دیدار با وزرایی از سوئد، 
فنالند، نروژ، استونی، لتونی، لیتوانی و ایسلند در 
کی یف صحبت می کرد، گف��ت: »ما توافق      هایی 
برای همکاری های بیش��تر در زمینه های دفاعی 
و انرژی، پروژه های بازس��ازی کشور و تحریم      ها 

داش��تیم.« منابع غربی گزارش کرده اند که یک 
مقام س��وئدی در جریان این نشست به زلنسکی 
گفته که بسته ای نزدیک به 2۸0 میلیون دالری 
از سیستم های دفاع هوایی، مهمات، وسایل نقلیه 
تمام زمینی و تجهیزات شخصی زمستانی را برای 
سربازان فراهم کرده اس��ت. عالوه بر این، فنالند 
متعهد شده که بیش��تر پناهندگان اوکراینی را 
بپذیرد و در واشنگتن هم، جان کربی، سخنگوی 
شورای امنیت ملی امریکا تأکید کرده که ایاالت 
متحده با شرکا و متحدان خود برای تهیه تجهیزات 
جایگزین انرژی و آب همکاری می کند. وزیر امور 
خارجه اوکراین خواستار دفاع هوایی بیشتر برای 
در هم شکستن این چرخه » شرورانه « روسیه در 
نابودی زیرساخت      ها شده است. الکسی رزنیکوف 
در توئیتی نوش��ت: از بیش 9۷ درصد از ۱۶ هزار 
موشکی که روسیه در این جنگ به سمت اوکراین 
شلیک کرده، اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده 
اس��ت. ما علیه یک دولت تروریستی می جنگیم. 
اوکراین پیروز خواهد شد و جنایتکاران جنگی را 

به دست عدالت خواهد سپرد. 
 ورایلفاظیها

با وج��ود لفاظی ه��ای جنگی، به نظر می رس��د 
روس     ها و طرف های اروپایی ش��روع مذاکرات و 
دستیابی به آتش بس را گزینه ارجحیت دار خود 
می دانند. دبیرکل ناتو که پی��ش از این گفته بود 
که برای دس��تیابی به صلح بایس��تی به اوکراین 
کمک ک��رد، در تازه      ترین موضع خ��ود گفته که 
»م��ا نمی توانی��م ب��ه )والدیمیر( پوتی��ن اجازه 
بدهیم که پیروز ش��ود .« همچنین اشتاین مایر، 
رئیس جمه��ور آلمان که از »بازنگ��ری زیاد « در 
سیاست کش��ورش خبر داده، تلویحاً تأیید کرده 

که گارد جنگی برلین، دستیابی به آتش بس است: 
»هدف آتش بس نباید این باش��د...  پس در این 
لحظه نمی توانم راهی برای پایان جنگ ببینم.« 
 صحبت های دیروز جورجیا ملونی، نخست وزیر 
ایتالیا را باید صریح      تری��ن موضع جنگی با هدف 
دستیابی به آتش بس قلمداد کرد. ملونی گفت، 
کی یف به حمایت خارجی م��داوم نیاز دارد، زیرا 
تنها در صورتی می توان ب��ه راهکار مذاکره محور 
امید داشت، که اوکراین و روسیه در جنگ قدرت 
برابری داش��ته باش��ند. به گزارش اس��پوتنیک، 
نخس��ت وزیر ایتالیا تأکیدکرد: »تنها در صورتی 
می توان بح��ث مذاکره را مطرح ک��رد که قدرت 
طرفین برابر باش��د.«  همزمان، ریسک رویارویی 
مستقیم ناتو با روسیه در جنگ اوکراین، به حدس 
و گمان     ها درباره رغبت آنها به پاگرفتن مذاکرات 
برای آتش بس دامن زده است. » آدام کوبراتسکی « 
معاون دبیرکل س��ابق ناتو در مس��ائل عملیاتی 
در مصاحبه با یک روزنامه لهس��تانی هشدار داد 
که انتق��ال س��امانه های ضد موش��کی پاتریوت 
امریکایی ب��ه اوکراین به منزله ی��ک گام نزدیک 
شدن به آغاز جنگ بین ناتو و روسیه خواهد بود. 
در طرف روس ها، تمایل ب��ه پاگرفتن مذاکرات 
آتش  بس، بیش از سایر طرف ها نمایان است. در 
حالی که مقام های کرملین پی��ش از این بار     ها از 
آمادگی بی قید و ش��رط برای مذاکره با کی یف 
صحبت کرده اند، »دیمیتری پسکوف « سخنگوی 
ریاس��ت جمهوری روس��یه در موضع گیری روز 
سه      شنبه خود، بدون اینکه مذاکره با اوکراین را رد 
کند، گفته که اراده سیاسی اوکراین الزمه انجام 
شدن این گفت وگو     ها است. او گفته که »کی یف 
باید اراده و تمایل سیاس��ی برای مذاکره درباره 

خواسته      ها و شروط روسیه را داشته باشد.«
 تداومقدرتنماییکییف

به رغ��م تمایل طرف ه��ای اروپایی و روس��یه به 
مذاکره در سایه توازن قدرت، ظاهراً دولت اوکراین 
همچنان بر تداوم جنگ اصرار دارد. اوکراینی     ها 
پیش از این از قص��د خود ب��اری بازپس گرفتن 
ش��به جزیره کریمه صحبت ک��رده بودند و حاال 
هم میخائیل زابرودسکی، فرمانده سابق حمالت 
هوایی اوکراین به اکونومیست گفته که این کشور 
در فکر حمله ای همه جانبه به شبه جزیره کریمه 
در س��ال 202۳ برای پس گرفتن آن اس��ت. به 
گفته زابرودس��کی اگر ارتش اوکراین از مقاصد 
خود درباره بازپس گیری ش��به جزیره کریمه در 
رسانه      ها صحبت کند، عملیاتش با شکست مواجه 
خواهد ش��د. او تصریح کرد ک��ه چنین حمله ای 
نیازمند برنامه ریزی دقیق بوده و شامل حمالت 
زمینی، دریایی و هوایی )از جمله پهپادی( خواهد 
بود. زابرودسکی که مدعی ارتباط نزدیک با هسته 
تصمیم گیری ارتش اوکراین اس��ت، تأکید کرد 
که قب��ل از انجام چنین عملیات��ی، اوکراین باید 
در چندین نبرد دیگر ش��رکت کن��د و نمی توان 
برنامه زمانی دقیق��ی برای حمله ب��ه کریمه در 
نظر گرفت. پیش از این، »دنیس پوشلین« رهبر 
جدایی طلبان دونتسک هم روز دو     شنبه گفته بود 
اوکراین در حال انتق��ال نیروهای ذخیره خود از 

منطقه خرسون به سمت دونتسک است. 

ترکیهبرایکردهاشرطوضرباالجلتعیینکرد

توهم آنکارا در عمق 30کیلومتری خاک سوریه
طبقآنچهمناب�عترکیهایاع�المکردهاند،
ش�رطآنکاراب�رایاینک�هعملی�اتزمینی
رادرخ�اکس�وریهاجرای�ینکن�د،خروج
شبهنظامیانکردازسهشهروحضورنهادهای
دولتیس�وریهبهجاینیروهایدموکراتیک
س�وریهدرمناطقتح�تکنترلآنهاس�ت.

از 20 نوامبر )29 آبان(، ترکیه عملیات های هوایی 
خود را علیه نیروهای حزب کارگران کردستان 
عراق )پ.ک.ک( در ش��مال ع��راق و نیروهای 
دموکراتیک سوریه )قس��د( هم پیمان با امریکا 
در شمال سوریه آغاز کرده است. بنابر گزارشی 
که ش��بکه خبری الجزیره ش��امگاه دوشنبه، به 
نقل از یک مقام دولتی ترکیه منتشر کرده است، 
ترکیه برای اینک��ه عملیات زمینی در ش��مال 
س��وریه را اجرایی نکند، ش��روطی تعیین کرده 
و البته با تعیین ضرب االجل هش��دار داده است 
که در صورت محقق نشدن این شروط، عملیات 
زمینی را در شهرهای منبج، عین العرب )کوبانی( 
و تل رفع��ت انجام خواهد داد. ی��ک مقام دولتی 
ترکیه که نامش فاش نش��د درباره این ش��روط 
گفت: » آنکارا خروج نیروهای دموکراتیک سوریه 
)شبه نظامیان کرد( از شهرهای منبج، عین العرب 
و تل رفعت را ش��رط کرده اس��ت.« به گفته این 
منابع، ترکی��ه موافق بازگش��ت نهادهای دولت 
س��وریه به این سه ش��هر پس از خروج کرد     ها از 
آنها اس��ت. این منابع همچنین اع��الم کردند: 
»طرف روس��ی ت��الش می کند خواس��ته های 
آنکارا را برآورده کرده و از عملیات نظامی ترکیه 
جلوگیری کند.«  پیش تر نیز منابع رسانه ای اعالم 
کرده بودند که آنکارا خواس��تار خروج نیروهای 
سوریه دموکراتیک تا ۳0 کیلومتری نوار مرزی 
با سوریه در راس��تای اجرای توافق های گذشته 

با امریکایی      ها و روس��یه شده است. یکی دیگر از 
شروط ترکیه بیرون کردن نیروهای پ.ک.ک از 
سوریه و تحویل برخی از فرماندهان آن به آنکارا 

اعالم شده است. 
این در حالی اس��ت که با ادام��ه حمالت هوایی 
آنکارا، منابع مطلع در مناطق ش��مالی س��وریه 
دو     شنبه از تکمیل مقدمات آغاز عملیات زمینی 
ترکیه در این منطقه خبر داده  بودند. منابع مطلع 
در این باره به العربی الجدی��د گفته اند: »اکنون 
مقدمات آغاز عملیات زمینی کامل ش��ده است 
و این احتمال وجود دارد که تل رفعت در حومه 
ش��مالی حلب و همچنین ش��هر » عین العرب « 
)کوبانی( در ش��رق فرات، هدف بع��دی ترکیه 
باشد. «  طبق گزارش این رس��انه ها، ترکیه ای      ها 
همچنین خواستار تخصیص بخشی از درآمدهای 
نفتی در مناطق تحت کنترل نیروهای قس��د به 

مناطق تحت کنترل گروه های وابسته به آنکارا 
و ایجاد مراکز دیده بانی مس��تقل برای ترکیه یا 
به طور مش��ترک با ائتالف بین المللی به منظور 
نظارت بر جابه جایی تس��لیحات سنگین در این 
مناطق شده اند. ترکیه همچنین پیشنهاد دیگری 
را پیش پای کردهای سوریه گذاشته است و طبق 
این پیش��نهاد، آنها می توانند ش��روط مذکور را 
برآورده نکرده و در ازای آن کل منطقه را به ارتش 

سوریه تحویل دهند. 
 قسددستبهدامنروسها

نیروهای قس��د که این روز     ها ب��ا حمالت روزانه 
ترکیه مواجه هستند خواستار پادرمیانی روسیه 
میان آنها و دمشق شده اند تا به صورت مشترک 
و با هماهنگی حمالت آن��کارا را دفع کنند. آرام 
حنا، س��خنگوی نیروهای س��وریه دموکراتیک 
در س��خنانی در این باره اظهار کرد که قس��د از 

نمایندگان روسیه خواسته است برای دستیابی 
به توافقی با دولت س��وریه در راستای حفاظت 
از مناطق تحت کنترل خود در ش��مال ش��رق 
این کش��ور پادرمیان��ی کند. حنا گف��ت: »ما از 
روس      ها خواستیم ابتکار عملی را برای هماهنگی 
اقدامات با دمش��ق به منظ��ور حفاظت از خاک 
سوریه در دس��تور کار قرار دهد.«  این مقام کرد 
درباره دیدارهای انجام شده روزهای اخیر میان 
نمایندگان روسیه و کردهای سوریه نیز گزارش 
داد: دیدارهای مس��تمری با طرف روسی داریم، 
این دیدار     ها و گفت وگو     ها مهم هستند و ما فقط 
شاهد تالش      هایی از سوی آنها در چارچوب حفظ 
ثبات و جلوگی��ری از هرگونه تجاوز و تش��دید 

تنش بوده ایم. 
ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه، دیروز مدعی شد که آنکارا اقدامات خود 
را در جری��ان عملیات های هوایی در ش��مال 
سوریه و عراق با روسیه هماهنگ کرده است و 
قضایای مربوط به برنامه های ترکیه در عملیات 
نیروهای هوایی این کش��ور مورد بررس��ی و 
مناقشه با طرف روسی قرار گرفته است. کالین   
گفت که عملیات زمینی در ش��مال س��وریه 
علیه سازمان های تروریستی ممکن است هر 
لحظه آغاز ش��ود. ترکیه خواس��تار دور شدن 
نیروهای قس��د از مرزهایش ت��ا ۳0 کیلومتر 
است. س��خنگوی ریاس��ت جمهوری در عین 
حال افزود: »عملیات نظامی در شمال سوریه 
باید تمامیت ارضی س��وریه را حفظ کند. این 
عملیات نظامی به چند طریق می تواند انجام 
شود و این آنکارا است که زمان و نحوه اجرای 
آن را مشخص خواهد کرد. ما برای رسیدگی 
به دغدغه ه��ای امنیتی خود نی��ازی به اجازه 

کسی نداریم.«
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گارد جنگی روسیه - ناتو برای آتش بس!
ناتوازکمکبیشتربهاوکراینمیگوید،روسهاازناممکنشدنپایانجنگ
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نخست وزیر انگلیس: دوران طالیی
 با چین به سر رسیده است 

نخس�توزیرانگلیسبابیاناینکهبهاصط�الح»دورانطالیی«
روابطباچینبهپایانرسیدهاست،گفتکهچالشسیستماتیک
پکنعلی�همنافعوارزشه�ایبریتانی�ادرحالافزایشاس�ت.
رئیسجمه�ورآلمانه�مدراقدام�یمداخلهجویان�هازمقامات
چینخواس�تبهآزادیمعترض�انضددولتیاحت�رامبگذارند.
کش��ورهای غربی که چین را تهدید برای منافع جهانی خود می دانند 
سعی دارند در روابط خود با این رقیب نوظهور بازنگری کنند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس روز دو   شنبه در 
اولین سخنرانی مهم سیاست خارجی خود گفت که رویکرد کشورش 
به چین باید تکامل یابد و پکن » آگاهانه برای نفوذ جهانی با اس��تفاده 
از تمام اهرم های قدرت دولتی رقابت می کند.« س��وناک با اش��اره به 
تقدیر وزیر دارایی س��ابق کش��ورش از روابط چین و انگلیس در سال 
20۱۵، گفت: بیایید شفاف باشیم. آن به اصطالح » دوران طالیی « به 
پایان رسیده اس��ت، همراه با این ایده ساده لوحانه که تجارت منجر به 
اصالحات اجتماعی و سیاسی می ش��ود. او با اشاره به بیانیه بی بی سی 
مبنی بر اینکه یکی از روزنامه نگارانش توسط پلیس چین مورد اذیت 
و آزار قرار گرفته است، گفت: می دانیم که چین چالشی سیستماتیک 
برای ارزش    ها و منافع ما ایجاد می کند، چالشی که با حرکت به سمت 
اقتدارگرایی بیشتر، حادتر می شود. البته، ما نمی توانیم اهمیت چین 
را در ام��ور جهانی نادیده بگیریم؛ در زمینه ثب��ات اقتصادی جهانی یا 
مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی. ایاالت متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن 
و بس��یاری دیگر هم این را درک می کنند. از سوی دیگر، فرانک والتر 
اش��تاین مایر، رئیس جمهور آلمان هم با اشاره به اعتراضات محدودی 
که در شهرهای چین شروع ش��ده اس��ت، گفت: تصور آنچه بر مردم 
چین می گذرد، دشوار اس��ت. اقدامات چین برای مقابله با همه گیری 
کرونا به مراتب شدیدتر و گسترده تر است؛ از این رو، درک می کنم که 
چرا مردم برای ابراز بی صبری و گالیه های خود به خیابان آمده اند. به 
گزارش خبرگزاری دویچه وله، اش��تاین مایر گفت: »من به عنوان یک 
دموکرات، می توانم بگویم آزادی بیان مهم اس��ت و امیدوارم مقامات 
چین به حق آزادی بیان و آزادی تظاهرات احترام بگذارند. البته امید 
دارم که تظاهرات مسالمت آمیز باقی بماند. « شهروندان چین در برخی 
شهرهای بزرگ این کش��ور به خیابان    ها آمده و در اقدامی کم سابقه، 
مخالفت خود را با سیاس��ت های سفت وس��خت حکومت در مقابله با 

همه گیری کرونا فریاد می زنند. 

هادی محمدی

کارشناس مسائل  بین الملل


