
افزایش فشار غرب بر اوکراین جهت مذاکره با روسیه 

محاسبات غلط زلنسکی در جنگ

گروه بین الملل - آمریکا و اروپا که با تحریکات 
و کمک های مالی- نظامی خود به اوکراین طی 
سال های اخیر بستر را برای آغاز جنگ مسکو 
و کی یف همواره کردند، اینک با رویت نتیجه 
برای  را  زلنسکی  خود،  محاسبات  معکوس 
بازگشت به میز مذاکره تحت فشار گذاشته اند.

طی هفته های اخیر در جبهه اوکراین چند 
تحول بزرگ رخ داد که نخست ضمیمه شدن 
۱۵ درصد خاک اوکراین به روسیه بود. بنابراین 
شامل  خود  کشور  منطقه  چهار  زلنسکی 
و  »خرسون«  »لوهانسک«،  »دونتسک«، 
»زاپروژیا« را به دنبال یک همه پرسی از دست 

داد.
اخیرا نیروهای اوکراین به دنبال عقب نشینی 
نیروهای روسیه موفق به ورود به خرسون شدند 
حاضر  اوکراینی  صدها  به  خطاب  زلنسکی  و 
در این منطقه گفت : ما قدم به قدم به تمام 

سرزمین های اشغالی وارد می شویم.
ورود به خرسون که به عنوان یک بندر حیاتی 
جنوب  در  کریمه  به  دروازه ای  و  سیاه  دریای 
مهم ترین  شاید  می شود،  شناخته  اوکراین 
زمان  از  زلنسکی  ولودیمیر  نیروهای  موفقیت 
جنگ با روسیه در اوایل اسفند سال ۱۴۰۰ باشد.

نشینی  این عقب  دنبال  به  در همین حال 
نیروهای روسیه که به نظر با طرح و برنامه قبلی 
و به دنبال برخی مالقات های مسئوالن امنیتی 
دو کشور در ترکیه صورت می گیرد، زلنسکی 

به رغم فشار کاخ سفید بر شروط خود اصرار 
می ورزد؛ شروطی که در عمل قابلیت اجرایی 

شدن ندارد.
با عنایت به این وضعیت است که به تازگی 
انتقاد شدید  با  آلمانی »یونگه ولت«  روزنامه 
از ادامه جنگ اوکراین و عدم مذاکره با روسیه 
برای توقف جنگ نوشته است »جهان گروگان 
حماقت بایدن و عقده ناپلئونی زلنسکی« شده 

است.
چرایی فشار بر زلنسکی برای مذاکره

از  پست«  »واشنگتن  روزنامه  پیش  چندی 
با  مذاکره  برای  زلنسکی  بر  سفید  کاخ  فشار 
روسیه پرده برداشت و گزارش کرد که مقامات 
آمریکایی در صحبت های خصوصی به دولت 
اوکراین هشدار داده اند که الزم است آمادگی 

خود برای مذاکره برای روسیه نشان دهد.
رئیس جمهور اوکراین گفته است که اوکراین 
فقط هنگامی آماده ورود به مذاکرات با روسیه 
می شود که نیروهای روسی از همه بخش های 
اوکراین از جمله کریمه و مناطق شرقی دُنباس 
 ۲۰۱۴ سال  از  دوفاکتو  صورت  به  روسیه  که 
اشغال کرده است، خارج شوند و روس هایی که 
مرتکب جنایت شده اند، با محاکمه روبرو شوند. 
افزون بر آن، زلنسکی تنها حاضر به گفت وگو 

با شخص پوتین است.
به  زلنسکی  بر  غربی  متحدان  فشار  علت 
آن دلیل است که بیشتر معادالت آنها نتیجه 

معکوس داده است. بنابراین دامی که اروپا و 
آمریکا برای روسیه پهن کرده بودند، سرانجام 
روز  اکنون هر  و  اند  آن گرفتار شده  خود در 
را  پیش خود  از  بیش  آن  و مشکالت  تبعات 

نمایان می کند.
آنها طی این مدت با تبعات بسیار سنگین 
بحران  هستند؛  گریبان  به   دست  جنگ  این 
اقتصادی، بحران انرژی، بحران غذایی، افزایش 
چند برابری قبوض گاز و برق در اروپا، تعطیلی 
هزاران شرکت و فروشگاه، اعتراض و اعتصاب 
و... تنها بخشی از تبعات وحشتناک این جنگ 
بوده است. اینک در آستانه فصل سرد، اختالف 
اوکراین و متحدان غربی آشکار شده است به 
طوری که اروپا و آمریکا با هدف برون رفت از 
بحران اقتصادی و انرژی خواستار پایان دادن 
به جنگ هستند در حالی که خود با تحریک و 
حمایت های گسترده بستر را برای آغاز جنگ 

همواره کردند.
پروژه غربی در اوکراین

که جنگ  ماه ۱۴۰۰  اسفند  ابتدای  همان  از 
اوکراین و روسیه کلید خورد، زلنسکی متوجه 
این دام و بازی اتحادیه اروپا و سازمان پیمان 
آتالنیک شمالی )ناتو( شد اما در آن زمان به قول 

معروف »کار از کار گذشته بود.«
او که با تحریک و تشویق غرب قدم در این 
وادی گذاشته بود، پس از آغاز جنگ بالفاصله 
متوجه عقب نشینی غربی  ها شد و با انتشار 

یک پیام ویدئویی از طریق حساب کاربری خود 
در فیس بوک، ضمن انتقاد شدید از متحدان 
غربی، تاکید کرد که »اوکراین در برابر روسیه 

تنها مانده است.«
برخی از اندیشمندان برجسته روابط بین الملل 
مانند »جان میرشایمر« و مقام های سابق ایاالت 
به  کسینجر«،  »هنری  مانند  آمریکا  متحده 
صراحت تحریک اوکراین از سوی غرب و نشان 
عضویت  پذیرش  برای  ناتو  باز  درهای  دادن 
اوکراین را عامل اصلی جنگ کنونی روسیه و 

اوکراین معرفی می کنند.
خارجی،  »سیاست  اینکه  بیان  با  کسینجر 
هنر شناخت اولویت هاست«، سیاست خارجی 
ایاالت متحده نسبت به اوکراین را نقد می کند 
و اعتقاد دارد طرح مساله عضویت اوکراین در 
ناتو، یک اشتباه استراتژیک است که نباید بر 
آن پافشاری کرد اما پافشاری غرب بر مواضع 
تحریک آمیز خود نسبت به اوکراین هر چند هم 
که اشتباه باشد، تجارت تسلیحاتی عمده ای را 
برای صنایع و شرکت های سازنده سالح ایجاد 

کرده است.
نگاه یکسویه به بانی بحران اوکراین

اوکراین،  در  روسیه  نظامی  عملیات  آغاز  از 
آمریکا و غرب ضمن اعمال تحریم های گسترده 
اوکراین،  به  کمک  تامین  تداوم  مسکو  علیه 
همواره در قبال تحوالت در این کشور، موضعی 
یکجانبه اتخاذ و روسیه را به جنگ افروزی متهم 

کرده اند.
وزیر  نخست  موری«  »یوشیرو  تازگی  به 
پیشین ژاپن در گفت وگو با نشریه »نیکی« ژاپن 
گفته است: چرا همه از والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه انتقاد می کنند اما هیچ کس به 
زلنسکی نمی تازد؟ او درد و رنج زیادی را برای 

بسیاری از مردم اوکراین به بار آورده است.
وی افزود: رسانه های ژاپن رویکردی یک طرفه 
رفتار  غربی  اطالعاتی  منابع  مطابق  و  دارند 
این موضوع را هضم کنم  می کنند. نمی توانم 
که آنها فقط از رسانه های آمریکایی و اروپایی به 

عنوان منبع استفاده می کنند.
از  اروپا  و  آمریکا  باید گفت که  در مجموع 
سال ۲۰۱۴ که تنش بین روسیه و اوکراین بر 
سر کریمه باال گرفت و به انضمام این جزیره 
به روسیه منجر شد، تالش کردند تا این کشور 
اروپایی را به زمین بازی برای نبرد روسیه تبدیل 
آن  اندازی  راه  از  ها  غربی  که  نبردی  کنند؛ 
اهدافی چون تضعیف روسیه، فروش تسلیحات 

و گسترش ناتو را دنبال می کردند.
آنها که پس از گذشت حدود ۸ ماه از بحران، 
اکنون محاسبات و معادالت خود را وارونه می 
بینند در صدد اعمال فشار بر زلسنکی برآمده اند 
به آن امید که با باز شدن درهای دیپلماتیک، از 

باتالق اوکراین و تبعات آن رهایی یابند.

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که شواهدی مبنی بر 
گسترش برنامه هسته ای نظامی ایران در دسترس نیست.

»رافائل گروسی« دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مصاحبه 
با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه خبری سی بی سی اعالم کرد که اکنون زمان 
آن نیست که ایران را قدرت هسته ای نظامی بدانیم و شواهدی مبنی 

بر گسترش برنامه هسته ای نظامی تاکنون در دسترس نبوده است.
در جریان این مصاحبه از گروسی پرسیده شد او تا چه حد تهران را 
نزدیک به ساخت بمب هسته ای می داند، که او در پاسخ گفت: »در 
حال حاضر ایران سطح غنی سازی را به حدی رسانده که به بیش از 
یک بمب برسد، اما ما نشانه ای نداریم که بگویم ایران برنامه نظامی 

هسته ای دارد.«
در ادامه دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد: »در حال 

حاضر به مرحله ای نرسیده ایم که ایران را قدرت هسته ای بنامیم، اما 
باید تالش خود را باال ببریم که به چنین نقطه ای نرسیم.«

پیشتر اوایل ماه جاری گروسی گفته بود ایران به تمام تعهدات خود 
ذیل برجام پایبند است. او هفته جاری نیز در نشستی خبری اعالم 
کرد امیدوار است اواخر ماه جاری با مقامات کشورمان در خصوص 
پایان دادن به »بن بست اورانیوم یافت شده در مکان های اعالم نشده« 
دیدار داشته باشد. اما به تازگی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان در بیانیه ای به موضع گیری علیه ایران پرداختنه و مدعی شدند: 
»فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و منطقه را محکوم 
می کنیم و متعهد می شویم با آن ها مقابله کنیم. ما تضمین می کنیم 
که ایران به سالح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد. از همکاری ناکافی 

ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نگران هستیم.«

از همان ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۰ 
که جنگ اوکراین و روسیه 
کلید خورد، زلنسکی متوجه 
این دام و بازی اتحادیه اروپا و 
سازمان پیمان آتالنیک شمالی 
)ناتو( شد اما در آن زمان به 
قول معروف »کار از کار گذشته 
بود

گروسی: 
از وجود برنامه  هسته ای نظامی در ایران مطمئن نیستیم

  

گزارشی از حمله به مقر احزاب تجزیه طلب در اقلیم 
کردستان عراق

برخی منابع خبری از حمالت موشکی و پهپادی به چند مقر احزاب 
تجزیه طلب در اربیل کردستان عراق از جمله در »کویسنجق« و منطقه 

»جیژنی« در نزدیکی شهر اربیل و نیز مقری در سلیمانیه خبر می دهند.
به گزارش ایسنا، این منابع خبری ازجمله صابرین نیوز اعالم کردند 

مقرهای کومله در کویسنجق با ۴ موشک هدف قرار گرفته است.
بنا به اعالم منابع عراقی، حمله دیگر نیز با پهپاد در منطقه »جیژنی« 
نزدیک شهر اربیل رخ داد و آژیرهای کنسولگری آمریکا در این شهر به 

صدا در آمد.
همچنین حمله دیگری با پهپاد در منطقه »جیژنی« نزدیک شهر اربیل 

رخ داد و آژیرهای کنسولگری آمریکا در این شهر به صدا درآمدند.
همچنین منابع آگاه می گویند حمله موشکی به مراکز کومله در »زرگویر« 

نزدیک سلیمانیه اقلیم کردستان عراق انجام شده است.
همزمان با این حمالت، جنگنده های ارتش عراق مقرهای تروریست های 
اطراف رشته کوه »جبل  نزدیک روستای »الجهماویه« در  را در  داعش 

حمرین« در جنوب »حویجه« هدف قرار دادند.

استعفای ۳ وزیر در یک ماه 
محبوبیت دولت ژاپن به ۳۰ درصد رسید

سومین وزیر دولت ژاپن به علت رسوایی های مالی استعفا داد؛ استعفایی 
که نخست وزیر این کشور را در موقعیت متزلزلی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »مینورو ترادا«، وزیر کشور 
ژاپن روز یک شنبه به علت رسوایی های مالی اخیر استعفا کرد؛ ترادا سومین 
وزیری است که در کمتر از یک ماه گذشته از کابینه استعفا می دهد و این 
شدیدترین ضربه به »فومیو کیشیدا«، نخست وزیر ژاپن است که هم اکنون 

از حمایت چندانی هم برخوردار نیست.
گفته می شود وزیر کشور ژاپن پس از آن استعفای خود را اعالم کرده 
که اخیراً برخی رسانه ها گزارش دادند که کیشیدا آماده شده بود که او را 

برکنار کند.
کیشیدا روز دوشنبه »تاکاکی ماتسوموتو«، وزیر خارجه پیشین را به جای 
تِرادا منصوب کرد. کیشیدا پس از انتصاب ماتسوموتو در جمع خبرنگاران 
گفت: پایه و اساس تعهد سیاسی، اعتماد عمومی است، در جایگاه یک 
سیاست مدار من باید با مراقبت و تقویت محیط اطرافم، از اعتماد عمومی 

محافظت و صیانت کنم.
به گزارش شبکه »آساهی« تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد تنها 
۳۰.۵ درصد پاسخ دهندگان از کابینه کیشیدا حمایت می کنند که نسبت به 

نظرسنجی ماه پیش ۲.۶ درصد کاهش داشته است.
ترادا سومین وزیر کابینه کیشیدا است که طی چند هفته اخیر از سمت 
خود برکنار شده است. در اواسط نوامبر نیز نخست وزیر ژاپن، »یاسوهیرو 
این کشور را به دلیل اظهارات جنجالی وی  هاناشی« وزیر دادگستری 
درباره احکام اعدام، از مقام خود برکنار کرد. همچنین »دایشیرو یاماگیوا« 
وزیر احیای اقتصادی ژاپن نیز در پایان اکتبر و پس از ترور »شینزو آبه« 

نخست وزیر سابق این کشور مجبور به استعفا شد.

آمریکا فناوری احداث نیروگاه هسته ای به فیلیپین 
می دهد

 معاون رئیس جمهور آمریکا از تصمیم این کشور برای در اختیار قرار دادن 
فناوری تاسیس نیروگاه هسته ای برای فیلیپین خبر داد.

»کامال هریس« معاون رئیس جمهور آمریکا، در جریان سفر خود به 
فیلیپین، اعالم کرد واشنگتن و مانیل قصد دارند برای قراردادی مذاکرات را 
آغاز کنند که به موجب آن آمریکا فناوری الزم برای احداث نیروگاه هسته ای 
را در اختیار فیلیپین قرار دهد. به گزارش بلومبرگ، هریس در حال حاضر به 
این سفر در فیلیپین رفته تا طیف گسترده ای از ابتکارات برای تقویت روابط 
دوجانبه با این کشور را ارائه دهد، در میان این ابتکارات »قرارداد ۱۲۳« در 
زمینه همکاری در زمینه انرژی هسته ای غیرنظامی است. یک مقام ارشد از 
کاخ سفید هم درباره سفر هریس گفت: »معاون رئیس جمهور قصد دارد 
در فیلیپین با بونگبونگ مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین و معاون او دیدار 
کند. پس از آن هم او به مالقات فعاالن حقوق بشر فیلیپینی و رهبران 
جامعه مدنی خواهد رفت. هریس به مارکوس خواهد گفت که آمریکا از 
تقویت روابط با فیلیپین خوشحال است و می خواهیم که روابط اقتصادی 
و سرمایه گذاری را هم افزایش دهیم، در کل می خواهم بگویم که این سفر 
برای افزایش روابط دوجانبه ما با فیلیپین است که تاریخچه ای طوالنی به 
عنوان متحد، دوست و شریک داریم.« او همچنین تاکید داشت فیلیپین 
برای همکاری در راکتور های کوچک مدوالر و سایر فناوری های پیشرفته با 
آمریکا تمایل دارد و افزود: »بنابرای کاماال هریس در سفر خود آمادگی ما 
برای مذاکره برای ابتکار قرارداد ۱۲۳ در این زمینه را اعالم خواهد کرد. این 
قرارداد که امضا شود آمریکا می تواند تجهیزات الزم را در اختیار فیلیپین قرار 
دهد و فیلیپین هم امنیت انرژی و روند رو به انرژی پاک را پیش خواهد 
گرفت.« پیش از این سفر هم یک مقام آمریکایی گفته بود هریس قصد 
دارد به نشانه حمایت از متحد خود در برابر پکن، از یک استان فیلیپین 

نزدیک آب های مورد ادعای چین بازدید کند.
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مقتدی صدر:
جام جهانی در قطر بزرگ ترین پیروزی در برابر غرب است

رهبر جریان صدر عراق در سخنانی نسبت به میزبانی قطر به عنوان 
یک کشور عربی از جام جهانی ۲۰۲۲ واکنش نشان داد و این اتفاق را 

"بزرگ ترین پیروزی" در برابر غرب توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر با انتشار توییتی در این باره نوشت: اولین ثمره جام جهانی 
فوتبال در اولین نسخه عربی آن؛ از سرگیری روابط قطر و عربستان بود 
و امید است که جامی برای وحدت صف عربی و اسالمی و گسترش 
و توسعه صلح به ویژه در یمن، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای عربی 

باشد.
وی تاکید کرد: این اتفاق به جهان ثابت می کند که عرب ها و مسلمانان 
قادر به مدیریت جام جهانی و برگزاری آن هستند و می توانند صلح و 

وحدت عربی-اسالمی و بین المللی را توسعه دهند.
رهبر جریان صدر در ادامه توییت خود نوشت: این بزرگ ترین پیروزی و 
موفقیت در برابر غرب است. جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال عصر یکشنبه و در 
مراسمی با حضور مقامات بلند پایه کشورهای مختلف و در رأس آنها رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، عبدالفتاح سیسی، همتای مصری او 

و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی افتتاح شد.

 ادعای مقام آمریکایی:
مانع از حمله ایران به عربستان شدیم

یک مقام آمریکای مدعی شد که ایران آماده حمله به عربستان بود اما 
همکاری امنیتی عربستان و امریکا مانع از این حمله شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنالین، برت مک گورک، هماهنگ کننده 
شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کنفرانس 
گفت وگوی منامه در اظهاراتی تکراری ادعا کرد که ایران قصد حمله به 
عربستان سعودی را داشته است. وی در اظهارات بی اساس خود همکاری 
امنیتی میان عربستان و آمریکا را مانع انجام این حمله خواند و مدعی شد 
که آمریکا تهدیدات قریب الوقوعی را از سوی ایران کشف و از آن جلوگیری 
کردند. گورک همچنین گفت که آمریکا در جهت ایجاد زیرساخت یکپارچه 
برای دفاع هوایی و دریایی در خاورمیانه در زمان تشدید تنش ها با ایران، 
تالش می کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته ضدر پاسخ به سؤالی درباره ادعای 
تهدید عربستان از سوی ایران و حمله قریب الوقوع به این کشور ضمن 
رد این ادعا اظهار داشت: ایران به مسیر دیپلماسی پایبند است و در این 
با طرف های منطقه ای و  چارچوب در خصوص مسائل مورد نظر خود 
بین المللی عمل می کند. ایران به دنبال ایجاد تنش در منطقه نیست و 

رفتارهای مسئوالنه ای در راستای امنیت منطقه ای داشته است.

کره شمالی، گوترش را »عروسک خیمه  شب  بازی« 
آمریکا خواند

اقدام دبیرکل سازمان ملل  وزیر خارجه کره شمالی دیروز نسبت به 
مبنی بر محکومیت وضعیت شبه جزیره کره ابراز تاسف و این دبیرکل را 

"عروسک خیمه شب بازی آمریکا" توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی کره شمالی 
موسوم به کی سی ان ای در گزارش خود به نقل از »چو سون هی« وزیر 
امور خارجه کره شمالی نوشت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
این واقعیت را که آمریکا و دست نشانده هایش مسائل و امور داخلی کره 
شمالی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهند تا علیه پیونگ یانگ 
فشاری را اعمال کنند، نادیده گرفت. این امر خود به خوبی ثابت می کند که 

دبیرکل سازمان ملل عروسک خیمه شب بازی آمریکاست.
این دیپلمات ارشد کره شمالی با اشاره به اظهارات گوترش در تاریخ ۱۸ 
نوامبر مبنی بر اینکه "تمرینات و رزمایش های جمهوری دموکراتیک خلق 
کره برای دفاع از خود، نوعی تحریک به حساب می آید"، گفت: »من اغلب 
دبیرکل سازمان ملل را عضوی از کاخ سفید یا وزارت امور خارجه آمریکا 
تلقی می کنم. من قویا نسبت به رویکرد بسیار شرم آور دبیرکل سازمان 
ملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل که گویا وظیفه آن حفظ عدالت 

و برابری در تمامی زمینه ها است، ابراز تاسف می کنم.«
وزیر خارجه کره شمالی با اشاره به "تمرینات تحریک آمیز  و مربوط به 
جنگ هسته ای" که توسط آمریکا و متحدانش بارها انجام شد، گفت: 
علی رغم این تحریکات، اما دبیرکل سازمان ملل به جای آنکه آمریکا را 

پاسخگو کند، جمهوری دموکراتیک خلق کره را مسئول دانست.
روز جمعه، آنتونیو گوترش پرتاب موشک بالستیک قاره پیما توسط کره 
شمالی را محکوم کرد و از پیونگ یانگ خواست تا مذاکرات صلح درخصوص 

شبه جزیره کره را از سر بگیرد.
کره شمالی از ابتدای سال جاری میالدی آزمایش های موشکی متعددی 
را به خصوص در پاسخ به رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام 
داده است و از طرفی این دو کشور متحد ادعا می کنند که پیونگ یانگ در 

حال آماده شدن برای "آزمایش هسته ای" است.
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