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رهبر کره شمالی، پس از آخرین آزمایش موشکی دوربرد 
خود گفت، کشورش راهی جز نشان دادن قدرت خود 
برای »بازدارندگی از جنگ« ندارد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از راشــاتودی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
پس از نظارت بر آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما 

)ICBM( در روز پنجشــنبه گفت که پرتاب این موشک بار دیگر 
»سیستم های عملیاتی نیروهای استراتژیک هسته ای« را ثابت کرد.  
به گزارش خبرگزاری دولتی کره، این موشک کمی بیش از ۱۰۰۰ 

کیلومتر را طی کرد و به ارتفاع ۶۰۴۵ کیلومتری رسید 
و ســپس در دریا فرود آمد. رهبر کره شمالی بر لزوم 
ایجاد ترس در دشــمنان، بازدارندگی واقعی از جنگ 
و تضمین مطمئن زندگی مسالمت آمیز تأکید کرد و 
افزود که واشنگتن و سئول با برگزاری مانورهای نظامی 
»بی پروا« و »در مقیاس وســیع« در شــبه جزیره کره »خصومت 
آشکاری با کره شمالی« نشان می دهند.  پرتاب موشکی کره شمالی 
در روز پنجشنبه سومین آزمایش مهم تسلیحاتی کره شمالی در این 

هفته را رقم زد و در حالی انجام شد که ایاالت متحده دور گسترده ای 
از رزمایش ها را با کره جنوبی رهبری می کند. این رزمایش که »سپر 
آزادی« نام دارد، از روز دوشنبه آغاز شد و قرار است تا هفته آینده ادامه 
یابد و مقامات می گویند که این مانورها بزرگترین رزمایش مشترک 
دو متحد در پنج ســال گذشته است که شامل عناصر شبیه سازی 
شده و آتش واقعی اســت. پیونگ یانگ در ادامه این رزمایش های 
»تحریک آمیز و تهاجمی« محکوم کرد و بارها اعالم کرد که چنین 

فعالیت های نظامی را آماده سازی برای حمله می داند.

کیم جونگ اون: راهی جز نشان دادن قدرت بازدارندگی خود نداریم

دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین می گوید کشورهایی که در جریان 
حمله روسیه به این کشور »بدرفتاری کرده اند« پس از پایان جنگ، 
مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. به گزارش ایسنا، او در مصاحبه با 
بی بی سی گفت: »انتخابی که هر کشور پس از تهاجم تمام عیار روسیه 
به اوکراین انجام داد، در ایجاد روابط آینده در نظر گرفته خواهد شد«. 
کولبا همچنین هشــدار داد که تاخیر در تحویل تسلیحات غربی به 
قیمت جان اوکراینی ها تمام خواهد شد. او گفت: »اگر حتی یک روز 
تحویل مهمات به تعویق بیفتد، به این معنی است که یک نفر در خط 

مقدم می میرد.« 
وی یک مصاحبه مفصل دربــاره چگونگی پایان جنگ، نقش چین 
در جنگ و ناامیدی خود از اینکه پاپ فرانســیس هنوز به کشورش 
سفر نکرده اســت، صحبت کرد. کولبا در دفتر کارش در کی یف که 
اکنون توسط کیسه های شن و نظامیان مسلح محافظت می شود، این 

مصاحبه را انجام داد. 
اگرچه اوکراین از زمان حمله روسیه از سوی قدرت های غربی حمایت 
نظامی و اقتصادی دریافت کرده، اما بسیاری از کشورهای قاره آفریقا، 
آسیا و آمریکای جنوبی در این خصوص سکوت اختیار کرده و موضعی 
نگرفته اند. اما کولبا تصریح کرد، کشــورهایی که از اوکراین حمایت 
نکرده اند »در جریان این جنگ رفتار نادرســت داشتند و با اوکراین 

بدرفتاری کرده اند« در آینده بهای آن را خواهند پرداخت. 
وزیر خارجه اوکراین البته به طور مســتقیم نگفت که این »بها« چه 

خواهــد بود که غیرحامیان خواهند پرداخت. اوکراین ممکن اســت 
در کوتــاه مدت و حتی بلندمدت به کمــک و حمایت نظامی غرب 
وابسته باشد و به همین تهدید کولبا چندان نگران کننده نباشد، اما در 
زمان صلح، صادرات عظیم غالت اوکراین به آن ها یک اهرم اقتصادی 
قابل توجه، به ویژه در بخش هایی از جهان که در حال توسعه است، 

می دهد. 
وزیر خارجه اوکراین گفت که »اگر کســی در جهان فکر می کند که 
رفتار این یا آن کشور، یا رفتار با اوکراین در تاریک ترین لحظه تاریخ 
مــا، در ایجاد روابط آینده مورد توجه قــرار نخواهد گرفت، این افراد 

نمی دانند که دیپلماسی چگونه کار می کند.« کولبا گفت که متحدان 
غربــی به اندازه کافــی و با ســرعت الزم از اوکراین حمایت نظامی 
نمی کنند، و دلیل آن راعدم آمادگی این کشورها برای یک جنگ در 
مقیاس جنگ جهانــی اول خواند. او گفت: آنچه ما نیاز داریم اکنون 
گلوله های توپخانه است. وزیر خارجه اوکراین کفت: »ما از هم پیمانان 

می خواهیم که سریعتر عمل کنند«. 
در هفته های اخیر تقاضا برای مهمات در هیچ کجا بیشــتر از شــهر 
باخموت در شــرق اوکراین نبوده است، این شهر برای بیش از هفت 
ماه در برابر تالش های مکرر روسیه برای تصرف، مقاومت کرده است. 
کولبا گفت که اگر باخموت ســقوط کند، شــهرهای دیگر در نوبت 
تسخیر شــدن هستند »بنابراین برای نجات جان ها در آنجا... باید تا 
زمانی که از نظر فیزیکی می توانیم در باخموت بجنگیم.« او گفت که 
هیچ نشانه ای از تمایل روسیه به مذاکره برای پایان جنگ وجود ندارد، 
اما در عین حال افزود: »هر جنگی به میز مذاکره ختم می شود... اما 
هدف من به عنوان وزیر خارجه این اســت که اطمینان حاصل کنم 
که اوکراین پس از یک موفقیت تعیین کننده در میدان نبرد، به میز 

مذاکره برسد«. 
به گفته وی دســتیابی به این هدف مستلزم ایجاد قوی ترین ائتالف 
ممکن برای حمایت از اوکراین اســت. او همچنین گفت: »ما عمیقا 
متأســفیم که پاپ از آغاز جنگ فرصتی برای دیدار از اوکراین پیدا 

نکرده است.«

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه روســیه اظهارات آمریکا را مبنی بر اینکه 
تصمیم مســکو برای به تعلیــق درآوردن مشــارکتش در پیمان 
»استارت نو« از نظر قانونی نامعتبر است، غیرقابل دفاع دانست. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه 
آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد، تصمیم روســیه برای به تعلیق 
درآوردن پیمان کنترل تســلیحات اتمی استارت نو از نظر قانونی 
نامعتبر است و مسکو باید همچنان به تعهداتش تحت این پیمان 

پایبند باشد. 

ســرگئی ریابکوف، معاون وزیــر امور خارجه روســیه به روزنامه 
کومرســانت گفت: ما چنین اطالعات نادرســتی را یکی از عناصر 
کمپین تبلیغاتی سیاســی کنونی واشنگتن می دانیم که هدف آن 
مجبور کردن روسیه به بازگشت به پیمان استارت نو و حفظ امکان 

دسترسی بدون مانع آمریکا به زرادخانه استراتژیک ماست. 
ایــن دیپلمات افزود، تمامی توجیه های قانونی الزم به طور مفصل 
توسط روسیه ارائه شــده است. به دالیل متعددی طرف روسی به 
این نتیجه رسید که واشنگتن به طرز قابل توجهی پیمان استارت 

نو را نقض کــرده و به همین خاطر مشــارکتش در این پیمان را 
طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد قانون پیمان ها به حالت تعلیق 

درآورد. 
ریابکوف گفت: اگر آمریکا واقعا به از سرگیری پیمان استارت نو و به 
طور کلی همکاری با ما در حوزه کنترل تسلیحاتی عالقه دارد، پس 
باید ابتدا از فانتزی های توخالی اش درباره تحمیل یک »شکســت 
اســتراتژیک« به روســیه دســت بردارد و متوجه شــود که هیچ 

جایگزینی برای حفظ منافع روسیه در حوزه امنیتی وجود ندارد. 

وزیر خارجه اوکراین: 

متحدان غربی به اندازه کافی و با سرعت الزم 
از اوکراین حمایت نمی کنند

مکث

ژاپن

روسیه

سئول و واشنگتن 
رزمایش بزرگ آبی-خاکی را 

از سر می گیرند

خبرگــزاری یونهاپ کره جنوبــی به نقل از 
مقام هــای نظامی گزارش کرد، این کشــور 
به همراه آمریکا قرار اســت بعد از یک وقفه 
پنج ســاله، مجددا اجرای یک رزمایش آبی-

خاکی تحت عنوان رزمایش »ســانگ یانگ« 
را برای بازه ۲۰ مارس تا ســوم آوریل از سر 
بگیرند. به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش 
این خبرگزاری کره جنوبی، این رزمایش قرار 
است در فاصله ۲۷۲ کیلومتری جنوب شرق 

شهر سئول برگزار شود. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، قرار است 
این کشــورهای متحد در چارچوب اجرای این 
رزمایش، نیروهای آبی-خاکی پیاده شونده، ۳۰ 
شناور نیروی دریایی از جمله کشتی های تهاجمی 
آبی-خاکی، ۷۰ هواپیما نظیر جنگنده های اف-

۳۵بی و بالگردهای تهاجمی آپاچی ای. اچ-۶۴ 
و همچنین حدود ۵۰ خودروی تهاجمی آبی-

خاکی را به خدمت بگیرند. 
طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ، ژنرال کیم 
گای هــوان، فرمانده یگان تفنگداران دریایی 
کره جنوبی گفت: »مانورهای آتی اراده ائتالف 
کــره جنوبی-آمریکا برای تحقــق« صلح از 
طریق قدرت »را نشان خواهد داد و ما آرایش 
دفاعی ترکیبی برای دفــاع از کره جنوبی را 
هر چه بیشتر تقویت خواهیم کرد.« مقامهای 
نظامی به این رسانه تصریح کردند، قرار است 
حدود ۴۰ ســرباز نیروی دریایی انگلیس در 
این رزمایش طی سال جاری میالدی شرکت 
کنند. آن ها افزودند که ارتشــهای اســترالیا، 
فرانسه و فیلیپین ناظر بر اجرای این رزمایش 

خواهند بود. 
ایــن رزمایش ها در حالی قرار اســت برگزار 
شــوند که کره شــمالی مکررا با اعتراض به 
اجرای آن ها، به این کشورهای متحد نسبت 
به تقویــت حضور نظامی در نزدیکی شــبه 
جزیره کره هشــدار داده است. پیونگ یانگ 
همچنین از رزمایش مشــترک آمریکا و کره 
جنوبی انتقاد کرده و آن را تدارک برای حمله 
به خودش تلقی کرده اســت. چند روز پیش 
کره شمالی گفت، ادامه »روش های خصمانه« 
واشنگتن، از جمله با اجرای مانورهای نظامی 
احتمالی و استقرار تسلیحات استراتژیک در 
شبه جزیره کره، ممکن است به عنوان »اعالم 

جنگ« تلقی شود. 

بنیامین نتانیاهو در دیدار با اوالف شولتس اعالم 
کرد که پیشنهاد اســحاق هرتزوگ به ائتالف 
دولتی اســرائیل، قابل قبول نیســت. نتانیاهو 
همچنین مخالفت خود را با این مســئله اعالم 
کرد که اصالحات قضائی که دولت وی درصدد 
اجرای آن است، خطری علیه نظام سیاسی در 
اســرائیل تلقی شــود. به گزارش ایسنا، سایت 
اســرائیل نیوز ۲۴ گــزارش داد کــه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل در گفت وگو با 
خبرنگارانی که همراه بــا وی به برلین آمدند، 
گفت که پیشنهادی که اسحاق هرتزوگ، رئیس 
اســرائیل به کابینه مطرح کــرده، قابل قبول 

نیست. 
نتانیاهــو به اعتراضات علیــه اصالحات قضائی 
خود اشــاره کرد و گفت که از آنچه در اسرائیل 
رخ می دهد، آگاه اســت. وی گفت که با مطرح 
کردن طرح سازشی که اسحاق هرتزوگ، رئیس 
اســرائیل آن را مطرح کرد، فرصت بزرگی برای 
سازش از بین رفت. وی به صورت ضمنی به این 
امر اشاره کرد، طرحی که در نهایت در کنست 
)پارلمان اســرائیل( تصویب خواهد شد، همان 
طرحی نیســت که در حال حاضر ترویج داده 
می شــود. نتانیاهو گفت: ما نیاز به ارائه چیزی 
داریــم که با اختیارات داده شــده به ما بعد از 
انتخابات همخوانی داشــته باشد و ما به روشی 

مسئوالنه، آن کار را خواهیم کرد. 
نتانیاهو با بیان اینکه طــرح هرتزوگ کاماًل با 
تضمین حقوق اقلیت تعارض دارد، این مسئله 
را به تمسخر گرفت که هرتزوگ نام »پیشنهاد 

مردم« را بر آن گذاشته است. 
وی با حالت تمسخر گفت: من مطمئن نیستم 
که این پیشــنهاد نیمی از مردم هم باشد. آنچه 
ائتــالف به رئیس اســرائیل درخصوص کمیته 
تعیین قضات ارائه داده، متشــکل از دو مرحله 
است، نخســت اصالح فوری و سپس توازن، اما 
رئیس اسرائیل این پیشنهادها را شنید و آن ها 

را کنار گذاشت. 
اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان در کنفرانس 
خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو پیشنهاد داد 
که نتانیاهو طرح سازشی که هرتزوگ ارائه داده 

است، بررسی کند. 
صدراعظم آلمــان گفت: نتانیاهو با من درمورد 
اصالحات قضائی جنجالی در اسرائیل صحبت 
کرد. ما به عنوان دوستان نزدیک به هم، دارای 
»ارزش های دموکراتیک مشــترکی« هســتیم 
بنابراین این تغییر را دنبال می کنیم و من این 
حقیقت را مخفی نخواهم کرد که ما درمورد آن 

نگران هستیم. 
شولتس تصریح کرد: استقالل نظام قضائی یک 
ســهم دموکراتیک مهم اســت و آرزوی ما این 
است که ما شــریک یکدیگر در ارزش ها باقی 
بمانیم و اســرائیل »دموکــرات و لیبرال« باقی 
بماند. شولتس ســپس ابراز امیدواری کرد که 

تصمیم نهائی درخصوص پیشنهاد توافقی اخیر 
هرتزوگ گرفته نشده باشد. 

پس از اظهارات شــولتس، رسانه های اسرائیلی 
به این کنفرانس خبری واکنش نشان داده و بر 
»تقابل نادر« که مقابل دوربین میان این دو مرد 

رخ داد، تمرکز کردند. 
مجری شــبکه ۱۳ اسرائیل با پخش مقطعی از 
سخنان نتانیاهو و صدراعظم آلمان گفت، آنچه 
در برلین رخ داد، مســئله ای بود که ما به هیچ 
وجه همانند آن را ندیده بودیم، رویارویی مقابل 
دوربیــن، در پخش زنده، میان نخســت وزیر 

اسرائیل و صدر اعظم آلمان. 
در همیــن حال، موریا ولبــرگ، خبرنگار امور 
سیاسی در شبکه ۱۳ اسرائیل نیز این کنفرانس 
را »یک رخداد استثنائی« توصیف کرد و گفت: 
پیش از هر چیز، شولتس صحبت را آغاز کرد و 
در پایان صحبتش، همانطور که انتظار داشتیم و 
همانطور که منابع در آلمان در مقابل ما برآورد 
کرده بودنــد، او به مســئله اصالحات قضائی 

پرداخت. 
وی افزود: شــولتس نگرانی خود را ابراز کرد و 
به دولت اســرائیل توصیه کرد که طرح رئیس 
اسرائیل را بپذیرد؛ اما نتانیاهو پس از آن پاسخ 
داد و گفت تصویری که آن ها درصدد ایجادش 

هستند، نادرست است. 
»اتفاق نادر« زمانی رخ داد که کار به پاســخ به 
ســواالت رسید. این خبرنگار گفت: یک مسئله 
شــگفت آور دیگــری نیــز رخ داد. نتانیاهو در 
پاسخ به یکی از سوال ها گفت که »اگر قضاتی 
که خودشان تعیین می شــوند، دموکراتیک به 
حســاب نمی آیند، پس آلمان نیز دموکراتیک 
نیست«. مسئله ای که واکنش صدر اعظم آلمان 
را به دنبال داشــت و او گفت: دموکراسی فقط 
حکم اکثریت نیست بلکه حقوق اقلیت نیز است. 
وی عنوان داشت: این یک رویارویی دیپلماتیک 
بود. من رویارویی های شدیدتر را دیده بودم؛ اما 
با زبان دیپلماســی و با اصطالحات دیپلماتیک 
مطرح شــده بودند؛ این یک رخداد استثنائی 
بود؛ حتی به دلیل طوالنی بودن مدت آنچه در 

کنفرانس خبری رخ داد. 
این خبرنگار عنــوان داشــت: نتانیاهو به این 
کنفرانس خبری رفت و می خواست فقط در مورد 
ایران، ایران و ایران صحبت کند؛ اما آلمانی ها با 
او به صورت اساســی درمورد اصالحات قضائی 
صحبت کردنــد. این کنفرانس ســر وصدایی 
را در اســرائیل به پا کرد و مطبوعات آکنده از 
تحلیل های مربوط به زبانی شــد که شــولتس 
در تردید نســبت به »نظام سیاسی اسرائیل« 
از آن اســتفاده کرد. همچنین شهرک نشین ها 
اظهــار کردند، اینکه شــولتس نقطه نظرات و 
مالحظاتی را به نتانیاهو درمورد نگرانی ها نسبت 
به دموکراسی در اسرائیل مطرح کرده است، لکه 

ننگی برای هر اسرائیلی است.

کره جنوبی و ژاپن در جریان دیدار روز پنجشنبه 
با از سرگیری دیدارهای مرتب میان رهبرانشان و 
اتخاذ اقداماتی برای حل اختالفات تجاری موافقت 
کردند؛ دیداری که نخست وزیر ژاپن آن را »گامی 
بزرگ« در بازسازی روابط اقتصادی و امنیتی این 
دو کشور که تالش می کنند بر یک قرن گذشته 
و تاریخ دشوار غلبه کنند، توصیف کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این 
نشســت می تواند نقشه استراتژیک شمال شرق 
آســیا را تغییر دهد. این دو متحــد آمریکا که 
به خاطر گذشته شــان غالبا با یکدیگر اختالف 
داشــته اند، در تالشند تا یک جبهه متحد را که 
از نگرانی های مشترک درباره کره شمالی و چین 

نشات می گیرد، تشکیل دهند. 
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن و یون سوک 
یول، رئیس جمهور کره جنوبی در این دیدار بر 
اهمیت بهبود روابط تاکید کردند. کیشیدا گفت، 
این دیدار بیانگر ازسرگیری سفرها و دیدارهای 
منظم میان رهبران این دو کشور است که بیش 

از یک دهه بود که متوقف شده بود. 
وی در کنفرانســی خبری گفــت، ژاپن و کره 
جنوبی با ازســرگیری گفت وگوهــای دفاعی و 
مذاکرات اســتراتژیک در ســطح معاونین وزرا 
موافقت کرده در حالی که روند ارتباطات ســه 
جانبه میــان ژاپن، کره جنوبــی و چین را نیز 
مجــددا آغاز کردند. کیشــیدا افزود: شــکفتن 
شــکوفه های گیالس درســت در این هفته در 
توکیو آغاز شــد و پس از یک زمستان طوالنی 
در روابط دوجانبه مان، ژاپن اکنون قادر است از 
رئیس جمهور کره جنوبی برای نخستین بار در 
۱۲ سال گذشته استقبال کند. ما تاکید کردیم 
که تقویت روابط ژاپن-کره جنوبی تحت شرایط 

استراتژیک کنونی یک وظیفه خطیر و مهم است. 
یون سوک یول گفت: نشســت روز پنجشنبه 
اهمیت ویــژه ای دارد چرا که بــه مردم هر دو 
کشــور نشــان می دهد که روابط کره جنوبی- 
ژاپن پس از گرفتار شــدن در مســائل متعدد، 
آغازی تازه دارد. این دو کشــور که ارزش های 
دموکراتیک مشترکی دارند، شرکایی هستند که 
باید در مســائل امنیتی و اقتصادی و همچنین 

برنامه های جهانی همکاری کنند. 
وی افزود: تهدید رو به افزایش برنامه موشک اتمی 
کره شمالی، تهدیدی عظیم برای صلح و ثبات نه 
تنها شرق آسیا بلکه کل جامعه بین الملل است. 
کره جنوبی و ژاپن باید برای مقابله عاقالنه با این 
تهدید همکاری و همبستگی نزدیکی با یکدیگر 
داشته باشند. یون سوک یول تصریح کرد: منافع 
کره جنوبی مغایر با منافع ژاپن نیســت. روابط 
دوجانبه بهتر به شــدت به هر دو کشــور برای 
رسیدگی به بحران های امنیتی شان کمک می کند. 
وی در ادامــه گفت: ما با افزایش همکاری ها در 
حوزه هایی چون امنیتی، اقتصادی و تبادل فرد 
بــا فرد موافقت کردیم. کیشــیدا و یون پس از 
این نشست، مراسم صرف شام و گفت وگوهای 

غیررسمی برگزار کردند. 
نتیجــه دیدار آن ها به عنوان نخســتین گام از 
همکاری از سوی ژاپن به شدت مورد استقبال 
قرار گرفت. روزنامه ژاپنی یومیوری در مقاله ای 
نوشت: ژاپن و کره جنوبی باید نه تنها به خاطر 
خودشــان بلکه به خاطر منفعــت کل جامعه 
بین المللی، روابطشــان را عادی ســازی کنند. 
ده ها مقام تجاری که به همــراه یون به توکیو 
ســفر کرده اند نیز امروز با همتایان ژاپنی خود 

دیدار کردند. 

کرملین اعالم کرد، رئیس جمهور روســیه در 
تماسی تلفنی با همتای آذربایجانی خود درباره 
اوضاع قره باغ گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری آناتولی، کرملین در بیانیه ای 
گفت، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و 
الهام علی اف، همتای آذربایجانی اش همچنین 
درباره توسعه روابط در حوزه های اقتصاد، حمل 

و نقل و لجستیک در قفقاز صحبت کردند. 
در ادامه این بیانیه آمده است: در این گفت وگوی 
تلفنی اقدامات عملی با هدف تضمین امنیت و 
ثبات در قفقاز جنوبی همســو با توافقات ســه 
جانبه میــان رهبــران روســیه، آذربایجان و 

ارمنستان مورد بحث قرار گرفتند. آتش بسی که 
با میانجی گری روسیه و به منظور پایان جنگ 
ســال ۲۰۲۰ میان آذربایجان و ارمنستان امضا 
شــد، ارمنســتان را وادار کرد تا قلمروهایی را 
که نزدیک به ســه دهه اشغال کرده بود، واگذار 
کند. از آن زمان به بعد روند عادی سازی روابط 
میان این دو کشور همسایه در جریان است. این 
در حالی اســت که اوضاع در مرزهای دو کشور 
همچنان پر تنش اســت و در جدیدترین مورد 
در تبادل آتشی که اوایل ماه جاری میالدی در 
قره باغ صورت گرفت، دست کم پنج تن کشته 

شدند.
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