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 بازنگری در توافق هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی تقریبا در ماه مارس و سپس بار دیگر در 
اکنون  این وجود،  با  ماه آگوست صورت گرفت 
به نظر نمی رسد کسی باور کند که می توان آن را 

نجات داد.
به گزارش از فارین پالسی؛ کارشناسان وضعیت 
برجام را در بهترین حالت در کما و شاید در حال 
حاضر مرده توصیف می کنند. علیرغم چندین دور 
مذاکرات در وین از سال ۲۰۲۱ میالدی و چندین 
پیشرفت نزدیک، ایاالت متحده و ایران در احیای 
عنوان  به  آن  حامیان  توسط  مدت ها  که  پیمانی 
از  جلوگیری  و  منطقه  امنیت  حفظ  برای  اهرمی 
امری  اتمی  بمب  ساخت  به سوی  ایران  حرکت 

حیاتی توصیف می شود با شکست مواجه شدند.
"مارک فیتزپاتریک" یکی از پژوهشگران انستیتو 
می گوید:  استراتژیک  مطالعات  برای  المللی  بین 
"علیرغم آن که برجام در کمای عمیق است هنوز 
مرده محسوب نمی شود و دست کم هیچ یک از 

طرفین نمی خواهد آن را مرده اعالم کند".
با این وجود، تحلیلگران دیگر بدبین تر هستند. 
"علی واعظ" مدیر امور ایران و مشاور ارشد گروه 
بین المللی بحران می گوید: "تصور این که بتوان 

برجام را احیا کرد دشوار است".
معاون  و  ارشد  سیاستمدار  گرانمایه"  "الی 
رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای 
"فضای  می افزاید:  اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط 
بسیار اندکی برای خوش بین بودن وجود دارد". 
واشنگتن  انستیتو  در  پژوهشگر  ندیمی"  "فرزین 
برجام  که  می کند  اشاره  نیز  نزدیک  خاور  برای 

اساس مرده است.
با این وجود، اکنون باید پرسید اگر برجام واقعا 
مرده است پس از آن چه خواهد شد؟ ایران ممکن 
است در حال حاضر کشوری در آستانه ساخت 
را  آن  بتواند  زودی  به  و  باشد  هسته ای  سالح 
تولید کند. منطقه ممکن است با تشدید بازی های 
جاسوسی خطرناک بین ایران و اسرائیل وارد یک 
یک  بروز  امکان  حتی  شود.  تسلیحاتی  مسابقه 
رویارویی نظامی و درگیر شدن ایاالت متحده در 

آن وجود دارد.
بود  شده  متهم  امریکا  سوی  از  پیش تر  تهران 
اقدام  برای  منطقه  نیابتی خود در  نیرو های  از  که 
و هدف  در خاورمیانه  متحده  ایاالت  منافع  علیه 
است.  کرده  استفاده  امریکا  متحدان  دادن  قرار 
غیاب  در  می گویند  ایران  سیاست  کارشناسان 
تداوم مذاکرات هسته ای، تهران می تواند از نظر 

شدت و کمیت این حمالت را افزایش دهد.
خود  نوبه  به  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت 
و  کنند  اعمال  بیشتری  تحریم های  می توانند 
پنهانی  خرابکاری های  برای  را  تری  بیش  فضای 
کرده  ایجاد  ایران  هسته ای  تاسیسات  در  اسرائیل 
و به تشویق تقویت اتحاد دفاعی نوپای عربستان 
علیه  اسرائیل  و  عربی  متحده  امارات  سعودی، 
ایران بپردازند. غرب حتی می تواند مداخله نظامی 

مستقیم را در نظر بگیرد.
با  رسیدن  قدرت  به  ابتدای  در  بایدن  دولت 
علیه  ترامپ  حداکثری  فشار  سیاست  تشدید 
ب"  "طرح  یک  اکنون  اما  بود،  مخالف  ایران 
خصمانه مشابه را در نظر گرفته است. این طرح 
چینی  نهاد های  برای  مجازات هایی  اعمال  شامل 
وارد کننده نفت خام از ایران و هم چنین تسریع 
اسرائیل  به  کلیدی  دفاعی  سیستم های  تحویل 
حمالت  کش ها  نفت  به  رسانی  سوخت  مانند 
هوایی دوربرد می شود تا بتواند به طور بالقوه به 

زیرساخت های هسته ای ایران ضربه بزند.
یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نام اش فاش 
دارد  انتظار  که  می گوید  پالسی"  "فارین  به  شود 
آماده  کم  دست  یا  و  بسازد  هسته ای  بمب  ایران 
برای  تالش ها  ماندن  نتیجه  بی  در صورت  باشد 
اتمی  بمب  به  سرعت  به  هسته ای  تافق  احیای 

دست یابد.
"در  گفت:  پالسی"  "فارین  به  بروکسل  از  او 
جلوگیری  برای  امریکا  نظامی  مداخله  من  پایان 
محتمل  را  ایران  توسط  اتمی  بمب  ساخت  از 

می بینم". 
به سمت ساخت  ایران  اگر  است  معتقد  واعظ 
سالح هسته ای حرکت کند امریکا را با دو انتخاب 
چگونگی  "یادگیری  می گذارد:  باقی  ناخوشایند 
بمباران  یا  اتمی  بمب  به  مجهز  ایران  با  زندگی 

ایران".
خارجی  روابط  شورای  از  گرانمایه"  "الی 
اطالعاتی  جامعه  "در  می گوید:  اروپا  اتحادیه 
ایاالت متحده به طور گسترده ای این باور وجود 
ندارد که ایران پیش تر تصمیم گرفته تا بمب اتمی 
بسازد". با این وجود، بسیاری از کارشناسانی که 
با آنان صحبت کردیم معتقدند اگر برجام به طور 
به  احتمال  این  شود  مواجه  فروپاشی  با  رسمی 

شدت افزایش می یابد.
"فیتزپاتریک" می گوید: "ایران به تولید اورانیوم 
با غنای باال، به کارگیری سانتریفیوژ های پیشرفته تر 
انرژی  بین المللی  آژانس  و محدود کردن نظارت 
توافق  به  عین حال  در  و  داد  ادامه خواهد  اتمی 
پادمانی پیش از حصول برجام است پایبند خواهد 
امریکا و  ایران تحت فشار قرار دادن  بود. هدف 
است.  تحریم ها  لغو  برای  واشنگتن  کردن  وادار 
همزمان تهران قصد دارد به توانایی تولید سالح 

هسته ای نزدیک تر شود".
جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعالم کرده که 
ایاالت متحده آماده است تا از قوه قهریه و زور 
علیه ایران به عنوان "آخرین راهکار" استفاده کند.
باورند  این  بر  تحلیلگران  برخی  وجود،  این  با 
که او به جای دنبال کردن شکل دیگری از فشار 

رویکردی  عیار  تمام  جنگ  یک  یا  حداکثری 
می دهد:  ترجیح  را  خالقانه تر  و  دیپلماتیک 
محدودیت هایی  غرب  آن  در  که  مهار  سیاست 
را برای اقدامات ایران در منطقه دیکته می کند و 
در این مسیر از تهدید به استفاده محدود از قوه 
قهریه ادامه می دهد و همزمان به مذاکره با تهران 

در برخی موارد ادامه خواهد داد.
برای مثال، گروه بین المللی بحران پیشنهاد کرده 
غنی  اورانیوم  ذخایر  غلظت  کاهش  ازای  در  که 
شده ۶۰ درصدی ایران واشنگتن می تواند تا حدی 
دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور 

را آزاد کند.
با این وجود، بی اعتمادی عمیقی که مذاکرات 
وین را فلج کرده احتماال بر روی هرگونه امکان 
خواهد  منفی  تاثیر  آینده  در  توافقی  حصول 
که  مصالحه هایی  می گویند  کارشناسان  گذاشت. 
برآورده  طریق  از  برجام  نجات  برای  دیپلمات ها 
ساختن نگرانی های هر دو طرف با زحمت دنبال 
یکدیگر  به  را  طرف  دو  نتوانسته  هنوز  کرده اند 

نزدیک کند.
در  آژانس  تحقیقات  سر  بر  اختالفات  از  یکی 
سایت  سه  در  ایران  هسته ای  فعالیت های  مورد 
اعالم نشده بوده است. ایران خواستار پایان دادن 
المللی  بین  آژانس  به  اخیرا  و  شده  تحقیقات  به 
انرژی اتمی پیشنهاد دسترسی به این سایت ها را 
اطالعات  کسب  خواستار  آژانس  اما  است،  داده 
است.  بوده  آنجا  در  شده  کشف  اورانیوم  درباره 
بحث  مورد  اورانیوم  "اگر  می گوید:  فیتزپاتریک 
راه خود را به ذخایری پیدا کرد که تحت پادمان 
وضعیت  کنار  در  موضوع  این  و  هستند  آژانس 
تجهیزات مربوطه قابل تایید باشد آن گاه می توان 
موضوع را حل کرد حتی اگر آژانس هرگز نتواند 
اورانیوم  چرا  که  ببرد  پی  موضوع  این  اصل  به 

اعالم نشده در وهله نخست وجود داشت".
با این وجود، نه کارشناسان و نه دیپلمات هایی 
باور  کرد  صحبت  آنان  با  پالسی"  "فارین  که 
ارائه  را  اطالعات  این  هرگز  ایران  که  نداشتند 
باعث  می تواند  رفتار  این  که  چرا  کرد  نخواهد 

ایران  گیرد.  قرار  اتهام  مظان  در  ایران  می شود 
اطالعاتی  دلیل  به  تحقیقات  این  که  است  معتقد 
است که دشمن اصلی آن کشور اسرائیل به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ارائه داده است رژیمی که 

از ابتدا با حصول برجام مخالف بود.
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  حذف 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی در اوایل 
سال جاری به عنوان یک خواسته از سوی ایران 
حیطه  از  خارج  موضوع  این  اگرچه  شد  مطرح 
آن  از  حاکی  رسانه ای  گزارش های  است.  برجام 
اما  بود که ایران این درخواست را کنار گذاشته، 
کماکان  ایران  می گویند  اروپایی  دیپلماتیک  منابع 

در مورد آن پافشاری می ورزد.
از  برای  اشتها  اخیر  رویداد های  وجود،  این  با 
و  واشنگتن  در  را  ایران  با  مذاکرات  سرگیری 
به  می توان  جمله  از  اند.  داده  کاهش  بروکسل 
ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه  اشاره کرد. 

مورد دیگر اعتراضات در ایران است.
بن بست مذاکره همچنین از طریق ارزیابی مجدد 
اهرم های ایران و ایاالت متحده در مذاکرات ایجاد 
می شود. ایران معتقد است قدرت مذاکره اش از 
قیمت  افزایش  به  منجر  اوکراین  زمانی که جنگ 
نفت شد افزایش یافته و احتمال بیش تری وجود 
دارد که غرب مستاصل در تامین انرژی خواستار 
بازگرداندن نفت ایران به بازار جهانی شده و در 

این راستا به ایران امتیاز بدهد. 
بماند  منتظر  می خواهد  امریکا  حال،  همین  در 
نظام  ثبات  بر  ایران  داخل  در  اعتراضات  تاثیر  تا 

سیاسی آن کشور در آینده را مشاهده کند.
برخی تحلیلگران استدالل می کنند که اگر برجام 
احیا می شد به نفع اقتصاد ایران بود و این احتمال 
اعتراضات گسترده هرگز شعله  وجود داشت که 
این وجود، رئیسی رئیس جمهور  با  ور نمی شد. 
عجله ای  برجام  احیای  برای  می گوید  اصولگرا 
ندارد. او در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان 
موارد  از  بسیاری  در  "ما  بود:  گفته  متحد  ملل 
موفق شده ایم تحریم های )آمریکا( را خنثی کنیم. 
را  آوری  شرم  شکست  حداکثری  فشار  سیاست 
متحمل شد. ما مستقل از هرگونه توافقی راه خود 
خواهیم  ادامه  استوار  شکلی  به  و  کردیم  پیدا  را 

داد".
کننده  مذاکره  تیم  مشاور  مرندی"  "محمد 
هسته ای ایران نیز در توئیتی از صبور بودن ایران 
و  است  نزدیک  "زمستان  نوشت:  و  بود  گفته 
مواجه  کننده  فلج  انرژی  بحران  با  اروپا  اتحادیه 

است".
آن  شرکای  و  متحده  ایاالت  وجود،  این  با 
اصرار دارند که بهترین پیشنهاد خود را روی میز 
قرار داده اند، فضا برای مذاکره به اتمام رسیده و 
متن نهایی که منافع تمام طرفین را در بر می گیرد 
مسئول  سخنگوی  استانو"  است."پیتر  میز  روی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به "فارین پالسی" 
می گوید: "متن مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد 
سازی  غنی  به  ایران  حال،  همین  در  گرفت. 
اورانیوم و اجتناب از نظارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر فعالیت های اتمی آن کشور ادامه 
زمان  اکنون  و  نیست  ما  نفع  به  زمان  می دهد. 

تصمیم گیری سیاسی فرارسیده است".

برجام مرد؟! دنیای پس از آن چه شکلی است؟
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نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین ابراز امیدواری کرد که رایزنی بین آژانس 
اتمی و ایران تا پایان ماه جاری میالدی )نوامبر( 

انجام شود.
مدیرکل  گروسی«  »رافائل  تمایل  ابراز  از  بعد 
ایران  به  سفر  برای  انرژی  بین المللی  آژانس 
باوجود  هسته ای  مسائل  درباره  رایزنی  جهت 
تهران،  علیه  حکام  شورای  در  قطعنامه  تصویب 
زمان  درباره  نظر  اظهار  به  روس  دیپلمات  یک 

برگزاری این رایزنی ها پرداخت.
در  روسیه  نماینده  اولیانوف«  »میخائیل 
گفت  وین  در  مستقر  بین المللی  سازمان های 
رایزنی بین آژانس اتمی و ایران باید تا پایان ماه 

جاری میالدی )نوامبر( انجام شود.
»روسیا۲۴«  شبکه  با  مصاحبه  در  اولیانوف 
توضیح داد: »درست قبل از پایان ماه، دور دیگری 
المللی  بین  آژانس  متخصصان  بین  رایزنی ها  از 
شود.  انجام  باید  ایرانی  طرف  و  اتمی  انرژی 
تهران تشکیل شود که  این نشست در  بود  قرار 

امیدوارم این برنامه ها به قوت خود باقی بماند«.
از این، »استفان کلمنت« نماینده اتحادیه  پیش 
در  ایرانی  ضد  قطعنامه  از  حمایت  ضمن  اروپا 
نشست شورای حکام، ابراز نگرانی کرد که هیچ 
پیشرفتی در اقدامات شفاف سازی ایران و برطرف 

کردن مسائل برجسته پادمانی رخ نداده است.
مذاکرات رفع تحریم های وین از چند ماه پیش 
کنار گذاشتن  برای  آمریکا  آمادگی  دلیل عدم  به 
نقض تعهداتش در برجام و آغاز به اجرای این 

توافق هسته ای متوقف شده است.
مانند  عوامل  برخی  می گویند  تحلیلگران 
فشارهای رژیم صهیونیستی، اختالفات با کنگره 
و مشکالت داخلی در آمریکا دلیل بی میلی دولت 
بایدن برای بازگشت به برجام در ماه های گذشته 
بر سر  بوده است.بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ 
کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در 
دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود.  این سیاست 
توافق  یک  به  دادن  شکل  در  ناکامی  بر  عالوه 
روابط  در  تفرقه  ایجاد  باعث  جدید،  هسته ای 
خطر  به  آتالنتیک،  سوی  دو  کشورهای  میان 
افتادن اثربخشی نظام تحریم ها به عنوان یکی از 
ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم تر 
از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.

رفع  راستی آزمایی  ایران  اسالمی  جمهوری 

ماندگاری  خصوص  در  تضمین  اخذ  تحریم ها، 
را  اتمی  آژانس  پادمانی  ادعاهای  رفع  و  برجام 
اصلی ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم ها 
قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد 
نفع  ازای برخی محدودیت ها  دوجانبه ای که در 
ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته 

باشد را منطقی می داند و آن را می پذیرد.
رژیم  و  آمریکا  رهبری  به  غربی  کشورهای 
به  را  ایران  گذشته  سال های  در  صهیونیستی 
این  ای  هسته  برنامه  در  نظامی  اهداف  پیگیری 
کشور متهم کرده اند. ایران قویًا این ادعاها را رد 

کرده است.
از  یکی  عنوان  به  می کند  تأکید  ایران 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی 
)ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی 
برای  را  فناوری هسته ای  به  اتمی، حق دستیابی 

مقاصد صلح آمیز دارد.
همچنین بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بازدید  ایران  تاسیسات هسته ای  از  بارها  تاکنون 
برنامه  دهد  نشان  که  مدرکی  هرگز  اما  کرده اند 
سمت  به  کشور  این  هسته ای  انرژی  آمیز  صلح 
مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
توافقی  به   ۲۰۱۵ سال  در  این  بر  عالوه  ایران 
برای حل و  به گروه ۵+۱  با کشورهای موسوم 
برنامه هسته ای خود دست  بر سر  فصل تنش ها 
پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت 
به صورت   ۱۳۹۷ سال  اردیبهشت ماه  در  آمریکا 

یکجانبه از این توافق خارج شد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تکرار ادعاها 
علیه تهران گفت که اجرای تعهدات پادمانی ذیل 
معاهده ان پی تی توسط ایران، امری ضروری و 

فوری است.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
گفت که اجرای تعهدات پادمانی تحت معاهده ان 
پی تی توسط ایران، امری ضروری و فوری است.
در صفحه  مالی  رابرت  این گزارش،  اساس  بر 
هیأت  در  خود  همکاران  از  نوشت:  خود  توئیتر 
آمریکا در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
در  تالش ها  دلیل  به  اروپا  تروئیکای  شرکای  و 
گذشته  روز  قطعنامه  برای  قاطع  اکثریت  کسب 

آژانس در مورد ایران سپاسگزاریم.
وی با تکرار ادعاها درباره ایران، افزود: اجرای 
تعهدات پادمانی ذیل ان پی تی توسط ایران، امری 
افتاده  هم  تعویق  به  که  است  فوری  و  ضروری 

است.
این در حالی است که سه کشور اروپایی عضو 
برجام به همراه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه 
مشترکی از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس 

بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند.
بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: 
ایاالت  و  انگلیس  آلمان،  فرانسه،  دولت های  ما 
متحده از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس 

در مورد ایران استقبال می کنیم.
در  قطعنامه  این  است:  شده  ادعا  بیانیه  این  در 
بین  آژانس  با  ایران  ناکافی  همکاری  به  واکنش 
و  جدید  مسائل  مورد  در  اتمی  انرژی  المللی 
بر  ایران  حقوقی  تعهدات  به  مربوط  باقیمانده 
گسترش  منع  معاهده  پادمانی  توافقنامه  اساس 

تسلیحات هسته ای )NPT( تصویب شد.
قطعنامه ای  دومین  این  می افزاید:  بیانیه  این 
است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد این موضوعات در سال جاری به 
روشنی  پیام  اقدام  این  با  شورا  رساند.  تصویب 
ارسال کرد مبنی بر اینکه ضروری و فوری است 
پی  ان  تحت  خود  پادمانی  تعهدات  به  ایران  که 
تی پایبند باشد و اقدامات مشخص شده را بدون 

تأخیر انجام دهد.
باید  ایران  شد:  مدعی  همچنین  بیانیه  این 
ذرات  وجود  برای  معتبری  فنی  توضیحات 
اعالم نشده  اورانیوم شناسایی شده در سه مکان 
مرتبط  مواد هسته ای  نگهداری  کند و محل  ارائه 

این قطعنامه  آلوده را روشن کند.  یا تجهیزات  و 
حمایت تزلزل ناپذیر شورای امنیت از تالش های 
با  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدت  طوالنی 
ایران برای حل و فصل این مسائل حیاتی را مورد 

تاکید قرار می دهد.
کرده  روشن  که  همانطور  می افزاید:  بیانیه  این 
مدیرکل  و  دهد  انجام  را  کار  این  ایران  اگر  ایم 
پادمانی  باقیمانده  مسائل  که  دهد  گزارش  بتواند 
بررسی  می تواند  شورا  نیستند،  نشده  حل  دیگر 

خود درباره این موضوع را متوقف کند.
که  امیدواریم  ما  است:  ادعا شده  بیانیه  این  در 
ایران از این فرصت برای همکاری با آژانس بین 
موضوعات  این  بستن  برای  اتمی  انرژی  المللی 
در  دیگری  اقدام  هیچ  تا  کند  استفاده  باقیمانده 

مورد این موضوعات ضروری نباشد.
الزم به ذکر است که شورای حکام آژانس بین 
از  آبان   ۲۶ شنبه  پنج  روز  اتمی  انرژی  المللی 

تصویب قطعنامه ای ضدایرانی خبر داد.
»محسن نذیری« سفیر و نماینده دائم کشورمان 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر عزم 
و پایداری ایران در دفاع از منافع و حقوق خود 
مقابل فشارها و زیاده خواهی های غرب تاکید کرد: 
تصویب این قطعنامه ضدایرانی می تواند بر روند 
آژانس  با  تعامالت سازنده کشورمان  همکاری و 

اثرگذار باشد.
المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  افزود:  وی 
فشار  تحت  خود  امروز  نشست  در  اتمی  انرژی 
شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیسی، فرانسه 
آمیز  صلح  فعالیت های  علیه  قطعنامه ای  آلمان  و 

هسته ای کشورمان به تصویب رساند.

رابرت مالی:
 اجرای تعهدات پادمانی توسط ایران امری ضروری است

اوکراین و ناتو 
مشترکا سالح سنگین تولید می کنند

 ۶ کم  دست  با  مشترک  صورت  به  اوکراین   
شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  عضو  کشور 
و  سنگین  تسلیحات  تولید  به  دست  )ناتو( 

تجهیزات نظامی خواهد زد.
دولتی  شرکت  پراوادا،  روزنامه  از  گزارش  به 
»یوکروبُرونپروم« فعال در صنعت دفاعی، اعالم 
نظامی  صنعتی-  مجموعه  در  اوکراین  که  کرد 
ناتو ادغام شده و با کشورهایی از جمله لهستان، 
جمهوری چک، فرانسه، دانمارک و چند کشور 
دیگر به صورت مشترک جنگ افزارهای سنگین 

و تجهیزات نظامی تولید خواهد کرد.
این  با  اوکراین  شرکت،  این  اعالم  اساس  بر 
ایجاد  مشترک  دفاعی  شرکت های  کشورها 
تولید  و  مهمات  تولید  خطوط  ایجاد  و  می کند 
راکت  سامانه های  زرهی،  خودروهای  مشترک 
انداز چندکاره و جنگ افزارهای جدید با فناوری 

باال را در دستور کار قرار می دهد.   
اخیر  توافق های  از  یکی  گزارش،  این  طبق 
راستای  در  و  آمده  دست  به  جمهوری چک  با 
توافق های ماحصل بین ولودیمیر زلنسکی رئیس 

وزیر  نخست  فیاال  پتر  و  اوکراین  جمهوری 
جمهوری چک است.

توانایی شرکت های  تسلیحات و عدم  کمبود 
نظر  به  تولید،  افزایش  در  آمریکایی  تسلیحاتی 
یکی از عوامل محرک برای اوکراین بمنظور تولید 
تسلیحات بومی است زیرا تا به اینجا که تقریبا ۹ 
ماه از جنگ این کشور با روسیه می گذرد کی یف 
به  غرب  از  تسلیحات  دریافت  به  متکی  کامال 
خصوص واشنگتن بوده است.یک مقام آگاه هفته 
گذشته به شبکه خبری سی ان ان گفت که ذخایر 
آمریکا  زیرا  یافته اند،  کاهش  از سیستم ها  برخی 
به  ارسال  برای  تسلیحات  مازاد  محدود  ذخایر 
خروج  از  بعد  دارد.آمریکا  اختیار  در  اوکراین 
نقش  به  خود  نقش  دادن  تغییر  و  افغانستان  از 
دو  طی  در  بار  نخستین  برای  عراق  در  نظارتی 
دهه گذشته درگیر هیچ جنگ مستقیمی نیست. 
با توجه  بر همین اساس، شرکت های آمریکایی 
مهمات  و  سالح ها  از  خود  تولید  نیاز،  نبود  به 
مورد نیاز در جنگ را به اندازه ای که یک جنگ 

طوالنی را تامین کند، افزایش نداده اند.

 افغانستان
 نباید به پناهگاه

 امن تروریست ها 
تبدیل شود

سازمان  در  هند  دائمی  نماینده  سودان  مادو   
ملل متحد گفت افغانستان نباید به پناهگاه امن 

تروریست ها تبدیل شود.
مادو سودان در یک نشست غیر رسمی در مقر 
سازمان ملل  متحد افزود کمک و همکاری های 
کنونی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی با 

مردم افغانستان کافی نیست.
این  توسعه  و  گسترش  خواستار  وی  

همکاری ها شده است.
گروهی  هیچ  به  باید  نیز  طالبان  افزود  سودان 
بر ضد کشورهای  افغانستان  از  که  ندهد  اجازه 

دیگر استفاده کنند.

فنالند احداث حصار مرزی 
با روسیه را آغاز می کند

روز جمعه  فنالند  مرزبانی  نیروهای  مقامات   
مرزی  حصار  ساخت  آغاز  برای  خود  قصد  از 

با روسیه طی اوایل سال آینده میالدی خبر داد.
 بخش اول این حصار مرزی شامل سه کیلومتر 
است که تا تابستان سال ۲۰۲۳ در گذرگاه منطقه 
 ۲۰۰ تا  سپس  و  می شود  انجام  ایماترا  شرقی 

کیلومتر ادامه خواهد یافت.
اکتبر  ماه  فنالند  وزیر  نخست  مارین«  »سانا 
کشور  این  در  قانونگذاران  اجماع  از  گذشته 
پوشش  منظور  به  مرزی  حصار  احداث  برای 
هزینه  و  داده  خبر  روسیه  با  مرز  از  بخش هایی 
اعالم  یورو  میلیون  را حدود ۳۸۰  امر  این  کلی 
کرده بود که قرار است تا سال ۲۰۲۶ خاتمه یابد.
ایجاد  از  هدف  فنالند،  وزیر  نخست  گفته  به 
مرزبانی  نیروهای  به  کمک  مرزی  حصار  این 
این کشور در مراقبت از مرزها و جلوگیری از 
گسترده  در سطح  احتمالی  غیرقانونی  مهاجرت 

است.
روسیه،  با  مرز  کیلومتر   ۱۳۴۰ با  فنالند 
اتحادیه  عضو  کشورهای  بین  مرز  طوالنی ترین 

اروپا را با روسیه دارد.
که  بودند  گفته  کارشناسان  و  سیاستمداران 
برپایی حصار مرزی در امتداد مرزهای طوالنی 
فنالند در شرق این کشور که به شکل اساسی از 
جنگل های انبوه می گذرد معقوالنه یا حتی ممکن 

نیست.
و  اعالم شده  متر  این حصار مرزی سه  طول 
روی آن نیز سیم خاردار نصب می شود. نیروهای 
دستگاه های  از  حاضر  حال  در  فنالند  مرزبانی 
فعالیت های  از  برای مراقبت  الکترونیک و غیره 

مرزی استفاده می کنند.

در  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان،  رجب طیب 
بازگشت از اندونزی درباره روابط ترکیه با مصر 
و سوریه تاکید کرد: هیچ اختالف نظر و نارضایتی 
فرا  محض  به  و  ندارد  وجود  سیاست  در  ابدی 
ارزیابی  و  گفتگو  امکان  مناسب،  زمان  رسیدن 

شرایط و بازنگری در روابط وجود دارد.

اردوغان در ادامه اظهار کرد: احتمال دارد پس 
سال  ژوئن  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
با  که  کشورهایی  با  روابط مان  در  میالدی،  آتی 
کنیم.مولود چاووش  بازنگری  داریم،  آنها مشکل 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه پیشتر اعالم کرده بود 
با  قاهره  از سوی  مصر  با  روابط  عادی سازی  که 

کندی انجام می شود، این در حالی است که مصر 
نسبت به اقدامات ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرده 
گفته  نیز  مصر  خارجه  وزیر  شکری،  بود.سامح 
نشد  گرفته  سر  از  ترکیه  با  مذاکرات  روند  بود، 
چرا که هیچ تغییری در چارچوب اقدامات آنکارا 

اعمال نشده است.

بعد از انتخابات 
در روابط با مصر و سوریه

 تجدید نظر کنیم

سفر مقام ارشد 
اسرائیلی به واشنگتن 

با محوریت ایران 
ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  کوخاوی«  »آویو 
با  دیدار  برای  شنبه  روز  صهیونیستی،  رژیم 
مقام های آمریکایی به واشنگتن سفر می کند؛ این 
دومین سفر کوخاوی به آمریکا از زمان تصدی 

این پست به شمار می آید.
موضوع  که  کردند  اعالم  صهیونیستی  منابع 
امنیت منطقه ای که در راس آن موضوع ایران و 
تقویت همکاری نظامی میان اسرائیل و آمریکا 
بوده، از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث 

در این سفر خواهد بود.
گفت وگوهای  و  دیدارها  پی  در  سفر  این 
میان  اواخر  این  که  است  اخیری  مختلف 
رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و 
مقام های ارشد نظامی آمریکا برگزار شده است.

هفته پیش نیز »میشائیل اریک کوریال« فرمانده 
برای  آمریکا  ارتش  مشترک  تروریستی  ستاد 
چهارمین بار در سال جاری میالدی با مقام های 
است.  داشته  دیدار  صهیونیستی  رژیم  ارتش 
»مارک میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
نیز طی دو سال گذشته، سه بار به سرزمین های 

اشغالی سفر کرده است.
آخرین سفر وی نیز در سپتامبر ۲۰۲۲ و برای 
حضور در کنفرانس بین المللی نوآوری عملیاتی 
به سخنرانی  نیز  کنفرانس  این  در  که وی  بوده 

پرداخت.


