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نادیده گرفتن تمامیت ارضی ایران از جانب عراق 
امنیتی و منطقه ای تهران و  با توجه به مالحظات 
می شود  تلقی  مهم  و  تأمل  قابل  موضوعی  بغداد، 
که می توان آن را در پازل های بزرگتر مورد ارزیابی 

قرار داد.
ایران  ارضی  تمامیت  که  نیست  بار  اولین  این   
گرفته  نادیده  منطقه  کشور های  برخی  سوی  از 
از  عربی  کشور های  از  رفتار هایی  چنین  می شود. 
سعودی  عربستان  و  عربی  متحده  امارات  جمله 
هایی، چون  نشست  در  و  بوده  سابقه  به  مسبوق 
شورای همکاری خلیج فارس ادعا هایی بی اساس 
در خصوص مالکیت جزایر سه گانه از سوی این 

کشور مطرح شده است.
 طرح این مواضع در حالی صورت می گیرد که 
سخنگوی  است.  کرده  محکوم  را  آن  بار ها  ایران 
جزایر  کرد  عنوان  پیش  چندی  خارجه  وزارت 
سه گانه ایرانی خلیج فارس جزء الینفک تمامیت 
ارضی جمهوری اسالمی ایران است که مانند هر 
بخش دیگر از سرزمین ایران هرگز موضوع مذاکره 

با هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود.
اما این مواضع تنها مختص کشور های عربی نبود 
چرا که در سفر شی جینپینگ رهبر چین به عربستان 
ناباوری چین و  ماه گذشته در کمال  در  سعودی 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای 
ماجرای  در  امارات  تالش«  و  »ابتکار  از  مشترک 
جزایر سه گانه ایرانی حمایت کردند. اتفاقی که با 
واکنش ایران و احضار سفیر چین در تهران همراه 
بود که با خود موج وسیعی از انتقاد ها را به همراه 
داشت.اما جام ملت های کشور های عربی که با نام 
بصره  در شهر  روز ها  این  که  عربی  جعلی خلیج 
عمان،  عراق،  تیم  هشت  حضور  با  عراق  کشور 
و  قطر  کویت،  بحرین،  یمن،  سعودی،  عربستان 
است  تحوالتی  دیگر  از  می شود  برگزار  امارات 
که در رسانه های خارجی نیز با نام جعلی معرفی 

می شود.
استفاده اینفانتیو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال 
خشم  نیز  فارس«  »خلیج  برای  جعلی  واژه ای  از 
تعداد  مورد  همین  در  و  داشته  درپی  را  ایرانی ها 
زیادی از کاربران زیر آخرین پست صفحه توییتر 
فیفا عبارت خلیج فارس را منتشر کردند. اقدامی 
و  ورزش  وزیر  واکنش حمیدرضا سجادی  با  که 
این  کردن  محکوم  با  و  شد  روبرو  ایران  جوانان 
اقدام، دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان 
را مأمور ویژه رسیدگی و پیگیری این موضوع با 
محوریت فدراسیون فوتبال کرد. نکته قابل توجه در 
این زمینه واکنش کشور عراق و برخی از چهره های 

سیاسی ارشد آن نسبت به این موضوع بود.
این  برگزاری  به  قابل توجه نسبت  در واکنشی 
تورنمنت، انتشار توئیتی توسط مقتدی صدر رهبر 
جریان صدر که پیش تر از دنیای سیاست کناره گیری 

کرده بود، خبرساز شد. او در توئیت خود نوشت: 
»خلیج  کشور های  از  ما  بزرگوار  عرب  میهمانان 
ادامه  در  و  می گویم«؛  خوشامد  شما  به  عربی«، 
به  »#اهالً_وسهالً_بالعرب/خوشامد  هشتگ  از 

عرب ها« استفاده کرد.
شیاع  محمد  که  چرا  نبود  ماجرا  پایان  این  اما 
السودانی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای در مورد 
عبارت  از  فارس  خلیج  ملت های  جام  مسابقات 
جعلی »خلیج عربی« استفاده کرد. دفتر اطالع رسانی 
نخست وزیری عراق در این بیانیه ترجیح داد از این 

نام جعلی برای آغاز این مسابقات استفاده کند.
این تحوالت در حالی رخ می دهد که موج ایران 
سیاست های  اعمال  و  غربی  کشور های  هراسی 
تحریمی در جریان است و در این بین منطقه نیز 
می تواند عاملی برای این هدف تلقی شود: آمدن 
وزیری  نخست  پست  در  نتانیاهو  بنیامین  مجدد 
مقابله و  اولویت  عنوان  به  ایران  اعالم  و  اسرائیل 
با  روابط  سازی  عادی  برای  تالش ها  همچنین 
جمله  از  آبراهام  پیمان  چارچوب  در  عربستان 

مسائل مهم اخیر منطقه بوده است.
به این موضوع باید نوع روابط کشور های منطقه با 
همسایگان دور و نزدیک و کشور های فرامنطقه ای 
در دوران جنگ اوکراین و همچنین تطبیق با شرایط 
و تحوالت بین المللی برای بازیگری هر چه بهتر 
را اضافه کرد. عرصه ای که رقابت را برای استفاده 
گوناگون  موضوعات  در  ظرفیت ها  از  حداکثری 
فراهم  کنندگان  مشارکت  منافع  تأمین  راستای  در 

می آورد.
مذاکرات  و  برجام  احیای  وضعیت  بالتکلیفی 
غربی  کشور های  تا  شد  سبب  نیز  تحریم ها  رفع 

آن را از اولویت خود خارج کنند و یا به عبارتی 
دیگر حداقل برای مدتی آن را کنار بگذارند. مساله 
قابل توجهی که در توئیت اخیر میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
توجیه  را  پهپاد ها  موضوع  اولیانوف  شد.  مشاهده 
غربی ها برای پایان دادن به مذاکرات برجامی اعالم 
کرد و به صراحت نوشت که آمریکا و تروئیکای 
اروپا در وسوسه به جریان انداختن »پلن B« ]نقشه 
فشار  و  محاصره  می تواند  که  پلنی  دوم[هستند. 

منطقه ای یکی از اهداف مورد نظر آن باشد.
اخیر روابط  ایران و عراق طی سال های  اگرچه 
اما  اند،  کرده  تجربه  را  نزدیکی  و  ناپذیر  خدشه 
نادیده گرفتن تمامیت ارضی ایران از سوی عراق 
را با توجه به دغدغه های حساس منطقه ای تهران و 
بغداد می توان مهم ارزیابی کرد و آن را در پازل های 
داد. همین چند روز  قرار  ارزیابی  بزرگتری مورد 
کرد  اعالم  فرانسه  جمهور  رئیس  که  بود  گذشته 
که کشورش به زودی پروژه هایی را برای کاهش 

وابستگی عراق به ایران آغاز می کند.
مکرون در بازگشت از امان پایتخت اردن و در 
جریان نشست بغداد ۲ صراحتا عنوان کرد که از 
سال ۲۰۲۰ برنامه ای گسترده را برای تقویت اقتصاد 
عراق و اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری به 
منظور »تقویت استقالل این کشور در برابر ایران و 
افزایش نقش منطقه ای عراق« آغاز کرده است. او 
تأکید کرد که نقشه راهی برای همکاری تنظیم شده 
که بزودی آغاز شده و شامل پروژه های مهمی در 
عرصه آب و برق و گاز و توسعه اقتصادی است 
که همه این موارد به کاهش وابستگی عراق به ایران 

می انجامد.

آمریکا، اثر باستانی فلسطین را بازگرداند آیا عراق به صف کشور های عربی علیه ایران پیوست؟
آمریکا برای اولین بار آثار باستانی غارت شده 

را به تشکیالت خودگردان فلسطین بازگرداند.
 برای اولین بار، ایاالت متحده یک اثر باستانی 
غارت شده را به تشکیالت خودگردان فلسطین 
تزیینی«  باستانی، یک »وسیله  اثر  این  بازگرداند. 
ساخته شده از عاج است که قدمت آن به عصر 

آهن تقریبًا ۳۰۰۰ سال پیش بازمی گردد. 
سوی  از  شده  منتشر  بیانیه های  اساس  بر 
و  خبری  آژانس  و  آمریکا  فلسطینی  امور  دفتر 
مقامات  )وافا(،  فلسطین  رسمی  اطالع رسانی 
آمریکایی و فلسطینی روز پنجشنبه در مراسمی به 
مناسبت بازگشت تاریخی در وزارت گردشگری 

و آثار باستانی در بیت لحم شرکت کردند. 
 )DA( منهتن  منطقه  دادستانی  دفتر  بیانیه  در 
آمده است که قدمت این وسیله که می تواند یک 
وسیله تزیینی شبیه به یک قاشق باشد تقریبًا به 
۸۰۰-۷۰۰ سال قبل از میالد مسیح بازمی گردد و 
برای ریختن بخور روی آتش به عنوان هدیه به 

خدایان یا مردگان استفاده می شد. 
باستانی  آثار  و  گردشگری  )وزیر  مایا  روال 
فلسطین( که در این مراسم شرکت کرده بود، در 
واقعی  ارزش  باستانی  اثر  این  که  بیانیه ای گفت 
علمی و باستان شناختی خود را در مکان واقعی 

خود به دست می آورد. 
وی افزود: بر اساس اطالعات طرف آمریکایی، 

تحقیقاتی که آن ها انجام دادند نشان داد که این 
سرقت  به  الخلیل  در  الکوم  خربة  منطقه  از  اثر 

رفته است. 
جورج نول )رئیس دفتر امور فلسطینی آمریکا( 
که در این مراسم حضور داشت، گفت: بازگشت 
این آثار تاریخی به کشور »لحظه ای تاریخی بین 
دهنده  نشان  و  است  فلسطین  و  آمریکا  مردم 
ایجاد  در  فرهنگی  تبادالت  قدرت  به  ما  اعتقاد 
در  را  مشارکت  و  احترام  تفاهم،  است.«  متقابل 

پی خواهد داشت. 
ملیتی  چند  تحقیقات  از  پس  تاریخی  اثر  این 
میلیاردر  مورد  در   DA منهتن  دفتر  توسط  که 
گرفت،  انجام  اشتاین هارت«  »مایکل  آمریکایی 
کشف و ضبط شد. سی ان ان در آن زمان گزارش 
داد که اشتاین هارت ۱۸۰ اثر تاریخی دزدیده شده 
را تسلیم کرد  میلیون دالر  تقریبی ۷۰  ارزش  به 
آثار  به  دستیابی  برای  مادام العمر  ممنوعیت  با  و 

باستانی در دسامبر ۲۰۲۱ موافقت کرد. 
ایتالیا  به  را  باستانی  اثر   ۵۸ منهتن،   DA
متروپولیتن  هنر  موزه  از  مورد   ۲۱ که  بازگرداند 
ضبط شده بود. بر اساس بیانیه دفترDA، محققان 
بزرگترین  از  یکی  اشتاین هارت،  که  دریافتند 
کلکسیونرهای آثار باستانی جهان، اشیای باستانی 
 ۱۲ توسط  که  دارد  اختیار  در  را  شده ای  غارت 

شبکه از ۱۱ کشور قاچاق شده است.
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شکست تهاجم رسانه ای و تروریستی آمریکا علیه ایران

زلنسکی ۱۱۹ چهره 
مردمی روس را تحریم 
و شهروندی ۱۳ کشیش 
ارتدوکس را لغو کرد

کرد  امضا  را  فرمانی  اوکراین  رئیس جمهور 
تحریم   روس  شخصیت   ۱۱۹ آن  اساس  بر  که 
شامل  کی یف  جدید  سیاه  لیست  می شوند؛ 

هنرمندان و روزنامه نگاران برجسته است

فیلم  کارگردان  میخالکوف  نیکیتا  اوکراین 
برنده اسکار و فیلیپ کرکوروف خواننده پاپ و 
همچنین اوگنی پطروسیان استندآپ کمدین و آنا 

نتربکو ستاره اپرا را تحریم کرده است
محدودیت های اعمال شده برای یک دوره ۱۰ 
ممنوعیت  دارایی ها،  کردن  مسدود  شامل  ساله 
سفر و ویزا، لغو جوایز دولتی اوکراین و برخی 

اقدامات دیگر است
کلیسای  کشیش   ۱۳ همچنین  زلنسکی 
ارتدوکس اوکراین را از تابعیت این کشور سلب 

کرده است

روسیه به آتش بس
 یکجانبه پایان داد

روسیه به آتش بس یک جانبه ای که به مناسبت 
گرامی داشت کریسمس بر اساس تقویم ارتدکس 

اعالم کرده بود، پایان داد.
به  روسیه  میل،  اند  گلوب  از  گزارش  به 
آتش بس یک جانبه ای که به مناسبت گرامی داشت 
کریسمس بر اساس تقویم ارتدکس اعالم کرده 

بود، پایان داد.
امروز  محلی  منابع  گزارش،  این  اساس  بر 
شب  نیمه  روسیه  که  کردند  اعالم  -یکشنبه- 
گذشته اقدام به بمباران مناطقی در شرق اوکراین 
کرده است که در جریان آن دست کم یک نفر 

کشته شده است. 
تأیید  نیز  خارکیف  فرماندار  سینهوبوف«  »اوله 
توپخانه  آتش  اثر  بر  ساله   ۵۰ مرد  یک  که  کرد 
روسیه در این منطقه جان خود را از دست داده 

است. 
این اقدام مسکو، تنها دقایقی بعد از نیمه شب 

به وقت محلی روسیه صورت گرفت. 
مقام های روسیه پیش از این اعالم کرده  بودند 
ادامه  به مدت ۳۶ ساعت  تنها  آتش بس  این  که 
دارد و پس از آن به مبارزه تا شکست اوکراین 

ادامه خواهند داد.
دریایی  مرزهای  گسترش  از  دست  یونان 

بردارد، با آتن مشکلی نخواهیم داشت
مشکل  وجود  عدم  بر  ترکیه  رئیس جمهوری 
برنامه های  از  عقب نشینی  صورت  در  یونان  با 
اژه  دریای  در  خود  دریایی  مرزهای  گسترش 

تاکید کرد.
یونان دست از گسترش 
مرزهای دریایی بردارد

طیب  »رجب  اسپوتنیک،  از  گزاش  به 
امروز  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان«، 
-یکشنبه- تاکید کرد که اگر یونان از برنامه های 
خود برای گسترش مرزهای دریایی در دریای 
اژه دست بردارد، آنکارا با آتن مشکلی نخواهد 

داشت. 
)موشک(  تایفون  یک  »ما  گفت:  اردوغان 
 ۵۶۱ است؟  چقدر  تایفون  برد  کردیم.  پرتاب 
شدند.  کردند؟ وحشت زده  چه  یونانی ها  مایل. 
آتن  به  آنها  که  زدند  تیتر  ها  رسانه  بالفاصله 
مشکلی  چنین  ما  خیر!  کرد.  خواهند  حمله 
ما  با  اژه  دریای  در  که  زمانی  تا  البته  نداریم 

درگیر نشوید«.
در  یونان  مطبوعاتی،  گزارش های  اساس  بر 
حال برنامه ریزی برای گسترش مرزهای دریایی 
خود از ۶ مایل به ۱۲ مایل به سمت جنوب و 

غرب جزیره کرت است.
ترکیه اعالم کرد که اجازه نخواهد داد آب های 
اژه  دریای  تا  مایل  یک  حتی  یونان  سرزمینی 

گسترش یابد.
عربستان سعودی شریک 
راهبردی واشنگتن است

امنیت  شورای  هماهنگ کننده  کربی«  »جان 
سعودی  عربستان  که  کرد  تأکید  آمریکا  ملی 

شریک راهبردی واشنگتن است.
میان دو کشور  افزود که روابط دوجانبه  وی 

پیشینه ای ۸۰ ساله دارد.
این  توسعه  به  واشنگتن  که  گفت  کربی 
ملی  امنیت  و  مردم  منافع  راستای  در  روابط 
که  کرد  اشاره  داد.وی  خواهد  ادامه  آمریکا 
عربستان  با  راهبردی  شراکت  آمریکا  دولت 
ابراز  می داند.کربی  ضروری  بسیار  را  سعودی 
امیدواری کرد که روابط واشنگتن و ریاض در 
چارچوب منافع دو کشور و ملت های آنها ادامه 

و گسترش پیدا کند.

تهران باید آب رفته به جوی را بازگرداند

 معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت که تهاجم 
علیه  آمریکا  تروریستی  و  سیاسی  ای،  رسانه 
جمهوری اسالمی ایران در قالب اغتشاشات اخیر 
پیشرفت و  این کشور درحال  و  شکست خورد 

درخشش است.
اهلل  حزب  دبیرکل  معاون  قاسم«  نعیم  »شیخ   
از  »من  که  نوشت  خود  توییتر  صفحه  در  لبنان 
از  پس  آن  باثبات  وضعیت  از  اطمینان  با  ایران 

اغتشاشات اخیر برگشتم«.
تهاجم  با  همدستانش  و  آمریکا  که  افزود  وی 
رسانه ای، سیاسی و تروریستی خود علیه ایران، 
اما  بودند  پرورانده  سر  در  زیادی  آرزوهای 
ایران( به صورت  شکست خوردند. زندگی )در 

عادی و پویا در جریان است.
که  کرد  تاکید  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  معاون 
و  پیشرفت  حال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

درخشش است.
کرده  سفر  ایران  به  اخیرا  که  قاسم  نعیم  شیخ 
بود، با »علی اکبر والیتی« مشاور امور بین الملل 
رهبر معظم انقالب دیدار کرد و دو طرف درباره 
به  المللی  بین  مسائل  و  ای  منطقه  موضوعات 
ابراز  ضمن  پرداختند.والیتی  نظر  تبادل  و  بحث 
جبهه  های  پیروزی  به  دیدار،  این  از  خرسندی 

مقاومت و از جمله دستاوردهای حزب اهلل لبنان 
بویژه در ارتباط با ترسیم مرزهای دریایی اشاره 
و  بود  افتخارآمیز  پیروزی  این  که  گفت  و  کرد 
حرکتی که دبیر کل حزب اهلل انجام داد، بی نظیر 
است و موجب شد توطئه شوم رژیم اسرائیل و 

آمریکا بار دیگر شکست بخورد.
سالم  ابالغ  ضمن  هم  قاسم  نعیم  شیخ 
اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل«  »سیدحسن  گرم 
از  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  خدمت  لبنان 
مطالبی  و  خرسندی  ابراز  والیتی  دکتر  با  دیدار 
و  لبنان  تحوالت  ای،  منطقه  موضوعات  درباره 

پیروزی های جبهه مقاومت ارائه کرد.

صرت اهلل تاجیک در گفت وگو با »انتخاب« درباره 
پهپاد های  از  استفاده  بر  مبنی  که  ادعا هایی  اثرات 
ایران علیه اوکراین مطرح شده است، بر مذاکرات 
احیای برجام، گفت: »دستیابی به تکنولوژی و تولید 
پهپاد اگر با برنامه و نگرش همه جانبه درچگونگی 
از آن در داخل و خارج برخورد می شد،  استفاده 
سیاست  برای  نسبی  مزیت  یک  می توانست 
و  منطقه  در  ایران  برتر  دست  و  کشور  خارجی 
حتی مذاکرات بین المللی و از جمله برجام باشد. 
اما متاسفانه اینگونه نشده و یک فرصت را به تهدید 
تبدیل کرده ایم. آن هم نه یک فرصت تاکتیکی بلکه 
فرصتی استراتژیک را با توجه به سه فرضیه ای که 
در ادامه مطرح خواهم کرد، به تهدیدی استراتژیک 
تبدیل کرده ایم که می تواند تبعات امنیت ملی برای 

کشور داشته باشد.«
یا  بخواهیم  صورت،  هر  »در  داد:  ادامه  وی 
نیست  اینجا  بحثش  جای  که  دالیلی  به  نخواهیم 
مدل توسعه کشور متاسفانه بیشتر با توسعه سخت 
افزاری پیوند خورده تا با روش ها و اقدامات نرم 
افزاری. بخشی خودمان مقصر هستیم و بخشی هم 
اقتضای منطقه ای است که در آن زندگی می کنیم. 
بخش دیگری هم شاید نتیجه هول دادن ما به این 
وادی است. اما اکنون با فروش پهپاد به روسیه حتی 
قبل از شروع جنگ این کشور با اوکراین، می تواند 
تهدیدی برای شکست برجام و در انزوا قرار گرفتن 

سیاست خارجی کشور باشد.«
 تاجیک اشاره کرده بود، بیان کرد: »فرضیه اول 
تبلیغات  از  جدای  دارم  کمی شک  که  است  این 
حول میزان و حجم استفاده شده پهپاد های ایرانی 
در این جنگ. زیرا فرضیه ای هم برای تولید همین 
پهپاد ها در روسیه وجود دارد و مواضع غیر منسجم 
ایران، اصل فروش پهپاد ها به روسیه دارای پیوست 
ابعاد این  سیاسی اجتماعی اقتصادی باشد و همه 
موضوع مانند بعد سیاست خارجی و تاثیر این اقدام 
باشد.«وی  شده  دیده  هم  ما  بین المللی  روابط  بر 
رفتار  »اینگونه  گفت:  خود  فرضیه  دومین  درباره 
این  استفاده آن در  با فرض صحت  ایران  پهپادی 
جنگ و جدای از حجم و میزان استفاده از آن، دقت 
در اهداف تمامی ذینفعان برای بزرگنمایی احتمالی 
خود  که  اوکراین  توسط  مخصوصا  موضوع،  این 
دریافت  برای  می کند،  استفاده  ترکیه  پهپاد های  از 
از غرب و مواضع مشت  بیشتر  تسلیحاتی  کمک 
سیاسی و سخنان نظامی های ایران که بدون توجه به 
ابعاد قضیه اعالم کرده اند پهپاد های فروخته شده به 
روسیه نقش تعیین کننده ای در جنگ داشته است، 
می تواند ایران را یک طرف جنگ کرده و شرایط 

بین المللی را برای ما سخت کند.«

ای »غربی ها به نزدیکی ایران و روسیه، مخصوصا 
تعامالت نظامی حساس هستند و فروش پهپاد ها 
آن ها  برای  نبود،  هم  اوکراین  جنگ  اگر  حتی 
تمرکز  بجای  آمریکا  اینکه  ولی  حساسیت زاست، 
بر برجام بر فروش پهپاد به روسیه متمرکز و آنرا 
رسما اعالم کرده است، هنوز معلوم نیست به معنای 
ایران در سیاست  اقدامات  اهداف و  امنیتی کردن 
ایران  علیه  اجماع سازی  انزوا و  مقدمه  خارجی و 
محسوب شود. همچنین هنوز زود است قضاوت 
یا  است،  امتیازگیری  برای  اقدام  این  آیا  که  کنیم 
با  رویارویی  پروژه  یا  روسیه  و  ایران  جداسازی 
ایران از طریق جنگ روسیه و اوکراین. همه این 
حاالت بستگی به نوع رفتار و اقدامات ایران هم 
دارد؛ که هم برجام را زنده کند و هم نقش خود 
در درگیری بین دو همسایه را شفاف و بی طرفی 
پیشه کند.«»همه چیز تا سپتامبر ۲۰۲۲ خوب جلو 
می رفت و عموم مردم اینگونه احساس می کردند 
که ظرف یکی دو روز برجام امضاء خواهد شد. اما 
به ناگهان همه چیز بهم خورد. دسترسی به دالیل و 
زمینه ها برای رسانه ها کمی سخت است، زیرا هنوز 
پیدا  درز  بیرون  به  گفتگو ها  و  اطالعات جلسات 
نکرده است، اما به نظر می رسد عامل اصلی، اضافه 
برآورد دو طرف باعث شد گاز برجام شل شود. 
منتظر  آمریکا  تاثیرات زمستان سرد و  دنبال  ایران 
تاثیر التهابات اجتماعی داخلی ایران و هر دو برای 

امتیازگیری بیشتر و امتیاز دادن کمتر.«
تاجیک با بیان اینکه هیچ یک از دو طرف در آن 
مقطع دنبال فروپاشی سازه برجام نبودند که هیچ 
منفعتی برای طرفین و دنیا نداشت، افزود: »دو طرف 
در یک توازن بودند و هم کارت برای بازی داشتند 
و هم توانایی برای اعمال فشار بیشتر. غربی ها با 
اهرم تحریم اقتصاد نیمه جان ایران، شاید زورشان 
بیشتر بود، اما ایران هم دستش خالی نبود. در نهایت 
مسابقه امتیازگیری محسوب می شد. با این احساس 
و اضافه برآورد ایران در آخرین دقایق به تدریج سه 
شرط خروج نام سپاه از لیست تحریم ها، تضمین 
عدم خروج مجدد آمریکا از برجام و حل مسائل 
پادمانی ایران در چهارچوب برجام را مطرح کرد 
که استارت توقف اولیه مذاکرات نهایی شده را زد.«
سفیر پیشین ایران در اردن عنوان کرد: »االن کم 
می شود  مطرح  چنین  نیز  تحلیلگران  میان  در  کم 
غلط  تحلیلی  با  ایران  می رسد  نظر  به  حالیکه  در 
و  اوکراین  جنگ  تبعات  مخصوصا  و  شرایط  از 
انرژی  بازار  از  کشور  این  نسبی  خروج  روسیه، 
اروپا و مطرح شدن تز نادرست زمستان سرد اروپا، 
چنین  تاثیرات  از  ایران  برآورد  اضافه  مخصوصا 
سناریوی محتملی، از سه شرط خود عدول کرده 

است.«
تاجیک گفت: »اینکه چرا غرب از مذاکره با ایران 
امتناع می کند؟ آیا از نظر غرب، با توجه به فروش 
تسلیحات  تولید  دانش  به  ایران  چنانچه  پهپادها، 
هسته ای دست پیدا کند و همین رفتار پهپادی را 
کنترل  برای  را  برجام مطلوبیت الزم  باشد،  داشته 
که  مطلوبیت هایی  یا  خیر؟  یا  دارد  ایران  رفتار 
دارد با تعهدات آمریکا برای لغو تحریم ها و آزاد 
شدن اقتصاد ایران از زیر تیغ تحریم ها چه میزان 

همخوانی دارد؟«
وی ادامه داد: »آیا غرب با اضافه کردن دو شرط 
حل مساله پهپاد ها و همکاری نظامی ایران و روسیه 
و تعهدات حقوق بشری ایران به دنبال امتیازگیری 
و یک توافق نو و جایگزین است؟ آیا ممکن است 
در آینده شروط دیگری هم بخواهد مطرح شود؟ 
فقط  کنونی  اوضاع  و  خواسته ها  این  آیا  نهایتا  و 
برای امتیازگیری از ایران، به دلیل التهابات اجتماعی 
داخلی و تبعات فروش پهپادهاست یا منظور غربی ها 
صرفا جدا سازی ایران از روسیه است تا ماه عسل 
بهانه و  مساله  این دو  یا  تمام شود  این دو زودتر 
سناریویی است که مجددا پروژه "ایران هراسی و 
انزوای ایران در صحنه بین المللی" کلید بخورد؟«وی 
ابهامات زمانی برطرف  اینکه همه  بر  تاکید  ضمن 
مذاکره  میز  پای  مجددا  طرف  دو  یا  که  می شود 
بنشینند یا جزئیات خواسته ها به رسانه ها درز پیدا 
کنند، گفت: »در چنین شمایلی از تحوالت و بعد از 
مذاکره وزیر امور خارجه ایران با جوزپ بورل در 
اردن و سفر وی به عمان، اگر چه وارد تعطیالت سال 
نو میالدی شده ایم، اما به نظر می رسد طرف غربی 
تمایل چندانی برای مذاکره ندارد و اصوال چنانچه 
بخواهیم چنین شروطی به برجام وارد کنیم، دیگر 
آن برجام سال ۲۰۱۵ نخواهد بود. این یعنی یک دور 
باطل دیگر برای رسیدن به تفاهمی جدید که بعید 
می دانم چنین ظرفیت و پتانسیلی در روابط بین المللی 

و مذاکره کنندگان غربی وجود داشته باشد.«
هم  حتی  و  آن ها  اولویت  »زیرا  گفت:  تاجیک 
پیمانان ما، چون روسیه و چین و نیز اروپا که در 
دوران ترامپ حامی موضع ما بود، تغییر کرده و هر 
یک دلمشغولی های خود را دارند. این ایران است 
را  رفته  آب  باید  دوباره  عملی  ابتکار  با  اکنون  که 
به  آمریکا  از  بازگرداند. در زمانی می شد  به جوی 
به  برایش  منفی  آثار  که  برجام  از  خروجش  دلیل 
جا گذاشت، امتیازی گرفت و او را به اتاق مذاکره 
برگرداند و از تبعات مذاکره غیرمستقیم نجات یافت. 
االن هم شاید یکی از دریچه های خروج از شرایط 
بن بستی کنونی همین باشد تا مسائل به صورت رو 

در رو مطرح و سریع تر حل و فصل شود.«

کشورم به بزرگترین میدان مین جهان تبدیل شده است
اوکراین  وزیر  نخست  شمیهال  دنیس   
مین  میدان  بزرگترین  روسیه  کرد  خاطرنشان 
جهان را در کشورش ایجاد کرده است و اوکراین 
تمام تالش خود را برای پایان سریع جنگ انجام 

می دهد.
بین  اقتصادی  همکاری  کرد:  تصریح  وی 

اوکراین و کره جنوبی در حال توسعه است.
نخست وزیر اوکراین همچنین ابراز امیدواری 
کرد این کشور در خصوص پروژه های بازسازی 
پایان جنگ و همچنین در زمینه صنعت  از  پس 

خودروسازی با کره جنوبی همکاری کند.
وی با اشاره به تجربیات کره جنوبی در زمینه 
مین زدایی، ابراز امیرواری کرد این کشور بتواند 

در این زمینه به اوکراین کمک کند.
وقوع  زمان  از  افزود:  اوکراین  وزیر  نخست 
جنگ در اوکراین بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع 

در این کشور میدان مین ایجاد شده است.
وی افزود: در حال حاضر اوکراین به بزرگترین 
میدان مین در جهان تبدیل شده است. این مساله 
نه تنها تردد مردم را با دشواری روبرو کرده است، 
بلکه باعث بروز اختالالت عمده ای در صنعت 

کشاورزی این کشور شده است.
شمیهال همچنین مدعی شد: روسیه زیرساخت 
های مناطق پرجمعیت اوکراین را هدف قرار می 
دهد و بیش از ۷۰ درصد خسارات ایجاد شده در 
این کشور به محله های مسکونی وارد شده است.
های  مجتمع  روسیه  شد  مدعی  همچنین  وی 
صنعتی مانند کارخانه تولید مواد شیمیایی، فوالد 
و زیرساخت های مسافرتی را در اوکراین هدف 
کرد  بینی  پیش  همچنین  دهد.شمیهال  می  قرار 
به  از جنگ در سال جاری  ناشی  خسارت مالی 
به  کرد:  خاطرنشان  برسد.وی  دالر  میلیارد   ۷۰۰
رغم وقوع جنگ در اوکراین، اقتصاد این کشور 

تمام  تاکنون  دولت  دهد.  می  ادامه  خود  کار  به 
تاخیر  بدون  را  بازنشستگان  و  کارمندان  حقوق 
برنامه  توسعه  حال  در  ما  است.  کرده  پرداخت 
های کمک مالی برای مشاغل کوچک و متوسط 
های  شبکه  از  درصد   ۵۰ گفت:  هستیم.شمیهال 
برق کشور در جریان ۱۱ حمله هوایی و ۱۴ موج 
در  روسیه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 

اوکراین خسارت دیده اند.
در  نیروگاهی  کردهیچ  خاطرنشان  وی 
موشک  اصابت  مورد  که  ندارد  وجود  اوکراین 
قرار  روسیه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  یا 
شد:  مدعی  اوکراین  وزیر  نخست  باشد.  نگرفته 
هدف روسیه این است که تمام شبکه های برق 
مجبور  را  ما  مردم  و  ببرد  بین  از  را  کشور  این 
طوالنی  از  نگرانی  ابراز  با  کند.شمیهال  فرار  به 
شدن جنگ، بر لزوم حفظ تحریمها علیه روسیه 
خاطرنشان  کرد.وی  تاکید  اوکراین  به  کمک  و 
کرد: اوکراین در حال تالش برای خاتمه دادن به 
المللی  بین  این منظور جامعه  جنگ است. برای 
باید تحریم های روسیه را حفظ کند و بر شدت 

آنها بیفزاید.
بر  ها  تحریم  تداوم  اهمیت  بر  همچین  وی 
صنعت تجارت گاز، نفت و مسدود کردن عرضه 
سالح و قطعات به روسیه اشاره کرد و گفت همه 

شرکت های جهانی باید از روسیه خارج شوند.
همه  از  روسیه  اخراج  خواستار  همچنین  وی 

سازمان های بین المللی شد.
نخست وزیر اوکراین همچنین خواستار کمک 
مالی برای کمک به اوکراین برای عبور از زمستان 

و بازسازی شبکه های برق و جاده ای شد.
شمیهال گفت: ما نمیدانیم جنگ چه زمانی به 
پایان می رسد اما مسلم است که ما تمام سرزمین 

خود را باز پس خواهیم گرفت.

شرکت شهرک صنعتی فناوری برق و الکترونیک سهند آذران )سهامی خاص( بشماره ثبت ۱۰۰۸ و 
شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۷۹۱۱ بدینوسیه از کلیه سهامداران محترم شرکت شهرک صنعتی سهندآذران 
دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت که ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ 

در محل شرکت تشکیل خواهد گردید حضور بهم رسانید.
*دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت .
۲-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

۳-انتخاب بازرس قانونی شرکت .
۴-سایر موارد که از اختیارات مجمع عمومی می باشد.

                                                        

آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

 هیئت مدیره


