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| وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر مخالفت شدید خود را با توسعه برنامه های موشکی کره شمالی اعالم بینالملل

کرد. میخائیل اولیانوف، مدیر بخش کنترل منع گسترش سالح های هسته ای وزارت امور خارجه روسیه گفت: در هر 
شرایطی که بوجود بیاید، قطعا ما کره شمالی را به عنوان دارنده سالح هسته ای به رسمیت نخواهیم شناخت.

شگردهای آمریکا برای مسلح کردن شورشیان سوری
| براساس گزارشی که مرکز پژوهش های فساد و جنایات سازماندهی شده و شبکه بالکان تهیه کرده، پنتاگون بیش از دو میلیارد دالر برای خرید اسلحه مخالفان 
خرج کرده است.در این گزارش آمده اســت: وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( سالح های ساخت شوروی را برای نیروهای سوریه دموکراتیک و گروه های شورشی دیگری 
که با ارتش سوریه می جنگند، می فرستد.تهیه کنندگان این گزارش اشاره دارند که کارخانه های ســالح موجود در بالکان و شرق اروپا از برآوردن خواسته ها به خاطر 
حجم زیاد آن ها عاجز بودند برای همین وزارت دفاع آمریکا دنبال کارخانه های دیگری به ویژه در قزاقستان و اوکراین گشت.براساس این گزارش، خرید سالح سپتامبر 
۲۰۱۵ و طی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آغاز شــد و پنتاگون تا مه ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰ میلیون دالر به خرید تفنگ، بمب افکن ها، خمپاره 
و مهمات دیگر اختصاص داد.براساس قراردادهای امضا شده، دستکم ۹۰۰ میلیون دالر تا سال ۲۰۲۲ هزینه شده و مبالغ اضافی تا حدود ۶۰۰ میلیون دالر اختصاص 
داده شده است.تجهیزاتی که آمریکا برای هم پیمانانش در سوریه می فرستد از طریق دریایی و هوایی از اروپا به ترکیه، اردن و کویت فرستاده می شود و از طریق زمینی 
و دریایی به دســت هم پیمانان آمریکا در شمال و جنوب سوریه می رسد. آمریکا با استفاده از دو کانال و از طریق فرماندهی عملیات ویژه نیروهای مسلح این تجهیزات 
را خریداری می کند.تهیه کنندگان این گزارش می گویند که این واردات با برنامه آژانس اطالعاتی مرکزی آمریکا درباره آموزش نیروهای مخالف سوری ارتباطی ندارد. 
براساس این گزارش واشنگتن از ساختارهای مبهمی در اسناد حقوقی استفاده می کند طوری که مشخص نشود که این سالح ها در نهایت به سوریه فرستاده می شوند.

درخواست سازمان ملل برای افزایش کمک ها در شرایط »بسیار بسیار اضطراری« مسلمانان روهینجا
| یک مقام ارشد سازمان ملل گفت: آژانس های امدادرسان باید در مواجهه با ورود ۴۰۰ هزار پناهجوی روهینجایی به بنگالدش که از خشونت در میانمار گریخته اند، 
اقدامات خود را به شــدت افزایش دهند. همچنین هزینه مورد نیاز برای کمک به وضعیت آنان نیز به سرعت افزایش یافته است.خروج مسلمانان روهینجایی از میانمار به 
بنگالدش از ۲۵ اوت و حمالت نیروهای امنیتی میانمار آغاز شد.جورج ویلیام اوکوت اوبو، دستیار کمیسیونر عالی آژانس پناهجویان سازمان ملل، با دیدار از اردوگاه پناهجویان 
روهینجایی در بنگالدش به رویترز گفت: همه  ما ملزم هستیم که واکنش خود به وضع موجود را به شدت افزایش دهیم و برای تامین نیازهای پناهجویان، از غذا گرفته تا سر 
پناه اقدام کنیم.به گفته سازمان ملل ۳۷۰ هزار روهینجایی به بنگالدش آمده اند اما اوکوت اوبو تعداد فعلی پناهجویان را ۴۰۰ هزار تن تخمین زد. وی درباره اینکه این آمار 
تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، اظهار نظری نکرد.بسیاری از پناهجویانی که به تازگی به بنگالدش رسیده اند گرسنه و بیمار هستند و در میانه فصل بارندگی بی سرپناهند 
و به آب سالم دسترسی ندارند.اوکوت اوبو با اشاره به مسیری در این اردوگاه که با گل والی مسدود شده بود، گفت: با وجود شرایط حاکم در اردوگاه های موجود، با وضعیتی 
بسیار بسیار اضطراری روبه رو هستیم.سازمان ملل هفته گذشته برای مقابله با این بحران، ۷۷ میلیون دالر درخواست کرده بود اما این مقام سازمان ملل تصریح کرد، مبلغ 
درخواست شده با در نظر گرفتن وضعیت پناهجویان در حدود دو هفته پیش تخمین زده شده بود اما با شرایط موجود این مبلغ کافی نخواهد بود.وی افزود، زمانی که برای 

این هزینه درخواست شد، تنها ۱۰۰ هزار پناهجو در بنگالدش حضور داشتند اما حاال این تعداد چهار برابر شده و واضح است که نیاز به سرمایه مالی بیشتر خواهد شد.

خروج ایاالت متحده از توافــق ناراضی خواهند بود. 
برخی )نــه همه( حامیان توافــق در مقابل این ایده 
مقاومت خواهند کرد و آن را نامناسب دانسته و تأکید 
خواهند کرد آمادگی نظامــی احتمال بروز جنگ را 
افزایش می دهد. اما از دیدگاه کســانی که می دانند 
ایــن رئیس جمهور در رســیدگی به مســئله ایران 
بدون وجود برجام و بــدون حمایت متحدان آمریکا 
کاماًل نقص دارد، این رویکرد یک مسیر واقع گرایانه 

دوحزبی است. 

ســکوت معنادار تروئیکای اروپایی در قبال 
برجام

ســکوت موگرینی در قبال نقض عینــی برجام از 
سوی آمریکا موضوعی نیست که بتوان به سادگی از 

کنار آن گذشت و اعالم حمایت ظاهری وی از توافق 
هسته ای بدون حمایت عملی کمترین ارزشی نخواهد 
داشت. به گزارش کائنات به نقل از مهر، طی روزهای 
اخیر، اخباری در خصوص همراهی تروییکای اروپایی با 
ایاالت متحده آمریکا در خصوص نحوه مواجهه با توافق 
هسته ای منتشر شده است.زیگمار گابریل، وزیر امور 
خارجه آلمان صراحتا عنوان کرده اســت که در عین 
حمایت از برجام، حاضر اســت به همراه کشورهای 
آمریکا، انگلیس و فرانســه، جمهوری اسالمی ایران 
را در خصوص عمل به تعهدات خود در توافق هسته 
ای تحت فشار قرار دهد!فراتر از آن، برخی رسانه ها، 
از رایزنی های فشرده و گسترده مقامات دولت دونالد 
ترامپ با سران سه کشور اروپایی در خصوص مذاکره 
مجدد بر سر توافق هســته ای با ایران خبر داده اند. 

پایگاه اینترنتی بلومبرگ در این خصوص اعالم کرده 
اســت که دونالد ترامپ در حاشــیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد قصد دارد البی ها و رایزنی 
های نهایی با مقامات اروپایی را در خصوص مذاکرات 
مجدد بر سر برجام صورت دهد. بر اساس آنچه منابع 
خبری در غرب اعالم کرده انــد، هفته آینده مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک تشکیل جلسه خواهد 
داد و ترامپ نیــز با رهبران فرانســه و بریتانیا دیدار 
خواهد کرد و احتماال از آنها خواهد خواست تا آلمان را 
متقاعد نمایند تا از آغاز مذاکرات مجدد درباره توافق 
هســته ای با ایران حمایت کند. پیش از این فرانسه 
و بریتانیا آمادگی خود را بــرای آغاز مجدد مذاکرات 
بر سر توافق هســته ای اعالم کرده اند. دو دیپلمات 
آمریکایی گفته اند که همتایان فرانسوی و بریتانیایی 

آنها نشان داده اند که حاضر هستند ایران را به خاطر 
برخی معایب موجود در توافق هسته ای، تحت فشار 
قرار دهند!مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا 
بار دیگر از برجام حمایت کرده اســت. موگرینی طی 
جلســه پارلمان اروپا با اعالم مجدد حمایت از اجرای 
توافق هســته ای ایران اظهار داشته است: »برجام به 
جهان نشان داد که با صبر، پشتکار، دیپلماسی و اراده 
سیاسی، عدم اشاعه هســته ای قطعا قابل دست یابی 
است.«به راســتی کلی گویی های موگرینی و دیگر 
مقامات اروپایی در حمایت ازبرجام تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشــت؟ آیا زمان آن نرســیده است تا شاهد 
حمایت علنی اروپای واحد از توافق هسته ای با ایران 
باشیم؟! مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به 
صورت همزمان، مســئول کمیته مشترک برجام نیز 
محسوب می شود، تا کنون در مقابل کارشکنی های 
ایاالت متحده آمریکا )چــه در دوران اوباما و چه در 

دوران ترامپ( اقدامی صورت نداده است.
 این قاعده در خصوص مقامات سه کشور اروپایی 
دخیل در مذاکرات هســته ای نیز صادق اســت. هم 
اکنون نیز موگرینی در مقابل اخبار منتشــر شده در 
رســانه های غربی مبنی بر تالش مشترک آمریکا و 
تروییکای اروپایی برای مذاکــره دوباره در خصوص 
برجام سکوت کرده است. بدون شک، هر گونه مذاکره 
دوباره در خصوص توافق هسته ای، به معنای عدول 
طرف مقابل از برجام محســوب می شود. در چنین 
شــراطی حق واکنش متقابل و خروج از توافق هسته 
ای برای ایران نیــز محفوظ خواهد بود.موگرینی باید 
این حقیقت را بپذیرد که وی و همراهانش در آزمون 
صیانت از توافق هســته ای مردود شده اند. سکوت 
موگرینی در قبال نقض عینی برجام از سوی آمریکا 
)از جمله در جریان وضع تحریمهای جدید علیه ایران 
که نقض بند ۲۹ برجام محسوب می شود(، موضوعی 
نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. بدون 
شک اگر موگرینی به وظایف اصلی خود در خصوص 
برجام عمل نکند، اعالم حمایت ظاهری وی از توافق 

هسته ای کمترین ارزشی نخواهد داشت.

| دولت ترامپ و کنگره، و همچنین برخی 
منتقدان رک گــوی توافق ایران بر خــروج از برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( یا دســتکم تهدید به 
خروج از آن اصرار دارند. شــاید یــک گزینه بهتر از 
تهدیدهای توخالی یا حرکتی کــه منجر به تحکیم 
روابط آمریکا و متحدانش شــود، وجود داشته باشد.
در ماه جوالی، موسســه یهودی امنیت ملی آمریکا 
در امور ایران که از منتقدان جدی برجام اســت یک 
جایگزین منطقی برای این تهدیدها مطرح می کند. 
این موسسه استدالل می کند که برجام یک توافق بد 
است:»در این توافق مزایای مالی، نظامی و ژئوپولتیک 
بزرگی نصیب ایران می شــود درحالی که این کشور 
کمترین امتیازات را در برنامه هسته ای خود ارائه کرده 
است- از بین بردن برخی تأسیسات و محدود کردن 
برخی فعالیت ها، آن هم فقط بــرای یک دهه و نیم. 
حفظ برجام به معنای تسلیم شدن در برابر ظهور یک 
ایران هسته ای و هژمونیک است...برجام رژیم نظارت 
و راستی آزمایی قوی را بر ایران اعمال نمی کند. این 
توافق حق ایران در غنی سازی اورانیوم را به رسمیت 
می شناسد و به ایران اجازه می دهد که خود را عضو 
مســئولی از رژیم عدم اشــاعه بین المللی بداند. این 
توافق همچنین برنامه موشکی ایران را قانونی کرده 
و در نهایت به ایران اجازه می دهد امور تســلیحات 
متعارف و اشاعه موشکی خود را از سر بگیرد.«آن ها 

متذکر می شــوند که از زمان عقد ایــن توافق، ایران 
با پیگیری برنامه موشــکی خود و در جریان افزایش 
خشونت در منطقه از شرایط بین المللی  بهره برداری 
کرده است.تمامی این اتفاق ها باوجود اجرایی شدن 
برجام صورت می گیرد و این واقعیت تازه ای اســت 
که سیاســت گذاران باید مدنظر قرار دهند. موسسه 
یهودی امنیت ملی آمریکا رویکرد جامعی را در مورد 
ایران ارائه می کند که مستلزم خروج آمریکا از توافق 
هسته ای نیســت:»برجام علیرغم تمام نقص هایش 
باید با تمام ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و 
اطالعاتی اجرایی شود. این توافق مسیر نهایی ایران 
به سمت بمب را مسدود نمی کند اما این پیام آشکار 
را ارسال خواهد کرد که روزهای ســرباز زدن ایران 
از تعهداتــش پایان یافته اســت. درعین حال آمریکا 
باید گزینه های نظامی یک جانبه و چندجانبه معتبر 
جدیدی را علیه برنامه هســته ای ایــران و رویکرد 
منطقه ای آن ایجاد کند و فشار از داخل بر این رژیم 
را افزایش دهد.«این ابزارهای جایگزین فشار می تواند 
شــامل یک تهدید نظامی معتبر شود درصورتی که 
ایران تصمیم به برهم زدن توافق بگیرد. دولت عالوه 
بر یک تهدید نظامی معتبر می تواند فشارها بر ایران 
را از طریق ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی افزایش 
دهد.جنگ طلبان تندروی آمریکا که مشتاق به کنار 
کشیدن از تمام اقدامات دولت اوباما هستند، از عدم 

 خروج از برجام
 تهدید توخالی آمریکا
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