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نگرانی کوتوله   ها از پازل قدرت ایران
رهگیری رخداد  ه��ا و روندهای منطق��ه ای و بین المللی، پدیده های 
معناداری را منعکس می کنند و به شکل غیرمستقیم و گاه مستقیم 
به چرایی برخی رفتار  ها و رویکردها، پاسخ می دهند. بایدن که وارث 
ویرانه های سیاس��ت های ترامپ است و سعی داش��ت در بسیاری از 
عرصه   ها خود را متفاوت نشان دهد، به دلیل ماهیت واحد نظام امریکا 
و محدودتر شدن گزینه   ها و پتانس��یل های امریکا در عرصه  داخلی و 
خارجی، رویکرد  ها و بسیاری از سیاست های ترامپ را ادامه می دهد 
و نمی تواند واقعیت های جهانی و منطق��ه ای را نادیده بگیرد. بایدن 
می داند فرصت زمانی چندانی ندارد تا جایگاه قدرت جهانی امریکا را 
بهبود بخش��یده یا حفظ کند ولذا نمایش رفتارهای نرم او هم جواب 
نمی دهد و همان ریل گذاری دوره ترامپ با چین و روسیه و در غرب 
آس��یا در قبال ایران دنبال می ش��ود و البته امید زیادی هم درکنار 
محدودیت گزین��ه در اختیار ندارد. یعنی اینگونه نیس��ت که نظام و 
مناسبات بین الملل متوقف مانده تا بایدن خود و متحدانش را نجات 
دهد. آنچه از حداقل دو دهه گذشته در غرب آسیا و جهان درحال وقوع 
است، فقط به فرس��ایش قدرت و گزینه های امریکا محدود نمی شود 
و به دلیل رویکرد بهره مندی نیابتی از متحدان یا حتی سازمان های 
بین المللی و بس��یاری از ابزارهای تروریس��تی، همه این شبکه های 
مرتبط را بیش از امریکا فرسوده کرده است. یک نگاه اجمالی به این 
ابزار  ها در یک روند 20ساله به خوبی نشان می دهد که رمق چندانی 
برای شان باقی نمانده است. شکس��ت های رژیم صهیونیستی که از 
س��ال 2000 و فرار از لبنان آغاز ش��ده در جنگ های متعدد با لبنان 
و غزه، به جایی رس��یده که در جنگ 12روزه غزه، به نقطه احساس 
تهدید موجودیتی رس��یده و میزان ماندگاری آن، یک سؤال جدی 
برای جامعه صهیونیستی و حتی دستگاه های نظامی و امنیتی است. 
پس از دو س��ال و نیم، اکنون به حکومتی ل��رزان و ناچار به ائتالف با 
فلسطینی های اراضی 48 رسیده و شواهد اقدامات تروریستی در بین 
جریان های راستگرای صهیونسیت به اعتراف دستگاه امنیت داخلی 
این رژیم افزایش یافته است. امریکا از بهانه وقوع 11سپتامبر به دنبال 
بازچینش نظ��م در خاورمیانه بود و طرح های عقی��م مانده ای به نام 
خاورمیانه بزرگ یا جدید را دنبال کرد و با اشغال عراق، آرزوی پیاده 
کردن یک الگوی امریکایی و سپس گسترش آن را به دیگر کشورهای 
این منطقه داش��ت. ولی امروز با همه دانه پاش��ی و فریبکاری برای 
سرپوش گذاش��تن بر جنایت های تروریستی و اشغالگرانه در عراق و 
سوریه، شاهد یک رخداد خودآگاهانه در انتخابات سوریه و شمارش 
معکوس فراری شدن از عراق است. البته طرح های رؤیایی هم دنبال 
می کنند تا به نام آموزش،  نیروهای ناتو و ائت��الف در عراق بمانند یا 
داعش جدید را فعال کنند و اگر عمرش��ان باقی باش��د، یک منطقه 
تجزیه ش��ده در غرب عراق و شرق س��وریه تا مرزهای اردن و شاید 

بخشی از اردن را برای یک اسرائیل داعشی و جدید بنا کنند. 
با نخ نما شدن تحریم و فشار حداکثری علیه ایران، امریکایی ها دستور 
کار رنگ باخته تردیدسازی در مشارکت انتخاباتی و اتهام تسلیحاتی 
بودن برنامه هسته ای ایران را روی میز گذاشته اند. در حقیقت به خوبی 
دریافته اند که پازل قدرت ایران پس از پارادایم پیروزی غزه و انتخابات 
ریاست جمهوری در س��وریه، در ایران تکمیل و به کوتوله های متحد 
امریکا از عربس��تان و امارات تا رژیم صهیونیستی و مهره های امریکا 
در عراق، فرصت نخواهند داد. ای��ن پارادایم برای بایدن یا  اروپایی   ها 
و بقیه متحدان امریکا قابل کنترل نیس��ت و قواع��د قدرت و نظم در 
منطقه را شکل خواهد داد. بایدن امروز در نقطه ای بدتر از ایام اوباما 
در سال 92 قرار دارد و فرصت کاستن از هزینه  و ناکامی های جدید و 
باختن منطقه و فروپاشی متحدان را با عداوت در مقابل ایران و تمرد 
از تعهدات و لغو تحریم   ها از دس��ت خواهد داد، بای��دن برای جبران 
فرصت های از دس��ت رفته  به مریم رجوی و تق��الی جنگ روانی و 
شاید تروریستی دل بسته است ولی دل بستن به کوتوله های داخلی 
و خارجی و متحدان فرسوده منطقه ای، فقط خسارت بیشتر را برای 

بایدن ثبت خواهد کرد. 
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 رایزنی سران اوکراین و کانادا درباره روسیه 
در شرایطی که تنش های مسکو و کی یف بر سر تحرکات اوکراینی     ها 
برای الحاق به س��ازمان نات��و ادام��ه دارد، رئیس جمه��ور اوکراین و 
نخست وزیر کانادا تلفنی درباره روسیه و دیگر موضوعات مورد عالقه 
دو کش��ور رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی توئیتری توضیحاتی درباره 
تماس تلفنی خود با »جاس��تین ترودو « نخس��ت وزیر کانادا ارائه داد. 
زلنسکی در این پیام نوش��ت: »با جاستین ترودو نخس��ت وزیر کانادا 
گفت وگوی پرباری درباره وضعیت در دونباس و اعمال نفوذ بیشتر به 
روسیه برای حصول به صلح داشتم. بابت حمایت ]کاناد[ از حاکمیت 
]اوکراین[ و تمایالت یوروآتالنتیکی تشکر می کنم. مواضع مان را درباره 

تحقیق در خصوص سقوط پرواز PS752 هماهنگ کردیم.«
-----------------------------------------------------
  ترامپ: کشورهای بیشتری باید توئیتر و فیس بوک را ممنوع 

کنند
رئیس جمهور سابق امریکا در بیانیه ای جدید ضمن تبریک به نیجریه به 
خاطر ممنوع کردن توئیتر، اظهار داشت، کشورهای بیشتری باید توئیتر 
و فیس بوک را به خاطر انکار و عدم پذی��رش آزادی بیان ممنوع کنند. 
به گزارش پایگاه بیزینس اینس��ایدر، دونالد ترامپ در این بیانیه جدید 
گفت: تبریک فراوان به کشور نیجریه که توئیتر را به خاطر مسدود کردن 
دسترسی رئیس جمهورش، ممنوع کرد. کشورهای بیشتری باید توئیتر 
و فیس بوک را به خاطر انکار آزادی بیان ممنوع کنند چرا که همه صدا    ها 
و نظرات باید شنیده شوند. وی افزود: در این بین رقبا ظهور خواهند کرد 
و می کوشند جایگاهی به دست آورند. آنها کی هستند که به ما خوب و بد 
را دیکته کنند، اگر خودشان همان آدم بده باشند؟ شاید باید این کار را 
زمانی که رئیس جمهور بودم انجام می دادم. اما مارک زاکربرگ، مؤسس 
فیس بوک دائماً با من تماس می گرفت و برای صرف شام به کاخ سفید 
می آمد و به من می گفت که چقدر عالی و خوب هستم. 2024 چطور؟«. 
درخواست ترامپ در حالی است که وی یک بار کشورهای آفریقایی از 

جمله نیجریه را به عنوان کشورهای » چاه مستراح « خطاب کرده بود. 
-----------------------------------------------------

  گمانه زنی  درباره وضعیت سالمتی  کیم جونگ اون 
به دنبال انتشار تصاویر تازه ای از رهبر کره شمالی که حاکی از کاهش 
وزن قابل توجه در وی اس��ت، گمانه زنی های بیش��تر درباره وضعیت 
سالمتی  وی به وجود آمده است. به گزارش روزنامه گاردین، کیم جونگ 
اون که چاقی و وضع ظاهری اش از یک دهه پیش که رهبری کره شمالی 
را برعهده گرفته، توجهات را به خود جلب کرده است، در تصاویری که 
روز      شنبه در رسانه های دولتی کشورش منتشر شد، به طور قابل توجهی 
الغرتر به نظر می رسید. وب س��ایت ان کی نیوز که تصاویر کیم جونگ 
اون حین سخنرانی در یکی از جلسات اخیر دفتر سیاسی حزب حاکم 
که نخستین حضور علنی و عمومی کیم پس از یک ماه غیبت محسوب 
می ش��ود را تجزیه و تحلیل کرده، تأکید کرد: به نظر می رسد که رهبر 
کره ش��مالی به میزان قابل توجهی وزن کم کرده است. این وب سایت 
مستقر در سئول روز سه     شنبه تصاویر بزرگ شده ای را منتشر کرد که 
نشان می دهند کیم جونگ اون که گمان می رود ۳۷ سال سن دارد، بند 

ساعت مچی مورد عالقه اش را محکم تر بسته است. 

تل آویو: کشورهای عربی بیشتری 
سازش با ما را بررسی می کنند

آزار و اذیت فلس�طینیان در ق�دس ادامه دارد و هنوز زود اس�ت 
که صحنه های حمالت اخیر ویرانگر صهیونیس�ت    ها را از یاد برد 
اما ویروس س�ازش چنان س�ران ع�رب را آلوده کرده اس�ت که 
حتی مقاوم�ت جانانه غ�زه در جنگ 12 روزه اخیر ه�م نمی تواند 
درمانی بر درد قدس فروش�ی آنها باش�د. وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی در اظهاراتی مدعی ش�د که دیگر کشورهای عربی 
نیز در حال بررس�ی عادی س�ازی روابط خود با تل آویو هس�تند. 
روز سه شنبه، گابی اشکنازی، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت 
که در سایه توافقنامه های عادی سازی امضا ش��ده با امارات، بحرین و 
مراکش برخی از کشورهای عربی دیگر نیز در حال بررسی بهبود روابط 
خود با اسرائیل هس��تند.  طبق گزارش رس��انه های عبری، اشکنازی 
در مصاحبه با خبرنگاران ف��اش کرد که روزانه با هف��ت وزیر خارجه 

کشورهای عربی از طریق برنامه » واتس اپ « ارتباط برقرار می کند. 
اش��کنازی توضیح داد که با وزیران خارجه هفت کشور عربی از جمله 
کسانی که روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند دائماً در تماس است و به 

طور روزانه با برخی از آنها از طریق واتس اپ ارتباط برقرار می کند. 
وی گفت که به آینده خوش بین اس��ت زیرا حتی بعد از جنگ غزه نیز 

روابط با کشورهای عربی به سطح خوبی رسیده است. 
اشکنازی افزود: » امیدوارم که یائیر الپید، وزیر خارجه بعدی اسرائیل 
همچنان این روند را به جلو س��وق دهد زیرا پیشرفت تاکنون در یک 
مسیر بسیار سریع انجام شده است. ظرفیت های زیادی وجود دارد و اگر 

ما به همین ترتیب ادامه دهیم، غیرقابل برگشت خواهد بود.« 
وی خاطرنش��ان کرد که انتظار می رود ایاالت متح��ده به زودی یک 
فرستاده ویژه در خاورمیانه منصوب کند که برای تقویت توافقات انجام 
شده در دوران ترامپ و ترویج عادی س��ازی بین اسرائیل و کشورهای 
خاورمیانه و جهان عرب تالش خواهد کرد.  اشکنازی گفت که » مقامات 
ارش��د دولت امریکا به او گفته اند پس از تشکیل دولت جدید اسرائیل 
در این زمینه اق��دام خواهند کرد.«  وی اظهار داش��ت که امریکایی     ها 
گفته اند می خواهند قراردادهای عادی سازی بیشتری را ترویج کنند 
و تأکید کردند که با اس��تفاده از اصطالح » تواف��ق نامه های ابراهیم « 
مش��کلی ندارند.  اخیراً منابع آگاه امریکایی اع��الم کردند که وزارت 
خارجه این کش��ور از به کارگیری اصطالح » توافق ه��ای ابراهیم « در 
اشاره به توافق های عادی س��ازی روابط میان کشورهای عربی با رژیم 

صهیونیستی اجتناب می کند. 
همسو با این سخنان »علی راشد النعیمی« رئیس کمیته دفاع، داخلی و 
روابط خارجه در شورای ملی فدرال امارات طی یادداشتی که در نشریه 
امریکایی »نیوزویک« منتشر شد، با سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم 
صهیونیستی، مدعی شد که ایران و جنبش مقاومت اسالمی حماس، 

عامالن رنج فلسطینی     ها هستند نه اسرائیل. 
وی که خود از میانجیگران امضای توافق عادی س��ازی روابط موسوم 
به »آبراهام « میان رژیم صهیونیس��تی و چهار کش��ور عربی بوده، در 
این یادداشت خواستار »آزادی فلسطینی     ها از دست جنبش حماس 
و ایران « شد.  النعیمی که از حامیان سرسخت سازش با صهیونیست     ها 
است، مدعی ش��د: »حقوق ملت فلس��طین و آرمان های آن، از سوی 

حماس برای خدمت به برنامه های ایران، سلب شده است.«
این مقام اماراتی ب��ا تأکید بر پایبندی به توافق عادی س��ازی روابط با 
تل آویو در س��ایه تش��دید تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی علیه مردم 
فلس��طین افزود: »جنگ با افراط گرایی ایران باید ادامه یابد. از توافق 
عادی س��ازی روابط میان اس��رائیل با امارات، بحرین، سودان و مغرب 
بازگشتی صورت نمی گیرد. با وجود آنکه دیگر دولت »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور امریکا در واشنگتن در قدرت نیست.« 
وی گفت: »از زمان اعالم توافقنامه های آبراهام، ما دیدیم که می توان 
پل های اعتماد و احترام ایجاد کرد. ما پایه     ها را در امارات ایجاد کردیم 
و عماًل نظام آموزش و پرورش و روایت شخصیت های مذهبی را تغییر 

داده ایم و ملت خود را برای مسیرهای صلح آماده کردیم.«
 ادعای فشار برای توقف شهرک سازی

یک روزنامه صهیونیستی روز چهار    شنبه مدعی شد، دولت امریکا در 
گفت وگوی محرمانه از طریق شبکه های دیپلماتیک میان واشنگتن و 
تل آویو به این رژیم برای توقف شهرک سازی     ها در قدس به ویژه بخش 
قدیمی و اطراف آن فش��ار می آورد. این در حالی است که وزیر خارجه 
امریکا ضمن تکرار موضع گیری دولت بایدن در حمایت از » حق اسرائیل 
برای دفاع از خود « تأکید کرد که کش��ورش متعهد اس��ت انبار گنبد 

آهنین رژیم صهیونیستی را مجددا از موشک  پر کند. 
روزنامه اسرائیل الیوم نوش��ت: دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
می خواهد وضعیت منطقه آرام بماند و از هرگونه تش��دید که موجب 

شعله ور شدن مجدد حوادث می شود، ممانعت کند. 
اسرائیل الیوم نوشت: این نخس��تین آزمایش پیش روی نفتالی بنت، 
نخست وزیر احتمالی رژیم صهیونیستی است که قرار است روز یک    شنبه 
آینده پس از کسب رأی اعتماد از پارلمان این سمت را برعهده بگیرد. 

این روزنامه در ادامه نوش��ت: این درخواس��ت امریکا ش��رم آور است، 
ممانعت از ساخت و ساز در محله یهودی نشین منطقه » عطروت « که 
طرح ساخت آن از دو دهه پیش آماده شده و نیز ساخت و ساز در محله 
شهرک نش��ین » جفعات هاماتوس « در کنار منع تخلیه محله الشیخ 
جراح و حضور یهود در شهرک قدیم موسوم به شهر داوود باعث تجزیه 

قدس و شهرک سازی یهودی در آن می شود. 

دولت بایدن فقط 7 کودک مهاجر را
 به خانواده های شان تحویل داده است

گزارش وزارت امنیت داخلی امریکا حاکی از این اس�ت که به رغم 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور امریکا،تاکنون فقط هفت کودک 
از بیش از 2 ه�زار کودکی که دول�ت قبلی آنه�ا را از خانواده های 
خود جدا کرده ب�ود، دوباره ن�زد خانواده های خود بازگش�ته اند. 
جو بایدن مدت زمان کمی پس از تصدی ق��درت، کارگروهی را برای 
پیوند دادن اعضای خانواده های جدا ش��ده از یکدیگر در مرز امریکا و 
مکزیک تعیین کرد . گزارش روز سه    شنبه وزارت امنیت داخلی امریکا 
حاکی از این است که این روند به کندی پیش می رود و قرار است اعضای 
29 خانواده دیگر در هفته های آتی به یکدیگر بپیوندند. این کارگروه 
اولین گزارش 120 روزه خود را دوم ژوئن )12 خرداد( ارائه کرد و یک 
مقام وزارت امنیت داخلی دولت بایدن در دفاع از این عملکرد، گفت که 
عمداً اقدامات به کندی پیش می روند و در آینده تسریع خواهند شد.  
این در حالی است که پیش تر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده 
بود، دولت بایدن دهها هزار نفر از ک��ودکان خانواده های پناهجو را در 
حدود 200 مرکز حبس کرده است. بر اساس این گزارش، این مراکز در 
بیش از 20 ایالت امریکا وجود دارند و در پنج مورد از آنها بیش از هزار 
کودک حبس شده اند ش��مار کودکانی که در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ از والدین خود جدا شده اند، مشخص نیست اما در گزارش 
وزارت امنیت داخلی امریکا تعداد آنها بیش از 2 هزار نفر برآورد شده 
است. کارگروه ویژه بایدن با استفاده از اطالعات مدافعان و دعاوی در 
جریان حدود ۳ هزار و 900 کودک جدا شده از والدین در مرز امریکا را 
شناسایی کرده و هزار و ۷00 مورد هم تحت بررسی قرار دارند. از این 
۳هزار و 900 کودک جداشده حدود هزار و 800 نفر آنها به خانواده    ها 
بازگردانده شده اند که تقریباً همه این موارد پیش از تشکیل کارگروه 

دولت جدید امریکا بوده است. 

تداوم مذاکرات پس از 28 خرداد تقریباً قطعی است 

بلینکن: توافق هم کنیم، صد    ها تحریم باقی می ماند

هادیمحمدی

ق�رار ب�ود امروز    گزارش  یک
دیپلمات ها برای 
شش�مین بار به وین برگردند ول�ی ظاهراً این 
زمان برگشت آنها به مذاکرات هسته ای هنوز 
مشخص نیست. به این ترتیب، اگر توافقی در 
کار باشد، احتماالً به بعد از انتخابات 28 خرداد 
موکول خواهد شد. در حالی که منابع از باقی 
ماندن اختالفات صحبت می کنند، وزیر خارجه 
امریکا گفته که حتی در صورت توافق، صد    ها 
تحریم باقی خواهد ماند؛ اظهارنظری که دیروز 
ب�رود.  ب�اال  نف�ت  قیم�ت  ش�د  باع�ث 
به گزارش »جوان«، سناریوی کش دادن مذاکرات 
تا مشخص شدن نتیجه انتخابات 28 خرداد که 
پیش از این »جوان« پیش بینی کرده بود، تقریباً 
قطعی است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ایرانی 
دیروز در مجلس حاضر ش��د تا آخرین تحوالت 
مذاکرات در وین را به اط��الع قانونگذاران ایرانی 
برس��اند. قرار بود او و هیئت های مذاکره کننده، 
امروز پنج  ش��نبه ب��ه وین برگردن��د ولی الرنس 
نورم��ن، خبرن��گار روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
دیروز در صفحه توئیترش نوشت: متوجه شده ام 
که احتماالً دور بعدی مذاکرات ایران پیش از روز      

شنبه برگزار نمی شود. 
تاکنون منابع غربی و ایران��ی تاریخ دقیقی برای 
دور شش��م مذاکرات برای احیای برجام در وین 
اعالم نکرده اند و تاریخ برگزاری صرفاً در مرحله 
گمانه زنی اس��ت. با چنین اوضاع و احوالی، حتی 
این احتمال وج��ود دارد که مذاک��رات به بعد از 
انتخابات 28خرداد موکول شود. سناریوی کش 
پیدا کردن مذاکرات تا بعد از انتخابات و مشخص 
شدن رئیس جمهور س��اکن پاس��تور را روزنامه 

جوان، پیش از این هم پیش بینی کرده بود. 
 توافق متفاوت با دولت متفاوت؟!

اینکه چه حدی از اختالف��ات همچنان الینحل 
باقی مانده، به درس��تی مش��خص نیس��ت، ولی 

موضع گیری دیروز آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
امری��کا که گفته »ای��االت متحده معتقد اس��ت 
اگر ایران تصمیم به بازگش��ت به توافق هسته ای 
بگیرد، صد    ها تحریم موج��ود علیه آن همچنان 
پابرجا خواهد بود«  نش��ان می دهد که اختالفات 
همچن��ان جدی اس��ت. بلینکن چن��د روز قبل 
هم، در جلس��ه اس��تماع کنگره امریکا گفته بود 
که »امریکا  پ��س از چندی��ن دور گفت وگوهای 
غیرمستقیم در وین، هنوز مطمئن نیست که آیا 
ایران آماده است گام    هایی را با هدف بازگشت به 
اجرای توافق هسته ای بردارد« ولی او دیروز تأکید 
کرد:»انتظار می رود که حتی اگر ایران به اجرای 
برجام بازگردد، صد    ها مجازات علیه آن همچنان 
پابرجا خواهد ماند، از جمله مجازات های اعمال 
شده از س��وی )دونالد( ترامپ«؛ اظهار نظری که 
نشان می دهد نزدیک شدن به انتخابات 28 خرداد 
و روشن تر شدن افق نتیجه احتمالی انتخابات، بر 
محتوای توافقی که امریکایی    ها دنبال آن هستند 
اثر می گذارد. اظهارنظر بلینکن قیمت نفت را در 
بازارهای جهانی باال برد؛ هر بشکه نفت برنت با 19 
سنت افزایش به ۷2/41 دالر و هر بشکه نفت خام 
امریکا با 18 سنت افزایش به ۷0/2۳ دالر رسید. 

 موانع همچنان باقی است
رویترز روز چهار    شنبه هرچند از قول یک دیپلمات 
اروپایی گفت که »مذاکرات پیشرفت قابل توجهی 
کرده است« و »طبعاً« امیدوار است که دور بعدی 
مذاکرات به یک توافق منجر ش��ود، ولی س��ایر 
منابع مورد استناد رویترز درباره اینکه دور بعد، 
دور توافق باش��د، چون و چرای جدی کرده اند. 
رویترز با چهار دیپلم��ات، دو مق��ام ایرانی و دو 
تحلیلگر گفت وگ��و کرده که اکث��ر آنها گفته اند 
بخشی از موانع بر سر راه احیای توافق هسته ای 
هنوز پیش روی مذاکراتی هستند که قرار است 
این هفته میان تهران و قدرت های جهانی از سر 
گرفته شود و این یعنی هنوز باید مسیر بیشتری 

برای بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای طی 
کرد. آنها همچنی��ن گفته اند که خواس��ته های 
ایران درباره لغو تحریم    ه��ا و نگرانی غرب درباره 
تخصص رو به گس��ترش هس��ته ای ایران، جزو 
مسائلی هستند که ممکن است مذاکرات بیشتر 

درباره شان هفته    ها یا شاید ماه    ها زمان ببرد. 
سید عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده 
ایران دیروز در س��خنانی گفت که اختالف نظر 
به نحوه بازگش��ت طرفین به برجام ارتباط دارد. 
عراقچی گفت: »مذاکرات به نقطه ای رسیده که 
برخی مسائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و باید 
در مورد آنها تصمیم گیری شود. ما هفته آینده دور 
جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم 
که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته باشیم 
ولی درباره اینکه دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، 
قضاوت زود اس��ت. « عراقچ��ی همچنین تأکید 
کرد:»اختالف نظر   ها درباره مسائل جدید نیست، 
در واق��ع اختالف نظر در خص��وص موضوع    های 
اصلی در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق 

است.«
علی واعظ، تحلیلگر ارش��د مسائل ایران در گروه 
بحران بین المللی می گوید:»من ش��ک دارم که 
دور بعدی، دور آخر باش��د. طرف های مذاکرات 
هنوز در زمینه مسائل اصلی اختالف نظر زیادی 
دارند. « یک دیپلم��ات دیگر هم گفته اس��ت:» 
اگر اختالفات حل شوند هم، مذاکرات بیشتری 
درباره توال��ی اقدامات الزم خواهد بود، س��ؤالی 
نازک بینان��ه مبنی ب��ر اینکه کدام ط��رف کدام 
اقدام را در چ��ه زمان��ی در ازای اقدامات تقابلی 
طرف مقابل انجام می دهد.«  باب اِینهورن، مقام 
پیش��ین وزارت امور خارجه امریکا که قباًل جزو 
تیم مذاکره کنندگان هسته ای با ایران هم بوده، 
معتقد اس��ت احتمال رس��یدن ب��ه توافق پیش 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران بس��یار کم 
اس��ت اما می توان پس از انتخابات و در روزهای 

پایانی دولت فعلی، پی��ش از آنکه رئیس جمهور 
جدید روی کار بیای��د، به توافقی دس��ت یافت. 
اینهورن همچنین گفته ک��ه توافق در این مدت 
می تواند مزیتی سیاسی برای رئیس جمهور جدید 
)ایران( داشته باشد، اظهار نظری که نشان می دهد 
مقام های امریکایی چقدر درباره رئیس جمهوری 
که با او توافق می کنند، حساسیت دارند. به گفته 
اینهورن، رئیس جمهور جدید ]ایران[ می تواند از 
هرگونه امتیازی که از طرف دولت فعلی ایران داده 
شده انتقاد کند، سپس هرگونه بهبود اقتصادی را 
که از آن امتیاز    ها حاصل خواهد شد، به نام خود 

تمام کند. 
 عقب نش�ینی گروس�ی با ه�دف تمدید 

مجدد
کش دادن مذاکرات ظاهراً برای امریکایی    ها حائز 
این مزیت است که خواهند فهمید طی سه سال و 
نیم آینده در پاستور با چه کسی روبه رور هستند. 
آنها ممکن است قصد داشته باشند محتوای توافق 
را هم حسب اینکه چه کسی رئیس جمهور است 
تغییر دهند، ولی سرعت گرفتن برنامه هسته ای 
ایران طی ای��ن مدت، آنها را دچ��ار چالش کرده 
است. الجزیره از قول هیئت اعزامی امریکا در وین 
گزارش کرده که ایران با غنی س��ازی ۶0 درصد، 
از محدودیت های توافق هسته ای فراتر رفته و از 
قول یک عضو این هیئت نوشته است:»ما از ایران 
می خواهیم به پایبندی هایش بازگردد و گام های 
بیش��تری را خارج از توافق هس��ته ای برندارد.« 
 آنتونی بلینکن هم روز دو    شنبه در جلسه استماع 
کنگره ابراز نگرانی کرد که »برنامه هسته ای ایران 
در حال پیشروی اس��ت. هرچه این برنامه جلوتر 
رود زمان گریز )هس��ته ای( کمتر خواهد شد.« 
 این نگرانی باعث شد مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در گزارش جدید خود مسائل جدیدی 
را درباره ایران پیش بکشد. رافائل گروسی دو    شنبه 
در سخنرانی نشست شورای حکام ادعا کرد که از 
زمان گزارش ، ایران اطالعات جدیدی درباره یک 
محل ارائه نداده، به هیچ یک از س��ؤاالت آژانس 
پاسخ نداده است و اطالعاتی درباره دو محل دیگر 
ارائه نکرده اس��ت. این گزارش منفی آژانس که 
تنها دو هفته بعد از تمدید مجدد توافق با آژانس 
برای تداوم دسترس��ی    ها ارائه ش��ده، با هش��دار 
غریب آبادی، نماینده ایران در وین روبه رو ش��د 
که گفته »رویکرد یک طرف��ه آژانس می تواند به 
مانعی برای تعامالت آتی تبدیل شود. « گروسی 
دیروز هرچند موضع قبل��ی خودش را تکرار کرد 
که آژانس هنور نتوانسته به » پیشرفت مورد نظر 
با ایران در خصوص چند موضوع « برس��د ولی با 
یک گام عقب نش��ینی گفت:»چی��زی که تا این 
لحظه بسیار مهم است این است که ما می توانیم 
اقدامات مان را به  صورت دوجانب��ه با ایران ادامه 
دهیم.«  ظاهراً سخنان گروسی به معنای تمایل 
آژانس به تمدی��د مجدد توافق با ای��ران از اوایل 
تیر ماه به بعد است. اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین دیروز در توئیتر 
نوش��ت: »بحث درباره راستی آزمایی در ایران در 
جلس��ه ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نشان داد که وضعیت فعلی، زمانی که برجام 
تقریباً از حیات به دلیل سیاست فشار حداکثری 
امریکا ساقط شده، موضوع نگرانی جدی است.« 
وی افزود: »حتی منتقدان سنتی توافق هسته ای 

حاال بهتر ارزش آن را درک می کنند.«

گزارش     های�ی از تداوم بی ثبات�ی و ناآرامی از 
نقاط مختلف افغانستان منتشر شده است. با 
این حال، پس از س�پری ش�دن چندین هفته 
بن بست در مذاکرات، روز سه      شنبه نمایندگان 
کاب�ل و طالب�ان در دوحه پایتخ�ت قطر پای 
میز مذاک�ره نشس�تند، آن هم در ش�رایطی 
که س�خنگوی طالبان همچنان معتقد اس�ت 
نمی توان ب�ه تحقق آتش ب�س خوش بین بود. 
روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان ادامه 
دارد و به م��وازات آن تقریباً ه��ر روز اخباری از 
ناآرام��ی در افغانس��تان به گوش می رس��د. روز 
دو    ش��نبه  در پی س��قوط مقر فرماندهی پلیس 
ولسوالی )شهرس��تان( قیصار ، 100 سرباز اسیر 
طالبان شدند. نادر سعیدی، عضو شورای والیتی 
فاریاب هش��دار داد ک��ه اگر وضعی��ت به همین 
ترتیب ادامه یابد، شهر میمنه نیز به دست طالبان 
سقوط خواهد کرد. روز سه     ش��نبه هم تظاهرات 
بدخش��ان در اعتراض به وضعیت مشکالت آب 
و برق به درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی 
منجر شد که ش��ماری زخمی بر جای گذاشت. 
همان روز، نمایندگان والیت جغتو نیز از سقوط 
این والیت به دس��ت طالبان خبر دادند. ذبیح اهلل 
مجاهد، س��خنگوی طالبان با تأیی��د این اقدام 
گفت که اعضای طالبان مرکز ولس��والی جغتو، 
فرماندهی پلیس و قرارگاه اس��تخبارات و شش 
پاس��گاه نیروهای امنیت��ی را تص��رف کرده اند. 
همچنین روز چهار    شنبه پلیس بغالن اعالم کرد 
که در حمله طالبان در ولس��والی بغالن مرکزی 
10 تن کشته و 1۶ نفر زخمی شده اند. در چنین 
فضایی، محمدمعصوم استانکزی، رئیس هیئت 

مذاکره کننده  جمهوری اس��المی افغانس��تان و 
مال عبدالغنی برادر، رئیس هیئت مذاکره کننده  
طالبان روز سه     شنبه در نشستی در قطر شرکت 
کردند. هیئ��ت مذاکره کننده  افغانس��تان گفت 
که در این دیدار در مورد تس��ریع روند مذاکرات 
و موضوعاتی که در دس��تور کار قرار دارد، میان 
دو طرف تفاهم صورت گرفته است. محمد نعیم، 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته 
که تسریع مذاکرات بین االفغانی از جمله مواردی 

بود که درباره آت تبادل نظر شد. 
 هند در مسیر تعامل

از طرفی دیگ��ر، هند که ب��ر تعامل نداش��تن با 
طالبان تأکید داشت، برای نخستین بار کانال های 

ارتباطی با جناح     ها و رهبران طالبان افغانس��تان 
به ویژه مال برادر را گشوده است. این تماس     ها از 
چند ماه قبل برقرار شده است و یک منبع مطلع 
که نخواست نامش فاش ش��ود، گفت این اقدام 
عمدتاً به رهبری مقام ه��ای امنیتی هند صورت 
گرفته اس��ت و به جناح    ها و رهب��ران طالبان که 
ناسیونالیس��ت یا خارج از نفوذ پاکستان در نظر 
گرفته می شوند، محدود شده است. از جمله نکات 
برجسته ارتباط طرف هندی با طالبان می توان به 
رد و بدل ش��دن پیام     هایی با مال برادر اشاره کرد. 
وی یکی از بنیانگذاران طالبان افغانستان و یکی 
از اصلی     ترین مذاکره کنندگان است. تماس با مال 
برادر از آن نظر حائز اهمیت است که او در فوریه 

2020 به همراه مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت 
امریکا توافق صلحی را در دوحه امضا کرد که راه را 
برای خروج کنونی نیروهای امریکایی از افغانستان 

هموار کرد. 
 بین طرفین اعتماد وجود ندارد

 به رغم تحوالت یاد شده و در شرایطی که به نظر 
می رس��د مس��یر برای تعامل هر چه گسترده تر 
طالبان هموار شده، سخنگوی طالبان همچنان 
دولت را به وقت کش��ی متهم می کن��د. ذبیح اهلل 
مجاهد در این مورد به فارین پالیس��ی گفت: » ما 
زمانی می توانیم به آتش بس فکر کنیم که طرف 
مقابل به روند صلح و مذاکرات متعهد باشد و باور 
کند که می توان به جای جنگ از طریق صلح به 
اهداف مورد نظر دس��ت یافت.«  مجاهد معتقد 
است که طرفین هیچ اعتمادی به هم ندارند و بر 
همین اساس پایان رساندن جنگ در افغانستان را 
هم زیر سؤال برد. وی درباره احتمال توقف جنگ 
با خروج نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان نیز 
گفت: »ما دو هدف عمده داریم، اولی این است که 
همه نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند 
و دومی که بسیار مهم است، این است که ما باید 
یک دولت اسالمی تشکیل دهیم که شامل همه 
افغان     ها باشد.« مجاهد به این هم اشاره کرد که در 
صورت عدم دستیابی به هدف دوم در پی خروج 
نیروهای خارجی، طالبان تا زمانی که الزم باشد به 
جنگ ادامه خواهد داد. وی بر اجرایی شدن کامل 
توافق قطر تأکید کرد و افزود: »امیدواریم که طی 
دو یا سه سال اتفاق بیفتد که ما در مورد آینده و 
صلح خود صحبت کنیم و به سمت ثبات حرکت 

کنیم و به عنوان افغان دور هم جمع شویم.«

طالبان و دولت افغانستان دوباره در قطر گرد آمدند
از سرگیری مذاکرات بین االفغانی همزمان با تشدید نبرد  ولسوالی ها


