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   خبر

راهبرد فوری امریکا در غرب آسیا
دولت بای��دن که در ش��عارهای انتخاباتی تالش ک��رد چهره ای نرم 
و معتدل از خ��ود نش��ان داده و رویکردهای ترام��پ را تقبیح کند، 
به جز مواردی که به نحوی به تأمین مس��تقیم و غیرمستقیم منافع 
امریکا مرتبط بود یا موانع سیاس��ت خارجی آنها را مرتفع می کرد، 
سیاست های اصلی جهانی یا در غرب آس��یا، استمرار سیاست های 
گذشته و با ادبیات جدید را دنبال می کند. اسناد امنیت ملی ایاالت 
متحده نیز همین پی��ام را منعکس می کنند، به نح��وی که چین و 
روس��یه، چالش و تهدید فوری برای امریکا توصیف ش��ده و راهبرد 
استمرار فشار و مهار تنش های مدیریت شده در دستور کار است تا 
امریکا بتواند از موقعیت  جهانی خود دفاع و از سرعت افول مؤلفه های 
قدرت امریکا بکاهد یا از س��رعت قدرت یابی این دو ابرقدرت بکاهد. 
در غرب آسیا که منطقه ای راهبردی در ارکان سیاست های جهانی 
امریکاست، به رغم چالش   ها و ناتوانی   ها و ناکامی های امریکا و متحدان 
آن و اضطرار و نیاز حیاتی و فوری امریکا برای خروج یا کاهش حضور و 
صحنه گردانی در دو حوزه چین و روسیه، جوهر سیاست های ترامپ 
شاید هم وحشیانه تر و موذیانه تر در دس��تور کار است. در قبال ایران 
وجودی که ابزار چندانی که فراتر از فش��ار حداکثری عمل نماید، در 
اختیار ندارد، بر مطالبات اس��تکباری و یکس��ویه اصرار ورزیده و یک 
فرصت چه��ار ماهه را در مذاکرات وین از دس��ت داده اس��ت. اگرچه 
برخی از مقامات و نحب��گان یا ارکان  فکری در امری��کا، بر یک توافق 
فوری تأکید دارند ول��ی دولت بایدن ب��ا تکیه بر فش��ارهای روانی و 
بازی های دیپلماتیک، از بازگش��ت متعهدانه به مف��اد برجام، طفره 
می رود و به خوبی می داند که ماه های آینده شرایط چانه زنی امریکا را 
دشوارتر خواهد کرد. لذا برای نوعی موازنه سازی در عرصه منطقه ای 
که هم منطق مرتبط با ایران دارد هم به مؤلفه های منطقه ای و اوضاع 
متحدان آن و به ویژه رژیم صهیونیستی مرتبط است، یک پروژه آشوب 
و تروریسم را به موازات نوعی کاهش کمی و کیفی حضور پایگاهی و 
اشغالگرانه دنبال می کند و ابزارهای بین المللی مانند سازمان ملل را 
در برخی پرونده   ها مانند یمن با رس��وایی هزینه می کند. ش��رایط در 
افغانستان را  طوری مدیریت کرده که با خارج شدن از این کشور و حفظ 
نقاط حساس و محدود، یک آشوب و جنگ قدرت را دامن زده و ناظر 
و مدیر آن باش��د و بازیگران دیگر را وارد فرسایش و مشغولیت نماید. 
در عراق برخالف یک سال قبل کارت های دولت سازی خود را از دست 
داده و به نوعی کودتای آرام و شبه قانونی برای حفظ مصطفی کاظمی 
و تعطیل شدن تمامی مؤسسات قانونی مانند مجلس این کشور فکر 
می کند و در کنار آن، به جز افزای��ش زمینه های واگرایی های پرتنش 
در بین اقوام و طوایف و احزاب، به بازگشت یک داعش جدید در عراق 
و به ویژه مناطق غربی و متصل به مناطق ش��رقی سوریه و نزدیک به 
مرزهای اردن و سعودی امید بسته و کاهش نیرو و خروج برخی امکانات 

موشکی و هوایی، پاتریوت و تاد را با آرامی به اجرا می گذارد. 
در سوریه با نگاه میان مدت برای باقی ماندن در شرق سوریه، الیه های 
بازیگران نیابتی مانند تروریست های النصره در ادلب یا قسد در شمال 
شرقی سوریه یا ناامنی در جنوب این کش��ور را در دستور گذاشته و به 
همکاری ترکیه امیدوار است. در یمن، در یک بازی سیاسی و مذاکراتی، 
اهداف جنگ تحمیلی، تجاوزکارانه و مملو از جنایت جنگی و ضدبشری 
را به محورهای طرح سیاسی خود تبدیل کرده و همزمان، نقش فعالی 
به داعش و القاعده در برخی استان   ها داده و با حضور پایگاهی نیروهای 
امریکایی و انگلیس��ی و حضور اطالعاتی و پوششی صهیونیست ها، که 
توسط امارات در جزایر استراتژیک یمن دنبال می شود، زمینه  و فضای 
عمومی را برای یک مرحله جدید از جنگ افروزی و اس��تمرار جنایت 

فراهم کرده تا انصاراهلل و مردم یمن را وادار به تسلیم نماید. 
پاشنه آشیل دولت بایدن، دولت ش��کننده و ائتالفی جدید در رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت که بحران های زیادی آن را فرا گرفته و امریکا 
نیز قادر به حمایت فوق العاده از آن نیست و به ایادی خود در مصر و 
عربستان و قطر و حکومت خودگردان فلسطین امید بسته، همانگونه 
که ادامه بحران سازی در لبنان با ابزار فشار اقتصادی و قحطی   سازی 
را دنبال می کند. این راهبرد دولت بایدن با هدف نوعی فرس��ایش و 
مجبورسازی بازیگران منطقه ای، محور مقاومت و ایران دنبال می شود 

که از بنیه کافی نیز برخوردار نیست. 
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 چین هم به رئیسی تبریک گفت
 رئیس جمهور چین دیروز در پیامی، پیروزی س��یدابراهیم رئیسی 
در س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��ران را تبریک 
گفت. بنابر گزارش شینهوا، شی جین پینگ، خاطرنشان کرد چین و 
ایران شرکای استراتژیک جامع هستند و امسال، پنجاهمین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور است. وی افزود توسعه روابط 
چین و ایران را بسیار مهم ارزیابی می کند و آماده است با رئیس جمهور 
جدید ایران برای تقوی��ت ارتباطات اس��تراتژیک دوجانبه، تحکیم 
اعتماد سیاسی متقابل، و گس��ترش و تعمیق همکاری های برد- برد 
در زمینه های مختلف به منظور ایجاد منافع برای هر دو کشور و مردم 

آنها، همکاری کند. 
-----------------------------------------------------

  ناکامی ماکرون و لوپن در انتخابات محلی
اولی��ن نتای��ج انتخابات منطق��ه ای فرانس��ه نش��ان می دهد که 
رئیس جمهور و رقیب وی از حزب راس��تگرای افراطی نتوانستند، 
به نتایجی که انتظار داش��تند، دس��ت یابند.  بنابر گزارش شبکه 
خبری بی بی س��ی، پیش بینی می ش��ود که حزب میانه رو امانوئل 
ماکرون بیش از ۱۰ درصد آرا را به دس��ت بی��اورد، که این تنها در 
حدی اس��ت که امکان ش��رکت در مرحله دوم، که قرار اس��ت در 
پایان هفته آینده برگزار شود، را به این حزب می دهد. نتایج حزب 
ملی راستگرای افراطی مارین لوپن هم کمتر از پیش بینی    ها بوده 
است.  براس��اس نتایج اولیه، دو حزب ماکرون و لوپن پس از حزب 
محافظه کار جمهوریخواهان فرانسه قرار گرفته اند و حزب میانه رو 
ماکرون یکی از بد       ترین نتایج خود را در انتخابات منطقه ای فرانسه 
کسب کرده اس��ت.  آرور برگه، یکی از نمایندگان مجلس از حزب 
ماکرون، عملکرد ضعیف این حزب را » سیلی دموکراتیک بر صورت 
همه ما « توصیف کرده است. لوپن نیز کاهش مشارکت ۶۶ درصدی 
مردم در انتخابات را » فاجعه مدنی « خوانده اس��ت.  این انتخابات 
از این نظر اهمیت ویژه ای دارد که نزدیک ب��ه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آینده فرانسه است که باید در کمتر از یک سال 
برگزار شود و نتایج آن نشان دهنده تمایل مردم، در انتخابات ریاست 

جمهوریخواهد بود. 
-----------------------------------------------------

  ریاض: خودمان از خودمان دفاع می کنیم!
ائتالف سعودی تأکید کرد که کاهش حضور ارتش امریکا در عربستان و 
خارج کردن سامانه های دفاعی پاتریوت تأثیری در توانایی های دفاعی 
ریاض نخواهد داش��ت.  به گزارش روس��یا الیوم، روز جمعه واشنگتن 
اعالم کرد که بسیاری از سربازان و سیس��تم های دفاع هوایی خود را 
از کشورهای خاورمیانه و عمدتاً عربس��تان، از جمله سامانه موشکی 
پاتریوت و س��امانه ضد موش��کی تاد خارج می کند. ترک��ی المالکی، 
سخنگوی ائتالف متجاوز سعودی در این مورد به خبرنگاران گفت: »این 
موضوع بر قدرت دفاع هوایی عربستان تأثیری نخواهد گذاشت. درک 
عمیقی با متحدان مان در مورد تهدید       ها در منطقه داریم. ما توانایی دفاع 

از کشور خود را داریم. «

حماس: بنت به خواب هم نخواهد دید
 که ما پرچم سفید بلند کنیم

حم�اس در واکن�ش ب�ه اظه�ارات تهدیدآمی�ز نخس�ت وزیر 
جدی�د رژی�م صهیونیس�تی گف�ت، دس�ت مقاوم�ت روی 
ماش�ه اس�ت و تجهی�زات و امکان�ات الزم ب�رای پاس�خ 
به تج�اوزات این رژی�م در حجم�ی گس�ترده تر از قب�ل را دارد. 
به گزارش فارس، »نفتالی بنت « نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
مراسم یادبود صهیونیست های کشته شده در جنگ ۲۰۱۴ میان این 
رژیم و نوار غزه، مدعی ش��د حماس باید به اقدامات عملیاتی متفاوت 
رژیم اسرائیل عادت کند.  بنا به گزارش »اسرائیل هیوم«، بنت سپس 
ادعا کرد، صبر این رژیم تمام شده و دیگر شلیک موشک و خشونت را 
تحمل نخواهد کرد.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسئله اسرای 
صهیونیست در دست حماس هم اشاره کرد و گفت، هفت سال از این 
موضوع گذشته و زمان زیادی اس��ت، تل آویو تمام تالش خود را برای 

بازگرداندن آنها انجام خواهد داد. 
»سهیل الهندی « عضو دفتر سیاسی حماس در واکنش به این اظهارات 
گفت: بنت می دان��د که موضوع نظامیان اس��یرش هزینه واقعاً گزافی 
دارد، ما درباره مس��ئله خروج اس��رای مان از زندان های رژیم اشغالگر 
عقب نخواهیم نشست.  وی تأکید کرد، مقاومت گنجی بزرگ دارد و در 
این باره کوتاه نمی آید ، رژیم صهیونیستی باید بهای زیادی در این باره 

بدهد. سخن بنت مصرف محلی دارد و مهم نیست. 
الهندی ادامه داد، بن��ت از امکانات و توانایی مقاومت آگاه اس��ت و در 
جریان اصرار مقاومت برای حصول عملیات تبادل اسرا با تعداد اسرایی 
که مقاومت تعیین ک��رده، قرار دارد. مقاومت تجهی��زات الزم را برای 
پاسخگویی به رژیم اشغالگر در صورت تجاوز این رژیم دارد، به همین 
دلیل »بنت و دولت اسرائیل به خواب هم نمی بینند که ما روزی پرچم 
سفید بلند کنیم.« وی تصریح کرد: مقاومت برای مقابله با این دشمن 
جنایتکار با تمام قدرت آماده است و دشمن باید بداند ۱۱ روزی که در 
نبرد شمشیر قدس گذشت چه بسا در حجمی گسترده تر تکرار شود. ما 
آرزوی جنگ نداریم اما اگر بر ما تحمیل شود دشمن چیز    هایی را خواهد 

دید که در روزهای گذشته ندیده است. 
  تداوم پروسه عادی سازی 

»یائیر الپی��د « نف��ر دوم کابینه جدی��د تل آویو و وزی��ر خارجه رژیم 
صهیونیستی بیست ونهم و سی ام ژوئن )سه     شنبه و چهارشنبه، هشتم 
و نهم تیرماه( به امارات عربی متحده س��فر می کند.  به نوشته روزنامه 
»جروزالم  پست « الپید در این سفر، که اولین حضور رسمی یک وزیر 
اسرائیلی در امارات عربی متحده است، سفارتخانه رژیم صهیونیستی 

در ابوظبی و کنسولگری این رژیم در دبی را افتتاح می کند. 
پیش تر»عبداهلل بن زاید آل نهی��ان « وزیر خارجه ام��ارات در تماس 
تلفنی با الپید، ضمن تبریک پس��ت جدید وی، درباره همکاری های 
دوجانبه و توافق های س��ازش با کش��ورهای عربی صحبت کرده بود.   
اما در ادام��ه تالش ها برای گس��ترش روابط با دولت های سازش��کار 
عربی، العربی المحرشی، مش��اور پارلمان مراکش اعالم کرد که ۱۵۰ 
شرکت صهیونیستی متخصص در عرصه داروس��ازی و آرایشی برای 
سرمایه گذاری در زمینه اس��تفاده پزشکی از گیاه سیاه دانه در منطقه 
» الکیف « در ش��مال مراکش ابراز تمایل کرده اند.  روزنامه مراکش��ی 
هسپرس در این باره نوش��ت که این اتفاق پس از تصویب پیش نویس 
قانون » الکیف « رخ داده است.  پس از امارات و بحرین و سودان، مراکش 
و رژیم صهیونیستی دهم دسامبر روابط شان را عادی کردند و از آن زمان 

تاکنون چند توافقنامه تجاری میان آنها امضا شده است. 

هشدار الکاظمی
 درباره انفجار امنیتی در عراق 

مصطفی الکاظمی، نخس�ت وزیر ع�راق بر ضرورت برگ�زاری به 
موقع انتخابات پارلمانی این کشور که برای ماه اکتبر برنامه ریزی 
ش�ده تأکید کرد و درباره پیامد های تعویق انتخابات هشدار داد. 
در ش��رایطی که س��ه ماه تا انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده است، 
نگرانی های مقامات این کشور نسبت به ش��روع موج جدید ناامنی   ها 
افزایش یافته است. نخس��ت وزیر عراق روز دو   ش��نبه در یک نشست 
مطبوعاتی هش��دار داد: »تعویق در برگزاری این انتخابات می تواند به 
چالش های جدی و انفجار امنیتی منجر ش��ود که می تواند فروپاشی 
کامل اجتماعی، نظامی، امنیتی، اجرایی و سیاسی را با خود به همراه 
داش��ته باش��د. « الکاظمی در بخش دیگری، به نقش منطقه ای عراق 
اشاره کرد و گفت: »عراق توانس��ته نقش خود را در سطح منطقه و در 
زمینه نزدیک کردن کش��ور    ها به یکدیگر، ایفا کند. « به گفته وی، »با 
اقدامات انجام ش��ده، نقش عراق از سطح میانجی به سطح یک بازیگر 
اصلی و شریک در مناسبات منطقه ای و بین المللی تبدیل می شود.« 
کمیسیون عالی انتخابات عراق اعالم کرده که تاریخ برگزاری انتخابات 
پارلمانی که برای روز ۱۰ اکتبر، برنامه ریزی شده، حتمی است و امکان 
بازگش��ت از آن وجود ندارد. این نهاد عراقی تأکید کرد که تمام تالش 
خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کش��ور به کار خواهد 
بست. در ماه های اخیر برخی جریان های سیاسی در همسویی با امریکا 
و عربستان سعودی با دامن زدن به اعتراضات مردمی، تالش می کنند 
تا فضا را برای حذف گروه های مقاومت در انتخابات آتی فراهم کنند. 
از سوی دیگر، هیئت بازخواس��ت و عدالت عراق، فهرستی شامل نام 
۲۲۶ نامزد ردصالحیت شده انتخابات این کشور را به کمیساریای عالی 
انتخابات تحویل داد. به نوشته روزنامه العربی الجدید، هیئت بازخواست 
و عدالت عراق، پیش از این، طی دو هفته اخیر دو فهرست دیگر شامل 
دهها نامزد انتخاباتی را به دلیل کسب درآمد غیرقانونی و سوء پیشینه 
کیفری رد صالحیت کرده بود. رس��انه های محلی عراق اعالم کردند 
که این هیئت، فهرس��ت جدیدی ش��امل ۲۲۶ نام��زد انتخاباتی را به 
کمیساریای عالی انتخابات ارجاع داده و اعالم کرده است که این افراد 
به دلیل مشمول قانون بعثی زدایی بودن، صالحیت الزم برای شرکت 
در انتخابات را ندارند. بنا بر این گزارش، از مهم  ترین افرادی که نام او در 
فهرست ۲۲۶ نفر هیئت بازخواست و عدالت قرار دارد، »خالد سلطان 
هاشم« است که فرزند وزیر دفاع اسبق در دوران رژیم صدام است که 
س��ال پیش در یکی از زندان های عراق درگذشت. هیئت بازخواست و 
عدالت عراق در سال ۲۰۰۵ تأسیس    شد و مأموریت آن، جلوگیری از 
سران حزب منحله بعث و افراد رژیم صدام برای تصدی مجدد پست های 

دولتی و رسمی است. 

وین نزدیک به توافق به رغم » اختالفات کلیدی«!
دیپلمات   ها برای هفتمین بار به پایتخت   ها برگشتند

هادیمحمدی

کره کنن�ده  مذا   گزارش  یک
ارشد ایران گفته 
که مذاکرات در وین بیش از هر زمان دیگری به 
توافق نزدیک اس�ت و برای هفتمین بار برای 
مش�ورت به تهران برگشت. سخنگوی وزارت 
خارجه پا از این هم فراتر گذاش�ته و گفته که 
»هی�چ بعید نیس�ت ک�ه دور بع�د دور پایانی 
مذاکرات وین باش�د.«  ب�ا همه اینه�ا، عباس 
عراقچی می گوید که هنوز هم »برخی مسائل 
کلی�دی « مانده ک�ه مراج�ع تصمیم گیری در 
کش�ور   ها بایس�تی درب�اره آنه�ا تصمی�م 
بگیرند: »مسیر باقی مانده ساده نخواهد بود.«

دیپلمات های فرانسه، آلمان و انگلیس در یادداشتی 
که دیروز رسانه    ها و خبرنگاران، از جمله رویترز آن 
را منتشر کردند، با اش��اره به گفت وگوهای وین 
اعالم کردند که » این گفت وگو   ها نمی تواند بدون 
س��رانجام و پایان باشد. دش��وار   ترین مسائل در 
مذاکرات هنوز حل نش��ده اند.«  »جوزف بورل« 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در 
گفت وگو با ش��بکه العربیه گفته که این اتحادیه 
امیدوار است که تغییر دولت در ایران موجب توقف 
تالش    ها برای احیای توافق هس��ته ای نشود. این 
دو موضع، نشان می دهد طرف های غربی به رغم 

تأیید »نزدیک شدن به توافق« از یک طرف نگران 
اختالفات باقی مانده هستند و از طرف دیگر، فضای 
س��یال سیاس��ی در تهران، آنها را دچار تشویش 
کرده است. جوزف بورل نه تنها به شبکه العربیه 
گفته که امیدوار اس��ت انتخابات تأثیری بر روند 
گفت وگوهای وین نداشته باشد، بلکه تأکید کرده 
که اختالفات میان ایران و طرف های مذاکره کننده 

در گفت وگو   ها نیز، همچنان باقی است. 
 عراقچی: رئیسی واقع بین است

نگرانی   ها در طرف ایران، تنها مربوط به یک چالش 
اس��ت؛ » اختالفات کلیدی باقی مان��ده«. عباس 
عراقچی، رئیس هیئت ایران��ی در مذاکرات وین 
یک   شنبه شب در پایان دور شش��م مذاکرات در 
وین، در گفت وگو با شبکه »ان اچ کی« نه تنها ابراز 
امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه برسد، بلکه 
گفت که ممکن است مذاکرات در دوران ریاست  
جمهوری روحانی نتیجه دهد و حتی اجرایی شود. 
او پاسخی هم به بحث روزهای جاری درباره فضای 
سیاس��ی جدید در ایران داد و با اشاره به ریاست 
جمهوری سیدابراهیم رئیسی گفت که او »بسیار 
واقع بین و منطقی است و موضع ایران حتی پس 
از انتقال دولت نیز تغییر نخواهد کرد.« عراقچی 
نیز بر این نکته مورد تواف��ق همه هیئت   ها صحه 

گذاشت که »پیشرفت نسبتاً خوبی صورت گرفته 
و همه بر جدیت خود برای ادامه مسیر و رسیدن به 
یک توافق تأکید داشتند.« او گفته » مذاکرات وین 
بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده«  ولی 
این نکته را گوشزد کرد که » همه این را قبول دارند  
برخی مسائل کلیدی است که باید توسط مراجع 
تصمیم گیری در کش��ور   ها م��ورد تصمیم گیری 
واقع ش��ود.«  عراقچی تصریح کرد:» به اواخر کار 
نزدیک شدیم، ولی مسیر باقی مانده ساده نخواهد 
بود.« عراقچی اش��اره ای به محت��وای اختالفات 
باقی مانده نکرده ولی تا همین چند روز قبل، منابع 
ایرانی و غربی تأیید می کردن��د که توالی اجرایی 
تعهدات یکی از اختالف��ات کلیدی باقی مانده در 
وین اس��ت. روز یک   ش��نبه هم نیویورک تایمز از 
قول یک مقام امریکایی نوش��ت که یکی از موانع 
اصلی در روند احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
درخواس��ت ایران برای تعهدنامه کتبی از سوی 
واشنگتن است که هیچ دولت بعدی امریکا نتواند 
همانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق این 
کشور از توافق خارج شود؛ موضوعی که به نوشته 
نیویورک تایمز، دولت بایدن قادر به ارائه آن نیست. 
س��عید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت خارجه 
روز دو   شنبه هرچند گفت »هیچ بعید نیست که 

دور بعد دور پایانی باش��د« ولی اف��زود که طرف 
امریکایی باید به ایران تضمی��ن بدهد. او گفت:» 
بهترین چیزی که امریکا می تواند به آن فکر کند 
ارائه تضمین های الزم برای بازگش��ت به برجام و 
عدم نقض مجدد قطعنامه ۲۲۳۱ است. اگر قرار 
باشد درباره موضوعاتی صحبت شود وقتی امریکا 
به برجام برگردد، لیستی هس��ت که امریکا باید 
پاسخگوی آنها باشد. باید منتظر باشیم که آیا در 

دور بعدی می تواند چنین بشود یا خیر.«
  عجز و البه »گروسی« از محدود شدن!

در حالی که تنها چند روز ت��ا پایان توافق تمدید 
شده موقت ایران با دیده بان هسته ای باقی مانده، 
مدیرکل آژان��س در تازه    ترین موضع گیری خود، 
برای چندمین بار از ادامه محدودیت دسترسی   ها 
به تأسیس��ات هس��ته ای ایران ابراز نگرانی کرد. 
»رافائ��ل گروس��ی « در گفت وگو با »اس��تفانی 
لیختنش��تاین« خبرنگار اتریش��ی پایگاه خبری 
»پس بلو«  passblue  با اشاره به نزدیک شدن 
پایان مهلت توافق فنی ایران و آژانس در تاریخ ۲۴ 
ژوئن )سوم تیرماه( گفت که این توافق یک راه حل 
پایدار نیست و نمی توان از آن به عنوان جایگزینی 
برای یک رویکرد راستی آزمایی مناسب از برنامه 
هسته ای ایران اس��تفاده کرد و دسترسی آژانس 
به تأسیسات هس��ته ای ایران بسیار محدود شده 
است. او گفته است: »من هنوز انتظار دارم ایران به 
من پاسخ دهد. من مجدداً به سراغ ایران می روم 
و به آنها می گویم که باید ی��ا به صورت مجازی یا 
حضوری بنشینیم و صحبت کنیم. همان طور که 
در آخرین کنفرانس خبری خ��ود گفتم، تمدید 
یا حفظ این تواف��ق که موقتی اس��ت، روز به روز 
دشوارتر می شود. آیا قرار است به این توافق موقت 
ادامه دهیم یا خیر؟ آیا ۲۴ ژوئن پایان آن اس��ت؟ 
زیرا اگر چنین باشد، کار   هایی را باید انجام دهیم 
که با حذف اطالعات ]ضبط شده روی دوربین های 
موجود در تأسیسات هسته ای ایران[ آغاز می شود. 
این کار باید به شیوه ای مناسب با حضور ما انجام 
شود زیرا این تجهیزات ما است.« گروسی با اشاره 
مجدد به محدود شدن دسترسی بازرسان آژانس 
به تأسیس��ات هس��ته ای ایران ادامه داد: »بسیار 
محدود اس��ت و به همین دلی��ل در گزارش آخر 
خود، جدولی را برای نش��ان دادن چیز   هایی که 
بازرسان ما نمی بینند، وارد کردم. عموم مردم باید 
این مسئله را درک کنند. بنابراین آنچه می خواهم 
بگویم این است که در حال حاضر، ما نباید بیش 
از این محدود شویم، اما در عین حال، این توافق 
موقت، یک راه حل پایدار نیست و نمی توان آن را 
به عنوان جایگزینی برای رویکرد راس��تی آزمایی 
مناسب از برنامه هسته ای ایران دانست. ما بسیار 

تحت فشار هستیم.«

طالبان که مذاکرات برای احیای توافق دوحه 
را دنبال می کند، این بار برای اثبات استیالی 
خود، تصرف خاک افغانس�تان را هم با شدت 
در دس�تور کار دارد. در چنین شرایطی چین 
از اتب�اع خود خواس�ته ای�ن کش�ور را ترک 
کنند. رئیس جمهور افغانس�تان نی�ز با انتقاد 
ش�دید از وضعیت موجود، جامع�ه جهانی را 
مسئول وجهه بخشی به طالبان دانسته است. 
در جدید     ترین گ��زارش پایگاه خب��ری النگ وار 
ژورنال با اش��اره به تش��دید حم��الت طالبان در 
افغانستان آمده است که مناطق تحت کنترل این 
گروه از دولت بیشتر شده و در حالی که دولت تنها 
9۲ شهرستان را تحت کنترل دارد، طالبان ۱۰7 
شهرستان را تصرف کرده و ۱99 شهرستان دیگر 
نیز مح��ل درگیری دو طرف اس��ت. منابع مطلع 
داخلی نیز تداوم س��قوط شهرستان های مختلف 
در افغانستان را تأیید کرده اند. طالبان در تازه      ترین 
حمالت خود، با حمله به شهرس��تان های »قلعه 
زال « و »دش��ت ارچی « والیت »قن��دوز«، بدون 
درگیری نیروهای امنیتی را وادار به عقب نشینی 
کردند. شهرستان های »ش��ولگره « و »کشنده« 
والیت بلخ نی��ز در حمله طالبان س��قوط کرده و 
تمام مناطق آن به تصرف این گروه درآمده است. 

شهرستان های »جلگه « و »دوشی « نیز به دست 
طالبان افتاده اند. وفی اهلل رحمانی، رئیس شورای 
اس��تانی تخار افغانس��تان هم از شهرستان های 
»بنگی«، »چال«، »هزارس��مچ«، »ینگی قلعه«، 
»دشت قلعه« و »نمک آب « در تخار و شهرستان 
»دره صوف باال« در اس��تان س��منگان و »چهار 

بولک« در استان بلخ یاد کرد. بنابر اعالم نمایندگان 
استان بادغیس در مجلس، طالبان به نزدیکی شهر 
قلعه نو در مرکز این استان رس��یده است. اوضاع 
امنیتی افغانستان به حدی وخیم شده که سفارت 
چین در کابل با صدور بیانیه ای اعالم کرد، س��ال 
جاری حمالت تروریس��تی در افغانستان به طور 

مداوم جری��ان دارد و اوضاع امنیت��ی وخیم تر و 
پیچیده تر می شود، از این رو ش��هروندان چینی 
نیز هر چه سریع تر از طریق پروازهای بین المللی 

افغانستان را ترک کنند. 
  گفت وگوهای دوحه بی نتیجه است

عبدالحفی��ظ منص��ور از اعض��ای رهبری حزب 
جمعی��ت و عضو هیئ��ت مذاکره کنن��ده دولت 
افغانستان گفت که طالبان می خواهد به وسیله 
جنگ به اهداف خود برس��د. همچنین گلبدین 
حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان معتقد 
است که حلقه      هایی در درون دولت افغانستان در 
سقوط این شهر      ها دخالت دارند. وی گفت وگو های 
صلح در دوحه را بی نتیجه خوان��ده و بر این باور 
است که محل و اعضای هیئت گفت وگو کننده باید 
تغییر کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با 
اش��اره به توافق امریکا با طالبان گفت که جامعه 
جهانی به این گروه وجهه و جایگاه سیاسی داد. 
وی تأکید کرد که طالبان مس��ئول ادامه جنگ 
اس��ت و باید منطقه و جامع��ه بین المللی آنها را 
تحریم و خشونت های شان را محکوم کند. غنی 
پیش از این نیز بار     ها تأکید ک��رده بود که با آغاز 
خروج نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان، جنگ 

طالبان دیگر هیچ مشروعیتی ندارد. 

نماینده وی�ژه امری�کا در امور کره ش�مالی با 
اش�اره به اظه�ارات اخی�ر رهبر کره ش�مالی 
درب�اره آمادگ�ی ب�رای مذاک�ره و مقابل�ه 
ب�ا امری�کا، اظه�ار داش�ت، منتظ�ر اس�ت 
پیونگ یان�گ ب�ه زودی » پاس�خ مثبتی « به 
پیش�نهاد مذاکره واش�نگتن بدهد و در عین 
ح�ال تهدید ک�رد که واش�نگتن ب�ه تقویت 
تحریم    ها علیه این کش�ور ادام�ه خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، » س��ونگ کیم«، 
نماینده ویژه امریکا در امور کره شمالی در جریان 
نشستی با » نو کیو-دوک«، همتای کره جنوبی اش 
در سئول گفت: واشنگتن نیز برای مذاکره یا مقابله 
با کره شمالی آماده خواهد بود چرا که همان طور 

که می دانید ما همچنان منتظر پاسخ پیونگ یانگ 
به پیشنهاد برگزاری یک نشست هستیم. امیدوارم 
اظهارات اخیر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
بیانگر این باش��د که ما به زودی پاسخ مثبتی در 
مورد پیشنهادمان برای برگزاری نشستی در هر 
کجا، هر لحظه و بدون هیچ پیش شرطی دریافت 
می کنیم.  س��ونگ کیم تأکید کرد: در عین حال 
امریکا به تقوی��ت قطعنامه های ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل که تحریم     هایی را علیه کره شمالی 
به خاطر برنامه تسلیحات اتمی اش اعمال کرده، 
ادامه خواهد داد و از دیگر کشور    ها نیز می خواهد 
همین کار را انجام دهند.  پس از این نشست، این 
نماینده وی��ژه امریکا بار دیگر بر تعهد مش��ترک 

سئول و واشنگتن نسبت به تکمیل خلع تسلیحات 
اتمی شبه جزیره کره از طریق دیپلماسی و مذاکره 
تأکید کرد.  س��ونگ کیم گفت: هم��ان طور که 
رهبران واشنگتن و س��ئول در جریان سفر مون 
جائه-ای��ن، رئیس جمهور کره جنوب��ی به امریکا 
تأکید کردند، من نیز بار دیگر حمایت خودمان را 
از گفت وگو، همکاری و مشارکت معنادار دو کره 
تکرار کردم.  نو کیو-دوک وزیر خارجه کره جنوبی  
نیز در این نشست گفت: س��ئول به ایفای نقشی 
» الزم و حیاتی « برای از سرگیری سریع مذاکره 
ب��ا پیونگ یانگ از طریق هماهنگی با واش��نگتن 
ادامه خواهد داد. ما می خواهیم این ساختار را که 
در جریان آن روابط بی��ن دو کره و روابط امریکا-

کره شمالی به روشی سودمند برای تمامی طرفین 
تقویت می شود، احیا کنیم.  وی افزود: من و سونگ 
کیم درباره راه     هایی برای همکاری و تس��هیل از 
سرگیری » سریع « مذاکرات با کره شمالی مذاکره 
کردیم.  ب��ه دنبال این نشس��ت، نمایندگان ویژه 
امریکا و کره جنوبی در امور کره ش��مالی موافقت 
کردند یک نشست س��ه جانبه با حضور » تاکهیرو 
فوناکوشی«، همتای ژاپنی شان برگزار کنند.  کیم 
جونگ اون در جریان جلس��ه چهار روزه مجمع 
عمومی کمیته مرک��زی حزب حاکم » کارگران « 
از کشورش خواس��ت هم برای مذاکره و هم برای 
مقابله با امریکا آماده باش��د و بر ل��زوم » کنترل 

باثبات « اوضاع شبه جزیره کره تأکید کرد. 

تصرفات طالبان به 107 شهرستان رسید
دومینوی سقوط، مناطق تحت کنترل دولت افغانستان را به زیر 90 شهرستان رساند

امریکا: برای مذاکره با کره شمالی آماده ایم 
اما تحریم    ها را  تقویت می کنیم

امریکا، چین 1/4 میلیاردی را 
تهدید به انزوا کرد

مشاور امنیت ملی امریکا در گفت وگو با یکی از شبکه های خبری 
این کشور تأکید کرد که اگر چین در تحقیقات مرتبط با منشأ کرونا 
همکاری نکند، با ان�زوا در جامعه بین المللی مواجه خواهد ش�د.  
بنابر گزارش اسپوتنیک، جیک سالیوان در این مورد گفت:» این همان 
کار دیپلماتیک اس��ت. هدایت کش��ورهای جهان و فش��ار سیاسی و 
دیپلماتیک روی چین اصلی        ترین بخش تالش ما است تا در نهایت پکن 
را مقابل یک انتخاب سخت قرار دهیم و آن اینکه یا به شکل مسئوالنه ای 
اجازه تحقیقات درباره منشأ کرونا را می دهید یا اینکه با انزوا در جامعه 

بین المللی مواجه می شوید. «


