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  گزارش  2

ناکامی کرد    ها 
در انتخاب رئیس جمهور عراق 

به رغم برگ�زاری جلس�ات پی درپی دو ح�زب اقلیم کردس�تان 
ع�راق )اتحادی�ه میهن�ی و ح�زب دموک�رات کردس�تان( 
طی س�ه هفته گذش�ته ب�رای بررس�ی پرون�ده انتخ�اب نامزد 
پس�ت ریاس�ت جمه�وری، اکث�ر تالش     ه�ا ب�ه نتیجه نرس�یده 
و هن�وز روی ی�ک نام�زد واح�د ب�ه تواف�ق نرس�یده اند. 
درحالی که تالش 9 ماهه جریان های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر 
این کشور به نتیجه نرسیده اس��ت، بر سر انتخاب گزینه ریاست جمهوری 
هم احزاب کرد با یکدیگر اختالف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
تابه حال میانجیگری     هایی که در این زمینه صورت گرفت، نتوانسته به نتیجه 
مطلوبی برسد. با گذشت زمان، اتحادیه میهنی کردستان، به نامزدی برهم 
صالح، رئیس جمهور فعلی عراق و حزب دموکرات کردستان به نامزدی ریپر 
احمد برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق پافشاری می کنند. مقامات 
سیاسی در اربیل و سلیمانیه تأکید کردند که دلیل اصلی عدم دستیابی به 
توافق، نبود اعتماد بین دوطرف و شخصی سازی مربوط به امتناع بارزانی از 
تمدید مأموریت برهم صالح است. در همین راستا یک سیاستمدار برجسته 
کرد در اربیل که نخواست نامش فاش شود، به العربی الجدید تأکید کرد که 
مذاکرات مجدداً بر سر انتخاب نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری عراق 
با شکست مواجه شده است. به باور این مقام اقلیم کردستان، حمله مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدرعراق به بره��م صالح و متهم کردن وی به امتناع از 
امضای قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی، اصرار اربیل بر 
جایگزینی صالح را برانگیخت. وی از تالش های بافل طالبانی، رهبر اتحادیه 
میهنی کردستان برای گنجاندن پرونده های داخلی اقلیم در مذاکرات خود 
با حزب دموکرات در خصوص جایگاه ریاست جمهوری، خبر داد. در همین 
راستا، صالح فقی، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت که حزب او به نامزد 
قانونی خود مطابق با اصول سیاس��ی جاری در کشور پایبند است. فقی در 
گفت وگو با العربی الجدید توضیح داد:» برخی احزاب در اقلیم کردستان و 
برخی دیگر در بغداد هس��تند که به دنبال کالهب��رداری از اتحادیه ملی و 
ممانعت از کسب حق انتخاباتی آن و همچنین به دنبال تضعیف تالش های 
برهم صالح در استقرار ثبات در دوران ریاست جمهوری اش هستند«. از سوی 
دیگر، مهدی عبدالکریم، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان، تأیید کرد 
که دو حزب در مورد نامزد ریاست جمهوری به هیچ توافق روشنی نرسیدند. 
وی در گفت وگو با العربی الجدید توضیح داد که هر دو حزب به نامزد خود 
پایبند هس��تند و ادامه این وضعیت به این معناس��ت که دو حزب تنها با 
نامزدهای خود به بغداد می روند و نمی توانند به نتیجه ای مشخص برسند. 

وی بیان کرد که ادامه این روند می تواند به ضرر این دو حزب باشد. 
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 هدف گیری خبرنگاران به عنوان جنایات جنگی طبقه بندی 
شود

در پی ترور ش��یرین ابوعاقله،خبرنگار فلس��طینی ش��بکه الجزیره به 
دست نظامیان صهیونیست، سازمان ملل خواهان طبقه بندی حمالت 
علیه اصحاب رس��انه به عنوان جنایت جنگی شد.  به گزارش الجزیره، 
پنج  شنبه در مقر سازمان ملل در ژنو، مجمعی با هدف یادآوری نقش 
س��ازمان ملل در ارتقای امنیت خبرنگاران، به ویژه لزوم پاس��خگویی 
مجرمان در برابر دادگاه های عادالنه و جلوگیری از مصونیت از مجازات، 
از جمله پرونده ترور شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، 
برگزار شد. شرکت کنندگان در این مجمع از فرآیند اقدام شبکه الجزیره 
برای ارجاع پرونده ترور ابوعاقله به دادستان دادگاه کیفری بین المللی 
مطلع شدند. شرکت کنندگان همچنین بر لزوم مشارکت سازمان های 
بین المللی در اقدام مشترک برای تصویب قوانینی جهت طبقه بندی 

هدف قرار دادن خبرنگاران به عنوان جنایت جنگی خبر دادند. 
-----------------------------------------------------

  برگزاری رزمایش مشترک امریکا و ژاپن 
نیروی پدافن��د هوایی ژاپن و ارت��ش ایاالت متح��ده رزمایش هوایی 
مشترکی را با جنگنده     هایی بر فراز آب های ژاپن و دریای چین شرقی 
برگزار کردند. خبرگزاری تاس گزارش کرد، ژاپن با هش��ت جنگنده 
اف-15 و چه��ار جنگن��ده اف-2 و امریکا با دو بمب افک��ن راهبردی 
بی-1 در این رزمایش هوایی ش��رکت کردند. ه��دف از برگزاری این 
رزمایش مشترک، تقویت پتانسیل اتحاد ژاپن و امریکا بیان شده است. 
خبرگزاری کیودو در این خصوص گزارش کرد، ژاپن و ایاالت متحده 
به دنبال ارسال سیگنال بازدارندگی به چین و روسیه از طریق برگزاری 

این رزمایش های مشترک هستند. 
-----------------------------------------------------
  هکرهای ایرانی وب سایت  شرکت های گردشگری اسرائیلی 

را هک کردند
یک شبکه صهیونیستی مدعی شد که گروهی از هکری های ایرانی به 
وب سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی نفوذ کرده اند و اطالعات 
افراد در اختیار آنها قرار گرفته است.  شبکه صهیونیستی کان خبر داد که 
در این حمله سایبری به وب سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی 
نفوذ و اطالعات آنها هک شده اس��ت. این شبکه صهیونیستی در ادامه 

گزارش داد که این اقدام را گروهی از هکرهای ایرانی انجام داده اند. 
-----------------------------------------------------

  ۹ کشته در پی تظاهرات پنج  شنبه سودان
کمیته مرکزی پزش��کان س��ودان اعالم کرد که قربانی��ان تظاهرات 
پنج  شنبه ۳۰ ژوئن، در سه منطقه خارطوم به 9 تن افزایش یافته است. 
در همین راستا سازمان ملل در بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از تداوم 
به کارگیری زور افراطی توسط نیروهای امنیتی سودان علیه معترضان، 
ابراز کرد.  به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، کمیته مرکزی پزشکان 
س��ودان در بیانیه ای اعالم کرد در جریان اعتراضات پنج  شنبه در » ام 
درمان « هفت تن و دیگر مناطق پایتخت دو تن توسط نیروهای امنیتی 
کشته شدند. این کمیته در بیانیه خود از زخمی و مجروح شدن بیش 

از 5۰۰ معترض در جریان این تظاهرات خبر داد. 
-----------------------------------------------------
  دیپلمات مراکش�ی معاون نماینده س�ازمان مل�ل در امور 

سوریه شد
دبیرکل سازمان ملل طی حکمی، یک دیپلمات مراکشی را به عنوان 
معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه منصوب کرد.  به گزارش 
روسیا الیوم، استفان دوجاریک،  سخنگوی س��ازمان ملل در بیانیه ای 
اعالم کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل » نجاه رشدی « 
دیپلمات مراکشی را به عنوان معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه منصوب کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این بیانیه  اعالم 

کرد که رشدی جانشین خوله مطر از بحرین می شود. 
-----------------------------------------------------

  امریکا ۲۳ شرکت چینی را تحریم کرد
دولت امریکا مجموعاً 2۳ شرکت جدید چینی را به لیست سیاه تجاری 
خود اضافه کرد. به گزارش س��اوث چاینا مورنینگ پست، 1۴ شرکت به 
دلیل نقش داشتن در اتهامات نقض حقوق بشر در منطقه سین کیانگ، 
پنج ش��رکت به اتهام رابطه با ارتش چین و چهار شرکت دیگر به خاطر 
برقراری ارتباط تجاری با شرکت     هایی که از قبل تحریم شده بودند، تحریم 
شدند.  جینا ریماندو، وزیر بازرگانی امریکا گفت: »وزارت بازرگانی امریکا 
همچنان به اتخاذ اقدامات قوی و مصمم برای هدف گرفتن نهاد    هایی ادامه 
می دهد که حقوق بشر را در سین کیانگ نقض کرده یا از فناوری امریکا 
برای تالش های بی ثبات کننده ارتش چین در مسیر مدرن سازی استفاده 
می کنند. او گفت: »ما همچنان از کنترل ش��دید صادرات برای مجازات 

دولت ها، شرکت     ها و اشخاص استفاده می کنیم.«

نخست وزیری الپید 
در سایه چشم انداز  تیره انتخابات

 دیروز در ش�رایطی یائی�ر الپید به عن�وان نخس�ت وزیر جدید 
رژیم صهیونیس�تی انتخاب ش�د که رئی�س این رژی�م  و یکی از 
نخس�ت وزیران پیش�ین  ه�م ب�ه پای�دار ب�ودن کابین�ه آتی و 
نتیجه بخ�ش ب�ودن برگ�زاری انتخاب�ات خوش بی�ن نیس�تند. 
پس از تنش های فراوان در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی که سرانجام 
به انحالل کنست )پارلمان این رژیم( منجر شد، سرانجام روز جمعه یائیر 
الپید مسئولیت پیشبرد امور رژیم صهیونیستی را با شرکت در نشستی 
به میزبانی وزارت جنگ آغاز کرد. با انحالل کنست، رژیم صهیونیستی 
آماده خواهد شد پنجمین دوره انتخابات خود طی سه سال و نیم گذشته 
را برگزار کند. الپید به عنوان نخس��تین رهبر از حزب »آینده ای وجود 
دارد«، مسئولیت نخست وزیری و پیش��برد امور تل آویو را تا برگزاری 
انتخابات کنس��ت و تش��کیل کابینه ای جدید برعهده گرفت. وی روز 
جمعه برنامه های خود را در جایگاه نخست وزیر پیشبرد امور با شرکت 
در نشستی با موضوع پیگیری وضعیت اسرا و مفقودین صهیونیست، در 
مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی آغاز کرد. پرونده اسرای صهیونیست 
تنها چالش الپید نیست و نخست وزیر پیشبرد امور رژیم صهیونیستی 
با مس��ائلی همچون مهار تورم و مش��کالت اقتصادی در سرزمین های 
اشغالی و همچنین کنترل ناامنی      ها در شهرک های صهیونیست نشین 
مواجه است. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مکتوب 
اعالم کرد که دس��تورکار الپید برای دیروز، ش��امل دیدار با رونین بار، 
رئیس سازمان اطالعات و امنیت داخلی تل آویو )شاباک( بود. دیدار و 
گفت وگوی الپید با رونین در مقر وزارت جنگ تل آویو و قبل از برگزاری 
نشست بررسی وضعیت اسرا و مفقودین اسرائیلی انجام شده است. الپید 
همچنین تماس      هایی از جو بایدن، رئیس جمهور امریکا و آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه این کشور دریافت کرد. طرف امریکایی بر پایبندی واشنگتن 
به امنیت اسرائیل و منافع آن تأکید کرد. به نظر نمی رسد الپید بخواهد 
تغییراتی در سیاست اسرائیل طی دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات 
رسمی در اول نوامبر ایجاد کند. وی به کلیات دولت نفتالی بنت پایبند 
خواهد بود. عالوه بر این به نظر می رسد که دولت بنت هیچ گونه تحرک 
سیاسی را در قبال فلسطینی      ها به جز برنامه های اقتصادی برای بهبود 
اوضاع در کرانه باختری و ممانعت از ورشکستگی تشکیالت خودگردان 

فلسطین در دستور کار داشته باشد. 
 هر دولتی خیلی زود سقوط می کند

با این حال، چشم امید صهیونیست     ها به این تحوالت دوخته شده است 
اما سیاستمداران برجسته صهیونیست هم اصاًل به این کابینه شکننده 
و انتخابات پیش رو خوش بین نیستند. اس��حاق هرتزوگ، رئیس رژیم 
صهیونیس��تی روز پنج  ش��نبه در دیدار با الپید اذعان کرد که برگزاری 
انتخابات  متعدد کنست، برای اسرائیل فایده ای ندارد. هرتزوگ در آغاز 
نشست خود با الپید گفت: »ما در آس��تانه انتخابات جدیدی هستیم؛ 
پنجمین انتخابات طی مدتی بسیار کوتاه، و این امر برای اسرائیل بسیار 
ناسالم و مضر اس��ت.«  رئیس رژیم صهیونیس��تی در ادامه افزود: »باید 
یادآوری کنم که ابتدا و قبل از هر چیز ما دولتی داریم که باید آن را اداره و 
رهبری کنیم؛ دولتی که باید به مطالبات شهروندان اهتمام ورزد، حتی اگر 
انتخاباتی پیش  روی خود داشته باشد. « عالوه بر هرتزوگ، ایهود اولمرت، 
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در گفت وگویی اختصاصی با شبکه 
2۴ ضمن اشاره به اینکه انتخابات پیش  رو تغییری در وضعیت تل آویو 
ایجاد نخواهد کرد، اذعان کرد که نتانیاهو بار دیگر نخست وزیر نخواهد شد 
و اذعان کرد: »در انتخابات بعدی شاهد تغییراتی در موازنه های سیاسی 
موجود خواهیم بود که امکان تشکیل دولت را فراهم می کنند. نخست وزیر 
اسبق رژیم صهیونیستی تأکید کرد که »انتخابات آتی تنها از وضعیت 
تعادل محافظت خواهد کرد و هیچ دولتی تشکیل نخواهد شد؛ حتی اگر 

تشکیل شود نیز در مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد.«

بایدن: سفرم به عربستان
 برای افزایش تولیدات نفتی نیست 

هرچند برخ�ی مناب�ع اع�الم کرده ان�د که ج�و بایدن در س�فر 
آتی خود به عربس�تان س�عودی س�عی خواهد کرد س�عودی     ها 
را به افزای�ش تولی�دات نفتی مجاب کن�د اما کاخ س�فید چنین 
اخب�اری را رد کرده اس�ت و هدف واقع�ی این س�فر را حضور در 
نشس�ت ش�ورای هم�کاری خلیج ف�ارس عن�وان کرده اس�ت. 
در آس��تانه دو هفته مانده به س��فر جو بایدن رئیس جمه��ور امریکا به 
عربستان س��عودی، جزئیاتی از اهداف این س��فر تا حدی از سوی کاخ 
سفید شفاف سازی می ش��ود. به گزارش ش��بکه المیادین، جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا پنج  شنبه شب در کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار 
با رهبران کشورهای ناتو در نشست سران مادرید گفت که با سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار 
خواهد کرد و هدفش از سفر به عربستان فشار بر این کشور برای افزایش 
تولید نفت نیست. وی گفت: تمام کشورهای ش��ورای همکاری خلیج 
]فارس[ به صورت کلی و نه صرفاً عربس��تان باید تولید نفت را افزایش 
دهند. بایدن گفت ک��ه هدف از س��فر وی در درجه اول مش��ارکت در 
نشست      ها با نمایندگان کشورهای مختلف خاورمیانه و نه فقط عربستان 
است. این درحالی است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اخیراً 
به همتای امریکایی اش اعالم کرد که رئیس امارات به او گفته عربستان 
و امارات جز به سختی نمی توانند تولید نفت را افزایش دهند. کاخ سفید 
اخیراً از اهمیت مذاکرات بایدن و محمد بن سلمان کاست و سفر بایدن 
به ریاض را نشس��ت رهبران کشورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس 
دانست. سخنگوی کاخ س��فید اعالم کرد که دیدار با محمد بن سلمان 
حاشیه ای است. رسانه های اسرائیلی هم به نقل از منابع امریکایی اعالم 
کردند: »هدف سفر بایدن به خاورمیانه درباره ناتو خاورمیانه ای یا پیمان 
اسرائیلی عربی نیست. آنچه برای بایدن مهم است موضوع نفت و نیازش 
به عربستان درباره این مسئله است. « امریکا پس از شروع جنگ اوکراین 
و اعمال تحریم های گس��ترده علیه روسیه، تالش کرد با کاهش کمبود 
منابع انرژی و قیمت های نفت در بازارهای جهانی، امارات و عربستان را 
به افزایش تولیدات خود وادار کند اما مقامات سعودی و ابوظبی به دلیل 
مالحظاتی که در روابط با مسکو داشتند، با این درخواست مخالفت و اعالم 
کردند که به لحاظ فنی نمی توانند چنین اقدامی را انجام دهند. از سوی 
دیگر، گفته می شود در سفر بایدن به عربستان سعودی و سرزمین های 
اشغالی که قرار است تا آخر تیرماه انجام شود تشکیل ائتالف منطقه ای 
متش��کل از اعراب و رژیم صهیونیس��تی با هدف مقابله با موش��ک     ها و 
پهپادهای ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این درحالی است که 
کشور     های اردن و مصر گفته اند که در هیچ ائتالف ضد ایرانی مشارکت 
نخواهند کرد و به دلیل شکاف در جبهه عبری-عربی تشکیل ائتالف با 

چالش جدی مواجه شده است. 

ایران مذاکرات را مثبت، امریکا آن را شکست خورده می داند 

در ش�رایطی که    گزارش  یک
مقام�ات ایران�ی 
روند مذاکرات احیای برجام را در قطر مثبت و 
امیدوار کننده ارزیاب�ی می کنند، امریکایی   ها 
مثل گذشته نظرات متفاوت تری نسبت به طرف 
ایرانی به جهان مخابره می کنند تا گفت وگو   ها 
را شکس�ت خورده جل�وه دهند. ی�ک مقام 
امریکای�ی مدعی ش�د ک�ه بع�د از مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و امریکا در مورد برجام در 
دوحه، شانس احیای این توافق اتمی کم و کمتر 
ش�ده اس�ت. اروپایی   ها هم در همس�ویی با 
واش�نگتن، توپ را به زمین ایران انداختند و 
ادعا کردند که تهران مطالب�ات فرابرجامی را 
کنار بگذارد و زودتر تواف�ق را امضا کند، این 
اظهارات همان س�ناریوی نخ نمایی اس�ت که 
غربی   ها همواره در دقیقه ن�ود مذاکرات برای 

امتیاز گیری بیشتر از ایران به کار می بندند. 

درحالی که مقامات ایرانی گفته اند مذاکرات قطر 
آزمون جدی برای امریکاست تا نشان دهد نسبت 
به احیای برجام جدی است یا نه، اما امریکا نشان 
داد که محل مذاکرات مهم نیست و اراده ای از سوی 
امریکا برای رسیدن به توافق و لغو تحریم       ها وجود 
ندارد و ه��ر آنچه که امریکایی       ه��ا می گویند تنها 
جنبه تبلیغاتی دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود 
روز پنج  شنبه در س��خنانی گفت: »به دلیل عدم 
پیشرفت در مذاکرات اتمی دوحه، شانس موفقیت 
برای احیای برجام کمتر شده اس��ت. «  این مقام 
امریکایی تأکی��د کرد:»چش��م انداز توافق پس از 
دوحه بدتر از قبل از دوحه است و روز به روز بدتر هم 

خواهد شد. شما می توانید دوحه را در بهترین حالت 
به عنوان آب در حال حرکت و در بد       ترین حالت به 
عنوان حرکت به سمت عقب توصیف کنید. اما در 
این مرحله، زیر پا گذاش��تن آب برای همه اهداف 

عملی حرکت به سمت عقب است. «
این مقام امریکایی به جزئیات مذاکرات در دوحه 
اش��اره نکرد اما برخی مقامات دیگر این کش��ور 
مدعی شده بودند ایران در مذاکرات قطر، عالوه بر 
اصرار بر خواسته های خود، درخواست های قدیمی 
را نیز پیش کش��یده بود. این مقام امریکایی ادعا 
کرد:»خواسته های مبهم آنها، بازگشایی مسائل 
حل شده و درخواست        هایی که به وضوح با برجام 
مرتبط نیستند، همگی به ما نش��ان می دهد که 
بحث واقعی که باید انجام شود بین ایران و ایاالت 
متحده برای حل اختالفات باقی مانده نیست. ایران 
باید این سؤال اساسی را حل کند که آیا عالقه مند 

به بازگشت متقابل به برجام است یا خیر. «
ادعای این مقام امریکایی درحالی است که ایران 
هیچ بندی به برجام اضافه نکرده و تنها خواستار 
اجرای آن از سوی غربی هاست تا به تعهداتش برای 
منتفع شدن ایران از توافق هسته ای عمل کنند. 
ایران بار       ها گفته که از منافع ملی و خط قرمزهای 
خود که همان لغو همه تحریم هاست عقب نشینی 
نخواهد کرد ولی مقامات کاخ س��فید با لغو همه 
تحریم       ها مخالفن��د. از طرفی، امری��کا درحالی 
ایران را به زیاده خواه��ی در برجام متهم می کند 
که خ��ودش دنبال گنجان��دن بندهای جدیدی 
مانند برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران 
در توافق احتمالی است که تهران به شدت با آن 
مخالفت کرده است. در روزهای اخیر برخی منابع 
اعالم کرده بودند امریکا با همان سیاست های قبلی 

در مذاکرات قطر حاضر شده و بر خواسته های خود 
طبق آنچه در وین درح��ال انجام بود، اصرار دارد 
اما ایران گفته که مذاکرات باید بر سر مسائل باقی 
مانده در وین انجام ش��ود و مذاکره مجدد درباره 
توافقات حاصل شده در وین لزومی ندارد. یکی از 
موارد مهم اختالفی باقی مانده، بحث خارج کردن 
سپاه پاسداران از لیست تروریسم و تحریم       ها است 
اما امریکا با این مس��ئله مخالف اس��ت و تاکنون 

توافقی در این زمینه حاصل نشده است. 
  خوش بینی هیئت ایرانی

با وجود بدبین��ی امریکایی   ها ب��ه روند مذاکرات 
هس��ته ای در قطر، ایرانی   ها همچن��ان به ادامه 
گفت وگو خوش بین هس��تند. در همین راس��تا، 
حس��ین امیرعبداللهی��ان، وزی��ر ام��ور خارجه 
پنج  شنبه ش��ب در گفت وگوی تلفنی با همتای 
قطری با بیان اینکه ارزیابی ما از مذاکرات دوحه 
مثبت است، گفت: »برای رسیدن به توافقی خوب، 
قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع بینی 

امریکا، توافق دست یافتنی است. « 
محمد مرندی، تحلیلگر ارش��د سیاسی و مشاور 
تیم مذاکره کننده  ه��م دیروز با تأکی��د بر لزوم 
برداشته شدن تحریم    ها علیه ایران جهت اجرای 
دوباره توافق هس��ته ای، گفت ک��ه امریکایی    ها 
بای��د تضمین هایی را که ته��ران می خواهد ارائه 
کنند. مرن��دی در گفت وگو با ش��بکه المیادین 
روند مذاکرات را مثبت و رو به جلو خواند و تأکید 
کرد:»انتظار نمی رفت که مذاکرات با یک راهکار 
مثبت، تنها در دو روز به پایان برسد. ما اظهارات 
رس��انه ای مقامات امریکا را جدی نمی گیریم«. 
مرندی همچنین گفت:» باید تحریم    ها برداشته 
ش��ود تا بتوانیم دوب��اره توافق هس��ته ای را اجرا 

کنیم. مذاکرات در دوحه شکست نخورد و ادامه 
خواهد داشت«. 

موس��ویان دیپلمات پیش��ین ایران در مذاکرات 
هس��ته ای هم ش��انس دیدار بعدی و توافقات با 

امریکا را منتفی ندانست. 
ناصر کنعانی، س��خنگوی جدی��د وزارت خارجه 
ایران نیز گفته علی باقری کن��ی، مذاکره کننده 
ارش��د ایران و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات برجام، در مورد ادامه مسیر و مرحله 
بعدی گفت وگو   ها طبق روال همیشگی در تماس 

خواهند ماند. 
عالوه بر ایرانی ها، خبرگزاری بلومبرگ هم دیروز 
به نقل از س��ه دیپلمات اروپایی گ��زارش داد که 
مذاکرات رفع تحریم در دوحه قطر، پس از س��فر 
جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا به غرب آس��یا 

احتماالً دوباره از سر گرفته می شود. 
   انداختن توپ در زمین ایران 

با شروع دور جدید مذاکرات هسته ای در قطر، باز 
هم تبلیغات و فضا سازی غربی       ها علیه ایران شروع 
شده است تا این کشور را تحت فشار قرار دهند. 
اولوف اسکوگ، س��فیر اتحادیه اروپا در سازمان 
ملل در س��خنانی گفت:» من نگران هس��تم که 
نتوانیم از خ��ط پایان عبور کنی��م. پیام من این 
است، از این فرصت اس��تفاده کنید و توافق را بر 
اساس متنی که روی میز است به پایان برسانید.« 
 در همین حال سفرای کشورهای اروپا در سازمان 
ملل، همگی مس��ئولیت شکس��ت مذاکرات در 
دوحه و در نهایت شکست کلی احیای برجام را 
به دوش ایران گذاشته اند. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، باربارا وودوارد، س��فیر انگلیس در 
سازمان ملل پنج شنبه شب ادعا کرد:» ایران باید 
فوراً این توافق را انج��ام دهد؛ توافقی بهتر از این 
وجود نخواهد داشت. « ریچارد میلز، معاون سفیر 
امریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت 
گفت: »ایران هنوز هیچ فوریت واقعی برای انعقاد 
توافق، پایان دادن به بحران هس��ته ای کنونی و 
دستیابی به لغو مهم تحریم        ها نشان نداده است. «  
نیکالس دی ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل 
نیز گفت: » ایران نه تنها پیشنهاد روی میز را قبول 
نکرده است، بلکه موضوعات بیشتری را نیز اضافه 
کرده اس��ت که خارج از برجام با خواس��ته های 
حداکثری و غیرواقعی است. «امریکا و متحدانش 
با متهم کردن ایران به اخالل در روند مذاکرات 
درصدد هستند هرگونه شکست در مذاکرات را 
به گردن ایران انداخته و افکار عمومی جهانی را 
فریب دهند. درحالی که مقصر اصلی شکس��ت 
مذاکرات امریکا اس��ت و از زمان خروج یکجانبه 
از توافق هسته ای، از هر ابزاری برای ضربه زدن 
به ایران کوتاهی نکرده اس��ت. امریکایی       ها بار       ها 
ادعا کرده اند که همه چیز به ایران بستگی دارد تا 
تصمیم خود را برای رسیدن به توافق اتخاذ کند. 
کش��ورهای غربی درحالی ایران را به کارشکنی 
در مس��یر مذاکرات مته��م می کنند ک��ه اخیراً 
قطعنامه ای را در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تصویب کردند و ای��ران در واکنش 
به این اقدام بازرس��ی های آژانس از تأسیس��ات 

هسته ای را محدود کرد. 

همزمان با افزایش کمک های نظامی امریکا به کی یف

پوتین: غرب اوکراینی    ها را به ابزار خود تبدیل کرده است
رئیس جمهور روسیه در یکی از سخنرانی های 
اخیر خ�ود با اعالم اینکه کش�ورهای غربی، 
اوکرای�ن را ب�ه اب�زاری ب�رای رس�یدن ب�ه 
اهداف خ�ود تبدی�ل کرده اند، ب�ه صراحت 
گفت ک�ه به رغ�م چنی�ن سیاس�تی، غرب 
خود را به دام انداخته اس�ت. ای�ن در حالی 
اس�ت که امریکا عالوه بر برنام�ه اختصاص 
کم�ک 800 میلی�ون دالری ب�ه اوکرای�ن، 
بنابر آنچ�ه یک منب�ع آگاه گفته اس�ت، در 
انتقال داعش�ی    ها نیز نقش مستقیمی دارد. 

والدیمیر پوتین روز پنج  شنبه در سخنرانی برای 
مقامات س��رویس اطالعات خارجی این کشور با 
اعالم اینکه غرب نتوانسته ضعف نفوذ خودش را 
پیش بینی کند و از تحلیل درست تحوالت ناتوان 
است، گفت که این موضوع باعث شده غرب خود 
را به دام اندازد. پوتین تصریح کرد: »کش��ورهای 
غربی با خودخواهی کامل از میلیون     ها اوکراینی 
به عنوان اب��زاری مصرف��ی اس��تفاده می کنند. 
اوکراین فق��ط در چارچوب بازی های سیاس��ی 
برای بازدارندگی روس��یه مورد نیاز غرب است. « 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،   وی از آغاز روند 
شکل گیری یک نظام چندقطبی در جهان خبر داد 
و تأکید کرد که این روند غیرقابل برگشت است. 
وی افزود: »غرب به اصطالح جمعی در اقدامات 
خود بر این واقعیت تکیه دارد که هیچ جایگزینی 
برای مدل جهانی گرایی لیبرال آنها وجود ندارد. 
در حالی که این مدل همان نس��خه به روز شده 
استعمارنو اس��ت و نه چیز دیگری. یعنی جهان 
به س��بک امریکایی، جهانی که با حاکمیت گروه 
کوچکی از کشور    ها اداره شده و در آن حقوق دیگر 
کشور    ها به سادگی نقض می شود. « رئیس جمهور 

روسیه با اشاره به موارد مشابه، یادآور شد: » حاال 
هم، نوبت میلیون    ها مردم غیرنظامی در اوکراین 
رسیده است که سرنوشت آنها هیچ اهمیتی برای 
غرب ندارد و از آنه��ا تنها به عنوان اب��زاری برای 
بازدارندگی روسیه و به منظور جلوگیری از توسعه 
آن با سرعت الزم و بر اس��اس ارزش های سنتی 

مورد نیاز خود استفاده می شود.«
 شرایطی در قالب تهاجم جهانی 

عالوه ب��ر پوتی��ن، س��رگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه نیز معتقد اس��ت که غرب عماًل 
پرده آهنی��ن در روابط خود با روس��یه را پایین 
کش��یده، ولی مقامات مس��کو ه��ر کاری را که 
الزم باش��د ب��رای کاهش وابس��تگی ب��ه غرب 
انج��ام خواهن��د داد. الوروف همچنین اجرای 
ابتکارعم��ل رئیس جمهور پوتی��ن در خصوص 

مشارکت بزرگ اورآسیایی را یکی از اولویت های 
سیاست خارجی روسیه نامید و بر توسعه روابط 
با متحدان کش��ورش در پاس��خ به خط مش��ی 
مخرب غرب تأکید ک��رد. همچنین دیمیتری 
مدودف رئیس جمهور پیش��ین روسیه و معاون 
شورای امنیت این کشور هم با بیان اینکه روسیه 
حق دفاع از خ��ود را دارد، گفت: »می خواهم بار 
دیگر اشاره کنم که تحت شرایطی به خصوص، 
چنین اقدام��ات خصومت آمی��زی می تواند به 
عنوان یک تهاج��م بین المللی تعریف ش��ود و 
حتی توجیهی برای جنگ.« در سایه انتقادهای 
روس    ها از سیاس��ت های حمایتی غرب، امریکا 
همچنان بر پشتیبانی از کی یف تأکید دارد. جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا روز پنج  شنبه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت که کشورش برنامه 

کمک کالن به اوکراین را در دس��تور کار دارد. 
بایدن در این مورد گفت: »در روزهای آینده، ما 
قصد داریم تخصیص )کمک دفاعی( به اوکراین 
را اعالم کنیم که ای��ن رقم بیش از 8۰۰میلیون 
دالر شامل سیستم های دفاع هوایی پیشرفته، 
توپخانه و مهمات اضافی، رادارهای ضد باتری، 

مهمات اضافی برای اوکراین است.«
 واش�نگتن میانجی تزریق داعشی    ها به 

اوکراین
سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( در حال 
جذب شبه نظامیان داعشی مستقر در زندان     ها و 
کمپ های تحت کنترل کرد    ها در سوریه است تا 
آنها را به اوکراین اعزام کند. یک منبع مطلع در 
این مورد به اسپوتنیک گفت: »براساس اطالعات 
موجود، سازمان سیا امریکا به طور فعال در حال 
جذب شبه نظامیان داعش است که در زندان     ها و 
اردوگاه های تحت کنترل کرد    ها در شمال شرق 
سوریه نگهداری می شوند. امریکایی     ها به بهانه 
انجام تحقیقات تکمیلی با چشم انداز انتقال این 
نظامیان به اروپا، تروریس��ت     ها را به تأسیسات 
خود منتقل می کنند.« این منبع افزود: »کرد    ها 
تا به امروز چندین رهبر عالی رتبه داعش و حدود 
9۰شبه نظامی را به ایاالت متحده تحویل داده اند 
که عمدتاً از شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا، 
عراق، جمهوری چچن روس��یه و سین کیانگ 
چین هس��تند. در حال حاضر، ای��االت متحده 
قصد دارد شبه نظامیان را در قلمرو پایگاه نظامی 
خود در التنف، واقع در جنوب س��وریه مستقر 
کند.«  این منبع آگاه همچنین گفت: »در آینده، 
واشنگتن قصد دارد این ش��به نظامیان را راهی 
اوکراین کند تا در خصومت ه��ا علیه نیروهای 

مسلح روسیه شرکت کنند.«

ارزیابی مثبت ایران از مذاکرات قطر


