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یــک روزنامــه آمریکایی با مــرور مواضع اخیــر ایران و 
قدرت های جهانی عضو توافق هسته ای درباره از سرگیری 
مذاکــرات احیــای این توافــق در وین، مطــرح کرد که 
سرنوشــت این مذاکرات هنوز مشــخص نیســت و دولت 
جدید ایران عجله ای برای از سرگیری این مذاکرات ندارد.
به گزارش ایســنا، روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشی 
درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین نوشت: سه 
ماه پس از آخرین نشســت برای مذاکــره پیرامون احیای 
توافق هســته ای میان ایران و قدرت هــای جهانی، هنوز 
مشخص نیســت که آیا این مذاکرات از سر گرفته خواهد 
شــد یا نه و از ســرگیری آن چه زمانی خواهد بود یا این 
که چه کســی نماینده دولت جدید ایران در این مذاکرات 

خواهد بود.
واشــنگتن پســت می افزاید: در آغاز، ایران بــه باال بردن 
مقدار و کیفیت غنی سازی اورانیومش ادامه داد که برخی 
کارشناســان را به این نتیجه رســاند حاال ایران نسبت به 
ارزیابی علنی دو-سه ماه گذشته دولت بایدن، به در اختیار 
داشــتن مواد شــکافت پذیر کافی برای ساختن یک بمب 
اتمی نزدیک تر شــده است. در عین حال، ایران چندین بار 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بازرسی فعالیت های 
هسته ای اش که در ســال ۲۰۱۵ تحت توافق هسته ای بر 

سر آن توافق شده بود، مناقشاتی داشته است.
این روزنامه در ادامه می نویســد: دولــت آمریکا از طرف 
خود پیوســته هشدار داده است که فرصت مذاکرات رو به 
اتمام اســت، بدون این که بگوید چقدر زمان باقی است یا 
اگر این فرصت به پایان برســد، چه خواهد کرد. یک مقام 
ارشــد وزارت امور خارجه آمریــکا در این باره گفت، » ما 
یک جــدول زمان بندی نداریم. موضعمان این اســت که 
ما آماده  بازگشــت به میز مذاکرات هستیم، اگرچه زمانی 
می رســد که این امکان دیگر وجود نخواهد داشت، چون 
توســعه های هسته ای آن ها غیرقابل بازگشت خواهد بود و  
واقعا بازگشت به توافقی که در ابتدا درباره آن مذاکره شده 

بود، میسر نخواهد بود.«
طبق گمانه زنی این روزنامه آمریکایی،» ممکن اســت طی 
این هفته که دولت ایران می گوید حسین امیر عبداللهیان 
وزیر امور خارجه جدید آن برنامه دارد در نشســت ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهایی دوجانبه با همتایان 
انگلیسی، آلمانی و فرانســوی اش داشته باشد، پاسخ هایی 
برای سواالت موجود در این باره وجود داشته باشد. سعید 

خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه 
شــنبه در نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که مذاکرات 

وین »ظرف چند هفته« از سر گرفته خواهد شد«.
در ادامه این گزارش آمده است: سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور ایران در ســخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان 
ملــل گفت که ایران »مذاکراتی را مفید می داند که نتیجه 
نهایی آن لغو تمامی تحریم های ظالمانه باشــد« اما به این 
موضوع که مذاکرات وین چه زمانی از ســر گرفته خواهد 
شد، اشاره ای نکرد. او بیشتر سخنرانی نسبتا کوتاهش را به 
انتقاد از آمریکا  و سیاست های تحریمی آن اختصاص داد و 
بر این نکته که بارها از سوی ایران تکرار شده است، تاکید 
کرد که تسلیحات هســته ای »هیچ جایگاهی در دکترین 
دفاعی ما نــدارد« و طبق فتوای آیــت اهلل خامنه ای مقام 

معظم رهبری ایران، »حرام« هستند.
گزارش واشنگتن پست همچنین مطرح می کند: وزارت امور 
خارجه آمریکا گفته اســت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
این کشــور هیچ برنامه ای برای دیدار بــا امیرعبداللهیان 
در ســازمان ملل ندارد. ایران هیچ روابــط دیپلماتیکی با 
آمریکا ندارد و از مذاکره مســتقیم با آن در مذاکرات وین 
خودداری کرده و از نمایندگان انگلیس، فرانســه و آلمان 

به عنوان میانجی استفاده کرده است. رابرت مالی نماینده 
ویــژه آمریکا در امور ایران و سرپرســت هیئت آمریکایی 
در مذاکــرات وین اخیرا در ماه جاری به مســکو و پاریس 
سفر کرد تا تصدیق کند که تمامی امضا کنندگان توافق به 
اتفاق، خواســتار احیای توافق طبق مفاد اولیه آن هستند. 
همچنین به گفته مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که 
نظراتش در این باره پیش تر مطرح شد، »اگر آن ها]ایران[ 
به زودی به میــز مذاکرات بازنگردند، یــا اگر بازگردند و 
موضعی ناســازگار با مفاد آن اتخاذ کننــد، نتیجه معلوم 
خواهد بود؛ آن ها می خواهند برنامه هسته ای شــان را ادامه 

دهند«.
واشنگتن پســت همچنین نوشــت: دونالد ترامپ رئیس 
جمهور پیشین آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از توافق هسته ای 
خارج شــد که در آن، ایران توافق کــرده بود در ازای لغو 
تحریم های اقتصادی بین المللی و تحریم های اعمال شــده 
از سوی آمریکا، فعالیت های هسته ای اش را محدود کرده و 
نظارت بین المللی بر برنامه هسته ای آن را قبول کند. یک 
ســال پس از آن  که ترامپ تحریم های تنبیهی جدیدی بر 
ایران اعمال کرد، ایران برنامه غنی سازی اورانیوم در سطح 
باال را از سر گرفت. تهران گفته است فعالیت هایش اهداف 

تحقیقاتی دارند و هیچ گونه قصدی برای تولید تسلیحات 
هســته ای ندارد. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در 
کارزارهای انتخاباتی اش وعده  بازگشت به توافق هسته ای 
را داده بود اما مذاکرات که در آوریل شروع شدند، از سوی 
ایران در ژوئن و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن به 
تعلیق درآمدند. دولت رئیسی گفته است که به دنبال احیا 
توافق خواهد بود اما نسبت به دولت قبلی، فوریت کمتری 

در این زمینه نشان داده است.
واشــنگتن پســت آورده است: یک نشــانه دال بر این که 
دولت ایــران عجله ای در این زمینه ندارد، این اســت که 
کســان دیگری را جایگزین مذاکره کننــدگان وین کرده 
اســت. علی باقری جایگزین عباس عراقچی شده است که 
برای مدتی طوالنی سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران در 
وین را بر عهده داشــته است. اما هنوز مشخص نیست که 
دولت جدید قرار اســت مذاکرات را بــر عهده وزارت امور 
خارجه بگذارد یا مســئولیت آن را به شورای عالی امنیت 
ملی بسپارد که بیشتر تحت نظارت رهبری ایران قرار دارد.

این روزنامــه در ادامه مطرح می کنــد: مقامات آمریکایی 
و اروپایی نگران این هســتند که ایران از آن چه در شــش 
دور اول این مذاکرات به دســت آمده اســت، عدول کند. 
مذاکره کنندگان بر این باور بوده اند که در زمینه لیســت 
تحریم هایی که لغو خواهند شد و توالی احتمالی اقداماتی 
که هر یک از طرف ها برای بازگشت به پایبندی باید انجام 

دهند، به توافقی مقدماتی رسیده اند.
واشــنگتن پست می نویســد: رئیســی چیز زیادی درباره 
مذاکرات نگفته اســت، جز این که ایران می خواهد به میز 
مذاکرات بازگردد، در عین حال که تاکید هم داشته است 
کشورش تسلیم »فشــار« غرب نخواهد شد و خواهان لغو 
تحریم هاست. ایران در عین حال که در زمینه از سرگیری 
مذاکرات روی خوشــی نشــان نمی دهد، ســعی داشــته 
اســت افق های اقتصادی و امنیتی اش را به ســمت شرق 
و منطقه ی خودش گســترش دهد. عــالوه بر این، تالش 
کرده اســت متحدان قدیمی اش را از جمله حزب اهلل لبنان 
قوی تر کند کــه اخیرا بــرای آن محموله های مازوت هم 
فرســتاده بود. این در حالی است که سعی دارد روابطش 
با کشــورهای عربی و دیگر ملل آسیایی را تقویت کرده یا 
بهبود ببخشــد. این استراتژی نتیجه مستقیم ناامید شدن 
ایران از توافق هسته ای و مضیقه اقتصادی حاصل از اعمال 

دوباره تحریم ها بوده است.

واشنگتن پست بررسی کرد

چرا تهران برای ازسرگیری مذاکرات وین عجله ای ندارد؟

قانونگذاران دموکرات آمریکا به دنبال اعتراض لیبرال های مجلس نمایندگان، 
اعتبار نظامی یک میلیارد دالری برای رژیم صهیونیســتی را از الیحه بودجه 
دولت آمریکا حذف کردند، اما رهبران حزبی قول دادند این مســاله را دوباره 

مطرح کنند.
به گزارش رویترز، برخی از دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا با بندی 
در الیحه بودجه به منظور تامین بودجه مازاد برای اینکه رژیم صهیونیستی 
بتواند ســامانه دفاع موشــکی »گنبد آهنین« را مجددا شارژ کند، مخالفت 
کردند. شــرکت آمریکایی ریتون بســیاری از قطعات گنبد آهنین را تولید 
می کنــد. مجلس نمایندگان آمریکا در حــال بحث روی الیحه تامین اعتبار 

دولت فدرال تا سوم دسامبر و افزایش سقف استقراض این کشور است.

حذف کمک نظامی به اسرائیل از بودجه آمریکا
جانســون دیدار نخستش با بایدن در کاخ سفید را »تنفس هوای تازه« توصیف 
 NBC کرد. »بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا در گفتگویی با شبکه خبری
به اهمیت روابط ویژه بین لندن و واشنگتن اشاره و بر اینکه خودش و جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا اهداف مشــترکی بــرای مقابله با تغییرات آب و هوایی 
دارند، تاکید کرد. جانســون گفت: این وظیفه هر نخست وزیر بریتانیا است که 
روابط خوبی با رئیس جمهوری آمریکا داشته باشد. در دوران دونالد ترامپ همین 
بود و درباره جو بایدن هم همین است. اما آنچه می خواهم درباره بایدن و دیدار 
با رئیس جمهوری جدید آمریکا بگویم این است که حسی از تنفس هوای تازه را 
در دیدار با او در کاخ سفید داشتم و اینکه با هم درباره مسائل مختلفی صحبت 

کردیم که هدف مشترک دو طرف است.

تمجید جانسون از دیدار با بایدن
پایگاه خبری اکسیوس نوشت: مدیر اف.بی.آی نسبت به رشد انفجاری افراط 
گرایی داخلی در آمریکا از بهار ۲۰۲۰ به این ســو و افزایش خشــونت های 
داخلی هشدار داد.  »کریستوفر ری« مدیر پلیس فدرال آمریکا )FBI( دیروز 
سه شنبه در کمیته سنا شهادت داد که پرونده های تروریسم داخلی این نهاد 

از بهار ۲۰۲۰ به شدت رو به افزایش است. 
 در پی شــورش ۶ ژانویه )ماجرایی که طی آن هــواداران دونالد ترامپ در 
اعتراض به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ به ســاختمان کنگره 
حمله کردند( کنگــره باردیگر توجه خود را به موضوع تروریســم و امنیت 
داخلی متمرکز کرده است، اما به نظر می رسد اظهارات ری در سنا به روندی 

پیش از شورش ۶ ژانویه اشاره دارد.

هشدار درباره موج خشونت در آمریکا

واکنش آمریکا به تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یک مقــام ارشــد وزارت امورخارجه آمریکا 
بــه ســخنرانی رئیس جمهوری کشــورمان 
در مجمع عمومی ســازمان ملــل که در آن 
خواســتار از سرگیری مذاکرات احیای برجام 

شده است، واکنش نشان داد.
بنابــر گزارش وب ســایت وزارت امورخارجه 
آمریــکا، وی در این باره گفت: واضح اســت 
کــه ما بــه صحبت ها توجه کردیــم. آن چه 
ما بیشــتر به دنبال آن هستیم، اقدام عملی 
است نه لفاظی که شامل ابراز تمایل ایرانی ها 
برای مشــارکت مجدد در مذاکرات وین طی 
هفته های آینده می شــود. مــا بیانیه وزارت 
زمانی  بــازه  امورخارجــه درخصــوص یک 
احتمالی برای بازگشــت بــه مذاکرات را نیز  
مورد توجه قــرار دادیم. ما کمــاکان بر این 
باوریــم که باید در کوتــاه ترین زمان ممکن 
دوبــاره در رایزنی هــای وین حضور داشــته 

باشیم.
این مقــام آمریکایی ادامــه داد: همان طور 
که وزیر خارجه گفته اســت، ما معتقدیم که 

بازگشــت متقابل به پایبندی بــه برجام در 
راســتای منافع ملی مان اســت و به شکلی 
قابل راســتی آزمایی و مانع از دستیابی ایران 
به سالح هسته ای می شــود. اما فرصت این 
کار همیشــگی نیســت. همچنــان که زمان 
می گذرد، مزایای برجام کاهش می یابد چراکه 
ایران  به فعالیت ســانتریفیوژهای پیشرفته و 
فعالیت های هســته ای خود که طبق توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ از آنها منع شده است، ادامه 

می دهد.
وی همچنین اظهار داشــت: وزیر امورخارجه 
آمریکا در هفتــه جاری فرصت دارد با برخی 
همتایان خــود از طرف های برجــام رایزنی 
کند و ما منتظر هســتیم ببینیم ایران درباره 
بازگشــت به مذاکــرات ویــن در عمل چه 

اقدامی انجام می دهد.
همچنین یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا 

در پاسخ به روزنامه واشنگتن پست درباره از 
ســرگیری رایزنی ها در وین گفت: واشنگتن 
یک جــدول زمانی برای پیوســتن مجدد به 
مذاکرات ندارد اما موضع ما کماکان این است 

که آماده بازگشت هستیم.
این مقــام وزارت امورخارجه آمریکا در ادامه 
تصریح کــرد: اما اگر ایــن وضعیت طوالنی 
شود، سرانجام شــروع مجدد مذاکرات دیگر 
امکانپذیــر نخواهــد بود زیرا پیشــرفت های 
هســته ای ایران غیرقابل بازگشــت می شود 
و بازگشــت به توافق ۲۰۱۵ نیــز امکانپذیر 

نخواهد بود.
وی افزود: مقامات پیشین ایرانی گفته بودند 
که دولت جدید در جریان مذاکرات وین قرار 
دارد و بــه دیپلمات های غربی اطمینان داده 
بودند کــه رایزنی ها طی چند هفته از ســر 
گرفته می شــود اما تیم مذاکره کننده جدید 

زمانی را برای شــروع مجدد مذاکرات اعالم 
نکرده است.

این مقام آمریکایی همچنین گفت: اما وقتی 
آنچه مقامات جدید و رســانه ها می گویند را 
بررسی می کنیم، متوجه می شویم که احتماال 
تیم جدیــد چارچوب مذاکره شــده قبلی را 
نخواهــد پذیرفت، همــان چارچوبی که ما تا 
پیش از ۲۰ ژوئن در حال مذاکره بر ســر آن 

بودیم.
وی افزود: به همین دلیل است که ما نگرانیم 
آنها با خواســته هایی متفاوت به میز مذاکره 
بازگردند. ســران ایران در حال بحث درباره 
ارزش های توافق ۲۰۱۵ هســتند و استدالل 
می کنند که می توانند بدون نیاز به ســازش 
بــا غرب تحریم ها را از ســر بگذرانند و آن را 

تحمل کنند.
این مقــام آمریکایی گفت: به نظر می رســد 

برخی افراد در نظام ایــران معتقدند که آنها 
بدترین چیزها را تحمل کردند پس می توانند 
کارهای بیشتری انجام دهند. البته آنها »فشار 
حداکثری« را در شرایط کووید تحمل کردند 
پــس فکر می کنند که چقــدر می تواند بدتر 

باشد؟
وی با ابراز نگرانی نســبت به سطح همکاری 
کنونــی ایران بــا آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی و پیشــرفت های هســته ای اخیر ایران 
تصریح کرد: حتی اگر مذاکرات از سر گرفته 
شــود باز هم گفت وگوهای ما با طرف ایرانی 
به طور غیرمستقیم و از طریق واسطه خواهد 
بود که روندی کند و پر مشــقت را به همراه 

خواهد داشت. 
این مقام ارشــد آمریکایی همچنین گفت: ما 
حتی بــا مذاکره کنندگانی که با آنها آشــنا 
بودیم نیز نتوانســتیم اختالفات را حل کنیم. 
اگر شما آن متغیرها را عوض کنید به سختی 
شــاهد خواهیم بــود که رفــع اختالفات به 

سرعت اتفاق بیفتد.

وزیــر امور خارجــه اتریش گفت: اتریش عالقه مند اســت 
همچون گذشــته میزبان مذاکرات هسته ای در وین باشد، 
فرصت خوبی برای احیاء برجام پیش آمده است و باید همگی 
مراقبت نماییم این پنجره بسته نشود. به گزارش ایسنا، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مالقات با »الکساندر 
شــالنبرگ« همتای اتریشی خود، با تشکر از اهدای واکسن 
توسط اتریش به ایران و مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه، 
بر عالقه مندی ایران بر گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی 
از جمله روابط مالــی و بانکی با اتریش تاکید و اعالم  کرد: 
دولت جدید آمادگی دارد روابط با اتریش را به بهترین سطح 
برساند. حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اراده تهران برای 
تعریف متوازن روابط با اروپا، اظهار کرد: مناسبات اروپا با ایران 
نباید تابعی از نوع رفتار و نگرش غیرسازنده آمریکا به ایران 
باشد. وزیر امورخارجه ضمن تبادل نظر در خصوص آخرین 
وضعیت افغانســتان با همتای اتریشــی، بر تشکیل دولتی 
فراگیر مطابق خواســت و اراده مردم افغانستان تاکید کرد و 
در همین خصوص اظهار داشت: تهران از هیچ کوششی برای 

کمک به افغانستان فروگذار نکرده است و به رغم همه فشارها 
به این کمک ها ادامه داده است. ایران برای چهار دهه میزبان 
چند میلیون برادران و خواهران افغانستانی است اما ادامه این 
شرایط نیازمند مساعدت نهادهای مسئول بین المللی است. 
جامعه بین المللی باید در این راســتا به مسئولیت های خود 
عمل کند. وزیر خارجه اتریش نیز در این مالقات اظهار کرد: 
وین همواره به دنبال بســط و گسترش روابط با ایران بوده 

است و هیچ سقفی برای ارتقاء روابط قائل نیست.
وی با اعالم این خبر که معاون وزارت خارجه اتریش به زودی 
به ایران ســفر خواهد کرد، خواستار رایزنی های منظم تر دو 
کشور شــد. وزیر امورخارجه اتریش همچنین عنوان کرد: 
اتریش عالقه مند است همچون گذشــته میزبان مذاکرات 
هسته ای در وین باشد.  فرصت خوبی برای احیاء برجام پیش 
آمده اســت و باید همگی مراقبت نماییم این پنجره بسته 
نشود. در همین راستا همکاری خوب و نزدیک میان ایران و 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای مانع از سوءاستفاده برخی 

بازیگران برای تخریب روند مذاکرات می شود.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر خارجه 
کشورمان گفت: شکست برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی 
خوب نیســت.درهمین حال ، اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه 
ای از ایران خواست تا »به طور کامل« با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همکاری کند.این اتحادیه همچنین تاکید کرده 
است: ما خواستار ازســرگیری فوری مذاکرات در وین برای 

احیای برجام هستیم.
به گزارش ایســنا،  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان و جوزپ بورل در ادامه دیدارهای حاشیه هفتاد 
و ششــمین اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک دیدار و در خصــوص موضوعات مختلف از جمله 
برجام و تحوالت افغانســتان گفتگو و تبــادل نظر کردند.  
جوزپ بورل در این مالقات ضمن مرور اقدامات اتحادیه اروپا 
برای احیای برجام اظهار داشت: بنظر من موفقیت برجام نه 
تنها برای ایران و بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم است. 
شکســت برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست. 
اتحادیــه اروپا همواره از سیاســت و اقدام مخرب ترامپ در 

خروج از برجام انتقاد کرده اســت و در این خصوص شفاف 
بوده است ولی تصمیم دولت جدید آمریکا فصل نوینی برای 

حفظ و احیاء برجام ایجاد کرده است.
بورل ضمن ارائه گزارشــی از پیشرفت ها و چالش ها در وین 
اظهار داشت: مسئولیت آمریکا نسبت به ایجاد وضعیت فعلی 
روشن است اما در عین حال همه طرف ها باید کمک کنند 
تا به نتیجه مرضی الطرفین برســیم.  قدم اول در این راستا 
تعیین زمان نشست وین است.  مسئول ارشد اتحادیه اروپا 
خواســتار اقدامات اعتماد ساز از سوی همه طرف ها شد. به 
گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشــورمان نیز در این مالقات با تاکید بر این امر که دولت 
رئیســی در چارچوب اصول، عملگراست و لذا بدنبال نتیجه 
عملی در مذاکرات است، اظهار داشت: همانطور که قبال گفته 
شــده اســت، ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی 
هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. مالک 
ما عمل طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید 

در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است. 

هشدار اروپا درباره تبعات شکست برجامتاکید اتریش بر استفاده از فرصت احیای برجام

سخنرانی »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل انتقاد جمهوریخواهان 
را برانگیخــت و آنها مواضع رئیس جمهور دموکرات را باعث تضعیف جایگاه آمریکا و 
نادیده گرفتن تهدیدهای موجود علیه این کشور ارزیابی کردند. شبکه خبری فاکس 
نیوز نوشــت: رئیس جمهوری آمریکا به جای ایســتادن در برابر دشمنان ما و نشان 
دادن نقــش آمریکا به عنوان رهبری قوی در چالش هایی که با آن مواجه هســتیم 
تصمیم گرفت در وهله نخست بر مساله تغییرات آب و هوایی تاکید کند. وی تاکید 
کرد افرادی که اقدام تروریســتی علیه آمریکا انجام می دهند دشمنی مصمم در این 
کشور دارند. اما اقدامات دولت کنونی آمریکا متفاوت بوده است. دولت بایدن نیروهای 
آمریکا را بدون قید و شرط از افغانستان خارج کرد و به طالبان اجازه داد بر افغانستان 
و مردم این کشــور و حتی بسیاری از شــهروندان آمریکایی که در افغانستان گرفتار 
شــده اند، ســلطه یابد. دولت بایدن به جای این که اجازه دهد افغانستان بدون هیچ 
هزینه ای تحت ســلطه طالبان قرار گیرد بازگشت القاعده و داعش را تضمین کرده 
است و بایدن در مقابل اقدام تلخ تروریستی که باعث کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی 
شد، چه اقدامی کرده است؟ نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، با انتقاد 
از ســخنرانی جوبایدن در ســازمان ملل گفت که بایدن »واقعیت و عزم دشمنان و 
تهدید تروریسم و تهدید  کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران، کره شمالی، ونزوئال، 

افغانستان را نادیده گرفت. هیلی در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به اینکه در زمان 
دولت دونالد ترامپ، جهان از مواضع آمریکا آگاهی داشــت و دشمنان و متحدان این 
کشــور مشــخص بودند، گفت: »اما در دولت بایدن دوستان مان به ما اعتماد ندارند 
و دشمنان مان شاد هســتند.« مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، نیز گفت: 
»بایدن بار دیگر ضعف را در صحنه جهانی به نمایش گذاشــت.« پمپئو با اشــاره به 
اینکه بایدن در ســخنان خود تاکید کرده بود که جهان به رهبری  قدرتمند آمریکا 
نیاز دارد گفت: »متاســفانه در هیچ جا حرف های بایدن نشان هایی از چنین قدرت 
رهبری آمریکا و جود نداشــت.« پاریس دنارد، ســخنگوی حزب جمهوری خواه، در 
یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اظهارات بایدن در سازمان ملل با واقعیت همخوانی 
نداشت. بایدن درباره مقابله با کرونا صحبت کرد، اما تریبون سازمان ملل درباره نقش 
چین در آغاز این همه گیری چیزی نگفت. او با اشاره به بحران کنونی در افغانستان 
در اثر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از این کشــور تاکید کرد که جمهوری خواهان 
خواستار پاسخگویی دولت بایدن خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در 
سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر ادعای آمادگی 
مشروط بازگشت واشنگتن به برجام را تکرار کرد و گفت اگر ایران به تعهداتش در قبال 

برجام عمل کند، آمریکا هم به تعهداتش بازمی گردد.

حمله جمهوری خواهان به نطق بایدن در سازمان ملل 

حضور دیپلمات های ایرانی و عربستان
 در نشست بغداد

شکبه بلومبرگ با اشاره به حضور دیپلمات های ارشد ایرانی و سعودی در یک 
گردهم هایی در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل، آن را نشانه 
تالش برای کاهش تنش ها در منطقه در خالل آمادگی ایران برای از سرگیری 

مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین تلقی کرد.
بنا به نوشته بلومبرگ ، دیپلمات های ایران، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا 
روز سه شــنبه در کمتر از یک ماه برای بار دوم دیدار کردند که این نشانه ای 
از باال بردن تالش ها برای کاهش تنش  در منطقه در برهه ای اســت که  ایران 

برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای آماده می شود.
این شبکه نوشت: در این دیدار که در مقر سفیر عراق در نیویورک انجام شد، 
»وزرای امور خارجه و نمایندگان ارشــد« ایران، عربســتان سعودی، کویت، 
مصر، قطر، اردن، ترکیه، فرانسه، اتحادیه اروپا، ائتالف عربی و شورای همکاری 
خلیج فارس گرد هم آمدند. ایران همچنین با وزرای امور خارجه اروپایی برای 
مذاکره پیرامون توافق هســته ای و مسائل منطقه ای در حاشیه نشست ساالنه 

مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشته است.
به نوشته بلومبرگ، ایران پیش تر روز سه شنبه گفته بود که احتماال مذاکرات 
با قدرت های جهانی درباره احیای توافق هســته ای، ظرف چند هفته از ســر 
گرفته شــود. اروپا در این مدت از ایران خواســته بود که مذاکرات را از ســر 
بگیرد. این مذاکرات پس از انتخابات ریاســت جمهوری ایران به تعویق افتاده 
اســت. هم سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران و هم جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا خواهان احیای توافق هســتند اما باید اختالفات مهم بر سر 

چگونگی بازگشت به پایبندی کامل به این توافق را حل کنند.
گفتنی اســت که در پایان این نشســت، بیانیه ای نیز منتشر شد که طی آن 
شــرکت کنندگان حمایت مجدد خود را از دولت و ملت عراق، بازســازی این 
کشور و نیز اقدامات دولت آن در تقویت امنیت و ثبات عراق اعالم و همچنین 
بر اهمیت انتخابات مجلس این کشور که در ۱۰ اکتبر امسال برگزار می شود، 
تأکیــد کردند. آنها ضمن اشــاره به وجود چالش هــای مختلف در منطقه، بر 
لزوم حل آنها از طریق همکاری و منافع مشــترک و بر اســاس اصول حقوق 

بین الملل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور دیگران، تأکید کردند.

ویژه

تهدید کرونای دلتا برای اقتصاد آسیا
بانک توســعه آســیا اعالم کرد، بازگشت توســعه اقتصادی آسیا با گسترش 

ویروس جهش یافته دلتای کرونا ممکن است متوقف شود.
به گزارش رویترز، بانک توســعه اقتصاد آسیا با ترغیب اقتصادهای این منطقه 
به ســازگاری با شــرایط » عادِی جدید » پس از بهبــود همه گیری ویروس 
کرونا اعالم کرد ممکن است بازگشت توسعه اقتصادی در این منطقه به دلیل 

گسترش ویروس دلتای کرونا متوقف شود. 
بانک توســعه آسیا در گزارش به روز رسانی شــده درباره چشم انداز توسعه 
آســیا آورده است: رشد در کشــورهای در حال توسعه آســیا که شامل ۴۶ 
کشــور آسیایی و اقیانوسیه اســت  به ۷.۱ درصد در سال جاری رسید که از 
رقم پیش بینی شــده در ژوئیه و آوریل که به ترتیب ۷.۲ درصد و ۷.۳ درصد 

بود کمتر بود. 
این در حالی اســت که منحنی رشــد با روندی آرام رو به پایین می رود. برای 
سال ۲۰۲۲ بانک توسعه آسیا پیش بینی رشد ۵.۴ درصدی برای توسعه آسیا 

تخمین می زند که در حال حاضر ۰.۱ درصد است. 
گســترش موج دلتای ویروس کرونا در کشــورهای جنوب شرقی آسیا، رشد 
اقتصادی این کشــورها را کندتر کرده اســت. رشــد اقتصادی اکنون در این 
منطقه ۳.۱ درصد است که در ماه اوت تخمین زده شده بود به ۴ درصد برسد. 
براســاس گزارش بانک توســعه آســیا پروژه های رشــد بدون خطر نیستند 
و این خطرات بــا پیدایش ویروس های کرونای جهش یافته، ســرعت پایین 
واکسیناســیون و کم اثر شدن واکسن ها بر روی گونه های جدید این ویروس، 

بیشتر هم می شوند.
در این منطقه، تنها نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت تا پایان ماه اوت واکســینه 
شدند که در مقایسه با آمریکا و اتحادیه اروپا که بیش از نیمی از جمعیت خود 

را به طور کامل  واکسینه کرده اند، عقب هستند. 

ترس از عضویت اعضای طالبان در داعش
روزنامــه تایمز گزارش داد؛ با افزایــش نارضایتی در بین گروه طالبان زنگ خطر 

ملحق شدن عناصر افراطی به داعش در افغانستان به صدا در آمده است.
تایمز به نقل از مقام سابق اطالعاتی افغانستان نوشت: داعش با جذب شبه نظامیان 

ناراضی  از سراسر آسیا، از آنها برای جنگ علیه طالبان استفاده می کند.
»رام اهلل نبیل« مدیر تشــکیالت اطالعاتی سابق افغانســتان در مصاحبه با این 
روزنامه پیش بینی کرد داعش بعد از کشته شدن دستکم هفت نفر از جمله یک 
کودک و زخمی شــدن ۳۰ نفر دیگر در عملیات بمب گذاری پایان هفته طغیان 

گری خود را تقویت کند.
این روزنامه نوشت: نارضایتی بین مقامات ارشد طالبان افزایش یافته است که ناشی 
از اختالف گروه وفادار به مال عبدالغنی برادر معاون نخســت وزیر و هوادارنش  و 
سراج الدین حقانی رئیس شبکه عامل بدترین حمالت تروریستی ۲۰ سال گذشته 
است. عبدالغنی برادر هدایت مذاکرات صلح با آمریکا را برعهده داشته است. حقانی 

اکنون سرپرست وزارت کشور افغانستان است.
نبیل گفت جنگجویان طالبان که از اصالحات ادعایی طالبان به سرکردگی برادر 
راضی نیســتند از جمله اجازه به زنان برای ورود به مدارس و اشــتغال به داعش 
ملحق خواهند شد.  این امر چشم انداز بروز جنگی جدید برای کنترل افغانستان 

بین نیروهای افراطی جدا شده از طالبان و داعشی ها را تقویت می کند.
هسته اصلی کنونی جنگجویان داعش را افراد فراری از گروه طالبان افغانستان و 
پاکستان و شبکه حقانی تشکیل می دهد. به رغم آن که داعش دشمن غرب است 
و  از دستورات افراطی اسالم سنی پیروی می کند، دشمن قسم خورده طالبان نیز 
هست. به دنبال حمله به فرودگاه کابل در ۲۶ آگوست )۴ شهریور( وقتی در یک 
کنفرانس خبری پنتاگون سوال شد آیا ممکن است ارتش آمریکا با طالبان علیه 
داعش بجنگند، مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا چنین همکاری را 
»امکان پذیر« دانست. تایمز تاکید کرد که جالل آباد پایتخت والیت غربی ننگرهار 
مقر داعش از زمان ظهور این گروه در سال ۲۰۱۴ بوده است که بعدها به مناطق 

دیگری به ویژه به سمت شمال گسترش یافت.
واشنگتن برآورد کردهکه اعضای گروه متشکل از حدود دو هزار جنگجو است که 
اکنون افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس گزارش سازمان ملل داعش عامل 
۷۷ حمله تروریســتی در چهار ماه نخست سال جاری بوده است اما حمالت آنها 
هم از نظر تکرار و هم از نظر شدت افزایش یافته است. طالبان تالش کرده تهدید 
داعش را تکذیب کند. ذبیح اهلل مجاهد ســخنگوی این گروه گفته اســت داعش 
تهدید نیســت زیرا تفکر داعشی مورد تنفر همه مردم است و کسی از این گروه 
حمایت نمی کند. مبارزه ما با داعش در گذشته موثر بوده و ما می دانیم چگونه 

تکنیک های آنها را خنثی کنیم.
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