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  گزارش  2

سکوت تأمل برانگیز آژانس
 در خرابکاری نطنز

به رغم عضویت دیرپای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، این نهاد 
بین المللی در دفاع از حقوق هسته ای ایران کوتاهی ورزیده است. اکنون 
با وقوع حمله خرابکارانه علیه تأسیسات هسته ای نطنز در روز یک    شنبه 
22 فروردین ) 11 آوریل( که رژیم صهیونیستی مسئول آن شناخته 
شده، بار دیگر مس��ئله لزوم واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی به 

عنوان نهاد نظارتی هسته ای مطرح شده است. 
تأسیسات هسته ای نطنز که غنی سازی اورانیوم در آن انجام می شود ، 
یکی از چندین تأسیسات هسته ای ایران است که تحت نظارت بازرسان 
آژانس قرار دارد. بروز حادثه در تأسیسات اتمی نطنز به فاصله کمتر از 
2۴ ساعت پس از برگزاری مراسم روز ملی فناوری هسته ای در ایران 
و اعالم راه اندازی مجدد »مرکز مونتاژ س��انتریفیوژهای پیش��رفته « 
رخ داد. رس��انه های رژیم صهیونیستی اختالل در ش��بکه توزیع برق 
تأسیسات هس��ته ای نطنز را نتیجه حمله این رژیم دانسته و »کارمال 
مناشیه « خبرنگار نظامی شبکه صهیونیس��تی»کان « نیز مدعی شد 
این انفجار بخشی از مواجهه با برنامه هسته ای ایران است. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به 
تهدیدات قبلی رژیم صهیونیستی درباره حمله به تأسیسات هسته ای 
ایران نوشت: »حمله عامدانه به یک تأسیسات هسته ای تحت پادمان - با 
ریسک باالی انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو- یک اقدام مجرمانه تروریسم 

هسته ای است.«
در میان کش��ورهای دارای برنامه هس��ته ای در دنیا، ای��ران از جمله 
کشور    هایی است که بار    ها با حمله و تهدید به حمله تأسیسات و مراکز 
هس��ته ای خود مواجه بوده است. رژیم صهیونیس��تی که خود دارای 
زرادخانه هسته ای بزرگی است همواره بر مقابله با توانمندی هسته ای 
ایران تأکید ورزیده اس��ت. تل آویو عالوه بر تالش مس��تمر برای ترور 
دانشمندان هسته ای ایران که آخرین مورد آن ترور محسن فخری زاده 
در سال 2020 بود ، در سال های اخیر به طور مداوم به طراحی و اجرای 
انواع حمالت سایبری و فیزیکی علیه تأسیسات هسته ای ایران پرداخته 
است. در این میان یکی از مهم  ترین حمالت سایبری که تاکنون علیه 
تأسیسات هسته ای ایران صورت گرفته اس��ت حمله ناشی از ویروس 
استاکس نت بود که به صورت هدف دار علیه تأسیسات هسته ای ایران 
طراحی شده بود که البته خس��اراتی را نیز در پی داشت. به دنبال آن 
در تیر 1399) ژوئیه 2020( انفجاری در سالن مونتاژ سانتریفیوژ    ها در 
نطنز رخ داد که رس��انه    ها و حتی مقامات رژیم صهیونیستی به دست 

داشتن در آن اذعان کردند. 
در همان زمان کاظ��م غریب آبادی، س��فیر و نماینده دائ��م ایران در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین در سخنانی در نشست فصلی 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، این انفج��ار را نتیجه 
خرابکاری اعالم کرده و خواهان آن ش��د که ای��ن اقدامات بدخواهانه 
توس��ط آژانس و اعضای آن قویاً محکوم ش��وند. با این ح��ال آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیرکل این آژانس از هرگونه 
محکوم ساختن این حمله خرابکارانه خودداری ورزیدند. این در حالی 
اس��ت که به گفته غریب آبادی، در قطعنامه ه��ای مختلف کنفرانس 
عمومی آژانس تأکید شده است »هرگونه حمله مسلحانه و تهدید علیه 
تأسیسات هسته ای اختصاص داده ش��ده به مقاصد صلح  آمیز و تحت 
پادمان، نقض اصول منش��ور ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه 
آژانس تلقی می ش��ود«. اش��اره وی به این مسئله اس��ت که از منظر 
حقوق بین الملل و به استناد اسناد بین المللی الزام آور در زمینه ایمنی 
تأسیسات هسته ای، قطعنامه های آژانس درباره ممنوعیت خرابکاری 
در تأسیسات هسته ای کشورهای عضو و نیز اصول و قواعد منشور ملل 
متحد از جمله اصل عدم توس��ل به زور، حمله به تأسیسات هسته ای 
کشور    ها ممنوع است. علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
ایران بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی با این تروریسم هسته ای تأکید کرده است. 
اکنون با حمله خرابکارانه مجدد رژیم صهیونیس��تی علیه تأسیس��ات 
هسته ای نطنز  ، این س��ؤال و مطالبه جدی مطرح است که به رغم اینکه 
حتی کشورهای غربی مانند آلمان و نیز کشور    هایی مانند روسیه این حمله 
را محکوم کرده اند، چرا آژانس و مدیرکل آن از هر گونه موضع گیری در 
این زمینه خودداری می ورزند. در حالی که آنها به خوبی می دانند که این 
حمالت خرابکارانه برخالف قوانین و مقررات آژانس و نیز قوانین بین المللی 
است. این مسئله نشان می دهد که برخالف ادعای گروسی درباره رویکرد 
بی طرفانه آژانس و شخص وی ، آنها در قبال این گونه اقدامات غیرقانونی 

رژیم صهیونیستی سکوتی منفعالنه پیشه می کنند.
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 ادعای موافقت امریکا با خروج از عراق
یک نماینده عراق مدعی شد که کمیته مشترک گفت وگوهای راهبردی 
میان بغداد و واش��نگتن اطالع داده که امریکا با خ��روج نیروهای رزمی 
خود از عراق موافقت کرده است.  به گزارش فارس، »بدر الزیادی« عضو 
کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در اظهاراتی تلویزیونی گفت: کمیته 
مشترک به کمیته امنیت و دفاع پارلمان اطالع داده که امریکا در دور سوم 
گفت وگوهای راهبردی با خارج کردن نیروهای رزمی خود از عراق موافقت 
کرده است.  الزیادی گفت که موافقت فوری واشنگتن با ترک عراق کمیته 

مشترک را غافلگیر کرده است و البته که این، موضوعی خوب است. 
-----------------------------------------------------

  اجرای بزرگ ترین رزمایش سایبری در جهان توسط ناتو
متخصصان نظام��ی حوزه امنی��ت س��ایبری در بزرگ ترین رزمایش 
جنگ سایبری که تاکنون برگزار شده تحت نظارت ائتالف ناتو شرکت 
کرده اند؛ رزمایشی که از دیروز با محوریت حمله به یک کشور تخیلی 
عضو ناتو با نام کشور » بریلیا « شروع شده است. به گزارش ایسنا، به نقل 
از اسکای نیوز، در این رزمایش ناتو که به شکل » زمان واقعی « برگزار 
می شود، نیروهای مدافع به تمرین حفاظت از زیرساخت های نظامی و 
غیرنظامی حیاتی از جمله تأسیسات تصفیه آب و نیروگاه های انرژی 
می پردازند.  این رزمایش شامل یک سری تیم های حقوقی است که به 
بررسی قابل قبول بودن یک اقدام خاص یا زمان اجرای این اقدام تحت 
قوانین بین المللی می پردازند. این رزمایش همچنین شامل یک سری 
کارشناس های ارتباطات راهبردی برای مدیریت اطالعات دروغ است. 
این رزمایش تحت نام Locked Shields از س��وی یکی از مراکز ناتو 
DCC (  تحت عنوان مرکز برتری در حوزه دفاع س��ایبری مشارکتی

COE( واقع در شهر تالین استونی سازماندهی شده و یک مانور ساالنه 
مبتنی بر دفاع شبکه ای با استفاده از مهارت های جهان واقعی است. 

-----------------------------------------------------
  شکایات از بی بی سی با پوشش اخبار شوهر ملکه رکورد زد

شبکه »بی بی سی« بابت پوش��ش بیش از حد اخبار ویژه فوت شاهزاده 
»فیلیپ« شوهر ملکه انگلیس، تاکنون بیش از صدهزار شکایت دریافت 
کرده است.  به نوش��ته پایگاه اینترنتی شبکه »اسکای نیوز«، سخنگوی 
بی بی سی ضمن اعالم این آمار همچنان اصرار کرد: »به پوششی که ]از 
فوت شاهزاده فیلیپ[ دادیم و نقشی که در لحظات دارای اهمیت ملی ایفا 
کردیم، افتخار می کنیم.« اسکای نیوز نوشت، صد هزار شکایتی که شبکه 
بی بی سی دریافت کرده است، در تاریخ رسانه های انگلیسی رکوردی جدید 
محسوب می شود.  به نوشته این شبکه تلویزیونی، رکورد قبلی دریافت 
بیشترین شکایت نیز به یکی از برنامه های شبکه بی بی سی اختصاص دارد 

که در سال 200۵، بیش از ۶3 هزار شکایت دریافت کرده بود. 

بایدن جایزه 23 میلیاردی عادی سازی را 
به امارات می دهد 

جو بایدن، رئیس جمه�ور امریکا که پیش تر ژس�ت حقوق بش�ری 
گرفت�ه و مخالف�ت خ�ود را ب�ا ف�روش تس�لیحات پیش�رفته ب�ه 
امارات اع�الم کرده بود، اکن�ون به کنگ�ره اطالع داده ک�ه قرارداد 
تس�لیحاتی امض�ا ش�ده ب�ا ام�ارات را ک�ه ش�امل ف�روش بیش 
از ۲۳ میلی�ارد دالر تجهی�زات نظام�ی اس�ت اج�را می کن�د. 
خبرگزاری رویترز سه    شنبه با انتشار گزارشی اختصاصی به نقل از دو تن از 
دستیاران کنگره امریکا اعالم کرد که دولت جو بایدن این معامله تسلیحاتی 
را پس از آن که اخیراً آن را تعلیق کرد، پیش خواهد برد. منابع مذکور اعالم 
کردند که دولت بایدن رس��ماً به کنگره در خصوص این ق��رارداد 23/37 
میلیارد دالری که شامل هواپیماهای پیشرفته FD35 ، هواپیماهای بدون 
سرنشین مسلح و سایر تجهیزات است، تأکید کرده است. همچنین رویترز 
به نقل از س��خنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده گزارش داد دولت 
بایدن قصد دارد به اجرای این معامله ادام��ه دهد » حتی در عین اینکه ما 
در حال بررسی جزئیات و مشورت با مقامات امارات درباره استفاده از این 
تسلیحات هستیم.« تاریخ تخمین زده شده برای فروش سالح به امارات 
متحده عربی برای بعد از سال 202۵ تعیین شده است. دولت بایدن پیش تر 
توافقنامه های تس��لیحاتی مورد تأیید دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
امریکا را برای بررسی به حالت تعلیق درآورده بود. تصمیم دولت بایدن برای 
موافقت با توافق دولت ترامپ به منظور فروش انواع تسلیحات در شرایطی 
اتخاذ شده که بایدن و مقام های او پیش تر مدعی شده است که این دولت 
درصدد تالش برای پایان دادن به جنگ در یمن است. فروش تسلیحات به 
امارات پاداش عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که ترامپ در 
ازای نزدیکی به تل آویو به رژیم های عربی وعده آن را داده بود. این قرارداد 
درحالی اجرا می شود که برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا از 
امارات متحده بابت مشارکت در جنگ یمن که یکی از بد   ترین فاجعه های 
بشردوستانه در جهان اس��ت انتقاد و ابراز نگرانی کرده اند که با این توافق 
تسلیحاتی، تضمین های ایاالت متحده مبنی بر حفظ » برتری« اسرائیل 

در منطقه نقض شود. 

سرکوب معترضان امریکا 
در سومین شب ناآرام »مینیاپولیس «

به رغم بارش برف و س�رمای ش�دید ه�وا، معترض�ان امریکایی 
ب�رای س�ومین ش�ب پیاپ�ی ب�رای اعت�راض ب�ه قت�ل ج�وان 
سیاهپوس�ت  ب�ه خیابان ه�ای حوم�ه مینیاپولی�س آمدن�د 
و پلی�س ب�ا نارنج�ک و گاز اش�ک آور از آنه�ا اس�تقبال ک�رد. 
با گذشت چند روز از شروع دور جدید اعتراضات علیه خشونت های پلیس 
در امریکا، معترضان همچنان در خیابان    ها حضور دارند و به اعتراضات 
خود ادامه می دهند. به گزارش شبکه راشاتودی، در سومین شب پیاپی از 
اعتراضات مردم امریکا به قتل »دانته رایت« جوان سیاهپوست 20 ساله 
امریکایی به دست افسر پلیس سفیدپوس��ت، معترضان در مقابل اداره 
پلیس شهر »بروکلین سنتر« حومه شهر مینیاپولیس ایالت »مینه سوتا«، 
نام »دانته رایت« را فریاد می زدند و ش��عار »جان سیاهپوستان اهمیت 
دارد« سر می دادند. انتش��ار تصاویر ویدئویی در شبکه های اجتماعی، 
نیروهای پلیس را در حال شلیک نارنجک های صوتی و دودزا به سمت 
جمعیت معترضان نش��ان می دهد و مأموران پلیس از پشت بلندگو از 
خبرنگاران حاضر در جمعیت معترضان می خواهند هرچه سریع تر محل 
اعتراضات را ترک کنند. با این حال، به رغم محدودیت     هایی که نیروهای 
امنیتی شهر بروکلین سنتر برای برگزاری هرگونه اعتراضات علیه خشونت 
پلیس ایجاد کرده بودند، جمعیتی از معترضان با وجود سرمای شدید هوا و 
بارش سبک برف به تظاهرات خود ادامه دادند. در پی تشدید اعتراضات به 
خشونت پلیس علیه اقلیت     ها به ویژه سیاهپوستان، مقام های امنیتی در 
برخی شهر    ها و مناطق مینه سوتا از ساعت 22 تا ساعت ۶صبح چهار    شنبه 
به وقت محلی اعالم وضعیت منع آمد و ش��د کردند. طبق این گزارش، 
برخی معترضان با خود چتر حمل می کردند و با آنها برای خود در مقابل 
نیروهای امنیتی مجهز به جلیقه ضدشورش و باتوم، یک »دیوار سپری« 
ایجاد کرده بودند و روی برخی از چتر    ها نوشته شده بود تمامی پلیس های 
امریکا »حرامزاده« هستند. اعتراضات در بروکلین سنتر برای اولین بار 
روز یک    شنبه هفته جاری پس از آن آغاز شد که یک افسر پلیس زن به 
سمت دانته رایت تیراندازی کرد و موجب مرگ وی شد. در پی تشدید 
اعتراضات به قتل دانته رایت، »کیم پاتر« افسر پلیسی که به سمت این 
جوان سیاهپوست تیراندازی کرده بود، از سمت خود استعفا کرده است. 
از س��وی دیگر، قانونگذاران مجل��س نمایندگان امری��کا نحوه واکنش 
جو بایدن، رئیس جمهور این کش��ور به قتل یک جوان سیاهپوست به 
دس��ت پلیس و اعتراضات بعد از آن را محکوم کردند. به نوشته نشریه 
»نیوزویک«، جمال بومن، نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان امریکا 
بایدن را به مهم تر دانس��تن اموال عمومی از جان سیاهپوس��تان متهم 
کرد. این قانونگذار سیاهپوست در حساب توئیتری خود نوشت: »برای 
کشتن یک فرد به خاطر منقضی شدن تاریخ پالک خودرو هیچ توجیهی 
وجود ندارد. هیچ توجیهی وجود ندارد که آسیب به اموال عمومی پیش 
از آسیب ناشی از قتل سیاهپوستان امریکایی به دست پلیس مورد اشاره 
قرار گیرد«. الکساندریا اوکاسیو کورتز دیگر قانونگذار نیویورک، ضمن 
بازنشر توئیت های بومن، در حساب شخصی توئیتری خود نوشت: »قتل 
دانته رایت، » اتفاقی « تصادفی و مجزا نبود، بلکه خروجی تکراری نظامی 

غیرقابل دفاع بود که به خشونت  در سطح کشور مصونیت می دهد.«

وین سراسیمه 60 درصدی ایران
اولین ذرات اورانیوم 60 درصدي هفته بعد در نطنز استحصال مي شود

دکترسيدرضاميرطاهر

چه�ار روز بعد از    گزارش  یک
ی  ر ب�کا ا خر
تروریستی در نظنز، طرف های اروپایی به یک 
شکل و روسیه و چین هم با مختصاتی دیگر، 
نگران اثر گ�ذاری روی�داد نطنز ب�ر تصمیم 
هسته ای ایران و در نتیجه شکسته شدن همه 
پل های پشت سر هستند. تروئیکای اروپایی 
که شوک غنی سازی 60 درصدی آنها را نگران 
کرده، نه تنها با بهانه »کرونای یک عضو هیئت 
اروپایی« یک روز دیرتر وارد وین می شوند، 
بلکه مثل همیشه مسیر لفاظی و درشت گویی 
در پیش گرفته ان�د و می گویند تصمیم ایران 
60درصدی»تحول�ی  غنی س�ازی  ب�رای 
خطرناک « اس�ت اما روس�یه و چین فعاًل راه 
دلداری در پیش گرفته اند. نمایندگان مسکو 
و پکن، دیروز به محل نمایندگی ایران در وین 
رفتند و با عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد 

ایران، رایزنی کردند. 

روزنام��ه نیویورک تایمز در آخرین دقایق ش��ب 
سه شنبه، یعنی ساعاتی بعد از حمله ناشناس به 
یک کشتی اسرائیلی در فجیره، از قول یک مقام 
اسرائیلی نوش��ت که تل آویو قصد ندارد به حمله 
اخیر به کشتی تجاری هایپرین در نزدیکی امارات 
پاس��خ بدهد. در حالی که همین چهار روز قبل، 
نطنز هدف یک خرابکاری خطرناک قرار گرفت و 
اسرائیلی    ها هم در لفافه و »ایما و اشاره« به جهان 
گفتند که »خرابکاری نظن��ز کار ما بود«، حاال به 
نیویورک تایمز گفته ان��د »به منظور جلوگیری از 

تشدید اوضاع در منطقه « از هرگونه پاسخ به حمله 
به کشتی تجاری هایپرین خودداری خواهند کرد. 
این پیام، در حالی که با فاصله چند ساعت قبل تر، 
ایران شروع غنی سازی ۶0 درصدی را اعالم کرده 
بود، تلویحاً بدین معناست که اقدامات تل آویو با 
برآوردهایش منطبق نیست.  » آنهایی که دست به 
اقدام خرابکارانه علیه تأسیسات هسته ای در نطنز 
زدند، »پیامدهای « احتمالی قابل توجه ]چنین 

اقدامی[ را دست کم گرفتند.«
  بازگشت به نقطه اول در کمترین فاصله

دست کم دو دهه است که دولت های بوش، اوباما، 
احتماالً ترامپ و حاال هم بایدن هشدار می دهند 
که اقدام علیه تأسیسات هس��ته ای ایران، خشم 
تهران را بیشتر و تصمیم سازان در ایران را متقاعد 
می کند که به برنامه هسته ای و کوتاه کردن »نقطه 
فرار  هسته ای«  نزدیک تر شوند، ولی نه بوش پسر 
توانست این استدالل را در کله پوک آپاراتچی های 
امنیتی اس��رائیل بکند نه اوباما و ترامپ و ظاهراً 

نه بایدن. 
»صرف نظر از برآوردهای متفاوت از گس��تردگی 
خرابکاری در نظنز، مقام های ایرانی می گویند در 
کمترین فاصله ممکن، خسارت    ها را برطرف و نه 
تنها برنامه هسته ای بلکه تأسیسات هسته ای نطنز 
با سرعت هرچه بیشتر به سوی اهداف تعیین شده 

حرکت خواهد کرد. «
 این بخشی از بیانیه دیروز س��ازمان انرژی اتمی 
ایران، به فاصله یک روز بعد از نامه به آژانس برای 
باالبردن غنی سازی به س��طح ۶0 درصد، یعنی 
باال    ترین حد طی دو دهه بعد از شروع چالش    ها بر 

سر برنامه هسته ای ایران است. در بیانیه سازمان 
انرژی اتمی آمده است:» تحریم، ترور دانشمندان 
هسته ای، تخریب س��الن مونتاژ سانتریفیوژهای 
نطنز، حمله تروریس��تی اخیر در این تأسیسات، 
تنها ناکامی دش��منان ایران اسالمی را به نمایش 
می گذارد و اراده دانش��مندان صنعت هس��ته ای 
تمامی این اقدامات مذبوحانه را به نومیدی تبدیل 
کرده است.«  این بیانیه می افزاید:» اگر الزم باشد، 
دانش��مندان ایرانی کاری خواهند ک��رد که دنیا 
مجدداً ش��اهد قدرت علمی ایرانی��ان در فناوری 
هس��ته ای خواهد ب��ود. عزم دانش��مندان ایرانی 
پابرجاست.«  کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در 
آژانس هم پیش بینی کرده اولین ذرات اورانیوم ۶0 
درصدی »هفته آینده« تولید شود:»بر اساس نامه 
و اطالعات طراحی که در بعدازظهر روز سه     شنبه 
2۴ فروردین ماه تحویل آژانس شد، غنی سازی ۶0 
درصدی در دو زنجیره از سانتریفیوژهای جدید 
IR4 و IR6 در نطنز انجام می شود. فرآیند فنی از 
همین روز آغاز شده و پیش بینی می شود هفته بعد 

اورانیوم با غنای ۶0درصد برداشت شود.«
 درشت زبانی اروپا، نگرانی شرکا

ظاهراً همین همین برآوردها، از یک سو، طرف های 
اروپایی را به وحش��ت انداخت��ه و از طرف دیگر، 
ش��رکای نزدیک ایران، یعنی روس��یه و چین را 
مجاب کرده که روند فعالیت    ها را تش��دید کنند. 
»میخائیل اولیان��وف « نماینده روس��یه در وین 
و رئیس هیئ��ت مذاکره کننده مس��کو دیروز به 
محل اقامت عب��اس عراقچی آمد و ب��ا او دیدار و 
گفت وگو ک��رد. همین اتفاق نماین��ده چین هم 

افتاد، جای��ی که »وان��گ گون « رئی��س هیئت 
چین در مذاکرات وین عصر سه     ش��نبه با حضور 
در محل اقامت عراقچی ب��ا وی دیدار و گفت وگو 
کرد. از محتوای مذاکرات دیپلمات های روس��یه 
و چین خبری منتشر نشده، ولی حضور در محل 
نمایندگی ایران، معنا و مفهوم خاص خود را دارد، 
به خصوص که اولیانوف بعدازظهر دیروز در یک 
توئیت طعنه  آمی��ز نوش��ت:»عجیب اینکه قصد 
ایران از فاصله گرفتن بیش��تر از توافق هسته ای 
دقیقاً ثابت می کند که احیای برجام، تنها راهکار 
عملی اس��ت که می تواند برنامه هس��ته ای ایران 
را به شاخص های توافق ش��ده بازگرداند و از لغو 
تحریم های امریکا اطمینان حاصل کند.«  در این 
بین ، ظاهراً اروپاییان بر همان سبیل سابق مصرند. 
تروئیکای اروپایی که با فاصله ای طوالنی، آن هم 
تحت تأثیر تعارفات دیپلماتیک، خرابکاری نظنز را 
محکوم کرد، برای محکوم کردن شروع غنی سازی 
۶0 درصدی ایران، ساعت    ها و دقایق را هم از دست 
ندادند. سه کشور اروپایی، در بیانیه لفاظانه خود، 
»تصمیم ایران را »تحولی خطرناک « خوانده اند و 
و مدعی ا ند:» تولید اورانیوم غنی ش��ده سطح باال 
گام مهمی در راستای تولید و توسعه سالح های 
هسته ای است.«  آنها در چند ماه قبل، واکنش به 
تصمیم ایران برای ازسرگیری غنی سازی لیزری 
هم استداللی مشابه مطرح کرده بودند. در بیانیه 
آنها آمده است:»ایران به این سطح از غنی سازی 
اورانیوم هیچ گونه نی��از غیرنظامی ندارد. با وجود 
این لفاظی، این بخش از بیانیه آنها، بازتاب نگرانی 
از روندی است که س��عی کرده اند با درشت گویی 
جمالت قبلی بیانیه، آن را بپوشانند:»اعالمیه های 
اخیر ایران باعث تأسف است به ویژه اینکه زمانی 
صورت می گیرد که رایزنی های اساسی بین همه 
طرف های کنونی برجام و امریکا به هدف ایجاد یک 
راه حل دیپلماتیک جهت احیا و ازسرگیری قرارداد 
امضا شده سال 201۵ شروع شده است.«  فرانسه، 
آلمان و انگلیس، درباره »برنامه ریزی ایران برای 
استقرار یک هزار سانتریفیوژ اضافی در تأسیسات 
نطنز«  ابراز نگرانی کردند و افزودند: »این موضوع 
به طور فزاینده ای توانایی غنی سازی ایران را باال 
می برد.« در پایان بیانیه کش��ورهای اروپایی ادعا 
شده است: اعالمیه خطرناک اخیر ایران با روحیه 
سازنده و حسن نیت در این مذاکرات تناقض دارد. 
در سایه تحوال ت اخیر، با هرگونه اقدام تنش زا از 
سوی هر جناحی مخالفیم و ایران را به عدم تداوم 
پیچیده کردن روند دیپلماتیک دعوت می کنیم. 
جدای از این بیانیه، کاخ الیزه واکنش��ی مستقل 
به غنی س��ازی ۶0 درصدی ایران نشان داد . الیزه 
گفته که آغاز غنی سازی ۶0درصد ، تحولی جدی 
اس��ت که نیازمند واکنش��ی هماهنگ از س��وی 
کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات هسته ای 
است و این هماهنگی     ها در حال انجام است. دیروز 
عصر وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد: وزرای 
خارجه آلمان، فرانسه، امریکا و انگلیس با یکدیگر 

گفت وگو می کنند. 

پس از اینک�ه امری�کا از تعوی�ق برنامه خروج 
نظامیان خود از افغانس�تان به 11 سپتامبر خبر 
داد، آلم�ان، انگلیس و ناتو نی�ز در صف خروج 
قرار گرفتن�د. اگرچ�ه این اقدامات همراس�تا 
با برنام�ه رئیس جمهور پیش�ین امریکاس�ت 
اما طالب�ان در کمت�ر از ۲4 س�اعت اعالم کرد 
که این زمان دیرتر از مدت زمانی اس�ت که در 
توافق دوحه به آن اشاره شده و مذاکرات پیش 
رو را بایک�وت خواهد کرد به ط�رف امریکایي 
اولتیماتوم داد که باید در اردیبهشت خارج شود. 
روزنامه امریکایی واشنگتن  پس��ت روز سه     شنبه در 
گزارشی به برنامه های جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
برای خروج تمامی نظامیان امریکایی از افغانستان 
پرداخت. یک مقام ارش��د امریکایی که نامش اعالم 
نش��د، در مورد این برنامه که تبعیتی از طرح دونالد 
ترامپ است، گفت که روند خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان در ماه می  شروع خواهد شد و قرار است 
تا 11 س��پتامبر سال جاری )20 ش��هریور 1۴00( 
تمامی نیروهای امریکایی افغاس��تان را ترک کنند. 
وی گفت: »برآورد واضح درباره بهترین مسیر پیش 
رو آن است که بر روند صلح در حال انجام با طالبان 
تمرکز ش��ود و نیروهای امریکایی به عن��وان برگه 
چانه زنی در این گفت وگو    ها نباشد. امریکا عمیقاً به 
تعامل با دولت افغانستان ادامه خواهد داد و چشمان 
خود را از تهدیدهای تروریستی بر نخواهیم داشت.« 
 وی درباره تاریخ 11 سپتامبر 2021 هم گفت که این 
ضرب االجل به هیچ شرطی وابسته نیست و تا تاریخ 
مذکور خروج از افغانستان انجام خواهد شد. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز روز چهار    شنبه گفت 
که زمان آن رسیده اس��ت که نظامیان امریکایی از 
افغانستان به خانه بازگردند. به این منظور، واشنگتن 
برای خروج ایمن و کامل نظامیان خود از افغانستان با 

ناتو هماهنگ خواهد بود. 
  خروج، همراستا با امریکا

در پی اعالم طرح امریکایی ها، روز چهار    شنبه سیلی 
از موضع گیری    ها همراستا با واش��نگتن در خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان خبرساز شد. آنه گرت 

کرامپ کارن باوئ��ر، وزیر دفاع آلم��ان گفت: »ناتو 
همزمان با امریکا به مأموریت افغانستان اعزام شده 
و همگام با واش��نگتن از این کش��ور خارج خواهد 
 ARD ش��د.« وی در گفت وگویی با ش��بکه خبری
به آینده نظامیان کش��ورش هم اشاره کرد و گفت: 
»ما همیش��ه گفته ایم نیروهای مان را با هم مستقر 
و سپس با هم خارج می کنیم. من حامی یک خروج 
هماهنگ نیرو    ها هستم و انتظار هم دارم که ناتو امروز 
به این توافق دست پیدا کند. این بدان معناست که 
ما برنامه های مان را ب��ا امریکا هماهنگ می کنیم.« 
 روزنامه تایمز هم نوش��ت که انگلی��س تقریباً تمام 
نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد. لندن 
برنامه     هایی دارد که کنترل ی��ک آکادمی در کابل 
را که نیروهایش به آموزش س��ربازان افغان کمک 
می کنند، تحویل دهد. در این گزارش آمده اس��ت 
که حدود 7۵0 سرباز انگلیسی در افغانستان بدون 
کمک امریکا به مشکالتی برخورد می کنند چرا که به 

پایگاه     ها و زیرساخت های امریکایی اتکا دارند. 
  مسیر دشوار تحقق صلح

براساس توافق  دوحه که در دهم اسفند 139۸میان 

امریکا و طالبان امضا شد، نیروهای خارجی باید تا اول 
ماه می  از افغانستان خارج     می شدند. طالبان پیش از 
این هش��دار داده بود، چنانچه نیروهای خارجی در 
مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، این اقدام 
نقض توافقنام��ه  دوحه خواهد ب��ود و آنان حمالت 
به این نیرو    ها را از س��ر خواهند گرفت. این گروه به 
تازگی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان 
را پیش ش��رط حضور آنان در نشس��ت های مربوط 
به افغانس��تان اعالم کرده اس��ت. بر همین اساس، 
نعیم وردک، سخنگوی بخش سیاسی طالبان روز 
چهار    شنبه گفت: »تا خروج کامل نیروهای خارجی 
از سرزمین مان، امارت اس��المی)طالبان( در هیچ 
کنفرانس��ی که بخواهد درباره افغانس��تان تصمیم 
بگیرد حاضر نخواهد شد.« کریس کولندا از نظامیان 
بازنشسته که شخصاً با طالبان مذاکره می کند هشدار 
داده طالبان قباًل هم قول     هایی از امریکایی     ها برای 
عقب نشینی شنیده و اکنون به مصالحه های دیگری 
برای پذیرش تعویق عقب نشینی تا تابستان نیاز دارد. 
اگر این چهار ماه، شش ماه و ش��ش ماه، هشت ماه 
شود چه؟ یک وزیر سابق طالبان و از اعضای کنونی 

کمیسیون نظامی این گروه نیز به دیلی بیست گفت 
که طالبان از امریکا به دلیل عدم وفاداری به معاهده 
29 فوریه و تعیین تاریخ پای��ان آوریل 2021 برای 

خروج کامل از افغانستان ناامید شده است. 
ضمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه 
در امور افغانستان و رئیس اداره دوم آسیای وزارت 
خارجه روس��یه، موکول کردن خ��روج نیروهای 
امریکایی از افغانستان به روز 11 سپتامبر، را عاملی 
دانست که روند صلح افغانستان را دشوار می کند و 

نقض توافق واشنگتن با گروه طالبان است. 
 افزایش حمالت طالبان

دور تازه گفت وگوهای صلح افغانستان قرار است روز 
27 فروردین در استانبول برگزار شود؛ نشستی که 
ابتکار تازه واشنگتن در چارچوب طرح جدید صلح 
در افغانستان به ش��مار می رود. در چنین فضایی، 
طارق آرین، سخنگوی وزارت کش��ور افغانستان 
روز سه     ش��نبه اعالم کرد که ش��مار غیرنظامیان 
جان باخته طی حدود یک ماه گذشته در اثر تشدید 
خشونت  گروه طالبان به ۶0 نفر رسیده و در همین 
مدت 1۶3 تن نیز زخمی ش��ده اند. شمار قربانیان 
غیرنظامیان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته است. مقام های دولت افغانستان در 
پیام های خود به مناسبت آغاز ماه رمضان از گروه 
طالبان خواسته اند با پیش��نهاد برقراری آتش بس 
موافقت کند؛ درخواس��تی که هنوز با آن موافقت 
نشده اس��ت.  میررحمان رحمانی، رئیس مجلس 
نمایند گان افغانس��تان روز چهارشنبه، در نشست 
عمومی مجلس گفت که هرچند خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان و فراهم کردن زمینه ترک آن 
آرزوی ملت افغانستان است، اما هنوز شرایط خروج 
فراهم نشده است. وی افزود که در حال حاضر هم 
جنگ جریان دارد و کش��ت و قاچ��اق مواد مخدر 
منابع مالی گروه های تروریستی را شکل می دهد. 
رئیس مجلس  نمایند گان افغانستان هشدار داد که 
اگر نیروهای امریکایی از افغانس��تان خارج شوند، 
ممکن است افغانس��تان بار دیگر دچار جنگ های 

داخلی شود. 

طالبان نشست استانبول را بایکوت کرد 
امریکا: تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شویم/ طالبان: دیر است

حمله خونین سعودی    ها 
علیه غیرنظامیان یمنی در ماه رمضان

مناب�ع یمن�ی گ�زارش دادن�د ک�ه در پ�ی حمل�ه نیروه�ای 
ب�ه  ک�ودک  دو  یم�ن،  ش�مال  ب�ه  س�عودی  عربس�تان 
ش�دند.  مج�روح  دیگ�ر  چهارت�ن  و  رس�یدند  ش�هادت 
با شروع ماه رمضان، جنگنده های عربستان سعودی بار دیگر جنایات خود 
علیه غیرنظامیان یمنی را شدت بخشیده اند. منابع یمنی، روز چهارشنبه، 
از حمله خونین نیروهای سعودی به یکی از مناطق مرزی شمال یمن در 
استان صعده خبر دادند. شبکه »المسیره« گزارش داد که در پی بمباران 
ائتالف سعودی در منطقه »الرقو« در ناحیه »منبه « دو کودک به شهادت 
رسیدند. المسیره همچنین گزارش داد که به دنبال این اقدام، چهار تن 
دیگر از جمله دو زن مجروح ش��دند. مناطق مرزی یمن در شش سال 
گذشته همواره در معرض حمالت موشکی و توپخانه ای ائتالف سعودی 
و نیروهای مرزبانی این کشور بوده است. از سوی دیگر، عربستان برای 
تقویت پدافند هوایی خود برای مقابله با موشک   ها و پهپادهای جنبش 
انصاراهلل، به دنبال کمک گرفتن از کشورهای اروپایی است. در همین 
راس��تا، نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه و نیکوس پاناگیوتوپولوس، 
وزیر دفاع یونان در روزهای آتی برای امضای توافقنامه انتقال سامانه های 
ضدهوایی »پاتریوت « یونان به عربس��تان سعودی س��فر می کنند. به 
نوشته روزنامه »پروتاگون«، سفر دو وزیر از قبل برنامه ریزی شده بود و 
این دو کشور در ابتدای سال 2020 یک توافقنامه دفاعی امضا کردند. به 
نوشته این روزنامه، یکی از اهداف یونان از این توافقنامه تشکیل ائتالفی 
راهبردی با کشورهای عرب منطقه است. این توافقنامه از جمله شامل 
استقرار سامانه های موشک »پاتریوت PACD3 « نیروی هوایی یونان به 
همراه گروهی از خلبانان این کشور است تا پرسنل سعودی را آموزش 

دهند. این مأموریت به دلیل بیماری همه گیر ماه    ها به تعویق افتاد. 


