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  گزارش  2

كابينهدرونطالباني!
طالبان با به دس��ت گرفتن كنترل افغانستان و قدرت در اين كشور در 
سه هفته گذشته، به گفته رهبران ارشد اين گروه در برابر يك آزمون 
سرنوشت ساز جديد و كاماًل متفاوت نسبت به قبل قرار گرفت، از همين 
رو در اولين گام با اعالم عفو عمومي سعي كرد روند گذار از كارزار نظامي 
به سياسي- اجتماعي و دولتداري را با خويشتنداري، آغوش باز و روي 

گشاده آغاز كند. 
جداي از رواداري مردمي طالبان در برخورد با اقشار و گروه هاي مختلف 
مردمي اعم از شيعه و سني و همچنين جريان هاي سياسي- اجتماعي، 
به رغم مش��كالتي كه وجود داش��ت، يكي از مواردي ك��ه طالبان در 
ماه هاي گذشته به خصوص در سه هفته اخير همواره بر آن تأكيد كرد، 
ايجاد يك دولت فراگير اس��المي با حضور همه اقوام و گروه ها بود. در 
اين زمينه نيز مقام هاي ارش��د و رهبري طالبان در سه هفته گذشته 
مذاكرات و گفت وگوهاي مختلفي با جريان هاي متعدد انجام دادند و 
همه منتظر اولين گام جدي و البته متفاوت طالبان با تش��كيل دولت 
جديد بودند، البته بايد گفت كه فرار محمد اشرف غني، رئيس جمهور 
سابق افغانستان كه لكه ننگي بر تاريخ اين كشور برجاي گذاشت، همه 
معادالت سياسي براي ايجاد يك دوره گذار يا انتقالي از وضعيت موجود 
به ش��رايط جديد با حضور طالبان را به هم ريخت. فرار اش��رف غني و 
فروپاشي دولت افغانستان، در حالي كه طالبان تصميم نداشتند وارد 
كابل شوند، به يك  باره آنها را با يك فشار مضاعف سياسي مواجه كرد، 
در حالي كه آمادگي الزم را براي پذيرش آن نداشتند، اما با وجود اين نيز 
مديريت اوضاع افغانستان در سه هفته گذشته و بازگشت امنيت نسبي 

به سراسر اين كشور تا اندازه اي قناعت بخش است. 
س��رانجام طالبان عصر روز سه شنبه)16شهريور( كابينه دولت جديد 
خود را در افغانس��تان اعالم كرد، اما به رغم شعارها و پيام هاي رهبري 
اين گروه براي ش��كل دهي يك دولت فراگير، فهرس��ت اعالم ش��ده، 
چيز ديگري را نش��ان مي ده��د.  تمام مقام هاي كابين��ه دولت جديد 
افغانستان به رهبري طالبان در اين فهرست 33نفري، از آنچه به عنوان 
رئيس الوزرا اعالم شده تا معاونان برخي وزارت ها، هيچ فردي خارج از 
گروه طالبان مشاهده نمي ش��ود، از اين  رو مقام هاي كابينه دولتي كه 
طالبان اعالم كردند، همه از اعضاي ارش��د اين گروه هس��تند، اين در 
حالي اس��ت كه حداقل انتظار مي رفت طالبان از ظرفيت هاي عبداهلل 
عبداهلل رئيس ش��وراي عالي مصالحه ملي افغانس��تان، حامد كرزاي 
رئيس جمهور پيشين اين كش��ور و همچنين گلبدين حكمتيار رهبر 
حزب اسالمي افغانس��تان در دولت جديد بهره ببرد و گمانه زني ها نيز 
چنين امري را مي رساند.  با اعالم اين دولت، نه تنها مردم افغانستان و 
جريان هاي داخلي در اين كشور به نوعي شوكه شدند بلكه كشورهاي 
همسايه، منطقه و جهان نيز توقع اعالم چنين تركيبي را نداشتند، هر 
چند با اعالم اين دولت، سخنگوي طالبان گفت كه مقام هاي اعالم شده 
سرپرس��ت و موقتي خواهند بود و آنها تالش مي كنند تا دولت آينده، 
يك دولت فراگير ملي باشد، البته بايد گفت كه دولت هاي ائتالفي در 
تاريخ 20سال گذشته در افغانستان نيز همواره دولت هاي ناكام و فاسد 
بوده اند كه نه تنها نتوانسته اند كاري در راستاي تأمين امنيت، ثبات و 
توسعه و رفاه اين كشور انجام دهند بلكه افغانستان را بيش از پيش در 
بحران ناكامي و ناكارآمدي فرو برده اند، به همين خاطر شايد تا حدي 
بايد به طالبان حق داد كه چندان تمايلي براي ايجاد يك دولت ائتالفي 

جديد نداشته باشد. 
از سوي ديگر، ش��واهد نش��ان مي دهد رهبر طالبان براي ايجاد دولت 
جدي��د، ب��ا ناگزيري هاي متع��دد داخل��ي از جمله تنوع ش��بكه ها و 
زيرمجموعه هاي داخلي اين گروه به خصوص حضور شبكه قدرتمند 
حقاني و خواسته ها و توقعات رهبران و فرماندهان اين زيرمجموعه ها 
مواجه بوده است. بر اساس اين شواهد، در هفته هاي گذشته شاهد نوعي 
نزاع قدرت در داخل طالبان نيز بوده ايم كه يك نمونه آش��كار آن بين 
شبكه حقاني و همچنين جريان سياسي و ميانه رو مال برادر، به عنوان 

رئيس دفتر سياسي طالبان در قطر است. 
به هر حال، به نظر مي رسد رهبري طالبان در اولين مرحله تشكيل دولت 
جديد، با ناديده گرفتن مسئله مهم كسب مشروعيت ملي و بين المللي 
با ايجاد يك دولت فراگير، اولويت را در تأمين وحدت و انسجام داخلي 
خود قرار داده اس��ت و در نهايت، دولتي اعالم شده كه به نظر مي رسد 
همه زيرمجموعه هاي طالبان، به خصوص ش��بكه حقاني از آن راضي 
است. حال بايد ديد كه اين دولت جديد چه كارنامه اي خواهد داشت؟!

اما آنچه مهم تر است اينكه دولت جديد طالبان از يك سو بدون كسب 
مشروعيت ملي نمي تواند ثبات سياس��ي و امنيتي را در افغانستان به 
وجود بياورد و روند نارضايتي ها به خصوص حول محور جبهه پنجشير 
ادامه خواهد يافت و از سوي ديگر، بدون كسب مشروعيت بين المللي، 
برقراري ارتباط وسيع با كشورها و به خصوص آزاد شدن حساب هاي 
پولي و دارايي هاي بلوكه شده افغانستان، نمي تواند به وضعيت نابسامان 
اقتصادي و گرسنگي مردم جنگ زده رسيدگي كند و اقتصاد اين كشور 
را نجات دهد. رهبري طالبان براي حيات جديد سياس��ي و دولتداري 
در افغانس��تان، عالوه بر وحدت و انس��جام داخلي، به شدت به كسب 
مشروعيت ملي و بين المللي نياز دارد و بايد ديد كه چگونه مي تواند در 

اين آزمون موفق شود؟!
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 هكرها اطالعات 7 ميليون صهيونيست را به سرقت بردند
روزنامه »يديعوت آحارون��وت« ديروز خبر داد ك��ه گروهي از هكرها 
توانس��ته اند به اطالعات چند ميليون صهيونيس��ت دسترس��ي پيدا 
 كنند. يديع��وت آحارونوت گ��زارش داد، گروه يادش��ده ك��ه خود را 
»Sangkancil« ناميده، توانس��ته اس��ت ب��ا نفوذ به وب��گاه  مقامات 
محلي اطالعات 7ميليون اس��رائيلي را هك كند. طب��ق اين گزارش، 
اين گروه اسناد برخي از صهيونيست ها را براي اثبات مدعاي خود در 
اينترنت منتشر كرده كه اين اسناد، شامل كارت شناسايي، گواهينامه 
و حساب هاي مالياتي اس��ت. يديعوت آحارونوت همچنين نوشت كه 
اطالعات افشاشده پس از اش��تراك گذاري به افرادي نيز فروخته شده 
است. يديعوت  آحارونوت، اوايل سال جاري ميالدي نيز از حمله سايبري 

به چند شركت در فلسطين اشغالي، امريكا و هند خبر داده بود. 
-----------------------------------------------------
 افزاي�ش ديدگاه هاي افراط�ي و اسالم هراس�ي در مدارس 

انگليس
معلمان در انگليس از افزايش ديدگاه ه��اي افراطي و تئوري هاي توطئه 
در بين دانش آموزان ش��ان گزارش و هش��دار دادند كه ب��دون بودجه و 
حمايت كافي چنين ايده هايي س��ريع تر گس��ترش خواهن��د يافت. به 
گزارش خبرگزاري آناتولي، براساس مطالعه انجام شده توسط محققان 
در »مؤسسه آموزش«، رويكرد دولت انگليس در مقابله با افراط گرايي در 
مدارس بر شناسايي نش��انه ها و عالئم افراطي شدن به جاي راهنمايي و 
هدايت كودكان درخصوص چگونگي رد كردن ايده ها و افكار تندروها و 
افراط گرايان متمركز است. كمال حنيف، يكي از اعضاي اين تيم تحقيقاتي 
و سرپرست گروه  از 11 سپتامبر سال 2001  كه اين مطالعه را سفارش 
داده است، گفت: اين براي همه ما يك زنگ هشدار و بيدار باش است. ما 
مي دانيم كه در حال حاضر افراط گرايان به صورت مجازي و رودررو تالش 
مي كنند جوانان را فريب داده و آنها را به جهاني از تنفر و خشونت گرفتار 
كنند. وي افزود: ما بايد از قدرت آموزش براي مبارزه با افراط گرايان و كمك 
به جوانان براي برخاستن و رد كردن افراط گرايي و خشونت استفاده كنيم. 
ما به شفاف سازي بيشتري از جانب دولت براي قرار دادن زماني در برنامه 

درسي براي گفت وگوي صريح و آزاد درباره افراط گرايي نياز داريم. 

روحانیلبنانی:ابتكارحزباهلل
وكمكايران،لبنانرانجاتداد

يك روحان�ي لبناني برجس�ته اهل تس�نن با اش�اره ب�ه بحران 
س�وخت و اينكه دولت و بس�ياري از طرف هاي سياسي لبنان در 
دس�تيابي به راهكاري براي حل اين مش�كل ن�اكام ماندند، گفت 
كه در اين بين، ح�زب اهلل با كمك ايران به داد ملت لبنان رس�يد. 
شيخ العيالني، امام جماعت مسجد الغفران در صيدا در جنوب لبنان 
طي س��خناني درباره بحران س��وخت در كش��ورش گفت: »اين فقط 
حزب اهلل بود كه ابتكار عمل براي تماس با مقامات ايراني را در دس��ت 
گرفت و كشتي هاي سوختي را تأمين كرد كه به سمت لبنان حركت 
كردند اما متأسفانه برخي از سياستمداران لبناني هجمه هاي خود را 
شروع كردند و قبل از اينكه اين كشتي هاي سوخت به لبنان برسد، آن 
را زير سؤال بردند.« به گزارش پايگاه العهد،  العيالني افزود: »ما به همه 
كساني كه به اين قضيه مشكوك هستند، مي گوييم كه كشتي سوخت 
ايران هيچ ربطي به مناقشه ميان ايران و امريكا ندارد، بلكه به نفع لبنان 
و لبناني هاس��ت و كمك مالي حزب اهلل در توزي��ع ميليون ها ليره بين 
خانواده هاي ش��هدا و مجروحان انفجار اخير تانكر سوخت در شهرك 
التليل عكار بهترين گواه توجه حزب اهلل به مل��ت لبنان از هر طايفه و 
مذهبي است.« لبنان همچنان در بحران بي دولتي به سر مي برد. قرار 
بود نجيب ميقاتي، نخست وزير مكلف اين كشور فهرست كابينه خود 
را اوايل شهريور تقديم ميشل عون، رئيس جمهور لبنان كند اما اينطور 
نشد. در فضايي كه شواهد حاكي از اين است كه اختالف درباره اعضاي 
كابينه همچنان به قوت خود باقي است، موضع گيري نبيه بري، رئيس 
پارلمان لبنان نيز حاكي از اين اس��ت كه فعاًل اميدي به تشكيل دولت 
جديد نيست. بري گفته است، در حال حاضر تنها دعا مي تواند براي حل 

و فصل بحران سياسي لبنان كارساز باشد. 

اسراي جهاد اسالمي خطاب به صهيونيست ها:

سلولهايزندانهارابهآتشميكشيم
رژيم صهيونيس�تي در ادامه ناكامي در يافتن شش اسير فلسطيني 
كه از زن�دان جلب�وع گريخته اند، ش�ماري از اعضاي خان�واده آنها 
را دس�تگير كرده است. اس�راي جهاد اس�المي در زندان هاي رژيم 
صهيونيستي نيز در پي افزايش سركوبگري صهيونيست ها، تهديد 
كرده اند سلول هاي زندان هاي صهيونيستي را به آتش خواهند كشيد. 
پنج نفر از اسرايي كه موفق شدند   از زندان فوق امنيتي رژيم صهيونيستي 
بگريزند، عضو جنبش جهاد اسالمي و يك نفر عضو فتح است. از زمان فرار 
اين افراد، صهيونيست ها حمالت وحشيانه اي را عليه اسراي فلسطيني آغاز 
كرده اند. به گزارش شبكه الميادين  اسراي جهاد اسالمي در زندان »النقب« 
در واكنش به اين اقدامات، اعالم كردند قصد دارند از هر سلولي كه اخراج 
مي شوند، آن را به آتش بكشند و هش��دار دادند متفرق كردنشان نه تنها 
هيچ سودي ندارد، بلكه به وخامت اوضاع دامن خواهد زد. اين اسرا از جهاد 
اسالمي خواستند آنها را تحت چتر حمايت رسانه اي، سياسي و بين المللي 
قرار دهند و اين حمالت سركوبگرانه عليه اسرا متوقف شود. اسماعيل هنيه، 
رئيس دفتر سياسي جنبش حماس ضمن تبريك فرار موفقيت آميز اسراي 
قهرمان تأكيد كرد: »آنچه اين قهرمانان اقدام به آن كردند، صفحه جديدي 
از پيروزي هاي ملت فلسطين در نبرد اراده ها مقابل رژيم اشغالگر و غاصب 
باز كرد.« وي ضمن تأكيد بر اهميت حمايت از اين قهرمانان، تصريح كرد كه 
دستاوردها و پيروزي هاي ملت فلسطين در برابر اين رژيم اشغالگر تا آزادي 

كامل اراضي و ملت فلسطين و اسراي فلسطيني ادامه دارد. 
  بگير و ببند صهيونيست ها

اين فرار باعث شده است صهيونيست ها تكاپوي همه جانبه اي را براي مهار 
دامنه اين رسوايي آغاز كنند، از اين رو پس از بازجويي از بيش از 14نگهبان 
زندان، مسئوالن ارشد زندان جلبوع براي بازجويي احضار شده اند و احتمال 
همدستي زندانبان ها با اسراي فلسطيني تحت بررسي قرار دارد. همچنين 
دستگاه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي براي سومين روز متوالي به بازرسي 
و پاكسازي اس��تان جنين ادامه مي دهند. پس از بي  نتيجه ماندن تالش  
دستگاه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي براي يافتن اسراي فراري از زندان 
جلبوع، سحرگاه چهارشنبه 20 گشتي وارد منطقه عرابه شدند و پس از 
ورود ناگهاني به چند خانه از جمله خانه خانواده محمود العارضه، برادر او 
را كه به مدت 20سال در زندان هاي رژيم صهيونيستي تحت بازداشت بود، 
مجدداً بازداشت و شماري از اعضاي خانواده  شش اسير فراري را دستگيري 
كردند. به اين ترتيب، يعقوب نفيعات  پدر مناضل نفيعات، رداد عارضه برادر 
محمود عارضه، باسم قاسم عارضه برادر قاسم عارضه و دكتر نضال عارضه 
سحرگاه ديروز بازداشت شدند و حافظه دوربين هاي خانه  آنها مصادره شده 
است. ش��داد برادر محمود العارضه نيز در محل كارش در منطقه برطعه 
بازداشت شده است. بنابر گزارش عرب4۸، صدها نظامي رژيم صهيونيستي 
مشغول پاكسازي عانين، الطيبه و العرقه در غرب جنين و برطعه، ام دار و 
ظهر العبد شدند. خالد محاجنه از مسئوالن كميته امور اسراي فلسطيني 
معتقد است: اگر اسرا وارد اراضي فلسطيني شوند، تشكيالت خودگردان 
مي تواند با هدف حمايت و جلوگيري از بازداشت مجدد، آنها را بازداشت و 
در داخل زندان هاي خود نگه دارد اما اگر صهيونيست ها، اسراي مذكور را 
بازداشت كنند، آنها را براي تكميل محكوميت شان به زندان بازمي گرداند 
و بازجويي، محاكمه و صدور احكام جديدي كه دست كم اضافه شدن سه 

سال حبس است، در انتظار اين افراد خواهد بود. 

واكنشمحتاطانهجهانبهدولت»طالبشمول«
جامعه بين المللي و ايران از »فراگير« و »همه شمول« نبودن دولت اعالمي طالبان نگران است 

ولي به دولت كابل، واكنشي همراه با احتياط و حزم انديشي نشان داد

سيدعباسحسيني

ادامه  از صفحه اول
  جبه�ه پنجش�ير: غيرقانون�ي اس�ت
 اكثر جريان  هاي داخلي غيرهمس��و با طالبان، به 
خصوص جبهه شكل گرفته در استان پنجشير، به 
تركيب دولت اعالمي طالبان واكنش منفي نشان 
داده اند. جبهه پنجشير در بيانيه اي اعالم كابينه 
دولت جديد را غيرقانوني و نماد بارز دش��مني با 
مردم افغانستان دانست و تأكيد كرد كه به  زودي و 
پس از مشورت با شخصيت هاي سياسي و كادرهاي 
تخصصي، ساختار حكومت انتقالي مردم ساالر و 
پاسخگو را اعالم خواهد كرد. رحمت اهلل نبيل، رئيس 
پيشين امنيت ملي كه عضو جبهه پنجشير است، در 
فيس بوك خود نوشت: »اين كابينه نيست، مدرسه 
حقانيه در اكوره ختك است.« اشاره نبيل به شهر 
اكوره ختك در نزديكی پيش��اور است كه مدرسه 
حقانی در آن قرار دارد و بيشتر رهبران طالبان از 
آن فارغ التحصيل ش��ده اند. عطامحمد نور، ديگر 
عضو جبهه پنجشير نيز گفته كه حكومت طالبان 
در هيچ جاي قانون اساسي كشور جايگاه ندارد و 
فاقد تخصص گرايي محض است. همچنين »احمد 
ولي مسعود« برادر فرمانده سابق جبهه مقاومت 
افغانستان در بيانيه اي جداگانه گفته كه پنجشير 
به صورت كامل سقوط نكرده است. او روز سه شنبه 
در نشستي در سوئيس گفت: »جبهه پنجشير براي 
جنگ آمادگي كامل دارد و طالبان نبايد فكر كند كه 
چون جاده ها را گرفته، كل پنجشير را تصرف كرده 
است، هزاران نيروي محلي در دره پنجشير حضور 

و آمادگي حمله  دارند.«
  امريكا نگران برخي اعضاي دولت

 با وج��ود فراگير نب��ودن دولت اعالم��ي طالبان، 
واكنش هاي بين المللي همراه ب��ا احتياط و البته 

نگراني است؛ »ند پرايس« سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا ابراز نگراني كرده اس��ت كه دولت اعالمي 
طالبان فراگير نيست ولي تأكيد بر نگراني از برخي 
اعضاي دولت طالبان داش��ته كه واشنگتن نگران 
»وابستگي و س��وابق« برخي از آنهاس��ت. ظاهراً 
اشاره ند پرايس به سراج الدين حقاني، وزير كشور 
است كه با ۵ميليون دالر پاداش براي دستگيري 
در ليست افراد تحت تعقيب FBI قرار دارد و گمان 
مي رود دست كم يك امريكايي را گروگان گرفته 
است. به عالوه »مال محمد حسن آخوند« كسي كه 
در فهرست تحريم هاي سازمان ملل قرار دارد نيز 
سرپرست نخست وزيري در دولت جديد افغانستان 
است. چيني ها نيز واكنش��ي مبتني بر پذيرش از 
خود ابراز كرده اند. »وانگ ونبين« سخنگوي وزارت 
خارجه چين در پاس��خ به اين پرسش كه آيا پكن 
دولت جديد اعالم شده توسط طالبان را به رسميت 
خواهد شناخت، گفته است: »چين اهميت زيادي 
به اعالم ايجاد دولت موقت توسط طالبان مي دهد، 
اين اقدام به بيش از سه هفته بي نظمي در افغانستان 
پايان داد و گامي ضروري براي بازگرداندن نظم و 
بازسازي پس از جنگ اس��ت.« وانگ همچنين با 
تأكيد بر اينكه پكن به حاكميت، استقالل و تماميت 
ارضي افغانستان احترام مي گذارد، تلويحاً نشان داد 
انتقاد جدي به دولت اعالمي امارت اسالمي ندارد. 
ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين هم ديروز 
گفت كه روسيه مانند بسياري از كشورها، به دقت 
اقدامات دولت تازه افغانس��تان را زير نظر خواهد 
گرفت، اما تا اين لحظه قصد گفت وگو با آن را ندارد. 
با اين حال »ضمير كابلوف« نماينده ويژه پوتين 
در امور افغانس��تان با اعالم اينكه مسكو دعوتنامه 
طالبان براي شركت در مراسم اعالم دولت جديد 

افغانستان را دريافت كرده و در آن شركت خواهد 
كرد، نشان داد نگراني چنداني از دولت جديد در 

كابل ندارد. 
  س�كوت وزارت خارج�ه، موضع گي�ري 

شمخاني
در ته��ران، وزارت امور خارجه هنوز به تش��كيل 
دولت در كابل واكنش��ي نش��ان ن��داده ولي علي 
شمخاني، دبير شوراي امنيت ملي تلويحاً از فراگير 
نبودن دولت در افغانستان ابراز نگراني كرده است. 
شمخاني در توئيتر نوشت: »بي توجهي به ضرورت 
ايجاد حكومت فراگير، مداخله خارجي و استفاده از 
ابزار نظامي به جاي گفت وگو براي پاسخگويي به 
مطالبات اقوام و گروه هاي اجتماعي، نگراني هاي 
اصلي دوستان مردم افغانستان اس��ت.« او با اين 
حال با تأكيد ب��ر اينكه »اولويت اول افغانس��تان 
ثبات و آرامش است« نش��ان داد تهران محتاطانه 
به تحوالت در همسايه شرقي نگاه مي كند. به اين 
ترتيب، برخي ناظران احتمال مي دهند تهران در 
مراس��م تحليف دولت طالبان در سطحي پايين، 
احتماالً سفير شركت كند. جو بايدن، رئيس جمهور 
امريكا در گفت وگو با رويترز به نحوه برخورد ايران، 
روسيه و چين با طالبان اش��اره كرده و گفته است 
اطمينان دارد اين سه كش��ور به همراه پاكستان، 
دنبال توافق با طالبان هس��تند. بايدن مي گويد: 
»چين با يك مشكل بزرگ مواجه است، بنابراين 
من اطمينان دارم آنها براي رسيدن به يك توافق با 
طالبان تالش خواهند كرد.« به گفته رئيس جمهور 
امريكا، پاكستان، روسيه و ايران نيز به همين شكل 
تالش خواهند كرد: »همه آنها سعي مي كنند اقدام 
بعدي را شناسايي كنند.« ديروز وزير  اطالع رساني 
و سخنگوي دولت پاكستان كه كشورش متهم است 

در جريان حمله به پنجشير، به طالبان كمك نظامي 
كرده، در موضع گيري همراه با تحفظ گفت: »هنوز 
اعالم موض��ع و واكنش به تش��كيل دولت موقت 
توسط طالبان در افغانستان زود است و اسالم آباد 
در حال بررسي  تمامي تحوالت مي باشد.« با اين 
حال، اروپا اعالم كرده كابينه اعالمي طالبان حاكي 
از آن است كه طالبان به وعده هايش عمل نكرده 
است. يك س��خنگوي اتحاديه اروپا كه نام او فاش 
نشده، روز چهارشنبه اعالم كرد: »با تجزيه و تحليل 
اوليه اسامي اعالم شده، اين كابينه از نظر تنوع غني 
قومي و مذهبي افغانستان چنانچه ما اميدوار بوديم 
شاهدش باشيم و طالبان طي هفته هاي گذشته در 

موردش وعده داده بود، كابينه اي فراگير نيست.«
سواي عربس��تان كه دس��ت كم تا لحظه تنظيم 
اين گزارش ترجيح داده س��كوت كن��د، واكنش 
ديگر دولت هاي ذي نفع در تحوالت افغانس��تان 
توأم با احتياط و حزم انديش��ي اس��ت. »لوئيجي 
دي مايو« وزير امور خارجه ايتاليا ديروز گفت كه 
كشورش و اعضاي اتحاديه اروپا موافقت كرده اند 
براي ادامه حمايت از مردم افغانس��تان، طالبان را 
بر اساس اقدامات اين گروه ارزيابي كنند. وزير امور 
خارجه آلمان هم گفته كه برلين اقدامات خود را 
در هماهنگي با امريكا انجام مي دهد و تأكيد كرده 
»آلمان آمادگي دارد كمك هاي بشردوستانه اي را 
از طريق سازمان ملل به افغانستان بفرستد.« هايكو 
ماس گفته اس��ت: »نبايد مردم افغانستان را بابت 
تصاحب قدرت توسط طالبان، مقصر دانست و آنها 
)مردم( مستحق رويگرداني جامعه جهاني نيستند« 
و البته او هم اين را مانند ديگر دولت های اروپايي 
روشن كرده كه »هرگونه اقدامات بيشتر به نحوه 
رفتار طالبان بستگي خواهد داشت«. لولوء الخاطر، 
دس��تيار وزير خارجه قطر كه كش��ورش ميزبان 
گفت وگوهاي طالبان با دولت افغانستان و امريكا 
بوده هم گفته است دوحه در كارهاي طالبان »نوعي 
از عمل گرايي« مي بيند و ب��ه همين دليل نتيجه 
گرفته است كه »بايد منتظر اعمال و رفتارهاي اين 
گروه باشيم تا بتوان قضاوت درستي از عملكرد آنها 
به دست آورد.« رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه هم گفته است: »مشخص نيست اين دولت 
موقت تا چه زماني بر سر قدرت خواهد بود اما آنچه 
ما بايد انجام دهيم، پيگيري دقيق اين روند است.« 
همچنين چوي يانگ سام، سخنگوي وزارت خارجه 
كره جنوبي كه پيش تر گزارش هايي غيررس��مي 
درباره تعامل كش��ورش با طالبان منتش��ر شده، 
گفته كه س��ئول »آماده همكاري با دولت جديد 
افغانستان در صورت رعايت هنجارهاي بين المللي، 
رعايت حقوق اوليه بشر و ممنوعيت پناه دادن به 
تروريست هاست.« كاتس��ونوبو كاتو، دبير كابينه 
ژاپن هم گفت: »ژاپن اقدامات طالبان را به دنبال 
اعالم دولت جديد از نزدي��ك زير نظر دارد.« براي 
سازمان ملل، اما اولويت اول، تضمين امدادرساني 
به افغانستان اس��ت. »مارتين گريفيتس« معاون 
دبير كل سازمان ملل ديروز بدون اشاره به تشكيل 
دولت در كابل گفت: »س��ازمان هاي امدادرسان 
در افغانس��تان نيازمند تضمين هاي��ي از طالبان 

هستند.« 

در پ�ي ادع�اي دبي�ركل آژان�س بين المللي 
انرژي اتمي مبني بر تضعيف فعاليت هاي اين 
سازمان در ايران و تالش براي كشاندن پرونده 
هس�ته اي به ش�وراي حكام، مقامات روسيه 
به غرب هش�دار دادن�د دنب�ال امتيازگيري 
از برج�ام از طري�ق ش�وراي حكام نباش�ند. 
در حالي كه امري��كا و متحدان اروپايي آن تالش 
مي كنند ب��ا متهم كردن ايران به توس��عه برنامه 
هسته اي و ترك ميز مذاكرات هسته اي، فشارها 
به تهران را افزايش دهند، روس ها نسبت به عواقب 
اين تحركات هشدار مي دهند. معاون وزير خارجه 
روس��يه ضمن بيان اينكه با رابرت مالي، نماينده 
امريكا در امور ايران درباره مذاكرات احياي برجام 
رايزني مي كند، گفت: »مس��كو به غرب هشدار 
مي دهد كه به فكر گرفتن امتيازات از اين مسئله 
از جمله از طريق شوراي حكام نباشد.« به گزارش 
خبرگزاري اسپوتنيك، سرگئي ريابكوف با اشاره 
به درز اطالعات آژان��س بين المللي انرژي اتمي 
در خصوص برنامه هسته اي ايران در رسانه هاي 
امريكايي گفت: »ما به همكاران غربي خود نسبت 
به امتيازگيري بيش��تر در زمين��ه تدوين برخي 
فرمول هاي محكوم كننده عليه ايران كه ممكن 
اس��ت در قطعنامه فرضي ش��وراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي گنجانده ش��ود، هش��دار 
مي دهي��م.« وي اف��زود: »مي دانيم ك��ه محافل 
غربي در اين زمينه در حال هماهنگي هس��تند. 
در گفت وگ��وي آتي با رابرت مال��ي، موضع خود 
را بيان خواهيم كرد.« اين ديپلمات روس سپس 
بر لزوم حفظ خويشتنداري و پيگيري مداوم و با 
حوصله سازش تأكيد كرد. وي خواستار ممانعت 
از برخورد احساس��ي نس��بت به احي��اي برجام 
ش��د و گفت: »مصالحه ضرورت دارد و هيچ گونه 
بازنگ��ري در توافقنامه هاي قبل��ي نبايد صورت 
بگيرد.« ريابكوف با بيان اينكه تمركز گفت وگوي 
امروز او با مالي در مسكو بر از سرگيري مذاكرات 
وين براي احياي برجام خواهد بود كه وقفه زيادي 

در آن ايجاد ش��ده، اب��راز امي��دواري كرد طرف 
امريكايي رويكردي متعادل و منطقي را اتخاذ كند 
و با اظهارات و اقدامات خ��ود اوضاع را پيچيده تر 
نكن��د. ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روس��يه 
در س��ازمان هاي بين المللي هم روز چهارشنبه 
در پيامي كه در صفحه توئيتري خود منتشر شد، 
تأكيد كرد: »در جلس��ه روز دوشنبه هفته آينده 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه بر 
موضوع ايران متمركز است، اعضا نبايد تحت هيچ  
شرايطي موجب شوند كه اين جلسه تأثير منفي 
بر چشم انداز مذاكرات وين درباره برجام بگذارد.« 
از سوي ديگر، نماينده ويژه امريكا در امور ايران 
ديروز به مسكو س��فر كرد تا با مقام هاي روسيه 
درباره برنامه هسته اي ايران و ضرورت بازگشت 
دوجانبه به برج��ام گفت وگو كن��د. رابرت مالي 
همچنين قرار است پس از مسكو براي گفت وگو 

درباره برجام به پاريس نيز سفر كند. 
جلسه هفته آينده شوراي حكام درباره ايران در 
حالی برگزار مي شود كه رافائل گروسي، مديركل 

آژانس بين المللي انرژي اتمي سه ش��نبه ش��ب 
مدعي ش��د فعاليت هاي آژانس در ايران به طور 
جدي تضعيف شده است. گروسي در اين گزارش 
مدعي شده است: »من به طور فزاينده اي نگران 
هستم كه مس��ائل مربوط به س��ايت هاي اعالم 
نشده، حل نشده باقي بماند و ايران بايد آنها را هر 
چه سريع تر حل كند.« روزنامه وال استريت ژورنال 
نيز خبر داد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي روز 
سه شنبه در دو گزارش محرمانه اعالم كرده است 
ايران دسترسي بازرسان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به سايت هاي مرتبط هس��ته اي را مسدود 
كرده است و به توسعه فعاليت هاي هسته اي خود 
ادامه مي دهد. بر اس��اس اين گ��زارش، »آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همچنين برآورد كرده كه 
ذخاير اورانيوم 20درصد غني سازي شده ايران به 
۸4/3كيلوگرم رسيده باشد كه سه ماه پيش اين 
ميزان 62/3كيلوگرم بوده است.« آژانس اتمي و 
غرب همواره تالش كرده اند با اتهام زني به ايران و 
غيرصلح آميز خواندن برنامه هسته ای اين كشور، 

فشارهاي بين المللي عليه تهران را افزايش دهند. 
اين بار نيز در آس��تانه مذاكرات احتمالي ايران با 
اعضاي برجام، اين تحركات در دس��تور كار قرار 
گرفته است تا ش��ايد بتوانند امتيازاتي از تهران 
بگيرند. اين درحالي است كه مقامات ايران هشدار 
داده اند اگ��ر غربي ها خ��ارج از چارچوب برجام، 
دنبال امتيازگيري باشند، تيم ايراني ميز مذاكرات 

را ترك خواهد كرد. 
 واكنش ايران به آژانس 

در پي اتهامات بي اساس آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به اي��ران، نماينده ايران در س��ازمان هاي 
بين المللي به اين اتهامات واكنش نش��ان داد. به 
گزارش ف��ارس، كاظم غريب آب��ادي در واكنش 
به انتشار گزارش��ات برجامي و پادماني مديركل 
آژان��س بين المللي انرژي اتمي گف��ت: »تمامي 
فعاليت هاي هسته اي ايران، از جمله غني سازي در 
سطوح مختلف و توليد فلز اورانيوم، در چارچوب 
حقوق هس��ته اي ايران تحت معاهده عدم اشاعه 
ص��ورت مي گيرد و كاماًل همراس��تا ب��ا تعهدات 
پادماني ايران انجام مي شود.« غريب آبادي تأكيد 
كرد: »از آنجا كه س��اير طرف ها به تعهدات خود 
تحت توافق هسته اي در حوزه رفع تحريم عمل 
نكرده اند و سياست اعمال تحريم هاي غيرقانوني و 
يكجانبه امريكا نيز ادامه دارد، هيچ كس نمي تواند 
توقف اين فعاليت ها را در چارچوب اين توافق از 
ايران طلب كند.« وي همچنين از اقدام مديركل 
آژانس در گزارش موضوع مربوط به ثبت داده هاي 
فراتر از پادمان انتقاد كرد و گفت: »اين اقدام فقط 
براي س��ه ماه با آژانس تفاهم ش��ده بود و مبناي 
آن نيز كاماًل سياس��ي بوده اس��ت؛ موضوعي كه 
نه حقي براي آژانس ايج��اد مي كند و نه تكليفي 
براي ايران.« ايران همواره اعالم كرده است برنامه 
هسته اي را در مسير صلح آميز و در چارچوب توافق 
با آژانس ادامه مي دهد اما اين سازمان بين المللي 
تحت فشار غربي ها هر از گاهي گزارش هاي منفي 

عليه برنامه هسته ای كشورمان ارائه مي دهد. 

روسيه خطاب به غرب 

دنبال امتيازگيري از برجام از طريق شوراي حكام نباشيد

نصفامريكاييهاازبرنامهاتمي
كرهشمالينگرانهستند

نظرس�نجي هاي  از  يك�ي  ب�ه  اس�تناد  ب�ا  گزارش�ي  در 
اخي�ر آم�ده اس�ت، تقريب�ًا نيم�ي از م�ردم امري�كا نس�بت 
هس�تند.  نگ�ران  كره ش�مالي  هس�ته اي  برنام�ه  ب�ه 
خبرگزاري آسوشيتدپرس با استناد به نظرسنجي ای كه خودش انجام 
داده، روز چهارش��نبه گزارش داد: حدود نيم��ي از جمهوريخواهان و 
دموكرات ها نسبت به برنامه هسته اي كره ش��مالي نگران هستند و از 
هر 10نفر هفت نفر نس��بت به تهديد حمالت سايبري نگران هستند. 
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: اين نظرسنجي به صورت مشترك با 
»مركز NORC براي تحقيقات روابط عمومي« بين تاريخ 12 تا 16 اوت 
انجام شد و در آن هزارو72۹ فرد بزرگسال در امريكا شركت داشتند. 
اين نظرسنجي نش��ان داد اكثر امريكايي ها بيش��تر نگران تهديداتي 
هس��تند كه توس��ط عامالن داخلي به وجود مي آيد تا تهديداتي كه 
توس��ط عامالن خارجي به وجود مي آيد. در ادامه اي��ن گزارش آمده 
است: براساس اين نظرسنجي، »حدود دو سوم از امريكايي ها مي گويند 
نس��بت به تهديد گروه هاي افراط گرا در داخل امريكا شديداً يا بسيار 
نگران هستند. در مقابل حدود يك دوم از امريكايي ها مي گويند نسبت 
به تهديد شبه نظاميان مستقر در خارج شديداً يا بسيار نگران هستند.« 
نگراني امريكايي ها در حالي اس��ت كه كره ش��مالي در سال هاي اخير 
در عرصه موشكي به توانمندي هاي جديدي دست يافته است و كيم 
جونگ اون، رهبر كره شمالي بارها امريكا را به حمله اتمي تهديد كرده 
است. از س��وي ديگر، وزارت خارجه كره جنوبي اعالم كرد، وانگ يي، 
وزير خارجه چين قرار است در روزهاي آتي در بحبوحه توقف مذاكرات 
اتمي با كره شمالي، به سئول برود و با چونگ ايويي يونگ، وزير خارجه 

كره جنوبي ديدار كند. 

  گزارش  یک


