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  گزارش  2

  خبر

اروپا در تدارک 
توافق با همسایگان افغانستان 

بی ثباتی سیاس�ی و ناامنی های افغانس�تان پس از تسلط طالبان 
ب�ر ای�ن کش�ور، غربی    ه�ا را نگ�ران ک�رده و آنگونه که ش�بکه 
بلومبرگ گزارش داده اتحادیه اروپا ب�ه دنبال یک توافق امنیتی 
ب�ا همس�ایگان افغانس�تان از جمل�ه ایران اس�ت تا ت�اب آوری 
آنه�ا در مقاب�ل خط�رات احتمال�ی در منطق�ه را افزای�ش دهد. 
درحالی که طالبان با تش��کیل کابینه خود به دیگر کشور    ها اطمینان 
داده که دنبال تعامل است، کش��ورهای غربی از بروز حوادث ناگوار در 
افغانستان همچون گذش��ته نگرانی    هایی دارند. ش��بکه بلومبرگ روز 
یک    شنبه طبق سندی که در اختیارش قرار گرفته، گزارش داد: آلمان و 
فرانسه پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا توافقی را با همسایگان افغانستان 
برای افزایش تاب آوری آنها در مقابل خطرات احتمالی در منطقه صورت 
دهد. به نوشته بلومبرگ، این پیشنهاد    ها که با وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا به اشتراک گذاشته شده است، شامل چهار حوزه با حمایت و تعامل 
مشارکت کنندگان می شود؛ امنیت و ثبات، از جمله مسائلی مانند مبارزه 
با تروریسم، حقوق بشر و جلوگیری از خش��ونت افراطی و قاچاق مواد 
مخدر، مهاجرت و جلوگیری از قاچاق انس��ان، حمایت بشردوستانه از 
افغانستان، همکاری اقتصادی و توس��عه، از جمله کاهش فقر، آموزش 
و افزایش فرصت های ش��غلی. بر اساس این س��ند، مشارکت کنندگان 
احتمالی ایران، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و هند 
هس��تند. طبق این گزارش، کش��ورهای دیگری از جمله نروژ، ترکیه، 
امریکا و انگلیس می توانند به عنوان شرکای مالی و فنی حضور داشته 
باشند. همچنین در این سند آمده است: »باید توجه ویژه ای به حضور 
احتمالی روسیه، چین و کشورهای خلیج فارس هم داشت. « پیش تر نیز 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم تشکیل نیروی 
واکنش س��ریع این قاره و همکاری با ایران و کشورهای دیگر همسایه 

افغانستان در امور پناهجویان این کشور اشاره کرده بود. 
کشورهای اروپایی دولت جدید طالبان را به رسمیت نشناخته اند و آن را 
ترکیبی یکدست از اعضای اصلی این گروه می دانند که دیگر جناح های 
سیاسی در آن مش��ارکت ندارند.  وزیر خارجه فرانسه به شدت به طالبان 
حمله و این گروه را دروغگو توصیف کرد. به گ��زارش رویترز، »ژان ایو لو 
دریان«      شنبه شب گفت که گروه طالبان دروغگوست و کشورش هیچ گونه 
ارتباطی با دولت اعالم ش��ده این گروه برقرار نمی کن��د. لودریان قبل از 
سفرش به دوحه برای مذاکره درباره تخلیه برخی شهروندان از افغانستان 
به ش��بکه فرانس5 گفت:»آنها )طالبان( گفتند که به برخی خارجی    ها و 
افغانستانی    ها اجازه می دهند که در آزادی تمام خارج شوند و دم از دولت 
فراگیر و نماینده همه مردم افغانستان زدند اما دروغ می گویند. « وی افزود: » 
فرانسه حاضر نیست طالبان را به رسمیت بشناسد یا هرگونه ارتباطی با این 
دولت برقرار کند. طالبان باید در عمل کاری کند. همه چیز به خودشان 
ارتباط دارد. « فرانسه نزدیک به 3 هزار نفر را از افغانستان خارج کرد و با 
طالبان مذاکراتی انجام داد تا بتواند افراد دیگری را نیز خارج کند. در همین 
حال، وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که هنوز تعداد اندکی از شهروندان 
فرانسه و چند صد شهروند افغانستانی که با فرانسه در ارتباط هستند در 

افغانستان حضور دارند. 
از سوی دیگر، لئون پانه تا، وزیر دفاع سابق امریکا ضمن تأکید بر اینکه 
طالبانی که ماه گذشته زمام امور افغانستان را برعهده گرفت، نسبت به 
آخرین باری که بر این کشور حکومت کرده بود تغییری نکرده است، 
گفت: »به نظر من، طالبانی که در حال حاضر زمام امور افغانستان را در 
دست دارد، درست همانند همان طالبانی است که در تاریخ ۱۱ سپتامبر 
سال ۲۰۰۱ کنترل افغانستان را برعهده داشت و این مسئله با انتصاب 
تندرو    ها در پست های دولتی، انتصاب افرادی که در ۱۱ سپتامبر نیز در 
رأس قدرت بودند و همچنین انتصاب حقانی، یک تروریست جهانی به 
عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی کاماًل ثابت شد.«  به گزارش 
پایگاه »هیل«، پانه تا در پاسخ به این س��ؤال که آیا انتظار دارد طالبان 
برای القاعده پناهگاهی امن فراهم کند و ب��ه اهداف این گروه پر و بال 
دهد، به طور جدی هشدار داد و گفت:» امریکا باید برای حمالت آتی 
آماده شود. « اظهارات پانه تا برای حمله مجدد به افغانستان، درحالی 
اس��ت که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا هرگونه بازگشت مجدد به 
افغانستان را رد می کند. بایدن      ش��نبه شب در سخنانی با ادعای اینکه 
ممکن است سازمان تروریستی القاعده به افغانستان بازگردد، اذعان 
کرد که واشنگتن دیگر نمی تواند به هر جایی که القاعده در آن حضور 

دارد، لشکرکشی کند. 
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 حضور هزاران جدایی طلب کاتاالن در خیابان های بارسلون
هزاران جدایی طلب کاتاالن در اولین تجمع گسترده خود از زمان شروع 
همه گیری کرونا، روز         ش��نبه پیش از برگزاری مذاک��رات آتی با دولت 
اسپانیا به خیابان های بارسلون آمدند. به گزارش »یورونیوز«، معترضان 
در حالی که ماسک بر صورت داشتند در مرکز شهر بارسلون پرچم های 
خود را به اهتزاز درآوردند و پیراهن های��ی منقوش با پیام های خود بر 
تن کردند. این تجمع در حالی برگزار ش��د که برای برگزاری نشست 
نمایندگان کاتالونیا و دولت مرکزی هنوز تاریخی مشخص نشده، اما 
قرار است به زودی برگزار شود. دومین نشست بین طرفین قرار است 
راه حلی برای رفع بحران سیاسی از زمان ناکامی جدایی طلبان کاتالونیا 
در سال ۲۰۱7 بیابد. امید       ها در حل س��ریع بحران بسیار پایین است، 
زیرا جدایی طلبان کاتاالن خواس��تار برگزاری همه پرسی قانونی برای 
استقالل هستند. دولت مرکزی می گوید رأی گیری برای بهبود روابط 

منطقه شمال شرقی با بقیه اسپانیا باید باشد. 
-----------------------------------------------------
  مرکل: به امریکا گفته ایم از »نورد استریم ۲ « حمایت می کنیم

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اعالم کرد، آلمان به امریکا گفته است که از 
پروژه »نورد استریم ۲ « حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری »تاس«، 
آنگال مرکل که برای دیدار با مقام های لهستانی به ورشو رفته است، در 
یک کنفرانس خبری مشترک با نخست  وزیر لهستان درباره پروژه خط 
لوله انتقال گاز روسیه به برخی کشورهای اروپایی و آلمان اظهارنظر و 
بار دیگر حمایت خود و دولت فدرال آلمان را از ای��ن پروژه اعالم کرد. 
صدراعظم آلمان در ش��رایطی از این خط لوله انتقال گاز حمایت کرده 
که مقام های امریکایی بار       ها علیه این پروژه موضع گرفته  اند. مرکل در 
کنفرانس خبری با نخست وزیر لهستان گفت: »ما روی روابط و پیوندهای 
انرژی هم تمرکز کردیم، در موضوع مرتبط با نورد استریم ۲ من یک بار 
دیگر به طور شفاف اعالم کردم که این موضوع که اوکراین همچنان یک 

کشور ترانزیت و محل انتقال گاز روسیه بماند، مایه نگرانی است.«
-----------------------------------------------------
  اردوغان: ترکیه در همه مسائل منطقه حرف برای گفتن دارد

رئیس جمهور ترکیه  در سخنرانی بیست و ششمین کنفرانس عمومی 
انجمن بازرگانان و صنعتگران مس��تقل ترکیه که         شنبه در استانبول 
برگزار شد  گفت که ترکیه با قدرت نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خود 
در همه مسائل منطقه حرفی برای گفتن دارد.   به گزارش آناتولی، رجب 
طیب اردوغان گفت : » نفوذ ترکیه در سراسر منطقه، از سوریه تا لیبی 
و از مدیترانه تا قفقاز قابل مشاهده است و با قدرت نظامی، دیپلماتیک 
و اقتصادی خود در همه مس��ائل منطقه حرفی برای گفتن دارد.«  وی 
تأکید کرد که کشورش » به رغم همه موانع در صنایع دفاعی و فناوری 
پیشرفت های بزرگی داش��ته و محصوالت ترکیه ای مورد توجه جهان 
قرار گرفته اس��ت. « وی ادامه داد: » ترکیه پهپادهای خود را به سالح 
مجهز کرده و این نوع سالح       ها موقعیت ترکیه را در رتبه بندی جهانی 

باال برده است.«

مقر موساد در اربیل هدف قرار گرفت
مقر س�ازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی)موس�اد( در فرودگاه 
اربیل در منطقه کردستان عراق یک    شنبه شب هدف قرار گرفت. 
فرودگاه اربیل      شنبه شب هدف حمله پهپادهای ناشناسی قرار گرفت 
که ائتالف امریکا این حمله را تأیید کرده و گفته که در این حمله از دو 
پهپاد استفاده شده است. با این حال، خبرنگار شبکه »کردستان۲۴ « 
از ق��ول منابع امنیتی اربیل گ��زارش کرد حداقل س��ه پهپاد به محل 
اس��تقرار نیروهای ائتالف امریکایی در فرودگاه اربی��ل حمله کردند. 
ائتالف امریکا از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده است. 
منبعی در نیروهای ائتالف امریکایی نیز به شبکه کردستان۲۴ گفت: 
»فرودگاه اربیل هدف حمل��ه پهپادی قرار گرفت، س��امانه پدافندی 
»سی.آر.اِی.اِم« فعال شد اما معلوم نیس��ت که پهپاد به هدف خورده 
یا نه. نیروهای امنیتی هنوز در حال بررس��ی حادثه هس��تند«. با این 
حال، ش��بکه المیادین دیروز به نق��ل از منابع آگاه گ��زارش کرد که 
در حمله یک    ش��نبه ش��ب به فرودگاه بین المللی اربیل در کردستان 
عراق، مقر متعلق به موس��اد هدف قرار گرفته است. این منابع گفتند:  
»مقری که هدف قرار گرفته، النه جاسوسی موساد بوده که با پهپاد    ها 
و موشک های کاتیوش��ا هدف قرار گرفت«. رسانه های کردی از حمله 
راکتی به پایگاه نظامیان امریکایی در اربیل با چهار راکت خبر داده بودند 
و شاهدان عینی هم گفتند که صدای شش انفجار در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی اربیل شنیده شده است. بعد از این حمله، آژیرهای هشدار 
در بال نظامی فرودگاه و محل استقرار نظامیان امریکایی فعال شده و 
دود از آن منطقه به هوا برخاسته است. همزمان، تروریست های داعش 
بامداد روز یک شنبه با یورش به یک مقر پلیس فدرال عراق در منطقه 
»داقوق « در استان کرکوک، س��ه نیروی نظامی را کشتند. به نوشته 
وبگاه روداوونت، »علی حسین« فرمانده محور شمال حشدالشعبی در 
این باره گفت که این حمله در نیمه شب رخ داد و پس از حمله نیروهای 
حشدالشعبی که در همان منطقه مس��تقر بودند به سرعت وارد عمل 
شده و ورودی و خروجی های منطقه را مس��دود کردند. یک منبع در 
پلیس فدرال نیز گفت که تروریس��ت های داعش با سالح تک تیرانداز 
نیروهای تیپ ۲۰ لشکر پنجم پلیس فدرال را هدف قرار دادند که دو 
تن از نیرو    ها همان لحظه کشته شدند و یک نفر دیگر نیز پس از انتقال 

به بیمارستان جان داد. 

حماس دورنمای جدید ترسیم کرد

توافق برای تبادل اسرا
فقط در صورت گنجاندن نام »4 اسیر «

در فضای متشنج میان صهیونیست    ها و فلسطینیان و در شرایطی 
که چهار نفر از ش�ش اس�یر فراری از زن�دان ف�وق امنیتی رژیم 
صهیونیس�تی دوباره بازداش�ت ش�ده اند، حماس تأکید دارد که 
باید در توافق آتی برای آزادی اس�را، نام این چه�ار نفر گنجانده 
ش�ود، در غیر این صورت هی�چ توافقی ص�ورت نخواهد گرفت. 
رسانه های فلسطینی و صهیونیستی بامداد یک    شنبه از شنیده شدن 
صدای انفجاری مهیب در نوار غزه خب��ر دادند. گزارش    ها حاکی از آن 
اس��ت که یک پایگاه متعلق به حماس در مرکز ن��وار غزه هدف حمله 
هواپیمای بدون سرنشین صهیونیست     ها قرار گرفته است. فرار شش 
عضو گروه جهاد اسالمی و فتح از زندان فوق امنیتی جلبوع همانطور 
که مانند زلزله، ارکان امنیتی رژیم صهیونیستی را به لرزه درآورد باعث 
شد گروه های فلسطینی با مغتنم شمردن این افتخار، از موضع قدرت با 
طرف صهیونیست سخن بگویند. حاال و در شرایطی که صهیونیست    ها 
س��عی دارند از دس��تگیری چهار نفر از زندانیان بهره ب��رداری کنند، 
گردان های عزالدین القس��ام، ش��اخه نظامی حماس، تأکید دارند که 
بدون گنجاندن اس��امی این قهرمانان، هیچ گونه قرارداد تبادل اسرا را 
با صهیونیس��ت    ها امضا نخواهد کرد. فوزی برهوم، سخنگوی رسمی 
حماس در این مورد گفت: »این گروه خواهان عقد قرارداد تبادل اسرا 
با اسرائیل با حضور چهره های قهرمان مقاومت فلسطین در آن است. 
این اسرا مجد و عظمتی برای فلسطین، مردم و مقاومت قهرمانانه آنها 
خلق کردند.«  ابوعبیده، سخنگوی گردان های القسام هم تأکید دارد: 
»بازداشت دوباره این اسرا، واقعیت اقدام درخشان آنها و ننگ و خواری 
و عار نهادهای امنیتی اس��رائیل را نخواهد پوشاند و این افراد به زودی 
ولی این بار در روی زمین طعم آزادی را خواهند چش��ید.« وی گفت: 
»تصمیم فرماندهان القسام این است که قرارداد آتی تبادل اسرا بدون 
حضور این افراد صورت نخواهد گرفت.«  وی تأکید کرد که هیچ قرارداد 
مبادله اس��رایی که شامل آزادی چهار اس��یر بازداشت شده نباشد، به 
امضا نخواهد رسید. محمد المدهون یکی از رهبران حماس هم گفت 
که اسرای تونل آزادی در جریان قرارداد وفاداری با آزادگان ۲ )قرارداد 
مبادله اسرا( آزاد خواهند شد. وی از ملت فلسطین خواست به اخبار و 
شایعه    هایی که دشمن صهیونیستی با هدف ایجاد تفرقه در میان آنان 

منتشر می کند، توجهی نکنند. 
 زنجیره ای از اشتباهات در رژیم صهیونیستی

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، فرار اسرا از زندان را نشانه 
زنجیره بزرگی از اش��تباهات و ناکامی های پیاپی دانس��ت و گفت که 
برخی نهادهای اسرائیل در سال های اخیر فروپاشیده است. او گفت که 
بخش زندان     ها در اسرائیل با مشکالت بزرگ و روشنی مواجه است و 
افزود که با کسانی که در این حادثه کوتاهی کرده اند به شدت برخورد 
خواهد کرد. وی افزود که اسرائیل در سال های گذشته، یعنی در دوره 
زمامداری بنیامین نتانیاهو، گرفتار مش��کالت بس��یار سختی شد و 
بسیاری از نهادهایش در وضعیت فروپاشی هستند. شبکه تلویزیونی 
العالم اعالم کرد که آنچه هنگام عملیات بازداش��ت مجدد چهار اسیر 
فلسطینی انجام شد، فقط تبلیغات امنیتی رژیم صهیونیستی با هدف 
سرپوش گذاشتن روی شکست امنیتی این رژیم بود که این تبلیغات 

پنج روز پیاپی طول کشید. 
مصطفی البرغوثی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطینی گفت: »بازداشت 
این اسیران بر بزرگی کاری که کرده اند هیچ تأثیری نخواهد گذاشت 
و بر این حقیقت که س��امانه امنیتی اس��رائیل شکست سهمگینی 
خورده اس��ت نیز تأثیری نخواهد گذاش��ت. این اس��یران قهرمان 
همچنان در حال نب��رد قهرمانانه علیه رژیم صهیونیس��تی و ارتش 
و س��امانه امنیتی اش هس��تند که در جلوگیری از خالصی اسیران 
شکس��ت خورد.«  جهاد حرب، نویس��نده و تحلیلگر سیاس��ی نیز 
معتقد است: »این بازداشت یک پیروزی برای مجموعه امنیتی رژیم 
صهیونیستی نیست بلکه نشانگر بی برنامگی است، ضمن آنکه اسیرانی 
که توانستند از زندان خالص شوند مورد حمایت فلسطینیان هستند، 
اما حمایت     ها از آنها از نظر مادی و لجس��تیکی برای خروج از بحران 
حضورشان در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ فلس��طین و از زیر چتر سامانه 

امنیتی صهیونیست ها، کافی نبود.«

دولت جدید ایران اولین گام حسن نیت را برداشت، ولی برای شروع پروسه وین، منتظر پاسخ به اولین گام خواهد ماند

ایران مشتش را برای آژانس باز نکرد

مدی�رکل آژانس    گزارش  یک
بین المللی انرژی 
اتمی در اولین هفته های ش�روع به کار دولت 
ابراهیم رئیس�ی، با ایران به یک توافق جدید 
رسید؛ توافقی که نشان دهنده حسن نیت ایران 
در مذاکرات هس�ته ای اس�ت. برخی منابع از 
تجدیدنظر ایران در منع دسترس�ی آژانس به 
تصاویر دوربین های نظارتی خبر داده اند ولی 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که توافق 
انجام شده صرفاً » بر سر جایگزینی کارت های 
حافظه دوربین ه�ای آژانس« ب�وده و حافظه 
دوربین ها، پلمب ش�ده در تهران خواهد ماند. 

به گزارش »جوان«، محمد اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی بعد از دو س��اعت مذاکره ب��ا رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در تهران، به یک توافق موقت با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دست پیدا کرد که البته همین توافق 
باعث شد گروسی با خوشحالی تهران را ترک کند. 
پیش از این، مناب��ع غربی گفته بودن��د که ایران 
پذیرفته به آژانس اجازه دسترس��ی به تجهیزات 
نظارتی در سایت های هسته ای را بدهد و همچنین 
در خصوص فعالیت های هسته ای و منشأ اورانیوم 
پیدا شده در س��ایت های اعالم نش��ده با آژانس 
همکاری کند ولی محمد اسالمی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران پس از مذاکرات با گروسی گفت 

که ایران اجازه می دهد این سازمان اقداماتی برای 
دوربین های نظارتی در س��ایت های هس��ته ای 
ایران انجام دهد. محمد اسالمی گفت: » ما بر سر 
جایگزینی کارت های حافظه دوربین های آژانس 
توافق کردیم.«  اسالمی توضیح داد:» قرار شد تیم 
فنی مربوط بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند 
اقداماتی را که باید، برای دوربین     ها به لحاظ فنی 
انجام بدهند و کارت های حافظه، طبق روالی که 
طبق پادمان اس��ت و در ایران نگهداری و پلمب 
می شود همان جا کارت های قدیمی را پلمب کنند 
و کارت های جدید حافظ��ه را در دوربین      ها نصب 
کنند.«  او گفته که این توافق طبق »روال جاری و 
طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است.«  همانطور 
که یک مقام آگاه به پرس تی وی گفته توافق انجام 
شده به معنی آن نیست که » تغییری در ممانعت 
از دسترس��ی آژانس بین المللی ان��رژی اتمی به 
اطالعات دوربین های نصب ش��ده در سایت های 
هسته ای ایران«  اعمال می شود. تا پیش از تعدیل 
تعهدات فراپادمانی ای��ران، آژانس به طور آنالین 
به دوربین های نظارتی در تأسیس��ات هسته ای 
ایران دسترسی داشت ولی بعد از کاهش تعهدات 
فراپادمانی، ایران دسترس��ی آنالی��ن آژانس به 
دوربین     ها را قطع و در عوض، دوربین های نظارتی، 
اطالعات را ضبط می کرد و اطالعات ضبط شده در 
ایران نگهداری      می شد. علی اکبر صالحی، رئیس 
وقت سازمان انرژی اتمی، اسفندماه ۱3۹۹ گفته 

بود آژانس تا سه ماه حق دسترسی به دوربین های 
نظارت��ی را ندارد و اگ��ر تحریم      ها لغو نش��ود این 
اطالع��ات پاک ش��ده و می گویی��م دوربین      ها را 
بردارند. با این حال، خرداد ماه ۱۴۰۰،توافق ایران 
با آژانس مجدداً تمدید ش��د و ای��ران قبول کرد 
اطالع��ات دوربین     ها را پاک نکند. ب��ا پایان زمان 
توافق، ایران می توانست در سایه بی تعهدی طرف 
غربی، اطالعات دوربین     ها را پاک کند، ولی برای 
حفظ فضای مذاکراتی، از ای��ن کار اجتناب کرد. 
با توافق دیروز، دسترس��ی آژانس به دوربین     ها به 
صورت آنالین نخواهد بود، ولی کارشناسان آژانس 
اجازه پی��دا می کنند حافظه     های��ی جدید، روی 
دوربین های آژانس نصب کنن��د و به این ترتیب 
اطالعات به صورت غیرآنالین روی این حافظه     ها 
ثبت می ش��ود. با این حال، همانط��ور که رئیس 
سازمان انرژی اتمی گفته، حافظه های قبلی »در 

ایران نگهداری و پلمب می شود.«
 خوشحالی زایدالوصف گروسی

در حال��ی که تا همین س��ه روز قب��ل، خبرنگار 
وال اس��تریت ژورنال از قصد امریکا و کشورهای 
اروپایی ب��رای یک قطعنامه جدید در نشس��ت 
شورای حکام که از امروز در وین شروع می شود 
خبر داده بودند، هم ایران و هم آژانس ، از توافق 
روز یک     شنبه راضی به نظر می رسند و البته در این 
بین آژانس، با وجود اینکه نتوانسته دوربین های 
خود را از حالت آفالین در آورد، راضی تر از طرف 

ایرانی است. از تصاویر و اظهارات رافائل گروسی، 
می توان دریافت که او خوشحالی خود را از توافق 
مخفی نمی کند. گروسی گفت:» خیلی خوشحالم 
که گفت وگوهای ما نتیجه س��ازنده برای ادامه 
فعالیت ه��ای فنی آژان��س در تهران داش��ت و 
این یک گارانتی برای آژانس اس��ت.«  گروس��ی 
با اع��الم اینک��ه در کمتر از دو هفت��ه کنفرانس 
عمومی در وین برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 
»خیلی خوشحال شدم از اینکه شنیدم اسالمی 
سرپرس��ت هیئت اعزامی به وی��ن خواهد بود و 
ادامه مذاکرات در دفتر من در وین برگزار خواهد 
شد.«  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با بیان 
اینکه »مذاکرات خوب و سازنده ای « انجام شد، 
گفت: »روح  حاکم بر مذاکرات ایجاد فرصت برای 
توسعه تعامالت و همکاری      ها بود، مسائل میان 
دو طرف فنی است و مس��ائل سیاسی جایگاهی 
ندارد.«  او همچنین تأکید کرد: »برای ایران آنچه 
حائز اهمیت است، اعتمادس��ازی است و اینکه 
اعتماد متقابل بین ایران و آژانس وجود داش��ته 
باش��د و آژانس طبق توافق در جهت پیش��برد 
برنامه های هس��ته ای ایران نقش مؤثرتری ایفا 
کند و به پیشرفت فناوری هسته ای ایران کمک 
کند.«  تل آویو در این بین نتوانست نگرانی خود 
را از توافق جدید ابراز نکند. بن��ی گانتس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانسی در تل آویو 
مدعی شد »زمان عمل فرا رسیده « و در ادامه از 
اعضای برجام خواس��ت تحریم      ها را اعمال کنند 
و افزود: »بیانیه های مش��ترک کافی نیس��ت.« 
او گفت قدرت های جهانی ک��ه به دنبال تجدید 
گفت وگو های هسته ای با ایران هستند باید علیه 
آن تحریم اعمال کنند تا این کش��ور را به سمت 

رسیدن به توافق سوق دهند. 
 تهران منتظر پاسخ...  

تا اینجای کار ایران یک گام دیگر با حس��ن نیت، 
البته در دولتی جدید برداشته است.  غروب دیروز 
انریکه مورا معاون کمیس��یونر سیاست خارجی 
اروپا از توافق ایران و آژانس استقبال کرد. میخائیل 
اولیانوف نماینده روسیه هم گفته که توافق دیروز 
از جهت سفر دوباره گروسی به تهران  که در آینده  
نزدیک انجام می شود، اهمیت دارد. رابرت مالی، 
نماینده امریکا در امور ایران، روز شنبه، به فاصله 
یک روز قبل از توافق ته��ران با آژانس، در توئیتی 
نوش��ته بود که تازه مجموعه ای از نشس��ت های 
س��ازنده را در پاریس با همکاران اتحادیه اروپا و 
سه کشور اروپایی در مورد آینده مذاکرات برجام 
و اهمیت بازگشت سریع به اجرای متقابل به پایان 
رساندیم. این توئیت نشان می داد که واشنگتن از 
قبل از توافق روز گذشته مطلع بوده است. با این 
حال، دولت جدید در تهران که بر »نتایج ملموس « 
در مذاکرات اصرار دارد، احتماالً منتظر خواهد ماند 
تا انعکاس اولین گام حسن نیت خود را مشاهد کند 

و بعد وارد پروسه مذکراتی در وین خواهد شد. 

دول�ت دموک�رات امری�کا، اگرچ�ه باالخره 
بخشی از اسناد مربوط به حمالت تروریستی 
11 س�پتامبر را منتشر کرده اس�ت اما طوری 
ب�ا محافظ�ه کاری ای�ن افش�اگری را انج�ام 
داده ت�ا اش�اره مس�تقیمی ب�ه ن�ام خاندان 
س�عودی نش�ود و ب�ه ای�ن ترتی�ب رابط�ه 
میان ری�اض - واش�نگتن هم آس�یب نبیند. 
 س��عودی     ها می گوین��د ک��ه هی��چ نقش��ی در 
هواپیما ربایی ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱ ندارند. با این 
حال، خانواده های قربانی��ان این حمالت چنین 
ادعای��ی را باور ندارن��د و از دول��ت امریکا و طی 
نامه ای برای میشل هوروویتز بازرس کل وزارت 
دادگستری امریکا درخواست کرده اند که درباره 
احتمال دروغگویی و پنهانکاری اف بی آی یا از بین 
بردن شواهد مربوط به دس��ت داشتن عربستان 
سعودی در این حمالت و هواپیماربایان تحقیق 
کند. در گ��زارش جدی��د  اداره تحقیقات فدرال 
امریکا )اف بی آی(، اگرچه به نقش اتباع سعودی 
اشاره شده اما نامی از چهره های خاندان سلطنتی 
به چش��م نمی خورد. اف بی آی سرانجام، بخشی 
از اس��ناد مربوط به س��ال ۲۰۱6 درباره حمالت 
۱۱ س��پتامبر را که ب��ه تازگی بنابر دس��تور جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا از حالت طبقه بندی 

خارج ش��ده، دیروز منتش��ر کرد. در این بخش، 
جزئیات کار اف بی آی برای تحقیق درباره حمایت 
لجستیکی ارائه ش��ده که گفته می شود به نقش 
یک مقام کنسولی و یک مأمور اطالعاتی سعودی 
در لس آنجل��س در کم��ک به حداق��ل دو نفر از 
افرادی که ۱۱ سپتامبر هواپیما     ها را ربوده بودند، 

می پردازد. همچنین در این گزارش، به چندین 
ارتباط و شهادت شهود اشاره شده که باعث شد 
اف بی آی به عمر البیومی که ظاهراً دانش��جوی 
سعودی در لس آنجلس بود اما اف بی آی مظنون 
بود که مأمور اطالعات سعودی باشد، شک کند. 
در این سند به نقش پر رنگ وی در ارائه کمک های 

مسافرتی، اقامت و تأمین مالی برای کمک به دو 
هواپیماربا پرداخته شده است. فیصل بن فرحان، 
وزیر خارجه سعودی دیروز مدعی شد که ریاض       
بار     ها خواستار افشای همه اس��ناد مربوط به ۱۱ 
سپتامبر بوده است و گفت: »تمامی اسناد امریکا 
نشان می دهند که عربستان سعودی در این حمله 
تروریستی دست نداشته است.« وزیر سعودی در 
ش��رایطی چنین ادعا     هایی را مطرح می کند که 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس پیش تر اعالم کرده 
بود که شکوائیه ای که به نقش عربستان سعودی 
در حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره دارد، در سال میالدی 
جاری پیش��رفت قابل توجهی در دادگاه داشته و 
مقام های سابق این کشور به سؤاالت دادستانی 
پاس��خ دادند. در دولت قبلی امری��کا، ویلیام بار، 
دادستان کل امریکا و ریچارد گرنل، سرپرست نهاد 
اداره کننده اطالعات ملی امریکا، به بهانه مسائل 
امنیت ملی از ارائه اسناد مرتبط با دست داشتن 
ریاض در وقایع ۱۱ سپتامبر خودداری می کردند. 
شبکه امریکایی سی ان ان نیز گزارش داده بود که 
مدیر اطالعات ملی این کشور شخصاً در پرونده 
شکایت ولیعهد س��عودی علیه یکی از مقام های 
اطالعاتی سابق ریاض مداخله کرده تا مانع انتشار 

اطالعات حساس شود. 

وزیر جنگ رژی�م صهیونیس�تی گفت ک�ه ای�ران پهپادهای 
دقی�ق و ویرانگ�ری دارد و همزمان ادع�ا کرد که ای�ران یک 
پایگاه آموزشی پیش�رفته پهپادی در کاشان دایر کرده است. 
به گزارش فارس، »بنی گانتس « روز یک      ش��نبه طی سخنرانی در 
یک کنفرانس موسوم به »سیاست مبارزه با تروریسم « بدون ارائه 
سندی مدعی شد که ایران یک پایگاه آموزشی پهپادی پیشرفته در 
کاشان واقع در استان اصفهان دارد و گروه های مقاومت را در آنجا 
آموزش می دهد. به نوشته عرب۴۸،گانتس در این سخنرانی که در 
دانشگاه »رایخمان « در ش��هر »هرتزلیا« انجام داد، گفت: »یکی از 
ابزارهای مهمی که ایران آن را توسعه داده، پهپاد      ها هستند و ایران 
اخیراً در پایگاهی در کاشان ش��روع به آموزش چگونگی ساخت و 
عملیاتی کردن پهپاد      ها به گروه های مسلح کرده است. «وزیر جنگ 
صهیونیستی افزود: »ما در حال سخن گفتن درباره پهپادهای بسیار 

دقیق و ویرانگر هس��تیم. این پهپاد      ها همچون موش��ک بالستیک 
یا جنگنده       ها می توانند هزاران کیلومت��ر را بپیمایند. ایرانی       ها این 
پهپاد      ها را س��اخته و به نمایندگان خود که با نیروی هوایی س��پاه 

پاسداران و نیروی قدس هماهنگ هستند، تحویل می دهند.« بنی 
گانتس همچنین ادعا کرد که حوثی های یم��ن دهها فروند از این 
پهپاد      ها را به دست آورده اند و گروه های حماس و جهاد اسالمی نیز 
به دانش چگونگی عملیاتی کردن این پهپاد      ها دست یافته اند. این 
ادعا در حالی است که ارتش یمن بار      ها بر بومی بودن پهپادهای خود 
تأکید کرده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای 
خود به برنامه هسته ای ایران پرداخت و بار دیگر همان جمله تکراری 
دیگر مقامات این رژیم را به زبان آورد و مدعی شد که ایران بیش از 
هر زمان دیگری به ساخت بمب هس��ته  ای نزدیک شده است. او از 
کشورهای۱+5 خواست تحریم های همیشگی علیه ایران وضع کنند 
و دست از بیانیه دادن بکشند. مقامات صهیونیستی بیش از ۱۰ سال 
است که هر روز ادعا می کنند ایران تا شش ماه الی یک سال آینده به 

بمب هسته ای دست خواهد یافت. 

قطره چکانی امریکا درباره نقش سعودی      در 11 سپتامبر

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: پهپادهای ایرانی دقیق و ویرانگر هستند
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