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  گزارش  2

تل آویو به  خواسته  اسرای فلسطینی
تن داد 

اسرای وابسته به جنبش جهاد اسالمی فلسطین که به مدت ۹ روز 
در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده بودند، 
حرف خود را به کرسی نشاندند و به دنبال پذیرش خواسته های شان 
از س�وی صهیونیس�ت ها، ب�ه اعتص�اب خ�ود پای�ان دادن�د. 
رژیم صهیونیس��تی که در ماه های اخیر محدودیت ه��ای زیادی علیه 
اسرای فلسطینی در زندان های این رژیم اعمال کرده بود، سرانجام در 
مقابل اراده فلس��طینی      ها کوتاه آمد و با خواسته های آنها موافقت کرد. 
به گزارش شبکه المیادین، هیئت عالی مربوط به اسرای جهاد اسالمی 
فلسطین جمعه شب در بیانیه ای ضمن ذکر جزئیات مذاکرات میان اسرا 
و مقامات اداره زندان های رژیم صهیونیس��تی گفت :»پس از به توافق 
رسیدن طرفین در مذاکرات طوالنی ، اسرا به اعتصاب غذای خود پایان 
دادند. « منابع فلسطینی با اشاره به اعتصاب غذای دهها اسیر فلسطینی 
وابسته به جهاد اسالمی جزئیات توافق میان کمیته عالی اسرای جنبش 
جهاد اسالمی و اداره امور زندان های رژیم اشغالگر را افشا و تأکید کرد 
که این توافق بعد از یک جلسه گفت وگوی طوالنی با اداره امور زندان      ها 
صورت گرفت. این منابع گفتند که کمیته عالی اس��رای جنبش جهاد 
اسالمی به ریاست زید بسیس��ی، برگزاری این جلس��ه گفت وگو را بر 
اداره امور زندان      ها تحمی��ل کرد. این منابع تأکی��د کردند که جنبش 
جهاد اس��المی در جریان گفت وگو      ها پیامی تهدید  آمیز فرستاد مبنی 
بر اینکه اجازه نمی دهد زمان اعتصاب      ها طوالنی شود. طبق این توافق،  
»باید حق و حقوق اسرای فلسطینی جهاد اسالمی به طور کامل رعایت 
شود و زندانیان از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شوند، انجمن       ها و 
صنف های مرتبط با آنان نیز به کار خود ادامه داده و فعالیت خود را از سر 
گیرند. « به گزارش روزنامه القدس العربی، این مذاکرات و اعتصاب غذای 
فلسطینی       ها در حالی انجام       می شد که جنبش جهاد اسالمی برای مقابله 
با هرگونه اتفاقی در این مورد در حالت آماده باش قرار داشت، که این خود 
در دستیابی زندانیان به خواسته های شان بسیار مؤثر بود. بیش از ۲۵۰ 
اسیر جنبش جهاد اسالمی فلسطین از ۱۳ اکتبر در اعتراض به اقدامات 
ظالمانه مأموران زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند. صهیونیست       ها 
پس از فرار موفقیت آمیز شش اسیر فلسطینی از زندان »جلبوع« در تاریخ 
ششم سپتامبر که پنج تن از آنها از اعضای جهاد اسالمی بودند، اقدامات 
سختگیرانه و ظالمانه ای علیه زندانیان این جنبش فلسطینی آغاز کرده 
بودند که این موضوع با واکنش و اعتصاب غذای گسترده زندانیان مواجه 
شده بود. با وجود تحمیل خواسته های اسرای فلسطینی برای پایان دادن 
به اعتصاب غذا، باشگاه اسرای فلسطینی روز  شنبه طی بیانیه ای اعالم 
کرد که شش نفر از اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل در اعتراض 
به بازداشت های اداری به اعتصاب غذا ادامه می دهند. به گزارش پایگاه 
خبری فلسطین الیوم، بر اساس این بیانیه، کاید الفسفوس از ۱۰۲ روز 
و مقداد القواسمه از 9۵ روز پیش تاکنون به اعتصاب غذا ادامه می دهند. 
وضعیت سالمتی این شش اسیر به ویژه الفس��فوس و القواسمه که در 
بیمارستان اسرائیل بستری شده اند، بسیار وخیم است. بر اساس آخرین 
گزارش این نهاد، »شمار اسرای فلس��طینی در زندان های اسرائیل به 
4هزار و 6۵۰ نفر از جمله ۲۰۰ کودک و 4۰ زن رسیده است و ۵۲۰ نفر 

نیز در بازداشت اداری قرار دارند. «
در ماه های اخیر گروه های مقاومت فلس��طین به رژیم صهیونیس��تی 
هشدار داده اند تا پرونده تبادل اسرا را هر چه زودتر به سرانجام برساند 
ولی مقامات صهیونیس��تی در این موضوع تعل��ل می کنند. در همین 
راستا، اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
حماس  شنبه ش��ب تأکید کرد: »این جنبش هرگز در عمل به وظایف 
و مسئولیت هایش در زمینه آزادی اسرای مان تعلل و کوتاهی نخواهد 
کرد«. به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلسطین، هنیه خاطرنشان کرد 
که تیم مذاکره کننده که مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی را 
مدیریت می کند، جزو بهترین نیروهای حماس هستند، آنان می دانند 
که برای دستیابی به یک توافق شرافتمندانه دست به چه کاری بزنند. 
هنیه از مجام��ع بین المللی و نهادهای ذی ربط خواس��ت به وظایف و 
مسئولیت های خود در زمینه پایان بخشیدن به رنج و محنت های اسرای 
فلسطینی و خاتمه دادن به سیاست های تجاوزگرانه مدیریت زندان های 

اسرائیلی علیه این اسرا عمل کنند. 
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 نگرانی صهیونیست    ها از حمله موشکی حزب اهلل به حیفا
منابع خبری گ��زارش دادند که رژیم صهیونیس��تی نگران هدف قرار 
گرفتن مخازن مواد خطرناک بندر حیفا با موشک های حزب اهلل لبنان 
است. روزنامه »معاریو « در گزارشی نوشته است: ارتش اسرائیل چندین 
س��ناریو در خصوص جنگ با حزب اهلل پیش بینی کرده که مهم  ترین 
آنها حمله به مخازن حاوی مواد ش��یمیایی خطرناک در شهر حیفا و 
همچنین آس��یب این بندر با موش��ک های نقطه زن از لبنان است. در 
این گزارش آمده اس��ت که فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل ، پلیس و 
گروه های امداد و نجات افزون بر ایجاد طرحی برای تعامل با انفجارهای 
مهیبی که پس از برخورد موش��ک    ها رخ خواهد داد، باید برنامه ای نیز 
برای تخلیه 4درصد از ساکنان اسرائیل آماده کند. بر اساس این گزارش، 
طی سال های اخیر، ارتش تالش کرده است سامانه های ضد موشکی را 
ارتقا ببخشد تا از خطر برخورد موشک با تأسیسات راهبردی در حیفا 
جلوگیری کند یا دس��ت کم میزان و نوع مواد انبار شده در این شهر را 
کاهش دهد اما با این وجود همچنان بر این باور است که مواد انبار شده 
و بنادر حیفا و اشدود برای موش��ک های حزب اهلل یک هدف راهبردی 

به شمار می آیند. 
-----------------------------------------------------

  گشت دریایی مشترک چین و روسیه
ناو های جنگی چین و روسیه برای نخستین بار گشت دریایی مشترک 
در بخش غربی اقیانوس آرام انجام دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
وزارت دفاع روسیه روز     شنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که تمرین    های 
دو کشور بین ۱۷ تا ۲۳ اکتبر انجام شد. مس��کو و پکن پیش تر در ماه 
اکتبر رزمایش نظامی در دریای ژاپن برگزار کردند. دو قدرت شرقی طی 
سال های گذشته به علت اختالف    ها با غرب روابط دیپلماتیک و نظامی 
نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند. طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه، وظایف 
ناو های گشت زنی برای نمایش پرچم های روسیه و چین، حفظ صلح و 
ثبات در منطقه آسیا- آرام و نگهداری از فعالیت های اقتصادی دریایی 
اس��ت. ژاپنی    ها که از نزدیک مانور های دریایی چین و روسیه را رصد 
می کنند، هفته گذشته گفتند که ۱۰ ناو چینی و روسی از طریق تنگه 
سوگارو گذر کردند. این موضوع را وزارت دفاع روسیه نیز تأیید و اعالم 
کرد که این گروه  از کشتی    ها برای اولین بار به عنوان بخشی از عملیات 

گشت زنی از طریق تنگه سوگارو عبور کردند. 
-----------------------------------------------------
  حمالت مشترک روسیه و سوریه به مواضع »جبهه النصره « 
هواپیماهای جنگی روس��یه و سوریه روز     ش��نبه پایگاه های »هیئت 
تحریرالش��ام « )جبهه النصره س��ابق( در تپه های صخره ای مجاورت 
روس��تاهای البارحه ، کنصفره، ابلین در جب��ل الزاویه واقع در جنوب 
ادلب را هدف قرار دادند. شبکه المیادین گزارش داد که در این حمالت 
ش��دید روس��یه و س��وریه، مراکز و انبارهای جبهه النصره در جنوب 
ادلب هدف قرار گرفته است. این حمالت پس از آن صورت گرفت که 
جنگنده های روسی حدود سه روز حمالت خود به مواضع تروریست    ها 
در منطقه کاهش تنش ادلب را متوقف کرده بودند. روسیه و ترکیه در 
مارس ۲۰۲۰ بر سر توقف حمالت و آتش بس در استان ادلب سوریه 

توافق کرده بودند. 

تالش »الکاظمی «
 برای نخست وزیر ماندن!

منابع می گویند گزینه نخست وزیری حاصل توافق 
4فراکسیون شیعی با حمایت مرجعیت نجف خواهد بود

اعتراضات به نتیجه انتخابات عراق همچنان ادامه دارد. معترضان 
در اطراف منطقه س�بز بغداد تجمع کرده اند و ش�ماری هم جاده 
موص�ل- اربیل را مس�دود کردند. کمیس�اریای عال�ی انتخابات 
عراق با بازشماری دس�تی 234 صندوق انتخاباتی موافقت کرده 
و دی�روز هم نیروه�ای ملی برای بررس�ی بحران پس�ا انتخاباتی 
یک نشس�ت برگزار کردند. با این حال، ش�ورای امنیت س�ازمان 
مل�ل در بیانیه ای زودهن�گام رون�د انتخابات را  »آرام و ش�فاف « 
خوان�د ؛ اقدامی که ب�ا انتقاد گروه ه�ای عراق و اس�تقبال جریان 
صدر روبه رو ش�ده اس�ت. تالش ه�ای زودهن�گام ب�رای ماندن 
مصطفی الکاظمی در پست نخس�ت وزیری هم شروع شده است. 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، ابراز امیدواری کرده که تأیید انتخابات 
عراق از سوی شورای امنیت به رضایت طرف های مخالف نتایج کمک 
کند و درباره کشاندن کشور به سمت آش��وب هشدار می دهد. موضع 
صدر که پس از بیانیه شورای امنیت س��ازمان ملل در تأیید انتخابات 
عراق صادر شده، نشان دهنده تالش جریان او برای عبور زودهنگام از 
مرحله ای است که بسیاری از گروه های عراقی همچنان به آن معترض 
هستند. کمیسیون انتخابات عراق روز گذشته در گزارش سومین روز 
بررسی ش��کایت های انتخابات پارلمانی اعالم کرد که مجموعاً ۳4۰ 
ش��کایت واصله علیه نتایج انتخابات مورد بررسی قرار گرفت که ۳۲۲ 
مورد آن به دالیل مختلف رد شده اس��ت. کمیساریای عالی انتخابات 
عراق در عین حال، با بازشماری دستی ۲۳4صندوق انتخاباتی موافقت 
کرده و معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند. معترضان           
شنبه ش��ب در اطراف منطقه س��بز بغداد تجمع کردند و گفته شده 
برخی از آنها وارد منطقه سبز هم شده اند، اقدامی که باعث شد سفارت 
امریکا به حالت آماده باش در بیاید. منابع عراقی همچنین گفته اند که 
معترضان با نصب چادر         هایی اقدام به بس��تن ج��اده موصل- اربیل در 
منطقه برطله در ش��رق موصل کردند. همچنین عصر دیروز نشستی 
سیاسی با حضور نیروهای ملی که چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه 
اس��ت، برای بررس��ی بحران مربوط به نتایج اعالمی انتخابات و موج 
اعتراضات مردمی و سیاسی برگزار ش��د. آنها به دنبال بررسی ایده          ها 
و سازوکار         هایی برای رسیدگی و مهار بحران و جلوگیری از پیامدهای 
آن و در عین ح��ال جلوگیری از تضییع حقوق افراد متضرر هس��تند، 
به نحوی که مطالب��ات از چارچوب قانونی خود خارج نش��ود. کتائب 
امام علی)ع( از شاخه های سازمان حشدالش��عبی همچنان به نتیجه 
انتخابات معترض است و بیانیه حمایتی شورای امنیت را در حالی که 
هزاران شکایت دربار تقلب انتخاباتی ثبت شده، نشانه دخالت در بروز 
تقلب در انتخابات عراق می داند. »شبل الزیدی « دبیرکل کتائب امام 
علی)ع( گفته که حمایت بی سابقه ش��ورای امنیت و نمایندگی آن از 
روند انتخابات در عراق قبل از حل و فصل درخواست های تجدیدنظر در 
نتایج انتخابات، خود موید دستکاری و نقش مشکوک آن در انتخابات 
عراق اس��ت. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائ��ب اهل الحق عراق هم در 
توئیتی از شتاب زدگی شورای امنیت در تبریک نتایج انتخابات عراق » با 
وجود غیرقانونی بودن آن تا این لحظه « ابراز تعجب کرده و از نهادهای 
بین المللی خواسته به حاکمیت عراق احترام بگذارند. همچنین ابوعلی 
العسکری، مسئول دفتر امنیتی گردان های حزب اهلل عراق، انتخابات 
را  »بزرگ ترین عملیات کالهبرداری« از مردم عراق خوانده و مصرانه 
گفته که در برابر این جنایت تاریخی هرگز سکوت نخواهند کرد. به گفته 
العسکری، بیانیه » شورای امنیت بدنام « نشان می دهد که این انتخابات 
توطئه ای بین المللی با مشارکت برخی طرف های داخلی است: » ما از 
مردم غیور می خواهیم میدان های اعتراض و تحصن را در سراسر عراق 

گسترش دهند.«
 چهره های مطرح نخست وزیری

با وجود ادام��ه اعتراضات، طرف های راضی، می کوش��ند ب��ا عبور از 
این مرحله، راه را برای نخس��ت وزیر مجدد مصطفی الکاظمی هموار 
کنند، کسی که گروه های معترض، او را عامل دستکاری در انتخابات 
می دانند. به گزارش العهد، »عباس العرداوی« از رهبران جریان سیاسی 
تازه تأسیس          »حرکه حقوق« که جریان او فقط یک کرسی در انتخابات 
به دست آورده در جمع خبرنگاران گفته که هزاران شکایت و تخلف در 
فرایند رأی گیری در انتخابات اخیر چه در سطح الکترونیکی و چه به 
صورت مستقیم ثبت شده است و الکاظمی و عوامل آن در این پرونده 
دخالت دارند. العرداوی می گوید:  »الکاظمی  تالش دارد فرصتی برای 
نخست وزیری مجدد خود ایجاد کند اما این امر از سوی اغلب نیروهای 
ملی مردود است و آنها مخالف بازگشت مجدد او به قدرت هستند. « به 
گفته این فعال سیاسی عراقی، اکثر گرو ه های سیاسی ملی و همچنین 
»چارچوب هماهنگی نیروهای سیاس��ی ش��یعه« )االطار التنسیقی( 
مخالف بازگشت شخصیت های سابق برای تصدی پست های رؤسای 
قوای سه گانه عراق هستند و لذا مخالف نخست وزیری مجدد »مصطفی 

الکاظمی « هستند. 
عالوه بر الکاظمی، چهره         هایی مانند » فائق زیدان « رئیس شورای عالی 
قضایی،»قاس��م االعرجی« مش��اور فعلی امنیت ملی، »محمد شیاع 
السودانی« از رهبران حزب الدعوه و »جعفر الصدر« سفیر عراق در لندن 
و پسرعموی سید مقتدی الصدر و نصار الربیعی هم برای تصدی پست 
نخست وزیری مطرح هس��تند. با وجود اینکه جریان صدر تأکید دارد 
که نخست وزیری بایستی به این جریان متعلق باشد که با ۷۳ کرسی ، 
بیشترین س��هم پارلمان عراق را به دس��ت آورده، ولی برخی ناظران 
پیش بینی می کنند صدر مجبور خواهد شد از نخست وزیری الکاظمی 
حمایت کند. برخی می گویند یک سناریوی محتمل، تشکیل فراکسیون 
بزرگ تر با محوریت جریان صدر و در ائتالف با کرد         ها و اهل سنت، است، 
ولی بعضی ناظران تأکید می کنند که کرد         ها نگاه چندان خوشبینانه ای 
به صدر ندارند. ی��ک احتمال دیگر، تش��کیل فراکس��یون بزرگ تر با 
محوریت ائتالف دوله القانون نوری مالکی در ائتالف با گروه های شیعی 
و بخشی از اهل سنت اس��ت. العربی الجدید از قول یک منبع مطلع، از 
نوعی »وتو« علیه بازگشت المالکی به پست نخست وزیری از سوی چند 
حزب در داخل و حتی خارج از عراق سخن گفته و در عین حال گفته 
که »تولد دولت جدید دور از چارچوب توافقی بین چهار فراکس��یون 
سیاسی شیعی اصلی شامل دوله القانون، الفتح، جریان صدر و جریان 
حکمت ملی نخواهد ب��ود؛ امری که با حمای��ت مرجعیت نجف برای 
اطمینان از ثبات دولت نیز همراه اس��ت«. جاسم الشمری، نویسنده و 
تحلیلگر سیاسی درباره شانس این شخصیت          ها برای دستیابی به پست 
نخست وزیری گفت: توپ درحال حاضر در زمین مصطفی الکاظمی، 
نخس��ت وزیر کنونی و جعفر صدر است. الشمری می گوید:  »الکاظمی 
امروز به دلیل اعتراضات چارچوب هماهنگی از پس��ت نخست وزیری 
دورتر است و شاید بقیه نامزد         ها شانس شان از او بیشتر باشد، چراکه او 

را به تقلب در انتخابات کنونی متهم می کنند.«

معنای »به زودی« ایران برای مذاکره در وین
ایران بارها گفته که شرط شروع مجدد مذاکرات، اقدامات ملموس و عملی طرف های غربی است

ب�ا طوالنی ش�دن 

رضا عمویی
زمان شروع مجدد   گزارش  یک

مذاکرات در وین، 
یک دیپلمات روس به طعنه از ایران خواسته 
مش�خص کند اینکه گفته ش�ده »به زودی« 
مذاک�رات را از س�رخواهد گرف�ت، »معنای 
عملی« اش چیس�ت . نماینده روسیه در وین 
البته ی�ک روز بعد ب�ا گفتن ای�ن جمله که » 
درخواست ایران از امریکا برای ضمانت عدم 
خ�روج از توافق منطقی اس�ت« جواب طعنه 
خود را داد. تهران عالوه بر ضمانت عدم خروج، 
بار     ها تأکید کرده که طرف های غربی برای آغاز 

مذاکرات وین ، باید گام عملی بردارند. 
میخایی��ل اولیان��وف روز       ش��نبه  در توئیت��ر به 
تازه      ترین موضع گیری وزیر خارجه ایران درباره 
ازسرگیری مذاکرات هسته ای واکنش نشان داد 
که  گفته است که مذاکرات هسته ای با۱+4»به 
زودی« از س��ر گرفته خواهد شد. پس از موضع 
امیرعبداللهیان، »میخائیل اولیانوف « در توئیتی  
نوش��ت: »به زودی. آیا کس��ی می دان��د معنای 
عملی آن چیس��ت؟ « اولیانوف اما چیز بیشتری 
به توئیت پرسش��ی خود اضافه نکرد، هرچند او 
پیش تر اتهام زنی در خص��وص تعلل ایران برای 
آغاز مذاکرات هسته ای وین را رد کرده و درباره 
عدم آغاز مذاکرات هسته ای گفته بود: فراموش 
نکنیم که دولت جدید ایران در پایان آگوس��ت 
تشکیل شده است، به این مفهوم که کمتر از دو 
ماه از تش��کیل آن می گذرد و ایاالت متحده نیز 
دو ماه زمان برد که آماده مذاک��رات وین ]برای 
احیای برجام[ شود. اولیانوف عصر یک     شنبه نیز 
درباره از س��رگیری مذاکرات هسته ای با دفاع از 
موضع گیری تهران گفت:»درخواس��ت ایران از 
امریکا برای ضمانت عدم خ��روج دوباره از توافق 
هسته ای، امری منطقی اس��ت. این ]خواسته[ 
نه تنها با ع��رف دیپلماتیک بلکه با عقل س��لیم 

ابتدایی نیز همخوانی دارد.«
اگرچه برخی رس��انه      ها تالش کردند پرس��ش 
نماینده روس��یه درباره »از س��رگیری به زودی 
مذاکرات هسته ای « را که در واقع نقل قول وزیر 
خارجه ایران است، متوجه تهران عنوان کنند، اما 
آنچه در پرسش دیپلمات ارشد مسکو در وین روی 
آن تأکید شده، توجه به معنای عملی »به زودی« 
است و اولیانوف به صراحت پرسیده که »معنای 
عملی« به زودی چیست؟ مقامات ایرانی پیش تر 
بار     ها بر لزوم انجام اقدام عملی و گام محسوس از 
س��وی طرف های غربی برجام برای بازگشت به 
برجام تأکید کرده بودند و به نظر می رسد تأکید 
بر معنای عملی در موضع گیری دیپلمات ارشد 
روسیه بیش از آنکه متوجه تهران باشد، پرسشی 
در براب��ر طرف ه��ای غربی برجام نهاده  اس��ت. 
حس��ین امیرعبداللهیان در حالی می گوید که 
مذاکرات هسته ای ایران با طرف های باقی مانده 
در برجام »به زودی« از س��ر گرفته می شود که 
حدود یک ماه پیش گفته بود معنای »به زودی« 
برای ای��ران با غربی      ها تفاوت زی��ادی دارد. وزیر 
امور خارجه دولت ابراهیم رئیس��ی، همان موقع 
گفت: »تفاوت بین به زودی ایران��ی و به زودی 
غربی خیلی زیاد است...  مهم این است که ما اراده 
بازگشت به مذاکره را داریم، اما مذاکره ای جدی 
و تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران.« کمتر 
از دوماه پیش نی��ز امیرعبداللهی��ان در جریان 
سفر به نیویورک برای شرکت در نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل همین موضوع را در 
گفت وگو با خبرنگار امریکایی ان.بی.س��ی مورد 
تأکید ق��رار داده و گفته بود: دول��ت بایدن هیچ 
اقدام عملی ب��رای اینکه نیت واقعی ش��ان را به 
دولت ایران نشان دهند انجام نداده اند و بدتر از آن 
همزمان تحریم های جدید اعمال کردند. تأکید 
ایران بر لزوم گام عملی طرف های غربی برای از 
س��رگیری مذاکرات وین از نگاه مقامات اروپایی 

نیز دور نمانده و هفته گذشته یک مقام اروپایی 
در گفت وگو ب��ا رویترز گفت: »آنه��ا )ایرانی ها( 
اصرار دارند که نمی خواهند مذاکراتی صرفاً برای 
مذاکره انجام دهند بلکه به دنبال گفت وگو     هایی 
با گام های عملی بر س��ر چگونگی احیای برجام 

هستند.«
 تناقضات آژانس با ایران

یک روز قبل از آنکه وزیر خارجه ایران ازسرگیری 
مذاکرات وین را »به زودی« اعالم کند، سخنگوی 
وزارت خارجه فرانس��ه از ایران خواس��ته بود به 
فعالیت ه��ای مغایر ب��ا توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ 
خاتمه دهد. »انی کلر لجندر«، سخنگوی وزارت 
خارجه فرانس��ه روز جمعه در کنفرانس خبری 
گفت:»ضروری و حیاتی اس��ت که ای��ران فوراً 
فعالیت های خطیری را که در نقض توافق انجام 
می دهد متوقف کند و ف��وراً همکاری های تمام 
و کمال با آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی را از 

سربگیرد.«
س��خنان وزیر امور خارجه فرانسه در حالی بیان 
می ش��ود که تح��رکات دیپلماتی��ک پیرامون 
فعالیت های هس��ته ای ایران افزایش پیدا کرده 
اس��ت. »انریکه مورا«، معاون مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پنج  شنبه گذشته در ریاض 
با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان دیدار 
کرد و »راب��رت مالی«، نماینده وی��ژه امریکا در 
امور ایران نیز در پاریس با مسئوالن دیپلماتیک 
فرانس��ه، آلمان و بریتانیا درباره تالش      ها برای از 
سرگیری مذاکرات برای احیای برجام رایزنی کرد.  
در جریان این دیدارها، اگرچه فرانسه ایران را به 
انجام فعالیت های خطیر متهم کرد، اما روز شنبه، 
»رافائل گروس��ی « مدیرکل آژان��س بین الملل 
انرژی اتمی در مصاحبه با ش��بکه »ان بی س��ی 
نیوز« تأیید کرد که هی��چ داللتی مبنی بر اینکه 
ایران در حال حاضر به دنبال بمب اتمی باش��د، 
وجود ندارد. گروسی در این گفت وگو همچنین 

ابراز امی��دواری کرد که بتواند ب��ه زودی با وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو 
کند و این دیدار را بسیار بااهمیت خواند. گروسی 
در این مصاحبه که هنگام حضور او در واشنگتن 
انجام شده، گفت: من هرگز با وزیر خارجه جدید 
]ایران[ صحبت نکرده ام. امیدوارم بتوانم به زودی 
فرصتی برای مالقات با او داش��ته باشم زیرا این 

بسیار مهم است. 
 دسترسی به مرکز خرابکاری شده!

مدیرکل آژانس این را نیز افزود که برنامه نظارت 
آژانس اتمی در ایران بعد از آنکه تهران درخواست 
تعمیر دوربین      ها در یکی از تأسیس��ات کلیدی 
را رد کرد، دیگر کامل نیس��ت و ای��ن احتمال را 
ایجاد می کند که جهان هرگز قادر به بازس��ازی 
تصویری از آنچه ایرانی      ها انجام داده اند، نباشد. 
مدیرکل آژانس گفت: »ایران به آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی اج��ازه داده به اکث��ر دوربین های 
خود برای سرویس آنها و تعویض باتری و کارت 
حافظه دسترسی داشته باش��د، با یک استثنای 
مهم.« اش��اره او به تأسیس��اتی در حومه تهران 
است که قطعات سانتریفیوژ می س��ازد و در ماه 
ژوئن ایران اعالم کرده بود که این تأسیسات در 
اقدامی خرابکارانه آس��یب دیده است. گروسی 
اظهار داش��ت که ایران ادامه تحقیقات خود در 
خصوص این حمله را دلیل عدم اجازه دسترسی 
به آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی اعالم کرده 
است. با وجود آنکه ایران پیش تر نیز بار     ها اعالم 
کرده بود که مرکزی که مورد حمالت خرابکارانه 
قرار گرفته براساس توافق با آژانس از بازرسی      ها 
مس��تثنی ش��ده ، اما مدیرکل آژانس ب��ار دیگر 
بازرسی دوربین     ها از مرکز کرج را برجسته کرده 
است. گروسی در شرایطی موضوع دسترسی به 
دوربین ه��ای مرکز کرج را تک��رار می کند که او 
پیش تر هم در گفت وگو با »مرکز استیمسون«، 
گفته بود که ش��واهدی از غنی س��ازی مخفیانه 
اورانیوم توس��ط ای��ران وج��ود ن��دارد. رافائل 
گروس��ی، مذاک��رات آژان��س اتمی با ای��ران را 
»بسیار چالش انگیز« توصیف اما تأکید کرد که 
این گفت وگو     ها تنها راه برای از میان برداش��تن 
اختالفات اس��ت. مدیرکل آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی روز پنج  ش��نبه ه��م در مصاحبه با 
روزنامه واشنگتن پس��ت ضمن اع��الم اینکه به 
زودی برای دیدار با مقام های جمهوری اسالمی، 
به ایران سفر می کند، گفت که چند هفته آینده 
در تعیین اینکه آیا مذاکرات »وین« برای احیای 
برجام از س��رگرفته می ش��ود، »سرنوشت ساز « 
اس��ت. آژانس به اذعان خ��ودش اگرچه تاکنون 
مدارک و ش��واهدی را از پنهان��کاری در برنامه 
هسته ای ایران مش��اهده نکرده، اما همزمان در 
موضع گیری متناقضی از وجود اختالف با ایران 
س��خن می گوید؛ اختالفاتی که شاید به اعتراف 
خود گروسی مرتبط با جنبه سیاسی و غیرفنی 
پرونده هسته ای ایران است. این جنبه سیاسی در 
سخنان گروسی نیز بازتاب یافته و او هفته گذشته 
در گفت وگو با بلومبرگ در امریکا بر جنبه های 
سیاس��ی پرونده هس��ته ای ایران تأکید کرده و 
گفته بود: »موضوع یک موضوع گس��ترده است 
که فقط مالحظات فنی ن��دارد، بلکه همچنین 
موضوعات عمیق سیاس��ی هم وجود دارد که ما 
باید درباره آنها صحبت کنی��م و به یک تفاهم و 

درک مشترک برسیم.«

قرار اس�ت روز چهارش�نبه، ته�ران میزبان 
نشستی درباره افغانستان باشد. گروه طالبان 
در شرایطی که بار   ها از جامعه جهانی خواسته 
آنها را به رسمیت بشناسد، اگرچه از برگزاری 
این نشست استقبال کرده اما این را هم گفته 
که در نشس�ت آتی ش�رکت نخواهد داشت. 
به نظر می رس�د ای�ن اقدام روند به رس�میت 
شناخته شدن این گروه را با چالش مواجه کند. 
به تازگی مسکو میزبان نشست آینده افغانستان 
بود که نمایند گان ۱۰ کش��ور از جمله روس��یه، 
چین، ایران و پاکس��تان در آن ش��رکت کردند؛ 
هرچند امریکا در آن حاضر نش��د. وزارت خارجه 
ایران نیز، ۱8 اکتبر)۲6 مهرم��اه( اعالم کرد که 
شش کشور ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، 
ترکمنس��تان و ازبکس��تان در نشست حضوری 
وزرای امور خارجه در تهران شرکت خواهند کرد. 
هدف از این نشست که ۲۷ اکتبر )۵ آبان( برگزار 
خواهد ش��د، تمرکز تالش حاضران، بر چگونگی 
کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با 
حضور همه اقوام خواهد بود. با این حال، ذبیح اهلل 
مجاهد، معاون وزیر اطالع��ات و فرهنگ کابینه 
موقت طالب��ان دیروز، در عین حال که نشس��ت 
وزرای برنامه ریزی ش��ده برای ته��ران را خوب 
توصیف کرد ولی گفت: »هیچ یک از نمایندگان 
دولت امارت اسالمی افغانستان در نشست وزرای 
خارجه کشورهای همس��ایه افغانستان شرکت 
نخواهند ک��رد.«  طالبان پیش تر گفت��ه بود که 
درمورد حضور در نشست تهران تصمیمی نگرفته 
اس��ت.  البته برخی منابع گفته ان��د که برای این 

نشست دعوتی از طالبان انجام نشده است. 

 طالبان در پی تشکیل ارتش
موضوع به رس��میت ش��ناخته ش��دن طالب��ان با 
واکن��ش مثبت��ی در جامعه جهانی مواجه نش��ده 
است. شروط اولیه همس��ایگان افغانستان برای به 
رسمیت ش��ناختن طالبان مواردی نظیر تشکیل 
دولتی فراگیر، احترام به حقوق ش��هروندان افغان 
و پرهیز از هرگون��ه خش��ونت و افراط گرایی بوده 
است. در چنین شرایطی، محمود یعقوب مجاهد، 
سرپرس��ت وزارت دفاع افغانس��تان، یک بار دیگر 
اعالم کرد که ای��ن گروه از خاک افغانس��تان علیه 
هیچ کشوری اس��تفاده نخواهد کرد و در این مورد 
گفت که آنها )وزارت دفاع طالبان( در حال حصول 
اطمینان از این هستند که از خاک افغانستان علیه 

هیچ کشوری در منطقه و جهان استفاده نشود. وی 
خاطرنشان کرد: »طالبان در تالش برای تشکیل یک 
ارتش مجهز به تسلیحات پیشرفته با توانایی زمینی 
و هوایی اس��ت که با تمام توان از خاک افغانستان 
محافظت خواه��د کرد. « وی تصریح ک��رد: »ما به 
مردم افغانستان اطمینان می دهیم که ارتش امارت 
اسالمی افغانستان از تمامی منافع ملی آنها محافظت 
خواهد کرد. این ارتش مسئولیت حفاظت از تمامی 
مرزهای افغانستان را دارد و اجازه هیچ گونه تجاوز 
به خاک کشور را نخواهد داد. سرپرست وزارت دفاع 
افغانستان این را هم گفت که آنها در دو دهه گذشته 
از تمامیت ارضی افغانستان در برابر اشغال محافظت 
کرده و از این پس هم به این کار ادامه خواهند داد. 

 القاعده در افغانستان حضور ندارد
موضوع حضور گروه های تروریس��تی، در خاک 
افغانس��تان با توجه به انفجاره��ای اخیر در این 
کشور، دیگر موضوعی اس��ت که طالبان باید در 
روند به رسمیت ش��ناخته ش��دن، درباره آن به 
جامعه جهانی و به ویژه همسایگان خود پاسخگو 
باشد. به تازگی زلمی خلیل زاد، نماینده پیشین 
امریکا در افغانس��تان، طی گفت وگویی با شبکه 
خبری س��ی بی اس نیوز، گفته بود ک��ه احتماالً 
ایمن  الظواهری، رهبر القاعده در افغانس��تان  یا 
همسایگی این کشور حضور دارد و احتماال طالبان 
در این باره اطالعی ندارند. خلی��ل زاد گفته بود: 
»گزارشی که من دیده ام نشان می دهد که ممکن 
است ایمن الظواهری در افغانستان یا قلمروهای 
مجاور باشد. نمی دانم آیا طالبان در این باره آگاهی 
دارند یا خی��ر. طالبانی که من با آن��ان به توافق 
رسیدم به من گفتند که نمی دانند رهبر القاعده 
کجاست. «  نماینده امریکا با اشاره به بی اعتمادی 
میان واش��نگتن با طالبان گفته ب��ود: »ما نباید 
تنها ب��ه حرف های آنه��ا در قبال تعهدات ش��ان 
گوش بدهیم. ما تعهدات طالب��ان برای مقابله با 
هراس افکنی را خ��ارج از مرز   ها نظاره می کنیم و 
در صورتی که متوجه طرح ری��زی فعالیت    هایی 
ش��ویم، توانایی انجام حمل��ه را داریم. « ذبیح اهلل 
مجاهد، س��خنگوی طالبان به این موضع گیری 
هم واکنش نش��ان داد و حضور اعضای ش��بکه 
القاعده در افغانستان را بی اساس خواند و افزود: 
»من نه چنین خطری را می بینم و نه کسی اینجا 
وجود دارد و نه اطالعاتی به ما رسیده که در این 

سطح باشد.«

نگاه مثبت  طالبان به نشست چهارشنبه تهران
معاون وزیر اطالعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان، نشست وزرای برنامه ریزی شده برای تهران را خوب توصیف کرد


