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جزییات حمله به سلمان رشدی
به گزارش دیلی میل، ســلمان رشــدی، نویسنده 
مرتد کتاب آیات شــیطانی که عصر جمعه به وقت 
نیویورک در مراسمی برای سخنرانی در این شهر 
حضور یافته بود، از سوی فردی با چاقو موردحمله 
قرار گرفت. این فرد، هادی مطر ٢٤ساله و ساکن 

نیوجرسی معرفی شده است.
ضارب که ماسکی تیره بر چهره داشت، به رشدی 
حمله کرده و ١٥بار با چاقو او را هدف قرار داد که 
یکی از آن ها به گردن وی اصابت کرد. در پی این 
رویداد پلیس این فرد را دســتگیر کرده و سلمان 
رشــدی هم با بالگرد به بیمارستان منتقل شد و 
تحت عمــل جراحی قرار گرفت.به گفته مقام های 
بیمارستان سلمان رشدی پس از عمل به دستگاه 
ونتیالتــور وصل اســت و در شــرایط وخیمی به 
ســر می برد. تاکنون انگیزه فرد ضارب اعالم نشده 
اســت.به گــزارش العربیه، منابــع نزدیک به وی 
اعالم کردند که این نویســنده مرتد هندی االصل 
با تابعیت انگلیس پــس از ضربات متعدد چاقو و 
عمل جراحی اکنون قادر به تکلم نیست و از ناحیه 
چشم، دست و کبد آسیب دیده است. وکیل راوی 
این رمان نویس گفت که رشدی نمی تواند صحبت 
کند و این خبر خوبی نیست و ممکن است رشدی 

یکی از چشمانش را از دست بدهد.
او اضافه کرد: »رشــدی اعصاب دستش قطع شده 
و کبدش با چاقو آســیب دیده اســت.« همچنین 
پلیــس نیویورک تایید کرد که رشــدی از ناحیه 
گردن مورد اصابت چاقو قرارگرفته و خاطرنشــان 

کرد که از ناحیه سر آسیب جزئی داشته است.
ویدئویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود، نشان می دهد رشدی توسط اطرافیانش 
احاطه شــده و روی زمین دراز کشــیده و مهاجم 

مهارشده است.

عراق: مذاکراتی با ایران در 
خصوص افزایش واردات گاز داریم

ســخنگوی وزارت برق عراق اعــالم کرد که این 
کشــور مذاکراتی بــا طرف ایرانی بــرای افزایش 

واردات گاز دارد.
به گزارش الفرات، احمد العبادی، سخنگوی وزارت 
بــرق عراق اعالم کرد که این کشــور در خصوص 
افزایــش واردات گاز از ایران برای روشــن کردن 

نیروگاه های برق با طرف ایرانی رایزنی می کند.
او گفــت: »پس از پرداخــت بدهی های گازی به 
ایران میــزان واردات گاز به ٤٥میلیون مترمکعب 
رســید اما نیاز فعلی ما بــه گاز ٥۰ تا ٥٥میلیون 
عراق  برق  وزارت  است.«ســخنگوی  مترمکعــب 
پیش ازاین نیز در اظهاراتــی گفت: »میزان تولید 
انــرژی در عراق اکنــون تقریباً روزانــه ٢۰هزار 
مگاوات است و این میزان همچنان نیازهای عراق 
را برآورده نمی کنــد و ما همچنان منتظر افزایش 
واردات گاز برای افزایش تولید هستیم. عراق تمام 
مبلغ بدهی های معوقه را به ایران پرداخت کرد و 
به طــرف ایرانی اعالم کردیم کــه ما روزانه به ٥۰ 
الی ٥٥میلیون مترمکعب گاز نیاز داریم اما میزان 
رســیده به ما اکنون ٤۰میلیون مترمکعب است و 
به محض این که واردات گاز افزایش یابد وارد مدار 
نیروگاه های تولید برق خواهد شــد و تولید ما باال 
خواهد رفت.«سخنگوی برق عراق خاطرنشان کرد: 
»اگر ایران روزانه باالتــر از ٥۰میلیون مترمکعب 
گاز به ما بدهد تولید ما روزانه به ٢٤هزار مگاوات 
خواهد رســید و مــا منتظر این امر هســتیم، ما 
تماس های مداومی بــا وزارت انرژی ایران در این 

زمینه داریم.«
احمد موســی همچنین اعالم کرده بود: »وزارت 
بــرق عــراق تماس هایــی در خصــوص افزایش 
صــادرات گاز ایران به این کشــور به منظور فعال 
کــردن نیروگاه های تولید انرژی بــا طرف ایرانی 
دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته است و 
به روزانه ٤۰میلیون مترمکعب رسیده است. عراق 
رایزنی هایــی با طرف ایرانی در راســتای افزایش 
تدریجی صادرات گاز دارد و طرف ایرانی نیاز عراق 
را درک می کنــد. ما اکنون به ٥۰ تا ٥٥مترمکعب 
گاز ایرانی نیــاز داریم و امیدواریــم که از طریق 

تماس و رایزنی با ایران به این میزان برسیم.«

خالد مشعل: رابطه حماس با ایران 
هیچ گاه قطع نشد

رئیس جنبش حماس در خارج با اشــاره به اینکه 
خروج این جنبش از سوریه بر روابط با ایران تأثیر 
گذاشت تأکید کرد که روابط با ایران هیچ گاه قطع 
نشــد و حمایت های ایران همچنان ادامه دارد.به 
گزارش ایسنا، خالد مشعل، رئیس جنبش حماس 
در خارج در گفت وگو با شبکه الجزیره در خصوص 
دالیل خروج ایــن جنبش از ســوریه گفت: این 
تصمیم را رهبران حمــاس و در رأس آن ها خود 
من اتخــاذ کردیم زیرا اوضاع امنیتی در دمشــق 
به گونه ای رقم خورد که جنبش دیگر نمی توانست 

مسئولیت هایش را انجام دهد.
خالــد مشــعل در ادامه گفت: خــروج حماس از 
سوریه بر روابط این جنبش با ایران تأثیر گذاشت 
و ایران از این تصمیم انتقاد کرد اما روابط تهران و 
حماس هیچ گاه قطع نشد و همچنان ادامه دارد و 
علیرغم اوضاع دشوار ایران حمایت های این کشور 
همچنان ادامــه دارد.رئیس جنبــش حماس در 
خارج تأکید کرد: روابط با ایران بدین معنا نیست 
که بر اســتقالل تصمیم گیری ما تأثیر بگذارد و یا 
به ضرر منافع ملی فلسطینیان باشد و یا اینکه این 
روابط به معنای توافق با ایران و دیگر کشورها در 

پرونده های دیگر باشد.

خبر

روز جمعه  تظاهرات  همدلی| محسن رفیق: 
حامیان چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق، بار 
دیگر گروه های سیاسی عراق را به واکنش هایی 
جدید واداشته است. این گردهمایی اعتراض آمیز 
در واقع، دومین تظاهراتی است که جریان صدر 
و چارچــوب هماهنگی پس از یــورش حامیان 
صدر به منطقه ســبز در ۳۰ژوئیه در اعتراض به 
نامزدی محمد شیاع السودانی برای نخست وزیری 
برگزار می کنند. از حدود ١۰ماه گذشــته یعنی 
پس از اعالم نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در 
عراق، بحران سیاســی در این کشور ادامه دارد و 
روند تشکیل دولت متوقف شده و شاهد بن بست 
سیاسی است. انتخابات ماه اکتبر ٢۰٢١ انتخاباتی 
زودهنگام پس از موج بی سابقه اعتراضات در عراق 
در پاییــز ٢۰١۹ بود که در آن معترضان فســاد 

اداری را محکوم کردند.
در همین حال پس از تظاهرات روز جمعه، رهبر 
ائتالف دولت قانون در سخنانی خواستار گفت وگو 
برای خروج از بن بست سیاسی در این کشور شد. 
همچنین دبیرکل عصائب اهل الحق نیز خواستار 
برگزاری جلسات پارلمان شد. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، نوری المالکی، رهبر ائتالف دولت 
قانون در بیانیه ای در واکنش به تظاهرات جمعه 
حامیان چارچــوب هماهنگی شــیعیان عراق 
اظهار کرد: »توده های ملت عراق با شــرکت در 
تظاهرات، همگی برای دفاع از مشروعیت کشور 
و حمایت از دســتگاه های قانون گذاری و قضایی 
ایفای نقش کردند.« او گفت: »تظاهرات حامیان 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق پیامی را به 
همه تشــکل های سیاســی در عراق ارسال کرد 
که همگی برای عبور از بحران به سخن مشترک 
روی بیاورند.« المالکی تأکید کرد: »عبور از بحران، 
تعطیلی روند تشــکیل دولت جدیــد و پارلمان 
تشکیل شده طبق قانون اساسی را پایان می دهد 
و موانع بر ســر برگزاری جلسات پارلمان را کنار 

می گذارد.«
ایــن اظهارات پس ازآن مطرح شــد که حامیان 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ساعاتی پس 
از برگزاری نماز جمعه طرفداران جریان صدر در 
نزدیکی یکی از دروازه های منطقه سبز در مرکز 
بغداد، پایتخت عــراق و همچنین نینوا و بصره 
تظاهرات کردند. در همین حال، قیس الخزعلی، 
دبیــرکل عصائب اهل الحق عراق نیز در واکنش 
به ایــن تظاهرات اظهار کرد: »امروز شــما قلب 
عراقی ها و شهید ابومهدی المهندس، نایب رئیس 
حشد شعبی را شاد کردید. شهید المهندس وقتی 
می بیند فرزندانش با شــجاعت و آگاهی از عراق 
و منافع مردم و دولت دفاع می کنند، خوشــحال 

می شود.«
او اضافه کرد: »امروز ثابت کردید که مردمانی آگاه 
و منسجم هستید و ما با شما عهد می بندیم که 
راه سازندگی و دفاع از کشور و همچنین تسریع 
در روند تشکیل دولت برای ارائه خدمات را ادامه 
دهیم.« الخزعلی در بخش دیگری از اظهاراتش 
خواستار ازسرگیری روند برگزاری جلسات پارلمان 
عراق برای بررسی مسائل مختلف و در رأس آن ها 

پرونده بودجه عراق شد.
پیشــتر نیز رئیس ائتالف الوطنیه و نخست وزیر 
اسبق عراق خواستار ازســرگیری روند برگزاری 

جلســات پارلمــان کشــورش بــرای انتخاب 
رئیس جمهور و نخست وزیر شده بودند. در همین 
حال، رئیس ائتالف النصــر نیز از جریان صدر و 
چارچوب هماهنگی شــیعیان خواست که برای 
انجام اصالحات در عراق با یکدیگر همکاری کنند. 
به گزارش الفرات نیوز، ایاد عالوی، رئیس ائتالف 
الوطنیه و نخست وزیر اسبق عراق در سخنانی در 
واکنش به تحوالت و بن بست سیاسی این کشور 
اظهار کرد: »ما از ســال ٢۰١۰ همیشه خواستار 
گفت وگــوی ملی بوده ایم؛ چراکــه آن را راه حل 

بحران ها و غلبه بر هرج ومرج و می دانیم.«
او اضافه کرد: »ما همچنین خواســتار تشــکیل 
شورای عالی سیاســت های راهبردی بوده ایم و 
اکنون نیز خواستار تشکیل شورای حکما هستیم، 
اما متأسفانه به درخواســت ما پاسخ نداده اند.« 
عــالوی ادامــه داد: »بنابراین، تنهــا راه موجود 
احترام به زمان بندی قانون اساســی با برگزاری 
جلســات پارلمان در هر نقطه از عراق با حضور 
رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دادگاه فدرال 
برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت است، 
دولتی که زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را 

فراهم کند.«
او همچنین گفــت: »در غیر این صورت وضعیت 
بدتر خواهد شــد و عواقب ناگــواری را به همراه 
خواهد داشت و ما تنها می توانیم نسبت به پیامدها 
و خطرات مرحله فعلی کشور هشدار دهیم.« از 
سوی دیگر، حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر، با 
انتشار بیانیه ای از حامیان جریان صدر و چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق خواست که با همکاری 
یکدیگر برای اصالح اوضاع و خدمت به شهروندان 
و مبارزه با فساد و مفسدان حتی اگر از نزدیکانشان 
باشــند تالش کنند. او گفت: »ما خواستار دولت 
عدالت و خدمت هستیم، معیشت و مصلحت و 
امنیت شــهروندان را محــدود نکنید.« العبادی 
همچنین از معترضان خواست که از اموال و اماکن 

دولتی و خصوصی فاصله بگیرند.
حزب دموکرات کردستان عراق موافقت با برگزاری 
انتخابات زودهنگام در این کشــور را مشــروط 
به توافق طرف های سیاســی کــرد. به گزارش 
المعلومه، دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان 

عراق به ریاست مســعود بارزانی در بیانیه ای در 
واکنش به درخواســت ها برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام به عنوان راه خروج از بن بست سیاسی 
در این کشور تأکید کرد: »در راستای حفظ منافع 
کشــور و حفاظت از عراق از خطرات پیش روی 
آن، از تمامی طرف های سیاسی می خواهیم که 
مسئولیت های مرحله فعلی را به عهده بگیرند.« 
در این بیانیه آمده اســت: »ما همه طرف ها را به 
انجام اقدامات جدی، فوق العاده و فوری برای انجام 
یک گفت وگوی مثمرثمر و موفقیت آمیز بر اساس 
اصول قانون اساسی عراق و به منظور نجات عراق 
و خروج از بحران فعلی دعوت می کنیم.« حزب 
دموکرات عراق در ادامه این بیانیه آورده اســت: 
»بــرای انجام اصالحات و تغییــرات واقعی و در 
نتیجه بهبود وضعیت فعلی می توان پس از توافق 
تمامــی طرف ها و تعهد آن ها به تایید و پذیرش 
نتایج نهایی انتخابات، بر ســر برگزاری انتخابات 
زودهنگام به توافق دســت یافت، اما نباید تجربه 

انتخابات گذشته تکرار شود.«
چارچوب هماهنگی شــیعیان عــراق جمعه در 
بیانیه ای از شرکت کنندگان در راهپیمایی دفاع از 
نهادهای مشروع و قانونی این کشور قدردانی کرد. 
به گزارش میدل ایست نیوز، چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق در بیانیه رسمی از مشارکت مردم 
عــراق در بغداد، بصره و موصل در راهپیمایی در 
اعتراض به تالش  بــرای تعطیل کردن نهادهای 
حکومت به خصوص دســتگاه قضائی و پارلمان 
قدردانی کــرد. نیروهای چارچــوب هماهنگی 
در این بیانیه بر هم بســتگی خود با خواســت 
مشــارکت کنندگان در این راهپیمایی که شامل 
خواســت اکثریت مردم عراق در تحقق معیشت 
شایسته و تشکیل دولتی خدمات محور می شود، 
تأکید کرده  و متعهد شد که با جدیت برای تحقق 

این مطالبات تالش می کند.
دراین بیانیه آمده است که کشور را جز با گفت وگو 
و تفاهم همه طرف های سیاســی نمی توان اداره 
کرد و یک طــرف نمی تواند اراده دیگــران را به 
نفع خود به هر بهانــه ای مصادره کند. نیروهای 
چارچوب هماهنگی همچنین از کمیته برگزاری 
راهپیمایی و رسانه های عراقی قدردانی کرده اند. 

راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت عصر 
جمعه در بغداد، بصره و موصل برگزار شد.

این در شــرایطی اســت که حامیان چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق، ساعاتی پس از برگزاری 
نماز جمعه گذشــته، طرفــداران جریان صدر 
در نزدیکی یکی از دروازه های منطقه ســبز در 
مرکز بغداد، پایتخت عــراق و همچنین نینوا و 
بصره تظاهرات کردند. به گزارش القدس العربی، 
تظاهرات صدری ها و حامیان ائتالف شیعیان عراق 
در پاســخ به فراخوان های چارچوب هماهنگی و 
جریان صدر طی روز پنجشنبه و در سایه بحران 
سیاسی حاکم بر این کشور برگزار شد. تظاهرات 
حامیان ائتالف هماهنگی شیعیان با شعار حمایت 
از مشروعیت و حفاظت از نهادهای دولتی و چند 
ساعت پس ازآن صورت گرفت که حامیان جریان 
صدر با اقامه نماز جمعه در مقابل منطقه سبز و 
پارلمان عراق خواستار انحالل پارلمان و برگزاری 

انتخابات زودهنگام شدند.
در تظاهرات حامیان ائتالف شــیعیان جمعیت 
کثیــری از مناطــق مختلف عــراق پرچم های 
عــراق و دست نوشــته هایی با تصاویر حشــد 
الشــعبی و همچنین تصاویر آیت اهلل سید علی 
سیســتانی مرجع عالی قدر شــیعیان در دست 
داشتند. حاضران همچنین شعارهایی منطبق با 
خواسته های خود مبنی بر دفاع از کشور و قانون 
اساســی از جمله: »بله، بله به عراق، بله، بله، به 
قانون اساسی« سر دادند.کمیته مسئول تظاهرات 
دفاع از دولت، با صدور بیانیه ای از تحصن علنی 
به منظور تحقق مطالبات عادالنه خبر داد و بر لزوم 
تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات کامل تأکید 
کرد. این کمیته از احزاب سیاسی به ویژه گروه های 
کرد خواســت تا به هر چیزی که مانع از انتخاب 
سریع رییس جمهور و نخست وزیر می شود، پایان 
دهند. در پایان تظاهرات بغداد، سازمان دهندگان 
تظاهرات ائتالف شیعیان، شروع به برپایی خیمه ها 
و غرفه ها در مقابل دیوارهای منطقه سبز به منظور 

آغاز تحصن کردند.
کمی پیش از برگزاری تظاهرات حامیان چارچوب 
هماهنگــی و هم زمان با آغــاز تجمع صدری ها، 
مقتدی صدر پیامی برای تظاهرکنندگان حامی 
چارچوب هماهنگی ارســال و تأکید کرد: »ما و 
چارچوب هماهنگی بر سر وجود و فراگیر شدن 
فساد در کشور اختالف نظر نداریم. صدر بر لزوم 
صلح آمیز بودن تظاهرات و حفظ صلح مدنی تأکید 
کرد. همچنین عالوه بر بغداد در سایر استان های 
عــراق تظاهــرات دیگری از ســوی هــواداران 
مقتدی صدر، رهبــر جریان صدر برای تأکید بر 
خواســته های وی به خصوص برگزاری انتخابات 
زودهنگام و انحالل پارلمان و نیز حامیان ائتالف 

هماهنگی شیعیان برگزار شد.«
در موصل در شــمال عراق، صدها تن از هواداران 
چارچوب هماهنگی در این شهر تظاهرات کردند، 
درحالی که حامیان جریان صدر در شهرهای عماره 
و ناصریــه در جنوب تجمع کردند. تظاهرات روز 
جمعه دومین تظاهراتی است که جریان صدر و 
چارچوب هماهنگی پس از یورش حامیان صدر 
به منطقه سبز در ۳۰ژوئیه در اعتراض به نامزدی 
محمد شیاع السودانی برای نخست وزیری برگزار 

می کنند.

گروه های سیاسی خواستار برگزاری جلسه پارلمان در جهت خروج از بن بست شدند 

عراق، همچنان صحنه اعتراضات

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک مصاحبه برخی گزارشات مبنی 
بر کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران را رد و تأکید کرد که هیچ توافقی 
بر سر رفع تحریم های ایران صورت نگرفته است. واشنگتن اعالم کرده 
است که این موضوعات زمانی بسته خواهند شد که ایران از نظر فنی 
پاسخ های معتبری را که آژانس اتمی از آن ها خواسته است، ارائه کند. 
به محض اینکه آن ها این کار را انجام دهند و به محض اینکه آژانس اتمی 
راضی شود، ما نیز راضی هستیم اما پیش از آن، این امکان وجود ندارد.

راب مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی 
این کشــور در مذاکرات وین در گفت وگو با شبکه پی بی اس در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا در خصوص درخواست ایران برای 
پایان یافتن یا حل وفصل تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
مواد هسته ای پیداشده در ایران امتیازی به این کشور داده است؟ تأکید 

کرد: »خیر.«
راب مالی توضیح داد: »ما این موضوع را روشن کرده ایم اما می دانم که 
گزارش هایی برعکس آن وجود دارد. موضع ما شــفاف است و شنیدن 
آن برای همه واضح اســت، یعنی ما هیچ فشاری بر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای بستن این مسائل باقی مانده وارد نمی کنیم.« این مقام 
آمریکایی در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ گونه توافق سیاسی، نه فنی 
دراین باره صورت نگرفته است؟ با تکرار این ادعا که ایران به سؤاالت اخیر 
آژانس درباره مواد هسته ای پیداشده پاسخ درستی نداده است، گفت: »ما 
فکر می کنیم که موضوع پادمانی وجود دارد یا مسائل باقی مانده، یعنی 
مسائل هسته ای که ایران باید درباره وجود ذرات اورانیوم توضیح دهد اما 
توضیحی ارائه نشده است.«او ادامه داد: »در واقع آنچه آژانس خواهان 
آن است، نوعی تحقیق ماقبل تاریخ یا تاریخی نیست. چیزی که آژانس 
می خواهد بداند این است که امروز آن اورانیوم کجاست و اطمینان یابد 
که تحت نظارت قرار دارد و تحت چیزی است که پادمان نامیده می شود. 
این چیزی اســت که آژانس به ویژه خواستار آن است؛ بنابراین باید از 
ایران توضیحی در مورد اینکه این ذرات اورانیوم در کجا هستند، بشنود 
و مطمئن شود که تحت توافقات پادمانی آژانس هستند. هیچ میان بری 
هم وجود ندارد.«مالی همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا بر سر 
رفع تحریم های ایران سازشــی انجام گرفته است که بر اساس آن غیر 
آمریکایی ها بتوانند با سپاه پاسداران انقالب معامله  تجاری انجام دهند 
و در واقع تحریم های آمریکا را دور بزنند؟ تصریح کرد: »توافقی نشده، 

زیرا تا در خصوص همه چیز توافق نشــود، بر سر هیچ چیز توافق نشده 
است.«او خاطرنشان کرد: »ما هیچ مذاکره ای برای کاهش استانداردهای 
خود در خصوص آنچه شرکت های اروپایی یا سایر شرکت ها در صورت 
تمایل به تجارت با ایران باید انجام دهند، نداشته و نخواهیم داشت. آن ها 
باید به تحریم های ما احترام بگذارند. تحریم ها به خوبی مشخص شده 
است. وزارت خزانه داری استانداردهای بسیار روشنی را برای کارهایی که 
شرکت ها باید انجام دهند و نوع بررسی دقیقی که باید انجام دهند، ارائه 
می کند. هر گزارشی برخالف این،  که ادعا می کند ما آن استانداردها را 
پایین می آوریم و بر سر استانداردها مذاکره خواهیم کرد، کامالً اشتباه 
است.«نماینده آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
اینکه ایران تا چه اندازه از کاهش تحریم ها بهره مند خواهد شد و اینکه 
آیا ایران قرار است به ده ها میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی که 
در حال حاضر مسدود شده است، دسترسی پیدا کند و می تواند ده ها 
میلیارد دالر بیشتر نفت بفروشد؟ گفت: »من نمی خواهم به شما یک 

عدد اعالم کنم، چراکه این عدد کامالً یک گمانه زنی خواهد بود.«
او اضافه کرد: »می توانم بگویم دارایی هایی هستند که مسدود شده اند، 
دارایی ها، پول هایی که ایران در زمانی که تحریم ها اجرایی نمی شــد، 
به دســت آورده و اکنون در حساب های بانکی در سراسر جهان است. 
اگر آن ها به پایبندی به توافق هسته ای بازگردند، می توانند به این پول 
و دارایی ها دسترسی داشته باشند.« مالی همچنین مدعی شد: »البته 
آن ها می توانند نفت بفروشند، چیزی که اکنون قادر به انجام آن نیستند. 
پس می توانند درآمد حاصل از فروش نفت را به دست آورند اما مجدداً 
به یاد بیاوریم که چرا آن تحریم ها اعمال شد. این تحریم ها برای محدود 
کردن برنامه هسته ای ایران و اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح 

هسته ای وضع شده اند.«
او ادامه داد: »اما برعکس آن رفته ایم. ما در چند سال گذشته - از زمانی 
که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت از توافق خارج شود - ایران را با 
یک برنامه هســته ای بدون محدودیت و با رفتار منطقه ای تهاجمی تر 
دیده ایم؛ بنابراین، این رویکرد شکست خورده است.« او در پاسخ به این 
سؤال که محدودیت های هسته ای ایران طبق توافق ٢۰١٥ به زودی و در 
سال ٢۰٢۳ منقضی می شود و پس ازآن ایران اجازه تولید سانترفیوژهای 
پیشرفته را دارد؛ بنابراین، چرا وقتی این محدودیت ها تنها برای یک سال 
دیگر باقی است هنوز باید توافق کرد؟ مدعی شد: »این چیزی نیست که 
دقیقاً قرار است اتفاق بیفتد.«مذاکره کننده ارشد آمریکا همچنین اظهار 
کرد: »در واقع آن ها می توانند در سال ٢۰٢۳، تحقیق و توسعه بیشتری 
بر روی برخی از سانتریفیوژهای پیشرفته انجام دهند. نمی توانند آن ها 
را نصب کنند اما بیایید آن را این گونه بیان کنیم؛ محدودیت های اصلی، 
محدودیت هایی است که آن ها را چندین ماه از داشتن مواد شکافت پذیر 
کافی برای ساخت یک بمب دور می کند و تا سال ٢۰۳١ ادامه خواهد 
داشــت.«راب مالی در ادامه بار دیگــر از تصمیم رئیس جمهور قبلی 
کشورش برای خروج از توافق هسته ای ٢۰١٥ انتقاد کرد و مدعی شد 
که ایران در نتیجه این اقدام، در حال حاضر تنها چند هفته با دستیابی 
به مواد شــکافت پذیر کافی برای یک بمب فاصله دارد؛ بنابراین، دست 
یافتن به توافقی که دوباره برنامه هسته ای ایران را محدود کند، ارزشش 
را دارد.نماینده آمریکا در امور ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
بیانیه ادعایی وزارت دادگستری این کشور مبنی بر اینکه یک فرد ایرانی 
قصد ترور مشــاور امنیت ملی سابق کاخ سفید را داشته است و اینکه 
»آیا این بخشی از تهدید ایران برای تالفی ترور قاسم سلیمانی فرمانده 
پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است؟ و آیا می ترسید که این تهدید 
ادامه داشته باشد؟« گفت: من درباره آنچه وزارت دادگستری انجام داده 
است، اظهارنظر نمی کنم؛ اما آنچه را که هم وزیر امور خارجه و هم مشاور 
امنیت ملی گفته اند، تکرار می کنم و آن این است که این رئیس جمهور، 
همان طور که مــن هر رئیس جمهوری را تصور می کنم، در حمایت از 
آمریکایی ها، چه در لباس باشند، چه خارج از لباس سرسخت و پیگیر 
خواهد بود. چه آن ها مقام کنونی باشند یا مقامات سابق. من فکر می کنم 
که ایران این پیام را دریافت کرده اســت که اگر شهروندان ما را تهدید 

کند، قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

نماینده آمریکا در امور ایران:

هیچ توافقی بر سر رفع تحریم ها نشده است

 واکنش بولتون به ادعای تالش 
ایران برای ترورش

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا به برخی ادعاها مبنی 
بر تالش ایران برای ترور وی واکنش نشــان داد. جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت وگو 
با شبکه الجزیره مدعی شد که در خصوص تالش ها و 
برنامه ریزی ایران برای ترور وی شواهد محکمی وجود 
دارد.او گفــت: »فکر نکنم که تالش هــای ایران برای 
ترور من بر روند مذاکرات هســته ای بــا آن ها در وین 
تأثیــر بگذارد.« بولتون گفت کــه نظام قضایی آمریکا 
مأموریت های خود را با سکوت انجام می دهد و اقدامات 
قضایی در خصوص تالش برای ترور من در حال انجام 
است.مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در ادامه گفت 
که ســازمان اف بی آی در بهار ٢۰٢۰ و دسامبر ٢۰٢١ 
اطالعاتی در خصوص تالش بــرای ترور وی به او داده 
اســت. او در بخش دیگری تأکید کرد: »بهتر است که 
دونالد ترامــپ در انتخابات آتی شــرکت نکند زیرا او 
شایسته ریاست جمهوری نیست.«بر اساس این گزارش، 
پیش ازاین نیز رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران 
در پاسخ به سوالی درباره بیانیه ادعایی وزارت دادگستری 
این کشور مبنی بر اینکه یک فرد ایرانی قصد ترور مشاور 
امنیت ملی سابق کاخ سفید را داشته است و اینکه آیا 
این بخشی از تهدید ایران برای تالفی ترور قاسم سلیمانی 
فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است؟ و آیا 
می ترسید که این تهدید ادامه داشته باشد؟ گفت: »من 
درباره آنچه وزارت دادگستری انجام داده است، اظهارنظر 
نمی کنم؛ اما آنچه را که هم وزیر امور خارجه و هم مشاور 
امنیت ملی گفته اند، تکرار می کنم و آن این است که این 
رئیس جمهور، همان طور که من هر رئیس جمهوری را 
تصور می کنم، در حمایت از آمریکایی ها، چه در لباس 
باشند، چه خارج از لباس سرسخت و پیگیر خواهد بود. 
چه آن ها مقام کنونی باشند یا مقامات سابق. من فکر 
می کنــم که ایران این پیام را دریافت کرده اســت که 
اگر شهروندان ما را تهدید کند، قاطعانه پاسخ خواهیم 
داد.«وزارت دادگســتری آمریکا هفته گذشته با صدور 
بیانیه ای مدعی شــد که فردی به نام شهرام پورصفی 
شــهروند ایرانی ٤٥ساله قصد داشته است برای تالفی 
شهادت سردار قاسم ســلیمانی در ژانویه ٢۰٢۰، جان 
بولتون مشــاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.

وزارت دادگستری آمریکا در ادامه ادعاهای خود اضافه 
کرد: »شهرام پورصفی قصد داشته است در اکتبر ٢۰٢١ 
)مهر-آبان ١٤۰۰( با اعطای سیصد هزار دالر به برخی 
اشخاص در ایاالت متحده، آن ها را به پیاده کردن نقشه 
ترور جان بولتون یا در واشنگتن و یا در مریلند مجاب 
کند.«این در حالی است که مقامات جمهوری اسالمی 
ایران ادعای تالش برای ترور جان بولتون را رد کرده اند. 
این ادعا در حالی در بحبوحه مذاکرات رفع تحریم ها و 
بازگشت واشنگتن به برجام مطرح شده است که ناصر 
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در واکنش به ادعای دست داشتن ایران در طرح 
ترور جان بولتون گفت: »مقامات قضایی آمریکا در تداوم 
اتهام زنی های بی پایان این کشور علیه جمهوری اسالمی 
ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران  هراسی، در 
یک داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک 

معتبر و مستندات الزم مطرح کرده اند.«

احمد مسعود: طالبان با القاعده 
همسو است

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در 
گفت وگویی اختصاصی با شــورای آتالنتیک، از ادامه 
مبارزه این جبهه با طالبان خبر داد.در این گفت وگو که 
در آستانه یک سالگی فروپاشی نظام سابق افغانستان 
منتشر شد، مســعود گفت وگو با طالبان را ضروری 
خواند اما خاطرنشان کرد که طالبان گروهی افراطی اند 
که به مذاکره اعتقادی ندارند و بنابراین جبهه مقاومت 
از مبارزه با طالبان دســت برنمــی دارد. رهبر جبهه 
مقاومت ملی بر ایجاد یک حکومت مشروع و پاسخگو 
به مردم افغانستان و جهان تأکید کرد.احمد مسعود 
پس از فرار اشــرف غنی و نزدیکانش از افغانستان در 
پانزدهم اوت ٢۰٢١، به پنجشــیر رفت و با شماری 
از مقام های پیشین، نظامیان و تعدادی از شهروندان 
افغانستان جبهه مقاومت ملی را تشکیل داد و مقاومت 

علیه طالبان را در این استان آغاز کرد.
ایالت متحده آمریکا پس از حدود دو ســال مذاکره با 
رهبران طالبان در دوحه، تفاهم نامه صلحی با طالبان 
امضا کرد. آمریکایی ها و شــماری از کشورهای غربی 
بــر این باور بودند که طالبان تغییر کرده اند اما احمد 
مسعود می گوید که متأســفانه رهبران طالبان هیچ 
تغییری نکرده اند و حتی افراطی تر از گذشــته عمل 
می کنند.مســعود از جهان خواســت از به رسمیت 
شناختن طالبان اجتناب کنند؛ چون ایدئولوژی طالبان 
مشابه تروریست های بین المللی است. احمد مسعود به 
کشته شدن ایمن الظواهری در کابل اشاره کرد و افزود: 
»کشته شــدن ایمن الظواهری در حفاظت شده ترین 
بخش تحت کنترل طالبان نشانه ای روشن از همسویی 
طالبان با القاعده است.شــبکه القاعده نهم سپتامبر 
٢۰۰١ احمدشــاه مســعود، قهرمان ملی افغانستان 
را در منطقه خواجه بهاالدین اســتان تخار ترور کرد. 
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، به پناهگاه های 
امن جنبش اسالمی ازبکســتان در افغانستان اشاره 
کرد و هشــدار داد که جهان با چشم پوشــی از این 
مســئله، در آینده با پیامدهای گسترده این »اشتباه 
فاجعه بار« روبرو خواهد شد.احمد مسعود تأکید کرد 
که جبهه مقاومت ملی به تنهایی برای ســاختن یک 
نظام دموکراتیک و غیرمتمرکز در افغانستان می کوشد؛ 
زیرا هیچ کشــوری از آن ها حمایت نمی کند و باآنکه 
جامعه جهانی طالبان را به رســمیت نشناخته است، 
چند کشور در کابل تحت کنترل طالبان سفیر دارند.به 
باور احمد مسعود، این تعامالت دیپلماتیک با طالبان 

چالش های امنیتی بزرگ تری در پی خواهد داشت.

خبر


