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تازه های مطبوعات
••شرق-اینروزنامهبااشارهبهحضورسعیدجلیلی
درستاداقتصادیدولتنوشت:شایدبعیدباشدکه
جلیلیدرمنصبیرسمیبارئیسیهمکاریکند؛
بااینحالهنوزاینفرضیهمنتفینیستکهسعید
جلیلیبهعنوانفردیکهبهنفعرئیسیازانتخابات
کنارهگیری کرد ،بهطور غیررسمی و حتی مؤثر در
بخشی از تصمیمسازیهای دولت حضور داشته
باشد و اگر چنین باشد ،این احتمال داده میشود
که نوع نگاه دولت رئیسی خاصه در حوزههایی
مانندبرجامو FATFسلبیشود.
••کیهان – این روزنامه نوشت :از دولت سیزدهم
که در انجام فرایند واکسیناسیون از مرحله خرید ،
تامینو...تاواکسینهکردناکثریتجامعهآنهمدر
فاصله زمانی کوتاه و باز هم بدون این که الزم باشد
زیر بار امضای قراردادهایی نظیر  FATFو نظیر آن
برود،بسیارموفقعملکردهوموجبرضایتمردم
شده است ،حاال و در مقطع کنونی انتظار میرود
کهدربارهمسائلاقتصادیوبهویژهمعیشتیمردم
دستبهاقداماتیملموسبزند.
••اعتماد -این روزنامه با اشاره به ماجرای اخیر
حمله سایبری به پمپ های بنزین و از کار افتادن
چند تابلوی الکترونیکی و درج شعار سیاسی روی
تعدادی از آن ها نوشت :آن چه اما بر پیچیدگی
ایناوضاعافزود،آنبودکهدیتاسنتروشبکهکارت
سوخت در اختیار شرکت پاالیش و زیرمجموعه
وزارتنفتاست،حالآنکهتابلوهایالکترونیکی
بزرگراهها ارتباطی به وزارت نفت نداشته و تحت
کنترل پلیس راهور و زیرمجموعه نیروی انتظامی
جمهوریاسالمیاست.
••آفتاب یــزد -سعید مدنی جامعه شناس در
گفت و گــو بــا ایــن روزنــامــه بــا اش ــاره بــه ماجرای
استخدامهای جنجالی به ویــژه در وزارت نفت
گفت:این موضوع جدیدی نیست و چند دههای
است که این نوع تبعیض ها وجود دارنــد ....این
روزها به دلیل گسترش فضای مجازی این موارد
به راحتی افشا میشود در صورتی که در ادوار
گذشته چنین مسائلی رخ داده اما فضای مجازی
برای افشای آنها وجود نداشته است .نکته قابل
توجه این است که بسیاری تمایل دارند با عنوان
طرحصیانتاینفضایافشاگریرامحدودسازند.
••فرهیختگان -این روزنــامــه نوشت :سرعت
پیشرفتهستهایوتقویتموضعداخلیوخارجی
ایرانطیماههایگذشتهاتفاقینیستکهمطلوب
آمریکاومتحداناروپاییاشباشد،بههمیندلیل
آن ها تمام تالش خود را خواهند کرد تا با از بین
بردن سرمایه اجتماعی دولت مستقر در ایران و
همچنین ایجاد اخالل در فعالیتهای هستهای،
ایــران را به موضع ضعف بکشانند تا امتیازات
بیشتریازجمهوریاسالمیدرمذاکراتبگیرند.

انعکاس
••عصر ایــران نوشت :یک روزنــامــه اسرائیلی
از حمله هکری گسترده به ایــن رژیــم و افشای
فایلهایی خبر داد که شامل مشخصات صدها
نظامیاینارتشازجملهنام،ایمیل،نشانیمنزل
و شماره تلفن است .گروهی که خود را «عصای
موسی»()MosesStaffنامیده،تصاویریشخصی
از «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم
منتشروتهدیدکردکهویتحتنظراست.
••جهان نیوز نوشت:محمدرضاباهنرگفت:من
در آخرین دیداری که با آقای روحانی داشتم ،به
ایشان گفتم شما نه احمدینژاد خواهید شد ،نه
خاتمی و نه حتی هاشمی؛ به ایشان گفتم که شما
باید برای نظام باقی بمانید .خودشان هم قبول
کردندوصحهگذاشتند.
••چند ثانیه نوشت:هادی بیگی نــژاد عضو
کمیسیونانرژیمجلسبااشارهبهحملهسایبری
اخیرمدعیشد:لودادنکشتیهاینفتکشدر
شرایط دور زدن تحریم ها ،حمله به مرکز مدیریت
سوخت کشور و حواشی متعددی که برای پرسنل
زحمتکش وزارت نفت رخ میدهد ،بیانگر این
است که شبکه جاسوسی در وزارت نفت را باید
جدیگرفت.شایدتهدیداتباالتریدرراهباشد.
••جهان نیوز مدعی شد:ستاری فر،یکی از
طراحان طرح صیانت با بیان این که مردم همان
نقدهایی را به طــرح اعــام وصــول شــده مطرح
میکنند که سابق ًا به طرح اولیه داشتیم در حالی
که طرح جدید نقاط قوت زیــادی دارد افــزود :به
موجب این طرح امکان رفع فیلتر توئیتر و تلگرام
هموجوددارد.
••اعتماد آنالین نوشت :اسماعیل گرامی
مقدم ،قائم مقام حزب اعتمادملی در باره آخرین
جلسه جبهه اصالحات و روند تصمیم گیری برای
چهار سال آینده اظهار کرد :جبهه اصالحات تنها
وظیفهای که دارد و اصلیترین وظیفهاش اجماع
ســازی است و آن را انجام میدهد و در راستای
اجماع ســازی راهبردهایی را تعریف میکند.
جلساتجبههطیروالهمیشههردوهفتهانجام
میشودامافعالبنایرسانهایکردننداریم.

دولت فراگیر؛ تنها راه حل مسائل افغانستان
وزیرانخارجهکشورهایهمسایهافغانستاندربیانیهمشترکنشستتهران
تاکیدکردندکهیکساختارسیاسیفراگیربامشارکتهمهاقوامتنهاراهحل
مسائلافغانستاناست.امیرعبداللهیاننیزگفت:مشروعیتبینالمللیبدون
مقبولیتداخلیدرافغانستانراهبهجایینمیبرد
هادی محمدی – وزیــران خارجه کشورهای
همسایه افغانستان به همراه روسیه در پایان
نشست روز گذشته خود در تهران در بیانیه ای
مشترک و  11مــاده ای تاکید کردند که یک
ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت
همهاقوامتنهاراهحلمسائلافغانستاناست.در
بیانیهپایانیایننشستکهوزیرانخارجهایران،
ازبکستان،تاجیکستان،ترکمنستانوپاکستان
بهصورتحضوریووزیرانخارجهروسیهوچین
به صورت مجازی شرکت داشتند ضمن تاکید
بر حمایت از حاکمیت ملی ،استقالل سیاسی،
وحدت و تمامیت ارضی افغانستان و مداخله
نکردندرامورداخلیآن آمدهاست:کشورهای
حاضردرنشستهمهطرفهایدرگیرازجمله
طالبانرابرایادامهگفتوگوهاومشورتهای
سیاسی به منظور بهبود وضعیت آینده این ملت
تشویق کردند.همچنین وزیران خارجه با ابراز
نگرانی شدید درباره وخامت اوضاع اقتصادی
در افغانستان از جامعه بینالمللی درخواست
ارائه کمکهای بشردوستانه به صورت فوری
کردندوحمالتتروریستیرادرهرفرموشکلاز
جملهحمالتعلیهگروههایقومیومذهبیوبه
صورت ویژه حمالت تروریستی اخیر به مساجد
را به شدت محکوم کردند.در مفاد بیانیه نیز که

شامل11بنداستآمده:خاکافغانستاننباید
هیچگونهتهدیدیبرایکشورهایهمسایهباشد
وتوسطگروههایجنایتکار،تروریستیوجدایی
طلباستفادهنخواهدشدوابرازامیدواریشده
که به طور جدی روابط خود را با انواع گروه های
تروریستی قطع و به آن ها حمله کند و آن ها را
به طور قاطع از بین ببرد .درخواست از جامعه
بینالمللی و کشورهای کمککننده به منظور
فراهم آوردن حمایتهای مالی مستمر ،کافی
و متناسب از کشورهای میزبان پناهندگان
افغان،بهویژهجمهوریاسالمیایران،جمهوری
اسالمی پاکستان و سایر کشورهای همسایه
افغانستانازبخشهایدیگراینبیانیهاست.
▪امیرعبداللهیان :تماس های امنیتی با
طالبانداریم

در پایان این اجالس  ،حسین امیرعبداللهیان
وزیرامورخارجه کشورمان با حضور در جمع
خبرنگاران به ســواالت آن ها پاسخ گفت .وزیر
خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات ایران
با طالبان و تضمین برای امنیت مرزها و اینکه آیا
جمهوریاسالمیایرانتصمیمیبرایبهرسمیت
شناختنطالبانداردیاخیر؟خاطرنشانکرد:ما
با همه طرفهای افغانستانی در تماس هستیم

و در سطح امنیتی با هیئت حاکمه سرپرستی در
افغانستان تماس و گفتوگو داریــم.وی افزود:
سفیرایراندرکابلبنابهدعوتیکهازویبهعمل
آوردنــد با وزیر خارجه هیئت حاکمه سرپرستی
افغانستان مالقات کرد و نگرانیهای خودمان را
از مسیر این تماسها به هیئت حاکمه سرپرستی
در افغانستان اعالم کردیم.امیرعبداللهیان در
پاسخبهسؤالخبرنگارصدایافغان،مبنیبراین
که چه تفاوتی میان نشست تهران و فرمت مسکو
وجوددارد؟بیانکرد:ماهرفرمتیراکهبهتحقق
صلحوثباتوامنیتدرافغانستانوبرطرفشدن
نگرانیهایمنطقهایکمککند،مثبتوسازنده
میدانیم.مشروعیتبینالمللیبدونمقبولیت
داخلیدرافغانستانراهبهجایینمیبرد.رئیس
دستگاهدیپلماسیدرپاسخبهخبرنگارطلوعنیوز
نیز در باره وضعیت داعش در افغانستان اظهار
کرد:در حوزه مبارزه با داعش حتما ما در بخش
امنیتی مشورتهای الزم را به همه طرفهای
افغانستانی برای موفقیت در مبارزه با تروریسم
که به نوعی با امنیت ملی و مرزهای مشترک ما
میتواند ارتباط داشته باشد ،انجام میدهیم و
همکاری خواهیم داشت و مشورتهای خود را
به همه طرفها در افغانستان ارائه خواهیم داد.
تامین امنیت همه مردم افغانستان و شیعیان که
هدف حمالت تروریستی داعش قرار گرفتند
مــورد توجه ما بــوده و هیئت حاکمه را مخاطب
قرار دادیــم و پیشنهادهایی برای جلوگیری از
تکرار این اقدامات تروریستی ارائه کردیم.وی
درباره حضور گروههای افغانستانی در نشست
همسایگان افغانستان گفت :در جلسه امروز
(دیروز)دربارهعضویتناظراتحادیهاروپادرفرمت
اجالس همسایگان ،اتفاق نظر وجود نداشت و
برای عضویت هیئت حاکمه سرپرستی طالبان
منوط به این که همه نمایندگان اقــوام اصلی
افغانستان در این فرمت مورد توجه قرار بگیرند و
در نشست بعدی بتوانند حضور یابند یک اجماع
اولیهحاصلشد.
▪حاشیههاینشست

*در حالی که طبق اعــام سخنگوی وزارت
خارجهقراربودرئیسجمهورسخنرانافتتاحیه
نشست تهران باشد  ،در آخرین لحظات محمد
مخبر معاون اول رئیس جمهور راهی ساختمان
وزارت خارجه شد تا این نشست را افتتاح کند .

گندهگویی های بی پایان اردوغان
رئیسجمهورترکیهکهاینروزهابهلحاظسیاسیواقتصادیدرداخلکشورخودوضعیتمتزلزلیپیدا
کرده،بانشانهرفتنتمامیتارضیایرانبهتهرانتوصیهکرددربرابرباکوباعقلسلیمرفتارکندوسبب
تشدیدتنشنشود!
توکلی  -ســریــال دیــد و بــازدیــدهــای
تبلیغاتی مقامات آنکارا و باکو ادامــه
دارد .رئیسجمهور ترکیه بار دیگر به
باکو رفت و در ضمن از منطقه قرهباغ
دیــدن کــرد .ایــن موضوع یـــادآور سفر
جنجالی پارسال رجب طیب اردوغان
در چنین روزهایی به آذربایجان است
کــه بــه عــنــوان مهمان ویـــژه رزمــایــش
نظامیباکوبهمناسبتپیروزیدرجنگ
قــرهبــاغ ،در سخنرانیاش ادعاهایی
مضحک را درباره رود ارس مطرح کرد.
او ضمن دیدار با الهام علیاف ،همتای
آذربــایــجــانــی خــود در مــراســم افتتاح
فرودگاه بینالمللی فضولی در قرهباغ
آزاد شده شرکت کرد که یکی از مراکز
ترانزیتیموردادعایآنکاراوباکوموسوم
به کریدور زنگزور است .این در حالی
است که در آخرین سفر اردوغان به قفقاز
جنوبی در بهار گذشته ،او و علیاف،
بیانیه شوشا را امضا کردند که توافقی با
تمرکزرویهمکاریهایدفاعیوایجاد
لونقل بود و تاکید
مسیرهای جدید حم 
میکرد آنکارا ،رژیم باکو را در مواجهه با
هرگونهتهدیدخارجیحمایتمیکند.
باتوجهبهبنبستفعلیطرحپانترکها
بــرای دور زدن ایــران از طریق استان
سیونیکارمنستان،بهنظرمیرسدسفر
جدیداردوغانبهباکونیزجزیکنمایش
تبلیغاتی پانترکی برای منحرف کردن
افکار عمومی داخلی  ترکیه نباشد.
شاید به این دلیل بود که باز هم او برای
چندمین بار و به طور تلویحی با اظهارات
نسنجیده خود ،تمامیت ارضی همسایه
شرقی خود یعنی  ایران را نشانه رفت .او
که چندی پیش به صورت غیر مستقیم
در ادعایی مضحک گفته بود جمهوری
اسالمی ایــران به دلیل همکاری باکو
با تل آویو توان رویارویی با آذربایجان
را ندارد ،در تازه ترین گزافه گویی ابراز
امیدواری کرد که جمهوری آذربایجان
فــراتــر از مــرزهــای ارمــنــســتــان پیش
رود! به گــزارش فــارس ،اردوغـــان که

به همراه الهام علی اف رئیس جمهور
آذربایجان با حضور در منطقه قره باغ
از پیشرفت کار ساخت و ساز بزرگراه
«احمدبیلی-فضولی-شوش» بازدید
می کــرد ،خطاب به یکی از مقامهای
جمهوری آذربایجان گفت« :داریــد به
سمت مرز ارمنستان میروید ،نه؟ از
آن جا هم آنطرفتر میروید!» «صالح
محمدوف»،رئیسسازمانبزرگراههای
جمهوری آذربــایــجــان نیز در واکنش
گفت« :بله داریــم به آن سمت حرکت
میکنیم .با کمک خداوند تا استانبول و
اروپا پیش خواهیم رفت .خداوند از شما
محافظت کند ».رجب طیب اردوغان
همچنین با لفظی که کنایه ضد ایرانی
داشت،گفت«:امیدواریم ایران با عقل
سلیم رفتار کند و مشکلی بین ایران و
جمهوری آذربایجان ایجاد نشود.ما
میتوانیم وارد مسیر تبادل هرگونه
کاال با اسرائیل شویم. .هیچ کشوری
نباید روی سازوکارهای تصمیمگیری
کــشــورهــای دیــگــر تــاثــیــری بــگــذارد و
نمیتواند هم بگذارد».
▪پشتپردهلفاظیهای آقارجب

اما نکته جالب ماجرا آن جاست که این
روزهــا کسی در عالم روابــط بین الملل
صحبتهایاردوغانراجدینمیگیرد؛
او که چندی پیش از اظهارات نسنجیده
اشدربارهاخراج 10سفیراروپایی عقب
نشینی کرده بود ،حاال به گزافه گویی
علیه ایران پرداخته است؛ مسئله ای که
به نظر می رسد مقامات کشورمان آن را

به خوبی فهمیده اند و اظهارات امروز
و دیــروز او را بــدون پاسخ گذاشتند و از
اساس اهمیتیبهادعاهایشندادند.اما
سوال اساسی این جاست که اردوغان
از این لفاظی های پی در پی خود علیه
کشورمان به دنبال چیست؟! پاسخی
که آن را باید در بحران های داخلی و
خارجی ترکیه یافت ،بحران هایی که
بدجوری اردوغــان را درگیر خود کرده
است و همین باعث شده که اردوغــان
سیاست بحران آفرینی در خارج و اتحاد
در داخل را در پیش بگیرد.در یک نگاه
کلی از عملکرد دولت آنکارا این واقعیت
استنباط می شود که در نتیجه اتخاذ
سیاست های نادرست در عرصه های
داخلی و خارجی ،ترکیه با مشکالت
متعددی مواجه شده است .از جمله این
مشکالت می توان به افزایش نرخ تورم
و بیکاری ،فرار سرمایه های خارجی از
اقتصاد ترکیه ،کاهش چشمگیر ارزش
پــول ملی ،تشدید مشکالت معیشتی
مردم ترکیه و بروز اختالف با کشورهای
منطقه اشاره کرد .با این توصیف به نظر
می رسد آقا رجب در حال دست و پنجه
نــرم کــردن با انــواع و اقسام مشکالت
داخلیوخارجی استودراینبینبدش
نمی آید با ایجاد یک بحران خارجی  یا
امنیتی  ،مــردم ترکیه نگران از تبعات
خــروج او را به یگانه بــودن بــرای حفظ
امنیتشانمتقاعدکند.سیاستیکه
اگرایرانرانشانهرفتهباشدنهتنهابه
او کمکی نمی کندبلکه او را در چاه
عمیقبنبستسیاسیفرومیبرد.
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امیرعبداللهیاندرسخنرانیخودبااشارهبهاین
جابه جایی گفت :برای رئیس جمهور اولویت
دیگری اتفاق افتاد که نتوانست خــودش به
نشست بیاید  .به نظر می رسد حمله سایبری
دو روز قبل به جایگاه هــای توزیع سوخت و
تشکیلجلسهدراینخصوصباعثتغییربرنامه
رئیسی شده باشد *.معضل میکروفن به قول
امیرعبداللهیان همچنان در جمهوری اسالمی
حل نشده است  .در نشست روز گذشته نیز چه
در هنگام سخنرانی مهمانان عالی رتبه اجالس
و چه در کنفرانس خبری وزیر خارجه کشورمان
این مشکل همچنان دیده می شد *.سخنرانی
ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی انجام شد و
از این نظر وزیر خارجه چین که در اجالس جی
20به سر می برد اولین سخنران نشست تهران
بود *.نکته جالب این که وانگ یی و الوروف
وزیران خارجه چین و روسیه سخنرانی خود را
به زبان چینی و روسی با ترجمه انگلیسی ایراد
کردند و وزیران خارجه ایران و تاجیکستان هم
به فارسی سخن گفتند  .در این میان وزیران
خارجه ترکمنستان  ،ازبکستان و پاکستان
به زبان انگلیسی سخنرانی کردند 14*.نفر
از بیش از 40نفر خبرنگار داخلی و خارجی
حاضر در نشست خبری از امیرعبداللهیان
توانستند ســوال خود را مطرح کنند و بیشتر
هم در بــاره افغانستان ســوال کردند تا جایی
که وزیرخارجه به شوخی گفت که گویا می
خواهند مرا به افغانستان بفرستند  .پس از
آن بود که برخی خبرنگاران سواالتی در باره
برجام و موضوعات دیگر منطقه ای مطرح
کــردنــد  *.ســفــیــران کــشــورهــای خــارجــی و
نمایندگان سازمان های بین المللی در تهران
نیز در ایــن نشست به صــورت مهمان حضور
داشتند که با اعــام پایان نشست رسانه ای
 ،سالن را ترک کردند*.امیرعبداللهیان در
جمع خبرنگاران گفت که در بیانیه پایانی،
فقط نظرات جمهوری اسالمی ایران نمیآید و
همسایگان دیگر هم هستند .گاه نظراتی دارند
کهبانظراتماکامالتطبیقنداردوبیانیهپایانی
طیفی از موضوعاتی است که نسبتا مواضع
مشترک ما را بیان میکند*.نماینده ویژه
وزیرخارجه چین و سفیر روسیه در تهران رئیس
هیئت های آن دو کشور در غیاب وزیران خارجه
خود بودند.

ضارب استاندار همچنان در بازداشت
سخنگویقوهقضاییه:رئیسجمهورسابق،روحانی
استواگراتهامیمتوجهویباشدبایددردادگاهویژه
روحانیتمطرحشود
مجاور -سخنگوی دستگاه قضا البه الی گزارش خود درباره
کشیدهپرسروصدابهاستاندارجدیدآذربایجانشرقیوخبرورود
قوه قضاییه به این موضوع ،گریزی به ماجرای جنجالی شکایت
مجلسازحسنروحانیزدوگفتکهمسئولبررسیشکایتاز
رئیسجمهورسابقدادگاهویژهروحانیتاست .درادامهبخش
هایمهمسخناناخیرذبیحا...خدائیانسخنگویقوهقضاییه
را به گزارش میزان می خوانید * :درباره حواشی ایجاد شده
در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی؛ بالفاصله بعد از
این اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع
را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخالل در نظم
که یک جرم غیرقابل گذشت است ،تحت تعقیب قرار گرفت .به
رغم این که استاندار اعالم گذشت کرد ،اما از آن جایی که جرم
واقع شده در زمره جرایم غیرقابل گذشت است ،این شخص
با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در این زمینه ادامه
دارد .در این مدت مطالبی از سوی فرد بازداشت شده در فضای
مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت
نداشته است .فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه شخصی
داشته است .وی در اظهاراتی به مقام قضایی گفته در یکی از
بازدیدهای سرزدهای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی
سپاه از مجموعه تحت امر او داشته ،با یکی از رزمندگان دفاع
مقدس برخورد شایستهای نداشته و در واقع چنین انگیزهای
را مطرح کــرده اســت .به هر ترتیب قطع ًا دستگاه قضایی با
چنین اعمالی برخورد قاطع به عمل میآورد و چنان چه فردی
ادعاهایی دارد باید آنها را از مسیرهای قانونی پیگیری کند و
به هیچ وجه چنین رفتارهایی مورد قبول نیست( *.در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که آیا پروندهای درباره رئیسجمهور
سابق به قوه قضاییه واصل شده است یا خیر ؟)؛ در باره رئیس
جمهور سابق با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنان چه
گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود و باید
از آن مرجع سوال شود و طبق بررسی که ما داشتیم در این
خصوص پــرونــد های در دادســرای عمومی و انقالب تهران
تشکیل نشده؛ چرا که رئیس جمهور سابق روحانی است و اگر
اتهامی متوجه وی باشد باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح
شود *.درباره آخرین وضعیت اعالم فهرست
اموال مسئوالن به قوه قضاییه؛ قانونی که در
این زمینه وجود دارد الزم االجرا و در دستور
کار است ...از مسئوالن قبلی به جز دو نفر
فهرست داراییهای خود را در پایان خدمت
ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو
نفر باقی مانده نیز این کار را انجام
دهند....
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علی باقری پس از دیدار با مورا:در بروکسل
توافق کردیم که پیش از پایان ماه نوامبر
مذاکرات را شروع کنیم

هاشمی -علی باقری معاون سیاسی وزارت
خارجه کشورمان که در بروکسل به سر می
برد ،روز گذشته ادامه گفت و گوهای برجامی
خود با مورا معاون کمیسیونر سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا را پی گرفت .گفت وگویی که
باقری آن را جدی و سازنده توصیف کرد و در
باره رایزنی هایش با مورا درصفحه توئیتر خود
نوشت«:گفت و گویی جدی و سازنده با انریکه
مــورا در بــاره عناصر ضــروری مــذاکــرات موفق
داشتم .توافق کردیم پیش از پایان ماه نوامبر
(قبل از دهم آذرمــاه ) مذاکرات را شروع کنیم
 .تاریخ دقیق هفته بعد اعــام خواهد شــد».
هــمــزمــان امیرعبداللهیان رئــیــس دستگاه
دیپلماسی کشورمان روز گذشته و درحاشیه
نشست همسایگان افغانستان در تهران ،گریزی
به مذاکرات برجامی زد و برای نخستینبار اعالم
کرد که تیم مذاکرهکننده جدید از نقطه بنبست
مذاکرات وین وارد این گفتوگوها نخواهد شد
امــا «فرمت» شکل گرفته در «مــذاکــرات وین»
را قبول دارد و در آیــنــد های که دور نیست به
مذاکرات وین بازخواهد گشت.
▪دستان پر باقری در بروکسل

در این بین اما باید گفت که به نظر تا این جای
کــار باقری با دستانی پر به بلژیک سفر کرده
اســت.درواقــع معاون سیاسی وزارت خارجه
کشورمان در حالی پا به بروکسل گذاشته که
کشورمان از ظرفیت های هستهای گستردهتری
نسبت به ما ههای گذشته بهره می برد .سطح
غنیسازی ایران طی ماههای اخیر برای اولین
بار در تاریخ هستهای ایران به  ۶۰درصد رسیده
و دیروز هم منابع از قول آژانس گزارش کردند
کــه ایـــران بــه یــک سانتریفیوژ پیشرفته خود
برای افزایش غلظت اورانیوم از  ۲۰درصد به
 ۶۰درصــد گــاز تزریق کــرده اســت .بر اساس
گزارش خبرگزاری رویترز ،این سانتریفیوژ از
نوع  IR-۶است و ایران پس از تزریق گاز به آن
محصول نهایی را جمعآوری نکرده است .تک
سانتریفیوژی که به آن گاز تزریق شده  ،غیر از
مجموعهای از سانتریفیو ژهای پیشرفته نصب
شده در تأسیسات نطنز است که از ماهها پیش،
غنیسازی اورانیوم تا سطح  ۶۰درصدی را آغاز
کردهاند .باقری در شرایطی با مورا دیدار کرد
که هفته پیش هم میزبان او در تهران بود .به
نظرمی رسد باقری در سفر به بروکسل ،خواهد
توانست یک ارزیابی اولیه از جدیت طرفهای
اروپایی و آمریکا برای رفع تحریمهای ایران به
دست بیاورد؛ موضوعی که امیرعبداللهیان
پیش از این از عبارت حسن نیت برای آزادسازی
بخشی از داراییهای ایــران برای آن استفاده
کردهاست.عالوهبرگامهایسریعومهمایراندر
گسترش ظرفیت های هسته ای ،طرف غربی نیز
اتحادگذشتهخودرانداردوازشکافهایمختلف
سیاسی و امنیتی رنج می برد .به عنوان نمونه
یکی از آن شکاف ها موضوع رودست زدن آمریکا
به فرانسه در قضیه توافق فروش زیردریایی های
هسته ای به استرالیا بود که فرانسه را از قرارداد ده
ها میلیارد دالری محروم کرد و خشم پاریس را به
دنبال داشت به طوری که فرانسه از این حرکت به
عنوان خنجر خوردن از پشت یاد کرد و سفیرانش
را از استرالیا و آمریکا فراخواند یا
خروج غیر منتظره آمریکا از
افغانستان و قرار نگرفتن
اروپــا در کنار آمریکا در
مقابله بــا چین از دیگر
مــواردی است که بر این
شکاف صحه گذاشته
است.

