
شکست  قانون گذاران آمریکا در جلب 
حمایت سنا برای تحریم  مجدد ایران

قانون گذاران جمهوریخواه در آمریکا در تالش 
برای جلب موافقت مجلس س��نا ب��رای تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران در صورت شکست 
مذاک��رات ن��اکام ماندند. ب��ه گ��زارش رویترز، 
قانون گذاران جمهوریخواه روز پنجشنبه تالش 
کردند تا آرای موافق اعضای سنا درخصوص طرح 
اعمال تحریم های جدید علیه ای��ران در صورت 
شکست مذاکرات را به دس��ت آورند، اما این اقدام 

با شکست مواجه شد.
لین��دزی گراه��ام و ب��اب کروکر دو س��ناتور 
آمریکایی هستند که روز گذشته خواستار موافقت 
متفق القول مجلس س��نا با این طرح ش��دند اما 
کریس مورفی س��ناتور دموکرات آمریکا ضمن 
مخالفت با این اقدام، گفت: اقدام مورد نظر حاوی 
این پیام است که کنگره در شرایطی که مذاکرات 
درحال ادامه است در کنار رئیس جمهوری خود 
نیست. این درحالی اس��ت که جمهوریخواهان 
می گوین��د ه��دف آنه��ا این ب��وده اس��ت که از 
مشارکت کنگره در صورت حصول توافق نهایی تا 

ضرب االجل 24 نوامبر اطمینان یابند.
طرح پیش��نهادی س��ناتورهای جمهوریخواه 
ب��ا عن��وان »قان��ون 2014 مذاکرات هس��ته ای 
ایران« موج��ب اعمال تحریم ه��ای جدید علیه 
ایران در صورت عدم دس��تیابی به توافق نهایی تا 
ضرب االجل تعیین ش��ده 24 نوامبر خواهد شد. 
این ط��رح همچنین به کنگره اج��ازه می دهد تا 
15 روز پس از حصول توافق نهایی آن را بررس��ی 
کند و قانون گ��ذاران می توانند در ش��رایط عدم 
تأیید راه حل نهایی بودجه اجرای آن را قطع کنند. 
طرح موردنظر عالوه بر این امکان اعمال هرگونه 
تحریم علیه ایران در ص��ورت عدم پایبندی این 
کش��ور به توافق نهایی را فراهم می کند. مقامات 
هفته گذشته گفتند که احتمال دارد ایران و گروه 
1+5 نتوانند تا ضرب االج��ل 24 نوامبر به توافق 
نهایی بر سر برنامه  هسته ای ایران و چگونگی لغو 

تحریم های بین المللی علیه این کشور برسند.

امیرعبداللهیان: 

تهران قویا  از لبنان، سوریه و عراق 
حمایت می کند 

ژان فرانس��وا ژیرو، مدیرکل خاورمیانه و شمال 
آفریقای،  فرانس��ه در دیدار ب��ا امیرعبداللهیان 
معاون وزیر امورخارجه کشورمان آخرین تحوالت 
خاورمیانه را م��ورد بحث و تبادل نظر ق��رار داد. 
تحوالت عراق، سوریه، لبنان و مبارزه با تروریسم 
و افراط گرای��ی موضوع��ات رایزن��ی دو طرف در 
این دیدار بود. به گزارش ایس��نا، ژیرو ،جمهوری 
اسالمی ایران را یک ش��ریک اساسی در مسائل 
منطقه دانست و بر ضرورت افزایش همکاری بین 
دو کشور برای کمک به حل این مسائل تأکید کرد. 
وی با اشاره به روابط و نفوذ تاریخی ایران و فرانسه 
در لبنان اظهار کرد: دو کش��ور ب��ه ثبات، امنیت 
و حفظ تمامیت ارضی لبنان اهمیت می دهند و 
ضروری اس��ت در جهت تقویت این روند بیش از 

پیش تالش کنند. 
دو طرف در این دیدار تأکید کردند که تکمیل 
پروس��ه سیاس��ی در لبنان به خصوص انتخاب 
رئیس جمه��وری یک تصمیم داخلی اس��ت که 
لبنانی ها باید به توافق برسند و درعین حال ایران 
و فرانسه و سایر کش��ورهای دارای تأثیر در لبنان 
باید شکل گیری این توافق داخلی را تسهیل کنند. 
این مقام وزارت خارجه فرانسه در ارتباط با عراق 
موضع کش��ورش را حمایت و پشتیبانی از دولت 
حیدرالعبادی اعالم کرد. وی بر اهمیت توس��عه 
اصل مشارکت سیاس��ی در عراق تأکید کرد و در 
این زمینه اقدامات دول��ت العبادی را قابل تقدیر 

دانست. 

کریستین ساینس مانیتور گزارش داد

 ایران توانایی ساخت پهپاد را 
به رخ آمریکا می کشد

یک روزنامه آمریکایی در زمینه موفقیت اخیر 
ایران در ساختن نمونه پهپاد رادارگریز آمریکایی 
تأکید کرد که تهران هم اینک توانایی باالی خود 
در این زمینه را نشان می دهد. به گزارش فارس، 
روزنامه آمریکایی »کریسش��ن ساینس مانیتور« 
طی تحلیلی در زمینه ساخت نمونه پهپاد »آرکیو 
170« آمریکا به دست متخصصان ایرانی نوشت: 
اقدام ایران در فرونشاندن پهپاد آمریکایی پیشتر 
نگرانی واشنگتن را به همراه داشت. اینک ایران با 
نمایش این پهپاد قابلیت خود در فناوری ساخت 
این نوع هواپیما ها را نشان می دهد. به نوشته این 
روزنامه آمریکایی، توانایی ایران در فرونش��اندن 
سالم این پهپاد و بهره برداری از فناوری تجسسی 
آمری��کا همچنین م��ورد توجه روس��یه و چین 
نیز ق��رار گرفت.یک مهن��دس ایرانی که وظیفه 
استخراج اطالعات این پهپاد آمریکایی را برعهده 
داش��ت به این روزنامه گفت: ایران به تدریج وارد 
س��امانه موقعیت یاب جهانی این هواپیما شد و 
توانس��ت این پهپاد را به جای برگشتن به پایگاه 
خود در غرب افغانستان و در مجاورت با مرزهای 
افغانس��تان فرو نش��اند. به نوش��ته این روزنامه 
آمریکایی، واشنگتن تا از دس��ت دادن این پهپاد 
2 قرارداد 47 میلیون دالری برای بهبود س��امانه 
نظامی موقعیت ی��اب آر کی��و 170 هزینه کرده 
بود. کریستین ساینس مانیتور در خاتمه نوشت: 
»دیوید سنس��یوتی« کارش��ناس امور هوایی نیز 
در واکنش به این مسأله گفت که تصاویر نمایش 
داده شده واقعی بوده البته نحوه نشست و برخاست 

این هواپیما چیزی فراتر از یک پهپاد بود.
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شهروند| نشس��ت امروز گروه 20 با حضور رهبران 
کش��ور های غربی و والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه در استرالیا تازه ترین مواجهه روسیه با غرب است. 
این نشست  درحالی برگزار می شود که گزارش های تازه 
از ورود نظامیان روسیه به شرق اوکراین خبر می دهند و 
پیش بینی می شود بحران اوکراین محور اصلی نشست 

اعضای گروه 20 را به خود اختصاص دهد.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در 
این نشست روز گذشته به همراه »تونی ابوت«، همتای 
اس��ترالیایی اش وارد »بریزبن« شد، در جریان کنفرانس 
خبری خ��ود در »کانب��را«، پایتخت اس��ترالیا اقدامات 
روس��یه را غیرقابل قبول خواند و هشدار داد که چنین 
اعمالی ممکن اس��ت تحریم های بیش��تری را از سوی 

آمریکا و اتحادیه اروپا متوجه روسیه کند.
دیوید کامرون در جمع خبرنگاران گفت: »اگر روسیه 
درخصوص آزادی و حاکمی��ت اوکراین رویکرد مثبتی 
را اتخاذ کند می توانیم ش��اهد لغو تحریم ها باشیم و اگر 
به تشدید مس��ائل ادامه دهد ش��اهد افزایش تحریم ها 
خواهی��م بود، ب��ه همی��ن س��ادگی«.کامرون در ادامه 
اظهاراتش دراین باره گفت: »روسیه دولت بزرگی است 
که برای دولتی کوچکتر در اروپا قلدری می کند و ما در 

گذشته عواقب چنین اقداماتی را دیده ایم«.
اوکراین و حامیان غربی اش روسیه را متهم می کنند 
که به منظ��ور کمک به انجام حمله ای جدید از س��وی 
جدایی طلب��ان ش��رق اوکراین به این مناطق س��الح و 
س��رباز اعزام می کند و این درحالی اس��ت که روس��یه 
ادعای غرب درخصوص ارسال تانک ها و سربازانی به این 
مناطق را رد می کند.والدیمیر پوتین نیز در مصاحبه ای 
با خبرگزاری »ایتار تاس« روسیه گفت: این تحریم ها به 
روسیه لطمه وارد کرده اما اقتصاد جهانی را هم با مشکل 
مواجه کرده است. پوتین با اشاره به تحریم هایی که برای 
تغییر سیاس��ت مس��کو در اوکراین اتخاذ شده است و 
کاهش قیمت نفت به تأثیر آن بر اقتصاد کشورش اذعان 
اما اضافه کرد: »ذخایر ما به اندازه کافی بزرگ هس��تند 
و به ما درخصوص ب��رآوردن تعه��دات اجتماعی خود 
اطمینان می دهند«. رهبر روسیه تأکید کرد: بلوکه کردن 

دارایی ها، منع صدور روادید و عدم اجازه به شرکت های 
روسی برای دسترسی به بازارهای مالی غرب و فناوری، 
برخالف قوانین بین المللی است چراکه تنها سازمان ملل 
حق دارد درباره تحریم ها تصمیم بگیرد. وی همچنین 
ادام��ه داد: »آنها همچنین برخ��الف توافق های تجاری 
ازجمله توافق عمومی تعرفه ه��ا و تجارت عمل کردند؛  
توافقنامه ای که خ��ود آمریکا آن را ایج��اد کرد. آمریکا 
خود آن س��ازمان را ایجاد کرد و حاال به سادگی قوانین 
خودش را نقض می کند«.رئیس جمهوری روسیه با این 
حال مطرح کردن موضوع تحریم ها در نشست گروه 20 
را »بی معنی« خواند و گفت قصد ندارد چنین کاری انجام 
دهد.او همچنین از چرخش روسیه به سمت شرق و چین 
خبر داد که با همکاری شرکت انرژی دولتی »روسنفت« 
آغاز شده اس��ت و نیازمند حمایت 2 هزار میلیارد روبلی 
دولت روسیه اس��ت.قرار است نشست رهبران گروه 20 
در »بریزبن« بر رش��د اقتصاد جهانی، سیستم بانکداری 
بین الملل��ی و از بی��ن ب��ردن روزنه های ف��رار مالیاتی 
کش��ور های بزرگ چندملیتی متمرکز شود. اما به نظر 

می رس��د با موافقت درخصوص برنامه ه��ای اقتصادی 
و توافق آمریکا و چین در م��ورد تغییرات آب وهوایی در 
نشس��ت هفته پیش پکن، مس��ائل امنیتی محوریت 
نشست امروز را تشکیل دهد.به گفته »بن رودز«، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در جریان نشست های هفته گذشته 
در آس��یا به اوکراین توجه چندانی صورت نگرفته است، 
هر چند باراک اوبام��ا در جریان مکالمات مختصر خود 
با پوتین در مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 
به این موضوع اش��اره کرد. به گفته این مقام آمریکایی، 
باراک اوباما در نشس��ت امروز در بریزب��ن در کنار دیگر 
رهبران غربی همچون »آنگال مرکل«، صدراعظم آلمان، 
فرانس��وا اوالند و دیوید کامرون، روسای جمهور فرانسه 
و بریتانیا درخصوص ش��رایط اوکراین به بحث خواهد 
پرداخت.در حالی که برخی به بهانه اقدامات روسیه در 
اوکراین و س��قوط هواپیمای MH17 خطوط هوایی 
مالزی، خواس��تار جلوگیری دولت اس��ترالیا از حضور 
رئیس  جمهوری روسیه در نشست گروه 20 شده بودند، 
اکثریت اعضا با چنین اقدامی مخالفت کردند.در همین 

حال گزارش هایی درخصوص اس��تقرار کش��تی های 
جنگی روسیه در آب های بین المللی شمال بریزبن در 
اوایل این هفته بس��یاری را به تکاپو انداخته است. تونی 
ابوت، نخست وزیر استرالیا در این خصوص گفت: چنین 
اقدامی غیرمعمول اس��ت، اما با این حال حضور نیروی 
دریایی روسیه در این بخش از نیم کره جنوبی بی سابقه 
نیست.نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه در این خصوص 
گفت: »فراموش نکنید که روس��یه در این دوران بیش از 
پیش به عرض ان��دام نظامی عالقه دارد و متاس��فانه ما 
درحال حاضر در اوکراین نیز ش��اهد ابراز وجود روسیه 
هس��تیم«.ابوت در جریان س��خنان خود در روز جمعه 
گفت: »اگر روس��یه به جای تالش برای از نو خلق کردن 
افتخ��ارات ازدس��ت رفته دوران ت��زار و اتحاد جماهیر 
شوروی سابق س��عی می کرد به ابرقدرتی برای صلح، 
آزادی و رفاه بدل ش��ود، ارایه دهنده تصویر جذاب تری 
بود«.آنگال مرکل نی��ز در حضور خبرنگاران در ش��هر 
»آوکلن��د« هرگونه تهدیدی از س��وی ن��اوگان نظامی 
روسیه را رد کرد اما همصدا با دیگر رهبران به انتقاد از 

والدیمیر پوتین زبان گشود.
صدر اعظ��م آلمان با اش��اره ب��ه تواف��ق آتش بس در 
اوکراین گفت: »آنچه بیشتر موجب نگرانی من می شود 
نقض تمامیت ارضی اوکراین و عدم پیروی از توافقنامه 
مینسک است«.با وجود تنش های امنیتی در اوکراین، 
مقامات اس��ترالیایی به عنوان میزبان این نشس��ت در 
تالشند تا موضوعاتی پیرامون توسعه اقتصادی و مشاغل 
را در دس��تور کار این نشس��ت قرار دهند.تونی ابوت در 
جریان کنفرانس خبری مشترک خود با دیوید کامرون 
در این خصوص گفت: »این نشست گروه 20 بر توسعه و 
مشاغل متمرکز خواهد بود«.دولت کانبرا در تالش است 
با افزایش 2 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور ها 
تا س��ال 2018 بیش از میلیون ها فرصت شغلی ایجاد 
کند؛ اقدامی که با توجه به مسیر طی شده دست یافتنی 
می نماید. بنابر اعالم رئیس س��ازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی در پاریس بیش از یک هزار طرح و سیاس��ت  
پیشنهادی از سوی گروه 20 می تواند به افزایش تولیدی 

معادل 2.1 درصد منجر شود.

اخبار    دیپلماسی

سایه بحران اوکراین بر نشست گروه 20
   دیوید کامرون :  اگر روسیه به تشدید مسائل ادامه دهد شاهد افزایش تحریم ها خواهیم بود
   والدیمیر پوتین : گفت وگو درخصوص تحریم های روسیه در نشست گروه 20 بی معنی است

اخبار  جهانبا حضور ناو های نظامی روسیه در آب های شمال شرق استرالیا رخ داد

 لغو ممنوعیت ورود فلسطینی ها 
به مسجداالقصی

پلیس رژیم صهیونیس��تی روز گذش��ته پس از 
مدت ها به تمامی گروه های مختلف ِسنی اجازه داد 
برای اقامه نماز جمعه وارد مسجداالقصی شوند. این 
اقدام پلیس اس��راییل همزمان با نشست سه جانبه 
اردن، آمریکا و اسراییل در امان پایتخت اردن صورت 
گرفت. رژیم صهیونیستی سال هاست از ورود مردان 
کمتر از 50 سال به مس��جداالقصی برای شرکت در 

نماز جمعه ممانعت    می کند.  
جان ک��ری، وزیر امور خارج��ه آمریکا و بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست 
مشترک »امان« بر لزوم پایبندی به کاهش تنش ها 
میان فلسطینیان و شهرک نشینان و حفظ آرامش 
در مسجداالقصی و شهر بیت المقدس تأکید کردند. 

جان کری، وزی��ر امورخارجه آمریکا در کنفرانس 
مطبوعاتی در اردن اعالم کرد: »نشست سه جانبه ما 
با ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن و بنیامین نتانیاهو،  
نخست وزیر اسراییل مثبت بود و دو طرف تعهد اکید 

دادند که اوضاع در بیت المقدس را آرام کنند.« 
وی گف��ت: »اردن و اس��راییل همچنی��ن توافق 
کردند که گام هایی برای کاهش تن��ش در قدس و 

بازگرداندن اعتماد بردارند.« 
نشست روز پنجشنبه کری با عبداهلل دوم و نتانیاهو 
پس از آن انجام شد که چند ماه تنش و درگیری در 
قدس شرقی و هشدار گروه های مقاومت فلسطینی، 
نگرانی ها از آغاز انتفاضه سوم فلسطینی ها را افزایش 
داده اس��ت.  جان ک��ری همچنین روز پنجش��نبه 
ب��ا محمود عب��اس، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین در امان دیدار کرد و بنابر اعالم مسئوالن 
واش��نگتن، ک��ری از عباس خواس��ته ت��ا اقدامات 
ملموس��ی در کاهش تنش ها در قدس ش��رقی در 
پیش بگیرد. جان کری دراین باره گفت: »من و عباس 
درباره اقداماتی واقعی و س��ازنده صحبت کردیم که 
اجرای آنها می تواند باع��ث کاهش تنش ها در وضع 
کنونی ش��ود. عباس به وضوح اعالم کرد که با تمام 
توان خود برای بازگرداندن آرام��ش و جلوگیری از 

خشونت تالش خواهد کرد«. 
با این حال روز گذشته نیروهای رژیم صهیونیستی 
در درگیری با فلسطینی ها در گذرگاه قلندیا ده ها تن 

از آنها را زخمی کردند. 
درگیری ها زمانی آغاز ش��د که تعدادی از جوانان 
فلسطینی با عبور از دیوار حائل ساخته شده توسط 
رژیم صهیونیستی که کرانه باختری را از شهر قدس 

جدا می کند، خود را به آن سوی دیوار رساندند.  
این اقدام فلسطینی ها با واکنش سریع نیروهای 
اسراییلی مواجه شد و آنها تالش کردند با پرتاب گاز 
اشک آور و شلیک گلوله های پالستیکی فلسطینی ها 

را متفرق کنند. 

تحویل سامانه موشکی اس 300 
روسیه به مصر

منابع روسی اعالم کردند که این کشور سامانه 
موشکی اس300 را به مصر تحویل داده است. به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت صدای روسیه، مصر 
س��امانه موش��کی ضد هوایی اس300 را تحویل 
گرفته و بنا بر اعالم مسئوالن روسیه، کارشناسان 
نظامی مصر در استفاده از این سامانه به تخصص 
الزم رس��یده اند که بتوانند از آنها به طور مستقل 
اس��تفاده کنند. بنابر اعالم معاون مدیر ش��رکت 
الماس - أنتای روسیه که مسئول همکاری های 
نظامی روسیه با دیگر کشورهاست، مصر دومین 
کشوری است که سامانه اس300 روسیه را بعد از 
ونزوئال دریافت می کند.  وی گفت: »کارشناسان 
نظامی دو کشور اکنون به دانش الزم برای استفاده 
از این س��امانه دس��ت یافته اند«. سامانه موشکی 
اس300 یک سامانه پدافند هوایی پیشرفته است 
که نس��خه های جدید آن می تواند عالوه بر هدف 
قرار دادن هواپیما، موش��ک های بالستیک را نیز 
رهگیری و سرنگون کند.  دقت اصابت موشک های 
اس300 با جنگنده های مهاجم 90 درصد اعالم 

شده است. 

محمد اشرف غنی:  

 روابط امنیتی و دفاعی با پاکستان را 
گسترش می دهیم 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
در جریان س��فر 2روزه خود به اسالم آباد از عالقه 
کشورش به گس��ترش روابط امنیتی و دفاعی با 
پاکستان خبر داد.  به گزارش BBC محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهوری افغانستان که در راس یک 
هی��أت عالی رتبه دولت��ی، به پاکس��تان رفت، با 
سرتاج عزیز، مشاور امنیتی و خارجی نخست وزیر 
پاکستان و همچنین موالنا فضل الرحمن، رهبر 
»جمعیت علمای اس��الم«، دیدار و گفت وگو کرد. 
او در جریان دیدار با مقام ه��ای نظامی و امنیتی 
پاکستان گفت: »افغانستان می خواهد که روابط 
دفاع��ی و امنیتی خود را با پاکس��تان ازجمله در 
بخش های آموزش��ی و کنترل مرز بین دو کشور، 
تقویت کن��د.« اش��رف غنی همچنین ب��ر ادامه 
همکاری دو کش��ور در مبارزه با تروریسم تأکید 
کرد. این نخستین سفر اشرف غنی به پاکستان از 
زمان تصدی ریاس��ت جمهوری افغانستان است. 
آقای غنی پیش از این سفر به عربستان سعودی 
و چین رفته بود و گفته می ش��ود که از دو شریک 
استراتژیک پاکس��تان خواسته اس��ت که برای 
هم��کاری بیش��تر در رون��د اس��تقرار صلح در 
افغانس��تان، بر این کشور فش��ار وارد کنند.  قرار 
است اشرف غنی، طی این سفر 2 روزه با »ممنون 
حس��ین«، رئیس جمه��وری و »ن��واز ش��ریف«، 

نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کند. 

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی 
احتمال تمدید مذاکرات هس��ته ای را بعید ندانسته و 
گفت: »دستیابی به موافقتنامه با ایران ممکن است به 

زمانی پس از 24 نوامبر نیاز داشته باشد.« 
س��خنان الوروف درحالی بیان می شود که مقامات 
ایران��ی و آمریکایی تاکنون هیچ س��خنی درخصوص 
تمدید مذاکرات هس��ته ای به می��ان نیاورده اند. البته 
عباس عراقچ��ی، معاون وزیر ام��ور خارجه و عضو تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای در س��خنانی پ��س از پایان 
مذاکرات مسقط گفته بود: »این که تا سوم آذر به نتیجه 
برسیم واقعا کار دشواری است و فرصت واقعا کم است، 
ولی ما ناامید نیستیم، احتمالش هست که حداقل در 
کالن مسأله و در موضوعات اساسی به یک تفاهم برسیم، 
احتمال این مسأله وجود دارد و امیدواریم اما خوشبین 

نیس��تیم.« از آن س��و نیز جان کری وزیر امور خارجه 
آمریکا گفته است که با توجه به فرصت کم باقی مانده 
تا ضرب األجل 24 نوامبر انتخاب ه��ا باید هرچه زودتر 
انجام ش��ود. جان کری، وزیر امورخارجه پس از دیدار با 
همتای اردنی اش در یک کنفرانس خبری با اش��اره به 
مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت:  همان طور 
که می دانید من به مسقط رفتم تا به مذاکرات هسته ای 
ایران ادامه دهم. اولویت اول ما این اس��ت که اطمینان 
یابیم این کشور نمی تواند به سالح هسته ای دست پیدا 
کند. ما برای رسیدن به این هدف درگیر یک مذاکرات 
سخت اما جدی هستیم. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی 
شد: این ایران است که باید انتخاب های موردنیاز برای از 
بین بردن اختالفات و تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه 

هسته ای اش را انجام دهد.

کاخ س��فید اعالم کرد: باراک اوباما رئیس جمهوری 
آمریکا روز چهارشنبه در نامه ای خطاب به کنگره، حالت 
اضطراری ملی در این کشور را در ارتباط با ایران به مدت 

یک سال دیگر تمدید کرده است. 
به گزارش پایگاه خبری کاخ س��فید آمریکا، در نامه 
اوباما به کنگ��ره آمده اس��ت: »در بن��د 202 از »قانون 
حالت های اضطراری ملی« تصریح شده که یک حالت 
اضط��راری ملی به طور خودکار به پایان می رس��د مگر 
این که رئیس جمه��وری ظرف م��دت 90 روز پیش از 
س��الروز تاریخ اعالم آن حالت اضطراری، یادداشتی در 
روزنامه رس��می مبنی بر تمدی��د آن حالت اضطراری 
منتش��ر و آن را برای کنگره نیز ارس��ال کند. اوباما در 
نامه اش می افزاید: »مطابق با این بند از قانون، یادداشتی 
برای نش��ر در روزنامه رسمی ارس��ال کرده ام مبنی بر 

این که حال��ت اضطراری ملی در ارتباط ب��ا ایران که در 
»دس��تور اجرایی« 12170 به تاری��خ 14 نوامبر 1979 
اعالم شده بود، پس از 14 نوامبر 2014 نیز ادامه خواهد 
یافت.« اوباما یادآور ش��ده اس��ت:  »از آن جا که روابط ما 
با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرای 
توافق های مورخ 19 ژانویه 1981 با ایران هنوز در جریان 
است، الزم می دانم که حالت اضطراری ملی در ارتباط با 
 ای��ران مطابق دس��تور اجرای��ی 12170 ادام��ه یابد.«

ایران و آمریکا در س��ال 1981 با میانجی گری الجزایر 
به توافقی دس��ت یافتن��د که ب��ه بح��ران 444 روزه 
گروگان گیری سفارت آمریکا و اشغال النه جاسوسی در 
تهران پایان داد، اما به گفته منابع آمریکایی، هنوز برخی 
از مفاد این توافقنامه محل مناقشه است و مسائل میان 

طرفین حل نشده باقی مانده است.  

 اوباما قانون حالت اضطراری آمریکا 
در ارتباط با ایران را تمدید کرد

زمزمه های احتمال
 تمدید زمان مذاکرات هسته ای

آژانس بین المللی انرژی اتمی ب��رآورد قبلی خود از 
ذخایر اورانیوم جمهوری اسالمی ایران را اصالح کرد.  به 
گزارش پرس تی وی، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
پنجشنبه هفته گذشته اطالعات خود درباره ذخایر گاز 
اورانیوم با غنای 5 درصد ایران را اصالح و مقدار آن را با 
100کیلوگرم کاهش نسبت به گزارش قبل، 8 هزار و 

290 کیلوگرم اعالم کرد.  
این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گزارش هفته گذش��ته خود اعالم کرده بود ذخایر 
ایران از اورانیوم با غنای پایین تا ۶25کیلوگرم افزایش 
یافته و از زمان انتشار گزارش آژانس در ماه سپتامبر به 
حدود 8.4تن رسیده اس��ت. آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی در اصالحیه خود برآورد کرد ذخای��ر اورانیوم با 
غنای پایین که ای��ران در اختی��ار دارد تقریبا 8 هزار و 

390کیلوگرم اس��ت. آژانس هیچ توضیحی در رابطه 
با این اخت��الف و عدم دقت گزارش ارایه نکرده اس��ت. 
س��خنگوهای آژانس نیز تاکن��ون از اظهارنظر در این 
رابطه خودداری کرده اند.  این در حالی است که میزان 
ذخایر اورانیوم ایران یک��ی از نکات مطرح در مذاکرات 
هس��ته ای میان ایران و گ��روه 1+5 )پن��ج عضو دایم 
شورای امنیت س��ازمان ملل به عالوه آلمان( به شمار 
می رود.  آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی برآورد 
قبلی خود را تصحیح کرده که در روز سه شنبه مقامات 
عالیرتبه  ایران و گروه 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، 
روسیه، چین و آلمان( در مسقط، پایتخت عمان به دور 
اخیر مذاکرات خود درباره برنامه انرژی هسته ای ایران 

پایان دادند.  
سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز با اشاره به اصالحیه 

آژانس درباره میزان اورانیوم غنی شده کمتر از 5 درصد 
ایران تأکید کرد:  ایران اطالعات درست به آژانس داده 
و این آژانس بوده که به درستی اطالعات را در گزارش 

وارد نکرده است. 
بهروز کمالوندی با اش��اره به اصالحیه آژانس  روی 
گزارش اخیرش درباره فعالیت ها و تأسیسات صلح آمیز 
هسته ای ایران گفت:  اطالعاتی که ایران به آژانس داده 
کامال درست بوده و ما اشتباهاتشان را یادآوری کردیم و 
س��پس آژانس آنها را اصالح کرد.  وی با انتقاد از انتشار 
زودهنگام و در اختیار قرار گرفتن گزارش های آژانس در 
رسانه ها و سایت های مختلف در حالی  که این گزارش 
نباید تا قبل از ارایه به ش��ورای حکام در نشست فصلی 
منتشر شود، اظهار کرد:  این اولین اشتباه آژانس نیست 
و آخرین آن هم نخواهد بود مگر این که آژانس در روش 

انتشار گزارش هایش تغییری صورت دهد. وی گفت:  
بارها نسبت به اصل محرمانه بودن اطالعات فعالیت های 
هسته ای کشورمان یا دیگر کشورها و آژانس صحبت 
 کرده ایم و همچنین درباره اش��تباهات آژانس نسبت 
به انتش��ار ارقام و آمار غلط نکاتی را گوشزد کرده ایم و 
امیدواریم آژانس با درایت بیش��تر بتواند این شرایط را 

مدیریت کند. 
در آخرین گ��زارش مدیرکل آژانس می��زان ذخایر 
اورانیوم کمتر از 5 درصد ای��ران 8 هزارو 3۶0 کیلوگرم 
عنوان شده بود که آژانس در اصالحیه خود اعالم کرد 
این رقم 8 هزارو 2۶0 کیلوگرم بوده اس��ت.  همچنین 
تعداد سانتریفیوژهای IR-۶، 19 ماشین عنوان شده 
ب��ود در حالی  که در اصالحیه اعالم ش��ده این تعداد 9 

ماشین بوده است

اصالح اشتباه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم ایران 
 کمالوندی: ایران اطالعات درست به آژانس داده است

 هند، موشک
 قادر به حمل کالهک هسته ای را آزمایش کرد

هند روز جمعه یک فروند موشک زمین به زمین به نام پریتهوی-2 را 
در محل آزمایش های موشکی این کشور در چاندیپور در ایالت اوریسا در 
ش��رق هند با موفقیت آزمایش کرد. به گزارش ایرنا، این موشک ساخت 
هند که ام��روز به عنوان بخش��ی از تمرینات نیروی زمینی این کش��ور 
آزمایش ش��د دارای 350 کیلومت��ر برد اس��ت و می تواند یک کالهک 
هس��ته ای 500 الی 1000 کیلوگرمی را حمل کند.  منابع نظامی هند 
گفتند که این موشک قبل از ظهر جمعه از یک سکوی متحرک شلیک 
شده است . وی. کی. وی.  پراساد رئیس میدان آزمایش های موشکی هند 
آزمایش امروز پریتهوی-2 را موفقیت آمیز توصیف کرد. به گفته منابع 
نظامی این موشک پیشرفته از میان موشک های انبارشده انتخاب و توسط 
ستاد نیروی راهبردی شلیک شد و دانشمندان سازمان تحقیق و توسعه 
دفاعی هند این آزمایش را به عنوان بخشی از تمرینات نیروی زمینی این 

کشور نظارت کردند. 

 شهر پاالیشگاهی بیجی عراق 
به طور کامل از عناصر داعش پاکسازی شد

مقام های عراقی اعالم کردند که ارتش این کش��ور روز گذشته موفق 
ش��د ش��هر پاالیش��گاهی بیجی را به طور کامل از لوث تروریست های 
داعش پاکسازی کند. به گزارش آسوشیتدپرس، دو مقام امنیتی عراق 
که خواستند نامشان فاش نشود اعالم کردند که ارتش عراق همچنین 
موفق شد محاصره بزرگترین پاالیش��گاه عراق را به طور کامل بشکند. 
تلویزیون دولتی عراق نیز با اس��تناد به اظهارات »عبدالوهاب السعدی« 
فرمانده یگان های مستقر در بیجی، خبر آزادی بیجی را تأیید کرد. گروه 
تروریستی داعش در تابستان گذشته و طی حمله به شمال و غرب عراق، 
پاالیشگاه بیجی را به تصرف خود درآورد. تروریست های داعش با اشغال 
شهر بیجی و بزرگترین پاالیش��گاه عراق و فروش محصوالت نفتی آن، 
بخش��ی از منابع مالی موردنیاز خود را تأمین می کردند.  ارتش عراق از 
اواخر ماه میالدی گذشته به منظور شکستن محاصره پاالیشگاه مذکور  

راهبردی جدید را اتخاذ و از سمت غرب به سوی این شهر پیشروی کرد.

 هیچ مدرکی
 دال بر مرگ البغدادی در دست نیست

وزیر خارجه عراق در پاسخ به یک روزنامه سعودی گفت هیچ مدرکی 
که دال بر مرگ خلیفه خودخوانده داعش باشد، در دست نیست. 

به گزارش فارس، »ابراهیم الجعف��ری« وزیر خارجه عراق در مصاحبه 
اختصاصی با روزنامه س��عودی »الوطن« درباره ماجرای زخمی ش��دن 
»ابوبکر البغدادی« خلیفه خودخوانده داعش گفت:  من نیز مانند شما این 
خبر را شنیده ام اما با احتیاط به این خبر می نگرم تا مبادا به نتایج غیردقیق 
برسم. ما شنیدیم که او کشته شده و سپس شنیدیم که زخمی شده است 
اما تا به این لحظه هیچ مدرکی به دست نیاورده ایم که نشان دهد او مرده 

است لذا به طور قطعی نمی توانم بگویم که وضع البغدادی چگونه است. 
از سوی دیگر خلیفه خودخوانده گروهک داعش، روز پنجشنبه با انتشار 
بیانیه ای صوتی توسعه دامنه فعالیت این گروهک را تا عربستان، یمن، 
مصر و الجزایر اعالم کرد و با شکس��ت خورده خواندن ائتالف آمریکایی، 

مردم عربستان را به شورش و حمل سالح علیه آل سعود فراخواند. 
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