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خبر
مذاکرات ایران و عربستان
ناشی از تالش عراق است

وزیر امور خارجه عراق میزبانی کشــورش برای برگزاری
مذاکرات میان ایران و عربســتان را بخشی از تالشهای
بغداد برای حل مشکالت منطقه برشمرد.به گزارش ایسنا،
فواد حسین ،وزیر امور خارجه عراق در حاشیه کنفرانس
امنیتی منامه در گفتوگو با شــبکه صهیونیستی آی٢٤
نیوز در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است
با توجه به توافق عادیســازی روابط ،عــراق نیز با رژیم
صهیونیستی سازش کند؟ تأکید کرد که به دالیل متعددی
همچون مسئله فلسطین ،پارلمان عراق و فرهنگ سیاسی
مردم کشــورش چنین چیزی اتفاق نخواهــد افتاد.او در
بخش دیگــری از این مصاحبه درباره امنیت عراق گفت:
«ما کشوری هستیم که به وعدههای خود عمل میکنیم.
عراق به کشوری تبدیلشده است که سایر کشورها را گرد
هم جمع میکند اما تنشهــا در منطقه خاورمیانه زیاد
اســت .مناقشــات زیادی در خاورمیانه وجود دارد ».فواد
حسین اضافه کرد« :عراق بهجای اینکه بخشی از مشکل
باشد به بخشی از راهحل تبدیلشده است .بهعنوانمثال
میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی .تاکنون چهار
دوره مذاکره میان این دو کشور در عراق برگزارشده است».

کاخ سفید :در ارتباط با ایران ،دیپلماسی
گزینه اول است

یک مقام ارشد کاخ سفید در امور خاورمیانه در سخنرانی
خــود در کنفرانس امنیتی منامه ،با ادعاهایی علیه نقش
ایران در منطقه و برنامه هســتهای آن ،تأکید کرد آمریکا
قصد دارد در مواجه با ایران در منطقه همچنان مســیر
دیپلماســی در پیش بگیرد.به گــزارش روزنامه اماراتی
نشــنال ،ب ِرت مک گورک هماهنگکننده شورای امنیت
ملی کاخ ســفید در امور خاورمیانه در ســخنرانیاش در
توگوی منامه در بحرین در پاسخ
کنفرانس ســاالنه گف 
به اینکه آیا کشــورش قصد خروج از منطقه را دارد یا نه
گفت« :آمریکا به حفظ حضورش در خاورمیانه برای مقابله
با آنچه تهدیدهای ناشی از ایران خواند ،متعهد است».این
مقام ارشد آمریکایی همچنین اظهار کرد ،آمریکا مانع تولید
یک ســاح هستهای توسط ایران خواهد شد و همچنان
برای رســیدن به این هدف دیپلماسی را در پیش خواهد
گرفت ،ولی در صورت شکســت دیپلماسی ،آماده دنبال
کردن دیگر گزینهها نیز هستیم .این مقام آمریکایی اضافه
کرد« :واشنگتن برای تنشزدایی از هر جایی که ایران در
آن حضورداشته باشد ،دیپلماسی به کار خواهد بست ».او
همچنین درباره آنچه نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران
خواند ،گفت که آمریکا آماده پاســخی قاطع است .مک
گورک دراینباره اضافه کرد« :ما قرار نیست وارد پاسخهای
نظامی تالفی جویانه با نیروهای نیابتی ایران شویم».
سخنگوی وزارت خارجه:

موضع ایران در خصوص افغانستان،
روشن است

ســخنگوی وزارت خارجه روز گذشــته در پاسخ به سؤال
خبرنــگاری در مورد مواضع ایران در خصوص افغانســتان
و طالبــان و ادعای این خبرنگار کــه مواضع ایران در مورد
این مســائل منافقانه و دوگانه دانست ،تأکید کرد« :مواضع
جمهوری اســامی ایران در مورد افغانستان کام ًال روشن و
صریح اســت».او خطاب به خبرنگار پرســشکننده گفت:
«خو ِد هیات حاکمه سرپرســتی افغانستان ادعاهایی را که
شــما مطرح کردید مطرح نکرده و شما چند قدم جلوتر از
خود آنها اظهار موضع میکنید .همانطور که گفتم مواضع
ما در مورد افغانســتان کام ًال روشن و صریح است .ما حدود
چهار دهه است که میزبان چهار میلیون افغانستانی هستیم.
بسیاری از مردم افغانستان بهخوبی میدانند که آنها کنار
ما زندگی میکنند ،درس میخوانند ،من خود بهواســطه
مأموریتهایی که داشتهام ســالها در کشورهای اروپایی
بودهام و شما میدانید که مهاجران غیرقانونی در این کشورها
در چه کمپها و شــرایط شــرمآوری نگهداری میشود و
میدانید که چه برخوردهایی با آنها صورت میگیرد .اکنون
مرزهای اروپا را ببینید که وضعیت چگونه اســت .چرا کم
خودبین هستید ،آنچه در ایران بهعنوان میزبانی از برادران و
خواهران افغانستانی اتفاق افتاده در تاریخ باقی خواهد ماند و
آنها در کنار ما زندگی کردهاند».او ادامه داد« :آنچه در مورد
افغانستان میگوییم چارچوبی است بر اساس نگاه به آینده
افغانستان .افغانستانی صلح و ثبات خواهد داشت که در آن
دولتی فراگیر حاکم باشد که دربرگیرنده تکثر جمعیتی و
قومیتی این کشور باشد .این درسی است که تاریخ افغانستان
به ما داده اســت و همه به شمول هیات حاکمه سرپرستی
افغانستان آن را میدانند .این خواست و اراده مردم افغانستان
است که آینده این کشور را درست میکنند».

دیدار وزیر خارجه
با معاون نخستوزیر آذربایجان

وزیر امور خارجه ،در دیدار با معاون نخستوزیر جمهوری
آذربایجان بر لزوم تسهیل مراودات اتباع طرفین و برقراری
مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد.امیرعبداللهیان
در این دیدار با ابراز خرســندی از روند رو به گســترش
مناسبات تجاری فیمابین و پیوندهای عمیق دو ملت،
آزادســازی اراضی جمهوری آذربایجان را زمینهساز آغاز
فصل نوین در مناســبات اقتصادی دو کشور خواند و بر
لــزوم بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصــادی طرفین در
حوزههــای تجــارت ،حملونقل ،انرژی و گردشــگری
تأکید کرد.وزیــر امور خارجه کشــورمان همچنین با
اشاره به توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران ،آمادگی
شرکتهای ایرانی برای مشارکت در بازسازی مناطق تازه
آزادشده را اعالم کرد و با استناد به موفقیتهای دو کشور
در زمینه واکسیناســیون ،بر لزوم تسهیل مراودات اتباع
طرفین و برقراری مجدد پروازها میان دو کشــور تأکید
کرد .امیر عبداللهیان در بخش دیگری با اشاره به موضع
دائمی جمهوری اســامی ایران در حمایت از تمامیت
ارضی کشورها بر تغییرناپذیری مرزهای بینالمللی در
منطقه تأکید کرد.
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یک هفته مانده به شروع دوباره مذاکرات وین ،گروسی وارد تهران شد

ترمیم روابط در دستور ایران و آژانس

همدلی| محسن رفیق :شب گذشته و نزدیک
به حدود یــک هفته تا شــروع دور جدیدی از
مذاکرات هســتهای ،رافائل گروســی ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی وارد تهران شــد.
این در حالی اســت که پیشــتر مدیرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی از قطــع ارتباط خود با
ایران ســخن گفته بود .رافائل گروسی چند روز
قبــل در گفتوگو با خبرگزاری فرانســه مدعی
شــده بود که آژانس هیچ تماسی با دولت جدید
ایران برای گفتوگو درباره برخی مسائل مربوط
به برنامه هستهای ایران نداشته و این نوع خبرها
را حیرتانگیــز توصیف کرده بــود .این ادعای
گروســی در حالی بود که پیشــتر خواستههای
آژانس در خصوص موضــوع تعویض کارتهای
حافظه تجهیزات مشخصشده توسط ایران عملی
شده بود .بااینوجود گروسی طی یک ماه گذشته
دســتِکم سه بار با اظهارات علیه ایران ،تهران را
متهــم به عدم همکاری با آژانس کرده و در کنار
آن از لزوم سفر مجدد به ایران و مالقات با مقامات
ایرانی نیز سخن گفته بود.
بااینوجــود ،روز گذشــته مدیــرکل آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی در آســتانه ســفر خود
به تهران ،ابراز امیدواری کــرد که آژانس بتواند
آنچه را او فعالیتهای راستیآزمایی ضروری در
ایران ،خوانده اســت ،از سربگیرد .او در یک پیام
توییتری نوشــت« :به تهران ســفر میکنم تا با
مقامات ایرانی دیدار کنم و به ســؤاالت مهم در
ایران بپردازم .امیدوارم بتوانم یک کانال مؤثر و بر
مبنای مشارکت از گفتوگوی مستقیم ایجاد کنم
تا آژانس اتمی بتواند فعالیتهای راستی آزمایی
ضروری خود را در این کشور از سربگیرد».
از ســوی دیگر ،روز گذشــته سعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به سفر
گروسی به ایران ،گفت« :همواره سعی شده رابطه
ایران و آژانس روابطی فنی و در چارچوب پادمان
باشد ».به گزارش ایسنا ،او در نشست خبری دیروز
خود اظهار امیدواری کرد که سفر مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به تهران مانند سفرهای
قبلی ،سفر سازندهای باشد .خطیبزاده همچنین
گفت« :تمرکز ما این است که گفتوگوهای وین
جدی باشد و طرفهای مقابل بهخوبی میدانند
که تمرکز مــا بر رفع تحریمهــای یکجانبه و
فراسرزمینی است که علیه ایران اعمالشده است».
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به
سؤال دیگری مبنی بر نشست پیش روی شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اینکه اگر در
این شورا اقدام یا تصمیم منفی علیه ایران گرفته
شود .تأثیر آن بر مذاکرات وین چیست؟ با تأکید
بر اینکه ما همواره به آژانس توصیه کردهایم که در
مسیر همکاریهای فنی باقی بماند و اجازه ندهد
برخی از کشورها ،اهداف و اغراض سیاسی خود را
به نام آژانس جلو ببرند ،گفت« :ما در چهارچوب

تحوالت و بر اساس شــرایط تصمیمات الزم را
اتخاذ میکنیم ».او همچنین در پاســخ به سؤال
دیگری در مورد اهداف سفر گروسی به تهران و
برخی از مسائلی که دراینارتباط مطرحشده است،
گفت« :ایران دستور کار مشخصی برای این سفر
دارد و طبیعی اســت که برای آژانس نیز چنین
چیزی وجود داشته باشد .موضوعاتی بین ایران و
آژانس وجود دارد که ما همواره سعی کردهایم در
چهارچوب مسائل فنی آن را حل کنیم .از آژانس
نیز خواستهایم که در همین چارچوب کار را جلو
ببرد و شما باید دقت داشته باشید که هیچ سفر
دیپلماتیکی انجام نمیشود مگر اینکه دستور کار
مشخصی داشته باشد».
خطیب زاده ادامه داد« :آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بهخوبی میداند تمامی خرابکاریها و اعمال
تروریستی که توسط رژیم صهیونیستی در خاک
ایران انجامشده است و متأسفانه با سکوت برخی از
کشورهای مدعی نیز همراه بوده تأثیر قابلتوجهی
بر برخی از ابعاد فنی گذاشته است و این مسائل
بین ما و آژانس در چهارچوب خود پیگیری شده
و میشود».
بههرروی ،مدیرکل آژانس در حالی دیروز به تهران
وارد شد که گزارش هفته گذشته او درباره برجام و
فعالیتهای پادمانی ایران یکبار دیگر بحثبرانگیز
شده و موردنقد مقامات ایران قرارگرفته بود .ایران
معتقد اســت که پرداختن به برخی جزییات در
گزارش او ،بهنوعی آدرس دادن به کسانی است که
میخواهند علیه برنامه هستهای صلحآمیز ایران
اقدام کنند .گروسی همچنین درخواست کرده بود
تا ایران نسبت به تسریع نصب دوربینهای آژانس
در مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج اهتمام ورزد .او
این درخواست را در راستای بیانیه مشترک ۱۲
ســپتامبر عنوان کرده است درحالیکه مقامات
سازمان انرژی اتمی این ادعا را رد میکنند.
بهروز کمالونــدی پیشازاین در پاســخ به این
درخواســت مدیرکل آژانس گفته بود« :گروسی
و همکاران ایشــان بهخوبی میدانند که تفاهم
صورت گرفته میان ایران و آژانس در قالب بیانیه
نظارتی مجتمع
مشــترک ،مشــمول تجهیزات
ِ

کسینجر :چین ،به تایوان حمله نمیکند

همدلی| اختالفات چین و تایــوان ،از دیرباز
صحنه منازعاتی بوده اســت که دو کشــور را تا
آستانه درگیری نیز پیش برده است .در این میان،
استفاده آمریکا از مهره تایوان ،برای در فشار قرار
تمایل غیرقابلچشمپوشی
دادن چین و همچنین
ِ
پکن برای تسلط بر تایوان ،همواره بر دامنه این
تنش ،افزوده است .بااینوجود ،هنری کسینجر،
وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا بــاور دارد که
اگرچه چین همچنان به تایوان چشم طمع داشته
اســت ،اما از نظر او حملهای را علیه این جزیره
خودگردان به راه نخواهد انداخت.
هنــری کســینجر ،وزیر امور خارجه پیشــین
ایاالتمتحده ،یکشنبه گذشته در برنامه «جی.
پی.اس فرید زکریا» در شبکه خبری سی.ان.ان
گفت« :من انتظار ندارم که یک حمله همهجانبه
به تایوان در یک بازه زمانی  ۱۰ساله که میبینم،
صورت بگیرد ».این دیپلمات با سابقه آمریکایی،
درباره نشست مجازی اخیر رهبران چین و آمریکا
هم تأکید کرد که وضعیت مرتبط با تایوان جزو
مواردی است که از اوایل دهه  ۷۰میالدی که او
به همراه ریچارد نیکسون ،رئیسجمهوری وقت
آمریکا یک راه ارتباطی با چیــن برقرار کردند،
تغییر چندانی نکرده است.
کسینجربهفریدزکریاگفت«:معتقدمکهپیوستن
نهایی چین واحد،
نهایــی تایوان و چین و ایجاد
ِ
ِ
هدف سیاست چین است؛ همانطور که از زمان
ایجاد رژیم فعلی بوده است و احتماالً در هر دولت
چینی وجود خواهد داشت ،چراکه تایوان بخشی
تاریخی از چین قلمداد میشود که به دست ژاپن
بهزور جداشده است .این دقیقاً همان موقعیتی
بود که من و نیکســون در اولین تماس با چین
با آن مواجه شــدیم ».هنری کسینجر گفت که
محدودیتهای سیاسی داخلی مانع از آن میشد
که جو بایدن ،رئیسجمهــوری آمریکا اجالس
مجازی با شــی جینپینگ ،همتای چینی خود
برگزار کند .او گفت« :همه میخواهند چینستیز
باشند ،اما او شواهدی میبیند که نشان میدهد
بایدن تالش میکند تــا روابط آمریکا و چین را
در جهتی سازندهتر هدایت کند ».این سیاستمدار
 ۹۸ســاله که مؤلف کتاب جدیدی تحت عنوان
«عصر هوش مصنوعی :و آینده انسانی ما» است،
اضافــه کرد« :فکر میکنم بایدن در جهت لحن

متفاوت حرکت کرد .این بدان معنا نیست که در
مقابل چین تسلیمشده است؛ این تالشی برای
یافتن سطحی است که ما در آن بتوانیم در مورد
چیزهایی که مشترک هستند ،صحبت کنیم».
با گذشــت نیمقرن از تالشهــای دیپلماتیک
کسینجر در دوره نیکسون ،او میگوید که روابط
دو کشور همچنان پیچیده است ،بهویژه با توجه
به قدرت نظامی چین .وزیر خارجه سابق آمریکا
همچنین گفت« :وقتی اولین بار به چین رفتم،
این کشور یک کشور فقیر ،ضعیف و بسیار مدعی
بود .چین اکنون کشوری نسبتاً ثروتمند ،کام ً
ال
قوی و هنوز نســبتاً مدعی اســت؛ اما چالش ما
در آن زمان و چالش مــا در حال حاضر ،یافتن
رابطهای است که در آن بتوانیم بدون سوق دادن
وضعیت به سمت هولوکاست ،رقابت کنیم؛ و این
چالش بزرگی برای هر دو این رهبران است».
هنری کسینجر تأکید کرد« :چالش هر درگیری،
این نیســت که چطور آغاز شــود؛ بلکه چالش
آنجاست که آیا شما میدانید چطور آن را به پایان
برسانید یا خیر ».او همچنین گفت« :فکر میکنم
کــه اگر این رویارویی ادامه پیدا کند ،این امکان
وجــود دارد که چینیها اقداماتی را انجام دهند
که توانایی تایوان را برای کام ً
ال خودمختار به نظر
رسیدن ،تضعیف کند».
ایــن مقام ســابق آمریــکا ،معتقد اســت که
ایاالتمتحــده و چین به هدف اصلی اجتناب از
رویارویی ،نیاز دارنــد .یکی از نگرانیهای اصلی
او ،پیامدهای ناشــناخته فناوریهای پیشرفته
نظامی کشورهاســت .کسینجر گفت« :چین و
ایاالتمتحده در حال حاضر دو کشور پیشرفته
ازنظر فناوری هســتند .هر دو ظرفیت عظیمی
برای تخریب دارند و برخی از این ظرفیتها هوش
مصنوعیهستند،بنابراینآنهانمیداننداستفاده
از آنها چه عواقبی دارد».
گرچه او خوشبین اســت که رویارویی نظامی
بین ایاالتمتحده و چین قریبالوقوع نیســت،
اما او نســبت به افزایش احساسات جنگطلبانه
در واشــنگتن نســبت به پکن ابراز نگرانی کرد.
کسینجر گفت« :همه تصور میکنند که چین
مصمم به تسلط بر جهان است و این هدف اصلی
آن است ،اما لزوماً نباید یک رقابت و سبقتجویی
خودکار وجود داشته باشد».
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کرج به این دلیل که درنتیجه خرابکاری تیرماه
این مجتمع همچنان تحــت تحقیقات امنیتی
قرار دارد ،نمیگردد و درخواست تعمیم تعویض
کارتهای حافظه به دوربینهای این مجتمع در
سفر مدیرکل به تهران و نیز دیداری که در حاشیه
کنفرانس عمومی وین انجام و مطرحشــده بود
جایگاهی ندارد ،ضمن اینکه در هر دو بار ضمن
ارائه توضیحات توسط آقای اسالمی ،پاسخ منفی
و مخالفت ایران در این رابطه اعالمشده است».
در همین حال یک کارشناس مسائل بینالملل با
تصریح بر اینکه متأسفانه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تبدیل به نهاد سیاسی شده است ،عنوان کرد
که این مسئله در دوره جدید با مدیریت گروسی،
بیشتر قابللمس اســت زیرا مدیر جدید آژانس
قصد دارد حتماً رضایت آمریکاییها را جلب کند.
به گزارش ایسنا ،مصطفی خوش چشم با اشاره
به گزارشــی که آژانس بینالمللــی انرژی اتمی
درباره فعالیت هستهای ایران منتشر کرده است
گفت« :این گزارش طبق معمول راجع به آخرین
فعالیتهای هستهای ایران ،ماشینهای در حال
کار و سطح غنیسازی و میزان ذخایر غنیسازی
اســت ».او اضافه کرد« :با توج ه به اینکه آژانس
بهعنوان یکی از ابزارهای طرف غربی بهویژه آمریکا
کار کرده است ،سعی میکند تصویر ایران هراسی
و اهریمنسازی از ایران را پیوسته مدنظر داشته
باشد و در اطالعات خود برجستهسازی کند».
خوش چشم با تصریح بر اینکه متأسفانه آژانس
بینالمللی اتمی تبدیل به نهاد سیاسی شده است،
عنوان کرد« :این مسئله در دوره جدید با مدیریت
«گروسی» بیشتر قابللمس است زیرا مدیر جدید
آژانس قصد دارد حتماً رضایت آمریکاییها را جلب
کند؛ بنابراین آژانس سعی میکند پرونده ایران را
از حالت تکنیکی و حقوقی به فضای سیاسی سوق
دهد».از ســوی دیگر ،موازی با سفر گروسی به
ایران ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشــاره
به گفتوگوی اخیرش با مقامات ارشــد روسی و
چینی درباره توافق هستهای ،گفت این سه کشور
باید برای رسیدن به راهکاری دیپلماتیک مصرانه
تالش کنند .رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در
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امور ایران پیشازاین نیز در پیامی توییتری درباره
این گفتوگو نوشته بود« :سه کشور در خصوص
لزوم بازگشــت به پایبندی کامل به برجام توافق
قوی دارند .در حال همکاری با یکدیگر هســتیم
تا همانطور به دور هفتم مذاکرات وین ،نزدیک
میشویم ،با همسو کردن رویکردهایمان به این
مسئله دست یابیم».شبکه الجزیره نیز به نقل از
علی باقری ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه و
مذاکرهکننده ایران در مذاکرات ،نوشت« :آمریکا
هیچ چارهای جز پذیرش واقعیت جدید در قبال
توافق هستهای ندارد ».علی باقری ،در گفتوگو با
شبکه خبری الجزیره خاطرنشان کرد« :تا زمانی
که طرف مقابل متعهد نشــود هیچ دلیلی برای
بازگشت ما از سیاســتهای هستهایمان وجود
ندارد ».او همچنین اضافه کرد« :ما مطابق با متن
برنامه جامع اقدام مشترک ،فعالیتهای هستهای
خود را توسعه و ادامه میدهیم .مشکالت منطقه
تنها میان کشورهای منطقه و توسط کشورهای
منطقــه موردبحث قرار میگیــرد .ایران مطابق
با بندهای برجام به فعالیتهای هســتهای خود
ادامه خواهد داد ».در همین حال ،رئیس پیشین
موساد در گفتوگویی مدعی شد مذاکرات وین به
یک توافق منجر نخواهد شد .به گزارش روزنامه
هاآرتص ،یوسی کوهن ،رئیس پیشین موساد در
گفتوگویی درباره اقداماتی که در زمان ریاست
او در موســاد برای متقاعد کــردن دولت دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور پیشین آمریکا به خروج از
توافق هستهای انجامشده بود ،با بیان اینکه ما به
آمریکاییها و جهان نشان دادیم که ایران در تمام
مدت تا رسیدن به توافق دروغ گفته بود ،مدعی
شد که ایران درباره بسیاری از مسائلی که از انظار
جهان پنهان بود ،شفافیت به خرج نداده بود.
کوهن با توجه به عملیاتی که موســاد در ایران
انجام داده است ،گفت« :میتوان به توانمندیهای
آنها آسیب زد یا کندشان کرد .تمام کارهایی که
ش مطبوعات خارجی در ایران انجام
ما طبق گزار 
دادیم ،برای این بود که مطمئن شویم بهقدر کافی
از این توانمندیها فاصله دارند».این مقام پیشین
رژیم صهیونیســتی همچنین دربــاره مذاکرات
احیای توافق هستهای که بهزودی در وین انجام
خواهد شــد ،گفت« :من تردید دارم که توافقی
از این مذاکرات حاصل شــود چون سید ابراهیم
رئیسی رئیسجمهور جدید ایران ،همان چهره از
ایران را ارائه نمیکند که حسن روحانی میکرد.
او درباره دیدگاههای منطقهای تندروتر است و من
تردید دارم ایران راضی به یک توافق شود».کوهن
این مذاکرات را حرکتی ،توأم با هیجانات بســیار
تلقی کرد که شــانس کمی برای موفقیت دارد.
او با تکرار ادعــای وجود اهداف نظامی در برنامه
هستهای ایران گفت :هیچگاه برای این حرف که
اسراییل هرگز اجازه در اختیار داشتن توانمندی
هستهای نظامی را به ایران نخواهد داد ،دیر نیست.
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حاشیههای سیاست بین الملل
ترامپ کمربند مشــکی دان  ۹تکواندو گرفت و اظهار
لبــاس این ورزش رزمــی ،به کنگره خواهد
کرد که با
ِ
رفت .موسســه هنرهای رزمی «کوکیوان» که بهعنوان
ستاد جهانی تکواندو شناختهشده و خانه آکادمی جهانی
تکواندو اســت ،به دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری سابق
آمریکا ،کمربند مشــکی دان  ۹افتخاری این رشــته را
اهدا کرد .این باالترین ســطح برای ورزشکاران حرفهای
هنرهای رزمی است .لی دونگ-سئوپ ،رئیس کوکیوان،
به ماراالگو ،اقامتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا رفت تا
کمربند مشــکی تکواندو را که افراد زیادی در آرزوی آن
هستند ،به این رئیسجمهوری سابق آمریکا ،اهدا کند
ت جمهوری ،بحثوجدلهایش
ترامپ که در زمان ریاس 
با نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بارها
خبرســاز شده بود ،در این دیدار ،وعده داد که اگر دوباره
به کاخ سفید راه یابد ،با همین لباس و کمربند مشکی
تکواندو ،به کنگره آمریکا خواهد رفت.

خبر
بالروس در پاسخ به تهدید لهستان:

اگر میتوانید مرز را ببندید

اتحادیه اروپا ،بالروس را متهم کرده است که در واکنش
به تحریمهای اروپا ،هزاران مهاجر و آواره خاورمیانهای را
از طریق لهستان ،لیتوانی و لتونی به مرزهای اتحادیه اروپا
انتقال داده است .این در حالی است که بالروس ،این ادعا
را رد کرده است.
به گزارش رویترز ،ماتئوش موراویســکی ،نخستوزیر
لهستان ،هشدار داده است که بحران مهاجران در مرز
بالروس ممکن است مقدمهای برای چیزی بسیار بدتر،
باشــد .در همین حال گارد مرزی لهستان نیز اعالم
کرده اســت که نیروهای بالروس همچنان مهاجران
را به مرز منتقل میکنند.از ســوی دیگر خبرگزاری
بلتا گزارش داد که الکساندر لوکاشنکو ،رئیسجمهور
بــاروس تأکید کرده اســت کــه نمیخواهد اوضاع
تشدید شود .او گفته اســت« :ما باید به لهستانیها،
به همه آنها بفهمانیم که وحشی نیستیم که خواهان
رویارویی نیســتیم .نیازی به این کار نیست ،ما درک
میکنیم که اگر زیادهروی کنیم ،جنگ اجتنابناپذیر
میشــود ».رئیسجمهور بــاروس همچنین تأکید
کرد« :بالروس خواهان رویارویی با لهســتان نیست،
اما منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در موردپذیرش ۲۰۰۰
مهاجر سرگردان است».لوکاشنکو ادامه داد« :این یک
فاجعه خواهد بود .مــا این را بهخوبی درک میکنیم.
ما هیچ نوع شعلهور شــدن تنشها را نمیخواهیم».
لوکاشنکو همچنین گفت که اصرار دارد آلمان برخی
از مهاجــران را بپذیرد و از عدم تماس اتحادیه اروپا با
مینسک در مورد این موضوع شکایت کرد .او تصریح
کرد« :ما منتظر پاســخ اتحادیه اروپا هستیم اما آنها
حتی به این مشــکل ،نگاه هم نمیکنند ».به گفته او،
طرف بالروسی بهعمد کسی را به آنسوی مرز منتقل
نمیکنــد.او تأکید کرد« :بااینحال مــا تا حد امکان
از این مردم فقیر محافظــت خواهیم کرد .تهدیدات
لهستان برای بســتن خطوط ریلی با بالروس ممکن
است نتیجه معکوس داشته باشد و به این معنی است
که قطارها بایــد از طریق دونبــاس اوکراین حرکت
کنند».الکســاندر لوکاشــنکو تأکید کرد که رهبران
لهستان به بدتر شــدن وضعیت مرزی نیاز دارند زیرا
از آن برای منحــرف کردن توجه جامعه بینالمللی و
لهستانیها به مشــکالت داخلی و خارجی خود ،بهره
میبرند .او ادامــه داد« :ما به آنها فرصت نمیدهیم.
ما با ایــن مهاجران مانند یک انســان رفتار خواهیم
کرد .مشــکل چندان بزرگی نیست .آنها باید ببینند
در دریــای مدیترانه چه میگــذرد ،چند نفر در آنجا
میمیرنــد .هزاران نفر از طریق بالکان و کشــورهای
دیگر ،از طریق دریای مدیترانه به اتحادیه اروپا قاچاق
میشــوند .اروپا درباره این مسئله سکوت میکند اما
آنها بالروس را مقصر میدانند».

