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برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد؛
رئیسی به آمریکا می رود

سخنگوی دولت از آغاز برنامه ریزی ها برای حضور و سخنرانی 
رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر 
داد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری 
خود در پاســخ به این پرسشــی مبنی بر اینکه  آیا رییس 
جمهوری در نشست عمومی ســازمان ملل متحد حضور 
خواهد یافت یا خیر، اظهار کرد: »برنامه ریزی های مقدماتی 

برای این امر صورت گرفته است.«

واکنش تهران به اظهارات جنگ طلبانه و 
تهدیدآمیز تل آویو

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه ای 
به رئیس شــورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد به 
اظهارات جنگ طلبانه و تهدیدآمیز مقامات رژیم صهیونیستی 
علیه ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، مجید تخت 
روانچی، نماینده دائم ایران در این نامه با اشاره به اظهارات 
اخیر ایال هوالتا، مشاور امنیت ملی و رئیس شورای امنیت 
ملی رژیم اســرائیل، اعالم کرد: »رژیم اسرائیل همچنان به 
تهدید به استفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد. این اظهارات 
علناً مسئولیت عملیات خرابکارانه و اقدامات تروریستی رژیم 
اســرائیل در ایران را تائید کرده و برعهده گرفته است.« در 
این نامه اشاره شــده که در مصاحبه ای در ۱۴ژوئیه ۲۰۲۲، 
ایــال هوالتا، رئیس شــورای امنیت ملی رژیم اســرائیل، 
آشــکارا ایران را به عملیات تروریستی بیشتر تهدید کرد و 
گفت: »ما در طول یک سال گذشته در ایران به ندرت عمل 
کرده ایم.« او همچنین با بیان اینکه اسرائیل بدون توجه به 
نظر واشنگتن در مورد این موضوع، مستقالً علیه جمهوری 
اسالمی عمل خواهد کرد، اضافه کرد: »این تنها ادامه کاری 
است که در سال گذشــته انجام داده است.« در ادامه نامه 
تأکید شده که این اظهارات تحریک آمیز و جنگ طلبانه نه تنها 
نقض آشــکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است، 
بلکه اذعان صریح و آشکار به مسئولیت عملیات و اقدامات 
تروریستی رژیم اسرائیل علیه مقامات و دانشمندان ایرانی 
و زیرساخت های صلح آمیز هسته ای ایران است که توسط 
این رژیم در ســال های اخیــر در داخل خاک ایران صورت 
گرفته است. همچنین این واقعیت را ثابت می کند که رژیم 
اسرائیل مسئول این گونه اقدامات جنایت کارانه و تروریستی 
است و باید پاسخگو باشد و عواقب چنین جنایاتی را بپذیرد.

در نامــه مذکور همچنین به اظهارات اخیر بنی گانتز، وزیر 
دفاع رژیم اسرائیل اشاره شده که بار دیگر به دروغ و کمپین 
اطالعات نادرســت علیه برنامه صلح آمیز هســته ای ایران 
متوسل شــده و در مصاحبه ای در ۲۶ژوئیه ۲۰۲۲ مدعی 
شده که اسرائیل توانایی آسیب جدی و به تعویق انداختن 
برنامه هســته ای ایران را دارد.همچنین در نامه ایران تأکید 
شده که جمهوری اســالمی ایران ضمن هشدار نسبت به 
هرگونــه ماجراجویی نظامی رژیم اســراییل علیه ایران در 
راســتای اجرای سیاست های شرورانه این رژیم در منطقه، 
حق مشروع خود را بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل 
متحد در پاسخ به این گونه اقدامات جنایت کارانه و تروریستی 
محفوظ دانســته و از مردم و منافع امنیت ملی خود در هر 
زمانی که مناسب تشخیص دهد، محافظت می کند.در پایان 
این نامه از شورای امنیت خواسته شده به تعهدات منشوری 
خــود برای حفظ صلح و امنیــت بین المللی پایبند بوده و 
سیاســت های جنگ افروزانه و فعالیت های بدخواهانه رژیم 
اسرائیل را که تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی 

است، محکوم کند.

رئیسی و امیرعبداللهیان به آفریقای 
جنوبی سفر می کنند

ســفیر آفریقای جنوبی در تهران، از ســفر ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور و حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران به این کشــور آفریقایی خبر داد.ویکا مازول کومالو در 
گفت وگو با ایســنا در ارتباط با برگزاری کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و آفریقای جنوبــی در ماه اکتبر در پورتوریا 
اظهار کرد:  »کمیته مشترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی 
قدیمی ترین کمیسیون مشترک آفریقای جنوبی با یک کشور 
در غرب آســیا است و این کمیســیون مشترک هر ساله به 
ریاســت وزرای خارجه دو کشور برگزار می شود ولی در چند 
سال اخیر به خاطر کرونا این موضوع متوقف شده است.«این 
دیپلمات ارشد آفریقای جنوبی در تهران با بیان اینکه در ماه 
نوامبر سال جاری در ادامه تالش های دو کشور برای گسترش 
روابط سفر آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به آفریقای 
جنوبی را خواهیم داشــت، گفت: »این سفر بعد از برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برگزار خواهد شد و در سفر آقای 
رئیسی به آفریقای جنوبی یکســری توافق نامه جدید برای 
گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف امضا می شود.«

راستی آزمایی در ایران محور دیدار بلینکن 
و گروسی

مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیدار و گفت وگو 
بــا وزیر امور خارجه آمریکا در حاشــیه کنفرانس بازنگری 
NPT در سازمان ملل خبر داد. برنامه هسته ای ایران یکی 
از محورهای این دیدار بود.به گزارش ایســنا، رافائل گروسی 
دراین باره در صفحه توییترش از راستی آزمایی در ایران، امنیت 
و ایمنی هسته ای در تأسیسات هسته ای در اوکراین، معاهده 
تسلیحاتی استرالیا، انگلیس و آمریکا در زمینه پیشرانه های 
دریایی، به عنوان مسائل مرتبط با این کنفرانس نام برد که در 
دیدارش با بلینکن درباره آن ها به بحث و گفت وگو کرده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در صفحه 
توییترش از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور 
با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
حاشیه دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای 
در نیویورک خبر داده و نوشت: »وزیر امور خارجه بلینکن در 
دیدار با مدیرکل آژانس درباره شراکت مهممان و نقش مهم 
این سازمان در پیشبرد عدم توسعه اشاعه هسته ای، پادمان ها 
و کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای ایفا می کند.«بلینکن هم در 
صفحه توییترش با مفید تلقی کردن مباحثاتش با گروسی در 
این دیدار و اشاره به همین محورها، گفت: »همگی باید از کار 

مهم آژانس حمایت کنیم.«

خبر

همدلی|  محسن رفیق: در سالروز تنفیذ حکم 
ریاســت جمهوری سید ابراهیم رئیسی، شاید هیچ 
بخشی به اندازه بررسی عملکرد یک ساله او در حوزه 
سیاست خارجی نتواند نمایانگر کلیاتی از رویکرد او 
در حوزه کشــورداری و حکومت ورزی باشد. سالیان 
درازی است که روسای جمهور ایرانی ریشه بسیاری 
از مصائب جاری کشور را جایی فرای مرزها جستجو 
کرده اند اما بااین وجود هم، هیچ تالش عملی معطوف 
به نتیجه ای برای بازگشــایی درهای کشور به روی 
اقتصاد و سیاســت جهانی انجام نگرفته است. آنان، 
اگرچــه در رویارویی با آحاد ملت در ســخنرانی ها 
و ســفرها، بر تقویت توان داخلی تأکید کرده اند اما 
به وقت ضیق و حرج، بار دیگر نواِی تحریم و بســته 
بودن درهای مرزی و دشــمنی های دیگران را ساز 
کرده و ســعی کرده اند با دســتاویز قرار دادن آن، از 
دامنه فشارها کاسته و همچنین تا حد امکان، دایره 
مســئولیت ها و شــعارهای دوره انتخاباتی خود را 
کوچک تر نشان دهند. در این میان، شخص ابراهیم 
رئیسی و دستگاه دیپلماسی او نیز از این امر مستثنی 
نبوده اند. بررسی کارنامه یک ساله رئیسی در زمینه 
سیاســت خارجی نشــان می دهد که نه تنها دولت 
سیزدهم به سمت عملیاتی کردن شعارهای اولیه خود 
پیش نرفته است بلکه با تالش در جهت کم اهمیت 
نشــان دادن مذاکرات هســته ای به عنوان راه حلی 
در جهت گشــایش مرزهای اقتصادی و سیاســی 
و جایگزین کردن آن با توســل به شــرق، سعی در 
آزمودن راهی دارد که بازگشت احتمالی از آن به وقت 
اضطرار، به خروجی از دهان اژدهایی چینی و خرسی 
روسی همانند است که به مانند زمان وصال، چندان 
هم آســان به نظر نمی رسد.در دیگر سو اما موازی با 
گردش به شرق، دستگاه دیپلماسی رئیسی خرسند 
از بروز نشــانه هایی برای تمایل کشورهای عربی به 
تجدید روابط با اعراب و همچنین تقویت مناسبات 
با کشــورهای منطقه اســت؛ امری کــه با کاهش 
ارادی دایره نفوذ ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه 
شــکل گرفته و نســبت چندانی با سیاســت های 
اعمالی وزارت خارجه دولت ســیزدهم ندارد. این در 
شرایطی اســت که در حال حاضر کشورهای عربی 
با درک صحیح از تغییر شرایط منطقه ای و تحلیل 
درست فضای موجود، ایجاد رابطه ای مسالمت آمیز 
بــا ایران را منطبق با منافع ملی خودارزیابی کرده و 
در این رویکرد جدید، کنایه هایی چون »دستان دراز 
کشورهای عربی به ســوی تهران« که در رسانه های 
دولتی به وفور دیده می شود را نادیده انگاشته و رفع 
نگرانی های امنیتی خود را بر همه چیز مقدم می دانند.
 دستگاه دیپلماسی کشور فاقد سرعت الزم

به نظر می رسد که فارغ از نتایج حاصل شده در این 
مدت یک سال در حوزه سیاست خارجی که بیشتر 
مشــتمل بر دیدارهای رســانه ای و آن هم در سطح 
منطقه ای بوده است؛ دستگاه دیپلماسی کشور فاقد 
سرعت الزم در جریان سازی ها بوده و عمالً هیچ گاه 
نتوانسته است دسِت پیشتر را تعامالت خود داشته 
باشــد. ادامه ترور مقام ها و دانشــمندان هسته ای و 
همچنین خرابکاری های ســازمان های خارجی در 
تأسیسات هسته ای و زیرســاخت های استراتژیک 
کشــور، کندی در پیشــرفت مذاکرات هسته ای و 
بی اهمیت نشــان دادن آن )شــاید به منظور اثبات 
بی نتیجه بودن تالش های دولت پیشین(، اختالفات 
پیش آمده با جمهوری آذربایجان، چالش های مرزی با 
افغانستان، نوع مواجهه با تعلل اعضای اصلی بریکس 
و شانگهای در زمینه موافقت جهت عضویت کامل 
ایران در این سازمان ها با وجود وعده های پیشین و 

همچنین، ناتوانی در اتخاذ راهکارهایی جایگزین برای 
بازگرداندن توان اقتصادی کشــور از طریق ارتباط با 
دنیا، تنها بخشی از نمونه های مهمی است که نشان 
از انفعال دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم و اتخاِذ 
سیاسِت انتظار جهت پاسخ گویی احتمالی به تحرکات 

طرفین پیش رو دارد.
 رفت وآمدهای بی نتیجه برای احیای برجام

دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم، با تأخیر بسیار و 
نازوکرشمه ای بیشمار که در صحنه سیاست بین الملل 
بسیار عجیب به نظر می رسید نهایتاً تصمیم گرفت که 
ادامه مذاکرات دولت پیشین را با رویکردهای نوینی 
که خود تدوین کرده بود، ادامه دهد. بر همین اساس 
بود که هشتم آذرماه ۱۴۰۰، علی باقری و تیم مذاکره 
دولت به وین رفتند تا برای احیای برجام تالش کنند. 
اگرچه در روزهای آغازین دور ششم مذاکرات احیای 
برجام پالس های مثبتی از سوی ایران و اعضای ۴+۱ 
به گوش می رسید، اما رفته رفته این پالس های مثبت 
از بین رفت و مذاکرات احیای برجام متوقف شد که 
تداوم اختــالف میان ایران و آمریکا بود و همچنین 
مخالفت آمریکا با خروج ســپاه از لیست گروه های 
تروریســتی به عنوان دالیل آن اعالم شد؛ اما روزها 
پس از توقف مذاکرات وین، خبری درباره نشســت 
دوحه و گفت وگوی غیرمســتقیم ایران و آمریکا با 
حضور انریکه مورا منتشر شد؛ نشستی دوروزه که به 
هدف نجات برجام برگزار شد اما، آن هم به سرانجام 
نرسید. در بحبوحه همین مذاکرات، صدور قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز خبرساز شــد. ۱8خردادماه بود که شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ارائه شده 
توســط آمریکا و تروئیکای اروپایی علیــه ایران را 
تصویب کرد. طبق گزارش خبرگــزاری رویترز، در 
پیش نویس این قطعنامه آمده بود: »شورای حکام از 
ایران می خواهد که هرچه فوری برای اجرای تعهدات 
قانونی اش اقــدام و بدون اتالف وقت به پیشــنهاد 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری 
بیشــتر جهت شفاف ســازی و حل وفصل مسائل 
باقی مانده پادمانی عمل کند.«در این زمینه می توان 
گفت که مجموعه رفتارهای متعدد، متنوع و متضاد 
تهران، واشنگتن و دیگر شرکای برجامی عمالً هرگونه 
گزاره ای را پیرامون شکست قطعی مذاکرات و عدم 
احیای برجام، نه به طور کامل رد می کند و نه تائید؛ در 
راستای همین وضعیت مبهم برجامی درحالی که این 
روزها اخبار و گمانه زنی هایی از قوت گرفتن شکست 
کامل مذاکرات احیای توافق هسته ای می گویند، یکی 
از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس یازدهم از احتمال ازسرگیری گفت وگوهای 

هسته ای در روزهای آتی سخن گفته است.

 رفع تحریم ها؛ پروژه بی سرانجام
به عقیده ناظران سیاســی، در موضوع برجام دولت 
رئیســی تا اینجا هیچ موفقیتي به دســت نیاورده 
اســت. این در حالی اســت که آذرماه سال گذشته 
رئیس جمهوری در گفت وگویي تلویزیوني در تشریح 
کارنامه۱۰۰روزه خود با بیان اینکه رفع تحریم ها با 
قوت دنبال مي شود، گفت: »برخي تصور مي کردند ما 
ابتکار عمل و حرفي براي گفتن نداریم و در مذاکرات 
شرکت نمي کنیم  اما ایران مقتدرانه و عزتمندانه در 
مذاکرات حضور یافت و دو متن  هم درباره  هسته اي 
و تحریم هــا منطبق با برجام ارائه کــرد.« اما حاال 
واقعیت سیاست خارجي به خصوص در حوزه برجام 
نشان مي دهد که این چشم انداز روشني پیش روي 
مذاکرات نیست. تیم مذاکره کننده در سکوت فرورفته 
اســت و روند کار طي هفته هاي گذشته به گونه ای 
پیــش رفته که نه تنها چشــم انداز روشــني براي 
برداشته شدن تحریم ها دیده نمي شود، بلکه ظاهراً 
رونــد رویارویي میان ایران و گــروه ۵ به عالوه یک، 
مسیر تندي را در پیش گرفته است.بخشی دیگر از 
تبلیغات رسانه های دولتی در زمینه رویکردهای نوین 
دستگاه سیاست خارجی رئیسی، اعالم عضویت ایران 
در سازمان شــانگهای بود؛ امری که البته به سرعت 
تکذیب شد و تنها تقویت احتمال آن مورد تائید قرار 
گرفت و البته این مسئله جدیدی نبود چرا که ایران 
در دوره های پیشین نیز به عنوان عضو ناظر در اجالس 
این سازمان حضور داشت و بارها از احتمال عضویت 
ایران به عنوان عضو اصلی نیز سخن گفته شده بود. 
این در شــرایطی بود که رســانه های دولتی پس از 
پایان دور اخیر این اجالس، سراسیمه گزارش کردند: 
»در پایان بیســت و یکمین نشست سران سازمان 
شــانگهای که در روزهای ۲۵ و ۲۶شــهریورماه در 
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران 
هشت کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را 
با تبدیل عضویت جمهوری اســالمی ایران از عضو 
ناظــر به عضو اصلی اعالم و اســناد مربوط به آن را 
امضا کردند. از نــگاه ناظران؛ اینکه ایران به عضویت 
دائم ســازمان همکاری های شانگهای درآمده، یک 
مزیت و فرصت مغتنمی برای هر دو طرف است. در 
ارتباط با منافــع آن برای ایران باید گفت که تغییر 
جایگاه می تواند نقطه آغاز اســتراتژی عمل گرایانه 
نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
باشد.«دراین بین نباید فراموش کرد که اصولگرایان 
در هشت سال دولت حسن روحانی، با تمام قدرت 
تالش کردند توانمندی های سیاست خارجی دولت 
او را زیر سؤال ببرند و به عنوان مثال در تمام عکس ها 
و اخبار منتشرشده از دیدارهای دیپلماتیک دولت به 
دنبال موضوعی برای حملــه به روحانی بودند. این 

عادت خیلی زود تبدیل به ضربه به دولت رئیســی 
شد و حاال دامن خود اصولگرایان را گرفته که در هر 
شرایطی منتقد تیم مذاکره کننده بودند و اکنون که 
انتقادها به سیاســت خارجی دولت مطرح می شود، 
اصولگرایان شــاید با خود فکر می کنند که ای کاش 
در این مورد جناحی برخورد نمی کردند.برای نمونه، 
دیدار ابراهیم رئیسی با پوتین تا مدت ها سوژه رسانه ها 
شد و حتی بعد از دیدار پوتین با مکرون در موقعیتی 
مشابه هم این انتقادات فروکش نکرد. قسمت زیادی 
از تیم رسانه ای دولت همچنان تالش کردند که این 
دیدار را عادی و برخوردهای صورت گرفته را منطقی 
جلوه دهد. بااین حال حجم انتقادات نشان داد قسمت 
زیــادی از جامعه هنوز به سیاســت خارجی دولت 
رئیسی بی اعتماد هستند. این مسئله نشان می دهد 
که رئیســی در دستیابی به سرمایه اجتماعی تا چه 
اندازه ناتوان بوده است.نشــریه فــارن افرز، در مورد 
رویکرد سیاســت خارجی دولت رئیسی می نویسد: 
»تیم رئیسی مصمم است تا با تقویت روابط اقتصادی 
خود با چین، روسیه و همسایگانش، ایران را از اثرات 
تحریم ها مصون نگه دارد. از نگاه دولت رئیسی، احیای 
برجام می تواند روابط اقتصادی و امنیتی ایران با شرق 
را به ویژه پس از پذیرش اخیر این کشور در سازمان 
همکاری شانگهای تسهیل کند؛ اما حتی بدون توافق 
هســته ای، ایران متحدان غیر آمریکایی را به عنوان 
شرکای تجاری قابل اعتمادترمی بیند. عالوه بر این، 
ایران اکنون به دنبال اعمال نفوذ اقتصادی بیش تر در 
خاورمیانه، به ویژه در کشورهایی است که دارای نفوذ 
سیاســی است. از جمله این که در واکنش به بحران 
انرژی لبنان، ایران چندین محمولــه فرآورده های 
سوختی را از طریق سوریه و به واسطه حزب اهلل ارسال 
کرده است.«در همین حال، اشرف بروجردی، فعال 
سیاسی اصالح طلب و رئیس سابق سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران در گفت وگوی چند روز گذشته 
خود با روزنامه همدلی می گوید: »در طول یک سال 
گذشته که دولت و مجلس یکدست بوده اند چه چیزی 
بهتر شــده است؟ من فکر می کنم که آقای رئیسی 
به عنوان رئیس جمهوری ایران چشمان خود را روی 
واقعیت های جامعه ایران بسته اند.« او همچنین در 
گفتگوی دیگری به خبرنگار سایت خبری جهان نیوز 
می گوید: »نیمي از مشکالتي که امروز در کشور وجود 
دارند و هر روز هم کار را سخت تر مي کنند مرتبط با 
محدودیت هایي است که در عرصه بین الملل براي ما 
اعمال شده که البته بخش اعظمي از این محدودیت ها 
عللی در داخل کشور دارند. تحریم ها و نوع تعاملي 
که ما با کشــور هاي دیگر داریم اقتصاد ما را بیمار 
کرده و باید براي آن راهي بیابیم. در عرصه بین الملل 
هم خدشه دار شدن چهره نظام از پیامدهاي چنین 
عملکردي اســت و دیگر به حرف کشور ما اهمیت 
نمي دهند و جهان به این نتیجه مي رسد که وقتي 
ایران با این حجم از مشــکالت داخلي درگیر است 
دیگر زماني براي مراودات بین المللي ندارد.«به هرروی، 
سید ابراهیم رئیسی به جناح محافظه کار قدرت تعلق 
دارد و طبیعي اســت عمل به وعده هاي فرهنگي و 
اجتماعي، در اولویت او نباشــد. به خصوص حاال که 
اولویت ها هم فراموش شده اند. هنوز ناظران سیاسي 
از برنامه هاي اقتصادي دولت و جزییات آن و جزییات 
مذاکرات برجام هیچ نمي دانند. این رفتار دولت حتي 
مجلس را نیز ســردرگم کرده است. به نظر مي رسد 
که تزلزل در تصمیم گیري مانع از شفافیت اقدامات 
مي شود البته حامیان رئیسی مي گویند باید به رئیسی 
بیشتر فرصت داد؛ اما واقعیت این است که در دنیاي 

امروز زمان کیمیا است.

کارنامه دیپلماسی دولت سیزدهم یک سال پس از ریاست جمهوری رئیسی: 

پشت به برجام، رو به خرس و اژدها

همدلی|  باوجودآنکه مقام های چین در خصوص 
هرگونه ورود مقام های آمریکایی به تایوان هشــدار 
داده  و گفته اند که سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، به تایوان می تواند عواقب جدی 
به همراه داشته باشد اما بااین حال رسانه ها گزارش 
کرده اند که پلوسی به زودی وارد تایوان خواهد شد. 
پلوســی تور آسیایی چهار کشــوری خود را از روز 
دوشــنبه در ســنگاپور آغاز کرد. سه کشور دیگر 
مالزی، کره  جنوبی و ژاپن هستند. گزارش ها مبنی 
بر سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان، خشم پکن را برانگیخته و تهدید به اقدامات 
متقابل نظامی کرده اســت. چین اعالم کرده است 
درصورتی که رئیــس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان بــرود پکن اقدامات قاطعی را برای حفاظت 
از حق حاکمیت ملی و یکپارچگی قلمروی خود به 
کار می گیرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هوا 
چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین 
گفت: »ما از نزدیک مســیر نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریــکا را رصد می کنیم و اگر 
واشنگتن بدون توجه به عقاید دیگران دست به کاری 
بزند، چین نیز به طور حتم اقدامات شدید و قاطعی 
را در حفاظت از حق حاکمیت و منافع امنیتی خود 
انجام خواهــد داد.« این دیپلمات همچنین اعالم 
کرد که چین و آمریکا همچنان در تمامی سطوح 
و از طریق کانال های مختلف ارتباط نزدیک دارند.

در همیــن حال، در بحبوحــه افزایش تنش ها در 
خصوص سفر احتمالی نانســی پلوسی به تایوان، 
ارتش آزادی بخش خلق چین، روز گذشــته انجام 
رزمایش هایی نظامی را در دریای چین جنوبی آغاز 
کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اداره ایمنی 
دریایی چین اعالم کرد که این رزمایشــات نظامی 
در منطقــه دریای چین جنوبی برگزار می شــود 

و مختصــات آن در وب ســایت این ســازمان قرار 
می گیرد. این رزمایش ها از دیروز آغاز شده و تا روز 
ششــم اوت ادامه دارد و بدین ترتیب ورود تمامی 
کشتی ها به این منطقه در بازه زمانی مذکور ممنوع 
اســت. جزئیاتی در این خصوص که کدام دسته از 
نیروها در این رزمایشات شرکت خواهند کرد و چه 
مانورهایی انجام می شود، منتشر نشده است.از سوی 
دیگر، هم زمان با افزایش تنش ها در خصوص سفر 
احتمالی نانسی پلوسی به تایوان، یک منبع آگاه به 
خبرگزاری رویترز اعالم کرد که چندین هواپیمای 
جنگنده چینی صبح دیروز به نزدیکی خط میانی 
تنگه تایوان پرواز کردند. این منبع گفت که چندین 
جنگنده چینی از روز دوشنبه در نزدیکی خط میانی 
تنگه تایوان در پروازند و همچنین افزود که تایوان 
هواپیمایــی را برای رصــد این موقعیت به منطقه 
فرســتاده اســت. وزارت دفاع تایوان به درخواست 
برای اظهارنظر پاسخ نداد. این منبع همچنین عنوان 
کرد که روز گذشــته هواپیماهای هر دو طرف، به 
این خط میانی بسیار نزدیک شدند و موقعیت بسیار 
تحریک آمیزی را ایجاد کردند، اما گفته شده است 
که هواپیماهای هیچ کدام یــک از طرفین از خط 
میانی عبور نکرده اند. این فرد آگاه به وضعیت گفت: 
»هواپیماهای چینی حرکات تاکتیکی مختصری را 
از خود نشان می دهند؛ آن ها به خط میانی می رسند 
و سپس به عقب برمی گردند و در قسمت دیگری 
از این تنگه مستقر می شوند، درحالی که هواپیمای 
تایوانی به طور ثابــت در نزدیکی این خط متوقف 
اســت.«همچنین خبرگزاری مرکزی رسمی این 
جزیره به نقل از منابعی که نامشــان فاش نشده، 
گزارش داد که وزارت دفاع تایوان ســطح آمادگی 
خود را از روز گذشــته تقویت کــرده و تا ظهر روز 
پنجشنبه ادامه خواهد داشت. رسانه  تایوانی تی . وی . 

بی . اس هم اعالم کرد که نانســی پلوسی احتماال 
سه شنبه شب وارد تایوان می شود و روز بعد با تسای 
اینگ ون، رئیس جمهوری تایــوان دیدار می کند. 
تایوان جزیره ای خودمختار اســت که چین آن را 
بخشی از خاک خود دانســته و تأکید دارد که در 
صورت لزوم، با اعمال فشار نظامی تایوان را به خاک 
خود الحاق خواهــد کرد.ژانگ جون، نماینده دائم 
چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه اظهار کرد 
که سفر نانسی پلوسی به تایوان روابط ایاالت متحده 
و چین را تضعیف خواهد کرد. چین ریاست دوره ای 
و یک ماهه شــورای امنیت سازمان ملل را برای ماه 
اوت ســال جاری میالدی برعهده گرفته اســت و 
ژانگ به همین مناسبت طی یک کنفرانس خبری 
گفت: »چنین سفری ظاهراً بسیار خطرناک و بسیار 
تحریک آمیز اســت. اگر این سفر انجام شود، روابط 

بین چین و آمریکا تضعیف خواهد شد.« او همچنین 
خاطرنشــان کرد که سفر پلوسی به تایوان نباید با 
سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان در 
سال ۱۹۹۷ مقایسه شود.ژانگ خطاب به خبرنگاران 
در نیویورک اضافه کرد: »اشــتباه قبلی، به اشتباه 
کنونی مشروعیت نمی بخشد. به عالوه اینکه، وضعیت 
کنونی در تایوان همچنین با حمایت برخی نیروهای 
خارجی در حال تغییر است. اشتیاق و گرایش تایوان 
به سمت استقالل درحال توسعه بیشتر است. اگر ما 
اقدام قاطع و مناسبی برای توقف آن انجام ندهیم، 
این وضعیت ممکن است غیرقابل کنترل شود.« او 
از واشنگتن خواست تا به اصل چین واحد متعهد 
باشد و همچنین تأکید کرد که چین هر کاری که 
بتواند برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود 

انجام خواهد داد.

افزایش تحرکات نظامی چین هم زمان با سفر پلوسی به تایوان

امیرعبداللهیان:
اگر آمریکا به سیاست تحریم و فشار ادامه 

دهد هرگز دست بسته نخواهیم بود
وزیــر امور خارجه تأکید کــرد: »آمریکایی ها تصور نکنند 
با تحریم و فشــار می توانند در میــز مذاکره امتیاز بگیرند. 
آن ها باید زیاده خواهی را کنار بگذارد. ما برای رســیدن به 
توافق قوی، جدی هســتیم.«به گزارش ایسنا، حسین امیر 
عبداللهیان در حاشــیه مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه 
حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی که در سالن همایش های 
صداوسیما برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: »مایلم در 
جمع شــما و در رابطه با آنچه بین ما و آقای بورل و طرف 
آمریکایــی در موضوع مذاکرات جهت لغو تحریم ها رخ داد 
اشاره کنم. به یاد دارید که در هفته های گذشته درحالی که 
ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می شدیم، به یک باره 
طرف آمریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح 
قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد و 
قطعنامه ای را روی میز گذاشت و ما متعجب شدیم از اینکه 
درحالی کــه در همان زمان و به کــرات در این ایام از طرف 
بایدن دائماً پیام هایی باواسطه دریافت می کنیم که آمریکا 
حسن نیت دارد و در بازگشت به توافق جدی است. ما پاسخ 
قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.«او اضافه کرد: »اخیراً 
نیز جوزپ بوررل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ابتکاری را ارائه 
داد و متنــی را برای همه طرف ها، ایران و ۴ به اضافه یک و 
آمریکا ارســال کرد و ما در پایتخت ها در حال بررسی این 
متن و توافق برای جمع شــدن دور میز مذاکره هستیم اما 
روز گذشته شاهد صدور قطعنامه جدیدی از سوی آمریکا 
بودیم. این اقدامات غیرمنطقی و این جنون تحریم های بی اثر 
که بایدن، بلینکن و راب مالی هم به آن اشاره کردند و حتی 
خود بوررل در متن اخیر به آن اشــاره داشته، هیچ تأثیری 
ندارد.«امیرعبداللهیان ادامه داد: »من مایلم اشاره کنم که در 
پاسخ به این اقدام آمریکا نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ 
نسل جدید از شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته شد 
اقدام کردیم. آمریکایی ها تصور نکنند با این اقدامات در میز 
مذاکره می توانند امتیاز بگیرند و زیاده خواهی را کنار بگذارد، 
ما اهل منطق و مذاکره هستیم و برای رسیدن به توافق قوی 
جدی هستیم اما اگر طرف آمریکایی بخواهد این مسیر را 

ادامه بدهد هرگز دست بسته نخواهیم بود.«

قتل ایمن الظواهری به وسیله پهپاد
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با اشاره  به حمله  پهپادی این 
کشور به یک خانه در کابل از مرگ ایمن الظواهری، رهبر گروه 
تروریستی القاعده خبر داد.بایدن طی نشست خبری در کاخ 
سفید گفت: »ایمن الظواهری، رهبر گروه تروریستی القاعده را 
در افغانستان کشتیم. الظواهری باعث کشته شدن بسیاری از 
آمریکایی ها در حمالت مختلف شده بود.«به نوشته رسانه های 
آمریکایی، او درباره ســرکرده القاعده اظهار کرد: »الظواهری 
عمیقاً در برنامه ریزی حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شرکت 
داشت. برای چندین دهه او مغز متفکر حمالت به آمریکایی ها 
بود. او ردپایی از قتل و خشــونت علیه شهروندان آمریکایی 
پشت سرش داشت.«رئیس جمهور آمریکا همچنین ادامه داد: 
»اکنون عدالت برقرارشــده است و این سرکرده تروریست ها 
دیگر وجود ندارد. مهم نیســت کجا پنهان می شــوید، اگر 
تهدیدی برای مردم ما باشید، ایاالت متحده شما را پیدا کرده 
و از بین خواهد برد.«بایدن درباره روند ردیابی الظواهری نیز 
توضیح داد: »جامعه اطالعاتی ما در اوایل سال جاری الظواهری 
را شناسایی کرد، او به مرکز شهر کابل در افغانستان نقل مکان 
کرده بود. من اجازه یک حمله دقیق را دادم که او را از میدان 
نبرد حذف می کــرد.« او با بیان اینکه به هیچ یک از اعضای 
خانواده الظواهری آسیب نرسیده و به غیرنظامیان نیز تلفات 
وارد نشده است، تصریح کرد: »ما دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد 
که افغانستان به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود.«رئیس جمهور 
آمریکا اضافه کرد: »الظواهری کشته شده و ما مطمئن می شویم 
که هیچ اتفاق دیگری نمی افتد و اینکه افغانستان سکوی پرتاب 
تروریسم نیست. ایاالت متحده به دنبال این جنگ علیه ترور 

نبود. تروریسم سراغ ما آمد.«

 مخالفت مدودف با پیشنهاد بایدن
 برای توافق تسلیحاتی جدید

رئیس جمهوری سابق روسیه درخواســت جو بایدن برای ادامه 
مذاکرات بر ســر یک معاهده جدید درباره تسلیحات هسته ای 
را رد کرد و گفت که این درخواســت با توجه به تحوالت جهان 
امروز، بی مورد اســت.به گزارش خبرگــزاری رویترز، دیمیتری 
مدودف، رئیس جمهوری و نخست وزیر سابق روسیه که اکنون 
به عنوان معاون شورای امنیت روسیه فعالیت می کند، گفت که 
مکرراً به واشنگتن گفته است که مسائل اصلی مانند چهارچوبی 
برای جایگزینی معاهده »استارت جدید« یا استارت نو نمی تواند 
بدون مشارکت روسیه انجام شود.او در کانال تلگرام خود با اشاره به 
توافق های تسلیحاتی آمریکا و شوروی در جنگ سرد نوشت: »جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با اکراه از تمایل به مذاکرات جدید 
دم می زند.« مدودف نوشت: »همه این ها خوب است، اما بگذارید 
یک بار دیگر بگویم، وضعیت حاال بسیار بدتر از زمان جنگ سرد 
است. بسیار بدتر! و این تقصیر ما نیست. مسئله اصلی این است 
که  آیا واقعاً به چنین معاهده ای نیاز داریم؟ دنیا عوض شده است.«

خبر


