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اعالم حمایت ایران از تمدید مجدد 
آتش بس در یمن

در ادامــه تاش های جمهوری اســامی ایران در 
زمینه حل وفصل مســالمت بحران یمن، علی اصغر 
خاجی مشاور ارشــد وزیر امور خارجه در خصوص 
آخرین تحوالت یمــن با هانس گروندبرگ نماینده 
ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن به تبادل نظر 
پرداخت.به گزارش ایســنا، فرســتاده ویژه سازمان 
ملل با اشاره به آخرین پیشــنهاد های ارائه شده به 
طرف هــای یمنی، تمدید دوماهه آتش بس در یمن 
را فرصتی برای دســتیابی به سازوکار منظمی برای 
پرداخت حقوق کارمندان، باز کردن مسیرهای تردد 
بین استان ها، اضافه شدن مقاصد پروازی از-به صنعا 
و تضمین جریان منظم ســوخت بــه بنادر حدیده 
و همچنین ایجاد کمیته هــای نظامی، اقتصادی و 
سیاسی با هدف نظارت بر اجرای توافقنامه آتش بس 
عنوان کرد.مشاور ارشــد وزیر امور خارجه در امور 
ویژه سیاســی نیز ضمن اعــام حمایت جمهوری 
اســامی ایران از تاش های مؤثر به منظور برقراری 
صلحــی پایدار و عادالنه در یمن، گفت: »امیدواریم 
در آتش بس دوماهه پیش رو، تاش های انجام شــده 
به منظور دســتیابی به یک توافــق جامع و فراگیر 
شامل آتش بس پایدار، رفع کامل محاصره و تحریم 
اقتصادی، پرداخت حقوق کارمندان، آزادی تردد در 
تمامی مسیرهای یمن، شــروع به کار کمیته های 
نظامی، اقتصادی و سیاســی و ایجاد سازوکارهای 
نظارتــی کامل برای عدم نقــض تعهدات به اجرای 

کامل درآید.«

تکذیب حضور سیف العدل در تهران
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس حضور ســیف العدل از رهبــران احتمالی 
القاعده در ایران را تکذیب کرد و گفت که انتشــار 
چنین اخباری در فضای مجازی صرفاً کار بنگاه های 
خبرپراکنی بیگانه و آمریکا است.فداحسین مالکی 
در گفت وگو با ایســنا در واکنش به انتشار اخباری 
در فضای مجازی درباره حضور سیف العدل در تهران 
گفــت: »این یک بحث انحرافی اســت که با توجه 
به دخالت آمریکایی ها در کشــورهای دیگر مطرح 
می شــود.«او اضافه کرد: »انتشار این خبر در فضای 
مجازی مبنی بر حضور سیف العدل در ایران صحت 
ندارد و بحثی انحرافی اســت که از طرف بنگاه های 
خبرپراکنی منتشرشده و کار آمریکایی ها است. لذا 

تأکید می کنم که سیف العدل در ایران نیست.«

سوریه و اوکراین؛ محور اصلی دیدار 
امروز اردوغان و پوتین در سوچی

یک رســانه ترکیه ای اعام کرد که پرونده سوریه و 
اوکراین محورهای اصلی دیدار روز گذشــته سران 
روسیه و ترکیه در سوچی قرار گرفته اند.خبرگزاری 
آناتولــی اعــام کرد که رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه روز گذشــته به سوچی سفر 
کرد و در جریان این سفر با والدیمیر پوتین، همتای 
روس خــود دیدار و گفت وگو خواهد کرد. طبق این 
گزارش، در این دیدار عملیات نظامی احتمالی ترکیه 
در شمال سوریه موردبررســی قرار خواهد گرفت.

آناتولی همچنین اعام کــرد: »دو طرف اوضاع در 
اوکراین و اجرای توافقنامه های مربوط به رفع موانع 
در مسیر صادرات تولیدات روسیه را بررسی خواهند 
کرد.«سران ترکیه و روسیه همچنین درباره افزایش 
تجارت میان دو کشور، توسعه همکاری ها ازجمله در 
زمینه های انرژی و صنایع دفاعی و اجرای پروژه های 
استراتژیک رایزنی خواهند کرد. دیمیتری پسکوف ، 
ســخنگوی کرملین نیز پیشتر دراین باره گفته بود: 
»والدیمیــر پوتین و اردوغان احتماالً در نشســت 
جمعه در ســوچی درباره اوضاع ناگورنو-قره باغ نیز 

گفت وگو خواهند کرد.«

واکنش نوری المالکی به درخواست 
صدر برای برگزاری انتخابات

رهبر ائتاف دولت قانون در سخنانی در واکنش به 
درخواســت اخیر رهبر جریان صدر برای برگزاری 
انتخابــات، بر برگــزاری آن طبق قانون اساســی 
و اجمــاع ملــی تأکید کرد.به گزارش شــفق نیوز، 
نوری المالکی، رهبر ائتاف دولت قانون با انتشــار 
توییتی به درخواســت مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر برای انحــال پارلمان و برگــزاری انتخابات 
زودهنگام پاســخ داد. او دراین باره نوشــت: »تعهد 
به ســازوکارهای مطابق با قانون اساســی و قانونی 
تنها گزینه ای است که عراق را از بحران های پیاپی 
حفظ می کند؛ بحران هایی که آســیب شدیدی به 
منافع عالی ملت عــراق وارد کرده و صلح مدنی را 
در معرض خطرات جدی قرار داده اســت.«المالگی 
گفت: »هر گونه انتخابات زودهنگام باید بر اســاس 
قانون اساسی و اجماع ملی و به گونه ای برگزار شود 
که وحدت ملی را تقویت کنــد و از تکرار آنچه در 
انتخابــات گذشــته رخ داد، جلوگیــری کند.«این 
اظهارات پس ازآن مطرح شد که رهبر جریان صدر 
تلویزیونی خواستار  چهارشنبه شب در گفت وگویی 
انحال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شــد 
و گفــت: »بعدازاینکه ملت حرف خــود را آزادانه و 
خودجــوش زدنــد، گفت وگو دیگر هیــچ فایده ای 
ندارد.«علی رغم گذشــت حدود ۱۰ماه از برگزاری 
انتخابات پارلمانی عراق، امــا احزاب و جریان های 
سیاســی این کشــور موفق به توافق برای تعیین 
رئیس جمهور و نخست وزیر نشده اند و گزینه انحال 
پارلمان تازه تشکیل شده و برگزاری مجدد انتخابات 
پــس از تظاهرات و ناآرامی هــای روزهای اخیر در 
بغداد به عنوان گزینه جدی برای خارج کردن عراق 

از بن بست سیاسی مطرح شده است.

خبر

همدلی|  محســن رفیق: مذاکرات ایران و 
۱+4، بار دیگر و پس از یک دوره توقف طوالنی 
در گفت وگوهای مستقیم، در سطح معاونان و 
مدیران سیاسی وزیران خارجه از روز پنجشنبه 
در وین از سر گرفته شد و هم اکنون هیات های 
دیپلماتیک کشــورهای عضو توافق، آمریکا و 
اتحادیه اروپا بــرای دیدارهای برجامی در وین 
حضور دارند. بر اســاس گزارش ها، در این دور 
از مذاکرات، پیشــنهاد و ایده هــای جدیدی از 
سوی نماینده اتحادیه اروپا، روی میز قرار گرفته 
است. مقام های ایرانی اعام کرده اند که این دور 
مباحث، شامل یک طرح ترکیبی شامل مباحث 
فنی و تحریمی است. بر این اساس، در مباحث 
فنی، گفت وگو صورت گرفته و تنها یک سری 
مباحث تکمیلی وجــود دارد که مهم ترین آن 
بحث اسناد و مکان های ادعایی است که مجدداً 
مانند دوره قبل که بسته شــده بود همچنان با 

همان ترکیب و با همان شرایط بسته شود.
این در شــرایطی اســت که آخرین بار، ایران و 
آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا در دوحه 
با یکدیگر مذاکره کردند اما نتیجه ملموسی از 
این مذاکرات به دست نیامد. رایزنی ها و تماس ها 
در این مدت به صــورت تلفنی و مکتوب میان 
ایــران و آمریکا با هماهنگــی نماینده اتحادیه 
اروپا انجام شــده و این در حالی اســت که در 
ماه های گذشته هیأت ایرانی در قالب مکاتبات 
و تماس های غیرحضوری با نماینده اروپا و نیز 
در جریان ســفرهای او به تهران و همچنین در 
جریان نشســت دوحه، موضوعات باقی مانده را 

موردبررسی قرار داده بودند.
در جریان این دور از مذاکرات، مذاکره کنندگان 
ارشــد ایران و روســیه به ریاست علی باقری و 
اولیانوف نیز در وین نیز با یکدیگر دیدار و رایزنی 
کردند. در همین زمینه روز گذشــته، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین 
از گفت وگوی خود با هیات مذاکره کننده ایران 
در وین بر سر برجام خبر داد. میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین در توییتی نوشت: »دیدار پرثمر دیگری 
نیز با همتایان ایرانی در مذاکرات وین بر ســر 
برجام داشــتم.« میخائیل اولیانوف پیش از آن 
نیــز در صفحه توییترش نوشــت: »بار دیگر با 
تیــم اتحادیه اروپا در وین بر ســر برجام دیدار 
کردم. امروز صبح با انریکه مورا، هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپا در مذاکرات ویــن دیدار کردم. 
درباره اقدامات الزم برای احیای برجام تبادل نظر 

کردیم.«
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین 
نیز در کنفرانســی خبری بر عزم چین نسبت 
به حفظ برجام تأکید کرد. به گزارش ایســنا، 
هوا چونیینگ، ســخنگوی وزارت خارجه چین 
در کنفرانــس خبری هفتگی خــود در رابطه 
بــا ازســرگیری مذاکرات وین گفــت: »چین 
به طور قاطع به حفظ برجام متعهد اســت و از 
ازسرگیری مذاکرات وین استقبال می کند. این 
حاصل تاش های متمرکز تمامی طرفین بوده و 
با انتظارات جامعه بین المللی همسو می باشد.« 
او ادامه داد: »با ازســرگیری مذاکرات، فرصت 
جدیدی برای رســیدن به راه حلی سیاســی و 
دیپلماتیک برای مســئله هسته ای ایران وجود 
دارد. ما امیدواریم که تمامی طرفین بتوانند از 
این فرصت اســتفاده کرده، تاش ها را دو برابر 
کنند و از خود حســن نیــت و انعطاف پذیری 
نشان دهند تا هر چه سریع تر به راه حلی برای 

مشکات برجسته دست یابیم.«
ایــن مقام ارشــد وزارت خارجــه چین گفت: 
»آمریکا کشــوری اســت که بحران هسته ای 

ایران را آغاز کرد. واشــنگتن باید به طور کامل 
اشــتباهاتش را جبران کنــد و به طور فعال به 
نگرانی های معقول ایران پاسخ دهد تا نتیجه ای 
از مذاکرات حاصل شود.« هوا چونیینگ در انتها 
بیان کرد: »چین ارتباطــات نزدیکی با تمامی 
طرفین و نقشــی فعال در پیشــبرد مذاکرات 
داشته است. ما به طور سازنده در مذاکرات آتی 
شــرکت می کنیم و همچنین بازگشت اجرای 
برجام به مســیر خود کمــک خواهیم کرد. ما 
به طور هم زمان به طور راســخ از منافع و حقوق 

قانونی مان حفاظت خواهیم کرد.«
از ســوی دیگر، یک مقام ارشد اروپایی نیز ادعا 
کرد که مذاکره کننــدگان تضمین هایی مبنی 
بر عدم مختل شــدن توافــق در صورت خروج 
احتمالی آمریکا از آن حاصل کرده اند و می گویند 
که قدرت های جهانی به دنبال نهایی کردن متن 
توافق هستند. به گزارش تایمز اسرائیل به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا 
اعام کرد که پس از ازســرگیری مذاکرات در 
وین پیشرفت هایی حاصل شده است. این مقام 
ارشد اتحادیه اروپا عنوان کرد که این پیشرفت ها 
شامل تضمین هایی است که در آن آمریکا با زیر 
پا گذاشتن قول هایش در آینده نتواند توافق را 
مختل کند. او ادعا کرد: »ما حال تضمین هایی 
اساسی در اختیار داریم. آنجایی که من دریافته ام 
ایران خوشحال است و در رابطه با آنچه در متن 

توافق است، احساس خرسندی می کند.«
ایــن مقــام اروپایی همچنین مدعی شــد که 
درخواســت ایران مبنی بر خروج نام ســپاه از 
لیست گروهک های تروریستی آمریکا رهاشده 
اســت. به گفتــه این مقام، به این مســئله در 
آینده و پــس از حصول توافق پرداخته خواهد 
شد. او همچنین بیان کرد که همچنان مسائلی 
در رابطــه با رفع تحریم ها وجود دارد و چندین 
ســؤال هسته ای عنوان شــده که در ماه مارس 
مطرح نشــده بود؛ چراکــه از آن زمان برنامه 
هسته ای ایرانیان پیشرفت کرده است. این منبع 
اتحادیه اروپا در ادامه گفت: »ما کمی خســته 
هستیم. نمی توانم تصور کنم که چهار هفته در 
اینجا بمانم. این دیگر مذاکرات نیست. ما برای 
نهایی کردن متن توافق اینجا هســتیم. به نظر 
من احتمالی واقعــی برای حصول توافق وجود 

دارد اما قرار نیست آسان باشد.«
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز 
روز گذشــته اعام کرد که توافق هســته ای با 
ایــران باید بدون حذفیات و اضافات به شــکل 
اولیه خود بازیابی شــود. به گزارش اسپوتنیک، 
الوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت 
کامبوج گفت: »موضع ما بســیار روشن است و 
هرگز تغییر نکرده است: این طرح باید منحصراً 
به شــکلی که توسط شــورای امنیت سازمان 
ملل تصویب شــده و بــدون هیچ گونه اضافات 
یا حذفیات بازیابی شــود.« به گفته وزیر امور 
خارجه روسیه، آمریکایی ها تاش می کنند طرح 
اصاح شــده را موضوع توافق جدید قرار دهند، 

درحالی که ایرانی ها اصــرار دارند که همه چیز 
طبق مصوبه ســال ۲۰۱۵ باشد. الوروف گفت: 
»مــن معتقدم که موضع ایران کامًا مشــروع 
اســت. آمریکایی ها از این طرح خارج شدند که 
همه و خود آمریکایی ها زمانی آن را تائید کرده 
بودند. ازآنجایی که واشنگتن تاش کرده بود آن 
را نابود کند، البته واشــنگتن باید صرفاً موضع 
خود را پس بگیــرد و بازگردد و در حال حاضر 

مسئله این است.«
این در حالی است که یک مقام ارشد کاخ سفید 
با بیان اینکه مذاکرات هسته ای با ایران تقریباً 
کامل شده، ادعا کرد که زمان برای تهران جهت 
پذیرش توافق در حال سپری شدن است. جان 
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در 
شورای امنیت ملی کاخ ســفید بامداد جمعه 
مدعی شد که زمان برای تهران جهت بازگشت 
به توافق هسته ای در حال تمام شدن است. بر 
اساس گزارش العالم، کربی طی نشست خبری 
در کاخ سفید، مدعی شد: »مذاکرات هسته ای 
با ایران تقریباً کامل شــده اما زمان برای تهران 
جهت پذیرش توافق در حال ســپری شــدن 

است.«
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز گفت که واشــنگتن در تاش هایش برای 
بازگشــت دوجانبه به توافق هســته ای، صادق 
و ثابت قدم اســت. به گزارش ایسنا، ند پرایس 
روز پنجشــنبه درباره دیدار بلینکــن و بورل 
گفت: »وزیر خارجــه آنتونی بلینکن با جوزپ 
بورل - نماینده عالی اتحادیه اروپا - در حاشیه 
نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب 
شرق آسیا در پنوم پن کامبوج دیدار کرد. وزیر 
خارجه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در رابطه با 
تعهد مشترکمان نسبت به حمایت از اوکراین 
و مســئول دانستن روســیه در رابطه با جنگ 
غیرقابل توجیهش - که تأثیراتی بر بازار انرژی و 
امنیت غذایی گذاشته است - گفت وگو کردند.«

او ادامــه داد: »وزیر خارجــه از نماینده عالی 
اتحادیه اروپا به دلیل تاش هایش برای حصول 
بازگشــت متقابل به پایبندی به برنامه جامع 
اقدام مشــترک قدردانی کرد و اشــاره داشت 
که ایاالت متحده در تاش هایش برای رسیدن 
به این هــدف صادق و ثابت قدم اســت. آن ها 
همچنین در رابطــه با اهمیت صلح و ثبات در 
تنگه تایوان برای هند-آرام و جهان به صحبت 

پرداختند.«
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در 
مورد دیدار با جوزپ بورل، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات 
وین نوشــت: »با جوزپ بورل در کامبوج دیدار 
کردم و در آنجا بر تعهدمان نسبت به مرکزیت 
اتحادیه کشــورهای جنوب شــرق آسیا تأکید 
کردیم. ما به اتفاق هم برای حمایت از اوکراین، 
درحالی که روسیه را پاسخگو می دانیم، همکاری 
می کنیم.« بلینکن ادامه داد: »ما همچنین درباره 
برنامه هسته ای ایران و گسترش صلح و امنیت 

در منطقه هندو-پاســیفیک صحبت کردیم.« 
دیــدار و گفت وگــوی بلینکن با بــورل درباره 
برنامه هســته ای ایران هم زمان با ازســرگیری 
مذاکرات وین درباره بسته پیشنهادی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام 

انجام شده است.
بااین وجود، محمد اسامی، معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمــی در گفت وگو با 
شبکه العالم اظهار کرد: »مذاکرات همیشه برقرار 
بوده و کسی که بانی و مسبب این وضعیت است 
نمی تواند در موضع شاکی و طلبکار قرار بگیرد. 
شاکی و طلبکار جمهوری اسامی است، سند 
توافق شده بین ۱ + ۵ و ایران سندی است که 
طرفین در آن تعهداتی داشته اند، ایران یک طرفه 
بدون ذره ای کوتاهی و مانند یک تکلیف شرعی 
نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کرد، باآنکه 
آن ها بیش از یک سال از آن معاهده خارج شده 
بودند و آن را اجرا نکردند و حتی مانع دیگران 
شدند اما جمهوری اسامی پایبند ماند.« او ادامه 
داد: »اگر امروز هم حسن نیت دارند به مذاکرات 
برگردند، جمهوری اسامی پایبند به تعهداتش 
بوده و خواهد بود مشروط بر اینکه صادق باشند 
و مجدداً نخواهند فرصتــی ایجاد کنند که به 
منافع ملت ایران آســیب بزنند، چراکه این بار 
مانند دفعات گذشته نخواهد و با کوچک ترین 
کوتاهی و لغزشی در اجرای تعهداتشان با اقدام 

متقابل جمهوری اسامی مواجه خواهند شد.«
اسامی همچنین در مورد این دور از مذاکرات 
گفت: »یک طرح ترکیبی شــامل مباحث فنی 
و تحریمی اســت، در مباحــث فنی گفت وگو 
صورت گرفته است و یک سری مباحث تکمیلی 
وجود دارد که مهم ترین آن همین بحث اسناد 
و مکان های ادعایی است که مجدداً مانند دوره 
قبل که بسته شده بود همچنان با همان ترکیب 
و با همان شرایط بسته شود. چراکه بازماندن این 
موارد به معنای تکرار حرکت مخرب آن هاست، 
اما پایان این ادعاها به معنای داشتن یک اراده 
مثبت اســت، پس باید بهانه های واهی را کنار 
بگذارند و بیش از این به حقوق حقه مردم ایران 

لطمه نزنند.«
او همچنیــن در مــورد افزایــش فعالیت های 
هســته ای ایران گفت: »متأســفانه طرفی که 
برجام را امضا کرد، تعهدات خود را انجام نداد و 
تحریم های مضاعفی را بر کشور ما تحمیل کرد. 
آن ها به ویروِس تحریم کردن، گرفتار هســتند 
این در حالی است که اقدامات ما در راستای لغو 
تحریم هاست تا آن ها بدانند که با این اتهامات 
نخ نما شده و با این مدارک و مکان های ادعایی 
که سالیان سال است مطرح می کنند به جایی 
نخواهند رســید. همین اتهامــات موجب بروز 
و ظهور برجام شده اســت و برجام پرونده این 
اتهامات را در قالب PMD با شرح و بسطی که 
نوشته شده، بست، اگر اراده ای برای بازگشت به 
برجام و انجام تعهدات دارند دلیلی برای اعمال 
تحریم هــای مضاعف وجود نــدارد. اقدام ما و 
گسترش ظرفیت هایمان تا زمان بازگشت طرف 
مقابل به تعهدات  و لغو تحریم و کنار گذاشتن 
موارد ادعایی که اساساً، اتهامی علیه جمهوری 

اسامی است، ادامه خواهد داشت.«
او ادامــه داد: »بر اســاس قانــون اباغی باید 
ظرفیت غنی ســازی را با تأکید بر ماشین های 
پیشــرفته آی آر-6 به ۱۹۰هزار سو برسانیم، 
این ماشین های پیشرفته امروز در خط تولید با 
بهترین راندمان و کیفیت در حال کار هستند. 
هدف تعریف شده ۱۹۰هزار سو است و طراحی 
زیرساخت ها، ماشــین ها و نصب ماشین ها در 

چارچوب همین میزان است.«

ایران و غرب، این بار بدون هیاهو و اعالم رسانه ای، بار دیگر در وین گرد هم آمدند 

بازگشت به میز مذاکرات با چراغ خاموش

همدلی| واکنش مقام های ایرانی نسبت به سفر نانسی پلوسی به 
تایوان، با استقبال بســیار زیادی از سوی دولت چین روبرو شده 
است، هرچند که مواضع متناقض بسیاری در این زمینه در داخل 
کشور وجود دارد. این در حالی است که برخی رسانه های داخلی، 
با انتقــاد از موضع گیری وزارت خارجه در قبال ســفر یک مقام 
آمریکایی به  تایوان، اعام بی طرفی دستگاه دیپلماسی در این زمینه 
را جهت گیری مناسب تری ارزیابی کرده اند. نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده در چارچوب سفر آسیایی خود، در 
سفری جنجالی روز سه شنبه وارد فرودگاه تایپه، پایتخت تایوان 
شد. سفر پلوسی به تایوان در حالی صورت می گیرد که دولت چین 
بارها درباره این سفر به آمریکا هشدار داده و تنش ها اکنون میان 
پکن و واشنگتن به اوج خود رسیده است. پکن نیز سفیر آمریکا را 

احضار کرده و تحریم هایی را علیه تایوان اعمال کرده است.
در همین حال، سفیر جمهوری اسامی ایران در پکن در واکنش 
به انتقاد روزنامه جمهوری اسامی از موضع گیری وزارت خارجه 
در مسئله سفر مقام آمریکایی به تایوان گفت: »سیاست خارجی 
را جناحی نکنیم.« به گزارش ایسنا، محمد کشاورززاده سفیر ایران 
در چین در توییتی نوشــت: »روزنامه جمهوری اسامی با انتقاد 
از موضع گیــری به موقع وزارت خارجه در قبال ســفر یک مقام 
آمریکایی به  تایوان خواستار بی طرفی دستگاه دیپلماسی گردیده 
جهت اطاع این که  چین تنها کشوری در جهان بود که شهادت 
ســردار سلیمانی را رســماً به عنوان جنایت جنگی محکوم کرد. 
سیاست خارجی را جناحی نکنیم.« سفیر جمهوری اسامی ایران 
در چین همچنین پیشــتر نیز در واکنش به سفر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان، تأکید کرد که ایران قویاً به سیاست 
چین واحد اعتقاد دارد. محمد کشــاورز زاده، ســفیر جمهوری 

اسامی ایران در چین روز چهارشنبه در توییتی نوشت: »ما قویاً 
به سیاست چین واحد باور داریم و تایوان را بخش جدانشدنی از 
چین در نظر می گیریم. آمریکا بار دیگر در امور داخلی یک کشور 
دخالت کرده است. بازدید پلوسی از تایوان تعدی است و چین به 

هر طریقی حق حفاظت از تمامیت ارضی خود را دارد.«
از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران نیز روز 
چهارشــنبه در صفحه توییتری خود نوشت: »احترام به تمامیت 
ارضی کشــورها، از مبانی شناخته شــده حقوق بین الملل است. 
حمایت جمهوری اســامی ایــران از اصل چیــن واحد در این 
چارچوب، تردیدناپذیر است. اقدامات تحریک آمیز آمریکا به منبع 
تهدید صلح و ثبات بین الملل تبدیل شده است.« همچنین یک 
دیپلمات ارشد ایرانی نیز گفت: »سفر نانسی پلوسی به تایوان آغاز 
منازعات دوران پســا پلوســی در دریای چین است. سید رسول 
موسوی دستیار وزیر امور خارجه در صفحه توییتر خود در مورد 

سفر اخیر نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان 
در صفحه توییتر خود نوشت: »اگر  پلوسی به  تایوان نمی رفت چین 
قدرت یافته بود تا نظر آمریکا را وتو کند و شکست حیثیتی سختی 
به آمریکا وارد می شد. حاال که رفته است اگر چین سکوت کرده 
و کاری نکند شکست حیثیتی سختی خورده است. سفر پلوسی 

به تایوان آغاز منازعات دوران پسا پلوسی در دریای چین است.«
در همین حال، انجمن دوستی ایران و چین نیز با انتشار بیانیه ای 
با تأکید بر تردیدناپذیر بودن اصل چین واحد، سفر نانسی پلوسی 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان را مصداق آشکار 
نقض حاکمیت و تمامیــت ارضی چین و دخالت در امور داخلی 
این کشــور دانســت و آن را محکوم کرد. در ایــن بیانیه که روز 
چهارشنبه از سوی روابط عمومی این انجمن منتشر شد، سفر مقام 
آمریکایی به تایوان به عنوان اقدامی هنجارشکنانه، بحران آفرین و 
با هدف تحت فشــار قرار دادن چین و تثبیت سلطه گری آمریکا 
در منطقه شرق آســیا و اقیانوسیه عنوان و تأکید شده است که 
واشنگتن از مسئله تایوان به عنوان ابزاری در جهت بحران آفرینی 
در منطقه اســتفاده می کند. در این بیانیه همچنین آمده است 
که انجمن دوستی ایران و چین در راستای سیاست های اصولی 
دولت جمهوری اسامی ایران، از اصل چین واحد و مواضع پکن 
در قبال مسئله تایوان حمایت می کند.به هرروی، مقام های چینی 
از این واکنش دستگاه دیپلماسی ایران بسیار خرسند شده¬اند. 
در همین زمینه، ســفیر چین در ایران در توییتی از تمام اقشار 
ایران برای حمایت از اصل چین واحد تشکر کرد. چانگ هوآ سفیر 
چین در تهران در توییتی نوشت: »امروز بسیار خوشحالم با اسداهلل 
بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسامی دیدار کردم. از همه اقشار 

ایران برای حمایت از اصل چین واحد تشکر می کنم.«

خرسندی پکن از واکنش ایران به سفر پلوسی

حمایت الحلبوسی از درخواست مقتدی 
صدر

رئیس پارلمان عراق از درخواست رهبر جریان صدر برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام اســتقبال کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از ســایت شبکه ســومریه نیوز، محمد 
الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با انتشار توییتی حمایت 
خود از درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای 
انحــال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان 
راه حل خارج کردن عراق از بن بست سیاسی را اعام کرد.

او دراین باره تأکید کرد: »پارلمان؛ نماینده مردم است و 
گروهی که تحصن کرده اند بخشی از موجودیت پارلمان 
هســتند و به هیچ وجه نمی توان از اراده و خواست آن ها 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام طبق خواسته مقتدی 
صدر چشم پوشی کرد.«این اظهارات پس ازآن مطرح شد 
که رهبر جریان صدر چهارشنبه شــب در گفت وگویی 
تلویزیونی خواستار انحال پارلمان و برگزاری انتخابات 
زودهنگام شــد و گفت: »بعدازاینکه ملت حرف خود را 
آزادانــه و خودجوش زدند، گفت وگو دیگر هیچ فایده ای 
ندارد.«علی رغم گذشت حدود ۱۰ماه از برگزاری انتخابات 
پارلمانی عراق، اما احزاب و جریان های سیاسی این کشور 
موفق به توافق برای تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر 
نشــده اند و گزینه انحال پارلمان تازه تشکیل شــده و 
برگزاری مجدد انتخابات پس از تظاهرات و ناآرامی های 
روزهای اخیر در بغداد به عنوان گزینه جدی برای خارج 

کردن عراق از بن بست سیاسی مطرح شده است.

در اعتراض به شلیک موشک به سمت تایوان،
وزارت خارجه آمریکا سفیر چین را 

احضار کرد
به دنبال شلیک موشک توسط پکن به سمت تایوان، منابع 
خبری از احضار ســفیر چین در واشــنگتن توسط وزارت 
خارجه آمریکا خبر دادند. به گزارش ایسنا، واشنگتن پست به 
نقل از کاخ سفید اعام کرد که مقامات آمریکا سفیر چین 
در واشــنگتن را احضار کردند.طبق این گزارش، این اقدام 
در اعتراض به شلیک موشک توسط چین به سمت تایوان 
انجام شده اســت. واشنگتن پست همچنین به نقل از کاخ 
سفید اعام کرد: رفتار چین غیرمسئوالنه بوده و در تعارض 
با هدف ما برای حفظ صلح در تنگه تایوان است.رسانه های 
دولتــی چین امروز جمعه در دومیــن روز رزمایش ارتش 
این کشــور اعام کردند که برای نخستین بار موشک های 
بالستیک چینی به صورت مستقیم از فراز آسمان تایوان عبور 
کردند.چین روز پنج شنبه رزمایش بزرگ و بی سابقه ای را در 
تاریخ این کشور آغاز کرد که قرار است تا روز یکشنبه ادامه 
داشته باشد. این رزمایش جدی ترین واکنش پکن به سفر 
یک روزه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان است که چین آن  را بخشی از قلمرو حاکمیت و یکی 

از استان های خود می داند.

الوروف: توسعه طلبی آمریکا در جهان 
نشان دهنده سیاست بی قیدی آن هاست

وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای چینی خود 
در حاشیه نشست کشورهای مجمع جنوب شرق آسیا 
)آ.سه.آن( گفت: »تاش های ایاالت متحده برای توسعه 
ســلطه خود به مناطق بیشــتری در جهــان بیهوده و 
منعکس کننده سیاست بی قیدی آن هاست.«به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه در جریان دیدار با وانگ یی، همتای چینی خود 
در حاشیه نشست آ.سه.آن گفت: »این اقدامات از سوی 
آمریکا درست همان طوری پیش رفت که آن ها تصمیم 
گرفتند اوکراین را به تهدیدی برای فدراســیون روسیه 
تبدیل کنند و برای سال ها سیاست های نژادپرستانه رژیم 
کی یف را نادیده گرفتند که همه چیزهای روسی را نابود 
کرد.«او ادامه داد: »این روند در سفر اخیر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان هم اتفاق افتاده 
و آن ها تمامی اصول خودشــان را نادیده گرفتند، آن را 
علناً مطرح کرده و همه را متقاعد کردند تا به آن ملحق 
شوند و حتی خودشان را هم فریب می دهند.« وزیر امور 
خارجه روسیه در ادامه صحبت هایش با همتای چینی اش 
گفت: »در مورد اوکراین هم چنیــن اتفاقی افتاد؛ آن ها 
اصول امنیت معتبری را که خودشــان آن را در باالترین 
شکل ممکن امضا کردند، از بین بردند.«الوروف همچنین 
گفت، یک تمایل آشــکار در بین کشورهای غربی برای 
استفاده از پیمان آکوس به منظور پیگیری منافع ناتو در 
منطقه هند-پاسیفیک وجود دارد. وزیر امور خارجه چین 
نیــز در میانه تنش ها در تنگه تایوان گفت: »پکن آماده 
تقویت همکاری اســتراتژیک با روسیه و ایجاد مشترک 
یک سیستم بین المللی است که سازمان ملل در آن نقش 
کلیدی دارد.«او ادامه داد: »پکن آماده اســت همکاری 
راهبردی با روسیه را تقویت کند تا با هم بتوانیم به طور 
مؤثرتری از نظام بین المللی که سازمان ملل در آن نقش 
کلیدی ایفا می کند و همچنین نظم مبتنی بر هنجارهای 

حقوق بین الملل، دفاع کنیم.«

ناتو خواستار پایان خصومت ها میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد

هم زمان با افزایش درگیری هــا در منطقه قره باغ، ناتو از 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست تا به خصومت ها 
پایان دهند و همچنین از عادی سازی روابط حمایت کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری آناتولی، خاویر 
کولومینا، نماینده ویژه دبیر کل ناتو در قفقاز و آســیای 
مرکزی در توییتر نوشــت: »ناتو خواســتار توقف فوری 
خصومت ها میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
اســت.« او اضافه کرد: »این ائتاف نظامی از هر دو طرف 
می خواهد تنش زدایی کنند و به میــز مذاکره بازگردند. 
ناتو از عادی ســازی روابط میان این دو کشــور حمایت 
می کند.«یکی از مقامات اتحادیه اروپا به خبرگزاری آناتولی 
گفته است: »اتحادیه اروپا ازجمله دفتر شارل میشل، رئیس 
شورای اروپا و تویوو کار، نماینده ویژه این اتحادیه در قفقاز 
جنوبی، طی چند روز اخیر با هر دو طرف )ارمنســتان و 

جمهوری آذربایجان( در ارتباط بوده اند.«

خبر


