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همراهان رئیس جمهور در نیویورک
چهار نفر از مقامات دولتی و مجلســی رئیس جمهور را 
در سفر به نیویورک همراهی می کنند. به گزارش ایسنا، 
رئیس جمهــور به منظور شــرکت در هفتاد و هفتمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز 
عازم نیویورک خواهد شد. ابراهیم رئیسی در این سفر 
عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
با تعدادی از ســران کشورهای شــرکت کننده در این 
نشســت نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد و دیدارهای 
جانبی دیگری نیز خواهد داشت. حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجــه، علی باقری معاون سیاســی وزیر 
خارجه، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست 
جمهوری و وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس رئیس جمهور را در این 

سفر همراهی می کنند.

استقبال سفیر ایران در چین از 
عضویت در سازمان شانگهای

سفیر ایران در چین در گفت وگویی بر اهمیت عضویت 
ایران در سازمآن همکاری شانگهای تاکید کرد. به گزارش 
شبکه سی جی ای ان چین، محمد کشاورززاده، سفیر ایران 
در چین، به دنبال برگزاری نشســت سازمآن همکاری 
شــانگهای در سمرقند، از عضویت ایران در این سازمان 
اســتقبال کرده و بر اهمیت آن تاکید کرد. کشاورززاده 
دراین بــاره گفت: »من فکر می کنم که این ســازمان و 
عضویت ایران در آن می تواند امکآن همکاری بیشتری را 
ایجاد کند.« او اضافه کرد: »بنابراین، ایران می تواند تمام 
توانمندی هایش را عرضه کند، مانند انرژی و دیگر مزایا 
که باید با اعضای دیگر سهیم شویم.« عضویت ایران در 
سازمآن همکاری شانگهای به صورت رسمی در ۲۵شهریور 
توسط شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان اعالم 
شد و یادداشت تفاهم در مورد تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان عضو اصلی سازمآن همکاری شانگهای به 
امضا رسید.ایران که تا سال گذشته به عنوان عضو ناظر 
در ســازمآن همکاری شانگهای حضور داشت، در بیست 
و یکمین اجالس سران ســازمآن همکاری شانگهای به 
عضویت کامل این ســازمان درآمد. الیحه الحاق دولت 
جمهوری اســالمی ایران به سازمآن همکاری شانگهای، 
پس از تصویب در دولت، جهت طی تشــریفات قانونی 

تقدیم مجلس شد.

سفیر پیشین ایران در آذربایجان:
سفر نانسی پلوسی به ارمنستان، 
هشداری برای ایروان و باکو است

ســفیر پیشــین ایران در آذربایجان گفت: »سفر نانسی 
پلوســی رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا بــه ایروان، 
هشــداری برای ایروان و باکوســت که ممکن است این 
روند تنش میان آن ها را پیچیده  کند.« محسن پاک آیین 
در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به تحوالت مرزی میان 
آذربایجان و ارمنســتان اظهار کــرد: »درگیری و تنش 
میان ارمنســتان و آذربایجان اســت و آن هم مربوط به 
ابهاماتی اســت که در ارتباط با توافق مسکو وجود دارد. 
درگیری ها به گونه ای نیست که مرز ایران با این کشورها 
بسته شــود. جنگ در مناطق دیگری است که اآلن هم 
در آن مناطق با توجه به تحوالت روزهای اخیر آتش بس 
اعالم شده است.«او درباره نگاه ایران به این تحوالت گفت: 
»ایــران اعالم کرده خط قرمزش بحــث تغییر مرزهای 
جغرافیایی است اما در حال حاضر درگیری بین ارمنستان 
و آذربایجان اســت و جای نگرانی نیست.«این دیپلمات 
پیشین تصریح کرد: »بعید است درگیری میان آذربایجان 
و ارمنستان فراگیر شود. در درگیری های این چند روز دو 
کشــور تلفات زیاد داشتند و کامالً به ضرر دو کشور بود 
ازاین رو هر دو پذیرفتند که مذاکره کنند.« او با بیان اینکه 
معتقدم آذری ها درگیری و تنش را شروع کردند تا امتیاز 
بیشتری در حوزه سیاسی بگیرند و ارمنستان در مقابل 
این خواسته آذربایجان مقاومت کرد اضافه کرد: »دو کشور 
به این نتیجه رســیده اند که مساله را مسالمت آمیز حل 
کنند.«پاک آیین درباره سفر نانسی پلوسی به ارمنستان با 
تاکید بر این که این سفر نشان دهنده دخالت آمریکاست 
گفت: »متأسفانه این فضا داده شده تا کشورهای مختلف 
در این بحث دخالت کنند؛ فرانسه از ارمنستان حمایت 
کرده و ترکیه از آذربایجان که معتقدم این حمایت ها باعث 
می شود موضوع مناقشه ارمنستان و آذربایجان پیچیده 
شــود. ازاین رو بهتر اســت هر دو کشور بر اساس قوانین 
و مقررات بین المللی برخورد کنند. دخالت کشــورهای 
خارجی در تنش ایجادشــده به صالح صلح و امنیت در 
منطقه نیست.«او سفر نانسی پلوسی به ارمنستان را در 
واکنش به حمایت ترکیه از آذربایجان دانســت و گفت: 
»متأســفانه مواضــع ترکیه تحریک آمیز اســت به ویژه 
اینکه اعالم کرد حتی الزم باشــد به لحاظ نظامی مقابل 
ارمنستان می ایستد، موجب شد تا پلوسی به ارمنستان 
بیاید. معتقدم دخالت خارجی ها به نفع دو کشور نیست. 

این دو کشور باید بیشتر مراقب باشند.«

خبر

همدلی| به ادعای کاخ ســفید، در صورت تجاوز 
چین به تایوان، ارتش آمریکا وارد عمل شــده و از 
این جزیره دفاع خواهد کرد. این در شرایطی است 
که آمریکا پیش ازاین، سیاســت ابهام راهبردی و 
عدم تصریح قاطع به حمایــت نظامی از تایوان را 
در دســتور کار خود قرار داده بود. از سوی دیگر، 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا اعالم کرده است 
که رئیس جمهور چین به دنبال آن است تا ارتش 
کشورش را تا ســال ۲۰۲۷، قادر به تصرف تایوان 
کنــد هرچند که ترجیح می دهد کــه روند اتحاد 
مجدد با این جزیره را به صورتی صلح آمیز به پیش 
ببرد. برخی صاحب نظران سیاسی نیز بر این باورند 
که شی جینپینگ به دنبال تدارک برای حمله به 
تایوان نیست بلکه صرفاً خواستار دستیابی به قابلیت 
تصرف تایوان با زور است.دیوید کوهن، معاون مدیر 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در همین 
ارتباط به شبکه راشا تودی، گفت: »شی جینپینگ، 
هنوز برای حمله به تایوان، تصمیم نگرفته است اما 
از ارتش کشــورش خواسته تا او را در موضعی قرار 
دهد که اگر خواستار اجرای این حمله باشد، قادر 
به انجامش باشد. همچنان ارزیابی جامعه اطالعاتی 
آمریکا این اســت که عالقه شی جینپینگ به در 
کنترل گرفتن تایــوان از طریق تدابیر غیرنظامی 
اســت.« این در شرایطی اســت که پکن به طور 
علنی اعالم کرده خواســتار آن است که تایوان را 
به شیوه های مسالمت آمیز با سرزمین اصلی چین 
متحد کند. دولت چین در ســندی که در ماه اوت 
منتشــر کرد، تعهدش را به شیوه های غیرنظامی 
تأیید کــرد، اما همچنین گزینه اتخاذ همه تدابیر 
الزم را هم برای خود محفوظ می داند. از دیگر سو، 
تایــوان با رویکرد یک کشــور، دو نظام که در این 
سند ذکرشــده بود مخالفت و اظهار کرد که فقط 
مردم تایــوان در مورد آینده خود تصمیم خواهند 
گرفت. تایوان از زمانی که نیروهای ملی گرای تحت 
رهبری چیانگ کای شــک در سال ۱۹۴۹ پس از 
شکست در جنگ داخلی در مقابل کمونیست ها به 
این جزیره گریختند، به صورت خودمختار اداره شده 
اســت. دولت آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به طور رسمی 
حاکمیت چین بر تایوان را به رســمیت شناخته 
اما مورد تصویب قرار نداده است. تنش ها در تنگه 
تایوان ماه گذشــته میالدی به دنبال سفر نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، به 
نقطه اوج خود رسید. با توجه به اینکه پلوسی یک 
عضو ارشد حزب سیاسی جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا و دومین فرد در سلســله مراتب جانشینان 
ریاست جمهوری آمریکاســت، چین این دیدار را 
تایید ضمنی استقالل تایوان دانست و با راه اندازی 
رزمایش های نظامی در مقیاس بزرگ در اطراف این 
جزیره به آن پاسخ داد. در همین حال، خبرگزاری 
رویترز از قول یک سخنگوی کاخ سفید گزارش داد 
که سیاست آمریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است. 
این سخنگو بیان کرد: »رئیس جمهوری آمریکا این 
مساله را قبالً ازجمله در اوایل سال جاری میالدی 
در توکیو گفته اســت. او در آن زمان تصریح کرد 
سیاست ما در قبال تایوان تغییر نکرده است. این 
همچنان درست است.«به گزارش ایسنا، جو بایدن 

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبــه ای با برنامه 
6۰دقیقه شبکه سی.بی.اس در پاسخ به این سوال 
که آیا نیروهای آمریکایی از جزیره تایوان در صورت 
حمله چین دفاع خواهند کرد، گفت: »بله، اگر که 
در واقع یک حمله بی ســابقه وجود داشته باشد.« 
مجری شبکه سی.بی.اس از بایدن خواست شفاف 
بگوید آیا منظورش این است نیروهای آمریکایی بر 
خالف اوکراین، از تایوان در صورت وقوع حمله چین 
دفاع خواهند کرد؟ بایدن پاسخ داد: »بله.« بایدن 
در این اظهارنظر صریح تر از صحبت های قبلی اش 
مساله متعهد ســاختن سربازان آمریکایی به دفاع 
از تایوان را مطرح کرده اســت. این مصاحبه بایدن 
با سی.بی.اس چند روز قبل ضبط شده و او اکنون 
برای شرکت در مراسم خاک سپاری ملکه انگلیس 
در لندن به ســر می برد.بایــدن همچنین در این 
مصاحبه به شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین 
هشدار داد که نقض تحریم های روسیه یک اشتباه 
عظیم است. رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد: »من 
به رئیس جمهوری چین در حوالی زمانی که مسکو 
جنگ را در اوکراین شــروع کرد، گفتم که نقض 
تحریم ها علیه روسیه، اشتباهی عظیم خواهد بود.« 
بر اســاس گزیده ای از این مصاحبه بایدن با برنامه 
6۰دقیقه شبکه سی .بی .اس که یکشنبه شب پخش 
شد، بایدن گفت، اوایل سال جاری میالدی پس از 
دیدار شی جینپینگ با والدیمیر پوتین در پکن در 
جریان بازی های المپیک، با شی جینپینگ تماس 
تلفنی برقرار کرد.بایدن بیان کرد: »من گفتم، اگر 
بر مبنای اقدامتان در نقض تحریم های اعمال شده 
علیه روسیه فکر می کنید آمریکایی ها و دیگران به 
سرمایه گذاری در چین ادامه می دهند، فکر می کنم 
اشتباهی عظیم را مرتکب می شوید، اما بااین حال 
تصمیم گیــری در این مورد به عهده شماســت.« 
جو بایدن خاطرنشــان کرد که هدف از این تماس 
تلفنی، تهدید رئیس جمهوری چین نبوده اســت 
بلکه هشــدار به او درباره تبعات زیر پای گذاشتن 
تحریم ها بود. بایــدن درباره چین گفت: »تاکنون 
هیچ نشــانه ای وجود ندارد که آن ها اقدام به ارائه 
تسلیحات یا چیزهای دیگری که روسیه می خواهد، 
کرده باشند.« اما بایدن در این مصاحبه گمانه زنی 
درباره اینکه گرم شدن روابط بین شی جینپینگ و 
پوتین می تواند باعث شروع یک جنگ سرد جدید 

پیچیده تر باشــد را رد کرد.رئیس جمهوری آمریکا 
پیشتر نیز نسبت به تمدید مانورهای وسیع چین 
در اطــراف تایوان که قرار بود روز یکشــنبه پایان 
یابنــد، ابراز نگرانی کرد؛ مانورهایی که در اعتراض 
به ســفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
این جزیره برگزار شده اند. به گزارش پایگاه خبری 
اینکوئرر، فرماندهی شرقی چین روز دوشنبه اعالم 
کرد که مانورهای مشترکی را متمرکز بر عملیات 
ضد زیردریایی و حمله دریایی برگزار می کند. وزارت 
امور خارجه تایوان ضمن محکوم کردن این اقدام، 
تاکید کرد، چین که مدعی است این جزیره بخشی 
از قلمرو خودش است، به صورت تعمدی بحران هایی 
را ایجــاد می کند. این وزارتخانه از پکن خواســت 
اقدامات نظامی خود را متوقف کرده و عقب نشینی 
کند.در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین 
روز گذشته اعالم کرد که پکن بابت اظهارات اخیر 
بایدن درباره کمک واشنگتن به تایوان در صورت 
حمله احتمالی از ســوی چین به آمریکا اعتراض 
کرده اســت. مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه 
چین به خبرنگاران گفت: »چین نارضایتی عمیق 
و اعتراض جدی خود را ابراز کرده و به آمریکا این 

مساله را عنوان داشته است.«
 این دیپلمات همچنین عنوان کرد: »چین هیچ گونه 
تالشی برای جدایی تایوان را تحمل نخواهد کرد و 
این حق را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات 
الزم را انجام دهــد.« او ادامه داد: »اظهارات بایدن 
به شدت ناقض اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک 
چین و آمریکا و همچنین تعهد مهم ایاالت متحده 
در عدم حمایت از اســتقالل تایوان است. چین از 
آمریکا می خواهد تا حساسیت مهم مساله تایوان 
را درک کنــد و تصمیم پکن را در حفاظت از حق 
حاکمیتش تضعیف نکند.«از سوی دیگر، پنتاگون 
یک ســری تغییرات اجرایی در نحوه پیاده سازی 
سیاست هایش در مورد تایوان انجام داده است که 
به گفته قانون گذاران و مقامات سابق، پیام اشتباهی 
به پکن هم زمان با افزایش مانورهایش در اطراف این 

جزیره می دهد.
 به گزارش وب سایت پولیتیکو، این اقدام که شامل 
قرار دادن تایوان به عنوان زیرمجموعه دفتر رسیدگی 
به سیاست های مربوط به چین می شود، می تواند 
خط جدیدی از حمله را در بین مخالفان جو بایدن، 

رئیس جمهوری آمریکا که مدعی هســتند وی در 
برابر چین ضعیف است، به وجود آورد.این تغییرات 
در حالی صورت گرفتند که مقامات به شدت نسبت 
به اقدامات تهاجمی چین علیه تایوان به ویژه پس از 
بحران به وجود آمده در تنگه تایوان در اوت ســال 
جاری میالدی به دنبال مانورهای نظامی بی سابقه 
چین در این منطقه در واکنش به ســفر نانســی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، 
ابراز نگرانی کرده اند.در همین زمینه، دن سالیوان، 
ســناتور جمهوری خواه از ایالت آالسکا گفت: »هر 
چیزی که تمرکز و توجه امریکا به کمک به تایوان 
برای دفاع از خود را کاهش دهد، یک ایده بســیار 
بد اســت. بازگرداندن مدیریت تایوان به یک دفتر 
تحت تسلط چین پیام اشتباهی به پکن می دهد، 
دال بر اینکه آن ها می توانند روابط ما با این جزیره 
دموکــرات را دیکته کنند. یا بدتر اینکه، این اقدام 
رایزنی با پکن در مورد رویکردمان نسبت به نیازهای 
امنیتی تایوان را تســهیل می کند.« این در حالی 
است که پنتاگون اعالم کرده که این اقدام یک تغییر 
بوروکراتیک است که برای افزایش کارایی داخلی 
در سیاست وزارت دفاع آمریکا طراحی شده است.اما 
منتقدان معتقدند، زمان بندی این اقدام درست چند 
هفته پس از بن بست شدید در جزیره تایوان، اشتباه 
است. هینو کلینک که به عنوان معاون دستیار وزیر 
دفاع در بخش شرق آسیا در دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرده بود، گفت: 
»چین این اقدام را یک تصادف و هم زمانی تعریف 
نخواهد کرد. به نظر من، ما به صورت غیرعمدی یا 
شاید ساده لوحانه به نوعی این پیام را می رسانیم که 
روابطمان با تایوان زیرمجموعه روابطمان با چین 
است.«پیش از دولت ترامپ، چین و تایوان در کنار 
ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا در حدود صالحیت 
معاون دستیار وزیر دفاع در امور شرق آسیا بودند. 

در ژوئــن ۲۰۱۹ میــالدی، پنتاگــون دفتری را 
به منظور تمرکز صرف بر چین تا سیس کرد؛ اقدامی 
که کارشناسان آن را به خاطر تمرکز الزمی که به 
پکن معطوف می کند، تحسین کردند؛ اما در حال 
حاضر پنتاگون مدیریت تایوان را از دفتر شرق آسیا 
خارج و آن را بــه حدود صالحیت مایکل چیس، 
معاون دســتیار وزیر دفاع در امــور چین واگذار 
می کند.جان ساپل، سخنگوی پنتاگون گفت: »این 
اقدام بوروکراتیــک کارایی و تالش های مربوط به 
هماهنگی در داخــل دفتر معاونت وزارت دفاع در 
امور سیاســت گذاری را افزایش می دهد. به عالوه، 
کارکنان و روســا را با ساختارهای بوروکراتیک در 
سایر سازمان های اجرایی ازجمله وزارت امور خارجه 
هماهنگ می کند. این اقــدام به هیچ عنوان بیانگر 
تغییر در سیاست چین واحد ما، تعهد به متحدان و 
شرکا یا تمرکز بر حفظ آزادی منطقه هند-اقیانوس 
آرام نیســت.«رندی شریور، رئیس سابق سیاست 
آســیا در پنتاگون در دولت ترامپ گفت: »اما قرار 
دادن تایوان به عنوان زیرمجموعه دفتر پنتاگون در 
امور چین به طور اجتناب ناپذیری تمرکز بر تایوان را 
کاهش می دهد. پکن احتماالً از این تغییر خوشحال 
خواهد شــد چرا که با این کار به نظر می رسد که 

تایوان بخشی از چین است.«

آمریکا نسبت به تجاوز چین به تایوان، هشدار داد 

افزایش تنش پکن - واشنگتن درباره تایوان

همدلی|  رهبر جریان صدر عراق پس از چندین بار مخالفت، 
باالخره دیدار با هیات ســه جانبه متشــکل از رئیس ائتالف 
الفتح، حزب دموکرات کردستان و رئیس اقلیم کردستان را 
پذیرفت. این هیات سه نفره پس ازآن تشکیل شد که ائتالف 
اهل ســنت السیاده به رهبری خمیس الخنجر و الحلبوسی 
و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی 
به عنوان متحدان مقتدی صدر با برگزاری نشستی در اربیل 
بر اهمیت برگزاری انتخابات زودهنگام پس از تشکیل دولتی 
با اختیارات کامل تأکید و بر سر لزوم تداوم فعالیت پارلمان 
تا زمان برگزاری انتخابات توافق کرده بودند.بیانیه هم پیمانان 
صدر استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را به همراه 
داشــت و پس ازآن اعالم شد که هیاتی متشکل از نیچروان 
بارزانی، الحلبوسی و هادی العامری برای دیدار با مقتدی صدر 
و متقاعد کردن وی به مشارکت در روند تشکیل دولت جدید 
عراق راهی نجف خواهند شد. وفا محمد کریم از رهبران حزب 
دموکرات کردســتان گفت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق موافقت کرده است که با هادی العامری، رئیس ائتالف 
الفتح، محمد الحلبوســی، رئیس پارلمــان عراق و نیچروان 
بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان دیــدار کند.او گفت: »زمان 
دقیق این دیدار تعیین نشــده اما همین که صدر پذیرفته با 
این هیات سه جانبه دیدار کند گامی مثبت و مقدمه ای برای 

توافق بر سر تشکیل دولت جدید و مدت زمان آن است.« این 
عضو حزب دموکــرات ادامه داد: »نگرانی از این بابت بود که 
صدر این هیات را به حضور نپذیرد اما همین که با انجام این 
دیدار موافقت کرده، خبر خوبی است به ویژه که صدر می داند 
این هیات سه جانبه چه چیزی در چنته دارد و دقیقاً به همین 
دلیل این موافقت صدر، مقدمه ای برای تشکیل دولت جدید 
خواهد شد.« او اضافه کرد که جلسه انتخاب رئیس جمهوری 
و تکلیف نخست وزیر هم احتماالً پس از توافق صدر با هیئت 
مذکور تشکیل می شود.پیش ازاین حزب دموکرات اعالم کرده 
بود که یک هیات ارشــد از رهبران گروه های سیاسی برای 
دیدار با مقتدی صدر و ایجاد تفاهم مشــترک طی روزهای 
آتی به نجف می روند. ازجمله این رهبران محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلمان عراق، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان 
عراق و هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح هستند.در همین 
حال، حزب دموکرات کردستان عراق اعالم کرد که گروه های 
سیاسی قصد دارند کمیته ای سیاسی را برای دیدار با مقتدی 
صدر تشکیل دهند. به گزارش بغداد الیوم، صبحی المندالوی، 
عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت: »بیانیه مشترک 
حزب دموکرات اقلیم کردســتان عــراق و حزب حاکمیت، 
علیه جریان مقتدی صدر نیست و فراهم کردن شرایط برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام حداقل نیاز به یک ســال زمان 

دارد.«او گفــت: »چارچوب هماهنگی شــیعیان باید درباره 
پرونده انتخاب نخست وزیر انعطاف پذیر باشد. یک هیات ارشد 
از رهبران گروه های سیاسی برای دیدار با مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر عراق و ایجاد تفاهم مشترک طی روزهای آتی به 
نجف می روند. ازجمله این رهبران محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق 
و هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح هســتند. دولت موقت 
نمی تواند بر انتخابات نظارت داشــته باشد برای همین باید 
دولتی با اختیارات گســترده تشکیل شود.«این در شرایطی 
است که روز یکشنبه حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق 
و ائتالف حاکمیت خطاب به چارچوب هماهنگی شــیعیان 
عراق اعالم کردند که بــدون موافقت مقتدی صدر در هیچ 
دولتی شرکت نمی کنند. پیشتر، ائتالف اهل سنت السیاده 
)حاکمیت( به رهبری خمیس الخنجر و الحلبوسی و حزب 
دموکرات کردســتان بــه رهبری مســعود بارزانی به عنوان 
متحدان مقتدی صدر بر اهمیت برگزاری انتخابات زودهنگام 
پس از تشکیل دولتی با اختیارات کامل تأکید و بر لزوم تداوم 
فعالیت پارلمان تا زمان برگزاری انتخابات توافق کرده بودند. 
کارشناســان معتقدند که این موضع گیــری متحدان صدر 
می تواند به معنای مخالفتشان با درخواست وی از آن ها برای 

استعفا از پارلمان و انحالل آن باشد.

صدر، به حضور در جلسه هماهنگی انتخابات رضایت داد

ازسرگیری شکایت ایران از آمریکا 
در الهه

یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد که قرار است ایران 
در جلســه ای در دادگاه بین المللی الهه شــکایت 
خود از واشنگتن درباره پول های بلوکه شده ایران 

در آمریکا را از سر بگیرد.
به گــزارش روزنامه آمریکا اینترنشــنال بیزینس 
تایمز، ایران شــکایت حقوقی خود در دادگاه عالی 
ســازمان ملل برای آزادسازی میلیاردها دالر پول 
بلوکه شــده اش در آمریکا را از سر خواهد گرفت. 
واشــنگتن این دارایی های ایران را با مطرح کردن 
اتهاماتی مبنی بر دست داشتن ایران در حمالتی 
تروریســتی مســدود کرده و معتقد است که این 
مبالغ باید به قربانیــان این حمالت ادعایی تعلق 

بگیرد.
تهران پیش ازاین در ســال ۲۰۱6 و پس ازآن که 
دادگاه عالــی آمریکا به مسدودســازی ۲ میلیارد 
دالر دارایی هــای ایــران و تعلق گرفتــن آن به 
بازماندگان حمالت نسبت داده شده به ایران حکم 
داد، از واشــنگتن به دادگاه سازمان ملل در الهه 

شکایت کرد.
 ایران معتقد است مسدودسازی این پول ها، نقض 
پیمان مودت با آمریکا اســت که پیش از انقالب 
اســالمی ایران منعقدشــده بود.آمریکا در ســال 
۲۰۱۸ و پس ازآن کــه دادگاه بین المللی الهه در 
پرونده ای جداگانه به واشنگتن حکم داد کاالهای 
بشردوســتانه را برای ایران از لیســت تحریم های 
مرتبط با پرونده هســته ای ایران خارج کند، اعالم 

کرد که از این معاهده خارج می شود.
در همین حال جلسه استماعی روز گذشته برگزار 
شد و قرار است که نمایندگان آمریکا چهارشنبه به 
آن پاسخ دهند. این در حالی است که تالش های 
دیپلماتیک برای احیای توافق هسته ای ایران هنوز 

به نتیجه ملموسی منتهی نشده است.

حزب اهلل: آمریکا جلوی پیشرفت 
لبنان را می گیرد

رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان در سخنانی 
آمریکا را به جلوگیری از پیشــرفت کشــورش و 
مانع تراشــی در مسیر دســتیابی به راه حل برای 

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان متهم کرد.
بــه گــزارش پایگاه خبری العهد، ســید هاشــم 
صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان 
در ســخنانی اظهار کرد: »آمریــکا درحال حاضر 
مرتکب جنایتی بزرگ تــر از جنایت محاصره اش 
علیه لبنان می شــود و لبنان را از حرکت به جلو 
به سمت پیشرفت بازمی دارد و درصدد مانع تراشی 

در مقابل هر راه حلی در کشور است.«
او گفت: »لبنان هیچ گاه کشوری ورشکسته نبوده 
و این بدان معناســت که دارایی ها و منابعی دارد 
و اگــر برنامه ریزی صورت بگیــرد، لبنان می تواند 
دوباره از جایش برخیزد و بر مشکالت فائق آید.« 
صفی الدین ادامه داد: »اما آمریکا با اعمال فشــار 
بر برخی سیاســتمداران مانع از تحقق این هدف 
می شود تا این افراد اصالحات واقعی یا برنامه های 

نجات کشور را در دستور کار خود قرار ندهند.«
او همچنیــن اضافه کرد: »ما متوجه هســتیم که 
آمریکا به خاطر رژیم صهیونیســتی این همه فشار 
و جنایــات قحطی، فقر و هرج ومــرج را در لبنان 
انجام می دهــد، اما درک نمی کنیم که چرا برخی 
لبنانی ها با آمریکایی ها همراه شــده، از زبان آن ها 
صحبت می کنند، پروژه هایشان را اجرا می کنند و 
در راستای خواسته های آن ها برای حذف مقاومت 

و سالح آن فشار می آورند.«

خبر


