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ادامه تالش های آمریکا برای تشدید 
اوضاع در ایران

در ادامــه تالش های واشــنگتن برای دامــن زدن به 
ناآرامی ها در کشــورمان نماینده آمریکا در امور ایران 
ادعاهایــی را علیه نحوه برخورد بــا افراد حاضر در این 
ناآرامی ها مطرح کرد.به گزارش ایسنا، راب مالی نماینده 
ویژه دولــت آمریکا در امور ایران با انتشــار پیامی در 
حساب کاربری خود در توئیتر به اظهارات روز گذشته 
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان که از تالش های 
پیگیر و ناکام آمریکا برای تضعیف امنیت و ثبات ایران 
سخن گفته بود، واکنش نشان داد.نماینده دولت آمریکا 
در امور ایران نیز با ادعای اینکه نیروهای امنیتی ایران 
با خشونت با افراد حاضر در ناآرامی ها برخورد می کنند، 
گفت که ایــاالت متحده در این شــرایط برای اینکه 
مردم ایران بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اقدام 
می کنــد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه با صدور 
بیانیه ای مداخله جویانه در جهت حمایت از اعتراضات 
در ایران اعالم کرد که مجوز کلی برای افزایش حمایت 
از اینترنت آزاد ایران را صادر کرده اســت.ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران روز شنبه در واکنش 
به اقدام اخیر  دولت آمریکا درخصوص برخی تحریم های 
ایران در حوزه ارتباطات در صفحه توییتر خود نوشت: 
» آمریکا همواره در پــی تضعیف امنیت و ثبات ایران 
بوده و البته ناکام مانده است.«او ادامه داد: »با کاستن از 
شدت چند تحریم ارتباطی و در عین حال پا برجا نگه 
داشتن فشار حداکثری، آمریکا منافقانه در پی پیشبرد 
اهداف خود علیه ایران اســت.« کنعانی تاکید کرد که 
تالش ها برای نقض حاکمیت ایران بی پاســخ نخواهد 
ماند.«حسین امیرعبدللهیان وزیر خارجه ایران پیشتر 
در انتقاد از نگاه ابزاری به حقوق بشــر توییتی منتشر 
کرد و نوشت:» دســتور تحقیق در مورد فوت تراژیک 
مهسا امینی - همان طور که رئیس جمهور گفت، مانند 
دختران خود ما بود - صادر شده است.« او اضافه کرد: 
»حقوق بشــر برای ایران ارزشــی ذاتی دارد، بر خالف 
کســانی که به آن به چشم ابزاری علیه رقبا می نگرند. 
آمریکا باید به جای ریختن اشــک تمساح به تروریسم 

اقتصادی پایان دهد.«

 مخالفت ایران با هرگونه تغییر
 در ژئوپلتیک منطقه

وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان 
که جهت شــرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک به ســر می برند، با 
یکدیگر دیدار و درباره مناســبات دوجانبه و مهمترین 
مســائل منطقه قفقاز گفت و گو و رایزنــی  کردند .به 
گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
ضمن ابراز خرسندی از رایزنی ها و مشورت های دوره ای 
دو کشــور بر پی گیری توافقات دوجانبه در حوزه های 
مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی تاکید 
کرد.رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران، موضع تهران 
را درباره آخریــن تحوالت قفقاز ،عدم  پذیرش هرگونه 
تغییر در مرزهــا و ژئوپلتیک منطقه خوانــد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران قویا معتقد است که  اختالفات 
کشورها باید از طریق مذاکره و گفتگوی سیاسی درون 
منطقه حل و فصل شود.آرارات میرزویان، وزیر خارجه 
ارمنســتان نیز با اشــاره به جایگاه تاریخــی ایران در 
تحوالت قفقاز از روند روبه رشد همکاری های دوجانبه 
ابراز خرســندی کرد .او اضافه کرد:»شــتاب مناسبات 
تهــران -  ایروان بــه تحکیم و تقویــت همکاری ها و 
همبستگی میان دو کشور و منطقه کمک خواهد کرد.«

احضار سفیران انگلیس و نروژ به 
وزارت خارجه

در واکنــش به فضاســازی های خصمانه رســانه های 
فارســی زبان لندن نشین علیه جمهوری اسالمی ایران، 
روز گذشته ســفیر انگلیس در تهران توسط مدیرکل 

غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.
به گزارش ایســنا، در این دیدار مراتب اعتراض شدید 
کشورمان به دولت انگلیس بواسطه میزبانی این کشور 
از رســانه هایی که در روزهای اخیر تحریک و دعوت به 
اغتشــاش و گسترش آشــوب ها در جمهوری اسالمی 
ایران را در صدر برنامه های خود قرار داده اند، به ســفیر 
ابالغ و تاکید شد این امر به منزله دخالت در امور داخلی 
جمهوری اســالمی ایران و اقــدام علیه حاکمیت ملی 
کشورمان تلقی می شود. سفیر انگلیس در پاسخ اظهار 
داشــت، مراتب را بالفاصله به لنــدن گزارش می کند.

همچنین در واکنش بــه مواضع مداخله جویانه رئیس 
پارلمان نروژ در قبال تحوالت داخلی جمهوری اسالمی 
ایران، روز گذشته سفیر نروژ در تهران توسط مدیرکل 
غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.در این دیدار 
مراتب اعتراض شدید کشورمان به اظهارات پیش داورانه 
و دور از واقعیت رئیس پارلمان نروژ در قبال ناآرامی های 
اخیر در جمهوری اسالمی ایران، به سفیر ابالغ و تاکید 
شــد این اظهارات غیرسازنده به منزله دخالت در امور 
داخلی جمهوری اسالمی ایران تلقی می شود. سفیر نروژ 
در پاسخ اظهار داشت مراتب را بالفاصله به اسلو گزارش 
می کند.ایران برنامه ای برای واگذاری سوخت رایگان به 
لبنان نداردادعای ارسال فرآورده های سوختی رایگان به 
لبنان کذب بــوده و ایران هیچ برنامه ای برای واگذاری 
ســوخت رایگان به لبنان ندارد.به گزارش ایسنا، رسانه 
نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی نوشت: »برخی از 
رسانه ها مدعی شدند نخست وزیر لبنان گفته؛ سوخت 
ارســالی از ایران یک هدیه رایگان بدون هیچ شرطی 
اســت.«بنابر گزارش این رســانه ها؛ نخست وزیر لبنان 
مدعی شــده سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان 
نامشروط است و اگر موانع ارسال این سوخت برطرف 

شود لبنان از آن استقبال می کند.
بر اساس اخبار رسیده، این خبر کذب بوده و ایران هیچ 
برنامه ای برای واگذاری ســوخت و فرآورده های نفتی 

رایگان به لبنان در دستور کار خود ندارد.

خبر

همدلی|  محسن رفیق: در حالی که با حضور 
برنامه ریزی شده رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشد ایران در مداکرات هسته ای 
در ســفر به نیویورک، پیش بینی می شــد که 
تغییر مثبتــی در روند مذاکرات برجامی و تالش 
در جهت احیای مجدد آن،  انجام شــود اما این 
فرضیه تنها منتهی به ادامه خطابه های طرفین 
و تاکید بر مواضع پیشین شد و به عاملی جهت 
خروج گفتگوها از وقفه ایجاد شــده منجر نشد. 
این در حالی اســت که وزیر امور خارجه ایران با 
خوش بینی دوباره، از ارسال پیام آمریکایی ها در 
روزهای اخیر مبنی بر داشتن اراده و حسن نیت 
جدید آنان برای رسیدن به توافق خبر داده است.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه که در نیویورک 
به ســر می برد، درباره محــور دیدارهای خود با 
وزرای خارجه دیگر کشــورها گفت: »گفتگوها 
و رایزنی های ما با دیگر کشــورها و آنها با ایران 
بیشــتر حول محور لغو تحریم ها بوده اســت.« 
امیرعبداللهیان اضافه کرد: »اینکه ما در نیویورک 
هستیم، حساســیت را برای طرف های خارجی 

بیشتر می کند که چه اتفاقی می افتد.«
بر اســاس گزارش العالم، وزیر امور خارجه ادامه 
داد: »تیم ما و همکاران ما در نیویورک با نماینده 
اتحادیه اروپا و کشــورهای مرتبــط با مذاکرات 
برجام، گفتگوهایی را انجام دادند و در گفتگوهایی 
که من نیز با طرف های مختلف در دو روز گذشته 
داشتم، این موضوع از موضوعات اصلی در دستور 

کار بود.«
امیرعبداللهیان اضافه کرد: »در این دیدارها تاکید 
کردم برای رسیدن به توافق اراده وجدیت الزم را 
داریم و واقعا اکنون این طرف آمریکایی است که 
بایستی شجاعت اتخاذ تصمیم را داشته باشد تا 
بتوانیم از رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار 

سخن بگوییم.«
وزیر امور خارجــه تصریح کرد:»طرف آمریکایی 
بارهــا حتی در این روزهای اخیر به ما اعالم کرد 
که دارای اراده و حسن نیت الزم برای رسیدن به 
توافق هستیم و ما به آنها گفتیم پس با واقع بینی 
اراده و حســن نیت خود را نشــان دهید و اثبات 
کنید تا بتوانیم به نقطه توافق برسیم.« او اضافه 
کرد: » گروه ۷۷ متشکل از ۱۳۴ کشور است که 
در اقدام دیگری نیــز از مذاکرات ایران برای لغو 
تحریم ها و مواضع هسته ای صلح آمیز ایران قویا 
حمایــت کرد که اتفاق مهمی بود که در حرکتی 

جمعی رخ داد.«
در همین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: »پیشــنهادات ما برای احیای برجام 
تا زمان از ســرگیری مذاکرات روی میز است.« 
به گزارش ایســنا، جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با شبکه خبری 
الجزیره اظهاراتی را درباره روند مذاکرات احیای 
برجام بیان کرد. او خاطرنشان کرد:  » پیشنهاداتی 
که تاکنون برای احیای برجام مطرح شده است تا 
زمان از ســرگیری مجدد مذاکرات روی میز قرار 
دارد.« بورل پیش تر مدعی شده بود که مذاکرات 
احیای برجام در حال حاضر در بن بست قرار گرفته  
است.از سوی دیگر، سخنگوی کاخ سفید خاطرنیز 
نشان کرد:» تا زمانی  که باور داشته باشیم مذاکرات 
برجامی در راستای منافع امنیت ملی مان است به 
این گفت وگوها ادامه می دهیم.« به گزارش ایسنا، 
کارین ژان پی یر، ســخنگوی کاخ در کنفرانس 
خبری هفتگی خود به سواالتی مذاکرات احیای 
برجام پاسخ داد. او در پاسخ به این سوال که »آیا 
این اتفاق بر مذاکرات احیای برجام با ایران تاثیری 
دارد؟« تصریح کرد:» ما نگرانی هایی در رابطه با 
ایران داریم اما برجام بهترین راه برای رســیدگی 
به موضوع هســته ای ایران است. ما به طور کامال 
شفاف گفته ایم که هدف اصلی ما اطمینان از عدم 

دستیابی ایران به سالح هسته ای است.«

ســخنگوی کاخ ســفید ادامه داد:» بنابراین، تا 
زمانی که باور داشته باشیم دنبال کردن مذاکرات 
برجامی در راستای منافع ملی مان است به این کار 
ادامه می دهیم. ما معتقدیم که این، بهترین راه رو 
به جلو است تا مطمئن شویم که پیش می رویم  

ما به این مذاکرات ادامه می دهیم.«
در همین حال، محمد اسالمی روز یکشنبه هفته 
جاری در راس هیاتی برای شــرکت در اجالس 
ساالنه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  راهی وین پایتخت اتریش می شود. به گزارش 
ایسنا،  شصت و ششمین اجالس ساالنه کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشــنبه 
هفته جاری در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
شرکت و سخنرانی روســای سازمان های انرژی 

اتمی کشورهای عضو آغاز به کار می کند.
محمد اسالمی در گفت وگویی با اشاره به حضورش 
در اجالس ساالنه کنفرانس عمومی آژانس گفت: 
»همه کشــورها حق دارند در صنعت و فناوری 
هســته ای فعالیــت کننــد و از تکالیف مصرح 
اساســنامه آژانس است که دسترسی به فناوری 
صلح آمیز هسته ای را برای همه کشورها تسهیل 
کند. ما متعهد به ضوابط پادمان جامع و ان.پی.تی 
هستیم.« او با بیان اینکه در سخنرانی خود در این 
اجالس مواضع کشور را بیان می کنم، اظهار کرد:» 
یکی از مواردی که به آن اشاره خواهم کرد درباره 
اتهاماتی است که ناروا و پرتکرار، بیست سال است 
علیه ایران مطرح می کنند. آنها ادعاهایی را درباره 
مکان هایی مطرح می کنند که ســاختگی است 
و اصال ربطی به دولت ندارد و اساســا تاسیسات 
هسته ای نیستند و امکاناتی است متعلق به مردم.«

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:» اینها 
با اطالعاتی که عناصر سرویس های جاسوسی و 
ضد انقالب پردازش می کنند و هر بار هم با یک 
ادبیات و شــکل متفاوت ســعی دارند پیشرفت 
جمهوری اســالمی ایران را مختــل کنند و این 
هدف شان است.« معاون رئیس جمهور هم چنین 
گفت که عالوه بر ســخنرانی در این اجالس در 
حاشــیه آن با تعدادی از همتایان خود بر اساس 
درخواست هایی که انجام شده، خواهم داشت. او 
گفت:» در این ســفر با رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس دیدار می کنــم. امیدوارم این گفت وگوها 
تسهیل گر باشــد تا این نوع برداشت ها که ناشی 
از فشار سیاسی و عملیات روانی علیه ایران است، 
هر چه زودتــر پایان یابند و بر اســاس روابط و 
مقررات روند امور تنظیم شود و از این مرحله به 
امید خدا عبور کنیم.«این در شرایطی است که 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی 
در نیویورک با تاکید بر این که مسائل باقی مانده 

میان ایران و آژانس را نمی توان رها کرد، گفت که 
آژانس آماده تعامل دوباره با ایران است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در مقر 
سازمان ملل در نیویورک گفت: مسائل باقی مانده 
میان ایران و آژانس را نمی توان رها کرد. گروسی 
ابــراز امیدواری کرد که بتوانــد در چند روز آتی 
با مقامــات ایرانی دیدار کنــد. مدیرکل آژانس 
گفت: »آژانس دسترسی محدودی به تاسیسات 
اتمی ایران دارد. ما آماده همکاری و تعامل دوباره 

با ایران هستیم.«
این در شرایطی است که وزیر امورخارجه عربستان 
با تکرار ادعاهای خود در شصت وششمین نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل که این روزها در 
نیویورک در حال برگزاری است از ایران خواست تا 
هرچه سریع تر به تعهدات هسته ای خود عمل کند. 
او در ادامه سخنان خود گفت: »همچنین از ایران 
می خواهیم که گام های اعتمادساز با همسایگانش 
را در پیش بگیرد.« . به گزارش روزنامه سعودی 
گِزت، فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه عربستان 
همچنین تاکید کرد: »از ایران می خواهیم که به 

تعهدات هسته ای خود عمل کند.«
از سوی دیگر، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت که این رژیم مخالف هرگونه توافق هسته 
ای با ایران نیســت بلکه مخالــف توافق موجود 
اســت. به گزارش الجزیره، یائیر الپید، نخســت 
وزیر رژیم صهیونیســتی در اظهاراتی گفت:» ما 
مخالف هر گونه توافق هســته ای نیستیم بلکه 
مخالف توافق کنونی هستیم.« او مدعی شد که 
نظارت بر توافق فعلی ضعیف اســت و ایرانی ها 
همواره فریب کاری می کنند. او گفت که می توان 
به توافق هسته ای رسید به شرط این که گزینه 
نظامی نیز روی میز قرار گیرد.در همین حال، در 
حالی که مقامات کشورمان همواره تاکید داشته 
و دارند که سالح هســته ای در دکترین دفاعی 
ما قرار ندارد، هماهنگ کننده ارتباطات شــورای 
امنیت ملــی آمریکا اظهار کرد که به ایران اجازه 
دسترسی به سالح هسته ای را نخواهد داد. جان 
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت 
ملی آمریکا در گفت وگویی با خبرنگار فاکس نیوز 
با تاکید بر اینکه دولت بایدن هرگز به ایران اجازه 
دست یابی به سالح هســته ای نمی دهد، عنوان 
کــرد به باور رئیس جمهوری ایاالت متحده حل 
مشــکالت خاورمیانه با هسته ای شــدن ایران 
آسان تر نمی شود و »دیپلماسی« هنوز بهترین راه 
جلوگیری از آن اســت. او در ارتباط با مذاکرات 
احیای برجام گفت بعید است در آینده ای نزدیک 
این اتفاق رخ بدهد. کربــی در بخش دیگری از 

صحبت های خود عنــوان کرد: همانطور که جو 
بایدن پیشتر گفته تمام گزینه ها روی میز هستند.

اظهارات این مقام آمریکایــی در پی این مطرح 
می شود که رئیس جمهور آمریکا در سخرانی  خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به توافق 
هسته ای با ایران، اظهار کرد:» آمریکا آماده است 
تا به برجام بازگردد، اما تنها در صورتی که ایران 
به تعهداتش پایبند باشد. به ایران اجازه نخواهیم 
داد به سالح هسته ای دست یابد.« بایدن اضافه 
کرد: »هنوز هم باور دارم که دیپلماسی بهترین 
راه دست یابی به این هدف است. نظام منع اشاعه 
هسته ای یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان 

ملل متحد است. نباید به عقب برگردیم.«
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران نیز در 
ســخنرانی اش در مجمع عمومی ســازمان ملل، 
گفــت:» درباره موضوع احیای توافق هســته ای 
درجمهوری اسالمی با حســن نیت و با قصدی 
متین، توافق نامه ای را در ســال ۲۰۱۵ پذیرفت 
و در همــان وهله ی اول تمام تعهــدات خود را 
انجام داد اما نتیجه¬ آن، عهدشــکنی آمریکا و 
اِعمــال تحریم هایی بود که به اذعان خودشــان 
بی ســابقه ترین تحریم های تاریخ بــود. تحریم، 
مجازات عدالت خواهی و استقالل ملت ایران است. 
تحریم، سالح کشتار جمعی است و همراهی یا 
ســکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن 

به ظلم است.«
رئیســی بیان کرد: »این آمریکا بود که از توافق 
خارج شــد نه ایران. آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی ۱۵ بار در گزارش های خود اعالم کرد که 
ایران بــه مفاد توافق کاماًل پایبند بوده اســت. 
ایران در عین حال که هزینه ی التزام به تعهدات 
خــود را پرداخته، اما به علت نقض¬عهد طرف 
آمریکایی و ناپایبندی طــرف اروپایی، از منافع 
این توافق برخوردار نشده است.« او اضافه کرد: 
» ما بر اساس ظرفیت های دیده شده در توافق، 
اقداماتی قانونی انجــام دادیم تا طرِف ناقض به 
تعهــدات خود برگــردد. ایران بــا پایبندی به 
تعهدات خود،  محور اصلــی بقای برجام بوده و 
اگر ابتکارها و انعطاف های جمهوری اسالمی ایران 
نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف 

می شد.«
رئیسی همچنین مطرح کرد: »منطق مذاکراتی 
ایران بر مبنای تحلیــل عادالنه از تحوالت فقط 
یک جمله است و آن پایبندی به تعهدات است. 
موضوع تضمین های اطمینان بخش صرفاً آمادگی 
برای یک اتفاق احتمالی نیست. ما از یک تجربه 
صحبت می کنیم. ما تجربه ی خــروج آمریکا از 
برجام و بیش از یک سال و نیم تعلل دولت کنونِی 
آمریکا در بازگشت به تعهداِت خود را پیش چشم 
داریم. همین امروز که دولت آمریکا از قصد خود 
برای بازگشــت به تعهدات خود سخن می گوید، 
صــدای دیگــری از داخل آن کشــور به گوش 
می رســد که تعهدپذیر بودن آمریکا را زیر سوال 
می برد. آیا با آن تجربه و این چشم انداز، می توانیم 
در موضوع مهِم تضمیِن پایدارِی توافق، با مسامحه 

عمل کنیم؟«
او عالوه بر این گفت:» البته جمهوری اسالمی با 
امکانات وســیع و ارتباطات گسترده با جهان، 
آثــار تحریم ها را یکی پــس از دیگری خنثی و 
فرصت های جدیدی را خلق کرده است. به اذعان 
رســمی دولت آمریکا، سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران شکســت مفتضحانه خورده است. ما 
مســیر خود را فارغ از هرگونه توافق، پیدا کرده 
و بــا قدرت ادامه می دهیــم. ضمن اینکه ما در 
مذاکرات جدی که داشته ایم، نشان داده ایم که 
اگر منافع ملت ایران تضمین شود، اراده ای قوی 
برای حل عادالنــه این موضوع داریم. معتقدیم 
گره توافق هسته ای از همان جایی باید باز شود 

که گره خورده است.«

علیرغم حضور سران ایران وجهان در نیویورک؛

موتور برجام روشن نشد

همدلی| نام »شــی« و »هشتگ کودتای چین« پس از اینکه 
صدها هزار کاربر، توییتر شایعه های تایید نشده ای را مبنی بر 
اینکه رئیس جمهوری چین توســط ارتش آزادی بخش خلق 
چین برکنار و بازداشت شده، است را منتشر کردند، به سرعت 
ترند شده اســت. بر اساس مطالب منتشر شده در رسانه های 
اجتماعی تحرکات نظامی بی ســابقه ای به سمت محل اقامت 
»شــی جین پینگ«در پکن مشاهده شــده است. خودروهای 
نظامی در نزدیکی محل اقامت وی در حال حرکت بودند. چند 
ویدئوی ادعایی از چنین تحرکاتی نیز در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است. با این حال، هیچ تایید رسمی در مورد این 

ویدئوها وجود ندارد.
تعدادی از کاربران رســانه های اجتماعــی از چین نیز اعالم 
کردند، یک کودتا تقریبا تایید شــده چرا که این کشور بدون 
ذکر دلیل خاصی بیش از ۹۰۰۰ پرواز داخلی را لغو کرده است. 
برخی حتی گفتند که ژنرال »لی کیائومینگ« فرمانده ارتش 

چین قرار است رئیس جمهور بعدی شود.
یکی از کاربران توئیتر با نام جنیفر زنگ نوشت: »خودروهای 
ارتش آزادی بخش خلق چین از منطقه »هوآنالی« در نزدیکی 
پکن ۲۲ سپتامبر به سمت پکن در حرکت هستند و شایعاتی 
مبنی بر حصر خانگی رئیس جمهــوری پس از برکناری اش 
وجود دارد.« یکی دیگر از کاربران رســانه های اجتماعی به نام 
»استیو اسمیت« نیز نوشت: یک اتفاق بزرگی در چین در حال 
روی دادن است. شاید یک کودتا باشد. ۶۰۰۰ پرواز لغو شده و 

تحرکات بزرگ ارتش دیده می شود.

 ،The Epoch Times  همچنین بر اســاس گزارش نشریه
فالیت مســتر اعالم کرد که ۹۵۸۳ پرواز در سراسر چین در 
تاریخ ۲۱ سپتامبر لغو شده است. این سایت همچنین به عنوان 
منبع اطالعاتی در مورد خدمات پرواز، بلیط و مسافرت در چین 
خدمت می کند. عالوه بر این، گزارش ها حاکی از آن است که 
برخی از مراکز حمل و نقل هوایی در چین بیش از ۵۰ درصد 
گزارش کنسلی داشته اند. این خبرها از چین تاکنون از سوی 

هیچ منبع خبری معتبری تایید نشده است.
این در حالی است که رئیس جمهور چین در آخرین سخنرانی 
خود از ارتش این کشور خواست تا برای شرکت در نبرد واقعی 
آماده باشد. به گزارش ایسنا، »شی جین پینگ«، رئیس جمهور 
چین روز چهارشــنبه گذشته در ســخنانی گفت که ارتش 
آزادی بخش خلق باید روی آمادگی برای شرکت در نبرد واقعی 
تمرکز کند. به گزارش ریانووستی، این دستور رئیس جمهور 
چین برای شرکت کنندگان در همایش دفاع ملی و اصالحات 

نظامی که در پکن برگزار شد، ارسال شد.
بر اساس این گزارش، این مراسم با حضور اعضای دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برگزار شد. رئیس جمهور 
چین همچنین دستور داد تا به طور جدی به برنامه دست یابی 
به اهداف اصالحات نظامی پای بند باشــد. پیــش از این، در 
واکنــش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مورد 
امکان استفاده از ارتش ایاالت متحده برای حفاظت از تایوان، 
دولــت چین بر آمادگی خود برای »اتخــاذ تمام تدابیر الزم« 

جهت حفاظت از حاکمیت کشورش تأکید کرد.

شی جین پینگ،  سیاســت مدار چینی و عالی رتبه ترین مقام 
جمهــوری خلق چین اســت که پســت های دبیرکل حزب 
کمونیست چین و رئیس جمهور جمهوری خلق چین و رئیس 
کمیسیون مرکزی ارتش چین را بر عهده دارد. از آنجا که شی 
عالی ترین مناصب حزب، دولت و نظامی را برعهده دارد گاهی 
از او به عنوان رهبر عالی مقام چین یاد می شــود. او به عنوان 
دبیرکل دارای یک کرسی در کمیته دائمی پولیتبوروی حزب 

کمونیست، عالی ترین نهاد تصمیم گیری چین است.
در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲ حزب کمونیست چین او را به عنوان 
رهبر جدید این کشور و رئیس جدید کمیسیون مرکزی ارتش 
چین برگزید. در مارس ۲۰۱۸ کنگره ملی خلق با اصالح قانون 
اساسی چین، محدودیت دوره های تصدی ریاست جمهوری و 
معاون ریاســت جمهوری خلق چین را برداشت و کمیسیون 
نظارت ملی را ایجاد کرد.. پس از آن در ۱۷ مارس ۲۰۱۸، شی 
جین پینگ مجدداً برای ریاست جمهوری برگزیده شد و وانگ 

چی شان نیز معاون رئیس جمهور شد. 
همین طــور او در ســال ۲۰۰۷ دبیرکل کمیته حزبی شــهر 
شــانگهای بود. در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، حزب کمونیست چین 
ایدئولــوژی شــی را »جوهر فرهنگ چین« اعــالم کرد. این 
ســومین قطعنامه اساســی حزب کمونیســت چین از زمان 
تأسیس آن است. اولین قطعنامه در سال ۱۹۴۵ برای افزایش 
و تصویب قدرت مائو تســه تونگ به تصویب رسید. تصمیم به 
صدور یک قطعنامه دیگر در زمان شــی به طور نمادین او را به 

وضعیت مائو قدرتمندترین رهبر چین می رساند. 

شایعهکودتادرچینوحبس»شیجینپینگ«

تعهد الوروف برای حفاظت کامل از 
اراضی الحاقی به روسیه

الوروف گفــت، در مناطقــی از اوکراین کــه در حال 
برگزاری همه پرســی برای الحاق به روسیه هستند اگر 
الحاق صورت گیرد مسکو از آنها به طور کامل حمایت 
می کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه در جریان ســخنرانی در مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک تالش کرد تا حمله 
فوریــه ۲۰۲۲ به اوکراین را توجیه کرده و بار دیگر این 
ادعــا را مطرح کرد که دولت منتخــب در اوکراین به 
صورت غیرمشروع در کی یف منصوب شده است.روسیه 
روز جمعه در چهار منطقه در شــرق اوکراین رفراندوم 
الحــاق آغاز کرده و این روند تا ۲۷ فوریه ســال جاری 
میالدی ادامه دارد. الوروف همچنین پس از سخنرانی 
در مجمع در یک نشســت خبری گفت: به دنبال این 
همه پرســی ها، روسیه به خواسته مردمی که سال ها از 
سوءاســتفاده های رژیم نئونازی رنج می بردند، احترام 
خواهد گذاشــت.الوروف در پاسخ به این سوال که آیا 
روسیه زمینه ای برای اســتفاده از تسلیحات هسته ای 
برای دفاع از مناطق الحاقی اوکراین دارد، گفت:» خاک 
روســیه، از جمله ســرزمین هایی که در قانون اساسی 
روســیه در آینده درج می شــود، تحت حمایت کامل 
دولت قرار می گیرد. تمامی قوانین، دکترین ها، مفاهیم 
و استراتژی های فدراسیون روسیه برای تمامی قلمروی 
ماست.«این اظهارات پس از هشدار واضح روز پنجشنبه 
دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه و متحد 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی این کشور مبنی 
بر اینکه هر گونه ســالح موجود در زرادخانه روسیه از 
جمله تسلیحات هسته ای استراتژیک می تواند برای دفاع 
از اراضی ادغام شده به روسیه استفاده شود، بیان شده 
است.در این میان، وزیر امور خارجه اوکراین نیز گفت:» 
اظهارات الوروف و اظهــارات اخیر پوتین درباره اینکه 
استفاده از تسلیحات اتمی بلوف نیست، غیرمسئوالنه و 
کامال غیرقابل قبول است.«سخنگوی وزارت امور خارجه 
اوکرایــن نیز در توئیتی با بیان اینکه کی یف همچنین 
خواستار تشکیل جلســه فوری شورای امنیت سازمان 
ملل در مورد این همه پرسی ها شده، از روسیه خواست 
که به دلیل تالش های فراوانــش برای تغییر مرزهای 
شــناخته شــده بین المللی اوکراین که نقض منشور 

سازمان ملل است، پاسخگو باشد.

تنش در مسجداالقصی و طرح 
بزرگ تل آویو برای یورش به آن

در حالی که تنش در مســجداالقصی در آســتانه اعیاد 
یهودی و انتشار فراخوان هایی برای حضور شهرک نشین ها 
در صحن های آن باال گرفته، وزیر امور قدس تل آویو را به 
سوءاســتفاده از انتخابات و اعیاد سال نوی یهودی برای 
افزایش تنش علیه ساکنان قدس متهم کرد.به گزارش 
روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، فادی الهدمی، وزیر 
امور قدس در بیانیه ای دولت رژیم صهیونیستی را متهم 
کرد که از انتخابات و اعیاد یهودی به عنوان پوششی برای 
افزایش تنش علیه ســاکنان قدس و هویت فلسطینی 
شهر قدس اشغالی سوءاســتفاده می کند.این در حالی 
اســت که تنش در قدس همزمان با فراخوان نهادهای 
افراطی اسرائیلی برای بزرگترین یورش به مسجد االقصی 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه به مناسبت جشن سال 
نوی یهــودی باال گرفته و در مقابل فلســطینی ها نیز 
برای تجمع در مســجداالقصی جهــت حمایت از آن و 
مقابله با شهرک نشــین ها فراخوان های متعددی دادند. 
شهرک نشــین ها برای شــیپور نوازی، قربانی کردن و 
برپایی مراسم در مسجد برنامه ریزی کرده اند.الهدمی در 
ادامه بیانیه خود گروه های راست گرای افراطی اسرائیلی 
را به تسریع در اقداماتی برای روشن کردن آتش جنگی 
دینی از طریق ایجاد تنش در مســجد االقصی و هتک 
حرمت آرامگاه های اسالمی همزمان با ادامه حفاری ها در 
منطقه قبور اموی و تالش برای یهودی سازی  آن متهم 
کرد.همچنین وزیر امور قدس تاکید کرد: قدس شــاهد 
یکی از وقیح ترین تبلیغات انتخاباتی است، ساکنان آن از 
شهرشان بیرون شده و مقدسات آن و حتی قبور هتک 
حرمت می شوند و از این اقدامات به عنوان راهکاری برای 
جلب آراء راست گراهای افراطی اسرائیلی استفاده می شود.

او افزود:» دولت اشغال گر بر اقدامات شنیع و نقض های 
خود در حق ســاکنان قدس افزوده و گاهی این اقدامات 
را زیر پوشش انتخابات انجام می دهد و گاهی در پوشش 
اعیاد یهودی.« الهدمی در ادامه تاکید کرد: »حکم دادگاه 
اسرائیل درباره جرم نبودن شیپورنوازی در مقبره اسالمی 
بــاب الرحمه در قدس به منزله هتک حرمت اموات این 
قبرســتان و عواطف ســاکنان قدس و نیز نقض آشکار 
قوانین بین المللی است.«او در ادامه گفت:» در شرایطی 
که گروه های راست افراطی تالش می کنند با فرخوان ها 
برای یورش های گسترده به مســجداالقصی شرایط را 
پرتنش تر کنند، مقامات رژیم اشغالگر دستورالعمل هایی 
برای بیرون کردن نمازگزاران و حمایت از متجاوزان صادر 
می کنند. در این شرایط ســران دولت اسرائیل به بهانه 
تبلیغات انتخاباتی شنیع ترین اقدامات را علیه ساکنان 
قدس در پیش گرفته و آنها را از شهرشــان اخراج کرده 
و بر عملیات های تخریب و شهرک ســازی افزوده اند.« 
روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین نیز با نزدیک 
شــدن به تاریخ یورش به مسجد االقصی در بیانیه ای به 
تل آویو در خصوص اعطای مجوز به شهرک نشــین ها و 
گروه های مدعی هیکل سلیمان برای یورش گسترده به 
مسجد در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه جاری میالدی همزمان 
با سال نوی یهودی هشدار داد.فتوح در بیانیه خود تاکید 
کرد:» اعطای مجوز به شهرک نشــین ها برای یورش به 
مســجد االقصی بازی با آتش بوده و منطقه را به تنش 
سوق داده و این درگیری را به یک درگیری دینی تغییر 
می دهد.« سامی ابو هری، از رهبران جنبش حماس نیز 
در بیانیه ای ضمن هشدار درباره یورش به مسجد االقصی 
گفت:» مردم فلسطین با تمامی قوای خود برای مقابله با 

این جرائم آماده هستند.«

خبر


