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اخبار دیپلماسی
رئیسجمهوری در دیدار  6سفیر جدید ایران:

تعامل سازنده ،رویکرد اصلی دولت
یازدهم در عرصه دیپلماسی است
رئیسجمه��وری در دیدار  6س��فیر جدید ایران
گفت :تعامل س��ازنده در مناس��بات بینالمللی در
چارچوب راهبردهای سیاس��ت خارج��ی و تأمین
حداکث��ری منافع ملی رویکرد اصل��ی دولت تدبیر
و امید در عرصه دیپلماس��ی اس��ت .به گزارش ایرنا
سفرای جدید ایران در 6کشور آلمان ،چین ،رومانی،
تونس ،بولیوی و کلمبیا ،ظهر دیروز پیش از عزیمت
به محل مأموریت خود با حجتاالسالموالمسلمین
«حسن روحانی» رئیس جمهوری دیدار و گفتوگو
کردند.
روحانی در این دیدارها بر تالش سفرا برای توسعه
رواب��ط در حوزههای مختلف بهوی��ژه در حوزههای
علمی و اقتصادی تأکید کرد .رئیس جمهوری برای
سفرای جدید ایران در 6کشور آلمان ،چین ،رومانی،
تونس ،بولیوی و کلمبیا آرزوی موفقیت کرد« .علی
ماجدی»« ،حمید معیر»« ،بروجردی»« ،س��یدرضا
طباطباییشفیعی»«،علیاصغرخاجی»و«علیاکبر
رضایی» که به ترتیب سفرای جدید ایران در آلمان،
رومانی ،تون��س ،بولیوی ،چین و کلمبیا هس��تند
نیز با تش��ریح دیدگاههای خود درباره فرصتهای
توس��عه روابط با این کش��ورها ،خواس��تار حمایت
رئیسجمهوریدرانجاممأموریتمحولهشدند.

امیرعبداللهیان
به لبنان و سوریه میرود
المیادینازسفرحسینامیرعبداللهیانبهبیروتو
دمشقخبرداد .پایگاهخبریشبکهلبنانیالمیادین
به نقل از منابع آگاه خود از س��فر امیرعبداللهیان به
بیروت و دمشق در هفته آینده خبر داد .این شبکه به
علتانجاماینسفرهااشارهاینکرد.
نخستوزیر انگلیس:

درحال تعامل دوباره با ایران هستیم
«دیویدکامرون» نخستوزیر انگلیس ،ضمن ابراز
اطمینان از بازگشایی سفارتخانههای ایران و بریتانیا
وانجامکارهایباقیماندهدراینزمینهگفت:درحال
تعامل دوباره با ایران هستیم .به گزارش ایرنا ،کامرون
روز دوش��نبه در نشس��ت پارلمان این کشور که به
سئوال «جکاس��تراو» وزیر امور خارجه پیشین و
نماینده پارلمان این کش��ور درباره برق��راری روابط
کامل دیپلماتیک میان لندن و تهران پاسخ میداد،
گفت«:منازتجربیاتقابلتوجهاستراودرخصوص
تعامل با ایران که محدود به دوران وزارت خارجه او
نیزنمیشود،آگاهیدارم.مابااحتیاطدرحال تعامل
دوباره با ایران هستیم و آقای استراو از گامهایی که
برداش��ته ش��ده ،آگاه است .نخس��توزیر انگلیس
اضافه کرد :مطمئنم که سفارتخانهها (در دو کشور)
بازگشایی و س��ایر اقدامات باقیمانده مربوط به آن
انجامخواهدشد.

عراقچی با نماینده فرانسه
در  5+1دیدار میکند
عضوارشدتیممذاكرهكنندهایرانامروزبانماینده
فرانس��ه در گروه  5+1در پاری��س دیدار و گفتوگو
میکند .بهگزارش ایلنا ،سیدعباس عراقچی امروز با
نیکالس دوریویر نماینده فرانسه در 5+1در راستای
دیدارهای دوجانبه با اعضای ای��ن گروه درباره روند
مذاکراتهستهایوهمچنیننشستآتیمذاکرات
کهدرماهسپتامبربرگزارمیشود،گفتوگومیکند.

وزارت خارجه سودان
كاردار سفارت ایران را احضار كرد
برخی گزارشها حاكی از آن اس��ت ك��ه وزارت
خارجه سودان كاردار س��فارت ایران در خارطوم را
احضار كرده اس��ت .به گزارش ایلنا به نقل از اسكای
نیوز ،وزارت خارجه سودان با احضار كاردار سفارت
ایران در خارطوم ،به وی اعالم كرده اس��ت كه مركز
فرهنگی ایران در خارطوم باید به فعالیت خود پایان
دهد .براس��اس این گزارش ،از كاركن��ان این مركز
فرهنگی خواسته شده است طی  ۷۲ساعت سودان
را ترك كنند .وزارت خارجه سودان هنوز در اینباره
بیانیهرسمیصادرنكردهاست.
سفیر ایران در باکو:

روحانی بهزودی
به جمهوری آذربایجان سفر میکند
س��فیر ای��ران در باکو ضمن اش��اره به س��فر آتی
رئیسجمهوری به جمه��وری آذربایج��ان بر لزوم
حفظ امنیت مرزهای فیمابین تأکید کرد .به گزارش
فارس« ،محس��ن پاکآیین» ،س��فیر ای��ران در باکو
طی مصاحبهای اختصاصی با «خبرگزاری رس��می
جمهوریآذربایجان»دربارهروابطدوجانبهبینتهران
و باکو گفت« :روابط دو طرف همواره در سطح باالیی
بوده اس��ت و البته بیرون از این جریان برخی س��عی
دارند تا به دوستی و همس��ایگی ما خلل وارد کنند.
در این بین فعالیت رؤسایجمهور  2کشور در جهت
افزایش روابط اس��ت و ایران و جمه��وری آذربایجان
مواضعآشکاریدرزمینهموضوعاتمهممنطقهدارند
و اجازه نخواهند داد تا ضلع سومی این روابط را خراب
کند .اخیراگزارشهایی مبنیبرپروازپهپاد اسراییلی
از خاک جمهوری آذربایجان به بی��رون درز کرد که
مقامات رسمی این کشور آن را تکذیب کردند .ما بر
این باوریم که نباید شایعات را جدی گرفت و مودت
بینایرانوجمهوریآذربایجاندرحالتقویتاست».

ظری��ف خوش��بین اس��ت .حت��ی اگ��ر آمریکا
تحریمهایی علیه ایران اعمال کرده باشد و حتی اگر
برخی در داخل و خارج از کشور نسبت به توافق نهایی
میان ای��ران و آمریکا ابراز بدبینی کنند .محمدجواد
ظریفوزیرامورخارجهپسازدیدارباکاتریناشتون،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در بروکسل
ضمن بررس��ی آخرین تحوالت منطق��های بهویژه
فعالیتگروههایتروریستیدرعراقوخطراتناشی
از گسترش تروریسم و افراطگری در منطقه و فراتر از
آن ،اهمیت تبادلنظر مستمر و مشورت فیمابین را
موردتأکیدقراردادند.
دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه پس از
دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکس��ل ،پایتخت
بلژیک و در نشست مشترک خبری با دیدیه ریندرز،
وزیر امور خارجه این کش��ور ،گفت :همه کشورهای
منطقه برای مقابله با گروهک تروریستی داعش باید
همکاری کنند .وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ما
امروز گفتوگوهای خوبی با خانم کاترین اش��تون،
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا داشتیم.
وی افزود :البته اش��کاالتی در روند پیشرفت وجود
دارد .رفت��اری که برخی کش��ورها ازجمله آمریکا با
اعمال تحریمهای تازه نشان دادهاند ،بیشک نشانه
کمتر مثبتی برای پیش��رفت بود .با ای��ن حال ما به
پیش��رفت پایبند هس��تیم .ظریف گفت :من پس

ظریف بعد از دیدار با اشتون:

خوشبینم

از گفتوگوهایی که با خانم اش��تون داش��تم ،کامال
خوشبین شدهام که ما میتوانیم به واقع ،این موضوع
را «بهموقع» حل کنیم .وی تصری��ح کرد :این امر ،به

با تن دادن به خواستههای معترضان

پوتین رهبران غرب را تهدید کرد

دولت یمن برکنار شد
رئیسجمهوري یمن سرانجام به یکی از خواستههای
اصل��ی مخالفان ت��ن داد و نخس��توزیر این کش��ور را
برکنار کرد .به گزارش تس��نیم ،عبدرب��ه منصورهادی
رئیسجمهوری یمن کنارهگیری دول��ت را اعالم کرد و
براساس آن دولت جدید ظرف یک هفته تشکیل خواهد
ش��د .یکی از خواس��تههای اصلی معترضان برکناری
دولت این کش��ور بود که با این تصمی��م درواقع یکی از
خواستههایاصلیمخالفاندولتمحققخواهدشد.
«عبدالمل��ک المخالفی» کمیته ریاس��تجمهوری
مامور مذاکره با جنبش انصاراهلل یمن پیش از این گفته
بود :کمیته ریاستجمهوری در ساعات پایانی دوشنبه
با تمامی اعض��ای خود «طرح راهحل مل��ی» را امضا کرد
که شامل تش��کیل دولت وحدت ملی اس��ت و عبدربه
منصورهادی رئیسجمهوری یمن را مامور تشکیل آن
از امروز به مدت یک هفته از طریق رایزنی با تشکلهای
سیاس��ی میکند .المخالف��ی از آنچ��ه آن را تحوالت
غیرمنتظرهمسرتبخشدربارهقیمتهاینفتومازوت
و اصالحات اقتصادی و سایر مسائل مهم خواند ،خبر داده
بود .رئیسجمهوري یمن نتیجه گفتوگوهای کمیته
مذاکرهکنندهباحوثیهارابهشرحزیراعالمکرد:
اوال :تش��کیل حکومت وحدت ملی ک��ه در برگیرنده
شایستهساالریوپاکیومشارکتملیبراساسابزارهای
زیرخواهدبود:
-1رئیسجمهوریدرنشستملیاعالمکردکهظرف
یکهفتهبامشورتگروههایسیاسیتعیینخواهدکرد
کهچهکسیدولتجدیدراتشکیلخواهدداد.
 -2حق انتخاب و تعیین وزیران وزارتخانههای کلیدی
ازجملهوزارتدفاع،کشور،وزارتخارجهوداراییمتعلق
بهرئیسجمهوریخواهدبود.
 -3رئیسجمهوری با مش��ورت گروههای سیاسی
مختلف اقداماتی را انجام خواهد داد که مشارکت ملی
و شایس��تگی و پاکی در آن متبلور ش��ود .ازجمله این
اقداماتمشخصکردنمیزانمشارکتاحزابسیاسی
دیگر براس��اس طرح کش��ورهای ح��وزه خلیجفارس
ازجمله انصاراهلل ،جنبش جنوب و زنان و جوانان خواهد
بود.
 -4وزی��ران براس��اس تخصص ،شایس��تگی و پاکی
انتخاب خواهند ش��د و باید برای هر وزارت اسم دو وزیر
معرفی شود که رئیسجمهوری با مشورت نخستوزیر
یک اسم را از بین این دو نفر انتخاب خواهد کرد.
 -5رئیسجمه��وری مدتزمان��ی را ب��رای گروههای
سیاسی مختلف مش��خص خواهد کرد تا نامزدهای خود
را برای تصدی پس��ت نخس��توزیری معرفی کنند و هر
گروهی که در مدتزمان تعیینشده نامزد خود را معرفی
نکند یا از مش��ارکت خودداری کند ،رئیسجمهوری حق

استعفا نمیکنم

اوکراین را دو هفتهای فتح میکنم

داردتابراساساختیاراتخودتصمیممناسبرااتخاذکند.
دوما:رئیسجمهوریدستوریبرایبازنگریدرهزینه
اضافه بر قیمت بینالمللی صادر میکند که این امر باعث
کاهش قیمت بنزین و گازويیل خواهد شد .بر این اساس
قیمت گازويیل و بنزین 500ریال کاهش خواهد داشت
که قیمت گازويیل  3400ری��ال و قیمت بنزین 3500
ریال خواهد بود.
س��وما :برنام��ه جدی��د دولت ش��امل بازنگ��ری در
سیاس��تهای اقتص��ادی ،مال��ی ،پول��ی و همچنین
بستهای از اصالحات ریشهای اس��ت ،از دیگر برنامهها،
بازنگ��ری در روش خری��داری بنزین و گازويیل اس��ت
ک��ه باعث میش��ود قیم��ت مواد س��وختی ش��ناور و
براس��اس قیمته��ای بینالمللی ش��ود که ای��ن امر
باع��ث کاه��ش قیم��ت بنزی��ن و گازويیل میش��ود.
رابع��اً :برنامه جدید دولت دربرگیرن��ده افزایش حداقل
حقوقودستمزداست.
خامساً :تأکید و تعهد از سوی تمام گروه و جریانهای
سیاس��ی مبنی ب��ر اج��رای راهکاره��ای گفتوگوی
ملی براساس سیس��تم برنامهریزیش��ده و ادامه دادن
وظایف باقیمانده برای تدوین قانون اساسی و برگزاری
همهپرسیمربوطبهآن.
سادس��اً :نهادهای اطالعرس��انی رسمی و خصوصی
و گروههای ش��رکتکننده در کنفران��س گفتوگوی
ملی فراگیر سیاستهای رس��انهای و سخنان رسانهای
س��ازندهای در پی��ش گرفته ش��ود و حمای��ت عملی
ل آی��د و راهکارهای
از سیاس��تهای کلی هم به عم�� 
گفتوگوی ملی به صورت ویژه با تمام خصوصیاتی که
دارد مورد بررس��ی قرار گیرد و باید از تمام مس��ائلی که
باعثحمایتازنزاعهایطایفهایومذهبیومنطقهایو
باعث تحریک تبعیض و خشونت میشود و روی هم رفته
باری را بر دوش دولت در جهت تحقق دولت وحدت ملی
میگذاردجلوگیریشود.
در همی��ن رابط��ه روزنامه «الش��ارع» یمن اس��امی
جانشینان احتمالی محمد باسندوه نخستوزیر کنونی
یمنرامنتشرکردهاست.

نوازشریف:

«محمد نوازشریف» نخستوزیر پاکستان در پاسخ به اصرار مخالفان
برای استعفای او ،تأکید کرد :نه از پست نخستوزیری استعفا میدهم
و نه بهطور موقت این پس��ت را ترک میکنم .براساس بیانیه مشترک
کوتاهی که بعد از پایان جلسه نخستوزیر پاکستان با رهبران احزاب
مخالف(بهغیرعمرانخانوطاهرالقادریرهبراندوحزبعمدهمخالف
دولت) صادر شد ،نوازشریف در این جلسه تأکید کرد :اجازه نخواهم داد
حاکمیتیکهبهپشتوانهاعتمادورأیمردمبهایندولتبهامانتسپرده
شده با اعمال زور و ارعاب از س��وی برخی افراد و گروهها ،چپاول شود.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که پیش��تر خواستار استعفای
کاملنوازشریفازنخستوزیریبود،چندروزیاستکهازاینخواسته
خود کمی عقبنشینی کرده و گفته اس��ت که نوازشریف حداقل باید
برای مدتی پس��ت خود را ترک کند تا تحقیقات برای راستیآزمایی و
بررسیصحتانتخاباتسالگذشتهبهدورازاعمالنفوذازسویاوانجام
شود .ازسویدیگروزیرکشورپاکستاننیزحرکتهایاخیرمخالفانرا
متفاوت از یک تظاهرات دموکراتیک دانست و گفت :حرکات و اقدامات
آنها ،شورش علیه کشور اس��ت« .چودری نثار» که روز شنبه در جلسه
مشترک مجلس نمایندگان و سنای این کشور سخن میگفت ،اظهار
داش��ت :حرکاتی که این روزها از افرادی ک��ه خود را معترض و مخالف
مینامند ،سر میزند ،به هیچوجه با قانون و دموکراسی مطابقت ندارد.
وی از نمایندگان هر دو مجلس خواست که بهعنوان نمایندگان مردم
پاکستان،بهصراحتدربارهاقداماتعمرانخانوطاهرالقادریرهبران
مخالفانوطرفدارانشانموضعبگیرندواینسوءتفاهمراکهحرکتهای
جاری مخالفان در اس�لامآباد یک حرکت دموکراتیک است ،برطرف
کنند .اینوزیرکابینهدولتنوازشریفکهازکلیدیتریناعضایکابینه
وی به شمار میرود ،گفت :هواداران عمران خان و القادری به سالح گرم،
سالحهایسردوبرندهوانواعوسایلخطرناکمسلحومجهزهستند.

عزم سیاس��ی نیاز دارد ،به آگاهی کامل از ضرورت
رسیدگی (همهجانبه) به این موضوعها ،صرف نظر از
نیازهایصرفِ داخلی،نیازدارد.

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کش��ورمان
همچنین در دیدار ب��ا دووال ،رئیس پارلمان بلژیک
آخرین وضع مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقهای
و بینالمللی را مورد گفتوگ��و و تبادلنظر قرار داد.
ظریف در این دیدار با تش��ریح سیاستهای دولت
جمهوری اس�لامی ایران مبنی بر اعت��دال ،تعامل
س��ازنده و احترام متقابل ،خاطرنش��ان ک��رد :اراده
جمهوریاسالمیایرانانجاممذاکرهوتثبیتحقوق
هس��تهای ملت ایران و رفع تحریمهای نامشروع و
غیرقانونیاست.
رئیس ش��ورای اروپ��ا دیگر میزب��ان محمدجواد
ظریف بود .ظری��ف در مذاکرات با رومپوی در زمینه
مذاکرات جاری هستهای ،پایبندی کامل طرفهای
مذاکره به تعهداتش��ان را مهم و تعیینکننده خواند
و دس��تیابی به راهحل جامع را کامال ممکن دانست
و اف��زود :همه طرفهای مذاکره باید با حساس��یت
به توافقات عمل کرده و مانع از پیچیدگی و انحراف
توافقات بهعملآمده شوند .رئیس شورای اروپا نیز در
این دیدار چالشهای پیش روی جامعه بینالملل و
همچنین اتحادیه اروپایی را تشریح کرد و با اشاره به
ابعاد متعدد مسأله تروریسم و افراطیگری ،خطرات
ناشی از آن را بسیار فراگیر خواند .وی در این مالقات
اراده کشورهای اروپایی برای رسیدن به توافق جامع
در مذاکرات جاری هستهای را یادآور شد.

رئیسجمهوريروسیهدرواکنشبهاقداماتاخیرناتو
و اتحادیه اروپا علیه این کشور هشدار داد که اگر بخواهد
میتواندظرفدوهفتهاوکراینرابهتصرفخوددربیاورد.
به گزارش رویترز ،والدیمیر پوتین در واکنش به اقدام ناتو
برای تشکیل واحد واکنش سریع برای مقابله با روسیه و
همچنینتهدیداتحادیهاروپامبنیبراعمالتحریمهای
جدید علیه مسکو ،عنوان داشت که اگر بخواهد میتواند
کییف را ظرف دو هفته اش��غال کند زیرا ارتش روسیه
توانایی تصرف اوکراین را دارد .پوتین این س��خنان را در
گفتوگو باخوزه مانوئل بارس��و رئیس پارلمان اروپا ،به
اطالع وی رسانده اس��ت .این اظهارات پوتین در جلسه
هفته گذشته رهبران کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ،به
اطالع آنها رسیده و بارسو جزییات تهدید پوتین را با آنها
در میان گذاشته و ناتو نیز اعالم کرده که میتواند ظرف
 48ساعت چهارهزار نیرو را در شرق اوکراین مستقر کند
تا از این کشور در برابر اقدامات احتمالی روسیه محافظت
کنند .همچنین والری هلتی روز دوشنبه در صفحه خود
در شبکه اجتماعی فیس بوک نوش��ت :طرف روسی از
کانالهایغیررسمیچندباراوکراینراتهدیدکردهاست
درصورتادامهحمالتارتشاوکراینبهمناطقجنوبو
شرقکشورازسالحهستهایتاکتیکیاستفادهمیکند.
مقامهای روسیه بارها نسبت به عواقب حمالت ارتش
اوکراین به مناطق مس��کونی ش��رق اوکراین و کش��تار
غیرنظامیان روستبار در این مناطق به کییف و حامیان
غربیآنهشداردادهاند.والدیمیرپوتینرئیسجمهوری
روس��یه روز جمعه در س��خنانی خطاب به کشورهای
غربی گفت :بهتر اس��ت با ما بازی نکنید ،مسکو یکی از
قدرتهایمهمهستهایدرجهاناست.
وی در س��خنانی بیس��ابقه بع��د از زم��ان جن��گ
س��رد ،ادام��ه داد :روس��یه از رویارویی گس��ترده با هر
کش��وری خود را دور نگه م��یدارد ،اما طبیعی اس��ت
که هم��واره باید آماده پاس��خ ب��ه هر رویارویی باش��د.
در این میان فدری��کا موگرینی که بهعنوان جانش��ین
کاتریناشتوندرپستریاستدستگاهسیاستخارجی
اتحادیهاروپاانتخابشدهنیزهشداردادکهگزینهنظامی

آمادگی مشروط ایاد عالوی
برای شرکت در دولت العبادی

رهبر ائتالف الوطنیه و نخس��توزیر اس��بق عراق اعالم کرد که در
صورت برآورده ش��دن خواستههای فراکس��یون وی ،در دولت حیدر
العبادی شرکت خواهد کرد .به نوش��ته روزنامه فرامنطقهای الشرق
االوس��ط ،ایاد عالوی ،رهبر ائتالف الوطنیه و نخستوزیر اسبق عراق
درکنفرانسمطبوعاتیمشترکیباعمارحکیم،رئیسمجلساعالی
اسالمی این کشور گفت :در صورتی که خواستههای فراکسیون من
برآورده ش��ود ،نقش کارآمدی در دولت حیدرالعبادی ،نخس��توزیر
مکلف عراق خواهم داش��ت .وی خواهان دولتی فراگیر شد که مورد
پذیرش تمامی عراقیها باش��د .همچنین حکی��م در این کنفرانس
مطبوعاتی گفت :ما با ائتالف الکردستانی بر سر پایان دادن به برخی
اختالفات به جز دو مسأله به توافق رسیدهایم .این دو مسأله به مناطق
مورداختالفازجملهکرکوکواوضاعپیشمرگمربوطاست.
عمارحکیمباتأکیدبراینکهمقابلهباگروه«دولتاسالمی»(داعش)از
اولویتهایدولتآتیخواهدبودازتمامیگروههایسیاسیخواستتا
نامزدهاییراکهشایستگیولیاقتکافیدارند،معرفیکنند.همچنین
انتقار عالوی ،مش��اور رس��انهای ایاد ع�لاوی اعالم ک��رد :دیدارهایی
که عالوی با فؤاد معص��وم ،رئیسجمهوری ع��راق ،ابراهیم جعفری،
رهبر ائتالف اتحاد ملی یا عمار حکیم داش��ته بسیار مهم بوده است و
ما از دولتالعبادی حمایت میکنی��م .وی درخصوص موضع ائتالف
اتحاد ملی نسبت به لیست پیشنهاداتی که ائتالف الوطنیه ارایه کرده،
گفت :موضوع ائتالف ملی موضعی خوب است و این مسأله ما را ترغیب
میکند که وارد مذاکراتی ش��ویم که احتماالً نتایج مثبتی را به دنبال
خواهد داشت .حامد المطلق ،یکی از رهبران ائتالف الوطنیه نیز اعالم
کرد :لیست پیشنهادات ما شامل پایان دادن به هرگونه شلیک خمپاره
بهسمتشهرها،منحلکردنشبهنظامیان،تقویتکارآمدیموسسات
کشور و مس��ائلی درخصوص محاکمه و مجازات و عفو عمومی است.

راهحل بحران اوکراین نیست .وی خطاب به نمایندگان
پارلمان اروپا افزود :سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا
روز گذشته در نشستی درباره اوکراین و تحریمها علیه
روس��یه رایزنی و کمیسیون اروپا پیش��نهادی را در این
خصوص ارایه کرده و بسته تحریم علیه روسیه فردا آماده
خواهدشد.
وی افزود :کمیسیون درحال رایزنی برای ارایه بستهای
قویتحریمیعلیهروسیهبهدلیلمداخلهنظامیمسکو
به ش��رق اوکراین است ،این بس��ته بخشهای دفاعی،
مالی و بانکداری و تجاری و کاالهای روسیه را هدف قرار
میدهد.موگرینییادآورشد :وضعاوکراینبهدلیلرفتار
روسیه تغییر کرده است و اتحادیه اروپا و روسیه دیگر در
موقعیتهمکارینیستند.همکاریراهبردیپایانیافته
است ،یقینا این روند به دلیل انتخاب مسکو تغییر کرده
است و ما در خاک اوکراین با مشکلی مواجه هستیم که
یکدرگیریواضحاست.
از س��وی دیگر آندراس فوک راسموسن ،دبیرکل ناتو
نیز روز گذشته اعالم کرد که ناتو در نشست هفته جاری
خود آمادگی نظامیاش را بهبود خواهد بخشید تا حضور
آشکارتری را در شرق اروپا داش��ته باشد :آندراس فوک
راسموسن دبیرکل ناتو تصریح کرد که نشست ناتو در ولز
درجهتتقویتنیروهایپاسخسریعاینسازمانوایجاد
یک قوای واکنش سریع چندهزار نفری که بتواند ظرف
چند روز برای مقابله با تهدیدات جدید مس��تقر شوند،
خواهد بود .این مسأله سبب میشود تا در زمان رویارویی
باتهدیداتدریکزماندرستنیروهاوتجهیزاتمناسب
مستقر ش��وند .راسموس��ن افزود :این به معنای حضور
آشکارتر ناتو در ش��رق اروپا تا زمانی که نیاز باشد ،است.
در این می��ان درگیریها در اوکرای��ن همچنان ادامه
دارد .خبرگزاری فرانس��ه از کییف به نقل از سخنگوی
ارتش اوکرای��ن اعالم کرد  15نی��روی نظامی اوکراینی
در 24س��اعت گذش��ته و در جریان درگیریهای شرق
این کش��ور کشته ش��دند .آندری لیس��نکو سخنگوی
ارت��ش اوکرای��ن در نشس��تی خب��ری گف��ت :در این
م��دت همچنی��ن  49نظامی دیگ��ر مجروح ش��دند.
مناط��ق
نزدیک��ی
در
درگیریه��ا
«كومسومولس��ک( ،)Komsomolskéواس��یلیوکا
( )Vassylivkaو روزدولن��ه ()Rozdolné
در جنوبش��رقی «دونتس��ک» و مهمتری��ن موض��ع
جداییطلبان،همچنانادامهدارد.
بخش رس��انهای عملیات نظامی اوکراین از مشاهده
شدن نیروهای نظامی روس��یه در این مناطق خبر داده
است .کییف و کشورهای غربی ،روسیه را به مداخله در
اوکراین و مس��تقر کردن نیروهایش در شرق این کشور
متهممیکنند.
دوسوم نمایندگان مجلس نیامدند

ناکامی دوباره لبنان در انتخاب رئیسجمهوری

همزمانبایکصدویکمینروزازخالیماندنکرسیریاستجمهوری
لبنان قرار بود روز گذشته یازدهمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب
سیزدهمین رئیسجمهوری این کشور تشکیل شود اما بیش از دوسوم
نمایندگاننیامدندتاپروندهاینانتخاباتمهمهمچنانمفتوحبماند.
به گزارش ایرنا همانطور که انتظار میرفت جلسه یازدهم مجلس
لبناناینبارهمباسد«حدنصاب»مواجهشدوتنها 57نمایندهدرصحن
پارلمان حضور یافتند .در چنین ش��رایطی «نبیه بری» رئیس مجلس
لبنان  23سپتامبر (اول مهرماه آینده) را برای برگزاری جلسه دوازدهم
پارلمان به منظور انتخاب رئیسجمهوری جدید این کش��ور تعیین و
اعالمکرد .جلساتمجلسلبنانبرایانتخابرئیسجمهوریباحضور
دوسومنمایندگان( 86نماینده)بهحدنصابمیرسدورسمیتمییابد
اما برخالف جلسه اول که برای انتخاب رئیسجمهوری به همین تعداد
رأی نیاز است ،در جلس��ات دوم به بعد باید دوسوم نمایندگان حضور
یابند اما هر نامزدی که بتواند اکثریت مطلق (نصف بهعالوه یک یعنی
 65رأی) را کسب کند ،میتواند به کاخ ریاستجمهوری (بعبدا) برود.
«پطرس حرب» عضو گروه  14مارس و وزیر ارتباطات لبنان پیش��نهاد
کرده اس��ت که برای حل این مش��کل حضور دوس��وم نمایندگان به
یکسوم تبدیل ش��ود اما این پیشنهاد تاکنون با پاسخ مثبتی از سوی
دیگر نمایندگان مجلس مواجه نش��ده اس��ت« .فادی کرم» یک عضو
دیگر گروه 14مارس با بیان اینکه این گروه همچنان از نامزدی «سمیر
جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنان��ی حمایت میکند ،گفت که اگر
طرف مقابل حاضر به معرفی نامزد خود نیست و تمایل داشته باشد ما
آمادهبرایگفتوگوومعرفییکنامزدتوافقیهستیم«.فوادالسنیوره»
رئیس فراکسیون المس��تقبل در مجلس لبنان و «جورج عدوان» عضو
فراکسیون نیروهای لبنانی در کنفرانسی خبری در مجلس امروز یک
ابتکارعملبرایحلبحرانانتخابرئیسجمهوریاعالمکردند.

اخبار جهان
داود اوغلو اعالم کرد

تسریع در روند صلح با کردها و عضویت
در اتحادیه اروپا اولویت دولت ترکیه
احمد داود اوغلو نخس��توزیر جدید ترکیه روز
دوشنبهتسریعدرحلمناقشهدولتترکیهباکردها
و فراهم کردن شرایط عضویت این کشور در اتحادیه
اروپا را از اولویت برنامهه��ای دولت خود اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،داود اوغلو هنگام تشریح برنامههای
دولت جدید خود در مجلس ترکیه گفت  :تسریع در
روند مذاکرات صلح با «پ.ک.ک» و حلوفصل سریع
مناقش��ه دولت ترکیه با کردها از یک س��و و فراهم
کردن شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال
 2023میالدیازجملهاولویتهایبرنامهدولتوی
خواهد بود .نخستوزیر جدید ترکیه که سخنانش
از شبکههای تلویزیونی این کشور بهطور مستقیم
پخش شد ،افزود :دولت جدید آنکارا با جدیت روند
صلح با کردها (مذاکرات دول��ت با عبداهلل اوجآالن
رهبر زندانی «پ.ک.ک») که نقش تعیینکنندهای
در سرنوشت سیاسی ترکیه بازی خواهد کرد ،دنبال
خواهد کرد .وی گفت :تالش دولت ترکیه در جهت
ایجاد همبستگی و دوستی میان همه اقشار مردم
کشورخواهدبود.
وزیرکشور هند:

تا زمانیکه پاکستان تروریسم را
متوقف نکند مذاکره نمیکنیم
وزیر کشور هند میگوید با همتای پاکستانیاش
در حاشیه ششمین نشس��ت وزرای کشور اتحادیه
همکاریهای منطقهای جنوب آسیا (سارک) دیدار
و گفتوگو نخواهد کرد .به گزارش ایرنا ،دفتر وزیر
کشورهنددیروزدراطالعیهایخبردادکه«راجنات
سینگ» دراجالس سارک در نپال شرکت میکند
اما دیدار دوجانبهای با «چوده��ری نثار علیخان»
نخواهد داش��ت .نشس��ت وزرای کش��ور اتحادیه
همکاریهای منطقهای جنوب آس��یا (س��ارک)
روزهای  18و 19س��پتامبر ( 27و  28شهریور) در
ش��هر کاتماندو پایتخت نپال برگزار میشود .این
درحالیس��ت که «نارندار مودی» نخستوزیر هند
اوایل خردادماه امس��ال و هنگام مراسم سوگندش
سیاس��ت خارجی خود را با دعوت از سران سارک
آغاز کرد .وزیر کشور هند تأکید کرده که همچنان
براینموضعکهگفتوگوباپاکستانهمزمانبانشر
خشونت و تروریسم نمیتواند صورت گیرد ،پایبند
اس��ت .وی تأکید کرده انجام گفتوگو با اسالمآباد
تا زمانیکه پاکستان تروریسم و خشونت را متوقف
نکند،ممکننیست.

درگیری حزباهلل با داعش
درگیریه��ای ش��دیدی دوشنبهش��ب میان
ح��زباهلل و افراد مس��لحی که گم��ان میرفت از
اعضای داعش باش��ند در اطراف منطقه عرس��ال
در شمالش��رق لبنان به وقوع پیوست .به گزارش
خبرگزاری الشرق االوسط ،بکر الحجیری ،مسئول
جریان المستقبل در عرسال اعالم کرد :در مناطق
دهوه و خربه درگیریهایی میان اعضای حزباهلل
با افراد مس��لح بهوقوع پیوس��ت و ارتش لبنان نیز
در همان حال ،پایگاههای افراد مس��لح را بمباران
کرد .وی افزود :جنگندههای س��وری نیز دست به
چندین حمله به پایگاههای افراد مسلح در مناطق
کوهس��تانی بیآبوعلف اط��راف عرس��ال زدند.
الحجیری همچنین تصریح کرد که صدای شلیک
گلولهدرداخلمنطقهعرسالنیزشنیدهشدهاست.

تبرئهاردوغان
وخانوادهاشازاتهامفساد
دفتر دادس��تانی ترکیه اعالم ک��رد :هیچ دلیل
قانونی برای تعقیب کیفری 96تن شامل پسر رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمه��وری جدید ترکیه که
در تحقیقات  25دسامبر مظنون به رشوهخواری و
فساد بودند ،وجود ندارد .به گزارش روزنامه حریت،
س��ه دادس��تان ترک در حکم منع تعقیب قانونی
که روز دوشنبه صادر ش��د ،اعالم کردند :نام بردن
از نخس��توزیر ترکیه بهعنوان رهبر یک سازمان
غیرقانونی و نامی��دن او به «نخس��توزیر وقت» در
خالصهروندتحقیقات،نشانمیدهدکسانیکهاین
تحقیقات را آماده کردند تالش داش��تند تا دولت را
با فشار برکنار کنند و آن را از انجام کامل وظایفش
بازدارند .اردوغ��ان مدت زیادی اس��ت که پیروان
فتحاهللگولن،روحانیسکوالرمستقردرآمریکارابه
ایجادیک«دولتموازی»بااستفادهازطرفدارانشدر
پلیسترکیهوقوهقضائیهمتهممیکند،اوهمچنین
مدعی است که گولن و طرفدارانش فساد و رسوایی
گستردهایراایجادکردهاند.
نوری مالکی:

عراق گورستان داعش میشود
نوریمالک��ی ک��ه واپس��ین روزه��ای دوران
نخس��توزیری خ��ود را س��پری میکن��د ،اعالم
ک��رد :ع��راق گورس��تانی ب��رای اعض��ای داعش
خواه��د ب��ود .ب��ه گ��زارش ایس��نا ،نوریمالکی
ب��ه دنب��ال آزادی آمرل��ی پ��س از  11هفت��ه
محاص��ره به این منطقه شیعهنش��ین س��فر کرد.
وی در جریان س��خنرانی خود در این ش��هر گفت:
عراق به گورستانی برای اعضای گروه داعش تبدیل
خواهد شد .نیروهای ارتش عراق با کمک نیروهای
داوطلب مردمی توانس��تند محاصره شهر آمرلی و
روستاهای اطراف آن را رفع کنند و جاده میان شهر
الطوزوالناحیهرابگشایند.
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