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اخبار دیپلماسی
رئیس جمهوری:

درمذاکراتهستهایکامالجدیهستیم

رئیسجمه��وری ب��ا تأکید بر اینک��ه جمهوری
اس�لامی ایران در زمینه مذاکرات هس��تهای کامال
جدی اس��ت ،گف��ت :امیدواریم طرفه��ای ما هم
در این مذاکرات جدی باش��ند تا بتوانی��م در زمان
باقیمان��ده به تواف��ق جامع دس��ت پی��دا کنیم و
امیدوارم کلمه تحریم از روابط جهانی حذف ش��ود.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��ت جمهوری،
حجتاالسالموالمس��لمین «حس��ن روحانی» در
دیدار معاون نخس��توزیر و وزیر امورخارجه کشور
اسلواکی با بیان اینکه در زمینه مسائل بینالمللی
هم موضوعات فراوان��ی وجود دارد ک��ه میتوان در
آن زمینهه��ا با یکدیگ��ر رایزنی و هم��کاری کنیم،
اظهار داش��ت :اگر چه اس��لواکی عضو  5+1نیست
ولی عضو اتحادیه اروپا اس��ت و میتواند در به نتیجه
رسیدن مذاکرات هستهای و توافق جامع موثر باشد.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی
ایران در زمینه مذاکرات هستهای کامال جدی است،
گفت :امیدواریم طرفهای م��ا هم در این مذاکرات
جدی باش��ند تا بتوانیم در زمان باقیمانده به توافق
جامع دس��ت پیدا کنیم و امی��دوارم کلمه تحریم از
روابط جهانی حذف ش��ود مخصوص��ا تحریمهای
کوری که مواد غذایی ،دارویی و تجهیزات پزش��کی
مردم را تحتتأثیر قرار میدهد .روحانی تأکید کرد:
معتقدیم که خاورمیان��ه باید عاری از س�لاحهای
کشتارجمعیبهویژهسالحهستهایباشدواینطرح
را سالهاست که به سازمان ملل ارایه دادهایم .میرو
سلووکجکک ،معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه
اسلواکی نیز با اش��اره به مذاکرات هستهای ایران با
 ،5+1از رسیدن به راهحل برد  -برد اظهار امیدواری
کرد و گفت :مذاکرات هس��تهای سخت و حساس
است ولی امیدواریم به راهحل برد  -برد برسد و همه
بتوانندازآنسودببرند.
کاخ سفید:

اوباما و روحانی در نیویورک
دیدار نمیکنند
کاخ س��فید اعالم کرد :رئیسجمهوری آمریکا با
حسن روحانی و والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه در نیویورک دیدار نخواهد داشت .به گزارش
ایس��نا ،کاخ سفید روز سهش��نبه اعالم کرد :باراک
اوبام��ا در اجالس مجم��ع عمومی س��ازمان ملل
با رؤس��ای جمهور ایران و روس��یه دی��دار نخواهد
داش��ت .پس از گفتوگ��وی تلفنی ب��اراک اوباما
رئیسجمهوری آمریکا و حس��ن روحانی همتای
ایرانیاش پ��س از اجالس س��االنه مجمع عمومی
سازمان ملل در 2013گمانهزنیها در مورد احتمال
دیدار این دو مقام ارشد آمریکا و ایران افزایش یافته
است .جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید دراینباره
گفت:تاآنجاییکهمنمیدانمدیدارباحسنروحانی
و پوتین رؤس��ای جمهوری ایران و روسیه در برنامه
هفته آینده اوباما در اجالس مجمع عمومی سازمان
مللنیست.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

صداقت ،شرط موفقیت
مذاکرات هستهای است
رئی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام،
صداقت را ش��رط موفقی��ت مذاکرات هس��تهای
ایران و  5+1دانس��ت و گفت :احتمال دسترس��ی
ایران به س�لاح هس��تهای بهانه قدرتهای جهانی
برای کارش��کنی در مذاکرات است .به گزارش ایرنا،
آیتاهلل «اکبرهاشمیرفسنجانی» در دیدار معاون
نخس��توزیر و وزیر ام��ور خارجه و ام��ور اروپایی
جمهوری اسلواکی درباره مذاکرات هستهای ایران
و 5+1اظهارداشت :با تحلیل مجموع اتفاقات بهویژه
در دوره جدید ،ایران در اه��داف طرفهای مذاکره
تردید دارد ،چرا که راهحل این مس��أله مذاکره است
و تشدید تحریمها در میانه راه مذاکرات ،هیچ توجیه
سیاس��ی ندارد .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،راس��تی آزمایی را یک��ی از اه��داف ایران در
مذاکرات دانست و گفت :آنها به تعهدات خویش در
قبال تحریمها عمل نکردند و انتظ��ار دارند ایران در
مسائلیکههیچتعهدیندارد،کوتاهبیاید.
آمانو:

تحقیقات آژانس میتواند
 15ماهه پایان یابد
مدی��رکل آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی گفت:
تحقیقات آژان��س در مورد فعالیتهای هس��تهای
ایران یک پروسه بدون پایان نخواهد بود .به گزارش
رویترز،یوکیوآمانومدیرکلآژانسبینالمللیانرژی
اتمی پس از نشست آغازین ش��ورای حکام در یک
کنفرانس خبری با اشاره به چارچوب همکاریهای
ایران و آژانس ،اظهار کرد :الزم اس��ت ک��ه ایران تا
حد ممکن شفاف باشد تا بتواند نگرانیها را در مورد
برنامه هس��تهایاش برطرف کند .مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اف��زود :در صورت همکاری
ایران ب��ا آژانس تحقیق��ات در م��ورد فعالیتهای
هستهای این کشور میتواند در طول یک چارچوب
زمانی معقول انجام شود و این یک پروسه بدون پایان
نخواهد بود .آمانو یادآور شد :این پروسه میتواند در
طول15ماهیاکمتربهپایانبرسد.

ظریف به نیویورک پرواز كرد

آغازحساسترین دور مذاکرات هستهای از امروز
ش�هروند| مذاکرات حس��اس هس��تهای میان
ایران و گروه  5+1از امروز در نیویورک آغاز میش��ود.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه بامداد دیروز
در صدر هیاتی از دیپلماته��ای حرفهای جمهوری
اس�لامی ایران عازم نیویورک ش��د تا پس از آرامش
مرداد ماه ،هفتمین دور مذاکرات جامع هس��تهای با
گروه  5+1را در روزهای پایانی شهریور ماه از سرگیرد.
این دور از مذاکرات هستهای از نظر برخی کارشناسان
از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است .تا آنجا که
مجیدتختروانچی،مذاکرهکنندههستهایکشورمان
در سخنانی که سه روز پیش بیان شد ،تصریح کرد که
در این دور از مذاکرات روشن خواهد شد که آیا طرفین
میتوانندتاچهارمآذربهتوافقدستیابندیاخیر.
مذاکرات نیویورک که در حاشیه شصت و نهمین
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با
ناهار کاری ظریف با کاترین اشتون مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا برگزار میشود ،مذاکراتی مهم و
سرنوشتساز پس از مذاکرات وین  6به شمار میرود
که طرفین به دلیل اختالفات بس��یار جدی و اساسی
نتوانس��تند به توافق جامع هستهای دس��ت یابند و
مذاکرات را به مدت 4ماه تمدید کردند.
«وندی ش��رمن» مذاکرهکننده هس��تهای آمریکا
در گ��روه  5+1در دی��دار با س��فرای خارجی حاضر
در واش��نگتن به آنان پیام داده است که تهران باید از
آخرین فرصت برای توافق هس��تهای استفاده کند؛
این درحالی است که دیپلماتها و مقامات جمهوری
اسالمی ایران میگویند این ایاالت متحده آمریکاست
که باید از فرصت باقیمانده ت��ا  24نوامبر (چهارم آذر
ماه)بهخوبیاستفادهکند.
میزان و ظرفیت غنیس��ازی اورانی��وم ایران یکی
از اختالفات اساس��ی با طرف مقابل است .اختالف بر
سر این موضوع و تعداد سانتریفیوژها در ششمین دور
مذاکرات جامع هستهای بهحدی بود که رهبر معظم
انقالب اسالمی همزمان با این مذاکرات به صراحت از
نیاز صنعتی کشور طی سالهای آینده به «190هزار
سوغنیسازیاورانیوم»سخنگفتند.
غربیه��ا بهوی��ژه آمریکا ک��ه در تواف��ق اولیه ژنو
پذیرفتهاند جمهوری اس�لامی ایران به غنیس��ازی
اورانی��وم 5درصد خود ادامه دهد اکنون در تالش��ند
تهران را برای تأمین نیازهای آینده خود به داش��تن
تعداد کمی از سانتریفیوژها وادار کنند؛ خواستهای که

تاکنونتیممذاکرهکنندهکشورمانبراساسواقعیات
و نیازهای آینده برای تأمین س��وخت نیروگاه اتمی
بوشهر و اراک آن را نپذیرفته و زیر بار آن نرفتهاند.
آمریکاییه��ا همچنی��ن مدتهاس��ت که بحث
انحرافی و  Break Outیا همان نقطه گریز و خروج
از ان .پی .تی را مطرح میکنند و براساس تحلیلهای
مراکز تحقیقاتی خ��ود ،این زم��ان را تاکنون و طی
سالهایاخیرازچندماهوچندسالتخمینزدهوحاال
مدعیاندکهبرایناساس،تعدادسانتریفیوژهایایران
باید کم و عدد دلخواه آنان باشد درحالیکه این بحث
از اساس «بی پایه» بوده و تهران بهرغم همه فشارها و
زورگوییهای غرب در سالهای اخیر ،همچنان عضو
متعهد و پایبند معاهده ان .پ��ی .تی بوده و اکنون نیز
براساس توافقات صورت گرفته در برخی موارد حتی
فراتر از این معاهده و موافقتنامه پادمان(بازرس��یها
و نظارتها) عمل کرده اس��ت .تاسیسات غنیسازی
فردو و غیرقابل نفوذ بودن آن ،نحوه نظارتهای آژانس
بینالمللیانرژیاتمی،موضوع(PMDابعاداحتمالی
نظامی) ازجمله موضوعات مطالعات ادعایی ،نحوه لغو
کاملتحریمهاعلیهایران،موضوعاتتحقیقوتوسعه
و دوره زمانی توافق نهایی نیز از دیگر موارد اختالفی با
 5+1است .البته رآکتور آب سنگین اراک هم از موارد
اختالفی بوده اما به گفته مس��ئوالن و کارشناسان با
تالشهایمتخصصانسازمانانرژیاتمیکشورمان،

فرمولهایی برای رفع نگرانی غرب در مورد این رآکتور
آب سنگین طراحی ش��ده و میتوان گفت که در این
زمینهپیشرفتهاییحاصلشدهاست.
گفت و گوهای دوجانبه ای��ران با اعضای گروه 5+1
پس از مذاکرات وین  6و قب��ل از مذاکرات نیویورک،
در بروکسل ،ژنو ،وین ،پاریس ،مسکو و دوشنبه گرچه
به درک مواضع طرفین کمک ک��رده و مفید بوده اما
اختالفاتیادشدههمچنانپابرجاست.
درخواستآمریکاازایران
برایکاهشظرفیتغنیسازی
درس��ت یک روز پیش از آغ��از مذاک��رات ،وندی
شرمن ،معاون وزیر امورخارجه آمریکا و مذاکرهکننده
هستهای این کشور در سخنانی از ایران خواسته است
تا با کاهش محسوس ظرفیت غنیسازیاش موافقت
کند .ش��رمن عنوان کرد که تنها دراین صورت است
که میتوان به حصول توافق نهایی امیدوار بود .شرمن
گفت :دس��تیابی به توافق نهایی تا زمان��ی که ایران
ظرفیت غنیسازیاش را کاهش ندهد ممکن نخواهد
بود .پیام ش��رمن به ایران درحالی مطرح شده است
که ایران و گ��روه  5+1قرار اس��ت اواخر هفته جاری
در حاشیه اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل در
نیویورک ب��ا یکدیگر دی��دار کنند و ب��ه رایزنیهای
خود درخص��وص فعالیتهای هس��تهای ایران و لغو
تحریمهای بینالمللی علیه این کش��ور ادامه دهند.

همچنین یک مقام ارشد عضو گروه  5+1به المانیتور
گفت :ما خیلی خوشبین نیس��تیم چون بسیاری از
اختالفات هن��وز به قوت خود باقی اس��ت .وی افزود:
اساساختالفاتبرسرتعدادسانتریفیوژهااست .گروه
 3+3معتقد است که ایران باید تنها تعداد محدودی
سانتریفیوژ داشته باشد اما ایرانیها در مورد ظرفیتی
بیش��تر از این صحبت میکنند .از ای��نرو حل این
اختالف بسیار سخت است .انگلیس نیز با درخواستی
مش��ابه با درخواس��ت آمریکا از ایران خواس��ت که
درخصوصظرفیتغنیسازیاشانعطافبیشتریاز
خود نشان دهد .سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد
طی سخنانی بر تعهد این کش��ور در ادامه مذاکرات و
یافتن راهحل مسالمتآمیز در این زمینه تأکید کرد.
«مایکل تتهم» ،سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد
طی سخنانی در جمع اعضای کمیته  1737شورای
امنیتسازمانمللمتحددرزمینهموضوعهستهایو
تحریم ایران اعالم داشت :پیشرفتهایی در این زمینه
رخ داده و ما معتقدیم که توافق امکانپذیر است اما این
ایران است که باید از خود انعطاف بیشتری در زمینه
ابعاد برنامههای هستهای بهویژه در مورد غنیسازی
نشاندهد.
احتمالدیداروزرایامورخارجهدرنیویورک
نظر به حس��اس ب��ودن ای��ن دور از مذاک��رات در
نیویورک ،احتمال دیدار وزی��ران امورخارجه ایران و
کشورهای  5+1نیز دور از انتظار نیست .البته معاون
وزیر خارجه روسیه میگوید که دیدار وزرای خارجه
ای��ران و  5+1در نیوی��ورک تنها در صورت��ی برگزار
میشودکهمذاکراتسطوحپایینترموفقباشند.
س��رگئی ریابکوف ،اف��زود« :احتمال م��یرود که
نشس��ت وزرای  5+1ب��ا وزیر خارجه ای��ران ضروری
باش��د .دالیلی برای تماسها در این شکل و ساختار
وج��ود دارد .این مذاکرات بس��تگی ب��ه دور جدید
مذاکرات هستهای بین مدیران سیاسی ایران و 5+1
در نیویورک در تاریخ ۱۸تا ۲۲سپتامبر دارد .ریابکوف
تأکید کرد :فکر میکنم که اگر این مذاکرات نتایجی
داش��ته باش��د ،انتظارها در مورد بهبود روابط تهران
واشنگتن افزایش یابد ،اما با توجه به حساسیتهای
سیاسی ،مذاکرات هستهای و مداخله آمریکا در عراق
و سوریه پیشبینیها در مورد هرگونه برقراری رابطه
مستقیم میان اوباما و روحانی در نیویورک را تضعیف
کردهاست.

غیبت ایران ،دردسر ائتالف آمریکا علیه داعش
وزیران خارجه انگلیس و آمریکا خواستار همکاری و رایزنی با ایران برای مبارزه با داعش شدند

بیمیلی ایران به همکاری با ائتالف مبارزه با داعش
که به رهبری آمریکا ش��کل گرفته اس��ت ،دستیابی
این ائت�لاف به اهدافش را با ابهام مواجه کرده اس��ت.
روز گذش��ته جان ک��ری وزیر امورخارج��ه آمریکا و
فیلیپهاموند ،همتای انگلیس��یاش در س��خنانی
جداگانه خواهان همکاری ایران برای مبارزه با داعش
شدند.
از س��وی دیگر ،روز گذش��ته روزنامه دست راستی
وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به عدم حضور
ایران در نشس��تی که روز دوش��نبه به بهانه مبارزه با
داعش در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد ،نوشته
است که این کنفرانس پیشرفتی در زمینه موضوعات
کلیدی نداش��ته و تالش آمریکا برای ائتالفس��ازی
با مانع مواجه ش��ده اس��ت .در ابتدای ای��ن گزارش
آمده اس��ت« :روز دوشنبه اختالف بر س��ر اینکه آیا
همسایههای عراق – بهخصوص ایران و سوریه – باید
در حمالت نظامی برای نابود کردن «داعش» ،ایفای
نقش کنند یا نه ،تالشهای ایاالت متحده برای ایجاد
یکائتالفنظامیبزرگعلیهاینگروهرابامانعمواجه
کرد».
این گزارش با اش��اره به بیانیه پایانی نشست که در
آن بر حمایت از عراق در مبارزه با داعش اش��اره شده،
نوشته است« :اما این نشست نتوانست در زمینه هدف
کلیدی یعنی متقاعد کردن متحدان منطقهای نظیر
ترکیه و عربس��تان به مش��ارکت در عملیات نظامی،
پیشرفتی داشته باش��د .همچنین طرحهای ایاالت

متحده برای گسترش دامنه حمالت هوایی به مواضع
داعش در س��وریه بدون هماهنگی با دمشق و تهران،
با انتقاد شدید روس��یه مواجه ش��د ».به نوشته وال
استریت ژورنال ،عدم دعوت از ایران به نشست پاریس،
مایه مش��اجره دیپلماتهای حاضر در این نشس��ت
بوده اس��ت« .ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق با
بیان اینکه ایران میتوانست «حمایت قابل توجهی»
برای مبارزه با داعش ارایه کند ،در این مورد گفت« :ما
تأکید کرده بودیم که ایران هم اینجا باشد .از غیبت
آنهامتاسفیم».
تمامی این مش��کالت درحالی برای ائتالف مبارزه
با داعش به وجود آمده اس��ت که رهبر معظم انقالب
روز دوشنبه پس از مرخص ش��دن از بیمارستان در
گفتوگوییصراحتااعالمکردندکهایرانهیچتمایلی
ندارد که به این ائت�لاف بپیوندد .رهبر معظم انقالب
در ادامه با اش��اره به درخواستهایی که آمریکاییها
برای کمک ایران به آمریکا در مبارزه با داعش مطرح
کردهبودند،تأکیدکردندکهایشانباایندرخواستها
مخالفت کرده اس��ت .اما به نظر میرس��د که آمریکا
همچنان تمایل دارد تا پای ایران را به ماجرای مبهم
ائتالف مبارزه با داعش باز کند .چه اینکه روز گذشته
وزیر امور خارجه آمریکا گفت :آمریکا هنوز آماده است
تا با ایران در مورد بحران عراق و سوریه گفتوگو کند.
به گ��زارش نیویورک تایمز ،جان ک��ری ،وزیر امور
خارجه آمریکا که پیش از این ب��ه صراحت با حضور
ایران در ائت�لاف بینالمللی مبارزه با داعش مخالفت

هشدار سازمان ملل در مورد رعایت قوانین جنگی در مبارزه با داعش
بهرغ��م آنک��ه گروه��ک تروریس��تی داعش به
هیچ قانونی پایبند نیس��ت ،کارشناسان سازمان
ملل در ارتب��اط با س��وریه به ائتالف موس��وم به
کشورهای بهاصطالح ضد داعش هشدار دادند تا
در مبارزه با عناصر این گروه تروریس��تی «قوانین
جنگی» را رعایت کنند و ب��رای محافظت از جان
غیرنظامیان ،از هیچ اقدام ممکنی دریغ نکنند .به
گزارش ایرنا ،کارشناسان سازمان ملل گفتند که
عناصر گروهک داعش مرتکب قتل عام گروههای
مذهبی و قومی و آزار و اذیت زنان شدهاند.
پائول��و پینه��رو رئی��س کمیس��یون تحقیقات
س��ازمان مل��ل در ش��ورای حق��وق بش��ر ای��ن
س��ازمان اظه��ار داش��ت :درحالیک��ه اق��دام
نظامی ب��ه مواضع داعش بس��یار محتمل به نظر
میرس��د ،به هم��ه طرفها ی��ادآور میش��ویم
ک��ه بای��د ب��ه قوانی��ن جنگ��ی پایبند باش��ند.
وی اف��زود :همه طرفه��ا موظفن��د تالشهای

جدی را ب��رای محافظ��ت از ج��ان غیرنظامیان
بهکار گیرند .به موجب مقررات جنگی قیدش��ده
در کنوانس��یونهای ژنو ،طرفه��ای جنگ باید
بین اهداف نظام��ی و غیرنظامی همچون مدارس
و بیمارس��تانها فرق قایل ش��وند و عملیات خود
را متناس��ب با تهدیده��ای واقعی انج��ام دهند.
واش��نگتن از هفته گذش��ته وعده داد که درصدد
تشکیل ائتالفی برای مبارزه با گروه داعش برآمده
است.
فرانس��ه روز دوش��نبه جته��ای خ��ود را برای
ماموریت تجسس��ی به عراق اعزام ک��رد ،تا اولین
متحد پیوس��تن به کارزار هوایی در این کشور به
سرکردگی آمریکا باشد .پینهرو در ادامه سخنان
خود اظهار داش��ت که عناصر داعش در س��وریه
بهطور وحشیانه و علنا غیرنظامیان را اعدام کرده و
همچنین نیروهای مخالف دولت و سربازان ارتش
را طی دو ماه گذشته به اسارت گرفتهاند.

کرده بود روز سهش��نبه گفت که دولت ب��اراک اوباما
خواهان حفظ کان��ال ارتباطی با ایران اس��ت و هنوز
آماده است تا با ایران در مورد عراق و سوریه رایزنی کند.
وزیر امور خارج��ه آمریکا همچنین اذعان کرد :من با
پیوستن ایران به این ائتالف مخالف بودم اما این بدین
معنی نیس��ت که با رایزنی با ایران برای یافتن یک راه
حلمناسبدرعراقمخالفیم.
جانکری تأکید ک��رد :آمریکا هنوز آماده اس��ت
تا با ایرانیها در مورد عراق و س��وریه شاید در حاشیه
مذاکراتهستهای ایرانکه قرار است روزپنجشنبه در
نیویورک از سر گرفته شود گفتوگو کند .وی تصریح
کرد :اگر ایرانیها تحت شرایطی خاص و یا در صورت
انجامیکتغییر،خواستارپیوستنبهاینائتالفباشند
عدمدعوتآنهابهاینکنفرانسبدینمعنینیستکه
مامخالفرایزنیباآنهاهستیم.
پس از آنکه دولت اسالمی عراق و شام بخشهایی
از عراق را به تصرف خود درآورد برخی تحلیلگران بر
این باور بودند که تهران و واشنگتن ممکن است برای
حل بحران عراق ،سوریه و خاورمیانه اختالفات خود
را کمتر کنن��د .اما به دالیل مختلفی این ش��کافها
برطرف نشد .یکی از این دالیل آن است که جان کری
برای جذب حمایت بینالمللی برای حمله به عراق به
سمت کشورهای س��نی عرب روی گرداند که هنوز
اختالفات زیادی با ایران دارند .ملک عبداهلل پادش��اه
عربس��تان و مقامات بلندپای ه امارات متحده عربی به
وضوح تعیی��ن کردند که در صورت حض��ور ایران در

کنفران��س پاریس از این ائتالف خارج خواهند ش��د.
بنابراین زمانی که فرانس��ه با اذعان به قدرت ایران در
منطقه برای دعوت این کش��ور به کنفرانس پاریس
اعالم آمادگی کرد با مخالفت شدید وزیر امور خارجه
آمری��کا روبهرو ش��د .به نظر میرس��د ک��ه برخی از
کشورهای ائتالف تازه متوجه نقش کلیدی ایران در
مبارزه با تروریسم منطقهای و داعش شدهاند .چراکه
پس از جان کری ،روز گذشته وزیر خارجه انگلیس نیز
در سخنانی از ایران درخواست کرد تا برای همکاری با
ائتالفعلیهداعش،اقدامکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،فیلیپهاموند ،وزیر
امورخارجه انگلیس پس از برگزاری کنفرانس پاریس
که روز دوشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران ،گفت:
همیشه غیرمحتمل بوده است که ایران به یک عضو
کامل در این ائتالف تبدیل ش��ود اما من فکر میکنم
ما هنوز باید امیدوار باش��یم که ایران ب��ه این ائتالف
بپیوندد .وزیر امورخارجه انگلیس از ایران خواست تا
به این ائتالف بینالمللی بپیوندد اگرچه تهران به این
کنفرانس دعوت نش��ده بود.هاموند همچنین افزود:
من امیدوارم ک��ه ایران با طرحهایی ک��ه این ائتالف
قرار است انجام دهد همکاری کند اگرچه بهطور فعال
بخشیازاینائتالفنیست.
از س��خنان مقامات آمریکایی و انگلیسی اینگونه
برمیآید ک��ه اگرچه آنها خواهان پیوس��تن ایران به
ائتالفمبارزهباداعشنیستنداماخواهاناینهستند
کهایرانبهصورتجداگانهبااینائتالفهمکاریکند.

درگیریهای شمال یمن  22کشته برجاگذاشت
مناب��ع محل��ی و قبای��ل یم��ن گفتن��د :در
درگیریهای روزهای دوش��نبه و سهشنبه میان
هواداران گ��روه «انصاراهلل» و اف��راد قبایل متحد
دولت مرکزی در شمال یمن 22،تن کشته شدند.
به گزارش رویترز از صنعا ،تلف��ات درگیریهای
استان الجوف یمن در شمال شرق صنعا پایتخت،
 15جنگجوی مخالف دول��ت و  7تن از افراد یک
قبیلهبودهاست.
این منابع افزودن��د :در درگی��ری جداگانهای
ک��ه روز سهش��نبه در جنوب غرب��ی صنعا میان
هواداران گ��روه انصاراهلل و ش��بهنظامیان قبایل
طرفدار دولت رخ داد ،نیز  4تن کشته شدند .این
درگیریها س��بب بیثباتی بیش��تر در کشوری
شده که با شماری از تهدیدها ازجمله جنبشهای
جداییخواهانه در جنوب و گس��ترش ش��ورش
تروریستهایالقاعدهدستوپنجهنرممیکند.
درگی��ری می��ان اعضای گ��روه انص��اراهلل که

متش��کل از حوثیها و افراد قبایل اس��ت در ماه
س��پتامبر در پی برگزاری چن��د هفته تظاهرات
ضددولتی در صنع��ا اوج گرفت .تظاهرکنندگان
به فس��اد دولت��ی در این کش��ور فقی��ر واقع در
جن��وب ش��بهجزیره عرب��ی اعت��راض دارن��د.
گروه انصاراهلل روز دوش��نبه اعالم ک��رد :به علت
دخالتهای خارجی در مذاک��رات با دولت یمن
به منظور یافتن راه حلی برای نارضایتی حوثیها،
مشارکت خود را در این گفتوگوها به حال تعلیق
درآورده است.
هدف از این مذاک��رات پای��ان دادن به بحران
ناش��ی از تظاهرات خونین در صنعاس��ت که در
آن تظاهرکنندگان با بستن جاده اصلی فرودگاه
صنعا و برگزاری تحصن در مقابل ساختمانهای
وزارتخانهها،برایبرکناریدولتوپرداختدوباره
یارانههای مواد سوختی که در ماه جوالی حذف
شد،تالشمیکردند.
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اخبار جهان
اروپا و آمریکا:

انتخابات کریمه را
به رسمیت نمیشناسیم
کاترین اشتون ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا تأکید کرد که اتحادیه اروپا انتخابات جمهوری
کریمهوشهرسواستوپلرابهرسمیتنمیشناسد.به
گزارش خبرگزاری ایتارتاس ،اشتون در روز گذشته
با انتش��ار بیانی��های تصریح کرد ک��ه «درخصوص
گزارشهای مربوط به انتخاب��ات محلی در کریمه
و سواس��توپل ،ما این نکته را یادآوری میکنیم که
اتحادیه اروپا چارچ��وب قانونی و مش��روعیت این
انتخابات را به رسمیت نمیشناس��د ».ماریهارف،
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا نی��ز در اظهاراتی
گف��ت :آمری��کا انتخاب��ات  14س��پتامبر محلی و
منطقهای در کریمه و نتایج آ ن را قانونی و رس��می
نمیداند.هارف در ادامه گفت :واشنگتن به محکوم
کردن اق��دام غاصبانه روس��یه در تج��اوز به خاک
اوکراین و الحاقبخش��ی از خاک این کشور به خود
ادامه میدهد .به نظر میرس��د حزب حاکم روسیه
با عنوان «روس��یه متحد» در انتخابات روز یکشنبه
قاطعانهپیروزشدهاست.

استقبال ترکیه
از رهبران اخوانالمسلمین
ترکیه از اعضای ارشد اخوانالمسلمین که تحت
فشار دولت قطر و سایر کشورهای عربی خلیج فارس
خاک این کشور را ترک کردند ،استقبال میکند .به
گزارش ایسنا ،ش��بکه تلویزیونی «ترکیش» به نقل
از رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری این کش��ور
اعالم کرد« :از اعضای ارش��د اخوانالمسلمین برای
آمدن به ترکیه در صورت تمایل ،استقبال میشود».
قطر و ترکیه تنها کشورهای منطقه بودند که پس از
سرنگونی محمد مرسی توسط نظامیان در مصر طی
س��ال گذش��ته و در پی اعتراضهای گسترده علیه
مرس��ی از جنبش اخوانالمسلمین حمایت کردند.
عربستان س��عودی ،امارات و سایر کشورهای عربی
یمیلیارددالری
درخلیجفارس،درمقابل،باکمکها 
خود از دولت جدید و حاکمان جدید در مصر حمایت
میکنند .آنها جنبش اخوانالمسلمین را تهدیدی
برایحکومتخودمیدانند.دولتمصرهمچنیناین
جنبشرایکجنبشتروریستیاعالمکردهاست.

نخستین حمله هوایی ائتالف مقابله
با داعش
جنگندههای آمریکایی برای اولین بار مواضع
داعش در نزدیکی بغداد را مورد هدف قرار دادند.
منابع عراقی از حمالت جنگندههای آمریکایی
به مواضع داعش در نزدیکی بغ��داد خبر دادند.
روز گذش��ته همچنین حمالت دیگری توسط
این جنگندهها به مواضع داعش در شمال عراق
و نزدیکی منطقه کوهس��تانی س��نجار صورت
گرفت .فرمانده��ی مرکزی آمری��کا اعالم کرد
که جنگندههای آمریکایی حمالت هوایی را به
پایگاه داعش در جنوب غرب بغداد انجام دادند
که این حمله در راس��تای کمک به ارتش عراق
در مقابله با افراد مسلح داعش صورت میگیرد.
بهگزارشمنابع،اینحملهآمریکابهعنواناولین
اقدام در چارچوب ائتالفی اس��ت که واشنگتن
در تالش برای تشکیل آن جهت مقابله با گروه
داعشاست.

هشدار کامرون به مردم اسکاتلند
نخس��توزیر انگلی��س در آس��تانه رفراندوم
اس��تقالل اس��کاتلند با لحن��ی تن��د گفت که
ی از انگلیس رأی
اس��کاتلندیها یا باید به جدای 
منفی بدهند یا با تبعات شوم و مهلک آن روبهرو
شوند .به گزارش ایس��نا ،نخستوزیر انگلیس در
س��فر به اسکاتلند که ممکن اس��ت آخرین سفر
وی به این منطقه پیش از رفراندوم روز پنجشنبه
باش��د ،قول داد در صورتی که اس��کاتلندیها با
جدای��ی از انگلی��س مخالفت کنن��د ،اختیارات
بیش��تری به آنها بدهد .وی گفت :سر ،قلب و روح
ما میخواهد که ش��ما با ما بمانید .استقالل یک
جدایی آزمایشی نیست بلکه یک طالق دردناک
خواهد بود .در آن صورت هیچ راه بازگشتی وجود
نخواهدداشت.

اعالمنامزدهاینخستوزیرعراق
برایتصدیوزارتخانههایکشورودفاع
حیدر العبادی نخستوزیر جدید عراق قصد
دارد که جابر الجابری و ریاض غریب را به ترتیب
بهعنوان وزیران دفاع و کشور عراق معرفی کند.
به گزارش آسوش��یتدپرس از بغداد ،حس��ین
المالکی و حمد س��عدون نماین��دگان مجلس
عراق روز سهش��نبه گفتند که العبادی تصمیم
خود را درباره پستهای باقیمانده هیأت دولت
عراق ازجمله وزیران کشور و دفاع که از اهمیت
زیادی برخوردار بوده ،گرفته است.
این نمایندگان که عض��و ائتالف دولت قانون
به رهبری العبادی هس��تند ،افزودند :الجابری
نماینده س��نی بهعن��وان وزیر دف��اع و غریب
نماینده شیعه عضو ائتالف دولت قانون بهعنوان
وزیر کش��ور معرفی خواهند ش��د .به گفته این
نمایندگان ،با وجود روبهروشدن انتخاب غریب
با مخالفت بهویژه از سوی گردانهای بدر ،این
تصمیم نهایی اس��ت .مجلس عراق در نشست
روز  8سپتامبر ( 17ش��هریور) با تأیید اعضای
هیأت دولت معرفیشده العبادی ،وی را بهطور
رسمی بهعنوان نخستوزیر به جانشینی نوری
المالکی برگزید.

