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اخبار دیپلماسی
امیرعبداللهیان:

رفتار عربستان بدون واکنش نمیماند

معاون عرب��ی و آفریق��ای وزارت خارجه ایران
با بیان اینکه رفت��ار ری��اض در محاصره یمن و
ممانعت از ارسال کمکهای انساندوستانه بدون
واکنش نمیماند ،تصریح ک��رد :ریاض حق ندارد
ب��رای دیگ��ران در منطقه تعیی��ن تکلیف کند.
حس��ین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای
وزارت خارجه ای��ران در گفتوگو با ف��ارس ،در
واکن��ش به اقدامات عربس��تان در قب��ال یمن و
ممانعت از ارس��ال کمکهای انساندوس��تانه به
مردم این کش��ور گفت :رفتار ریاض در محاصره
یمن و ممانعت از ارسال کمکهای انساندوستانه
بدون واکنش نخواهد ماند .وی با ذکر این نکته که
همه گزینهها برای کمک به مردم یمن و ارس��ال
فوریکمکهایانساندوستانهوانتقالمجروحان
مورد توجه ماس��ت ،تصریح کرد :عربستان حق
ندارد برای دیگ��ران در منطق��ه تعیین تکلیف
کند .امیرعبداللهیان ادام��ه داد :مداخله نظامی
عربس��تان در بحرین آن ش��د که عالوه بر صدها
کش��ته ،مجروح و زندانی ،بین م��ردم و حکومت
فاصله عمیق و بحران بیثباتی در این کشور ایجاد
ش��ود که متاس��فانه تا به امروز ادامه دارد .معاون
وزیر خارجه گفت :اکنون نیز نتیجه تداوم تجاوز
س��عودی به یمن چیزی جز ناامنی عربس��تان و
منطقهمشترکمانخواهدبود.

رئیسجمه��وری آمری��کا گفت :ت��ا زمانی که
جیس��ون رضاییان خبرنگار واشنگتنپست آزاد
نشود دست از تالش برنخواهیم داشت .به گزارش
ایسنا ،باراک اوباما رئیسجمهوری در ضیافت شام
انجمن خبرنگاران کاخس��فید که برادر جیسون
رضاییان نی��ز در آن حضور داش��ت ،گفت :من به
برادر وی ش��خصاً گفت��هام تا زمانی ک��ه وی را در
امنیت کامل به خانه بازنگردانیم دس��ت از تالش
برنخواهیم داش��ت .رئیسجمهوری آمریکا ادامه
داد :این خبرنگار واشنگتنپس��ت  9ماه است که
در ایران در بازداشت به س��ر میبرد و ما همواره به
یاد خبرنگارانی که در سراسر دنیا بازداشت شدهاند
هستیمکهجیسونرضاییانیکیازآنهاست.
جیس��ون رضایی��ان خبرن��گار روزنام��ه
ن سال گذش��ته به همراه
واشنگتنپست تابستا 
همسرش در تهران بازداشت شد .همسر رضاییان
مدتی بعد در پی رفع اتهاماتش از زندان آزاد ش��د
اما رضاییان هنوز در بازداشت به سر میبرد .هفته
گذشته جمعی از قانونگذاران آمریکا از دولت این
کشور خواس��تند تا حصول یک توافق هستهای با
ایرانرامنوطبهآزادیاینخبرنگارواشنگتنپست
کند .اما سخنگوی کاخ س��فید در واکنش به این
درخواس��ت گفت که ما مذاکرات هس��تهای را به
موضوعاتدیگرارتباطنمیدهیمهرچندخواستار
آزادی وی هستیم .وکیل مدافع جیسون رضاییان،
چندیپیشدرگفتوگوبارسانههایداخلیگفت
که وی از سوی دادستانی تهران به جاسوسی و سه
جرمدیگرمرتبطباآنمتهمشدهاست.
یک منبع مطلع:

دعوت ایران به نشست سازمان ملل
درباره سوریه ،پیرو «ژنو  »2نیست

یک منبع مطلع گفت که نشست اعالم شده در
رابطه با سوریه ،ارتباطی به گفتوگوهای ژنو درباره
س��وریه ندارد .به گزارش ایسنا ،این منبع مطلع با
اعالم این خبر گفت :نشس��ت مورد اشاره از سوی
آقایدمیستورا،نمایندهدبیرکلسازمانمللمتحد
در امور سوریه ،در چارچوب مشورتهای معمول
نماینده دبیرکل با کشورهای طرف مشورت است.
وی ادامه داد :این نشست ارتباطی به گفتوگوهای
ژنو در زمینه سوریه نداش��ته و پیرو نشست ژنو 2
محسوب نمیشود .استفان دی میستورا ،نماینده
سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه اعالم کرد که
در ماه می دیدار با دولت سوریه ،گروههای مخالف
و قدرتهای منطقهای شامل ایران را آغاز میکنم
تا ارزیابی کنم آیا امیدی برای پایان جنگ س��وریه
وجود دارد یا خیر.

دمشق هرگونه طرح سیاسی درباره
سوریه را بدون مشارکت ایران
صادقانه ندانست

معاون وزیر خارجه س��وریه ضمن درخواس��ت
از اس��تفان دی میس��تورا برای انج��ام مقدمات
سنجیده برای برگزاری ژنو  3گفت :هرگونه روند
سیاس��ی برای حل بحران س��وریه در صورتی که
بدون مش��ارکت دوستان دمش��ق ازجمله ایران
باش��د روندی صادقانه نخواهد بود .فیصل مقداد،
معاون وزیر خارجه سوریه در سخنانی درخصوص
نشس��ت ژنو  3گفت :اولین مس��ألهای که باید در
نشست ژنو  3که اس��تفان دی میستورا ،فرستاده
ویژه س��ازمان ملل به س��وریه آن را اع�لام کرده،
رعایتشودمشارکتتمامیطرفهایبینالمللی
و منطقهای است که برای پایان دادن به رنج مردم
سوریه تالشهای خیرخواهانهای کردهاند .مقداد
تأکیدکرد:هرگونهروندسیاسیدرخصوصبحران
س��وریه اگر با مشارکت دوس��تان دمشق ازجمله
ایران نباشد روندی صادقانه نخواهد بود .همانطور
کههرروندسیاسیکهباتوجهبهپیشنهاداتمسکو
نباشد نتایج خوبی نخواهد داشت .وی خاطرنشان
کرد :استفاده از تجارب روسها و عزم و ارده آنها که
به نتایج مثبت در گردهمایی مسکو انجامید شرط
اساسیبرایموفقیتتالشهایسیاسیاست.

اخبارجهان

طرفهای مقابل لغو یکجای تحریمها را پذیرفتند

رئیس اقلیم کردستان:

داعش در موصل تهدیدی
برای اقلیم کردستان است

پیشنهاد مذاکره با آمریکا را من به مقام معظم رهبری ارایه کردم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :در روزهای اخیر
در وین بخشی از مسائل ابهامزدایی شد و طرفهای
مقابل لغو یکجای تحریمها را پذیرفتهاند .علیاکبر
صالحی ،که در برنامه «نگاه یک» ش��بکه اول سیما
س��خن میگفت با بیان اینکه اکنون مذاکرات وارد
جزییات شده اس��ت و در لوزان به مفاهیم مشترکی
درباره محورهای اصلی مذاکرات ازجمله نطنز ،فردو
و اراک رس��یدیم ،افزود :وارد این عرصه شدهایم که
مفاهیم مشترک به توافقنامه تبدیل شود .وی گفت:
مفاهیم مشترک کنونی تعهدآور نیست اما از این به
بعد به جزییات میپردازیم و کارشناسان دراینباره
مذاکره میکنند .صالحی افزود :اصل روشن است که
باید چه کنیم و در وین درباره بحث تحریمها مذاکره
داشتیم .وی گفت :مسائل حقوقی و فنی روشن است
و بحث تحریمها نیز باید روش��ن شود بهویژه پس از
گزاره برگی که آمریکاییها منتشر کردهاند .رئیس
سازمانانرژیاتمیگفت:آمریکاییهادرانتشارگزاره
برگ مذاکرات لوزان درس��ت و نادرست را با یکدیگر
قاطیوتشویشفکریایجادکردند.
وی با بیان اینکه مذاکره فن اس��ت و باید درباره
آن کتاب نوشت گفت :طرفهای مذاکرهکننده به
خود اجازه میدهند از هر ابزاری در مذاکره استفاده
کنند که دست باالتر را داشته باشند .صالحی افزود:
ازجملهابزاریکهدرمذاکرهاستفادهمیشودرسانه،
افکارعمومی و عصبانی کردن طرف مقابل اس��ت.
وی گفت :آمریکاییها چون امپراتوری رس��انهای
را در دست دارند میتوانند افکارعمومی را آنچنان
که میخواهند بس��ازند اما حقیقت را نمیتوانند
کتمان کنند .صالحی افزود :مواردی است که پس
از پایان مذاکرات و اصول توافقنامه و مبرهن شدن
نتایج میتوان درباره آن صحب��ت کرد .وی گفت:
امروز متوجه شدم رسانههای رسمی کشور بیش
از گزاره برگ آمریکاییها مواردی را مش��ابه گزاره
برگ منتش��ر ک��رده بودند و رس��انههای خارجی
از این مطال��ب اس��تفاده کردند .صالح��ی افزود:
آمریکاییهادرگزارهبرگخودبرایتوجیهمخالفان
و افکارعمومی کش��ور خود درس��ت و نادرست را
قاطی کردند .وی گفت :انتظار داش��تیم در گزاره
برگ آمریکاییها موارد درست را بیشتر و نادرست
را کمتر میآوردند که منجر به تفس��یر و استنباط
نادرستنشود.
صالحی افزود :با توجه به فضای عمومی کش��ور،
گزاره برگی را آماده کردیم اما گفتوگوی دو ساعته
وزیر امور خارجه با برنامه نگاه  1و مطرح شدن همه
مواردوگفتوگویاینجانببابرنامهگفتوگویویژه
خبری شبکه 2موجب شد گزاره برگ منتشر نشود و
همین صحبتها تبدیل به گزاره برگ شد .وی افزود:
توصیفی که از مذاکرات در سخنان مسئوالن کشور

درخواست فیلیپین برای مقابله
کشورهای آسهآن با اقدامات چین

ماش��ین کار میکند و 10هزار ماشین دیگر اورانیوم
چه در صداوس��یما و چه در دانش��گاهها شد کفایت
تولید و غنیسازی نمیکرد و نصب شده بود و 2هزار
میکند و اکنون که مذاکرات دوباره آغاز ش��ده است
و چند صد ماش��ین فعالی��ت که از این تع��داد 600
نیازیبهگزارهبرگنداریم.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتم��ی ،ادام��ه تحقیق و
ماشین غنیس��ازی میکرد که حاصل آن  17کیلو
توس��عه را یکی از خطوط قرمز
غنیسازی اورانیوم بود .صالحی
و بایدهای ایران ن��ام برد و گفت:
گفت :اینکه بقیه سانتریفیوژها
آمریکاییهادرانتشار
تالش بس��یاری ش��د تا تحقیق
چرا همینطور نصب ش��ده بود
و توسعه متوقف ش��ود و یکی از گزارهبرگمذاکراتلوزاندرست تصمیماالننیستبلکهدردولت
ونادرسترابایکدیگرقاطیو
علتهای طوالنی ش��دن جلسه
س��ابق این تصمیم گرفته شد.
تشویشفکریایجادکردند
وی خاطرنشان کرد :نیاز ساالنه
آخر مذاک��رات که تا صبح بطول
بوش��هر 30هزار کیل��و اورانیوم
انجامی��د این بود ک��ه تحقیق و
غنیشده اس��ت که ما  1500تا
توسعه متوقف شود و استنباط ما
2هزار کیل��و تولید میکنی��م .وی درخصوص حق
این بود که آن��ان در صورت قبول کردن ما در انصراف
غنیسازی ایران و بهرسمیت نشناختن آن ازجانب
از تحقیق و توس��عه آماده هر گونه امتیازی بودند هر
آمریکاییها گفت :موضعگیری آمریکاییها همواره
چند بهط��ور واضح آن را نگرفتند اما اس��تنباط ما از
نشان میدهد که حق غنیس��ازی برای ایران قایل
مذاکره این مهم را میرساند .وی با بیان اینکه ممکن
نیستند و این چیزی اس��ت که االن در دولت آمریکا
اس��ت برخی بگویند 20هزار ماش��ین سانتریفیوژ
دیگرگفتهنمیشودولیدرکنگرهمطرحمیشود.
به 5هزار ماش��ین کاهش یافت ،خاطرنش��ان کرد:
صالحی با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا درسال
البته 20هزار عدد حدودی اس��ت و در اصل 10هزار

 91و زمان مسئولیتش در وزارت خارجه گفت :این
پیشنهاد را بنده خدمت مقام معظم رهبری عنوان
کردم .ایش��ان گفتند قابل اطمینان نیستند و ما با
پیشش��رطهایی که ایش��ان عنوان کردند راجع به
موضوع هس��تهای و در عمان  2بار گفتوگو کردیم
که منجر به این شد که نامهای را سلطان عمان برای
احمدینژاد فرس��تاد که آمریکاییه��ا اعالم کردند
اصل غنیسازی را به رسمیت میشناسند .قرار بود
بعد از آن جلسه س��وم برگزار شود و چارچوب اصلی
ادامه مذاکرات هم مشخص شد که با دولت یازدهم
همزمان ش��د که دول��ت یازدهم ه��م بهخوبی این
موضوع را پیگیری میکند .رئیس س��ازمان انرژی
اتمی درباره دسترس��یها و بازرسیها از تأسیسات
هس��تهای و اظهارات اخیر مونیز ،وزیر انرژی آمریکا
گفت :این موارد با آقای مونیز مطرح نشد ،از قبل این
موارد مطرح شده بود .من با آقای مونیز اصال راجع به
مسائل بازرسی یک کلمه صحبت نکردیم .راجع به
نطنز ،فردو ،اراک ،ذخایر و تحقیق و توسعه صحبت
کردیم.

حمالت توپخانههای مرزی عربستان به شمال یمن
ش�هروند | مناب��ع محل��ی یمن روز گذش��ته از
پیوس��تن توپخانه مرزی س��عودی به تهاجم علیه
این کش��ور خبر دادن��د .بناب��ر اع�لام خبرگزاری
رسمی یمن در  24ساعت گذشته همزمان با تداوم
حمالت هوایی ،توپخانهه��ای نیروهای گارد مرزی
سعودی مناطق مرزی شمال یمن را هدف قرار داد.
به گزارش سبا ،خبرگزاری رس��می یمن نیروهای
مرزی عربستان بیش از  45موشک و راکت به سوی
شهرستان مرزی «الظاهر» شلیک کردند و منطقه
«کتفا» در شهرس��تان «منبه» را با چندین موشک
و شهرستان «باقم» را با تسلیحات سنگین و توپخانه
هدف قرار دادند .به گفته این منبع ،عربستان بهطور
مداوم مناطق مرزی را هدف آتش توپخانه و خمپاره
قرار میدهد که این حم�لات باعث «تخریب تعداد
زیادی از ساختمانهای خصوصی و اموال عمومی و
مزارعمردم»شدهاند.
همچنین رویترز گزارش داد در بامداد روز گذشته
دس��تکم  5حمله هوای��ی در مناطق اط��راف کاخ
ریاس��تجمهوری یمن در صنعا صورت گرفت .این
درحالی بود که ناوهای جنگی نیز بندر عدن و مناطق
جنوبییمنراهدفقراردادند.
بمب��اران صنعا ،پایتخت یمن از هفته گذش��ته و

پس از اعالم توقف حمالت از سوی عربستان متوقف
ش��دهبود ،با این حال خلف وعده مقامات سعودی و
ازسرگیریحمالتصنعارانیزدربرگرفت.
ساکنان عدن از درگیری شدید میان شبهنظامیان

مسلح محلی و مبارزان حوثی تحت حمایت ارتش
خبر میدهند .گفته میش��ود ش��بهنظامیان برای
مقابله با پیشروی حوثیها به تانک و کاتیوشا مجهز
شدهاند.

انتقاد شدید برادر پادشاه عربستان از تجاوز ریاض به یمن
برادرپادشاهعربستانباانتقادشدیدازتجاوزات
هوایی این کشور به یمن فاش کرد که ریاض به
این نتیجه رسیده که وارد جنگی با تصمیمات
اشتباه شده اس��ت .به گزارش ایسنا ،طالل بن
عبدالعزیز ،یکی از برادران پادش��اه عربستان در
گفتوگو با شبکه فوکس آلمان با انتقاد شدید
از عملیات «طوفان قاطع» و رهبری کش��ورش
در ای��ن عملیات عن��وان داش��ت :خلبانهایی
که یم��ن را بمباران میکنند مزدور هس��تند و
هزینههای بس��یاری را برای عربستان به دنبال
داشتهاند .وی در ادامه افزود :خلبانهایی که در
عملیات حضور دارند از پاکستان ،هند ،فرانسه و
آمریکا و همچنین مصر هستند و برای هر پرواز
7500دالرازعربستاندریافتمیکنند.
طالل ادامه داد :ریاض درحال حاضر احساس
میکند که وارد جنگی با تصمیمات اشتباه شده
اس��ت و اکنون برای توقف جنگ حاضر به قبول
شروطی ش��ده اس��ت که پیش از آغاز عملیات

مس��عود بارزانی در دیدار با مس��ئوالن استان
«ده��وک» حض��ور تروریس��تها در موصل را
تهدیدی ب��رای اقلیم کردس��تان خواند .رئیس
اقلیم کردس��تان عراق با اش��اره به آزادی  15تا
 20کیلومترمربع از مناطق تحت اشغال داعش
توسط نیروهای پیش��مرگه گفت« :تا زمانی که
تروریس��تها در موصل باش��ند تهدیدی برای
اقلیم کردستان هس��تند و آزادسازی موصل به
نفع ماس��ت» .بارزانی در ادامه انگیزه داعش در
حمله به اقلیم کردستان را ناکام گذاشتن کردها
در مسیر استقالل خواند و گفت« :تروریستها
میخواهند از الحاق مناطقی که براس��اس ماده
 140قانون اساسی باید به اقلیم کردستان ملحق
ش��ود ،ممانعت به عمل آورند» .بارزانی در ادامه
ضمنتأکیدبراینکهبغدادوطرفهایدیگرباید
به اراده کردها احترام بگذارند ،گفت« :س��اکنان
این مناطق خود سرنوشت و آیندهشان را تعیین
میکنند و تمامی طرفها باید به اراده س��اکنان
اقلیم کردس��تان عراق احترام بگذارند .پارلمان
اقلیم کردس��تان تصمیم برگ��زاری رفراندوم را
گرفته اس��ت و هیچ رویدادی نمیتواند مانع آن
شود».

عکسpresident.ir :

تأکید اوباما بر تالش برای آزادی
رضاییان

رئیس سازمان انرژی اتمی:
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طوفانقاطع آنها را نمیپذیرفت .این ش��اهزاده
عربستانیباانتقادازعملکرددولتمردانکشورش
گفت :همپیمانان عربستان پشت کشور را در این
عملیات خالی کردند چراکه میدانس��تند یمن
باتالقی است که خالصی از آن وجود ندارد.
طالل ب��ن عبدالعزی��ز تأکید ک��رد :رهبران
عربس��تان به همپیمانان خ��ود در جنگ یمن
گفتهاند که اقدامی تحریککنن��ده علیه ایران
انجام ندهند چ��را که اگ��ر ایرانیه��ا وارد این
جنگ ش��وند آتش جهنم ب��ه پا خواهد ش��د.
نیروهای ایرانی مانند یمنیها نیس��تند چرا که
آنها قادرند زیرس��اختها و ارتش عربس��تان را
ظرف  24ساعت ویران کنند .وی در ادامه افزود:
فرماندهان ارتش عربس��تان درخصوص جنگ
زمینی علیه یمن دچار تردید هستند و برخی از
سربازها از خدمت فرار کردند چراکه شنیدهاند
همپیمانان عربستان در این جنگ پشت آنها را
خالیکردهاند.

روز گذشته همچنین شورای امنیت سازمانملل
که بهتازگی قطعنامهای را علیه جنبش حوثیهای
یمن ص��ادر کردهب��ود ،فرس��تاده وی��ژهای را برای
بررس��ی وضع یمن تعیین کرد .به گزارش الجزیره،
«اسماعیل ولد شیخ احد» ،دیپلمات اهل موریتانی
از س��وی بانکیمون ،دبیرکل سازمان ملل معرفی
شد و شورای امنیت این س��ازمان نیز با این تصمیم
موافقتکرد.
اسماعیل ولد شیخ احمد ،پیشتر بهعنوان رئیس
هیأت س��ازمان ملل در کش��ورهای آفریقایی برای
انجاماقداماتیجهتمقابلهباویروسابوالوهمچنین
بهعنوان معاون رئیس هیأت س��ازمان ملل در لیبی
فعالیت میکرد.
س��ازمان مل��ل در بیانی��ه خ��ود از تالشه��ای
جمالبنعمر ،فرستاده س��ابق این سازمان به یمن
در کمک ک��ردن به مردم و مس��ئوالن این کش��ور
برای ایجاد راهکاری ب��رای پایان دادن به درگیریها
قدردان��ی و اعالم کرد که فرس��تاده جدید با اعضای
ش��ورای امنیت ،ش��ورای همکاری خلی��ج فارس و
مس��ئوالن یمنی برای انجام فعالیت خود همکاری
خواهد ک��رد .طرفهای بحران یم��ن نیز هیچگونه
مخالفتیباتعیینایندیپلماتموریتانیایینکردند.

پنهان کردن فقرا  یا   ثروتمندان
ادامهازصفحهیک

در ای��ن ش��یوه رواج دموکراس��ی ب��ه تعدیل
اجتماعی منجر ش��ده و در پایان به گس��تردگی
طبقه متوس��ط میانجام��د .با بکارگی��ری این
سازوکار اجتماعی – اقتصادی به صورت خودکار
طبقه بس��یار ثروتمند کوچک و کوچک و تقریبا
محو میشود .در اینگونه جوامع صاحبان صنایع
بزرگ؛ صاحبان بانکها و ...گروه بس��یار بس��یار
کوچکی میش��وند که در انب��وه جمعیت طبقه
متوسطاصالبهچشمنمیآیند.
برگردیم به جوامعی که قصد دارند فقرا را پنهان
سازند .دراین جوامع با توجه به گسترش ارتباطات
نوین و بروز تمایالت نوی��ن اجتماعی؛ روشهای
کهنه دیگر کارساز نیست .اکثر مردم از چگونگی
زندگیاغنیاباخبرندوازآنگذشتهاقشارثروتمند
و بهویژه تازه ب��ه دوران رس��یدهها دیگر تمایلی
به پنهان ش��دن ندارند .آنها دوست دارند از میان
ردیف فقرایی که ب��ه نظاره ایس��تادهاند؛ گذری

شادکامانه داشته باشند .این تظاهر و تفاخر ریشه
در نوکیسگی و ثروتهای بادآورده در کوتاهمدت
و گاه یک شبه دارد .زیرا ثروتمندانی که اموال آنها
نتیجه چند نس��ل تالش و تولید اس��ت؛ همواره
تمایلیبهخودنماییندارند.
جامعه ما اکنون با یک بحران ساختاری روبهرو
است .روشهای پنهانس��ازی فقرا دیگر جواب
نمیده��د .کمدرآمدها در هر کج��ا نابرابریها را
در برابر دیدگانش��ان دارند؛ و این مانع بزرگی فرا
راه شکلگیری وحدت ملی اس��ت .چاره این کار
بکارگیرییکمهندسیمعکوساجتماعیاست.
دوران پساتحریم دست سیاستس��ازان را برای
تعدیلهای گسترده باز خواهد کرد .اصالح نظام
مالیاتیکشورونظارتدقیقبرامورمالیاتستانی
و تغییر حوزه درآمدزای��ی از زمینههای واردات و
داللی به حوزه تولید راه را برای توانمندس��ازی و
گسترش طبقه متوسط و محدود ساختن اغنیا و
کاستنازفاصلهژرفطبقاتی،هموارخواهدکرد.

وزیر خارجه فیلیپین با اع�لام اینکه چین به
سمت «کنترل دو فاکتوی» دریای چین جنوبی
حرکت میکند از اعضای «آس��هآن» خواس��ت
تا در مقابل همس��ایه خود بایس��تند .به گزارش
ایسنا« ،آلبرت دلروزاریو» ،وزیر خارجه فیلیپین
در نشست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا،
موس��وم به آس��هآن در کواالالمپور گفت« :چین
مصمم است تا بر روی دریای جنوب چین کنترل
دوفاکتو داش��ته باش��د» .وی از  10عضو آسهآن
خواس��ت تا اقدامات فوری علی��ه تدابیر چین در
آبهای مورد مناقش��ه در دری��ای جنوب چین
انجام دهند و هشدار داد که در صورت عدم انجام
آن ،پکن بر این منطقه کامال تس��لط مییابد .به
گفته وی اگر چین ساخت جزایر مصنوعی روی
صخرههای مورد ادعا از سوی کشورهای دیگر را
تکمیلکند،پسازآنپکنرویبیشاز85درصد
دریای مذکور ادعا میکند .وزیر خارجه فیلیپین
در ادامه گف��ت« :روند ساختوس��ازی که چین
در پیش گرفته اس��ت به نظامی ش��دن منطقه
میانجامد و حق سایر کشورها را مختل کرده و به
جودریاییلطمهمیزند».

دعوت رسمی نخستوزیر عراق
از شیخاالزهر برای سفر به بغداد

رئیس هیأت علم��ای عراق اعالم ک��رد که در
جریان س��فر اخیرش به مصر دعوتنامهای را به
شیخاالزهر برای س��فر به عراق تقدیم کرده و او
نیز آمادگی خود را برای اجابت این دعوت اظهار
کرد .به گزارش ایس��نا ،خالد م�لا ،رئیس هیأت
علمای دین��ی عراق که در رأس هیأتی رس��می
عراقبهمصرسفرکردهبودازسویحیدرالعبادی،
نخس��توزیر ع��راق رس��ما از احم��د الطیب،
شیخاالزهر برای س��فر به عراق دعوت کرد .وی
عنوان داشت که شیخاالزهر آمادگی خود را برای
اجابت این دعوت در سفر به عراق در سریعترین
زمان ممک��ن جهت اطالع از رخداده��ا در عراق
اعالم کرد .االزهر در مارس گذش��ته مدعی شد
کهبسیجمردمیدرعراقبهکشتارهاواعدامهایی
علیه غیرنظامیان سنی دست زده و این کار را با نام
مبارزه با داعش در دو استان صالحالدین و االنبار
انجام داده اس��ت .در پی این ام��ر ،وزارت خارجه
عراق س��فیر مصر در بغداد را احض��ار و اعتراض
رسمی خود را نسبت به اظهارات شیخاالزهر علیه
بسیجمردمیاعالمکرد.
وزیر امور خارجه آلمان:

ثبات اقتصادی در اوکراین بدون
روسیه ممکن نیست

فرانکوالتراشتاینمایر،وزیرامورخارجهآلمان
در نامهای که اخیرا افش��ا شده عنوان کرده است
که ثبات اقتصادی در اوکراین بدون مش��ارکت و
همکاری روسیه دست یافتنی نیست .به گزارش
ایرنا ،در این نامه افشا شده که وزیر خارجه آلمان
آن را نوشته وی بر این مسأله تاکید کرده که ثبات
اقتصادی در اوکراین بدون مش��ارکت روسیه به
سختی به ثمر خواهد نشست .این مسأله درحالی
توسط اشتاین مایر مطرح شده است که اوکراین
درحالحاضریکبحرانسیاسیشدیدرابهدلیل
درگیریها در شرق این کشور تجربه میکند که
بهشدت این بحران بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی
این کش��ور تأثیر گذاشته اس��ت .براساس اعالم
بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران ،اوکراین
اکنون به ورشکستگی نزدیک است .نرخ بیکاری
در اوکراین به سرعت رو به افزایش است و ارزش
پول این کشور به شدت کاهش یافته است .در این
نامه وزیر خارجه آلمان به ژان کلود یونکر ،رئیس
کمیس��یون اروپا از این اتحادیه خواسته شده تا
نگرانیهای مسکو در قبال توافقنامه تجاری میان
اتحادیه اروپ��ا -اوکراین کاهش داده ش��ود .وزیر
خارجه آلمان به ش��دت توصیه کرده تا نشست
س��هجانبه میان اوکراین ،اتحادیه اروپا و روسیه
برای یافتن راهحل در مورد ای��ن موضوع برگزار
شود.

