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آمریکا

بیلکلینتون
در بیمارستان بستری شد

پزشــکان بیل کلینتون خبــر دادند که وی
بــه دلیــل عفونــت مجــاری ادراری که به
جریان خونش هم ســرایت کرده ،در بخش
مراقبتهای ویژه مرکز پزشــکی دانشــگاه
ایروین کالیفرنیا بستری شد .به گزارش ایسنا
به نقل از  ،CNNبر اســاس بیانیه مشترک
دکتــر آلپش امیــن ،رئیس مرکز پزشــکی
دانشگاه ایروین کالیفرنیا و دکتر لیزا باردک،
پزشک شخصی کلینتون او برای بررسی دقیق
در  ICUبستری شده است .آنها گفتند که
کلینتون برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی
در  ICUبــود ،نه به این دلیــل که نیاز به
مراقبتهای ویژه دارد .به گفته پزشــکان و
کارکنان بیمارستان ،کلینتون روحیه خوبی
دارد ،با خانــواده و کارکنان صحبت میکند
و ســرپا بوده و راه میرفته اســت .همچنین
پزشــکان گفتند پس از دو روز درمان ،تعداد
گلبولهای سفید خون او رو به کاهش است
و به خوبی به آنتی بیوتیکها واکنش نشــان
داده و امیدواریم او به زودی به خانه برگردد.
کلینتون که برای یــک رویداد خصوصی در
بنیــاد خود در کالیفرنیا به ســر میبرد ،روز
سهشنبه پس از انجام آزمایشاتی در بیمارستان
بستری شد .به گفته پزشکان رئیس جمهور
سابق ایاالت متحده ،عفونتهای اورولوژیک
در افراد مســن بسیار شایع است و به راحتی
قابل درمان هســتند ،اگرچــه میتوانند به
سرعت به جریان خون سرایت کنند .کلینتون
۷۵ساله در سال  ۲۰۰۴چهار بار تحت عمل
جراحی قلب قــرار گرفته اما پزشــکان وی
تأکید کردند که بســتری شدن وی ارتباطی
با بیمــاری قلبی وی یا کرونا نــدارد .آنجل
اورنا سخنگوی کلینتون روز پنجشنبه گفت:
«شامگاه سه شنبه کلینتون در مرکز پزشکی
دانشگاه ایروین کالیفرنیا بستری شد تا تحت
درمان عفونت غیر مرتبط با کرونا قرار گیرد.
او در حال بهبود است ،روحیه خوبی دارد و از
پزشکان ،پرستاران و کارکنان که به او کمک
میکنند بسیار سپاسگزار است».

امضایالیحه
افزایش سقف بدهی آمریکا
از سوی جو بایدن

جــو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا بر اســاس
اعالم کاخ ســفید الیحه مجاز کردن افزایش
کوتاه مدت ســقف بدهی را امضا کرده و به
این ترتیب جلوی تعطیلی دولت این کشــور
را گرفت .به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه
سی .بی .اس نیوز ،به موجب این الیحه سقف
بدهی دولت آمریکا بــه میزان  ۴۸۰میلیارد
دالر افزایش یافت و انتظار میرود که بودجه
فعالیت دولت فدرال را تا اوایل دسامبر تامین
کند .مجلس نمایندگان آمریکا این الیحه را
مورد رایگیری قرار داد که آرای داده شــده
به آن عمدتا بر مبنای گرایش حزبی انداخته
شــده و  ۲۰۱۹رای مثبت در برابر  ۲۰۶رای
منفی کســب کرد و هیچ نماینده جمهوری
خواهی به آن رای مثبت نداد .همچنین این
الیحه در مجلس ســنا هم مشابه با مجلس
نماینــدگان آمریــکا با آرایی کــه بر مبنای
گرایشات حزبی انداخته شدند تصویب شده
بــود و  ۵۰رای مثبت در برابر  ۴۸رای منفی
کسب کرده بود.
به این ترتیب با تصویب این الیحه بن بست
چند هفتهای بین رهبران جمهوری خواهان
و دموکراتهــای آمریکا که ســایه قصور در
پرداخــت بدهی برای اولین بار را روی ســر
دولــت انداخته بود پایــان یافت .پیش از آن
 ۱۱جمهوریخواه سنا با همه دموکراتهای این
مجلس همکاری کردند تــا را به پایان بحث
بر ســر این تدبیر داده و جلوی اطاله بررسی
را بگیرنــد و راه را برای تصویب نهایی الیحه
هموار ســازند .هر چند افزایش سقف بدهی
جلوی قصــور دولت آمریکا در قبال پرداخت
بدهی این کشــور را میگیــرد ،اما به کنگره
هم تنها یک عالج موقت برای این مشــکل
داده است و حاال قانونگذاران باید راهی برای
رسیدگی اساسیتر به مسئله سقف بدهی تا
سوم دسامبر پیدا کنند.

تاکید کاخ سفید بر
تعهد«مستحکم»آمریکابهتایوان

دبیــر مطبوعاتی کاخ ســفید همچنان که
تنشها بیــن تایوان و چیــن رو به افزایش
اســت تاکید کرد که تعهد آمریکا به تایوان
«مســتحکم» اســت .به گزارش ایســنا ،به
نقــل از خبرگــزاری رویترز ،جن ســاکی،
دبیــر مطبوعاتی کاخ ســفید اظهار کرد :ما
به حمایت از دفاع شــخصی تایــوان ادامه
خواهیم داد .این بیانیه کاخ سفید در ضمن
تداوم روند تشــدید تنشها بیــن تایوان و
چین مطرح شــده اســت .جان کربی ،دبیر
مطبوعاتی پنتاگون نیز اظهار کرد :جمهوری
خلق چیــن تالشهایش با هــدف ارعاب و
اعمال فشار بر تایوان و همپیمانان و شرکای
دیگــر را از جملــه با افزایــش فعالیتهای
نظامــی در حوزههای تایــوان ،دریای چین
جنوبــی و دریای چین شــرقی را تشــدید
کرده و ما معتقدیم این فعالیتها «بیثبات
کننده» بوده و تنها ریسک «محاسبه غلط»
را افزایــش میدهند .این اظهــارات پس از
آن ایراد شــد که روز پنجشنبه ژائو لیجیان،
ســخنگوی وزارت خارجه چیــن در پیامی
توییتری نوشــت :تایوان ،تایوان چین است.
آمریکا در جایگاهی نیســت کــه اظهارات
غیرمسئوالنه مطرح کند.
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سیاسی

کره شمالی

برنامه ریزی برای برگزاری
نشست درباره کره شمالی

منابع دیپلماتیک اعالم کردند ،ژاپن ،آمریکا و
کره جنوبی برگزاری نشستی میان مقامهای
ارشد مسئول خود در حوزه کره شمالی را در
شهر واشــنگتن طی چند روز آینده در نظر
دارند؛ نشستی که برای نخستین بار از سوی
این مقامات از زمان تغییر نخست وزیر ژاپن
برگزار میشــود .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری کیودو ،انتظار میرود این نشست
همکاری سه جانبه این سه کشور را به نمایش
بگذارد در حالی که کره شمالی زنگ خطر را
در منطقه با شلیک آزمایشی اخیر موشکهای
بالستیک کوتاه برد و آنچه یک موشک جدید
مافوق صــوت خوانده ادامــه میدهد .منابع
گفتند که قرار اســت این نشست با شرکت
تاکهیرو فوناکوشــی ،رئیس دفتر امور آسیا و
اقیانوســیه وزارت خارجه ژاپن ،سونگ کیم،
نماینده ویژه آمریکا برای کره شــمالی و نوه
کیو دوک ،نماینده ویژه کره جنوبی برای امور
صلح و امنیت شبه جزیره کره برگزار شود.
بر اســاس این گزارش ،ســه مقــام مذکور
احتماال در نشست خود در پایتخت آمریکا،
نگرانیهایشان در مورد برنامههای هستهای و
موشکی پیونگ یانگ را به اشتراک گذاشته
و بــر لزوم پیگیری خلع ســاح هســتهای
آن تاکیــد میکنند .آنتونــی بلینکن ،وزیر
امــور خارجــه آمریکا گفته اســت که باید
پرتابهای موشــکی اخیر کره شمالی را که
ناقض قطعنامههای شــورای امنیت سازمان
ملل هستند «بســیار جدی گرفت» چرا که
«دورنماهای بزرگتری برای بیثباتی و ناامنی
ایجاد میکنند» .ژاپن بــه نوبه خود به کره
شــمالی از بابت آزمایشــات تسلیحاتیاش
اعتراض کرده اســت .اخیرا وزیر خارجه کره
جنوبی گفت زمان مناسبی است تا تحریمها
علیه کره شــمالی با هدف جلب نظر پیونگ
یانگ به میز مذاکره تخفیف داده شوند.

منطقه

اولیننشستعلنی
رژیمصهیونیستی
با  ۶کشور عربی در امارات

رســانههای اســرائیلی از اولیــن نشســت
علنــی دولت رژیم صهیونیســتی و شــش
کشــور عربی در امارات که به عادیسازی
روابط با این رژیــم پرداختهاند ،خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه «جویش اینسایدر»
در گزارشی اعالم کرد :امارات طی روزهای
ســه شــنبه و چهارشــنبه شــاهد حادثه
تاریخــی بود که اولین در نوع خود اســت.
اســرائیل در کنــار امــارات ،بحرین ،مصر،
اردن ،مراکش و ســودان در نشستی تحت
عنوان « »N۷شــرکت کرد کــه نماد واژه
عادیســازی و طرفهای شرکتکننده در
این نشســت بود .این نشســت در حاشیه
نمایشــگاه بینالمللی اکسپو برگزار شد .به
گزارش این روزنامه حدود شــش ماه برای
این نشســت برنامهریزی شــده بود .عیدان
رول ،معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
و عیســاوی فریج ،وزیر همکاری منطقهای
این رژیــم تصاویری را از دیدارهایشــان با
نصرالدیــن عبدالباری ،وزیر دادگســتری
ســودان در ابوظبی منتشــر کرد .موسسه
 Jeffrey M. Talpinsو شورای آتالنتیک
میزبان این نشســت بودند .ویلیام وشسلر،
مدیر مرکز رفیق حریری و برنامه خاورمیانه
در شــورای آتالنتیک اعالم کرد که هدف از
این نشست مشخص کردن شکافها در روند
عادیسازی و چگونگی کمک به آنها است.
یک مســئول ارشد در وزارت خارجه آمریکا
نیز از این اقدام استقبال کرد.

نظامی

رزمایشدریاییمشترک
روسیه و چین در دریای ژاپن

وزارت دفاع روســیه اعالم کــرد ،نیروهای
دریایی روســیه و چین رزمایشی مشترک
را در دریای ژاپن آغــاز کردهاند .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،وزارت
دفاع روسیه در بیانیهای تشریح کرد ،نیروی
دریایی روسیه در یک مانور دریایی مشترک
با نیروی دریایی چین و با شرکت کشتیهای
جنگی و پشتیبانی ناوگان اقیانوسیه این نیرو
از جمله کشــتی ضدزیردریایــی «دریادار
پانتلیــف» ،دو ناوچــه ،دو مین روب و یک
زیردریایی و همینطور یک قایق موشکانداز
و یک یدک کش امدادی شــرکت دارد .بر
اســاس این بیانیــه ،نیــروی دریایی چین
هم دو ناوشــکن ،دو ناوچه ،یک زیردریایی
ســوخت دیزل ،یک کشــتی تامینی و یک
قایق امدادی را برای شرکت در این رزمایش
اعزام کرده اســت ۱۲ .هواپیما و هلیکوپتر
شاخه هوایی ناوگان اقیانوسیه نیروی دریایی
روســیه و نیروی دریایی چیــن هم در این
مانور شــرکت دارند .این وزارتخانه تصریح
کــرد ،در جریان این رزمایش تســلیحات و
تجهیــزات این نیروهــای دریایی مانورهای
تاکتیکی مشــترک و تدابیر مقابله با مین،
آتش توپخانه علیه اهداف دریایی و جستجو
و مقابله با زیردریایی دشــمن فرضی را در
منطقه مشــخص شــده اجرا میکنند .این
رزمایش طبق بیانیه ناوگاه اقیانوسیه نیروی
دریایی روسیه قرار است تا دو روز دیگر یعنی
تا  ۱۷اکتبر ادامه یابد.

رهبر کرهشمالی به دادگاه احضار شد

گروهــی از اتباع فراری کره شــمالی در پایتخت ژاپن با
شــکایت به یک دادگاه به طور نمادین کیم جونگ اون،
رهبر کره شــمالی را به دادگاه احضار کردند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این شکایت غیرعادی
هدفش مسئول دانســتن پیونگ یانگ از بابت یک برنامه است که
طی آن در فاصله ســالهای  ۱۹۵۹تا  ۱۹۸۴بیش از  ۹۰۰۰۰نفر از
ژاپن به کره شــمالی منتقل شدند .هر چند هدف این برنامه عمدتا
کرهایتبارها بودند اما بعضا همسران ژاپنی این اتباع نیز طی این برنامه

فریفته یک پروپاگاندای پرزرق و برق که وعده «بهشت
روی زمین» را به آنها میداد ،قرار گرفتند .بر اساس
این گزارش پنج نفر از قربانیان این دسیسه کره شمالی
برای بازگردانی اتباع این کشور که بعدا توانستند از کره
شمالی فرار کنند با شکایت نزد دادگاه منطقه توکیوی ژاپن خواستار
دریافت غرامت به ارزش  ۱۰۰میلیون یــن (معادل  ۸۸۰۰۰۰دالر)
شدهاند .آنها پیونگ یانگ را متهم به «فریفتن شاکیان پرونده با طرح
تبلیغاتی غلط در زمینه نقل انتقال به کره شمالی که در آن بهره بردن

از حقوق بشر کال غیرممکن است» کردند .با توجه بهعدم وجود روابط
دیپلماتیک میان ژاپن و کره شمالی ،کیم جونگ اون به عنوان رئیس
دولت کره شمالی به این دادگاه احضار شده است .در مجموع در این
برنامه مستردسازی  ۹۳۳۴۰تن شامل شدند؛ برنامهای که مجری آن
انجمنهای صلیب ســرخ در ژاپن و کره شمالی بوده و بودجه آن از
سوی پیونگ یانگ پرداخت شد .دولت ژاپن نیز از این طرح حمایت
کرده بود و رسانهها آن را به عنوان یک کمپین انسانی برای کرهایهایی
که برای زندگی در ژاپن به مشکل برخوردهاند ،تبلیغ کردند.

اولیانوف:

دلیلی برای بدبینی نسبت به برجام وجود ندارد

دیپلمات ارشــد روســیه در وین با تاکید بر اینکــه وضعیت کنونی
پیرامون برجام و برنامه هستهای ایران نتیجه سیاستهای آمریکا علیه
تهران است ،خاطرنشان کرد که هیچ دلیل برای بدبینی درباره برجام
وجود ندارد .به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه
نزد سازمانهای بینالمللی در وین با انتشار پیامی در حساب کاربری
خود در توئیتر به اظهارات انریکه مورا معاون مسئل سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا مبنی بر اینکه مذاکرات هســتهای با ایران باید فوری
و از همان نقطهای که متوقف شــده بود از ســر گرفته شود ،واکنش
نشــان داد .اولیانوف نوشــت :این روزها ،این یک مورد نادر است که
رویکردهای روســیه و اتحادیه اروپا به طور عملی و کامال با یکدیگر
منطبق اســت .تنها تفاوت اندک این است که از نظر ما هیچ دلیلی
برای بدبینی نسبت به برجام وجود ندارد .مذاکرات هستهای به زودی
از سرگرفته میشود .تردیدی در آن وجود ندارد .این دیپلمات روس
در پیامی دیگر به بیانیه روز گذشته وزارت امورخارجه فرانسه درباره
آینده مذاکرات برجامی نیز واکنش نشان داد.
وزارت امورخارجه فرانســه در بیانیه خود آورده بود که دولت جدید
ایران به ریاســت ابراهیم رئیســی از طریق اقدامــات و اظهاراتش

تردیدهــای را درخصوص قصد خود برای بازگشــت به برنامه جامع
اقدام مشــترک (برجام) ایجــاد میکند .این وزارتخانــه در ادامه
مدعی شــد که پیشرفتهای هستهای اخیر ایران بازگشت به برجام
را پیچیدهتر میکند .اولیانوف در توئیت خود با بیان اینکه «احساسات
و نگرانیهای همکاران فرانسوی خود را درک میکند» تاکید کرد که

اکنون زمان مناسبی برای نتیجهگیری و قضاوتهای شتابزده نیست
و چنین اظهاراتی در شرایط کنونی میتواند غیر سازنده باشد .نماینده
روســیه نزد سازمانهای بینالمللی همچنین در یک توئیت دیگر به
اظهارات روز گذشــته رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور
ایران پاسخ داد و خاطرنشان کرد که وضعیت کنونی پیرامون برجام
نتیجه سیاســت «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران است که
هنوز هم به قوت خود باقی است .اولیانوف افزود :سیاستهای دولت
قبلی آمریکا منجر به پیشرفت عظیمی در برنامه هستهای ایران شده
است .امیدواریم دولت جدید با هماهنگی نزدیک با شرکتکنندگان
در برجام بتواند این اشتباه تقریبا فاجعه بار را جبران کند.
وی در توئیتی دیگر هشــدار داد کــه در حال حاضر صحبت کردن
از طرح جایگزین ( )plan Bغیر ســازنده ،نامعقول و نابهنگام است.
رابرت مالی روز چهارشنبه در یک کنفرانس مجازی در یک اندیشکده
بنیاد کارنگی در واشنگتن گفت :ما آمادهایم تا خود را با واقعیتی وفق
دهیم که در آن با تمامی گزینهها برای رسیدگی به برنامه هستهای
ایران -درصورتی که این کشور حاضر نباشد به محدودیتهای خود
(در برجام) بازگردد -سر و کار داشته باشیم.

آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشت

مجمع عمومی سازمان ملل مجددا رای به انتخاب آمریکا در کرسی
عضویت در شورای حقوق بشر این سازمان که مقرش در شهر ژنو
سوئیس اســت ،داد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
این رخداد سه سال بعد از آن که دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
سابق آمریکا به بهانه غرض ورزی شورای حقوق بشر سازمان ملل
علیه رژیم صهیونیســتی و فقدان اصالحات در آن ،آمریکا را از این
شورا بیرون کشــید رخ میدهد .آمریکا بدون مواجهه با مخالفتی
طی یک رایگیری محرمانه از ســوی مجمع عمومی سازمان ملل
که  ۱۹۳عضو دارد ۱۶۸ ،رای مثبت برای بازگشت به شورای حقوق
بشر سازمان ملل دریافت کرد.
دوره عضویت سهســاله واشنگتن در این شــورا اول ژانویه شروع
میشــود در حالی که دورههای عضویت پکن و مسکو در این شورا
از سال جاری میالدی شروع شد .جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
که از ژانویه امسال ریاســت جمهوریاش را شروع کرد وعده داده
که حقوق بشر جزو محورهای سیاست خارجیاش بوده و دولتش
نیز اقدام به انتقاد از چین از بابت مسائل هنگ کنگ ،سین کیانگ

و تایوان کرده و روســیه را هم مورد انتقاد قرار داده اســت .با این
حال یک بررســی خبرگزاری رویترز از ســوابق دولت بایدن نشان
داد کــه این دولت تا کنون در قبال یک ســری کشــورهای دیگر
نگرانیهای حقوق بشری را به نفع اولویتهای مربوط به امنیت ملی
و تعامل با قدرتهای خارجی کنار گذاشته است .لوئیس شاربونو،
مدیــر دیدهبان حقوق بشــر گفت :به این ترتیــب آمریکا فرصت
دارد تا جدیت دولت بایدن درباره محور قرار دادن حقوق بشــر در
سیاستهای خارجی و داخلی را به نمایش بگذارد .آنها که تاکنون
اقدامات اشــتباه زیادی مرتکب شدهاند باید از زمان عضویتشان در
شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور حمایت از حقوق بشر هم
در میان دوستان و هم دشمنان استفاده کنند.
لینــدا توماس گرینفیلد ،ســفیر آمریکا در مقر ســازمان ملل در
نیویــورک اظهار کرد ،واشــنگتن باید روی آنچه کــه میتواند در
قبال وضعیتهای حاد در قبال کشــورهایی نظیر افغانستان ،برمه
(میانمار) ،چین ،اتیوپی ،ســوریه و یمن رقــم بزند تمرکز کند .او
گفت :اهداف ما روشن است؛ ایستادن در کنار مدافعان حقوق بشر

دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
با وزیر خارجه و معاون وزیر دفاع آمریکا

آنتونی بلینکن ،وزیر امورخارجه آمریکا و جوزپ
بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی
دیداری در شــهر واشنگتن در خصوص طیف
گستردهای از مسائل حائز توجه دو طرف اعماز
افغانستان ،روســیه و چین به بحث پرداختند.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از پایــگاه خبری
ای.ان.آی،ندپرایس سخنگویوزارتامورخارجه
آمریکا در بیانیهای گفت :وزیر خارجه آمریکا و
بورل ،نماینده عالــی اتحادیه اروپا به بحث در
مــورد تحوالت مربوط به افغانســتان پرداخته
و نســبت به راهاندازی اجالس گفتگوی سطح
عالــی آمریکا-اتحادیه اروپا درباره روســیه و
همینطور نشست سطح عالی بعدی مربوط به
گفتگو آمریکا-اتحادیه اروپا درباره چین که قرار
است اواخر سال جاری میالدی برگزار شود ابراز
تمایل کردند .پرایس خاطرنشان کرد ،بلینکن از
استراتژی هند-اقیانوسیه اتحادیه اروپا استقبال
کرده و با راهاندازی رایزنیهای سطح عالی در
خصوص هند-اقیانوسیه در اواخر سال ۲۰۲۱
موافقت کرد .ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا
بیان داشت :وزیر خارجه آمریکا از تداوم حمایت
صریح اتحادیه اروپــا از دورنمای اروپایی حوزه
غرب بالکان و تعهدش به فرآیند گستردهسازی
قدردانی کــرده و بر لزوم پیشــبرد مذاکرات
پیوستن آلبانی و مقدونیه شمالی به این اتحادیه
تاکید کرد .بر اساس این گزارش او اظهار کرد،
بلینکن و بورل همچنین بر حمایت محکم خود
از تالشها برای بازیابــی نظم دموکراتیک در

ونزوئال تاکید کردند.
آنهــا در ادامــه همچنین به بحــث در مورد
نگرانیهــای مشترکشــان پیرامــون افزایش
قیمتهای انرژی و تاثیرش بر بازیابی اقتصادی
جهانی پرداخته و توافق کردند تا اوایل ســال
 ۲۰۲۲نشست شــورای انرژی آمریکا-اتحادیه
اروپا را در ســطح وزیران برگزار کنند .پرایس
اظهار کــرد :وزیر خارجه آمریــکا بر حمایت
کشــورش از وضعیت دفاعــی قدرتمندتر و با
توانمندی بیشــتر اتحادیه اروپا که شــراکتی
مثبــت را در قبــال امنیت جهانــی و ترانس
آتالنتیک داشــته و با ناتو سازگار باشد ،تاکید
کرد .بلینکــن و نماینده عالــی اتحادیه اروپا
همچنین بر تمایلشــان بــرای راهاندازی یک
گفتگوی مختص به امنیت و دفاع طبق توافق
ماه ژوئن در اجالس آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید
کرده و تیمهایشــان را مامور به بررسی ابعاد و
ویژگیهایی چنین مذاکرهای کردند .همچنین
بر اساس اعالم وزارت خارجه آمریکا ،بورل درپی
دیدارش با بلینکن به دیــدار کاتلین هیکس،
معاون وزیــر دفاع آمریکا نیز بــا هدف بحث
درخصوص پیگیری تقویت همکاری دوجانبه
در حوزه امنیــت و دفاع رفت .این دو مقام نیز
در خصوص چالشهای امنیتی مشترک ترانس
آتالنتیک به بحث پرداختند و کاتلین هیکس
بر اهمیت وجود اتحــادی قدرتمندتر در اروپا
پیرامون مسائل امنیت و موفقیت منطقه یورو-
آتالنتیک تاکید کرد.

و اعتراض به سواستفادهها و نقضهای حقوق بشری .او اضافه کرد
که آمریکا همچنین «با توجه نامتناسب شورا بر اسرائیل مخالفت
میکند» .جیم ریش ،سناتور جمهوریخواه آمریکایی و عضو کمیته
روابط خارجی سنا تصمیم دولت بایدن برای پیوستن مجدد به آنچه
او یک «نهاد مخدوش» خواند را محکوم کرده و به تمرکز این نهاد
بر اسرائیل اســتناد کرد .او گفت :آمریکا نباید به نهادی که شامل
مسببان نقضهای حقوق بشری نظیر چین ،ونزوئال و کوبا میشود
مشــروعیت ببخشــد .کاندیداهای عضویت در شورای حقوقبشر
ســازمان ملل در گروههای جغرافیایی با هدف تضمین نمایندگی
برابر انتخاب میشوند .پیشتر رقابتی برای انتخاب  ۱۳عضو جدید
و انتخاب مجدد پنج عضو قبلی در این شــورا وجود نداشت .اعضا
نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی عضو شــوند .مجمع عمومی با
رای خود قزاقستان ،گامبیا ،بنین ،قطر ،امارات متحده عربی ،مالزی،
پاراگوئه ،هندوراس ،لوگزامبورگ ،فنالند ،مونته نگرو و لیتوانی را به
عضویت در شورای حقوق بشر برگزید و به انتخاب مجدد کامرون،
اریتره ،سومالی ،هند و آرژانتین در کرسی این شورا رای داد.

پاکآیین :ایران و آذربایجان اراده الزم
برای بازگشت به روابط عادی را دارند

ســفیر پیشــین ایران در
آذربایجان با اشاره به تماس
تلفنی وزیران خارجه ایران
و جمهــوری آذربایجــان
و تمایــل هــر دو طــرف
برای رفع ســوء تفاهمها و
مذاکرات مستمر برای حل
مســائلی که پیش آمده گفت :به نظر میرسد
در هر دو طرف این اراده ایجاد شــده تا مسیر
همکاریهای دو کشــور را بــه نحوی هدایت
کنند که مشــکلی وجود نداشته باشد و شاهد
روابط عادی دو کشور باشیم .محسن پاکآیین
در گفتوگو با ایســنا افزود :طبق اطالعاتی که
در ســازمان راهــداری و وزارت خارجه ایران
اعالم شــده ،مســیرهای ترانزیتی زمینی به
ســمت آذربایجان و ارمنســتان باز است و در
مســیرهای هوایی هم مشکلی وجود ندارد .به
نظــرم در فضای مجازی برخی عوامل ســعی
میکنند اختالفات دو کشور را تشدید کنند و
آنها را غیرقابل حل اعــام کنند اما نباید به
اخبار غیرمســتند توجه کرد و باید اخبار را از
مسیرها و کانالهای رسمی دنبال کرد .با توجه
به سیاست دولت برای همکاری با همسایگان
که این سیاست را آذربایجان هم در دستور کار
خود دارد باید سعی کرد وضعیت فعلی مدیریت
شود و این را هم باید بدانیم تشدید اختالفات
تنها به نفع رژیم صهیونیستی است.
سفیر پیشین ایران در اذربایجان درباره استمرار

و تاکیــد مقامــات ایران
نســبت به حضــور رژیم
صهیونیســتی در مرزهای
شــمال غربی اظهار کرد:
حضور رژیم صهیونیستی
به طور طبیعی برای ایران
نگرانکننده اســت .چون
ما این رژیم را میشناســیم ،هر جا که هست
موجب ناامنی اســت و به دنبال تخریب روابط
ایران با همســایگانش هست .این مسائل را به
آذربایجان هم اعالم کردیم و آنها هم به طور
رسمی و هم دوستانه گفتند که اجازه نمیدهند
از خاک این کشور ،این رژیم علیه کشور دیگری
استفاده کند .به نظر این موارد از مسائلی است
که در مذاکرات دوستانه باید مطرح و پیگیری
شود امیدواریم روند مثبت تعامالت را به زودی
شاهد باشیم .پاک آیین گفت :بین کشورهای
همسایه معموال ســوءتفاهم ایجاد میشود ،اما
هنر دیپلماسی است که با اتخاذ مواضع درست
مســیر را عادی کند .دربــاره آذربایجان بعد از
فروپاشی شاهد فراز و نشیبهای متعدد بودیم
اما در نهایت این مســائل رفع شده است و این
مســئله اخیر هم از آن موارد است و بهزودی
مســیر عادی روابط در پیــش گرفته خواهد
شــد .وی ادامه داد :روند تحوالت و رایزنیهای
سیاسی دو کشور نشان میدهد که هر دو طرف
اراده الزم برای حل مســائل را دارند تا مســیر
همکاریهای دو جانبه به روال عادی برگردد.

تخت روانچی اعالم کرد

ارسال نامه به شورای امنیت درباره «ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی»

سفیر جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل درباره «هرگونه
محاســبه اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه
ایران» از جمله برنامه هستهای ایران هشدار داد .به گزارش ایسنا،
مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان
ملل با ارســال نامهای به شورای امنیت نسبت به هرگونه محاسبه
اشــتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اســرائیل علیه ایران
ازجمله برنامه هستهای آن هشدار داد .در نامه سفیر و نماینده دائم
جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل متحد خطاب به رئیس
دورهای شورای امنیت در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم اسراییل آمده
است :طی ماههای گذشته ،تعداد و شدت تهدیدات تحریکآمیز و
ماجراجویانه رژیم اســرائیل به طور مداوم افزایش یافته و به سطح
هشداردهندهای رسیده است .آخرین مورد آن از سوی رئیس ستاد
ارتــش این رژیم صورت گرفته که تهدید کرده اســت «طرحهای
عملیاتی علیه برنامه هســته ایران در حال گســترش اســت» و
«عملیات برای از بین بردن تواناییهای ایران در عرصههای مختلف
و در هر زمان ادامه خواهد یافت».

اعتراضات مــا به تهدیدهای قبلی این رژیم در ســال  ۲۰۲۱طی
نامههای  ۱فوریه ۱۲ ،آوریل ۲۷ ،اوت و  ۱۴ســپتامبر به شــورای
امنیت ســازمان ملل منعکس شــده اســت .چنیــن تهدیدهای
سیســتماتیک صریح و آشکار رژیم اســرائیل علیه یکی از اعضای

موسس سازمان ملل متحد ،نقض فاحش حقوق بینالملل ،به ویژه
ماده  )۴( ۲منشــور ملل متحد است .این واقعیت که رژیم اسرائیل
به تداوم «از بین بردن قابلیتهای ایران» ادامه میدهد ،بدون هیچ
شک و شبههای ثابت میکند این رژیم مسئول حمالت تروریستی
علیه برنامه هســتهای صلحآمیز ما در گذشته بوده است .با توجه
به ســابقه شوم شیوههای بیثباتکننده رژیم اسرائیل در منطقه و
همچنین عملیات مخفیانه بر ضد برنامه هستهای ایران ،بایستی با
این رژیم برای توقف همه تهدیــدات و رفتارهای اخالل گرانه آن
برخورد شود .ما نســبت به هرگونه محاسبه اشتباه و ماجراجویی
احتمالی نظامی رژیم اســرائیل علیه ایران از جمله برنامه هستهای
آن هشــدار میدهیم .شورای امنیت باید به مسئولیتهای خود بر
اساس منشور عمل کند و آن رژیم را به طور کامل در مورد عواقب
اقدامات غیرقانونی خود مســئول بدانــد .در عین حال ،جمهوری
اســامی ایران حق ذاتی خود را برای دفاع از خود محفوظ میدارد
تا در برابر هرگونه تهدید یا اقدام نادرســت از سوی رژیم اسرائیل
قاطعانه پاسخ دهد.

