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خطیب زاده در واکنش به بیانیه وزرای خارجه شورای 
همکاری خلیج فارس: 

جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک  و تنب بزرگ 
تعلق قطعی به ایران دارد

ســعید خطیب زاده در خصوص بیانیه ۱۴۹ وزرای خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس اظهار داشت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک  و تنب بزرگ 
تعلق قطعی به ایران داشــته و بیانیه های مــال آور و تکراری صادره در این 

خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: جمهوری 
اســامی ایران هرگونه مداخله  در برنامه هسته ای صلح آمیز و موشکی خود و 
همچنین امور مرتبط با سیاست های دفاعی بازدارنده خود را مردود می شمارد.

خطیــب زاده بار دیگر بــر اولویت جمهوری اســامی ایران به ویژه دولت 
سیزدهم در تقویت همکاری ها و توســعه مناسبات با همه همسایگان بدون 
مداخله های خارجی تاکید و ابزار امیدواری کرد: معدود کشــورهای شــورای 
همکاری که سعی در تحمیل دیدگاههای ایران ستیزانه خود دارند، بجای نگاه 
به بیرون از منطقه و طرح درخواست های غیر عملی از کشورهای فرامنطقه ای، 
با تغییر روش به مذاکرات درون منطقه ای توجه کنند و اقدامات اعتماد سازی 

را برای تقویت دیپلماسی انجام دهند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان عنوان کرد: شورای همکاری باید 
بداند که درخواســت های غیر قابل قبول، ایراد اتهامات واهی علیه جمهوری 
اســامی ایران و تکرار مکررات نخ نماشــده، راه حل مشــکات منطقه و این 
کشــورها نبوده و منطقه نیازمند تغییر پارادایم از وابستگی بیرونی به تعامل 

سازنده درون منطقه ای و شمول گرایی به جای رویکرد حذفی است.

ویژه

فالحت پیشه تشریح کرد
بایدهای حضور ایران در سازمان شانگهای

یک نماینده پیشــین مجلس شــورای اسامی با اشــاره به حضور ابراهیم 
رییســی در اجاس شــانگهای گفت: ایران باید یــک روح همکاری جویی و 
تنش زدایــی را در سیاســت خارجی اش حاکم کند تا با اســتقبال در چنین 

اتحادیه هایی مواجه شود.
»حشــمت اهلل فاحت پیشــه« در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به زمینه 
ها و دیدگاه های شــکل گیری سازمان شــانگهای گفت: نگاهی که بر اساس 
آن سازمان شانگهای شــکل گرفته است ناشی از یک ساز و کار بین المللی و 
کشــورهای بریکس اســت که اقتصادهای مهمی دارد در حالی که ایران نگاه 
منطقه ای دارد. در ساز و کارهای نومنطقه گرایانه کشورها دنبال افزایش توان 
چانه زنی خود هســتند و از حوزه هــای چالش برانگیز پرهیز می کنند و چون 
ایــران چالش های بین المللی مختلف دارد، یکی از موانعی که باعث می شــود 
ایران سخت ترین شرایط را برای پیوستن به اتحادهای منطقه ای داشته باشد 
درگیر بودنش با چالش های بین المللی اســت و از این رو کشــورهای عضو 
شــانگهای حاضر نیستند، تعهداتی را نسبت به ایران بپذیرند و خود را درگیر 

مسایل ایران کنند ازجمله در بحث برجام و اف ای تی اف و غیره.
وی ادامه داد: از این رو ایران باید یک روح همکاری جویی و تنش زدایی را 
در سیاســت خارجی اش حاکم کند و وقتی دیگر با خودمان چالش به همراه 
نمی بریــم آن وقت با اســتقبال در این اتحادیه ها مواجه می شــود. خیلی از 
کشورها روند ناظر بودن شان خیلی کمتر از ما طول کشید و به عضویت دائم 
درآمدند، در حالی که ایران هنوز عضو ناظر اســت. بخشی از این مساله ناشی 
از چالش های ناشــی از فشار بین المللی است و بخشی ناشی از سیاست های 

خود ایران است.
این نماینده پیشــین مجلس تصریح کــرد: امیدوارم ایران هر چه زودتر به 
عنوان عضو دائم ســازمان شانگهای در این اجاس حضور پیدا کند و بتواند از 
فرصت های این همراهی و همکاری به بهترین شــکل در راستای منافع ملی 

اش استفاده کند.
فاحت پیشــه خاطرنشان کرد: در عین حال نشست شانگهای حاشیه های 
مهم تر از متن هم دارد. نشســت ها و مذاکراتی در حاشیه آن برگزار می شود 
که می تواند شــروع خوبی برای سیاســت خارجی دولت آقای رییسی باشد. 
معتقــدم حتی اگر یک روز در تنش زدایی تعلل کنیم به منافع ملی خودمان 

پشت کرده ایم.

تخت روانچی:
رئیسی در سازمان ملل 

به صورت مجازی سخنرانی می کند
مجیــد تخت روانچی ســفیر و 
ســازمان  در  ایران  دائــم  نماینده 
ملل متحد اعام کرد سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهوری صبح سه 
شــنبه آینــده ۲۱ ســپتامبر )۳۰ 
شهریور( به وقت محلی در اجاس 
ســران هفتاد و ششــمین مجمع 
بصورت  متحد  ملل  عمومی سازمان 

مجازی سخنرانی خواهند کرد.
ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت 
محلی افزود: اجاس ســران هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل سه 
شــنبه آینده با سخنرانی روسا و وزرای خارجه کشورهای مختلف آغاز به کار 

خواهد کرد.
تخت روانچی گفت: آیت اهلل رئیســی، رئیــس جمهوری در صبح روز اول 
اجاس بصورت مجازی سخنرانی خواهند کرد و در ادامه کار هیات جمهوری 
اســامی ایران به سرپرستی دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در 

نیویورک حضور خواهند داشت.
هفتاد و ششــمین مجمع عمومی ســازمان ملل از روز ۱۴ ســپتامبر )۲۳ 
شــهریور( آغاز به کار کرده اســت اما اجاس سران از ســه شنبه آینده ۲۱ 

سپتامبر )۳۰ شهریور ماه ( به مدت یک هفته برگزار می شود.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: در حاشیه اجاس 
سران مجمع عمومی سازمان ملل، جلساتی در سطوح عالی بصورت موازی در 
زمینه های مختلف انرژی ، غذا، تبعیض نژادی و امحای ســاح های کشــتار 
جمعی برگزار می شود که هیات جمهوری اسامی ایران در این جلسات حضور 

خواهد داشت.
تخت روانچی تصریح کرد امسال با حضور برخی روسا و وزرای امور خارجه 

بحث های منطقه ای نیز وقت خوبی را به خودش اختصاص خواهد داد.
دیپلمات ارشــد ایران در ســازمان ملل متحد گفت: بحث افغانستان، یمن 
و موضوعات منطقه ای بحث های مهمی هســتند که کشــورها از این فرصت 

استفاده می کنند و در طول این چند روز به این موضوعات می پردازند. 
برنامه های وزیر امور خارجه در طول اقامت در نیویورک

تخــت روانچی درباره برنامه هــای وزیر امور خارجــه در طول اقامت در 
نیویورک گفت: وزیر امور خارجه در جلســات مختلف ســازمان ملل حضور و 

سخنرانی خواهند داشت.
وی تصریح کــرد وزیر امور خارجه همچنین درطول اقامت در نیویورک با 

همتایان خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت دکتر امیرعبداللهیان 
با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل 

جلساتی خواهند داشت.
تخــت روانچی ادامــه داد: وزیر امور خارجه با محققان و اندیشــکده های 

مختلف نیز جلسه ویژه ای خواهند داشت.
به گفته ســفیر ایران در ســازمان ملل، دکتر امیرعبداللهیان همچنین با 
خبرنــگاران مقیم آمریکا و محققان ایرانی نشســت هایی خواهند داشــت و 
از این فرصت ها برای تبیین سیاســت های جمهوری اســامی ایران استفاده 
خواهد شد. در پی شیوع بیماری همه گیر کرونا، سال گذشته رهبران جهان، 
بزرگتریــن گردهمایی دیپلماتیک خود را بصورت مجــازی برگزار کردند اما 
امســال قرار است سخنرانی شماری از رهبران جهان در اجاس سران مجمع 
عمومی سازمان ملل بصورت مجازی و برخی حضوری برگزار شود. کاخ سفید 
اعام کرده اســت جــو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز ۲۱ ســپتامبر )۳۰ 

شهریور ماه( در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.

دیدگاه

پولیتیک

القــدس العربی در مطلبی بــه قلم جمال 
زحالقة نوشت: گزارش روزنامه نیویورک تایمز 
در مورد اینکه ایران طی یک ماه قادر اســت 
مــواد رادیو اکتیو الزم برای ســاخت کاهک 
هســته ای را تولیــد کند، موجب آشــفتگی 
مســئوالن آمریکایی و اسرائیلی شده، کسانی 
که پاســخ قانــع کننده ای در مــورد اقدامات 
خــود در برابر این تحول ندارند و تنها بار ها در 

خصوص آن هشدار دادند.
به گــزارش انتخاب در ادامــه این مطلب 
آمده است که بین موضع ایاالت متحده که به 
شدت مخالف در اختیار داشتن چنین قدرتی 
برای ایران است، اما اعام کرده خط قرمزش، 
جلوگیری از تولید ســاح هسته ای توسط این 
کشــور است و موضع اســرائیل که خط قرمز 
آن جلوگیری از تولید کاهک های هســته ای 
توسط جمهوری اسامی اســت، تفاوت وجود 
دارد. با اینکــه اختاف نظری در موضع علنی 
و غیر علنــی این دو دیده می شــود، واکنش 
آمریکا و اسرائیل به انتشار اخبار مذکور، تقریبا 
یکسان بوده و چه بسا نشان دهنده هماهنگی 
آنهاســت، چرا که ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا تصریح کرد ادامه فعالیت های هسته ای 
ایران ســازنده نبوده و با هدف اعام شده آن 
در مورد بازگشــت به برجام، در تعارض است. 
وی افزود: این اقدامــات هیچ مزیتی به ایران 
در جریــان مذاکرات نمی دهــد. ضمن اینکه 
تحلیل ها حاکی از آن است که ایران قصد دارد 
به ایاالت متحده فشار وارد کند، تا واشنگتن به 
سرعت شروط تهران را از ترس پیشرفت طرح 

هسته ای ایران بپذیرد.
اما وزیر خارجه اسرائیل، یائیر الپید، تاش 
کرد خــط قرمز اســرائیل را از بین ببرد، چرا 
که تصریح کرد ایران از دســت یابی به ساح 
هســته ای دور است و این امر نیازمند ماه های 
طوالنی است. به نظر می رسد الپید قصد دارد 
با این حرف اذهان عمومی را آرام کند. اگر این 
تعبیر درست باشــد، خطاب اسرائیل در مورد 
ایران به کلی تغییر کرده، در حالی که پیش از 
این، صهیونیست ها در مورد خطر استراتژیک 
هسته ای شــدن ایران مبالغه زیادی می کردند 
و آن را یــک تهدیــد موجودیتــی برای خود 

می دانستند.
ظاهــرا در مرحله پســا نتانیاهــو، رهبری 
اســرائیل در تاش است گفتمان هراس انگیز 
خود را تغییر دهد، بویژه آنکه چنین گفتمانی 
باعث می شود اســرائیل مکان خطرناکی برای 
زندگی شــناخته شــود و همین امر، به جذب 
مهاجــران یهود ضربه بزند و اقتصاد اســرائیل 
ضعیف شود. از این رو، موسسه امنیتی اسرائیل 

تاش کرد از اهمیت آنچه در گزارش نیویورک 
تایمز آمده بکاهد و تاکید کند حتی اگر ایران 
سوخت الزم برای ساخت کاهک هسته ای را 
داشته باشد، ساخت این کاهک و ترکیب آن 
با موشکی که مناسبش باشد، به فناوری عالی 
و پیچیده ای نیاز دارد که ایران در حال حاضر 
از آن برخوردار نیســت و به سال های زیادی 

برای دست یابی به این فناوری نیاز دارد.
براساس ارزیابی ها، اسرائیل بازگشت سریع 
به توافق هســته ای را بعیــد می داند و خود را 
برای سال های طوالنِی بدون وجود یک توافق 
آماده می کند که در جریان آن ایران به سمت 
ساخت بمب هسته ای خیز بر می دارد و از آنجا 
که اسرائیل هدف علنی خود را مقابله با طرح 
هســته ای ایران قــرار داده، چهار گزینه پیش 

روی خود دارد:
گزینــه ۱: توقــف پیشــرفت نظامی طرح 
هســته ای ایران از طریق مذاکرات و تحریمها. 
اصرار اســرائیل بر تحریمهاست و ادعا می کند 
تحریم ها علیه ایران الزم اســت و باید سختر 
هم بشود. به عقیده اسرائیل اگر تمام جهان به 
ساز تل آویو برقصد، ممکن است ایران از طرح 
هسته ای اش عقب نشــینی کند. اما با وجود 
تمام آنچه که در این باره گفته می شود، اغلب 
کارشناسان سیاسی در اسرائیل در مورد مفید 

بودن این گزینه تردید دارند، چرا که تحریم ها 
علیه ایران مدت طوالنی ادامه نمی یابد و ایران 
ثابت کرده که قــدرت تحمل تبعات تحریم ها 

را دارد.
گزینــه ۲: وارد کــردن ضربــات نظامی به 
تاسیسات هســته ای ایران از سوی اسرائیل یا 
با مشارکت ایاالت متحده و دیگر کشورهاست. 
در اینجا اسرائیلی ها می دانند که گزینه مذکور 
به شدت دشوار است، چرا که ایران تاسیسات 
هســته ای خود را در پایگاه های مخفی در زیر 
زمین بنا کرده است. اســرائیل سعی می کند 
گزینه نظامی را ترویــج کند، تا بتواند حمایت 
بیشــتر آمریکا را به دست آورد و به کمک آن 
ضربه نظامی بازدارنده ای به ایران وارد کند. اما 
از جنبه عملی و واقعی، احتمال ضربه اسرائیل 

بعید است.
گزینه ۳: گزینه ای مسکوت مانده است که 
تنها عده کمی از نخبگان سیاسی و امنیتی در 
اسرائیل به آن معتقدند و عبارت است از توافق 
فراگیری برای خالی کردن خاورمیانه از ساح 
هسته ای، حتی در مورد خود اسرائیل. در حال 
حاضر هیچ کس این گزینه را مطرح نمی کند؛ 
حتــی طرف هایی نظیر دولت هــای عربی که 
گزینه موجود کاما به نفع آنهاســت و ساح 
بازدارنده ای در برابر اســرائیل ندارند. اسرائیل 

به شدت مخالف صحبت کردن در مورد ساح 
هسته ای خود اســت و حتی اگر ایران با خلع 
ساح هســته ای از منطقه خاورمیانه موافقت 
کند، اســرائیل هرگز با ایــن موضوع موافقت 
نخواهــد کرد، چرا که ســاح هســته ای راه 
حل اســتراتژیک صهیونیست ها برای مقابله با 

طرف های دیگر است.
گزینه ۴: گزینه ای است که به صورت علنی 
از آن صحبت نمی شــود و همان پذیرش ایران 
هسته ای و تمرکز تاش ها برای مرحله پس از 
آن است. این گزینه مستند به این عقیده است 
که اسرائیل توان جلوگیری از برخورداری ایران 
از ســاح هسته ای را ندارد و بر این اساس، در 

حال بررسی این اقدامات است:
۱-قانع کردن ایــران در مورد اینکه حمله 
موشکی به شکست می انجامد، چرا که چنین 
حمله ای با موشک های »حیتس-سهم« مواجه 
می شــود و بهتر اســت ایران اقدام به چنین 

حمله ای نکند.
۲-دســت یابی به چتر حمایتی بین المللی 
از طریق پیوســتن بــه ناتو، تشــکیل ائتاف 
اســتراتژیک با ایاالت متحــده و ایجاد قدرت 
بازدارندگی اســرائیل با اتکا به توان داخلی آن 
و اعام واضح اینکه هر حمله ای به اســرائیل با 
ضربه ایاالت متحده و ناتو پاسخ داده می شود.

۳-دســت یابی تفاهم های مستقیم و غیر 
مســتقیم با ایران و توافق بــرای قوانین بازی 
مشــترک و مورد قبــول بــرای دو طرف در 

راستای جلوگیری از برخورد های هسته ای.
۴-علنی کردن مالکیت ســاح هسته ای و 
توقف سیاســت مبهم و راز آلودی که اسرائیل 

از ده ها سال قبل در پیش گرفته است.
۵-همکاری با ایاالت متحده و دیگر کشور ها 
برای جلوگیری از تولید ســاح هســته ای در 
کشــور هایی مثل سوریه، عراق، مصر، ترکیه و 

عربستان.
۶-تقســیم جهــان عربی بیــن دولت های 
تحت الحمایه ایران و دولت های تحت الحمایه 

اسرائیل.
۷-اقــدام بــه تقویــت تــوان بازدارندگی 
اسرائیل از طریق بهبود دراماتیک توانایی های 
نظامــی آن، که نشــانه های این پیشــرفت در 
بودجه نظامی جدید اســرائیل و افزایش سطح 

سامانه های دفاعی آن دیده می شود.
اســرائیل زمینه ســازی های الزم را برای 
مرحله دســت یابی ایران به ســاح هسته ای 
آغــاز کرده و این را گزینــه بهتری برای خود 
می داند. اســرائیل بــه خوبی دریافته اســت 
که تــوان مقابله با ایران هســته ای را ندارد و 
بهایی که برای جلوگیــری از این مهم مجبور 
به پرداخت آن است، خلع ساح هسته ای خود 
صهیونیستهاســت. اما در مــورد طرف عربی، 
منفعت قومی دولت های عربــی در خاورمیانه 
اقتضــا می کند که ســاح هســته ای در این 
منطقه نباشــد، بویژه ساح هسته ای اسرائیل 
که تهدید استراتژیکی حتی برای هم پیمانان 

عرب آن است.
از آنجا که اســرائیل از بهانــه تهدید ایران 
برای توسعه ائتاف های خود و افزایش نفوذش 
در جهان عرب اســتفاده می کنــد، ادامه این 
سیاســت می توانــد موجب افزایــش تنش با 
ایران شــود، حال آنکه دولت های عربی نیازی 
به دشــمنی با ایــران ندارنــد و می توانند از 
طریق یک توافق منطقــه ای با ایران و ترکیه، 
اسرائیل را کنار بگذارند. زمان آن رسیده است 
تا عرب ها حرکتی کرده و از سیاســت منتظر 
مانــدن بــرای اقدامات دیگر طرف ها دســت 
بردارند. شــاید این روز ها اولویت، خلع ساح 
هســته ای در خاورمیانه باشد و این مهم باید 
از اســرائیل آغاز شــود که در حال حاضر به 
تنهایی از ســاح هسته ای برخوردار است. هر 
تعللــی در اقدام می تواند موجب آن شــود که 
نســل های فعلی و آینده، بهایــش را بپردازند. 
دیگر جایی برای سکوت جهان عرب در مورد 

مساله هسته ای اسرائیل نیست.

تل آویو ناچار به پذیرش تهران اتمی  شده  است

تغییر اجباری سیاست اسرائیل مقابل ایران

تاکید اولیانوف بر لغو تحریم های مرتبط با برجام

وزیر امور خارجه چین تاکید کرد 

نقش مثبت همکاری ایران، چین، روسیه و پاکستان در مساله افغانستان

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین در صفحــه توییترش لغو تحریم های ایران را 

الزمه احیای توافق هسته ای تلقی کرد.
به گزارش ایســنا، میخائیل اولیانوف، نماینده 
روســیه در ســازمان های بین المللی در وین در 
صفحه توییتــرش درباره لغو تحریــم های ایران 
نوشــت: احیای توافق هســته ای به طور جدایی 
ناپدیری با لغو تمامی تحریم های مرتبط با برجام 

پیوند دارد. هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. 
برای این که این اتفاق بیفتد،  ما باید بدون تاخیر و 
به طور موفقیت آمیزی مذاکرات وین را به سرانجام 
برســانیم. موضوع آخر کار آسانی نیست اما انجام 

پذیر است. 

اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
در سال ۲۰۱۸ با خروج از توافق هسته ای)برجام(، 
عاوه بر بازگرداندن آن دسته از تحریم های ایران 
که پس از توافق لغو شــده بودنــد، تحریم های 

جدیدی را نیز بر ایران اعمال کرد. 
دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ابتدای 
روی کار آمدن بازگشــت به توافق هسته ای را در 

دستور کار سیاست خارجی اش قرار داده است. 
مذاکرات احیای توافق هســته ای در چند ماه 

گذشته در وین میان اعضای کمیسیون مشترک 
برجام و با حضور هیئت مذاکره کننده آمریکایی در 
محل مذاکرات در جریان بوده است. طرف ایرانی 
و آمریکایی تا کنون مذاکرات مستقیمی نداشــته 
اند و از طریق نمایندگان دیگر کشــورهای عضو 
کمیسیون در جریان مواضع یکدیگر قرار گرفته اند. 
آغاز دور هفتم این مذاکرات تا کنون به تعویق 

افتاده است.

وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزرای امور 
خارجه ایران، روسیه و پاکستان بر اهمیت نقشی 
که این چهار کشــور می توانند در ایجاد صلحدو 

ثبات در افغانستان ایفا کنند، تاکید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، 

وزارت امــور خارجه چین در بیانیه ای نوشــت 
که وانگ یی وزیر امــور خارجه چین در دیدار 
با وزرای امور خارجه روســیه، ایران و پاکستان 
در حاشیه نشست ســازمان همکاری شانگهای 
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته است: این 

چهار کشــور باید تعامل و همــکاری را افزایش 
دهند، به اتفاق وارد عمل شده، موجب اثرگذاری 
شده و نقصی مثبت در ایجاد ثبات در افغانستان 
ایفــا کنند.  وزارت خارجه چین به نقل از وانگ 
یی ادامــه داد: چین آماده تقویــت همکاری با 
روسیه، ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه 
اســت تا نقشی مثبت در جلوگیری از نابسامانی 
ایفا کند، موجب حفظ ثبات شود، با تروریسم و 
خشــونت مقابله کند، صلح را در افغانستان احیا 
کند و صلحی پایــدار در منطقه ایجاد کند.  او 
همچنین بر اهمیت کمک رســانی به افغانستان 
در ملحق شدن به دســتورکار همکاری منطقه 

تاکید کرد. 
به گفتــه وزیر خارجه چیــن،  »ما در بلند 
مدت می توانیم به افغانســتان کمک کنیم تا به 

تدریج پتانسیل خود را افزایش داده، به همکاری 
اقتصادی منطقه ای ملحق شــده، فقر را ریشه 

کن کرده و به توسعه اقتصادی برسد. 
بر اســاس ایــن گــزارش، اظهــارات وزیر 
خارجه چین درباره نقش این چهار کشــور در 
افغانســتان در پــی این مطرح می شــود که به 
نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، در ده روز اول ماه 
آگوســت، طالبان حمات خود را علیه نیروهای 
دولتی در افغانستان افزایش دادند. تنها منطقه 
ای که تحت کنترل طالبان نیســت پنجشــیر 
است، این منطقه در شــمال شرقی کابل، یکی 
از کوچکترین مناطق کشــور از نظر مساحت و 

جمعیتی محسوب می شود.
این خبرگزاری در این باره ادامه داد: در ۱۵ 
آگوســت، شــبه نظامیان طالبان وارد پایتخت 

افغانستان شدند و کنترل کاخ ریاست جمهوری 
را در دست گرفتند.

اســپوتنیک افزود: در شــب ۱۶ آگوســت، 
محمد نعیم نماینده دفتر سیاسی طالبان، گفت 
که جنگ در افغانســتان به پایان رسیده است و 
شکل حکومت در این کشــور در آینده نزدیک 

روشن خواهد شد.
ایــن خبرگزاری روســی در بخــش پایانی 
گــزارش خــود آورده اســت: در پــی تحوالت 
اخیر افغانســتان موجی از هرج و مرج کشور را 
فراگرفته است. بســیاری از مردم در وحشت از 
شرایط کشور تحت حاکمیت طالبان راه خروج 
از کشــور و پناهندگی را در پیش گرفته اند. در 
همین زمینه کشورهای اروپایی نگران ورود موج 

جدید پناهنده به کشورهایشان هستند.  

وزیر امــور خارجه کشــورمان در ادامــه رایزنی های 
دوجانبه با همتایان حاضر در بیســت و یکمین نشســت 
سران اعضای ســازمان شــانگهای، دیروز با شاه محمود 
قریشــی، وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و در خصوص 

وضعیت منطقه و افغانستان گفت وگو کرد.
بــه گــزارش ایســنا، امیرعبداللهیان در ایــن دیدار 
ضمــن ابراز نگرانی از وضعیت مردم افغانســتان و اوضاع 
امنیتی - سیاســی این کشــور، این وضعیت نامطلوب را 
نتیجه مداخات و اقدامات غیرمســئوالنه آمریکا در قبال 

افغانستان دانست.
وزیر امور خارجه کشــورمان با یادآوری اینکه ایران و 
پاکستان به عنوان همسایگان افغانستان بیشترین تبعات 
وضعیــت افغانســتان را متحمل می شــوند، بر ضرورت 
همفکری تهران - اسام آباد در خصوص چگونگی بازیابی 

ثبات و صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد.

امیرعبداللهیــان در این دیدار، ایجــاد ثبات و امنیت 
در افغانســتان را در سایه ایجاد دولت فراگیر با مشارکت 
نمایندگان کلیه اقوام دانســت. وزیــر خارجه جمهوری 
اســامی ایران در پایان از همتای پاکســتانی خود جهت 
مشــارکت در نشســت آتی وزرای خارجه همســایگان 

افغانستان در تهران، دعوت به عمل آورد.
وزیر امور خارجه پاکســتان نیــز در این دیدار ضمن 
با اهمیــت خواندن نقش همســایگان در مســاعدت به 
افغانستان جهت رســیدن به وضعیت مطلوب، از تاشها 

و ابتکارات ایران در این رابطه، قدردانی کرد.
خاطرنشــان می سازد بر اســاس توافق وزرای خارجه 
جمهــوری اســامی ایران، چین، روســیه و پاکســتان، 
قرار اســت روز جــاری ، بیانیه مشــترک وزرای خارجه 
 ایــن چهــار کشــور در خصــوص وضعیت افغانســتان

 صادر شود.

وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه دیدارهای دوجانبه 
خود در حاشیه بیست و یکمین نشست سران عضو شانگهای، 
شــامگاه پنجشــنبه، با وزیر امور خارجه هندوستان دیدار 
و رایزنی کرد.  به گزارش ایســنا ، حســین امیرعبداللهیان 
در این دیدار ضمن اشــاره به تاریخ عمیق روابط دو کشــور 
و زیرســاختهای موجود در این رابطه، بر آمادگی کشورمان 

جهت توسعه هرچه بیشتر روابط همه جانبه تاکید نمود.
وزیر امور خارجه کشــورمان در تحلیل آخرین وضعیت 
افغانستان، جمهوری اسامی ایران را بدلیل مرزهای طوالنی 
مشترک با افغانستان، اولین کشور همسایه و متاثر از اوضاع 
نابسامان این کشور خواندو با اشاره به حضور بیش از سه و نیم  
میلیون نفری پناهجویان افغاســتانی در ایران ، از بی تفاوتی 
سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی در کمک رسانی به 

این پناهجویان انتقاد کرد. 
 امیر عبداللهیــان پذیرش و میزبانــی از این میهمانان 

و ارایه خدمات انساندوســتانه به آنها از سوی کشورمان در 
اوج برقراری  شدیدترین تحریم های اقتصادی را نشانه عمق 

انساندوستی دو ملت دانست.
وزیر امور خارجه کشــورمان، تنها مدل سیاسی مطلوب 
برای افغانستان را تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت کلیه اقوام 
افغانســتانی خوانده و بر پی گیری اوضاع سیاسی افغانستان 

بصورت ویژه از سوی کشورمان تصریح کرد. 
 امیرعبداللهیان در بخش بررسی روابط دوجانبه، تسریع 

در برگزاری کمیسیون مشترک دوجانبه را خواستار شد.
»جایشــانکار« وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار با 
اشاره به روابط تاریخی و مناسب دو کشور، آمادگی کشورش 

را جهت توسعه روابط اعام کرد.
وی در خصوص چالش هــای منطقه ای و در راس آنها، 
مســاله افغانستان ، خواستار تبادل نظر و همفکری بیشتر با 

جمهوری اسامی ایران شد. 

انتقاد وزیرخارجه ایران از بی تفاوتی جهان به وضعیت پناهجویاندعوت وزیرخارجه پاکستان به تهران

وزیــر امــور خارجــه پیشــین ایــران در 
پیامی توییتری با اشــاره به اختاف پیش آمده 
میان قدرت های جهانی بر ســر توافقی موسوم 
به پیمان فناوری زیر دریایی هســته ای، آن را 
در تناقض با ادعاهایشــان در زمینه عدم اشاعه 

تسلیحاتی تلقی کرد.
به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه پیشــین ایران در صفحه توییترش 
نوشــت:  »تناقضی در بخش تاریخی: آمریکا، 
انگلیس، استرالیا و فرانسه که همگی قهرمانان 
خودخوانده ی عدم اشاعه تسلیحات هسته ای 
هستند در رقابتند تا وســیله اشاعه اورانیوم با 

غنای باال را فراهم کنند.«
ظریف افزود:  »خشــم و نفاق امروز بر ســر 
رقابت برای یک قرار داد زیردریایی اســت که 
در بر دارنده تهدید جدی اشــاعه تســلیحاتی 

می باشد. جهان نظاره گر است.«
اظهارات ظریف در پی این مطرح می شــود 

که دولت فرانســه به تازگی از اقدام جو بایدن 
در اعــام پیمان فناوری زیردریایی هســته ای 
بــا انگلیس و اســترالیا که موجــب لغو توافق 
تســلیحاتی پاریس بــا کانبرا می شــود، ابراز 

نارضایتی کرده است. 
ژان ایــو لودریان، وزیر خارجــه و فلورنس 
پارلــی، وزیر نیروهای مســلح فرانســه عصر 
چهارشــنبه در بیانیه مشترکی گفتند: انتخاب 
آمریکا برای کنار گذاشتن یک متحد و شریک 
اروپایی مانند فرانســه از مشــارکت ساختاری 
با اســترالیا، آن هم در زمانی که ما در منطقه 
هند و اقیانوســیه با چالش های بی ســابقه ای 
روبرو هستیم، نشــان دهنده عدم انسجام است 
که فرانســه فقط می تواند به آن اشاره کرده و 

متاسف شود.
اعتراض آنها نشــانه نارضایتی پاریسی ها از 
موافقتنامه ای اســت که ناظران آمریکایی آن را 
به عنوان یک پیشرفت استراتژیک بزرگ برای 

استرالیا و شاهدی بر قدرت شبکه اتحاد ایاالت 
متحده توصیف می کننــد و آن را نقطه مقابل 
اســتدالل چین می دانند، مبنی بر اینکه خروج 
آشــفته آمریکا از افغانســتان، شکست آینده 
حمایت آمریکا از متحدان را پیش بینی می کند.

با ایــن حــال، دولــت امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه ایــن اعامیه را نقض 
اعتماد از سوی اســترالیا و نشانه بی احترامی از 
ســوی بایدن می داند که نیاز به »خودمختاری 
استراتژیک« از ایاالت متحده را افزایش می دهد.

در همیــن حــال وزیر خارجه فرانســه در 
مصاحبه با رادیو فرانس اینفو گفت که تصمیم 
اســترالیا برای لغو توافق زیردریایی با شرکت 
فرانســوی »خنجر از پشت« بود که »اعتماد او 

را تضعیف کرد.«
لودریان تاکید کرد: ایــن حقیقتا خنجر از 
پشت است. ما روابطی بر پایه اعتماد با استرالیا 
برقرار کردیم و این اعتماد اکنون تضعیف شده 

اســت. لغو این توافق مرا عصبانی کرده است. 
استرالیا و آمریکا باید در این رابطه شفاف سازی 

کنند.
روز چهارشــنبه، انگلیس، آمریکا و استرالیا 
در تــاش برای مقابله با قــدرت فزاینده چین 
از امضای یک عهدنامه ویژه برای به اشــتراک 
گذاشتن فناوری های پیشرفته دفاعی خبر دادند 
که با محکومیت چین روبرو شــد. این شراکت 
تحت عنوان آکوس )AUKUS( به اســترالیا 

امــکان می دهد برای اولین بار زیر دریایی هایی 
با نیروی محرکه هسته ای بسازد.

در نتیجه این توافق، استرالیا معامله ای برای 
ســاختن زیر دریایی هایی را که فرانسه طراحی 
کرده اســت، کنار می گذارد. فرانســه در سال 
۲۰۱۶ برنــده یک قــرارداد ۵۰ میلیارد دالری 
)دالر استرالیا( برای ساخت ۱۲ زیردریایی برای 
نیروی دریایی اســترالیا شده بود که بزرگترین 

قرارداد دفاعی استرالیا بود.

ظریف در توئیتی تاکید کرد 

رسوایی قهرمانان خودخوانده عدم اشاعه تسلیحات اتمی


