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رئیس جمهــوری در تمــاس تلفنی رئیس 
شورای اروپا هشــدار داد: برخورد غیرسازنده 
در آژانس انــرژی اتمی، مخل مســیر مذاکره 

خواهد بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، شارل میشل، رئیس شورای اروپا پس 
از درخواست رسمی برای گفت و گوی تلفنی با 
رئیس جمهور کشورمان، ظهر دیروز چهارشنبه 

با ابراهیم رئیسی گفت و گو کرد.
رئیسی در این مکالمه تلفنی گفت: جمهوری 
اســالمی ایران تمایل دارد مناســبات خود با 
اتحادیه و کشورهای اروپایی ها را در عرصه های 

مورد عالقه دو طرف توسعه دهد.
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه اســتمرار و 
پایداری روابط دو جانبه با اتحادیه اروپا و هرکدام 
از کشــورهای عضو، در گرو رعایت اصل احترام 
متقابل، تمرکز روی مشــترکات و جلوگیری از 
تاثیرگذاری عوامل برون زا بر این روابط اســت، 
افزود: این موضوع نیازمنــد اراده عملی طرف 
اروپایی و وابسته نکردن آن به اراده قدرت های 
یکجانبه گرا مثل آمریکا است. رئیسی همچنین 
با اشــاره به تحوالت افغانســتان اظهار داشت: 
همه کشــورها باید با هم تعامل کنند تا دولتی 
در افغانســتان روی کار بیاید کــه بتواند صلح، 
امنیت، آرامش و توســعه را برای این کشور به 
ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد اعتماد مردم 

افغانستان باشد. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز آشکارتر 
از هر زمان دیگری اثبات شــده است که حضور 
دولت های خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان 
امنیت ساز نبوده و ارمغانی جز جنگ، خونریزی 

و خراب یبرای این کشور نداشته است. 
 رئیســی اضافه کرد: همه دنیا شاهد بودند 
ایران تنها کشــوری بود که به شــکلی جدی 
و واقعی بــه مقابله با داعش در عراق و ســوریه 

پرداخت. 
 رئیسی با اشاره به ســخنان رئیس شورای 

اروپا مبنی بر تالش برای استقالل استراتژیک 
در رابطه ایــن اتحادیه با آمریــکا تصریح کرد: 
امیدواریم اروپا در مســیر استقالل استراتژیک 

پیشرفت داشته باشد.
 رئیسی درباره همکاری ایران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمــی گفت: همکاری های جدی 
جمهوری اسالمی ایران با آژانس نمونه بارزی از 
اراده ایران برای شفافیت در فعالیت های هسته 
ای اش است. طبیعی اســت در صورت برخورد 
غیرســازنده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد، 
منطقی نیســت. اقدامات غیرســازنده طبیعتا 

مخل مسیر مذاکره نیز هست.
تحریم ها تاثیر نامطلوبی بر روابط اتحادیه 

اروپا و ایران گذاشته اند
»شارل میشل« رئیس شــورای اروپا نیز در 
این گفت و گوی تلفنــی با تاکید بر عالقه جدی 
اتحادیه اروپا بــرای تقویت روابــط دوجانبه و 
گسترش همکاری های اقتصادی با ایران، گفت: 
تحریم ها تاثیر نامطلوبی بر روابط اتحادیه اروپا و 
ایران باقی گذاشته اند و این یکی از دالیلی است 
که مفهوم استقالل اســتراتژیک برای اتحادیه 
اروپا اهمیت یافته است. وی تاکید کرد: شخصا 
یکی از حامیان جدی این ایده هستم که اتحادیه 
اروپا باید در درجــه اول منافع خودش را پیش 
ببرد. اتحادیه اروپا مایل اســت شریک صادق 
ایران بماند تا ثبات بیشتری را در منطقه شاهد 
باشیم. رئیس شورای اروپا در ادامه اظهار داشت: 
معتقدم باید درس های زیادی از ۲۰ سال حضور 

ناتو و آمریکا در افغانستان بگیریم.
شارل میشــل با ابراز نگرانی از سرازیر شدن 
موج بزرگــی از پناهجویان به اروپا، خواســتار 
نقــش آفرینی ایــران و تالش برای بازگشــت 
ثبــات بــه افغانســتان شــد و تصریــح کرد: 
اولویــت اول اروپا خــروج امن اتبــاع اروپایی 
 و افغانســتانی هایی اســت که در این کشور با 

ما همکاری داشته اند.

طالبان باید از تروریســم فاصله بگیرد و 
اجازه ندهد که تروریسم در این کشور دوباره 
شکل بگیرد به نحوی که مرزها و گذرگاه های 
مــرزی نیز برای تســهیل امــور و کمک به 

افغانستان آرام و باز باشد.
به گزارش ایسنا، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه بــا بیان ایــن مطلب و با اشــاره به 
برگزاری اجالس وزرای خارجه کشورهای 
همســایه افغانســتان به صــورت مجازی 
اظهار کرد: این اجالس در راســتای اجالس 
نمایندگان ویژه کشــورهای همســایه در 
 امور افغانســتان بود که به صــورت مجازی 

برگزار شده بود. 
ســعید خطیب زاده با بیان این که دستور 
کار اصلی نشست وزرای خارجه کشورهای 
همسایه افغانستان چگونگی کمک به تحقق 
خواســت و اراده مردم افغانستان و رسیدن 
این کشور به صلح و ثبات اســت، ادامه داد: 
در این اجالس وزرای خارجه شرکت کننده 
نقطه نظرات خــود را بیان کردنــد و آقای 
 امیــر عبداللهیــان نیــز مواضــع ایــران 

را برشمردند. 
ایشــان در ســخنان خود تاکید کردند 
مســبب اصلی وضعیت کنونی افغانســتان 
اشغالگری بیش از دو دهه این کشور توسط 
آمریکاســت و ما باید از ظرفیت و توانمندی 
تمام رهبران افغانســتان و مردم این کشور 
استفاده کنیم و کشورهای همسایه نیز باید 
کمک کنند که در افغانستان صلح پایداری 
محقق شود و قطعا اســتفاده از ابزار نظامی 
و دخالت خارجی تکرار اشــتباهی اســت 
 کــه چندین بــار تاکنون در تاریــخ معاصر

 افغانستان رخ داده است.
وی ادامه داد: آقــای امیرعبداللهیان در 
این نشست تاکید کردند که همگان باید به 
گفت وگو به عنوان یک اصــل اصیل پایبند 
باشند و کشورهای همســایه نیز باید کمک 

 کنند که دخالــت خارجی در این کشــور 
رخ ندهد.

این دیپلمات ارشد کشــورمان در پایان 
مصاحبــه خود با خبر ســاعت 14 شــبکه 
یک ســیما اضافــه کــرد: اولویــت ایران 
تحقق خواســت و اراده مردم افغانســتان، 
ایجــاد ثبــات و آرامــش در این کشــور و 
تشــکیل دولت فراگیر که بازتــاب دهنده 
 ترکیــب قومیتــی و جمعیتی این کشــور 

باشد است. 
همچنین در این جلســه بر اهمیت ارائه 
کمک های بشردوستانه و انسان دوستانه به 
مردم افغانســتان، رعایت حقوق بین الملل 
و حقوق بشردوســتانه تاکید شــد. نگرانی 
جدی کشــورها که در این نشست در مورد 
آن صحبت کردنــد موضوع تروریســم در 

افغانستان بود. 
تاکید بر این شــد که طالبان باید از این 
موضــوع فاصله بگیــرد و اجــازه ندهد که 
تروریسم در این کشــور دوباره شکل بگیرد 
به نحوی که مرزها و گذرگاه های مرزی نیز 
برای تسهیل امور و کمک به افغانستان آرام 

و باز باشد.
خطیب زاده در پایــان گفت: توافق براین 
شــد که در صورتی که وضعیت کرونا اجازه 
دهد نشســت آتی وزیــران امــور خارجه 
کشــورهای همسایه افغانســتان طی یکی 
دو ماه آینده به صورت حضــوری در تهران 

برگزار شود.

رئیس جمهــور فــراری افغانســتان از مردم 
عذرخواهی کرد و مدعی شد: ترک کابل سخت ترین 
تصمیم زندگی من بود، اما من معتقدم که این تنها 
راه ســکوت اســلحه ها و نجات کابل و 6 میلیون 

شهروندش است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، »اشــرف غنی« 
رئیس جمهور فراری افغانستان در بیانیه ای به بیان 

برخی جزییات خروج خود از افغانستان پرداخت.
اشــرف غنی گفت: »من به مردم افغانســتان 
توضیح می دهم که در 15 اوت پس از ورود ناگهانی 
طالبان به شهر کابل چرا افغانستان را ترک کردم. من 
با اصرار نیروهای قطر رفتم و به من توصیه کردند که 
همچنان در خطر آتش زدن خیابان های خیابانی 
وحشتناکی هستم که شــهر در جنگ داخلی در 
دهه 199۰ متحمل شــده بود.« وی افزود: ترک 
کابل سخت ترین تصمیم زندگی من بود، اما من 
معتقدم که این تنها راه ســکوت اسلحه ها و نجات 
کابل و 6 میلیون شهروندش است. اشرف غنی ادامه 
داد: من ۲۰ سال از عمر خود را وقف کمک به مردم 
افغانستان در جهت ایجاد یک دولت دموکراتیک، 
مرفه و مستقل کرده ام. هرگز قصد من این نبود که 

مردم را رها کنم یا آن چشم انداز را.
رئیس جمهور فراری افغانستان خاطرنشان کرد: 
اکنون زمان ارزیابی طوالنــی رویدادهای منتهی 
به خروج من نیســت - در آینده نزدیک آنها را به 
تفصیل بیان خواهم کرد. اما اکنون باید به ادعاهای 
بی اساس بپردازم که می گویند اشرف غنی به عنوان 
رئیس جمهور کابل را ترک کــرد میلیون ها دالر 
متعلق به مردم افغانستان را با خود برد. غنی مدعی 
شد: این اتهامات به طور کامل و کامالً نادرست است. 
فساد آفتی است که ده ها سال کشور ما را فلج کرده 
است و مبارزه با فساد ، محور اصلی تالش های من به 
عنوان رئیس جمهور بوده است. وی در ادامه گفت: 
من هیوالیی را به ارث بردم که نمی توان به راحتی 
یا به سرعت آن را شکست داد. من و همسرم در امور 
مالی شخصی خود بی پروا بوده ایم. من همه دارایی 
های خود را علنی اعالم کــرده ام. میراث خانواده 
همسرم نیز فاش شده اســت و همچنان در کشور 

خود در لبنان فهرست شــده است. من از ممیزی 
رسمی یا تحقیقات مالی تحت نظارت سازمان ملل 
متحد یا هر نهاد مستقل مناسب دیگری برای اثبات 
صحت اظهاراتم در اینجا اســتقبال می کنم. غنی 
گفت: دستیاران نزدیک من آماده هستند که منابع 
مالی خود را به حسابرسی عمومی تسلیم کنند، و من 
از دیگر مقامات ارشد سابق و شخصیت های سیاسی 

نیز می خواهم که این کار را انجام دهند.
وی افزود: در طول زندگی خود، من کامالً معتقد 
بودم که فرمول جمهوری دموکراتیک تنها راه پیش 
روی یک افغانستان مســتقل، صلح آمیز و مرفه 
است. در طول خدمت به کشورم، مرزهای اقدامات 
من همیشه با قانون اساســی جمهوری اسالمی 
افغانستان در ســال ۲۰۰4 تعیین و هدایت شده 
است. غنی همچنین گفت: این پلتفرم گفت وگویی 
را فراهم می کند که در آن می توان اختالفات ما را 
از طریق دادن و گرفتن و اقناع مدیریت کرد و در آن 
پذیرش چشم انداز مشترک برای آینده تعریف و 
پذیرفته شد. سنت افغانستان ما در جرگه و شورا 
عمدتا مساوات طلب و مشارکت کننده است و می 
تواند زمینه ای برای نتایج صلح آمیز برای کشور پیش 
رو فراهم کند. وی در پایان گفت: من از فداکاری همه 
افغان ها، به ویژه سربازان افغان و خانواده های آنها، 
طی چهل سال گذشــته قدردانی و احترام عمیق 
خود را ارائه می کنم. با تأسف عمیق و عمیق این است 
که فصل خود من بدون تأمین ثبات و رفاه در تراژدی 
مشابه پیشینیانم به پایان رسید. از مردم افغانستان 
عذرخواهی می کنم که نتوانستم به گونه ای دیگر 
پایان دهم. تعهد من به مردم افغانستان هرگز زیر 

پا نگذاشته و تا آخر عمر مرا راهنمایی خواهد کرد.

خبرخبرخبر

رئیسی در تماس تلفنی رئیس شورای اروپا 

 برخورد غیرسازنده آژانس، 
مخل مسیر مذاکره خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 طالبان از تروریسم در افغانستان 
فاصله بگیرد

اشرف غنی از مردم افغانستان 
عذرخواهی کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

طالبان از تروریسم در افغانستان 
فاصله بگیرد

سياست 2

همين صفحه

ترکیه به کشیدن دیوار در مرز ایران بسنده نکرد؛

وهای  ج و بار بر
هوشمند همسایه ترک

۲۰۲1، سال تغییر چهره منطقه، به ویژه در 
اطراف ایران است؛ از نزاع قره باغ میان آذربایجان و 
ارمنستان در شمال گرفته تا قدرت گرفتن طالبان 
در شــرق، معادالت در حوزه پیرامونی ایران را 

تغییر داده اند. 
تغییر دیگر که دســت کم از جهت فیزیکی 
بسیار بزرگ است، در مرز ترکیه است. چند ماه 
پیش خبری از ترکیه رسید که ماهیت آن برای 
غرور بسیاری از ایرانیان برخورنده بود؛ تصمیم 
دولت اردوغان برای کشیدن دیوار میان کشورش 

با ایران. 
فارغ از اینکه ابعاد و دالیل سیاســی چنین 
تصمیمی چیســت، آن ترکش های خدشه به 

غرور ملی ایرانیان به بهارستان هم رسید و محمود 
احمدی بی غش، عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس به تنــدی به این 

دیوارکشی تاخت. 
او با بیان اینکه »هوس بازی های اردوغان در 
مرزهای شمال غرب تمام شدنی نیست، گفت: 
»در جریان برخی حصارکشی ها، تعرض هایی 
به مرزهای ما می شــود کــه وزرای امور خارجه 
و کشــور باید در ایــن خصوص اقــدام کنند.« 
احمدی بی غش همچنین از رد پای اردوغان در 
حمایت از طالبان گفت و بعد هم خطاب به او اظهار 
کرد: »آقای اردوغان! ایران، مکزیک نیست و تو 

هم رئیس جمهور آمریکای جنایتکار نیستی.«...

واکنش های ناهماهنگ و پرسش بزرگ جامعه جهانی در قبال فهرست نهایی کابینه طالبان؛ 

کلکسیون بنیادگراها، دولت موقت یا امارت اسالمی؟!
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