
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
اخباری که از پنجشــیر می رســد را 
نگران کننده خواند و گفت: حمالت 
به اشد به وجه محکوم بوده و شهادت 
رهبران افغانســتان موجب تاسف و 

تاثر عمیق است. 
 بــه گــزارش ایرنــا،  »ســعید 
خطیــب زاده« صبح دوشــنبه در 
نشســت خبری مجازی افزود: تاریخ 
افغانستان نشان داده مداخله خارجی 
چه مستقیم چه غیر مستقیم نتیجه 
ای جز شکست برای نیروهای متجاوز 
نداشته است. مردم افغانستان مردم 
بســیار اســتقالل طلــب و غیوری 
هســتند و قطعاً هر گونــه مداخله 

خارجی محکوم است.
 وی اضافه کرد: موضوع پنجشیر 
به عنوان سیاســت اصولی جمهوری 
اســالمی باید از طریق گفــت و گو و 
با وســاطت و حضور تمامی بزرگان 
افغانستان حل شــود و هیچ طرفی 
نبایــد اجازه بدهــد این مســیر به 

برادرکشی ختم شود.
 سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
تصریح کرد: طالبــان باید به حقوق 

خودش ذیــل حقــوق بین الملل و 
به تعهدات خودش طبــق هر آنچه 
گفته پایبند باشــد. محاصره منطقه 
پنجشیر، گرســنگی دادن به مردم و 
قطع آب و برق منطقــه آن چنان که 
به ما گزارش داده شــده مایه نگرانی 

هست.
وی بــا تاکید بــر اینکــه حقوق 
بشردوســتانه ذیل حقوق بین الملل 
باید رعایت شــود، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران تمام مساعی و همت 
خود را به کار می گیــرد به پایان آالم 
مردم افغانســتان و تشــکیل دولت 
فراگیر در افغانســتان کمک کند که 
بازتاب دهنــده ترکیــب قومیتی و 

جمعیتی این کشور باشد.
 خطیب زاده خاطرنشان کرد: این 
خواست و اراده مردم است که نهایتاً 
باید محقق شــود و آینده افغانستان 
را معلوم کند نه دخالــت خارجی و 
هیچ طــرح و توطئه دیگــری. قطعاً 
صلح پایــدار از طریق گفت و گوهای 
اصیل بین افغانی بیــن همه گروه ها 

می گذرد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 

ادامه داد: تذکر جــدی می دهم که 
تمامــی خطــوط قرمــز و تعهدات 
ذیل حقوق بین الملل رعایت شــود 
جمهوری اســالمی ایران با دقت و از 
نزدیک تحوالت افغانستان را پیگیری 
می کند. مــا در ســطوح مختلف در 
تماس هستیم نماینده ویژه ما به طور 
ساعتی با طرف های مختلف در تماس 
است. دیشــب آقای امیرعبداللهیان 
به عبداهلل عبداهلل صحبتی داشــتند 
و مذاکرات و گفــت  و گوها همچنان 

ادامه پیدا خواهد کرد.
   افغانستان جای 
متجاوزان نیست

وی با تاکید بر اینکه پنجشیر تنها 
راه حل سیاسی دارد، گفت: محاصره 
پنجشــیر به هیچ وجه مــن الوجوه 
از نظر حقــوق بین الملــل و حقوق 
بشردوســتانه قابل پذیرش نیست 
و گزارش هایــی که دریافت شــده 
گزارش های بسیار نگران کننده است 
و جمهوری اسالمی ایران همچنان به 

تالش خود ادامه می دهد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
ادامه داد: ما در کنار مردم افغانستان 

هستیم می خواهیم جلو برادرکشی 
گرفته شــود و در همین چهارچوب 
کار را پیش می بریم هرگونه دخالت 
خارجــی را هم نــه تنهــا محکوم 
می کنیم بلکــه از تمام تــوان خود 

استفاده می کنیم.
وی یادآورشــد: به دوســتان و یا 
آنهایی که احیاناً اگر گزارش ها درست 
باشــد خطای راهبردی مــی کنند 
و به نیــات دیگری وارد افغانســتان 
می شــوند، متوجه شــان می کنیم 
کــه افغانســتان جایی نیســت که 
تجاوز خارجــی را بپذیرد جغرافیای 
افغانســتان جغرافیای مردمی است 
که همواره برای استقالل خود و بیرون 

راندن نیروهای متجاوز جنگیده اند.

خطیــب زاده افــزود: بــا کمک 
گروه های افغانستانی کمک خواهیم 
کرد که صلح پایدار در این کشور ایجاد 
شــود. نوع رفتار ایران و کشورهای 
بین المللی را نسبت به آنها مشخص 
می کنند. هرچقدر آنها مســووالنه 
رفتار کنند، پاســخ درست تری را از 
ســوی نظام بین الملل، کشورهای 

منطقه و ایران دریافت خواهند کرد.
خطیــب زاده دربــاره تعــداد 
شهروندان افغانســتانی که به شکل 
غیرقانونــی یــا قانونــی وارد ایران 
شده اند، یادآور شد: قطعا آمار رسمی 
که وجــود دارد و آمــار آنهایی که به 
صورت »بی جا« شــده یا آنهایی که 
به صورت غیرقانونی وارد شــدند، به 
صورت تقریبی و تحقیقی وجود دارد.

امیدواریم در روابط ایران و 
آژانس مداخله نشود

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
با تاکیــد بر اینکــه ایــران و آژانس 
رابطه فنی و محترمانه دارند، افزود: 
امیدواریم کسی درباره در این رابطه 
دخالت نکند. سفر گروسی به تهران را 
شنیده ایم ولی نمی دانیم برنامه ریزی 
شده اســت. بنابراین گفت وگوهای 
فنی و به سواالت پاســخ داده شده و 
گفت وگوها به صوت منظم ادامه دارد.

خطیب زاده دربــاره پیامدهای 
تاخیر در گفت وگوهــای وین برای 
احیای برجام گفت: اصل گفت وگوها 
انجام می شــود. ایران هم بارها اعالم 
کرده مذاکرات بــرای اطمینان برای 
اجرای بی کــم و کاســت تعهدات 
آمریکا ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
ادامه خواهد داشت. گفت وگوها باید 
تامین کننده منافع عالیه مردم و ایران 
باشــد که بارها با نقض مکرر آمریکا 
و بی عملــی اروپا ایــن منافع تامین 

نشده است.
مقام های آمریکایی جایگاه 

خود را بدانند
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
در پاسخ به ســوالی درباره اظهارات 
رابرت مالی نماینده دولت آمریکا در 
امور ایران مبنی بر اینکه نمی توانیم 

تا ابــد منتظر تهران برای بازگشــت 
به مذاکرات باشــیم، بیان کرد: این 
ایران نبوده که برجــام را ترک کرده 
و قطعنامه ۲۲۳۱ را مکررا نقض کرده 
است، بلکه این آمریکا بوده که نه تنها 
برجام را ترک بلکه قطعنامه شورای 
امنیت را هــم را نقض کرد و دیگرانی 
که به دنبال اجرای آن بودند، تهدید 

به تنبیه و مجازات کرده است.  
وی دربــاره ارســال کمک های 
بشردوستانه به افغانستان نیز عنوان 
کــرد: ایــن موضوعی اســت که به 
صورت جدی پیگیری خواهیم کرد 
و رایزنی ها با کشــورهای مختلف در 
این باره، در جریان است. عالوه بر سه 
میلیون تبعه افغانســتانی، تا آنجایی 
که در توان ایران بوده، انجام داده ایم 
و باز هــم در کنار مردم افغانســتان 

خواهیم بود.
دچارآپارتاید واکسن هستیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
درباره پروژه سیاسی سازی ویروس 
کرونا خاطرنشــان کــرد: آمریکا و 
کشورهای غربی سیاسی کردن کرونا 
را کلید زدند و با شدت جلو می برند، 
جای تأسف دارد. االن باید کشورهای 
تولیدکننــده واکســن دسترســی 
منصفانــه بدهند و ایــن امر محقق 
نشده است. متأسفانه دچار آپارتاید 
واکسن هســتیم. آمریکا و اروپا باید 
به مسئولیت قطعی خود عمل کنند. 
همه در این میانه به هم کمک کنند 
بشــر از این بیمــاری و فراگیری به 

سالمت عبور کند.

خطیب زاده: 

حمالت به پنجشیر به شدت محکوم است

گفت  وگو

نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
سپردن مسئولیت دو نهاد بزرگ مثل ستاد فرمان 
اجرایی و مجمع تشخیص به دو فردی که در دولت 
هم حضور دارند، برخالف قوانین است و موجب 

می شود کارها به خوبی انجام نشوند. 
انور حبیب زاده بوکانی نماینده مجلس یازدهم 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور همزمان 
مخبر معاون اول رئیس جمهور در هئیت دولت و 
ستاد فرمان اجرایی امام، اظهار داشت:  همانطور 
که اســتحضار دارید آقای مخبر پیــش از اینکه 
مســئولیت حضور در دولت را داشــته باشد، به 
عنوان مدیریت ســتاد اجرایی حضور داشتند و 
کارهای خوبی را نیز انجام داده و برنامه های خوبی 
برای ستاد داشتند. با شروع به کار دولت سیزدهم 
آقای مخبر با ابالغ آقای رئیسی به عنوان معاون اول 

رئیس جمهور انتخاب شدند.
وی افزود: با توجه به اهمیت کار معاون اولی و 
ستاد اجرایی فرمان امام، قطعا از نظر اینکه این دو 

سازمان پر اشتغال و پر کارند و هر کدام یک دستگاه 
عریض و طویل هســتند؛ اگر کارهــا به یک نفر 
واگذار شود، دو دستگاه نمی توانند کارآیی الزم را 
داشته باشد. به ویژه اینکه انتظارات زیادی از سوی 
مردم و مقام معظم رهبری نسبت مدیران دولت 
آقای رئیسی وجود دارد که تحولی در بخش های 
مختلف دولت ســیزدهم ایجاد شــود که بتواند 
الاقل مشــکالتی که در دولت گذشته بوده است 

را جبران کند.
وی همچنیــن درباره حضــور رضایی در دو 
جایگاه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
معاون اقتصادی دولت سیزدهم و نیز دوگانگی 
اقتصادی در دولت گفت: دولت اگر به صورت یک 
تشکیالت واحد اداره شود، بهتر از این است که دو 
تیم اقتصادی کارها را انجام دهند، واقعا باید کار را 
به کسانی سپرد که هم فکر اقتصادی دارند و هم 

بتوانند شرایط را جمع کنند.
نماینده مردم بوکان تصریح کرد: در شرایط 

فعلی یک فــرد نمی تواند دو مســئولیت را در 
تشکیالت اداری داشته باشد و این مغایر با قوانین 
موجود در کشور است؛ در کنار این قضیه اگر تیم 
دولت به طور واحد اداره و برنامه ریزی خوبی روی 
مسائل داشته باشد، می توانیم نتایج خوبی را در 

دولت سیزدهم شاهد باشیم.
 پست معاونت اقتصادی رئیس جمهور 

نقش مشاوره ای دارد
  عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
واکنش به این اظهارات و حرف و حدیث هایی که 
در این مورد مطرح می شود گفت: معاونت اقتصادی 
رئیس جمهور یک جایگاه مشــاوره ای اســت و 
مشاوره در این سطح نمی تواند یک کار پر و پیمانی 
برای شخصیتی مانند آقای رضایی باشد؛ در نتیجه 
احتمال می دهم ایشان با ادامه خدمت در جایگاه 
دبیری مجمع، کار خود را در دولت و مســئولیت 
ارائه مشــاوره به رئیس جمهور را برعهده داشته 
باشد.  غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایلنا، 

درخصوص »تقسیم کار در تیم اقتصادی دولت و 
حضور دو چهره شاخص مانند محسن رضایی در 
جایگاه معاونت اقتصادی رئیس و محمد مخبر در 
جایگاه معاون اول و اینکه مسئولیت هماهنگی 
تیم اقتصادی برعهده چه کســی خواهد بود؟«، 
گفت: من معتقدم که باید رئیس جمهور خیلی 
شفاف نسبت به نفر ارشد اقتصادی دولت اعالم 
موضع کند، البته اعالم موضع کرده و شفاف هم 
بوده اســت؛ یعنی اینطور نیست که پنهان مانده 
باشد، ایشان اعالم کرده اند که آقای مخبر مسئول 

هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و از این جهت 
ظاهرا جای نگرانی نیست. عضو مجلس خبرگان 
رهبری درباره طرح برخی گمانه زنی ها پیرامون 
یکدســت نبودن تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: 
من این اختالف دیدگاه بیــن اعضای اقتصادی 
دولت را قبول ندارم، گمــان می کنم یک القایی 
دارد صورت می گیرد که این ها شــخصیت هایی 
هستند که همگی صاحب نظرند و ممکن است 
دیدگاه هایشان با هم اصطکاک داشته باشد. در 

حالی که به نظر من واقعیت امر اینگونه نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی در گفت  وگو با ایلنا: 

حضور »مخبر« و »رضایی« در دو جایگاه؛ مغایر قوانین است
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دعوت طالبان از ایران برای حضور در 
مراسم اعالم دولت جدید افغانستان 

طالبان از ایران در مراسم اعالم دولت افغانستان 
دعوت کرد.  به گزارش ایلنا به نقــل از الجزیره، یک 
منبع آگاه طالبان اعالم کرد که طالبان، ترکیه، چین، 
روسیه، ایران، پاکستان و قطر را به رویدادی که برای 
اعالم دولت جدید در افغانستان اختصاص دارد، دعوت 
کرد.  به گفته این منبع، طالبان تمام مراحل الزم برای 
اعالم دولت را طی کرده اند. دولت جدید افغانستان 

توسط رهبر این جنبش، کنترل خواهد شد.
    

در دیدار طائب با خطیب تأکید شد
افزایش همکاری  و هم افزایی  وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 

در طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه و خطیب، 
وزیر اطالعات بر لزوم توسعه و تعمیق  همکاری ها و 
هم افزایی های اطالعاتی تاکید و ابراز امیدواری شد 
این همکاری ها در دوره  جدید توسعه یابد.  به گزارش 
ایســنا، وزیر اطالعات در این دیدار ضمن تشکر از 
اقدامات سازمان اطالعات سپاه پاسداران اعالم کرد؛ 
سازمان اطالعات ســپاه و وزارت اطالعات دو نهاد 
برخاسته از انقالب اسالمی هستند و قطعاً با همکاری 
و هماهنگی و هم افزایی و وحدت رویه در راستای 

افزایش اقتدار و امنیت ملی تالش خواهند کرد.
    

دیپلمات روس: 
 هدف مذاکرات وین بازگشت 

به اصل برجام است 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی تاکید 
کرد که هدف مذاکرات وین، بازگشت به اصل توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ میالدی اســت.  به گزارش 
ایلنا، »میخائیــل اولیانــوف« در پیامی توئیتری 
نوشــت: »باید یادآوری کنیم که این هدف شامل 
لغو تحریم ها و اجرای کامل تعهدات در چارچوب 
این توافق می شود«. اولیانوف افزود که هیچ کدام از 
اعضای مذاکره کننده در این هدف توافق شده، ابراز 

تردید نمی کنند.
    

رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران: 
دیوان عالی حکم جدیدی در مورد 
پوری حسینی صادر نکرده است 

ایلنا نوشــت:  رئیس دادگاه کیفری یک استان 
تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده علی اشرف 
پوری حسینی در پی انتشار برخی اخبار در فضای 
مجازی مبنی بر نقض حکم پرونده رئیس پیشین 
سازمان خصوصی ســازی، اعالم کرد: پس از اعاده 
پرونده از دیوان و احصای موارد نقص، دادگاه پس 
ازمرتفع کردن نواقص مد نظــر آن مرجع مجددا 
مبادرت به صــدور رای می کند. رئیــس دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران خاطرنشان کرد: در پی 
فرجام خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی 
کشور ارجاع شد و شعبه رسیدگی کننده در دیوان 
عالی کشور رای بدوی را به لحاظ نقص تحقیقات به 

شعبه صادرکننده رای اعاده کرد.
    

علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی 
و قائم مقام فرهنگستان علوم شد 

رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم 
در حکمی علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان 
انرژی اتمی را به معاونت پژوهشی و قائم مقام رییس 

فرهنگستان علوم منصوب کرد.
    

دبیرکل ناتو مدعی شد؛ 
ایران در زمینه تسلیحات هسته ای 

فعالیت می کند 
دبیرکل ناتو شامگاه دوشنبه در اظهاراتی مدعی 
شد که ایران در زمینه تسلیحات هسته ای فعالیت 
می کند و در حال تقویت زرادخانه موشــک های 
بالستیک خود است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، 
ینس استولتنبرگ در هفدهمین کنفرانس ساالنه 
خلع سالح، کنترل تسلیحات و عدم اشاعه تسلیحات 
کشتار جمعی این ســخنان را بر زبان آورد و گفت: 
»ایران و کره شــمالی از جمله بازیگران در زمینه 

تسلیحات هسته ای هستند.«
    

 دانشگاه آزاد از اجرای حکم 
استاد اخراجی عقب نشست 

رئییس دانشگاه آزاد اسالمی طی نامه ای خطاب 
به رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه 
دستور بررسی مجدد حکم بازخرید شدن بیژن کریمی، 
استادی که گفته می شود از دانشگاه اخراج شده است، 
را صادر کرد. به گزارش تسنیم،  در نامه محمدمهدی 
طهرانچی، آمده است:  »الزم می دانم با اعمال بند »د« 
ماده ۲۷ آیین نامه نحوه سیدگی به تخلفات انتظامی 
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد، موضوع مجددا در 
هیات عالی تجدیدنظر بررسی و اجرای حکم تا زمان 

رسیدگی در این هیات متوقف شود.«

طالبان باید ذیل حقوق 
بین الملل به تعهدات خود 
طبق هر آنچه گفته پایبند 

باشد. محاصره منطقه 
پنجشیر، گرسنگی دادن 

به مردم و قطع آب و برق 
منطقه آن چنان که به ما 
گزارش داده شده مایه 

نگرانی است

اخباری که از پنجشیر 
می رسد نگران کننده 

است. حمالت به اشد به 
وجه محکوم بوده و شهادت 
رهبران افغانستان موجب 

تاسف و تاثر عمیق است

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به استفاده گروه های 
تروریستی از اقلیم شمال عراق برای ایجاد ناامنی در مناطق 
مرزی  گفت: این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست و پاسخ 

الزم را به تروریست ها می دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخی تحرکات جدید 
گروهک های تروریستی مســلح در مناطق مرزی شمال 
غرب کشور، ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
ســپاه ضمن بازدیــد از یگان ها و پاســگاه های مرزی این 

منطقه، با بیان اینکه به رغم تاکیدات چندباره و آگاه سازی 
مسئولین اقلیم شمال عراق نسبت به تحرکات گروهک های 
تروریستی و مسلح در منطقه آنها برای رخنه و انجام اقدامات 
ضد امنیتی علیه کشورمان و عدم برخورد با این پدیده گفت: 
سال ها است که گروه های تروریستی و ضد انقالب وابسته 
به استکبار جهانی و ســرویس های جاسوســی بیگانه از 
جغرافیای اقلیم شمال عراق برای برهم زدن امنیت و آرامش 
مناطق مرزی جمهوری اســالمی ایران و ایجاد اذیت و آزار 

برای مردم ساکن در این مناطق استفاده می کنند و در این 
خصوص به دولت عراق و مسئولین اقلیم شمال این کشور 

تذکرات الزم داده شده است. 
وی با تاکید بر اینکه دولت عراق و اقلیم کردستان نباید 

به تروریست ها اجازه جوالن و برپایی مقر در این سرزمین 
برای تهدیــد و ایجاد ناامنی علیه ایــران را بدهند، تصریح 
کرد: هرگونه کوتاهــی و غفلت در این خصــوص را مغایر 
حسن همجواری و روابط حسنه دو کشور می دانیم. سردار 
پاکپور تاکید کــرد: با توجه به وضعیــت منطقه و احتمال 
پاسخ قاطع، کوبنده و پشــیمان کننده جمهوری اسالمی 
ایران به گروهک های تروریســتی وابســته به دشــمنان 
قســم خورده انقالب و نظام اســالمی که در اقلیم شمال 
عراق النه کرده اند، از ســاکنین این مناطق درخواســت 
 می کنیم از مقرهای تروریســت ها فاصله بگیرند تا آسیبی 

متوجه آنها نشود.

هشدار سردار پاکپور به اقلیم کردستان؛

سرزمین تان را جوالنگاه تروریست ها نکنید


