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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به اینکه تاریخ افغانستان نشان می دهد 
راهکار نظامی برای حل و فصل مساله 
این کشــور وجود ندارد؛ گفت: ایران با 
گروه های مختلف افغــان در ارتباط و 
در این زمینه آماده همکاری و تسهیل 

گفت و گوها است.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده در 
نشست خبری صبح دیروز خود گفت: 
پیش از ارائه  گاهشمار دستگاه دیپلماسی 
در دو هفته گذشته الزم است مطالبی 
را در خصوص مساله افغانستان مطرح 
کنم؛ ایران آخرین تحوالت افغانستان 
را رصد نموده و با گروه های مختلف در 
ارتباط هستیم و ضمن دعوت طرفین 
به حفظ ثبات، امیدوار هستیم گروه ها 
از فرصت خروج نیروهای فرامنطقه ای 
از ایجاد دولتی فراگیــر و دارای روابط 
نیک با همسایگان نهایت استفاده را به 

عمل آورند.
وی افزود: تاریخ افغانســتان نشان 
می دهد راهکار نظامی برای حل و فصل 
مساله افغانســتان وجود ندارد؛ ایران 
در این زمینه آماده همکاری و تسهیل 
گفت و گوها اســت. ایران در ۴۰ ســال 
گذشته همواره در کنار مردم افغانستان 
بوده و بر حفظ جان و مال ناموس مردم 
و حقوق زنان و حفظ آثار میراث تاکید 
می کند و امیدوار است شورای هماهنگی 

تشکیل شده بتواند صلح را در این کشور 
حاکم کند. وی تاکید کرد: بدیهی است در 
شرایط حاکم موج جدید مهاجران شکل 
گرفته که ضرورت تــداوم کمک های 
بشردوســتانه را به جهت کاهش آالم 

مردم افغانستان دو چندان می سازد.
سفر وزیر امور خارجه پاکستان به 

ایران در روز پنجشنبه
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
پاسخ به سوالی در خصوص اهداف سفر 
وزیر امور خارجه پاکســتان به تهران 
گفت: این سفر به درخواست ایشان در 
روز پنجشنبه انجام خواهد شد. موضوع 
اصلی سفر مسائل دوجانبه و افغانستان 
خواهد بود. ایران به عنوان کشوری که 
تالش خود را در راستای ایجاد صلح در 
افغانستان انجام داده رایزنی خود را دارد. 
انشااهلل این سفر در راستای تداوم روابط 

دوستانه انجام خواهد شد.
خطیب زاده در پاســخ به ســوال 
خبرنگار ایلنــا در خصوص خبر اعالم 
شــده از ســوی دبیرکل حــزب اهلل 
لبنان مبنی بر ارســال ســوخت به 
لبنــان و جزئیات آن گفــت: تجارت 
عادی در حوزه مشــروعی مثل انرژی 
تصمیم حاکمیتی و مرســوم اســت 
که براساس تصمیم خودمان و اعالم 
نیاز دوســتانمان نفت می فروشــیم. 
قطعا ما نمیتوانیم رنج مــردم لبنان 

را که با طراحی پشــت پــرده دچار 
مشــکل شــده اند را ببینیــم. مردم 
لبنان مــردم پــر غروری هســتند 
کــه در زد و بندهــای پشــت پرده و 
دست داشــتن عناصر صهیونیستی 
دچــار ایــن مضیقــه شــده اند، در 
 حالی کــه ملت ثروتمندی هســتند 
و تــوان مالی دریافــت محموله های 
انرژی را دارند. وی افزود: ما به عنوان 
کشوری که سال ها تحت تحریم قرار 
داشتیم می دانیم برخی کشورها دچار 
اعتیاد به تحریم هستند و ایران در کنار 
دیگر کشــورها اجازه نمی دهد نظام 
سلطه چنین اقداماتی را صورت دهد. 
اعالم آمادگی می کنیم که اگر دولت 
لبنان هم تمایل داشــته باشد عالوه 
بر این ســوخت که توسط تجار شیعه 
لبنان خریداری شده سوخت به دولت 

این کشور بفروشیم. 

طرف های افغانستانی جان و مال و 
ناموس مردم را رعایت کنند

وی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا در 
رابطه با انتشار برخی فیلم ها و خبرها در 
فضای مجازی مبنی بر حضور نیروهای 
طالبان در نقطه صفر مرزی ایران برای 
تحویل گرفتن کارکنان دولتی و اتباع 
دولت افغانســتان و اینکه آیا تضمینی 
بــرای حفظ جــان این افــراد پیش از 
استرداد گرفته شــده، گفت:  ایران در 
۴۰ سال گذشــته میزبان پناهجویان 
افغانستان بوده اســت. االن انتظار ما از 
تمامی طرف های افغانستانی این است 
که جان و مال و ناموس مردم را رعایت 

کنند.
وی همچنین در پاســخ به سوالی 
درخصوص اظهارات نماینده روسیه در 
مذاکرات وین مبنی بر آغاز این مذاکرات 
در آینده نزدیک گفــت: پیش تر اعالم 
کردیم که  در ایــن تغییر و تحوالتی که 
در قوه مجریه ایران در حال وقوع است 
ممکن اســت برخی تغییرات صورت 
بگیرد. البته  مواضع ما تغییر نکرده است 
و رفع موثر تمامی تحریم های آمریکا و 
پایبندی طرف های دیگر برجام به عنوان 
اصول مقوم هرگونه توافقی در وین است. 
تاریخ پس از اطمینان از تغییر و تحوالت 
به طرف های ما در ۱+۴ اعالم خواهد شد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به ســوالی در خصوص ارزیابی از 
اقدامات ایاالت متحده در افغانســتان 
گفت: آمریکا به عنــوان یک متجاوز به 
افغانستان آمد و ورودش به افغانستان 
نکبت و خروجش هم با افتضاح همراه 
بود. این یــک درس تاریخی برای همه 
آن هایی است که فکر می کنند می توانند 
امنیت خود را به ایاالت متحده گره بزنند.  
وی ادامه داد: تصاویری که از افغانستان در 
آمد دل هر کسی را به درد می آورد و یک 
شرم تاریخی برای آنهایی است که مدعی 
حقوق بشر هستند و در این مقاطع لب 
از لب باز نمی کنند مگر دروغ بگویند و 
این که تجاوزات خــود را توجیه  کنند. 
توصیه ما به واشــنگتن این است که به 
حقوق ملت ها و حقوق بین الملل احترام 
بگذارد و به عنوان عضو سازنده در نظام 

بین الملل عمل کند. 
اظهارات رژیم صهیونیستی 

فرافکنی است
وی در پاســخ به سوالی در خصوص 
اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 

نیز گفت: رژیم صهیونیستی موجودیتی 
است که نامشروع است و از ترور برآمده 
و جز ترور و خشــونت و ناامنی چیزی 
نمی شناســد و هیچ طرفــی در نظام 
بین الملل نیست که نداند رژیم اشغالگر 
قدس چگونه به وجود آمد و با ریختن چه 
خون ها و توطئه هایی به صورت نامشروع 
ادامه حیات می دهد و امروز در حضیض 
مشــروعیت اســت و این اظهارات هم 

فرافکنی است. 
خطیب زاده همچنین در پاســخ به 
این ســوال که نظر جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص مقاومت شکل گرفته 
در دره پنجشــیر گفت: همه طرف ها را 
به خویشــتنداری، گفت وگو و راه حل 
سیاســی دعوت می کنیــم. هر آن چه 
در افغانســتان اتفاق بیفتــد و بخواهد 
به دولت با ثبات بینجامــد باید بازتاب 
دهنــده ترکیب جمعیتــی و قومیتی 
افغانستان باشــد و این از طریق راه حل 
سیاسی و گفت وگوهای اصیل حاصل 
می شود. موضع ما موضع ثابت بوده که 
این گفت وگو را تسهیل کنیم. از این مسیر 
به عنوان برادر تالش کردیم اختالفات 
را کاهش دهیم و بــه این تالش ها ادامه 

می دهیم که به افغانستان امن برسد.
بیانیه های تروئیکا نه تنها سیاسی 

بلکه غیرحقوقی هستند
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی و ابراز 
نگرانی از برنامه هســته ای ایران گفت: 
آن چه ایــران انجــام داده در پایبندی 
به ان .پی.تی و پادمان بــوده و همه زیر 
نظر آژانس انجام شــده و فعالیت ها و از 
جمله مســاله اخیر با اهداف صلح آمیز 
انجام شده است. این بیانیه های سیاسی 
رافع مسئولیت سه کشــور اروپایی در 
نقض برجام نیست. این بیانیه ها نه تنها 

سیاسی بلکه غیرحقوقی هستند. 
وی ادامه داد: این سه کشور باید پاسخ 
دهند بعد از خروج آمریکا از برجام و فشار 
حداکثری دولت متجاوز آمریکا به مردم 
ایران و تروریسم دولتی در حوزه اقتصادی 
علیه مردم ایران و حتی در حوزه سالمت 
و بهداشــت اتفاق افتاد کجا بودند و چه 
بیانیه ای دادند و چه اقدامی کردند؟ اروپا 
باید به تعهداتش در برجام عمل کند. وی 
در خصوص اهداف سفر وزیر امور خارجه 
ژاپن به تهران نیز گفت: این سفر در پاسخ 
به سفر دکتر ظریف به ژاپن انجام شد و 
از ماه ها قبل برنامه ریزی شــده بود وت 

البته موضوعات دوجانبه در این ســفر 
مطرح شد. 

باید تالش کنیم یک دولت فراگیر 
در افغانستان شکل بگیرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به این سوال که ایران در چه صورتی 
طالبان را به رســمیت خواهد شناخت 
گفت: مــا در حال حاضر اساســا در آن 
مرحله نیســتیم ما در حال حاضر باید 
تالش کنیم که یک دولــت فراگیر در 
افغانستان شکل بگیرد. قطعا این دولت 
اگر بازتاب دهنده تمامی واقعیت های 
این کشور باشد می تواند در این مسیر 
حرکت کنــد. قطعا رفتــار دولت آتی 
 افغانســتان مــی تواند این مســیر را 

تسهیل کند. 
نشست امنیتی بغداد ابتکار 

جدیدی نیست
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
خصوص پاســخ تهران به دعوت عراق 
برای شــرکت در نشست امنیتی بغداد 
نیز گفت:  اجالس همسایگان در بغداد 
ابتکار جدیدی نیســت و مدت هاست 
که برادران ما در بغــداد آن را پیگیری 
می کردند. هنوز جزئیات این نشســت 
عنوان نشده اما ما قطعا در سطح متناسب 
حضور خواهیم داشت. نقش منطقه ای 
عراق را قابل توجه مــی دانیم و همواره 
ســعی کردیم این نقش برجسته شود.  
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا امکان دارد آقای رئیسی 
شخصا در اجالس امنیتی بغداد شرکت 
کنند، گفت: اینکه ما در چه سطحی در 
اجالس بغداد شرکت می کنیم نیاز به 
جزئیات بیشتری دارد و باید ببینیم با چه 
مختصاتی این نشست برگزار خواهد شد. 
این نشست زمان بهتر خواهد بود که به 

شمول همه کشورها باشد.

خطیب زاده در نشست خبری:

ایران با گروه های مختلف افغان در ارتباط است

خبر

یک پایگاه خبری لبنانی در گزارشی به مساله ارسال کشتی 
حامل ســوخت ایران به لبنان و واکنش احزاب مسیحی به این 

امر پرداخت. 
به گزارش ایسنا، سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
اخیرا از حرکت کشتی حامل سوخت ایرانی به سوی لبنان خبر 
داد، پایگاه خبری النشره در گزارشی در این باره نوشت: پیامدهای 
اعالن دبیرکل حزب اهلل لبنان درخصوص حرکت اولین کشتی 
ایرانی حامل مازوت که انتظار می رود طی ۱۰ روز وارد لبنان شود 
همچنان در محافل هم پیمانان و دشمنان به ویژه مسیحیان 

بازتاب دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است :سلیمان فرنجیه، نماینده 
پیشین پارلمان لبنان و رئیس جریان »المرده« غالباً درخصوص 
مسائل داخلی این کشور موضع سکوت اختیار می کند و اکنون نیز 
در خصوص مساله کشتی ایرانی سکوت کرده است اما حزب اهلل 
لبنان از ثبات راهبردی مواضع فرنجیه و جریان المرده و همچنین 

مواضع حمایتی این جریان از نظام سوریه مطلع است زیرا سلیمان 
فرنجیه اولین شخصی بود که درپی انتخابات اخیر سوریه به آن 
کشور سفر کرد و به طور دوستانه و خانوادگی و غیررسمی و علنی 
به بشار اسد تبریک گفت بنابراین فرنجیه علیرغم تایید ضمنی و 
هم پیمانی مستحکم با نصراهلل و حزب اهلل هیچ واکنشی به سخنان 
دبیرکل حزب اهلل نداشــت. در مقابل، برخی مقامات برجسته 
جریان ملی آزاد که از جریان های مسیحی لبنان به شمار می رود 
تاکید می کنند که میشل عون، رئیس جمهور لبنان و جریان ملی 
آزاد هیچ ابایی از آشکار بودن هم پیمانی استراتژیک با حزب اهلل 
ندارند  به همراه جریان المرده که این جریان نیز مسیحی است از 

مقاومت حمایت می کنند.
در ادامه این گزارش اشاره شده است که تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان نیز به دلیل پافشاری 

بر تداوم روابط دوستانه و مستحکمش با حزب اهلل است.
لنشره می نویسد: بنابراین ســکوت میشل عون و جریانش 

و همچنین جبران باسیل در خصوص کشتی ایرانی به معنای 
مخالفت آنان با این مساله نیست بلکه قضیه کامال برعکس است و 
آن ها از هرگامی که در راستای شکست تحریم های لبنان و عبور 
از بحران های سیاسی و اقتصادی و مالی است حمایت می کنند.

در بخش دیگر این گزارش به موضع جریان القوات اللبنانیه 
به ریاست سمیر جعجع که هم پیمان غرب و مخالف مقاومت 
است پرداخته شده است. حزب القوات اللبنانیه در واقع مخالف 
ارسال کشتی کمک های ایرانی است اما اخیرا یکی از نمایندگان 
فراکسیون این حزب به نام ســزار معلوف از واردات سوخت از 
جمهوری اسالمی ایران استقبال و از اظهارات دورتی شیا، سفیر 
واشنگتن در لبنان که مخالف واردات سوخت ایران به لبنان بود، 
انتقاد کرد. استقبال سزار معلوف از اعالن سید حسن نصراهلل و 
واردات سوخت از ایران به معنای شکست سیاسی حزب القوات 
اللبنانیه است، در همین راســتا اخیرا پایگاه خبری الجدید در 
گزارشی نوشت که اظهارات معلوف منجر به خشم اعضای این 

حزب شده است و وی از تمام گروه های واتساپی القوات اللبنانیه 
حذف شده است.

 دومین کشتی حامل سوخت ایران، 
به زودی وارد لبنان می شود 

این درحالی اســت که دبیرکل حــزب اهلل لبنان گفت که 
دومین کشتی حامل سوخت ایران، به زودی وارد لبنان می شود 
و پس از آن نیز کشتی های دیگری به این کشور خواهند رسید.  
سیدحسن نصراهلل افزود که »موضوع یک یا دو کشتی نیست؛ این 
مسیر تا زمانی که لبنان به سوخت نیاز داشته باشد، ادامه خواهد 
یافت«. وی تصریح کرد که هدف از این اقدام، کمک به مردم لبنان 

و کاهش رنج و درد آنهاست.

النشره بررسی کرد:

موضعجریانهایمسیحیلبناندرقبالخریدسوختازایرانتوسطحزباهلل
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نظر نهایی کمیسیون فرهنگی: 
سجادیواجدشرایطتصدی
وزارتورزشوجواناننیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از برگزاری 
مجدد جلســه این کمیســیون برای شــنیدن 
پاسخ های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خبر 
داد و گفت:  در پایان، اعضای کمیســیون برای 
بار دوم با اکثریت آرا برنامه های آقای ســجادی 
را ضعیف و غیرتحولی دانســته و ایشان را واجد 
شرایط پست وزارت ورزش و جوانان ندانستند. 
به گزارش ایلنا، احمد راستینه هفشجانی گفت:  
در این میان تالش جریان های سیاســی خاص 
که توسط دالل های مشخصی به دنبال کمک به 

ایشان هستند نیز مطرح است. 
    

پیامطالبانبهایرانیهادربارهسفر
بهافغانستان

طالبان اعالم کرده که بــه ایرانی های که قصد 
سفر به افغانســتان دارند، ویزا می دهد. به گزارش 
خبرآنالین، طالبان در یک بیانیه اعالم کرده است 
که به ایرانی ها برای ورود به افغانســتان در نقطه ی 
مرزی ویزا صادر می شود. تنها ویزای معتبر گمرک 

اسالم قلعه در نقطه صفر مرزی است.
    

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خبر داد

راهاندازیگشتارشادِمدیران
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
از راه اندازی گشــت ارشــاد مدیران خبر داد. به 
گزارش ایلنا، سید علی خان محمدی با اشاره به 
وظایف دستگاه قضا در خصوص امر به معروف و 
نهی از منکر گفت: بسیاری از مشکالت و منکرات 
در جامعه فساد اداری و اقتصادی است و از همین 
رو راه اندازی گشت ارشاد مسئوالن از اولویت های 
ما اســت و در این زمینه اقدامــات الزم را انجام 

می دهیم.
    

ایزدخواه:
نیازمندکابینهقویتریبودیم

نماینــده مردم تهــران گفت: از نظــر ما برای 
وزارتخانه های بهداشــت، علــوم و ورزش جوانان 
می توانست نیروهای قوی تری پیشنهاد شود.  روح اهلل 
ایزدخواه در گفت وگو با ایلنا افزود: وزاری پیشنهادی 
پنج یا شش وزارتخانه زیر سوال هستند که تخصص 
یا جدیت الزم برای ایجاد تحول در آن حوزه را ندارند.

    
سردارجاللی: 

درگیر۶مدلجنگسایبریهستیم
رئیــس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور 
گفت: درگیر ۶ مدل جنگ ســایبری هستیم.  به 
گزارش ایلنا، غالمرضا جاللی، جنگ ســایبری 
زیرســاختی، جنگ ســایبری نظامــی، جنگ 
شبکه های اجتماعی، جنگ ســایبری در حوزه 
مالی-پولی-ارزی، جنگ سایبری در حوزه شهر 
هوشمند و جنگ ســایبری هیبریدی را از انواع 
جنگ های سایبری دانســت که نیازمند راه حل 

پدافندی خاص آن هستیم.
    

برگزاریرزمایشدریاییایران،
روسیهوچیندرخلیجفارس

رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در خلیج 
فارس با تمرکز بر امنیت کشتیرانی و مبارزه با دزدی 
دریایی برگزار می شــود.  به گزارش رویترز، سفیر 
روســیه در تهران گفت: روســیه، ایران و چین در 
اواخر سال ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ مانورهای دریایی 

مشترکی در خلیج فارس برگزار خواهند کرد.
    

انتقاد تند علی مطهری از نمایندگان
معلومنیستمجلسایراناست

یاکنستاسرائیل
علی مطهری، نایب رئیس پیشــین مجلس در 
توئیتی نوشت:  نماینده ای دلیل مخالفت خود با وزیر 
پیشنهادی امور خارجه را همکاری او با آقایان ظریف 
و الریجانی ذکر کرد. نماینده دیگری دلیل موافقت 
خود با وزیر اطالعات را این دانست که او مانع مجازات 
برهم زنندگان جلسه سخنرانی مرحوم آقای هاشمی 
رفسنجانی شد. معلوم نیست مجلس ایران است یا 

کنست اسرائیل!
    

حکم۲۵سالزندان
وحیدافکاریتاییدشد

وکیل خانــواده افکاری، اعالم کرده اســت که 
دیوان عالی کشــور با رد درخواست اعاده دادرسی 
از پرونده وحید افکاری، حکم ۲۵ سال زندان وی را 
تایید کرده است. سعید دهقان، در توئیتی نوشت 
که این تصمیم از سوی شعبه ٣٨دیوان عالی کشور 

گرفته شده است.

ایران در ۴۰ سال گذشته 
همواره در کنار مردم 

افغانستان بوده و بر حفظ 
جان و مال ناموس مردم 
و حقوق زنان و حفظ آثار 

میراث تاکید می کند و 
امیدوار است شورای 

هماهنگی تشکیل شده 
بتواند صلح را در این کشور 

حاکم کند

در شرایط حاکم موج 
جدید مهاجران شکل 

گرفته که ضرورت تداوم 
کمک های بشردوستانه 

را به جهت کاهش آالم 
مردم افغانستان دو چندان 

می سازد

شبکه بلومبرگ در گزارشی درباره سفر آتی 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به واشنگتن 
نوشت که نفتالی بنت در جریان دیدار با رئیس 
جمهور آمریکا تالش خواهد کرد تا او را از احیای 

برجام منصرف کند. 
به گزارش ایسنا، شــبکه خبری بلومبرگ 

گــزارش داد: نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی که قرار اســت اواخر هفته جاری 
در کاخ سفید با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
دیدار کند، تالش خواهد کرد او را برای انصراف از 

احیای توافق هسته ای با ایران متقاعد کند.
به گزارش بلومبرگ، مقامات آمریکایی پس 

از آنکه چندین ماه مذاکره با ایران برای بازگشت 
به توافق هسته ای نتیجه ای در بر نداشته است در 

حال بازبینی گزینه های خود هستند.
نفتالی بنت در صفحه توئیتر خود نوشت که 
در جریان این سفر یک طرح تدوین شده و منظم 
را به کاخ سفید ارائه خواهد داد که بنابر ادعای او 

موجب محدود شــدن فعالیت های هسته ای و 
سیاست های منطقه ای ایران می شود.

بلومبرگ در ادامه گــزارش داد: بنت که در 
ماه ژوئن به نخســت وزیری رسید همچون نفر 

قبلی مخالف احیای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( است، چراکه معتقد است این توافق دیگر 
کارایی ندارد. وی پس از ســفر به واشنگتن قرار 
است با آنگال مرکل صدراعظم آلمان دیدار کند 
و به زودی نیز با عبدهلل السیسی رئیس جمهور 
مصر مالقات خواهد داشت. نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در این باره گفت: اکنون در یک 
پروسه بسیار ســریع برای بازگرداندن و تقویت 
روابط با کل منطقه قرار داریــم تا ائتالفی برای 
مقابله با افراط گرایی ایرانی و اسالمی ایجاد کنیم.

بلومبرگ خبر داد:

تالشنفتالیبنتبرایمنصرفکردنبایدنازاحیایبرجام


