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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت خارجــه در 
واکنش به اتهامات کمیته چهار جانبه 
اتحادیه عرب گفت: متهم کردن ایران 
از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، 
تنش آفرینــی، تروریســت پروری، 
مزدورپروری و جنگ افــروزی را دارند، 
مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا 

به مردم را حل نمی کند.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، 
ســعید خطیــب زاده بــا  محکومیت 
اتهامات سخیف وارده در بیانیه کمیته 
خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب، 
صدور چنیــن بیانیه هایی را  نشــان از 
نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در 
این کمیته از سیر تحوالت منطقه ای و 
شرایط  کلی حاکم بر مناسبات جمهوری 
اســالمی ایران و مجموعه کشورهای 

عربی دانست.
وی، ایراد اتهامات تکراری دخالت 
ایران در امور داخلی دیگران از سوی 

کشــورهایی کــه ســابقه مداخله، 
تنش آفرینــی، تروریســت پروری، 
مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه 
در یمن و مناطق درگیر غرب آســیا و 
شــمال آفریقا را دارند مردود شمرد 
و گفت: کنار هم قــرار دادن این اجزا 
برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای 
مداخله جو و بی اعتنــا به مردم را حل 

نخواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه، دغدغه 
اصلی بانیان چنین بیانیه هایی را خدمت 
آشــکار و پنهان به رژیم صهیونیستی 
خواند و به این چهار کشور توصیه کرد 
به جای صدور اینگونه بیانیه های فاقد 
ارزش، بر جنایات رژیم صهیونیســتی 
علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز 

کنند.
خطیب زاده، صدور این نوع بیانیه ها 
همزمان با اقدامات برخی از این کشورها 
برای تحرک بخشــی به مناسبات خود 
با ایران را تناقض آمیز خواند و بار دیگر، 

موضع همیشــگی جمهوری اسالمی 
ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو 
و حل سوء تفاهمات از طریق مسیرهای 

دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.
وی در خصــوص جزایر ســه گانه 
ایرانی  با مردود شمردن بیانیه، تمامی 
اقدامات ایــران را در چارچوب اعمال 
حاکمیــت و تمامیت ارضی کشــور 
دانست و مداخله دیگران در این زمینه 

را محکوم کرد.
ســخنگوی دســتگاه سیاســت 
خارجی، حفظ و تثبیت دستاوردهای 
هســته ای و توانمندی هــای دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران را ازجمله 
سیاست های راهبردی کشور خواند 
و با یادآوری کارشــکنی های برخی 
کشــورهای عضو کمیته خودساخته 
در مسیر حصول توافق هسته ای، در 
بی اثر بــودن این بیانیه ها در مســیر 
توســعه صنعت صلح آمیر هسته ای 

کشور تاکید کرد.

رایزنی وزرای خارجه 4کشور 
درخصوص برنامه هسته ای ایران

کمیته چهارجانبه عربی به ریاست 
وزیر خارجه سعودی در خصوص برنامه 
هسته ای و فعالیت های ایران در منطقه 

رایزنی کردند.
در نشست کمیته چهارجانبه عربی 
درخصوص مقابله با ایران روز پنجشنبه 
به ریاست فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 

سعودی در مقر اتحادیه عرب در قاهره 
برگزار شد؛ »احمد ابوالغیظ« دبیرکل 
این اتحادیه و وزیران امور خارجه مصر، 
بحرین، امارات و سعودی شرکت داشتند. 
در این نشست آنچه دخالت های تخریبی 
ایران در منطقه و حمایت های مالی ایران 
از حوثی های یمن خوانده شــد، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست کمیته چهار جانبه عربی 
ضدایرانی، در خصوص آخرین تحوالت 
برنامه هســته ای ایران و اهمیت ایجاد 
سازوکار الزم برای بازرسی سریع و فراگیر 

تمام سایت های هسته ای رایزنی شد.
وزرای چهار کشور عربی همچنین در 
خصوص آنچه نقض قوانین بین المللی و 
ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه از سوی 

تهران خواندند، گفت وگو کردند.
بر این اساس، در این نشست احمد 
ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب و سامح 
شکری، وزیر خارجه مصر و عبداللطیف 
الزیانی، وزیر خارجه بحرین و همچنین 
خلیفه شاهین المرر، وزیر دولت امارات 

حضور داشتند.
عربستان خواستار بازرسی 

سایت های هسته ای ایران شد 
وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
در نشست وزیران خارجه چهار کشور 
عربی در مقر اتحادیه عــرب در قاهره،  
خواستار بازرسی ســریع از سایت های 

هسته ای جمهوری اسالمی ایران شد.
»فیصل بن فرهان«  در قاهره ریاست 
کمیته چهارگانه وزیران خارجه عرب در 
ارتباط با تحوالت ایران را برعهده داشت.

وزیر امور خارجه عربســتان در این 
نشست که در حاشیه پانزدهمین جلسه 
شورای اتحادیه کشــورهای عربی در 
ســطح وزیران در مقر اتحادیه عرب در 
قاهره برگزار شد، با همتایان عرب خود در 
باره تحوالت ایران و راهکارهای رسیدگی 
به آنچه کــه آنها »مداخــالت ایران در 
امور داخلی کشورهای عربی« نامیدند، 
گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه عربستان 

که کشورش مهد راه اندازی و منبع اصلی 
پشتیبانی مادی و معنوی از گروه های 
تروریستی تکفیری نظیر القاعده و داعش 
است در این نشســت برنامه هسته ای 
ایــران را تهدیدکننده صلــح و امنیت 
منطقه دانست و خواستار بازرسی همه 
جانبه از سایت های هسته ای جمهوری 

اسالمی ایران شد.
بــه نوشــته خبرگــزاری واس، 
وزیران عــرب حاضر در این نشســت 
مهمترین ترین تحوالت مربوط به برنامه 
هسته ای ایران و اهمیت اعمال روش های 
الزم برای بازرسی فوری و همه جانبه از 
سایت های هسته ای ایران را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.
عربستان، کشوری که متهم اصلی 
منازعات جــاری در منطقــه و حامی 
گروه های تروریستی است، همواره در 
ادامه سیاست های ضدایرانی سعودی ها، 
مدعی دخالــت ایران در امــور داخلی 

کشورهای منطقه می شود.

واکنش وزارت خارجه به بیانیه ضدایرانی کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب؛ 

سخیف، مداخله جویانه و تناقض آمیز است 

خبر

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: حمله غیرقابل توجیه 
اخیر و برادرکشی قابل محکومیت در پنجشیر در تضاد با موضع 
متحد جامعه جهانی است که بر اساس آن هر دولتی که با زور در 

افغانستان به قدرت برسد به رسمیت شناخته نخواهد شد.
به گزارش ایلنــا، مجید تخت روانچی در ســازمان ملل در 
سخنانی در نشست عصر پنج شنبه به وقت محلی شورای امنیت 
سازمان ملل افزود: افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحرانی 
است. صد ها هزار نفر از کشور گریخته اند؛ نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر 
دیگر در داخل آواره شده اند؛ مواد غذایی ضروری در حال اتمام 

است و ۱۸.۴ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
وی تصریح کرد: این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم 
مداخله آمریکا و دیگر نیرو های خارجی در افغانستان و خروج 
غیرمسووالنه آن ها است. آن ها زمانی که وارد افغانستان شدند، 
برای افغان ها مصیبت به ارمغان آوردند و هنگامی که آنجا را ترک 

کردند، برای افغان ها فاجعه به جای گذاشتند.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: با توجه 
به لزوم تأمین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر نیازمند در افغانستان، 

ایران آماده تسهیل انتقال کمک های بشردوستانه به این کشور 
از طریق بنادر، فرودگاهها، راه آهن، جاده ها و گذرگاه های مرزی 
ایران اســت. وی اضافه کرد: طی بیش از چهار دهه، ما میزبان 
میلیون ها پناهنده افغان بوده ایم. بعد از بحران اخیر، پناهندگان 
بیشتری وارد خاک ایران شده اند. ما از جامعه بین المللی انتظار 
داریم به مســئولیت خود عمل کرده و اقدام بیشتری در تأمین 
کمک به این پناهندگان انجام دهد. تخت روانچی گفت: همچنین 
باید به مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه 
کمک کرد. تحقق کامل این هدف باید بویژه توسط کشور های 

همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار گیرد.
ایران، آماده میزبانی دور بعدی مذاکرات صلح 

افغانستان و طالبان
سفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد تصریح 
کرد: در جوالی امسال، ایران میزبان مذاکرات صلح هیات های 
عالیرتبه دولت افغانســتان و طالبان بود. آن ها موافقت کردند 
در جلسه بعدی به مذاکرات خود ادامه دهند. ایران آماده است 
میزبان دور بعدی چنین مذاکراتی باشد. تخت روانچی تاکید 

کرد: ایران مجددا از همه رهبران مذهبی، زبانی، قومی و سیاسی 
افغانســتان می خواهد منافع همه مردم افغانستان را بر منافع 
بخش خاصی از جامعه ترجیح دهند، چون افغانستان متعلق 
به همه افغان ها است. دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل گفت: حمله غیر قابل توجیه اخیر و برادرکشی قابل 
محکومیت در پنجشیر در تضاد با موضع متحد جامعه جهانی 
است که بر اساس آن هر دولتی که با زور در افغانستان به قدرت 

برسد به رسمیت شناخته نخواهد شد.
انتظار داریم طالبان به تعهداتش عمل کند

تخت روانچی افزود: ما انتظار داریم طالبان به تعهدات خود 
در این زمینه عمل کند. چنین دولتی از حمایت ایران برخوردار 
خواهد بود. وی تاکید کرد: مانند دیگر همسایگان افغانستان، ما 
بشدت نگران ناامنی و بی ثباتی در این کشور و همچنین تهدید 
شبکه های تروریستی و جنایتکاران سازمان یافته فعال در زمینه 

قاچاق مواد مخدر و انسان هستیم.
سفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل خاطر نشان 
کرد: ما همچنین قویا معتقدیم تحت هیچ شــرایطی نباید 

از خاک افغانســتان برای تهدید یا حمله به کشوری یا پناه 
دادن یا آموزش تروریســت ها، یا برنامه ریزی یا تامین مالی 
فعالیت های تروریستی استفاده شود. دیپلمات ارشد ایران در 
سازمان ملل گفت: به گروه های تروریستی مانند داعش، که 
تهدیدی بزرگ برای افغانستان و منطقه هستند نباید اجازه 
فعالیت در افغانستان داده شود.  وی افزود: افغانستان برای 
فائق آمدن بر مشکالت کنونی خود به کمک نیاز دارد. ما پیوند 
افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی را از طریق 
بندر چابهار ایران با دریا های آزاد و از طریق راه آهن خوافـ  
هرات با اروپا برقرار کرده و آماده ایم تا همکاری های خود را با 
آن در تمام زمینه ها بیشتر توسعه و تعمیق بخشیده و به تحقق 

یک افغانستان امن و مرفه کمک کنیم.

تخت روانچی:

 برادرکشی در پنجشیر، محکوم و غیرقابل توجیه است 
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غریب آبادی:
هر اقدام »غیرسازنده« آژانس، 

مخل مذاکرات برجام خواهد بود
نماینده دائم ایــران در آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: هر اقدام غیرســازنده از سوی 
آژانس، مخل فرآیند مذاکــره خواهد بود. کاظم 
غریب آبادی با انتشار توئیتی در رابطه با تحوالت 
مرتبط با آژانس و نشســت هفته بعد شــورای 
حکام نوشت: آژانس و نهادهای سیاستگذار آن 
نمی توانند خود را از سرنوشــت تفاهم هسته ای 
جدا کنند؛ ضمــن آنکه امیــدوارم عقالنیت بر 

نشست هفته بعد شورای حکام، حاکم شود .
    

آمریکا:
هنوز به نقطه  ترک مذاکرات وین 

نرسیده ایم 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا شــامگاه 
پنجشــنبه تصریح کرد که کشــورش هنوز به 
نقطه تــرک مذاکرات ویــن در خصوص برجام 
نرسیده اســت. به گزارش ایلنا، »ند پرایس«، با 
بیان اینکه تصمیم درباره بازگشــت به مذاکرات 
برجامی برعهده ایران اســت، گفت: »این روند 
نمی تواند برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کند. هنوز 
در نقطه تــرک مذاکرات قــرار نداریم. کماکان 
معتقدیم بازگشت به پایبندی برجام در محدوده 

احتماالت امکان پذیر قرار دارد.«
    

طرح انتخاب »وزرای منطقه ای« 
در مجلس 

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس از تهیه طرحی به منظور انتخاب وزرای 
منطقه ای با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای 
پیگیری مشکالت برخی استان ها در سطح ملی، 
خبر داد.  به گفته ابوالفضل ابوترابی وزیر منطقه ای 
در داخل هیات وزیران بوده و از مجلس رای اعتماد 

خواهد گرفت.
    

درخواست تعیین روزشمار برای 
وعده های رئیسی 

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با بیان این که مردم انتظار رفع مشکالت اقتصادی، 
تحقق عدالت اجتماعی و فسادســتیزی از سوی 
دولت را دارند، گفت: دولت برای تحقق وعده های 
خود روزشــمار تعیین کند.  به گفته محمد کاظم 
انبارلویی، تحقق این امــر، موجب افزایش اعتماد 

عمومی می شود. 
    

 استاندار خوزستان، 
استاندار ویژه شد 

احمد وحیدی، وزیر کشــور در توییتی نوشت: 
استاندار جدید خوزستان، استاندار ویژه است که 
عالوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط 
مســتقیم با کابینه دولت، از امکانات ویژه ای برای 
اهداف توسعه و پیشرفت خوزستان برخوردار خواهد 
بود که بسیار امیدواریم با این اختیارات جدید، دیگر 

شاهد تکرار مسائل گذشته در این استان نباشیم.
    

مذاکرات وزرای خارجه ایران و 
قطر درباره تحوالت افغانستان  

وزیر خارجه ایران روز پنج شنبه با همتای قطری 
خود در تهران دیدار کرد که این دیدار به گفت وگو 
درباره مسائل منطقه ای، افغانستان و روابط تجاری 
دو کشور گذشت. بر اساس اطالعیه وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی، حسین امیرعبداللهیان در این 
دیدار گفت: افغانستان در شرایط کنونی تنها از طریق 
ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه های 

افغانی به یک وضعیت باثبات خواهد رسید.
    

تجمع در اعتراض به برکناری 
امام جمعه لواسان 

دانشــجویان و مــردم لواســان در اعتراض به 
برکناری امام جمعه این شهر پس از پایان آخرین 
خطبه های حجت االسالم سعید لواسانی دست به 
تجمع اعتراضی زدند. به گزارش برترین ها، سعید 
لواسانی، امام جمعه لواســان در توئیتی با اشاره به 
برکناری خود از امامت جمعه این شهر نوشت:  »به 
بنده ایراد می گرفتند که تــو امام جمعه  متعارفی 
نیستی. خیلی ها خوششان نیامد، اما جوانان بسیاری 

امیدوار شدند.«
    

سردار سپاه، استاندار قم شد
احمد وحیدی، وزیر کشور، سردار شاهچراغی، 
فرمانده سپاه قم را به عنوان استاندار قم منصوب کرد. 
سردار سیدمحمدتقی شاهچراغی قبل از فرماندهی 
سپاه قم؛ فرماندهی سپاه مازندران، سمنان و تهران را 

در کارنامه خود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه: 
متهم کردن ایران از سوی 

کشورهایی که سابقه 
مداخله، تنش آفرینی، 

تروریست پروری، 
مزدورپروری و 

جنگ افروزی را دارند، 
مشکل کشورهای 

مداخله جو و بی اعتنا به 
مردم را حل نمی کند 

در نشست کمیته چهار 
جانبه عربی ضدایرانی، در 
خصوص آخرین تحوالت 

برنامه هسته ای ایران و 
اهمیت ایجاد سازوکار الزم 

برای بازرسی سریع و فراگیر 
تمام سایت های هسته ای 

رایزنی شد

مواضع ایــران در قبال طالبــان و تحوالت 
افغانســتان موضوع تازه ای برای مجادالت بین 
اصالح طلبان و اصولگرایان، کنشگران و فعاالن 

سیاسی شده است...
فردا نیوز نوشت: رســانه ها و سیاسیون در 
جریان اصالح طلبی مدتی است که سیاست 
رســمی ایران در مواجهه طالبان و تحوالت 
افغانســتان را نقد می کنند. به درست یا غلط 
بودن انتقادات مطرح شــده کاری نداریم اما 
این طور که به نظر می رسد این موضوع بهانه 
تازه ای بــرای رویارویی و مجادلــه موافقان و 

 مخالفان سیاســت های مذکور شــده است.
شــاهد آنکه حســن عباســی در دفــاع از 
سیاســت های اعمال شــده در قبال طالبان 
اصالح طلبــان را بــه دوگانگــی در رویکرد 
متهم و رویکــرد آنان در قضایــای مربوط به 
ســوریه و عراق و ... را یادآور می شود. حسین 
شریعتمداری، مدیر مســئول کیهان نیز در 
یادداشــتی راهکاری ارائه کــرده تا مواضع 
اصالح طلبانی که خواهــان مقابله با طالبان 

هستند راستی آزمایی شود.
او از اینکه اصالح طلبان پیش تر از حضور در 

سوریه نقد کرده یا شعار »نه غزه نه لبنان جانم 
فدای ایران« داده اند، گالیه دارد و می پرسد که 
چرا حاال می گویند »چــرا علیه طالبان )به نفع 
آمریکا( وارد جنگ نمی شویم؟!«. در همین راستا 
هم پیشنهاد می کند که تیپ نظامی تحت عنوان 
»تیپ اصالحاتیون« درست شود و حامیان ایده 
مقابله با طالبان ثبت نام کنند، یک بسم اهلل بگویند 

و راهی شوند.

اگر جنگ لبنان جذاب است،  چرا به 
میزهایتان در تهران میخکوب شده اید؟

یادداشت شریعتمداری اما با واکنش هایی 
همراه شده اســت. مثال احمد زیدآبادی، فعال 
رسانه ای اصالح طلبی که خودش را اصالح طلب 
نمی خواند، نوشته اســت: »اگر مدیر مسئول 
کیهان خودش هم به این منطق پایبند باشــد، 
حرفش خیلی هم بی حساب نیست. یادم می آید 
در جریان جنگ 33 روزۀ لبنان که مســئوالن 
روزنامۀ کیهان از پشت میزهایشان در تهران با نشر 
مطالب تحریک آمیز بر آتش منازعه در آن کشور 
بنزین می ریختند و لبنانی ها را به ادامۀ جنگ تا 
آخرین قطرۀ خون خود ترغیب می کردند، من 
در یکی از نوشته هایم خطاب به آنها نوشتم: خب 
اگر جنِگ لبنان تا این اندازه برایتان شــیرین و 
لذت بخش و نعمت و مایۀ مباهات اســت، چرا 

پشِت میزهایتان در تهران میخکوب شده اید و 
بیدرنگ راهی جبهۀ نبرد با اسرائیل در جنوب 
لبنان نمی شوید؟ اگر چنارهای خیابان ولی عصر 
از جایشان تکان خوردند، آنها هم از جایشان تکان 
خوردند! به هرحال، خود درجای امن نشستن و 
دیگران را به جانفشانی فراخواندن، ناپسند است. 
حال طرف می خواهد اصالح طلب باشد یا مدیر 
مسئول کیهان و یا هر فرد دیگری در هر گوشۀ 

دنیا!« تو چنانکه می نمایی هستی؟
 تا دنیا را طالبانی نکنید، آرام نمی گیرید

ابطحــی نیــز در واکنــش به اظهــارات 
مدیرمسئول کیهان در توئیتر نوشت: »شما بگید 

تا دنیا را طالبانی نکنیم آرام نمی گیریم.
ما هم می گیم مســعود، پنجشیر. ما همه با 

هم هستیم.
 افغانستان حمایت می خواهد نه جنگ.«

زیدآبادی پاسخ کنایه های شریعتمداری را داد 

تو چنان که می نمایی، هستی؟


