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حمایت چین از ایران برای پیوستن 
به »بریکس«

ســخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی اعالم 
کرد که پکن از درخواســت ایران و آرژانتین برای 
عضویــت در گــروه بریکس حمایــت می کند. به 
گزارش ایســنا، ژائــو لیجیان، ســخنگوی وزارت 
خارجه چین روز سه شنبه در کنفرانسی خبری در 
پی درخواســت ایران و آرژانتین برای عضویت در 
گروه بریکس عنوان کرد که این کشــور با شرکای 
بریکس همــکاری می کند تا ســازوکار الزم برای 
گســترش اعضا را جهت الحاق شرکای هم فکر به 

خانواده بریکس به طور پیوسته پیش ببرند.
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در نشســت خبری روز دوشنبه اش در پاسخ 
به سؤالی درباره سخنرانی روز جمعه رئیس جمهور 
ایــران در نشســت بریکس پالس و درخواســت 
عضویت ایران در این ســازمان گفت: »بریکس یک 
سازوکار ابتکاری است که دارای ابعاد مختلف است 
۳۰درصد تولید ناخالص جهان و ۴۰درصد جمعیت 
جهان در این حوزه تعریف می شــود. وزیر خارجه 
ایران درخواســت عضویت ایران را در این نشست 
ارائه کــرده و روز جمعه نیز آقای رئیس جمهور در 
نشســت بریکس پالس به صورت مجازی سخنرانی 

کرده است.«
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
نیز اخیراً تایید کرده بود که آرژانتین و ایران برای 
عضویت در سازمان بریکس درخواست داده اند که 
متشــکل از کشــورهای برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریقای جنوبی اســت. زاخــارووا دراین باره در 
کانال تلگرامی اش نوشــت: »درحالی که کاخ سفید 
فکــر می کرد موجب قطع کــردن، ممنوع کردن و 
تضییع چه چیزی در جهان شود، آرژانتین و ایران 
درخواســت عضویت در بریکس را داده اند.« آلبرتو 
فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین در نشست بریکس 
پــالس در هفته گذشــته گفته بود که کشــورش 

می خواهد به عضویت کامل این سازمان دربیاید.

مخالفت قاهره با پیوستن به ائتالف 
ضد ایرانی

یک رســانه عربی بــه نقل از منابــع مصری اعالم 
کرد که فرماندهان ارشد نظامی این کشور مخالف 
پیوســتن مصر به ائتالف نظامی ضد ایرانی هستند 
و ســفر سیسی به عمان در راســتای رساندن پیام 
اطمینان بخشــی به تهران اســت. روزنامه العربی 
الجدید به نقــل از منابع مصری اعالم کرد که یک 
جریان قدرتمند در داخل نیروهای مســلح مصر و 
نهاد امنیت ملی این کشــور که وابسته به سازمان 
اطالعات هســتند، اخیراً ایده مشــارکت مصر در 
ائتالف نظامی علیه ایران را به طور کامل رد کردند. 
این منابع می گویند: »فرماندهان ارشد نظامی مصر 
در نشســت های داخلی نیروهای مسلح به صراحت 
اعالم کردند که به طور کامل ورود به مقابله نظامی 
با ایران به شــکل های مختلــف را نمی پذیرند و در 
نشست های نهاد امنیت ملی این کشور این موضع 
بارها تکرار شــده است.« بر اســاس این گزارش، 
نشست های نیروهای مسلح مصر و نهاد امنیت ملی 
این کشور در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر ایجاد 
ناتــوی خاورمیانه ای برای مقابلــه با ایران و تالش 
برخی طرف ها برای پیوســتن مصر به این ائتالف 
برگزار شــد. در این راستا، منابع مصری می گویند: 
»یکی از اهداف اساسی سفر پیش روی عبدالفتاح 
سیسی، رئیس جمهور مصر به عمان، رساندن پیام 
اطمینان بخش به ایران اســت مبنی بر اینکه کشور 
مصــر تمایلی به مقابله مســتقیم با ایــران ندارد. 
همچنین جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است 
به عربســتان سفر کند و نشســتی در سطح سران 
عربی و آمریکایی در این کشور انجام شود و انتظار 
می رود که در این نشســت در خصوص تشــکیل 
ائتالف نظامی گفت وگو شــود و کشــورهای عربی 
توقــع دارند که مصر نیز به ایــن ائتالف بپیوندد.« 
این منابع تأکید کردند: »مخالف مصر با پیوستن به 
ائتالف ضد ایرانی موضع شخصی عبدالفتاح سیسی 
نیســت بلکه فرماندهان نظامی مصر بر این باورند 
که به دالیــل مختلف هیچ نیــازی برای درگیری 
بــا ایران وجود نــدارد زیرا ایران هیــچ گاه با مصر 
دشــمنی نکرده است بلکه بالعکس توافق غیرعلنی 
میان ســازمان های این دو کشور وجود دارد مبنی 
بر اینکــه هیچ یک از دو طرف بــه یکدیگر تعرض 
نکننــد.« منابع مصری خاطرنشــان کردند: »بعید 
نیســت که در سفر اخیر شــیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر قطر به مصر و دیدار با عبدالفتاح سیسی 
به این مسئله پرداخته شده باشد زیرا دوحه موضع 
متعادلی در خصوص مسائل بین المللی و منطقه ای 
به ویــژه با تهران دارد.« بر اســاس ایــن گزارش، 
اخیراً اخباری مبنی بر تالش برای تشــکیل ناتوی 
خاورمیانه ای برای مقابله با ایران مطرح شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً در گزارشی به نقل 
از مقامات آمریکایی و کشورهای منطقه خاورمیانه 
مدعی شــد کــه آمریــکا در ماه مارس نشســتی 
محرمانه با مقامات نظامی ارشد رژیم صهیونیستی، 
عربســتان ســعودی، اردن، بحرین، قطــر، مصر و 
امارات متحده عربی برگزار کرده اســت تا بررسی 
کنند که چگونه می توانند با توانمندی های موشکی 
و پهپادهای ایران مقابله کنند. به نوشته این روزنامه 
آمریکایی، این مذاکرات که پیشــتر فاش نشده بود 
در شرم الشــیخ مصر برگزار شد و این اولین بار بود 
که این طیف از نظامیان عالی رتبه صهیونیســتی و 
کشــورهای عربی تحت نظارت ارتش آمریکا برای 
گفت وگو درباره چگونگی مقابله در برابر آنچه یک 

تهدید مشترک می خوانند، دیدار کردند.

خبر

همدلی|  محسن رفیق: وزارت خارجه ایران، 
روزهــای پر برنامه ای را پشــت ســر می گذارد. 
درحالی کــه علــی باقــری، نماینده ایــران در 
گفت وگوهای هســته ای برای نشســتن دوباره 
پشــت میز مذاکرات هســته ای به همراه هیات 
همراه، در قطر به ســر می برد؛ وزیر امور خارجه 
نیز پس از انجام برخی سفرهای منطقه ای، امروز 
در ترکمنستان به همراه رئیس جمهور به مذاکرات 
ســران کشورهای حاشــیه خزر می پیوندند. در 
همین زمینه و در ادامه سفرهای برنامه ریزی شده 
دستگاه دیپلماسی کشور برای وزیر امور خارجه، 
روز دوشنبه، امیرعبداللهیان وارد آنکارا، پایتخت 
ترکیه شد؛ او پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور این کشــور و همچنین رایزنی با 
برخی مقام های سیاســی و اقتصادی ترکیه، روز 
گذشته به منظور شرکت در اجالس وزیران امور 
خارجه کشورهای حاشــیه خزر، وارد عشق آباد 
پایتخت ترکمنستان شد و مورد استقبال بردی 
محمد اف، همتای ترکمنستانی خود قرار گرفت. 
این در حالی اســت که امروز ششمین اجالس 
سران کشــورهای حاشیه خزر، با حضور روسای 
جمهور پنج کشور حاشیه این دریا در عشق آباد 
برگزار می شــود که ابراهیم رئیسی نیز به عنوان 
رئیس جمهور ایــران در رأس هیاتی عالی رتبه از 
مقامات سیاسی و اقتصادی در آن حضور خواهد 
داشت. این در شرایطی است که معاون سیاسی 
وزیر امور خارجــه و رئیس هیات مذاکره کننده 
ایران نیز در رأس هیاتی صبح روز سه شــنبه با 
استقبال سفیر ایران در قطر، وارد دوحه شد. قرار 
اســت بر اساس تصمیم ایران و آمریکا، مذاکرات 
برجامی با هدف رفع اختالفات میان این دو کشور 

در روزهای آینده از سر گرفته می شود.
دراین بین، دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور 
ترکیه، یکی از مهم ترین رایزنی های وزارت خارجه 
ایــران در خصوص امور منطقه ای در هفته اخیر 
بوده است. حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با 
ابالغ سالم رئیس جمهور اسالمی ایران و همچنین 
تجدید دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای سفر 
به ایران، به منظور برگزاری نشست شورای عالی 
همکاری های دو کشــور در تهــران و همچنین 
برپایی نشست کمیسیون همکاری های مشترک 
اقتصادی فی مابین، آمادگی تهران را برای ارتقای 
روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه و افزایش تبادالت 
تجاری در سطح هدف گذاری شده بین دو کشور 
مورد تصریح قرار داد. امیر عبداللهیان همچنین 
در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت گفت وگو 
برای لغو تحریم ها، جدیت جمهوری اسالمی ایران 
برای رسیدن به توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار، 
در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و اجتناب از 
زیاده خواهی را دست یافتنی دانست و مورد تأکید 
قرار داد. وزیر امــور خارجه در خصوص موضوع 
سوریه با تبیین دیدگاه اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه راه حل سیاسی به عنوان تنها مسیر 
برای حل بحران و ضــرورت اجتناب از هرگونه 
اقدام نظامی، آمادگی کشورمان برای تسهیل در 
زمینه گفت وگو برای کاهش نگرانی های امنیتی 
در سوریه را مورد تأکید قرار داد. امیر عبداللهیان 
همچنین در خصوص برخی تحرکات رژیم جعلی 
صهیونیســتی در منطقه و کشورهای پیرامونی 
جمهوری اســالمی ایران، بر فتنه انگیزی و ایجاد 
ناامنــی به عنوان ارمغان حضور ایــن رژیم برای 
منطقه تصریح و بر حمایت جمهوری اســالمی 

ایران از آرمان فلسطین تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در 
این دیدار با ابالغ ســالم به مقامات کشور ایران، 
سیاست همســایگی دولت و نگاه به فعال سازی 
روابط با همســایگان را موردتمجیــد قرار داد و 
بــا تأکید بر ضــرورت نیل به تبــادالت تجاری 
هدف گذاری شــده از سوی دو کشور، با تشکر از 
تجدید دعوت برای ســفر به جمهوری اسالمی 
ایران، ابراز امیدواری کرد در فرصت مناسب برای 
برگزاری شورای عالی همکاری های فی مابین به 
تهران سفر کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین 
حصول توافق در مذاکرات هسته ای را مورداشاره 
قــرار داد و ابراز امیدواری کرد این گفت وگوها به 
نتایج ثمربخشی منجر شود. او همچنین ضمن 
با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلسطین، 
قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین 
را موضوع مهم دنیای اســالم دانســت و وحدت 
جهان اســالم در این خصوص را با اهمیت ذکر 
کرد. تحوالت افغانســتان، اوضاع در عراق، روند 
آستانه، عزم دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، 
تمرکز بر راه حل سیاسی برای مشکالت منطقه از 
دیگر محورهای مورد گفت وگو در دیدار وزیر امور 

خارجه کشورمان با رئیس جمهور ترکیه بود.
در حین این سفر، پیش نویس سند برنامه جامع 
همکاری های بلندمدت بین ایران و ترکیه نیز از 
طرف حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران در اختیار مولود چــاووش اوغلو وزیر امور 
خارجه ترکیه قرار گرفت تا در دستور کار بررسی 
از سوی طرف ترکیه ای قرار گیرد. بر اساس این 
گزارش پیشــنهاد تهیه این سند در جریان سفر 
ســال گذشــته مولود چاووش اوغلو به تهران از 
سوی ایران مطرح شد. بر اساس آنچه منتشر شده 
این ســند همکاری های دو کشور در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی، نظامی، دفاعی 
و گردشگری را دربر می گیرد. مولودچاووش اوغلو، 

وزیر امــور خارجه ترکیه طی نشســت خبری 
مشترک با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی 
خود در آنکارا گفت: »همکاری دو کشور در مبارزه 
با تروریســم مهم اســت و باید هر دو کشور به 
همکاری در این زمینه ادامه دهند.« چاووش اوغلو 
با بیان اینکه به همراه آقای امیرعبداللهیان، روابط 
دو جانبه ترکیه و ایران را در همه ابعاد موردبررسی 
قرار دادیم، اظهار کرد: »دو کشور می خواهند به 
سفرهای متقابل به تهران و آنکارا شتاب بخشند.« 
او با بیــان اینکه حجم مبادالت تجاری دوجانبه 
میان ترکیه و ایران کاهش جدی داشــته است، 
گفت: »این میزان در ســال گذشته 62.5درصد 
افزایش داشــته اســت. وقتی به چهارماهه اول 
امسال نگاه می کنیم، این افزایش همچنان ادامه 
دارد. اکنون موضوع، معکوس شــده است.« وزیر 
امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه سران دو کشور 
افزایش حجم مبادالت تجاری دوجانبه بین آنکارا 
و تهران را به ۳۰میلیارد دالر هدف گذاری کرده اند، 
اضافه کرد: »بنابراین باید تالش بیشــتری انجام 
دهیم و حجم مبادالت تجاری خود را بیش ازپیش 
افزایش دهیم.« بر اســاس گــزارش خبرگزاری 
آناتولی ترکیه، او گفت: »ما قصد داریم بیست و 
نهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های 

اقتصادی ترکیه و ایران را به زودی برگزار کنیم.«
چاووش اوغلو در بخشی دیگر از صحبت های خود 
در این نشســت مطبوعاتی با اشاره به تحریم ها 
علیه ایران گفت: »ما همیشــه بــا تحریم های 
یک جانبه علیــه ایران مخالــف بوده ایم و این 

تحریم ها را درســت نمی دانیم، امیدواریم همه 
طرف ها اقدامات الزم را برای فعال  کردن مجدد 
توافق هسته ای انجام دهند. این توافق به روابط 
اقتصادی ما کمک زیادی خواهد کرد تا تجارت 
دوجانبه را به اهداف تعیین شــده برسانیم.« او 
با اشــاره به همکاری ترکیه و ایران در مبارزه با 
تروریسم تصریح کرد: »همکاری ما در مبارزه با 
تروریسم به عنوان دو همسایه حائز اهمیت است 
و این موضوعات از جمله همکاری های امنیتی 
را بررســی کرده ایم و ما باید به همکاری در این 
زمینه ادامه دهیم، زیرا تروریسم دشمن مشترک 
ما است.« چاووش اوغلو خاطرنشان کرد که عالوه 
بــر روابط دوجانبه میان ترکیه و ایران، در مورد 
مسائل منطقه ای از جمله جنگ اوکراین، اوضاع 
عراق و افغانســتان، سوریه و یمن نیز گفت وگو 

کرده اند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز بعد 
از دیدار با چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک 
نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ترکیه ای 
خــود در آنــکارا تصریح کرد: »مــا رژیم جعلی 
صهیونیســت ها را دشمن شماره یک مسلمانان 
و جهان اســالم می دانیم و مطمئن هستیم که 
ترکیه از آرمان حمایت از فلسطین، آزادی قدس 
و مسجداالقصی فاصله نگرفته و این موضع جدی 
ترکیه موردتوجه ما است. ما نسبت به تحرکات 
صهیونیســت ها و اینکه هر جا صهیونیست ها پا 
گذاشــته اند عامل ناامنی بوده اند، حساســیت و 

مالحظات خود را به صراحت اعالم کرده ایم.«

او همچنین با بیان اینکه در دیدار با آقای چاووش 
اوغلو ایشان را در جریان سفر اخیر بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران گذاشتم، 
اضافــه کرد: »در جریان ســفر آقای بورل توافق 
شد که مذاکرات برای رفع تحریم ها برگزار شود 
و امیدواریم در این گفت وگوها به شرط انجام رفتار 
واقع بینانه از ســوی آمریکا و سه کشور اروپایی 
شاهد رســیدن به نقطه نهایی توافق باشیم.« او 
ادامــه داد: »از رایزنی ها و مشــورت های برادرم 
چاووش اوغلو در خصوص این موضوع و ســایر 
موضوعات در جریان گفت وگوهای امروز بهره مند 

شدم.«
امیرعبداللهیان همچنین با بیان اینکه ایران امنیت 
ترکیه را امنیت خود می داند، گفت: »ما جز خیر 
برای منطقه و کشــور دوست و برادر ترکیه چیز 
دیگری نمی خواهیم.« او همچنین با اشــاره به 
گفت وگوهایش با وزیر خارجه ترکیه در ارتباط با 
گسترش روابط تجاری بین دو کشور اضافه کرد: 
»به زودی رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کشور و معاون دیپلماســی ایران برای پیگیری 
توافقات دو کشــور در حوزه مورداشاره به ترکیه 

سفر خواهد کرد.«
امیرعبداللهیــان همچنین بــا تأکید بر اینکه 
گفت وگوهای مفید و سازنده ای با وزیر خارجه 
ترکیه داشــتم، اضافــه کرد: »توافــق کردیم 
کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور را در 
آینده نزدیک برگزار کنیم و امیدواریم بتوانیم 
نشســت شــورای عالی روابط ایــران و ترکیه 
را در ســطح روســای جمهور دو کشور برگزار 
کنیم.« او همچنین با اشــاره به رایزنی هایش 
بــا وزیر خارجــه ترکیه در ارتباط با مســائل 
زیســت محیطی و گردوغبار اضافه کرد: »این 
موضوع مســئله جدی در منطقه ما است و ما 
نیز در ایران در بخش هایی از برخی استان ها در 

کشورمان با این چالش مواجه هستیم.«
امیرعبداللهیان در همیــن چارچوب اعالم کرد: 
»طی دو هفته آینده اجالســی را برای مقابله با 
پدیده گردوغبار، مسائل مرتبط با آن و پیامدهای 
زیســت محیطی این موضوع در تهــران برگزار 
خواهیم کــرد. در همین چارچوب تأکید بر این 
موضوع داریم که کمیته مشترکی که در این زمینه 
بین ایران و ترکیه ایجادشده مذاکرات کارشناسی 
و فنــی خودش را ادامه دهــد.« امیرعبداللهیان 
همچنین با بیان اینکه در جریان گفت وگوهای 
امــروز در ارتباط با حوزه انرژی از جمله برق نیز 
با هم گفت وگو کردیم، اضافه کرد: »در ارتباط با 
موضوع قفقاز نیز وزیر خارجه ترکیه به درســتی 
مطالبی را مطرح کردند و برگزاری گفت وگوهای 
سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه در دستور کار 

مشترک ما قرار دارد.«

هم زمان با گفت وگوی برجامی تهران و واشنگتن در قطر، رئیسی و پوتین در ترکمنستان به دیدار هم می روند 

سوریه: رؤیاهای شیطانی ترکیه محقق چشمایرانبهمذاکره؛ازدریایخزرتاخلیجفارس
نخواهد شد

وزیر خارجه ســوریه تأکیــد کرد کــه اقدامات ترکیه 
نمونه آشــکار خوار شمردن ارزش های اخالقی و قوانین 
بین المللی و منشور سازمان ملل است. فیصل مقداد، وزیر 
خارجه سوریه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: 
»وجود ترکیه در سوریه نوعی اشغالگری است. اقدامات 
ترکیه در ســال های گذشته نمونه آشکار خوار شمردن 
ارزش های اخالقی و قوانین بین المللی و منشور سازمان 
ملل اســت.« او درباره تهدیدات ترکیــه برای آغاز یک 
عملیات نظامی در شمال سوریه گفت: »اگر رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بــه لجبازی برای تحقق 
اهــداف خود به ضرر ملت ســوریه ادامه بدهد وضعیت 
شمال سوریه به فاجعه نزدیک می شود. این یک فاجعه 
است به این دلیل که اقدامات اردوغان پاک سازی نژادی 
و ایجاد شهرک های جدید در شمال سوریه است.«مقداد 
درباره سرانجام اهداف ترکیه گفت: »این رؤیاهای شیطانی 
ترکیه محقق نخواهد شد چراکه ملت سوریه در مقابله 
با این خطرات متحد هســتند. کسی که مجوزی برای 
حمالت ترکیه و غرب به سوریه پیدا می کند باید دست 
از این کار بردارد و به وجدان خود رجوع کند. سیاســت 
ترک سازی نظام اردوغان در مناطق حومه شمالی سوریه 
جدید نیست بلکه ادامه میراث عثمانی است.« او گفت: 
»اشغالگران ترکیه محصوالت کشاورزی سوریه را سرقت 
کرده و درخت های زیتون را به بهانه بازگشــایی جاده ها 
قطع کردند. همچنین آب را ســرقت کردند. اشغالگری 
آمریکا و ترکیه در خاک ســوریه و اقدامات اشــغالگران 
ترکیه در شــمال و شــمال شرق ســوریه و حمایت از 
تروریست ها نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی 

و قطعنامه های شورای امنیت است.«

سفیر افغانستان در هند: از طالبان 
دستور نمی گیریم

جنبش شبه نظامی طالبان همچنان تالش دارد کنترلش 
را بر نهادها در افغانستان اعمال کند اما در این میان یک 
ناحیه خاکســتری بزرگ مشمول این تالش نشده است. 
به گزارش شبکه بی.بی.سی، بخش عمده حدوداً ۷۰هیات 
دیپلماتیک افغانستان که هنوز در کشورهای دیگر فعال 
هســتند، مســتقل از رژیم تندروی آن ها که از ســوی 
کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده، بدون دریافت 
هیچ گونه بودجه مســتقیمی از سمت مقامات فعلی در 
کابل، عمل می کنند.فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در 
هند که هنوز پرچم سه رنگ سیاه، قرمز و سبز جمهوری 
قبلی تحت کنترل اشرف غنی بر سر در آن نصب شده و 
کارمندانش همچنان وظایفی مانند صدور ویزا و پاسپورت 
به نام جمهوری قبلی انتصاب کننده آن ها را انجام می دهند، 
می گوید: »ما با طالبان هماهنگی چندانی نداریم.« دولت 
هند به ســفارت افغانســتان در دهلی اجازه داده است تا 
همچنان به عنوان نماینــده دولت قبلی همان طور که در 
دوره قبلی قدرت طالبان در افغانستان بین سال های ۱۹۹6 
و 2۰۰۱ چنین کاری انجام داد به کارش ادامه دهد. در آن 
زمان این سفارتخانه به نمایندگی از دولت رئیس جمهور 
اسبق برهان الدین ربانی به کارش ادامه داد. با وجود تغییر 
در رده های قــدرت در کابل، ماموندزی می گوید که این 
سفارتخانه همچنان از قوانین و سیاست های دولت قبلی 
که او را منصوب کرده پیروی می کند. او می گوید: »ما هنوز 
نماینده جمهوری سابق و دموکراسی سابق خود هستیم. 
ما از طالبان دســتور نمی گیریــم.« ماموندزی همچنین 
می گوید: »سفارت افغانســتان در دهلی و اکثر همتایان 
آن در سایر کشورها گفته اند که کنترل رژیم طالبان را بر 
خود تنها به یک شرط می پذیرند اینکه طالبان ابتدا باید 
یک دولت ملی تشــکیل دهند که فراگیر و متنوع بوده و 
حقوق اساسی برای زنان قائل باشد.« ماموندزی می گوید 
که ســفارتخانه او به صدور و تمدید روادید و پاسپورت به 
نام جمهوری سابق ادامه می دهد و اساساً مقامات طالبان 
همچنان آن را قبول می کنند. او می گوید: »حتی رهبران 
طالبان با پاســپورت های جمهوری ســفر می کنند، زیرا 
کشورها پاسپورت ها و سایر اسناد صادرشده توسط طالبان 

را به رسمیت نمی شناسند.«

اردوغان: سوئد و فنالند باید 
نگرانی های ترکیه را در نظر بگیرند

به گــزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه با بیان اینکه نقش اساسی ناتو در امنیت جغرافیای 
اروپا آتالنتیک در مادرید تایید خواهد شد، تصریح کرد 
که این نشســت نقطه عطف مهمی برای ائتالف برای 
تطبیق خود با محیط امنیتی متغیر خواهد بود. او با بیان 
اینکه روند عضویت پس از درخواست سوئد و فنالند برای 
عضویت در ناتو یکی از موضوعات برجسته در این اجالس 
خواهد بود، گفت: »رویکرد ترکیه به این موضوع را همه 
می دانند.« اردوغان با اشــاره به اینکه انتظار دارد تمامی 
نگرانی ها در مــورد پ.ک.ک. ی پ.گ که از همان ابتدا 
منافع حیاتی ترکیه را تهدید کرده اند، مدنظر قرار بگیرد و 
از حرکت آزادانه آن ها در کشورها جلوگیری شود، گفت: 
»یک بــار دیگر مواضع برحق خود را توضیح خواهم داد، 
این موضوع در دیدارهای دوجانبه من نیز در دستور کار 
قــرار خواهد گرفت، امروز که بــه مادرید می رویم، یک 
نشست چهارجانبه با حضور نخســت وزیر سوئد برگزار 
خواهیم کرد. عضویت در ناتو مسئولیت های مختلفی را 
به همراه دارد. سوئد و فنالند اگر بخواهد به عضویت ناتو 
درآیند، باید نگرانی های امنیتی ترکیه را در نظر بگیرند. 
عضو اتحاد. غیرازاین نمی تواند باشد.« رئیس جمهور ترکیه 
با بیان اینکه ترکیه برای پایان هر چه ســریع تر جنگ 
در اوکراین با هر دو طرف در تماس اســت، یادآور شد: 
»مهم ترین پیشرفت در مذاکرات، نشست ماه مارس در 
استانبول بود. ترکیه به عنوان یکی از پنج متحد برتر که 
بیشترین مشارکت را در مأموریت ها و عملیات ناتو داشته 
است، به مسئولیت های خود عمل می کند و با استفاده 
از پیشرفته ترین فناوری ها در زمین، دریا و هوا، قدرت و 

توانایی جدی را برای ائتالف فراهم می کند. 

خبر

قطر میزبان مذاکرات ایران - واشنگتن شد

همدلی| پس از سه ماه وقفه در گفت وگوهای هسته ای بین ایران و طرفین 
غربی، نمایندگان ایران و آمریکا با تســهیل گری نماینده اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده مذاکرات برجامی، وارد قطر شده اند تا مشکالت باقیمانده 
را سروسامان داده و به برجام بازگردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، 
نشســت دوحه با هدف بررسی و گفت وگو بر سر اختالفات میان ایران و 
آمریکا بر سر بازگشت به برجام برگزار شده و به سیاق گذشته مذاکرات با 
واسطه گری و هماهنگی هماهنگ کننده مذاکرات انجام می شود. در این 
روند، به جز برجام و موضوعات مطرح شــده از گذشته تا کنون، موضوع 
دیگری در دستور کار هیات های سیاسی نیست. این در حالی است که در 
این نشست، نمایندگان کشورهای روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان 
حضور ندارند و نمایندگان ایران و آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم با هم 
مذاکــره خواهند کرد. این دور از مذاکرات برخالف دوره های قبل که در 
وین برگزار شده است، با موافقت ایران و آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در 

دوحه قطر برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا دهقانی ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
بــدو ورود علی باقری و هیات مذاکره کننده کشــورمان به دوحه ضمن 
خوش آمدگویی به او در توییتی نوشت: »بدون هرگونه پیش داوری و ابراز 
بدبینی و یا خوش بینی غیرواقعی، برای آن ها در انجام مأموریت مهم خود 
در تأمین منافع ملت بزرگ ایــران آرزوی موفقیت دارم.« این در حالی 
اســت که معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیات مذاکره کننده 
ایران در رأس هیاتی صبح روز سه شنبه با استقبال سفیر کشورمان وارد 
دوحه شدند. در همین حال، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات لغو تحریم ها نیز روز گذشته پس 
از ورود به دوحه، با احمد حسن الحمادی دبیر کل وزارت خارجه و محمد 
الخلیفی معاون منطقه ای وزارت امــور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد. 
پیش ازاین، وزارت خارجه قطر ضمن اســتقبال از مذاکرات غیرمستقیم 
ایران و آمریکا در دوحه اعالم کرد: »امیدواریم که مذاکرات دوحه با نتایج 
مثبت همراه باشد.« به گزارش الجزیره، وزارت خارجه قطر اعالم کرد: »از 
میزبانی مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران برای احیای توافق هسته ای 
در دوحه اســتقبال می کنیم.« وزارت خارجه قطر همچنین اعالم کرد: 
»امیدواریم که مذاکرات دوحه با نتایج مثبت همراه باشد و ثبات و امنیت 
در منطقه را تقویت کند.« این وزارت همچنین تأکید کرد: »قطر آماده 

فراهم کردن فضایی مثبت است تا مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا 
موفقیت آمیز باشد.« این در شرایطی است که روز گذشته، نماینده ویژه 
آمریــکا در امور ایران نیز با وزیر خارجه قطــر دیدار و در خصوص ایران 
رایزنی کرد. سفارت آمریکا در دوحه در صفحه توییتر خود اعالم کرد که 
رابــرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، وزیر خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد. دو طرف در این دیدار در 
خصوص شراکت قوی میان دو کشور و تالش های دیپلماتیک مشترک در 

خصوص ایران رایزنی کردند.
همچنین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در کنفرانسی 
خبری در رابطه با ایران گفت: »دیدگاه ایاالت متحده سرراســت است 
و آن اطمینان حاصل کردن از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای 
اســت. به نظر ما روش دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از وقوع 
این اتفاق است.« او ادامه داد: »ما گمان می کنیم که بازگشت متقابل 
به برجام به نفع ایاالت متحده و شرکایمان است. توافقی روی میز برای 
ایران وجود دارد و این ایران اســت که باید تصمیم بگیرد می خواهد از 
آن اســتفاده کند یا نه.« روز گذشــته کشورهای عضو گروه هفت نیز 
با انتشــار بیانیه ای ضمن تکرار ادعای وجــود اهداف نظامی در برنامه 
هســته ای ایران، راهکار دیپلماتیک را بهترین راه برای محدود کردن 
آن عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشــورهای عضو گروه 
هفت در پایان نشســت خود در آلمان در بیانیه ای مشــترک بر تعهد 
راسخ خود برای ممانعت از دست یابی ایران به یک سالح اتمی تأکید 
کردند. در همین حال، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
ازسرگیری قریب الوقوع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا جهت 
احیای توافق هسته ای گفت، این رژیم به همکاری با قدرت های غربی 
درباره این توافق ادامه می دهد و مخالفتش نه با خود توافق هسته ای، 
بلکه با توافق بد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنی گانتس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در آستانه ازسرگیری مذاکرات برجامی، گفت 
که رژیم اسراییل با قدرت های جهانی بر سر هر توافقی که از مذاکرات 
هسته ای با ایران حاصل شود، همکاری خواهد کرد. گانتس دراین باره 
گفت: »با ازسرگیری مورد انتظار یا احتمالی مذاکرات هسته ای، ما به 
همکاری با آمریکا و دیگر کشورها برای تبیین موضعمان و اعمال نفوذ بر 
انجام دادن توافق، اگر توافقی در کار باشد، ادامه خواهیم داد.« او اضافه 
کرد: »باید شفاف سازی شود که اسراییل با خود توافق هسته ای مخالف 
نیست. مخالف یک توافق بد است.« به گزارش ایسنا، اظهارات گانتس در 
حالی مطرح می شود که اخیراً، در برخی گزارش ها مطرح شده که یائیر 
الپید، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و نخست وزیر گردشی این 
رژیم از جوزپه بورل به خاطر رایزنی هایش در ایران جهت برطرف کردن 
آخرین موانع سر راه ازسرگیری مذاکرات برجامی به تندی انتقاد کرده 
است. عالوه بر این، روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که مقامات 
ارشد نظامی این رژیم بر سر موضع اسرائیل در مذاکرات احیای توافق 
هسته ای ایران اختالف نظر دارند. در این گزارش آمده است: »حامیان 
احیــای برجام می گویند توافق مزبور بــه ارتش فرصت می دهد برای 
حمله های گسترده تر به ایران آماده شود و با دیگر تهدیدات منطقه ای 
مقابله کند اما گمان می رود این نظر در حلقٔه رهبری در اقلیت باشد.«


