
برجام برای امنیت خلیج فارس 
حیاتی است

دبیرکل س��ازمان مل��ل در جریان ی��ک کنفرانس 
مج��ازی ضمن تأکید ب��ر لزوم حفظ برج��ام، این 
توافق بینالمللی را برای امنیت خلیجفارس حیاتی 

دانست.
آنتونیو گوترش ضمن تأکی��د بر لزوم حفظ برجام 
گفت: در رابطه با ثبات منطقه، موضوع عدم اشاعه 
اتم��ی حائز اهمیت اس��ت. از همان ابت��دا، همواره 
شاهد بودهام که برجام ابزار مهمی در مقابل اشاعه 

هستهای اتمی و امنیت منطقهای است.
این مقام ارش��د س��ازمان ملل در ادامه با اشاره به 
چالشها و مشکالتی که مقابل توافق هستهای ایران 
وجود دارد، گفت: »عظمت چالش��های پیشرو نباید 
مانع ما ش��ود. بیایید برای ایجاد یک فضای اعتماد 
و تقویت چش��مانداز گفتوگوی منطقهای همکاری 
کنی��م. بگذارید از رقابتهای مخ��رب فراتر برویم و 
آنچ��ه ما را متحد میکند، بشناس��یم. بیایید منافع 
مردم منطق��ه، آرزوهای آنها برای آزادیها، فرصتها، 
اس��تانداردهای بهتر برای زندگی و صلح را درصدر 
اولویته��ا قرار دهیم و این مس��ئله مه��م، بیش از 
هرچیز بای��د ما را بر آن دارد تا تالش��های جمعی 

خود را افزایش دهیم. ایرنا 

اخبار

تأکید الوروف بر پایبندی کامل 
روسیه به برجام

 وزیر خارجه روس��یه در نشس��ت ش��ورای امنیت، 
با اش��اره به ادامه تالش مس��کو برای حفظ برجام، 
تأکید ک��رد: ایجاد یک سیس��تم امنیتی پایدار در 
خلی��ج فارس ب��ه زمان، ت��الش زیاد و مش��ارکت 
همه کشورهای س��احلی این منطقه و کمک نقش 

آفرینان خارجی نیاز دارد.
سرگئی الوروف گفت: توافقات در چارچوب برجام 
به یک دستاورد بزرگ سیاسی و دیپلماتیک تبدیل 
ش��ده اس��ت و امکان جلوگیری از بروز درگیریهای 
نظام��ی و تقویت رژیم منع گس��ترش س��الحهای 
هس��تهای را فراه��م کرده اس��ت. روس��یه، مانند 
همه طرفهای مس��ئول این توافقنامه، کاماًل به این 
توافقنام��ه پایبند بوده و بر ض��رورت حفظ و دفاع 
فعاالنه از این س��ند که نتیجه یک تالش جمعی و 

دشوار، البته بسیار مفید است، تأکید دارد.
وی اف��زود، توافق هس��تهای با ایران که در س��ال 
2015 به تصویب رس��ید، همچنان "یک ابزار مهم 
برای جلوگیری از افزایش تنش��ها" است و باید در 

حفظ و اجرای آن تالش کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: تشکیل یک 
سیس��تم امنیتی پای��دار در خلیج فارس به زمان و 
تالش زیادی نیاز دارد. مس��لماً راه رس��یدن به این 
هدف سریع نخواهد بود، آسان هم نخواهد بود. ولی 
کش��ورهای این منطقه، قبل از هم��ه، باید این راه 
پشت س��ر بگذارند و وظیفه نقش آفرینان خارجی 
هم این اس��ت که به آنها کمک کرده و شرایط الزم 
را ایجاد کنند تا بتوان حرکت به سمت دست یابی 
ب��ه توافق با یکدیگ��ر را، صبورانه و به طور مداوم و 
با از بین بردن الیههای تاریخی متقابل ش��کایات و 
تضادها، آغاز کرد. همه چیز به بحثهای مورد عالقه 

و صریحاً بگویم، رویکردهای ظریف نیاز دارد.
الوروف با اش��اره به ابتکارعم��ل "والدیمیر پوتین" 
رئی��س جمه��وری روس��یه ب��رای دیدار با س��ران 
کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، 
ب��ه همراه آلم��ان و ایران "با هدف دس��ت یابی به 
توافق درباره اقداماتی در جهت جلوگیری از تشدید 
بیش��تر اوضاع و تشکیل یک سیس��تم قابل اعتماد 
برای تأمین امنیت جمعی در خلیج فارس"، افزود: 
»ما از کس��انی که در حمایت از این طرح صحبت 
کردند، سپاسگزاریم. روسیه دکترین امنیت جمعی 
در منطق��ه خلی��ج ف��ارس را تدوی��ن و ارائه کرده 
که ایج��اد یک مکانی��زم جامع برای پاس��خگویی 
به چالش��ها و تهدیدهای متعدد با مش��ارکت همه 
کشورهای ساحلی خلیج فارس، هر دو طرف: ایران 

و کشورهای عربی، را فراهم میکند. 
وی گفت:ما پیش��نهاد می کنیم که پنج عضو دائمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای ساحلی 
خلیج ف��ارس، اتحادیه کش��ورهای عربی، س��ازمان 
همکاریهای اسالمی و سایر طرفهای ذینفع در برداشتن 
گامهای عملی برای اجرای این نظریه مشارکت داشته 
باشند و در این راستا، طرف روسی آمادگی کامل خود 
برای کمک و س��ازماندهی گفتوگوها با همه شرکای 

خارجی را اعالم میکند. فارس

از نگاه دیگران 

گزارش

ایران نزدیکترین نقطه به افغانس��تان اس��ت، ل��ذا کابل از 
تهران انتظار دارد از سالحهای ایرانی برای دفاع از مرزهای 

خود استفاده کند.
عبداهلل رئیس ش��ورایعالی صلح افغانستان یکشنبه 2٧ مهر 
ماه در راس یک هیئت از مقامات شورایعالی مصالحه ملی، 
نمایندگان مجلس ملی افغانستان و مقامات وزارت خارجه 

آن کشور به ایران سفر کردند.
پیش از این هم س��عید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه از س��فر سه روزه عبداهلل عبداهلل در ایران خبر داده 
بود.عب��داهلل در این س��فر با محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان، حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس 
جمه��ور، محمدباقر قالیباف رئی��س مجلس و دریابان علی 
ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 

امنیت ملی گفتوگو کرد.
این س��فر درحال��ی صورت گرفت که پس از گذش��ت یک 
م��اه از آغاز مذاکرات بین صلح افغانس��تان در دوحه، هیچ 
پیش��رفتی در روند گفتوگوهای صل��ح صورت نگرفته و در 
زمان حاضر گفتوگو با بن بست مواجه شده و در داخل این 
کشور به ویژه استان جنوبی هلمند، نبرد سنگین بین دولت 
و گروه طالبان ادامه دارد. مذاکرات صلح بین افغانس��تانی 
دول��ت و گ��روه طالبان 22 ش��هریور با س��خنرانی عبداهلل 
عبداهلل، مالبرادر و ش��ماری از وزیران خارجه کش��ورهای 
جه��ان در دوحه قطر آغاز ش��د و اکنون با وجود گذش��ت 
بیش از یک ماه، هیچ نش��انهای از پیش��رفت در مذاکرات 

مشاهده نمیشود.
کارشناس��ان بر ای��ن باورند که بیش از ی��ک ماه بحث بی  
نتیجه بر س��ر چارچ��وب مذاکرات صلح افغانس��تان بیانگر 
دوری دیدگاهه��ای هیئت دولت و گ��روه طالبان در دوحه 
است. هرچند برخی اعضای هیئت دولت افغانستان از نتیجه 
گفتوگوهای صلح اب��راز رضایت کرده و باور دارند که روند 
صلح، در حال پیش��رفت اس��ت، اما برخی آگاهان معتقدند 

که گفتوگوی دوحه با بن بست مواجه شده است.
ظری��ف در دی��دار  با عب��داهلل عبداهلل حمای��ت جمهوری 
اس��المی ایران از دولت جمهوری اس��المی افغانس��تان و 
روند صلح به رهبری و مدیریت افغانها و توافقات ش��رکت 
کنندگان در گفتوگوهای بین االفغانی را مورد تاکید مجدد 
قرار داد و از مش��ارکت عبداهلل در روند سیاس��ی و پذیرش 
مس��ئولیت ش��ورایعالی مصالحه ملی افغانستان قدردانی و 
مش��ارکت طالبان در ساختار سیاس��ی افغانستان را مورد 

حمایت کشورمان ذکر کرد.
رئیس ش��ورایعالی صلح افغانستان نیز در این دیدار آخرین 
تح��والت ج��اری در صحنه داخل��ی افغانس��تان و آخرین 
وضعیت مربوط به گفتگوهای بین االفغانی را تشریح کرد.

حسن روحانی هم که دوشنبه 2۸ مهر با رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانس��تان دیدار ک��رد، رئیس جمهور در این 
دیدار با بیان اینکه در طول دورهای که افغانس��تان در برابر 
تجاوزات بیگانه قرار داشته، ملت و دولت ایران در کنار دولت 
و مردم این کشور بوده اند، گفت که امیدواریم صلح و امنیت 
پایدار در این کشور برقرار باشد و مردم افغانستان در آرامش 
زندگی کنند. رئیس جمهور کش��ورمان با ابراز امیدواری به 
موفقیت تالشهای شورای عالی مصالحه برای برقراری صلح و 
ثبات در افغانستان، تصریح کرد: مهم این است که مردم این 
کشور بعد از سالها جنگ و درگیری به یک صلح واقعی برای 
حفظ دستاوردهای خود دست یابند و راه حل این مشکل نیز 

گفتوگوهای سیاسی و مذاکره بین االفغانی است.

ماموریت عبدهللا در ایران چیست
روحانی با بیان اینکه دخالت و حضور آمریکا به عنوان یک 
کش��ور متجاوز در افغانس��تان با خواس��ت و نظر مردم این 
کش��ور همسو نبوده اس��ت، ادامه داد که دولت آمریکا که 
در سیاس��تهای خود در منطقه و جهان شکس��ت خورده و 
موفقیتی نداش��ته است، به دنبال بهره برداری انتخاباتی از 

مذاکرات صلح در افغانستان است.
رئیس جمهور کش��ورمان در ادامه با اشاره به روابط خوب 
ایران و افغانس��تان به عنوان دو کشور دوست و همسایه، بر 
توس��عه و تعمیق روابط تهران – کابل تاکید و اظهار کرد: 
توافق بلند مدت بین دو کش��ور میتواند به توسعه و تعمیق 
روابط در همه زمینهها بیانجامد. روحانی با اشاره به افتتاح 
راه آه��ن خواف – ه��رات طی روزهای آین��ده، اتصال راه 
آهنهای ایران و افغانس��تان را موج��ب تقویت همکاریهای 
اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور دانس��ت و گف��ت که ایران 
آمادگی دارد که با اتصال خط لوله گاز و فراوردههای نفتی 
به افغانس��تان امکان استفاده مردم این کشور از این انرژیها 

را فراهم کند.
رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانس��تان نیز در دیدار 
روحان��ی، از حمایته��ا و مواضع جمهوری اس��المی ایران 
درخصوص تحوالت و تالش��ها برای برقراری صلح و امنیت 
پای��دار در این کش��ور قدردانی کرد و گف��ت که جمهوری 

اسالمی ایران دوست و همسایه خوب افغانستان است.
عب��داهلل عب��داهلل همچنی��ن از میزبانی ای��ران از مهاجران 
افغانس��تانی طی سالهای متمادی جنگ و درگیری در این 
کشور قدردانی کرد و گفت که در سفرم به تهران با مقامات 
جمهوری اس��المی دیدارهای خوبی داشتم و پیام حمایت 
تهران را به کابل خواهم برد و توافقات دو کشور را پیگیری 
خواهم کرد. رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانس��تان 
ابراز امیدواری کرد که با حمایت و مواضع ایران ش��اهد به 
نتیجه رس��یدن مذاکرات صلح افغانستان و برقراری امنیت 

و آرامش پایدار در کشورش باشد.
سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم دوشنبه 
در نشست خبری خود با اشاره به سفر عبداهلل عبداهلل گفت 
که رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانس��تان مالقات 
مفصلی با وزیر خارجه کش��ورمان داش��ت که محور تمامی 
مالقاتها تحوالت در افغانس��تان، گفتوگوهای بین االفغانی 
و ... است.افغانس��تان آباد، مستقل و توسعه یافته را به نفع 
هم��ه منطق��ه میدانیم و در این راس��تا تمامی تالش خود 
را انج��ام داده ایم و فکر میکنیم جمهوری اس��المی ایران 
میتواند کمک موثری ب��ه گفتوگوهای اصیل بین االفغانی 

باشد اعم از دولت، گروههای مختلف و طالبان.
سیدجمال فکوری بهشتی نماینده استان بامیان در مجلس 
نمایندگان افغانستان اخیرا اجماع ملی، منطقهای و جهانی 
را در رون��د صلح افغانس��تان را مهم ارزیاب��ی کرد و گفت 
ک��ه اگر یک کش��ور یا حلقهای در این روند مفقود باش��د، 
موفقیت صل��ح را با خطر مواجه میس��ازد. در روند ملی تا 
حدودی اجماع وجود دارد، اما در س��طح منطقهای و بین 
المللی ای��ن اجماع چنانچه انتظار میرفت، ایجاد نش��ده و 
ه��دف آمریکاییهای برای صلح پایدار، افغانها را با ش��ک و 

تردید مواجه کرده است.
بهش��تی با تاکید بر اینکه نقش ایران و پاکس��تان در روند 
صل��ح افغانس��تان از اهمیت باالی برخوردار ب��وده و ایران 
هم��واره از دولت و ملت افغانس��تان حمایت و پش��تیبانی 
کرده اس��ت و با توجه به گذشته همکاری و حمایت ایران 

از دول��ت و ملت م��ا، این بار نیز از حمای��ت ایران از صلح 
در افغانس��تان اطمینان داشته و امیدواریم ایران بتواند بن 
بست کنونی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان 

در دوحه قطر را بشکند.
این عضو مجلس افغانستان ادامه میدهد که هرچند آمریکا 
تالش میکند ک��ه نقش ایران را در روند صلح افغانس��تان 
نادیده بگیرد و این کار باعث آس��یب جدی به نتیجه صلح 
خواهد ش��د، اما در مقابل، دولت افغانس��تان از این مهم به 
طور کامل آگاهی دارد و در این راس��تا مس��یر درستی در 
پیش دارد، دولت به ویژه رئیس شورای عالی مصالحه ملی 
افغانستان به این مهم پی برده و همه میدانند که ایران نیز 
در افغانس��تان نقش و منافع خ��ود را دارد که باید با توجه 
ب��ه آن و در نظر گرفت��ن نقش ایران حمایت آنها را از روند 

صلح جلب کند.
حسن هانی زاده کارش��ناس مسائل بین الملل در گفتوگو 
با باش��گاه خبرنگاران ، درباره س��فر عبداهلل عبداهلل رئیس 
ش��ورای مصالحه افغانس��تان به ایران، گفت که این س��فر 
ب��ه دلیل مذاک��رات بین طالبان و آمری��کا و مذاکرات بین 
دولت افغانس��تان و طالبان از اهمیت باالیی برخودار است، 
همچنین جمهوری اسالمی ایران به دلیل داشتن مرزهای 
مشترک با افغانستان همواره تحت تاثیر رخدادهای داخلی 

این کشور قرار گرفته است.
حس��ین کنعانی مقدم کارشناس مس��ائل غرب آسیا نیز با 
اشاره به سفر عبداهلل عبداهلل به عنوان رئیس شورای مصالحه 
افغانس��تان به ایران، گفت که یکی از موثرترین کشورها در 
معادالت امنیتی و اقتصادی افغانس��تان، جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت، لذا هر کس��ی که در این کشور به مسئولیتی 
میرس��د، برای کمک به مردم افغانستان و اقتصاد و امنیت 
کشورش��ان در رواب��ط خود ب��ا ایران فصل جدی��دی را باز 
میکند. به همین دلیل س��فر عبداهلل به تهران میتواند نوید 
فعالیتهایی در خصوص مسائل امنیتی و اقتصادی افغانستان 
باشد. ابوالفضل ظهره وند س��فیر اسبق ایران در افغانستان 
ه��م در این باره معتقد اس��ت که هدف عب��داهلل عبداهلل از 
سفر به تهران دریافت نظرات مشورتی کشورهای همسایه و 
کمکهای احتمالی برای بیرون رفت، پروس��ه مذاکرات صلح 
از بن بست کنونی است. او همچنین کفت که وضعیتی که 
اکنون در دوحه پیش آمده و بن بستی که طرفهای مذاکره 
کننده دولت افغانستان در مقابل طالبان با آن مواجه شده، 
وضعیت پیچیدهای را به وجود آورده اس��ت که میتواند بر 

سرنوشت و موقعیت افغانستان موثر باشد.
س��فیر اس��بق ایران در افغاس��تان با تاکید بر اینکه ارتباط 
با ایران برای افغانس��تان، به عنوان کش��وری که مهمترین 
میزب��ان مهاجران افغان بوده و همواره از گذش��ته تاکنون 
در کنار مردم افغانستان بوده است، گفت که قطعا گفتوگو 
با ایران میتواند برای افغانس��تان بسیار کمک کننده باشد، 
عالوه بر این اتفاقاتی که در افغانس��تان روی میدهد هم بر 
کش��ور ما موثر است، بنابراین اطالع از روندهایی که اکنون 
در داخل افغانس��تان ش��کل میگیرد بر کشورهای همسایه 
تاثیرگذار اس��ت، لذا چه کسی بهتر از عبداهلل که از سابقه 
جهادی برخوردار اس��ت و در چارچ��وب دولت کار میکند، 
میتواند تازهترین اخبار و تحلیل ا را از روندهای طی شده 

به کشورهای همسایه ارائه کند.
هانی زاده کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت که عبداهلل 
عبداهلل در س��فر به تهران چارچوب کلی سیاست مشترک 
تهران و کابل را در حوزههای امنیتی، سیاس��ی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی مورد بحث قرار داد، به ویژه اینکه اکنون 
بعد از لغو تحریمهای تس��لیحاتی ایران، افغانس��تان انتظار 
دارد برای حفظ امنیت داخلی خود به س��الحهای تولیدی 
ایران تکیه داش��ته باش��د و این فصل جدیدی در تعامالت 

تسلیحاتی تهران و کابل ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس مس��ائل بین الملل همچنین گفت که ایران 
نزدیکترین نقطه به افغانستان است، لذا کابل از تهران انتظار 
دارد از سالحهای ما برای دفاع از مرزهای خود استفاده کند، 
بنابراین یکی از مهمترین اهداف سفر عبداهلل انعقاد و بسته 
شدن قراردادهای نظامی و تسلیحاتی بین ایران و افغانستان 
خواهد بود، چراکه ایران بعد از رفع تحریمهای تسلیحاتی به 
سادگی میتواند، سالح در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. 
کنعانی مقدم کارش��ناس مسائل غرب آسیا هم در این باره 
گفت که با توجه به اینکه ایران اکنون از تحریم تسلیحاتی 
خارج ش��ده اس��ت، یکی از مش��تریهای تس��لیحات برای 
بازسازی ارتش کشورش، افغانستان است و میتوان گفت که 
کابل در صدد انعقاد قرادادهایی با جمهوری اسالمی است تا 
از این فرصت برای بازس��ازی ارتش خود برای حفظ امنیت 

افغانستان استفاده کند.
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا تاکید کرد: بحث مسائل 
اقتصادی بین ایران و افغانستان و حضور نزدیک 5 میلیون 
مهاج��ر افغانی در ای��ران میتواند هم منش��اء گفتوگوهای 

بسیار مهمی بین تهران و کابل باشد.

خروج نیروهای آمریکایی چه تاثیری در روابط تهران 
کابل دارد؟

هانیزاده ب��ا بیان اینکه اخیرا زمزمه خروج نیروهای آمریکا 
از افغانستان شنیده شد، گفت که خروج واشنگتن از کابل 
میتواند فضای تعامالت جدیدی بین افغانستان با کشورهای 
همجوار به خصوص ایران ایجاد کند، دولت افغانس��تان به 
ش��دت خروج نیروه��ای آمریکایی از خاک خ��ود را دنبال 
میکند تا بتواند بر اس��اس نیازهای واقعی خود سیاستهای 
امنیتی، اقتصادی و سیاس��ی کش��ورش را تعریف کند، به 
همین دلیل خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانس��تان 

میتواند بر گسترش مناسبات تهران و کابل موثر باشد.
کنعان��ی مق��دم هم در ای��ن رابطه گفت ک��ه قطعا خروج 
واش��نگتن از کشورهایی که اشغال میکند، امنیت و شرایط 
بهتری برای آن کش��ور ایجاد میکند و جمهوری اس��المی 
ایران از این موضوع استقبال خواهد کرد، لذا به نظر میرسد 
که آمریکاییها به این نتیجه رس��یدهاند که با اش��غالگری 
نمیتوانند منافع خود را به کشورها تحمیل کنند، عالوه بر 
این مردم افغانس��تان هم با مقاومت و پایداری خود نش��ان 

دادند که در مقابل اشغالگری آمریکا کوتاه نمیآیند.
همانطور که رئیس ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانس��تان 
با اش��اره به جنگ داخلی در کشورش تاکید میکند؛ مردم 
افغانس��تان از درگیری و جنگ خسته ش��ده اند، لذا امید 

است که هر چه زودتر این مشکالت پایان یابد. 
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افغانستان اولین مشتری 
تسلیحات ایران بعد از انقضای 

تحریم هاست؟

گزافه گویی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران 
وزی��ر جنگ رژی��م صهیونیس��تی در واکنش به حمله موش��کی به یک 
مدرس��ه در سوریه مدعی ش��د که به ایران و حزباهلل اجازه داده نخواهد 

شد در ارتفاعات جوالن مستقر شوند.
بنی گانتز در این ارتباط مدعی ش��د که معادله رژیم صهیونیس��تی در 

جنوب تغییر کرده اس��ت و ارس��ال بالن، موش��ک و نه هیچ چیز دیگری 
قابل قبول نیست.

وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در ادامه اظهارتش با دفاعی خواندن حمالت این 
رژیم مدعی ش��د که در هر اقدامی ک��ه در آن مناطق اطراف نوار غزه هدف قرار 

گیرند، این رژیم باید از خود دفاع کند.
از طرفی دیگر، گانتز در ارتباط با حمله بامداد به جنوب غرب سوریه گفت: اینکه 

چه کسی به چه کسی شبانه شلیک کرده است، نمیپردازم. فارس 

میخواهم ایران یک کشور قدرتمند بدون تسلیحات هسته ای باشد!
رئیس��جمهور آمریکا بدون اش��اره به تأثیرات منفی سیاست های فشار 
حداکث��ری ای��االت متح��ده علیه جمهوری اس��المی مدعی ش��د که 
می خواه��د ایران یک کش��وری بزرگ و قدرتمند باش��د. دونالد ترامپ 
در ی��ک گردهمایی انتخاباتی در جمع هوادارانش در شهرس��تان ایری 

ایالت پنس��یلوانیا بار دیگر سیاستهای فشار حداکثری و سیاست تحریم 
آمری��کا و پیامدهای آن بر روی زندگی مردم ایران را نادیده گرفت و گفت 

که میخواهد ایران یک کشور قدرتمند باشد. وی بار دیگر توافق هستهای ایران 
را یک توافق افتضاح توصیف کرد و گفت: من تصمیم گرفتم تا از توافق افتضاح 
دولت قبلی آمریکا در خصوص برنامه هستهای ایران خارج شود. ترامپ در ادامه 
با ژست انساندوستانه در مقابل مردم ایران گفت که تولید ناخالص داخلی ایران 

صداوسیما  2٧ درصد کاهش یافته است و من چنین چیزی نمیخواهم. 

عادی سازی روابط ایجاد ساختار امنیتی در مقابل ایران است
وزیر دفاع آمریکا در ادعایی توافقات عادیس��ازی روابط میان امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیس��تی را ایجاد نوعی س��اختار امنیتی در مقابل 
ایران خواند و گفت امیدوار اس��ت کشورهای دیگری هم به این روند 
بپیوندند. مارک اس��پر در س��خنانی در شورای آتالنتیک در واشنگتن 

به س��بک همیشگی مقامات آمریکایی به اتهامزنی علیه ایران پرداخت 
و گفت: بس��یاری از کشورهای منطقه متوجه هستند که بزرگترین نگرانی 

آنها و ما ایران و رفتارهای ناهنجار آن در منطقه در چهار دهه است که از آفریقا 
تا سراسر خاومیانه و افغانستان را دربر میگیرد. این مقام نظامی آمریکا در ادامه 
برای توجیه ادعاهایش، ایران را تهدید مشترک خواند و گفت چشمانداز توافقات 
ایجاد نوعی س��اختار امنیتی اس��ت که در آن کش��ورهای منطقه در کنار رژیم 

تسنیم  صهیونیستی برای جلوگیری از درگیری با ایران همکاری کنند.

س��فیر و نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل در نشس��ت 
ش��ورای امنیت با بیان اینکه جزایر ابوموسی و تنب بزرگ 
و کوچک همیشه بخشی از خاک ایران بودهاند، گفت: این 

جزایر ایرانی هستند و تا ابد ایرانی باقی خواهند ماند.
مجی��د تختروانچی در این جوابی��ه به طور کلی این ادعاها 
را بی اس��اس خواند و افزود: ایران نق��ش انکارناپذیری در 
امنیت انرژی، حمل و نقل تجاری و ثبات در منطقه خلیج 
فارس ایفا میکند. نماینده ایران در س��ازمان ملل متحد با 
تاکید بر "مشارکت ایران در ترویج و ارتقای صلح و امنیت 
در این منطقه حس��اس"، ادام��ه داد: نیازمندیهای دفاعی 

ایران همچون برنامه موش��کی در محاسبات ژئواستراتژیک 
و تجربه تاریخی خاص، ریشه دارد.

وی در این خصوص گفت: هیات من قصد نداش��ت مجددا 
درخواست وقت سخنرانی کند، اما امروز صبح ادعاهای بی 
اساس��ی علیه کشور من مطرح شد که ضمن رد کامل آنها، 
ناگزیر به پاسخگویی هستم. جمهوری اسالمی ایران نقشی 
غیرقابل انکار در تأمین امنیت انرژی ، حمل و نقل بازرگانی 
و ثبات در منطقه خلیج فارس داش��ته و کماکان به ارتقای 

صلح و امنیت در این منطقه حساس کمک خواهیم کرد.
تخ��ت روانچی اف��زود: الزامات دفاعی ای��ران از جمله برنامه 

موشکی آن ناشی از محاس��بات ژئواستراتژیک و یک تجربه 
تاریخی ارزش��مند است. در طول تجاوزات هشت ساله صدام 
حس��ین علیه ای��ران که مورد حمایت هم��ه جانبًه آمریکا و 
تعدادی از کش��ورهای ش��ورای همکاری خلی��ج فارس بود، 
شهرهای ما توسط عراق موشک باران میشد و مردم ما قربانی 
سالح های شیمیایی و دیگر سالحهای کشندهای شدند که 
عمدتا توسط کشورهای غربی در اختیار صدام قرار میگرفت.

نماین��ده ای��ران در س��ازمان مل��ل اضافه ک��رد: همزمان، 
تحریمه��ا و محدودیتهای ناعادالنه ما را از اقالم اولیه دفاع 
از خود محروم کرد. اکنون مس��ئولیت ماس��ت که از تکرار 
چنین وضعیت وحشتناکی جلوگیری کنیم. وی گفت: باید 
در نظر داش��ت که امنیت باید از درون کشورها سرچشمه 
بگی��رد و نمیت��وان آن را از خارج خریداری کرد. کس��انی 
که در منطقه ما س��االنه صدها میلی��ارد دالر صرف خرید 
تس��لیحات پیش��رفته می کنند باید بدانند که هزینه های 

هنگف��ت نظامی، نه مش��روعیت ایجاد می کند و نه امنیت 
طوالنی مدت.  آنها فقط منطقه ما را به یک بش��که باروت 
تبدیل کرده اند و تنها ذینفع آن، صادرکنندگان این سالح 
های مرگبار هس��تند. این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: 
برخی کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس از این 
تسلیحات پیشرفته علیه مردم بیگناه یمن استفاده میکنند 
که با بدترین فاجعه انس��ان دوس��تانه تاریخ معاصر مواجه 
بوده و یک نمونه واضح از جنایات جنگی به شمار میرود. 

وی افزود: میش��ود یک لیس��ت طوالنی از اقدامات نادرست 
بینالمللی کش��ورهایی تهیه کرد که اتهامات بی اساسی را به 
ایران وارد میکنند.  با این وجود، اینجا نیامدهایم تا به گذشته 
بپردازیم. اولین و مهمترین اولویت ما باید ایجاد اعتماد متقابل 
و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت 
در امور داخلی آنها و ارتقای همکاریها در ش��رایط برابر برای 

ایجاد منطقهای بهتر و امنتر باشد. تسنیم  

 تخت روانچی:

جزایر سه گانه، ایرانی هستند و تا ابد ایرانی میمانند


