
کارشناس مسائل قفقاز:

موقعیت ژئوپلتیک ایران در 
نوار مرزی قره باغ همچنان 

حائز اهمیت است
 کارشناس مس��ائل قفقاز با بیان 
اینک��ه موقعی��ت جغرافیای��ی و 
ژئوپلتیک ایران همچنان اهمیت 
اس��ت،  ک��رده  را حف��ظ  خ��ود 
کریدورهای  گفت:زیرساخت های 
و  نخج��وان  بی��ن  ارتباط��ی 
جمهوری آذربایجان از طریق خاک 
ارمنس��تان تخریب شده و ایران امن ترین مسیر ارتباطی در 
این مناطق است. بهرام امیر احمدیان با اشاره به توافق آتش 
بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان، از دس��ت رفتن 
نوار مرزی ایران و ارمنستان را غیر واقعی عنوان کرد و گفت: 
وقتی کریدوری در شرایط جنگی فراهم می کنند به مفهوم 
این است که رفت و آمد در آنجا شدیدا تحت کنترل خواهد 
بود.  وی افزود: ایران با ارمنستان ۴۰ کیلومتر مرز رسمی در 
امتداد مس��یر رودخانه ارس دارد و بر روی این رودخانه پلی 
به نام پل دوستی احداث شده است که ایران چند سال بعد 
از اس��تقالل ارمنستان این پل را احداث کرد و زمینه ارتباط 

ارمنستان با جهان خارج و جنوب را فراهم کرد.
این کارشناس مس��ائل قفقاز و روسیه گفت: چهل کیلومتر 
مرز رس��می ارمنس��تان بین نخج��وان در غ��رب )برونگان 
جمهوری آذربایجان( و خاک اصلی آذربایجان در شرق واقع 

ش��ده است. در دوره شوروی سابق نخجوان با عبور از خاک 
ارمنستان با جمهوری آذربایجان ارتباط برقرار می کرد و این 
دو بخش از طریق جاده هایی در امتداد دره رود ارس و داالن 
الچین در قره باغ با هم ارتباط داش��تند. با شروع جنگ قره 
باغ این کریدور بس��ته شد و ارمنستان اجازه نداد نخجوان و 
آذربایجان باهم ارتباط داشته باشد و از آن زمان این ارتباط 

از طریق خاک ایران برقرار شد.
امی��ر احمدیان یادآور ش��د: ایران اج��ازه داد که کامیون ها 
و اتوبوس ه��ای نخج��وان وارد ایران ش��وند و با اس��تفاده از 
۱۲۰کیلومتر راه آس��فالته در ایران به جمهوری آذربایجان 
برون��د. البته در دوره اش��غال خ��اک آذربایج��ان عالوه بر 
۴۰کیلومتر مرز ارمنستان بیش از ۹۰ کیلومتر هم در منطقه 
قره باغ و به موازات رود ارس به اش��غال ارمنس��تان درآمد. 
بنابراین محدودیت چهل کیلومتری ارتباط نخجوان با خاک 

اصلی جمهوری آذربایجان به ۱۳۰ کیلومتر افزایش یافت.
 این کارش��ناس مس��ائل قفق��از گفت: بع��د از پیروزی های 
جمهوری آذربایج��ان در جبهه های جنگ اخیر، کمک های 
ایران به این منطقه فراموش شده است. نباید فراموش کرد که 
تمام مقامات رسمی و دیپلماتیک و مذهبی ایران از تمامیت 
ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کردند. وقتی ایران اعالم 
کرد که قره باغ بخش��ی از خاک جمهوری آذربایجان اس��ت 
و باید آزاد ش��ود، این نکته را در نظر نمی گیرند که یکی از 
عوامل پیروزی نیروهای جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان 
همین اعالم موضع رس��می جمهوری اسالمی ایران و تاکید 
ب��ر تمامیت ارضی آذربایجان ب��وده که در تمام اجالس های 
عمومی س��ازمان ملل بدان تاکید ش��ده و ای��ران به آن رای 

مثبت داده است.  
امیراحمدی��ان خاطرنش��ان ک��رد: بع��د از آت��ش بس بین 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان با ابتکار روس��یه، با وجود 

اینکه جمهوری اسالمی ایران مرز بسیار طوالنی با جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان و نخجوان دارد در این ابتکار مشارکت 
داده نش��ده است. وی اظهارداش��ت: در این آتش بس مقرر 
ش��ده منطقه قره باغ با یک کریدور پنج کیلومتری در غرب 
خود بنام »الچین« امکان ارتباط با خاک ارمنستان را داشته 
باشد. در عوض مقرر ش��ده در جنوب جمهوری خودمختار 
نخجوان با گذار از ۴۰ کیلومتر مرز ارمنستان در امتداد رود 
ارس کریدوری داده شود که نخجوان با جمهوری آذربایجان 
ارتباط پی��دا کند. در حال حاضر ارتب��اط نخجوان با خاک 
آذربایجان از طریق ایران برقرار می ش��ود و می خواهند این 

ارتباط از طریق خاک ارمنستان باشد.

 ارتباط با خاک ارمنستان امتیازی
 برای باکو نیست

این کارشناس مس��ائل  قفقاز اضافه کرد: ارتباط نخجوان با 
جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان امتیازی برای 
باکو نیست زیرا ورود و خروج این کریدور در خاک ارمنستان 
تحت کنترل ش��دید گمرکی و نیروهای نظامی پاسدار صلح 
روس��یه خواهد بود. در حال حاضر ارامنه و آذربایجانی ها با 
اس��تفاده از راه های بسیار ارزش��مند ترانزیتی ایران ارتباط 
برقرار می کنند و در حالی که استفاده از داالن های ارتباطی 
که در توافق آتش بس به آن اش��اره ش��ده نیازمند احداث و 
تکمیل زیرساخت هایی است که در دوران جنگ از بین رفته 
اس��ت. وی با بیان اینکه از دس��ت دادن نوار مرزی ایران با 
ارمنستان نوعی تبلیغات منفی علیه ایران است، گفت: ادعای 
کس��انی که از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی اعالم می 
کنن��د ایران نوار مرزی خود با ارمنس��تان را از دس��ت داده 
اس��ت، درست نیست. کس��انی که درباره نوار مرزی آگاهی 
دارند، می دانند که این ادعا تا چه اندازه بی معنی است و این 

افراد درباره کریدورهای بین المللی و بشردوستانه اطالعات 
درس��تی ندارند. امیراحمدی��ان با بیان اینکه ای��ران از نظر 
جغرافیایی و ژئوپولیتیکی قدرت بزرگ منطقه است، گفت: 
هر گون��ه ابتکاری بدون حضور ای��ران در این منطقه باعث 

متضرر شدن این کشورها می شود و ما ضرر نمی کنیم.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل خاطرنش��ان کرد: ایران 
همچنان مرز خود با ارمنس��تان  را دارد و ارمنستان ناگزیر 
اس��ت با عبور از پل دوس��تی از طریق خاک ایران با جهان 
خارج ارتباط برقرار کند و کریدوری هم در خاک ارمنستان 
برای ارتباط نخجوان با جمهوری آذربایجان پیش بینی شده، 
راهی نیست که بتوان رفت و آمدهای خیلی بزرگ و پرحجمی 
در آن انجام داد. وی افزود: کسانی که ادعا می کنند نخجوان 
از این به بعد با این ابتکار به ایران نیاز نخواهد داش��ت نباید 
فراموش کنند ایران از این ارتباط چندان س��ودی نمی برد و 

هدفش ارائه تسهیالت به این مناطق همسایه بوده است.
امیراحمدیان درباره ترانزیت انرژی در این منطقه هم اظهار 
داشت: اگر جمهوری آذربایجان بخواهد گاز خود را از طریق 
کریدور واقع در خاک ارمنس��تان منتقل کند حداقل پنج تا 
ش��ش سال زمان می برد تا زیرس��اخت آن آماده شود. نباید 

موقعیت ایران در شبکه های اجتماعی تضعیف شود
امیراحمدیان یادآورشد: در حال حاضر گاز نخجوان از طریق 
انتقال گاز جمه��وری آذربایجان به ای��ران صورت می گیرد 
و باک��و هم از این طرح اس��تقبال می کند. در این ش��رایط 
جمهوری آذربایجان به ایران نیاز دارد و نه ایران به جمهوری 
آذربایجان.  این کارش��ناس بین الملل با بیان اینکه ما نباید 
موقعیت ایران را در ش��بکه های اجتماعی را تضعیف کنیم، 
گفت: انتش��ار اخبار و اطالعات غیرکارشناسی باعث آسیب 
زدن ب��ه اعتماد عمومی می ش��ود و رس��انه ها باید در این 

زمینه روشنگری کنند. ایرنا 

تهران و کابل به دنبال عملیاتی کردن 
سند همکاری بین دو کشور

سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: پنجمین دور 
مذاکرات ایران و افغانس��تان به منظور رس��یدن به 
س��ازوکاری برای سند همکاری و وارد کردن آن به 

عرصه عملیاتی است.
ابوالفضل ظهره وند با اش��اره ب��ه برگزاری پنجمین 
دور مذاک��رات درباره س��ند همکاری بی��ن ایران و 
افغانستان، گفت: پنجمین نشست تهران و کابل در 
چارچوب سند همکاری های جامع بین دو کشور که 
اکنون جریان دارد، ناظر بر این است که روابط ایران 
و افغانستان به دلیل در هم تنیدگی که در حوزه های 
مختلف دارند باید در یک چارچوب از پیش تعیین 

شده و سازماندهی شده جلو برده شود.
او اف��زود: در روابط ای��ران و افغانس��تان همواره با 
شرایط و تحوالت جدید مواجه می شویم، همچنین 
تنوع این روابط هم به گونه ای است که امکان جلو 
ب��ردن روابط دیپلماتیک در ش��کل متعارف وجود 
ندارد، چراکه پاس��خگوی مطالبات دو کشور نیست 
و ای��ن در ه��م تنیدگی، پیچیدگی و نو ش��وندگی 
اتفاقات و تحوالت است که سبب می شود که تهران 
و کابل برای آن س��ازوکار قوی و مهندسی شده ای 

را طراحی کنند.
ظهره وند ادامه داد: ما در حوزه مس��ائل اقتصادی، 
سیاس��ی، امنیتی، فرهنگی و پناهجویان و مس��ئله 
مواد مخدر با افغانستان روابطی را داریم، همچنین 
کش��ورمان با افغانس��تان در حوزه اتباع افغانی یک 
رقم میلیونی رابطه دارد که به هیچ عنوان نمی شود 
ب��ه صورت دیدار های کوتاه دوره ای این مس��ائل را 
حل و فصل کرد، چراکه این مس��ائل دائما نیاز ها و 
الزاماتی دارند که باید ارتباط فشرده ای پیرامون آن 
برقرار کرد. سفیر اسبق ایران در افغانستان تصریح 
کرد: با نگاه به وضعیت چند صد هزار نفری از اتباع 
افغانس��تانی ها که در ایران هستند، مسئله اشتغال، 
تحصی��ل، بیماری، ورود غیر مجاز و ناهنجاری های 
مختلفی که این موضوعات می توانند برای کش��ور 
سبب شوند، مس��ائل حقوقی پیش می آید و حتی 
یک وزارت خانه فقط برای رس��یدگی به کار آن ها 
طلب می کند، در حقیقت به طور مس��تمر و قانونی 
و غی��ر قانونی از مرز ایران و افغانس��تان وارد ایران 
می ش��وند، با این اوصاف اگ��ر حادثه ای پیش بیاید 

چگونه آن را مهار کنیم؟
او افزود: ایران و افغانس��تان نهص��د و ۲۰ کیلومتر 
مرز مش��ترک ب��ا یکدیگر دارند و ری��زش تحوالت 
و پیامد ه��ای داخل کابل به داخل ته��ران برای ما 
هزینه های مختلف��ی را دارد، به عنوان مثال زمانی 
م��واد مخدر در حدود ۶۰۰ تن بود که از این مقدار 
۳ تن به صورت دشوار وارد ایران می شد که بخشی 
از آن هم کش��ف می شد، اما اکنون این رقم به بالغ 
بر ۹ هزار تن رس��یده است، بنابراین پیامد های این 
حجم از مواد مخدر، ش��بکه هایی که این کار قاچاق 
به وجود م��ی آورد و تاثیرات امنیتی که برای ما در 
مرز و داخل ایران به وجود می آورد، همگی ریشه در 
ناهنجاری ها داخل افغانستان دارد و برای حل و فصل 
این موضوع یک روابط پایدار و همکاری مش��ترک 
بین دو کشور الزم اس��ت که رویکرد مشترکی هم 
داشته باشند. ظهره وند ادامه داد: گاهی حساسیتی 
که ایران به موضوع خاصی دارد، طرف افغانس��تانی 
ندارد، در همین راس��تا عدم وجود هم راستایی در 
این حساسیت خود سبب ساز مسائلی می شود و ما 
هرچقدر هزینه کنیم، به دلیل عدم همکاری مناسب 
طرف افغانستانی بخش عمده ای از هزینه های ما به 
ب��اد می رود، لذا برای اینک��ه بتوانیم کارآمدی را در 
سیاس��ت هایمان حفظ و تامین کنی��م، نیازمند به 

همکاری طرف مقابل است.
س��فیر اسبق ایران در افغانس��تان تاکید کرد: دهها 
ه��زار دانش��جو و دانش آم��وزی که در ای��ران در 
حال تحصی��ل هس��تند، نیاز هایی که افغانس��تان 
همکاری های فرهنگی با ایران دارد، نقشی که ایران 
می تواند در این مسئله داشته باشد و نقش فرهنگ 
در امنیت سازی در محیط کابل که خود یک پروسه 
طوالنی اس��ت.  او افزود: بین ایران و افغانستان به 
قدری کار گس��ترده اس��ت که یک دولت مشترک 
برای رس��یدگی به این موضوع طل��ب می کند، به 
همین دلیل اس��م این سند را سند جامع همکاری 

بین دو کشور ایران و افغانستان گذاشتند.
ظهره وند با اشاره به زمان عملیاتی شدن سند تهران 
وکابل، گفت: این سند زمان طوالنی را تاکنون طی 
کرده اس��ت تا این س��ند تا بخواهد عملیاتی شود، 
حتی قبل از س��ال ۹۶ هم این اندیش��ه و گفت وگو 
وجود داشت، لذا سال ها طول کشید که به امضای 
این سند رسیدیم، اما سال ها طول می کشد که این 
سند عملیاتی شود و س��ازوکاری برای آن طراحی 

شود. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران  گزارش

س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوال سیاست روز 
مبنی بر اینکه  آیا ایران با لغو محدودیت های تس��لیحاتی 
آمادگ��ی دارد به افغانس��تان و عراق س��الح بفروش��د؟ به 
سیاس��ت روزگف��ت: جمهوری اس��المی ای��ران یک دولت 
مس��ئول اس��ت و به دنبال فروش س��الح نیس��ت، ولی به 
دنب��ال همکاری های دفاعی اس��ت. البته ب��ا توجه به لغو 
محدودیت های تسلیحاتی، حق ایران است که در چارچوب 
یک دولت مس��ئول به نیازهای مش��روع کش��ورهای دیگر 

جامه عمل بپوشاند.
س��عید خطیب زاده عن��وان کرد: ما هی��چ محدودیتی در 
چارچ��وب قواعد و قوانین بین المللی و اس��ناد باالدس��تی 
مل��ی نداریم که نیازهای دفاعی کش��ورهای دیگر را تامین 
کنیم و از این حق کوتاه نیامده و از این حق استفاده کرده 

و خواهیم کرد.
وی درباره س��فر ظریف به پاکس��تان و اینکه آیا پاکستان 
حام��ل پیامی از عربس��تان برای ایران بوده اس��ت؟ گفت: 
جمهوری اس��المی ایران موضع خ��ود را بارها اعالم کرده 
و احتیاج به پیام آوردن و بردن نیس��ت. زمانی که نخست 
وزیر جدید پاکستان آمده بود این تالش را صورت داد ولی 

عربستان طبق معمول پاسخ مثبت را نداد.
وی اف��زود: طبیعی اس��ت تمامی رایزنی ه��ای منطقه ای و 
بین المللی به ویژه در بین ایران و پاکستان صورت می گیرد 
ولی در سفر ظریف به اسالم آباد تمرکزی به صورت خاص 

و ویژه به موضوع عربستان نبوده است.

اخراج آمریکا از منطقه صورت خواهد گرفت
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنا 
بود نیروهای نظامی آمریکا از عراق و افغانستان خارج شوند 
ولی ای��ن روزها همزمان با تغییر وزیر دفاع آمریکا ش��اهد 
تحرکات مش��کوکی در پایگاه عین االسد هستیم، گفت: ما 
در م��ورد حوزه امنیتی خود با دقت و هوش��یاری موارد را 
رص��د و پیگیری می کنیم و نیروه��ای مرزی ما و نهادهای 

مسئول موارد را رصد می کنند.
وی با بیان اینکه آمریکا میراث ش��ومی برای منطقه ما جز 
جنگ و خونریزی و آوارگی ملت ها نداش��ته اس��ت، اظهار 
داشت: در حالی از منطقه اخراج می شود که نه دستاوردی 
در ای��ن پایتخت ه��ا برای م��ردم این کش��ورها آورده و نه 

نتوانس��ته به برخی اهدافی که اعالم کرد، رس��یده باش��د. 
سرنوشت محتوم جنگ و خونریزی و تجاوزهایی که آمریکا 
در منطق��ه انج��ام داده، اخراج  اس��ت و این اخراج صورت 

خواهد گرفت.
خطی��ب زاده در عی��ن ح��ال گف��ت: طبیع��ی اس��ت که 
گروه های��ی هس��تند که مناف��ع خ��ود را در جنگ طلبی 
می بینند. گروه هایی هس��تند که مزدور می فرس��تند، پول 
می گیرند، قراردادهای نظامی دارند و س��الح می فروش��ند 
و مناف��ع آنها در ادامه این فضای مبهم اس��ت، ولی اخراج 
سرنوش��ت محتوم حضور آمریکا در این منطقه است. ایران 
و کش��ورهای همس��ایه در این منطقه باقی خواهند ماند و 

متجاوزان اخراج خواهند شد.
خطی��ب زاده درباره نقش ایران در حل مناقش��ه قره باغ و 
احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح توسط ترکیه به قره باغ 
اظهار داشت: جمهوری اس��المی ایران نقش استراتژیک و 
راهبردی خود را در تمامی معادالت منطقه داشته و خواهد 
داشت. تنها راه حل دائمی این بحران توجه به اصل انصاف، 
حق حاکمیتی کش��ورها و رعایت مرزهاس��ت و هر چه به 
این مس��یر کمک کند و از این جنس باشد، مورد استقبال 
ماس��ت. این آتش ب��س هر چند می تواند پاس��خ نهایی به 

بحران نباشد، ولی قدم بسیار موثری است.
این دیپلمات ارشد کش��ورمان درباره اتهامات اخیر پادشاه 
عربستان علیه ایران و خواستار برخورد جامعه جهانی علیه 
ایران ش��ده هم گفت: تکرار این جمالت و اظهارات خسته 
کنن��ده توس��ط حکام س��عودی چیز غیر طبیعی نیس��ت. 

جمالتی که حفظ کردند مدام تکرار می کنند.
وی با بیان اینکه پیام ایران کامال روش��ن بوده است، اظهار 
داشت: رژیم آل سعود باید توجه کند مادامی که این حرص 

و ولع خرید س��الح و توهم قیمومیت نس��بت به کشورهای 
مس��تقل عربی در منطقه، عدم ش��ناخت درست نسبت به 
معادالت منطقه ای و بین المللی که نمی توان صرفا با قواعدی 
که س��عی می کنی بحران های داخلی را سرکوب و مدیریت 
کنی، منطقه را مدیریت کرد. نمی توان با کشتن مردم یمن 
به صلح رسید. نمی توان با ترویج تفکر وهابیت و سلفی گری 
و گروه های تکفیری اتحاد اسالمی ایجاد کرد. نمی توان پول 
را خرج کرد برای اینکه الب��ی خرید. نمی توان منابع جهان 
اسالم را به خیانت به آرمان فلسطین معطوف کرد. تا مادامی 
که این جریان برنگردد و حکام آل س��عود از این مسیر غلط 
برنگردند، چشم اندازی برای بهبود وضعیت منزوی عربستان 

حتی در همین منطقه خلیج فارس وجود ندارد.
وی افزود: توصیه به حکام آل س��عود این اس��ت که تنها و 
تنها به ظرفیت های جهان اسالم و منطقه دل ببندند. دست 
دوس��تی ایران کماکان برای تمامی کشورهای اسالمی دراز 
اس��ت و این هم براس��اس یک باور است. ما تمامی خطاها، 
نقش��ه ها و توطئه های آل سعود را می دانیم. در عین حال 
فکر می کنیم که ما انتخاب نکردیم که همس��ایه هم باشیم 
بلکه همسایه هم هستیم و چاره ای نداریم برای تعالی منطقه 
دست به دست هم بدهیم و حکام آل سعود باید از این اتهام 

زنی های بی اساس و نفرت پراکنی ها فاصله بگیرند.
خطی��ب زاده ادامه داد: درباره این ادعای روزنامه نیویورک 
تایم��ز باید این منابعی ک��ه این درزهای س��اختگی را به 
روزنام��ه می دهند، حداقل ذهنش��ان را جمع و جور کنند 
که این فرد را کجا کش��ته اند. یک ماه قبل بود که ش��ورای 
امنی��ت ملی افغانس��تان اعالم کرد المصری را در اس��تان 
غزنی کش��ته اس��ت. من نمی خواهم وارد این مباحث شوم 
و ای��ن اتهام زنی ها ارزش پاس��خگویی را ن��دارد. این ها که 

س��ناریوهای هالیوودی را می نویس��ند ذهنشان را جمع و 
جور کنند که باالخره کجا کشته اند و بعد تصمیم بگیرند و 

بگویند در خیابان های تهران.
خطیب زاده بیان کرد: وزارت خارجه شبانه روز در حال کار 
اس��ت، ولی بیان بس��یاری از این موضوعات نه به مصلحت 

است و نه به روند کمک می کند.

مرزهای ما نه دست خواهد خورد و نه اجازه می دهیم
وی در پاس��خ به سوال دیگری درباره تغییر در مرز ایران با 
ارمنستان خاطرنشان کرد: چه اصراری هست بر تکرار یک 
گزاره نادرس��ت. ما تنها نقش��ه ای که می شناسیم نقشه ای 
است که هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. مرزهای ما نه دست 
خواه��د خورد و نه اجازه می دهیم. درک ما این اس��ت که 
بنا دارند جاده ترانزیتی باش��د و ارمنس��تان دسترس��ی از 
خ��اک خود بدهد و اینکه این جاده چگونه جانمایی ش��ود 
و ... چیزی نیس��ت که بدون حض��ور ایران بتوان درباره آن 
صحب��ت کرد. خطی��ب زاده همچنین عن��وان کرد: وزارت 

خارجه در این زمینه فعال بوده است.
خطیب زاده در پاس��خ به سوالی درباره اینکه هر هفته قرار 
است تحریمی اعمال شود، اظهار داشت: خودشان می دانند 
هیچ اثر عملی ندارد جز فش��ار بر بازار. وقتی یک مجموعه 
شکس��ت خورده در روزهای آخر خود قرار می گیرد، هدف 
این اس��ت که فضای تحریم را در ذهن شما زنده نگهدارند. 
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: چیزی نمانده که آمریکا 
تحریم کند. هر چقدر پروپاگاندا کند با هدف ایجاد هیجان 
در بازار اس��ت که به برخی از اهدافش برسد. هدف ما این 
است که ماهیت این تحریم ها را بشناسیم. ما در یک جنگ 
تمام عی��ار روانی علیه ملت ایران قرار داریم و وظیفه تمام 
رسانه هاس��ت که دست دشمن را به خوبی بخوانند و اجازه 
ندهن��د این بازی اتفاق بیفتد. ای��ن تحریم ها را غیرقانونی 

می دانیم و باید در اسرع وقت برداشته شود.
وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره اینک��ه آیا دولت 
جدید در آمریکا تاثیری بر نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین 
دارد؟ گفت: نقشه راه ۲۵ ساله است که راهبردی است. ما 
دنبال یک محور هس��تیم و این محور با آمدن و رفتن یک 
ی��ا دو نفر تغییر نمی کند. اتفاقا دوس��تان زمان س��ختی را 
بیش��تر ارج و احترام می گذاریم. روابط ما با چین و روسیه 
و کش��ورهای همسایه و دوس��تان در اقصی نقاط جهان در 
آمریکای التین، کشورهای دوست در اروپا، آفریقا و آسیای 
دور که روابطش��ان را حفظ کردند، لیست کمی نیستند و 
ما آنها را نه تنها فراموش نمی کنیم و هر روز بیش��تر روابط 

را گسترش می دهیم.
س��خنگوی وزارت خارج��ه بیان کرد: چی��ن قطعا جایگاه 
ویژه ای دارد آمریکا به فرض اینکه مسیر غلط خود را اصالح 
کند راه درازی دارد که به عنوان عضو مسئول پذیرفته شود 

و دیوار بی اعتمادی آمریکا بلندتر شده است.
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خطیب زاده  در پاسخ به سیاست روز: 

ایران به دنبال همکاری های دفاعی است نه فروش تسلیحات

مذکارات تهران-کابل طوالنی شده است
کارش��ناس مسائل افغانستان گفت: ریشه طوالنی ش��دن مذاکرات تهران 
و کاب��ل به اعمال فش��ار آمریکا و رقابت منطق��ه ای برمی گردد. پیرمحمد 
مالزهی، با اش��اره به پنجمی��ن دور مذاکرات تهران و کابل درباره س��ند 
همکاری بین ایران و افغانستان، گفت: افغانستان پیش از این با کشور های 

مختلف سند همکاری استراتژیک امضا کرده است؛ مهم ترین آن سندی بود 
ک��ه با آمریکایی ه��ا امضا کردند که البته به دلیل اینکه یک طرفه بود، عمال به 

جایی نرسید و افغانستانی ها چیزی در قَِبل آن به دست نیاورند. او افزود: افغانستان 
با کش��ور های دیگر مانند هندوس��تان هم س��ند همکاری امضا کرده است، اما آن 
چیزی که در ارتباط با ایران اهمیت دارد، این اس��ت که باید بر روی چند موضوع 
همکاری هایشان را گسترش دهند، یکی از آن ها بحث امنیت است و بخشی دیگر به 

کشور های منطقه و صاحب نفوذ در افغانستان برمی گردد. باشگاه خبرنگاران 

اذعان مکرون به تاثیرپذیری اروپا از آمریکا 
رئی��س جمهور فرانس��ه در گف��ت و گویی به تاثیر منف��ی تحریم های 
آمریکا بر روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران اشاره کرده و بر اتخاذ 

سیاستی مستقل از سیاست های آمریکا در این زمینه تاکید کرد.
امانوئ��ل مک��رون در گفت وگو ب��ا روزنامه گرند کانتینن��ت با توجه به 

پی��روزی جو بای��دن در برابر دونالد ترامپ رئیس جمه��ور فعلی آمریکا 
درباره تاثیر رویکرد دولت ترامپ بر سیاس��ت های اروپا پس از خارج ش��دن 

آمریکا از توافق هسته ای و اعمال تحریم های سخت علیه ایران گفت: متاسفانه 
ما به تمام عواقب این مس��اله)تاثیر پذیری اروپا از آمریکا( را در مذاکره با ایران 
دیدیم. ما اروپایی ها می خواس��تیم در چارچوب برجام باقی بمانیم و آمریکایی 
ها آن را ترک کردند و سپس دیدیم که هیچ شرکت اروپایی قادر نبوده است به 

خاطر ترس از تحریم های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهد. ایسنا  

المعلم نقش مهمی در جهت دفاع از منافع ملی سوریه داشت
وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیامی درگذشت ولید المعلم وزیر امور 
خارجه فقید این کش��ور را تسلیت گفت. محمد جواد ظریف در پیامی 
خطاب ب��ه مهندس عرنوس رئیس ش��ورای وزی��ران جمهوری عربی 
س��وریه درگذش��ت ولید المعلم وزیر امور خارجه فقید این کش��ور را 

تس��لیت گفت. در پیام ظریف آمده اس��ت: خبر درگذشت مرحوم ولید 
المعلم معاون رئیس ش��ورای وزیران و وزیر امور خارجه و سوری های مقیم 

خارج کش��ور سوریه را با کمال تاسف و اندوه فراوان دریافت نمودم. مایلم مراتب 
تسلیت خود را برای این ضایعه به جنابعالی، خانواده محترم آن مرحوم و همکارانم 
در وزارت امور خارجه س��وریه اب��راز نمایم. وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیام 
تسلیت خود تاکید کرده است: ایشان در طول دوران حیات خود نقش مهمی در 

جهت خدمت و دفاع از منافع ملی و امنیت کشورش داشت. صداوسیما 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


