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وزیر امور خارجه تاکید کرد: جامعه جهانی باید 
موضع صریحی در حمایت از حل و فصل سیاسی 
بحران در افغانستان و محکومیت خشونت و نتایج 

آن اتخاذ کند.  
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجــه، »محمد جواد 
ظریف« عصر دیروز با »ژان آرنــو« نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور افغانستان 
که در راس هیاتی به منظور تبادل نظر با مقامات 
وزارت امور خارجه به تهران سفر کرده است، دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار، ظریف با اشاره به وضعیت خطیر 
افغانســتان و پیچیدگی رو به تزاید شرایط در این 
کشور، سیاست های نادرست قدرت های خارجی 
را از عوامل مهم وضعیت کنونی افغانستان برشمرد. 

وزیر امور خارجه با اعالم آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران بــرای کمــک و تســهیل در 
گفت وگوهــا میان طرف های افغــان به منظور 
پیشبرد روند صلح درافغانســتان، حل مشکل 
 این کشــور را تنهــا از طریق گفــت و گوهای 

بین االفغانی دانست. 
وی ادامه داد: جامعه جهانی باید موضع صریحی 

در حمایــت از حل و فصل سیاســی بحــران در 
افغانستان و محکومیت خشونت و نتایج آن اتخاذ 

کند. 
در این مالقات، نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور افغانستان نیز با تاکید بر اهمیت 
نقش جمهوری اســالمی ایران و سایر کشورهای 
منطقه در کمک به روند صلح افغانستان گفت: هیچ 
کشور یا گروه محدودی از کشورها به تنهایی قادر به 
سامان دادن وضعیت جاری افغانستان نبوده و صرفا 
همکاری جمعی می تواند کاهش شدت اوضاع در 

افغانستان را به دنبال داشته باشد.
وی بر گفت وگوهای بین االفغانی به عنوان تنها 
راه حل برای غلبه بر شــرایط فعلی در افغانستان 
تاکید و مذاکــرات خود در تهــران را مفید و مهم 

ارزیابی کرد.

سازمان انرژی اتمی شأن کمیسیون اصل۹۰ 
مجلس را فراتر از مرزبندی های سیاسی ارزیابی کرد 
و از این کمیسیون خواست موارد ادعایی سخنگوی 
این کمیسیون مبنی بر ترک فعل را کتباً و مشخصاً 
به ســازمان انرژی اتمی ایــران منعکس نماید تا 
مستدالً و مســتنداً و دور از فضاسازی،پاسخهای 

الزم داده شود. 
به گزارش ایلنا، ســازمان انــرژی اتمی ایران 
با صدور جوابیه ای به  اظهارات اخیر ســخنگوی 
کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی 

پاسخ داد.
در جوابیه ســازمان انرژی اتمی آمده اســت: 
اقدامات این ســازمان بعنوان مجــری تکالیف 
مصرح در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران، بسیار روشن، شفاف 
و قابل سنجش اســت. این اقدامات تاکنون بارها 
به صورت مکتوب و مشروح برای کمیسیون های 
محترم مجلس و از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و در 
جلسات و بازدیدهای متعدد میدانی، ارائه گردیده 

و بارها از ســوی بزرگان مجلس شورای اسالمی از 
جمله ریاست محترم مجلس )درتاریخ نهم بهمن 
ماه هزارو سیصدو نودو نه، طی بازدید از مجتمع غنی 
سازی شهید دکتر علی محمدی- فردو و در تاریخ 
ششــم تیر ماه هزار و چهارصد در صحن مجلس( 

مورد صحه گذاری واقع شده  است.
 سازمان انرژی اتمی به منظور روشنگری هر چه 
بهتر، اعالم می نماید، کلیه تکالیف مصرح در قانون 
اقدام راهبردی را با روحیه جهادی و شرافتمندانه 
کارکنان و مهندســان خــدوم و انقالبی صنعت 
هسته ای به طور کامل اجرا نموده و در بسیاری از 
موارد حتی فراتر و سریعتر از انتظار مقنن محترم 
عمل کرده و در این مسیر هماهنگی کامل با مراجع 
ذیصالح نظام به ویژه شورایعالی امنیت ملی داشته 
و کلیه اقدامات خود را به مقامات ذیصالح متعدداً 
گزارش نموده اســت. در ادامه ایــن جوابیه آمده 
است: در آخرین نشست کمیســون اصل ۹۰ به 
تاریخ یازدهم مرداد ماه هزار و چهارصد که دقیقاً 
در آستانه انتقال مسئولیت از دولت قبلی به دولت 

جدید برگزار شــد؛ دکتر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی به همراه مدیران مربوطه، دعوت رئیس 
کمیسیون اصل نود را اجابت نموده و علیرغم اینکه 
جلسه کمیســیون ابتدا با حضور تنها ۴ عضو و در 
ادامه ۳ عضو کمیسیون و بدون حضور سخنگوی 
کمیســیون مذکور برگزار شــده بود، سواالت و 
ابهامات مطروحه را پاسخ دادند و نهایتاً با جمع بندی 
رئیس کمیسیون -که قاعدتاً باید مضبوط باشد- 
مقرر شد سواالت و جزئیات به صورت مکتوب برای 

سازمان انرژی اتمی ارسال تا پاسخ داده شود.
سازمان انرژی اتمی در این جوابیه یادآور شد: 
صرف نظر از زمان اصراری جلســه و عدم نصاب یا 
رسمیت و جمع بندی مضبوط آن، سازمان انرژی 
اتمی ایران با در نظر گرفتن جایگاه رفیع کمیسیون 
اصل ۹۰ و لزوم پاسخگویی به آن، باور دارد که شأن 
کمیسیون یاد شده فراتر از مرزبندی های سیاسی 
است و در رسیدگی به موضوعاتی مانند هسته ای، 
همه مصالح و جوانب مختلف آن از جمله ابعاد ملی، 
بین المللی؛ سیاسی و امنیتی را مّد نظر قرار می دهد.

خبر

خبر

ظریف در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد:

جامعه جهانی در راستای حل سیاسی بحران افغانستان موضع صریحی بگیرد

سازمان انرژی اتمی: 

شأن کمیسیون اصل ۹۰ فراتر از مرزبندی های سیاسی است 

گمانه زنی تحلیلگر الخلیج آنالین از رویکرد دیپلماتیک دولت رئیسی؛

 سیاست هسته ای و منطقه ای 
ایران تغییر نمی کند 

چرتکه 3

سياست 2

 از دانش آموختگان امام صادق تا چهره های مطرح دور زدن تحریم 
در فهرست کابینه رئیسی؛

سکان اقتصاد   د ست 
چه کسانی می افتد؟

 فهرســت تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور دولت سیزدهم پیش از اینکه 
به بهارســتان برسد، در رســانه ها افشا شد. 
هرچند که برخی رسانه ها از قول منابع آگاه 
نوشته اند که احتمال تغییر برخی گزینه ها تا 
زمان معرفی به مجلــس وجود دارد؛ اما حاال 
باالخره بعــد از گمانه زنی های فراوان درباره 
کابینه رئیســی، کانال خبری صدا و ســیما 
اســامی چند تــن از وزرای احتمالی دولت 
سیزدهم را رسانه ای کرده است. این موضوع 
در حالی رخ داد که قرار بود دیروز یکشــنبه، 
فهرست کابینه به مجلس برسد؛ اما گویا این 

فرآیند به دلیل اختالف نظر مخبر و رئیسی 
به تعویق افتاده است.

اقتصادی کــه بدترین روزهــای خود را 
پشت سر می گذارد

ابراهیم رئیسی در شرایطی کلید پاستور 
را از حســن روحانی تحویل گرفته است که 
اقتصاد کشــور به روایت آمارها اگر نگوییم 
بدترین، یکی از ناگوارتریــن روزهای خود 
را پشت ســر می گذارد. حاال رشد نقدینگی 
به رقم بی ســابقه ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
رســیده و ایران یکــی از  ۶ کشــور جهان با 

بیشترین نرخ تورم است...

ادامه سقوط شهرهای افغانستان به رغم حمله بمب افکن های آمریکا به طالبان؛

شبیخون زیر سایه نمایش بزرگ بایدن 
جهان 5


