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اعطای درجه سرلشکری به فرمانده 
جدید سپاه پاسداران انقالب اسالمی

فرمان��ده کل جدید س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی به دریافت درجه سرلش��کری از دس��ت 

فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد.
در این مراسم که فرماندهان عالی رتبه نظامی 
و انتظام��ی حض��ور داش��تند، حض��رت آی��ت اهلل 
خامنه ای پس از اعطاء درجه سرلشکری به فرمانده 
کل س��پاه، ابراز امیدواری کردند س��ردار سرلشکر 
س��المی، در مس��ئولیت جدید با ابت��کار، روحیه و 

نفس تازه، حرکت کند و به پیش برود.

خبر یک

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

 تحرکات نظامی مشکوک 
یه ور سور در دیرالز

سیاوش کاویانی

آمری��کا هم��ه ت��الش خ��ود را می کن��د تا از 
رویارویی مس��تقیم با جمهوری اس��المی ایران در 
منطقه پرهی��ز کند، همه تحوالت غرب آس��یا بر 

چنین تصمیمی استوار است. 
جمهوری اس��المی ای��ران با کمتری��ن هزینه 
توانس��ت یک توطئه ب��زرگ و ویرانگر را در منطقه 
غرب آسیا ناکام بگذارد، توطئه ای که هدف اصلی و 

نهایی آن جمهوری اسالمی و امنیت منطقه بود.
براس��اس اقرار ترامپ رئی��س جمهور آمریکا 7 
تریلی��ون دالر هزینه مداخله ایاالت متحده در غرب 
آسیا هدر رفت بدون آن که برای این رژیم دستاوردی 
داشته باشد. هزینه جنگ و حضور سربازان آمریکایی 
در منطق��ه غرب آس��یا و خلیج ف��ارس را تک تک 
مردم این کشور پرداخت می کنند و عالوه بر آن، به 

کشورها و مردم منطقه نیز تحمیل می شود.
ویران��ی، مرگ و نا امنی ارمغ��ان دخالت های 
آمریکا در منطقه غرب آسیا و یا هر منطقه دیگری 
اس��ت، اما ایران اسالمی با حضور و نفوذ تأثیرگذار 
خ��ود، امنیت آفرین اس��ت، این اتفاق در س��وریه 
و عراق افت��اد و ایران اجازه نداد س��ناریوی ناامن 
س��ازی در غرب آسیا گس��ترش یابد، عصبانیت و 

خشم آمریکا نیز به همین جهت است.
تأس��یس و تش��کیل گروه ه��ای تروریس��تی 
همچون داعش در منطقه برای جنگ با جمهوری 
اس��المی ایران بود، چرا که آمری��کا از هزینه های 
جنگ با ایران آگاه است و می داند در صورت چنین 
حماقتی از سوی ایاالت متحده، چه سرنوشتی در 
انتظار نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه است.

عالوه بر آن رژیم جعلی اسرائیل نیز در صورت 
آغاز جنگ از س��وی آمریکا، با موشک های دوربرد 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با شخم زده 
خواهد شد. هیچ یک از سخنان و مواضع فرماندهان 
ارش��د نیروهای مس��لح ایران اسالمی رجزخوانی یا 
بلوف نظامی نیس��ت، بلکه واقعیتی اس��ت که تنها 
می ت��وان آن را در ص��ورت دس��ت از پا خطا کردن 

نیروهای آمریکایی یا رژیم اسرائیل عملیاتی کرد.
اکنون نیروهای ایران در سوریه مستقر هستند 
و این حضور بر اس��اس درخواس��ت دولت قانونی 
سوریه ممکن است و تا زمانی که دولت و ملت این 
کشور بخواهند، ایران در سوریه باقی خواهد ماند. 
عالوه بر این موضوع، خطری که سوریه را همچنان 
تهدید می کند، بر اساس علوم نظامی این اجازه را 
ب��ه ایران نمی دهد که بخواهد همپیمان خود را در 

منطقه در این شرایط تنها بگذارد.
برای همین است که آمریکا تالش زیادی را به 
کار می برد تا بتواند هر طور ش��ده نیروهای ایرانی 
از سوریه خارج شوند تا بتواند از درگیری نیروهای 
خود با نیروه��ای ایرانی جلوگی��ری کند. واقعیت 
این اس��ت که ایاالت متحده برای این هدف موفق 
نخواهد ش��د و خ��ود به خوبی می دان��د که، ایران 
میدان را خالی و آن را تقدیم آمریکا نخواهد کرد.

اکنون آمریکا همچون گذش��ته که از نیروهای 
نیابتی برای نبرد با ایران بهره می برد، ترفند دیگری 
در همین زمینه به کار برده اس��ت تا ش��اید بتواند 
ایران را از سوریه خارج کند. اکنون اخباری منتشر 
می ش��ود که نش��ان از تحرکات نظامی در منطقه 
دیرالزور سوریه دارد، این تحرکات نظامی با حمایت 
آمریکا از نیروهای دموکراتیک ضد دولت س��وریه 
ص��ورت می گیرد. گزارش های منتش��ر ش��ده ادعا 
می کند که این نیروها در تدارک حمله به نیروهای 

نظامی سوریه و مواضع ایران در منطقه هستند.
چنین تحرکاتی از سوی آمریکا ثابت می کند که 
رژیم تروریس��تی ایاالت متحده همچنان با حمایت 
از گروه های تروریس��تی باقی مانده در سوریه سعی 
دارد تا یک جنگ نیابتی علیه ایران در س��وریه آغاز 
کند. این تصمیم آمریکا براساس پرهیز از درگیری 
مس��تقیم با جمهوری اسالمی ایران در سوریه خبر 
می دهد. اگ��ر چنین اخبار و گزارش هایی درس��ت 
باش��د، می توان پیش بینی کرد ک��ه کار نیروهای 
ضدمردمی »قسد« که خود را نیروهای دموکراتیک 
سوریه معرفی می کنند، باید پایان یافته تلقی کرد.

چنین اقدامی از سوی آمریکا به مانند عملیات 
مرصاد می ماند که نیروهای منافقین با پش��تیبانی 
اولیه از س��وی ارتش صدام ب��ه ایران حمله کردند و 
پس از آغاز حمله، صدام از پشتیبانی منافقین دست 
برداشت و همه نیروهای منافقین که در عملیات فروغ 

جاویدان شرکت کرده بودند، به هالکت رسیدند.
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وحید جلیلی:

سینمای ایران به جای جهانی شدن 
جشنواره ای شد
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عالءالدین بروجردی:

خروجی تصمیم درباره لوایح سی.اف.تی 
و پالرمو را همه می پذیرند

3

پیام انتخاب سردار سالمی در راس سپاه؛

تب و لرز در مخفیگاه تروریست ها؛ هراس در پایگاه های امریکایی
تقویت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی بدون توقف ادامه می یابد 

روحانی در نشست خبری با عمران خان اعالم کرد

 تشکیل نیروی
 واکنش سریع مشترک

در مرز ایران و پاکستان
 آینده روابط تهران و اسالم آباد

بعد از سفر عمران خان

 عربستان خیانتی دیگر را
علیه جهان اسالم رقم می زند

سعودی مامور 
تحمیل معامله قرن 

به فلسطینی ها

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی عصر 
دیروز در دیدار آقای عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان و هیئت 
هم��راه، ارتباط ملت های ای��ران و پاکس��تان را ارتباطی قلبی و 
عمیق برشمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور برغم دشمنی ها 

باید هر چه بیشتر مستحکم و تقویت شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به ریشه های 
تاریخی ارتباطات دو ملت خاطرنش��ان کردند: اوج عزت و شکوه 
ش��به قاره هند در دوران حکومت مس��لمانان بر آن بوده است و 
بزرگ ترین ضربه استعمارگران انگلیسی به این منطقه مهم، نابود 

کردن تمدن برجسته اسالمی در آن بود.
رهب��ر انقالب اس��المی با تجلی��ل از ش��خصیت های بزرگ 
پاکس��تانی همچون اقب��ال الهوری و محمدعل��ی جناح، گفتند: 
روابط خوب، به نفع هر دو کش��ور اس��ت اما این روابط دشمنان 
جدی دارد که باید بر خالف میل آنها، همکاری ها و ارتباطات در 

بخشهای مختلف تقویت شود.
ایشان، مسائل امنیتی در مرزهای دو کشور را مهم خواندند و 
افزودند: گروههای تروریستی که عامل ناامنی در مرزها هستند با 
پول و سالح دشمنان تغذیه می شوند و یکی از اهداف حرکتهای 
ضدامنیتی در مرزهای ایران و پاکس��تان، آلوده کردن روابط دو 

کشور است.
رهبر انقالب اس��المی همچنی��ن با تش��کر از کمکهای دولت 
پاکستان در قضیه سیل اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به کشورمان 
از مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم  
را نش��انه ای خوب برش��مردند و ابراز امیدواری کردند با عنایات آن 

حضرت، این سفر برای هر دو کشور مفید و سازنده باشد.
در ای��ن دیدار که آقای روحان��ی رئیس جمهوری نیز حضور 
داشت، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان، مذاکرات خود در 
تهران را خوب خواند و گفت: در این مذاکرات بسیاری از مسائل 

حل شد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی 
خود داشتند.

نخس��ت وزیر پاکستان با اشاره به روابط تاریخی ایران و هند، 
گفت: مسلمانان 600 سال بر هند حکومت کردند و تأثیر ایران بر 

آنها چنان بود که زبان رسمِی حکومت هند، فارسی شد.
آق��ای عمران خان بزرگترین غارت ث��روت هند را مربوط به 
دوره حضور انگلیس در این کشور خواند و افزود: انگلیسی ها همه 
ثروت هند را غارت کردند، نظام آموزشی آن را نابود و هند را به 

عنوان مستعمره جواهرنشان نامگذاری کردند.
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه برخی نمی خواهند روابط 
تهران و اس��الم آب��اد به یکدیگر نزدیک ش��ود ام��ا می توانیم بر 
مشکالت فائق آییم، خاطرنش��ان کرد: تالش می کنیم روابط دو 
کشور مستحکم تر از قبل شود و با دولت جمهوری اسالمی ایران 

در تماس مستمر خواهیم بود.
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بیانیه مشترک ایران و پاکستان
 استفاده از همه ظرفیت ها

برای افزایش فعالیت های تجاری
رئیس جمهوری اس��المی ایران و نخس��ت وزیر جمهوری 
اس��المی پاکس��تان در یک بیانیه مش��ترک ضم��ن تاکید بر 
ضرورت اجرای هرچه س��ریعتر برجام از سوی سایر کشورها با 
توجه به اجرای کامل مفاد این توافق توس��ط تهران، نهادهای 
ذیربط وزارتخانه های خود را مکلف کردند تا با استفاده از همه 
ظرفیت ها، کلیه ساز و کارهای الزم را برای افزایش حداکثری 

فعالیت های اقتصادی و بازرگانی فراهم کنند.
متن کام��ل بیانیه مش��ترک جمهوری اس��المی ایران و 

جمهوری اسالمی پاکستان به این شرح است:
جناب آقای عمران خان، نخس��ت وزی��ر محترم جمهوری 
اسالمی پاکستان بنا به دعوت جناب آقای دکتر حسن روحانی، 
ریاس��ت محترم جمهوری اس��المی ایران در تاری��خ یکم و دوم 
اردیبهش��ت ماه 1398 در رأس هیاتی عالی رتبه از مقامات این 
کشور به جمهوری اسالمی ایران سفر نمود. سال های اخیر شاهد 
سفرهای متقابل دو طرف در سطح رؤسای دو کشور بوده است.

نخس��ت وزیر محترم پاکستان با سفر به مشهد مقدس در 
تاریخ یکم اردیبهشت 1398، آرامگاه ملکوتی ثامن الحجج امام 
هش��تم )ع( را زیارت کردند. جناب آقای عمران خان، نخست 
وزی��ر محترم، در اولین س��فر رس��می خود به ای��ران در مقام 
نخس��ت وزیر، عالوه بر گفتگو با جناب آق��ای روحانی، رئیس 
محترم جمهوری اسالمی ایران، با رهبر معظم انقالب اسالمی، 

حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای نیز مالقات نمودند.
1- طرفین ضمن تأکید بر همبس��تگی تاریخی، فرهنگی، 
دینی و تمدنی دو کش��ور و دو ملت همس��ایه و مسلمان و نیز 
نظر به اراده مقامات عالی دو کش��ور به منظور توس��عه روابط 
در هم��ه زمینه های مورد عالقه دو طرف، بر اهمیت تعمیق و 
تحکیم مناسبات دوجانبه بر اس��اس اصول منافع ملی، حفظ 
تمامیت ارضی و احترام متقابل به حاکمیت ملی تصریح نموده 
و اجرای سریع توافقات و اسناد فی مابین را به عنوان گامی در 

جهت تحقق این هدف خواستار شدند.
2- طرفی��ن با تأکید بر اینکه مرزهای دو کش��ور باید مرز 

صلح و دوس��تی باشد، همکاری و تبادل نظر مستمر مسئولین 
سیاس��ی، نظامی و امنیتی را برای مقابله با تهدیداتی همچون 
تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان، گروگان گیری، پولشویی 
و آدم ربایی ضروری برش��مردند. همچنین مقرر شد به منظور 
بررسی جزئیات موارد فوق، دهمین دور مذاکرات کمیته ویژه 
امنی��ت بین وزارت کش��ور دو ط��رف در خردادماه 1398 در 

اسالم آباد برگزار گردد.
3- دو طرف همچنین توافق نمودند تا به منظور بررس��ی 
پیشرفت و ترسیم مس��یر پیش روی تسهیل سفرهای مردمی 
از مبدأ دو کش��ور، نشست بعدی کمیسیون مشترک کنسولی 
را  در نیمه دوم س��ال 1398 برگزار کنند. طرف پاکس��تانی از 
اعالم دولت ایران مبنی بر آزادی تعدادی از زندانیان پاکستانی 

و اتخاذ تمهیداتی برای استرداد فوری آنان استقبال کرد.
4- رئیس جمهور اس��المی ایران و نخست وزیر جمهوری 
اسالمی پاکستان اذعان داشتند که تقویت و تحکیم همکاری 
استان سیستان و بلوچستان ایران با ایالت بلوچستان پاکستان 
از جمل��ه بازگش��ایی گذرگاه ه��ا و بازارچه ه��ای مرزی ضمن 
بهبودی وضعیت اقتصادی س��اکنان بوم��ی، اقدامی در جهت 
رف��ع چالش های مرزی و ناامنی ها خواهد بود. طرفین توافق 
نمودند تا به منظور بررس��ی وضعیت کنونی تدارکات و س��ایر 
اقدام��ات الزم جهت گش��ایش گذرگاه های م��رزی جدید در 
گبد-ریمدان و مند-پیش��ین و نی��ز افتتاح بازارچه های جدید 
م��رزی، دومین دور مذاکرات کمیس��یون عالی م��رزی را در 

اردیبهشت ماه 1398 برگزار کنند.
5- دو طرف بر لزوم گس��ترش همکاری ها در بخش نیرو 
از جمله صادرات برق ایران به پاکس��تان تأکید نمودند. طرف 
پاکستانی مراتب تش��کر و قدردانی خود را از دولت جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر تداوم صادرات برق به ایالت بلوچستان 

پاکستان ابراز نمود.
6- طرفی��ن ضم��ن تأکید بر قرابت ه��ای عمیق و دیرینه 
فرهنگی، اجتماعی و زبانی بین دو کشور و اقوام آنان، بار دیگر 
بر لزوم تقویت هرچه بیش��تر این پیوندها از طریق گس��ترش 
فعالیت های دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری، بویژه از طریق 
افزایش س��فرهای متقابل متفکرین، هنرمندان سنتی و گروه 
 های فرهنگی و نیز تقویت گردش��گری اماکن تاریخی مذهبی 

دو کشور تصریح نمودند.

7- جناب آقای عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان بر کمک 
دولت و مردم پاکستان و همبستگی آنان با مردم ایران در پی وقوع 
سیالب های ش��دید اخیر در این کشور که موجب از دست رفتن 
جان ارزشمند انسان ها و نیز بروز خسارت های مادی گشت، تصریح 
نمود. نخس��ت وزیر پاکس��تان ابراز اطمینان نمود که مردم ایران 
ب��ا روحیه تاب آوری خود بر این فاجعه طبیعی فائق خواهند آمد. 
طرف ایرانی مراتب سپاسگزاری خود را از پاکستان به خاطر ارسال 

کمک های انسان دوستانه به سیل زدگان ایران اعالم نمود.
8- با توجه به افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو کشور 
در س��ال 1397، رئیس جمهوری محترم ایران و نخس��ت وزیر 
محترم پاکس��تان نهادهای ذیربط وزارتخانه های خود را مکلف 
نمودند تا با استفاده از همه ظرفیت ها، کلیه ساز و کارهای الزم 
را ب��رای افزایش حداکثری فعالیت های پول��ی، مالی و بازرگانی 
فراهم نمایند. طرفین همچنین مقرر نمودند تا به منظور رایزنی 
در موضوعات فوق، بیست و یکمین دور مذاکرات کمیته مشترک 

اقتصادی را در نیمه دوم سال 1398 در پاکستان برگزار کنند.
9- طرفین در خصوص موضوعات منطقه ای و بین المللی 
مذاک��ره و تبادل نظر نمودند. طرفین صلح، آرامش و توس��عه 
پایدار را به عنوان پیش ش��رط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم 

افزایی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا برشمردند.
10- طرفین بر پایبندی خود به منشور سازمان ملل و حقوق 
بین الملل بویژه اصول برابری حاکمیتی کشورها، استقالل سیاسی، 
و عدم مداخله در امور داخلی س��ایر کش��ورها تأکید نمودند. دو 
طرف بار دیگر بر لزوم پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون 
منجمله در سطح بین الملل تصریح نمودند. در این راستا، طرفین 
نگران��ی جدی خود را از اتخاذ یکجانبه اقدامات مخالف با قوانین 

بین الملل و اصول منشور سازمان ملل ابراز نمودند.
11- رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر پاکستان، ضمن 
اشاره به ضرورت ایجاد افغانس��تانی امن، باثبات و مستقل در 
راس��تای برقراری صلح و ثبات منطق��ه، برگزاری گفتگو های 
صلح بین االفغانی را ضروری دانس��تند و از کشورهای منطقه و 
جامعه بین الملل خواستند تا به منظور پایان بخشی به منازعات 
و بازگش��ت کامل صلح به این کشور با یکدیگر همکاری کنند. 
دو طرف همچنین بر لزوم مس��اعی مشترک برای دستیابی به 

وفاق جامع تر در منطقه  تأکیدکردند.
12- طرفین ضمن محکومیت تمامی اش��کال تروریس��م، 

دس��تاوردهای بزرگ دو کشور در مبارزه با تروریسم را مغتنم 
ش��مرده و تأکید نمودند می بایس��ت تالش ها برای توس��عه 
همکاری های منطقه ای و بین المللی به منظور پیش��گیری و 
مقابله با تروریسم تداوم داشته و شناسایی و ریشه کنی تمامی 

اشکال تروریسم در منطقه مورد توجه قرار گیرد.
13- با توجه به اهمیت گسترش راه های مواصالتی به منظور 
توسعه و تسهیل همکاری های دوجانبه و منطقه ای، طرفین از 
اجرایی شدن توافقات دو و چند جانبه از جمله ابتکار کمربند و 
ج��اده )BRI( ، س��یپک )CPEC( و توافقات کریدور ترانزیتی 

شمال- جنوب و شرقی- غربی در ایران استقبال نمودند.
14- رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان، از همه 
ابعاد همکاری های دو کش��ور با س��ایرین بویژه ابتکار نشست 
ش��ش جانبه رؤس��ای مجالس کش��ورها در تهران در راستای 

توسعه همکاری ها میان کشورهای منطقه استقبال کردند.
15- طرفی��ن بر لزوم حل و فصل موضوع جامو و کش��میر از 
طریق گفتگو و راه های صلح آمیز مبتنی بر خواست مردم آن منطقه 

و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تأکید نمودند.
16- رئیس جمهور ایران و نخس��ت وزیر پاکستان، خاطر 
نشان س��اختند حق مردم فلسطین به منظور استیفای حقوق 
خود بخصوص تش��کیل دولت و حاکمیت مس��تقل فلسطین 
خواست اصلی کشورهای مس��لمان است. دو کشور همچنین 
تواف��ق نمودند تا ب��ا بهره گیری از ترتیبات و س��از و کارهای 
منطق��ه ای و بین المللی، با بیش��تر ک��ردن تالش های خود، 

فلسطینیان را در استقرار یک دولت مستقل یاری دهند.
17- طرفین بر ضرورت اجرای هرچه س��ریع تر برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( از س��وی سایر کشورها، با توجه به اجرای 
کامل مفاد این توافق توسط جمهوری اسالمی ایران، تأکید کردند.

18- طرفین از امضای بیانیه همکاری در بخش بهداش��ت 
که مشتمل بر کمکهای فنی و تبادل تجربیات بصورت دوجانبه 

با خروجی های ملموس باشد، استقبال نمودند.
نخس��ت وزیر پاکستان مراتب قدردانی خویش را از مهمان 
نوازی گرم و س��خاوتمندانه رئیس جمهوری اس��المی ایران از 
هیئت پاکستانی ابراز نموده و رسماً از جناب آقای دکتر روحانی 
جهت س��فر به پاکس��تان در اولین فرصت ممکن دعوت بعمل 
آورد. رئیس جمهور ایران این دعوت صمیمانه را پذیرفت. تاریخ 

دیدار از طریق مجاری دیپلماتیک تعیین خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان:

روابطایرانوپاکستان
برخالفمیلدشمنانآن

بایدتقویتشود


