
سردار سلیمانی در مرز فلسطین اشغالی
لبنانی ها از مجس��مه سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
در م��رز لبن��ان با فلس��طین اش��غالی و در ش��هر 
مارون الراس رونمایی کردند. مردم لبنان از مجسمه 
سردار سپهبد ش��هید »قاسم س��لیمانی« فرمانده 
فقید نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
در ش��هر مارون ال��راس در جنوب لبن��ان رونمایی 
کردند.در این مجس��مه که با حضور گسترده مردم 
لبنان رونمایی ش��د، پرچم فلسطین قرار داده شده 

است.  مهر

گفت وگوی بورل درباره برجام
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیران امور 
خارجه روسیه و چین درباره حفظ توافق هسته ای با 
ایران گفت وگو کرد. »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و در حاش��یه نشست امنیتی 
مونیخ با »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
دیدار کرد. بورل در صفحه ش��خصی خود در توئیتر 
نوش��ت که در دی��دار با الوروف درب��اره طرح صلح 
خاورمیانه و برنامه جامع اقدام مش��ترک گفت وگو 
کرده اس��ت. وی در ادامه نوشت: »من همچنان به 
گ��وش دادن به تمامی طرف ها و زنده نگه داش��تن 

برجام متعهد هستم.«   فارس

درخواست از ایران برای تحویل جعبه سیاه 
مقامات پنج کش��ور مرتبط ب��ا هواپیمای اوکراینی 
که ماه گذش��ته در تهران س��قوط کرد، در دومین 
نشس��ت مش��ترک خود از ایران خواستند تا جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل دهد.مقامات پنج 
کش��ور کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و انگلیس 
در دومین نشست مش��ترک خود درباره هواپیمای 
اوکراینی سقوط کرده در ایران بر لزوم پاسخ گویی 
تهران به س��واالت متعدد درب��اره این حادثه تاکید 
کرده و خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج 

از ایران برای بازخوانی آن شدند.  ایرنا

اخبار

 درک امام خمینی و امام خامنه ای 
توفیقی بی نظیر

معاون دبیر کل حزب اهلل مقاومت، در برابر اسرائیل 
را مقاومت در برابر ظلم و اس��تکبار جهانی توصیف 
ک��رد و گفت: باید قدر درک عصر امامان خمینی و 

خامنه ای را دانست.
مع��اون دبیر کل حزب اهلل لبنان، مس��لمانان را به 
اس��تفاده بهینه از درک عصر ام��ام خامنه ای برای 
تجهیز قوای جبهه مقاومت و آماده شدن برای قیام 
حضرت قائم )عج( دعوت کرد. ش��یخ نعیم قاس��م 
طی نطقی در مراس��م کمیته ه��ای زنان حزب اهلل 
در مجم��ع المجتبی)ع( در جنوب بیروت، مقاومت 
لبن��ان را ف��وق الع��اده توصیف ک��رد و گفت: »ما 
می دانیم که مقاومت، مقاومت می کند تا س��رزمین 
را آزاد کن��د؛ اما مقاومت ما س��رزمین و انس��ان را 
آزاد کرد و س��پس به ق��درت بازدارن��ده ای مبدل 
ش��د که در میان مقاومت های دنیا آش��نا نیس��ت، 
زیرا اس��رائیل را از تج��اوزات خود علی��ه لبنان از 
س��ال 2006 بازداشت«.او مقامت را مدرسه تربیت 
و قدرت��ی توصیف کرد ک��ه به آن ب��رای مقابله با 
قدرت های ظالم دنیا نیاز اس��ت، و افزود: »استقالل 

بدون مقاومت ممکن نیست. 
حفظ نس��ل ها جز ب��ا مقاومت امکان پذیر نیس��ت. 
ایجاد راه حل های سیاس��ی و بازگرداندن سرزمین 
از چنگ اس��تکباران ظالم دنیا تنها با سالح مومن 
مجاهدی امکان پذیر است که جز در برابر خود سر 
تسلیم فرو نمی آورد تا به اهداف خود در آزادسازی 
س��رزمین و صیانت از مرز و بوم آن دس��ت یابد«.

ش��یخ نعیم قاس��م تقابل دنیا با مقاومت را طبیعی 
خوان��د و گفت : »مقاومت در برابر اس��رائیل یعنی 
مقاوم��ت در برابر ظلم جهانی. یعن��ی ما از طریق 
اس��رائیل با اش��غالگری بین المللی روبرو هستیم«.

معاون دبیر کل حزب اهلل با تاکید بر اینکه مقاومت 
برای کسب دس��تاوردهایی سیاسی در داخل نظام 
سیاسی،نیس��ت گفت: »حزب اهلل در کنار شرکای 
خ��ود نماین��ده ملت در دس��تگاه حکومتی اس��ت 
و هم��ه قوانین مصوب برای گروه های سیاس��ی را 
رعای��ت می کند، اما س��الح و مقاومت حزب اهلل در 
معادالت داخل لبنان هیچ دخالت مستقیمی ندارد. 
زیرا ما اطمینان داریم که در داخل با شرکای خود 
همکاری می کنیم و باید به شریک و گزینه های آن 
احترام گذاش��ت و باید به دنبال وجه اشتراکات بود 
اما با دش��من اس��رائیلی وجه اشتراکی وجود ندارد 
که به دنبال صلح بود بلکه دش��من باید از خاک ما 

برود«.  المنار

گزار ش

ایران کشوری بزرگ در منطقه است
وزی��ر خارجه عمان گفت ایران کش��ور بزرگی در منطقه اس��ت و به چالش 
کشیدن این کش��ور، کمکی به آرام کردن اوضاع منطقه نمی کند.یوسف بن 
علوی در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ایران کشور بزرگی 
در منطقه است و به چالش کشیدن این کشور، کمکی به آرام کردن اوضاع 

منطقه نمی کند.وی خاطر نش��ان کرد: اگر ایران را به عنوان یک کشور بزرگ 
به چالش بکش��یم، کمکی به ما نخواهد کرد، زیرا ایران همچنان یک کش��ور بزرگ 
باقی خواهد ماند.بن علوی در ادامه ضمن اش��اره به همزیس��تی کش��ورش با ایران 
حتی در زمان های گذش��ته ، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، موضع ما باید همواره 
پذیرفتن صلح و ثبات در منطقه ما باش��د. ما نگران احتمال وقوع هر نوع اش��تباه از 
سوی کشتی های جنگی در تنگه هرمز هستیم که ممکن است مشکل بزرگی ایجاد 

کند.   صدا و سیما

محکومیت جنایت سعودی در الجوف 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله جنایتکارانه ائتالف به رهبری عربستان 
به استان الجوف یمن را شدیدا محکوم کرد و گفت: سکوت جامعه بین المللی 
عامالن این جنایات جنگی را گستاخ تر کرده است. »سیدعباس موسوی« حمله 
جنایتکارانه نیرو های ائتالف به رهبری عربستان سعودی به شهر المصلوب واقع 

در استان الجوف یمن که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها نفر غیرنظامی از 
جمله زنان و کودکان شد را به شدت محکوم و با خانواده قربانیان و مردم مظلوم یمن 
ابراز همدردی کرد. س��خنگوی وزارت خارجه افزود: در چند سال گذشته بارها شاهد 
بوده ایم هر زمان نیروهای ائتالف به رهبری سعودی و یا همپیمانان آنها در جبهه های 
جنگ دچار شکست های مفتضحانه ای می شوند با سالح های آمریکایی اقدام به کشتار 
ناجوانمردانه زنان و کودکان و غیرنظامیان می کنند و فاجعه می آفریند که جنایت روز 

گذشته در استان الجوف نمونه ای از ده ها جنایت جنگی آنان است.  فارس

آمریکا به اهداف ترور شهید سلیمانی دست نیافت
نائب رئیس شورای اجرایی حزب اهلل اعالم کرد، آمریکا با ترور فرماندهان مقاومت 
دنبال تغییر معادله کنونی در منطقه بود اما محور مقاومت در تمام جبهه ها از 
ایران، سوریه، عراق، یمن و لبنان پیروز میدان بود. »علی دعموش« ادامه داد: در 
ایران خون شهید سلیمانی منجر به احیای دوباره انقالب شد و راهپیمایی های 

میلیونی برای تش��ییع وی در اس��تان های مختلف ما را یاد صحنه های روزهای 
انقالب انداخت. خون های پاک، ملت ایران را در مقابله گردنکش��ی آمریکا متحد کرد و 
پای��ه پای��ان حضور نظامی آمریکا در منطقه را کلید زد. وی گفت، در عراق نیز پارلمان 
این کشور به برکت خون این دو شهید یک سیلی به آمریکا زد و طرح اخراج نیروهای 
آمریکایی و خارجی را تصویب کرد. سردار شهید سلیمانی در سیزدهم دی ماه امسال به 
همراه »ابومهدی المهندس« نائب رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق، در حمله 

هوایی تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

همزم��ان با تحرکات و جوس��ازی های ضد ایرانی 
فرانس��ه، وزیر خارجه ایران با برش��مردن تعهدات 
اجرا نشده اروپا در برجام خطاب به لودریان گفت: 
مس��یری که اروپا در پی��ش گرفته  کمکی به حل 

مشکالت نمی کند.
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و »ژان 
ایو لودریان« همتای فرانس��وی ش��امگاه شنبه در 
حاشیه پنجاه و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ 
دیدار و گفتگو کردند.در دیدار وزرای خارجه ایران 
و فرانسه در خصوص موضوعات دوجانبه و آخرین 
تحوالت منطقه و برجام گفتگو شد.ظریف در این 
دیدار ضمن یادآوری و برش��مردن تعهدات انجام 
نشده اروپا ذیل برجام تاکید کرد: مسیری که اروپا 
پی��ش گرفته  کمکی به حل مش��کالت نمی کند و 

تنها راه درس��ت، بازگش��ت اروپا به انجام تعهدات 
ذیل برجام است.

»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه پس از 
دیدار ب��ا »محمد جواد ظریف«  وزیر امور خارجه 
ای��ران گفت ک��ه پاری��س از نقض برنام��ه جامع 
اقدام مش��ترک توس��ط ایران نگران است و افزود: 
»به ظریف تصمیم فرانس��ه درب��اره ادامه کاهش 
تن��ش در منطق��ه خلیج فارس را اب��الغ کردیم.« 
وزی��ر خارجه فرانس��ه پس از دیدار ب��ا وزیر امور 
خارجه ای��ران در مونیخ آلمان گف��ت که پاریس 
از نقض توافق هس��ته ای توسط ایران نگران است. 
الزم به ذکر اس��ت محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران و »میرو س��رار« 
وزیر خارجه اسلوونی در حاشیه پنجاه و ششمین 

کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره مناس��بات 
دوجانب��ه و تحوالت منطقه ای و بین المللی گفتگو 

کردند.
محمدجواد ظریف همچنین در حاش��یه کنفرانس 
امنیتی مونیخ ب��ا »محمدعل��ی الحکیم« همتای 
عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. ظریف پیش از این 
نیز با »مسرور بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردستان 
عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص  
مسائل عراق و سوریه همچنین  امنیت و مبارزه با  
تروریسم  گفتگو و تبادل نظر شد. در دیدار ظریف 
و »احمد ناصر المحمد الصباح« وزیر خارجه کویت 
ع��الوه بر موضوعات روابط دوجانبه، امنیت منطقه 
و روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، 
تح��والت یمن نیز مورد گفتگ��و و تبادل نظر قرار 
گرفت. همچنین وزرای خارجه ایران و لهستان در 
مونی��خ درباره تعهدات اروپ��ا در برجام و تحوالت 

منطقه گفتگو کردند.

تاوان هراس از آمریکا و خروج از ایران 
در واکن��ش به اقدام برخی ش��رکت های کره ای مبنی بر هراس از آمریکا 
و خروج از ایران، معاون سیاس��ی وزیر خارجه تصریح کرد: شرکت هایی 
ک��ه ایران را ترک می کنند حتما در آین��ده اقتصاد ایران در اولویت قرار 
نخواهند داشت.  سید عباس عراقچی درباره شرکت  های خارجی از جمله 
کره ای ها که بازار ایران را ترک کرده اند، گفت: ما االن در یک مقطع بسیار 
مهم تاریخی قرار داریم و سیاس��ت فش��ار حداکثری آمریکا در اوج خود 
است. طبیعی است کس��انی که با این سیاست آمریکا همراهی می کنند 
و ملت ایران در این ش��رایط تحت فشار و سخت تنها می گذارند، حساب 
خودش��ان را برای آینده مش��خص می کنند و حتما ملت ایران فراموش 
نخواهد کرد.عراقچی بیان کرد: کمپانی ها و شرکت هایی که ایران را ترک 
می کنند، در آینده اقتصاد ایران حتما در اولویت قرار نخواهند داشت.وی 
تصری��ح کرد: همواره اولویت با تولید کنندگان، ش��رکت ها و کارآفرینان 
داخلی اس��ت و اگر نیاز باش��د با ش��رکت های خارجی مراوده ای صورت 
بگیرد، باز حتما ش��رکت هایی که در این ش��رایط در ایران باقی ماندند، 

اولویت خواهند داشت. 

گزارش

آمریکا و عربس��تان که در تحوالت منطقه با شکس��ت های 
س��نگینی مواجه ش��ده اند اینب��ار برای جوس��ازی و ایران 
هراس��ی ادعاهای واه��ی علیه ایران در لبن��ان را در پیش 

گرفتند. 
وزی��ر دفاع آمری��کا در مصاحبه ای مدعی ش��د ک��ه ایران 
سال هاس��ت در امور داخلی لبنان مداخله می کند.  »مارک 
اس��پر« وزیر دفاع آمری��کا گفت که واش��نگتن کمک های 
امنیتی چشمگیری به لبنان انجام داده است.وی که با شبکه 
خبری »سی ان بی س��ی« مصاحبه می کرد، بار دیگر به اتهام 
زنی علیه ایران پرداخت و گفت: »ایران از 40 سال پیش و از 
سال 1979 میالدی به انتشار رفتار بد خود در منطقه و به 
خصوص برای سال ها در لبنان پرداخته و در یمن، در آفریقا 
و در افغانس��تان نیز همین اقدامات را انجام داده است.«وی 
بار دیگر مدعی ش��د: »آمریکا کمک های امنیتی زیادی به 
لبن��ان انجام داده و به تعهدات خ��ود به لبنان ادامه خواهد 
داد ام��ا باز هم می گویم که بزرگترین چالش برای دهه های 
گذشته ایران بوده است.«اتهامات اسپر علیه ایران در حالی 
مطرح می ش��ود که روزنامه لبنان��ی »االخبار« 5 روز پیش 
در یادداش��تی با عنوان »توافق آمریکا و عربستان: فروپاشی 
لبنان بهتر است« تشدید اعتراضات خیابانی و خشونت های 
همه جانبه در لبنان را نقشه مشترک ریاض-واشنگتن برای 

سقوط لبنان توصیف کرده بود.
همزم��ان ب��ا او، معاون وزیر دف��اع س��عودی در اظهاراتی 
به مناس��بت پانزدهمین س��الروز ترور »رفی��ق الحریری« 
نخست وزیر پیش��ین لبنان، به حزب اهلل و ایران هجمه برد. 
»خالد بن س��لمان « معاون وزیر دفاع سعودی پانزدهمین 
س��الروز ترور »رفیق الحریری« نخست وزیر اسبق لبنان در 
چه��ارده فوری��ه را بهانه ای قرار داد تا ب��ه حزب اهلل و ایران 
حمله کند.وی مدعی شد: پانزده سال پیش رفیق الحریری 
ترور ش��د. وی رهبری ملی و مصلح بود که مسیر بازسازی 

و تحقق ثبات در کشورش را دنبال می کرد.... شبه نظامیان 
خیانت��کار ایرانی که از او و پ��روژه نهضت ملی اش به تنگ 
آم��ده بودن��د، وی را ت��رور کردند؛ این ش��به نظامیان تنها 
فرهنگ ویرانی را می شناس��ند.خالد بن س��لمان ادامه داد، 
رفی��ق الحریری رفت اما پ��روژه ملی وی که در راس��تای 
»تحق��ق ثب��ات و همزیس��تی ب��رای مقابله ب��ا پروژه های 

شبه نظامیان فرقه گرا« است، باقی خواهد ماند.
همزم��ان با ای��ن جوس��ازی ها در اقدامی مداخل��ه جویانه 
وزیر خارج��ه آمریکا در گفت وگو با یک روزنامه س��عودی 
بر فش��ار حداکثری بر ایران تأکی��د کرد و خطاب به مردم 
این کشور گفت »آمریکا صدای شما را می شنود و در کنار 
شما ایس��تاده اس��ت«.»مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 

چهارشنبه آینده به عربستان سعودی سفر می کند و بخش 
عربی روزنامه س��عودی »الشرق االوس��ط« به همین بهانه 
گفت وگویی با وی انجام داده است.اولین سوال این روزنامه 
این بود که پس از به ش��هادت رس��اندن س��ردار »قاس��م 
س��لیمانی« فرمانده نی��روی قدس، گزینه های واش��نگتن 
ب��رای مقابله ب��ا »تهدیدهای م��ورد حمای��ت از ایران چه 
ح��زب اهلل لبنان و چه ش��به نظامیان عراق��ی تابع ایران یا 
شبه نظامیان حوثی« چیست؟مایک پامپئو در پاسخ گفت، 
این کشور هیچ تسامحی با »هجمه هایی که به آمریکایی ها 
آس��یب وارد می کند« نخواهد داشت.الش��رق االوس��ط در 
ادامه پرس��ید: طی هفته ه��ا و ماه های گذش��ته آمریکا به 
اعتراض های مخالف با دولت ایران بس��یار اهتمام داش��ت 

آمریکا چگون��ه می تواند به ملت ای��ران کمک کند؟پامپئو 
مدعی ش��د: همانگونه که قبال گفتم پیام من به ملت ایران 
این اس��ت: آمریکا صدای شما را می ش��نود و در کنار شما 
ایس��تاده اس��ت. این حمایت در حال حاضر بیش��تر از هر 
زم��ان دیگری اهمی��ت دارد.... تمرکز بر فش��ار حداکثری 
آمریکا برای انزوای دیپلماتیک ایران و فشارهای اقتصادی 
و بازدارندگ��ی نظامی با هدف تغیی��ر رفتار این نظام ادامه 
خواهد داش��ت. مسأله بستگی به ملت ایران برای مشخص 
کردن خط مش��ی آینده خودشان دارد، آمریکا ایستادن در 
کنار ملت ایران را ادامه خواهد داد و دعوت های خود برای 
تحقق عدالت و پاسخگویی را تکرار خواهد کرد.این روزنامه 
س��عودی س��پس درباره اقدامات آمریکا در شورای امنیت 
برای تجدید تحریم تس��لیحاتی ایران ک��ه در ماه اکتبر به 
پایان می رسد، پرسید. پامپئو پاسخ داد: آمریکا متعهد است 
که عدم قدرت ایران برای خرید و فروش اسلحه را تضمین 
کند. در آگوس��ت گذشته در ش��ورای امنیت در این باره، 
صحبت و ب��ر اهمیت تجدید این تحریم ه��ا تأکید کردیم.

وی ادام��ه داد: ما در صفحه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا 
ساعتی داریم که شمارش معکوس برای زمان در دسترس 
نظام ایران برای عقب نش��ینی را نشان می دهد و ایران )در 
صورت عقب نش��ینی( دیگر در معرض محدودیت یا آشوب 
نیست. آمریکا تالش می کند قرارداد فراگیری با ایران امضا 
کند به ش��کلی که رفتار ثبات زای ایران، برنامه موش��کی، 
حمایت از نواب تروریست و فعالیت های خبیث منطقه ای و 
نه فقط برنامه هس��ته ای را شامل شود. به بیان ساده، ایران 
باید مانند کش��وری طبیعی رفتار کند و این درخواس��تی 
نیس��ت که تحقق آن سخت باش��د. وزیر خارجه آمریکا در 
ادامه گفت، عربس��تان س��عودی در طول 75 سال گذشته 
»ش��ریکی قدرتمند« در تحقق اهداف مشترک در منطقه 

بود و این همکاری راهبردی ادامه خواهد داشت.
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(مرحله دوم)

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد
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واکنش ظریف به جوسازی های لودریان 

 مسیر اروپا، کمکی به حل مشکالت نمی کند

جناب آقای محمد فروتن کیا
درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات، برای حضرتعالی و سایر بازماندگان 
صبر و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت داریم.

انا هلل وانا اليه راجعون

روزنامه سیاست روز


