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اخبار

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از مذاکرات
میان ایران و عربستان استقبال کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی،
استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان
ملل در یک نشست خبری در نیویورک از
مذاکرات میان ایران و عربستان استقبال کرد و
گفت که آماده ارائه هرگونه کمک در این راستا
است.
وی تاکید کرد :مذاکرات میان ایران و عربستان
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و این امر
برای ایجاد ثبات در منطقه بسیار حساس است.
سخنگوی آنتونیو گوترش گفت :ما به شدت از
مذاکرات میان این دو کشور استقبال می کنیم و
طبیعتا درصورتی که از ما درخواست شود ،آماده
هرگونه کمک هستیم.
بر اساس این گزارش ،پیش از این رابرت مالی،
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران
از مذاکرات تهران و ریاض استقبال کرده بود.
همچنین سفیر انگلیس در بغداد اخیرا از
مذاکرات میان ایران و عربستان استقبال و تاکید
کرد :امیدواریم این مذاکرات گسترده تر و دایره
آن دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) را
فرا گیرد تا امنیت و ثبات منطقه تضمین شود.
فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه سعودی اخیرا
اعالم کرد که کشورش در  21سپتامبر دور چهارم
مذاکرات خود با ایران را برگزار کرده است اما این
مذاکرات همچنان در مرحله مقدماتی است.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان اخیرا در پاسخ به سوالی در ارتباط با
اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری دور چهارم
گفتوگوهای ایران و عربستان در بغداد و اینکه
گفته شده هیئتی از عربستان به تهران برای
بررسی زمینههای بازگشایی سفارت این کشور
در ایران به تهران سفر کرده است ،گفت:
گفتوگوهای ایران و عربستان در بهترین
وضعیت خود در حال پیگیری است .تاکنون
چندین دور از این گفتوگوها در بغداد انجام
شده است .این گفتوگوها به صورت منظم در
حال انجام است که محور آنها مسائل دوجانبه
و منطقهای است.

وزیر خارجه سوریه:

دیپلماسی اقتدار در ارسال سوخت

دهها کشته و زخمی در انفجار یک
مسجد شیعیان در قندوز افغانستان

استقبال سازمان ملل از مذاکرات
ایرانی-سعودی

اخبار

امیر عبداللهیان با حسن نصراهلل دیدار کرد

در یک عملیات تروریستی صورت گرفت

منابع خبری از وقوع یک انفجار در داخل
مسجدی در والیت قندوز افغانستان خبر دادند.
برخی منابع خبری هم از کشته و زخمی شدن
دهها تن در این انفجار خبر میدهند.
به گزارش ایسنا ،سایت شبکه روسیا الیوم
امروز جمعه در خبری فوری به نقل از منابع
خبری محلی افغانستان اعالم کرد که یک انفجار
در داخل یک مسجد در والیت قندوز در شمال
افغانستان رخ داده است.
طبق این گزارش این انفجار در جریان برپایی
نماز جمعه در مسجد شیعیان رخ داده است.
روسیا الیوم به جزئیات بیشتر این انفجار و
تلفات آن اشارهای نکرده است.
در همین حال منابع محلی از والیت قندوز
در شمال افغانستان خبر میدهند انفجار در
مسجد سید آباد در منطقه خان آباد این والیت
رخ داده است.
برخی منابع از کشته شدن نزدیک به  ۳۰تن
و زخمی شدن  ۷۰تن دیگر در این انفجار خبر
میدهند .تعدادی دیگر هم تعداد کشتهها را ۵۰
ی شدگان را  ۱۴۰تن خواندهاند.
تن و زخم 
از سوی دیگر ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی
طالبان درباره این انفجار در توئیتر نوشت :یک
انفجار مسجد هموطنان شیعه ما را هدف گرفت
 ...در نتیجه آن تعدادی از هموطنان ما شهید و
زخمی شدند.
وی افزوده است ،یک واحد ویژه برای تحقیقات
به محل اعزام شده است.
هنوز مشخص نیست چه گروهی در پشت
این انفجار بوده اما از زمان روی کار آمدن
طالبان ،این اقدامات به شاخه افغانستان داعش
نسبت داده میشود.
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به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در ادامه
رایزنیهای خود با مقامات لبنان در جریان سفر به
بیروت با سید حسن نصرالله ،دبیر کل حزبالله لبنان
دیدار و رایزنی کرد.
در این دیدار ،خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه،
سفیر ایران در لبنان ،حسینیان مدیرکل خاورمیانه
وزارت خارجه و ...حضور داشتند .
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان،
دو شب گذشته در دیدار با سیدحسن نصرالله ،دبیرکل
حزب الله لبنان بر حمایت ایران از جریان مقاومت
تاکید کرد.
حسینیان ،مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت
امور خارجه که در دیدار وزیر امور خارجه با سیدحسن
نصرالله حضور داشت ،در مورد این دیدار گفت :وزیر
امور خارجه کشورمان در جریان ادامه دیدارهای خود با
مقامات لبنان با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله
لبنان نیز دیدار و رایزنی کرد.
وی افزود :در این دیدار که جلسه نسبتا طوالنی بود
آقای امیرعبداللهیان بار دیگر بر حمایت ایران از لبنان و
جریان مقاومت تاکید کردند.
همچنین در این دیدار دو طرف در مورد مسائل
منطقهای و بینالمللی صحبت و رایزنی کردند و آقای
امیرعبداللهیان نیز توضیحاتی از رایزنیهای اخیر خود
در نیویورک و روسیه به سید حسن نصرالله ارائه کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :همچنین
در این دیدار آقای سید حسن نصرالله نیز با تشکر از
ایران در ارتباط با موضوع کمک به مردم لبنان با ارسال
سوخت اعالم کرد که سوخت های ارسالی از سوی ایران
به لبنان در بین اقشار مختلف این کشور توزیع شده
است و این موضوع حمایت مردمی لبنان را به همراه
داشته است.
نصرالله :ایران ثابت کرد هم پیمانی صادق و دوستی
وفادار است
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که جمهوری
اسالمی ایران ثابت کرده پیمانی صادق و دوستی وفادار
است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه العهد ،سید حسن
نصرالله ،دبیرکل حزب الله لبنان در دیدار با حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران از ایستادگی و
حمایت دولت و ملت ایران از لبنان در دهه های
گذشته تقدیر و تشکر کرد.
نصرالله تاکید کرد :ایران ثابت کرد که هم پیمانی
صادق و دوستی وفادار است که هرچقدر شرایط سخت
باشد دوستانش را ناامید نمی کند.
دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت که ان شاءالله
با همکاری همه امیدهای زیادی برای خروج لبنان از
بحران وجود دارد.
حسین امیرعبداللهیان نیز بر مواضع ثابت ایران
درخصوص لبنان و ایستادگی و حمایت از این کشور در
تمامی زمینه ها تاکید کرد.
امیرعبداللهیان :آماده تداوم ارسال سوخت به لبنان
هستیم

نمیپذیریم حتی یک وجب از خاک
کشور از دست برود

وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل حزبالله لبنان دیدار و رایزنی کرد .

ایران آمادگی
دارد با احترام
به استقالل و
حاکمیتملی
این کشور و در
چارچوب روابط
دو کشور برای
عبور لبنان از
بحراناقتصادی
همه گونه
همکاری با این
کشور داشته
باشد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :در بیروت
گفتوگوهای خوبی با مقامات عالی این کشور داشتم.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در پایان
برنامههای سفرش به لبنان در جمع خبرنگاران رسانهها
حضور یافت.
وی در این نشست گفت :در دیدار با مقامات لبنان
گفتم که ایران آمادگی دارد با احترام به استقالل و
حاکمیت ملی این کشور و در چارچوب روابط دو کشور
برای عبور لبنان از بحران اقتصادی همه گونه همکاری با
این کشور داشته باشد.
وی همچنین گفت :آماده تداوم ارسال سوخت به این
کشور هستیم و با همکاری دولت لبنان این مسیر را
تقویتمیکنیم.
وی تاکید کرد :کشورهای منطقه اجازه نمیدهند،
جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهای منطقه به نتیجه
برسد.
امیر عبداللهیان درمورد مذاکرات ایران و عربستان
گفت :مذاکرات موجود بین تهران و ریاض را سازنده
میدانیم .وی افزود :گفتوگوهای ایران و سعودی در
مسیر درست خود قرار دارد.
وزیر امور خارجه با بیان این که به زودی مذاکرات
وین آغاز میشود ،گفت :در ارتباط با این مذاکرات ،ما
رفتار آمریکاییها را مالک قرار میدهیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :اجازه نمیدهیم
که صهیونیستها در همسایگی ما عامل ناامنی در
منطقه شوند.
وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود با اشاره به
گفتوگوهای اخیرش با مقامات لبنان گفت :ما در

تایید یک اشتباه از سوی ظریف با واکنش تند اصولگرایان روبهرو شد

اظهارات اخیر محمد جواد ظریف در کالب هاوس درباره برجام و
اشتباه او بازتاب وسیعی یافته و با انتقاد شدید اصولگرایان روبهرو
شده است.
به گزارش فرارو ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت
یازدهم و دوازده در جدالهای داخلی بر سر برجام در مجلس گفته
بود کلمه تعلیق در برجام وجود ندارد ،اظهار نظری که درست نبوده
است.
حاال ظریف در اتاق گفتوگو کالبهاوس دراینباره توضیح داد.
او با تایید اینکه در ضائم برجام کلمه «تعلیق» وجود دارد ،گفت:
«من در مجلس گفتم ،کلمه «تعلیق» در برجام نیست ،اشتباه از
من بود؛ البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم ،واقعیت
این است که به کسانی که ضمائم را مذاکره می کردند ،دستورالعمل
داده بودیم که از بعضی عبارات استفاده نشود ،در لحظات آخر
اما که یکی از ضمیمه های برجام داشت مذاکره میشد ،نماینده
اروپا گفته بود که ما تحریم های ایران را لیفت و لغو می کنیم ،اما
تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیزهای دیگه ای هستند را نمی
توانیم «لیفت» بکنیم البته تا زمانیکه کل تمام تحریمها مثل تحریم
نظامی و غیره که براساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته
شود ،لذا این را االن ساسپند (تعلیق) میکنیم و بعد آن وقت لیفت

این رایزنی ها گفتیم که چگونه عراق و افغانستان از
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران استثنا شدهاند و
معتقدیم که لبنان هم می تواند جزو کشورهای استثنا
قرار بگیرد در تعامل بخشهای تجاری با ایران.
واکنش آمریکا به واردات سوخت لبنان از ایران
آمریکا اقدام حزب الله در توزیع سوخت وارداتی از
ایران در لبنان را که دچار بحران اقتصادی است ،به
عنوان یک اقدام روابط عمومی سرزنش کرده است.
انتظار میرود ایران در روزهای آینده سوخت بیشتری
را برای توزیع در لبنان تحویل جنبش حزب الله دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ند پرایس سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
سوخت وارداتی از کشوری مثل ایران که در معرض
تحریمهای گسترده است به وضوع راه حل با دوامی
برای بحران انرژی لبنان نیست.
ما از تالشها برای یافتن راههای شفاف و با دوام که
به حل مشکل کمبود شدید انرژی و سوخت در لبنان
کمک کند حمایت میکنیم.
از نظر ما حزبالله اینجا مشغول انجام یک بازی
روابط عمومی است ،نه مشغول یک کار سازنده برای
حل مسائل.
او بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران به تعهداتش
براساس توافق هستهای سال  ۲۰۱۵عمل کند ،آمریکا
هم حاضر است چنین کند.
پرایس درحالی اظهار نظر میکند که حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی ،برای
دیداری به بیروت رفته است.
او روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در بیروت

گفت پیامهای شفاهی آمریکا و ادعاهای بدون عمل سه
کشور اروپایی برای بازگشت جمهوری اسالمی ایران به
مذاکرات مالک نیست و در صورت انجام تعهداتشان
در برجام ،تهران نیز به تعهداتش عمل میکند.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که دولت او
بعد از تاخیری یک ساله تشکیل شده است تحویل
محمولههای سوخت را به عنوان حملهای به حاکمیت
ملی لبنان محکوم کرده ،اما گفته تصور نمیکند
کشورش هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرد.
لبنان با بحران سوخت مواجه است و حزب الله
میگوید هدفش کمک به رفع این بحران است ،اما
مخالفان حزب الله در لبنان نگران تبعات نقض قوانین
تحریمی آمریکا برای این کشور هستند.
پرایس هم اشارهای به تحریم احتمالی لبنان برای
واردات سوخت از ایران نکرد.
دو نفتکش حامل سوخت ایران ماه گذشته به
بانیاس سوریه رسیدند تا برای توزیع در لبنان به وسیله
گروه حزب الله ،با تانکر به این کشور منتقل شوند.
نفتکشهای ایرانی به خاطر تحریمهای آمریکا در
سوریه پهلو میگیرند.
نخستین کاروان تانکرهای حامل سوخت ایران روز
 ۱۶سپتامبر در میان شادی و هلهله هواداران حزب الله
وارد لبنان شد.
سه روز پیش شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکشها
را در آبهای جهان رصد میکند ،از پهلو گرفتن سومین
نفتکش ایرانی در بندر بانیاس سوریه خبر داد.
به گفته این موسسه ،نفتکش فورچون که روز جمعه
از کانال سوئز عبور کرده بود حامل گازوییل است.

جنجال اظهارات تازه ظریف

(لغو) میکنیم».
او افزود“ :لذا این بحث تعلیق به امریکا هیچ ربطی نداشت و به
تحریم های اروپا ارتباط داشت .آنهم نه درمورد تحریم های کنونی،
بلکه در مورد تحریم هایی که قرار بود بعدا برداشته بشود .چهار بار
یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود .این را مذاکره
کننده ما که داشت ریز اینها رو بحث میکرد و در لحظات آخر
اضافه شده بود ،به ما اطالع نداده بود .اما دوستان آمدند از این
ذره استفاده کردند و گفتند ظریف برجام را نخواند که ظلم بزرگی
به واقعیت و حقیقت نبود ،اگر از غربی ای بپرسید حتما می گویند
این دروغ است.
ظریف تاکید کرد که این موضوع در ضمائم وجود دارد و نه در
خود برجام.
این اظهار نظر وزیر خارجه دولت روحانی با حمله اصولگرایان
روبهرو شده است .کاربران اصولگرا ظریف را متهم به «دروغگویی»
کردند .برخی نیز ادعای قدیمی نخواندن برجام از سوی او را مطرح
کردند .عدهای هم معتقدند ظریف باید محاکمه شود
سخنان ظریف مثل سخنان روحانی درباره بنزین است!
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان ظریف گفت« :اعتراف
اخیر محمدجواد ظریف که  ۸سال وزیر خارجه جمهوری اسالمی
بوده و هشت سال وقت و توان کشور را معطل برجام کرد نشان از
ناکارآمدی و اهمال در منافع ملی و حقوق ملت ایران دارد».
او افزود :اینکه ظریف اعتراف کرده اطالعی نداشته که تحریمها
در برجام تعلیق شده و تصور کرده که لغو تحریمها در برجام وجود
دارد شبیه آن چیزی است که حسن روحانی در موضوع گرانی بنزین
اعالم کردند و گفتند من مطلع نبودم و صبح روز جمعه مطلع شدم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح
کرد :همانطور که حوادث آبان  ۹۸و پس از گرانی بنزین موجب

خسارات زیادی به منافع ملی و امنیت و جان و مال مردم شد ،در
موضوع برجام هم شاهد آن هستیم که دولت حسن روحانی که
بزرگترین دستاورد خود را برجام میدانست با اهمال و انفعال در
برابر غرب مواجه شد که این کار آنها باعث تضییع حقوق ملت و
حقوق من و منافع ملی شد.
الهیان گفت :بسیار بعید است که شخص وزیر خارجه که مسئول
مستقیم برجام بوده است از متن برجام بی اطالع باشد زیرا برجام
از سطح باالیی از اهمیت برخوردار بود و ما بی اطالعی آقای ظریف
از عدم مطالعه متن برجام را نمیپذیریم.
او تاکید کرد« :باید عدم اطالع آقای ظریف از متن برجام به
صورت دقیق پیگیری و با افراد خاطی برخورد شود زیرا ابعاد و سطح
موضوع بسیار وسیع است چراکه برجام تاثیرات باالیی در داخل و
بینالملل داشته و تبعاتی مانند معطل کردن کشور و اقتصاد کشور
داشته است».
تیم مذاکره کننده سابق باید پاسخگو باشند
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا هم درباره سخنان
ظریف گفت :صحبتهایی که اکنون آقای ظریف عنوان میکند،
رافع مسئولیت ایشان نبوده و عذر بدتر از گناه است.
او افزود :یک ملتی به آقای ظریف اعتماد کرده و ریش و قیچی را
به دست ایشان داده تا از منافع یک کشور دفاع کند بنابراین چطور
ممکن است ایشان بر سر متنی توافق کند که اطالعی از محتوای
آن به ویژه کلمات حساسی که در آن درج شده ،نداشته باشد؟
در حالی که مجلس بارها این موضوع را در جلسات مطرح و آقای
ظریف انکار کرده است.
او افزود :وقتی مسئول ارشد مذاکره کننده ما در این حد اطالع
ندارد چه توقعی است که مردم ،مسئوالن و رهبری به اینها اعتماد
داشته باشد؟ ما خوشحال بودیم که گرچه به آمریکا اعتماد نداریم
اما به تیم مذاکرهکنندگانمان اعتماد داریم.

امیرعبداللهیان:

مذاکرات بین تهران و ریاض سازنده است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :در بیروت گفتوگوهای خوبی با مقامات
عالی این کشور داشتم.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در نشست مطبوعاتی خود با
توگوهای بسیار مهمی با مقامات لبنان از جمله
خبرنگاران با بیان اینکه گف 
رئیس جمهوری ،رئیس مجلس ،نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور داشتم،
توگوها به مسائل دو جانبه و وضعیت اقتصادی این
گفت :بخشی از این گف 
توگوها اعالم کردیم که با احترام به استقالل
کشور معطوف بود .ما در این گف 
و حاکمیت اصلی این کشور در چارچوب روابط تهران -بیروت آماده هستیم که با
لبنان برای عبور از بحران اقتصادی همه گونه همکاری داشته باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه ما آماده تداوم ارسال سوخت به لبنان هستیم گفت:
همچنین در جریان مالقات با مقامات لبنان اعالم کردیم که ایران آمادگی دارد
که با مشارکت دو کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران دو
نیروگاه هزار مگاواتی در این کشور ایجاد کند .تا به رفع مشکل انرژی در این
کشور کمک کنند.
وی همچنین با بیان اینکه کشورهای منطقه اجازه نمی دهند جنگ اقتصادی
آمریکا علیه کشورهای منطقه به نتیجه برسد گفت :ما می توانیم از مسیر
همکاریهای منطقه ای بر مشکالت فائق آیم.
وزیر امور خارجه همچنین در مورد گفت و گوهای ایران و عربستان سعودی
نیز گفت :گفت و گوهای ایران و سعودی در مسیر درست خود قرار دارد ما
نیازمند همکاری و رایزنی های بیشتر هستیم تا نسبت به اجرای توافقاتی که تا

این مرحله رسیده ایم اقدام کنیم و نسبت به اجرای این توافقات در زمان درست
خود دو طرف اطالع رسانی میکند.
وی با بیان اینکه از استمرار این گفت و گوها و به نتیجه رسیدن آنها که به نفع
دو طرف و منطقه است استقبال میکنیم.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان
نبودیم و این تصمیمی بود که عربستان چند سال پیش اتخاذ کرد ادامه داد :ما
مذاکرات موجود بین دو کشور را سازنده می دانیم و امیدواریم به نتایج مناسبی
برای دو طرف برسد .ایران و عربستان کشورهای مهمی در منطقه هستند نقش
دو کشور در کمک به توسعه پایدار و امنیت پایدار در منطقه مهم است ایران
به نقش سازنده خود در منطقه ادامه می دهد و ما معتقدیم گفت و گوها و
همکاریهای درون منطقه ای رمز مهمی برای کمک به پیشرفت منطقه و ایجاد
امنیت و صلح در آن است .وزیر خارجه کشورمان همچنین با تاکید بر اینکه
بررسی ها در مورد روند مذاکرات وین در تهران در حال نهایی شدن و اتمام
است ،گفت :ما به مذاکرات وین برمی گردیم این مذاکرات به زودی آغاز می
شود اما وقت خود را برای مذاکره صرفا جهت مذاکره کردن تلف نمی کنیم و برای
ما مهم است که طرفهای مقابل به تعهدات خود عمل کنند و این گفت و گوها
نتیجه ملموسی برای ایران داشته باشد.
وی افزود :ما در این فرآیند رفتار آمریکاییها را مالک قرار می دهیم و اگر رفتار
آمریکاییها و اروپاییها مبتنی بر بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان باشد می
توان به مذاکرات وین خوشبین بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دولت جدید ایران برنامه توسعه
اقتصادی پایداری را به عنوان مسیر اصلی اقتصادی کشور تعیین کرده است و
در این مسیر حرکت می کند گفت :ما اجرا و پیاده کردن برنامه توسعه اقتصادی
کشور را به مذاکرات وین گره نخواهیم زد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تحرکات صهیونیستها در
منطقه قفقاز و مرزهای آذربایجان ادامه داد :اجازه نمی دهیم که صهیونیستها
در همسایگی ما عامل ناامنی منطقه شوند .در آینده نه چندان دور نتیجه
اقدامات ما را برای صلح در منطقه خواهید دید.
وی گفت  :ما در تعامل منطقه ای خود و تعامل با همسایگانمان اجازه هیچ
گونه تحرک اطالعاتی به اسرائیل نمی دهیم.
وزیر خارجه افزود :مردم و حکومت آذربایجان نیز در این مسیر نقش واقعی
خود را به عمل می آورند ما حضور امنیتی رژیم صهیونیستی در خاک آذربایجان
را به نفع حکومت و مردم این کشور نمی دانیم.
امیرعبداللهیان در ادامه به بخشی از رایزنیهای خود با مقامات لبنان اشاره کرد
و گفت :ما در این گفت و گوها اعالم کردیم که عراق و افغانستان از تحریمهای
ظالمانه آمریکا علیه ایران مستثنی شده اند و معتقدیم لبنان نیز می تواند جزو
این کشورهای استثنا قرار بگیرد .چنانکه بتواند تعامل تجاریاش را با تجار و
بازرگانان ایرانی گسترش و ارتقا دهد .ما گفتوگوهای مهمی با مقامات رسمی
توگوها و مطالب مطرح شده
لبنان داشتیم و منتظر نتایج بررسیهای این گف 
میمانیم.

وزیر خارجه سوریه در سخنانی خواستار خروج
نظامیان آمریکا و ترکیه از مناطق شمال و شمال
شرق این کشور شد.
به گزارش ایسنا ،فیصل المقداد ،وزیر خارجه
سوریه در گفتوگو با شبکههای السوریه و
االخباریه السوریه با اشاره به بهبود روابط دمشق و
اردن اظهار کرد :امیدواریم افق جدیدی برای روابط
با برادرانمان در اردن گشوده شود .ما همچنین
امیدواریم و انتظار داریم که آغوش کشورهای عربی
نه تنها به روی سوریه ،بلکه به روی یکدیگر باز
شود.
وی افزود :سوریه امیدوار است که اقدامات ملی
عربها برای رویارویی با چالشهای آینده تقویت
شود.
المقداد درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تغییر
موضع غرب در قبال سوریه نیز تاکید کرد :نمیتوان
درباره تحول غرب در قبال سوریه صحبت کرد و
باید آن را “شکست غرب” خواند .اقدامات سوریه
در زمینه مقابله با تروریسم دلیل این تحول و تغییر
است.
وی ادامه داد :دستاوردهای سوریه در زمینه
نبرد علیه تروریسم منجر به تغییر جو سیاسی
بینالمللی در قبال سوریه شده است.
وزیر خارجه سوریه همچنین خاطرنشان کرد:
عرصه بینالمللی دیگر به آمریکا و اتحادیه اروپا
اجازه اعمال سلطه تک قطبی را نمیدهد.
المقداد در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت
خروج نظامیان اشغالگر آمریکا و ترکیه از مناطق
شمال و شمال شرق سوریه تاکید کرد و گفت :اگر
هدف ترکیه استعمار و ترکیسازی است؛ سخت
دچار توهم است و در این مسیر مال ،زمان و جان
خود را از دست خواهد داد .وی خاطرنشان کرد:
سوریه نخواهد پذیرفت که یک وجب از خاکش از
دست برود و مقابله با تروریسم تا زمان نابودی
کامل آن چه در ادلب و در کانتون الجزیره وجود
دارد ،همچنان ادامه خواهد داشت.

پنتاگون:

هیچ برخورد غیرامنی میان
قایقهای ایران و آمریکا رخ نداده
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش ها درباره
رهگیری یک شناور آمریکایی توسط قایقهای تندرو
سپاه پاسداران را رد کرد.
به گزارش انتخاب ،تیم هاوکینز سخنگوی ناوگان
پنجم دریایی آمریکا در بیانیهای مدعی شده است
که در روزهای اخیر هیچگونه رویارویی غیر ایمن و
خطرناک بین شناورهای آمریکایی و قایقهای ایران
رخ نداده است.
این در حالی است که نیروی دریایی سپاه
پاسداران تصاویری از رهگیری شناورها و ناوهای
بیگانه در آبهای دریای عمان و خلیج فارس را
منتشر کرده است.
صدایی در پس زمینه تصویر شنیده میشود که
میگوید« :همینطوری دنبالشان برو».

نخست وزیر لبنان:

عربستان سعودی قبله سیاسی و
دینی من است
«نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان ،عربستان
سعودی را قبله سیاسی و دینی خود خواند .این
در حالی است که ریاض هنوز هیچ موضع مثبتی
را در قبال روی کارآمدن دولت او ابراز نکرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان
«ان .ان .ای» میقاتی صبح امروز پس از دیدار
با «بشاره پطروس الراعی» سراسقف مسیحیان
مارونی لبنان که در «بکرکی» مقر او برگزار شد ،در
پاسخ به سوالی مبنی بر باز شدن درهای عربستان
به روی او ،گفت :من معتقدم که عربستان قبله
سیاسی و مذهبی من است و بنابراین درهای آن
به هیچ وجه بسته نشده است و وقتی که هر روز
نمازهای پنجگانه خود را میخوانم ،به طرف قبله در
عربستان سعودی میایستم.
دولت لبنان به ریاست نجیب میقاتی کمتر از
یک ماه پیش کار خود را آغاز کرده است .این در
حالی است که عربستان سعودی هنوز از روی
کارآمدن دولت میقاتی که در پی  ۱۳ماه خال دولت
در این کشور صورت گرفت ،استقبال نکرده است
و محافل سیاسی در لبنان میگویند میقاتی تالش
زیادی را میکند تا برای جلب کمکهای خارجی،
تایید ریاض را کسب کند.
گفته میشود عربستان سعودی از وضعیت
سیاسی در لبنان رضایت ندارد و آن را برخالف
منافع خود میداند.

