ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  20ﻣﻬﺮ  5 -1400رﺑﯿﻊ اﻻول  12 - 1443اﮐﺘﺒﺮ  - 2021ﺷﻤﺎره 9291

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

تشکر رهبر انقالب در پی موفقیت ورزشکاران ایران
در مسابقات کشتی فرنگی

در حوزه بالگردی و سیستم پیچیده پهپاد
به دستاوردهای مهمی رسیده ایم

شماره  12 - 9291صفحه  500 -تومان

صفحه 2

صفحه 2

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  20ﻣﻬﺮ  5 -1400رﺑﯿﻊ اﻻول  12 - 1443اﮐﺘﺒﺮ 2021

محسنی اژهای:

به زودی بخشنامهای برای ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر میشود
صفحه 2

واکنش صنعا
به گفت و گوهای
ایرانی-سعودی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

در روزهای آتی تعامالت دیپلماتیک بیشتری را
در حوزه برجام و گفتوگوهای وین شاهد خواهیم بود

صفحه 2

فرمانده نیروهای فرانسوی در منطقه:

همین صفحه

امیرعبداللهیان:

اگر برای رسیدن
به توافق با ایران
همکاری شود
تنش در جهان
کاهش مییابد

نباید اظهارات رسانهها فضای روابط
تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد

صفحه 2

النشره:

اعالم آمادگی تهران برای کمک به لبنان
پیامهای مهمی به همراه دارد
همین صفحه

همین صفحه

گرت بیل:

از یک حیث در رئال مادرید
بهترینم!

صفحه 7

عزت اهلل مهرآوران در خاطرات  ۳بازیگر

کرونای لعنتی
یکی یکی عزیزانمان را میگیرد

صفحه 6

بیانیه مشترک  ۵کشور غربی
در حمایت از طرح خروج
مزدوران خارجی از خاک لیبی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

در روزهای آتی تعامالت دیپلماتیک بیشتری را
در حوزه برجام و گفتوگوهای وین شاهد خواهیم بود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد :ایران در خصوص موضوع امنیت ملی خود هیچ گاه با
کسی شوخی نداشته و ندارد و همسایگان ما به خوبی این قضیه را میدانند و پیامهای قاطعی در این زمینه
از سوی ایران به همسایگانش ارسال شده است.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده در نشست رسانهای خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه طی دو روز گذشته مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه فرودگاه بیروت سوخت به هواپیمای حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برای پرواز به تهران نداده بنابراین هواپیمای او برای دریافت سوخت عازم
سوریه شده است ،اظهار کرد :این مسائل خبرسازی است و سفر آقای امیرعبداللهیان به سوریه از قبل تنظیم
شده بود .اگر به گفت وگوی هفته پیشمان دقت کنید من اعالم کردم که بعد از سفر مسکو ایشان در دو
ایستگاه دیگر توقف خواهند داشت که برخی از دوستان در مورد این دو ایستگاه نیز از من پرسیدند.
وی افزود :این دو ایستگاه لبنان و سوریه بودند .سفر آقای امیرعبداللهیان به سوریه از قبل تنظیم شده بود.
گویی برخی دوست ندارند که این سفرها موفقیت خود را داشته باشد و این حواشی درست میشود.
سخنگوی وزارت خارجه در همین ارتباط تأکید کرد :هیچ درخواستی برای سوختگیری در لبنان وجود نداشته
و احتیاج به سوختگیری نبوده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای ظریف در گفتوگوی کالب هاوس اعتراف کردند که
سه،چهار بار در برجام واژه تعلیق به کار گرفته شده است و این عجیب است که یک مذاکرهکننده از محتوای
آنچه که در یک سند آمده اطالع دقیقی ندارد ،گفت :من همه دوستان را دعوت میکنم به عدم انتخاب
گزینشی از صحبتهایی که گفته میشود .وزارت خارجه یک وزارتخانه تخصصی است و تمام امور در این
وزارتخانه نیز تخصصی و به صورت دقیق پیگیری میشود .آقای دکتر ظریف نیز در مقام وزیر خارجه چند
بار در مجلس و در مصاحبههای اخیرشان در این زمینه توضیح دادند و برداشت شما ،برداشت دقیقی از
صحبتهای ایشان نیست.
خطیب زاده ادامه داد :ما در ادامه مسیر و برای پیشبرد منافع کشور باید از این فضاسازیها عبور کنیم و اجازه
دهیم که دولت جدید در مسیر خود گفتوگوهای وین را به پیش ببرد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای امیرعبداللهیان در سفر به
مسکو در جمع خبرنگاران اعالم کردند که نشست بعدی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور
مسکو برگزار میشود و آیا زمان این نشست مشخص است و از طرف دیگر گویی مسکو نیز فرمتی را برای
موضوع افغانستان در نظر گرفته است و آیا از ایران برای حضور در این نشست و فرمت دعوت شده است یا
خیر ،گفت :در اولین جلس ه وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که به صورت آنالین برگزار شد
این توافق صورت گرفت که نشست بعدی با حضور وزرای خارجه در تهران برگزار شود که اجرای آن منوط
به آماده شدن مقدمات است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تأکید بر اینکه این موضوع در دستور کار و پیگیری است و البته نمیدانیم که
چه زمانی امکان برگزاری حضوری آن را در تهران خواهیم داشت ،گفت :در واقع این نشست ادامه همان
نشست قبلی است که به صورت آنالین برگزار شد .در آن نشست توافق شد که روسیه به این جمع اضافه
شود و به پیشنهاد ایران ،روسیه هم در نشست بعدی حاضر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دوم نیز گفت :دعوت روسیه در دست بررسی است و انشاءاهلل پاسخ آن را میدهیم.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه از گفتوگوهای وزیر امور خارجه در سوریه
این جمعبندی وجود دارد که ایران به دنبال حضوری فعالتر در عرصه اقتصادی در این کشور است و آیا
توافقات و تحوالت خاصی در این زمینه صورت گرفته است ،تصریح کرد :روابط ایران و سوریه وارد یک فاز
راهبردی ممتاز شده است .در حوزه اقتصادی کار با سوریه دچار عقبماندگیهایی هستیم که تالش داریم
آن را جبران کنیم و بخش عمدهای از گفتوگوهای ما با مقامات سوریه معطوف به این موضوع و اجرایی

کردن پروژههایی است که قبال در مورد آن صحبت شده است.
وی افزود :ابعاد روابط ایران و سوریه مختلف است و جنس روابط راهبردی الزامش این است که در همه ابعاد
اعم از اقتصادی ،فرهنگی و نظامی و ...این روابط برقرار شود.
خطیب زاده با بیان اینکه چندی پیش بخش خصوصی ایران نمایشگاه بزرگی را در سوریه برگزار کرد و
اکنون بخش خصوصی این مطالبه را دارد که توافقاتش در ابعاد مختلف از جمله حوزههای  ITو خدمات فنی
و مهندسی با این کشور عملیاتی و اجرایی شود ،گفت :در همین چارچوب مأموریت خاصی به سفیر ایران در
سوریه داده شده است و همان طور که اشاره شد در این سفر هم تمرکز ویژهای بر موضوعات اقتصادی و
اجرایی شدن توفقات قبلی وجود داشت.
به گزارش ایسنا ،در این نشست به مانند نشستهای اخیر از سخنگوی وزارت خارجه در مورد گفتوگوهای
صورت گرفته بین ایران و عربستان پرسیده شد و اینکه وزیر امور خارجه اعالم کرده که این گفتوگوها در
مسیر درست خود در حال طی شدن است که خطیبزاده در پاسخ گفت :توافق هیأت ایرانی و عربستانی این
بود که مذاکرات که در پشت درهای بسته انجام میشود در فضای عمومی پیگیری نشود .آنچه که میتوانم
به شما بگویم این است که چهار دور مذاکره با عربستان در بغداد انجام شده است و آخرین دور زمانی انجام
شد که ما در نیویورک بودیم .تماسها و دریافت پیامها بین دو کشور بدون انقطاع ادامه داشته و دارد .همان
طور که پیش از این گفتم در این رایزنیها بیشترین تمرکز درباره موضوعات دوجانبه و منطقهای و به
تخصیص حوزه خلیج فارس بوده است .در همین چارچوب یمن هم بخشی از این گفتوگوهاست.
وی با تأکید بر اینکه سرنوشت یمن باید از طریق مردم یمن و اعمال اراده آنها تعیین شود ،گفت:آنچه که
ما میتوانیم در این زمینه انجام دهیم تسهیل این گفتوگوهاست و عربستان نیز باید جنگ یمن و ادامه
محاصره ظالمانه مردم این کشور را متوقف کند.
خطیب زاده ادامه داد :تالش داریم که روابط ایران و عربستان به تحقق آرامش ،صلح و ثبات در منطقه خلیج
فارس کمک کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده که این احتمال وجود دارد دور بعدی
مذاکرات ایران و عربستان در کشوری غیر از عراق برگزار شود ،گفت :در خصوص مذاکرات ایران و عربستان،
بغداد میزبان خوبی بوده و تا جایی که امکان داشته باشد ضرورتی برای تغییر مکان گفتوگوها وجود ندارد.
گفتوگوها به مسیر جدیتر وارد شده است و باید اجازه دهیم که گفتوگوها مسیر خود را طی کنند.
خطیب زاده گفت :ایران تداوم سیاستش همواره وجود داشته است و معتقد است که گفتوگو بین کشورهای
منطقه از جمله ایران و عربستان میتواند یکی از ستونهای مهم صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس باشد.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد بحث مذاکرات وین و برخی از اخبار منتشر شده در
ارتباط با ترکیب تیم مذاکراتی ایران گفت :عالقه رسانهها به جزئیات را متوجه میشوم .همان طور که بارها
گفتهایم مذاکرات وین انجام میشود و روند این موضوع در داخل وزارت خارجه در حال پیگیری است .این
مذاکرات (مذاکرات وین) گفتوگوهای فنی برای اطمینان از اجرای کامل برجام از سوی تمامی طرفهاست
لذا قرار نیست که هیچ متن و توافقنامه جدیدی مذاکره شود .اینکه تیم مذاکرهکننده چگونه است همان
طور که میدانیم در دورههای قبل نیز بنا به نیاز نمایندگانی از دستگاههای مرتبط و دخیل از جمله بانک
مرکزی ،وزارت نفت در این مذاکرات بودهاند و اکنون نیز همین گونه است .مهم این است که تداوم از حیث
گفتوگوها انجام خواهد شد .شبانه روز دوستان ما در حال مرور مباحث هستند .ما حتی یک ساعت را بعد
از اینکه فرایند بررسی داخلی در مورد مذاکرات به جمعبندی برسد از دست نخواهیم داد که تاریخ مذاکرات
را نهایی کنیم.
وی افزود :روزهای آتی ،روزهایی خواهد بود که فعالیتها و تعامالت دیپلماتیک بیشتری را در حوزه برجام
و گفتوگوهای وین شاهد خواهیم بود.

صفحه 8

فرمانده نیروهای فرانسوی در منطقه:

اگر برای رسیدن به توافق با ایران
همکاری شود ،تنش در جهان کاهش مییابد

فرمانده نیروهای فرانسوی در اقیانوس هند و امارت گفت که اگر
همه طرف ها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران همکاری کنند
تنشها در سطح جهان کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا ،ژنرال ژاک وایاراد ،فرمانده نیروهای فرانسوی در
اقیانوس هند و همچنین نیروهای مستقر در امارات در گفت وگو با
روزنامه الرای گفت :من به عنوان فرمانده نیروهای فرانسه در منطقه
که 14کشور را شامل می شود ،مسئولیتم این است که با همکاری
وابسته نظامی در این کشورها روابط دوجانبه ارتش فرانسه با این
کشورها را تقویت کنم.
وی در بخشی از گفت وگوی خود با این روزنامه کویتی تاکید کرد:
اکنون هیچگونه اقدامات تحریک آمیز در منطقه وجود ندارد و ما
شاهد این هستیم که احساس تهدید به طور گسترده کاهش یافته
است.
این فرمانده فرانسوی خاطرنشان کرد :منطقه همچنان ثبات ندارد و
اگر همه طرف ها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران همکاری
کنند ،تنش ها در سطح جهان کاهش خواهد یافت.
النشره:

اعالم آمادگی تهران برای کمک به لبنان
پیامهای مهمی به همراه دارد

یک رسانه لبنانی در گزارشی به اعالم آمادگی ایران برای کمک به
لبنان و پیام های سیاسی این مساله پرداخت.
به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری النشره با اشاره به سفر اخیر حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان به لبنان به نقل از محافل
حزب اهلل و جریان هشت مارس اعالم کرد که نتایج مثبت این سفر
به زودی نمایان خواهد شد.
این محافل سیاسی می گویند که زمان و اهمیت سفر بر افزایش
حضور محور مقاومت در منطقه و بهبود موقعیت و نقش آن بعد از
محقق کردن پیروزهای مختلف به ویژه شکست پروژه ساقط کردن
مقاومت لبنان و شکست پروژه ساقط کردن نظام سوریه و همچنین
پیروزی ها در عراق و یمن و مقابله با نقشه های آمریکا تاکید دارد.
در این گزارش آمده است :امیرعبداللهیان در دیدار با رهبران حزبی
به طور شفاف گفت که نفوذ آمریکا در منطقه کاهش خواهد یافت
و این عقب نشینی بر پیشرفت گفت وگوهای هسته ای میان ایران
و آمریکا و تهران و ریاض تاثیر خواهد گذاشت و محور مقاومت با
محافظت از حضور سیاسی خود و تثبیت معادله مشارکت در دولت
لبنان پیروزی های میدانی خود را محقق کرد و لبنان از تفاهمات و
توافقات در منطقه سود خواهد برد.
محافل سیاسی یاد شده می گویند که اعالم آمادگی تهران از زبان
وزیر خارجه این کشور برای اجرای پروژه های مختلف از جمله
بازسازی بندر بیروت و ایجاد دو نیروگاه برق در بیروت و جنوب ،یک
پیام سیاسی مهم به همراه دارد و مفاد پیام این است که نفوذ آمریکا
در لبنان کاهش یافته است اما این نفوذ از طریق برخی دستگاه های
اطالعاتی آمریکایی و غربی و عربی که سفارت های خود را به
النه های جاسوسی علیه لبنان و مقاومت و تمام فعاالن این محور
تبدیل کرده اند ،باقی خواهد ماند.
در ادامه این گزارش به سخنرانی سید حسن نصراهلل ،دبیرکل
حزب اهلل لبنان و همزمان بودن آن ها با این تحوالت اشاره شده
است.

