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روی موج کوتاه

حسین امیر عبد اللهیان در جریان  
ســفر به بیروت  دیدار با سید دبیرکل 
حزب اهلل لبنان، بر مواضــع ثابت ایران 
درخصوص لبنان و ایستادگی و حمایت از 

این کشور در تمامی زمینه ها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه العهد، 
سیدحســن نصراهلل نیز در این دیدار از 
ایستادگی و حمایت دولت و ملت ایران 
از لبنان در دهه های گذشــته تقدیر و 

تشکر کرد.
وی تاکید کرد: ایران ثابت کرد که هم 
پیمانی صادق و دوستی وفادار است که 
هرچقدر شرایط سخت باشد دوستانش 

را ناامید نمی کند.
دبیرکل حــزب اهلل لبنان همچنین 
گفت که ان شــاءاهلل با همــکاری همه 
امیدهای زیادی برای خــروج لبنان از 

بحران وجود دارد.
حســینیان، مدیر کل خاورمیانه و 
شــمال آفریقای  وزارت امــور خارجه 
درخصوص این دیدار به خبرنگار ایسنا 
گفت:  در این دیدار دو طــرف در مورد 
مسائل منطقه ای و بین المللی صحبت 
و رایزنی  کردنــد و امیرعبداللهیان نیز 
توضیحاتی از رایزنی های اخیر خود در 
نیویورک و روسیه به  سیدحسن نصراهلل 

ارائه کرد.  این دیپلمات ارشد کشورمان 
ادامه داد:  همچنیــن در این دیدار آقای 
سید حسن نصراهلل با تشــکر از  ایران در 
ارتباط با موضوع کمک به مردم لبنان با 
ارسال سوخت  اعالم کرد که سوخت   های 
ارسالی از ســوی ایران  به لبنان در بین 
اقشار مختلف این کشور توزیع شده و این 
موضوع حمایت مردمی لبنان را  به همراه 

داشته است.
 آماده تداوم ارسال سوخت 

به لبنان هستیم 
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در 
بیروت گفت وگوهای خوبی با مقامات 

عالی این کشور داشتم. 
امیرعبدالهیان ظهــر روز جمعه در 
نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان 
اینکه گفت و گوهای بســیار مهمی با 
مقامات لبنــان از جمله رئیس جمهور، 
رئیس مجلس، نخست وزیر و وزیر خارجه 
این کشور داشــتم، گفت: بخشی از این 
گفت و گوها به مسائل دو جانبه و وضعیت 
اقتصادی این کشور معطوف بود. ما در این 
گفت و گوها اعالم کردیم که با احترام به 
اســتقالل و حاکمیت اصلی این کشور 
در چارچوب روابط تهران- بیروت آماده 
هستیم که با لبنان برای عبور از بحران  

اقتصادی همه گونه همکاری داشــته 
باشیم. وی همچنین با بیان اینکه ما آماده 
تداوم ارسال ســوخت به لبنان هستیم 
گفت: همچنین در جریــان مالقات با 
مقامات لبنان اعالم کردیــم که ایران 
آمادگی دارد که با مشارکت دو کشور و 
صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی 
ایران دو نیروگاه هــزار 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 
برســد گفت: ما مــی توانیم از مســیر 
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 درســت خود دو 

طرف اطالع رسانی می کند.
وی با بیان اینکه از استمرار این گفت و 
گوها و به نتیجه رسیدن آنها که به نفع دو 

طرف و منطقه است استقبال می کنیم.
وی همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگــری در ارتبــاط بــا تحــرکات 
صهیونیستها در منطقه قفقاز و مرزهای 
آذربایجان ادامه داد: اجازه نمی دهیم که 
صهونیستها در همسایگی ما عامل ناامنی 
منطقه شــوند. در آینده نه چندان دور 
نتیجه اقدامات ما رابرای 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.
امیر عبدالهیان در ادامه به بخشی از 
رایزنی   های خود با مقامات لبنان اشاره 
کرد و گفت: ما در این گفت و گوها اعالم 
کردیم که عراق و افغانستان از تحریم های 
ظالمانــه آمریکا علیه ایران مســتنثی 
شــده اند و معتقدیم لبنان نیز می تواند 
جزو این کشورهای استثنا قرار بگیرد. 
چنانکه بتواند تعامل تجاری اش را با تجار 
و بازرگانان ایرانی گسترش و ارتقا دهد. ما 
گفت و گوهای مهمی با مقامات رسمی 
لبنان داشتیم و منتظر نتایج بررسی   های 
این گفت و گوها و مطالب مطرح شــده 

می مانیم.
وی گفت: تجار ایرانی و لبنانی می تواند 

در زمینه   های مختلفی با هم همکاری 
کنند. وی همچنین بر اهمیت گسترش 
توریست و رفت و آمد دو ملت بعد از مهار 
کرونا تاکید کرد و گفت: یکی از محورهای 
مــا در رایزنی با مقامــات لبنان همین 

موضوع توریست بوده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر 
تصریح کرد: ما همواره اعالم کرده  ایم که 
در گفت و گوها در ارتبــاط با لبنان باید 
نمایندگان مردم لبنــان و دولت لبنان 

حضور داشته باشند.
 وی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه   های منطقــه ای و بین  المللی 
همواره از اســتقالل، امنیت و تمامیت 
ارضی لبنان حمایت کرده و این موضوع 

را با صدای بلند اعالم می کنیم.
 ایران امنیت لبنان را
 امنیت خود می داند

وی افزود: ایران، امنیت و پیشــرفت 
لبنان را امنیت و پیشرفت خود می داند.

وی همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری در مورد دخالت های آمریکا در 
امور لبنان و تعامل این کشور با کشورهای 
دیگر افــزود: آمریکایی   ها در جایگاهی 
نیســتند که بخواهند به جای مردم و 
دولت لبنان تصمیم بگیرند و حرف بزنند  
ما معتقدیم در مناســبات خارجی که 
هر کشوری با لبنان دارد باید حاکمیت 
ملی و حقوق ملت  لبنان در نظر گرفته 
شود ما جز خیر برای لبنان چیز دیگری 
نمی خواهیم و هر پیشنهادی که  از سوی 
ایران برای کمک به لبنان ارائه شــده در 
راســتای خیرخواهی ایران برای لبنان 
است. ما خوشحال هستیم که سوخت 
ارسالی ایران به لبنان توسط تجار لبنانی 
و با حمایت حزب اهلل لبنان باعث شده که 
از سوی کشورهای مختلف پیشنهاداتی 
خوبی بــه لبنان برای تامین ســوخت 

داده شود.
استمرار پشتیبانی از لبنان در 

عرصه های مختلف 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در ادامه سفر به لبنان، با  »عبداهلل 
بوحبیب«، وزیر امور خارجه این کشور در 
مورد موضوعات مورد عالقه و مشترک دو 

کشور گفت و گو کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار تشکیل 

دولت جدید لبنان را بــه همتای خود 
تبریک گفــت و آن را گام مهمی برای 
رسیدن به وحدت ملی در لبنان توصیف 
کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین 
اراده جمهوری اســالمی ایــران برای 
استمرار پشتیبانی از لبنان در عرصه های 
مختلف را مورد تاکید قــرار داد و افزود: 
ظرفیت های بزرگ برای گسترش همه 
جانبه مناســبات میان دو کشور وجود 
دارد. در بخش اقتصــادی فرصت های 
خوبی در زمینه های مختلف برای توسعه 
همکاری ها داریم و با کنترل همه گیری 
کرونا می توانیم گردشــگری میان دو 

کشور را نیز گسترش دهیم.
امیرعبداللهیان از آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران برای برگزاری اجالس 
کمیسیون مشترک دو کشور در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
وزیر امور خارجه لبنــان نیز در این 
مالقات با یادآوری روابط تاریخی و عمیق 
میان دو ملت اظهار کرد: توافقات بسیاری 
میان دو کشور وجود دارند که باید اجرایی 

شوند.
عبداهلل بوحبیب  در بخشی از اظهارات 
خود، به تاثیر مشــکل بحران سوریه بر 
اقتصاد لبنان اشاره کرد و تصمیم دولت 
لبنان برای برطرف کردن مشــکالت با 

سوریه را مورد تاکید قرار داد.
امیر عبداللهیان در این نشست از وزیر 
امور خارجه لبنان دعوت به عمل آورد تا 
به منظور استمرار مشورت های سیاسی 
موجود میان دو کشور به تهران سفر کند 
که این دعوت مورد پذیرش وزیر لبنانی 

قرار گرفت.
دیدار احزاب و گروه های لبنانی با 

وزیر امور خارجه ایران 
در جریــان ایــن ســفر همچنین 
نمایندگان تعدادی از احزاب و گروه های 
سیاسی لبنان صبح روز جمعه با حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امــور خارجه 
کشورمان دیدار و رایزنی و نقطه نظرات 
خود در مورد تحوالت لبنان و منطقه را 

بیان کردند.
 در  این  دیدار  که در محل ســفارت 
ایران در لبنان برگزار شــد، تعدادی از 
نمایندگان مجلس لبنان و وزرای سابق 

این کشور عربی نیز حضور داشتند.

امیرعبداللهیان در بیروت تأکید کرد:

مواضع ثابت ایران در حمایت همه جانبه از لبنان

گفت وگو

 قائم مقام حزب اتحــاد ملت ایران تاکید کــرد: باید حق 
اعتراض شــهروندان را طبق قانون به رســمیت شناخت و به 
فکر فضای مناســب برای طرح و بیان اعتراضات بود. مقابله با 
اعتراضات مسالمت آمیز و یا امنیتی کردن هر صدای معترضی 
نتیجه ای جز انباشته شدن نارضایتی و اعتراض مردم را به دنبال 

نخواهد داشت. 
آذر منصوری در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، تصریح کرد: 
فقدان رفاه جامع و فراگیــر و وجود تبعیض و رانت و فســاد 
سازمان یافته، زمینه ســاز بیشــترین نارضایتی ها در اقشار 
و  گروه های کم برخوردار شــده اســت. این به معنی اعمال 
سیاست های  توزیع پول نیســت. این به معنای توزیع عدالت 
است. قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران در بخش دیگری از این 

گفت وگو، تصریح کرد: مهم ترین گام دولت باید به ســرانجام 
رساندن پروژه رفع تحریم ها باشد تا اقتصاد ایران بتواند نفسی 
بکشــد. تحریم ها بر همه ابعاد زندگی شهروندان اثر گذاشته 
و  با وجود تحریم خوش بینانه اســت که تصور شــود می توان 

چالش های پیش روی اقتصاد ایران را رفع کرد.
وی ادامه داد: نگاه واقع بینانه به وضعیت امروز ایران نشان 
می دهد که دولت با چند چالش و یــا بهتر بگویم ابرچالش در 
کشــور مواجه اســت و اگر نتواند با درایت و واقع نگری از این 
چالش ها عبور کند، روز بــه روز بر دامنــه اعتراضات افزوده 
خواهد شد. خاصه اینکه انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم که با 
پایین ترین نرخ مشارکت را همراه شد که میزان آرای باطله نیز 

در این انتخابات بی سابقه بود.

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران یادآور شد: کسری بودجه، 
تورم، رکود و تحریــم در کنار بحران کرونــا و مجموعه ای از 
بحران های اجتماعی چالش هایی هستند که پیش روی کشور 
وجود دارند. آنچه که در چنین وضعیتی قابل پیش بینی است، 
شکل گیری اعتراضاتی است که مصادیق آن را در اعتراضات 

معیشتی معلمان و کارگران می بینیم.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: طبعا اگر اقتصاد 
ایران نتواند از این وضعیت خارج شود، روز به روز فشار بر اقشار 
کم  برخوردار بیشتر خواهد شد و خط فقر افزایش پیدا خواهد 
کرد، ســفره های مردم کوچکتر خواهد شد و  زمینه پیدایش 
اعتراضات نیز طبعا با تداوم این وضعیت افرایش پیدا خواهد 
کرد. منصوری با اشاره به اینکه هیچ کشوری با وجود تحریم آن 

هم در شرایطی که اقتصاد به یک امر جهانی تبدیل شده است، 
نمی تواند به اقتصاد شکوفایی دســت پیدا کند، تاکید کرد: 
در کنار تحریم ها لوایح FATF باید مســئله اش حل شود. در 
درازمدت ساختار اقتصاد ایران باید اصالح شود. شعار مبارزه 
با رانت و فساد داده می شــود، اما در مقابل لوازم این مبارزه و 
عواملی که منجر به شکل گیری رانت و فساد می شود، همچنان 

هست.

منصوری در گفت وگو با ایلنا:

امنیتی کردن صدای اعتراضات، نتیجه ای جز انباشت نارضایتی ندارد 
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سفارتخانه های اسرائیل جملگی به 
حالت آماده باش درآمدند 

بــا صــدور دســتورالعملی از تل آویــو، همه 
ســفارتخانه های رژیم صهیونیســتی در مناطق 
مختلف جهان به حالت آماده باش درآمده اند. مهر به 
نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نوشت: ادعا شده 
است که اعالم این وضعیت به دلیل احتمال حمله 
ایران و نگرانی از پاسخ کشــورمان بوده است. سال 
گذشته نیز رژیم صهیونیستی از ترس انتقام ایران از 
شهروندان خود خواست تا برای چندین ماه به امارات 

و بحرین سفر نکنند.
    

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
احیای برجام در آینده نزدیک، 

قابل تحقق نیست 
سخنگوی وزارت خارجه روســیه نسبت به از 
ســرگیری مذاکرات برجام در ســریع ترین زمان 
ممکن ابراز امیدواری کرد ولی در عین حال گفت 
که این امر، قابــل پیش بینی نیســت. به گزارش 
ایلنا، »ماریا زاخارووا« در پاســخ به پرسشــی در 
خصوص ارتباط احتمالی میان نشست پیمان منع 
گسترش سالح های اتمی در سال ۲۰۲۲ میالدی 
و ضرب االجل به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی، 
گفت که ارتباطی میان این دو رویداد وجود ندارد 
و هدف از رایزنی های فعال میان کشــورهای عضو 
برجام، تحقق اجرای کامل این توافق است. زاخارووا 
افزود که به اعتقاد مسکو، کوتاه ترین راه ممکن برای 
احیای برجام، پایبندی کامل به توافق اولیه، بدون 
افزودن موارد دیگر و قائل شدن هرگونه استثنا است.

    
پایان ماموریت غریب آبادی در وین

کاظم غریب آبادی با انتشــار توئیتی نوشــت: 
ماموریت من در وین از ۱۵ اکتبر )۲٣ مهر( به دلیل 
تصدی مسئولیت جدید در تهران، پایان می یابد. به 
گزارش ایســنا، نماینده ایران در آژانس و نزد دیگر 
سازمان های بین المللی ادامه داد: سیاست ما مبتنی 
بر مشارکت فعال در سازمان های بین المللی با هدف 
تامین منافع ملی ایران است. غریب آبادی از خرداد ۹۷ 
به عنوان نماینده ایران در آژانس و دیگر سازمان های 
بین المللی در وین فعالیت کرده است. گفته می شود 
وی قرار است به عنوان معاون امور بین الملل و دبیر 

ستاد حقوق  بشر قوه  قضاییه به زودی معرفی شود.
    

گروه صنعتی ماموت از فهرست 
تحریم شدگان  آمریکا  خارج شد

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز جمعه 
)۱۰ اکتبر( اعالم کرد گــروه صنعتی ماموت و چند 
شرکت وابسته به آن که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران 
در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود را از این فهرست 
خارج کرده اســت. به گزارش فارس، گروه صنعتی 
ماموت P.J.S، گروه صنعتی ماموت تهران، صنایع 
ماموت، گروه صنعتی ماموت، ماموت دیزل و شرکت 
ماموت دیزل شرکت هایی هســتند که از فهرست 
SDN وزارت خزانه داری آمریکا خارج شده اند. چهار 
شرکت اول به دلیل ارتباط با گروه صنعتی شهید همت 
و دو شرکت دیگر به دلیل ارتباطشان با گروه صنعتی 

ماموت P.J.S در فهرست تحریم قرار گرفته بودند.
    

آمریکا از اقدام کره جنوبی علیه 
ایران قدردانی کرد 

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت، 
واشنگتن خواستار بازگشت فوری ایران به مذاکرات 
احیای برجام است، اما از اجرای تحریم ها توسط کره 
جنوبی قدردانی کرد.  »ند پرایس« پنجشنبه شب 
در نشستی خبری درباره مذاکرات وین برای احیای 
برجام اظهارنظر کرد و گفت: »ما و جمهوری کره )کره 
جنوبی( درخصوص تسهیل بازگشت مشترک به 
تعهدات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام( هم نظر 
هستیم و از اجرای قاطع تحریم های فعلی توسط 
جمهوری کره قدردانی می کنیم. این تحریم ها تا 

زمان بازگشت به تعهدات پابرجا خواهند ماند.
    

سفر هیأت پارلمانی ایران به رم برای 
شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی

هیأت پارلمانی ایران به منظور شرکت در نشست 
مقدماتــی کاپ ۲۶ )کنفرانس تغییــرات آب و هوا 
و اقلیمی( به رم ســفر کرد. به گزارش ایلنا، نشست 
مقدماتــی کاپ ۲۶ با حضــور رؤســا و نمایندگان 
پارلمان های ۷۲ کشــور و ۸ ســازمان بین المللی به 
میزبانی مجلس نمایندگان ایتالیا و با مشارکت اتحادیه 
بین المجالس جهانی IPU و سازمان ملل متحد در 
روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه برگزار خواهد شــد. در این 
کنفرانس در خصوص اهداف جهانی جهت مقابله با 
تغییرات اقلیمی، رویکرد سبز جهت بهبود وضعیت 
زیستی در دوران کووید -۱۹، تأمین مالی سیاست های 
جهانی در حــوزه تغییر اقلیم و نقــش پارلمان ها در 

دستیابی به اهداف کاپ ۲۶ گفتگو خواهد شد.

یک کارشناس مسائل بین الملل با تأکید بر 
اینکه اسرائیل، ترکیه و آذربایجان درصدد هستند 
تا شطرنج جغرافیایی منطقه را تغییر دهند، گفت: 
این ها تالش می کنند تــا ارتباط ایران با جنوب 

قفقاز و آسیای میانه قطع شود.
حســن هانی زاده در گفت وگو با ایســنا در 
خصوص تحوالت اخیر و رویکردهای جمهوری 
آذربایجان در مناطق مرزی با ایران و همچنین 
برگزاری مانورهای مشترک با کشورهایی مثل 
ترکیه و همچنین پاکستان گفت: مثلث رژیم 

صهیونیســتی، ترکیه و آذربایجان از مدت ها 
پیش در صدد تغییر ژئوپلیتیک منطقه جنوب 
قفقاز برآمدند و هر کدام از این ها تالش می کنند 
با تسلط بیشــتر در این منطقه ایران را در یک 

محدوده جغرافیایی محاصره کنند.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: سعی 
ترکیه، اســرائیل و آذربایجان بر این است که با 
ایجاد همگرایی و سازوکار امنیتی و نظامی؛ ایران 
از طریق مرزهای شمال غربی در محاصره قرار 
گیرد و مانع نفوذ ایران به ارمنســتان و آسیای 

میانه شوند.
هانــی زاده یادآور شــد: جنگــی که بین 

آذربایجان و ارمنستان رخ داد و پیروزی نسبی 
برای الهام علی اف رئیس جمهــور آذربایجان 
داشــت و قره باغ را به دســت آورد او را مصمم 
تر کرد تا خیــز بلندی برای تصــرف نخجوان 
و بخش های دیگــری از قره باغ بــردارد و مانع 
نفوذ ایران به ارمنستان شود. این مسئله باعث 
غرور رئیس جمهور آذربایجان شد و دیدیم که 

اظهارات خصمانه ای را ایراد کرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر رژیم صهیونیستی 
به دنبال این است تا یکسری پایگاه در نزدیکی 
مرزها با ایران داشته باشــد و مانورهایی هم که 
برگزار شد با همکاری ترکیه و همچنین پاکستان 

در این راستا قرار دارد و اسرائیل تالش می کند با 
حضور در این منطقه چالش هایی را برای ایران 

ایجاد کند.
این کارشناس مســائل منطقه خاطرنشان 
کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
نیز با اقداماتی کــه اخیرا انجــام داده درصدد 
بازسازی امپراطوری نوعثمانی است و قصد دارد 
با همکاری الهام علی اف و کشاندن اسرائیل به 
این منطقه به نوعی از ایران انتقام بگیرد.  در واقع 
هر سه این رژیم ها در صدد هستند که شطرنج 
جغرافیایی منطقه را تغییر دهند تا باعث شوند 
ارتباط ایران با جنوب قفقاز و آسیای میانه قطع 

شــود.  هانی زاده یادآور شد: فراموش نکنیم که 
ایران طی ٣۰ سال گذشته به آذربایجان کمک 
کرد. همچنین در کودتــای ۲۰۱۶ از حاکمیت 
اردوغان حمایت کرد و ادامه حاکمیت اردوغان 
مرهون کمک های ایران است اما او ثابت کرد که 

او از در دوستی وارد نمی شود.
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان با 
اشاره به برگزاری مانور توســط ایران در شمال 
غرب کشور گفت: مانوری که اخیرا تحت عنوان 
فاتحان خیبر در شمال غرب کشور برگزار شد 
پاسخ کوبنده ای به حضور نامشروع اسرائیل در 

منطقه است.

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

تالش مثلث اسرائیل، ترکیه و آذربایجان؛ برای قطع ارتباط ایران با جنوب قفقاز


