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فرهاد در مسیر شهریار!

 واکنش پاپ به شهادت 
سردار سلیمانی
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وداع با اولین  بانوی 
کارگردان سینمای ایران

 نیم میلیون کودک ایرانی، شاغل 
یا در جست وجوی کارند

وجود 152 میلیون 
کودک کار در دنیا

عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با ایلنا:

فضاسازی علیه 
کاالهای ایرانی در 
عراق شکست خورد

دسترنج 4

آدرنالين 7

سياست 2

سينما 8

چرتکه 3

سياست  2

 سخنگوی وزارت خارجه خبر داد؛

تعيين تکليف قریب الوقوع 
برجام و گام پنجم

جهان 5

 آنچه در جلسه تصمیم گیری  ترور
  سردار سلیمانی  در کاخ سفید گذشت

 دام »گردن سرخ ها« 
برای ترامپ!

قیمت  2000  تومان  /   شماره 425  دوشنبه 16 دی   1398  /   10  جمادی االول 1441  /   6  ژانویه   2020

پارلمان عراق به خروج فوری نیروهای آمریکایی 
از این کشور رای داد.

 طبق مصوبه پارلمان عراق، درخواست کمک 
عراق برای مقابله با داعش لغو می شود و حضور هر 
نیروی خارجی و استفاده از حریم دریایی، هوایی 
و زمینی این کشــور غیرقانونی است. عالوه بر این 
اجازه استفاده از سالح فقط در انحصار دولت عراق 

خواهد بود. 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق دیروز در 
جلسه اضطراری مجلس عراق گفت: هم به نفع عراق 
هم به نفع آمریکا است که حضور نیروهای آمریکایی 

در عراق خاتمه پیدا کند. به گفته وی،  این نشست 
اضطراری برای بررســی موضوع نقض حاکمیت 
ملی عراق در حمله پهپــادی آمریکا که منجر به 
ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس در 

فرودگاه بغداد، شده بود،  تشکیل شد.
نخست وزیر عراق، در جلسه فوق العاده پارلمان 
برای بررســی حضور نیروهای آمریکایی در عراق 
گفت صبح روزی که قاسم سلیمانی در بامداد آن به 

شهادت رسید، با او قرار مالقات داشته است.
 به گفته عبدالمهدی، قرار بوده در آن دیدار سردار 
سلیمانی واکنش ایران به پیام عربستان را به وی 
بدهد. وی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق 
شــد و تأکید کرد:  »منفعت عراق و آمریکا ایجاب 

می کند که نیروهای خارجی عراق را ترک کنند.«
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق گفت که 
»آمریکا به ما گفت که اسرائیل انبارهای تسلیحاتی 
الحشد الشعبی را در تابستان گذشته، بمباران کرده 
بود«. نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق در جلسه 
رای گیری پارلمان افزود: »آمریکا و ایران با تروریسم 

مبارزه و از نیروی مسلح عراق حمایت کردند«.

عبدالمهدی تاکید کرد که حضور نیروهای 
آمریکایــی در عراق بر مبنای مبــارزه با داعش 
و آموزش نیروهــای عراقی اســت. وی تاکید 
کرد که نوع نگاه آمریــکا به عــراق در رابطه با 
سیاســت هایش در قبال ایران، محکوم است. با 
بسیاری از سیاســت های آمریکا در قبال عراق 
موافق نیستیم. نخست وزیر دولت پیشبرد امور 
عراق افزود: آمریکا بابت هدف قرار دادن مراکز 
الحشد الشعبی در القائم عذرخواهی نکرد. وی 
گفت: »ایران با تروریســم مبارزه و از نیروهای 
امنیتی عراق حمایت کرد. الحشــد الشــعبی 

بخشی از سیستم امنیتی عراق است«.
 عراق از آمریکا به شورای امنیت 

شکایت کرد 
همچنین عــراق از آمریــکا به دلیــل اقدام 
تروریســتی که منجر به شهادت ســردار قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس شــد، در شورای 

امنیت سازمان ملل شکایت کرد. 
عراق به طور رسمی شکایتی را علیه آمریکا در 

شورای امنیت سازمان ملل ثبت کرد.

حضرت آیت اهلل سیستانی در پیامی به رهبر 
معظم انقالب اسالمی شــهادت سردار عالیقدر 

حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل سیســتانی روز 
یکشنبه در پیامی به رهبر معظم انقالب اسالمی 
شهادت ســردار عالیقدر حاج قاسم سلیمانی را 

تسلیت گفت.
متن پیام وی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

جناب مســتطاب آیةاهلل آقــای خامنه ای 
دامت برکاته

السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
خبر شهادت سردار عالیقدر آقای حاج قاسم 
ســلیمانی رحمةاهلل علیه موجب تأســف و تأثر 
فراوان شــد. نقش کم نظیر آن مرحوم در طی 
سالیان پیکار با عناصر داعش در عراق، و زحمات 
فراوانی را که در این راستا متحمل شدند فراموش 
ناشدنی است. اینجانب ضایعه فقدان آن شهید 
واالمقام را به جنابعالی و به فرزندان مکّرم و دیگر 
بستگان محترمشان و به همه ملت شریف ایران 
به ویژه به مردم عزیز کرمان تسلیت عرض نموده، 
و از خداوند مّنان برای آن فقید سعید علّو درجات 
و برای بازمانــدگان صبر جمیــل و اجر جزیل 

مسألت دارم.

والحول وال قوة اال باهلل العلی العظیم
علی الحسینی سیستانی
۸ جمادی االول ۱۴۴۱

خبر

خبر
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پیام تسلیت آیت اهلل سیستانی به رهبر انقالب اسالمی

 ترامپ مراکز فرهنگی ایران را تهدید 
به حمله نظامی کرد؛

بازگشت چنگیز!

سياست 2

دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس قرار اســت پس فردا به 
واشنگتن ســفر کند تا درباره پس لرزه های ترور سردار ایرانی با مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کند. او پیش از این سفر با وزاری 
خارجه فرانســه و آلمان نیز گفتگو خواهد کرد. اروپایی ها در چند روز 
گذشته مکرر ایران را به خویشــتنداری فراخوانده اند. آلمان از اتریش 
خواسته تا بار دیگر میزبان نشستی میان ایران و آمریکا باشد. اتریش نیز 

دیروز برای میزبانی از این نشست اعالم آمادگی کرد.
»سباســتین کورتس«، صدراعظم اتریش در گفت وگو با روزنامه 
آلمانی »بیلدام زونتاگ«، با بیان اینکه در شرایط حاضر فرصت کمی 
برای گفت وگو و مذاکره میان ایران و آمریکا وجود دارد، گفت: »شهر 
وین آماده اســت در صورتی که ایران و آمریــکا بخواهند تا مذاکرات 
دیگری را آغاز کنند، محل این گفت وگوها باشد.« او ادامه داده است: 
»در زمان حاضر موضوع مهــم، جلوگیری از وخامت اوضاع اســت و 

دیپلماسی، تنها مسیر درست در شرایط حاضر است.«
بابی که ترامپ بست

عالوه بر اروپا، در منطقه نیز کشورهای بسیاری خواستار کظم غیظ 
ایران هستند. وزارت خارجه عمان روز گذشته در بیانیه ای ضمن اعالم 
آمادگی برای حل اختالفات ایران و آمریکا، تصریح کرد: »عمان از دو 
طرف می خواهد که از طریق گفت وگو و راه های دیپلماتیک اختالفات 

خود را حل کنند و به درگیری های منطقه پایان دهند.«
برای ایران اما ترور یک مقام بلندپایه نظامی، آن هم شخصی مانند 
سردار سلیمانی به معنی اعالن جنگ اســت؛ هرچند که ایران تاکید 
می کند قصد جنگ نــدارد؛ اما در عین حال در پاســخ به میانجی ها و 
واســطه ها نیز عنوان می کند که دیگر جایی برای ســازش یا مذاکره 
نمانده است.  عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در 

نشست خبری خود درباره همین توصیه ها و...

اینستاگرام صفحات را بست و هشتگ سندرم استکهلم به راه افتاد

  پاسخ هایی به موج همگرایی ایرانیان در واکنش به شهادت سردار
شهرنوشت 6
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همين صفحه 


