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وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
هر گونه ابتکار منفصل از حقوق بین الملل و مخالف 
حقوق انســانی و سیاسی فلســطینیان، شدنی 
و عادالنــه نخواهد بود و با نگــون بختی و خواری 

شکست را پذیرا خواهد شد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و سخنگویی 
وزارت امور خارجه، »محمد جواد ظریف« در جلسه 
کمیته فلسطین وزیران امور خارجه جنبش عدم 
تعهد در کاراکاس اظهارداشت: امروز در زمانی دور 
هم گرد آمده ایم که مردم فلسطین در وضعیتی 
نامطمئن و بی ثبات به سر می برند. پیگیری سیاست 
یکجانبه گرایانه افراطی و نادیده انگاری حقوق بین 
الملل توسط دولت کنونی آمریکا مساله فلسطین 
را تشدید کرده است این سیاست اثری سه گانه بر 

جای نهاده است.
ظریف افزود: دولت آمریکا با تمام توان در پی 
آن است تا موضوع فلســطین را به حاشیه رانده 
و مرکزیت و ربط آن به عنوان مســاله محوری در 
خاورمیانه را کاهش دهد و در دستیابی به این هدف، 
کوشــش هایی برای اولویت بخشیدن به برخی 
موضوعات غیرمهم و جایگزین کردن آنها به جای 
مساله فلسطین در دستور کار برخی کشورهای 

وابسته در منطقه در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: مایه تاسف است که برخی 
در این دام گرفتار شده اند و با تمرکز بر موضوعات 
غیر مهم، در مسیر پیشبرد دستور کار آمریکا و رژیم 
اسرائیل گام برداشته و در نتیجه توجهات را از آالم 
مردم فلسطین منحرف می سازند. این مساله ای 

مهم است که جنبش ما باید مقابل آن مقاومت کرده 
و تمامی کوشش خویش را برای خنثی ساختن آن 

مصروف دارد.
رئیس دستگاه دیپلماســی تاکید کرد: دولت 
آمریکا اکنــون پرده از چهره فریبکارانه اســالف 
خویش برافکنده و با تمامی قوا درصدد برآمده تا 
حقوق مردم فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت 
آنان را به محاق برده و لگدمــال کند. زیرپا نهادن 
حقوق بین الملل در اینجا بیش از هر جای دیگری، 

تکان دهنده و شنیع است.
ظریف یادآورشد: با وجود قطعنامه های صریح 
مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد 
درباره قضیه فلسطین، آمریکا از اینکه به صراحت 
الزام مربوط به ایجاد یک دولت فلسطینی پایدار به 
عنوان اولین گام اجتناب ناپذیر برای رسیدگی به 
دیگر جنبه های مساله فلسطین از جمله وضعیت 
اقتصادی فاجعه آمیز فلسطینی ها را نادیده انگارد، 

شرم نمی کند.
وی ادامه داد: تحــرکات شــرورانه ای مانند 
شناسایی قدس شــریف به عنوان پایتخت رژیم 
اسرائیل و انتقال ســفارت خود به این شهر که هر 
گونه کوشش برای یافتن راه حلی عادالنه و ماندگار 
برای بحران فلسطین را مانع شده و ناکام می سازد، 

وضعیت را وخیم تر ساخته است.
وزیر امور خارجه گفت: تالش های ساده لوحانه 
و ناشــیانه در زمینه تحمیل به اصطالح »معامله 
قرن« بر فلسطینی ها و منطقه نمایان گر آن چیزی 
است که آمریکا برای فلســطین در انبان خویش 
دارد. آنان در توهم این اندیشه قرار دارند که صلح 
و رفاه اقتصادی می تواند بدون پرداختن به موضوع 
اشغال که در مرکزیت مساله فلسطین قرار دارد، 

محقق شود.
ظریف افزود: از آنجا که این طرح توطئه آمیز حق 
فلسطینیان برای تعیین سرنوشت خویش را انکار 
می کند و معامله خرید استقالل سیاسی و تشکیل 
دولت فلسطینیان در مقابل برخی کمک های مالی 

را مطرح می سازد، پر واضح است که تلقی تمامی 
فلسطینیان از آن به عنوان یک پیشنهاد غیرقابل 
قبول و غیرقابل اجرا امری قطعی باشد. تردیدی 
نیست که هر گونه ابتکار منفصل از حقوق بین الملل 
و مخالف حقوق انســانی و سیاسی فلسطینیان، 
شــدنی و عادالنه نخواهد بود و بنابراین، با نگون 

بختی و خواری شکست را پذیرا خواهد شد.
وی اظهار داشــت: حمایت مطلــق آمریکا از 
اشغالگر فلسطین تنها و تنها صهیونیست ها را برای 
به زیرپا نهادن حقوق بین الملل، دامن زدن به نقض 
حقوق بشر و ارتکاب اعمال بی رحمانه علیه مردم 
فلسطین و استعمار سرزمین آنان تشجیع کرده 
است. سیاست خشنود سازی اسرائیلی ها هرگز 
جواب نداده است و در آینده نیز کارساز نخواهد بود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: صلح، تنها از 
طریق خاتمه دادن به اشغالگری، پایان بخشیدن به 
نظام آپارتاید و اجازه به فلسطینیان برای برخوداری 
از یک دولت کامل متعلق به آنان قابل دســتیابی 
است. به منظور تحقق این مهم، اقدامات جدی باید 
فوراً توسط جامعه بین المللی به منظور پاسخگو 
کردن رژیم اسرائیل صورت گیرد و برای موارد نقض 

و تعدی، باید پیامد و عقوبتی باشد.
ظریف با بیان اینکه نیاکان ما در جنبش عدم 
تعهد حق داشتند که موضوع فلسطین را در اولویت 
دســتور کار خویش قرار دهند، گفت: در شرایط 
ناخوشایندتر و دشــوارتر کنونی برای فلسطین، 
الزم است که ما بر این سیاست پایمردی و پایداری 

بورزیم.
 رئیس دستگاه دیپلماســی در پایان گفت: در 
شرایط حاضر، وظیفه ما است که متحد بمانیم و در 
صفی واحد با دیگر سازمان های همفکر و اکثریت 
قریب به اتفاق اعضای مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد علیه تاکتیک های قلدرمآبانه و نقض 
حقوق بین الملل ایستادگی نماییم و برای مواجهه با 
دشمنی رژیم اسرائیل و آمریکا نسبت به فلسطین 

تردیدی به خود راه ندهیم.

وزیــر اطالعــات از پخش مســتندی از 
شناسایی و دستگیری جاسوسان امریکایی 

امروز )دوشنبه(خبر داد.
حجت االســالم علوی در حاشــیه جلسه 
هیــأت دولت در جمــع خبرنــگاران گفت: 
در زمینه های زیادی جاسوســان امریکایی 
و جاسوســان ســرویس های بیگانــه را در 
مراکز حســاس مختلف شناســایی کردیم 
 و آنان را پس از دســتگیری به دســتگاه قضا 

تحویل دادیم.
وی تصریح کــرد: جزئیات شناســایی و 

دســتگیری ایــن جاسوســان امریکایــی 
]دوشنبه[ از طریق مســتندی که تهیه شده 

است به اطالع مردم می رسد.
وزیر اطالعات خاطرنشــان کرد: سربازان 
گمنام امــام عصر )عــج( همیشــه در حال 
حماسه آفرینی هستند و مجاهدت خاموش 
آنان به کشــف یک سلســله توطئــه ها در 
زمینه هــای جاسوســی در حوزه های ضد 
تروریسم، ضد مفاسد اقتصادی و سایر زمینه ها 
منتهی می شــود که بســیاری از آنها زمان 
گفتنش فرا نرسیده است؛ اما در زمینه ضربه 

به جاسوسان سیا زمانش فرارسیده است که 
به استحضار مردم شهیدپرور و بزرگوار ایران 

اسالمی خواهیم رساند.

سفیر ایران در پاکستان با اشاره به روابط خوب ایران و پاکستان گفت: ایران 
و پاکستان دارای روابط خوبی هستند ولی متاسفانه برخی از طرف های سومی 
که از این حسن روابط و تعامالت دو جانبه بین ایران و پاکستان راضی نیستند 
با برخی از اقدامات خرابکارانه تالش می کنند در این روابط خدشه ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا، مهدی هنردوست ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوال ایسنا در مورد حادثه تروریستی شب گذشته در مرز ایران و 
پاکستان و شهادت دو تن از نیروهای مسلح کشورمان در درگیری با گروه های 
تروریستی در این منطقه گفت: متاسفانه برخی از طرف های سوم از حسن 
روابط ایران و تعامالت دو جانبه بین ایران و پاکســتان راضی نیستند و در 
همین چارچوب برای خدشه وارد کردن به این روابط دست به انجام برخی 
از خرابکاری ها می زنند. در واقع هر اتفاق ســویی کــه در این چارچوب رخ 
می دهد باید بدانید توسط کســانی صورت می گیرد که از مناسبات موجود 
بین دو کشور ایران و پاکستان راضی نیستند و سعی می کنند در این روابط 

خدشه وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: حادثه تاسف بار دیشــب، نه حادثه اول بوده و اگر 
تالش جمعی برای مبارزه با تروریسم صورت نگیرد حادثه آخر از این جنس 
نخواهد بود. این دیپلمات ارشد کشورمان در اسالم آباد با اشاره به اینکه دو 

کشور ایران و پاکستان تا کنون همکاری هایی برای مبارزه با این پدیده شوم 
تروریسم انجام داده اند ادامه داد: در پی این همکاری ها دو کشور توانسته اند 
در این حوزه به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنند. البته باید به این توجه 
داشت که گروه های تروریســتی در این منطقه تا کنون به دنبال هدف های 
بیشــتری بودند و تالش هایی نیز انجام داده اند ولی خیلی از این تالش ها به 

شکست انجامیده است.
هنردوست همچنین در مورد آخرین وضعیت سربازان ربوده شده ایرانی 
که توسط گروه های تروریستی به پاکســتان منتقل شده اند، گفت: در پی 
تالش های دو جانبه ای که بین دو کشور ایران و پاکستان صورت گرفت، 9 
تن از این سربازان چندی پیش آزاد شدند و به کشور بازگردانده شده اند ولی 
همچنان سه تن از این سربازان در پاکستان هستند و تالش ها برای آزادی آنها 
ادامه دارد. وی با توصیف وضعیت جغرافیایی منطقه ای که این سربازان در آنجا 
در دست گروه های تروریستی قرار دارند خاطرنشان کرد: این منطقه منطقه 
ساده ای نیست، منطقه پیچیده ای است. قبایل مختلف در دو طرف مرز قرار 
دارند و به گفته مقامات پاکستانی پوپولوژی منطقه به گونه ای است که انجام 
کار عملیاتی را در آنجا سخت می کند. سفیر ایران در پاکستان خاطرنشان 
کرد: تالش ها برای حفظ جان این عزیزان و بازگرداندن آنها به وطن ادامه دارد.

خبرخبر

خبر

ظریف در جلسه کمیته فلسطین وزیران امور خارجه در کاراکاس: 

 هرگونه ابتکار مخالف با حقوق فلسطینیان 
با شکست مواجه می شود

وزیر اطالعات خبر داد

 پخش مستندی از شناسایی و دستگیری 
جاسوسان آمریکایی

 توضیحات سفیر ایران در مورد حادثه تروریستی 
در مرز ایران و پاکستان

دیلی تلگراف خبر از تحریم های احتمالی 
انگلیس علیه ایران داد؛

 پای ملکه، 
جای پای ترامپ؟

سياست 2

وزیر خارجه انگلیس بعد از توقیف نفتکش این کشور از سوی 
سپاه پاسداران ایران، تاکید کرد که کشورش به دنبال افزایش 
تنش و رویارویی با ایران نیســت و قصدش بر حل دیپلماتیک 
منازعه بر سر نفتکش هاســت.  دیروز نیز نامه شکایت انگلیس 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد که در آن پس 
از رد اظهارات مسئوالن ایرانی درباره نفتکش انگلیسی، خطاب 
به آنتونیو گوترش نوشته شده بود: »تنش های جاری بی نهایت 
نگران کننده است، ولی آرام کردن اوضاع در اولویت قرار دارد و 
انگلیس به دنبال جنگ با ایران نیست.« همزمان با بازتاب این 
رویکرد انگلیس در رســانه ها و در حالی که مقامات انگلیســی 
اصرار داشتند که به دنبال راه های دیپلماتیک برای حل مشکل 
نفتکش های توقیف شده دو طرف هستند، روزنامه دیلی تلگراف 
که روزنامه ای انگلیسی و چاپ لندن است، در نسخه روز یکشنبه 
خود گزارش داد که »جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا قرار است 
در جلســه ای که پس فردا با پارلمان این کشور خواهد داشت، 
طرحی برای مصادره اموال و دارایی های ایران در انگلیس بدهد.«
احتمال درخواست بازگشت تحریم های اتحادیه اروپا

روزنامه تلگراف توضیح داده که طرح احتمالی مصادره اموال و 
دارایی های ایران در بریتانیا، برای تالفی توقیف نفتکش انگلیسی 

در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی در خلیج فارس است.
بر این اســاس، کابینه وزیــران انگلیس در حــال طراحی 

تحریم هایی برای اعمال علیه ایران هستند و...

یک گاندو دست دختربچه سیستانی را  قطع کرد

حوا فقط »آب« می خواست
شهرنوشت 6

چرتکه 3

بیش از 979 میلیون یورو »تعهدات ارزی ایفا نشده« داریم!
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