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علیه تولید ات د اخلی صنعت نفت!

 کاهش تعهدات ایران 
برای حفظ برجام است

 تالش الیزه برای ورود به بازی ضد مقاومت در لبنان

 پاریس خطاب به عون: یا حریری یا دولت نظامی!
سفیر مسکو در تهران: همکاری روسیه با ایران نیازی به اجازه امریکا ندارد

كشف یك مخزن بزرگ نفتي جدید در جنوب ایران

عالوه بر سعودی، امریکا  بینالملل
و اسرائیل، ظاهراً فرانسه 
در تالش است با استفاه از نفوذ سنتی میان مسیحیان 
لبنان، به رئیس جمهور لبنان توصیه یا بهتر بگوییم 
القا کند که نخس�ت وزیر مستعفی س�عد حریری را 
مکلف به تشکیل دولت آتی این کش�ور کند وگرنه 
راهی جز تش�کیل دولت نظامی ن�دارد؛ اقدامی که 
می توان آن را تحت فش�ار گذاش�تن میشل عون و 
کشاندن وی در دو مسیر به ظاهر متفاوت اما با نتیجه 
واحد، اخراج مقاومت از دولت، دانست. چه تشکیل 
دولت تکنوکرات به رهبری سعد حریری چه تشکیل 
حکوم�ت نظام�ی به رهب�ری خ�ود عون که رس�مًا 
 کودتاس�ت، دو بحران�ی خواهن�د ب�ود ک�ه ب�ه 
امی�د ح�ذف ح�زب اهلل ص�ورت خواه�د گرف�ت.

روزنامه » االنباء « کویت با انتشار خبری درباره تحوالت 
اخیر لبنان، نوشت، پاریس به میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان توصیه کرده بار دیگر سعد حریری را مأمور تشکیل 
دولت جدید کند، ی��ا اینکه گزینه » دول��ت نظامی « را 

انتخاب کند. 
این روزنام��ه به نقل از منابعی که آنه��ا را موثق خوانده، 
گزارش داد: امریکا عناوین اصلی را برای وضعیت لبنان 
وضع و پاریس را مأمور بررسی  جزئیات در این باره کرده 

است. 

سعد حریری که اخیراً و در نتیجه تظاهرات مردمی لبنان 
از سمت نخست وزیری این کش��ور استعفا کرد بار دیگر 
نامش به عنوان کاندیدای اصلی نخس��ت وزیری لبنان 

مطرح شده است. 
در مقابل رئیس ش��ورای سیاس��ی حزب اهلل اعالم کرد 
که تشکیل یک دولت تکنوکرات در لبنان بدون حضور 

سیاستمداران امکانپذیر نبوده و محکوم است. 
به گزارش خبرگزاری رسا، س��ید ابراهیم امین السید، 
رئیس شورای سیاسی حزب اهلل اعالم کرد که اولویت در 
تشکیل دولت، حفظ لبنان و عدم رسیدن آن به آستانه 
فروپاش��ی و نیز روی کار آمدن دولتی توانمند است که 

قادر به حل این بحران     ها باشد. 
وی طی مراسمی در منطقه هرمل اضافه کرد: ما دولتی 
را می خواهیم که بتواند بحران    ه��ا را حل کند نه دولتی 
که یکی در آن دچ��ار ضرر و زیان ش��ود و دیگری از آن 

سود ببرد. 
رئیس شورای سیاسی حزب اهلل خاطرنشان کرد که هر 
دولت تکنوکراتی ب��دون حضور سیاس��تمداران یا یک 
دولت ش��ش ماهه، یک دولت محکوم اس��ت و این طرز 
تفکر درباره تشکیل دولت، کش��ور را به آستانه سقوط و 

فروپاشی می کشاند. 
امین الس��ید تأکید کرد که هیچ ک��س نمی تواند مانع 
ایفای نقش مقاومت در لبنان شود و از هیچ گونه تهدید 

یا توطئه ای ضد وجود مقاومت و سالح و نقش و ملت آن 
نمی ترسیم اما نگران تأثیر بحران اقتصادی و معیشتی بر 

ملت خود هستیم. 
وی نسبت به س��وء اس��تفاده از اعتراضات مردمی برای 
ایجاد درگیری های داخلی و تصفیه حساب های سیاسی 
در کشور که امریکا می خواهد مطالبات مردمی را تبدیل 
به یک پروژه سیاس��ی ضد اتحاد ملی لبن��ان کند، ابراز 

تأسف کرد. 
همچنین محمد رع��د، رئیس فراکس��یون وفاداری به 
مقاومت در پارلم��ان لبنان اظهار داش��ت که اکنون در 
مرحله تشکیل دولتی هس��تیم که روش های جدیدی 
را برای برخورد با قانون و مردم و منافع کش��ور داش��ته 
باشد. وی ادامه داد که این روش جدید با نظارت مردم و 
نمایندگان بررسی خواهد شد و قوانینی وضع می شود که 

بر اساس آن بتوانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم. 
رئیس فراکس��یون وفاداری به مقاومت اش��اره کرد که 
از ورود هرگون��ه ق��درت خارجی ب��رای تأثیرگذاری بر 

تصمیمات ملی جلوگیری خواهیم کرد. 
رع��د تأکیدک��رد ک��ه در مقابله ب��ا فس��اد و محاکمه 
فاس��دان و بازگردان��دن اموال غارت ش��ده هم��راه با 
صداق��ت و ش��فافیت در عملک��رد دول��ت و دس��تگاه 
 قضایی و همه مسئوالن در مؤسس��ات دولتی، در کنار 

مردم هستیم. 

لوان جاگاریان، س�فیر  بینالملل
روسیه در ایران، روسیه 
را کش�وری مس�تقل توصیف و عنوان ک�رد که این 
کش�ور برای همکاری با ایران نیازی ب�ه اجازه ای از 
س�وی امری�کا ی�ا هی�چ کش�ور دیگ�ری ن�دارد. 
به گزارش تس��نیم، لوان جاگاریان در گفت وگو با شبکه 
پرس تی وی، عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر را 
یکی از مهم  ترین پروژه های همکاری دوطرفه میان روسیه 
و ایران توصیف کرد و افزود: کشور  هایی همانند امریکا به 
روسیه فشار می آورند تا همکاری خود را با ایران نه تنها در 
این زمینه، بلکه در سایر بخش   ها نیز متوقف کنیم اما باید 
بگویم که روسیه، کشوری مستقل است و سیاست خارجی 
مستقل خود را دنبال می کند. روسیه کشوری نیست که 
بخواهد برای همکاری خود با ایران از فرد یا کشوری به ویژه 

امریکا اجازه بگیرد. 
سفیر روسیه در ایران در خصوص خروج یک طرفه امریکا 
از معاهده برجام و واکنش روسیه در قبال اقدام احتمالی 
امریکا و متحدان��ش برای ارجاع پرونده هس��ته ای ایران 
به شورای امنیت گفت: روس��یه، چین و دیگر کشورهای 
اروپایی تالش خواهند کرد این س��ناریوی منفی محقق 
نشود. همه دنیا می دانند که این معاهده در خطر است و 
تنها کشور مسئول این فاجعه، امریکاست. ما اقدام امریکا 
در خروج از ای��ن توافق بین الملل��ی را محکوم می کنیم. 
امریکایی   ها در این موضوع، قوانین بین المللی آش��کار را 
نقض کردند و ایران مجبور شد اقداماتی را در این زمینه 
انجام دهد، چرا که راه دیگری پیش  روی آن وجود نداشت 

و نفعی از این توافق عاید ایران نشد. 
وی ادامه داد: روسیه به همراه چین تمامی تالش خود را 
برای حفظ برجام به کار می بندد و در این راه، کشورهای آزاد 
اتحادیه اروپا به ما ملحق خواهند شد و از ما حمایت خواهند 
کرد. اگرچه این کار بسیار سخت است اما ما همکاری های 
خود را با ایران ادامه می دهیم. ایران بار  ها تعهد خود را به 
این توافق نش��ان داد و چندین بار نیز آژانس بین المللی 

انرژی اتمی، بر این مسئله صحه گذاشت. 
وی در خص��وص عدم پایبن��دی کش��ورهای اروپایی به 
تعهدات ش��ان در برجام و اقدامات روسیه برای حفظ این 
معاهده گفت: همان ط��ور که پیش تر نیز اش��اره کردم، 

همکاری ما با ایران در زمینه های مخلتف همانند ساخت 
نیروگاه هسته ای جدید در بوش��هر ادامه خواهد داشت. 
همچنین پروژه ه��ای بزرگی را نیز در پی��ش داریم که از 
جمله آنها می توانم به برقی س��ازی راه آهن گرمس��ار �� 
اینچه برون و راه اندازی نیروگاه حرارتی در هرمزگان اشاره 
کنم، عالوه بر اینها، پروژه های دیگری نیز وجود دارد که با 
طرفین ایرانی در خصوص آنها مذاکره کردیم و اینها نشان 
می دهد که روابط ما با ایران همانند قبل روال عادی خود 

را طی می کند. 
وی درباره گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود 
گفت: در این مسئله، امریکا را باید مقصر دانست زیرا این 
امریکا بود که ابتدا از برجام خارج شد. متأسفانه می بینیم 
که برخی از همکاران اروپایی ما به جای انتقاد از امریکا، از 
ایران انتقاد می کنند، در واقع، آنها می بایست منتقد امریکا 
باش��ند، چراکه ایران به تعهدات خود پایبند بود و در این 

قضیه، به ناچار به کاهش تعهدات برجامی روی آورد. 
لوان جاگاریان در مورد تحوالت اخیر در شمال سوریه و 
اقدام امریکا در خروج نیروهای خود از این منطقه گفت: در 
ابتدا باید تأکید کنم که حضور امریکا در سوریه، غیرقانونی 
اس��ت و پیام من به آنها این اس��ت که به خانه های شان 
برگردند. این روسیه و ایران هستند که توسط دولت مشروع 
و قانونی سوریه به حضور در این کشور دعوت شدند و امریکا 

جایی در این کشور ندارد. 
وی ادعاهای امریکا مبنی بر منجر شدن همکاری ایران، 
روسیه و چین به جنگی دیگر در منطقه را بی اساس خواند 
و عنوان کرد: این اتهامات کاماًل بی پایه و اساس هستند، 
چراکه این امریکا بود که لیبی، عراق و افغانستان را نابود 
کرد. پیشنهاد می کنم امریکایی   ها برای یافتن پاسخ خود 
در قبال اتهاماتی که مطرح کرده اند، نگاهی به اقدامات خود 
طی سال های اخیر بیندازند که در این صورت، قطعاً پاسخ 
سؤال های خود را خواهند یافت و می فهمند که چه کسی 

ازبین برنده ثبات منطقه است. 
جاگاریان در خص��وص اتفاقات کش��ور یم��ن و راهکار 
برون رفت از بحران در این کش��ور گفت: ما از همان ابتدا 
پیگیر مسائل یمن بودیم و کمک   هایی را نیز برای مردم این 
کشور ارسال کردیم اما خوشبختانه تالش   ها و میانجیگری 
آقای گرفیت، فرس��تاده ویژه سازمان ملل در یمن، نتایج 

خوبی داشت. اخیراً نیز رئیس جمهور روسیه به عربستان 
س��عودی و امارات س��فر کرد. ما به دنبال راه حل سیاسی 
برای رفع این بحران هستیم و با توجه به ارتباط   هایی که 
با طرفین حاضر در جنگ یمن داریم، تالش می کنیم به 

راهکاری صلح آمیز در این زمینه دست یابیم. 
وی با محکوم کردن اقدام��ات مداخله جویانه امریکا در 
عراق و صدور بیانیه از سوی این کشور مبنی بر برگزاری 
انتخابات مج��دد در عراق گف��ت: امریکایی   ه��ا همواره 
سایر کش��ور  ها را به دخالت در امور خود نظیر انتخابات 
متهم می کنند؛ همانند ادعاهای بی اساسی که در مورد 
دخالت روس��یه در انتخابات این کشور مطرح کردند اما 
این امریکایی   ها هس��تند که در امور داخلی بس��یاری از 
کشورهای دنیا همچون روسیه، ایران و اکنون نیز عراق 
دخالت می کنند. آنها از سال 2003 به دنبال ضربه زدن 
به دولت عراق بودند و حق ندارند خواست خود را به دولت 
یا مردم عراق تحمیل کنند. م��ردم و دولت عراق قادرند 
به تنهایی تمامی مش��کالت داخلی خ��ود را حل کنند و 

نیازی به دخالت هیچ کشوری ندارند. 
سفیر روسیه در خصوص ادعاهای امریکا مبنی بر کشتن 
ابوبکر البغدادی، رهبر داعش از سوی نیروهای این کشور 
گفت: حتماً می دانید که چندی پیش وزیر دفاع روس��یه 
اعالم کرد که البغدادی طی ی��ک حمله هوایی نیروهای 
روس و نه امریکایی ها، کشته شد، با این حال، تهدید داعش 
همچنان وجود دارد و ما بای��د همکاری های خود را برای 
مبارزه با این گروه تروریستی ادامه دهیم و این تالش   ها را 
تنها به سوریه محدود نکرده و به کل منطقه تعمیم دهیم. 
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در پایان آینده روابط 
ایران و روسیه را مثبت توصیف کرد و افزود: روابط دوجانبه 
خوبی میان روس��یه و ایران حاکم است. رؤسای جمهور 
دو کشور در موقعیت های مختلف چه در ایران، روسیه یا 
کشور سوم با یکدیگر دیدار می کنند و به ارائه دیدگاه های 
خود در خصوص موضوعات مختلف می پردازند. آخرین 
بازدید میان رؤسای جمهوری روس��یه و ایران در ایروان 
پایتخت ارمنس��تان و در حاشیه نشس��ت اجالس سران 
اتحادیه اوراسیا اتفاق افتاد. خوشبختانه این همکاری   ها 
را در زمینه های مختلفی همچون اقتصادی، سیاس��ی و 

همین طور فرهنگی شاهد هستیم. 

اقتصادی مدیر اکتش�اف شرکت 
مل�ي نفت ای�ران گفت: 
پیش بیني مي کنیم تا پایان س�ال جاري، کشف یك 
مخزن جدید نفتي در استان خوزستان نهایي و خبر 
خ�وش آن ب�ه م�ردم عزی�ز ای�ران اع�الم ش�ود. 
س��یدصالح هندي، مدیر اکتش��اف ش��رکت ملي نفت 
ایران در گفت وگو با »تس��نیم« اظهار داشت: در خلیج 
فارس برنامه هاي اکتش��افي در دس��ت اقدام داریم، اما 
طبیعتاً خیلي انتظ��ار نداریم که کش��ف هاي بزرگي را 

در خلیج فارس داش��ته باش��یم.  وي افزود: تنها جایي 
که مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملي نفت در اکتش��اف 
 نفت و گاز در آن منطق��ه کاري انجام نمي دهد، منطقه 

دریاي خزر است. 
هندي با اش��اره به کش��ف مخزن 22میلیارد بشکه اي 
نفت در اس��تان خوزس��تان که در ماه گذش��ته رس��ماً 
اعالم ش��د، گفت: خب��ر خوب بع��دي نیز مرب��وط به 
 همین منطقه اس��ت؛ چراکه اکتش��افات در این منطقه 

ادامه دارد. 

وي ادامه داد: پیش بیني مي کنیم تا پایان س��ال جاري، 
کش��ف یک مخزن جدید نفتي در اس��تان خوزس��تان 
 نهای��ي ش��ده و خبر خ��وش آن به م��ردم عزی��ز ایران 

اعالم شود. 
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملي نفت ای��ران در خصوص 
جزئیات این مخ��زن جدید نفتي گف��ت: برآوردهاي ما 
نشان مي دهد که بسیار ش��بیه به مخزن نام آوران بوده، 
البته مخزني جدید با ذخایر جدیدي اس��ت که پیش از 

این کشف نشده بود. 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  11 آذر 1398   -   5 ربیع الثانی 1441

سال بیست و یکم- شماره 5806 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

  اخیراً کلیپي در فضاي مجازي دس�ت به دست 
مي شود که نشان از یك آسیب بزرگ دارد و قبل 
از آن لزوم برخورد فوري، بالواسطه و همراه با اعالم 
نیروي انتظامي و دادس�تان را گوشزد مي کند. در 
کلیپ پخش شده یك از خدا بي خبر براي سرگرمي 
و کلیپ  پراکني یکي از کودکان زباله گرد را به درون 

سطل زباله مي اندازد

  دبیر ستاد انتخابات کشور از ثبت نام 789نفر 
از داوطلب�ان انتخابات یازدهمی�ن دوره مجلس 
ش�وراي اسالمي در سراسر کش�ور در نخستین 

روز ثبت نام خبر داد

 آقای دادستان! 
 این از خدا بی خبر را 

در سطل زباله بیندازید

توان مدیریت ندارید مسئولیت   نپذیرید
انتقاد رهبر انقالب از ثبت نام هاي بي محابا  در انتخابات مجلس

بعضي از ما به مجرد اینکه یک مسندي خالي می شود فوراً چشم می دوزیم که برویم آنجا! خب شما اّول نگاه کن ببین می توانی یا نمی توانی. 

 

حاال بحث اسم نویسي براي انتخابات مجلس است، همین طور بدون محابا )برای ثبت نام( می روند ! 
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 پیشکش مالیاتی دولت
  به  سلبریتی  های میلیاردر !

  ی�ك روز پ�س از بیانی�ه سیاس�ی چند س�لبریتی 
میلیاردر درباره آش�وب اخیر، معاون روحانی اعالم کرد 
مالیات »این قشر حساس « بخشوده می شود و بلکه باید 
به آنه�ا یارانه هم داده ش�ود! این توال�ی زمانی تداعی 

علیت می کند. 
هنرمندان س�لبریتی با درآمد میلی�اردی عموماً مردم را 
فقط در شأن »فالوور« یا »در صف گیشه سینما« می بینند 
و می پس�ندند. زندگ�ی آنها از مردم جداس�ت و س�بك 
زندگی ش�ان هیچ نش�انی از مردمی بودن و با مردم بودن 
در آن نیس�ت، جز آن زمان�ی که می خواهند با دخالت در 
انتخابات، سرنوشت ملت را هم تعیین کنند! دو سال پیش 
همگی »حامی روحانی« شدند و حاال بدون اطالع یا اشاره 
به روند آش�وب و غائله بنزینی و بی آنکه حمایتی را که از 

روحانی کردند، به یاد بیاورند، بیانیه می دهند. 

هر یکی شان در گوشه ای از این دنیاست و در میان مرد مان 
دیگر کشورها. فرزندان شان را در ایران به دنیا نمی آورند. 
خاک ایران را برای زیستن مناسب نمی بینند و پولی را که 
از جیب مردم به جیب می زنند، در هتل های اروپا و کانادا 
به عیش می گذرانند اما بیانیه دادن چه؟ باکی نیست، هرچه 

خواستی سیاهه می کنند! 
فرصت طلبان�ی که نام هنر را به گند سیاس�ت آلوده اند و 
مردم را فقط برای »هیپ هیپ هورا« می خواهند، حاال در 
ی�ك رویداد کامالً اتفاقی )!( یك روز پس از بیانیه منفعل 
سیاسی ش�ان که هیچ نام و نش�انی از بی تدبیری حمایت 
ش�ده دیروزشان در آن نیست، با بخشش مالیاتی روبه  رو 
ش�دند تا در روزی که مردم باید پول بیشتری برای بنزین 
بدهند، آنها با بخشودگی مالیاتی پول بیشتری برای خروج 

از کشور فراهم کنند! | صفحه 3


