
وزیر خارجه اتریش با ظریف دیدار کرد
الکس��اندر ش��النبرگ وزیر خارج��ه اتریش که در 
رأس هیأت��ی ب��ه تهران س��فر کرده، ب��ا حضور در 
محل وزارت امور خارجه جمهوری اس��امی ایران 
با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد 

و به گفتگو نشست.
وزرای خارجه دو کش��ور در دور اول مذاکراتش��ان 
ضمن استقبال از گسترش روابط خوب دوجانبه بر 
توسعه و تعمیق آن در همه زمینه ها تاکید کردند.

آخرین تحوالت مربوط به برجام و تعهدات طرف های 
اروپایی از مهمترین محورهای گفت وگوی دور اول 

ظریف و شالنبرگ بود. فارس  

همکاری پاکستان با ایران برای مهار کرونا 
در پی انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن مرزهای 
مش��ترک پاکس��تان و ایران پس از شیوع ویروس 
کرون��ا در داخ��ل کش��ورمان وزارت ام��ور مذهبی 

پاکستان واکنش نشان داد.
نور الحق قادری در این رابطه گفت: بیشترین تعداد 
مس��افران بین ایران و پاکستان را زائران پاکستانی 
تش��کیل می دهند که تامین امنی��ت آنها برای ما 
اهمیت دارد. وی گف��ت: ما هماهنگی های الزم را 
با دولت ایران انجام داده ایم و کمیته ای مشترکی 
میان دو کش��ور تشکیل شده که برای مهار کرونا با 
هم همکاری خواهند داش��ت. قادری اظهار داشت: 
م��ا ارتب��اط خوب و نزدیک��ی با ای��ران داریم و هر 
مش��کلی که به وجود بیاید را م��ی توانیم از طریق 

گفتگو و همکاری دو جانبه حل نمائیم.
وزی��ر امور مذهب��ی پاکس��تان اضافه ک��رد: برای 
حفاظت از زائرین نیز کمیته ای مشترکی بین ایران 
و پاکستان تشکیل شده است که افراد متخصص در 

آن حضور دارند. ایرنا 

رایزنی سفارت ایران با مقام های کویتی 
س��فارت ای��ران اعام ک��رد که در ح��ال رایزنی با 
مقامات کویت در مورد تعلیق پروازهای مس��افری 

و تردد هم وطنانمان به این کشور است.
در بیانیه سفارت کش��ورمان در کویت آمده است: 
بر اساس تصمیم مراکز ذیربط دولت کویت افرادی 
که طی دو هفته گذشته به ایران سفر کرده باشند، 
مشمول اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه ای خواهند 

بود که دولت کویت اعام کرده است.
در همین حال کنس��ولگری ای��ران در کویت نیز با 
انتش��ار اطاعیه ای یادآور ش��د، در پی تایید ابتای 
چند نفر در ش��هر قم به ویروس کرونا که متاسفانه 
منج��ر به م��رگ ۴ نفر از مبتایان ش��ده همچنین 
تایی��د مقام��ات وزارت بهداش��ت ایران نس��بت به 
شناس��ایی چند مورد مش��کوک دیگر، دولت کویت 
تصمی��م گرفت به منظور جلوگیری از احتمال ورود 
این بیماری به کویت اقدامات پیشگیرانه ای از جمله 
تعلیق پرواز های مسافری از کویت به ایران و بالعکس 

و نیز کنترل تردد مسافرین ورودی را اعام کند.
کنسولگری ایران در کویت خاطر نشان کرد، مرکز 
اطاع رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسامی به 
صورت ش��فاف و روزانه آخرین اطاعات مربوط به 
وضعیت ناش��ی از انتشار ویروس کرونا را در کشور 
در اختی��ار ه��م وطن��ان عزیز ق��رار داده و خواهد 
داد لذا تقاضا دارد توجهی به ش��ایعات بی اس��اس 
در فضای مجازی نش��ود و هموطن��ان عزیز اخبار 
مربوطه را صرفا از مراجع رسمی و وزارت بهداشت 

کسب کنند. صداوسیما 

تداوم فعالیت بخش کنسولی سفارت 
روسیه در تهران

یک دیپلمات س��فارت روس��یه در ته��ران از ادامه 
فعالیت بخش کنس��ولی این سفارتخانه در تهران با 

وجود کرونا خبر داد.
آن��دره گاننکو مس��ئول بخش مطبوعاتی س��فارت 
روس��یه در تهران با اعام این خب��ر گفت: در این 
برهه، قصد بس��تن بخش کنس��ولی خود را نداریم. 
هن��وز در م��ورد تغییر کار س��فارتخانه در رابطه با 
ش��یوع ویروس کرونا در ایران، هیچ دس��تورالعمل 

خاصی دریافت نشده است.
این ویروس جدید که هنوز از س��وی س��ازمان های 
مانند بهداشت جهانی یا سی.دی. سی نامی برای آن 
انتخاب نش��ده، از طریق تنفس و تماس هم منتقل 
می شود و همین امر کنترل آن را دشوار کرده است. 
این ویروس، بیماری سندرم زجر تنفسی حاد را در 
فرد مبتا ایجاد می کن��د، یک بیماری خطرناک و 
نارسایی دستگاه تنفسی است که با گسترش سریع 
التهاب و عفونت در ریه ها شروع می شود. در ادامه، 
به دلیل پر شدن کیسه های هوایی ُشش ها از مایع 
میان بافتی، اکس��یژن کافی به فرد نمی رس��د و در 
صورت عدم رس��یدگی به موقع بیمار با خطر مرگ 

مواجه خواهد بود. مهر 

اخبار

تصمیم بزرگی برای تحریم های بین المللی ایران خواهیم گرفت
وزی��ر امور خارجه آمریکا ب��ا مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، به تش��ریح 
مواض��ع دولت کش��ورش درباره برخ��ی موضوعات پیرامون ای��ران از جمله 

تحریم تسلیحاتی و معافیت  تحریم های هسته ای ایران بیان کرد.
مای��ک پمپئو گفت که دولت آمریکا با اقداماتی چندجانبه در تاش اس��ت 

ک��ه مان��ع از آن چه وی پیش روی ایران در خاورمیانه می خواند، ش��ود که از 
جمله این اقدامات آن در سازمان ملل در راستای اطمینان حاصل کردن از بازگشت 

تحریم های جهانی  است که ضربه نهایی را به توافق هسته ای وارد خواهد آورد.
در حال��ی ک��ه این تاش با چالش هایی مواجه بوده اس��ت، دول��ت آمریکا هنوز در 
مسیر دست یابی به اتحادی جهانی  که به برنامه هسته ای ایران پایان داده و موجب 
جلوگیری از پیش رفت ایران در سلطه به منطقه شود، ثابت قدم است. گفتنی است؛ 

تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال کرده است. تسنیم 

تبعات تشدید بحران در منطقه، متوجه دولت های اروپایی است
کارش��ناس مسائل اروپا گفت: سفر وزرای خارجه اتریش و هلند به تهران به 

منظور جلوگیری از افزایش بحران در غرب آسیا است.
مرتضی مکی با اش��اره به سفر وزرای امور خارجه هلند و اتریش به ایران با 
محوریت تنش زدایی از منطقه، گفت: غرب آس��یا و بویژه مناس��بات ایران 

با کش��ورهای غربی و آمریکا، در یکی از بحرانی ترین ش��رایط طی چند دهه 
گذش��ته قرار دارد. مکی با اش��اره به س��فر جوزپ بورل به ایران گفت: جوزپ بورل 
مس��ول هماهنگ کننده سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در سفر خود به ایران عمدا 
اعام کرد که زمان بندی مکانیسم حل اختاف ماشه بلند مدت است؛ این موضوع 
نش��ان می ده��د که اروپایی ها ضمن آگاهی از ش��رایط بی ثبات و ن��ا امن حاکم بر 
منطقه خلیج فارس، تاش دارند با رایزنی ش��رایط سیاس��ی در منطقه را به ثبات 

نزدیک تر کنند.  باشگاه خبرنگاران 

حضور آمریکا در منطقه به گسترش تروریسم می انجامد
س��فیر جمهوری اس��امی ایران در عراق، در مراس��م روز ش��هید )سالگرد 
ش��هادت آیت اهلل س��ید محمد باقر حکیم( که در دانشگاه بغداد برگزار شد، 

حضور یافت.
ایرج مسجدی در این مراسم که با حضور مقامات، نمایندگان پارلمان، رهبران 

جریان های سیاس��ی، علما، برخی فرماندهان مح��ور مقاومت و جمعی از مردم 
عراق برگزار ش��د در سخنانی ضمن بزرگداشت یاد و راه شهید حکیم و نیز سرداران 
شهید، جنایت دولت آمریکا در ترور فرماندهان مقاومت را محکوم و تاکید کرد: حضور 
آمریکا در منطقه، نه تنها منجر به افزایش امنیت یا مبارزه با تروریسم نمی شود، بلکه 
عامل ناامنی اس��ت و به گسترش تروریس��م می انجامد  وی با اشاره به ظرفیت های 
بزرگ مادی، معنوی و انسانی عراق، اظهار کرد: این کشور در پرتو برخورداری از این 

ثروت ها، نیازی به دخالت آمریکا یا هیچ کشور دیگری ندارد.  مهر 

صدرالحسینی:

 براساس اسناد جمهوری اسالمی 
تلفات عین االسد بیش از آمار 

اعالمی آمریکاست
کارش��ناس مسائل بین الملل،با اش��اره به آمار جدید اعام 
ش��ده توس��ط آمریکایی  درمورد تلفات عین االسد تصریح 
کرد: جمهوری اس��امی اسناد غیرقابل انکاری دارد که در 

جریان این حمله هزینه وارد ش��ده به آمریکایی ها بیش از 
آنچیزی است که اعام می شود.

سیدرضا صدرالحسینی با بیان این که آمریکایی ها در تاش 
هس��تند که تعداد تلفاتش��ان در ارتباط ب��ا حمله ایران به 
پایگاه نظامی عین االس��د را به گونه ای مدیریت شده اعام 
کنند و در همین چارچوب هرچند وقت یکبار آمار جدیدی 
در ای��ن زمینه اعام می کنند، گفت: در مجموع آمار اعام 
ش��ده بیانگر این اس��ت که به آمریکایی ه��ا در جریان این 
حمله ضربه مهلکی وارد ش��ده است. این کارشناس مسائل 
بین المل��ل با اش��اره به در پی��ش بودن انتخابات ریاس��ت 

جمه��وری آمریکا، اظه��ار کرد: با توجه ب��ه این که رییس 
جمه��ور آمریکا فرمانده کل قوا در این کش��ور محس��وب 
می شود در حال حاضر اعام یک کشته نیز برای او هزینه بر 
اس��ت بنابراین س��عی می کنند آمار واقعی در این زمینه را 
انکار کنند. از دیگر سو این حمله و تلفات وارد شده بیانگر 

عدم توانمندی آمریکا در حفاظت از خودش است.
صدرالحس��ینی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر آمریکایی ها 
هزینه های سنگینی را از کشورهای مختلف به بهانه تامین 
امنیت آنها دریافت می کنند و اگر تعداد تلفات واقعی آمریکا 
در عین االسد مشخص شود این سوال در بین افکارعمومی 

دنیا به وجود می آید که آمریکایی ها در حالی که نمی توانند 
از خودشان محافظت کنند چگونه ادعا می کنند که از دیگر 
کش��ورها حمایت کنند. وی با تاکید ب��ر این که جمهوری 
اس��امی ایران اس��ناد قابل انکاری در دس��ترس دارد که 
هزینه انتقام در عین االس��د برای آمریکایی ها بسیار سخت 
ب��وده ولی آنها با توجه به ش��رایط داخلی آمریکا و منطقه 
این موضوع را کنترل می کنند، افزود: در ارتباط با موضوع 
تلف��ات آنها می گویند که س��ربازان آمریکایی ضربه مغزی 
شده اند تا بعد از آن راحت تر بتوانند تعداد کشته هایشان را 

بیان کنند.  رادیو گفت وگو 

اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه لبنان با اشاره 
ب��ه برگزاری انتخابات مختلف در ایران، از آن 
به عنوان س��ندی بر دموکراس��ی و آزادی یاد 
ک��رد و انتخابات را فرصتی برای اثبات قدرت 
ایرانی ها در پش��ت سر گذاش��تن چالش ها و 

مشکات دانست.
صادق نابلس��ی با اش��اره به برگزاری انتخابات 
پارلمانی در ایران گفت: با توجه به مش��ارکت 
مردمی در انتخابات مجلس ش��ورای اسامی 
باید گفت، این انتخابات یک انتخابات مردمی، 
ملی و حاکمیتی به شمار می آید و ایرانی ها در 
این مورد هم عقیده هس��تند که این انتخابات 
موجب تقویت وحدت داخلی می شود و مسیر 
دموکراس��ی  را قوت می بخش��د؛ مسیری که 
ملت ایران و رهبری آن از زمان پیروزی انقاب 

اسامی در سال 1970 در پیش گرفته اند.
وی اظهار داشت: بی تردید بسیاری از دشمنان 
ای��ران در خارج به شکس��ت ای��ن انتخابات و 
نارضایت��ی و اعتراض مردم به سیاس��ت های 
انقاب اسامی و رهبری ایران دل بسته اند تا 
دس��تور کار داخلی مشخصی را در این کشور 
به کرسی نش��انده و ملت را دچار دسته بندی 
کنن��د و در این راه از عناوین��ی مانند ضعف 
اقتص��ادی ای��ران و چالش ه��ای اجتماع��ی 

خطرناک استفاده می کنند.
نابلس��ی گفت: ع��اوه بر این، ای��ران امروز با 
چالش های منطقه ای روبه رو اس��ت که ناشی 
از کش��مکش موج��ود با آمری��کا و تأثیرهای 

حاصل از تحریم های اقتصادی است.
وی در ادامه اظهار داش��ت: با این توضیحات 
این چالش ه��ا برای خارج ب��ه مثابه روزنه ای 
برای تحق��ق برخی اهداف مورد نظر از جمله 

ایجاد دس��ته بندی و اعتراض ه��ای مردمی و 
نارضایت��ی از مس��ئوالن و رهبران اس��ت، اما 
اصولگرای��ان و اص��اح طلب��ان که به ش��کل 
یکپارچ��ه در انتخابات  مش��ارکت دارند، در 
خص��وص چگونگ��ی نجات ای��ران از وضعیت 
کنونی و روبه رو ش��دن  با چالش های داخلی 

و خارجی هم عقیده هستند.
این استاد دانش��گاه لبنان ادامه داد: بی تردید 
ام��روز ملت ایران در برابر یک مرحله تاریخی 
قرار دارند ک��ه در جریان آن ایرانی ها  تاش 
می کنند، یک بار دیگر ثابت کنند قادر هستند 
تمام مش��کات و بحران ها را پشت سربگذارد 
و بتوانند اوضاع خود را در راستای خدمت به 
حاکمیت و منافع داخلی س��رو سامان دهند 
و ع��اوه بر این امنیت واقع��ی را در مقابله با 

دشمنان در خارج تامین کنند.
وی در خص��وص ارزیابی برگ��زاری انتخابات 
ای��ران در منطق��ه ای که در آن کش��ورهایی  
مانند عربستان فاقد سیس��تم انتخاباتی بوده 
و همه امور در اختیار پادش��اه اس��ت و آزادی 
در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه که 
فاقد انتخابات هستند، گفت: از مسائل عجیب 
اینک��ه برخی کش��ورهای همس��ایه ب��ه ویژه 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس از استبداد 
در ای��ران و حکوم��ت دیکتات��وری صحب��ت 
می کنند، گویی تعداد انتخاباتی را که از سال 
1979 تاکنون برگزار ش��ده است، نمی بینند؛ 
انتخاباتی که در س��طح پارلمانی و شوراهای 

شهر برگزار شده است.
نابلس��ی در توضیح این مطل��ب افزود: همین 
مجموعه انتخابات مهر تأییدی بر دموکراس��ی 
در ایران است که در همسایگی کشورهایی در 
منطقه خلیج فارس قرار دارد که در آن مردم از 
هیچ گونه آزادی برخوردار نیستند و نمی توانند 
حاکمان خود را انتخاب کنند و هیچ انتخاباتی 
وجود ندارد ک��ه در آن برخی حقوق مردم در 
ارتباط با آزادی بی��ان و حق انتخاب تضمین 
ش��ود با این وجود این کشورها از ایران انتقاد 
می کنند. نابلسی با اشاره به اینکه این تاش ها 
در قالب ی��ک تبلیغات معروف انجام می گیرد 
که از س��ال 1979 تا امروز ادامه داشته است، 
گف��ت: این تبلیغات چیزی از واقعیت را تغییر 
نمی دهد. وی تأکید ک��رد: ایران امروز به دنیا 
ثابت کرده است که در آن انسان و آزادی رای 
دهندگان محترم هس��تند و فتواهای ش��رعی 
نیز در این خص��وص وجود دارد که نمونه آن 
اظهارات رهب��ری در خصوص لزوم حضور در 

انتخابات مجلس شورای اسامی است.
نابلس��ی اظهار داش��ت: همه می دانیم، تعداد 
رای دهندگان و میزان مشارکت در انتخابات 
در ایران با هیچ میزانی در دنیا قابل مقایس��ه 
نیس��ت، به این معنی که حتی در آمریکا نیز 
میزان مشارکت از ۴0 درصد فراتر نمی رود در 
حالی که در ایران این رقم بسیار باالتر است و 
این نشان می دهد، ملت ایران یک ملت پویا و 
آزاد است که در پای صندوق های رای حضور 

پیدا می کند تا گزینه های خود را تعیین کند؛ 
گزینه های��ی که همواره حامی سیاس��ت های 

داخلی و خارجی رهبری بوده اند.
وی در خصوص تاش همیشگی آمریکا برای 
تاثیرگ��ذاری بر نتایج انتخابات ایران از طریق 
رسانه های فارسی و یا عرب زبان خود و ایجاد 
شک در برگزاری سالم انتخابات و اینکه دلیل 
تاش آمریکا برای تضعیف انتخابات در ایران 
چیس��ت؟ پاسخ داد: روشن اس��ت که آمریکا 
از زمان پیروزی انقاب اس��امی دشمن ملت 
ایران و رهبری آن بوده است و این موضوعی 
اس��ت که برای تمام تحلیلگران و کارشناسان 
محرز ش��ده اس��ت و کامًا طبیعی است که 
آمری��کا در ص��دد ایجاد اخ��ال در انتخابات 
پارلمان��ی برآید و در انتخابات و مش��روعیت 
آن تردید ایجاد کند، زیرا آمریکا یک دش��من 
است و بر این اس��اس شاهدیم که در فواصل 
زمان��ی مختلف چگونه سیاس��ت تحریم ها را 

ترسیم می کند.
نابلس��ی ادامه داد: آمریکا اخیراً نیز مسئوالن 
هیئ��ت نظارت ب��ر انتخابات مجلس ش��ورای 
اسامی ایران را تحریم کرد، به این معنی که 
مسئوالن آمریکایی تحریم را بر موارد مشخص 
مانند اش��خاص و مسئوالن ایران اعمال کرده 
و در تاش برای این هس��تند که اینگونه القا 
کنند که بازی بر سر نتایج انتخابات در جریان 

است و این نقشه نظام  است.
وی تصری��ح کرد: آمریکا در تاش برای القای 

ای��ن موضوع اس��ت که در ایران دموکراس��ی 
وجود ن��دارد و ما باید ب��ه حمایت از مفاهیم 
دموکراسی برای ایرانی ها ادامه دهیم که این 
نش��ان دهنده ادامه موضع خصمانه آمریکا در 

قبال ملت ایران است.
نابلس��ی تأکید کرد: آمریکا نه به دنبال تحقق 
دموکراس��ی اس��ت و نه آزادی در ایران بلکه 
در صدد بازگرداندن ایران به دوران شاه است 
و در نظ��ر دارد ای��ران را به دوران وابس��تگی 
و تس��لیم بازگرداند؛ دورانی که آمریکا بتواند 
ثروت ه��ای ایرانی ها را به تاراج ببرد همانطور 
ک��ه در خصوص کش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس در جریان است، اما این هدف در مورد 
ای��ران تحقق نخواهد یافت، زی��را ایران آقای 
خود اس��ت و ملت ایران آزاد هس��تند و این 
مردم هس��تند که گزینه های خ��ود را تعیین 
می کنند از همین رو ب��ه تبلیغات خصمانه و 
مغرضانه که هدف از آن ایجاد حساس��یت در 

بین مردم است، گوش نمی دهند.
وی اف��زود: مردم ای��ران به تبلیغ��ات آمریکا 
برای نامش��روع جل��وه دادن اوضاع جاری در 
ایران و عملک��رد رهبران آن گوش نمی دهند 
و ای��ن چیزی اس��ت که در عملک��رد آمریکا 
ش��اهد بوده ایم  اما این اقدام��ات در واقعیت 
رویکردهای ملت ایران که ضد دولت های پی 

در پی آمریکا بوده است، تغییری نمی دهد.
نابلس��ی تصریح ک��رد: ملت ای��ران به خوبی 
می داند، هدف آمریکا از سیاست های خصمانه 
چیست و می داند آمریکا در تاش است ایران 
را بار دیگر تحت س��لطه خ��ود در آورد و این 
چیزی اس��ت که ایرانی ها به هیچ وجه اجازه 

تحقق آن را نخواهند داد. تسنیم 

گزارش

آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به تازگی از طرحی موسوم به 
معامل��ه ی قرن رونمای��ی کردند. طرحی ک��ه در آن بدون 
حض��ور هیچ یک از طرف های فلس��طینی برای س��رزمین 
فلس��طینیان تصمیم گیری شده اس��ت. اما حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بیش از دو دهه اس��ت که طرح اساسی جمهوری 
اس��امی را در تریبون ها و مجامع و کنفرانس های مختلف 

به اطاع عمومی دنیا رسانده اند.
البت��ه وزیرخارج��ه کش��ورمان پیش��تر در مصاحب��ه ای 
اظهارداش��ت: متأسفانه در طول سال های گذشته و به ویژه 
در چند س��ال اخیر، جه��ان عرب با رژیم صهیونیس��تی و 
آمری��کا نه تنها برخورد منفعانه ای داش��ته  اس��ت، بلکه با 
صهیونیس��ت ها علیه کش��ور اسامی فلس��طین هم پیمان 
ش��ده اند. این اقدام آن ها را در موضعی بس��یار ضعیف قرار 
داده اس��ت. ب��ر همین اس��اس آمریکایی ها ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که می توانند طرحشان را رونمایی کنند، اما چند 
سال قبل آمریکایی ها در چنین موقعیتی نبودند، چه برسد 
به این که راجع به تبدیل کل موضوع فلس��طین به موضوع 
معام��ات ملکی فکر هم بکنند و هم��ه ی آمال و آرزوها و 
حقوق اولیه ی مردم فلسطین را فدای پروژه ی ساخت وساز 
خود بکنند. براساس ذهنیات و گفته های ترامپ و کوشنر، 
آن ه��ا به حقوق کس��ی کار ندارند و این طرح را یک پروژه 
می دانن��د و به این نتیجه رس��یدند که واقعاً  جهان عرب به 
حدی از ذلّت رس��یده که می توانند چنین موضوع سخیفی 

را به عنوان حقوق مردم فلسطین مطرح کنند.
به گفته ظریف؛ موضع گیری های بعضی از سران وابسته ی 
کش��ورهای عربی که امروزه به  دلیل مش��کات کشورهای 
ب��زرگ عربی به س��ردمداران جهان عرب تبدیل ش��ده اند، 
موضع گی��ری مردم عرب نیس��ت، اما اتف��اق مهمی که در 
اینج��ا افتاده، این اس��ت که رژیم های وابس��ته ی عربی در 
طول سال های گذشته سعی کردند تا جمهوری اسامی را 

به عنوان یک خطر دروغین به مردمشان ارائه کنند.
ول��ی این اتفاق نش��ان داد خطری که جه��ان عرب با آن 

مواجه  اس��ت، همین اربابان سران کشورهای عرب هستند 
که همه ی آمال و حقوق مردم فلسطین را به یک باره نقض 
می کنند و حتی این ها ج��رأت برخورد کردن هم ندارند و 
به  ج��ای اینکه موضعی در حمایت از فلس��طین بگیرند، از 
تاش های آقای ترامپ هم تش��کر می کنن��د. در واقع این 
پیامی به جهان عرب اس��ت که با این سیاست ها نمی شود 
راه  ح��ل فلس��طین را دنبال ک��رد و بای��د برگردند و خطر 
صهیونی��زم را که جهان اس��ام را تهدی��د می کند و خطر 
کس��انی  که در برابر صهیونیزم سیاست ذلت بار همراهی و 

همسویی با رژیم  صهیونیستی را دنبال کنند.
طرح��ی که رهبر معظ��م انقاب در س��ال های قبل آن را 
به  عنوان طرح جمهوری اسامی برای فلسطین مطرح کردند 
و طرح طبیعی هم هس��ت، مگر در آفریقای جنوبی که این 
طرح اجرا ش��د و آپارتاید کنار گذاشته شد، سفیدپوست ها 
قتل  عام شدند؟ چرا به  دروغ می خواهند این تصور را ایجاد 
کنند که این طرح به  معنی قتل عام یهودیان است؟ حضرت 
آقا بارها فرموده اند که ما با مردم یهودی هیچ کاری نداریم 
و مردم یهودی که در فلسطین زندگی کرده اند، این حق را 
دارند که در فلس��طین باشند، ولی نمی توانند برای دیگران 
تعیین سرنوش��ت کنند. بلکه همه ی فلس��طینی ها باید در 

تعیین سرنوشت شان نقش داشته باشند.
جمهوری اس��امی همواره در کنار مقاومت مردم فلسطین 
و مقاومت کش��ورهای مس��لمانی که اراضی ش��ان توس��ط 
رژیم  صهیونیستی اشغال شده، از جمله لبنان، سوریه و دیگر 
کش��ورهای عربی بوده است. شهید س��لیمانی درواقع نماد 
همراهی و همیاری مردم ایران با مردم منطقه است. شهید 
س��لیمانی کس��ی بود که نه تنها در برابر رژیم صهیونیستی، 
بلکه در برابر کل افراط گرای��ی و تروریزم مقاومت می کرد. 
ایشان در کنار مردم مقاوم عراق، سوریه، لبنان و فلسطین 
بود. می توان گفت شهید سلیمانی نه تنها قهرمان مقاومت، 
بلکه قهرمان مبارزه با تروریزم و قهرمان صلح بود.در همین 
رابطه؛ جعفرقناد باشی با اشاره به جزییات طرح پیشنهادی 

ایران در مورد مسئله فلسطین اظهار کرد: طرحی که رهبر 
معظم انق��اب نزدیک به دودهه پیش در س��خنرانی ها ی 
خود ارائه کردند بسیار منطقی، همه جانبه و فراگیر است.

او ادامه داد: این طرح  منطبق با موازین بین المللی بوده و 
تمام مسائلی که حقوق بین الملل از آن صحبت می کند را 
شامل می شود. پیشنهاد برگزاری همه پرسی در فلسطین 
به این منظور مطرح شد که حکومتی متشکل از مسلمان، 
یهودی ها و مس��یحیان همچنین آوارگان در آن ش��رکت 
کنند و س��اختار سیاس��ی متناسب با خواس��ت اکثریت را 
در این س��رزمین حاکم کنند. این درحالی اس��ت که  طی 
سالیان  متمادی صهیونیست ها به زور و سرکوب یا جنگ و 
انواع ارعاب فلسطینی ها را از سرزمین های خود رانده اند.

قنادباش��ی تصری��ح کرد: طی چهار دهه گذش��ته ش��اهد 
بودیم که صهیونیس��ت ها تحت عنوان ش��هرک س��ازی، 
س��رزمین های فلسطینی را اشغال کرده و آنها را به مناطق 
دیگر راندند. در کرانه باختری هم با ایجاد دیوار از استقرار 

مردم ممانع��ت کردند که این اقدام هم طبق قطعنامه های 
سازمان ملل غیر قانونی تلقی می شود. این طرح به صورت 
مدون  مرحله بندی تهیه و تدوین ش��ده و جزء اسناد بین 

المللی در سازمان ملل است.
او با اشاره به اجرایی نشدن طرح پیشنهادی ایران خاطر نشان 
کرد: رژیم صهیونیستی از ابتدا بنا را بر غصب سرزمین های 
فلس��طینی گذاش��ته است.صهیونیس��ت ها براساس ادعای 
دروغ خود را مالک س��رزمین فلس��طین می دانن��د. آنها با 
برگزاری انتخابات در این کشور نیستندچون بر خاف رویه 
اشغالگرانه صهیونیست ها است. در جهت مقابله با اقدامات 
اس��رائیل ایران طرح برگزاری یک همه پرسی از تمام مردم 
فلس��طینیّ االصل را مطرح کرد اما پس از شاهد ارائه  طرح 

معامله قرن از سوی آمریکا بودیم.
کارش��ناس مسائل غرب آس��یا ادامه داد: اسرائیلی ها تحت 
عنوان ش��هرک س��ازی در اطراف بیت المق��دس در حال 

مصادره زمین های فلسطینی ها هستند.
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طرح ایران برای حل مسئله فلسطین منطبق با موازین بین المللی است
کارشناس مسائل منطقه: 

استاد دانشگاه لبنان:

انتخابات ایران، نمایش قدرت و تقویت وحدت ملی است


