
چراغ سبز آمریکا به کره جنوبی 
یک مقام دیپلماتیک در س��ئول به خبرگزاری کره 
جنوبی خبر داد که واشنگتن دیدگاه مثبتی نسبت 
ب��ه طرح کره ای ه��ا برای راه اندازی یک س��ازوکار 

تجارت بشردوستانه با ایران دارد.
این منبع همچنین اشاره کرد که سئول و واشنگتن 
پیرامون طرح توافق تجارت بشردوستانه کره جنوبی 
رایزنی های��ی داش��ته اند، اگرچ��ه مذاک��رات درباره 
جزئیات به دلیل شرایطی که برای مبارزه با بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ وجود دارد، به کندی پیش رفته 
اس��ت. بر اس��اس این گزارش، طرح یادشده کره از 
یک بان��ک ایرانی مانند بان��ک خاورمیانه که تحت 
تحریم های آمری��کا قرار ندارد اس��تفاده می کند تا 

تجارت بشردوستانه با ایران را مقدور سازد.
علیرغم تقاضای بین المللی برای کاهش یا تس��هیل 
تحریم ه��ای ایران، دولت آمریکا ب��ا ادعای این که 
ای��ن تحریم ها مانعی ب��رای تجارت بشردوس��تانه 
ب��ا ای��ران ایج��اد نمی کنن��د، تاکن��ون از عمل��ی 
 ک��ردن این درخواس��ت ها خودداری کرده اس��ت. 

 باشگاه خبرنگاران 

اخبار

سلیمانی شهید قدس است
مدی��ر ش��ورای مفتیان روس��یه )عال��ی ترین نهاد 
اس��امی این کش��ور( با بیان اینکه قدس در قلب 
هر مسلمانی زنده خواهد بود، اعام کرد که سردار 

حاج قاسم سلیمانی شهید قدس است.
نفیق اهلل آش��یروف با بیان این مطلب افزود: قدس 
وجدان همه مسلمانان و امت اسامی بر روی زمین 
است و هر فردی که غم و درد غصب این سرزمین 

را احساس نکند در حقیقت دیندار نیست.
وی افزود: امس��ال با توجه به شیوع گسترده کرونا 
در جهان و قوانین قرنطینه در کش��ورهای مختلف، 
ش��اید مسلمانان نتوانند تجمعات حمایتی همچون 
س��ال های گذش��ته در حمای��ت از مل��ت مظلوم 
فلس��طین برگزار کنند اما بیش��ک ق��دس در قلب 
هر مس��لمانی زنده است و مبارزه فلسطینیان ادامه 
خواهد یافت تا زمانی که صهیونیست ها از سرزمین 
مقدس اخراج ش��وند. مدیر شورای مفتیان روسیه 
ادامه داد: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و در 
پوشش معامله شکست خورده قرن به دنبال الحاق 
باقیمانده س��رزمین های فلس��طین است حال آنکه 

هیچ مسلمانی زیر بار این ننگ نخواهد رفت.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه چش��م امی��د مردم 
فلسطین امروز به مس��لمانان و کشورهای اسامی 
بوی��ژه جمهوری اس��امی ایران اس��ت، از س��ردار 
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی یاد کرد و گفت: این 
ژنرال ایرانی حقیقتا ش��هید قدس اس��ت و رهبران 
و مردم فلس��طین قدر ش��هدای بزرگ را می دانند 
و با ریخته ش��دن خون آنان تنها زمان رانده شدن 

صهیونیست ها نزدیک و نزدیکتر می شود.
روز جهانی قدس ابتکار امام خمینی)ره( به ش��مار 
م��ی رود که ب��ه یک جری��ان ضداس��تکباری علیه 
مستکبران و در صدر آنها رژیم صهیونیستی تبدیل 
ش��د. در این روز مس��لمانان جهان؛ ت��رور،  غصب 
سرزمین و ش��کنجه بی گناهان را در سرزمین های 
اش��غالی که به وس��یله رژیم صهیونیس��تی اعمال 
می ش��ود، محکوم می کنن��د و نابودی اس��تکبار و 

نابودی کفر را فریاد می زنند.
از نتای��ج و دس��تاوردهای روز ق��دس، می توان به 
بیداری اس��امی در جهان اش��اره ک��رد که امروزه 
جوام��ع مختلف را به حرکت واداش��ته اس��ت، به 
گون��ه ای که می توان ادعا داش��ت، پیام های انقاب 
اسامی از طرق مختلف و به صورت خاص در قالب 
راهپیمایی های روز قدس، بس��ترهای الزم را برای 
تح��ول در جوام��ع مختلف آماده ک��رده تا خیزش 
گسترده ملت های مسلمان علیه رژیم صهیونیستی 
و حامی��ان آن رژیم در بیداری اس��امی به نمایش 
گذاشته ش��ود. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه 
مب��ارک رمضان به عنوان روز قدس و دفاع از مردم 
فلس��طین مس��لمانان جهان نیز به تأسی از رهبر و 
امام امت اس��امی همه س��اله از این روز در اقصی 

نقاط جهان تجلیل و تکریم می کنند.
نص��رت اهلل لطف��ی قائ��م مقام ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اس��امی در خصوص مراس��م امسال روز 
قدس گفت: در س��ال جاری به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ناشی از این بیماری امکان 
برگزاری مراس��م شایس��ته و گس��ترده روز جهانی 
قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به صورت 
راهپیمایی سراسری در کش��ور مقدور نخواهد بود 
ولی به دلیل ضرورت زنده نگه داشتن این روز ویژه 

برنامه استثنایی خواهیم داشت.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در 
نشست خبری روز دوش��نبه خود با اشاره به احضار حافظ 
منافع آمری��کا به وزارت امور خارجه تصریح کرد: آمریکای 
ترام��پ در ح��ال برهم زدن نظم جهانی اس��ت و به دنبال 

آنارشیسم جهانی است.
س��ید عباس موسوی با اش��اره به روز قدس عنوان کرد: تا 
اش��غالگری، تجاوز، قساوت و جنایت صهیونیست ها هست، 
روز قدس گرامی داش��ته و بر حقوق مردم فلسطین تاکید 
خواهد ش��د. امسال با توجه به اتفاقات اخیر در جهان، روز 
ق��دس متفاوت تری را داریم و مق��ام معظم رهبری در این 

روز به صورت آناین سخنرانی خواهند کرد.
موسوی به اتفاقات اخیر در عراق و افغانستان و استقبال از 
این تحوالت پرداخت و گفت: اتفاقاتی در عراق و افغانستان 
رخ داد که بعد از مدت ها به ثبات سیاس��ی دس��ت یافتند. 
عراق به عنوان کش��ور همسایه برای ما اهمیت ویژه دارد و 
االن مجددا با دسیس��ه های آمریکا با گروه های تروریستی 
دس��ت و پنجه نرم می کند و لزوم وجود یک دولت فراگیر، 
قوی و مقتدر که مورد حمایت همه جریان ها باش��د حس 
می شد و دولت تشکیل ش��د و دولت کنونی مورد حمایت 

ایران است.
وی با اش��اره به تفاهم سیاسی در افغانستان که با مساعی 
ای��ران و گروه ها و ش��خصیت های مهم افغانس��تان رخداد، 
اظهار داش��ت: ایران اولین کش��وری بود ک��ه از این تفاهم 
اس��تقبال کرد و امیدوایرم این تح��ول طلیعه ای برای آغاز 
گفت وگوهای فراگیر در افغانستان و پا گرفتن گفت وگوهای 
بین االفغانی شود و شاهد کشوری توسعه یافته، امن، آباد و 

با ثبات در همسایگی شرقی خود باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان ایرانی در خارج 
از کشور گفت که کمتر از سه هزار نفر از ایرانیان در خارج 
از کش��ور به دلیل جرایم مختلف در زندان هستند و عمده 
آن جرایم مس��ائل مربوط به مواد مخدر و عبور غیرقانونی 
اس��ت و افزود: س��فارتخانه های ما از نزدی��ک با دولت های 
کش��ورهایی که ش��هروندان ایران��ی در آنه��ا زندانی اند در 
ارتباط هستند و به مناسبت های مختلف سعی شد که این 

زندانیان آزاد شوند.
موس��وی عنوان کرد: امیدواریم روزی برس��د هیچ زندانی 

ایرانی در خارج از کشور نباشد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره پناهجویان ایرانی در جزیره 
لسبوس یونان و اخبار منتشر شده در خصوص برخوردهای 
صورت گفت��ه با اتباع ایرانی از س��وی اتب��اع افغان گفت: 
متاس��فانه افرادی به خاطر توهم زندگی بهتر کش��ورهای 
مختل��ف از جمله ایران را ترک می کنند، ولی بعد از مدتی 
متوجه می شوند آنجا مدینه فاضله نیست و شرایط زندگی 
به شدت سخت و دشوار است و پشیمان می شوند. این افراد 
شرایط بدی در اردوگاه ها دارند و از کشورها و قومیت های 
مختلف در این اردوگاه ها هستند و امکان دارد هر اتفاقی از 

جمله جرم و جنایات و خشونت برای آنها بیفتد.
وی افزود: مورد اخیر در یونان را هم از طریق سفارت ایران 
در آت��ن پیگیری کردی��م و از مقامات یون��ان و پلیس آن 
کش��ور تکذیبیه رسمی دریافت کردیم که چنین اتفاقی به 
آن صورتی که مطرح شده رخ نداده است و مثل همه جاها 
در کمپ ه��ا اختافات و درگیری ها وجود دارد، ولی پلیس 

اینکه این اتفاقات س��ازمان یافته و یا آنچه در خبرها آمده 
انتقام گیری بوده است را تایید نکرد.

س��خنگوی وزارت خارجه یادآور ش��د: با این حال سفارت 
ای��ران پیگیر موضوع و با مقامات یونانی در تماس اس��ت و 

اگر نکته جدیدی را متوجه شویم اطاع رسانی می کنیم.
وی درباره بازگش��ت این افراد به کش��ور گف��ت: اگر مایل 
باشند. با میل خود رفتند و با میل خود می توانند باز گردند 

و همه چیز به اراده و میل آنها بستگی دارد.
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی درباره احضار سفیر سوئیس 
ب��ه وزارت خارجه و نامه ظری��ف و واکنش ایران به تهدید 
آمریکایی ه��ا گفت: تجارت آزاد بین کش��ورهای مس��تقل 
امری مش��روع اس��ت. آمریکای ترامپ در حال برهم زدن 

نظم جهانی است و به دنبال آنارشیسم جهانی است.
وی افزود: آنچ��ه آمریکایی ها درباره کش��تی های نفتکش 
م��ا عن��وان کردند غیرقانونی اس��ت و اگ��ر اقدامی صورت 
دهند با واکن��ش ایران مواجه می ش��وند. توصیه های الزم 
را ب��ه آمریکایی ها از طریق س��فیر س��وئیس ارائه کردیم و 
نامه ظریف به گوترش عواقب هرگونه اقدام را یادآور ش��د؛ 

امیدواریم دست به هیچ حماقتی در این زمینه نزنند.
موسوی درباره حادثه پیش آمده در مرز ایران و افغانستان 
گف��ت: ما پذی��رای میلیون ها نف��ر از عزیران افغانس��تانی 
هس��تیم ولی مایلی��م این رفت و آمدها ب��ه صورت قانونی 
باش��د. کسانی از خاءها سوءاستفاده می کنند و وظیفه هر 

کشوری حفاظت از مرزها و سرحدات خود است.
وی تصری��ح کرد: هیچ گزارش رس��می را نه��اد امنیتی و 
نظام��ی و مرزبانی ما تایید نکرده و معلوم نیس��ت اینها به 

چه طریقی جان باختند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود: چند روز پیش هیاتی 
از افغانس��تان وارد خ��اک ایران ش��دند و گفتگوهایی را با 

مرزبانی ما انجام دادند.
موسوی بار دیگر تاکید کرد که این اتفاق نه در خاک ایران 
و نه توس��ط عوامل ای��ران رخ داده و اف��زود: احتمال دارد 
هیاتی از ایران ظرف روزهای آینده به افغانستان سفر کند 

که محور گفتگوی آنها اتفاقات حوالی هریرود است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تاش های ایران برای 

برقراری صلح و ثبات در افغانستان گفت که ایران بر اساس 
سیاس��ت همس��ایگی خود تمایل دارد که یک همسایه با 
ثبات و رفاه داش��ته باش��د. برای ما مهم بود این کش��ور با 
ثبات باشد و چندین دور تاش و تماس و رفت و آمد انجام 
شد و س��فرهایی نماینده ایران به کابل داشت و الحمداهلل 
منتج به نتیجه خوب ش��د و نقش ایران در این زمینه مهم 
بوده و برای ما باعث افتخار است. وی افزود: ایران برخاف 
دیگ��ران ک��ه می خواهن��د از آب گل آلود ماه��ی بگیرند، 
افغانستان امن و با ثبات را اولویت اول خود قرار داده و این 
گام را طلیع��ه ای برای گفتگوهای بین االفغانی می دانیم تا 

صلح فراگیر در افغانستان شکل بگیرد.
موس��وی درب��اره طرح صل��ح کرونا گف��ت: صحبت کردن 
برای ما مهم نیس��ت. سابقه بدعهدی آمریکا را داریم. بعید 
می دانم ایران در سطح دولتی تماسی با آمریکا داشته باشد 

و این در دستور کار ایران نیست.
وی درباره اسدی، دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک 
گفت: از طریق س��فارت پیگیر وضعیت او هس��تیم. پرونده 
مراح��ل نهای��ی را طی می کند و وکا و س��فارت ما پیگیر 
موض��وع هس��تند و از هم��ه ابزارها اس��تفاده می کنیم که 

بی گناهی ایشان ثابت و آزاد شود.
موس��وی درباره اظه��ارات پامپئو درباره حض��ور ایران در 
س��وریه گفت: ما به دعوت دولت سوریه به عنوان مستشار 
برای مبارزه با تروریسم در سوریه حضور داریم و حضور ما 
ارتباطی با آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ندارد؛ تا زمانی که 
دولت و ملت س��وریه از ما درخواست کمک در زمینه های 

مختلف کنند ما در آنجا حضور داریم.
وی در پاس��خ به س��والی درباره کش��تی های ایرانی که به 
مقص��د ونزوئا در حال حرکتند، گفت: کش��تی های ایران 
حام��ل محموله های س��وخت به س��مت ونزوئ��ا در حال 
حرکت هس��تند و اینها رسما و قانونا تجارت مشروع انجام 
می دهند. اگر آمریکایی ها خوشش��ان نمی آید به خودشان 
مربوط است. امیدوارم آمریکایی ها دست به کار احمقانه ای 

نزنند چون قطعا با پاسخ ایران مواجه خواهند شد.
این دیپلمات ارشد در پاس��خ به سوالی درباره موضع اروپا 
درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران و اظهارات اخیر 

بورل گفت: ما مزاحم فکر کردن آنها نمی ش��ویم. ۲ س��ال 
است دارند فکر می کنند.

وی افزود: وضعیت برای همه از جمله اروپایی ها مش��خص 
اس��ت. کم��اکان منتقد بی عملی اروپا هس��تیم و مثبت یا 
منفی روی اروپا نمی توانیم حس��اب کنیم. کار خودمان را 
انج��ام می دهی��م و امیدواریم اروپایی ه��ا بجنبند. در حال 
حاضر زیر فش��ار یک قلدر قرار گرفته ان��د و جز حرف کار 
دیگ��ری صورت ندادند و هر همراهی با این قلدر دودش به 

چشم آنها خواهد رفت.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی گفت که ایران، 
س��وریه و ترکیه مکانیس��م خاص خود را در مورد س��وریه 
دارند. بحث هایی بود که برخی کشورها به روند اضافه شوند 
ولی در نهایت تصمیم گرفته ش��د همین سه کشور باشند. 
هر اقدام خیرخواهانه را منکر نمی شویم ولی معتقدیم روند 

آستانه کارساز است.
موس��وی درب��اره تصویب قان��ون مقابله با اقدام��ات رژیم 
صهیونیس��تی در مجلس گفت: همکاران ما در کمیسیون 
امنیت ملی حضور داش��تند و نقط��ه نظرات وزارت خارجه 
به آنها منتقل شد. قطعا وزارت خارجه اگر تبدیل به قانون  
ش��ود آن را اجرا می کند. سرنوشت مردم فلسطین و قدس 

شریف همواره اولویت وزارت خارجه بوده است.
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی در پاسخ به سوال خبرنگار 
ف��ارس درب��اره خبر منتش��ر ش��ده مبنی بر درخواس��ت 
محمدبن سلمان از الکاظمی برای میانجی گری بین تهران 
و ریاض عنوان کرد: مش��خصا چیزی دریافت نکردیم ولی 
آنچه ش��نیدیم خبرهای رس��انه ای بود که ایشان خواستار 

شده بود که قدری فضا بهتر شود.
وی اف��زود: قبا اع��ام کردیم ایران چه ب��ا میانجی و چه 
بی میانجی آماده گفتگو و رفع س��وءتفاهمات با عربس��تان 
س��عودی است. منطقه نیازمند اس��ت به این سمت برود و 
اگر به این س��مت بروند و تصمی��م بگیرند آغوش ایران باز 
اس��ت. موسوی بار دیگر درباره اتفاق رخ داده در مرز ایران 
و افغانس��تان گفت: عده ای به دنبال بهم زدن روابط خوب 
ایران و افغانستان بودند و هستند. ایران طبق قوانین آماده 

است اگر برای کسی سوءتفاهم وجود دارد رفع کند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه خب��ر منتش��ر ش��ده درب��اره 
تصمیم گی��ری ای��ران و روس��یه درب��اره آین��ده حکومت 
س��وریه گفت: روابط ما با س��وریه کاما نزدیک، دوستانه و 
اس��تراتژیک اس��ت و ما و دیگران در جایگاهی نیستیم که 
برای ملت س��وریه تصمیم بگیریم. نه ما و نه روسیه دنبال 

چنین هدفی نبوده ایم.
وی همچنی��ن گفت: آمریکایی ها اگر ادعا دارند اجازه دهند 
کانال س��وئیس فعال تر و منابع م��ا از جاهای مختلف وارد 
این کانال ش��ود. حق ماس��ت که این منابع مورد اس��تفاده 
قرار گیرند. س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوالی 
گفت: نمی دانم دولت کره جنوبی توانسته مجوزی از آمریکا 
دریافت کند یا نه؟ پول های ملت ایران در کره جنوبی هست 
و بهانه هایی مثل تحریم و ممانعت آمریکا برای ما قابل قبول 
نیس��ت و می خواهیم پولهای ما وارد کش��ور شود. موسوی 
همچنی��ن گفت که تاش ای��ران برای افزای��ش مراودات 
تجاری با کش��ورها در جریان اس��ت و امیدواریم آمریکا از 

ایجاد مانع در مسیر مناسبات تجارت آزاد دست بردارد.
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سرکنسول ایران در سلیمانیه ضمن تشریح هر آنچه در 
7۲ س��ال بر فلسطین گذشته اس��ت، اعام روز جهانی 
ق��دس از س��وی ام��ام )ره( را با هدف جل��ب حمایت و 
پشتیبانی همه مس��لمانان و آزادیخواهان جهان از ملت 

فلسطین برشمرد.
مهدی شوش��تری سرکنس��ول جمهوری اسامی ایران در 
سلیمانیه، در مقاله ای با عنوان » مروری بر واقعیت های 7۲ 
سال اشغال و تجاوز در سرزمین فلسطین« که به مناسبت 
روز جهانی قدس به رش��ته تحریر درآمد و در رس��انه های 
اقلیم کردستان عراق منتشر شد، با اشاره به اینکه منطقه 
خاورمیانه به عنوان خاس��تگاه ادیان توحیدی و س��رزمین 
مقدس فلس��طین و بیت المقدس به عن��وان قبله گاه اول 
مسلمین، 7۲ س��ال است شاهد تجاوز، اش��غال، کشتار و 
آوارگی یک ملت از س��رزمین آبا و اجدادی خویش و البته 
در مقابل 7۲ سال مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران 
و ایث��ار و از خودگذش��تگی برای تحق��ق آرمان های ملت 
بزرگ فلسطین است، می نویسد: 7۲ سال قبل و با حمایت 
قدرت های اس��تعماری جهان، رژیمی جعلی و نامشروع در 
قلب جهان اس��ام ایجاد شد. نسل امروز فلسطین، حامل 
آمال و آرزوهای یک ملت برای تحقق حقوق پایمال ش��ده 

خود در آزادی سرزمین آبا و اجدادی شان از اشغال، رسیدن 
به حق بدیهی و ش��ناخته شده تعیین سرنوشت و تشکیل 
دولت مس��تقل و یکپارچه خود به پایتختی قدس شریف 
است.  سرکنسول ایران در ادامه این مقاله، به واقعیت هایی 
از آنچه در این 7۲ سال بر منطقه و فلسطین رفته است، 
اشاره کرده، از جمله اشغال و بسط و گسترش تدریجی و 
مستمر آن و همچنین تروریسم نهادینه، سازمان یافته و 
دولتی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت های 
منطقه، تاش رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت های 
جدید بر صحنه منازعه از جمله مصادره مستمر زمین های 
فلس��طینی ها در کرانه باختری رود اردن و ش��هر قدس و 
ساخت ش��هرک های جدید در مناطق فلسطینی، ساخت 
دیوار حائل در کرانه باختری و ... و اخیرا ارائه طرح موسوم 
ب��ه »معامله قرن«، عدم پایبندی این رژیم به هیچ یک از 
توافقات امضا شده با فلسطینی ها، حمایت آشکار و پنهان 
و یکجانب��ه قدرت های بزرگ دنی��ا و در رأس آنها، ایاالت 
متحده آمریکا از رژیم صهیونیستی و سکوت و بی عملی 
نهادهای مس��ئول بین المللی و در نتیجه جری تر ش��دن 
رژیم صهیونیس��تی در ارتکاب جنای��ات خود علیه ملت 

فلسطین و ملت های منطقه. فارس 

 سرکنسول ایران در سلیمانیه:

 72 سال بر فلسطین چه گذشت؟
در جریان ش��یوع کرونا، آمریکا از اعمال فشار حداکثری 
خ��ود علیه ایران دس��ت برنداش��ت و با نادی��ده گرفتن 
مخالفت عمومی جامعه بین الملل، لجوجانه به تحریم های 

غیرقانونی علیه ایران ادامه داد.
در حالیکه سه ماه از گزارش اولین مورد ابتا به ویروس 
کرونا در ایران در تاریخ ۱۹ فوریه گذشته و گزارش های 
زی��ادی در این بازه زمانی درباره اپیدمی این ویروس در 
ایران منتش��ر شده است، برخی از رس��انه های غربی و 
عربی، ایران را در مقابله با کرونا به »س��ردرگمی« متهم 

کرده اند؛ اما باید دید که واقعیت چیست.
وب س��ایت آمریکای��ی »کانترپانچ« اخی��را در مقاله ای 
نوشته است که آمار نشان می دهد که عملکرد ایران در 
مبارزه با اپیدمی کرونا به مراتب از عملکرد کش��ورهای 
غربی از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا و 

اسپانیا بهتر بوده است.
می توان گفت که ایران کش��وری است که با سخت ترین 
شرایط در مقابله با کرونا روبرو بوده است. ایران در ابتدای 
ش��یوع کرونا از یک طرف با فقدان کیت های تشخیصی 
این ویروس و فقدان دارو و تجهیزات روبرو بود و از طرف 
دیگر، باید از خود در برابر سیاستمداران آمریکایی که از 

ویروس شرورتر هستند، محافظت می کرد.
در جریان ش��یوع کرونا، آمریکا از اعمال فشار حداکثری 
خ��ود علیه ایران دس��ت برنداش��ت و با نادی��ده گرفتن 
مخالف��ت عموم��ی جامعه بی��ن المل��ل از جمله چین، 
لجوجانه به تحریم های غیرقانونی علیه ایران ادامه داد و 
حتی مانع از اعطای تسهیات 5 میلیارد دالری صندوق 
بی��ن المللی پول به ایران ش��د؛ چنین اقدامی از س��وی 
کاخ سفید، نشان دهنده استفاده آمریکا از هژمونی علیه 
حقوق بشر است. با وجود این تاش های کاخ سفید علیه 
تهران بود که ایرانیان که با تحریم روبرو هستند، مجبور 
شدند به خود متکی شوند و امروزه شاهد این هستیم که 
ایران نه تنها در وهله اول توانس��ت سرعت اپیدمی کرونا 
را تثبیت کند، بلکه حتی صادرات تجهیزات ضد اپیدمی 

به بسیاری از کشورهای جهان را نیز آغاز کرده است.
س��خنگوی گمرک ایران اعام کرده است که کیت های 
تش��خیصی ویروس کرونا که ساخت ایران هستند ۲ روز 
پیش از ۱5 ماه مه، به آلمان رس��یده است؛ این محموله 
صادراتی ایران به آلمان شامل ۲00 کیت تشخیصی می 
ش��ود که هر کدام از آنها قابلیت تشخیص ویروس کرونا 

در ۱00 نفر را دارد. تسنیم 

وب سایت آمریکایی مطرج کرد 

برتری ایران در مهار کرونا در سایه تحریم های سنگین کاخ سفید

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 آمریکای ترامپ به  دنبال آنارشیسم جهانی است

واکنش سفیر روسیه در تهران به شایعات
س��فیر روس��یه در ایران، انتش��ار اخباری مبنی بر عدم رضایت مقامات 
مس��کو از رئیس جمهوری س��وریه را تکذیب کرده و یادآور شد: آینده 
س��وریه به مردم این کش��ور تعل��ق دارد و فقط آنها درباره کشورش��ان 
تصمیم گیری خواهند کرد. لوان جاگاریان گفت: همانطور که می دانید، 

برخی گمانه زنی ها در این باره دیده ش��ده که گویا روس��یه از بشار اسد 
ناراضی اس��ت. ولی این اظهارات شخصی اس��ت که منعکس کننده مواضع 

رسمی مقامات مسکو نیست. فدراسیون روسیه همچنان به حمایت خود از روند 
اوضاع سیاس��ی در سوریه و دولت مشروع این کشور ادامه خواهد داد. وی افزود: 
»من همچنی��ن می خواهم حمایت خود را از تاش کش��ورهای ضامن صلح در 
سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه: روسیه، ترکیه و ایران ابراز کنم، چرا که در 
س��ایه این تاش های سه جانبه، ما توانستیم درگیری های مسلحانه در سوریه را 

متوقف کنیم و مذاکرات بین طرف های متخاصم را آغاز کنیم. صداوسیما 

هراس از نفود ایران دلیل افزایش سفر مقامات کاخ سفید به منطقه 
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد 
س��فر پمپئو و دیگر مقامات امنیتی آمریکا ب��ه منطقه بدلیل هراس از 

کمرنگ شدن نقش این کشور در غرب آسیا است.
جلی��ل رحیمی جه��ان آبادی گفت: مقامات کاخ س��فید هم اکنون به 

س��مت انزوای بین الملل��ی گام برمی دارند از این رو نگرانی ش��دیدی 
برایشان ایجاد شده است. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 

ش��ورای اسامی اظهار کرد: سفر پمپئو و دیگر مقامات امنیتی آمریکا به منطقه 
بدلیل هراس از کمرنگ شدن نقش این کشور در غرب آسیا و همچنین نگرانی 
از آینده همپیمانانش��ان در منطقه اس��ت. این نماینده مردم در مجلس تصریح 
کرد: در واقع آمریکایی ها دریافته اند هزینه های زیادی در منطقه کرده اند اما 
در مقابل دس��تاورد خاصی به همراه نداشته اند؛ این مهم در حالیست که افکار 

عمومی منطقه نیز بر علیه آنها شکل گرفته است. خانه ملت 

پامپئو در برابر ایران شکست خورده است
س��خنگوی پیشین شورای امنیت ملی آمریکا می گوید تمام طرح های 

وزیر خارجه این کشور علیه ایران به شکست انجامیده است.
ند پرایس که سابقه عضویت در سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( 
را نی��ز در کارنام��ه خود دارد، در پیامی توئیتری در این باره نوش��ت: 

»طرح ه��ای او )پامپئ��و( از ایران و کره ش��مالی گرفته ت��ا دیگر جاها، 
شکس��ت محض بوده اس��ت. وی همچنین به اخراج بازرس استیو لینیک 

بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، که گفته می شود به توصیه پامپئو بوده، واکنش 
نش��ان داد. پرایس که دستیار ویژه رئیس جمهور سابق آمریکا بود، در واکنش به 
این برکناری، گفت: پامپئو به تغییر مسیر ایاالت متحده به سمت انزوای جهانی 

تاثیر داشته است.
این اظهارنظر در حالی صورت گرفته که مایک پامپئو از زمان آغاز به کار در مقام 
وزیر خارجه همواره حامی مواضع ضد ایرانی دونالد ترامپ بوده است. فارس 


