
نامه غریب آبادی به یک مقام در 
سازمان ملل 

نماینده ایران در سازمان  ملل در وین در نامه ای به 
مدی��ر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر این 
سازمان با اشاره به کشف ۹۵۰ تن انواع مواد مخدر 
در س��ال ۹۸، علیرغم تحریم های آمریکا، خواستار 

حمایت این سازمان از اقدامات ایران شد.
کاظم غریب آبادی با ارسال نامه ای به مدیر اجرایی 
دفتر مقابل��ه با جرم و مواد مخدر س��ازمان ملل و 
س��فرای مقیم در وین با اش��اره ب��ه اقدامات موثر، 
جامع و بی وقفه جمهوری اس��امی در امر مبارزه 
با مواد مخدر و رس��یدن به رکورد کشف ۹۵۰ تن 
ان��واع مختلف مواد مخدر در س��ال ۱۳۹۸ علیرغم 
تحریم ه��ای یکجانب��ه و غیرقانون��ی آمریکا و عدم 
برخورداری از همکاری های بین المللی، از س��ازمان 
مل��ل و دولت های عضو خواس��ت تا به مس��ئولیت 
مش��ترک خود در شناسایی این اقدامات و حمایت 

از فعالیت های ایران، عمل کنند.
براس��اس این نامه، کش��فیات مواد مخدر در سال 
۱۳۹۸، بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش 

داشته است.  ایسنا 

زیر سوال رفتن یک نهاد 
اطالعاتی آمریکا 

ی��ک نهاد اطاعاتی در آمری��کا ادعای وزیر خارجه 
این کش��ور درباره مانع تراش��ی ایران در روند صلح 
افغانس��تان را زیر سوال برده است. در گزارشی که 
دفتر سربازرسی کل آمریکا درباره عملیات موسوم 
ب��ه نگهب��ان آزادی به کنگره ارس��ال کرده تصریح 
ش��ده ایران برنامه ای برای مخالف��ت فعال با روند 

صلح در افغانستان ندارد. 
این اعتراف، با جمع بن��دی آژانس اطاعات دفاعی 
آمری��کا که گفته بود تهران قص��د مخالفت فعال با 
مذاک��رات جاری درباره افغانس��تان ندارد همخوان 
است. آژانس اطاعات دفاعی آمریکا ضمن تصریح 
بر اینکه وزارت خارجه ایران گفته آمریکا از جایگاه  
هی��چ جایگاه قانونی برای تعیین آینده افغانس��تان 
برخوردار نیست گفته که این بیانیه به معنای قصد 

ایران برای دخالت در روند صلح نیست.  ایرنا 

ابتکار ایران بهترین پیشنهاد برای 
حل موضوع فلسطین است

سفیر ایران در مسکو ابتکار ایران برای حل موضوع 
فلس��طین که از س��وی رهبر معظم انقاب مطرح 
شده اس��ت را بهترین و دموکراتیک ترین پیشنهاد 
در ای��ن زمینه خواند. کاظ��م جالی طی اظهاراتی 
عنوان کرد: مسئله فلسطین از جهات مختلف دارای 
اهمیت است. مسئله اول از بعد اینکه یک ملتی در 
سرزمین خود زندگی می کرد، ولی مورد اشغالگری 

و بعد شکنجه، کشتار و طرد قرار گرفت.
وی افزود: مسئله دوم تمدن بشری و خصوصا تمدن 
در عرصه ادیان ابراهیمی اس��ت ک��ه در مکانی که 
همه نش��انه های ادیان الهی و ابراهیمی وجود دارد، 
ای��ن مکان مورد تعرض گروهی قرار گرفته اس��ت. 
بس��یاری از پیامبران بزرگ الهی در این منطقه به 
پیامبری مبعوث ش��دند و بس��یاری از اماکن ادیان 
ابراهیمی در این مکان س��اخته شده است. مکانی 
متعلق به مسیحی ها، یهودی ها و مسلمانان. فاجعه 
آمیز اینکه رژیمی چندین س��ال است همه تاش 
خ��ود را ب��ه کار می گیرد که نش��انه های مربوط به 
س��ایر ادیان الهی از جمله مسیحیت و اسام را در 
این منطقه از بین ببرد. سفیر ایران در مسکو اضافه 
کرد: مس��ئله سوم این اس��ت که علیرغم اینکه در 
۷۰ س��ال خیلی ها تاش کردن��د ابتکاراتی به کار 
ببرن��د که از آن مس��یر به صلح و آرامش برس��ند، 
آن س��خن بزرگ امام به اثبات رس��ید ک��ه با این 
رژیم صهیونیس��تی نمی توان به صل��ح و آرامش و 
عدالت دس��ت یاف��ت. کاظم جالی گ��ذری کوتاه 
ب��ه این تاریخ ۷۰ س��ال پرداخت و ادام��ه داد: در 
مقط��ع اول دولت ه��ای عربی آمدن��د و به رهبری 
دولت مص��ر تاش کردن��د با رژیم صهیونیس��تی 
بجنگند. چهر  ه های ناسیونالیست عربی مثل جمال 
عبدالناصر پیش��تاز مب��ارزه با رژیم صهیونیس��تی 
ش��دند. اما متاس��فانه این روند مب��ارزات در کمپ 
دیوی��د و با امضای پیم��ان کمپ دیوید عما پایان 
یافت. این دیپلمات ایران��ی گفت: عما دولت های 
عربی از صحنه جدی مبارزه با رژیم صهیونیس��تی 
خارج ش��دند. البته تاش کردند ظاهر و پرس��تیژ 
خود را حفظ و بیانیه و قطعنامه و تش��کیل جلسه 
بدهند، ولی سخن گفتن درباره مردم فلسطین هیچ 
ثمره ای به بار نیاورد و روز به روز مس��ئله فلسطین 

پیچیده تر شد.  صداوسیما 

اخبار گزارش

صدرالحس��ینی درتحلیل فرمایش های مقام معظم رهبری 
مبنی بر این نکته تاکید کردند؛ تنها راه حل مشکل فلسطین 
این اس��ت که همه فلسطینیان که در داخل سرزمین های 
اش��غالی و اردوگاه ها زندگی می کنند و فلس��طینی اسیر 
شناخته می شوند از هر دین، مذهب و قومیتی باشند با رأی 
خود در یک همه پرس��ی آزاد سرنوشت سیاسی خویش را 
مشخص کنند و این راه تنها راه حل مشکل فلسطین است. 
رهبر معظم انقاب ولی امر مسلمین به مناسبت روز جهانی 
قدس به صورت زنده با امت اس��ام س��خن گفتند ایشان با 
اشاره به اینکه وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده  سخت تر 
خواهد ش��د، تأکید کردند: ویروس صهیونیس��ت ریشه کن 
می ش��ود. دکتر سیدرضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری و 
تاثیر آن در آینده نابودی رژیم غاصب صهیونیستی گفت: با 
توجه به کرونایی شدن فضای جهان و عدم امکان برگزاری 

راهپیمایی باش��کوه و با عظمت روز قدس، امس��ال اتفاقات 
ویژه ای که در مجموع ش��گفتی س��از شده اس��ت توانسته 
در فضای مجازی جایگزین مناس��بی ب��رای راهپمایی ها و 
تجمعات بزرگ که در س��ال گذش��ته در ص��د نقطه جهان 

انجام شد باشند. 
وی اف��زود: رهب��ر معظم انقاب اس��امی امس��ال در یک 
سخنرانی بسیار راهبردی برای امت اسام و آزادگان جهان 
که از ش��بکه های متعدد تلویزیونی و سایت های اینترنتی 
و در فضای مجازی بطور مس��تقیم برای عاقه مندان در ۵ 
قاره پخش می ش��د ۷ راهبرد مهم در خصوص فلس��طین و 
آین��ده مقاومت و همچنین چگونگی برخورد با رژیم غاصب 

صهیونیستی بیان نمودند.
صدرالحسینی بیان داشت: مقام معظم رهبری امت اسامی 
را به وحدت و یکپارچگی و حمایت بیش از پیش از مقاومت 
برای رسیدن به اهداف بزرگ که همان آزادی سرزمین های 
اسامی از دس��ت این غاصبان می باشد دعوت نمودند و در 
این راهبردهای مهم، ب��ه نکاتی همچون افزایش بصیرت و 
دشمن شناسی و توجه به اینکه انتفاضه فلسطین از  سنگ 

شروع شد و در مس��یر رشد و تعالی خود به توازن وحشت 
رسید و درحال حاضر دس��ت مقاومت درفلسطین و لبنان 

برتر از غاصبان صهیونیسم می باشد پرداختند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه رهبرمعظم انقاب دربخش��ی از بیانات 
خود به شکس��ت حتمی معامله نافرجام قرن اش��اره نموده 
و ب��ا تاکید بر این مس��اله که همه طرح های نظام س��لطه 
در طول ۷۰ س��ال گذش��ته که برای غصب سرزمین های 
اس��امی بوده و مشروعیت بخش��ی به این تجاوزات در این 
طرح ها پنهان شده بود اشاره نمودند و طرح معامله قرن را 
شکس��ت خورده و ناموفق ارزیابی کردند. کارشناس مسائل 
سیاست خارجی اظهارداشت: مقام معظم رهبری در بخش 
دیگ��ری از فرمایش خود به افزایش بصیرت وعدم غفلت به 
ترفنده��ای نظام س��لطه که در بعضی از موارد در پوش��ش 
نهادهای بین المللی مطرح می شود پرداخته و عدم اعتماد 
به طرح های نهادهای وابسته به نظام سلطه اشارات روشن 
و واضحی نمودند؛ ایش��ان در یکی از افشاگری های مدبرانه 
خود به خارج کردن توان مقاومت ازمنطقه نبرد اشاره نموده 
و اب��راز نمودند همه جنگ های نیابتی و تش��کیل جریانات 
تروریس��تی درمنطقه توس��ط نظام س��لطه ب��رای تضعیف 
توان جبهه مقاومت بوده و ب��ه منظور افزایش امنیت رژیم 
جعلی اسراییل میباش��د. وی گفت: معظم له تشکیل گروه 
تروریستی تکفیری داعش را که مورد حمایت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی بود ازهمین دس��ت خیانت های نظام سلطه 
برای تحلیل و کاس��تن از توان و ق��درت جبهه مقاومت بر 
ش��مردند. به بیان صدرالحسینی؛ یکی از موضوعات اساسی 
م��ورد اش��اره رهبر معظم انق��اب کمک ه��ای جمهوری 
اس��امی ایران به نهضت فلسطین بوده و به تداوم آن اشاره 
نمودند؛ درحقیقت در این فراز از فرمایش های رهبری تاکید 
برحمایت انقاب اس��امی از ابتدای پی��روزی تا زمانی که 
غصب س��رزمین های فلس��طینی به اتمام برسد در اختیار 
صاحب��ان واقعی آن قرار گی��رد انجام ش��د و این می تواند 
اس��توانه ای مس��تحکم  ب��رای تداوم مقاومت فلس��طین و 
مجاه��دان راه آزادی فلس��طین و قدس ش��ریف از چنگال 

خون آشام رژیم صهیونیستی محسوب گردد.
وی افزود: معظم له در فرازی دیگر از فرمایش دیروز خویش 
ب��ا تاکید بر این نکته که بعضی از افراد در قضیه فلس��طین 
رژیم منحوس صهیونیس��تی را "یک واقعیت" محسوب می 

نماین��د و ادع��ا می کنند باید با او کنار آم��د و با این رژیم 
س��ازش کرد اضافه می کنند که آیا باید با واقعیت ویروس 
کرون��ا و بیم��اری منحوس کرونا س��ازش نمود ی��ا از همه 

امکانات برای نابودی و اضاله آن استفاده کرد؟
وی معتقد است؛ رهبر امت اسامی اعتماد به قدرت خدا و 
بهره گیری از توان کشورهای اسامی را از دیگر مولفه های 

پیروزی مقاومت فلسطی بر شمردند. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: رهبرمعظم 
انقاب در یکی از بخش های فرمایش خود با این سوال که 
مس��ئول خون های ریخته شده در س��رزمین های اسامی 
چیس��ت و چرا نهادهای بین الملل��ی در مقابل جان باختن 
هزاران زن، کودک و مرد در س��رزمین های اس��امی هیچ 
واکنشی نشان نداده و با سکوت ننگین خویش مهر تاییدی 
بر این جنایات می زنند ادامه دادند که نباید به هیچ یک از 
قدرت های غربی و وابسته به آن اعتماد نمود چون آنان به 

دنبال فریب ملت ها می باشند.
وی گف��ت: دریکی دیگ��ر از فرمایش های ایش��ان تاکید بر 
توج��ه به توصیه های حضرت امام خمینی )ره( که فرموده 
بودند همه فریادها را باید بر سرآمریکا کشید اضافه نمودند 
که البته این فریادها باید بر س��ر آمریکای جنایتکار و رژیم 
غاصب صهیونستی کشیده شود؛ در یکی دیگر از راهبردهای 
معظم له تاکید بر وجوب یاری رساندن به مسلمین از هر راه 
ممکن و اینکه با دش��من وحشی به جز با اقتدار نمی توان 
سخن گفت و جوانان فلسطینی با شجاعت و غیرت خویش 
بای��د به آمادگی های خویش ادامه داده و دولت خودگردان 
نی��ز در این رابط��ه وظایف مهمی در کران��ه باختری دارند 
اشاره فرمودند. صدرالحسینی خاطرنشان کرد: رهبر معظم 
انقاب اس��امی در فراز نهایی سخنرانی خود در روز قدس 
س��ال ۹۹مجدداً به طرح فراگیر و جامع جمهوری اسامی 
ایران که از جانب معظم له حدود 2۰سال پیش مطرح شده 
بود تاکید نموده و تنها راه حل مشکل فلسطین را این طرح 
دانس��تند که همه فلس��طینیان که در داخل سرزمین های 
اش��غالی و اردوگاه ها زندگی می کنند و فلس��طینی اسیر 
شناخته می شوند از هر دین، مذهب و قومیتی باشند با رأی 
خویش در یک همه پرس��ی آزاد سرنوشت سیاسی خود را 
مشخص کنند؛ تاکید نموده و این راه را تنها راه حل مشکل 

فلسطین اعام نمودند. 

سخنگوی جنبش جهاد اسامی گفت: روز قدس توفیقی 
الهی برای امام خمینی)ره( بود که باعث شد ظرفیت های 

امت به سمت آزادی قدس هدایت شود.
داوود ش��هاب سخنگوی رس��می جنبش جهاد اسامی 
فلس��طین تاکید کرد، اعام و انتخ��اب آخرین جمعه از 
ماه مبارک رمضان به عن��وان روز جهانی قدس توفیقی 
الهی برای حضرت امام خمینی )ره( بود تا از این طریق 
ظرفیت های امت اس��امی به سمت سوی آزادی قدس 

شریف هدایت و هر سال به روز رسانی شود.
ش��هاب در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره تش��بیه رژیم 
صهیونیس��تی به ویروس عالم گی��ر و قاتل کرونا و نحوه 
خاصی از ویروس اس��رائیلی که فلس��طین را بلعیده و 
بیش از هفتاد س��ال است که در حال آسیب رساندن به 
ملت فلسطی است گفت :باید بگویم تعبیری که حضرت 
امام خمینی رحمت اهلل علیه برای رژیم اس��رائیل به کار 
بردند بس��یار صحیح تر و دقیق تر بود ، ایش��ان سال ها 
پیش رژیم اس��رائیل را غده سرطانی توصیف کردند که 
بای��د از بدن امت خارج ش��ود ، غده س��رطانی تهدیدی 
برای تمام جس��م جهان اسام اس��ت و پیشرفت آن در 
قلب مشرق اس��امی منجر به تجزیه ، تفرقه و تنش در 
آن می شود که موجبات تحقق اهداف دشمنان در فنای 

کامل جهان اسام را فراهم می کند.
اما در مقابل امروز بسیاری از همزیستی با ویروس کووید 
۱۹ سخن می گویند، پس این توصیف نمی تواند دقیق 
ت��ر از توصیف حضرت ام��ام)ره( بوده باش��د ، زیرا امام 
خمینی)ره( به شکل دقیقی بر ریشه کنی و خارج کردن 

این غده سرطانی از بدن جهان اسام تاکید کرده اند.
س��خنگوی جنب��ش جه��اد اس��امی فلس��طین درباره 
آخرین تحوالت نوار غزه در س��ایه مشکات اقتصادی ، 
اجتماعی و درمانی که شیوع ویروس کرونا هم بر شدت 
آن افزوده اس��ت گفت :نوار غزه سال هاست که بر روی 
آهنی گداخته از مش��کات زندگی می کند، اما مقاومت 
توانس��ت معادالت و توازن های بازدارندگی مهمی را به 
منصه ظهور در آورد. امروز دش��من صهیونیس��تی برای 

هر اق��دام خصمانه علیه ن��وار غزه باره��ا و بارها درباره 
پیامدهای آن محاس��به می کند زیرا به سادگی می داند 
غزه واکنش خود را به اقدامات تل آویو به تاخیر نخواهد 
انداخ��ت، باید بگوی��م امروز غزه خطرن��اک ترین جبهه 
تهدید کننده امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی محسوب 
می ش��ود. ش��هاب خاطر نش��ان کرد امروز غزه با وجود 
تمامی مشکات ، تحریم ها و محاصره سختی که از آن 
رنج می برد ، محاصره خود را در هم شکس��ته و بر تمام 
مشکات چیره می شود ، امروز بحمد اهلل غزه به یکی از 
مناطقی تبدیل شده است که توانسته در مقابله با کرونا 

هم پیروز شود و این هم از فضل خداوند است.
درب��اره بعد اجتماعی ه��م باید تاکید کنم که ش��رایط 
اجتماعی در نوار غزه در مقایسه با بسیاری از کشورهایی 
که ش��رایطی مش��ابه به نوار غزه دارند ، بی نظر اس��ت.
از توفی��ق خداوند اس��ت که تمام تاش های دش��منان 
در ایجاد گسس��ت اجتماعی و فتنه ه��ای داخلی هم با 
شکست روبرو ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد گروههای 
مقاومت هم توجه ویژه ای به حفظ س��امت و استحکام 
جبهه داخلی داشته زیرا آن را از عنصر سرنوشت سازی 

در مبارزه علیه دشمن صهیونیستی می دانیم.
داود ش��هاب درباره شرایط رژیم صهیونیستی آن هم در 
شرایطی که چند روز پیش روز نکبت و سالگرد تاسیس 
رژیم منحوس صهیونیس��تی را پش��ت سر گذاشتیم هم 
به تس��نیم گفت : رژیم صهیونیس��تی با بحران وجودی 
و عقده وحش��ت از فنا و از بین رفتن زندگی و دس��ت و 
پنج��ه نرم می کند و این کابوس این رژیم را به ش��دت 
تلخکام کرده اس��ت. وی افزود با وجود ژس��ت هایی که 
س��ران این رژیم در مقابل رس��انه ها به خود می گیرند 
آنها خوب می دانند که در چه تنگنایی گرفتار شده اند، 
تنگنایی که حتی موج س��ازش های ش��رم آور برخی از 

طرف های عربی هم نمی تواند از شدت آن بکاهد.
حتی رژیم صهیونیستی هم اعتمادی به مقاومت جریان 
سازش��کار ندارد و می داند ب��ا وزیدن باد حق و حقیقت 

این جریان سست از میان خواهد رفت.  تسنیم

س��خنرانی رهبر معظم انقاب اس��امی به مناسبت روز 
جهانی قدس بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی 
داشت. خبرگزاری رویترز بخشی از سخنان رهبر انقاب 
که رژیم صهیونیس��تی را »غده س��رطانی« خواندند به 
عنوان تیتر خود انتخاب کرد و نوش��ت رهبر عالی ایران 
از فلس��طینی ها خواست قیام خود علیه اسرائیل را ادامه 
دهند. این خبرگزاری نوش��ت رهبر ایران از اس��رائیل به 
عن��وان »غده ای س��رطانی« یاد بگیرد ک��ه باید تا زمان 

آزادسازی فلسطین به مقابله با آن پرداخت. 
روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست هم به نقل از رهبر 

انقاب نوشت: اسرائیل دوام نخواهد آورد.
خبرگ��زاری فرانس��ه هم نوش��ت رهبر عال��ی ایران در 
نخس��تین سخنرانی خود به مناس��بت روز قدس مبارزه 
برای آزادسازی فلسطین را وظیفه اسامی« توصیف کرد 
و از دولت های غرب��ی و متحدان عربی آن بابت حمایت 
از اس��رائیل انتقاد کرد.. خبرگزاری آسوش��یتدپرس هم 
نوشت رهبر عالی قدر ایران اسرائیل را یک »غده سرطانی 
توصیف کرد که بدون شک ریشه کن و نابود خواهد شد. 
ش��بکه خبری ای بی س��ی نیوز با پوشش س��خنان رهبر 
انقاب به این مس��ئله اش��اره کرد که س��خنان آیت اهلل 
خامنه ای در ش��رایطی مطرح ش��د که ای��ران برگزاری 

تجمعات به دلیل ویروس کرونا را ممنوع کرده است. 
ای بی س��ی نیوز نوش��ته رهبر انقاب بارها از عنوان غده 
سرطانی استفاده کرده و از دولت های غربی بابت تجهیز 

این رژیم به ساح انتقاد کرد.
اس��پوتنیک نیز گزارش داد مردم ایران و سراس��ر جهان 
در سالهای گذشته همزمان با روز قدس، راهپیمایی می 
کردند اما امسال به دلیل شیوع کرونا، این راهپیمایی ها 
لغو ش��د. روزنامه صهیونیس��تی تایمز اسرائیل هم با در 
گزارش��ی با عنوان "رهبر ایران در روز قدس، اسرائیل را 
ویروسی توصیف کرد که باید از بین برود"، بخش هایی 

از سخنرانی رهبر معظم انقاب را منتشر کرد
روزنامه فلس��طینی القدس در پایگاه اطاع رسانی خود 
لحظات��ی پیش بخش های��ی از س��خنرانی رهبر معظم  

انقاب اس��امی را منعکس و تاکید کرد آیت اهلل خامنه 
ای رهب��ر انقاب اس��امی ایران محصور کردن مس��ئله 
فلس��طین در محدود فلس��طینی آن را اشتباهی بزرگ 

توصیف کردند.
 الهدف س��ایت فلس��طینی نزدیک به جبهه خلق برای 
آزادی فلس��طین نیز با انعکاس بخش هایی از سخنرانی 
ولی امر مس��لمین نوش��ت : آیت اهلل خامنه ای مذاکره 
با ایاالت متحده و کش��ورهای غرب��ی را تجربه ای تلخ و 
شکس��ت خورده در رابطه با مس��ئله فلسطین توصیف و 
هدف از ایجاد رژیم صهیونیستی را ایجاد پایگاهی دائمی 
برای غرب در غرب آس��یا دانسته و تاکید کردند با ظهور 
مقاومت چالش ها در برابر رژیم صهیونیستی روز به روز 

سخت و دشوارتر شد.
این پایگاه اطاع رسانی فلسطینی در پایان گزارش خود 
توصیه پایانی رهبر انقاب اس��امی را  برای خوانندگان 
خ��ود منعکس کرد و ب��ه نقل از رهبر انقاب اس��امی 
نوشت : توصیه  اصلی من  ادامه مبارزه و ترتیب امور در 

سازمان های جهادی و همکاری فیما بین است.
فلس��طین الیوم دیگر پایگاه اطاع رسانی فلسطینی نیز 
با ترجمه کامل سخنرانی رهبر انقاب اسامی به نقل از 
ایشان نوشت : روز قدس طی چند دهه اخیر نقش فعالی 

داشته و در آینده نیز این نقش را حفظ خواهد کرد.
ملت ها از روز قدس به عنوان وظیفه اول استقبال کرده 
ش��بکه المیادین نیز با برجس��ته کردن س��خنان رهبر 
معظم انقاب اس��امی تحوالت ش��کل گرفته در صحنه 
مبارزه با رژیم صهیونیستی  با ویژگی قدرت گرفتن روز 
اف��زون جبهه مقاومت در مقابل ضعیف تر ش��دن جبهه 
اس��تکبار را  مورد توجه قرار داده و تیتر اس��رائیل تنها 
زب��ان زور رامی فهمد و حماس ، حزب اهلل و جهاد اتمام 
حج��ت کرده ان��د را برای گزارش خ��ود برگزید. در این 
حال عاوه بر ش��بکه المنار که به پوشش کامل سخنان 
رهبر انقاب اسامی پرداخت رسانه های مختلف لبنانی 
هم به انعکاس س��خنرانی ایش��ان در روز جهانی قدس 

پرداختند.  باشگاه خبرنگاران 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان
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این همه اسارت اروپا به دست البی صهیونیستی حیرت آور است
س��خنگوی وزارت خارجه ایران بابیان اینکه چرا اروپا از همه پرس��ی در 
فلس��طین به عنوان راه حل��ی پایدار واهمه دارد؟ عن��وان کرد: این همه 
اس��ارت اروپا به دست البی صهیونیس��تی حیرت آور است. سید عباس 
موسوی نوشت: این همه اسارت اروپا به دست البی صهیونیستی حیرت 

آور اس��ت. اروپا به لحاظ تاریخی ناکام در توقف نقض حقوق بین الملل از 
س��وی رژیم صهیونیستی )یعنی سرکوب فلس��طینی ها و الحاق سرزمین( به 

اسم امنیت اسرائیل بوده است. سخنگوی وزارت خارجه پرسید: چرا از همه پرسی 
در فلس��طین به عنوان راه حلی پایدار واهمه دارند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��امی ای��ران در پیامی با دولت و ملت پاکس��تان و خانواده قربانیان 
س��انحه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در این کشور که با جان 

باختن دهها شهروند پاکستانی منجر شد، ابراز همدردی کرد.  تسنیم   

کری خوانی دوباره دولت ترامپ علیه ایران
ی��ک مقام دولت آمریکا ب��ار دیگر درباره تمدید تحریم های تس��لیحاتی 
علیه ایران که در اکتبر سال جاری میادی منقضی می شود ُکری خوانی 
کرده است. کلی کرافت در نشستی گفت: ما مباحثات درباره تحریم های 
تس��لیحاتی را آغاز کرده ایم چون بسیار مهم اس��ت که این درک وجود 

داشته باشد که آنها از این تحریم ها پیروی نکرده اند و ما در مقاطع مختلف 
اثب��ات کرده ایم که آنه��ا به آن  پایبند نبوده اند. نماینده آمریکا در س��ازمان 

ملل گفت که کش��ورش رایزنی با س��ایر اعضای ش��ورای امنیت برای تمدید این 
تحریم ه��ا علیه ایران را آغاز کرده اس��ت. او همچنین گفت که آمریکا باید کارزار 
فشار حداکثری را علیه ایران، روسیه، چین و کوبا ادامه دهد. لوان جاگاریان" سفیر 
فدراس��یون روس��یه در تهران در تأکید کرد که تاش دولت آمریکا برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسامی بعید است که موفق شود.  تسنیم  

اسرائیل بزرگترین ناقض حقوق بشر است
وزیر امور خارجه کشورمان در توییت خود به مناسبت روز جهانی قدس، 
رژیم صهیونیس��تی را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی 
خواند. محمد جواد ظریف در توییتی به زبان عربی نوشت: روز قدس، 
روز احیای حق فلس��طینی اس��ت و )رژیم( اش��غالگر و شهرک سازی 

)صهیونیستی( رو به زوال هستند. اسرائیل بزرگترین ناقض حقوق بشر 
است ، تنها طرفی است که در منطقه ساح اتمی دارد و بزرگترین تهدید 

مزمن برای صلح و امنیت بین المللی اس��ت. توطئه نژادپرستانه معامله قرن ثابت 
کرد که واشنگتن ش��ریک متجاوز است و امیدی به آن نیست. راه حل، برگزاری 
همه پرسی است. محمدجواد ظریف دو روز پیش نیز در گفت وگویی عنوان کرد: 
ام��روز می بینید حتی در ایالت متحده، منافع رژیم صهیونیس��تی بر منافع خود 

آمریکا در بسیاری موارد غلبه می کند.  مهر 

ارزیابی بیانات رهبر معظم انقالب درباره نابودی رژیم کودک کش:

فلسطینیان با رای سرنوشت سیاسی خویش را مشخص خواهند کرد

سخنگوی جهاد اسالمی:

امام خمینی)ره( باعث شد ظرفیت های امت به 
سوی آزادی قدس هدایت شود

بازتاب گسترده سخنرانی روز قدس رهبر انقالب در 
رسانه های بین المللی


