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گفت و گوي روز گزارش روز

جهان اسللام روزهاي نادر همصدايي را تجربه مي كند 
و بهانلله آن نيز زخم كهنلله قدس اسللت. 10 روز پس از 
آنكه دونالد ترامپ، رييس جمهللور غيرقابل پيش بيني 
اياالت متحده به وعده انتخاباتي خويش مبني بر انتقال 
سفارتخانه اياالت متحده از تل آويو به قدس و اعام اين 
شللهر به عنوان پايتخت رژيم صهيونيسللتي عمل كرد، 
سللران، وزراي خارجه و نمايندگان بيش از 50 كشللور 
اسللامي در تركيه دور هم جمع شللدند تا يكصدا اعام 
كنند كه قللدس خط قرمز ما اسللت. تصميم خطرناك، 
اقدامللي منجللر بلله بي ثباتي و خشللونت در سرتاسللر 
خاورميانه، معياري براي به تصوير كشيدن عدم بي طرفي 
اياالت متحده در مناقشلله صلح خاورميانه، تاشي براي 
تبديل بحران سياسي به بحران مذهبي و... عباراتي بود 
كه رهبران كشللورهاي متفاوت شللركت كننده در اين 
اجاس بر زبان راندند. پرشورترين و البته هيجاني ترين 
سللخنان را رجب طيب اردوغللان، رييس جمهور تركيه 
در جامه ميزبللان بر زبللان راند و محمود عبللاس، رهبر 
تشللكيات خودگردان فلسللطين نيز از برنامه هاي اين 
تشللكيات براي فللرداي مذاكرات صلح سللخن گفت. 
شاه كليد سللخنان محمود عباس در نشست استانبول 
پايان حضور امريكا به عنوان ميانجي و واسطه در مذاكرات 
صلح بود. محمود عباس در سللخنان خود تاكيد كرد كه 
امريكا ديگر نمي توانللد يك واسللطه در مذاكرات صلح 
فلسطين و اسراييل باشد و سازمان ملل متحد بايد جاي 
اين كشللور را در مذاكرات بگيرد. ايللن تصميم محمود 
عبللاس در حالي گرفته شللده كه در نيم قرن گذشللته، 
دولت هاي مختلف در اياالت متحده تاش كردند نقش 
ميانجي خود را در اين مناقشلله حفللظ كنند و چهره اي 
مانند ترامپ نيز در بدو ورود به كاخ سفيد اعام كرده بود 
كه به دنبال حل و فصل مناقشه و برقراري صلح است. با 
اين وجود اكنون مي توان گفت كلله ترامپ با تصميم به 
قول بنيامين نتانياهو تاريخي خود درباره قدس، امريكا 
را از نقش تاريخي اش در رايزني هاي صلح ميان اسراييل 
و فلسطين به حاشلليه راند. محمود عباس در سخنراني 
احساسللي اعام كرد كه مردم فلسللطين ديگر اياالت 
متحده را به عنوان واسللطه اي ميان خود و اسراييلي ها 
در مذاكللرات و گفت وگوهللاي صلح نمي پذيرنللد اما به 
قطعنامه هللاي بين المللي كه مبناي مذاكللرات صلح را 
گذاشته اسللت، پايبند مي مانند. محمود عباس تصميم 
ترامپ را برابر با جنايتي خواند كلله در زماني رخ داده كه 
فلسطيني ها مشغول گفت وگو با واشنگتن براي رقم زدن 
مذاكره اي بودند كه وي مذاكره قرن خواند. عباس در اين 
باره گفت: ما به جاي مذاكره قرن از امريكا سيلي خورديم 
و از اين پس جايي براي امريكا در پروسلله سياسي قايل 

نيستيم . 
اين سخنان محمود عباس را مي توان چرخشي جدي در 
مواضع و رويكرد وي نسبت به اياالت متحده دانست. وي 
سال ها به دليل اتكاي بسيار زياد به نيت خوش واشنگتن 
و نقش مثبت اين كشللور در مذاكللرات صلح خاورميانه 
در داخل فلسطين با انتقادهاي بسلليار زياد روبه رو شده 
بود. محمود عباس بافاصله پس از اعام تصميم ترامپ، 
تاكيد كرد كه اياالت متحده ديگر نمي تواند نقش ميانجي 
را در مذاكرات صلح بازي كند اما سخنان روز چهارشنبه 
وي در سازمان همكاري هاي اسامي از شدت بيشتري 
برخوردار بود و در حالي ايراد شد كه مخاطب هايي جهاني 

و البته مخاطب هايي در ميان كشورهاي اسامي داشت. 
عباس در سخنراني خود صرفا به بيان جمات احساسي 
بسنده نكرد و راهكارهايي را هم ارايه داد: مذاكرات صلح 
با تمام جزييات آن بايد به سللازمان ملل منتقل شللود. 
كشللورهايي كه به راهللكار دو دولتي اعتقللاد دارند بايد 
فلسطين را به عنوان يك كشللور به رسميت بشناسند و 
كشورهاي عربي و مسلللمان هم از شرق قدس حمايت 

مالي كنند. 
سللخنراني محمودعبللاس در سللازمان همكاري هاي 
اسللامي بيش از يك سللاعت طللول كشلليد و وي در 
اين سللخنراني چندبار از كشللورهاي اسللامي و ساير 
كشللورهايي كه با اسللراييل رابطه دارند خواسللت كه 
گام هاي اقتصادي و سياسللي عليه اسللراييل براي وادار 
كردن اين رژيم به احترام گذاشتن به قواعد بين المللي، 
پايان دادن به اشللغال سللرزمين هاي فلسطين از جمله 

شرق قدس را بردارند. 
در  واشنگتن پسللت  ماننللد  امريكايللي  رسللانه هاي 
گزارش هاي خود از استانبول تاكيد كردند كه جمع شدن 
نمايندگان بيش از 50 كشور اسللامي به فرصتي براي 
اعضاي جهان اسام بدل شد تا در اقدامي دسته جمعي 

مخالفت خود را با تصميم يك جانبه ترامپ اعام كنند. 
رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه كه انتقادها به 
ترامپ در اين باره را از پيش از اعام رسللمي تصميم وي 
آغاز كرده بود و اسراييل را دولتي تروريستي خوانده بود 
روز گذشته در سخناني بسلليار تند و تيز براي چندمين 

بار اعام كرد كه قدس خط قرمز ما اسللت و همچنين از 
كشورها خواست كه فلسللطين را به رسميت شناخته و 
شرق بيت المقدس را پايتخت اين كشور بخوانند. ملك 
عبداهلل، پادشللاه اردن نيز تصميم ترامللپ را تصميمي 
خطرناك خواند كلله آينللده مذاكرات صلللح را تهديد 
مي كند. مولود چاووش اغلو، وزيللر خارجه تركيه نيز در 
اظهاراتي در جلسه افتتاحيه تاكيد كرده بود كه تصميم 
امريكا در حقيقت گامي بللراي قانوني كردن تاش هاي 

اسراييل براي اشغال مداوم قدس اسللت. وي در اين باره 
گفته بود: آنها از كشللورها و جهان اسام مي خواهند كه 
ساكت باشللند اما ما هيچگاه ساكت نمي مانيم. تصميم 
امريكا هيچ اهميتي براي مللا ندارد. اين اقدام سللازمان 
همكاري هاي اسللامي در حالي صورت گرفت كه هفته 
گذشللته اتحاديه عرب در قاهره نيز در بيانيه اي از دونالد 
ترامپ خواسللت كه از تصميم خود بازگردد. البته بيانيه 
نهايي جلسه هفته گذشته در قاهره بيش از آنكه گام هاي 
جدي و عملي را براي اجرايي شللدن پيللش روي جهان 
اسام قرار دهد مملو از كلمات پرطمطراق و احساساتي 
بللود. در بيانيه اين نشسللت كلله در سللطح وزراي امور 
خارجه برگزار شده بود از شوراي امنيت خواسته شد كه 
قطعنامه اي را در نكوهش تصميم ترامپ صادر كند. البته 
ناگفته پيداست كه امريكا چنين قطعنامه اي را حتي در 
صورت طرح در صحن شوراي امنيت هم وتو خواهد كرد. 

غيبت معنادار پادشاه سعودي 
غيبت هاي برخي سران كشللورهاي اسامي در نشست 
روز گذشته سللازمان همكاري هاي اسللامي به چشم 
آمد. رييس جمهور ايران، رييس تشللكيات خودگردان 
فلسطين، رييس جمهوري آذربايجان، رييس جمهوري 
افغانستان، امير قطر و پادشاه اردن رهبراني بودند كه جدا 
از رجب طيب اردوغان در اين نشسللت حضور داشتند. 
با اين وجود كشللورهاي عربسللتان، بحرين و امارات يا 
در سطح بسلليار پايين شللركت كردند يا نماينده اي به 
اسللتانبول نفرسللتادند. ملك سلللمان پيش از آغاز اين 

نشسللت در فيلمي ويدئويي حسللاب خللود را از ديگر 
كشللورهاي اسللامي جدا و اقدام ترامپ در به رسميت 
شللناختن قدس به عنوان پايتخت اسللراييل را رد كرد. 
سعودي در حالي از شللركت در اين نشست سر باز زد كه 
به نظر مي رسد اين امتناع در نتيجه فشارهاي واشنگتن 
و تل آويو صورت گرفته اسللت. دولت ترامپ در چند ماه 
گذشته پشت رياض در تمامي ناكامي ها در پرونده هاي 
منطقه اي از يمللن تا لبنان را حفظ كرده اسللت و اكنون 

نوبت به محمد بن سلللمان،  وليعهد سعودي رسيده بود 
كه به متحد امريكايي خود در كاخ سفيد اداي دين كند. 
رسانه اي مانند بي بي سللي در مورد نشست روز گذشته 
نوشت: اراده محكمي براي تقبيح تصميم ترامپ درباره 
قدس در ميان كشللورهاي اسامي شللركت كننده در 
نشست روز چهارشللنبه در اسللتانبول وجود داشت. اما 
سوال اين اسللت كه اين بيش از 50 كشور شركت كننده 
چه اهرم اجرايي در اختيار دارند و تا كجا در ميدان عمل 
پشت سللر قدس مي ايسللتند؟برخي از اين كشورهاي 
اسامي متحدان يا دوستان نزديك امريكا در منطقه به 
حساب مي آيند. بسياري از اين كشللورها از اعزام هيات 
در سطح عالي به معناي حضور رييس دولت سر باز زده 
بودند و تنها وزراي خود را راهي اسللتانبول كرده بودند. 
اين حضور در سللطح پايين را مي توان نشانه اي دانست 
كه نبايد از اين اجاس انتظارهاي چنداني داشت. البته 
نكته اي كه دولت ها بايد توجه داشته باشند اين است كه 
افكار عمومي در كشللورهاي اسامي به شدت از تصميم 
ترامپ آشللفته هسللتند و اين اعتراض هاي خياباني در 
صورتي كه با اقدام هاي عملي از سوي دولت هاي اسامي 
پاسخ داده نشود مي تواند منطقه را گرفتار بي ثباتي هاي 

بيشتر كند. 
حسن روحاني، رييس جمهور در بخش هايي از سخنان 
خود نيز به شكافي كه در موضع گيري كشورهاي اسامي 
نسبت به اسراييل و سياست هاي خصمانه اش وجود دارد، 
اشاره كرد و گفت: آنچه بيش از هر چيز ديگري محرك و 
مشوق اين تصميم گيري بوده، تاش برخي براي ايجاد 
ارتباط با رژيم صهيونيستي و هماهنگي و همكاري با آن 
رژيم است كه به جاي مقابله با تهديدهاي صهيونيست ها، 
در همراهي با امريكا و رژيم صهيونيستي، نسخه هايي را 
براي آينده فلسطين تجويز مي كنند كه در صورت عملي 
شدن، صهيونيست ها براي هميشه بر فلسطين مسلط 

خواهند شد. 
همزمان بللا غيبت ملك سلللمان يا محمد بن سلللمان 
در نشسللت روز گذشته اسللتانبول، وزير اطاعات رژيم 
صهيونيسللتي در گفت وگو با يك رسللانه عربستاني از 
وليعهد سللعودي براي سللفر به تل آويو دعوت كرد. اين 
دعوت در حالي صورت گرفللت كه رياض و تل آويو رابطه 
ديپلماتيك با هم ندارند اما منابع بسللياري در چند ماه 
گذشللته از آغاز ارتباط هاي پنهان اين دو در كشورهاي 

ثالث خبر داده اند. 
قدس شرقي، پايتخت فلسطين است 

كشللورهاي عضو سللازمان همكاري اسللامي در بيانيه 
پاياني نشسللت اسللتانبول از جامعه جهاني خواسللتند 
تا بيت المقدس شللرقي را بلله عنوان پايتخت »كشللور 
فلسطين« به رسميت بشناسند. در اين بيانيه آمده است 
كه تصميم رييس جمهوري امريللكا درباره بيت المقدس 
نشللانه پايان نقللش اياالت متحللده در مذاكللرات صلح 
خاورميانلله اسللت. ايللن بيانيلله مي افزايد: مللا تصميم 
غيرمسووالنه، غيرقانوني و يكجانبه رييس جمهوري امريكا 
در به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت 
ادعايي اسللراييل را به شللدت محكوم مي كنيم. رهبران 
كشورهاي اسامي اقدام رييس جمهوري امريكا را موجب 
افزايش »افراطي گري و تروريسم« و تهديدي عليه صلح و 
امنيت بين الملل دانستند. در بخش ديگري از بيانيه آمده 
است كه تصميم امريكا »اشغالگران اسللراييل را به ادامه 
اشغالگري، آپارتايد و پاكسللازي قومي در سرزمين هاي 

فلسطيني در مرزهاي 1۹۶۷ تشويق مي كند.«

حسن روحاني: ايران آمادگي دارد براي دفاع از قدس   با كشورهاي اسالمي  بدون هيچ پيش شرطي همكاري كند

 القدس لنا

سارا معصومي 

برگزاري نشست سران سازمان همكاري اسالمي، 
با حضور رييس جمهور اسالمي ايران در استانبول، 
پيام�ي روش�ن از س�وي بزرگ تري�ن س�ازمان 
بين المللي جهان بعد از سازمان ملل متحد، براي 
مخالفت جهان اسالم با تصميم اخير دونالد ترامپ، 
رييس جمه�ور امري�كا در مورد پذي�رش قدس 
شريف به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي بود. 
محمود محمدي، س�فير پيش�ين ايران در تونس 
و الجزاير و سخنگوي پيش�ين وزارت امورخارجه 
معتقد است كه كشورهاي اس�المي بايد موضعي 
محكم و واحد در برابر اين تصميم بگيرند.مشروح 

اين گفت و گو را در زير مي خوانيد.

  اثر برگ�زاري اجالس اضط�راري ديروز س�ران 
كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسالمي در 

سرنوشت قدس و فلسطين چيست؟
هر نوع واكنش منفي عليه اين سياسللت جاري ترامپ 
مبني بر به رسللميت شناختن قدس شللريف به عنوان 
پايتخت رژيم اشغالگر صهيونيسللتي اتخاذ شود، گامي 
مثبت اسللت. محكم تريللن و تندترين واكنشللي كه در 
جهان اسام تاكنون ديده شده از سوي رييس جمهوري 
اسامي ايران بود. با اين حال واكنش و اظهارنظرهايي كه 
در اجاس ديروز بيان شللد نيز، نه تنها در جهت دفاع از 
حقوق ملت فلسللطين بود، بلكه در جهت شدت گرفتن 
بحران در كل خاورميانه بود. هدف ترامپ از چنين اقدامي 
چيزي جز شللدت بحران، درگيري ها و خشللونت ها در 
خاورميانه نبود. امريكا از بدو تشكيل رژيم صهيونيستي 
در سرزمين هاي فلسطيني به طرق مختلف چه از طريق 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد و چه خارج از اين شورا 
از اسللراييلي ها حمايت كرده اسللت. حتي طي دو دهه 
مذاكراتي كه روسللاي جمهور مختلف امريكا خودشان 
باني و مشللوق آن بودند، هيچگاه امريللكا بي طرف نبود 
و همواره از اسللراييل حمايت كرد. به نظر مي رسللد اين 
حركت ترامپ در جهت شعله ور كردن بحراني جديد در 
خاورميانه اسللت. چه نفعي كه امريكا و همپيمانانش از 
بحران و درگيري در خاورميانه مي برند و چه ضرري كه 
به كشورهاي منطقه وارد مي شود، كاما مشخص و قابل 
محاسبه اسللت. فكر مي كنم مواضع كشورهاي اسامي 
كه امروز شللوربختانه دچار تشللتت و پراكندگي است، 
اگر به سللمت يك نوع وحدت و همبستگي عليه مواضع 
امريكا و موضللع اخير ترامپ نرود، عما باعث شللعله ور 
شللدن يك بحران جديد در خاورميانه خواهد شد. اين 
بحران در اسللتمرار بحراني ايجاد خواهد شد كه با ايجاد 
مساله داعش براي منطقه به وجود آوردند. بنابراين چه 
مواضع محمود عبللاس، رييس تشللكيات خودگردان 
فلسطيني، چه رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه 
و چه رييس جمهور اسامي ايران، حسللن روحاني، هر 
چقدر شديدتر در برابر اين سياست موضع گيري كنند، 
نفع بيشللتري براي منطقه خواهد داشللت. اما مهم تر از 
اظهارنظر و سخنراني اين است كه بتوانند اتحاد و انسجام 
بيشتري ميان كشورهاي اسامي براي اتخاذ يك موضع 
واحد و اقدام عملي در برابر اين سياست انجام دهند. فقط 
سخنراني كافي نيست چرا كه تاكنون امريكا بدون توجه 
به سخنان و موضع گيري ها مسير خودش را دنبال كرده و 
از اين به بعد هم دنبال خواهد كرد، براي جلوگيري از اين 

مسير به مجموعه اي از گام هاي عملي نياز است. 
   آي�ا ام�كان ادام�ه گفت وگوه�اي مش�هور به 
»مذاكرات صلح خاورميانه« ميان فلس�طينيان و 

رژيم صهيونيست وجود خواهد داشت؟
تجربه گذشللته نشللان داد اسللراييلي ها تحت شللرايط 
مختلف به صورت تاكتيكي پشللت ميز مذاكره آمده اند، 
گاهي حتي حاضر شده اند عقب نشلليني هاي تاكتيكي 
هم انجام دهند، اما بافاصللله در هر فرصتي تغيير روش 
داده اند و به نحوي تازه پيشروي هاي خارج از عرف، قانون 
و توافقات حاصل شللده انجام داده اند. رژيم صهيونيستي 
حتي اگر مثل گذشللته پاي ميز مذاكره بنشيند و توافق 
كند، قابل اعتماد نيست. استراتژي رژيم صهيونيستي در 
اشغالگري تغيير نمي كند، شايد گاهي به اسم مذاكره مثا 
شهرك سازي را متوقف مي كند، اما بعد از مدتي با شدت و 
سرعت بيشتر تخريب منازل فلسطينيان و شهرك سازي 
غيرقانوني در سرزمين هاي فلسطيني را از سر مي گيرد. 
هر نوع توافقي با رژيم صهيونيستي بدون تضمين است 
و پايبند نبودن اين رژيم به توافقات، حقوق بشر و قوانين 
بين المللي در كنار ميل آنها به خشونت و جنايت همواره 
اثبات شده است. اين رژيم نه تنها به توافق هاي دو جانبه 
با فلسللطينيان بلكه به هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سللازمان ملل چه براي توقف خشونت هاي عليه 
مردم فلسللطين و چه براي احقاق حقوق فلسللطينيان 
توجه نكرده است. مسائلي كه در رابطه با فلسطين مطرح 
است دو راه بيشللتر ندارد، اول اين است كه جهان اسام 
به سللمت يك مواضع جمعي در جهت ثبللات و امنيت 
خاورميانه پيللش برود. چون هللر نوع بي ثباتللي در اين 
منطقه به نفع اسراييل، امريكا و برخي همپيمانان امريكا 
در منطقه اسللت. در هر صورت منابع انرژي سرشللاري 
در منطقه وجللود دارد، فقدان امنيت باعث مي شللود كه 
امريكايي ها اسلحه بيشتري بفروشند و انرژي ارزان تري 
بخرند و همزمان سلليطره خودشللان را گسترش دهند. 
بايد يك همبسللتگي جمعي براي ثبات و امنيت توسط 
كشورهاي اسللامي در منطقه حاصل شود. متاسفانه در 
شللرايط كنوني اتحاديه عرب، از ضعف فاحشي از زمينه 
اتحاد براي ثبات و امنيت منطقه رنللج مي برد، حتي اين 
اتحاديه توان توافق براي دفاع از سرزمين هاي عربي ندارد. 
سازمان همكاري هاي اسامي هم هرچند سران آن ديروز 
دور هم جمع شدند، اما جبهه گيري ها و مواضع متفاوتي 
دارند. نكته دوم اسللت كه همان طور كه تاريخ نشان داده 
اسللت، مبارزات حق طلبانه ملت فلسللطين، مبارزين و 
قهرمانان فلسطيني كه آرمان فلسطيني را طي سال هاي 
گذشته به جايي از سرزمين خودشان تسلط پيدا كرده اند، 
بايد بتوانند روند مبارزه خودشان را ادامه دهند و اتحاد و 
انسجام فلسللطيني را افزايش دهند. امروز بهترين زمان 
براي كسب حمايت جهاني از مقاومت فلسطيني است، 

به خصوص كه واكنش هاي زيادي از سللوي كشورهاي 
مختلف جهان به تصميم اخير ترامپ ابراز شللده است و 
حمايت بسياري از كشورهاي اسللامي هم وجود دارد و 
مي تواند اسراييل را به عقب نشيني وادار و امريكا را مجبور 
كند نقش بي طرفانه اي در پرونده فلسطين بر عهده بگيرد. 
نكته سوم اين اسللت كه طبق فصل هشتم منشور ملل 
متحد، سللازمان هاي منطقه اي حق حللل و فصل برخي 
مسائل خودشان را دارند. متاسفانه اتحاديه عرب به عنوان 
يك سازمان به رسميت شناخته شده تحت فصل هشتم 
منشور ملل متحد، درگير جنگ عربي-عربي شده است 
و اتحاد ميان كشورهاي عربي به دليل سياست هاي غلط 
عربستان سللعودي، در برابر كشللورهاي مختلف عربي 
از يمن و سللوريه گرفته تا قطر، حتي در بحرين و لبنان، 
باعث شللده تشللتت و اختافات در اتحاديه عربي شكل 
بگيرد. اين باعث شده اسللت كه اتحاديه عرب نتواند گام 
مثبتي در جهت حمايت از ملت عرب فلسطيني بردارد. 
چشم انداز اميدبخشللي غير از مبارزات ملت فلسطين و 
مقاومت فلسطيني قابل تصور نيست. كشورهاي اسامي 
پس از نشست سران همكاري هاي اسامي بايد دست كم 
براي حمايت از مقاومت، روابط خودشان را با امريكا كاهش 
دهند يا در بعد اقتصادي محدوديت هايي براي همكاري 
اقتصادي با امريكا به وجود بياورند. از آنجايي كه جمهوري 
اسامي ايران هيچگونه مراوده و مناسباتي با امريكا ندارد، 
اين اقدام عموما متوجه كشللورهاي عربي منطقه است و 

اگر عملي شود مي تواند به تغيير وضعيت منجر شود. 
  غيب�ت س�ران و مقام�ات بلندپاي�ه برخ�ي از 
كش�ورهاي عربي در نشس�ت اضطراري س�ران 
س�ازمان همكاري اس�المي مش�هود ب�ود، فكر 
مي كنيد تا چه حد اين غيبت بر نتيجه اين نشست 

موثر است؟
البته در اينگونه نشست هاي فوق العاده و اضطراري طبيعي 
است كه برخي از كشللورها در سطح باال مشاركت نكنند. 
به هر حال نشست فوق العاده بنا بر گفت وگوها و پيشنهاد 
مقاماتللي مانند رييس جمهللور تركيلله و رييس جمهور 
كشورمان انجام شده اسللت. طبعا عدم حضور اين كشور 
در سطوح عالي يا حتي غيبت كامل آنها نشان مي دهد كه 
شرمنده جهان عرب و جهان اسام هم هستند. شرمنده 
فلسطيني ها، آرمان فلسللطين و بيت المقدس، قبله اول 
مسلمانان هستند. وقتي بيشترين همكاري هاي اقتصادي 
و تسليحاتي با اياالت متحده امريكا دارند و از طرف ديگر با 
به دنبال مراوده با رژيم صهيونيستي هم هستند. به برخي از 
كشورهاي عربي به دليل رويكرد اسراييلي كه پيدا كرده اند 
و تعهداتي كه به امريكا داده اند، اميدي نيسللت. تنها اميد 
اين است كه مقاومت ملت فلسطين بتواند بر اين مشكات 
فائق آيد. مقاومت ملت فلسطين مي تواند در كشورهاي 
ديگر هم موثر باشد و كشورهايي مثل عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي و هر كشللوري كه اسراييل را به جاي 
ملت فلسللطين قرار دهد را منزوي كنند. اين نشسللت 
مللاك و محكي بود كه چلله كشللورهايي حامي حقوق 
ملت فلسطين، مرزهاي اسام، حقوق ملت عرب و ثبات 
و امنيت منطقه هسللتند و چه كشللورهايي مدافع رژيم 

صهيونيستي. 
  اخيرا برخي چهره هاي فلسطيني، كنار گذاشتن 
راهكار تشكيل دو كشور توسط دولت خودگردان 
و تالش براي ايجاد يك كش�ور با حقوق مس�اوي 
براي اعراب و يهوديان را مطرح مي كنند. به اعتقاد 

شما اين راهكار تا چه حد عملي است؟
تجربه نشللان داده كه حتي رژيم صهيونيسللتي با يك 
دولللت خودگردان تحت حاكميت رژيم صهيونيسللتي 
هم همكاري نكرده اند بلكه پيوسته آنها را مورد كشتار، 
تعدي، تجللاوز و ويراني قرار داده انللد. چنين تحملي در 
رژيم صهيونيسللتي وجود ندارد. اما پيش از اشغال شوم 
فلسطين توسط رژيم صهيونيستي، مسلمانان، مسيحيان 
و فلسطينيان در صلح زندگي مي كردند. چنين مدلي در 
گذشته در اين سرزمين عملي شده است. همين نشان 
مي دهد كه عامل اصلي بحران، كشللتار، ناامني و شكاف 
ميان پيروان اديان مختلف در اين سللرزمين، چيزي جز 
رژيم صهيونيستي نيست. مدل همزيستي مسالمت آميز 
مسلمانان، مسيحيان و كليميان قبا وجود داشت. همين 
مدل اكنون در شللمال سرزمين هاي اشللغالي در لبنان 
كاما عملي شللده اسللت. در لبنان دولت هايي ائتافي 
تشللكيل مي شللود و متشللكل از گرايش هاي مختلف 
مذهبي، ديني و سياسي است و مسلليحي ها، دروزي ها 
و مسلمانان از شيعه و سني با هم در مسللالمت در اداره 
كشور شللركت مي كنند. تجربه لبنان نشللان مي دهد 
كه اگر محور اتحللاد و وفاق ملي، همزيسللتي و زندگي 
مسللالمت آميز اديان و پيروان عقايد و مذاهب گوناگون 
بنا شود، ثبات، قابل دستيابي است. اما در سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين، همواره رژيم صهيونيستي بر شكاف ها، 
تبعيض ها و جداسللازي ها اصرار كرده اسللت كه همين 
عامل تمام بحران ها و تنش ها در منطقه مي شود. راه حل 
پيشنهادي جمهوري اسللامي ايران براي تشكيل يك 
دولت در سرزمين هاي فلسللطيني هم كه توسط مقام 
معظم رهبري مطرح شللده اسللت، بر مبناي بازگشت 
همه فلسطيني ها به سرزمين هاي اشللغالي و برگزاري 
يللك انتخابللات آزاد و منصفانه اسللت. چنيللن اقدامي 
مي تواند سرنوشت اسللراييل را به شيوه دموكراتيك و بر 
اساس قوانين و موازين بين المللي تعيين كند. در چنين 
حالتي كه حق تعيين سرنوشللت مردم بللر عهده خود 
مردم گذاشته شللود، اشللغالگري و رژيم صهيونيستي 
در اقليت ناچيزي قللرار مي گيرد و سلليطره خود بر اين 
سرزمين را از دست خواهد داد. به همين دليل است كه 
رژيم صهيونيستي نه حاضر است انتخابات عمومي آزاد 
و منصفانه برگزار كند، نه اجازه همزيستي مسالمت آميز و 

برابر پيروان اديان را مي دهد . 

محمود محمدي، سخنگوي پيشين وزارت امورخارجه مطرح كرد

اجالس استانبول؛ محك حمايت از فلسطين
 شكاف عربي- عربي سرنوشت قدس را به خطر انداخت

شهاب شهسواري

سوژه روز

روز گذشللته نشست كميسيون مشللترك برجام به 
مدت سلله سللاعت و با حضور نمايندگاني از ايران و 
كشورهاي 1+5 و همچنين نماينده اتحاديه اروپا در 
هتل كبورگ شللهر وين برگزار شللد. در اين نشست 
هلگا اشميد به نمايندگي از مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا رياسللت كميسلليون را برعهده داشت. 
طرفيللن پس از تبللادل نظللر و گفت وگللو بيانيه اي 
مشترك را منتشللر كردند. در اين بيانيه آمده است: 
اين نشسللت فرصتي فراهم آورد بللراي پرداختن به 
اجراي برجام از منظر تعهدات هسللته اي و تعهدات 
مرتبط با تحريم ها، به عاوه مسللائل مرتبط با كانال 
خريد برجام. آژانس بين المللي انرژي اتمي- نهادي 
كه طبق برجللام و قطعنامه 2231 شللوراي امنيت 
مسللوول نظارت و راسللتي آزمايي تعهدات مرتبط با 
هسته اي ايران است- به تازگي، نهمين گزارش خود 
را صادر كرده اسللت. طرف هاي برجام از اين واقعيت 

كه آژانس مجددا پايبندي مسللتمر ايران به تعهدات 
خود را تاييد كرده، استقبال كردند. به گزارش فارس، 
شركت كنندگان به نحو مبسللوطي فرآيند مرتبط با 
رفع تحريم ها را در پرتو يك نشست كارگروه اجرايي 
شدن لغو تحريم ها كه روز گذشللته برگزار شد، مورد 
مرور قرار دادند. شللركت كنندگان بر ضرورت اجراي 
مستمر لغو تحريم ها به نحوي كه تحقق موثر منافع 
مربوطه كه در برجام پيش بيني شده است را ممكن 
سازد، تاكيد كردند. آنان بر اهميت مستمر پرداختن 
به هرگونه چالشللي در اين زمينه در چنين مجامعي 
اذعان دارند. كميسيون مشللترك همچنين اجراي 
پيوست سوم برجام در خصوص همكاري صلح آميز 
هسللته اي را مورد بحث قللرار داد و در اين چارچوب 
از سللمينارهايي كه اخيرا توسط شللركت كنندگان 
در برجام براي حمايت از اين كار برگزار شللده است 
استقبال كرد. تمام شركت كنندگان پايبندي مستمر 

خود به تعهدات برجامي را مورد توجلله قرار داده و بر 
ضرورت تضمين اجللراي موثر آن در همه بخش هاي 
مربوطه با حسللن نيللت و در فضايي سللازنده تاكيد 

كردند. 
همه اعضا به امريكا تذكر دادند

سلليد عباس عراقچي، معاون وزير خارجه كشورمان 
در پايان نشست كميسيون مشللترك برجام گفت: 
تمامي اعضاي 1+5 خيلي صريح و شللفاف به امريكا 
اعتراض كردند و تاكيد كردند كه امريكا بايد تعهدات 
خودش را بطور كامل و دقيق انجللام دهد. به گزارش 
ايرنا، عراقچي در ادامه افزود: تاكيد همه اعضا اين بود 
كه هر دو طللرف بايد به تعهدات خودشللان بصورت 
كامل پايبند باشند و اجرا كنند به اين صورت نيست 
كه يك طرف كامل انجام دهد، اما طرف ديگر بعضي 
از قسمت ها را بتواند انجام ندهد. در جمع بندي پاياني 
خانم اشللميد به عنوان هماهنگ كننده كميسيون 

مشترك ضمن اسللتقبال از پايبندي ايران به برجام 
از همه طرف ها خواسته شللده كه تعهدات خود را به 
صورت كامل، با حسن نيت و در فضاي سازنده انجام 
دهند. وي در ادامه تصريح كللرد: فكر مي كنم اين بار 
كميسلليون مشللترك خيلي صريح تر از گذشللته با 
موضوع تخلفات امريكا برخورد كردوخيلي روشن و 
مستقيم توسللط همه اعضا به امريكايي ها تذكر داده 
شد كه بايد برجام را در محيط مناسب اجرا و پيگيري 
كنند. گفتني است روز گذشللته رييس هيات ايراني 
شركت كننده در دهمين نشست كميسيون مشترك 
برجام با هيات امريكايي شركت كننده در اين نشست 
و يوكيو آمانو، دبيللركل آژانس انرژي اتمللي ديدار و 
گفت وگو كرد. عراقچي روز سه شللنبه نيز ديدارهاي 
دوجانبه اي با هيات هاي روسيه، چين، آلمان و فرانسه 
و همچنين هلگا اشللميد، معاون مسللوول سياست 

خارجي اتحاديه اروپا داشت. 

سيد عباس عراقچي  پس از پايان نشست مشترك كميسيون مشترك برجام:

به امريكا تذكر جدي داده شد

  حسن روحاني، رييس جمهور كشورمان در سخنراني روز 
گذشته خود در نشست سران س�ازمان همكاري اسالمي 
گام هاي اجرايي را براي مقابله با زياده خواهي هاي اسراييل 

و امريكا پيشنهاد داد: 
  وحدت جهان اس�الم در برابر رژيم صهيونيس�تي بسيار 
ضروري اس�ت. اگر در برخي از مس�ائل با ه�م اختالف نظر 
داريم، اما در مورد دف�اع از قدس و آرمان فلس�طين نبايد 
اختالفي داشته باشيم. همه معضالت جهان اسالم از طريق 

گفت وگو قابل حل است. تنها از طريق وحدت اس�المي اس�ت كه بهتر مي توانيم از حقوق امت اسالم و قدس 
حمايت كنيم. 

   دولت امريكا بايد متوجه اين واقعيت بش�ود كه جهان اسالم نس�بت به سرنوشت فلسطين و قدس شريف 
بي تفاوت نبوده و به س�خره گرفتن مصوبات بين المللي و نظرات اكثريت قريب به اتفاق جامعه بين المللي در 

موضوع فلسطين، بدون هزينه سياسي نخواهد بود. 
  كشورهاي اسالمي به طور يكپارچه موضع اصولي خود در مخالفت با اقدام اخير امريكا را در گفت وگو با شركاي 
امريكا به ويژه كشورهاي اروپايي مطرح و بر لزوم پايداري همه كشورها در برابر تصميم اخير ترامپ تاكيد كنند. 

  بايد موضوع فلسطين به موضوع اول جهان اسالم برگردد. با شكس�ت داعش در عراق و سوريه و لزوم تداوم 
مبارزه با ديگر گروه هاي تروريستي، نبايد از خطرات رژيم صهيونيستي از جمله زرادخانه هسته اي اين رژيم كه 

كل جهان را مورد تهديد قرار مي دهد، غافل باشيم. 
  س�ازمان ملل متحد به ويژه ش�وراي امنيت و مجمع عمومي آن در مقطع كنوني نقش كليدي در مخالفت با 
تصميم اخير امريكا دارند. الزم است هيات هاي نمايندگي كشورهاي اسالمي در سازمان ملل به طور فعال در 

مباحثات شركت كنند. 
  بايد تحركات رژيم صهيونيستي به طور مس�تمر مورد رصد قرار گيرد و سازمان همكاري اسالمي در صورت 
نياز براي اتخاذ تدابير الزم در سطح وزرا يا سران تشكيل جلسه دهد. جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد با 

تك تك كشورهاي اسالمي براي دفاع از قدس بدون هيچ گونه مالحظه و پيش شرطي همكاري كند.


