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  گزارش  2

اردوغان »اخوان« را 
به السيسي مي فروشد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بعدازظهر روز جمعه 7 مه در مورد 
روابط کشورش با مصر گفت که »تالش می کنیم بار دیگر اتحاد تاریخی مان 
را با ملت مصر به دست بیاوریم.«  دور نخست از مذاکرات هیئت های دو طرف 
به ریاست حمدی سند لوزا، معاون وزیر خارجه مصر، و سادات اونال، معاون 
وزیر خارجه ترکیه، در روزهای چهار       شنبه و پنج  شنبه انجام شد و این حرف 
اردوغان یک روز بعد از دیدار آن دو هیئت تأییدی بر این موضوع است که 
آنکارا مصمم به آشتی با قاهره است و  باید انتظار داشت که آنکارا گام های 
مهمی را برای حرکت به سمت این هدف بردارد، هرچند که تا اینجای کار 

هم گام        هایی برای جلب رضایت قاهره برداشته است. 
واقعیت این است که ترکیه از ماه        ها قبل چرخش خود را برای تغییر در روابط 
پرتنشش با مصر شروع کرده بود، چنان که فؤاد اوکتای، معاون اردوغان، در 
روز پنج  شنبه تأیید کرد که روابط ترکیه با مصر هیچ گاه کامالً قطع نشده بود 
و تماس        هایی در سطح اطالعاتی و دیپلماتیک وجود داشته و اتفاقی که در 
حال حاضر می افتد این است که »روند عادی سازی در سطح معاونان وزرا 
آغاز شده است.«  این به معنای ارتقای سطح روابط دو طرف از همکاری های 
غیر رسمی به سطح رسمی است و قاهره برای رسیدن به این سطح تالش 
کرده با ایجاد محدودیت        ها برای ناراضیان مصری به خصوص اعضا و هواداران 
جریان اخوان المسلمین، رضایت قاهره را برای ورود به سطح علنی سیاسی به 
دست بیاورد. تارنمای میدل ایست آنالین در اوایل ماه گذشته میالدی خبر 
توقف فعالیت  دو تن از چهره های سرشناس رسانه ای حامی اخوان المسلمین 
را منتشر کرد. معتز مطر، از منتقدان سرشناس حکومت مصر و گزارشگر 
برنامه های تلویزیونی الشرق مستقر در استانبول بود که طبق خبر این تارنما، 
اعالم کرد به »مرخصی نامحدود « می رود و هرچند مدعی شده بود کسی او 
را مجبور به این کار نکرده اما تأکید کرد: »زمانی که قادر باشم مثل همیشه 
حق را بگویم مجدداً بازمی گردم. « الزم به ذکر اس��ت که مطر در مصر و به 
صورت غیابی محکوم به 10 سال زندان شده است. چهره سرشناس مصری 
دیگر محمد ناصر است که او نیز از در فیس بوک از رفتن به مرخصی در ماه 

رمضان گفته و اینکه امیدوار است »مجدداً برنامه خود را از سر بگیرد.«
بعید به نظر می رس��د که مرخصی این دو ناراضی مصری به این زودی        ها 
تمام ش��ود چون لحن اردوغان و دیگر مقامات ترکیه گویای این است که 
آنها شروط مصری        ها را برای کنار گذاش��تن حمایت از اخوان المسلمین 
پذیرفته اند و حاال که روابط دو طرف وارد کانال سیاسی و علنی شده، طبیعی 
است که محدودیت های بیشتری بر اعضا و هواداران این گروه ایجاد شود. در 
واقع، ژنرال عبدالفتاح السیسی دیگر در نگاه ترکیه و رسانه های آن »سیسی 
کودتاگر« نیست بلکه همچنان که رهبر حزب جهش و دموکراسی چندی 
پیش گفته بود؛ آن ادبیات تند همراه با داد و فریاد به سرعت تغییر جهت 
داده و مبدل به ادبیات نرمی شده که از سیسی به عنوان »برادرم سیسی« یاد 
می کند. شکی نیست که این چرخش سریع چند ماهه از آن موضع گیری تند 
خصمانه به سمت آشتی جویی و دوستی در داخل ترکیه بی هزینه نیست، 
چنان که روزنامه قرار این پرسش را با لحن انتقادی مطرح کرده بود: »چرا 
هشت سال را در مصر از دس��ت دادیم؟« با این حال، اردوغان الزم دیده با 
وجود هزینه سیاسی در داخل، چرخش خود را در قبال مصر انجام دهد و در 
این مورد نمی توان تحوالت اخیر منطقه ای و فرامنطقه ای و شرایط اقتصادی 
ترکیه را به خصوص نادیده گرفت. در واقع، چرخش اردوغان را می توان یک 
نوع بازخوانی روابط کشورش با مصر دانست که اردوغان با توجه به تحوالت 
اخیر و به خصوص روی کار آم��دن دموکرات  ها در امریکا انجام می دهد تا 
دستش برای اتفاقات بعدی در جهان عرب باز باشد. از سوی دیگر، بازار مصر 
برای ترکیه آن قدر وسوسه انگیز است که با وجود تشدید همه گیری ویروس 
کرونا و رکود اقتصادی، اردوغان نمی تواند دسترسی به این بازار را نادیده 
بگیرد. بنابراین، شرایط به نحوی ش��ده که او با کنار گذاشتن حمایتش از 

اخوانی        ها حاال حاضر شده آغوش خود را برای دشمنان آنها باز کند. 
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 جبهه النصره کپس�ول های گازهای س�می به ادلب منتقل 
می کند 

عناصر تروریستی جبهه النصره صبح دیروز کپسول های حاوی گازهای 
سمی را از یکی از انبارهای خود در ش��هر ادلب به شهرک »کفریا« در 
شمال این اس��تان منتقل کرده اند.  شبکه خبری اسپوتنیک به نقل از 
منابع آگاه اعالم کرد که جبهه النصره از کفریا به عنوان ایستگاه استفاده 
می کند و این محموله س��می پس از مدتی کوتاه به نقطه ای دیگر در 
مرزهای س��وریه و ترکیه منتقل خواهد ش��د. به دلیل تدابیر ش��دید 

امنیتی، هنوز ماهیت دقیق محموله مشخص نیست. 
-----------------------------------------------------
  لودریان: جامعه جهانی را برای انتخابات لبنان بسیج می کنیم

وزیر خارجه فرانس��ه در گفت وگو ب��ا یکی از روزنامه ه��ای لبنان، 
ضمن متهم کردن مقامات لبنانی به عمل نکردن به تعهدات ش��ان 
به رئیس جمهور فرانسه، گفت که کش��ورش جامعه جهانی را برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در زمان مقرر بسیج خواهد کرد.  
ژان ایو لودریان در مصاحبه با روزنامه النهار لبنان در جریان سفرش 
به این کش��ور گفت: »هیچ یک از رهبران لبنانی به تعهداتی که به 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه داده بودن��د، عمل نکردند. 
دیدار من با رؤسای سه گانه لبنان به دلیل جانبداری نیست بلکه به 
این خاطر اس��ت که نماینده قانون اساسی هستند. « وی افزود: »ما 
جامعه جهانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد خود 

بسیج خواهیم کرد.«
-----------------------------------------------------

    گراهام: جمهوریخواهان بدون ترامپ فلج می شوند
یک س��ناتور جمهوریخواه گفت ک��ه این حزب ب��دون رئیس جمهور 
پیشین این کشور نمی تواند به جلو حرکت کند.  به گزارش نیوزویک، 
در شرایطی که انتقادهای لیز چنی، سومین جمهوریخواه ارشد مجلس 
نمایندگان امریکا از ترامپ ادامه دارد، لیندسی گراهام روز پنج  شنبه 
در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« خطاب به جمهوریخواهان گفت: آیا 
ما می توانیم بدون رئیس جمهور ترامپ پیش برویم؟ پاسخ »نه « است. 
من همیشه لیز چنی را دوست داشتم اما به باور او حزب جمهوریخواه 
نمی تواند با رئیس جمهور ترامپ رشد کند. باور من این است که ما بدون 

او نمی توانیم رشد کنیم.«
-----------------------------------------------------

  آنکارا اخوانی     ها را تحویل مصر نمی دهد 
با پایان اولین مذاکرات مصر و ترکیه پس از هشت سال وقفه، ترکیه با 
درخواست قاهره برای تحویل رهبران اخوان المسلمین مخالفت کرده 
است.  میدل ایست آی به نقل از منابعی در سازمان اطالعات مصر اعالم 
کرد، هیئت ترکیه به مصری      ها ابالغ کرده که آنکارا نمی تواند رهبران 
اخوان المس��لمین را به مصر تحویل دهد چراکه بیش��تر این رهبران 
درحال حاضر به صورت قانونی در ترکیه هس��تند. مسئوالن ترکیه ای 

هنوز واکنشی به این خبر نداشته اند. 

همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات امریکا و عراق 

 گردان های حزب اهلل: 
واشنگتن فقط زبان زور را می فهمد

همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات راهبردی واش�نگتن و بغداد ، 
گردان های حزب اهلل عراق اعالم کرد، تداوم حضور نظامی امریکا 
در خاک عراق تالشی بیهوده برای وارد کردن این کشور در جرگه 
عادی سازی روابط اس�ت و واش�نگتن تنها زبان زور را می فهمد. 
از روز جمعه دور دیگری از مذاکرات امریکا و دولت عراق شروع است؛ 
مذاکراتی که بسیاری در مورد هدف آن هشدار داده اند، به خصوص که 
دولت فعلی عراق هم عجله ای برای تحت فش��ار گذاشتن امریکایی    ها 
برای خروج از کشور ندارد و عمالً به دهن کجی به مصوبه پارلمان مجلس 
برای خروج نیروهای امریکایی از این کش��ور ادامه می دهد. در چنین 
شرایطی دور نخست گفت وگوی استراتژیک بغداد و واشنگتن با استناد 
به توافقنامه چارچوبی راهبردی س��ال ۲00۸، ماه ژوئن سال گذشته 
میالدی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد و دو طرف در بیانیه پایانی 
دور نخست تأکید کردند که با توجه به پیشرفت حاصل شده در زمینه 
نابودی گروه تروریس��تی داعش، امریکا طی ماه های آینده به کاهش 
شمار نیروهای خود در عراق و گفت وگو درباره وضعیت نیروهای باقی 
مانده ادامه می دهد. هیئت امریکایی متشکل از »درک چولت«، مشاور 
وزارت امور خارجه امریکا، »برت م��ک گورک«، هماهنگ کننده امور 
خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی امریکا، »جوی هود«، 
معاون اول دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک و »دانا استرول«، 
معاون دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه با نخست وزیر و رئیس جمهور 
عراق دیدار و گفت وگو کردند و عمده بحث آنها خروج نیروهای رزمی و 
ماندن نیرو    هایی به بهانه آموزش و خدمات مستشاری بود که می توان از 

آن به عنوان تالش برای حضور دائمی در عراق نام برد. 
 تبدیل مطالبه خروج ب��ه کاهش نیرو و همکاری نظام��ی و امنیتی و 
همین طور حواله دادن همی��ن کاهش به آینده نامش��خص، طبیعتاً 
واکنش گروه های عراقی را در پی داشته اس��ت. گردان های حزب اهلل 
عراق روز      ش��نبه با بیان اینکه امریکا فقط زبان زور را می فهمد، اعالم 
کرد، ملت عراق ب��رای مقابله با رژیم غاصب، نقش اساس��ی و محوری 

خواهد داشت. 
پیش از این جعفر الحسینی، س��خنگوی نظامی گردان های حزب اهلل 
عراق نیز در این باره خاطرنش��ان کرد: مذاکرات با امریکا هیچ ارزشی 
ندارد، چراکه ملت ع��راق تصمیم به پایان دادن به اش��غالگری امریکا 
گرفته اند.  وی افزود: مقاومت عراق فشار علیه امریکا را ادامه خواهد داد 

و تصمیم آن پایان دادن به اشغالگری است. 
دامنه حمالت به نیروهای امریکایی در ع��راق از زمانی که بایدن زمام 
امور را در ژانویه برعهده گرفته، بیشتر شده است، به طوری که حدود 
30حمله با بمب یا راکت به کاروان های لجس��تیک وابسته به ائتالف 
بین المللی و ب��ه پایگاه های نظامی امریکا و نیز س��فارت امریکا انجام 

شده است. 
این حمالت در نیمه آوریل گذشته به سطح جدیدی رسید به طوری که 
گروه های عراقی برای اولین بار با پهپاد بمب گذاری شده به پایگاه نظامی 

امریکایی در فرودگاه اربیل در شمال عراق حمله کردند. 
در سومین حمله از نوع خود هم ارتش عراق از اصابت دو راکت به پایگاه 
»عین االس��د« در دو روز قبل خبر داد و این حمله همزمان با حضور 
هیئت امریکایی به ریاست »مک گورک« در بغداد بود و قبل از آن هم 
پایگاه هوایی» بلد « که پیمانکاران امریکایی در آن مستقر هستند و نیز 
مقر نظامیان امریکایی در فرودگاه بغ��داد هدف قرار گرفت و بمبی در 
مسیر نیروهای امریکایی در منطقه »جریشان « در بصره منفجر شد.  

با ای��ن وج��ود روزنامه االخبار در گزارش��ی با اش��اره به س��فر »برت 
مک گورک« به بغداد آورده است: در اولین س��فر یک مقام عالی رتبه 
دولت »جو بایدن « به عراق پ��س از 100 روز از روی کارآمدن،» برت 
مک گورک« به عراق س��فر کرد.  این س��فر به نظر بیش��تر مأموریت 
شناسایی است که به »مک گورک« واگذار شده است تا تصور روشنی 

درباره سازوکار برخورد با این پرونده شکل گیرد. 
بر اساس گزارش االخبار، دولت جدید امریکا درباره بحث خارج کردن 
نیروهای این کشور از عراق در نوعی تردید که بیشتر به ماندن و ادامه 
این حضور این نیرو    ها تمایل دارد، به سر می برد و این همزمان با ادامه 
حمالت به منافع امریکا در عراق است که چالش بزرگ و مهمی برای 

ماندن این نیروهاست. 

بيتوته در تاریکخانه وین
در حالي که هیئت هاي مذاکره کننده گفته اند تا زمان ممکن براي توافق در وین خواهند ماند

  گزارش هاي غیررسمي از محتواي مذاکرات فقط »تکذیب« مي شود

سيدرحيمنعمتی

 ادامه از صفحه اول
وزیر خارجه فرانسه مدعی است: » امریکا بسیار برای 
پیشرفت مصمم است و اش��اره      ها و نشانه های الزم 
را برای رفع تحریم      ها به نمایش گذاش��ته است.«  با 
این حال، او گفت��ه که در حال حاضر »ایران اس��ت 
که نش��انه های الزم را درباره اجرای همه تعهدات و 
بازگشت از نقض محدودیت های برجام نمی فرستد.«

 دیروز یک مقام امریکایی هم که برای گفت وگوهای 
هسته ای به وین سفر کرده و البته خواست نامش فاش 
نشود در گفت وگو با رویترز، از امکانپذیری توافق تا 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران صحبت کرد. 
این مقام امریکایی گفته: » آیا این امکان وجود دارد 
که ظرف هفته های آینده به اجرای تعهدات برجامی 
برگردیم یا به درک مشترکی از آن برسیم؟ بله، این 
امکان وجود دارد. آیا این اتفاق محتمل است؟ تنها 
زمان روشن خواهد کرد، چرا که در نهایت ایران باید 

تصمیمی سیاسی در این زمینه بگیرد. « 
 فقط تکذیب و دیگر »تقریباً هیچ«

جدای از نزدیک بودن یا نزدیک نب��ودن دیدگاه ها 
در وین، گزارش     هایی که مناب��ع خبری از محتوای 
مذاکرات منتش��ر می کنن��د نیز قابل توجه اس��ت. 
شبکه »پرس تی وی« از قول یک منبع آگاه گزارش 
کرده که امریکا و اروپا در ادام��ه زیاده خواهی  خود، 
خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید ایران 
شده اند. طبق این گزارش، امریکا و اروپا در ازای توقف 
موقت برخی تحریم های برجامی، خواستار تخریب 

 IR-4 و IR-9 , IR-6 سانتریفیوژهای نسل های جدید
و..  ش��ده اند. این خبر پرس تی وی برخالف دفعات 
قبل به طور رسمی تکذیب نشد ولی یک منبع آگاه 
نزدیک به شورای اطالع رسانی به انتقاد از پرس تی وی 
پرداخته و گفته است: »متأسفانه این شبکه تلویزیونی 
برون مرزی برخ��الف صبغه حرفه ای خ��ود، اعتبار 
سخت یافته خود در فضای خبری بین المللی را خرج 
برخی منافع و مطامع جناحی داخلی کرده است.« 
 این منبع می گوید: »آنچه امروز این شبکه تلویزیونی 
برون مرزی از خالل مذاکرات وین منتش��ر کرده، از 
اساس عاری از صحت است و مردم عزیز برای اطالع 
از روند مذاکرات، صرفاً به اطالعات رسمی بیان شده 
از تیم مذاکره کننده یا س��ایر مقامات رسمی دولتی 
توجه کنند.«  پیش از این هم، سید عباس عراقچی، 
سرپرس��ت تیم مذاکره کننده در توئیتر نوشته بود: 
»نمی دانم » منبع مطلع « پرس تی وی در وین کیست، 

اما هر که هست اصال مطلع نیست.« 
 داستان امریکایی     ها هم همین است

البته این  تکذیب     ها مختص هیئت ایرانی نیس��ت و 
اکثر هیئت     ها از جمله هیئ��ت امریکایی نیز همین 
خط مشی را دنبال می کنند. شبکه خبری سی ان ان 
روز پنج  شنبه به نقل از سه منبعی که به گفته آن، از 
ارزیابی های داخلی دولت امریکا مطلع هستند، نوشته 
است که امریکا در حال بررسی گزینه آزادسازی یک 
میلیارد دالر از دارایی های ایران اس��ت. س��ی ان ان 
نوش��ته که این تصور وجود دارد که چنین اقدامی 

می تواند قدمی برای نشان دادن حسن نیت امریکا 
در مذاکرات باشد . با این حال به گفته سی ان ان این 
دارایی      ها نه به ص��ورت نقدی بلک��ه از طریق کانال 
تجاری انسان دوستانه سوئیس در اختیار ایران قرار 
خواهد گرفت. جالب آنکه وزارت خارجه امریکا بدون 
رد یا تأیید ارزیابی چنین گزینه ای، تأکید کرده است 
که امریکا یکجانبه اقدامی نخواهد کرد. ند پرایس، 
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا گفته همان طور 
که قبل از انتشار خبر به این رسانه گفته شده، اینکه 
امریکا به طور یکجانبه و برای نش��ان دادن حس��ن 
نیت دارایی های ایران را آزاد کند، درس��ت نیست. 
او تأکید کرده: » همان طور که گفته ایم هر قدمی از 
طرف امریکا بخشی از روندی است که هر دو طرف 
طی آن اقداماتی خواهند کرد.«  در گزارش��ی دیگر، 
رویترز دیروز به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت 
که واشنگتن یک پیشنهاد جامع را مطرح کرده است 
که شامل برداشتن تحریم      ها در بخش های کلیدی 
مثل نفت، گاز و بانکداری است.   آمادگی خود را برای 
کاهش تحریم های مربوط به تروریسم و حقوق بشر 
اعالم کرده است. به گفته این دیپلمات اروپایی » ایران 
عزم و آمادگی خود را ب��رای محدودکردن کار روی 
سانتریفیوژهای پیشرفته یا منهدم کردن آنها نشان 
نداده است.«  این خبر رویترز، جزو معدود خبر     هایی 
است که تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مقام رسمی 
یا منبع غیر رس��می آن را تکذیب نکرد. با این حال، 
انتشار چنین خبری، این بحث را به طور جدی مطرح 

کرده که آیا مذاکرات در وین، اساساً محدود به مسئله 
هسته ای باقی مانده یا نه؟!

 به اسم محرمانگی
اطالع رسانی از محتوای مذکرات که اغلب اوقات با 
برچسب »محرمانگی « توجیه شده، نه تنها امکان 
ارزیابی از روند و چش��م انداز مذاکرات را س��خت و 
گاهی به »تقریباً هیچ « رس��انده، بلکه باعث شده 
شده که توافق به دست آمده در میان افکار عمومی 
از مقبولیت برخوردار نباشد. این موضوع به خصوص 
در کشوری مانند ایران، که افکار عمومی از نزدیک 
روند مذاکرا ت را دنبال می کند، اهمیت دارد. سعید 
خطیب زاده، س��خنگوی وزارت خارج��ه ظاهراً در 
واکنش که به گزارش رویترز گفته که ایران حاضر 
به مذاکره درباره مسائل جدید نیست و  در وین گرد 
آمده ایم تا بر چگونگی بازگشت امریکا به پایبندی 
کامل به توافق متمرکز ش��ویم و طرح پایبندی در 
برابر پایبندی اجرا ش��ود.  خطیب زاده در پاسخ به 
این پرسش که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به توافق 
دست نیابید، اظهار داشت: فکر می کنم هم اکنون 
بهتر است متمرکز شویم بر اینکه چگونه می توانیم 
برجام را احیا کنیم. همان طور که گفتم، هم اکنون 
خیلی زود است که بخواهیم نتیجه گیری کنیم و 
همزمان خیلی زود اس��ت که بگوییم در این مسیر 
ناکام شده ایم یا خیر. عباس عراقچی هم گفته که 
ایران به دنبال آن است که هرچه سریع تر به نتیجه 
برسد اما هنوز راه درازی تا توافق نهایی باقی است. 
معاون وزیر خارجه ایران بعد گفته است: » نمی شود 
برای آن )مذاکرات( زمانبندی پیش بینی کرد. البته 
تالش داریم هر چه زودتر این کار انجام شود، با این 
حال تعجیل بی مورد نخواهیم کرد و اجازه فرسایشی 
شدن را نمی دهیم.«  او دیروز هم در یک موضع گیری 
جداگانه بعد از مذاکرات عصر گفت: »اخباری که از 
سمت امریکایی      ها به ما منتقل می شود این است که 
آنها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارند، تا االن 
اعالم آمادگی کردند که بخش بزرگی از تحریم های 
خود را بردارند.«  با این حال، او می گوید که از نظر ما 
هنوز کامل نیس��ت به همین دلیل مذاکرات ادامه 
پیدا خواهد کرد تا زمانی که ما به همه خواسته های 
خود در این زمینه برسیم. عراقچی می گوید: » اگر 
خواسته های ما تأمین شود جمهوری اسالمی ایران 
هم کاماًل جدی اس��ت که مجدداً به تعهدات خود 
و اجرای کامل برجام برگ��ردد، این اراده جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت که اتخاذ شده و هیچ ارتباطی 
با مس��ائل دیگر در تهران ندارد با امر انتخابات که 
طبیعتاً موضوع مهمی در کشور است ارتباطی ندارد. 
مذاکرات ما فارغ از مسائل حاشیه ای و جانبی در حال 
برگزاری است، اهداف ملی دارد و منافع ملی را در 
نظر دارد و صرفاً در راستای خطوط تعیین شده ای 
که از مواضع قطعی نظام است حرکت می کنیم برای 
تأمین منافع کشور و برداشته شدن تحریم     ها و این 

جدیت ما در جلسه منعکس شده است.«

در روز جهان�ی ق�دس ک�ه ب�ه عل�ت ش�یوع 
ویروس کرون�ا متفاوت تر از س�ال های قبل در 
سراس�ر جهان برگزار ش�د، بار دیگر ملت های 
مس�لمان همبس�تگی خود را با آرم�ان قدس 
اع�الم کردن�د و خواه�ان آزادی ای�ن منطقه 
از دس�ت اش�غالگران ش�دند. س�خنگوی 
»س�رایا القدس«  ب�ه نیاب�ت از فلس�طینی    ها 
هش�دار داد اگر رژیم صهیونیستی همچنان به 
تجاوزات خ�ود ادامه دهد، انتفاض�ه رمضان به 
شهرک های صهیونیست نشین خواهد رسید. 
در ش��رایطی که روز قدس در فلسطین نیز بدون 
راهپیمایی گسترده برگزار شد، رژیم صهیونیستی 
برای جلوگیری از هرگونه اعتراض فلسطینی ها، 
مثل گذش��ته تدابیر امنیتی در قدس را تشدید 
کرده است. به گزارش خبرگزاری »وفا« فلسطین، 
رژی��م صهیونیس��تی روز جمع��ه در روز جهانی 
قدس با اعالم آماده باش کام��ل به نیروهای خود 
و گسترش نیروهای ضد ش��ورش و ویژه در شهر 
قدس، اقدام ه��ای امنیتی خ��ود را افزایش داد و 
مس��یرهای منتهی به مس��جداالقصی را بست. 
اقدام پلیس رژیم صهیونیس��تی همزمان با اعزام 
نیروهای زیادی از یگان های س��رکوبگر اشغالگر 
به محله ش��یخ جراح در نزدیک��ی بخش قدیمی 
شهر قدس و دستگیری 11نفر از فلسطینی های 
ساکن قدس و زخمی ش��دن ۲0 نفر دیگر از آنها 
از س��وی نیروهای رژیم صهیونیستی انجام شد. 
تحرکات نظامی صهیونیست    ها در هفته های اخیر 
خشم فلسطینی    ها را برانگیخته است و گروه های 
مقاومت نسبت به ماجراجویی جدید صهیونیست    ها 
هشدار دادند.  ابوحمزه سخنگوی »سرایا القدس« 
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین روز 
جمعه درباره تداوم تجاوزات رژیم صهیونیس��تی 
هشدار داد و تأکید کرد که اگر رژیم صهیونیستی 
همچنان به تج��اوزات خود ادامه دهد، »ش��عله 
انتفاضه رمضان به شهرک های صهیونیست نشین 
خواهد رسید.« خبرگزاری صفا، به نقل از ابوحمزه 
گزارش داد، انتفاضه رمضان به جهنم و آتشی برای 
صهیونیست     ها و مواضع نظامی آنان بدل شده است. 
وی ادامه داد:»روز جهانی قدس، روز مستضعفان 

در مقابله با اس��تکبار و تروریسم صهیونیستی-
امریکایی است و سالگرد این روز، امسال با انتفاضه 
رمضان مصادف شده است. « این فرمانده فلسطینی 
خاطرنشان کرد:»صحنه های کرامت و رد ظلم در 
اینجا مشخص است و اینکه چگونه ساکنان قدس 
با اقتدار و جرئت، صهیونیست     ها را زیر پا گذاشتند. 
« ابوحمزه به ساکنان قدس و کرانه باختری وعده 
صادقانه داد که سوپاپ اطمینان آنان خواهند بود 
و از آنان خواس��ت که علیه صهیونیست     ها دست 
به اق��دام بزنند و عملیات     ها را از س��ر بگیرند. وی 
خاطرنش��ان کرد، هر اندازه زمان طول بکش��د و 
قدرت های استکباری تالش کنند، قدس از بین 
نخواهد رفت و سرایا القدس نیز لحظه به لحظه، 
اتفاقات را رصد می کند. این مسئول سرایا القدس 
در پایان تأکید کرد:»جنگ ما با دشمن ادامه دارد، 
آتش بس نخواهیم کرد و بر س��ر یک ذره از خاک 
فلسطین، چانه زنی نخواهیم داش��ت. همه ما به 
وعده خدا برای آزادس��ازی قدس ایمان داریم«. 
سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان هم 
چهار    شنبه شب در س��خنانی با بیان اینکه محور 
مقاومت همواره در کنار مردم فلس��طین و آرمان 
فلس��طین قرار گرفته و از سوی دیگر بحران های 
عمیق داخلی در رژیم صهیونیستی عوامل مثبتی 

است که باعث می شود مس��ئولیت مقاومت نیز 
سنگین تر شود، گفت:»رژیم صهیونیستی می داند 
که سرنوشتش نابودی است و این محور مقاومت 

است که آینده منطقه را رقم خواهد زد.«
 روز قدس در جهان 

روز قدس امس��ال نیز همچون سال های گذشته 
از سوی ملل مسلمان مورد اس��تقبال قرار گرفت 
و با اینکه راهپیمایی    هایی برگزار نشد اما مقامات 
جهان اسالم با فلسطینی    ها ابراز همدردی کردند. 
صد    ها تن از مردم دمش��ق با حضور در خیابان     ها 
و برافراش��تن پرچم های س��وریه و فلسطین، روز 
جهانی قدس را گرامی داشتند. به نوشته خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( حاضران در این راهپیمایی از 
بازار »الحمیدیه « به سمت مسجد جامع االموی 
حرکت کرده و شعار دادند. در این تجمع رهبران 
احزاب، گروه    ها و شخصیت های سوری و فلسطینی 
و علمای دین و نمایندگان برخی س��فارتخانه     ها 
حضور داش��تند. به گزارش شبکه السومریه نیوز، 
شماری از عراقی    ها نیز در مراسم روز جهانی قدس 
در مقابل سفارت فلس��طین در بغداد، پرچم رژیم 
غاصب صهیونیستی را به آتش کشیدند و حمایت 
خود را از ملت فلس��طین اعالم و تأکی��د کردند، 
فعالیت نظامی گروه های مقاومت اس��المی علیه 

رژیم غاصب صهیونیستی تا آزادسازی قدس ادامه 
خواهد داش��ت. در سایر کش��ورهای اسالمی نیز 
راهپیمایی های خودج��وش موتوری و خودرویی 
برگزار ش��د و پرچم رژیم صهیونیس��تی توس��ط 

معترضان، به آتش کشیده شد. 
برخی ش��خصیت    ها و مقامات جهان اس��الم نیز 
همبستگی خود را با آرمان قدس اعالم کردند. به 
گزارش پایگاه خبری المعلومه، سید عمار حکیم، 
رهبر جریان حکمت ملی عراق ه��م در پیامی به 
مناسبت روز قدس گفت: » روز جهانی قدس یادآور 
مظلومیت فلسطین عزیز و ملت دوست و برادر و 
مسئله عادالنه آنهاس��ت که در همه وجدان های 
زنده ریش��ه دوانده اس��ت. این روز فرصتی برای 
تجدید عهد با مسئله نخستین مسلمانان و اعراب 
است.«  وی در ادامه این پیام تأکید کرد:» مسئله 
ق��دس و زمین های غارت ش��ده اش فقط به ملت 
فلسطین مربوط نمی شود بلکه مسئله مسلمانان و 
اعراب و همه ملت های آزاده جهان است. در کوران 
حوادث، باز مسئله قدس در جان     ها و دل     ها زنده و 
تپنده است. قدس است که ما را متحد نگه می دارد 
و اولویت های م��ا را تعیین می کن��د. روز جهانی 
قدس پیامی است که مسئولیت توقف طرح های 
مصادره و غارت س��رزمین های فلس��طینی را به 
جامعه جهانی یادآور می شود. « به گزارش شبکه 
المسیره، عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن 
در سخنرانی خود به مناس��بت روز جهانی قدس 
گفت:» تعیین آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان 
روز جهانی قدس نشان می دهد که قدس مسئولیت 
و بخش��ی از تعهدات ایمانی مس��لمانان است. ما 
خواهان حضور فعال در مناسبت روز جهانی قدس 
هستیم. ما بر موضع ثابت خود در حمایت از مردم 
فلسطین و آزادگان و محور مقاومت برای پاکسازی 
این امت و آزادی مقدسات تأکید می کنیم. « وی 
گفت: »مردم امت عربی باید به مس��ئولیت خود 
درباره مسئله فلس��طین عمل کنند چراکه رژیم 
صهیونیستی خطری علیه امت و ملت هاست. ما 
به عنوان یک امت اسالمی در مقابل خدا مسئولیت 
دینی برای حمایت از مردم فلس��طین و مقابله با 

تهدید دشمن داریم.«

در روز جهانی قدس انجام شد 

سرایاالقدس: شعله انتفاضه رمضان به شهرک های صهیونیستی می رسد 

سید حسن نصراهلل: 
 نشانه های فروپاشي اسرائيل نمایان است

در  صهیونیس�تی  رژی�م  فروپاش�ي  و  سس�تی  نش�انه های 
حال نمای�ان ش�دن اس�ت. ای�ن را دبی�رکل ح�زب اهلل لبن�ان در 
س�خنرانی غ�روب دی�روز ب�ه مناس�بت روز ق�دس بی�ان ک�رد.

سیدحسن نصراهلل در سخنرانی غروب دیروز خود، روز قدس را یک مسئله 
عقیدتی خواند و گفت، تأکید فلسطینی        ها بر حق خود به تمام محور مقاومت 
مشروعیت می بخشد. به گزارش المیادین، نصراهلل تأکید کرد:» ایستادگی 
ملت فلسطین و تأکید این ملت بر حق خود و قدس بسیار مهم است و به 
تمام محور مقاومت مشروعیت می بخشد. وی ادامه داد: تحول مهم ورود 
مقاومت در غزه به خط درگیری در قدس است و باید این موضوع تثبیت 
شود. نصراهلل گفت: »دش��من همواره تالش می کند که غزه را از اتفاقات 
قدس دور کند، رهبران فلسطین را به ادامه موضع خود در کمک به قدس 
از نوار غزه فرا می خوانم زیرا این موضوع بخشی از قواعد درگیری را به نفع 
قدس و حفاظت از مسجداالقصی تغییر خواهدداد. « او همچنین به رژیم 
صهیونیستی هش��دار داد که حزب اهلل به هرگونه ماجراجویی اسرائیل در 
لبنان پاسخ خواهد داد. وی به حمله موش��کی از سوی سوریه به نزدیکی 
تأسیسات هسته ای »دیمونا« اشاره و تأکید کرد که موشک سوری که خود 
را به دیمونا رساند، نگرانی گسترده ای را در اسرائیل ایجاد کرده است. ارتش 
اسرائیل در حال حاضر در خصوص قدرت خود نسبت به مقابله با موشک های 
احتمالی شلیک شده از جبهه های مختلف در صورت وقوع جنگ اطمینان 
کافی ندارد. عالوه بر اینکه اسرائیلی        ها از عملیات در کرانه باختری و ورود 
نوار غزه به به خط تحوالت قدس نیز واهمه دارند. دبیرکل حزب اهلل افزود 
که نگرانی و ضعف گسترده ای در نیروهای زمینی اسرائیل دیده می شود و 
همین موضوع باعث برگزاری مانورهای متعدد نظامی توسط ارتش اسرائیل 
شده است. دبیرکل حزب اهلل گفت:» رژیم اسرائیل نیز دچار بحران شده و 
ش��کاف  هایی در دیوار ]دفاعی[ آن به وجود آمده است. این رژیم در حال 
حاضر از بحران حاکمیتی رنج می برد و این موضوع یکی از نشانه های ضعف 
و سستی اسرائیل است. روند تحوالت در رژیم صهیونیستی این رژیم را به 
سمت جنگ داخلی می کشاند و نگرانی جدی در جامعه اسرائیل نسبت به 

این واقعیت وجود دارد. «
نصراهلل به تحوالت ایران هم اش��اره ک��رد و گفت:»ایران قدرتمند       ترین 
کشوردر محور مقاومت است و تمام تالش های رژیم اسرائیل برای ضربه 
زدن به آن به جایی نرسیده است. « دبیرکل حزب اهلل گفت که همان طور 
که امام خامنه ای فرمودند جنگ نشد و امروز با رفتن ترامپ دیگر صحبتی 
از جنگ نیست:  » ایران از مرحله خطر عبور کرده و موضوع »جنگ امریکا 
با ایران « تمام شده است. « به گفته دبیرکل حزب اهلل، گزینه  های امریکا 
و رژیم اسرائیل برای اینکه ایران برنامه هس��ته ای خود را کنار بگذارد، 
تمام شده اس��ت. وی افزود: ایران مرحله پیشین را پشت سر گذاشته و 
با تحریم          ها مبارزه خواهد کرد خواه امریکا به توافق هس��ته ای برگردد، 
تحریم        ها را بردارد یا برندارد. گزینه های دش��من صهیونیستی و امریکا 
علیه ایران شکست خورده است، ایرانی ها به اتفاقی که در تأسیسات نطنز 
رخ داد به شکلی جدی پاس��خ دادند و بارز       ترین این پاسخ        ها غنی سازی 
60درصدی اورانیوم بود که رژیم اس��رائیل را وحش��ت زده کرده است. 
نصراهلل تصریح کرد: تجربه ۴0 ساله نش��ان داده که جمهوری اسالمی 
ایران، متحدان خود را نمی فروشد و بر سر منافع آنها چانه زنی نمی کند. 
وی گفت وگوی ایران و عربس��تان را مثبت خواند و گفت ک��ه  ما از هر 
گفت وگویی که به آرامش منطقه کمک کند حمایت می کنیم. نصراهلل 
افزود: » کسی که باید از گفت وگوی ایرانی- سعودی نگران باشد متحدان 

امریکا در منطقه هستند.« 

  گزارش  یک


