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اسدامتیازمجانیبهاردوغاننمیدهد
چندین ماه است که خبر     هایی از تمایل ترکیه برای بهبود روابطش با 
سوریه منتشر می ش��ود. هرچند که این موضوع از مدت      ها قبل مطرح 
بود اما علنی شدن آن ازطرف مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، 
بود که در اوایل اوت اعالم کرد دیداری با فیص��ل مقداد، وزیر خارجه 
سوریه، در حاشیه کنفرانس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد داشته 
و درخواست »نوعی آشتی « بین مخالفان و دولت سوریه کرد. هرچند 
که مخالفان مسلح مستقر در استان ادلب آن زمان تظاهرات اعتراضی 
به این حرف چاووش اوغلو به پا کردند اما اظهارات مقامات آنکارا نشان 
داد که موضوع احیای روابط با دولت دمش��ق برای آنها جدی تر از این 
اس��ت که اعتراضات گروه های مورد حمایت شان تأثیری بر آن داشته 
باشد، هرچند که پاسخ دمشق به این مانورهای آنکارا تاکنون قاطع و 

شفاف بوده است. 
دیدار بین رجب طیب اردوغان و بشار اس��د، رؤسای جمهور ترکیه و 
سوریه، را می توان در صدر این مسئله دانست. چاووش اوغلو در همان 
موقع از میانجیگری روسیه و ش��خص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه، برای انجام دیداری بین اردوغان و اس��د اش��اره ای داشت و 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، نیز در اکتبر گذشته 
این موضوع را تأیید کرد و بعد عبدالقادر سلوی، ستون نویس روزنامه 
حریت هم فاش ساخت که ممکن است »دیداری میان اردوغان و اسد 
با میانجیگری والدیمیر پوتین در روسیه صورت بگیرد.« دیدار اردوغان 
با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در حاشیه مراسم افتتاحیه 
جام جهانی قطر می توانست نمونه ای روشن برای این جریان باشد. این 
دیدار با میانجیگری شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، انجام شد و 
دولت مصر هم بعد از این دیدار با صدور بیانیه ای دست دادن اردوغان و 
السیسی را به عنوان »آغازی برای بهبود روابط« دو جانبه توصیف کرد. 
اظهارنظر اخیر اردوغان مبنی بر اینکه »هیچ کینه و کدورتی« در کار 
نیست، به خوبی نشان می دهد که انتظار دارد مثل دیدارش با السیسی، 

دیداری نیز با اسد داشته باشد. 
پاسخ س��وریه به خوبی نش��ان می دهد که موضوع تجدید رابطه بین 
دمش��ق و آنکارا ربطی به کدورت یا کینه ندارد بلکه دمشق موضوع را 
از منظر واقعیت های میدانی مورد ارزیاب��ی قرار می دهد و تا زمانی که 
شرایطش تأمین نش��ود دلیلی برای تجدید روابط نمی بیند. در واقع، 
دولت ترکیه با استقرار نیروهای نظامی اش در شمال سوریه و حمایت 
کامل از گروه های مسلح تروریستی در آن منطقه عماًل خاک سوریه را 
اشغال کرده و به این جهت است که اسد در واکنش به پیام های مکرر 
اردوغان و دیگر مقامات آنکارا گفت:»از ترکیه انتظار اقدام می رود، نه 
حرف.«  این واکنش اسد نش��ان می دهد موضوع تجدید روابط از نظر 
دمشق تا زمان اشغال خاک سوریه توسط ارتش ترکیه معنا و مفهومی 
ندارد. از سوی دیگر، دمش��ق تجدید روابط با آنکارا در مقطع فعلی را 
صرف دادن امتیاز قابل  توجهی به اردوغان می داند و خبرگزاری رویترز 
به نقل از منابعی در دولت دمشق نوش��ت: »چرا پیروزی را به رایگان 
تقدیم اردوغان کنیم؟ « منظور این منبع انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ترکیه است که در سال آینده میالدی برگزار می شود و تجدید روابط با 
دولت ترکیه قبل از این انتخابات را یک پیروزی قابل توجه برای اردوغان 
می داند بدون اینکه نیروهایش را از خاک سوریه خارج کرده باشد و به 

اشغالگری خاتمه داده باشد. 
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 بازداشت روحانی برجسته شیعه عربستان
حکومت س��عودی در ادامه جنایت   ها و س��ختگیری های خود درباره 
شیعیان در این کشور، ش��یخ کاظم العمری از رهبران شیعه در شهر 
مدینه منوره را بازداشت کرد. به گزارش سایت مراه الجزیره، شیخ کاظم 
العمری، فرزند عالمه محمد العمری و یکی از شخصیت های برجسته 
دینی عربستان و مدینه منوره به ش��مار می رود. شیخ کاظم العمری 
۱۱مرداد سال ۸۹ نیز پس از یورش نظامیان سعودی به مزرعه پدری 
وی در شهر مدینه منوره که یک مرکز دینی است و دفتر و مسجد وی 
نیز در آن قرار دارد، بازداشت شده بود. هم اکنون بسیاری از علمای سنی 
و شیعه و فعاالن سیاس��ی، حقوقی و اجتماعی در زندان های حکومت 

سعودی به سر می برند. 
-----------------------------------------------------
  امریکا ب�رای هفتمی�ن آزمایش اتم�ی کره ش�مالی آماده 

می شود
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا با بیان اینکه احتمال زیادی دارد که 
کره ش��مالی یک آزمایش اتمی دیگر در آینده ای نزدیک انجام دهد، 
گفت، ایاالت متحده با شرکایش همکاری دارد تا خود را برای تمامی 
موارد احتمالی سازماندهی شده از س��وی پیونگ یانگ آماده کند. به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، »ند پرایس« همچنین تأکید کرد که یک 
آزمایش اتمی دیگر از سوی کره شمالی به منزله اقدام شدید تنش زا پس 
از آزمایش های موشک بالستیک غیرمنتظره از سوی این کشور است. 
چون می تواند باعث بی ثباتی جدی در منطقه ش��ود و به همین دلیل، 
نقض جدی و آشکار قوانین بین الملل است.« وی ادامه داد: ما در این باره 
در ماه های اخیر صحبت کرده ایم. ما گفته ایم که نشانه    هایی را مشاهده 
کرده ایم که بر اساس آن، کره شمالی آماده سازی های الزم را برای انجام 

هفتمین آزمایش اتمی خود تکمیل کرده است. 
-----------------------------------------------------

  تأکید عمران خان به برگزاری انتخابات زودهنگام
نخست وزیر سابق پاکستان به دولت تأکید کرد برای تصمیم گیری به 
منظور برگزاری انتخاباتی زودهنگام گفت وگو صورت گیرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وی در جریان سخنرانی برای اعضای حزبش گفت: 
یا با ما وارد گفت وگو می شوید تا انتخابات برگزار شود یا ما پارلمان های 
ایالتی را منحل می کنیم. وزیر کشور پاکستان در واکنش به اظهارات 
عمران خان گفت، دولت شاید وارد گفت وگو با عمران خان شود و البته 
آماده برگزاری انتخابات در دو ایالت در ص��ورت انحالل پارلمان های 
این دو منطقه است. عمران خان در پی برکناری از انتخابات پارلمانی 
به دولت اس��الم آباد تأکید کرده تا برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
گفت وگویی صورت گیرد تا بن بس��تی که باعث بی ثباتی سیاس��ی در 
کشور شده، پایان یابد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان درخواست 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و می گوید، انتخابات سال 

آتی میالدی همان طور که برنامه ریزی شده، انجام می گیرد. 
-----------------------------------------------------
   امریکا از جدید   ترین بمب افکن رادارگریز هسته ای رونمایی 

کرد
پس از س��ال    ها تالش برای مدرن سازی و توس��عه مخفیانه، در نهایت 
جدید   ترین بمب افکن رادارگریز هسته ای امریکا رونمایی شد که گمان 
می رود پاس��خی به دورنمای یک درگیری در آینده با چین باش��د. به 
گزارش پایگاه خبری هیل، » بی -۲۱ ری��در « )B-21 Raider( اولین 
هواپیمای بمب افکن جدید امریکایی در بیش از ۳۰ س��ال گذش��ته 
اس��ت. تقریباً تمام جنبه های این برنامه به صورت محرمانه جلو رفت 
به طوری که پیش از رونمایی روز جمعه از آن در یکی از تأسیسات نیروی 
هوایی امریکا در کالیفرنیا، تنها تصاویر سه بعدی از این هواپیمای جنگی 
منتشر شده بود. در نگاه اول، این تصاویر نشان می دهد که هواپیمای 
»Raider « یا همان »مهاج��م« به لحاظ ظاهری ش��بیه بمب افکن 
رادارگریز هس��ته ای س��یاه معروف به »B-۲ Spirit« یا همان »شبح 
بی-۲« است که در نهایت جایگزین آن خواهد شد اما به گفته مقامات 

پنتاگون، درون این بمب افکن کاماًل متفاوت است. 

سيدرحيمنعمتی

تواف�ق  پیگی�ری  خواس�تار  اروپایی�ان 
احی�ای برج�ام ب�ا ای�ران هس�تند و امریکا 
ه�م همین ط�ور، ول�ی وزی�ر خارج�ه ایران 
می گوی�د در اروپا برخ�ی سیاس�یون تندرو 
خود را پش�ت اتحادی�ه اروپا مخف�ی کرده و 
از جی�ب ای�ن اتحادی�ه خ�رج می کنن�د. 
حس�ین امیرعبداللهی�ان در مت�ن بیانیه ای 
ک�ه از گفت وگوی او با کمیس�یونر سیاس�ت 
خارجی اتحادیه اروپا منتش�ر ش�ده، نامی از 
این سیاس�تمداران نیاورده ولی ظاهراً، وزیر 
خارجه آلمان، یکی از این سیاستمداران است. 

رابرت مالی، نماینده ویژه امری��کا در امور ایران 
دیروز در اجالس » گفت وگوی مدیترانه « مجدداً 
تأکید کرد که » باب دیپلماسی با ایران باز است « 
و گفت که سیاست واقعی واشنگتن چیزی بین 
»دیپلماس��ی« و »پل��ن بی« اس��ت. »پلن بی« 
همان چیزی اس��ت که امریکایی     ها به عنوان راه 
جایگزین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
احیای برجام آن را پیش می کش��ند و اغلب هم 
به گزینه نظامی اشاره دارد. نماینده ویژه امریکا 
هرچند گفته که باب دیپلماسی با ایران باز است 
اما تأکید کرده به دلیل آنچه او انتخاب های ایران 
درباره درخواست های فرابرجامی، ارسال پهپاد به 
روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تهدید و 
گروگانگیری امریکایی      ها نامید، رسیدن به توافق 
در اولویت کاخ سفید نیست. مالی پیش تر گفته 
بود که توافق برای احیای برجام به این دلیل جزو 
اولویت های ایران نیست که امریکا روی آنچه او آن 
را اعتراضات در ایران خوانده، متمرکز است ولی 
مالی در صحبت های دیروز خود در » گفت وگوی 
مدیترانه« ، بحث اغتشاش��ات در ای��ران را پیش 
نکشید؛ موضوعی که می تواند در صورت تداوم، 
نشانه ای اولیه از تمایل به شروع روند دیپلماتیک 

باشد. 
 اروپا هم...

امریکا به یک طرف، شواهد و قرائن نشان می دهد 
اتحادیه اروپا هم از شروع مجدد مذاکرات حمایت 
می کند. نشانه آن، تماس های مکرر جوزف بورل، 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر 
خارجه ایران ظرف هفته های اخیر اس��ت که در 
همه آنها، به رغم مطرح ش��دن بحث اغتشاشات، 
طرف اروپای��ی موضوع مذاک��رات احیای برجام 
با ایران را هم مط��رح کرده اس��ت. در تازه      ترین 
گفت وگوی تلفن��ی که جمعه ش��ب بین بورل و 
امیرعبداللهیان انجام ش��د، جوزف بورل مجدداً 
ب��ه تالش هایش برای بازگش��ت هم��ه طرف      ها 
به تعهدات توافق ش��ده در وی��ن، تأکید کرد که 
کماکان به تالش و ارتباطات جهت رس��یدن به 
توافق ادام��ه می دهد. اینکه آی��ا در گفت وگوی 

اخیر هم، بورل بحث اغتشاشات در ایران را مطرح 
کرده یا نه، مش��خص نیست ولی موضوع مهم تر، 
درخواس��ت امیرعبداللهیان از ب��ورل برای کنار 
زدن »برخی سیاسیون تندرو«  است که به گفته 
او »خود را پش��ت اتحادیه اروپا مخفی کرده و از 
جیب این اتحادیه خرج می کنند.« رئیس دستگاه 
دیپلماسی ایران نقش مسئول سیاست خارجی و 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگه 
داشتن این اتحادیه از »هیجانات غیرسازنده« ای 
که به گفته او این سیاستمداران تندرو پیگیری 
می کنند  »مهم « خواند و گفت ب��ا کاری که این 
سیاستمداران می کنند »اهداف راهبردی اتحادیه 
اروپ��ا قربانی مطام��ع گروه های خش��ونت گرا و 
حتی تروریستی که اطالعات غلط به سیاسیون 
می دهند، شده است.« امیرعبداللهیان اشاره ای 
به نام این سیاستمداران نکرده ولی ظاهراً، منظور 
او آنالنا بِ�ربوک، وزیر خارجه آلمان است که طی 
هفته های اخیر، یکی از موضع گیری های دولت 

آلمان علیه ایران را ابراز کرده است. 
نشست اخیر شورای حقوق بشر که وزیر خارجه 
آلمان شخصاً در آن شرکت کرد با صحنه گردانی 
برلین انجام شد و راهپیمایی مهرماه اپوزیسیون 
ایرانی خارج کش��ور نیز در برلین برگزار ش��د، تا 
جایی که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه 

در نشست خبری خود، به مناسبت روز یادبود همه 
قربانیان سالح های شیمیایی گفت: »کشور    هایی 
مثل آلمان چطور به خودشان حق می دهند که 
خود را مدعی و مدافع حقوق بشر نشان بدهند.«

 گروس�ی : روابط ایران و آژانس به مسیر 
صحیح بازگردد

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در کنفرانسی در رم گفت: »به نظر نمی رسد 
که ما با ایران در مورد تعهداتش به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دیدگاه مش��ترکی داش��ته باشیم«. 
او اظهار داش��ت: »ما باید روابط با ایران را به ریل 
برگردانیم.« رویترز نوشت: رئیس آژانس بین المللی 

انرژی اتمی روز جمعه گفت به نظر می رسد ایران با 
آژانس بر سر اطالعاتی که باید در مورد برنامه اتمی 

خود ارائه کند، اختالف نظر دارد. 
رافائل گروس��ی در کنفرانس��ی گف��ت: »به نظر 
نمی رس��د که ما با ایران در م��ورد تعهداتش به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدگاه مشترکی 
داشته باش��یم«. او اظهار داش��ت: »باید روابط با 
ایران را به ریل برگردانیم«. گروس��ی گفت که او 
» هنوز امیدوار اس��ت « ته��ران توضیحی درباره 
کشف آثار اورانیوم در سه سایت اعالم نشده ارائه 
دهد. گروسی گفت که به نظر می رسد مذاکرات 
متوقف ش��ده اس��ت. وی افزود ک��ه از اعالم ماه 
گذش��ته ایران مبنی بر آغاز غنی سازی اورانیوم 
با خلوص 6۰ درصد در نیروگاه اتمی فردو نگران 
است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
»ایران به ما اط��الع داد که ظرفی��ت خود برای 
غنی سازی 6۰ درصد را س��ه برابر می کند، نه دو 
برابر. این سطح غنی سازی بسیار نزدیک به سطح 
نظامی یعنی ۹۰ درصد است.« او تأکید کرد: » این 
امری پیش پا افتاده نیست. این چیزی است که 
عواقبی دارد. این اقدام، فهرستی از مواد هسته ای 
را به آنها می دهد که نمی توان آن را حذف کرد...  
ممکن است استفاده دیگری داشته باشد. ما باید 

برویم، باید راستی آزمایی کنیم.«

به رغم اصرارهای رئیس جمهور ترکیه

اسد دیدار با  اردوغان را نمی پذیرد 
در ش�رایطی که گفته     می شد رؤسای جمهور 
ترکیه و س�وریه طی ماه های آینده در خاک 
روس�یه با یکدیگر دیدار خواهند ک�رد تا به 
یک دهه تنش سیاس�ی پای�ان دهند، برخی 
منابع اعالم کرده اند که بش�ار اس�د دیدار با 
اردوغان را رد کرده اس�ت؛ اقدامی که نشان 
می ده�د دمش�ق منتظ�ر نتای�ج انتخابات 
ریاس�ت جمهوری ترکیه خواهد ماند تا پس 
از آن درباره عادی سازی روابط تصمیم بگیرد. 

به گزارش »جوان«، به رغم اب��راز تمایل ترکیه 
برای عادی س��ازی روابط با س��وریه، اختالفات 
دیپلماتیک بین دو کش��ور قرار نیس��ت به این 
زودی    ها تمام شود. درحالی که اخیراً رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته که دیدار با 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه بعید نیست و در 
یک کش��ور ثالث این دیدار ممکن است انجام 
شود اما از طرف سوری پالس های منفی به آنکارا 
مخابره می ش��ود که چندان تمایلی برای حل 
اختالفات در شرایط کنونی ندارند. خبرگزاری 
رویترز جمعه ش��ب به نقل از سه منبع گزارش 
داد که دولت سوریه با تالش های میانجیگری 
تحت رهبری روسیه برای برگزاری نشستی با 
رجب طیب اردوغ��ان مقاومت می کند. رویترز 
تأکید کرد، دو منبع ترک ک��ه یکی از آنها یک 
مقام بلندپایه است، گفتند: »فقط دولت سوریه 
این موضوع را به تعوی��ق می اندازد در حالی که 
امور در نهایت به س��مت برگزاری دیداری بین 
اس��د و اردوغان پیش می رود«. رویترز به نقل 
از س��ه منبع آگاه از مواضع نظام سوریه آورده 
است: بشار اس��د پیش��نهاد دیدار با اردوغان با 
حضور رئیس جمهور روس��یه را رد کرده است. 
این منابع گفتند: دمشق معتقد است که نظیر 
چنین جلسه ای می تواند موضع رئیس جمهور 
ترکیه را قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
سال آینده تقویت کند، به ویژه اگر هدف آنکارا، 
بازگرداندن ۳/6 میلیون پناهجوی س��وری از 

ترکیه باش��د. براس��اس گزارش رویترز، یکی 
از این دو منبع گفته اس��ت: »چ��را به اردوغان 
پیروزی مجانی اهدا کنیم؟ هیچ گونه همگرایی 
قب��ل از انتخابات رخ نخواهد داد. س��وریه ایده 
برگزاری نشست وزرای خارجه دو کشور را هم 
رد کرده است«. منبع سوم که یک دیپلماتیک 
آگاه از این پیشنهاد است، گفته است: »سوریه 
معتقد است که چنین نشس��تی اگر نتیجه ای 
محسوس نداشته باشد، بی فایده است و اکنون 
فقط می خواهیم نیروهای ترکیه به طور کامل از 

خاک سوریه عقب نشینی کنند.«
 مخالفت دمشق با دیدار اسد و اردوغان درحالی 
اس��ت که رئیس جمهور ترکیه از زمان ش��روع 
بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ بزرگ ترین حامی 
تروریست    ها بوده و تالش کرد با سرنگونی اسد، 
دولتی همسو با خود را روی کار بیاورد. نیروهای 
نظامی ترکی��ه هم به بهانه مقابل��ه با تهدیدات 
تروریستی بخش    هایی از شمال سوریه را اشغال 
کرده ان��د و حاضر به خروج از آنها نیس��تند. در 
روزهای اخیر هم دولت ترکی��ه اعالم کرده که 

برای از بین بردن گروه های تروریس��تی کرد، 
قصد دارد عملیات زمینی را در ش��مال سوریه 
شروع کند؛ اقدامی که دمش��ق به شدت با آن 

مخالف است. 
اردوغان در یک دهه گذشته عالوه بر قطع روابط 
دیپلماتیک آنکارا با دمش��ق، از هر ابزاری برای 
ضربه زدن به دولت مرکزی سوریه استفاده کرد 
و همین اقدامات سبب شده دولتمردان سوری 
نظر مثبتی به او نداشته باشند. هرچند اردوغان 
و دیگر مقامات آنکارا در ماه های گذش��ته بار    ها 
آمادگی خود را نسبت به عادی سازی روابط ابراز 
کرده اند با این حال بشار اس��د و رهبران سوریه 
فعاًل نمی توانند ب��ه چرخش مواض��ع اردوغان 
اعتم��اد کنند. دولت س��وریه بر این باور اس��ت 
که ش��اید تحرکات اخیر اردوغ��ان صرفاً جنبه 
انتخاباتی داشته باش��د تا بتواند با موج سواری 
روی این موضوع ش��انس خود را برای پیروزی 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری در ژوئن ۲۰۲۳ 
باال ببرد و به همین منظور س��عی دارند حداقل 
تا زمان پایان انتخابات ترکیه صبر کنند و پس از 

آن برای هرگونه اقدام سیاسی با همسایه شمالی 
تصمیم گیری کنند، زیرا مخالفان اردوغان که به 
دلیل سیاست های جاه طلبانه دولت او در منطقه 
و بحران شدید اقتصادی در موقعیت برتری قرار 
دارند می تواند برای دمشق فرصت خوبی باشد تا 
از چالشی به نام اردوغان خالص شود، زیرا رقبای 
اردوغان خواستار خروج نیروهای ترکیه از سوریه 
و بازگرداندن پناهجویان به کشورشان هستند و 
همین مسائل از جمله شروط دولت سوریه است 
و لذا مخالف��ان اردوغان و دمش��ق زبان و درک 

مشترکی دارند. 
 ترکیه: شمال سوریه را باید پاکسازی کنیم

هرچند روس��یه و امریکا س��عی دارند ترکیه را 
از عملیات زمینی در س��وریه منصرف کنند اما 
مقامات آنکارا به هیچ صراطی مستقیم نیستند و 
تصمیم خود را برای اجرای این عملیات گرفته اند. 
وزیر خارجه ترکیه در سخنانی بر تداوم عملیات 
نظامی کش��ورش در مناطق ش��مالی سوریه تا 
زمان پاکس��ازی این منطقه از گروه     هایی تأکید 
کرد ک��ه آنکارا آنه��ا را تروریس��تی می داند. به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو 
در س��خنانی با اش��اره به اینکه مبارزه ترکیه با 
» تروریس��م « ادامه دارد، گف��ت: همانطور که 
شمال سوریه را از لوث داعش پاکسازی کردیم، 
باید به عملیات خود ادامه دهیم و این منطقه را 
از حضور » پ .ک .ک « و شاخه های آن پاکسازی 
کنیم. وی ادامه داد: نیاز به تعامل با دمش��ق نیز 
وجود دارد تا مذاکرات در چارچوب کمیته قانون 
اساسی و روند آستانه س��ازنده تر از امروز باشد. 
این مسئله برای اطمینان از بازگشت داوطلبانه 
آوارگان سوری به کشورشان نیز ضروری است. 
چاووش اوغلو همچنین گفت: در عین حال، ما 
همچنین بای��د در جنگ خود علی��ه گروه های 
تروریستی بدون هیچ گونه تبعیض و تمایز بین 
آنها همکاری کنیم. اردوغان هم گفت که ترکیه از 
ایجاد کمربند امنیتی ۳۰ کیلومتری در مرزهای 

جنوبی خود کوتاه نمی آید. 
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آمادهباشوفراخوان»عریناالسود«
برایمقابلهباصهیونیستها

در پ�ی ش�هادت ی�ک ج�وان فلس�طینی در نابل�س و طیف�ی 
از واکنش ها، گ�روه مقاوم�ت »عرین االس�ود « هم ضم�ن اعالم 
آماده ب�اش، از تمام�ی ش�هروندان فلس�طینی خواس�ت ب�ه 
ه�ر طریق�ی ب�ا شهرک نش�ینان صهیونیس�ت مقابل�ه کنن�د. 
وزارت بهداشت فلس��طین روز جمعه از شهادت یک جوان به نام عمار 
مفلح به ضرب گلوله یک نظامی رژیم صهیونیس��تی در شهرک حواره 
در جنوب نابلس خبر داد. ویدئوی منتش��ر شده از لحظه شهادت وی 
نشان می دهد که او س��عی داشت از دس��ت یک نظامی صهیونیست 
که گردنش را گرفته بود ر    هایی یابد و زمانی که از دس��ت وی خالص 
می ش��ود، میان آن دو درگیری رخ می دهد. در ادامه نظامی اسرائیلی 
از فاصله بسیار نزدیک به این جوان فلسطینی شلیک می کند. به کادر 
امداد و درمان فلسطین نیز اجازه داده نمی شود تا خود را به این جوان 
برسانند. ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین در واکنش به شهادت 
این جوان فلسطینی اعالم کرد، اعدام این جوان در نهایت خونسردی 
جنایتی فجیع ضمن سلس��له جنایت     ها علیه ملت فلس��طین اس��ت. 
ناصر کنعانی، س��خنگوی وزارت خارجه در توئیتر نو ش��ت: »شهادت 
جوان فلس��طینی عمار حمدی مفلح به ضرب چند گلوله مس��تقیم 
نظامی رژیم صهیونیستی در مأل عام، شایس��ته واکنش جهانی است 
اما جنایات روزمره رژیم جنایتکار صهیونیس��تی نه توس��ط مدعیان 
حقوق بشر محکوم می ش��ود و نه برای جنایات آن هیئت حقیقت یاب 
تشکیل می شود!« »تور وینسلند « هماهنگ کننده سازمان ملل در امور 
خاورمیانه شهادت »عمار مفلح« جوان فلسطینی ساکن نابلس به ضرب 
گلوله یک نظامی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات 
فوری و کامل در این زمینه شد.  گروه مقاومت »عرین االسود « با انتشار 
بیانیه ای از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در منطقه رأس العین 
در نابلس خبر داد. در این بیانیه از ش��هروندان فلس��طینی خواس��ته 
شده تا بیرون رفته و تعدی های آنها را پاسخ دهند و با بستن جاده ها، 
درگیری، مشغول کردن آنها و با هر چیزی که می توانند با آنها مقابله 
کنند. بر اساس این بیانیه، عملیات پاس��خ در بیش از یک جبهه صبح 
روز جمعه در جریان یورش نظامیان اشغالگر به منطقه رأس العین در 
نابلس صورت گرفت و نظامیان اشغالگر در این عملیات هدف تیراندازی 
رزمندگان عرین االسود قرار گرفتند. در ادامه این بیانیه، ضمن تمجید 
حس وطن دوستی و تالش خبرنگاران و شهروندان فلسطینی برای ثبت 
دالوری های رزمندگان مقاومت که به دنبال مستندسازی این درگیری 
با دشمن هس��تند، از آنها خواسته شد از عکاس��ی از چهره رزمندگان 
مقاومت یا مناطق حضور آنها خودداری کنند. عرین  االسود در ادامه با 
اشاره به اعدام میدانی »عمار مفلح عدیلی « جوان ۲۰ ساله فلسطینی 
که روز جمعه در منطقه حواره، جنوب نابلس و با ش��لیک یک نظامی 
اسرائیلی به شهادت رس��ید، اعالم کرد خون عدیلی به منزله سوختی 

برای انقالب و مقاومت شکوهمند ما خواهد بود. 

آلمانتوافقهایامنیتی
پسازجنگسردرابهمیانکشید

صدراعظم آلمان اعالم کرد که صلح در اروپا به احیای توافقنامه های 
امنیتی پ�س از جنگ س�رد ب�ا روس�یه بس�تگی دارد و آن را به 
امتیازگیری از مسکو منوط کرد. اوالف شولتس همچنین تأکید کرده 
است که برلین تا هر زمانی که الزم باشد از اوکراین حمایت می کند. 
اوالف شولتس که از آغاز بحران اوکراین یکی از حامیان اصلی کی یف 
بوده است، در نشس��ت امنیتی برلین گفت: »ما باید به توافق     هایی که 
در دهه های گذشته داشتیم و اساس صلح و نظم امنیتی در اروپا بود، 
بازگردیم.«  صدراعظم آلمان توضیح داد که برلین برای بحث در مورد 
معاهدات کنترل تسلیحات و اس��تقرار موشک با مسکو تمایل دارد اما 
ایجاد این نظم صلح بستگی به این دارد که روسیه یک سری امتیازات 
مهم بدهد. از مهم  ترین توافق     ها این است که ناتو هیچ تجاوزی صورت 
ندهد. شولتس همچنین اعالم کرد که آلمان تا هر زمان که طول بکشد 
از اوکراین حمایت خواهد کرد. سران ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و ناتو 
بار    ها با اشاره به ارسال تس��لیحات چند میلیارد دالری خود به کی یف 
بر این موضوع تأکید کرده اند. صدراعظم آلمان اذعان کرد که آلمان به 
احتمال زیاد هرگز به مشارکت قوی که قبل از درگیری در اوکراین با 
روسیه داشت، باز نخواهد گشت. این مشارکت که در آن صنعت آلمان 
با کمک گاز ارزان قیمت روسیه به تسلط در سراسر اروپا دست یافت، 
ابتدا با حمایت برلین از رژیم تحریم های ضد روس��یه از سوی اتحادیه 
اروپا و سپس با تخریب خط لوله های نورد استریم که مانع از بازگشت به 

وضعیت قبل از جنگ اوکراین می شود، از بین رفت. 
 کمک به اوکراین، عامل مخل مذاکره

شولتس همچنین در یک مکالمه تلفنی یک ساعته با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه حمالت این کشور به زیرس��اخت های اوکراین 
را محکوم کرد. صدراعظم آلمان همچنین ب��ر مصمم بودن آلمان در 
تضمین حمایت از توانایی دفاعی اوکراین در برابر روس��یه تأکید کرد. 
این اولین مکالمه تلفنی این دو از اواس��ط ماه سپتامبر بود. صدراعظم 
آلمان همزمان بر این موضوع تأکید کرد که باید هرچه سریع تر راه حلی 
دیپلماتیک برای خروج نیروهای روس��یه پیدا شود. پوتین و شولتس 
همچنین درباره وضعیت جهانی مواد غذایی که در پی حمله روسیه به 
اوکراین به شدت بحرانی شده، گفت وگو کردند. عالوه بر این دوطرف 
بر نقش مهم توافق اخیراً تمدیدشده صادرات غالت از اوکراین در این 
زمینه تأکید کرده و گفتند در این رابطه با یکدیگر در تماس می مانند. 
کاخ کرملین در انتش��ار خبر مکالمه تلفنی شولتس و پوتین بیشتر بر 
سخنان پوتین تکیه کرد و گفت رئیس جمهور روسیه در این گفت وگو بر 
مشی مخرب کشورهای غربی از جمله آلمان، در ارسال سالح به کی یف 
و آموزش ارتش اوکراین تأکید کرده است. پوتین همچنین تصریح کرده 
که کمک های مالی به اوکراین منجر به این می ش��ود که این کشور از 

مذاکره با روسیه خودداری کند. 

تظاهراتبحرینیها
درمحکومیتسفرهرتزوگ

م�ردم بحری�ن ب�رای چندمی�ن روز متوالی ب�رای نش�ان دادن 
مخالف�ت خ�ود ب�ا عادی س�ازی رواب�ط با رژی�م صهیونیس�تی 
و س�فر رئی�س ای�ن رژی�م ب�ه منام�ه تظاه�رات کردن�د.
 بر اساس گزارش المیادین، در س��ایه تداوم گام های بحرین در مسیر 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در عرصه اقتصادی، تظاهرات 
مردم این کشور علیه این عادی سازی ادامه دارد و تظاهرات کنندگان 
بحرینی برای چندمین روز متوالی، با در دس��ت داش��تن پرچم های 
بحرین و فلسطین در اعتراض به س��فر فردای هرتزوگ به منامه شعار 
سر می دهند. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که قرار 
است هرتزوگ روز یک   شنبه در نخستین سفر خود به منامه با »حمد 
بن عیسی آل خلیفه « شاه بحرین و مقامات ارشد این کشور و یهودیان 
ساکن آن دیدار و درباره تقویت مناسبات و گسترش همکاری    ها رایزنی 
کند. رسانه های صهیونیستی نیز با تأیید تشدید مخالفت های مردمی در 
بحرین با این سفر، اعالم کردند شاباک نیز تدابیر امنیتی را در خصوص 

این سفر افزایش داده است.

  گزارش  یک

در تازه      تری�ن گفت وگ�وی تلفن�ی که 
جمعه شب بین بورل و امیرعبداللهیان 
انجام ش�د، ج�وزف ب�ورل مج�دداً به 
تالش هایش برای بازگشت همه طرف      ها 
به تعهدات توافق ش�ده در وین، تأکید 
کرد که کم�اکان به ت�الش و ارتباطات 
جهت رس�یدن به توافق ادامه می دهد


