
سفیر سابق ایران در اردن:
دولت مستقل فلسطینی بدون منطقه 

غور هویتی نخواهد داشت
اشغال کامل منطقه اغوار، توافقنامه وادی عربه میانه 
اردن و رژیم صهیونیستی را از بین خواهد برد و زمینه 
دس��ت اندازی  بیشتر صهیونیس��ت ها بر سرزمین ها 
و دولت ه��ای عربی دیگر را هم فراه��م خواهد کرد 
و اساس��ا دولت مستقل فلسطینی بدون منطقه غور 
هویتی نخواهد داشت این روزها موضوع الحاق منطقه 
اغوار اردن و  شهرک های صهیونیست نشین در کرانه 
باختری به س��رزمین های اش��غالی فلسطین یکی از 
چالش های بحث برانگیزه  در سطح محافل سیاسی و 

تصمیم گیری در منطقه و جهان است.
ب��ه منظور بررس��ی ابع��اد مختلف  ای��ن موضوع و 
پیامده��ای آن »مجتب��ی فردوس��ی پور« س��فیر 
س��ابق ایران در اردن در یادداشتی اختصاصی برای 
خبرگزاری تس��نیم به ابع��اد و زوایای مختلف این 
موضوع پرداخته اس��ت.  اشغال اغوار اردن و کرانه 
باختری از طریق شهرک سازی صهیونیست ها برای 
درک بهتر موضوع، الزم است این مبحث را در سه 
بخش مورد بررس��ی قرار دهیم. سابقه این موضوع 
به طرح "الون" برمی گردد. سرلش��گر" ایگال الون " 
معاون نخس��ت وزیر و وزیر خارجه دولت اس��حاق 
رابین اندکی پ��س از جنگ 1967 طرح خود را بر 
اس��اس "انضمام غور اردن ک��ه از نهر اردن در دره 
ش��رقی تا ارتفاعات کرانه باختری و همچنین شرق 
ق��دس و جنوب بیت لحم" را در برمی گیرد، مطرح 
کرد.  پس از الون،  اسحاق رابین نحست وزیر وقت 
رژیم صهیونیس��تی نیز در روند سازش در دهه 90 
اعالم کرد: "مرزهای دفاعی کیان اسرائیل  در وادی 
اردن قرار دارد."  لذا رژیم صهیونیس��تی همواره بر 
این اعتقاد بوده  اس��ت که این منطقه راهبردی به 
عنوان مانع امنیتی  در مقابل مرزهای شرقی عمل 
می کند. بر همین اس��اس بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر کنونی این رژیم نیز در س��پتامبر 2019 عزم 
دولت خود را برای الح��اق کردن غور)دره( اردن و 
مناطق ش��مال بحر المیت در ص��ورت پیروزی در 

انتحابات کنیست اعالم کرد.  تسنیم

خبر گزارش

درحالی این روزها ش��اهد برخی تحرکات و اغتشاشات در 
عراق هستیم که به باور ناظران سیاسی منافقین با حمایت 
آمریکا، رژیم غاصب صهیونیس��تی و س��ران سعودی برای 
بازگشت تروریس��تهای داعش تقالی گسترده ای را به کار 
برده اند و برای رس��یدن به مقصود خ��ود از هیچ جنایتی 

فروگذاری نمی کنند.
منافقین که تا زمان روی کار بودن صدام در پادگان اشرف 
جا خوش کرده بودند، بعد از سرنگونی صدام مجبور به کوچ 
و عزیمت به فرانس��ه و آلبانی ش��دند؛ این گروه تروریستی 
اکن��ون اقدامات خ��ود را از این دو کش��ور اروپایی هدایت 
م��ی کند و ت��الش دارد با احیای مجدد گروه تروریس��تی 
داع��ش، روند جنگ افروزی علیه مل��ت ایران و عراق را به 

دست بگیرد..
در همی��ن زمینه یک عضو ارش��د س��ازمان ب��در عراق در 
س��خنانی از ت��الش آمری��کا و عربس��تان س��عودی برای 
فعال سازی هسته های پنهان داعش در این کشور خبر داد. 
محمد مهدی البیاتی ضمن هشدار درباره تحرکات خارجی 
ب��رای احی��ای داعش در ع��راق گفت: آمریکا و عربس��تان 
س��عودی برای فعال س��ازی هس��ته های پنهان داعش در 
عراق تالش می کنند. البیاتی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
آمریکا و عربس��تان سعودی در حال تسهیل روند بازگشت 
تروریس��ت های داعش از سوریه به عراق هستند. این عضو 
ارشد سازمان بدر عراق می افزاید: حمالت تروریستی اخیر 
در عراق با حمایت عربس��تان و آمری��کا صورت می گیرد و 
آنه��ا از رهگذر این اقدامات خصمانه به دنبال فراهم کردن 

زمینه برای بازگرداندن تکفیریها به عراق هستند.
در همی��ن رابطه دبیرکل گردان های خراس��انی از گروه های 

حش��د شعبی، حمله داعش به نیروهای حشد شعبی را آغاز 
طرح احیای داعش در عراق توس��ط آمریکایی ها دانس��ت و 
درباره خطر حمالت تروریس��تی در بغداد و موصل توس��ط 

عناصر نفوذی داعش هشدار داد.
س��ید علی الیاسری در گفت وگو با تسنیم از تالش آمریکا 
برای احیای مجدد داع��ش در عراق خبر داد و گفت: پس 
از آزاد کردن تروریس��ت ها از زندان »حس��که« در سوریه 
و انتقال آنان با پش��تیبانی آمریکایی ها ب��ه مناطقی میان 
الحضر و قائم و مناطق همجوار استان صالح الدین در انتظار 
حمالت جدید داعش بودیم. تروریس��ت ها در حمله ای که 
به  کم��ک نیروهایی که در منطقه داش��تند مقادیر زیادی 
پول را ک��ه در صحرا پنهان کرده بودند باز پس گرفتند. با 
این پولها شخصیت های مختلف خریده می شوند تا مجدداً 
شاهد بازگش��ت داعش به مناطق غرب عراق باشیم، آنچه 
روی داد اولی��ن بخ��ش از ط��رح آمریکا اس��ت که مراحل 

دیگری نیز دارد.
وی ادام��ه داد: آمریکایی ها با ای��ن عملیات می خواهند به 
تروریست ها و مزدورانشان اعالم کنند که مجدداً به عرصه 
بازگشته اند و بار دیگر درگیری ها آغاز خواهد شد. بر اساس 
اطالعات موجود داعش پس از شکس��تی که متحمل ش��د 
میلیون ها دالر پول را که به واسطه فروش نفت و راهزنی به 
دست آورده بود با پشتیبانی و کمک آمریکا در بشکه هایی 
در بیاب��ان دفن کرده بود و هم اکن��ون مجدداً به این اموال 
دست پیدا کرده است. حوادث گذشته مجدداً در حال تکرار  
اس��ت و پول هایی که به دست داعش رسید در حال ارسال 
برای نیروهای نفوذی ش��ان است. تروریست ها با استفاده از 
وضعی��ت نابس��امان موجود که نه تنها ع��راق بلکه کل دنیا 

با آن دس��ت ب��ه گریبان اس��ت، تالش می کن��د نیروهای 
جدید جذب کند. دبیرکل گردان های خراس��انی با اش��اره 
به حمله هس��ته های خفته داعش به استان صالح الدین که 
به ش��هادت جمعی از رزمندگان حش��د شعبی منجر شد، 
گفت: در حمله داعش به نیروهای حش��د ش��عبی و ارتش 
عراق متأسفانه نیروی هوایی پشتیبانی مناسبی از نیروهای 
درگی��ر روی زمین را نداش��ت و به همین دلیل ش��اهد به 
شهادت رس��یدن 35 نفر از نیروهای حشد شعبی و ارتش 
عراق و پلیس فدرال بودیم. نیروهای حش��د شعبی و سایر 
نیروهای نظامی عراق قس��م یاد کرده اند که اجازه بازگشت 
مجدد به تروریس��ت ها را نخواهن��د داد. دو روز پیش تیپ 
18 حش��د ش��عبی عملیات گس��ترده ای را علیه گروه های 
تروریس��ت ها انجام داده بود و تروریس��تی که به اس��ارت 
درآم��ده بود جزئیات زی��ادی را از نفوذ داعش داخل عراق 
و خطراتی که متوجه منطقه الربیعه در موصل اس��ت فاش 
کرد. ممکن است داعش��ی ها همچون گذشته قصد اشغال 
این مناطق را داش��ته باش��ند و به همین دلیل نیروهای ما 

باید هوشیار باشند.

وی همچنی��ن تأکید کرد: بر اس��اس اطالعات��ی که داریم 
نیروه��ای نفوذی در میدان ه��ا و مناطق برگزاری تجمعات 
اعتراض آمیز در بغداد و س��ایر شهرها مسلح شده و درصدد 
فتنه گری و هدف قرار دادن تأسیس��ات دولتی و نظامی اند. 
الیاسری درباره خطر حمالت تروریستی در بغداد و موصل 
توس��ط عناصر نفوذی داعش هشدار داد و گفت: شهرهای 
عراق در خطر هس��تند و بر اس��اس اطالعاتی که در دست 
داریم تروریست ها قصد دارند پس از تجهیز کامل نیروهای 
نفوذی خود در بغداد، عملیاتی را در این شهر انجام دهند. 
همچنین داع��ش قصد دارد به منطق��ه الربیعه در موصل 

حمله کند.
س��خنگوی گروه تروریستی منافقین در فراخوانی از مردم و 
جوانان عراق خواس��ته بود تا دس��ت به اقدامات تروریستی 
بزنند و نیروهای مقاومت و مس��ئولین ای��ن گروه ها را ترور 
کنند. حتی س��خنگوی این س��ازمان تروریس��تی از جوانان 
عراقی خواس��ته تا مقامات ایرانی را نیز ترور کنند. نیروهای 
منافقی��ن هم اکن��ون نیز در عراق حضور دارن��د و در میان 
نیروهای داعش به اقدامات ترووریستی خود ادامه می دهند.
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منافقین همچنان در 
عراق فعال هستند

واکنش موسوی به اقدام جنایتکارانه داعش 
س��خنگوی وزارت خارج��ه ای��ران اق��دام جنایتکاران��ه و بزدالنه گروه 
تروریس��تی داعش در به شهادت رس��اندن تعدادی از مجاهدان روزه دار 

الحشد الشعبی در ماه مبارک رمضان را به شدت محکوم کرد.
س��ید عباس موس��وی ابراز امیدواری کرد که کش��ور ب��زرگ عراق هر 

چ��ه زودتر با همدلی و مجاهدت دولت و ملت این کش��ور از ش��ر اندک 
باقیماندگان فرتوت از این گروه منحوس تروریس��تی که با کمک و پشتیبانی 

برخی دولت ها شکل گرفته و حمایت می شوند، رهایی یابد.  وی همچنین اظهار 
داش��ت: تاریخ نشان داده اس��ت که خون پاک مجاهدین فی سبیل اهلل هرگز به 
هدر نخواهد رفت و انتقام این خون های پاک که موجب رش��د و بالندگی اسالم، 
عدالت و حقیقت است، گرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان 
تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران از تالش های عراق در مبارزه با تروریس��م و 

استقرار صلح و ثبات در این کشور حمایت می کند.  وزارت خارجه

باید به هر نحو ممکن روز قدس را گرامی بداریم
ریی��س کمیته حمایت از انقالب اس��المی مردم فلس��طین تاکید کرد: 

مسئله قدس یک مسئله جهانی است.
حجت االس��الم والمسلمین محمد حس��ن اختری در نشست تصمیم 
گیری در ارتباط با چگونگی برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سال 

جاری با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کشور با تاکید بر اینکه مسئله 
قدس یک مس��ئله جهانی است اظهار کرد: دشمنان از برگزاری روز قدس و 

توجه به آن وحش��ت دارند و رژیم صهیونیس��تی تالش می کند که این موضوع 
مورد توجه قرار نگیرد. وی با اش��اره به ش��رایط بین المللی در ارتباط با موضوع 
ق��دس از جمله ط��رح معامله قرن و تالش برخی از کش��ورهای مرتجع منطقه 
برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیس��تی گفت: با توجه به این موضوع شرایط 
می طلبد که امس��ال نیز به مانند س��ال های قبل به هر نحو ممکن روز قدس را 

گرامی بداریم و به آن توجه کنیم. ایسنا 

آمریکا مسئول مستقیم جان دکتر عسگری است
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس تأکید کرد محافل علمی جهانی 
باید آمریکا را به دلیل بدرفتاری با دانش��مندان مدعو به این کش��ور، 

تحریم کنند.
عالءالدی��ن بروجردی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در بازداش��ت 

مجدد دکتر سیروس عسگری بعد از تبرئه، گفت: اتفاقی که برای دکتر 
عس��گری در آمریکا افتاده از مصادیق بارز نقض حقوق بش��ر از سوی دولت 

این کشور است. وی تصریح کرد: دکتر عسگری علیرغم جایگاه باالی اجتماعی و 
علمی خود به زندان رفت و بعد از اینکه رفع اتهام و تبرئه شد، بار دیگر به بهانه 
روادید وی را در شرایط بد بازداشتگاه های ویژه افرادی که باید از آمریکا اخراج 
ش��وند، قرار دادند. وی افزود: بازداش��ت مجدد دکتر عس��گری، اهانت به جامعه 
علمی جهانی بوده و از اساتید و چهره های علمی آمریکا انتظار داریم در ظلمی 

که حکومت آنها نسبت به اینگونه افراد دارد، شریک نشوند. خانه ملت 
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