
چرایی بی نتیجه بودن 
روند سازش با رژیم 

صهیونیستی
تاریخ نش��ان داده اس��ت که رژیم صهیونیس��تی هرگاه در 
پیش��برد راهبردهایش ب��ا چالش روبه رو می ش��ود از روند 
سازش به عنوان تاکتیکی برای مدیریت بحران ها و چالش ها 

استفاده می کند.  
با مطرح ش��دن طرح معامله قرن، ش��اهد تح��رکات رژیم 
صهیونیس��تی و ای��االت  متح��ده آمریکا ب��رای احیاء روند 
سازش و عادی س��ازی روابط با کشورهای اسالمی و عربی 
بوده ایم؛ اما به نظر می رس��د این روند با چالش های اساسی 
روب��ه رو باش��د؛ برای مث��ال، موضع گیری های تش��کیالت 
خودگردان فلسطین، مصر و اردن در نقش سکانداران روند 
سازش و عادی سازی، علیه زیاده خواهی رژیم صهیونیستی 
در موض��وع معامله قرن، نش��ان دهنده بی نتیجه بودن این 
روند برای کشورهای اسالمی و عربی است. حال این سؤال 
مطرح می ش��ود که چرا روند سازش و عادی سازی با رژیم 
صهیونیس��تی برای کشورهای اس��المی و عربی بی نتیجه 
است. در پاس��خ می توان گفت این رژیم هرگاه در پیشبرد 
راهبردهای توس��عه طلبانه و نژادپرس��تانه خ��ود با چالش 
روبه رو می ش��ود، از روند س��ازش به عن��وان تاکتیکی برای 
مدیریت بحران ها و چالش ها اس��تفاده می کند و هر زمانی 
که بتواند با مدیریت این چالش ها و بحران ها امنیت نسبی 

پیدا کند، به تعهداتش عمل نمی کند و راهبردهای خود را 
درپیش می گیرد.  

رژیم صهیونیستی بازیگری توسعه طلب و نژادپرست است و 
راهبردهایش مبتنی بر راهبرد اشغالگری و تضعیف بازیگران 
پیرامونی است، چه با این بازیگران روابط سیاسی و امنیتی 
داش��ته و چه در حالت جنگ باش��د. این ام��ر این رژیم را 
عینی ترین تهدید کش��ورهای اسالمی و عربی نشان داده و 
زمینه ب��روز رقابت تنش آلود میان طرفی��ن را فراهم کرده 
است. اگرچه سطح این تنش و تنازع در رابطه با هر کشوری 
متفاوت است و کشورهایی همچون جمهوری اسالمی ایران 
و سوریه با این رژیم در باالترین سطح منازعه یعنی درگیری 
نظامی و امنیتی هستند و کشورهایی همچون مصر و اردن با 
وجود رابطه دیپلماتیک، همچنان درگیر تنش های سیاسی 
و امنیتی با آن هستند، این امر نشان دهنده سطحی از تنازع 

دائمی میان طرفین است.  
تاریخ نش��ان داده اس��ت که رژیم صهیونیس��تی هرگاه در 
پیش��برد راهبردهایش ب��ا چالش روبه رو می ش��ود از روند 
سازش به عنوان تاکتیکی برای مدیریت بحران ها و چالش ها 
استفاده می کند.   رژیم صهیونیستی برای پیشبرد تاکتیک 
روند س��ازش و عادی س��ازی، از ابزارهای س��خت همچون 
نظام��ی و امنیت��ی و نیز ابزارهای نرم همچون سیاس��ی و 
دیپلماتیک استفاده می کند. کاربرد ابزارهای سخت بیشتر 
به صورت اش��غال بخش��ی از س��رزمین و تهاجم نظامی و 
امنیتی به نقاط حساس نظامی، زیربنایی و اقتصادی است. 
در این  صورت، کش��ور مقابل برای رهایی از این فشارها، به 
قبول سازش و پیوست های حقوقی و سیاسی اقدام می کند 
و به نوعی به توس��عه طلبی تن می دهد؛ برای مثال، می توان 
به س��ازش کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی در 

۱۹۷۸ اشاره کرد.  
کاربرد ابزار نرم بیش��تر به صورت فعال کردن دیپلماس��ی و 
البی گری اس��ت ک��ه با همراه ک��ردن قدرت ه��ای بزرگ و 
س��ازمان های بین المللی با مطرح کردن واژه های فریبنده ای 
چون احیاء روندهای صلح، درصدد عادی سازی با کشورهای 
عربی و اسالمی اس��ت. البته دراین میان، رهبران کشورهای 
عربی و اس��المی که روابط خوبی با قدرت های بزرگ دارند 
برخالف منافع ملی کشور متبوعشان، نقش کاتالیزور را ایفا، 
و ای��ن روند را تس��ریع می کنند؛ برای مث��ال، در این زمینه 
می توان به مس��اعدت برخی از کش��ورهای حاش��یه خلیج 
 ف��ارس برای ارائه و اجرایی ش��دن طرح معامله قرن اش��اره 
کرد. گفتنی اس��ت بس��ترهایی هم در کشورهای اسالمی و 
عربی موجب تس��ریع روند س��ازش و عادی سازی می شوند 
که مهم ترین آنها عبارت ان��د از:۱. تضعیف فرهنگ مقاومت 
کشورهای اسالمی و عربی؛۲. تشدید اختالفات درونی جهان 
اسالم و عرب؛۳. به قدرت رسیدن نخبگان همسو با قدرت های 
بزرگ؛۴. برسازی ابرتهدید جدید و کم رنگ شدن تهدیدات 
رژیم صهیونیس��تی؛۵. تقویت ملی گرای��ی و محلی گرایی؛۶. 

مشکالت اقتصادی و نیاز به کمک های خارجی.  
این رژیم ه��رگاه بتواند با مدیریت این چالش ها و بحران ها 
امنیت نس��بی پیدا کند، تعهدات خ��ود را نادیده می گیرد 
و راهبردهای توس��عه طلبانه و نژادپرس��تانه خود را درپیش 
می گی��رد؛ برای مث��ال، در اواخر س��ال ۱۹۸۷ انتفاضه اول 
فلس��طینیان آغاز ش��د و بعد از مدت ها ک��ه عملیات های 
نظامی توسط گروه های مقاومت در داخل مرزهای فلسطین 
اش��غالی آغاز ش��ده بود، گروه های مختلف مردم وارد عمل 
ش��دند، به قدری ش��رایط را برای رژیم صهیونیستی دشوار 
کردند که ای��ن رژیم به طور تاکتیکی ب��رای آرامش اوضاع 

پیشنهاد س��ازش داد. در این زمان، گروه های سرخورده از 
مقاومت همچون جنبش فتح، پاسخ مثبت دادند و مذاکرات 
س��ازش را از سال ۱۹۸۸ آغاز کردند، تا اینکه در ۱۹۹۳ در 

اسلو این سازش رسماً مورد توافق طرفین قرار گرفت.  
بر اساس این طرح سازش، قرار بر تشکیل کشور فلسطینی 
در مرزهای اش��غالی ۱۹۶۷، یعنی نوار غزه و کرانه باختری 
رود اردن شد. در این زمان، مردم به تشکیل کشور فلسطین 
امیدوار ش��دند؛ ولی همان طور ک��ه می دانیم، راهبرد رژیم 
صهیونیس��تی صلح نبود، بلکه تاکتیکی ب��رای آرام کردن 
اوض��اع ب��ود و وقتی تاح��دودی اوضاع آرام ش��د و امنیت 
نس��بی یافت، تعه��دات خود را برای تخلیه س��رزمین های 
اش��غالی و تش��کیل کش��ور فلس��طینی نادی��ده گرفت و 
سیاست های توس��عه طلبانه و نژادپرس��تانه اش را همچون 
یهودی س��ازی کران��ه باختری و بیت المق��دس و همچنین 
توس��عه شهرک س��ازی تداوم داد و اکنون نیز با ارائه طرح 
زیاده خواهانه معامله قرن، کلیت توافقنامه س��ازش اسلو را 
ازبین برد که حتی متحدان اروپایی این رژیم نیز این طرح 

را یک طرفه می دانند.  
در جمع بندی می توان گفت روند س��ازش و عادی س��ازی 
روابط، چه با استفاده از ابزارهای سخت و چه با استفاده از 
ابزارهای نرم، دس��تاورد چندانی برای کشورهای اسالمی و 
عربی نداشته و منجربه تضعیف بیش ازپیش جهان اسالم و 
عرب نیز شده است؛ زیرا اصوالً رژیم صهیونیستی اعتقادی 
به صلح ندارد و به دنبال تحقق راهبردهای توس��عه طلبانه و 
نژادپرستانه خود است. به نظر می رسد جهان اسالم و عرب 
باید با اتخاذ راهبردهایی به تحقق آرمان فلس��طین کمک 
کند تا از بحران آفرینی و توس��عه طلبی رژیم صهیونیستی 

رها شود.  ایرنا 

روز قدس استمرار بیداری امت 
اسالمی است

س��فارت ایران در کوی��ت با تاکید ب��ر اینکه مردم 
فلس��طین علیرغم انبوهی از مشکالت و مصیبت ها 
تصمی��م خ��ود را بر ایس��تادگی تا احق��اق حقوق 
کام��ل خود گرفته اند، خاطرنش��ان کرد: روز قدس 
و گرامیداش��ت آن ولو در شرایط ناشی از کرونا به 

معنای استمرار بیداری امت اسالمی است
در بیانیه سفارت جمهوری اسالمی ایران در کویت 
به مناس��بت روز جهانی قدس آمده است: بار دیگر 
آخری��ن جمعه م��اه مبارک رمضان فرا می رس��د و 
امت اس��المی را به یاد روز جهانی قدس می اندازد، 
روزی ک��ه امام خمینی )ره( آن را س��رآغازی برای 
آزادس��ازی نخس��تین قبله و س��ومین حرم شریف 
مس��لمانان و ریش��ه کن ک��ردن غده س��رطانی که 
اس��تکبار جهانی در قلب امت اسالمی ایجاد کرده 

است، معرفی کرد.
این بیانیه می افزاید: از فرصت اس��تفاده کرده و بر 
این نکت��ه تأکید می کنیم که فلس��طین همچنان 
مس��ئله اصلی جهان اسالم اس��ت و روز قدس نیز 
متعلق به امت اس��المی اس��ت و با ه��دف تجدید 
پیمان وح��دت بین دولت ها و ملت های مس��لمان 
برای مقابله با غاصب��ان بیت المقدس ایجاد گردید. 
آنچه برای ما مس��لم اس��ت این که م��ردم منطقه 
و تمام آزادگان جهان نس��بت به س��ه نکته تردید 
ندارن��د و متفق القول هس��تند: اّول اهمّیت جایگاه 
فلس��طین و ماهّیت بیت المقدس به ویژه مس��جد 
االقصی نزد پیروان دین اسالم به عنوان اولین قبله 
و سوّمین حرم ش��ریف؛ دّوم ماهّیت وجودی رژیم 
صهیونیستی غاصب به عنوان یک رژیم نژادپرست 
آپارتاید، توس��عه طلب و کودک کش که هدف اولیه 
و روش��ن این رژیم نابودی فلسطین و فلسطینیان 
است و سّوم تثبیت و اجرای طرح منطقه ای با هدف 
تفرقه افکنی بین امت اسالمی و تضعیف کشورهای 
عربی و اس��المی اس��ت تا همچنان این دولت های 
ضعیف، نیازمند و وابسته به قدرت های بزرگ باقی 
بمانند و اندیشه بازگرداندن سرزمین های فلسطینی 

را از دستورکار خود خارج کنند.
س��فارت ایران با طرح این س��وال که حال که همه 
اّم��ت اس��المی از منتهی الیه غرب تا ش��رق جهان 
بر این سه ماهّیت اش��اره شده، اتفاق نظر دارند آیا 
کفای��ت نمی کند که همه به وح��دت و یکپارچگی 
و یکدل��ی ب��رای رهای��ی از اش��غال و اش��غالگری 
بیندیشیم؟ تصریح کرده است: اّما روز قدس امسال 
در مقایس��ه با روزهای قدس گذش��ته با یک سری 
رخدادها و پدیده ای جدید مواجه اس��ت که اهمّیت 
و توّج��ه ب��ه ان را دو چندان می کند و مس��ئولّیت 
دوستداران فلسطین را در مواجهه با این پدیده های 
جدی��د چند برابر می کن��د، اّولین طرح معامله قرن 
و یکجانبه گرای��ی ایاالت متحده امریکا اس��ت. روی 
کارآمدن ترامپ و همس��ویی مطلق او با سران رژیم 
اش��غالگر قدس نقطه عطفی در قضیه فلس��طین به 
شمار می رود که می توان گفت که اصلی ترین تهدید 

را متوّجه آینده سرزمین فلسطین کرده است.
در ای��ن بیانیه تصریح ش��ده اس��ت: رئیس جمهور 
آمریکا با زیر پا گذاش��تن تمام تعهدات بین المللی 
پیرام��ون قضی��ه فلس��طین، سلس��له اقداماتی را 
همچون شناس��ایی بیت المقدس به عنوان پایتخت 
رژیم اسرائیل، انتقال سفارت خود به بیت المقدس، 
رّد راه حل دو دولت، قطع کمک رس��انی به آژانس 
آوارگان فلس��طینی )آنروا(، بس��تن دفتر س��ازمان 
آزادیبخش فلس��طین در واش��نگتن، به رس��مّیت 
ش��ناختن الح��اق بلندی ه��ای جوالن س��وریه به 
اس��رائیل و در نهای��ت و مهمت��ر از هم��ه »ط��رح 
معامله قرن« به معرض اجرا گذاش��ته که همه آنها 
تهدی��دات بنیادین و جدی علیه آینده فلس��طین 
و مردم مظلوم آن اس��ت. ط��رح به اصطالح »صلح  
برای رفاه« ترامپ موس��وم ب��ه معامله قرن نه تنها 
ب��ا اصول مبنایی حقوق بین المل��ل و قطعنامه های 
بین الملل��ی از جمله ۲۴۳، ۳۳۸، ۲۳۳۴ در تعارض 
اس��ت، بلکه از نظر محتوا نیز تحقیرانه و اهانت آمیز 

حتی ناقض حقوق حداقلی فلسطینیان است.
س��فارت ای��ران در ای��ن بیانیه تاکید کرده اس��ت: 
ای��ن اقدامات رئیس جمهور آمری��کا عالوه بر وتوی 
بس��یاری از قطعنامه های حمایت از مردم فلسطین 
در س��ازمان ملل و نیز حمایت ۸/۳ میلیارد دالری 
کمک نظامی س��االنه به رژیم اسرائیل موجب شده 
ک��ه اکث��ر دولت ها و ملت ه��ای جهان نس��بت به 
حس��ن نیت آمریکا برای حل و فصل عادالنه قضیه 
فلسطین شّک و تردید داشته باشند. بر این اساس 
رژیم صهیونیس��تی نیز از چنی��ن فرصتی منتهای 
سوءاس��تفاده را کرده با اعمال شیوه های خشن تر و 
تخریب و آواره کردن بیش��تر ساکنان عرب مناطق 
اشغالی وضعیت جدیدی را برای اشغال بیشتری از 

سرزمین های فلسطین فراهم آورد. صداوسیما 

گزارش  گزارش

 چ�ه عواملی که باع�ث پویایی و زن�ده ماندن روز 
جهانی قدس که هر س�ال آخری�ن جمعه ماه مبارک 
رمضان توس�ط حضرت امام)ره( به این نام نام گذاری 

شده است، چیست؟
درخصوص علل و عوامل زنده ماندن و پاسداری از روز قدس 
باید بگویم که اوالً قدس همچنان تا امروز در اشغال و مسئله 
قدس همچنان با قدرت و ش��دت مطرح بوده است و مسئله 
اول جهان اس��الم به ش��مار می رود. قدس از اماکن مقدس 
اصلی برای همه مس��لمانان اس��ت. تا وقتی قدس در اشغال 
است، این موضع همچنان مطرح و مورد توجه و اهتمام همه 
امت اسالمی خواهد بود. نکته دوم هم وجود کسانی است که 
فعالیت ها و مراسم را در مسیر زنده نگه داشتن مسئله قدس 
هدای��ت و راهبری می کنند. روز قدس روز انقالب اس��المی 
و روز جمهوری اس��المی و روز جنبش ه��ای مقاومت برای 
اصالح قطب نما به س��مت قدس شریف است. تا وقتی قدس 
در اشغال اس��ت و تا زمانی که این خط مشی انقالبی مؤمن 
که قدس را قبل��ه گاه خود می داند، پابرجاس��ت، این روز از 
پویایی برخوردار خواهد بود و قدس قبله گاه مس��لمانان در 
همه زمانها باقی خواهد ماند. روز قدس باید روزی برای همه 
مسلمانان خصوصاً کسانی باش��ند که در سایه اعتقاد راسخ 
به خط مش��ی عزت امت اسالمی و خط مشی انقالب اسالمی 

به طور واقعی دغدغه قدس را دارند.

 ب�ه  نظر می رس�د که تح�رکات مختلفی ب�رای به 
حاشیه بردن و کم رنگ کردن روز قدس و مسئله اول 
جهان اس�الم به بهانه و عناوین مختلف چه از طریق 
عادی س�ازی روابط رژیم های عربی با اسرائیل و چه 
از طریق ش�کاف و اختالف بین کش�ورهای اسالمی 
و س�رگرم کردن آنها به خود دنبال می ش�ود و حتی 
با پخش س�ریال هایی در راستای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس�تی قصد دارند تا ُقبح عادی سازی 
رواب�ط با این رژیم شکس�ته ش�ود، جناب عالی این 

تحرکات را در چه راس�تایی ارزیابی می کنید؟

با کمال تأسف بخشی از کشورهای عربی تالش می کنند که 
از مسئله فلسطین و مس��ئله قدس صرفاً به عنوان ابزار برای 
بهبود بخش��یدن به جایگاه خود نزد دولت آمریکا و منحرف 
کردن توجه ملت های خود از مسائل داخلی اعم از اقتصادی 
یا اجتماعی یا آزادیها س��وء اس��تفاده کنند، بنابراین، مسئله 
فلس��طین هیچ اهمیتی برای این کشورها ندارد و آنها تالش 
می کنند تا این گونه القا کنند که ملت های عرب خط مش��ی 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی را تأیید می کنند. ما 
کاماًل روشن تأکید می کنیم که تمام ملت های عربی و اسالمی 
هرگونه رابطه ای با رژیم صهیونیستی و حضور صهیونیست ها 
در اراضی فلسطینی را نمی پذیرند و این حضور را غصب کننده 
قدس، نامشروع و به رسمیت شناخته نشده می دانند. القای این 
موضوع که جوامع عربی خواهان رابطه با اسرائیل و عادی سازی 
روابط هستند، کاماًل جعل حقایق و افکار عمومی جهان عرب 
اس��ت؛ همان طور که آنها )سازش��کاران( هم��ه چیز را جعل 
می کنند و تالش دارند تا گرایش های جدیدی ایجاد کنند اما 
این موضوع )موضوع قدس( یک موضع دینی و عربی و ملی 
است لذا ملت های عرب این خط مشی را نخواهند پذیرفت و 
کس��انی که چنین کاری انجام دهند، در آینده تبعات آن را 

خواهند دید و به زباله دان تاریخ سپرده خواهند شد.

 رژیم صهیونیستی از زمان موجودیت خود تاکنون 
به سیاست های توسعه طلبانه و اشغالگری خود ادامه 
داده که نمونه ب�ارز آن تالش این رژیم برای مصادره 
کرانه باختری اس�ت که با چراغ س�بز آمریکا همراه 
است. آیا این سیاس�ت ها می تواند به این رژیم برای 
عبور از بحرانهای داخلی و خارجی و عدم مشروعیت 

کمک کند؟
جنبش صهیونیسم از همان روز اول یک پروژه را دنبال کرد 
و آن هم برپایی "میهنی قومی برای یهودیان" در سرزمین 
تاریخ��ی فلس��طین بود. اما ای��ن پروژه به خاط��ر مقاومت 
فلسطین و ملت های مسلمان در برابر حضور صهیونیست ها 
با مانع روبه رو شد، لذا این پروژه را از سال ۱۹۴۸ میالدی 
در چند مرحله به اجرا درآوردند. آنها )صهیونیس��ت ها( در 
ابتدا تالش کردند که بیانیه بالفور را در س��اختار سیاس��ی 
یک��ی از قدرت های بزرگ آن زمان ص��ادر کنند. آنها قباًل 
می خواستند چنین بیانیه ای در دولت عثمانی در آن زمان 
صادر ش��ود اما در رس��یدن به این هدف شکست خوردند. 
س��پس مرحله اجرای عملی پروژه برپای��ی دولت یهود در 
س��رزمین فلس��طین فرا رس��ید و البته با مقاومت ش��دید 
فلسطینی ها روبه رو ش��د. با وجود اینکه فلسطینی ها هیچ 
گونه ابزار و اهرمی برای مقابله با این پروژه نداش��تند اما با 
پیام ها و امکانات س��اده خویش در برابر این پروژه در سال 
۱۹۴۸ میالدی ایس��تادند. این سال یکی از مراحل اجرای 

پروژه یادشده صهیونیست ها بود.
اکنون بستر برای تکمیل پروژه صهیونیستی با الحاق رسمی 
بخش دیگری از اراضی کرانه باختری به رژیم صهیونیستی 

مهیا اس��ت، یعنی اینکه رس��ماً به عنوان بخش��ی از اراضی 
رژیم صهیونیس��تی شود و این رژیم پرچم خودش را به طور 
کامل در آنجا افراشته کند. این اراضی شامل منطقه اغوار و 
ش��هرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری است. این 
اراضی حدود ۳0 درصد مساحت کرانه باختری را شامل می 
شود. در این چارچوب، یهودی سازی بیشتر قدس نیز مطرح 
اس��ت که آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بی رحم از رژیم 
صهیونیستی حمایت می کند؛ قدرتی که به قدرت های ظالم 

برای مقابله با حق ملت فلسطین کمک می کند.

 هم�ان ط�ور که در جریان هس�تید ی�ک طرف در 
داخل فلس�طین به سمت روند مذاکرات سازش رفته 
اس�ت و س�عی کرده که از این طریق به قول خود به 
حقوق مشروع فلسطینی ها دست یابد ولی عماًل جز 
یک س�ری وعده و وعید روی کاغذ چیزی عاید این 
گروه نشده اس�ت ولی در مقابل جریانی که مقاومت 
را در پی�ش گرفت�ه چ�ه در لبن�ان و چ�ه در غزه به 
دس�تاورد های بزرگ�ی در عرص�ه سیاس�ی و نظامی 
دست یافته اس�ت و توانسته »سیاست بازدارندگی« 
را ب�ر این رژی�م تحمیل کند؛ به ط�وری که این رژیم 
دیگر فکر تجاوز به اراضی اش�غالی را نداشته باشد، 
به نظر ش�ما راه حل واقعی ملت فلس�طین چیست و 
فلس�طینی ها برای رس�یدن به آرمان خ�ود و اخراج 

اشغالگران چه اقداماتی باید انجام دهند؟
با وجود اینکه دنب��ال کردن پروژه مذاکرات از جنبه دینی 
و ملی و قومی جایز نیس��ت و نمی ت��وان به هیچ وجه این 
رژیم صهیونیس��تی را پذیرفت، اما با کمال تأسف، سازمان 
آزادی بخش فلسطین )س��اف( این راهکارهای جزئی برای 
مسئله فلسطین را قبول کرد که گامی بدتر از بیانیه بالفور 

بود. البته کس��انی که دل به این مذاکرات برای به دس��ت 
آوردن چی��زی بس��تند، هیچ چی��ز به دس��ت نیاوردند اما 
رژیم صهیونیس��تی توانست از این برهه زمانی برای تثبیت 
حضورش در کرانه باختری و تقویت آن سوء استفاده کند.
از ایده تشکیل "دو دولت" عبور شد زیرا به خاطر سیاست ها 
و اقدام��ات عملی صهیونیس��ت ها اج��رای آن امکان پذیر 
نیس��ت. تالش برای الحاق بیش از ۳0 درصد اراضی کرانه 
باختری به طور کامل ای��ده "دولت دولت" را حذف خواهد 
ک��رد. راه حل یک دول��ت واحد را نیز رژیم صهیونیس��تی 
نمی توان��د قبول کن��د زیرا نمی تواند ای��ن دولت را به یک 
"دول��ت دوقومیتی" تبدیل کند که اعراب حدود ۵0 درصد 
مجموع س��اکنان آن را تش��کیل دهند، از ای��ن رو، مرحله 
آینده ش��اهد تشدید فش��ار و تنگناها علیه فلسطینی ها و 
مناطق جمعیتی در کرانه باختری و ش��هرها و روس��تاهای 
بزرگ و سایر اراضی توسط رژیم صهیونیستی خواهد بود تا 
بیشترین تعداد ممکن فلسطینی ها را مجبور به ترک خانه 

و کاشانه خود به خارج از فلسطین کنند.
بنابرای��ن تنها راه همان مقاومت با این پروژه اس��ت. ملت 
فلس��طین باید در س��ایه وحدت با این پروژه مقابله کنند 
و امت اس��المی نی��ز توان خ��ود را در راه مقابل��ه با رژیم 
صهیونیس��تی از طریق رد قاطع اش��غالگری جنایتکارانه و 
غیرانس��انی بسیج و به حق ملت فلس��طین تأکید کنند و 
بگویند که س��رزمین ملت فلس��طین غصب ش��ده است و 
س��اکنان آن از خانه و کاش��انه خود کوچانده شده اند، لذا 
ب��ار دیگر تکرار می کنم که تنها راه همان مقاومت اس��ت و 
همه امت اس��المی باید از این مسیر درست حرکت کنند و 
ما به این راه به عنوان راهی نهایی اعتقاد راس��خ داریم. این 
راه همان راه مقاومت اس��ت تا بر پروژه صهیونیستی پیروز 

شویم و آن را از بین ببریم. تسنیم
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ناصر ابوشریف:

 کسانی که به مذاکرات دل بستند هیچ چیزی به دست نیاوردند

مسلمانان یک صدا انزجار خود را از معامله قرن اعالم کنند
سفیر ایران در ترکیه با بیان اینکه روز قدس امسال اولین روز قدس بعد 
از پرده برداری از معامله قرن اس��ت،گفت: فرصت خوبی است که ملت ها 
و دولت های مس��لمان یک صدا دوباره انزج��ار خود را از چنین طرحی 
اع��الم کنند. محم��د فرازمند عنوان کرد: جمع��ه پایانی ماه رمضان هر 

س��ال به عنوان روز قدس از سوی مس��لمانان و ملت های منطقه گرامی 
داش��ته می شود و این مناسبت فرصت خوبی برای دفاع از قضیه فلسطین و 

مظلومیت خواهران و برادران فلسطینی است.
س��فیر ایران در آنکارا به تحوالت ۲ سال گذشته درباره قضیه فلسطین نیز اشاره 
کرد که هوشیاری و پرداختن به موضوع فلسطین را اجتناب ناپذیر کرده و گفت: 
در ژانوی��ه ۲0۲0 از طرح توطئه آمیز معامله قرن با حضور رئیس جمهور آمریکا 

و نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداری شد. فارس 

تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ناکام خواهد ماند
س��فیر روس��یه در ایران با اش��اره به اینکه روابط کنونی روسیه و ایران 
را می توان نزدیکترین س��طح روابط دیپلماتیک دو کشور نامید، تأکید 
کرد: آمریکا با وجود تالش بس��یار موفق نخواهد شد تحریم تسلیحاتی 
علی��ه جمهوری اس��المی را تمدید کند. لوان جاگاری��ان گفت: تحریم 

تس��لیحاتی ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر سال جاری )۲۸ مهر ماه( به پایان 
خواهد رسید و من فکر نمی کنم که تالش های دست وپا شکسته آمریکایی ها 

برای جلوگیری از این مس��ئله موفقیت آمیز باش��د. ایاالت متحده که با خروج از 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام(، خود با شدیدترین شکل قوانین بین المللی 
را نقض کرده و نتوانس��ته به تعهداتش عمل کند و اکنون هم مقامات واشنگتن 
در تالش��ند تا کشورهای دیگر را ترغیب به پای گذاشتن در همین مسیر کنند، 

هرچند به عقیده من، در این راه ناکام خواهند ماند. باشگاه خبرنگاران 

پیشنهاد دو گزینه هوک به ایران 
یک مقام ارش��د آمریکایی مدعی شده ایران باید بین مذاکره با دولت 

این کشور یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کند.
برایان هوک گفت: فشارعلیه ایران کارساز است. بیش از سه سال است 
که ما از طریق بازداری و دیپلماس��ی ایران را مهار کرده و با آن مقابله 

کرده ای��م. این مقام آمریکایی در ادامه ادعاه��ای خود اضافه کرد: رژیم 
به خاطر تحریم های ما در هم شکس��ته اس��ت. س��ران ایران امروز در برابر 

ی��ک انتخاب قرار گرفته اند: یا باید با رئیس جمهور ترامپ مذاکره کنند یا ش��اهد 
فروپاش��ی اقتصادی باشند. دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هسته ای برجام در 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به اقداماتی تحریک آمیز مانند قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست س��ازمان های اصطالحاً »تروریستی« و یا ترور سردار 

»قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه روی آورده است.  تسنیم 

 نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در تهران با تأکید بر شکس���ت مذاکرات سازش 
گفت: کس���انی که دل به این مذاکرات برای به 
دس���ت آوردن چیزی بس���تند، هیچ چیز کس���ب 

نکردند.
در آس���تانه روز جهان���ی ق���دس و تبیین تحوالت 
تح���والت  جدیدتری���ن  زمین���ه  در  و  فلس���طین 
فلس���طین و نی���ز روز جهان���ی ق���دس ب���ا ناص���ر 
ابوش���ریف  نماین���ده جنب���ش جه���اد اس���المی 
فلسطین در تهران مصاحبه ای انجام دادیم که 
محورهای مهم و مش���روح ای���ن مصاحبه در زیر 

می آید:


