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حاکم باکو دیروز در واکنش به تحوالت  ۲سوی رودخانه ارس ،در مصاحبهای اعالم کرد کشورش برای برگزاری مذاکرات صلح با ارمنستان
آمادگی دارد .الهام علیاف گفت« :آماده شروع فوری روند مشخص کردن حدود مرزی خود هستیم .ما همچنین تمایل خود برای شروع
همکاری با ارمنستان بر اساس توافق صلح را اعالم میکنیم .هر زمان پاشینیان آماده باشد ،آماده گفتوگو با او هستم».
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کارتهای محدود ترکیه در سور یه


مصاحبه
نارضایتی ترکیه از وضعیت روابط دوجانبه با آمریکا در
اردوغان با شبکه «سیبیاس» در حاشیه سفرش عیان بود و
او از سیاس��تهای منطقهای بایدن انتقاد کرد .همچنین پس
بازگشت از نیویورک در سخنرانی بعد از نماز جمعه اعالم کرد
کشورش با رئیسجمهور آمریکا درباره روابط بین  ۲کشور به
نتایج امیدوارکننده نرسیده است.

سمیرا کریمشاهی :سال گذشته در چنین روزهایی که کارزار
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به روزهای اوج خود رسیده
بود ،تعدادی از دولتهای منطقه شکست ترامپ را آغاز روزهای
سخت خود در پروندههای خاورمیانهای کا خ سفید میدانستند
و پیشبینی پیروزی جو بایدن برای آنها نگرانکننده بود که از
جمله آنها رجب طیباردوغان ،رئیسجمهور ترکیه بود .البته

این حدس و گمانها چندان هم بیراه نبود و طی  ۸ماهی که از
استقرار دولت جدید در کاخ سفید میگذرد ،فراز و نشیبهای
روابط آنکارا -واشنگتن پیچیدهتر شده و اردوغان موانع سیاست
خارجی دلخواه خود را بیشتر از دوران ترامپ میبیند.

■■پرونده تسلیحاتی ،ابزار فشار آمریکا

از بحث خرید س��امانه «اس »400روسی توسط ترکیه ،به
عنوان خط دائمی مناقشه میان آنکارا و واشنگتن یاد میشود
سایه تهدید تحریمی از جانب دولتهای
پرونده آن با 

که همواره
آمریکا علیه ترکیه باز است .این ماجرا در تنشهای جدید میان
این  ۲کشور هم جا دارد .بتازگی اردوغان از قصد ترکیه برای
افزایش خرید سامانه دفاعی از روسیه گفته و اینکه برنامهای برای
لغو سفارش دوم این سامانه به دلیل تهدی د و تذکرهای آمریکا
ندارد اما در واکنش به سخنان اردوغان« ،ند پرایس» سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا به دولت ترکیه هشدار داد خرید تسلیحات
جدید از روسیه میتواند دوباره تحریمهای «کاتسا» را فعال کند.
در واکنش به س��ری اول خرید «اس»400های روسی توسط
ترکیه ،آمریکا سازمان صنایع دفاعی ترکیه ،رئیس آن «اسماعیل
دمیر» و  ۳فرد دیگر را تحریم کرد.
سایه تحریم ختم نمیشود
فشارهای تسلیحاتی آمریکا به 
و شامل سیاست منزویسازی نظامی ترکیه هم هست .اخراج
توسعه جنگندههای «اف »35آمریکا که

ترکیه از گروه تحقیق و
از سال 2019به بهانه «اس»400های روسی جدی شد ،رسما
در دولت بایدن اجرا شد .آمریکا میگوید همکاری تسلیحاتی
ترکیه با روسیه میتواند اطالعات محرمانه جتهای «اف»35
را تهدید کند که این مطابق چارچوبهای ناتو نیست و ترکیه
به عنوان عضوی از این سازمان ،خطوط قرمز را رعایت نمیکند.
این در حالی استکه آمریکا طرح جایگزین مشخصی هم ارائه
نمیدهد و حاضر به فروش س��امانه پاتریوت به ترکیه نیست.
ترکی��ه این اخراج را عالوه بر تاثیری که بر روابطش با اعضای
ناتو و آمریکا میگذارد ،رخدادی منفی برای خود در موازنههای
قدرت نظامی منطقه در نظر میگیرد ،بویژه آنکه امارات به عنوان
بازیگر مقابل ترکیه در بسیاری از پروندههای منطقهای برنامه
خرید این نوع جنگنده از آمریکا را دارد .هر چند امارات و ترکیه
روند عادیسازی روابط را آغاز کردند اما نوع مواجهه آمریکا با
آنها بر روند روابط  ۲کشور موثر خواهد بود.
ترکیه تالش دارد در پرونده «اف »35تغییری شکل بگیرد.
هفته گذشته اخباری منتشر شد که این کشور قرارداد خود را با

شرکت البیگری که در زمینه برنامه تحقیق و توسعه «اف»35
کار میکند و با ترکیه همکاری داشته ،تمدید کرده است .پیش
پروژه این جنگنده
از ای��ن ترکیه اعالم کرده بود حذف آنها از 
اقدامی غیرقانونی اس��ت و ترکیه را متحمل خسارت میکند.
ش ترکها برای دستیابی
تمدید قرارداد میتواند در راستای تال 
به غرامت یا بازگشت به برنامه باشد.
ت پروژههای پهپادی ترکیه هم در معرض تهدید قرار
پیشرف 
گرفته است .آگوست امسال 27 ،عضو کنگره ایاالت متحده در
نامهای به «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا ،نگرانی خود را
درباره پهپادهای ترکیه اعالم کردند و گفتند پهپادهای ترکیه
مناطق مختلف جهان را بیثبات کرده و منافع متحدان آمریکا را

■■خاطرات تلخ اردوغان از بایدن

شاید بارزترین تنش میان بایدن و اردوغان به زمانی بازگردد
ک��ه او هنوز رئیسجمهور آمریکا نبود و در دولت باراکاوباما
در قامت معاون رئیسجمهور ،مسؤولیت رسیدگی به پرونده
کودتای نافرجام جوالی  2016در ترکیه را داشت .اردوغان که
دولتش از خطر سرنگونی نجات یافته بود ،عوامل جنبشفتحاهلل
گولن مستقر در آمریکا را عامل کودتا در کشورش میدانست
و مهمترین درخواس��تش استرداد گولن و همکاری آمریکا در
توگو با جو بایدن برای
یافتن عامالن کودتا بود اما دیدار و گف 
ترکیه رضایتبخش نبود و دولت اوباما هیچگاه حاضر نشد به
درخواستهای ترکیه توجهی داشته باشد و با پاسخهای کلی
و دوپهلو و گذر زمان این ماجرا پش��ت سر گذاشته شد ،البته
فرضیه حمایت آمریکا

با گذشت  ۵سال از آن روزها همچنان
از کودتاچیان به قوت خود باقی اس��ت ،بویژه اینکه در دوران
نامزدی جو بایدن برای ریاستجمهوری آمریکا مصاحبهای از
او منتشر شد که صراحتا رئیسجمهور ترکیه را مستبد مینامد و
از کمک برای تغییر دولت در ترکیه سخن میگوید؛ مصاحبهای
که واکنشهای منفی بسیاری در داخل ترکیه بویژه در میان
دولتمردان برانگیخت.
اما یکی از مهمترین مس��ائل تنشزا در طول  ۸ماهس��ال
مکالمه تلفنی میان ۲

ریاس��تجمهوری بایدن ،در نخستین
رئیسجمهور رخ داد؛ هنگامی که اردوغان بعد از ماهها انتظار
برای انجام نخس��تین مکالمه مستقیم با ج و بایدن به عنوان
رئیسکاخ سفید ،انتظار پالسهای مثبت در روابط  ۲کشور از
جانب بایدن داشت ولی رئیسجمهور آمریکا به او خبر داد بزودی
کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی را به عنوان نسلکشی به
رسمیت خواهد شناخت و این اتفاق روز بعد مکالمه رخ داد.
اولین دیدار رو در روی آنها هم در حاش��یه نشس��ت سران
ناتو در خرداد سال جاری انجام شد .هر چند به نظر میرسد با
چراغ سبز آمریکا به ترکیه برای مسؤولیت تامین امنیت فرودگاه
کابل ،برای اردوغان دیدار مطلوبی بوده اما با سیر حوادث بعد
از آن و نحوه خروج آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر این
کشور ،دولت ترکیه دریافت دیگر چندان نیازی به هماهنگی با
مساله افغانستان سیاست چرخش به شرق
واشنگتن ندارد و برای 
و همکاری بیشتر با پاکستان و قطر را در دستور کار قرار داد.
اردوغان انتظار داشت دومین دیدارش با رئیسجمهور آمریکا
در جریان س��فرش به نیویورک به منظور شرکت در اجالس
ساالنه سازمان ملل متحد رقم بخورد اما بر خالف او ،کا خ سفید
هیچ تمایلی برای این نشست دوجانبه نداشت و رئیسجمهور
توگو با طرف آمریکایی ،این کشور را ترک کرد.
ترکیه بدون گف 

تهدید میکند .آنها میخواهند دولت آمریکا مانع فروش قطعات
و تکنولوژی مورد نیاز صنعت هوایی به ترکیه شود .این در حالی
است که پیش از این کانادا به دلیل استفاده از پهپادهای ترکیه
در جنگ قرهباغ ،فروش و ارسال قطعات پهپاد را به ترکیه به
حالت تعلیق درآورده بود.

■■موازن ه ترکیه در خط مسکو -واشنگتن؛ استمرار یا فروپاشی

ب��ا آنکه ترکیه در درگیریهای متعدد موجود مانند بحران
سوریه ،جنگ لیبی و مناقشه اوکراین دچار تضاد منافع با روسیه
اس��ت اما همواره سعی داشته بر سر تقابل غرب و شرق میان
مسکو و واشنگتن رابط ه خود را بر اساس توازن تنظیم کند تا
بر اساس عملگرایی که بر سیاستخارجی ترکیه حاکم است،
تمام کانالهای ارتباط��ی خود را در جهت یک محور هدایت
نکند .اظهارات اخیر اردوغ��ان درباره وضعیت رابطه با آمریکا
و سفر نیویورک که با ناامیدی پایان یافت ،باعث شد احتمال
چرخش به ش��رق از جانب آنکارا در تحلیلهای کارشناس��ان
جا بگیرد ،بویژه اینکه با فاصل ه کمی از ماجرای اخیر ،نشست
س��وچی مسکو-آنکارا برگزار ش��د که تنش جدید در رابطه با
آمریکا میتوانست بر محتوای گفتوگوی  ۲طرف تاثیر بگذارد
تا اردوغان نتواند چندان قدرت چانهزنی مقابل پوتین به پشتوانه
آمریکا داشته باشد.
آخرین ب��اری که رؤس��ایجمهور روس��یه و ترکیه دیدار
دوجانبه داشتند ،به مارس سال  2020بازمیگردد که به دنبال
درگیریهای ادلب در شمال سوریه ،طرفین برای توافق آتشبس
با یکدیگر دیدار کردند .پس از آن به دالیلی مانند شعلهور شدن
دوباره مناقشات شرق اوکراین و حضور ترکیه در جبهه مقابل
روسیه و همهگیری ویروس کرونا دیدارهای دوجانبه به تعویق
افتاد اما  ۲طرف س��رانجام برای انجام نشست سوچی در آخر
ماه سپتامبر به توافق رسیدند و چهارشنبه گذشته این دیدار
برگزار شد .پیش از این دیدار« ،دیمیتری پسکوف» سخنگوی
کرملین درباره موضوعات سیاستخارجی مورد بحث در نشست
سوچی اعالم کرده بود  2رهبر همیشه حرفهای زیادی برای
گفتوگو دارند .اول از همه سوریه و البته افغانستان در دستور
کار قرار خواهد گرفت و همچنین راهحلی درباره لیبی و دیگر
مسائلبینالمللی.
ل روند
سوریه از موضوعات مهم برای ترکیه به منظور تسهی 
تحوالتی اس��ت که برایش نگرانکننده شده است .اردوغان از
داخل بر سر موضوع پناهندگان سوریه ،حضور نظامی ترکیه در
سوریه و هزینههای نیروهای تحت حمایتش تحت فشار قرار
گرفته و مخالفانش بحث امتناع دولت برای عادیسازی رابطه
با دمشق برای حل مشکل سوریهای مستقر در ترکیه را مورد
انتقاد قرار میدهند.
از سوی دیگر کردهای سوری و حمایت آمریکا از آنها در حالی
که ترکیه با آنها درگیر است ،از موضوعات مورد مناقشه  ۲کشور
است .اردوغان در اظهارات منتقدانه اخیرش درباره آمریکا گفته
است آنها از این گروههای تروریستی حمایت میکنند« .مظلوم
یپگ» در شرق سوریه مدعی
کوبانی» فرمانده گروهکردی « 
ش��ده است :از نوع خروج آمریکا از افغانستان نگران شدیم که
آنها در سوریه هم اینگونه باشند اما بایدن به ما اطمینان داده
پرونده سوریه متفاوت است و حمایت از ما را ترک نمیکند.
نگرانی مهم دیگر ترکیه در سوریه به ادلب مربوط است؛ جایی

گزارشنشریهفارینپالیسیدرباره بیماریروبهوخامترئیسجمهورترکیه

مریضی اردوغان؛ جسمی یا سیاسی؟

مهمترین نش��ریه در زمینه سیاست
ترکیه
خارج��ی آمری��کا ،در گزارش��ی از
وضعی��ت نامناس��ب س�لامتی رج��ب طی��ب اردوغان،
رئیسجمه��وری ترکی��ه خب��ر داده که ش��اید منجر به
کنارهگیری او از مناصب اجرایی شود.
عنوان مقالهای که روز جمعه توس��ط تارنمای نشریه
فارین پالیسی منتشر ش��د ،این است« :اردوغان ممکن
است برای حفظ رهبری ترکیه بیش از اندازه بیمار باشد».
در گ��زارش اس��تیون کوک ،کارش��ناس خاورمیانه و
آفریقای این دوماهنامه راهبردی آمریکایی ،به ش��واهد
روزاف��زون تحلیل قوای جس��می رئیسجمه��ور ترکیه
اش��اره ش��ده که ممکن اس��ت آینده سیاسی این کشور
را تغییر دهد.
فارین پالیسی با ارائه مدارکی در زمینه نامناسب بودن
وضعیت جسمی اردوغان تحلیل کرد که وی ممکن است

برای دوره دیگری از ریاستجمهوری خود را نامزد نکند.
در این گزارش آمده است« :از سال  ۲۰۱۹کارشناسان،
خبرن��گاران و مجریان نظرس��نجی که ب��ه حوزه ترکیه
میپردازند ،به انتخابات سراسری بعدی این کشور چشم
دوختهاند که برای س��ال  ۲۰۲۳برنامهریزی شده است.
دلی��ل آن احتماال این اس��ت که ح��زب حاکم عدالت و
توسعه ترکیه در جریان انتخابات محلی سال  ۲۰۱۹این
کشور شاهد شکس��تهای تحقیرآمیز نامزدهایش برای
ش��هرداریهای ش��هرهای بزرگ و پرجمعیت ترکیه از
جمله استانبول بود».
از زمان آن انتخابات تاکنون ،نظرس��نجیهای منظم
فاش کردهاند که محبوبیت حزب عدالت و توسعه با وجود
تس��لطی که بر نهادهای سیاسی و رسانهای ترکیه دارد،
کاهش یافته اس��ت .بر حس��ب گفتهها و اتفاقات به نظر
میرس��د رجب طیب اردوغ��ان اقبالش را بویژه در میان

جوانان از دست داده است.
کوک ،نویس��نده فارین پالس��ی در ادامه آورده است:
«ش��اید اردوغ��ان در آس��تانه انتخاب��ات  ۲۰۲۳واقع��ا
آس��یبپذیر شده باشد اما این آسیبپذیری لزوما به آن
صورتی که اکثر مردم فکر میکنند ،نیس��ت .نشانههایی
وج��ود دارند مبنی بر اینکه ش��اید او اص�لا برای اینکه
مجددا برای انتخابات نامزد شود بیش از حد بیمار باشد.
در ماههای اخیر چند ویدئو منتش��ر ش��ده که در آنها به
نظر میرس��د این رهبر ترکیه وضعیت جس��می خوبی
ندارد .برخی از آنها واضحتر از بقیه هستند و آنها مجموعا
پرسشهایی مش��خص را درباره سالمت اردوغان مطرح
میکنند ،البت ه این ش��ایعات اغلب توسط افراد خارج از
ترکیه یا کس��انی بیرون از حلقه داخلی رئیسجمهوری
ترکیه تکرار میشود ،بنابراین ادعاهایی مبنی بر بیماری
اردوغان ممکن است صرفا حرفهایی بیهوده باشد».

که ترکیه و نیروهای تحت حمایتش بر اثر حمالت جنگندههای
روسی در شمال سوریه چندین تلفات داشتهاند و در رخدادی
نادر گستره این حمالت به عفرین در شمال استان حلب سوریه
و منطقه تحت اشغال نیروهای ترکیه رسید تا کنشگریهای اخیر
روسها در تحوالت میدانی سوریه ،بر نگرانیهای ترکیه بیفزاید و
پرونده سوریه را به مهمترین موضوع سیاستخارجی در نشست
سوچی تبدیل کند .در همین راستا «الجزیره» در گزارشی از
فضای پیشامذاکرات سوچی گفته بود وضعیت موجود در ادلب
نشان میدهد تفاهمات بین آنکارا و مسکو به بنبست رسیده و
به احتمال زیاد  ۲طرف به توافق جدیدی خواهند رسید .مسکو
سعی میکند از طریق بمباران ،فشارهایی را برای دستیابی به
دستاوردهای بیشتر در نشست سوچی و ادامه آن اعمال کند.
اما با پایان مذاکرات پوتین و اردوغان پشت درهای بسته که ۳
ساعت طول کشید ،پایگاه «میدلایستآی» به نقل از یک مقام
ارشد ترکیه درباره محتوای مذاکرات خبر از حفظ وضعیت موجود
در ادلب داد که به نظر میرسد پوتین عالقهای ندارد روسیه را
پایبند به یک توافق جدید کند تا بتواند در صورت نیاز از اهرم
فشار ادلب بر ترکیه استفاده کند .در واقع نشست سوچی بدون
تواف��ق جدید روی کاغذ و امضای آن پایان یافت .آغاز هرگونه
عملیات جدید در این منطقه ،ترکیه را عالوه بر میدان جنگ،
درگیر موج جدید پناهندگان در مرزهای جنوبیاش خواهد کرد.
هرچند اردوغان در اظهارات نشست خبری پس از مذاکرات
که در هواپیمای بازگش��ت با خبرن��گاران برگزار کرد ،فضای
همکاری با روس��یه را مثبت ارزیابی کرد اما باید نتایج واقعی
رایزنیه��ای دوجانبه را در ادام��ه روند میدانی مناطق درگیر
سوریه مشاهده کرد.
روزنامه «قرار» ترکیه درباره نشست سوچی خبری منتشر
کرده که منابع روس مدعی شدهاند ارتش ترکیه از جنوب ادلب
به شمال این منطقه عقبنشینی خواهد کرد.
بازتاب نشست س��وچی در رسان ه صهیونیستی «جروزالم
پس��ت» تحلیلی اس��ت که خطر خروج آمریکا از س��وریه در
پی همکاری احتمالی میان آنکارا و مس��کو را گوش��زد کرده
که تضعیف موضع آمریکا در سوریه یعنی ایجاد مشکل برای
اسرائیل ،بویژه اینکه حضور ایران در سوریه هم تهدیدی برای
اسرائیل محسوب میشود.
به طور کلی وضعیت سوریه برای ترکیه بهگونهای نیست
که کارتهای متعددی برای کنشگری مقابل دیگر بازیگران
موثر در اختیار داشته باشد و بعید است پوتین به توافقی که
وضعیت ترکیه را بهبود بخشد ،رضایت داده باشد اما اردوغان
ت خارجیاش با بحران جدیدی
تالش دارد بدون اینکه سیاس 
مواجه ش��ود ،بتواند رابطه با مس��کو و واشنگتن را مدیریت
کن��د ،بویژه اینکه اردوغان به طور محتاطانه باید نیمنگاهی
به تحوالت روابط مسکو -واشنگتن داشته باشد .همزمان با
نشست سوچی« ،مارک میلی» فرمانده ستاد مشترک ارتش
آمریکا و «والری گراس��یموف» همتایش در روسیه نشست
دوجانب��های درباره پرونده س��وریه برگزار کردند .همچنین
اخباری منتشر ش��ده که مذاکرات راهبردی میان  ۲کشور
قرار است بزودی از سر گرفته شود ،لذا رئیسجمهور ترکیه
در کن��ار انتقادات و اعتراضاتش به عملکرد دولت بایدن در
قبال مس��ائل دوجانبه ،همچنان سعی به جلب و بهبود نظر
کاخ سفید دارد .او اعالم کرده امیدوار است در حاشیه اجالس
س��ران گروه 20در رم که اواخر اکتبر برگزار خواهد ش��د و
بوهوایی گالسکو در نوامبر ،بتواند رایزنی
همچنین نشست آ 
دوجانبهای با جو بایدن داشته باشد.
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اظهارات لوکاشنکو در مقابل تهدیدات آمریکا
و اتحادیه اروپایی

بالروس به پایگاه روسیه علیه غرب
تبدیل میشود

رئیسجمهوری بالروس تلویحا از
بازگشت بالروس به اتحادی شبیه
شوروی در مقابل تهدیدهای غرب
سخن گفت .الکس��اندر لوکاشنکو
تقریبا یک س��ال پس از تظاهرات
ضددولتی در کشورش که او دخالتهای خارجی را محرک
آن میدان��د ،ضمن تاکید بر اینکه قصد انتقام گرفتن از
اتحادیه اروپایی را به خاطر این خصومتها ندارد ،در عین
حال فاش کرد به هیچوجه در مقابل تهدیدات ناتو کوتاه
نخواهد آمد .او در مصاحب ه با شبکه آمریکایی «سیانان»
اعالم کرد بالروس در واقع پاسگاه نگهبانی غربی دولتهای
متحد بالروس و روسیه است و در صورت تجاوز کشورهای
غربی ،این کش��ور ظرف یک ماه به پایگاه نظامی بزرگ
روس��یه تبدیل خواهد ش��د .لوکاشنکو در این مصاحبه
گفت« :من از گفتن این جمله هیچ هراسی ندارم که اگر
الزم شود ،بالروس میتواند به یک پایگاه نظامی بزرگ و
مشترک برای روسیه و بالروس تبدیل شود تا با هر نوع
تجاوز به خاک کشورهای ما مقابله کند ،اگرناگهان شما
یا هر یک از کشورهای غربی و برخی کشورهای همسایه
ما چنین تصمیمی بگیرید .شما باید به طور دقیق درک
کنید که در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد و من قصد
پنهان کردن این مساله را ندارم .اگر واقعیت را بخواهید ،ما
مدتهاست پاسگاه نهگبانی غربی دولت متحد روسیه-
بالروس هس��تیم .بنابراین صحبت درباره اینکه چنین
پایگاهی چه زمانی ایجاد خواهد ش��د ،بیمعناست .این
پایگاه میتواند ظرف یک ماه به وجود آید».
او س��پس تاکید کرد« :اگر من و ارگانهای انتظامی
ببینیم که تهدیدی کشور بالروس را تهدید میکند ،ما
هر هواپیمایی را حتی اگر متعلق به آمریکا یا انگلیس باشد،
بدون معطلی مجبور به فرود خواهیم کرد».
رئیس جمهور بالروس در نهایت اعالم کرد قصد ندارد
از اتحادیه اروپایی انتقام بگیرد و کشورش کام ً
ال میتواند
برای مدت بسیار طوالنی بدون کمک آنها هم زندگی خود
را بگذراند و راهی برای فروش محصوالت خود به روسیه
و چین پیدا کند.
لوکاشنکوسپسزمینههایاستقاللاقتصادیکشورش
را اینچنین توصیف کرد« :تمام محصوالت ما را کش��ور
بزرگی مانند روس��یه به تنهایی میتواند مصرف کند .ما
دوست دیگری هم داریم ،کشور چین که بیش از یک و
نیم میلیارد جمعیت دارد و ما برخی محصوالت خود را در
آنجا به فروش میرسانیم .عالوه بر این ،کشورهای ایران،
ترکیه ،پاکستان و هند نیز شرکای تجاری ما هستند که
با آنها روابط سیاسی عادی داریم .بنابراین ما بدون شما،
بدون آمریکا و بدون اتحادیه اروپایی هم میتوانیم بسر بریم.
تاکنون چنین بوده و در آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت».

قدس
واکنش گروههای مقاومت فلسطین به افتتاح سفارت
رژیم صهیونیستی در بحرین

این اوج انحطاط رژیمهای خائن
عربی است

گروههای مقاومت فلسطین سفر «یائیر الپید» وزیر
خارجه رژیم صهیونیس��تی به بحرین و افتتاح سفارت
ای��ن رژیم در منامه را محکوم کردند .به گزارش مرکز
اطالعرسانی فلسطین ،این گروهها در بیانیهای مشترک
تأکید کردند افتتاح س��فارت رژیم صهیونیس��تی در
بحرین ب��ا آرزوها و خواس��تههای ملتهای عربی در
زمینه آزادی فلسطین در تضاد است.
در این بیانیه آمده است« :سفر الپید و افتتاح سفارت
رژیم صهیونیس��تی در بحرین جنایت در حق اسالم،
قومیت عربی و ملتهای فلسطین و بحرین است .اصرار
عجیب به ادامه راه عادیسازی روابط خفتبار با دشمن
صهیونیس��تی ،اوج انحطاط اخالق��ی برخی رژیمهای
خائن عربی را میرساند .سفارتخانهها ،کنسولگریها و
دفاتر نمایندگی صهیونیستها در پایتختهای ما تنها
مکانی برای انتش��ار فساد و جاسوس��ی علیه آزادگان
امت اس��ت .عربهای صهیونیست با اینگونه اقدامات
نمیتوانن��د از خ��ود و حاکمیتش��ان حمایت کنند،
بلکه بیش از پی��ش نزد ملتهای خود حقیر و منفور
خواهند شد».
گروههای مقاومت فلس��طین همچنین اعتراضات
گس��ترده مردم بحرین و تظاهراتهای برگزار شده از
روز پنجشنبه هفته گذشته در محکومیت سفر الپید
به این جزیره و افتتاح سفارت اشغالگران صهیونیست
را ستودند .پیشتر جمعیت الوفاق بحرین که رهبری
انقالب یک دههای اکثریت شیعیان این کشور را علیه
دیکتاتوری آلخلیفه برعهده دارد ،بر مخالفت قاطعانه
خود با سفر الپید به منامه تاکید کرده بود.

■■الزهار :ش�یوخ عربی حتی یک فشنگ به فلسطین
ندادهاند

«محمود الزهار» از اعضای مطرح جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) ضمن محکومیت گشایش
سفارت رژیم اشغالگر قدس در بحرین ،این اقدام منامه
گفتوگو
را خیانت به آرمان فلس��طین دانست .او در 
با تسنیم ،ضمن انتقاد از رژیمهای سازشکار عرب که
به علنیکردن عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
پرداختهاند ،خاطرنشان کرد این حکومتها سالها به
صورت س��ری و پنهان با اشغالگران رابطه داشتهاند و
ح��اال آن را علنی کردهاند .عضو ارش��د حماس اعالم
کرد ش��یوخ عربی حتی یک فشنگ به ملت فلسطین
کمک نکردهاند .او همچنین از روابط بس��یار خوب با
جمهوری اس�لامی ایران خبر داد که مهمترین حامی
ملت و مقاومت فلسطین و دیگر ملتهای تحت اشغال
و خفقان و سرکوبگری در جهان است .الزهار همچنین
تأکید کرد مقاومت روز به روز در حال پیشرفت است
و هرگ��ز اج��ازه نخواهد داد به اصول ملت فلس��طین
خدش��های وارد ش��ود و تالشها و طرحهای دش��من
صهیونیس��ت و توطئهگران همدست آن هم محکوم
به شکست است.

