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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

شاید بتوان گفت یکی از شلوغ ترین 
راهپیمایی های روز قدس در اروپا مربوط 
به آلمان است؛ با آن پرچم های زرد که 
رویشان نوشته شده »حزب اهلل« و الف 
»اهلل« آن به شکل دستی که اسلحه ای 
در مشت دارد، درآمده است. امسال اما در 
روز قدس که کمتر از 20 روز دیگر خواهد 
بود، این پرچم های زرد در خیابان های 

برلین برافراشته نخواهند شد. 
آلمان باالخره پس از مدت ها کش و 
قوس، مقاومت خود را شکست و صبح 
روز پنجشنبه گذشته »حزب اهلل لبنان« 
را یک سازمان تروریســتی اعالم کرد؛ 
حزب اللهی که دوســت بســیار بسیار 

نزدیک ایران است. 
گروه های شبه نظامی متعددی مانند 
حشدالشعبی در عراق یا حوثی ها در یمن 
مورد حمایت ایران هستند اما بی تردید 
هیچ گروهی به اندازه حزب اهلل لبنان در 
این چهار دهه به جمهوری اسالمی ایران 
نزدیک نبوده است؛ به ویژه که اساس و 
بنیان آن در همان اوایل سال های 1980 
با الهام از ایدئولوژی اســالمی سیاسی 
بنیانگذار جمهوری اسالمی نهاده شد. در 
تمام این سال ها اهداف، سیاست خارجی 
و ایدئولوژی ایــران و حزب اهلل لبنان در 
هم تنیده بوده است؛ از آموزش نظامی 
نیروهای حزب اهلل توسط سپاه پاسداران 
ایران تا کمک های ایران بــه لبنان در 

جریان جنگ 33 روزه با اسرائیل. 
تمجید سیدحســن نصراهلل، رهبر 

این گــروه از ایران در ســخنرانی های 
پرشورش هم که بارها تکرار شده است. 
نصراهلل در اولین سالگرد جنگ اسرائیل 
و حزب اهلل در مصاحبــه ای گفت که در 
طول جنگ از »سرپرست و رهبرش«، 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای »رهنمود و 

راهنمایی« دریافت می کرده  است.
حزب اهلل، برجام و اسرائیل

این حجــم از درهم تنیدگی میان 
جمهوری اسالمی ایران و حزب اهلل بود 
که باعث شــد، باراک اوباما در دیدار با 
یک البی یهــودی در جریان مذاکرات 
برجام به او بگوید: »اگر توافق هسته ای 
رد شود و ما به ایران حمله کنیم، حزب اهلل 
به سمت تل آویو موشک پرتاب می کند و 
اسرائیل متحمل فشار می شود. در تمامی 
سناریوها، اسرائیل متحمل فشارهای 
ناشی از حمالت نظامی خواهند بود.« 
او با چنین اســتدالل هایی سعی کرد 
اسرائیل را نسبت به برجام متقاعد کند. 

اما آنچه نگرانی از این گروه شــیعه 
لبنانی را بیشتر کرد، تحرک سیاسی و 
راهیابی اعضای حــزب اهلل به پارلمان و 
کابینه لبنان شد؛ تا جایی که حزب اهلل 
اکنون دیگر جزئی رسمی و انکارناپذیر 
از ســاختار سیاســی لبنان است و در 
انتخابات سال گذشته پارلمان لبنان، 
به رغم کارشــکنی های آمریکا، بخش 
بزرگی از کرسی ها در اختیار ائتالف مورد 

حمایت حزب اهلل قرار گرفت. 
با اینکه حزب اهلل در گــذر زمان به 
بخشی از ساختار سیاسی لبنان تبدیل 
شــد؛ اما آمریکا، کانادا، بحرین، مصر، 

اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج 
فارس، هلند، اتریش، بریتانیا و اسرائیل 
آن را در فهرست گروه های تروریستی 
طبقه بندی کرده اند. اتحادیــه اروپا و 
نیوزلند اما تنها شــاخه نظامــی آن را 
تروریستی دانسته و شاخه سیاسی را از 

آن تفکیک کرده اند. 
»یهودستیزی را تحمل نمی کنیم«

در ایــن بین آلمان کانــون اعضای 
حزب اهلل است. مقامات آلمانی می گویند 
که بیش از هزار عضو حــزب  اهلل در این 
کشــور به ســر می برند و اتفاقا حضور 
همان هاســت که منجر به راهپیمایی 

پررنگ روز قدس در برلین می شود. 
از ایــن رو آلمان مدت هاســت که 
تحت فشار برای تروریستی اعالم کردن 
این جریان سیاسی-نظامی است. پایان 
سال گذشــته میالدی، پارلمان آلمان 
طرحی را تصویب کرد کــه به موجب 
آن دولت موظف به برخورد شدیدتر با 
فعالیت شاخه سیاسی حزب اهلل لبنان 

در این کشور می شد. 
طراحان این طرح عنوان می کردند که  
شاخه سیاسی حزب اهلل در خاک آلمان به 
گردآوری کمک مالی، جذب نیرو، ترویج 
یهودســتیزی و ایدئولوژی جهادگران 
اسالمی می پردازد. آنها همچنین اعضای 
حزب اهلل را بــه فعالیت های مجرمانه از 
جمله دست داشتن در پولشویی و قاچاق 

مواد مخدر متهم می کنند. 
مخالفان حــزب اهلل در آلمان تاکید 
می کنند که با اعــالم ممنوعیت تمام 
شــاخه های حزب اهلل لبنان، آلمان با 

صراحت نشــان خواهد داد که نفرت از 
یهودیان و یهودی ســتیزی را تحمل 
نخواهــد کــرد؛ چنیــن اظهاراتی به 
شعارهای ضدصهیونیســتی اعضای 
حزب اهلل در آلمــان و پالکاردهایی که 
در راهپیمایی ها روی آن نوشــته شده 

»عدالت برای فلسطین« بازمی گردد. 
استراتژی فشار بر دوستان ایران

آمریکا و اســرائیل نیــز در محدود 
کردن این گروه نقش محوری داشتند. 
خبرنگاری این اواخــر از مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا پرسید: »علی رغم 
تالش شــما برای جلوگیــری از پولی 
که ایران هزینــه گروه های نیابتی خود 
می کند، حــزب اهلل همچنان در بحران 
کرونا خدمــات ارائه و بــه مردم کمک 
می کند؛ شــما این تصویر را چگونه به 

چالش می کشید؟«
پمپئو در پاسخ به او گفت: »حزب اهلل 
امــروز، از زمانی کــه رئیس جمهوری 
ترامپ به قدرت رسیده پول کمتری دارد 

تا هزینه اقدامات شرورانه خود کند و فردا 
از این هم کمتر خواهد شد تا جایی که 
حکومت ایران را مجبور کند، مدل خود 

را عوض کند.«
او ادامه داده بود که »حتی در میانه 
بحران کرونا نیز ایران اقداماتش را کاهش 
نداده و همچنان برای حزب اهلل هزینه و 
اسرائیل را تهدید می کند که بسیار جای 
تاسف دارد.« پمپئو در سفر سال گذشته 
خود به برلین نیــز ابرازامیدواری کرده 
بود که آلمان نیز مانند بریتانیا فعالیت 
شاخه سیاسی حزب  اهلل را ممنوع کند. 
بدین ترتیب فشــار بر متحــدان ایران 
بخشی دیگر از ســناریوی فشار بر خود 

ایران است. 
آلمان تسلیم شد

آلمان اما در طول تمام مدتی که برای 
تروریستی خواندن حزب اهلل تحت فشار 
بوده، از این اقــدام امتناع کرده؛ یکی به 
دلیل مقاومت و مخالفت فرانسه، دیگر 
آنکه حزب اهلل یک رکن رسمی سیاسی 
و امنیتــی لبنان اســت و دلیل مهمتر 

موقعیت استراتژیک لبنان است. 
لبنان در همسایگی اسرائیل، شمار 
زیادی از پناهجویانی را در خود جای داده 
که می توانند به سوی اروپا سرازیر شوند. 
همچنین لبنان در جنگ فرسایشــی 
ســوریه با توجه به حضــورش در کنار 
ایران، یک بازیگر مهم اســت. موقعیت 
لبنان باعث می شــد تا آلمان از هرگونه 
اقدام نسنجیده در مورد جریان سیاسی 

»حزب اهلل« امتناع کند. 
درنهایت اما برلین تسلیم فشارهای 
خارجی شــد و احزاب آلمان بر ســر 
تروریستی اعالم کردن حزب اهلل با هم 
توافق کردند. در پــی همین توافق روز 
پنجشنبه پلیس آلمان به مراکز مربوط 
به اعضای حزب اهلل یــورش برد. گفته 
می شــود که حدود 30 مسجد و مرکز 
فرهنگی در آلمــان مرتبط با حزب اهلل 

لبنان هستند. 
روی ناخوش ایران و دوستانش

این اقدام روابط ایــران و آلمان را نیز 
تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ایران 
و دوستان آن روی بســیار ناخوشی به 
این تصمیم آلمان نشان دادند. عباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
روز گذشــته ضمن محکومیت اقدام 
دولت آلمان، گفــت: »تصمیم دولت 
آلمان در بی احترامی کامل آن کشــور 
به دولت و ملت لبنان اتخاذ شــده؛ زیرا 
حزب اهلل بخشی رســمی و مشروع از 
دولــت و پارلمان این کشــور و همواره 
یک حزب سیاسی تاثیرگذار در عرصه 
ثبات سازی سیاسی این کشور بوده که از 
پشتوانه وسیع مردمی در لبنان و منطقه 

برخوردار است.«
موسوی افزود: »تصمیم دولت آلمان 
همچنین در بی تدبیــری کامل علیه 
نیرویی اتخاذ شــده اســت که جایگاه 

کلیدی در مبارزه با تروریســم خشن 
داعش در منطقه داشــته و دارد. از این 
جهت دولــت آلمان باید پاســخگوی 
تبعات منفی تصمیم خــود بر مبارزه با 
گروه های واقعی تروریستی در منطقه 

باشد.«
وزارت خارجه سوریه نیز بالفاصله 
پس از اعــالم تصمیم دولــت آلمان، 
پنجشنبه شــب اعالم کرد: »تصمیم 
دولت آلمان مبنی بر قرار دادن حزب اهلل 
لبنان در فهرست تروریستی، خود مدال 
شــرفی برای این جنبش و به رسمیت 
شــناختن نقش این حزب در مقابله با 
دشمن صهیونیستی است. این تصمیم 
به وضوح نشــان می دهد که آلمان زیر 
بار دیکته های صهیونیسم جهانی رفته 
و از سیاست های آمریکا که در حمایت 
از رژیم اشغالگر صهیونیستی است، به 

صورت خفت باری تبعیت می کند.«
وزارت خارجه ســوریه تاکید کرده 
که »آلمان فاقد حاکمیت و اســتقالل 
در سیاســت داخلی و خارجی است و 
این مســاله از جنگ جهانی دوم به بعد 

وجود دارد.«
دفتر سیاسی انصاراهلل یمن نیز طی 
بیانیه ای اعالم کــرد که تصمیم آلمان 
دنباله روی کورکورانه از آمریکا و اسرائیل 
و در راستای پروژه شــیطانی و ویرانگر 

آن ها در منطقه انجام شده است.
در مقابــل وزارت خارجــه دولت 
مستعفی یمن، وزارت خارجه عربستان، 
آمریکا و اســرائیل از تصمیــم آلمان 
اســتقبال کردند. ایران اما همچنان به 
حمایت از حــزب اهلل و دیگر متحدان 
خود در منطقه ادامــه می دهد؛ به ویژه 
آنکه دوستان ابرقدرت ایران نیز در کنار 
حزب اهلل هستند. روسیه همواره حزب اهلل 
را یک ســازمان سیاســی-اجتماعی 
مشــروع به حســاب آورده و چین نیز 
بی طرفانه به روابطش با حزب اهلل ادامه 

داده است. 
اما درباره روابط ایران با اروپا، به ویژه 
آلمــان، آن هم در شــرایطی که ایران 
برای نجات برجام سعی در حفظ روابط 
خود با کانال های اروپایی دارد، باید دید 
که تصمیم آلمان تا چــه حد معادالت 

دیپلماتیک را متاثر خواهد کرد. 

آلمان »حزب اهلل لبنان« را سازمان تروریستی اعالم کرد؛

شوک برلین به معادالت دیپلماتیک منطقه 

خبر

رئیس قوه قضائیه با تایید پیشنهادهای استاندار 
مرکزی و معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع 
سهام دولت شــرکت هپکو به ایمیدرو برای حل 
مشکالت این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد 
این پیشنهادها که مورد توافق اعضای حاضر در 
جلسه است برای اجرایی شدن به دولت منعکس 
و در صورت لزوم در شــورای عالــی هماهنگی 

اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، آیت اهلل 

رئیسی روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه در دیدار 
با جمعی از اصحاب تولید و فعاالن کارگری وعده 
داده بود مشکالت این شرکت را با فوریت و در یک 
نشست اختصاصی پیگیری کند.  بر همین اساس، 
عصر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت و همزمان با 
روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، 
استاندار مرکزی و دادســتان این استان، معاون 
وزارت صمــت و رئیس ایمیــدرو، مدیرعامل و 
تعدادی از کارگران هپکو برگــزار و راهکارهای 

حل مشکالت این شــرکت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.  در این نشست ســه پیشنهاد برای 
حل مشکالت شرکت هپکو مطرح شد که شامل 
تعیین سریع  مالکیت شــرکت با توجه به فسخ 
قرارداد سازمان خصوصی ســازی با مالک قبلی 
از سوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در 
بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری 
شرکت به کنسرسیوم شرکت های بزرگ معدنی 
بود.  در این جلسه پیشنهاد شــد مراحل سلب 

مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی سازی 
به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به 
کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی 
کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود. همچنین 
پیشنهاد شد با عرضه 3 درصد از سهام این شرکت 
در بورس و پرداخت درآمد حاصــل از آن به این 
شــرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای 
جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق 
تامین شود.  از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام 
شرکت به حساب خزانه واریز می شود، پیشنهاد 
شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در 
قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده 
و گروهی نیز بر روند هزینه کرد ویژه آن در بخش 
تولید نظارت کنند. رئیس قوه قضاییه در پایان این 

نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب 
یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و 
مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس 
می شود تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام الزم 

صورت پذیرد.

در جلسه ای با حضور رئیس قوه قضاییه تصمیم گرفته شد؛

واگذاری سریع سهام دولت در هپکو به ایمیدرو
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جوزف بورل:
آمریکا می تواند خواستار تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران شود

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا درباره تصمیم آمریکا برای ممانعت از لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران گفت: آمریکا در هیچ یک از جلسات 
و فعالیت های چارچوب برجام شرکت نکرده است و 
دیگر یکی از طرفین این توافق محسوب نمی شود اما 
آمریکا همانند دیگر اعضای سازمان ملل می تواند 
خواستار تحریم تسلیحاتی شود. وی همچنین در 
خصوص اعطای وام پنج میلیارد دالری به ایران گفت: 
این مسئله به صندوق بین المللی پول مربوط است تا 
از طریق راه های تبیین شده از استفاده موثر این گونه 

حمایت های اطمینان حاصل کند.
    

ابراز امیدواری هوک نسبت به 
تمدید تحریم های ایران

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران گفت: 
»آمریکا پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در مورد 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تهیه کرده 
است؛ پیش نویسی که با 9 رأی موافق و بدون وتو شدن 
از جانب کشورهای روسیه، چین، انگلیس یا فرانسه 
قابل تصویــب خواهد بود.« این در حالی اســت که 
مقامات رسمی روسیه اعالم کرده اند که مسکو با چنین 
حرکتی مخالف است. هوک گفته است: تمرکز ما روی 
مذاکرات ســنجیده  دیپلماتیک و مشارکت با همه 
طرف های ذی ربط قرار دارد تــا بتوانیم در مذاکرات 

تجدید تحریم های تسلیحاتی ایران موفق شویم. 
    

در پی ارسال دستگاه تشخیص سریع 
کووید19 صورت گرفت

قدردانی ایران از آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای

سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی توئیتری به 
زبان انگلیسی از آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
برای ارسال و تامین دستگاه تشخیص سریع بیماری 
کووید-19 معروف بــه RT-PCR برای مقابله با 
ویروس کرونا در کشور ایران قدردانی کرد. به گفته 
جواد کریمی ثابت، معاون ســازمان انرژی اتمی 
ایران، آژانس بین المللی انــرژی اتمی طی دو ماه 
اخیر تعدادی دستگاه های مرتبط با تصویربرداری 
با اشعه ایکس، دستگاه تشخیص بیماری اقالمی 
از این دســت برای مقابله با بیماری کرونا به ارزش 
بیش از 200 هزار یورو در اختیار ایران قرار داده است.

    
در اعتراض به کشته شدن دو غیرنظامی 

ایرانی در عراق؛
وزارت خارجه سفیر ترکیه را 

احضار کند
عبدالکریم حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق 
شهروندی مجلس شورای اسالمی درباره کشته شدن 
دو ایرانی طی بمباران هوایی جنگنده های ترکیه در 
خاک عراق، به ایلنا گفت: انتظار این است هنگامی 
که دو شهروند ایرانی توسط ارتش هوایی یک کشور 
دیگر در حوالی مرز کشته می شوند وزارت خارجه 
سفیر آن کشور را احضار و تذکرات الزم را بدهد. باید 
بحث غرامت هم مطرح شود چرا که این شهروندان 

برای جمع آوری گیاهان کوهی رفته بودند.
    

زیباکالم:
اصالحات در دوم اسفند 98 

تمام شد
صادق زیباکالم، چهره سیاسی اصالح طلب طی 
گفتگویی گفت: اصالحات تمام شــده است، در دوم 
اسفند 1398، همه چیز تمام شــد، اصالحات تمام 
شــد، چون کرونا بود نمی شد ختم و شب هفت نمی 
شد گرفت، مسجد الجواد را نمی شد کرایه کنیم که 
بعدازظهر برای فاتحه بیایند. مردم در این تاریخ نشان 
دادند که از اصالح طلبان عبور کردند. وی افزود: یکی از 
معایب آن رهبری اصالحات است. ما 22 سال است که 
رهبری نداشته ایم. ما با یک شخصیت وجیه المله که 
نمی توانیم رهبری کنیم.  زبان من مو درآورد انقدر که 
گفتم ما باید یک جمع ۵ تا 1۵ نفره که در آن دموکراسی 

باشد را به عنوان رهبری اصالحات مشخص کنیم.
    

موسوی:
دستان دولت انگلیس به خون 

مردم یمن آغشته است
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در حســاب کاربری خود در توئیتر از ادامه فروش 
تسلیحات از سوی انگلیس به عربستان سعودی انتقاد 
کرد. وی نوشت: »با توجه به آنکه قساوت ها در یمن 
باعث قرار دادن این کشور در آستانه بدترین بحران 
انسانی شده که با شیوع ویروس کووید-19 نیز توام 
شده است، دولت انگلستان از صادرات تسلیحات به 
عربستان سود کسب کرده و دستان خود را به خون 

مردم بی گناه یمن آغشته کرده است.«

این حجم از درهم تنیدگی 
میان ایران و حزب اهلل بود 
که باعث شد، باراک اوباما 

در دیدار با یک البی یهودی 
بگوید: اگر توافق هسته ای 
رد شود و ما به ایران حمله 
کنیم، حزب اهلل به سمت 

تل آویو موشک پرتاب 
می کند و اسرائیل متحمل 

فشار می شود

سخنگوی وزارت خارجه 
در واکنش به تروریستی 

اعالم کردن حزب اهلل 
لبنان از سوی آلمان، ضمن 

محکومیت این اقدام، گفت: 
دولت آلمان باید پاسخگوی 

تبعات منفی تصمیم خود 
بر مبارزه با گروه های واقعی 
تروریستی در منطقه باشد

یک دیپلمات آمریکایی مدعی شد که ونزوئال هزینه خدمات 
ایران در صنعت نفت این کشور را با طال می پردازد.

به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری فرانســه، الیوت 
آبرامــز، دیپلمات ارشــد آمریــکا در امور ونزوئــال در یک 
کنفرانس ویدیویی در اندیشــکده هادســون ایــن ادعا را 
مطرح کرد و گفت: ما به ویژه در این هفته شــاهد این بوده ایم 
که ایران هواپیماهای بیشــتری را به ونزوئال می فرســتد. ما 
فکر می کنیم هواپیماهایــی که از ایــران تجهیزاتی را برای 

 صنعت نفت]ونزوئال[ می آورند، با طــال به خانه بر می گردند. 
الیوت اظهار کرد که ایران »نقش فزاینده ای در ونزوئال دارد.«

ادعاهای این دیپلمات آمریکایی در پی این مطرح می شود 
که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری 
در وزارت خارجه مدعی شد که هواپیمایی ماهان کمک های 

نامشخصی را برای دولت مادورو ارسال کرده است.
همچنین شبکه خبری بلومبرگ هم به نقل از »منابع آگاه« 
مدعی شده است که ونزوئال این ماه 9 تن طال - معادل حدودا 

۵00 میلیون دالر - را در ازای خدمات ایران برای بازســازی 
پاالیشگاه های این کشور با هواپیما به ایران ارسال کرده است.

ایران تکذیب کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما با رد ادعای مسئول 
امور ونزوئال در دولت آمریکا، اظهارات بیان شده را بی اساس و 
در جهت زمینه سازی برای اعمال فشار بیشتر بر دولت ونزوئال 
ارزیابی کرد. وی افزود: دولت آمریکا که در اجرای سیاست های 
خود در ونزوئال  از جمله تحریم اقتصادی، تهدید نظامی و اخیرا 
تشکیل شورای انتقالی، به دلیل مقاومت دولت و مردم آن کشور 
با شکست مواجه شــده با ایراد اینگونه اتهامات سعی دارد در 
برنامه دولت ونزوئال برای بازسازی پاالیشگاه های آن کشور و 
تولید فرآورده های نفتی از جمله بنزین که هم اکنون به دلیل 
تحریم های ظالمانه آمریکا با کمبود روبروست، مانع تراشی کند.

ادعای تازه آمریکا:

ونزوئال در ازای کمک های نفتی، به ایران طال می دهد


