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جهان التین

چهارگوشه

سفیر ونزوئال در ایران
در نشست «ترامپ از ونزوئال دست بردار»:

امارات خبرنگار یمنی را
شکنجه کرد

کودکان ما قربانی تحری مهای
آمریکاهستند

س��فیر جمهوری بولیواری ونزوئ�لا در ایران
طی نشس��تی خبری در تهران با عنوان «ترامپ
از ونزوئال دس��ت بردار» گفت« :آمریکا از س��ال
 ۲۰۰۸ونزوئ�لا را م��ورد مداخل��ه ق��رار داده و
بهدنبال اهدافی استراتژیک در ونزوئالست .هدف
اصلی آنه��ا نابودی جمهوری بولی��واری ونزوئال
به ریاس��تجمهوری نیکالس مادورو اس��ت تا
بتوانند کنترل سیاسی ونزوئال را بهدست گرفته
و سیاس��تهای اقتصادی فعلی ما را تغییر داده
و به نفع منافع خود برگردانند .هدف دیگر آنها،
در دس��ت گرفتن منابع راهبردی ونزوئال مانند
مع��ادن و منابع نفتی و طال و آلومینیوم اس��ت.
اما تا کنون نگذاش��تهایم در تحقق اهدافش��ان
موفق باشند» .ژنرال «کارلوس آکاال کوردونس»
با اش��اره به تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه
شخصیتهای اصلی حاکمیت و همینطور بانک
مرکزی ،نفت و موسسات مالی و اعتباری ونزوئال
ف��اش کرد« :عم ً
ال دولت آمریکا در حال دزدی و
غارت اموال ونزوئال از جمله داراییهای ش��رکت
نفت است .بانک بریتانیا رقم یک میلیارد و 300
میلیون دالر دارایی دولت ونزوئال را مسدود کرد.
این مبلغی بود که قرار بود برای تأمین موادغذایی
و دارو صرف شود» .به گفته وی ،این تاراج آمریکا
و اروپ��ا مجموع��ا بر  ۵میلی��ارد و  ۴۰۰میلیون
دالر از داراییهای مردم ونزوئال بالغ میش��ود .او
همچنین فهرستی از مدارکی که وزارت خارجه
آمریکا درباره تحریمه��ای ونزوئال و برنامهریزی
برای مداخله در امور این کشور منتشر کرده بود
را ب��ه خبرنگاران نش��ان داد ،از آن جمله مدرک
مهمی درباره اعمال فشار به دولت قانونی ونزوئال
برای به رس��میت ش��ناختن ریاس��تجمهوری
رئیس مجمع ملی و انحراف میل و اراده مردم به
سمت مخالفت با دولت .کوردونس به مواردی از
اختالالت ایجاد شده در ونزوئال در پی تحریمهای
یکجانبه آمریکا و متحدانش اشاره کرد و گفت:
«درباره پیوند مغز استخوان ،کودکانی بودند که
نیاز به عمل جراحی در ایتالیا داشتند اما بهخاطر
اقدامات آمری��کا این اتفاق نیفتاد و این کودکان
جان خود را از دست دادند».
■■پناهندگینمایندگانمخالفبهسفارتخانهها

م��وج پناهندگی نماین��دگان مخالف دولت
ونزوئال به س��فارتخانههای خارجی در کاراکاس
باال گرفته اس��ت .پس از تالش خ��وان گوایدو،
رئیس رد صالحیت شده مجمع ملی این کشور
و رهبر مخالف��ان برای کودتا علیه دولت قانونی،
دیوان عالی تاکنون خیانت او و حدود 17چندین
نماینده دیگ��ر خواهان دخالت آمری��کا در امور
داخلی این کش��ور را احراز کرده اس��ت .یک روز
پس از اتهام رسمی خیانت دیوان عالی علیه 10
نماینده غربگرا ،روز سهشنبه نیز  4عضو دیگر به
جرم تالش برای شوراندن نظامیان علیه حکومت
قانونی به خیانت متهم شدند« .سبین» دستگاه
اطالعاتی ونزوئال و پلیس و ارتش در جستوجوی
نمایندگان متخلف هستند اما گوایدو با تشکیل
ی��گ گارد خصوصی در س��اختمان مجمع ملی
پن��اه گرفت��ه و برخی نمایندگان مخال��ف را در
آنجا جمع کرده اس��ت .در همین حال نیروهای
امنیتی هشدار دادهاند که در حال تحقیق درباره
وجود یک وس��یله انفجاری در داخل ساختمان
هس��تند ،چ��را که طب��ق برخ��ی گزارشهای
اطالعات��ی ،ام��کان دارد آمریکاییها بخواهند با
توطئه انفجار در محل تجمع نمایندگان مخالف
یا ترور آنها ،برای شورشیان قربانیسازی کرده و
رئیسجمهور مادورو و حامیانش را متهم به قتل
مخالفان کنند .هفته پیش بود که دگار زامبرانو،
نایبرئیس مجمع ملی (معاون گوایدو) به جرم
خیانت دس��تگیر شد و  3نماینده دیگری که در
همین زمینه تحت تعقیب قرار گرفته بودند در
سفارتخانههای خارجی پناه گرفتند.
■■ونزوئال محور جلسه غیرعلنی شورای امنیت

ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل ب��ه صورت
غیرعلنی و به درخواس��ت کش��ورهای اروپایی
نشستی را درباره بحران سیاسی و بشری ونزوئال
برگزار کرد .در این نشست همچنین به جزئیات
درباره ی��ک روند دیپلماتیک با حمایت اتحادیه
اروپایی برای پایان دادن به بحران ونزوئال اش��اره
شده اس��ت .شورای امنیت گزارشی از جانب آنه
گوگون ،معاون س��فیر فرانسه در سازمان ملل را
دریافت کرد که در آن به برنامهای از سوی گروه
تم��اس بینالملل تحت حمایت اتحادیه اروپایی
برای پایان دادن به بنبست در ونزوئال اشاره شده
است .معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت:
این گروه قابلیت این را دارد که طرفهای درگیر
را برای حضور در یک روند سیاسی که به برگزاری
انتخاباتی آزاد ،عادالنه و شفاف در ونزوئال منجر
شود ،سوق دهد .مقامهای سازمان ملل گفتهاند
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل روز دوشنبه با
نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال و سایر
مقامهای ای��ن کش��ور در کاراکاس دیدار کرده
و به بررس��ی برنامه پیش��نهادی واکنش بشری
سازمان ملل در این کشور پرداخته است .سازمان
مل��ل قصد دارد ب��زودی ی��ک هماهنگکننده
بشردوستانه را برای نظارت بر ارسال کمکهای
بشردوستانه به ونزوئال منصوب کند.
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گمانهزنی نشنالاینترست درباره اخراج قریبالوقوع مشاور امنیت ملی کاخ سفید

ترامپ بولتون را پی نخود سیاه میفرستد؟

برخ��ی مناب��ع کاخ س��فید ف��اش کردهان��د
رئیسجمه��ور بلهوس آمری��کا قص��د دارد برای
سومین بار طی  3س��ال ،مشاور امنیت ملی خود
را عوض کند که این نه تنها نشان از تشتت کامل
دیدگاه امنیت��ی دونالد ترامپ و تیمش دارد ،بلکه
شکست سیاس��ت ضد ایرانی او را آشکار میکند.
«نشنالاینترس��ت» قدیمیترین نش��ریه تحلیلی
جمهوریخواه��ان ،دیروز با انتش��ار گزارش��ی در
تارنم��ای خود با اش��اره به اختالف نظ��ر «دونالد
ترامپ» با «جان بولتون» درباره سیاست خارجی،
ترک قریبالوقوع کاخ سفید توسط این محافظهکار
جنگطلب را پیشبینی کرد .این فصلنامه وابسته
به اندیشکده روابط خارجی محافظهکاران راستگرا
به همین نام اس��ت که اختالف مواضعی جدی با
نومحافظهکاران جنگطلب دارند .این نشریه با تایید
گفتههایی که اخیرا به نقل از ترامپ درباره اختالف
نظرش با افراطیگریهای بولتون در کنگره آمریکا
مطرح ش��ده بود ،به نقل از یک مقام ارش��د سابق
دولت نوش��ت« :شنیدهام ترامپ میخواهد بولتون
برود ،چ��را که در تالش ب��رای تغییر حکومت در
ایران ،ونزوئال و کرهش��مالی زیادهروی کرده است.
ترامپ حتی این هفته تلویحا به یک خبرنگار گفته
بود او است که عمال دارد بولتون را آرام میکند .به
نوشته نشنالاینترست اختالفات فقط به ترامپ و
بولتون محدود نمیشود و به نظر میرسد کل تیم
امنیتی  -دیپلماتیک جنگطلبی که از پارسال در

اس��ناد محرمان��ه افش��ا ش��ده وزارت دف��اع
س��عودی از عمق وحش��ت نظامیان این رژیم از
حم�لات پهپادی اخیر ارتش یمن به تاسیس��ات
نفتی عربس��تان حکایت دارد .کانال اطالعرسانی
«سعودیلیکس» فردای حمله هوایی یمنیها به
پمپهای انتقال نفت عربس��تان در منطقه نجد،
دست به انتش��ار نامهنگاری محرمانه فرماندهان
نیروی زمینی ارتش س��عودی در این زمینه زد.
این نامه که تحت عنوان «س��ند وحش��ت محمد
بنس��لمان و رژیم آلس��عود از عملیات پهپادی
روز  9ماه رمضان ارتش یمن» منتش��ر ش��ده ،به
امضای س��رهنگ ستاد «محمد بنناصر الحربی»
فرمان��ده نی��روی وظیف��ه  162نی��روی زمینی
ارتش س��عودی در منطقه الش��رقیه رس��یده که
معاون فرمانده این نی��رو را مامور آمادهباش برای
اس��تقرار نیروها در مناط��ق مأموریت خود ظرف
 72س��اعت پس از نگارش نامه کرده و نسبت به
لغو تمام مرخصیهای فرماندهان و سربازان حکم
کرده اس��ت .آشکار است دس��تور اعزام نیروهای
گارد ملی س��عودی به س��مت منطقه الشرقیه ،با
قاره سیاه یک گروه سودانی خواهان اخراج
سفیر سعودی از خارطوم به ظن
دخالت در امور داخلی این کشور متشنج آفریقایی
شد.
به گزارش اخبارالخلیج ،گروه ناشناخته «سپاه
بنی��ان مرصوص» در پیامی ضبط ش��ده خطاب
به ش��ورای نظامی س��ودان اعالم ک��رده منتظر
ن جعفر» سفیر سعودی
ن حس 
بازخواست «علیب 
در س��ودان و اخراج او از کشور بهخاطر سخنانی
اس��ت که وی در یک مراسم افطار خیابانی درباره
نقش رژیم ریاض در تحوالت اخیر سودان بر زبان
آورده است.
این گروه در حالی که هنوز اعتراضات سراسری
سودانیها برای سرنگونی همه چهرههای شاخص
رژیم گذش��ته ادامه دارد ،شورای نظامی را چنین
تهدید کرده اس��ت« :اگر این کار (اخراج علی بن
حسن جعفر) را نکنید ،آنچه را که او بر زبان رانده،
واقعیت به حساب خواهیم آورد .این شما نیستند
که تغییرات را آن طور که ادعا میکنید ،رقم زدید.
اگ��ر این کار را نکنید به خداوند قس��م که ش��ما
(شورای نظامی) و سران سعودی چیزی را خواهید
دید که درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان باشد .و
آنان که ظلم و ستم کردند بزودی خواهند دانست

پازل
آژیر خطر آمریکاییها در عراق و امارات

روز گذش�ته وزارت خارجه آمریکا با اعالم باالترین س�طح هش�دار برای اتباعش در عراق ،از کارمندان
غیرضروری خود که در این کشور مستقر هستند خواست هر چه زودتر خاک عراق را ترک کنند .جالب
اینکه یک کارمند ارشد سفارت ایاالت متحده در عراق از وجود چنین هشداری از مرکز واشنگتن اظهار
بیاطالعی کرده است .این اطالعیه متعاقب حمله پهپادی یمنیها به تاسیسات نفتی عربستان و همچنین
انفجار در چند نفتکش در آبهای اقتصادی امارات عربی متحده صادر شده و با اعالم آمادهباش فرماندهی
ائتالف تحت رهبری آمریکا در عراق مرتبط است .وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی کشف اطالعاتی
درباره برنامهریزی برای حمله به اهداف غربی در خاورمیانه از روشهای مختلف نظیر عملیات انتحاری،
ترور ،آدمربایی و انفجار شده است .در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که بعد از حمالت پهپادی ارتش یمن
به  2ایستگاه پمپاژ نفت عربستان منتشر شده ،اعالم آمادگی ارتش و کمیتههای مردمی یمن برای حمله
به کش�ورهای عضو ائتالف متجاوز عربی از جمله امارات با استفاده از موشک و پهپاد دلیل هشدارهای
اخیر عنوان ش�ده اس�ت .دیروز نیز تارنمای عربی  21فاش کرد که س�فارت ایاالت متحده در امارات به
آمریکاییهایی که به این کشور سفر میکنند درباره تنشهای روزافزون در منطقه هشدار داده و خواهان
احتیاط زیاد آنها شده است .در توئیت سفارت و کنسولگری آمریکا در امارات آمده است« :ما شهروندان
آمریکایی را بشدت تشویق میکنیم سطح باالی هوشیاری را حفظ کرده و بخوبی هوشیار باشند».

واش��نگتن روی کار آمدهاند ،با هم مش��کل دارند.
مقام ارش��د دولتی س��ابق فاش کرده که بولتون و
مایک پمپئ��و ،وزیر خارجه هم م��دام دارند با هم
میجنگند .هرچند پمپئو فردی از جناح محافظهکار
اس��ت و به منزوی کردن ایران عالقه دارد اما او هم
از بروز یک درگیری نظامی که ممکن اس��ت کل
خاورمیانه را در بر گیرد نگران بوده و سعی میکند
اعتب��ار خود را در چش��م س��ازمان س��یا که قبال
مدیریتش را برعهده داشت و البته کارکنان قدیمی

وزارت خارجه آمریکا حفظ کند ،یعنی کسانی که
بولتون را یک «آتشافروز» خطاب میکنند .عالوه
بر این معاون بولتون نیز چندی پیش در پی دعوایی
زنانه با ایوانکا ،دختر ترامپ مجبور به ترک کاخسفید
شد .نشنالاینترست همچنین به معرفی «تیم ب»
متش��کل از بولتون ،بنیامین نتانیاهو نخستوزیر
رژی��م صهیونیس��تی ،محمد بنس��لمان ولیعهد
سعودی و محمد بنزاید ولیعهد ابوظبی میپردازد
که میخواهند ترامپ را به جنگ بکشانند .افرادی

المیادین :سعودیها  10حمله اخیر ارتش یمن به اهداف نظامی خود را مسکوت گذاشتهاند

رونمایی سند وحشت بنسلمان از یمنیها

ه��دف حفاظت از چاههای نفت و پاالیش��گاهها و
بنادر صادرات نفت عربس��تان صادر ش��ده است.
ارتش یمن صبح روز سهش��نبه نه��م رمضان در
پاسخ به جنایتهای ائتالف متجاوز سعودی علیه
این کش��ور ،با  7فروند پهپاد انفج��اری عالوه بر
تاسیسات نفتی عربستان در بندر راهبردی ینبع،

 2ایستگاه پمپاژ ش��اهلوله انتقال نفت از شرق به
غرب جزیرهالعرب در مناط��ق الدوادمی و عفیف
در نزدیک��ی ری��اض را هدف ق��رار داد که طبق
اعتراف وزیر انرژی س��عودی به قطع انتقال نفت
به ینبع انجامید .در همین حال ش��بکه المیادین
 72ساعت پس از اطالعرسانی منحصر به فردش

سفیر سابق انگلیس در خارطوم:

ریاض نظامیان سودان را برای جنگ یمن اجیر کردهاست

که به چه کیفرگاهی بازمیگردند».
در پی عزل عمرالبشیر ،رئیسجمهور دیکتاتور
س��ودان ،هیاتهای نظام��ی س��عودی ،اماراتی
و مص��ری ب��رای ت�لاش در جهت کنت��رل روند
تصمیمگیری در این کش��ور آفریقای شمالی به
خارطوم سفر کردند.
روزنامه فایننشال تایمز  9روز پس از سرنگونی
البش��یر نیز با اشاره به حمایتهای مالی سعودی
و امارات از ش��ورای انتقالی نظامی سودان و تعهد

کم��ک  500میلیون دالری ری��اض و ابوظبی به
بان��ک مرکزی س��ودان و همچنی��ن کمکهای
غذایی ،دارویی و فرآوردههای نفتی برای حمایت
از ذخیره نقدی در آس��تانه تمام شدن آن نوشت:
«اپوزیسیون سودان بر لزوم تحویل قدرت به یک
اداره مدنی در این کشور تاکید میکند اما امارات و
عربستان از واگذاری قدرت از این شورا به یک نهاد
غیرنظامیجلوگیریمیکنند».
سفیرسابقانگلیسدرسودانبهفایننشالتایمز

چون «کالین کال» و «جان وولفستال» از مقامهای
دولتی س��ابق ،این هفته در نش��ریه «لسآنجلس
تایمز» یادداش��تی با عن��وان «ای��ن جهان جان
بولتون اس��ت که ترام��پ در آن زندگی میکند»
منتش��ر کردهاند که بس��یار ب��رای رئیسجمهور
برخورنده بوده اس��ت« .داگالس مکگرگور» که از
او با عنوان یک��ی از گزینههای جایگزینی بولتون
یاد میش��ود ،سعی کرد آخرین میخ تابوت بولتون
را در مقالهای در نش��ریه «اس��پکتیتور» بکوبد .او
نوشت« :مساله ،جان بولتون است ...مشاور امنیت
ملی ترامپ دارد خطرناک میشود ...بویژه از منظر
دیدگاههای رئیسجمه��ور» .البته هنوز بولتون به
دنب��ال طرحهای جنگطلبانه خ��ود بوده و ضمنا
ترامپ هم از اینکه تصور شود دیگران اختیارش را
به دس��ت گرفتهاند متنفر است اما به نظر میرسد
تحوالت اخیر خاورمیانه و پیامهای آش��کاری که
واشنگتن از خاورمیانه مبنی بر تسلیمناپذیری ایران
دریافت کرده ،سرانجام ترامپ را واداشته از شر آقای
جنگافروز خالص شود و برای این مهم میخواهد
او را پی نخود سیاه بفرستد .طبق اعالم کاخ سفید
بولتون قرار اس��ت هفته آینده راهی مسکو شود تا
زمینه دیدار روس��ای جمهور آمریکا و روسیه را در
کش��ور ثالث (احتماال ژاپن) فراهم آورد و برخی بر
این باورند پیرمرد  70ساله از خودراضی در بازگشت
از کرملین راهی تعطیالت زودهنگام تابستانی در
زادگاهش بالتیمور خواهد شد نه کاخ سفید.
در پردهب��رداری از انفجاریهای بامداد یکش��نبه
در بن��در الفجیره امارات ،اع�لام کرد یمنیها در
روزهای اخیر دست کم  10عملیات علیه اهداف
نظامی س��عودیها انجام دادهاند که این رژیم آنها
را مس��کوت گذاشته است .تارنمای شبکه لبنانی
در خبر کوتاهی نوش��ت« :اطالعات ویژهای که به
دس��ت ما رسیده ،نش��ان میدهد نیروهای صنعا
بی��ش از  10عملی��ات نظامی اعالم نش��ده علیه
اهداف��ی مه��م در عمق عربستانس��عودی انجام
دادهان��د» .المیادین این خبر را  24س��اعت پس
از «عملیات بزرگ نهم رمضان» علیه تأسیس��ات
نفتی سعودی منتشر کرد .اما روزنامه الشرق چاپ
دوحه با احتس��اب افت  2درصدی شاخص اصلی
بورس عربستان با عنوان «مواعید» پس از حمالت
روز سهشنبه ،ضرر سعودیها را  31میلیارد دالر
ب��رآورد کرد .همچنین رویترز نیز خس��ارتهای
وارده بر بورس عربستان پس از حمله به تاسیسات
آرامکو را  10میلیارد دالر برآورد کرد .خبرگزاری
سیانبیسی نیز خسارتهای بورس عربستان در
 2روز گذشته را  21میلیارد دالر اعالم کرد.

گفته است انگیزه اصلی حمایت شیخنشینهای
خلیجفارس از ش��ورای انتقالی نظامی این کشور
در وهله اول با هدف باقی ماندن نیروهای سودانی
در جنگ یمن است ،چرا که «عبدالفتاح البرهان»
رئیس ش��ورای انتقالی نظامی نقش��ی اساسی را
در اس��تقرار نیروهای س��ودانی در یمن در سال
 2015ایفا کرد« .روزالیند مارس��دن» همچنین
فاش کرده البشیر برای استقرار نیروهای سودانی
در یمن ،پول  4س��ال را پی��ش میگرفت .با این
وجود تحلیلگران این نشریه سیاسی  -اقتصادی
آمریکایی معتقدند حتی اگ��ر کمکهای جدید
شیوخ نفتی خلیجفارس موقتا بحران اقتصادی در
س��ودان را کاهش دهد اما التهابات سیاسی علیه
حاکمان نظامی و خشم تظاهرکنندگان از دخالت
خارجی را فرو نمیکاهد .از س��وی دیگر ،انتش��ار
تصاویر حضور سفرای سعودی و امارات در منزل
«صادق المهدی» رهبر حزب االمه سودان در ماه
رمضان باعث افزایش حساسیت سودانیها نسبت
به دخالتهای خارجی شده است .در این تصویر،
«علیبن حس��ن جعفر» سفیر سعودی و «حمد
الجنیب» سفیر امارات در منزل صادق المهدی در
کن��ار او و دختر و معاونش «مریم المهدی» دیده
میشوند.

یک��ی از روزنامهن��گاران یمن��ی که قبال
در ام��ارات مش��غول به کار بود ،از ش��کنجه
و مش��کالت خود ب��ا دس��تگاههای امنیتی
امارات پرده برداش��ت .دس��تگاههای امنیتی
ام��ارات ب��ا نقض هم��ه ارزشه��ا و موازین،
برای وادار کردن ای��ن خبرنگار یمنی به نام
«عی��دروس عبدالوارث» ب��ه دادن اطالعاتی
که اساس��ا در اختیارش نبوده و برای اقرار به
اتهام��ات بیپایه و اس��اس ،او را نهتنها مورد
ش��کنجه قرار دادند بلکه همس��ر و دخترش
را نیز بازداش��ت کردند .امارات که وزارتی را
به عنوان «وزارت س��عادت و خوش��بختی»
برای خوش��بخت و سعادتمند کردن مردم و
افراد مقیم این کش��ور ایجاد کرده اس��ت ،به
دیدگاهه��ای مخالف اجازه ظه��ور نمیدهد
و اگر کس��ی هم دیدگاه مخالفی بیان کند،
سرنوش��تش س��رکوب و ارعاب خواهد بود.
در همین حال همه کس��انی که در سرزمین
«س��عادت و خوش��بختی» زندگی میکنند،
نباید دیدگاهی مخالف با حاکمان آنجا بیان
کنن��د ،زیرا به سرنوش��ت عبدال��وارث دچار
خواهند ش��د .این خبرنگار یمنی  2/5س��ال
در زندانهای ابوظبی مورد شکنجه هدفمند
قرار گرفت.

تسلط ارتش سوریه
بر شهر راهبردی الحویز

ارتش س��وریه ب��ه پیش��روی در حومه
ش��مالی حم��اه ادام��ه داده و بر روس��تای
الحمرا در ش��مال روس��تای بابالطاقه پس
از نبرد س��نگین ب��ا تروریس��تهای جبهه
النصره مسلط ش��ده و در حال پیشروی به
س��وی حومه جنوبی ادلب اس��ت .بر اساس
این گزارش ،ارتش سوریه بر شهر راهبردی
الحویز در سهل الغاب در حومه شمال غربی
حماه پس از درگیریهای ش��دید با جبهه
النصره مس��لط شده اس��ت .ارتش سوریه با
تس��لط بر این شهرک موفق به وصل کردن
مرزهای اداری حومه الذقیه و ادلب با حومه
شمال غربی حماه شده است.

راهپیماییمیلیونی
و اعتصاب سراسری درمناطق فلسطینی

جنبش حم��اس تاکید ک��رد راهپیمایی
میلیون��ی روز بازگش��ت تاکی��د مجددی بر
این مساله اس��ت که مقاومت نسخه درست
برای رویارویی با طرحهایی اس��ت که هدف
از آن حذف مساله فلسطین است .سخنگوی
حم��اس تصریح ک��رد راهپیمای��ی میلیونی
بازگش��ت دربرگیرنده پیام پشتیبانی ملت از
گزینه مقاوم��ت و حلقه زدن آنها بر گرد آن
اس��ت ،مقاومت سپر ملت و ششمیر محافظ
آن اس��ت ،راهپیمای��ی بازگش��ت همچنین
تاکی��دی ب��ر تصمی��م جمعی مل��ت برای
شکس��تن محاصره نوار غزه و بازپس گرفتن
حق خود در زندگی آزادانه و عزتمندانه است.
رسانههای فلسطینی از آماده شدن قشرهای
مختلف مردم فلس��طین برای مش��ارکت در
راهپیمای��ی میلیونی بازگش��ت و شکس��تن
محاصره در چادرهای بازگش��ت در مرزهای
نوار غزه همزمان با هفتاد و یکمین س��الگرد
روز نکبت (اش��غال فلس��طین) و رانده شدن
فلسطینیان از خانه و کاشانه خود خبر دادند.

لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را
احضار کرد

«آنا آزاری» سفیر رژیم صهیونیستی در
ورش��و به وزارت خارجه لهستان فراخوانده
شد .دلیل این اقدام حمله به سفیر لهستان
در تلآویو اعالم شده است .ورشو و تلآویو
از چن��دی قبل درباره هولوکاس��ت و نحوه
برگزاری مراس��مهای مخصوص به آن دچار
اختالف ش��ده و همی��ن امر موج��ب بروز
تنش میان آنها ش��ده و گویا حمله به سفیر
لهس��تان نی��ز در همین رابطه بوده اس��ت.
در ای��ن راس��تا ،س��خنگوی وزارت خارجه
لهس��تان گفت ،سفیر اس��رائیل در لهستان
دی��روز به دلیل تعدی که روز سهش��نبه به
س��فیر لهستان در اس��رائیل صورت گرفت،
احضار ش��د .در جریان این تع��دی ،زمانی
که سفیر لهس��تان داخل خودروی خودش
در خیابانه��ای تلآویو ت��ردد میکرد ،یک
مرد اس��رائیلی  ۶۵س��اله به سمت وی آب
ده��ان انداخ��ت و عبارتهای��ی را به زبان
عبری گفت.

