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مصر: با وجود درخواس��ت مصری ها برای بازگرداندن 
یک مجسمه متعلق به مصر باستان به این کشور، این 
اثر تاریخی در یک حراجی لندنی به فروش رفت. یک 
مجس��مه باستانی از جنس س��نگ کوارتز که سال ها 
پیش از مصر س��رقت ش��ده و به انگلیس منتقل شده 
بود، علی رغم درخواس��ت مصری ها ب��رای بازگرداندن 

آن، در لندن به قیمت ۴.۷ میلیون پوند حراج شد.

ترکیه: رس��انه های ترکیه ای گزارش دادند که سامانه 
پدافند موش��کی »اس-۴00« س��اخت روسیه را روز 
یکشنبه )ش��انزدهم تیر( آینده تحویل آنکارا می شود. 
شبکه »خبرترک« نزدیک به دولت ترکیه با اعالم خبر 
تحویل اولین محموله از س��امانه پدافندی اس-۴00 
در هفت��ه آینده، گزارش داد که این محموله توس��ط 
هواپیماه��ای تراب��ری روس روز یکش��نبه بارگی��ری 

می شود.

اردن: هی��أت پارلمان��ی اردن ب��ه ریاس��ت »ابراهیم 
القرع��ان« در کنفرانس س��ازمان امنی��ت و همکاری 
اروپا »OSCE«  شرکت کرده بود که در اعتراض به 
حضور هیأت رژیم صهیونیس��تی در کنار خود، سالن 
کنفران��س را ت��رک کرد. »خالد ابو حس��ان« یکی از 
نمایندگان پارلمان اردن که در این کنفرانس شرکت 
ک��رده بود در ای��ن باره توضیح داد ک��ه هیأت اردنی 
وقتی متوجه شد جایگاه آنها در کنار هیأت اسرائیلی 
اس��ت از کمیته سازماندهی کنفرانس درخواست کرد 
که جای هیأت اس��رائیلی را تغیی��ر دهد اما به دلیل 
مخالف��ت آن ه��ا، هیأت اردنی مجبور به ترک س��الن 

کنفرانس ش��د.

تونس: گروه تروریستی داعش در بیانیه ای اعالم کرد 
که یکی از عناصر این گروه روز سه شنبه در یک حمله 
انتح��اری نیروهای امنیتی تونس را هدف قرار داده و 
مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت. گروه رسانه ای 
»اعماق« وابس��ته به تروریست های داعش اعالم کرد 
که یکی از عناص��ر این گروه با منفجر کردن کمربند 
انفجاری خ��ود در محله »االنطالقة« تونس، نیروهای 

امنیتی این کش��ور را هدف قرار داد.

ونزوئلا: معاون وزیر خارجه روس��یه ک��ه در آینده 
نزدیک به کاراکاس سفر می کند، امروز اعالم کرد که 
مس��کو نیروهای مسلح این کش��ور آمریکای التین را 
تقویت خواهد کرد.»س��رگئی ریابک��وف« معاون وزیر 
خارجه روسیه در حالی که فشارها و تهدیدات آمریکا 
علیه دولت قانونی ونزوئال ادامه دارد، از تعهد مس��کو 

برای تقویت ارتش ونزوئال خبر داده است.

ذرهبین

اسناد فوق محرمانه انگلیس در سطل زباله 
رس��انه های انگلیس از ی��ک رس��وایی امنیتی بزرگ 
مربوط به اس��ناد فوق محرمانه تس��لیحات شیمیایی و 

بیلوژیکی این کشور خبر دادند.
 رس��انه های انگلیس فاش کردند هزاران صفحه اسناد 
فوق محرمانه مربوط به تأسیس��ات مشهور سالح های 
ش��یمیایی و بیولوژیک��ی این کش��ور در پارک علمی 
»پورتون داون«، اخیراً در س��طل آشغاِل پارکینگی در 

شمال شهر لندن پیدا شده  است.
این اس��ناد که آرشیو این مرکز از دهه ۱۹۸0 تا پایان 
۲0۱۷ اس��ت ش��امل اطالعاتی بس��یار حساس مانند 
جزئیات تجهی��زات امنیتی مورد اس��تفاده نگهبانان، 
آدرس من��زل کارکنان و مقام��ات امنیتی و همچنین 
وظایف نیرو های گش��تی و حت��ی رمز عبور رایانه های 

این مرکز است.
مقامات نظامی پ��ارک علمی پورتون داون این حادثه 
را »رس��وایی ملی« توصیف کردند. پرفس��ور »آنتونی 
گلی��ز«، مدیر مطالع��ات امنیتی دانش��گاه باکینگهام 
می گوید قطعاً روسیه بابت این رسوایی »به ما خواهد 
خندید«. پرفسور آنتونی گلیز در این باره افزود: »ملتی 
که نمی تواند که اسرارش را حفظ کند، ملتی است که 
قدرتهای خارجی به  راحتی آن را تضعیف می کنند. در 
گذش��ته اتفاقی از این نوع، احتماال منجر به استعفای 

وزیر دفاع می شد«.
یک افس��ر س��ابق امنیتی ای��ن پارک علم��ی نیز در 
مصاحبه با پای��گاه »دیلی میل« گفت: »صددرصد این 
حادثه می توانس��ت به یک فاجعه عظیم تبدیل شود. 
حتماً کس��ی در جایی وظیفه اش را به درس��تی انجام 
نداده و این واقعه می توانس��ت بسیار بدتر از آنچه رخ 
داده، اتف��اق بیافتد.« وزیر دفاع انگلیس اعالم کرد که 
تحقیقات درباره چگونگی انتقال این اسناد حساس به 
سطل زباله در لندن و پیدا شدن آن ها آغاز شده است. 
تأسیاست مشهور و بدنام ساخت سالحهای شیمیایی  
انگلی��س در پارک پورتون داون در جنگ جهانی  اول 
برای تولید سالحهای شیمیایی و بیولوژیکی راه اندازی 
ش��د. بنا به گزارش پایگاه انگلیس��ی »میرور« در این 
تأسیس��ات همچنان انبار عظیمی از مواد ُکش��نده ای 

مانند ویروس ابوال و گاز اعصاب سارین وجود دارد.

نیمچهگزارش

اقدام آمریکا یک نوع دزدی است
رئیس جمه��ور ترکیه در جمع خبرنگاران در چی��ن تأکید کرد، امتناع آمریکا از 
تحویل جنگنده های »اف-35« به ترکیه در حالیکه هزینه آن به موقع پرداخت 

شده است، یک نوع »دزدی« است.
»رجب طیب اردوغان« در جمع خبرنگاران در چین، به نزاع اخیر با واش��نگتن 
در خصوص خرید س��امانه های روس��ی »اس-۴00« اشاره کرد و گفت که امتناع 
آمریکا از تحویل جنگنده های »اف-35« به ترکیه، یک نوع »دزدی« است. در همین 
حال ش��بکه »ال بی س��ی« لبنان در این خصوص گزارش کرد، اردوغان تصریح کرد که 
واش��نگتن در صدد اس��ت از تحویل جنگنده های خود در حالی به ترکیه امتناع کند که 
آنکارا از قبل این جنگنده ها را خریداری کرده است. وی توضیح داد: »اگر شما مشتری 
داش��ته باش��ید و مش��تری به طور منظم، پرداختی های خود را انجام داده باشد، چطور 

می توانید کاالی مشتری را به او تحویل ندهید؟ اسم این کار دزدی است«. 

طعنه پوتین به گوایدو
رئیس جمهور روس��یه در کنفرانس خبری مش��ترک با نخست وزیر ایتالیا ضمن 
انتقاد از مواضع »خوان گوایدو« رهبر عوامل کودتای ناکام ونزوئال، از او خواست 

که به اقدامات قانونی و انتخابات متوسل شود.
»والدیمیر پوتین« که برای دیدار با مقام های ایتالیایی به رم س��فر کرده بود، در یک 
اظهارنظ��ر به انتق��اد از مواضع رئیس جمهور خودخوانده و رهبر مخالفان این کش��ور 
پرداخت و از او خواست که »به واقعیت برگردد«. در حالی که مواضع مداخله جویانه آمریکا 
و حامیانش درباره ونزوئال و حمایت های آنها از »خوان گوایدو« رهبر مخالفان ونزوئال ادامه دارد، 
رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا درباره اوضاع این کشور 
آمریکای التین و شیوه حل بحران در آن اظهارنظر تازه ای کرده است. والدیمیر پوتین با طعنه به 
مواضع رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال گفت: »آقای گوایدو رهبر مخالفان به میان مردم آمد، به 

آسمان نگاه کرد و خداوند را خطاب قرار داد و سپس خودش را رئیس جمهور خواند«.

هرگونه تجمع را سرکوب می کنیم
وزیر کش��ور فرانسه هشدار داد: نیروهای امنیتی با هرگونه تظاهرات و تجمع در 
حاش��یه اجالس گروه ۷ برخورد و آن را س��رکوب می کنند. نشست گروه هفت 
قرار اس��ت از ۲۴ تا ۲۶ آگوست در شهر "بیاریتز" واقع در جنوب فرانسه برگزار 
ش��ود. "کریستوف کاستانر" گفت: نیروهای امنیتی هرگونه تجمع خشونت آمیز 

در حاشیه اجالس گروه ۷ را سرکوب خواهند کرد.
وی گفت: برگزاری این نشس��ت که فرانسه از سال ۲0۱۱ تا کنون میزبان آن نبوده، 
ب��ه لحاظ امنیتی خطراتی برای فرانس��ه دارد، از همین رو برنامه ریزی های فوق العاده 
ای برای جلوگیری از هرگونه تظاهرات خش��ونت آمیز در حاش��یه آن اتخاذ شده است. 
وی، ضمن هشدار درباره اقدامات احتمالی تروریستی در زمان برگزاری اجالس گروه ۷، 
گفت: ما برای فرضیه مقابله با تجمع ها آماده می شویم. اگر این تجمع ها خشونت آمیز 

باشد ما آنها را سرکوب خواهیم کرد.

تنها راه باقی مانده 
علی تتماج

فلسطین در طول چند دهه گذشته از اصلی ترین محورهای 
تحوالت غرب آسیا و نظام جهانی بوده است. مسئله ای که زمانی 
شاید صرفا جنبه فلسطینی داشت اما در نهایت ابعاد منطقه ای و 
جهانی آن گسترده تر شد چنانکه اتحادیه عرب راهکار صلح در 
برابر زمین، را مطرح کردند و صهیونیس��ت ها نیز زمین در برابر 
صلح را عنوان داشته اند. در همین چارچوب چندین جنگ میان 
اعراب و رژیم صهیونیستی روی داده است که نتیجه آن هزاران 

کش��ته و اشغال بخش هایی از سرزمین فلسطین بوده است. در 
همین حال توافقاتی میان برخی کش��ورهای عربی نظیر اردن و 
مصر با رژیم صهیونیستی صورت گرفته و روند سازش را در پیش 
گرفتند و در نهایت نیز تشکیالت خودگردان فلسطین توافقنامه 
اسلو را باصهیونیست ها امضا نمود. در همین حال نشست هایی 
مانند آناپولیس، نشس��ت های شرم الشیخ ، و اخیرا نیز نشست 

منامه برای سازش عربی با صهیونیست ها برگزار شد. 
مجموع این تحوالت در حالی روی داده اس��ت که نتیجه 
حاصله از این نشس��ت ها و جنگ ها و مذاک��رات در یک قالب 
مش��اهده می شود و آن اینکه بخش های دیگری از فلسطین به 
اش��غال صهیونیست ها در آمده و فلسطینی های بیشتری آواره 
ش��ده اند. در همین حال ادعاهای آمریکا و اروپا مبنی بر کمک 
به فلس��طین هرگز اجرایی نشده که وضعیت بحرانی اقتصادی 

در کرانه باختری و نیز ۱0 س��ال محاص��ره غزه نمودی از این 
وضعیت اس��ت. جالب توجه آنکه کش��ورهای عربی که زمانی 
ادعا داش��تند مس��ئله فلسطین یک مس��ئله صرفا عربی است 
و ای��ران ح��ق دخالت در آن را ندارد به دنبال س��ازش با رژیم 
صهیونیس��تی و تنها گذاشتن فلسطین هس��تند. عدم موضع 
گیری این کش��ورها در برابر جنایات صهیونیست ها نشان می 
دهد  که آنها برآنند تا فلسطین را به موضوعی صرفا فلسطینی 

مبدل سازند و خود به سازش با صهیونیست ها بپردازند.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که راهکار فلسطینی ها 
برای پایان دادن به این وضعیت چیست و چگونه می توانند به 
حقوق خود دست یابند.؟ بررسی روند تحوالت نشان می دهد 
که تنها گزینه ای که صهیونیس��ت ها همواره از آن در هراس 
بوده و از س��ویی نیز مانع ازاشغالگری آنها شده مقاومت بوده 

است. مقاومتی که در دو قالب انتفاضه مسجد القصی و انتفاضه 
س��نگ و نیز مقاومت مسلحانه حزب اهلل لبنان در جنگ های 
س��ال ۲00 و 33 روزه، و نیز مقاوم��ت غزه در جنگ های ۲۲ 
، ۸ و 5۱ روزه قابل مش��اهده اس��ت. جهانیان اذعان دارند که 
صرفا در این مقاطع بوده که صهیونیست ها تن به خواسته های 
فلس��طینی ها و حتی کشورهای عربی نظیر لبنان داده اند. این 
روند اخیرا موجب شد تا ظرف ۴۸ ساعت صهیونیست ها وادار 

به بیان درخواست آتش بس با غزه شوند. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که تنها راهکار 
ملت فلس��طین برای رسیدن به حقوقش��ان در قالب انتفاضه 
رقم می خ��ورد. رویکردی ک��ه اکنون نیز ملت فلس��طین به 
اجرای آن تاکید و خواستار افراشتن پرچم انتفاضه در سراسر 

فلسطین شده اند. 

یادداشت

یکا مقابل کاخ سفید  آتش زدن پرچم آمر
عده ای از تظاهرات کنندگان قبل از آغاز مراس��م جشن  لش اس��تقالل آمریکا پرچم این کش��ور را مقابل کاخ سفید چلللللا

آتش زدند.
عده ای از معترضان بامداد جمعه )به وقت تهران( قبل از س��خنرانی »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به مناس��بت سالروز استقالل آمریکا در بیرون 
کاخ س��فید پرچم کشورشان را  آتش زدند. رس��انه های آمریکایی، از جمله 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس همچنین گزارش داده اند قبل از سخنرانی دونالد 

ترامپ درگیری هایی میان مخالفان او و طرفدارانش صورت گرفته است. 
ای��ن اعتراض��ات که در مقاطعی به زد و خوردهای خش��ن تبدیل ش��د تنها 
چند بلوک با تجمع مردمی که برای تماش��ای جش��ن روز استقالل آمریکا و 

سخنرانی ترامپ تجمع کرده بودند فاصله داشت. 
 طبق این گزارش، معترضان هنگام س��وختن پرچم آمریکا ش��عار می دادند: 
»آمریکا هیچ وقت بزرگ نبوده اس��ت.« این ش��عار، احتماالً برای مخالفت با 
ش��عار »بیایی��د آمریکا را دوباره باعظمت کنیم« س��ر داده ش��ده که ترامپ 
هم��واره آن را مطرح می کند. س��رویس مخفی آمری��کا برای خاموش کردن 

آتش مداخله کرده است. 
»جوئ��ی جانس��ون«، یکی از س��ازمان دهندگان این اعتراض��ات قبل از آغاز 
تظاهرات ها گفت: »می خواهم با مردم دنیا صحبت کنم تا بدانند که در داخل 

مرزهای این کشور هم کسانی هستند که در کنار مردم دنیا ایستاده اند.«
بع��د از خاموش ش��دن آتش، معترض��ان با گروهی از طرف��داران ترامپ که 
شعارش��ان »ترامپ ۲0۲0« بود درگیر ش��دند. دو گروه شعارهایی مقابل هم 
س��ر دادند که گاهاً به زد و خوردهایی منجر می ش��د. مراس��می که ترامپ 
برای گرامی داش��ت جش��ن روز اس��تقالل آمریکا دس��تور داده بود از قبل با 
انتقادات گس��ترده ای در آمریکا رو به رو ش��ده بود. گزارش ش��د رسانه های 
»ام اس ان بی س��ی«  و  »ای بی س��ی نیوز«، »س��ی بی اس«  »ان بی س��ی نیوز«، 

سخنرانی ترامپ در مراسم روز استقالل را پخش نخواهند کرد.  

وضعیت فاجعه آمیز اردوگاه الهول
همزم��ان ب��ا اس��تمرار اش��غالگری آمری��کا و فعالی��ت  آسلیا تروریس��ت ها، صلیب سرخ جهانی با انتقاد از کشورهای غلرب 
جهان به دلیل عدم پذیرش اتباع خود که به سوریه رفته اند، شرایط اردوگاه 

آوارگان »الهول« در این کشور را تأسف بار دانست.
»فابریس��یو کاربونی« مدیر کمیته غرب آسیای این س��ازمان به خبرنگاران 
در ژنو گفت: »صدها هزار نفر در آن جا در ش��رایط بازداش��ت گونه و در نبود 

هیچ گونه چارچوب قانونی در یک منطقه بحرانی حضور دارند.«
به گفته وی صدها هزار نفر در ماه ها و س��ال های گذش��ته در معرض اصابت 
خمپاره و بمب و ش��یوع گرسنگی و بیماری هایی همچون وبا قرار گرفته اند. 
او با درخواست از کشورهای جهان برای تحویل اتباع خود از این اردوگاه، از 
دولت هایی که میان »قربانیان شرور و بی گناه« تمایز قائل می شوند به شدت 
انتقاد کرد و تأکید کرد: »کودکان می توانند هیچگاه جزو قربانیان نباش��ند.« 
این مقام س��ازمان ملل با اعالم اینکه یک سوم ساکنان این اردوگاه کودکان 
زیر ۱۲ س��ال هس��تند، گفت که نمی ت��وان ک��ودکان را در منطقه  مملوء از 

خشونت و با آب و هوای به شدت متغیر رها کرد.
حاال با شکس��ت خالفت داعش، این افراد قصد بازگش��ت به کشورهایش��ان 
را دارن��د، اما کش��ورهای غربی از پذیرش و محاکمه آن ه��ا امتناع کرده و بار 
نگهداری از این افراد و خانواده هایشان را به گردن سوریه انداخته اند. در حال 
حاضر بیش از ۷0 هزار نفر در ادوگاه الهول واقع در اس��تان حسکه سوریه در 
شرایط بسیار بدی به سر می برند. از این تعداد 3۱ هزار نفر سوری و 3۱ هزار 
نفر عراقی هس��تند. برخی منابع س��وری تعداد س��اکنان را بیش از این ذکر 
کرده اند. خبر دیگر آنکه دولت ترکیه به امضای توافقنامه میان سازمان ملل و 
کردهای سوریه اعتراض کرد و اردوغان نیز آن را یک اقدام »شرم آور« دانست. 
در این میان بشار اسد رئیس جمهور سوریه با اشاره نقش مهم مسیحیان در 
س��اختن تمدن سوریه، اظهار داشت که مسیحیان در طول تاریخ با مواضع و 

ملی گرایی خود در شکست طرحهای تجزیه طلبانه منطقه سهیم بوده اند

نقش امارات در کودتای سودان
»صالح قوش« رئیس دس��تگاه اطالع��ات و امنیت ملی  س��ودان با همکاری امارات عربی متحده در س��رنگونی قلاره ثروتمند

البشیر دست داشته است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده است که ۱0 آوریل گذشته در شبی که 
البش��یر از قدرت برکنار ش��د، قوش با البش��یر در کاخ وی دیدار کرد و به او 
اطمینان داد که اعتراضات در اطراف وزارت دفاع مهار ش��ده اس��ت و پس از 
آن البش��یر به خواب رفت اما وقتی از خواب بیدار ش��د متوجه شد که قوش 
به او خیانت کرده و نیروهای ارتش قصر را محاصره و او را بازداش��ت کردند.

پس از آن افس��ران ارتش به البش��یر گفتند که کمیته عالی امنیتی متشکل 
از وزیر دفاع، فرماندهان ارتش، دستگاه اطالعات و پلیس تصمیم به عزل تو 

گرفته اند چرا که اوضاع کشور از کنترل خارج شده است.
طبق این گزارش، تنش در روابط بین البش��یر و ابوظبی علت اصلی تحرکات 
دس��تگاه اطالعات سودان برای س��رنگونی البش��یر بود. بنابر گزارش شبکه 
الجزی��ره، در این گزارش به نقل از برخی منابع آگاه آمده اس��ت که با وجود 
اینک��ه امارات میلیاردها دالر به س��ودان کمک کرده بود، اما س��وء مدیریت 
روابط مهم با امارات از سوی البشیر باعث شد که امارات دست از حمایت از 

سودان بردارد و حال آنکه سودان دچار بحران شدید اقتصادی شده بود.
در این گزارش همچنین آمده است که چند هفته پیش از سرنگونی البشیر، 
قوش با زندانیان سیاس��ی و گروه های معارض سودان دیدار کرده و به آن ها 
گفته بود که به تازگی از س��فر به ابوظبی برگشته و امارات به وی وعده ارائه 
س��وخت و کمک های اقتصادی داده است. رویترز همچنین به نقل از برخی 
مناب��ع گزارش داد که قوش چند روز پیش از کودتا با تعدادی از مس��ئوالن 
دس��تگاه اطالع��ات امارات تماس تلفن��ی برقرار کرده و آن ه��ا را در جریان 
اتفاق��ات روزه��ای آینده قرار داده بود. یک دیپلم��ات غربی گفت که امارات 
اواس��ط فوریه گذشته به قوش پیشنهاد کرد که البشیر به صورت آبرومندانه 

کنار گذاشته شود اما البشیر با آن مخالفت کرد.

گروه فرادید  ویژه م��ردم فلس��طین و حامی��ان گلزارش 
آزادی فلسطین در واکنش بر نشست سازشکاران 
در منام��ه بر اص��ل تقوی��ت انتفاضه در سراس��ر 
فلس��طین تاکید کردن��د چنانکه ش��ورای علمای 
فلس��طین در لبن��ان از تش��کیالت خودگ��ردان 
درخواس��ت کرد ب��ه تمام��ی رواب��ط اقتصادی و 
سیاس��ی با رژیم صهیونیس��تی پای��ان دهد و در 

سرتاسر فلسطین اعالم انتفاضه کند.
ش��ورای علمای فلس��طین در لبنان طی نشس��ت 
دوره ای خ��ود اع��الم ک��رد، »چ��ه بخواهن��د چه 
نخواهند« قدس قبله مسلمانان و پایتخت فلسطین 
باقی خواهد ماند. در این نشست از تحریم کنندگان 
نشست بحرین، قدردانی و مشارکت برخی کشورها 
در این نشس��ت محکوم ش��د. این شورا بر وحدت 
فلس��طینی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید 
و از تش��کیالت خودگردان درخواس��ت کرد ضمن 
قطع تمامی روابط سیاس��ی و اقتصادی با دشمن، 

در سرتاسر فلسطین »انتفاضه« اعالم کند.
اولین انتفاضه فلس��طین در س��ال ۱۹۸۷ رخ داد 
و ب��ا امضای توافق »اس��لو« در ۱۹۹3 به آن پایان 
داده ش��د.  فلسطین سه س��ال بعد شاهد دومین 
انتفاض��ه در س��پتامبر ۲000 ب��ود ک��ه تا ۲005 
ادام��ه پی��دا ک��رد. در س��ال ۲0۱5 و در اعتراض 
ب��ه هتک حرمت های گس��ترده صهیونیس��تی به 
مس��جداالقصی، فلسطینی ها دس��ت به اعتراضات 
گس��ترده زدند ک��ه برخی از آن به انتقاضه س��وم 
تعبی��ر کردند و برخی از به کار بردن لفظ انتفاضه 

برای آن خودداری کردند. 

ش��ورای علمای فلس��طین بر ضرورت پایبندی به 
مسیر مقاومت به عنوان تنها راه برای آزادی قدس 
و فلس��طین تأکید کرد و افزود، کسانی که در این 
مسیر توطئه می کنند خائن هستند. در ادامه بیانیه 
نشس��ت مذکور آمده،  موضع تمام فلسطینی ها رد 
طرح موس��وم به »معامله قرن« است. این شورای 

از علمای کشورهای اسالمی درخواست کرد فتوای 
تحریم عادی س��ازی روابط و همراه شدن با معامله 

قرن را صادر کنند.
معامل��ه قرن یا توافق نهایی، طرحی به پیش��نهاد 
دول��ت آمری��کا و رژی��م صهیونیس��تی و حمایت 
عربس��تان، ب��رای پای��ان منازع��ه »اس��رائیل« با 

فلسطین و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی 
اس��رائیلی اس��ت. در این طرح و مذاکرات بعدی، 
مس��ئله آوارگان با »وط��ن جایگزین« در خارج از 
فلسطین اش��غالی حل و »حق بازگشت« آوارگان 
فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می شود. 
چه��ارم و پنج��م تیرماه نشس��تی تح��ت عنوان 
»صلح برای ش��کوفایی« در منامه برگزار شد )+(؛ 
البته مش��ارکت کش��ورهای عربی در این نشست 
»ضعیف« بود و تش��کیالت خودگردان و بسیاری 
از کش��ورهای عربی آن را تحری��م کرده بودند. در 
این نشس��ت درباره بخش اقتصادی طرح موس��وم 
ب��ه معامله قرن صحبت ش��د و ه��دف از برگزاری 
آن بحث درباره سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری 

برای اجرای معامله قرن بود.
خبر دیگر آنکه وب س��ایت حماس از ثبت هزاران 
مورد نقض حقوق فلس��طینی ها در ۲ ماه گذشته 
از جمل��ه ش��هادت در پ��ی تیران��دازی نظامیان 
صهیونیس��ت، یورش به منازل ، ممانعت از س��فر، 
توهی��ن به مقدس��ات و مصادره ام��الک خبر داد. 
در این دو ماه، دو فلس��طینی به شهادت رسیدند، 
۱۷3 نفر زخمی و ۴0۱۲ نفر بازداش��ت شدند؛ در 
می��ان این افراد زن و کودک نی��ز وجود دارند. دو 
ش��هید ذکر ش��ده مربوط به دو ماه قبل، »موسی 

ابومیاله« )۶0 س��اله( از اردگاه »شعفاط« قدس و 
»محمد س��میر عبید« )۲0 س��اله( از »عیساویه« 
قدس هستند. کرانه باختری و قدس در مدت ذکر 
شده شاهد ۴۱3 مورد یورش به منازل بود و رژیم 
صهیونیس��تی 303 مانع جدید و موقت در برخی 
مناطق کار گذاشت که رفت و آمد فلسطینی ها را 
مش��کل تر کرد. همچنین در م��اه ژوئن ۲5 منزل 
تخریب شد و با بهانه های واهی به ۲۲۸ فلسطینی 
اجازه س��فر داده نشد. ماه گذشته میالدی )ژوئن( 
ش��اهد انج��ام 3۲۸ عملیات مقاومت��ی علیه رژیم 
اشغالگر بود که بارزترین آنها عملیاتی با سالح سرد 
در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بود که یک شهرک نشین 

صهیونیست در آن زخمی شد.
مناطق کرانه باختری و قدس اش��غالی شاهد ۲3۶ 
درگی��ری ب��وده و ۲۲ عملی��ات پرت��اب »کوکتل 
مولوتف« به س��مت گشتی های رژیم صهیونیستی 
انجام شده است. قدس، رام اهلل و الخلیل بیشترین 
میزان درگیری و اقدامات مقاومتی در ماه گذشته 
را ثب��ت کرده اند . پس از آنکه نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی از آمادگ��ی ب��رای حمل��ه نظام��ی 
احتمالی به نوار غزه س��خن گف��ت، حماس اعالم 
کرد که این تهدیدها، مقاومت را نمی ترساند بلکه 
بر عزم و اراده آن برای مقاومت تا آزادی فلسطین 
می افزاید. از س��وی دیگر یک��ی از رهبران جنبش 
»فتح« فلسطین با تأکید بر ادامه مقاومت در برابر 
توطئه ه��ای آمریکا و رژیم صهیونیس��تی، تصریح 
کرد که موضع فلس��طین، تالش های آمریکا برای 
حمایت از مواضع راس��ت گرایان افراطی اسرائیلی 

را ناکام کرد.

فلسطینی ها با تقویت مقاومت پاسخ نشست منامه را می دهند

برافراشتن پرچم انتفاضه در سراسر فلسطین 

مس��لح  نیروهای  س��خنگوی  یم��ن در بیانی��ه ای ش��امگاه مقلللاوملت
پنجشنبه از حمله یگان پهپادی ارتش و کمیته های 
مردم��ی این کش��ور به »اهداف نظام��ی مهمی در 

فرودگاه جیزان« عربستان سعودی خبر داد.
 در بیانی��ه نیروه��ای مس��لح یمن تصریح ش��ده 
یگان پهپ��ادی ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
ب��ا چند فروند پهپاد »قاص��ف ۲k« اهداف نظامی 
مهم��ی در فرودگاه جیزان را هدف ق��رار داده اند. 
طبق ای��ن بیانیه، ای��ن حمالت دقی��ق بوده اند و 
ناوبری هوایی در این ف��رودگاه را مختل کرده اند. 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن تأکید کرده در 
این عملیات های هوایی آن دس��ته از فرودگاه های 
س��عودی هدف ق��رار می گیرند ک��ه ائتالف تحت 
رهبری عربس��تان س��عودی از آنها ب��رای اهداف 

نظامی استفاده می کند. 
ای��ن بیانی��ه همچنی��ن تأکی��د می کن��د تمامی 
فرودگاه هایی که اخیراً هدف حمالت قرار گرفته اند 
در س��ال های گذش��ته برای حمله ب��ه یمن مورد 
اس��تفاده ائتالف متجاوز س��عودی قرار گرفته اند.  
گزارش ه��ا حاکی اس��ت در پی حم��الت پهپادی 
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن ب��ه اهدافی در 
ف��رودگاه جیزان پروازه��ای ورودی و خروجی در 
این ف��رودگاه متوقف ش��دند. رس��انه های محلی 
گزارش داده اند پرواز چهار هواپیما از فرودگاه های 
»الدم��ام«، »ری��اض« و »جده« ب��ه فرودگاه های 

»جیزان« و  »ابها« لغو شده اند.
ارتش یمن از حمله مش��ترک یگان های موش��کی 

و پهپادی این کش��ور به مواض��ع نیروهای ائتالف 
س��عودی در اس��تان مأرب یمن خبر داد. سرگرد 
یحیی س��ریع طی کنفرانس خبری ب��ا اعالم این 
خبر گفت که در این عملیات، اهداف تعیین شده 
»نیروه��ای مزدور« در اس��تان »م��أرب« به دقت 

مورد اصابت قرار گرفته است.
او در م��ورد جزئی��ات این عملیات مش��ترک یگان 
موش��کی و پهپادی ارتش یمن نیز گفت که سامانه 
پدافند هوایی پاتریوت در حمله پهپادی هدف قرار 
گرفت و یگان موشکی با موشک »بدر ۱ پی« محل 
تجمع ش��مار زیادی از نیروهای مزدور را نابود کرده 
است. سرگرد عملیات مذکور را موفق خواند و گفت 
که بر اثر این عملیات شمار زیادی از نیورهای متجاوز 

کش��ته یا زخمی شدند و سامانه پدافند پاتریوت که 
ساخت آمریکا است، از کار افتاده است.

س��خنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که عملیات 
امروز پاس��خی ب��ه جنایت های ائتالف س��عودی-

امارتی و مزدوران ای��ن ائتالف علیه مردم یمن  و 
محاصره چند ساله این کشور بود. او گفت که این 
عملی��ات بعد از رصد دقیق و مس��تقیم اطالعاتی 
علی��ه نیروه��ای متجاوز به یمن ص��ورت گرفت و 
از این ب��ه بعد همه مناطق یمن ب��رای متجاوزان 
ناامن خواهد بود. امارات در ادامه تحرکات خود در 
استان »شبوه« یمن تجهیزات نیروهای موسوم به 
»ش��ورای انتقالی جنوب« در اطراف شهر »عتق« 

بزرگترین شهر استان مذکور را تقویت کرد.
منابع آگاه اعالم کردند، تجهیزات نظامی نیروهای 
موس��وم به »ش��ورای انتقالی جنوب« )وابسته به 

ام��ارات( اواخر هفته گذش��ته به اط��راف »عتق« 
بزرگترین ش��هر استان »ش��بوه« در جنوب یمن 
رس��یده است و اوضاع این ش��هر به سمت بحرانی 

شدن پیش می رود.
روزنامه مصری »عربی ۲۱« به نقل از منابع محلی 
اع��الم ک��رد، حدود 30 خ��ودروی زره��ی حامل 
نظامیان ش��ورای انتقالی جنوب مشاهده شده که 
در اطراف شهر عتق و در سه پایگاه نظامی مستقر 
شده اند. تجهیزات دیگری نیز از استان های »عدن 
و ضالح« به س��مت عتق فرستاده شده تا نیروهای 
موسوم به »النخبه الشبوانیه« تا حد امکان تقویت 
ش��وند؛ موضوعی که نشان می دهد اوضاع  در این 
منطقه در آستانه انفجار است.  منابع محلی اعالم 
کردن��د، این تجهیزات از مس��یر »ع��زان الروضه 

جردان« برای رسیدن به عتق استفاده می کنند.

فرودگاه جیزان زیر آتش مقاومت یمن 


