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روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

رای دیوان عالي آمریکا عليه سقط جنين
در پی لغو حکمی ۵۰ ساله از سوی دیوان عالی در آمریکا، 
ميليون ها زن در این کشــور حق قانونی سقط جنين را از 
دست خواهند داد. اکنون ایالت ها هر یک جداگانه می توانند 
سقط جنين را ممنوع کنند. این تصميم پيروزی بزرگ برای 
فعاالن جناح راست و مذهبی است که از سال۱۹۷۳ یعنی 
از زمان قانونی شدن حق ســقط جنين عليه این تصميم 

مبارزه کرده اند.

ایستگاه قطاری دورافتاده و بدون 
مسافر که شاید در هفته تنها چند 
قطار در آن توقف کند، در بحبوحه 
جنگ میان روســیه و اوکراین به 
کانون رویارویی جدیدی میان غرب و شرق تبدیل 
شده است. این ایستگاه قطار در مرز میان لیتوانی، 
یکی از کشــورهای عضو ناتو و از حامیان قدرتمند 
اوکراین و منطقه کالینینگراد، بخشی جداافتاده از 
خاک روسیه در حاشــیه دریای بالتیک قرار گرفته 
اســت. روســیه بخش قابل توجهی از موشک های 
هسته ای خود را در این منطقه نگهداری می کند. خط 
راه آهن کالینینگراد به دلیل موقعیت جغرافیایی اش 
شبیه به گسلی استراتژیک در لبه اروپا واقع شده و 
این نگرانی وجود دارد که تنش های هفته اخیر در این 

گسل، زلزله ای مرگبار به راه بیندازد.
تنش های قدیمی و نهفته بر ســر کالینینگراد، طی 
هفته گذشــته در پی اعتراض روســیه به مسدود 
شدن مسیرهای حمل ونقل ریلی و جاده  ای در خاک 
لیتوانی و قطع دسترسی زمینی به کالینینگراد دوباره 
احیا شده اند. مسکو لیتوانی را متهم کرده که مسیر 
حمل ونقل کاال به کالینینگراد را مسدود و این منطقه 
را محاصره کرده است. لیتوانی این ادعا را رد کرده و 
ممنوعیت ها را تحت دستورالعمل های کمیسیون 
اروپا قانونی می داند. به این ترتیب منطقه کالینینگراد 
در شرایطی که روابط میان روسیه و ناتو ماه هاست 
پرتنش باقی مانده، به بن بســتی جدید برای غرب 
تبدیل شده که می تواند اختالفات میان غرب و مسکو 
را تشــدید کرده و احتمال اقدامات تالفی جویانه از 

سمت روسیه را افزایش دهد.

مشکل از کجا آغاز شد؟
پس از حمله روســیه به اوکراین، اروپا تحریم های 
شدیدی علیه اقتصاد روســیه وضع کرد. در نتیجه، 
کمتر از نیمــی از تمامی کاالهایی که از روســیه با 
عبور از خاک لیتوانی وارد کالینینگراد می شــوند، 
ازجمله زغال ســنگ، فلزات، مصالح ساختمانی و 
فناوری های پیشرفته، مشمول ممنوعیت صادرات 
روسیه به خاک اتحادیه اروپا شدند. راه آهن دولتی 
لیتوانی هم براســاس تحریم های وضع شده اعالم 
کرد اجازه حمل این اقــالم را از روی ریل های خود 
نخواهد داد و ممنوعیت عبــور کاالهای مختلف از 
روی مسیرهای ریلی خود را به اجرا گذاشت. همزمان 
آنتون علیخانوف، فرماندار کالینینگراد در واکنش به 
این اقدام اعالم کرد کشتی هایی که از طریق دریای 
بالتیک میان ســن پترزبورگ روسیه و کالینینگراد 
در تردد هســتند، بعد از این، وظیفه جابه جایی این 
کاالها را بر عهده خواهند داشــت و مشکلی ایجاد 

نخواهد شد.
بــا این همــه، ســاکنان کالینینگــراد در نتیجه 
محدودیت های ایجاد شده وحشت زده به فروشگاه ها 
حمله ور شــدند تا مایحتاج خود را خریداری کنند. 
وزارت خارجه روســیه، لیتوانی را به نقض قوانین 
بین المللی و زیرپا گذاشتن مجموعه ای از توافقنامه ها 

در مورد تسهیل ترانزیت از روسیه به کالینینگراد که 
در سال 2004به امضای دوطرف رسیده بود، متهم 
کرد. همزمان کرملین لیتوانــی را تهدید به تالفی 
کرد. در میان این تنش هــا، لیتوانی تصمیم گرفته 
تا امنیت قطارهای خــود را افزایش دهد؛ به همین 
منظور قصد دارد هلی کوپترهایی به صورت دائم بر 
فراز خطوط راه آهن این کشور در پرواز باشند. مسکو 
لیتوانی را متهم کرده که شــهروندان روسیه را در 
محاصره خود درآورده است. لیتوانی در پاسخ اعالم 
کرده که تنها براساس دستورالعمل های کمیسیون 
اروپا عمل کرده اســت. وزیر امــور خارجه لیتوانی 
روز دوشــنبه کرملین را به ارائه تصویری نادرست 
از وضعیت موجود متهم کرد. جوزپ بورل، نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با »بی گناه« 
نامیدن لیتوانی اعالم کرد مقامــات توافقنامه های 

مربوطه را بازبینی خواهند کرد.
قطع دسترسی زمینی روسیه به کالینینگراد، خشم 
مسکو را به دنبال داشته است. روز سه شنبه گذشته، 
وزارت خارجه روسیه سفیر اتحادیه اروپا در مسکو را 
فراخواند. همزمان، زبان انتقام جویانه کرملین این 
روزها تندتر و این موضوع موجب نگرانی اروپا شده 
است. نیکالی پاتروشف، رئیس شورای امنیت ملی 
روسیه، طی سفر به کالینینگراد اعالم کرده روسیه 
به اقدام خصمانــه  لیتوانی واکنش نشــان خواهد 
داد و در آینده ای نزدیک اقداماتــی انجام می دهد 
که برای لیتوانی و شــهروندانش عواقب دردناکی را 
در پی خواهد داشــت. این تهدید در میان رهبران 
اروپایی و واشنگتن که از آغاز جنگ اوکراین به دنبال 
خودداری از رویارویی مستقیم میان ناتو و روسیه و 
آغاز احتمالی جنگی  جهانی بودند، موجی از نگرانی 

ایجاد کرده است.
یکی از نگرانی های اصلی و همیشــگی اروپا، حمله 
روســیه به نوار مرزی میــان لهســتان و لیتوانی 
بوده اســت. این نوار مرزی به طول 80کیلومتر، به 
»محدوده سؤالکی« معروف است. محدوده سؤالکی 

پل ارتباطی میان کالینینگراد در غرب و بالروس در 
شرق اســت. این نوار مرزی برای امنیت کشورهای 
حوزه بالتیــک از اهمیت حیاتی برخوردار اســت و 
استقرار نیروهای روسیه در آن می تواند ارتباط میان 
لیتوانی و لتونی که در شمال این شکاف قرار دارند را 

با لهستان و مابقی اروپا قطع کند.
کالینینگــراد درواقع یک پایــگاه نظامی متعلق به 
روسیه اســت که از بدنه اصلی این ســرزمین جدا 
افتاده است. این منطقه، مقر ناوگان روسیه در دریای 
بالتیک محسوب می شود. بخشی از قدرتمندترین 
تسلیحات این کشور ازجمله موشک های فراصورت 
با قابلیت حمل کالهک هسته ای و همچنین سامانه 
موشکی »اسکندر« نیز در این منطقه مستقر هستند. 
این سامانه موشــکی در سال 2016در کالینینگراد 
مستقر و در سال 2018بهبود هایی در آن ایجاد شد؛ 
اقدامی که بخشی از استراتژی روسیه برای مقابله با 
استقرار سپر موشکی ضدبالســتیک ناتو در اروپا به 
شــمار می رفت. تعداد دقیق نیروهای نظامی روس 
مستقر در کالینینگراد مشخص نیست، اما الجزیره 
به نقل از برخی منابع غربی نوشته که برآوردها بسیار 
متغیر و از حدود 9هزار تا 200هزار را شامل می شود.

تنش های اخیــر درحالی میان روســیه و لیتوانی 
درگرفته اند که روسیه، به جز گزینه تقابل مستقیم 
با ناتو و آغــاز احتمالی یک جنــگ جهانی دیگر، 
گزینه  چنــدان قدرتمند دیگری برای تحت فشــار 
قرار دادن لیتوانــی در اختیار نــدارد؛ زیرا لیتوانی 
درحال حاضر و از آغاز جنگ اوکراین واردات انرژی 
ازجمله نفــت، گاز و برق خود را از روســیه کاهش 
داده اســت و تحریم های متقابل از ســوی روسیه 
نمی تواند این کشــور را تحت تأثیر قرار دهد. با این 
همه مقامات دولت لیتوانی در واکنش به تهدیدهای 
کالمی مقامات روس در نشستی که با هدف بررسی 
واکنش های احتمالی روسیه برگزار شده اعالم کردند 
کسی انتظار وقوع چنین شرایطی را نداشته است و 
همه نسبت به حساسیت باالی روسیه به کالینینگراد 

به خوبی آگاه بوده اند.

چرا کالينينگراد تکه ای از روسيه است؟
کالینینگراد، قلمروی برون مرزی روسیه به وسعت 
بیش از 15هزار کیلومترمربع اســت که در حاشیه 
دریای بالتیک قرار دارد. این منطقه از شمال و شرق با 
لیتوانی و از جنوب با لهستان هم مرز است. فاصله این 
منطقه تا مسکو هزار و 300کیلومتر است. این منطقه 
تقریبا یک میلیون نفر جمعیت دارد که اکثریت آنها 
روس هستند، اما بخش کوچکی از این جمعیت را هم 
اوکراینی ها و لهستانی ها تشکیل می دهند. پیش از 
آغاز جنگ جهانی دوم، کالینینگراد بزرگ ترین شهر 
شرقی آلمان و شــهر تاجگذاری خاندان سلطنتی 
پروس محسوب می شد و به »کونیگزبرگ« شهرت 
داشت. در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم، در اواسط 
سال 1945جوزف استالین، رهبر شوروی، وینستون 
چرچیــل، نخســت وزیر انگلیس و هــری ترومن، 
رئیس جمهور آمریــکا در »کنفرانس پوتســدام« 
مرزهای جدیدی بــرای اروپا تعریــف کردند. طی 
این بازتعریف، کونیگزبرگ به شــوروی واگذار شد 
و به احترام یک انقالبی بولشویک به نام »میخائیل 
کالینین« بــه کالینینگراد تغییر نــام یافت. پس از 
آن، شهروندان آلمانی از این منطقه اخراج شدند و 

شهروندان شوروی در آن سکونت یافتند.
رویداد های تاریخی باعث شد تا این منطقه از روسیه 
دور نگه داشته شــود. فروپاشی شــوروی در سال 
1991به آن معنا بود که کالینینگراد برای همیشه 
بین 2عضو اتحادیــه اروپا و ناتو، یعنــی لیتوانی و 
لهســتان محصور خواهد ماند. این منطقه بیشــتر 
موادغذایی موردنیاز خود را از همسایگان اروپایی اش 
تامین می کند، اما برای تامین دیگر کاالهای اساسی، 

وابستگی زیادی به روسیه دارد.
هرســاله میلیون ها تن روغن، کک و زغال سنگ از 
مسیر خط  آهنی که از خاک لیتوانی عبور می کند، 
وارد کالینینگراد می شود. هرماه بیش از 100قطار 
باری از روسیه به سمت کالینینگراد حرکت می کنند 
و پس از عبور از بالروس، وارد خاک لیتوانی می شوند 

تا در نهایت در ایستگاه کالینینگراد متوقف  شوند.
تنش بر ســر حرکت این قطارها در خاک لیتوانی 
در گذشته سابقه داشته اســت. برای مثال، در سال 
2017و همزمان با برگزاری مانور نظامی مشترک 
روســیه و بالروس در خاک بالروس و کالینینگراد، 
لیتوانی حصار مرزی جدیدی را بــرای خود ایجاد 
کرد و هلی کوپتر های ارتــش را بر فراز خط راه آهن 
کالینینگراد به پــرواز درآورد؛ آن هم در زمانی که 
سربازان روس سوار بر قطار درحال عبور از این مسیر 
بودند. اکنون با تصمیم لیتوانی برای ممنوعیت عبور 
کاالهای روســی از خط راه آهنی که به کالینینگراد 
ختم می شود، تنشی جدید به فهرست دلخوری های 
میان 2کشور افزوده شده و نام کالینینگراد، به عنوان 
کانون تنشی که ممکن اســت به نقطه آغاز جنگ 
جهانی سوم تبدیل شود، دوباره در جوامع بین المللی 

بر سر زبان ها افتاده است.

کالینینگراد، کانون جدید تنش روسیه و غرب
قطع دسترسی ریلی و جاده ای روسیه به کالینینگراد، احتمال تقابل نظامی میان روسیه و ناتو بر سر این منطقه را افزایش داده است

نیروهای روسیه برای نخستین بار، از خاک بالروس اوکراین را هدف حمالت موشکی قرار دادند

موشک  باران اوکراین از خاک بالروس

دولت اوکراین اعالم کرد که نیروهای روسیه 
مســتقر در خاک بــالروس منطقــه مرزی 
چرنیهیف واقع در شــمال شــرق اوکراین را 
موشــک باران کرده اند. به گزارش یورونیوز، ارتش با انتشــار 
بیانیه ای زمان انجام این حمالت موشکی را ساعت 5بامداد روز 
شــنبه به وقت محلی اعالم کرد. در بیانیه ارتش اوکراین آمده 
است: دست کم 20موشک که از قلمرو بالروس شلیک شده بودند 
به بخش های مختلفی از روستای ِدسنا واقع در استان چرنیهیف 
اصابت کردند. این نخستین بار است که نیروهای روسیه از خاک 
بالروس، خاک اوکراین را هدف حمالت موشکی قرار می دهند 
و دولت بالروس در جنگ اوکراین در کنار روسیه ایستاده است 
و در گذشــته نیز یگان های رزمی روســیه از طریق این کشور 
وارد منطقه شمال اوکراین شده بودند اما چنین حمله ای طی 

4ماهی که از آغاز جنگ می گذرد سابقه نداشته است. فرماندهی 
نیروهای اوکراینی در منطقه شــمال در ادامــه اعالم کرد که 
حمالت یادشده براساس اطالعاتی که تا این لحظه دریافت شده 
تلفاتی به همراه نداشته است. کی یف ساعاتی پس از موشک باران 
مناطق مرزی شمال شرق اوکراین از ســوی نیروهای روسیه 

ضمن محکوم کردن اقدام مسکو در استفاده از قلمرو بالروس 
برای انجام چنین حمالتی مدعی شد که کرملین درپی کشاندن 
پای مینسک به جنگ و درگیر کردن نیروهای نظامی این کشور 
به نفع روسیه است. اداره کل اطالعات اوکراین وابسته به وزارت 
دفاع این کشــور در پیامی تلگرامی اعالم کــرد: »حمله امروز 
مستقیما با تالش های کرملین برای کشاندن بالروس به جنگ 
اوکراین به عنوان شریک مسکو در این مناقشه مرتبط است.« 
این تحول تازه در جنگ اوکراین در حالی روی می دهد که ارتش 
اوکراین چندماهی است که تمام تالش خود را روی جبهه شرق 
و عمالت برای تصرف شهرهای کلیدی منطقه دونباس ازجمله 
سورودونتسک و لیزیچانسک متمرکز کرده است. تحلیلگران 
نظامی معتقدند روسیه ممکن است بار دیگر قصد داشته باشد 

جبهه ای در شمال علیه نیروهای اوکراینی باز کند.

اروپا

گزارش

بار کج ناتوی عربی
تشکیل ائتالف های نظامی در منطقه غرب آسیا، از حد 

شعار بر زبان رهبران سیاسی فراتر نرفته است

در آستانه ســفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به منطقه 
غرب آســیا، تحرکات رهبران سیاســی منطقه نیز شدت 
گرفته است. کمتر از 10روز پس از آنکه خبرگزاری دولتی 
عربستان »واس« به نقل از دیوان پادشاهی این کشور اعالم 
کرد که رئیس جمهور آمریکا در نیمه جوالی )24تیرماه( به 
ریاض سفر می کند، عبداهلل دوم، پادشاه اردن، در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی CNBC  آمریکا، از عالقه کشورش به ایجاد 
اتحادی نظامی مشابه پیمان نظامی آتالنتیک شمالی )ناتو( 
خبر داد و گفت: »از شکل گیری پیمان نظامی در خاورمیانه 

حمایت می کند.«
اولین بار نیست که موضوع شکل گیری یک سازوکار نظامی 
مشابه ناتو میان کشورهای عربی مطرح می شود، اما مطرح 
شدن این پیشنهاد در آســتانه سفر رئیس جمهور آمریکا به 
منطقه، نشان از آن اســت که رهبران عربی حساب زیادی 
روی این ســفر باز کرده اند. حتی از چند هفته قبل و پیش 
از اظهارات پادشاه اردن، منابع رسمی و غیررسمی دیگری 
نیز بحث تشکیل یک ائتالف نظامی مشترک در غرب آسیا 
را پیش کشــیده بودند. در تل آویو، بنی گانتز، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی، درخواست مشــابهی را برای تشکیل 
ائتالف نظامی مشــترک منطقه ای مطرح کــرده بود. البته 
صهیونیست ها چاشنی تقابل با تهران را نیز به ائتالف نظامی 
موردنظر خود افزوده و از آمریکا خواسته بودند تا رهبری این 

ائتالف را برعهده گیرد.

طرحی در حد شعار
درخواست برای تشکیل ائتالف نظامی مشترک در منطقه 
پیشینه دیرینه دارد. در دهه های گذشته کشورهای جنوب 
غرب آسیا بارها تالش کردند تا در قالب ائتالف های فراگیر 
زمینه های همکاری و تعامل منطقه ای را فراهم و از این طریق 
با تهدیدهای مشترک مقابله کنند؛ ائتالف هایی مثل ناتوی 
اسالمی که با هدف مقابله با نفوذ اندیشه های مارکسیسم در 
منطقه از دهه1970 به بعد بارها عنوان شد، اما هیچ گاه شکل 
نگرفت و یا شورای همکاری خلیج فارس که با هدف تأمین 
دســته جمعی امنیت خلیج فارس با حضور 6کشــور عربی 
تاسیس شد اما تا همین 2ســال پیش برخی از اعضای آن 
برخی دیگر را به دلیل اختالف، تحریم سیاسی و اقتصادی 
می کردند. در واقع تا کنــون هیچ کدام از ائتالف های نظامی 
پیشنهادی در منطقه نتوانسته آنگونه که باید در مسیر اهداف 
از پیش تعیین شده خود حرکت کند و در بهترین حالت، در 

قالب یک منشور روی کاغذ مانده اند.

از حدود یک دهه پیش نیز تشــکیل ناتوی عربی به صورت 
جدی تری از ســوی عربســتان پیشنهاد شــد و حتی در 
سال2015 وقتی عربســتان تصمیم حمله به یمن گرفت، 
تالش کرد تا ائتالف نظامی مورد نظر خــود در تجاوز علیه 
یمن را مقدمه ای برای شکل گیری یک ائتالف نظامی دائمی 
و مقدمه ای برای یک نیروی نظامی منطقه ای نشــان دهد. 
اما این ائتالف نظامی هم در همان ابتدای کار با پاسخ منفی 
برخی کشورهای عربی همچون کویت و عمان روبه رو شد و 
حتی در ادامه کار، میان نیروهای سعودی و اماراتی در یمن 
آنچنان اختالفات اوج گرفت که در مقاطع متعددی شــبه 
نظامیان مورد حمایت 2 کشور وارد درگیری نظامی شدند و 

البته این درگیری ها همچنان ادامه دارد.

عوامل بن بست در ائتالف های نظامی غرب آسيا
بن بست در تشــکیل ائتالف های نظامی منطقه ای در غرب 
آسیا تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است که همین عوامل 
احتماال بزرگ ترین مانع به نتیجه رسیدن پیشنهاد کنونی 

پادشاه اردن درباره تشکیل یک ائتالف شبیه ناتو است.
غرب و جنوب غرب آســیا پس از 74ســال هنوز با بحران 
پیچیده و وضعیت نامعلوم فلسطین روبه روست و هنوز هیچ 
رویه هماهنگ و حتی مشــابهی درباره وضعیت فلسطین 
در میان نزدیک ترین کشورهای عربی منطقه وجود ندارد. 
عربستان و بحرین به عنوان دو کشــور متحد بر سر تعیین 
 وضعیت فلســطین و به رســمیت شــناختن یا نشناختن
تل آویو دارای اختالف نظر هستند. سعودی ها با اماراتی ها 
بر سر نتیجه جنگ در یمن نیز تا سر حد تقابل نظامی با هم 
پیش رفته و ریاض به شدت نسبت به گسترش نفوذ ابوظبی 
در جنوب یمن نگران است. در موضوع سوریه، هرکسی راه 
خود را می رود و امارات در دمشق سفارتخانه گشوده اما ریاض 
هنوز برنامه دیگری در قبال دولت بشار اسد دارد. در موضوع 
ایران، برخی کشــورهای عربی مانند قطــر و عمان از ایران 
به عنوان کشور دوست و نزدیک یاد می کنند و برخی دیگر 
همچون بحرین و عربستان مواضع خصمانه ای علیه تهران در 
پیش گرفته اند. براین اساس در منطقه غرب آسیا هیچ رویه 
واحد و هماهنگی و حداقل مشابهی در موضوعات سیاسی 
منطقه میان کشــورهای عربی دیده نمی شود و هرکدام از 
کشورها  ســاز خود را می زنند. اگر مهم ترین عامل تشکیل 
یک ائتالف نظامی را وجود یک تهدید مشترک بدانیم، درک 
بسیار متفاوتی از نوع تهدید میان کشورهای عربی و غیرعربی 
منطقه وجود دارد و همیــن عامل باعث شــده تا هیچ گاه 
کشورهای منطقه نتوانند بر سر تشکیل یک ائتالف نظامی 

مشترک به نتیجه دست یابند.
عوامــل دیگری نیز همچــون اختالف ســطح درآمدهای 
اقتصــادی و منابع پایدار کشــورهای منطقــه، پرونده باز 
اختالفات مرزی و نوع متفاوت حاکمیت های سیاسی شرایط 
بسیار متفاوتی میان کشورهای منطقه ایجاد کرده و سطح 
پرشــکاف این نوع اختالفات مهم ترین عواملی اســت که 
شکل گیری یک ائتالف نظامی مشترک در منطقه را پس از 

چند دهه تنها تا سرحد شعار پیش برده نه بیشتر.

سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روسیه

وقتــی جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد، 
هیتلــر یکســری از کشــورهای خــاص 
اروپایــی را تحــت  عنــوان جنــگ علیــه 
شــوروی بســیج کــرد. امــروز هــم ناتو و 
اتحادیه اروپا دارند بــه همان روش کار 
می کننــد و در حــال ایجــاد یــک ائتالف 
جدید برای جنگ علیه روسیه هستند.

)خبرگزاری تاس(

آلبرتو فرناندز
رئیس جمهور آرژانتین 

می خواهم کل جهان بشنود که اگرچه 
ایــن جنــگ در اروپــا در جریــان اســت 
اما پیامدهــای فجیــع و غم انگیزش در 
آمریکای التیــن، منطقــه کارائیب، در 
آفریقــا و در کل نیمکره جنوبــی حــس 
شده اســت. ما آن حاشــیه ای هستیم 
که رنــج می برد. صلــح باید فــورا تحقق 
یابــد چــرا کــه برقــراری تعــادل و برابری 
بیشــتر در جهان امــری حیاتــی و فوری 
اســت. آرژانتیــن می خواهــد در رونــد 
دستیابی به راه حلی که می تواند تمام 
طرفین درگیــر را گردهم آورد، شــرکت 

کند.)رویترز(

شهادت نوجوان ۱6ساله  
فلسطيني در اسارت 

صهيونيست ها 
»محمد عبداهلل حامــد«، نوجوان فلســطیني 
16 ســاله فلســطیني در حالي که در بازداشت 
صهیونیست ها قرار داشــت، به شهادت رسید. 
خبرگزاري الجزیره در این ارتباط گزارش داده که 
این نوجوان فلسطیني پس از آن که بر اثر اصابت 
گلوله صهیونیســت ها زخمي شــد و به اسارت 
درآمد، از شدت جراحات جان خود را از دست داد. 
همچنین شهردار شهر ســیلواد که در آن محمد 
عبداهلل حامد به شهادت رسید، در واکنش به این 
موضوع اعالم کرد: اعتصاب عمومی در این منطقه 
آغاز شده است. به گفته وزارت بهداشت فلسطین، 
بیش از 60 فلســطینی در ســال جاری توسط 
نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیده اند. گزارش 
ساالنه انجمن ملی خانواده های شهدای فلسطین 
نشان می دهد که در سال گذشته میالدی، 357 
فلســطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

نقل قول جهان نما
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