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اسنادترامپوخطرجنگداخلی
افبیآی و وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از
بازرسی از عمارت «دونالد ترامپ» در فلوریدا،
در بیانیهای مشترک درباره افزایش تهدیدات
علیه مقامات فــدرال هشدار دادن ــد .ایــن دو
نهاد در بیانیه خود هشدار دادند ،تهدیدهای
احتمالی علیه مقامات اجرایی فدرال پس از
یورش افبیآی به عمارت مار-آ-الگو در برخی
رسانه های اجتماعی ،انجمن های اینترنتی و
پلتفرم های اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوها
دیده شده و به مقامات محلی ،دولتی و قبیلهای
در سراسر آمریکا هشدار داده که جانب احتیاط
را رعایت کنند .همچنین در این بیانیه درباره
تهدید به بمب گذاری در مقرهای ا فبیآی و
دیگر تهدیدات داخلی با عناوین «جنگ داخلی»
و «انقالب مسلحانه» و در سراسر کشور هشدار
داده شده است ،هرچند تهدیدهای اخیر درباره
بــروز جنگ داخلی از جانب حامیان تندرو
ترامپ بی سابقه نیست ،با ایــن حــال اکنون
این تهدیدات بسیار جدی ارزیابی شده است.
این بار واکنش طرفداران ترامپ به بازرسی
افبیآی فراتر از خشم و انزجارهای متداول
و مرسوم اســت .شماری از حامیان ترامپ و
حتی بعضی از چهرههای طرفدار او در رسانهها
یا نامزدهای حزب جمهور یخواه اکنون به
زبان خشونت برای ابراز مخالفت خود با اقدام
افبـیآی روی آوردهانــد .روز گذشته گروهی
از طرفداران مسلح دونالد ترامپ در اعتراض
به یورش پلیس به عمارت وی در فلوریدا ،در
مقابل دفتر ا فبیآی در شهر فونیکس ایالت
آریزونا تجمع و اعتراض خود را به این موضوع
اعالم کردند .یک مرد مسلح  42ساله نیز که
تالش داشت وارد یکی از دفاتر پلیس فدرال
آمریکا ،ا فب ـیآی در شهر سینسیناتی ایالت
اوهایو شود ،به ضرب گلوله نیروهای امنیتی
کشته شد .همچنین قاضی دادگاه فلوریدا که
حکم بازرسی عمارت ترامپ را تایید کرد ،در
روزهای پس از حمله ماموران افبیآی ،هدف
اظهارات و توهین های متعدد قرار گرفته است.
به نظر می رسد عرصه سیاست داخلی آمریکا
وارد مرحله جدید و بی سابقه ای شده است که
یکی از مشخصه های بارز آن ،افزایش قابل توجه
اعتراضات و نیز کنش های مسلحانه و تهدید
به اقدامات خشونت آمیز علیه دولــت فدرال
است .به گفته برخی کارشناسان ،دعوا برسر
اسناد کشف شده در عمارت ترامپ یک دعوای
معمول سیاسی بین دو حــزب اصلی آمریکا
یعنی جمهوری خواه و دموکرات نیست بلکه
یک جنگ تمام عیار توسط جامعه اطالعاتی
آمریکا به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی «دولت
پنهان» با یک تاجر سیاست پیشه یعنی ترامپ
است که قواعد بازی سیاسی را رعایت نکرده
و سعی در ساختارشکنی دارد .ترامپ از زمان
روی کار آمدن تا زمان رفتنش از کاخ سفید ،در
بسیاری از عرصه ها به ساختارشکنی و زیر پا
گذاشتن قواعد مرسوم پرداخت و آخرین اقدام
وی در این زمینه انتقال پنهانی  11مجموعه از
اسناد فوق محرمانه از جمله اسناد هسته ای به
عمارت خود در فلوریدا بوده است .اقدامی که
از دیدگاه رسمی و قانونی آمریکا قابل تحمل و
گذشت نیست.

چهره روز

میرا ،در کنار قبر بــرادرش جمیل ،از شهدای
جنگ  ۳روزه اخیر در غزه

لیزچنیدررایگیریجمهوریخواهاندروایومینگازنامزدموردحمایترئیس
جمهورسابقآمریکاشکستخورد

پیروزیدیگربرایهوادارانترامپ
لــیــز چــنــی ،عــضــو جــمــهــوریخــواه مجلس
نــمــایــنــدگــان آمــریــکــا و از مــنــتــقــدان اصلی
دونــالــد تــرامــپ ،در را یگ ــی ــری مقدماتی

جمهوریخواهان در ایالت وایومینگ از نامزد
مورد حمایت دونالد ترامپ ،شکست خورد.
بسیاری از کارشناسان ،انتخابات میاندورهای

حزب جمهوریخواه در وایومینگ را نشانهای
از سیطره دونالد ترامپ بر حزبش ارزیابی
کــردهانــد .ایــن رایگــیــری به منظور انتخاب
نامزد اصلی حزب جمهوری خواه برای حضور
در انتخابات میاندورهای مجلس نمایندگان
بــرگــزار شــده بــود .در ایــن رایگــیــری هریت
هیگمن ،نامزد مورد حمایت ترامپ شکستی
سخت به لیز چنی تحمیل کرد .با حذف خانم
چنی ،از  ۱۰عضو جمهوری خــواه مجلس
نمایندگان کــه پــس از یــورش بــه ساختمان
کنگره در سال گذشته به استیضاح دونالد
ترامپ رای مثبت داده بودند ،اکنون تنها دو
نفر با موفقیت جایگاه خود را در کنگره حفظ
کر د هاند.این ۱۰عضوجمهوریخواهکنگرهکه
لیز چنی نیز جزو آنان بود ،پس از انتقاد از ترامپ
هدف یک کــارزار انتقامجویانه قرار گرفتند.
از میان منتقدان سرسخت ترامپ چهار نفر
بازنشسته شدهاند و چهار نفر دیگر در انتخابات
مقدماتی نتیجه را به نامزدهای منتخب آقای
ترامپ واگــذار کــردهانــد .لیز چنی  ۵۶ساله
که سابقه سه دوره عضویت در کنگره را دارد،
از جمله جمهور یخواهانی بــود که زمانی

ستاره آیندهدار و با آتیه حزبش به شمار میآمد.
لیزچنی دختر دیک چنی ،معاون جورج دبلیو
بوش ،رئیس جمهوری اسبق آمریکا ،به علت
موافقت با طرح استیضاح دوم دونالد ترامپ
مدتها تحت فشار قرار داشت .اعضای تندرو
حــزب خواستار استعفا یا اخــراج او از حزب
شده بودند .در سال  70 ،۲۰۲۰درصد رای
دهندگان در وایومینگ به ترامپ رای داده
بودند .هاگمن رقیب لیز چنی در وایومینگ
گفته بود معتقد است در انتخابات تقلب شده
است .با این حال ،لیز چنی گفته« :هر کاری
الزم باشد انجام خواهم داد تا اطمینان حاصل
کنم که دونالد ترامپ دیگر به کاخ سفید راه
نیابد ».اکنون ترامپ در پیامی پیروزی هاگمن
را تبریک گفته و اضافه کرده که لیز چنی باید
«از خود به خاطر رفتارهای کینهتوزانهاش»
خجالت بکشد .دیک چنی ،پدر سرشناس لیز
که زمانی از چهرههای منفور در میان چپهای
آمریکایی بود ،اکنون خود را در صف منتقدان
ترامپ قرار داده و در یک کارزار تبلیغاتی برای
دخترش ،ترامپ را بــزرگ ترین تهدید برای
آمریکا توصیف کرده است.

کوبابرایاولینباراززمانانقالببهسرمایهگذارانخارجی
اجازهفعالیتداد

وزارتدفاعطالبانازکشتهشدنمولوی
مهدیفرماندههزارهتبارجداشدهازاین
گروهخبرداد.ویاختالفاتیباطالبان
دربارهشیوهحکومتوسهماقلیتها
داشت

▪تداومآوارگیشیعیانبلخاب

با وجــود این که طالبان ادعــا میکنند مولوی
مهدی مجاهد کشته شــده اســت امــا هــزاران
نفر از شیعیان هــزاره هنوز در کوهها و درهها
آواره هستند و نــیــروهــای طالبان بــه آن ها
اجازه نمیدهند به خانههای خود بازگردند.
بر اســاس گــزارش منابع محلی ،ه ــزاران نفر
از آوارگــان جنگ بلخاب که در نقاط مرکزی
مــیــان شهرستان بلخاب و اســتــان بامیان
مستقر شدهاند ،در وضعیت بسیار دشــواری
به سر میبرند .این آوارگــان ادعا میکنند که
طالبان مانع کمکرسانی به آن ها میشوند و
به گروههای امدادرسان اجازه نمیدهند به آن
ها کمک کنند؛ نه از مسیر بامیان و نه از مسیر
بلخاب .پس از تهاجم طالبان به بلخاب و کشتار
انتقامجویانه غیرنظامیان در این شهرستان ،بر

اساسآمارسازمانملل 27،هزارنفرازساکنان
اینشهرستانآوارهشدند.ازسویدیگر،الوقت
نوشت :طالبان در محرم ســال گذشته که با
تصرفکابلبهدستاینگروهمصادفشدهبود،
برای حفظ ظاهر و نیز نزدیک شدن به شیعیان
تعدادیازنیروهایشدرمراسمعزاداریشیعیان
شرکتکردند.هرچندطالبانبهتازگیتعطیلی
روز عاشورای حسینی را از تقویم افغانستان
حــذف و به جای آن مناسبت های طالبانی را
جایگزین کرده است اما با این حال دولت موقت
ظاهرا اعالم کرده که نیروهای این گروه امنیت
عزادارانحسینیراتامینخواهندکرد.اگرچه
طالبانتضمیندادهامنیتعزاداریهاراتامین
کند با وجود این ،نگرانی های زیــادی در بین
یوحمالتتروریستی
شیعیاندربارهبروزناامن 
وجود دارد ،چرا که طالبان پس از تصرف کابل
نیز وعدههایی بــرای تامین امنیت همه مردم
افغانستاندادهبودکهدرعملناتوانیاینگروه
در مقابله با تهدیدات تروریستی اثبات شد .آمار
شیعیان افغانستان حــدود  25تا  30درصد
جمعیت این کشور برآورد شده است .در قانون
اساسیمصوبسال ۸۲وپسازسرنگونیرژیم
سابق طالبان ،برای اولین بار مذهب شیعه در
افغانستانبهرسمیتشناختهشد.هزارهبزرگ
ترین قوم شیعه است و هراتیها ،قزلباشها و
گروههاییازبلوچها،تاجیکهاوپشتونهادیگر
اقوام شیعه هستند .باتوجه به این که طالبان در
گذشتهمذهبشیعهرابهرسمیتنشناختهبود،
درسیاستهایاعالنیاینگروهدربارهحمایت
ازمراسمهایعزاداریشیعیاندرماهمحرمنیز
تردیدهایی وجود دارد .باتوجه به این که همه
کشورهابهرسمیتشناختندولتطالبانرابه
تشکیلدولتفراگیرواحترامبههمهاقواممنوط
کردهاند،ایناحتمالوجودداردکهشایدطالبان
برایاینکهنشاندهدباهمهقومیتهاومذاهب
درافغانستانروابطخوبیدارد،ازمراسممحرم
بهرهبرداری سیاسی میکند تا کشورها را برای
بهرسمیتشناختهشدنحکومتشمتقاعدکند.

دولت کوبا اعالم کرده است که برای اولین
بار از زمان انقالب کمونیستی در ،۱۹۵۹
به سرمایه گذاران خارجی اجازه خواهد داد
در کسب و کارهای عمده فروشی و خرده
فروشی محلی وارد شوند .این اقدام هاوانا ،با
هدف مقابله با کمبود شدید کاالهای اساسی
در این جزیره انجام میشود .بدین ترتیب،
سرمایهگذاران خارجی اجازه خواهند داشت
به طور کامل یا مالکیت عمده فروشی را در
کوبا بر عهده بگیرند یا از طریق سرمایه گذاری
مشترک وارد بــازار شوند و با شرکتهای
دولتی همکاری کنند .الخاندرو خیل ،معاون
اول نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی
کوبا ،در برنامه تلویزیونی Mesa Redondo
گفت :اتباع کوبایی و خارجی ،مشاغل آزاد،
شرکت های کوچک خصوصی و متوسط و
تعاونیها میتوانند ارز خارجی از جمله دالر
آمریکا را به صورت نقدی به کشور بفروشند.
آژانس های بانکی ،صرافیها ،فرودگاهها،
هتل ها و مراکز گردشگری این عملیات را
انجام خواهند داد .وزیر اقتصاد کوبا بازار را به

عنوان یک قطعه گم شده در سازوکار اقتصاد
ملی توصیف کــرد .وی یـــادآور شد که یک
جریان ارز خارجی وارد قلمروی ملی میشود
که نه از طریق سیستم مالی دولت بلکه در
بازار غیررسمی در گردش بوده و به نفع دولت
است که آن را تصرف کند .اقتصاد کوبا در
تالش است تا در میان محدودیت های مادی
تشدید شده ،راههایی برای توانمندسازی
خود بیابد ،در حالی که برخی از شاخص های
جهانی نشانههایی را در جهت درست نشان
می دهند .به گفته منابع رسمی در سه ماه
اول امسال ،اقتصاد کوبا  10.9درصد رشد
داشته است اما تأثیر مثبت آن نسبی است زیرا
آمارها با زمانی مقایسه میشوند که کشور بر
اثر همه گیری ویروس کرونای جدید فلج شده
بود .با ادامه تحریم آمریکا و همهگیری کووید،
کوبا اکنون از بحران اقتصادی شدیدی رنج
میبرد که در  30ســال گذشته کمسابقه
بوده است .قرنطینه و بحران کرونا ،بخشی از
گردشگری این کشور را به شدت تحت تاثیر
قرار داده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه و
«یائیر الپید» نخستوزیر رژیم صهیونیستی،
تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند .الپید در
این باره گفت« :از سرگیری روابط با ترکیه
یک دارای ــی مهم بــرای ثبات منطقه و یک
مژده اقتصادی بسیار مهم براش شهروندان
ماست ».لحظاتی بعد« ،مولود چاووش اوغلو»
وزیــر امــور خارجه ترکیه این اعــام را تأیید
کرد و ضمن بیان این که دو طرف به زودی
نام سفیران را اعــام خواهند کــرد ،افــزود:
«ترکیه به دفاع از حقوق ملت فلسطین ادامه
خواهد داد ».منابع عبری نیز خبر دادند که
انتظار میرود تلآویو و آنکارا توافق در زمینه
عادی سازی کامل روابــط دیپلماتیک را به
زودی اعالم کنند .روابط بین ترکیه و رژیم
صهیونیستی از  ۱۲سال قبل به دنبال حادثه
برای کشتی «ماوی مرمره» دچار تنش شد.
ارتــش رژیــم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰
با یک ناوگان دریایی ( ناوی مرمره) حامل

کمکهای بشردوستانه با عنوان «ناوگان
آزادی» به نوار غــزه حمله کــرد و در نتیجه
این حمله ۱۰ ،سرنشین کشتی به شهادت
رسیدند .شبکه «آی »۲۴در گزارشی به سابقه
بهبود روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی طی
سالهای اخیر اشاره کرد و در این باره نوشت:
«گرم شدن روابط پس از آن اتفاق افتاد که
یک زوج اسرائیلی به نام «موردی» و «ناتالی
اوکنی» طی دسامبر گذشته در ترکیه به
ظــن جاسوسی دستگیر شــدنــد .آ نهــا در
نهایت به لطف تما سها در باالترین سطح
سیاسی در هر دو کشور آزاد شدند ».این
رسانه صهیونیستی افزود« :کمی پس از آن
(بازداشت این زوج صهیونیست) رجب طیب
اردوغان رئیسجمهور ترکیه ایــده «گــرم
شدن روابط با اسرائیل» را مطرح کرد .اوایل
ماه آگوست ،اسرائیل دفتر اقتصادی خود را
در ترکیه پس از سه سال تعطیلی ،بازگشایی
کرد».

روسیهوترکیهقراردادسریدومسامانههایاس ۴۰۰راامضاکردند

عربستان

عربستاندرآستانهرکوردزنیدراعدام
براساس گــزارش سازمان اروپایی  -سعودی
حقوق بشر ،عربستان بر خالف تعهداتش درباره
کاهش صدور و اجرای مجازات اعدام ،تنها در
شش مــاه نخست ســال جــاری میالدی ۱۲۰
تن را اعدام کرده که این رقم نزدیک به دو برابر
مجموع افرادی است که در سال گذشته اعدام
کرده بود .سازمان اروپایی  -سعودی حقوق بشر
اعالم کرد که اگر عربستان در نیمه دوم سال
 ۲۰۲۲به همین شکل به اجرای حکم اعدام
ادامــه دهــد ،از رکــورد سال  ۲۰۱۹که ۱۸۶
اعدام بود ،عبور خواهد کرد.

تــیــتــر یــک روزنــامــه
سوئیسی «لــوتــان»
« /در دونــبــاس ،با
آخرین غیرنظامیان
محکوم بــه تبعید»
«درگــیــری هــا بــرای
کـــنـــتـــرل مــنــطــقــه
دونتسک با حمالت
چــشــمــگــیــر ارتـــش
روسیه به اهداف شهری و گاهی اوقات به حیاط
خانه ها ادامه دارد» «ولودیمیر زلنسکی دستور
تخلیه مردم را صادر کرد اما فرار برای همه امکان
پذیر نیست .بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای تخلیه
باقی می ماند ،افراد سالمند ،تنها ،بیمار ،تسلیم
ناپذیر یا نادان» «هم اکنون بخش عمده ای از کار
تخلیه مردم به صلیب سرخ اوکراین و سازمان
های بشردوستانه مانند «وستوک اس او اس»
واگذار شده .گزارش ما از خیابان ها ،بیمارستان
ها و تنها ایستگاهی که همچنان فعال است».

نمای روز

روند طبق توافقی که در روز اول به دست آمد،
ادامه خواهد یافت ».ترکیه اولین کشور عضو
ناتو بود که در سال  ۲۰۱۷سامانههای دفاع
هوایی اس ۴۰۰را از مسکو خریداری کرد.
بر اساس اطالعات قبلی در اولین قــرارداد،
تحویل دو سری اس ۴۰۰-پیشبینی شده
بــود .روسیه اولین ســری را در ســال ۲۰۱۹
تحویل داد .دولت رجب اردوغان ،این سالح را
آزمایش کرد اما در بحبوحه تحریمهای آمریکا
آن را به خدمت نگرفت .خرید ایــن سامانه
پدافندی خشم آمریکا را که بارها تالش کرده
بود مانع از اقدام ترکیه شود ،برانگیخت .در
این زمینه و در اقدامی تالفیجویانه ،واشنگتن
تحریمهایی را علیه مقا مهای دفاعی ترکیه
اعمال و ترکیه را از برنامه خرید جنگندههای

اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات ریاست
جمهوریدرشهرهاینایروبیوکیسومویکنیا

قاب بین الملل

آمــوزش نیروهای داوطلب اوکراینی در یک
پایگاه نظامی در انگلیس /رویترز

فلسطین

توافق رژیم صهیونیستی و ترکیه
برای تبادل سفیر

خریدهای چراغ خاموش اردوغان
قــرارداد تحویل سری دوم سامانه ضدهوایی
اس ۴۰۰بین ترکیه و روســیــه امــضــا شد.
دیمیتری شوگایف ،رئیس سرویس فــدرال
همکاریهای فنی  -نظامی روسیه ()FSVTS
در حاشیه نشست بینالمللی ارتــش که در
محوطه پارک پاتریوت در نزدیکی مسکو برگزار
میشود ،این خبر را تایید کرده است .همچنین
اعالم شده که تولید برخی از قطعات این سامانه
در ترکیه انجام میشود .مقامات آنکارا که نمی
خواهند در میانه جنگ اوکــرایــن ،به عنوان
عضوی از ناتو به تنش ها دامــن بزنند ،سعی
دارند این خبر را تکذیب کنند .ریاست صنایع
دفاعی ترکیه گفته است ،هیچ تحول جدیدی
درباره خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰-
رخ نــداده اســت .این مقام ترک افــزود« :این

پیشخوان بین الملل

شکسته شدن قفل درهای هاوانا

پایان تنها فرمانده
هزاره تبار

وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعالم کرد:
مهدی مجاهد فرمانده ناراضی هزاره تبار این
گروه در هرات به دست نیروهای مرزی طالبان
کشته شده است .در این گزارش ادعا شده که
مولوی مهدی در حال فرار به ایــران در منطقه
مرزیدوکشورکشتهشدهاست.نزدیکانمهدی
مجاهد تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده
اند.مهدیمجاهدتنهافرماندهشیعهوهزارهتبار
گروه طالبان بود که ابتدا از سوی هیئت حاکمه
کنونی افغانستان به سمت ریاست استخبارات
طالبان در بامیان منصوب و پس از مدتی با این
گروه دچار اختالف و از سمت خود برکنار شد .با
افزایشاختالفاتمیانمهدیمجاهدوطالبان،
وی به زادگــاه خود بلخاب گریخت و در آن جا
علیه حکومت طالبان شــورش کــرد .درگیری
بین نیروهای مهدی مجاهد و طالبان روزها به
طول انجامید و شمار زیادی کشته و آواره به جا
گذاشت.پسازآنگفتهشدکهمهدیمجاهدبه
نواحیکوهستانیگریختهودرمحاصرهنیروهای
طالباناست.اوهمچنینخواستارتامینحقوق
هزارههاوشیعیاندرحکومتطالبانشدهبود.
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اف ۳۵آمریکا حذف کرد اما آنکارا همچنان
قرارداد خود با مسکو را پیش برد .آمریکا نگران
است که سامانه اس ۴۰۰-به روسیه امکان
دهــد تا به فناوری جتهای جنگنده مدرن
آمریکایی دست یابد .مسکو میتواند از رادار
حساس سامانه تسلیحاتی اس ۴۰۰-برای
به دست آوردن اطالعاتی درباره قابلیتهای
رادارگریز جتهای اف ۳۵-استفاده کند.

سامانه موشکی «اس ۴۰۰تریومف» روسیه
جدیدترین سامانه موشکی زمین به هوا با برد
بلند و متوسطاست .این سامانه برای نابودی
هواپیماهای جنگ ن ده ،از جمله جتهای
رادارگــریــز طراحی شده است و میتواند هر
هدف هوایی دیگر را در شعاع  ۴۰۰کیلومتری
با اقدامات الکترونیکی و آتش سنگین هدف
اصابت قرار دهد.

جنجالهولوکاستی«عباس»
آلمان نماینده فلسطین را برای اعتراض به
اظهارات محمود عباس در مقایسه جنایات
رژیم صهیونیستی با «هولوکاست» احضار کرد

سخنگوی دولت آلمان اعالم کرد که صدراعظم
این کشور رئیس هیئت دیپلماتیک فلسطین
در برلین را برای اعتراض به اظهارات «محمود
عباس» رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
در مقایسه اقدامات رژیم صهیونیستی با آن
چه «هولوکاست» خوانده میشود ،احضار
کرد .رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در
کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در برلین قبول
نکرد از رژیم صهیونیستی بابت حمله به کاروان
صهیونیستها در المپیک سال  ۱۹۷۲مونیخ
عذرخواهی کند .وی گفت که از سال  ۱۹۷۴تا
امروز رژیم صهیونیستی  ۵۰هولوکاست در ۵۰
روستای فلسطین انجام داده و روزانه با ارتش
خود فلسطینیان را میکشد .رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین در عین حال افزود« :بس
است دیگر! بیاید صلح کنیم و امنیت و ثبات را
برقرار سازیم ».این اظهارات وی ،عصبانیت
مقامات رژیــم صهیونیستی را برانگیخت به
نحوی که «یائیر الپید» نخستوزیر موقت رژیم
صهیونیستی با تحریف تاریخ خواندن سخنان
محمود عباس ،در حساب کاربری خود در شبکه
توئیتر مدعی شد« :صحبت تنها از یک لکه ننگ
اخالقی نیست بلکه ایــن دروغ خیلی بزرگ
تاریخ است ».نخستوزیر رژیم صهیونیستی در
ادامه اظهارات خود ادعا کرد که در این حادثه،
شش میلیون یهودی تار و مار شدند .سخنان
محمود عباس همچنین واکــنــش «استیون
زیبرت» سفیر آلمان در اراضــی اشغالی را در
پی داشت .طبق گزارش وبگاه «دنیاالوطن»،
سفیر آلمان این سخنان را «اشتباه» و «نادرست»
توصیف کــرد و گفت که آلمان انکار بزرگی
ت نازیها را تأیید نخواهد کرد!
جنای 

