
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم فلســـــــــــــــطین
در ایستگاه 135 جهانی



سوئد ، کشور صد و سی و پنجم

پیش از این، 134 کشور فلسطین را کشوری مستقل 

اروپا  اتحادیه  عضو  هفت  جمله  از  دانستند،  می 

بلغارستان،  لهستان،  مجارستان،  چک،  )جمهوری 

رومانی، مالت و قبرس( که پیش از پیوستن به این 

اتحادیه، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. 

فلسطین  که  است  کشوری  135مین  سوئد  حاال، 

مظلوم را به رسمیت می شناسد.

135

Extream Sports MAGAZINE Extream Sports MAGAZINE2 3



نخست وزیر سوئد و ناراحتی صهیونیست ها

که  بود  کرده  اعالم  اکتبر  اوایل  سوئد  وزیر  نخست  لوفون،  استفان 
سوئد قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این سخنان 
با استقبال مقامات فلسطینی و انتقاد اسرائیل و آمریکا رو به رو شد. 
در پی تصمیم سوئد در به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل 
سفیر خود را از استکهلم فراخواند. محمود عباس رئیس تشکیالت 
به  را  فلسطین  سوئد  اینکه  از  پنجشنبه  روز  فلسطین  خودگردان 
عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته است، استقبال کرد و از 
دیگر کشورهایی که هنوز کشور فلسطین را به رسمیت  نمی شناسند، 
خواست دنباله روی سوئد باشند. استفان لوفون، رئیس دولت جدید 
سوئد در تبلیغات انتخاباتی خود وعده شناسایی فلسطین را داده بود. 
او گفته بود، شناسایی متقابل و عالقه به هم زیستی از سوی دو طرف 
مناقشه  برای  دولت«  دو  »راه حل  پیش شرط  فلسطینی،  و  اسرائیلی 
درباره  تحقیق  لوفون هم چنین خواستار  استفان  است.  خاورنزدیک 

»جنایات جنگی اسرائیل« و »برچیدن محاصره غزه« شده بود.
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محمود عباس، رئیس دولت خودگران فلسطین از تصمیم دولت سوئد 
استقبال کرد. به گفته نبیل ابوردینه، سخنگوی محمود عباس، تصمیم 
دولت سوئد برای شناسایی دولت مستقل فلسطین »گامی شجاعانه و 
تاریخی« است. عباس از دیگر کشورهای جهان خواست که از اقدام 

دولت سوئد پیروی کنند.
نبیل ابوردینه شناسایی دولت فلسطین از سوی سوئد را »واکنشی به 

اقدام های دولت اسرائیل در شرق بیت المقدس خواند.
  فلسطین از اواخر سال ۲۰1۲ به عنوان »کشور ناظر غیرعضو« سازمان 
ملل متحد شناخته می شود. تاکنون شمار زیادی از کشورهای جهان 

فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.

گذشته  سال  حوادث  گفت:  عباس«  »محمود 
ثابت کرد که باید به خواست ملتها گوش داد.
آن  همه  اجرای  برای  ما  افزود:  عباس  محمود 
چیزی که در چارچوب آشتی درباره آن توافق 

کردیم، آماده ایم.
عباس با اشاره به ادامه شهرک سازی و یهودی 
سازی گفت: از اسرائیل می خواهیم موضع خود 

را در خصوص شهرک سازی مشخص کند.
همه  خواست  عرب  اتحادیه  از  عباس  محمود 
تصمیم های سابق خود را در خصوص حمایت از 
فلسطین، عملی کند.عباس از کشورهای عربی 
اتحادیه  امور  را در رأس  خواست مسأله قدس 

عرب قرار دهند.
نژادی  پاکسازی  درحال  اسرائیل  گفت:  وی 
فلسطین است و به جنگ تجاوزکارانه خود برای 

یهودی سازی قدس ادامه می دهد.

از 
سوئد 
یاد 

بگیرید
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