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   واکنش

طالبان حمالت خود را به نيروهاي افغان
 در جنوب آغاز كرد 

پايان آتش بس عيد فطر در افغانستان
افغانس�تان،  در  فط�ر  عي�د  آتش ب�س  تواف�ق  پاي�ان  ب�ا 
طالب�ان ب�ار ديگ�ر حم�الت خ�ود ب�ه نيروه�اي امنيت�ي را 
از س�رگرفت. نيروه�اي ارت�ش ني�ز عملي�ات پاكس�ازي 
مناط�ق جنوب�ي از عناص�ر طالب�ان را ش�روع ك�رده اس�ت. 
در حالي كه در روزه��اي اخير گزارش هايي مبني بر ش��روع دور جديد 
گفت وگوهاي گروه هاي افغاني با طالبان در قطر منتشر شده، درگيري ها 
بين نيروهاي طالبان و نيروهاي امنيتي اين كش��ور مجدداً شروع شده 
است. به گزارش ش��بكه طلوع نيوز، مقام هاي افغان در واليت هلمند در 
جنوب اين كشور اعالم كردند كه نيروهاي طالبان پس از سه روز آتش بس 
به مناس��ب عيد فطر، بار ديگر حمالت خود در واليت هلمند را از س��ر 
گرفته اند. بر اس��اس گزارش ها، افراد طالبان به نيروهاي افغان كه مأمور 
دفاع از شهر لشكرگاه، مركز واليت هلمند هستند، حمله كرده اند. ارتش 
افغانستان گفته كه توانسته حمالت طالبان را سركوب كند و اكنون اوضاع 
دوباره آرام شده است. لشكرگاه، پايتخت واليت هلمند افغانستان و جايي 
است كه خشونت بار ديگر پس از آتش بس عيد فطر، شدت گرفته است. 
عطاءاهلل افغان، رئيس شوراي واليتي هلمند به خبرگزاري فرانسه گفت: 
جنگ بامداد يك شنبه شروع شده و همچنان در جريان است. وي گفت: 
»جنگجويان طالبان به ايست هاي امنيتي در حومه لشكرگاه، پايتخت 
واليت هلمند و ديگر مناطق حمله كرده اند.« ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي 
طالبان هم به خبرگزاري فرانسه گفت: »آنها )نيروهاي افغان( عمليات را 
شروع كردند... تقصير را بر گردن ما نيندازيد.« به گفته ارتش افغانستان، 
در عمليات نظامي عليه طالبان ۲۱ جنگجوي طالبان كشته و ۱۳ نفر ديگر 
در هلمند مجروح شده اند. از ساير نقاط افغانستان تاكنون خبري مبني بر 
زدوخوردهاي مسلحانه گزارش نشده است. همزمان با حمالت طالبان، 
سپاه ۲۱۵ ميوند مس��تقر در واليت هلمند روز يك شنبه اعالم كرد كه 
نيروهاي دفاعي افغان مستقر در حوزه جنوب غرب اين كشور و مناطق 
تحت فرماندهي سپاه ۲۱۵ ميوند، عمليات هاي تهاجمي، پاكسازي و ضد 
تروريسم خود را پس از پايان آتش بس سه روزه آغاز كرده است. به گزارش 
بي بي سي، در صفحه رسمي فيس بوك اين نهاد آمده كه اين عمليات ها 
در مناطق غربي شهر لشكرگاه، ولسؤالي ناوه و نهر سراج به طور همزمان 
آغاز شده است. براس��اس اعالم ارگ رياس��ت جمهوري افغانستان، در 
تماس تلفني فرماندهان ارتش در سراسر افغانستان با محمد اشرف غني، 
رئيس جمهور اين كشور، غني به آنان گفته بود: »اگر طالبان به جنگ ادامه 
مي دهد، شما نيز براي مقابله با آنها آمادگي هاي الزم را داشته باشيد. اين 
فرماندهان نيز به غني اطمينان داده اند كه اگر طالبان آتش بس نكردند و به 
جنگ ادامه دادند، در هر نقطه كشور سركوب شان خواهند كرد.« بر اساس 
توافقات انجام شده آتش بس سه روزه براي عيد فطر بين طالبان و نيروهاي 
دولتي برقرار شده بود و با پايان يافتن اين مهلت، دوباره درگيري ها شروع 
شده است. ابتدا گروه طالبان به مناسبت عيد فطر آتش بس سه روزه را در 
اين كشور اعالم كرد. دولت افغانستان در واكنش به اين تصميم طالبان، به 
نيروهاي نظامي اين كشور دستور رعايت آن را داد ولي گفت كه آتش بس 
دائمي مي خواهد، س��ازمان ملل و ش��ماري از نهادهاي بين المللي نيز 
خواستار آتش بس دائمي شدند ولي طالبان برقراري آتش بس دائمي را رد 
كرد. به گزارش بي بي سي، »با ادامه خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، 
در روزهاي آخر ماه رمضان حم��الت طالبان به مواضع نيروهاي امنيتي 
افغانستان افزايش يافت، ولي به غير از چند شهرستان، طالبان موفق به 
تسخير مركز واليت ها نشد. نيروهاي دولتي نيز اعالم كردند كه عمليات 

گسترده را عليه طالبان سامان داده اند.« 
  صلح افغانستان در دست پاكستان 

همزمان با خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان و تشديد درگيري ها در 
اين كشور، اشرف غني از كشورهاي منطقه و پاكستان خواست براي تحقق 
صلح كمك كنند. رئيس جمهور افغانستان در مورد تصميم امريكا براي 
خارج ساختن نيروهايش از افغانستان به نشريه اشپيگل گفت: »امريكا بر 
اساس منافع خود يك تصميم استراتژيك گرفته است و من به آن احترام 
مي گذارم، چون ابراز خشم، كينه و نااميدي در اين مورد بي فايده است. او 
گفته وقت آن است كه به آينده و مشاركت ميان دو كشور با تغيير رويكرد 
انديشيد.« اشرف غني گفت: ما قباًل اين سناريو را پيش بيني مي كرديم 
اما در گذشته وضعيت مبهم بود. اكنون كه اين فصل روشن شده است، 
دولت افغانس��تان براي دفاع دائمي از خود آماده است. رئيس جمهوري 
افغانستان در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا كشورش بعد از خروج نيروهاي 
امريكايي به وضع مشابه زمان خروج نيروهاي شوروي سابق به جنگ هاي 
داخلي برنخواهد گشت، گفته است كه احتمال يك جنگ داخلي وجود 
دارد اما نه الزاماً. غني گفت: »تصميم گيري در مورد صلح منوط به اجماع 
منطقه اي است و اين مسئله قبل از هر چيز به همكاري پاكستان نيازمند 
است.« او اذعان كرده است در روند صلح افغانستان اكنون اياالت متحده 
فقط يك نقش جزئي دارد و مس��ئله صلح يا خصومت در افغانستان در 
دست پاكستان است. غني تأكيد كرد: »پاكستان يك سيستم پشتيباني 
س��ازمان يافته را اجرا مي كند. طالبان از اين كش��ور ت��داركات دريافت 
مي كند، منابع مالي آنها در آنجاست، استخدام در آنجا صورت مي گيرد، نام 
ارگان هاي مختلف تصميم گيري طالبان هم مانند شوراي كويته، ميرامشاه 

و شوراي پيشاور است.« 
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 پافشاري بغداد بر خريد سامانه هاي پدافندي پيشرفته روسي
»نايف الشمري« نايب رئيس كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق از 
تصميم بغداد براي خريد قريب الوقوع سامانه هاي پدافندي پيشرفته 
خبر داد. اين در حالي است كه واش��نگتن همچنان مانع اصلي خريد 
س��امانه هاي پدافندي روس��ي از س��وي اين كشور اس��ت. به نوشته 
خبرگزاري رسمي عراق )واع(، الشمري گفت: »در بودجه سال ۲۰۲۱ 
عراق، مبالغي براي خريد تجهيزات پيش��رفته نظامي با هدف همگام 
شدن با پيش��رفت موجود در ارتش هاي جهان، اختصاص يافته است. 
كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق نيز ديدارهايي در اين  خصوص 
با وزير دف��اع و فرماندهي پدافند هوايي انجام داده اس��ت. الش��مري 
تصريح كرد ك��ه دولت عراق طي چند ماه آتي، با ش��ركت هاي مهمي 
براي تجهيز كشور به سامانه پيش��رفته پدافندي قرارداد امضا خواهد 
كرد. اين قرارداد ها در انحصار و اختيار وزارت دفاع و به طور مش��خص 
اداره تجهيز و تس��ليح اين وزارتخانه خواهد بود و كميسيون امنيت و 
دفاع پارلمان روي تمامی قراردادها نظارت خواهد داشت. عبدالخالق 
العزاوي يكي از اعضاي كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق پيشتر 
گفته بود خريد سامانه پدافند هوايي پيشرفته اولويت امنيت ملي عراق 

در سال ۲۰۲۱ است. 
-----------------------------------------------------
  درخواست از روسيه براي بازنگري در فهرست »كشورهاي 

غيردوست«
رئيس سياس��ت خارجه اتحاديه اروپ��ا گفت: اتحاديه اروپا از مس��كو 
خواسته است تصميم خود را در رابطه با فهرست روسيه از كشورهاي 
»غيردوس��ت« بازنگري كند. به گزارش اس��پوتنيك، جوزپ بورل در 
بيانيه اي گفت: از روسيه مي خواهيم تصميم خود را بازنگري كند و از 
زوال بيشتر رابطه مان كه همين حاال هم تحت فشار قرار دارد، خودداري 
كند. اتحاديه اروپا به هماهنگي موضع خود با شركايش ادامه مي دهد. 
اتحاديه اروپا براي اعالم اقدامات در پاس��خ به »اعمال غيردوس��تانه 
كشورهاي خارجي«، ابراز تأس��ف كرد و ادعاي اعمال غيردوستانه را 

بي اساس خواند و از آن  انتقاد كرد. 
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حماس در تل آويو منع آمد و شد   برقرار كرد
ژن�رال اوري گوردين،    گزارش  یک
فرمانده جبهه داخلي 
رژيم صهيونيستي بعد از شش روز آزمون و خطا اعالم 
كرد كه س�امانه گنبد آهنين 90درصد موشك هاي 
پرتاب ش�ده از غزه را رهگيري مي كند. اگر شماري 
ديگر موشك هاي حماس هم دچار مشكل شده يا به 
قول اسرائيلي ها در مناطق باز فرود بيايند، بازهم بر 
اساس روايت اسرائيلي،  دست كم 150 تا 250 موشك 
از حدود 3هزار موش�ك فلس�طيني حتي به روايت 
اس�رائيلي ها  به اهدافي در س�رزمين هاي اش�غالي 
برخورد كرده اند. به جز اين تعداد  موشك تخميني، 
ژنرال گوردين گفته كه حتي موشك هاي ساقط شده 
هم زندگي و سالمت شهروندان اسرائيلي را تهديد 
مي كنند. وحشت از موش�ك هاي غزه باعث شده به 
تعبير اسماعيل هنيه، »غزه تحت محاصره، منع آمد 
اعم�ال كن�د.  و ش�د در ش�هرهاي دش�من« 
به گزارش »جوان« مقاومت فلسطيني بعد از يك تنفس 
دو س��اعته از س��اعت ۱:۳۰ بامداد روز يك ش��نبه، دور 
جديدي از موشك باران شهرهاي رژيم صهيونيستي را با 
تمركز بر شهر تل آويو و حومه آن شروع كرد و تا غروب 
ديروز، تعداد موشك هاي ش��ليك شده فلسطينيان به 
شهرهاي اس��رائيلي، به حدود ۳هزار عدد رسيد. تمركز 
حمالت موشكي سحرگاه يك شنبه، تل آويو و حومه آن 
بود؛ كالنشهري كه با جمعيتي بالغ بر 4۵۰هزار نفر، در 
7۰كيلومتري غزه قرار گرفته است. ابوعبيده، سخنگوي 
گردان هاي قسام گفته حمله موشكي به تل آويو، در پاسخ 
به بمباران برج مطبوعاتي »الجالء« انجام و دهها موشك 
به سمت شهر تل آويو شليك شده است. منابع غيررسمي 
تعداد موشك هاي شليك شده به سمت تل آويو را بين 
۳7 تا 47 موش��ك اعالم كرده اند كه بن��ا بر روايت خود 
اسرائيلي ها، دست كم يك صهيونيست كشته و ۱۰ تن 
ديگر هم زخمي شده اند. كل اسرائيلي هاي كشته شده 
به روايت منابع عبري تاكنون ۱۰نفر بوده  است.  اولين 
دور  حمله به تل آويو كمي بعد از  ساعت ۱:۳۰ سحرگاه 
يك شنبه انجام شد ولي الجزيره از قول منبع اسرائيلي 
گزارش كرده كه حمالت، در دو دور مختلف انجام شده 
است. مناطق هشارون، ريشون ليتسون، رمات گان )يك 
كشته( و چند منطقه ديگر در اين شهر اصابت كرد. در 
حالي در شهرهاي مختلف از جمله تل آويو، از شهروندان 
خواسته شده در پناهگاه ها بمانند كه رسانه هاي اسرائيلي 
مي گويند صداي آژيرهاي هشدار به  طور ممتد  به  گوش 

مي رسد. وبگاه »تايمز اسرائيل« نيز گزارش داد راكت هاي 
شليك شده از نوار غزه و تركش هاي موشك هاي گنبد 
آهنين كه براي رهگيري آنها در آسمان منفجر مي شوند، 
به تعداد زيادي از خانه هاي صهيونيس��ت ها در جنوب 
و مركز فلسطين اشغالي برخورد كرده است. فيلم هاي 
كوتاه مختلفي در شبكه هاي اجتماعي رژيم صهيونيستي 
درباره برخورد موش��ك به نواحي مختلف منتشر شده 
است. يك فيلم منتشر ش��ده، اصابت يك راكت به يك 
پل در بزرگراه تل آويو را نشان مي دهد. يك فيلم ديگر، 
برخورد موشك به يك س��اختمان را نشان مي  دهد، در 
حالي كه ش��رايط را در خيابان غيرعادي، پ��ر از دود و 
سراسيمگي نشان مي دهد. در يك فيلم ديگر، در حالي 
كه يك س��اختمان آتش گرفته، براي مهار آتش تالش 
مي شود. يك عكس هم  از مراسم تشييع صهيونيستي 
منتشر شده كه شب گذش��ته در تل آويو بر اثر حمالت 

مقاومت كشته شد. يك ش��نبه فرودگاه بن گوريون نيز 
مجدداً مورد اصابت موشك هاي حماس قرار گرفت كه 
ظاهراً به يك هواپيما هم آسيب وارد شده است. همچنين 
منابع اسرائيلي صبح ديروز از وقوع يك حادثه امنيتي در 
فرودگاه بين المللي بن گوريون خبر دادند كه باعث شده 
۱۵ دس��تگاه آمبوالنس و خودرو هاي اطفاي حريق به 
آنجا اعزام شوند. وبگاه Flightradar اعالم كرد كه يك 
هواپيما كه قصد فرود در فرودگاه بن گوريون در تل آويو را 
داشت، به خاطر حمالت راكتي اخير به اين شهر نتوانسته 

در اين فرودگاه به زمين بنشيند. 
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پرتاب موش��ك هاي غزه، به جز تل آويو، باعث ش��د در 
شهرهاي اسدود )اشدود(، اشكلون )عسقالن(، هرتزليا و 
ريشون لتسيون، صوفا، كرم ابوسالم و كريات مالخي هم 
وضعيت قرمز اعالم  شودوآژيرهاي خطر به صدا دربيايد. 

در منطقه بات يام در بئر السبع راكت هاي قسام به خط 
راه آهن برخورد كرده اس��ت. در اش��دود نيز تصاويري 
از اصاب��ت يكي از موش��ك ها به يك واحد مس��كوني و  
همچنين فيلمی از برخورد موش��ك به يك كنيسه در 
عسقالن منتشر شده است. شرايط در شهرهاي مختلف 
متشنج گزارش شده اس��ت و ارتش رژيم صهيونيستي 
از عصر ش��نبه كه برج مطبوعاتي غزه را هدف قرار داد، 
از ساكنان تل آويو خواس��ت به پناهگاه بروند و تا اطالع 
ثانوي بيرون نيايند. شبكه عبري زبان كان اعالم كرد كه 
در پي مش��اهده يكي از پهپادهاي انتحاري حماس، به 
تمامي ساكنان ش��هرك »ايرز« در مجاورت باريكه غزه 
دستور داده شده سريعاً به پناهگاه ها فرار كنند. فيلم هاي 
مختلفي از صحنه هاي فرار شهرك نشينان صهيونيست به 
پناهگاه از جمله در شهر عسقالن منتشر شده است. عبدر 
بالباري عطوان، نويسنده رأی   اليوم نوشته كه موشك هاي 

فلس��طيني همه تخمين هاي آنها را برهم زد و منظومه 
دوگانه نظامي و اطالعاتي آن را با شكست روبه رو كرد: » 
موشك باران بيش از 6ميليون شهرك نشين صهيونيست 
را مجبور به ماندن در پناهگاه ك��رد از جمله نتانياهو و 
اعضاي كابينه امنيتي آن را.« »اسماعيل هنيه« رئيس 
دفتر سياسي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين نيز شنبه 
شب گفت كه غزه اي كه از ۱۵سال پيش تحت محاصره 
قرار دارد، امروز منع آمد و شد در شهرهاي دشمن اعمال 
كرده اس��ت. هنيه افزود: »امروز فاصله هاي جغرافيايي 
داخل فلسطين از بين رفته و تمام فلسطين به پا خاسته 
اس��ت.« وي در ادامه تأكيد كرد: »تا زماني كه قدس و 
مسجداالقصي را آزاد نكنيم خيالمان راحت نخواهد شد 

و اين نسل مي تواند اين كار را انجام دهد.« 
 بيش از 3000 موشك شليك شد

ارتش رژيم صهيونيس��تي صبح ديروز در هفتمين روز 
نبرد »شمشير قدس« تأييد كرد كه حدود ۲هزارو9۰۰ 
موش��ك از غزه به شهرهاي مختلف ش��ليك شده كه با 
احتساب تمركز موشك ها بر موقعيت هاي شبانه، تعداد 
موش��ك ها تا غروب ديروز به باالي ۳هزار رسيده است. 
منابع غيررسمي اسرائيلي هم ديروز عصر عبور از ۳هزار 
موشك را تأييد كردند. به گفته ارتش رژيم صهيونيستي 
از ساعت 7 شنبه ش��ب تا 7 صبح روز يك شنبه حدود 
۱۲۰ راكت و موشك از نوار غزه به سمت اراضي اشغالي 
شليك شده اس��ت،  اين در حالي است كه در جنگ ۵۱ 
روزه س��ال ۲۰۱4 در كل حدود4هزارو۵۰۰ موشك از 
غزه به سمت شهرك هاي اسرائيلي مجاور شليك شده 
بود. در جريان حمالت سحرگاه يك شنبه، سراياالقدس 
شاخه نظامي جهاد اسالمي، موشك قاسم با سرجنگي 
4۰۰كيلويي را هم براي اولين بار استفاده كرد. ابوحمزه 
سخنگوي سرايا القدس ضمن اعالم اينكه شعاع موشكي 
مقاومت فلسطين به تل آويو، اشدود، عسقالن، سديروت 
و ديگر شهرهاي فلسطين اشغالي مي رسد، وعده كرده 
كه هنوز غافلگيري هاي زيادي داريم كه دشمن را مبهوت 
خواهد كرد: »به نتانياهوي احم��ق و فرماندهي ارتش 
احمقش مي گويي��م كه منتظ��ر ورود نيروهاي زميني 
شما به داخل نوار غزه هستيم تا بخشي از خشم خود را 
به شما نشان دهيم.« ژنرال اوري گوردين فرمانده جبهه 
داخلي اسرائيل، ديروز گفت: »سامانه دفاع موشكي گنبد 
آهنين اسرائيل حدود 9۰درصد پرتاب موشك ها را از نوار 
غزه رهگيري مي كند، اما حتي موشك هاي ساقط شده 

زندگي و سالمت شهروندان را تهديد مي كنند.«

وزير دفاع امريكا در راستاي سياست هاي 
كاخ س�فيد، از تهاجم صهيونيس�ت ها به 
فلس�طينيان دفاع ك�رده و وزي�ر خارجه 
آلمان نيز چش�م خ�ود را به روي كش�تار 
فلسطينيان بسته است، با اين حال حمالت 
صهيونيست ها به مردم بي پناه فلسطين  به 
ويژه شهادت بيش از 40 كودک فلسطيني 
باعث ش�ده تا به ش�دت افكار عمومي در 
سراس�ر امريكا و اروپا جريحه دار ش�ود و 
هزاران نف�ر در اعتراض به خش�ونت هاي 
صهيونيس�ت ها روان�ه خيابان ها ش�وند. 
لويد آستين، وزير دفاع امريكا در جريان تماس 
تلفني ديروز با بني گانتس، همتاي صهيونيست 
خود، ضمن محكوم كردن عمليات هاي راكتي 
و موشكي مقاومت فلسطين، حمالت تل آويو 
به نوار غزه را »دف��اع از خود« توصيف كرد. در 
بيانيه پنتاگون درباره اين تماس تلفني آمده 
اس��ت: »وزير دفاع امريكا بر ضرورت برقراري 
آرامش بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها تأكيد 
كرد.« هايكو ماس وزير خارجه آلمان نيز روز 
يك شنبه با جانبداري مجدد از صهيونيست ها 
گفت: »به  عنوان گام بعدي، بايد به خشونت ها 
خاتمه داده شود و طرف هاي درگير به مذاكره 
جهت اعتمادسازي بازگردند تا راه حلي پيرامون 

همزيستي دو دولتي پيدا كنند.«
با اين حال آنچه در جوام��ع غرب مي گذرد، 
كاماًل با مواضع مقامات غربي در تضاد است. به 

طوري كه روز شنبه شهرهاي اروپايي، امريكا 
و كانادا به عرصه ابراز خش��م مردم از توحش 
صهيونيس��ت ها در برابر فلسطينيان تبديل 
ش��د تا جايي كه به رغم برخي ممنوعيت ها 
براي برگزاري تظاهرات ضداسرائيلي، مردم 
به خيابان ها آمدند. رسانه ها از برخورد خشن 
پليس يونان ب��ا معترضان حامي فلس��طين 
خبر دادند. پليس آتن براي متفرق س��اختن 
معترضاني كه با فرياد آزادي براي فلس��طين 
به سوي سفارت رژيم صهيونيستي در حركت 
بودن��د از گاز اش��ك آور و ماش��ين آب پاش 
استفاده كرد. در برلين نيز تظاهرات حمايت 
از فلسطينيان در س��ايه حضور ۳هزار و ۵۰۰ 
نفر از نيروهاي پليس برگزار شد اما در نهايت 
اين تظاهرات نيز به خشونت گراييد و پليس 

شماري را بازداشت كرد. 
  60 راهپيمايي به رغم ممنوعيت

در فرانس��ه و به دنب��ال درخواس��ت جرالد 
دارمني��ن، وزي��ر كش��ور فرانس��ه برگزاري 
تظاهرات عليه صهيونيس��ت ها ممنوع شده 
بود و پليس نيز با شليك گاز اشك آور به سمت 
معترضان تالش كرد تا آنه��ا را متفرق كند. 
در  درگيري ه��اي ميان نيروه��اي امنيتي و 
معترضان دس��ت كم 44 نفر بازداشت شدند. 
بنابر اع��الم رس��انه هاي فرانس��وي، حدود 
۲۲هزار نف��ر در حمايت از مردم فلس��طين 
در 6۰ راهپيمايي جداگانه در سراسر فرانسه 

مش��اركت كردند. ش��هروندان لن��دن  نيز با 
حركت از منطقه هايد پارك لندن، به سمت 
سفارت فلسطين اش��غالي، شعار »فلسطين 
را آزاد كنيد« س��ر دادن��د، همچنين هزاران 
نفر در ميدان »البرتين« بروكس��ل، پايتخت 
بلژيك به منظور بزرگداش��ت ي��وم النكبه، 
تجاوز صهيونيس��ت ها در قدس اش��غالي را 
محكوم كردند. در اس��پانيا ح��دود ۲هزار و 
۵۰۰ نفر شعار مي دادند »اين جنگ نيست، 
نسل كشي است«، در سوئيس نيز صدها نفر در 
حمايت از مردم فلسطين راهپيمايي كردند. 
ش��هري هاي هلند از جمله اله��ه نيز عرصه 
برگزاري تظاهرات عليه قساوت صهيونيست ها 

در برابر فلسطينيان بود. 

  شيخ جراح را ترک نمي كنيم
هزاران نفر از مردم امريكا در شهرهاي مختلف 
از جمله در نيويورك و لس آنجلس با در دست 
گرفتن پرچم ها و دستنوش��ته هايي با اعالم 
همبستگي با مردم فلسطين خواستار توقف 
خشونت صهيونيست ها ش��دند. معترضان 
در لس آنجلس فرياد مي زدن��د: »آنها تانك 
دارند، ما س��نگ داري��م، ما از ش��يخ جراح 
عقب نش��يني نمي كنيم.« گروه هاي حامي 
فلسطين در ش��هرهاي مختلف كانادا نيز به 
خشونت صهيونيست ها اعتراض كردند. در 
ش��هر وينيپگ، معترضان حامي فلس��طين 
و حامي رژيم صهيونيس��تي مقابل مجلس 
اس��تاني منيتوبا تجمع كردند و دهها تن از 

افسران پليس آنها را از هم جدا نگه داشتند. 
به رغم تنش هايي ميان اي��ن گروه ها، پليس 
وينيپگ اع��الم كرد هيچ ف��ردي در ارتباط 
با تجمع هاي عصر ش��نبه بازداش��ت نشده 
است.  در تورنتو، پليس ش��مار معترضان را 
بين ۲هزارو۵۰۰ تا ۵ هزار تن برآورد كرد كه 
حاميان صهيونيس��ت ها هم حضور داشتند. 
در اوتاوا، مونترال، ونك��وور و هاليفاكس نيز 

تجمعات اعتراضي برگزار شد. 
  قدس خط قرمز ماست

بنابر اعالم جوزپ بورل، مس��ئول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه قصد دارد 
سه شنبه نشست فوق العاده اي در سطح وزرا 
براي بررسي تنش هاي كنوني ميان فلسطين 
و رژيم صهيونيستي برگزار  كند. بورل اعالم 
كرد كه توقف تنش ها در غ��زه اولويت اصلي 
اتحاديه اروپاست. سازمان همكاري اسالمي 
نيز ديروز نشس��ت ويژه مجازي برگزار كرد. 
رياض المالكي وزير خارجه فلسطين در جريان 
اين نشس��ت گفت كه مقامات فلس��طين به 
حمايت كشورهاي اس��المي و اقدام شوراي 
امنيت چشم دوخته اند تا رژيم صهيونيستي را 
محكوم كنند. مالكي خاطرنشان كرد: »قدس 
خط قرمز ماست و رژيم اشغالگر نابود شدني 
است و مسئله فلسطين بايد به عنوان مسئله 
اصلي باقي بماند.«  مولود چاووش اوغلو، وزير 
خارجه تركيه نيز با اشاره به مانع تراشي هاي 

امريكا در مس��ير صدور بيانيه شوراي امنيت 
درب��اره رخداده��اي اخير فلس��طين افزود: 
»شوراي امنيت به دليل مخالفت هاي امريكا 
در صدور بيانيه شكس��ت خود. اكنون تحقق 
راه حل دو كش��وري غيرممكن شده است و 
شوراي امنيت بار ديگر حتي موفق به صدور 

بيانيه در اين باره نشد.«
  ظريف: اس�رائيل فقط زبان مقاومت 

را مي فهمد
محمدجواد ظريف، وزي��ر خارجه جمهوري 
اسالمي ايران كه به منظور ديدار و گفت وگو 
با مقامات ايتاليا در رم به سر مي برد، با حضور 
در اين نشس��ت گف��ت: »ما اكنون ب��ا موارد 
فاحش و س��ازمان  يافته نقض حقوق بش��ر، 
حقوق بشردوستانه و حقوق بين الملل مواجه 
هستيم. اسرائيل تنها زبان مقاومت را مي فهمد 
و مردم فلس��طين كاماًل از حق دفاع از خود و 
سرپيچي از قلدري هاي اين رژيم نژادپرست 
برخوردار هس��تند.« وي خاطر نش��ان كرد: 
»ام��روز قتل عام كودكان فلس��طيني پس از 
آن »عادي س��ازي« ادعايي انج��ام مي گيرد. 
اين رژيم جنايتكار و آدم ك��ش يك بار ديگر 
ثابت كرده اس��ت كه تحركات دوس��تانه در 
قبال اين رژيم، تنها به تشديد قساوت هاي آن 
منجر مي شود. تنها هدف تحركات نفاق آميز 
اسرائيل، تفرقه افكني بين مسلمين و منزوي 

كردن مردم فلسطين است.« 

موشك هاي مقاومت فلسطين كه چندان 
هم پيشرفته نيس�ت براي اسرائيلي هاي 
مدعي دارندگي آخرين دستاوردها در حوزه 
سپرهاي موشكي به آبروريزي بزرگ تبديل 
شده است. مقامات صهيونيست اميدوارند 
با كشتار زنان و كودكان غزه مقاومت آنان 
را بشكنند اما در مقابل توحشي كه در غزه 
انجام مي دهند، موش�كي مي خورند. كار 
به آنجا رس�يده كه وزير جنگ سابق رژيم 
صهيونيستي به شدت از سياست نتانياهو 
در حمله ب�ه نوار غزه انتقاد كرد و س�ؤالي 
بنيادين را پيش كشيد كه اگر وضع اسرائيل 
جلوي حماس اين است در مقابل حزب اهلل و 
ايران چه خواهد شد. رئيس سابق موساد از 
اينكه اسرائيل در آستانه فاجعه و در تاريكي 
پيش از پرتگاه قرار دارد، سخن مي گويد.

وزارت بهداش��ت نوار غزه روز گذش��ته اعالم 
كرد كه ش��مار قربانيان حمالت ددمنش��انه 
صهيونيست ها به ۱8۱ ش��هيد از جمله ۵۲ 
كودك و ۲9 زن رسيده است. همچنين بيش 

از 7۰۰ فلسطيني تاكنون مجروح شده اند. 
اما تداوم مقاومت موشكي گروه هاي فلسطيني 

و زدن عمق مناطق فلسطين اشغالي، باعث 
شده در جبهه داخلي صداي شكسته شدن 
استخوان هاي رژيم اش��غالگر قدس از زبان 
مقامات و كارشناس��ان اين رژي��م به گوش 
برس��د. آويگدور ليبرمن، وزير جنگ سابق و 
رهبر حزب افراطي دست راستي »اسرائيل 
بيتنا« در گفت وگ��و با روزنام��ه عبري زبان 
معاريو حمله ش��ديدي را عليه سياست هاي 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين رژيم كرده 
و گفته است: به تمامي شهروندان در اسرائيل 
پيشنهاد مي كنم از خود اين سؤال را بپرسند، 
اگر اين وضعيت ما در مقابله با حماس است، 
موضعگيري ما در مقابله ب��ا حزب اهلل و ايران 

چيست؟
وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي با اشاره 
به ضعفي كه اين رژيم از خود در برابر مقاومت 
فلسطين نشان داده، دوباره تأكيد كرد: جهان 
عرب نظاره گر ماس��ت، آنه��ا مي گويند اگر 

وضعيت اس��رائيل در برابر حماس اين است 
پس وضعي��ت آن در برابر ح��زب اهلل و ايران 

چگونه خواهد بود؟
رهبر حزب »اس��رائيل بيتنا« تأكيد كرد: اگر 
اين عمليات را بدون توافقي مشخص كه در آن 
حماس در ازاي خلع سالح و بازگرداندن اسرا 
و مفقودين اس��رائيلي به خانه هايشان كمك 
اقتصادي دريافت كند، به پايان برسانيم، تمام 

اين تالش ها بي فايده خواهد بود. 
در همين ارتباط »افرايم هاليوي« رئيس سابق 
موساد نيز گفت: »ما در آس��تانه فاجعه قرار 

داريم. اين، تاريكي پيش از پرتگاه است.« 
»ران��ي داني��ل« تحليلگر نظام��ي و افراطي 
صهيونيس��ت ني��ز ك��ه از اف��راد نزديك به 
فرماندهان ارتش رژيم صهيونيس��تي است، 
گفت: »من مطمئن نيس��تم كه فرزندانم در 
اينجا، آينده اي داشته باشند و گمان نمي كنم 

آنها در اينجا بمانند.« 

همچنين »بن��ي موريس« مورخ اس��رائيلي 
نيز نوش��ت: »طي چند س��ال آينده اعراب و 
مسلمانان پيروز خواهند شد و يهوديان در اين 
سرزمين به اقليت تبديل مي شوند يا طرد يا 
كشته مي شوند و خوش شانس كسي است كه 

به امريكا و اروپا فرار كند.« 
روز شنبه »ناحوم برنيع« س��ردبير سياسي 
روزنامه يديعوت آحارونوت نوش��ت: با وجود 
ضرباتي كه حماس از ارتش اسرائيل دريافت 
كرده است اما اين جنبش همچنان توانايي هاي 
نظامي خود را حفظ كرده تا اسرائيل را غافلگير 
كند. حماس تاكنون از موشك هاي ضد تانك، 
راكت ها و هواپيماهاي بدون سرنشين براي 
حمله به اسرائيل استفاده كرده اما امكانات آن 

بسيار متنوع تر از اينهاست. 
روزنامه اس��رائيلي معاريو نيز روز گذشته در 
گزارش��ي اعالم كرد، اگر بخواهيم احساس 
اسرائيلي ها را در شرايط كنوني توصيف كنيم، 

اين احساسات در يك كلمه خالصه مي شود: 
غافلگيري. جنگي كه اين روزها در حال وقوع 
است ما را غافلگير كرد و ما هنوز آماده نيستيم. 
اكنون يك هش��دار و ش��وك ديگر دريافت 
كرده ايم. از عصر روز دوشنبه تاكنون حماس 
در غافلگير كردن اسرائيل از هيچ چيزي دريغ 

نكرده است. 
روزنامه صهيونيس��تي هاآرتص هم  نوشت: 
»تشديد تنش ها به پايان برسد يا نه، حماس 
به آنچه مي خواس��ت رس��يد، به ويژه اينكه 
تصاوير حمالت آن ب��ه تل آويو و انتقام گيري 
از حوادث قدس موجود اس��ت، پالكاردهاي 
بزرگ در تمجيد حماس و رهبران آن و دفاع 
حماس از ق��دس و ناموس فلس��طينيان در 
مسجداالقصي وجود دارد و در طوالني مدت 
پيروزي ضمن��ي براي حم��اس خواهد بود؛ 
جنبشي كه به اسرائيل حمله مي كند و عامل 

بازدارنده اي براي آن است.« 

  كش دادن جنگ در سوداي پيروزي
ارتش رژيم صهيونيستي اعالم كرده كه تشديد 
درگيري ها ب��راي چند روز ديگ��ر ادامه پيدا 
می كند و طي آن تالش هايي براي ترور مقامات 

بلندپايه حماس انجام خواهد شد. 
هاآرتص ارتش رژيم صهيونيستي بيم آن را 
دارد كه جنبش حماس و مقاومت فلسطين 
دستاورد ديگري را در جنگ كسب و همين 
مس��ئله پايان دادن به درگيري ها توسط اين 

رژيم را از موضع قدرت دشوار كند. 
در همين حال يك مقام بلندپايه صهيونيست 
كه نخواست نامش فاش شود در سخناني اعالم 
كرد كه دولت اين رژيم در حال حاضر امكان 

آتش بس را در نوار غزه بررسي نمي كند. 
به گزارش شبكه روسيا اليوم، وي در اين باره 
گفت: در حال حاضر درباره آتش بس صحبت 
نمي كنيم.  اين در حالي اس��ت كه اخيراً يك 
هيئت مصري به تل آويو سفر كرد تا مقامات 
رژيم صهيونيس��تي را متقاع��د به آتش بس 
كند اما طبق گزارش هاي رسانه اي اين رژيم 
تمامي ابتكار عمل هاي پيش��نهاد شده را رد 

كرده است. 

شهادت مظلومانه کودکان غزه  مردم جهان را به خیابان ها آورد

ناله هاي شكست تل آويو
وزير جنگ سابق صهيونيست ها: جلوي حماس اين طور هستيم، مقابل حزب اهلل و ايران چه كنيم؟!


