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  گزارش  2

 همه ظرفیت های مقاومت فلسطینی
 در » شمشیر قدس« 

آنچه در هفته گذش��ته و در قدس و سراسر فلس��طین در جریان است و 
جلوه ای یکپارچه از قیام و مقاومت و انتفاض��ه را متجلی کرده، در تاریخ 
مبارزات فلسطین کم  سابقه اس��ت. این نبرد آزادی بخش که با اقدامات 
مس��تمر رژیم صهیونیستی برای س��لب بیش��تر حقوق فلسطینی  ها و 
بیت المقدس و مس��جداالقصی در یک م��اه اخیر مرتبط اس��ت، فصل 
جدیدی از انتفاضه و مقاومت را در داخل و تا حدودی در محیط پیرامونی 
از ظرفیت فلس��طینی های دور از وطن و البته در س��ایه محور مقاومت 
منطقه ای آغاز کرده است، به نحوی که در اعتراف صهیونیست   ها تکرار 
می شود و موجودیت این رژیم را هدف قرار داده و اسباب دلهره و نگرانی 

صهیونیست   ها و حامیان غربی آنان را فراهم کرده است. 
اگر تاکنون مقاومت از موضع دفاعی در غزه به تجاوزگری و جنگ افروزی 
صهیونیست  ها پاسخ می داد و بقیه اجزای ظرفیت فلسطین ساکت بوده و 
یا منفعل عمل می کرد، در جنگ اخیر، مقاومت در غزه برای دفاع از پیکره 
واحد فلسطینی در بیت المقدس که خود را برای بلعیدن این شهر مقدس و 
تحت عنوان معامله قرن ترامپ آماده می کرد، به میدان آمده و برای اولین 
بار همه فلس��طینی   ها در اراضی 48 و 67 در دفاع از یکدیگر و مقدسات 
فلسطین در کنار یکدیگر عمل کردند. این رخداد یک پدیده  تکمیلی را 
در داخل فلسطین به نمایش گذاشت که به سرعت رژیم صهیونیستی را با 

چالشی باورنکردنی برای کنترل اوضاع مواجه کرد. 
این بار پتانسیل فلسطینی داخل این سرزمین مظلوم تنها نماند و مرزهای 
فلسطین اشغالی شاهد یک حرکت خودجوش دفاع گر که خواستار عبور 
از مرز و ورود به سرزمین خود در دفاع از سرزمین خویش پرانگیزه ظاهر 
ش��دند، تمامی طرح های منزوی سازی آرمان فلس��طین، دوست نمایی 
صهیونیست    ها و ایران هراسی و خیانت عادی سازی روابط با صهیونیست    ها 
و معامله قرن و سازشکاران و مظلوم نمایی تاریخی صهیونیست   ها به حاشیه 
رفت و چهره واقعی این تراژدی تاریخ��ی خودنمایی کرد که حاصل آن 
اعتراضات بی سابقه در بسیاری از کشورهای جهان و با جمعیت فوق العاده 
بود. صهیونیست   ها آنچنان از افشای چهره جنایتکار و اشغالگر وحشی خود 
نگران شدند که از ابزارهای فضای مجازی متمرکز در امریکا خواستند از 
این چهره نمایی زش��ت صهیونیس��ت   ها جلوگیری کند. قدرت پاس��خ 
مقاومت، در این جنگ نابرابر آنچنان عم��ل کرد که گنبد آهنین و توان 
ارعاب و بازدارندگی صهیونیست   ها فروپاشید و مقاومت در مسیر هفت 
روزه شلیک موشک های قدیمی و عادی، به مرحله شلیک موشک های 
نقطه زن رسیده و تمامی خاک فلسطین اشغالی و اهداف صهیونیستی    را 
در شعاع واکنش های مستمر مقاومت قرار داد. اگر چه صهیونیست   ها طبق 
رویه همیشگی بنای خود را بر پنهان کاری تلفات و خسارت های عمیق قرار 
داده اند ولی به تدریج همه چیز خودنمایی می کند که به جز ابعاد مادی 
 و تلفات انسانی، به زودی شاهد مهاجرت معکوس در این رژیم خواهیم 
بود. مقامات و بیشتر رسانه های صهیونیس��تی، ماجراجویی نتانیاهو را 
برای نجات خود در معرض تهدید موجودیتی قرار دادن اسرائیل می دانند 
و به دس��ت و پا افتاده اند تا میانجیگران غربی، عربی و ترکیه با س��رعت 
یک آتش بس را ش��کل دهند ولی مقاومت این بار بدون کس��ب و تحقق 
خواسته های مشروع خود، ساکت نمی ماند. ش��رایط در جامعه و ارکان 
حکومتی صهیونیست  ها به نحوی است که رخداد پایان اسرائیل، به گزاره 
پرتعداد در ارزیابی های رسانه های اسرائیلی تبدیل شده و اعتماد به نفس 
در مقاومت و جامعه به پاخاسته فلسطینی تا مرکز کسب پیروزی قطعی 
و تحکیم قواعد جدید درگیری ارتقا یافته است. از این پس تمامی محور 
مقاومت به عنوان پیکره ای واحد در مقابل غاصبان عمل خواهد کرد و باید 
منتظر برکات این رخداد عظیم در تمامی پرونده های منطقه ای و به ویژه 
مذاکرات وین باشیم که بایدن از اثرپذیری آنچه در فلسطین می گذرد بر 

سناریوهای فریبکارانه اش در وین نگران است. 
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هواپيماهايناتوحملهبهروسيهوبالروسراتمرينميكنند
معاون اول رئیس س��تاد کل نیروهاي مسلح بالروس یک شنبه گفت، 
نیروهاي هوایي ناتو به احتمال زیاد در طول پروازهاي نمایش��ي خود 
در منطقه حمله به بالروس و روس��یه را تمری��ن مي کنند.  به گزارش 
اس��پوتنیک، سرلش��کر ایگور کورول در این مورد گفت: »متأسفانه، 
پروازهاي نمایش��ي بمب افکن هاي راهبردي ناتو ب��ه ویژه پروازهاي 
ایاالت متحده، بیشتر شده اس��ت. در سال جاري، 9 پرواز از این دست 
در سرزمین هاي مجاور انجام شده است و با احتمال زیاد مي توان گفت 
که آنها حمله به بالروس و روسیه را تمرین مي کنند.« ارتش بالروس 
اعالم کرده که بیش از 30 پرواز از هواپیماي شناس��ایي ناتو، از جمله 

هواپیماهاي بدون سرنشین را در روزهاي گذشته ثبت کرده است. 
-----------------------------------------------------

 هماهنگييونيفلباارتشلبنان
فرمانده کل نیروهاي حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان )یونیفل( 
اعالم کرد که به منظور برقراري امنیت در جنوب لبنان برنامه هماهنگي 
با ارتش این کش��ور پیگیري مي ش��ود.  به گزارش صدي البلد، ژنرال 
اس��تفانو دل کول با صدور بیانیه اي اعالم کرد: »در حال هماهنگي با 
ارتش لبنان جهت برقراري امنیت در منطقه جنوب هستیم و از زمان 
آغاز تظاهرات در مرزها براي کاهش و جلوگیري از تشدید تنش در کنار 
یکدیگر بوده ایم.« وي خاطرنش��ان کرد، ارتباط و هماهنگي کاملي با 
طرف هاي لبناني و اسرائیلي به منظور جلوگیري از هرگونه سوءتفاهم 

و تضمین ثبات در جنوب لبنان برقرار است. 
-----------------------------------------------------
  نقشامريكاوهمپيمانانشدرغارتنفتوگندمسوريه

نیروهاي امریکایي و نیروهاي دموکراتیک سوریه با 38کامیون و تانکر، 
از مسیر گذرگاه الولید، نفت و گندم به خارج از سوریه قاچاق کرده اند. 
به گزارش اسپوتنیک، این محموله ها از منطقه »جزیره« استان حسکه 
که در اشغال امریکا و کردهاس��ت، آمده اند. برخي گزارش ها حاکي از 
این است که نیروهاي دموکراتیک س��وریه این کاروان را در مسیرش 
به سمت گذرگاه الولید که از نظر دولت سوریه به دلیل خارج بودن از 

کنترل دمشق غیرقانوني است، همراهي کرده اند. 
-----------------------------------------------------

  كشتهشدن8داعشيدرعراق
سخنگوي فرمانده کل نیروهاي مسلح عراق از کشته شدن هشت نفر 
از عناصر تروریستي داعش در شمال این کشور خبر داد.  بنابر گزارش 
بغدادالیوم، یحیي رسول گفت که نیروهاي مبارزه با تروریسم عراق، در 
جریان یک عملیات ویژه در منطقه »حمام العیل« در جنوب شرق شهر 
موصل به تعقیب عناصر داعش پرداختند و موفق شدند مخفیگاه هاي 
عناصر داع��ش را محاصره کنند.  به گفته رس��ول، نیروهاي زمیني به 
پدافند هوایي ع��راق مختصات مخفیگاه اصلي ای��ن عناصر را دادند و 
جنگنده هاي اف- ۱6، این مقر را بمباران کردند. در جریان این عملیات، 
هشت نفر از عناصر داعش کشته شدند. در این منطقه، مقادیر زیادي 

بسته انفجاري، بي سیم، سالح و تجهیزات کشف و ضبط شد. 
-----------------------------------------------------

 برنامهقزاقستانبرايهمكارينظاميباافغانستان
وزارت دفاع قزاقستان از تهیه پیش نویس مصوبه دولت این کشور براي 
امضاي توافقنامه همکاري نظامي با افغانس��تان خب��ر داد.  به گزارش 
فارس، همکاري بین طرفین در زمینه هاي سیاست دفاعي برنامه ریزي 
شده که بررسي جنبه هاي آن در جلس��ات دوجانبه، هر سال یک بار 
در سطح اس��تراتژیک برگزار مي ش��ود. علوم نظامي، آموزش پزشکي 
در دوره هاي آموزش متقابل، پش��تیباني مادي و فني و کمک فني به 
نیروهاي مس��لح طرفین و آموزش رزمي و اطالعات نظامي را ش��امل 
مي شود. براي اجراي جداگانه همکاري، طرفین مي توانند توافقنامه هاي 

جداگانه منعقد کنند. 

خیزش جهاني
 علیه جنايات صهیونیست ها در غزه 

جناياترژيمصهيونيس�تيدرنوارغزهوكش�تارزن�انوكودكان
فلس�طيني،خش�مجهاني�انرابرانگيخت�هاس�توكش�ورهاي
مختل�فب�ارديگ�رصحن�هراهپيماييه�اوتظاهراتهاي�يدر
حمايتازمقاومتوفلس�طينيانس�اكنقدسونوارغ�زهبودند.
قانونگ�ذارانامريكاي�يني�زضمنمحكومك�ردنجناي�اترژيم
صهيونيستي،تلآويورامصداقيكرژيمآپارتايدتوصيفكردند.
به گزارش شبکه روسیا الیوم، صدها تونس��ي در استان هاي مختلف این 
کشور براي اعالم همبستگي خود با فلس��طیني ها در برابر حمالت رژیم 
صهیونیستي در  راهپیمایي هاي اعتراضي شرکت کرده و ضمن محکومیت 
تجاوزات این رژیم، ش��عارهایي در حمایت از مقاومت، فلس��طیني ها و 
آزادسازي فلسطین سر دادند. به گزارش پایگاه خبري »عربي ۲۱«، در شهر 
امان پایتخت اردن نیز راهپیمایي گسترده اي در حمایت از فلسطیني هاي 
س��اکن نوار غزه، قدس و کرانه باختري به راه افتاد. هزاران اردني در این 
راهپیمایي که به دعوت جنبش اس��المي راه اندازي شد، شرکت کردند و 
در حمایت از قدس، غزه و ملت فلسطین شعار دادند و اخراج سفیر رژیم 
صهیونیستي از امان و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم را خواستار شدند. 
طبق گزارش خبرگزاري فرانسه، حدود هزار تظاهرکننده مراکشي در شهر 
رباط، پایتخت این کشور تجمع کردند و در حالي که پرچم هاي فلسطین 
را در دست داشتند، حمالت اسرائیل به فلسطیني ها و عادي سازي روابط 
میان رباط و تل آویو را محکوم کردند. معترض��ان لبناني نیز در نزدیکي 
مرزهاي این کشور با فلسطین اشغالي در شهرک المطله براي حمایت از 
فلسطیني ها دست به اعتراض زدند و شعار »مقاومت راه آزادسازي است« 
سردادند. در ادامه تانک هاي ارتش رژیم صهیونیستي به سمت معترضان 

در داخل خاک لبنان تیراندازي کردند. 
عالوه بر کشورهاي عربي، در امریکا نیز صد ها نفر در محل مقر سازمان ملل 
در شهر نیویورک جمع شدند و از این سازمان خواستند دست به اقدامي 
بزند و از فلسطینیان در بحبوحه تشدید جدي درگیري با رژیم صهیونیستي 
حمایت کند. به گزارش خبرگزاري اسپوتنیک، معترضان با سر دادن شعار 
»واکنش نشان دهید و به فلسطین کمک کنید« اظهار کردند، فلسطینیان 
در میان خشونت بین اس��رائیل و غزه، به کمک، مس��کن، غذا و دارو نیاز 
دارند. آنها ضمن نگه داشتن پرچم فلسطین، خواستار پایان درگیري رژیم 
صهیونیستي با فلسطین شدند. همچنین هزاران نفر از مردم کانادا با برپایي 
تظاهرات در تورنتو، پایتخت این کشور و چندین شهر دیگر حمالت رژیم 
صهیونیستي به فلسطینیان را محکوم کردند. به گزارش شبکه المیادین، 
تجمع بزرگ ضدصهیونیس��تي در تورنتو، پرجمعیت ترین شهر کانادا با 
حضور هزاران نفر از شهروندان آن برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمع 
در حالي که پرچم هاي فلسطین را در دست داشتند، در حمایت از فلسطین 

برابر حمالت رژیم صهیونیستي شعار سر دادند. 
اسرائيل،رژيمآپارتايد

جنایات رژیم صهیونیس��تي در نوار غزه و کرانه باختري واکنش مقامات 
امریکایي را نیز در پي داشته است. الکس��اندریا اوکاسیو کورتِز، نماینده 
دموکرات کنگره امریکا با انتقاد از سیاست هاي بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستي در هدف قرار دادن فلسطینیان در نوار غزه و دیگر مناطق 
اراضي اشغالي، گفت: »رژیم هاي آپارتاید، دموکراسي نیستند.« به نوشته 
روزنامه جروزالم پست، کورتز همچنین از اظهارات مقام هاي امریکایي از 
جمله جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، مبني بر اینکه اسرائیل حق دارد 
از خودش در برابر عملیات هاي راکتي گروه هاي مقاومت دفاع کند، انتقاد 
کرد.  این نماینده امریکایي گفت: »این مسئله درباره دو طرف نیست بلکه 
درباره عدم توازن قواست. رئیس جمهور مي گوید که اسرائیل حق دفاع از 
خود دارد. اما آیا ]از نظر شما[ فلسطیني ها هم حق زنده ماندن دارند؟« برني 
سندرز، سناتور امریکایي هم خواستار توقف درگیري بین نظامیان غاصب 
صهیونیستي و نیروهاي مقاومت فلس��طین و توقف حمایت هاي ایاالت 

متحده از رژیم صهیونیستي شد.  

 مقاومت 
 زير بمباران فسفری صهیونیست ها

رژيمصهيونيستيدرشرايطيتهاجمبيامانوبدوناخطارقبليعليه
مردمفلسطينراباهدفقراردادندههانقطهازنوارغزهادامهدادهكه
گزارشهاحاكيازايناست،اشغالگرانازسالحهايفسفريكهاستفاده
ازآنهاممنوعاست،برايهدفقراردادنغيرنظامياناستفادهميكنند.
صهیونیست ها در هش��تمین روز از حمله به فلس��طینیان، بامداد دوشنبه 
در غزه س��ومین مرحله از عملیات »نگهبان دیوارها« را با تمرکز بر بمباران 
تونل هاي حماس اجرای��ي کردند. جنگنده هاي این رژیم س��اعاتي پس از 
آرامش نسبي، خونین ترین حمالتشان را به غزه آغاز کردند و از صبح دیروز 
با 80 حمله هوایي، جنوب، غرب، مرکز و شمال غزه را هدف قرار دادند. فقط 
بنابر آنچه ارتش رژیم صهیونیستي در بیانیه اي اعالم کرده است، در ساعات 
اولیه صبح دیروز 3۵ هدف در غزه را ظرف ۲0دقیقه بمباران و در حمالتش 
با ۵4 جنگنده ۱۱0 موش��ک را به نوار غزه ش��لیک کرده است. رسانه هاي 
فلسطیني هم گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستي طي 30 دقیقه، بیش از 
۱00حمله پیاپي و خونین را به شهر غزه و اطراف آن انجام داده است.  اگر چه 
صهیونیست ها اعالم کردند هدف این عملیات حماس بوده و آنها 9 ساختمان 
متعلق به رهبران و مسئوالن حماس را هدف گرفتند اما گزارش ها حاکي از 
این است که عالوه بر مقرهاي امنیتي در جنوب و غرب شهر غزه، سایت هاي 
مقاومت فلسطین، زمین هاي کشاورزي، خیابان ها و زیرساخت ها و مناطق 
مسکوني و غیرنظامي نیز هدف قرار گرفته اند. همزمان قایق هاي جنگي ارتش 
این رژیم نیز به سمت سواحل و شمال نوار غزه موشک هایی شلیک کرده اند. 
المیادین نیز از حمله رژیم صهیونیستي به یک خانه در اردوگاه الشاطي در 
غزه خبر داد. به دنبال این حمالت، آب و برق بسیاري از نقاط غزه قطع شد. 

بمبهايامريكاييدردستصهيونيستها
شبکه خبري الجزیره اعالم کرد تعداد ساختمان هایي که صهیونیست ها 
در نوار غزه بمباران کرده اند به 90 س��اختمان از جمله شش برج مسکوني 
رسیده است که سه ساختمان آن به طور کامل تخریب شده اند. از آغاز تهاجم 
صهیونیست ها شیوه و قدرت تخریب بمب هایي که آنها علیه فلسطینیان 
استفاده مي کردند، توجه ناظران را جلب کرده بود. الجزیره در گزارشي در 
همین مورد اعالم کرد رژیم صهیونیستي در حمالت جدید خود از بمب هاي 
امریکایي GBU- 31 و GBU- 39 که بس��یار مخرب و کش��نده هستند، 
اس��تفاده کرده اس��ت. این بمب ها بین ۲77 تا 907 کیلوگرم وزن دارند و 
استفاده از آنها در سطح بین المللي به ویژه در اماکن مسکوني ممنوع است. 
بمب هاي GBU- 31 همچنین به نام JDAM براي نفوذ به مکان هاي نظامي 
بسیار مستحکم ساخته شده اند. بمب هاي بالدار GBU- 39 به بمب هاي قطر 
کوچک معروف هستند و وزن آنها حدود ۱۱0 کیلوگرم است. کارشناسان 
نظامي با بررسي ویدئوي منتشر شده در حساب کاربري نیروي هوایي رژیم 
صهیونیستي در توئیتر اعالم کرده اند جنگنده هاي این رژیم چنین مهماتي 
را بارگیري کرده اند. وزارت خارجه فلسطین اعالم کرد، رژیم صهیونیستي 
مرتکب جنایات جنگي شده و حتي از بمب هاي فسفري علیه مردم نوار غزه 
استفاده کرده است. امریکا که از یک سو صهیونیست ها را به بمب هاي ممنوعه 
مجهز کرده است، با کارش��کني در سومین نشست مجازي شوراي امنیت 
سازمان ملل درباره تحوالت فلسطین و غزه باعث شد این نشست بدون هیچ 
نتیجه مشخصي پایان یابد.  یکي از برجسته ترین حمالت رژِیم صهیونیستي 
در روزهاي اخیر، حمله بعداز ظهر شنبه به مقر رسانه هاي خارجي در غزه بود 
که در پي آن، برج ۱۲طبقه الجالء که محل استقرار آپارتمان هاي مسکوني و 
دفاتر رسانه هایي چون آسوشیتدپرس، الجزیره و میدل ایست اي بود، در اثر 

اصابت سه موشک سنگین به طور کامل ویران شد. 

جنگازروزهشتمعبوركرد

كش دادن »آتش بس« براي دستاوردسازي تل آويو

هادیمحمدی

رژيمصهيونيستي   گزارش  یک
ب�هش�دتتحت
فشاراست؛همدرصحنهافكارعموميجهان،
ه�مدرعرص�هداخل�يودرعينحالفش�ار
دندانشكنيكهموشكهايمقاومتبرگردهاين
رژيمواردكردهوبهلحاظنظاميبرايشحيثيت
نگذاشتهاست.دراينشرايطخودمسئوالناين
رژيمصحب�تازاينك�هفعاًلدنب�الآتشبس
نيس�تند،ميكنندامامتح�دانودرصدرآنها
امريكاتبديلبهس�خنگوياينرژيمشدهاند،
البتهامريكاييهامانندهمهمقاطعقبليبابستن
قراردادتس�ليحاتيجديديباتلآويوازپيش
التزامخودرابهآرمانصهي�وناعالمكردهاند.

ب��ا وج��ود ت��داوم حم��الت جنگنده ه��اي رژیم 
صهیونیستي و شهادت ۲00 نفر از فلسطینیان که 
حدود یک سوم آنها زنان و و کودکان بوده اند و زخمي 
شدن هزارو۲00 نفر، مقاومت از پا ننشسته است و 
از بامداد دیروز و تنها ساعاتي پس از آرامش نسبي، 
وحشیانه ترین و خونین ترین حمالتشان به غزه صبح 
دیروز با ۵4 جنگنده ۱۱0موشک را به نوار غزه ظرف 
۲0دقیقه شلیک کرد و چندین منطقه در جنوب، 
غرب، مرکز، شمال و جنوب شهر غزه و سایت هاي 
مقاومت فلسطین، زمین هاي کشاورزي، خیابان ها 
و زیرساخت ها و مناطق مس��کوني و غیرنظامي را 
هدف قرار دادند. همزمان قایق هاي جنگي اسرائیلی 
که مستقر در دریا هستند به سمت سواحل شهر غزه 
و شمال نوار غزه شلیک کردند.   مرکز اطالع رساني 
فلس��طین هم اعالم کرد جنگنده هاي اس��رائیلي 
یک ساختمان مس��کوني چهار طبقه را در خیابان 
ابوحصیره در غرب غزه بمباران کرده اند. همچنین 
در حمله با سه موشک به منزلي در بیت الهیا پنج تن 

از جمله چهار کودک زخمي شدند. 
سخنگوي ارتش اسرائیل اعالم کرد که در این حمله 
حس��ام أبو هربید، فرمانده تیپ شمال گردان هاي 
سرایا القدس شاخه نظامي جهاد اسالمي فلسطین 

به شهادت رسیده است. 
شهرداري غزه اعالم کرد، ساکنان نوار غزه از قطع 
آب در بخش هاي زیادي از غزه به س��بب حمالت 
رژیم صهیونیس��تي رنج مي برند و حمالت شدید 
جنگنده هاي اسرائیلي موجب از بین رفتن بسیاري 
از خیابان ها شده و این مس��ئله تردد به ویژه براي 

خودروها را بسیار سخت کرده است. 
در مقابل گردان هاي عزالدین قسام، شاخه نظامي 
حماس مجدداً در پاس��خ به قتل و کش��تار زنان و 
کودکان در غزه، ش��هرهاي اراضي اشغالي را هدف 

حمله راکتي قرار داد. 
گردان هاي القس��ام اعالم کرد که شهر بئر السبع و 
سدیروت و شهرک هاي نتیفوت و اوواکیم را هدف 
حمله راکتي قرار داده است.  سرایا القدس، شاخه 
نظامي جنبش جهاد اسالمي نیز از حمله موشکي به 
سدیروت و شهرک های نتیفوت و شعار هنیغف در 

چندین نوبت خبر داد. 
این گردان ها همچنین تصاویر و فیلم هایي از استفاده 
موشک هاي پیش��رفته بدر3 در حمله به نتیفوت 
منتش��ر و اعالم کردند که یکي از این موشک ها به 

نزدیکي ایستگاه قطار این شهر اصابت کرده است. 
ارتش رژیم صهیونیس��تي نیز با تأیید این حمالت 
اعالم کرد که از س��اعت 7 یک شنبه  شب تا 7صبح 
دوشنبه 60 موشک و راکت به سمت اراضي اشغالي 
شلیک شده است. تعداد موشک  های شلیک شده 
تا دیروز از حدود3هزارو۱۵0 گذش��ت.گردان هاي 
قسام همچنین پایگاه نظامي مارس را هدف حمله 
خمپاره اي قرار داد و بار دیگر پایگاه هوایي حتسریم 
و شهرک ایرز را موش��ک باران کرد.  همچنین این 
گردان  یک شناور جنگي اس��رائیلي را در نزدیکي 
ساحل غزه هدف حمله راکتي قرار داد.  ارتش رژیم 
صهیونیستي با تأیید این حمله موشکي اعالم کرد 
یکي از شناورهاي دریایي اش در نزدیکي ساحل غزه 

هدف قرار گرفته است. 
این اولین باري اس��ت که ای��ن گردان ها قایق هاي 

اشغالگران را در دریا هدف قرار مي دهد. 

ش��بکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستي نیز اذعان 
کرد که در اثر حمله موشکي غزه به دو ساختمان در 

اسدود هشت تن زخمي شدند. 
در همراهی با موش��ک باران غ��زه، کرانه باختری 
جبهه جدیدی علیه صهیونیست ها باز کرد. در کرانه 
باختري کمیته مسئول پیگیري امور ساکنان عرب 
در اراضي اشغالي پس از نشست خود در شهر یافا، 
در بیانیه اي خواهان اعتصاب سراسري در واکنش 
به حمالت رژیم صهیونیستي به مردم غزه، قدس، 

مسجداالقصي و محله الشیخ جراح شد. 
جنبش فتح هم روز دوش��نبه خواس��تار اعتصاب 
سراسري در کرانه باختري و دیگر اراضي فلسطیني 
طی امروز در اعتراض به حمالت رژیم صهیونیستي 

شد. 
  اختالفدربارهادامهحمالت

یک مسئول امنیتي اس��رائیلي به شبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیستي گفت: بر اساس جلسه کابینه که روز 
یک ش��نبه برگزار ش��د پیش بیني مي شود شاهد 
پایان عملیات نظامي اسرائیل در غزه باشیم. ما به 
پایان ای��ن دور از درگیري نزدی��ک و وارد روزهاي 
سختي مي ش��ویم. پایان این دور از درگیري چند 

روز طول مي کشد. 
این ش��بکه اعالم ک��رد: برخي مس��ئوالن امنیتي 
اسرائیلي نگراني هایي درباره تشدید اوضاع در کرانه 
باختري دارند. تش��دید اوض��اع در کرانه باختري 
به حماس اجازه مي دهد به دس��تاوردي برسد که 

اسرائیل مایل به آن نیست.
این شبکه اعالم کرد: مسئوالن کابینه پیش بیني 
مي کنند پایان جنگ از طریق میانجیگران مصري 
و بدون تحمیل شرط بازگرداندن اجساد سربازان و 
شهروندان اسرائیلي که توسط حماس بازداشت شده 

بودند، صورت گیرد. 
با این حال یک مس��ئول اس��رائیلي اعالم کرد که 
مذاکرات ب��راي آتش بس جدي نیس��ت.  روزنامه 
یدیعوت آحارونوت به نقل از یک منبع اس��رائیلي 
نوشت: هیچ گونه فشاري از سوي امریکا بر اسرائیل 

براي آتش بس وجود ندارد. تاکنون پیشنهادات قابل 
توجهي براي آتش بس ارائه نشده است و مذاکرات نیز 
خیلي جدي نیست، با وجود این سایت صهیونیستي 
والال اعالم کرد دستگاه امنیت داخلي اسرائیل معتقد 
به گسترش عملیات نظامي و لشکرکشي زمیني به 
غزه است اما تعداد بسیار کمي از مسئوالن کابینه با 
ادامه عملیات موافق هس��تند. مسئوالن اسرائیلي 
مي گویند اسرائیل باید موضع خود را تغییر دهد و 
به میانجیگران مصري بگوید اگر حماس پیشنهادي 

براي آتش بس دارد، اسرائیل آماده شنیدن است. 
سایت والال به نقل از یک مسئول عالي رتبه اسرائیلي 
اعالم کرد: فشارهاي بین المللي به ویژه از سوي امریکا 
افزایش یافته است. امریکایي ها درخواست تندي را 
براي پایان عملیات نداده اند اما طي گفت وگوي جو 
بایدن، رئیس جمهور امریکا ب��ا بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر اسرائیل به نرمي به آن اشاره شد. 
  آتشبسباقرارداديتسليحاتي!

رئیس جمهور امریکا عصر یک شنبه در یک ویدئو 
کلیپ گفت که »فلسطیني ها و اسرائیلي ها به یک 

اندازه لیاقت زندگي در امنیت و صلح را دارند.« 
وي اف��زود: دولت امری��کا به ارتباط ب��ا طرف هاي 
فلسطیني و اسرائیلي و دیگر شرکاي منطقه اي براي 

رسیدن به یک آرامش پایدار ادامه خواهد داد.
در همین حال واشنگتن پست نوشت: دولت بایدن 
با فروش 73۵میلیون دالر سالح هاي هدایت شونده 
دقیق به اس��رائیل موافقت کرده و ب��ه این ترتیب 
پرچم قرمز را مقاب��ل برخي دموکرات هاي مجلس 
نمایندگان که خواهان تغییر موضع دولت در حمایت 

از دولت نتانیاهو بودند، باال برد. 
  شكستسازمانملل

ماجد عبدالعزی��ز، نماینده دائ��م اتحادیه عرب در 
سازمان ملل در نشست شوراي امنیت سازمان ملل 
اظهار کرد: اتحادیه عرب از امریکا و به ویژه از دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور این کش��ور مي خواهد به 
شکلي مؤثرتر، فعال تر و عمیق تر در روند برقراري 

صلح در خاورمیانه شرکت کند. 
عبدالعزیز گفت: کوتاهي شوراي امنیت در احیاي 
عملکرد کمیته چهارجانبه، در ممانعت از برقراري 
صلح موردنظر در خاورمیانه تحت نظارت سازمان 
ملل و از طریق مذاکراتي مس��تقیم میان دو طرف 

فلسطیني و اسرائیلي، نقش بسزایي ایفا کرد. 
ش��وراي امنیت روز یک شنبه س��اعت ۱0 به وقت 
نیویورک نشستي را در خصوص تحوالت فلسطین و 

درگیري هاي روزهاي اخیر در غزه برگزار کرد. 
این نشس��ت با ه��دف بررس��ي تج��اوزات رژیم 
صهیونیس��تي علیه س��اکنان غزه و دیگر نواحي 
فلسطین برگزار شد اما بار دیگر در صدور قطعنامه اي 
درباره تهاجم وحشیانه اسرائیل در نوار غزه شکست 
خورد.   در کمتر از یک هفته، این سومین باري است 
که ش��وراي امنیت در تالش براي صدور قطعنامه 

درباره فلسطین شکست مي خورد. 
در جلسه ش��وراي امنیت که بیش از 3/۵ساعت به 
طول انجامید. نماینده چین درباره علت شکس��ت 
تالش ها درباره ایجاد آتش بس در ش��وراي امنیت 
گفت: »ای��االت متحده باید از تالش هاي ش��وراي 
امنیت حمایت و در حمایت قاطع خود از اسرائیل 

بازنگري کند.« 

ونديش�رمن،مذاكرهكنندهارشدامريكايي
كهچن�دهفت�هپي�شمج�دداًمع�اونوزير
خارجهش�د،زمانيگفتهبود:»مذاكرهمانند
قارچاس�تودرتاريكيبهتررشدميكند«.
مذاكرهكنندگانهس�تهايدروي�ن،ازهمان
اولكارمايلبه»ديپلماس�يمخفي«دروين
بودند،وليازهش�تروزقبلك�هجنگغزه
ش�روعش�دهديپلماس�يمذاك�راتدروين
ن�همخف�ي،بلك�هكاًلبهمح�اقرفتهاس�ت.

به گزارش »جوان« محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
در فایل جنجالي گفته ب��ود: »به جرئت مي گویم 
من دیپلماسي را بیشتر براي میدان هزینه کردم 
تا میدان براي دیپلماس��ي هزینه شده باشد« اما 
حاال او و تیم سیاس��ت خارجي اش احتماالً قبول 
خواهند کرد که جنگ در غزه به کمک »دیپلماسي 
مخفي« آمده ک��ه آنها براي پیش��بردش، عالقه 
وافري به آن دارند. طي هشت روزي که از جنگ 
در غزه گذش��ته، همان گزارش هاي قطره چکاني 
هم که از مذاکرات وین منتشر مي شد، به خشکي 
گراییده اند، البته س��عید خطیب زاده، سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه دی��روز با گفت��ن اینکه »در 
خصوص آنچه در وین مي گذرد، س��کوت خبري 
وجود ندارد« سعي کرد س��کوت خبري در مورد 
مذاکرات وین را بش��کند ولي به نظر مي رسد این 
جمله او هم، مانند خیلي جمالت دیگري اس��ت 
که تا همین هشت روز پیش در توصیف محتواي 
مذاکرات بیان مي ش��دند؛ جمالت��ی مانند اینکه 
»برنامه فشرده اي داریم«، »الزم است فوراً به یک 
دستاوردي برس��یم«، »مذاکرات به کندي پیش 
مي رود«، » در حال نوش��تن متن هستیم« و» ما 

جدي و مصمم هستیم«. 
راستي آزمایي درست بودن یا اشتباه بودن موضع 
خطیب زاده که گفته »سکوت خبري وجود ندارد« 
با یک ارزیابي سردستي از کانال تلگرامي عباس 

عراقچي امکانپذیر اس��ت. در حالي که این کانال 
طي روزهاي یکم تا نهم ماه می )شروع جنگ غزه( 
حدود ۲۲ گزارش، خبر و عکس درباره مذاکرات 
وین منتش��ر کرد که در برخي روزها شمار بسیار 
باالیی عکس داشته  ولی این تعداد طي روزهاي 
نهم تا ۱7ماه می، به عدد ۱۱ کاهش یافته اس��ت 
که از این ۱۱مورد نیز فقط هشت مورد آن در مورد 
مذاکرات وین است، کاهش بیش از ۱00درصدي 
درباره وضعیت مذاکرات در وین دارد که نش��ان 
مي دهد جن��گ در میدان غزه، به س��ود رویکرد 

دیپلماسي مخفي در وین تمام شده است. 
 ويندوبارهبهپرانتزهارسيد؟!

س��عید خطیب زاده، س��خنگوي وزارت خارجه 
دیروز گفت که آنچه در وین اتفاق مي افتد، ادامه 
گفت وگوهاي فني، در هر س��ه کار گروه اس��ت و 
تأکید کرد: »ما در چارچوب سیاس��ت هاي عالیه 
نظام، بر مواضع مان پافش��اري و آنه��ا را پیگیري 
مي کنی��م.« او گفت که درصد قاب��ل توجهي »از 

جاهاي خالي در توافقات انجام شده« و »درصدي 
هم به تصمیمات سیاسي نیاز دارد که حتماً باید 
این تصمیمات در پایتخت ها گرفته شود.« ظاهراً 
منظور خطیب زاده از »جاهاي خالي« رس��یدن 
مذاک��رات در وین، به همان مرحله اي اس��ت که 
در جریان مذاکرات هس��ته اي تیر ماه س��ال 93 
درباره پرانتز ها ب��ه وجود آمد، ب��ه این معني که 
مذاکره کنن��دگان، روند نگارش توافق را ش��روع 
مي کنند ولي نکات اختالف��ي )پرانتزها( را براي 

مراحل آتي نگه مي دارند. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روس��یه در مذاکرات 
وین هم دی��روز به مذاکرات خود ب��ا رابرت مالي، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران اشاره کرد و گفت 
که تا اینجا »همه چیز خوب اس��ت اما کار آساني 
نیس��ت.« او گفته که کار در م��ورد احیای برجام 
از جمله در این آخر هفته ادامه دارد. با این حال، 
نمایندگان روسیه، ایران و دیگر مذاکره کنندگان، 
چیزي درباره اینک��ه در وین درباره چه چیزهایي 

مذاکره مي ش��ود، بحث ها به کجا رسیده یا اینکه 
نقاط اختالفي و مورد توافق چه چیزهایي اس��ت 

بیان نکرده اند. 
 فراتربرجام،زيرسايهميدان

در حال��ي که مقام ه��اي ایراني، اروپایي و س��ایر 
طرف هاي مذاکره کننده در وین گفته اند مذاکرات 
وین اساساً براي بازگش��ت امریکا به برجام است 
برخي کارشناس��ان معتقدند این مذاکرات صرفاً 
بر بازگشت امریکا به برجام متمرکز نیست. محمد 
ولی سفر، مشاور باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
و کارشناس امور ایران در دانشگاه جان هاپکینز 
اخیراً گفته بود: »ایران و امری��کا در واقع در حال 
گفت وگو بر س��ر توافق هاي متفاوتي هستند.« او 
افزوده بود که علت کند پیش رفتن این مذاکرات 
را نیز باید در همین موضوع جس��ت. موضع تیم 
مذاکره کنن��ده امریکای��ي در وین نی��ز تا حدي 
همین را نش��ان مي دهد. روند مذاکرات در وین، 
هر چه هست، براي طرف امریکایي آنقدر جذاب 
اس��ت که آنتوني بلینکن، وزیر خارج��ه امریکا را 
متقاعد کرده که در وانفساي پرتاب موشک هاي 
حماس به شهرک هاي صهیونیست نشین نیز میز 
مذاکره را ترک نکند. مارک روبیو، س��ناتور ایالت 
فلوریدا رهبري یک گروه 43 نفري از سناتور هاي 
جمهوریخواه را برعهده گرفته است که چهارشنبه 
قبل، با ارس��ال نام��ه اي از جو بایدن خواس��تند 
گفت وگو هاي احیاي برجام را لغو کند. صحبت از 
هر فعالیت بدخواهانه اي که ایران ممکن است در 
آنها مشارکت داشته یا نداشته باشد، تنها اهمیت 
این مسئله را برجسته مي کند که ما هر کاري که 
مي توانیم مي کنیم تا اطمینان یابیم ایران هرگز به 
سالح اتمي دس��ت نخواهد یافت.« ظاهراً میدان 
جنگ در غزه، هی��چ چیز هم براي دیپلماس��ي 
نداشته باش��د، الاقل براي منتقدان میدان این را 
داشته که به قول وندي شرمن، قارچ مذاکرات را در 

تاریکي رشد دهند. 

تاريکی جنگ غزه به كام» قارچ ديپلماسي« در وين!
واقعاًسكوتخبریوجودندارد!


