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پیام های کوتاه       ترین جنگ در غزه
آخرین جنگ در غزه نیز با برقراری آتش بس از ساعت 23:30 یک       شنبه 
شب هفتم اوت به پایان رسید. این جنگ با حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
و ترور تیسیر الجعبری، از فرماندهان جنبش جهاد اسالمی، در پنجم اوت 
شروع شللد و جهاد اسللالمی نیز در واکنش به این ترور دست به حمالت 
موشکی شدید و پی درپی به سمت شهر      ها و شهرک های رژیم اسرائیل زد 
و جنگ بین دو طرف شروع شد. گذشته از پیامدهای این جنگ که به نظر 
می رسد جدی تر از جنگ های سابق باشد، کوتاهی آن نسبت به جنگ های 
گذشته غزه نیز قابل تأمل و حاکی از تغییری است که در موازنه قدرت بین 
رژیم صهیونیستی و مقاومت اسالمی فلسطین به وجود آمده و می تواند 

وضعیت را در آینده به طور کلی دگرگون کند. 
شکی نیست که مقامات سیاسللی و نظامی رژیم اسرائیل به هر توجیهی 
چنگ می زنند تا اینکه نشللان دهند بازنده این جنگ نبوده اند و پذیرش 
آتش بس از سللوی آنها به این دلیل بوده که توانستند به اهداف مورد نظر 
خود در این جنگ برسند و دیگر نیازی به ادامه آن نداشتند. با این حال، 
پیشقدم شدن آنها برای پذیرش پیشللنهاد آتش بس از سوی مصر نشان 
می دهد که برخالف چنین ادعایی، آنها مترصد فرصتی برای پایان دادن به 
این جنگ بودند. در واقع، ویدئوهای منتشر شده از لحظه فرار امیر اوحانا، 
عضو حزب لیکود در کنست، و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در 
زمان حمالت موشکی مقاومت یا فرار سربازان این رژیم بعد از موشک باران 
محل استقرارشان و ویدئوهای دیگر از این دست به خوبی نشان می دهد 
که موشک های مقاومت نه تنها باعث مختل شدن زندگی روزمره ساکنان 
سرزمین اشغالی شده بود بلکه سایه وحشت را بر آنها انداخته بود. تداوم 
این وضعیت و انتشار ویدئوهای دیگر بدون تردید روحیه صهیونیست       ها را 
بیش از پیش تخریب می کرد و به این دلیل اسللت که رژیم صهیونیستی 

نمی توانست جنگ را بیش از این ادامه دهد. 
از سوی دیگر، مدت کوتاه قابل توجه این جنگ به روشنی داللت بر تغییر 
موازنه در رویارویی رژیم صهیونیستی با مقاومت دارد. اگر به جنگ های رژیم 
اسرائیل با مقاومت اسالمی غزه از 2008 به این سو نگاهی انداخته شود، 
جنگ سه روزه اخیر کوتاه       ترین نبردی بوده که ارتش رژیم صهیونیستی با 
مقاومت اسالمی داشته است. به عبارت دیگر، رژیم صهیونیستی برخالف 
جنگ  2008 که 21 روز طول کشللید یا جنگ 2014 کلله 49 روز طول 
کشید، حاال طی سه روز جنگ برای برقراری آتش بس پیشقدم می شود 
و نه تنها جنبش جهاد اسالمی بعداً حاضر به قبول آتش بس می شود بلکه 
برای آن پیش شرط       هایی از جمله آزادی بسام السعدی و خلیل العواده از بند 
زندان  رژیم صهیونیستی و گشایش گذرگاه های غزه و سوخت رسانی به این 
منطقه برای پذیرش آتش بس تعیین می کند و بعد از تعهد مصر به اجرای 
این شروط است که آتش بس را می پذیرد. این وضعیت نشان می دهد که 
بازدارندگی مقاومت در برابر ارتش رژیم صهیونیستی به حدی رسیده که 
بیش از دو سه روز توان تحمل پاسخ مقاومت را ندارد و مجبور است برای 
فرار از پیامدهای سنگین تر و گسترش جنگی که خواهان آن نیست، تن 
به پیش شرط های مقاومت دهد. هرچند که رژیم صهیونیستی با حمله به 
غزه و ترور الجعبری خواست به سفر زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسللطین، به ایران پایان بدهد اما تغییر در موازنه بین دو طرف 
به نحوی پیش رفته که به گفته سیدحسللن نصللراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان، »مقاومت در فلسللطین همچون مقاومت لبنان توانمندی دفاع از 
مردم خویش را داشللته و ظرفیت ایجاد معادالت حمایت و بازدارندگی و 
تحمیل شروط خود به دشمن را داراست.«  این مهم  ترین دستاورد جنگ 
اخیر است که نشان می دهد ظرفیت رژیم صهیونیستی برای یک درگیری 
گسللترده و مخصوصاً از جناح های مختلف غزه، کرانه باختری و حتی در 
داخل سرزمین های اشغالی تا چه اندازه کاهش یافته که حتی در یکی از 
این جناح       ها بیش از سه روز نیست تا چه رسد به اینکه مجبور به درگیری 
در هر سه جناح شود. این نکته قابل توجهی است که می توان بنابر آن گفت 
کوتاه       ترین جنگ غزه مبدل به نقطه عطفی در رویارویی مقاومت با رژیم 

صهیونیستی شده است. 
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 گوترش: خطر تقابل اتمی برگشته است
دبیرکل سللازمان ملل می گوید خطر رویارویی هسته ای پس از دهه      ها 
بازگشته و از کشورهای دارای سالح اتمی خواست متعهد به عدم استفاده 
اولیه از این تسلللیحات باشند. به گزارش ایسللنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، آنتونیو گوترش در پاسخ به سللؤال خبرنگاران درباره حمله به 
نیروگاه اتمی زاپروژیا در اوکراین کلله بزرگ ترین نیروگاه برق اتمی در 
اروپا به شللمار می رود، گفت: »هرگونه حمله به یک نیروگاه اتمی یک 
» خودکشی « است. «وی پس از حضور در مراسم یادبود قربانیان اتمی 
هیروشیما در روز       شنبه برای بزرگداشت هفتادوهفتمین سالروز نخستین 

بمباران اتمی در جهان در نشست خبری در توکیو شرکت کرد. 
-----------------------------------------------------

  روسیه: امریکا می خواهد در فضا سالح اتمی مستقر کند
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل هشدار داده که امریکا ممکن است 
از بحران امنیتی در اوکراین به عنوان بهانه ای برای اسللتقرار تسلیحات از 
جمله سالح های هسته ای در فضا اسللتفاده کند. به گزارش ایرنا به نقل از 
اسپوتنیک، آندری بلوسوف روز       شنبه در حاشیه دهمین کنفرانس بازبینی 
ان پی تی در سازمان ملل گفت: امریکا و متحدانش از اوکراین به عنوان بهانه 
جدید برای اجرای برنامه های نظامی خود نه تنها  روی زمین، دریا و هوا بلکه 
در فضا استفاده خواهند کرد. بلوسوف گفت، امتناع واشنگتن در دهه گذشته 
از بحث در مورد قانون الزام آور برای جلوگیری از آغاز رقابت تسلیحاتی در 
فضا »خود گویای اهداف این کشور است«. رقابت تسلیحاتی در فضا میان 
امریکا، روسیه و چین در سال های اخیر همواره داغ تر شده است. بر اساس 
گزارش ها، سال هاست که چین روی ماهواره ای کار می کند که می تواند با 

بازوی روباتیک یا پرتاب قالب به جسم دیگری در فضا حمله کند. 
-----------------------------------------------------

   کلمبیا رئیس جمهور چپ گرا هم به خود دید
گوسللتاوو پترو به عنوان اولیللن رئیس جمهور چپ گللرای کلمبیا در 
حضور صد     ها هزار نفر از جمله هیئت های رسمی از کشورهای مختلف، 
یک     شنبه شب در مراسللم تحلیف خود در بوگوتا سوگند یاد کرد. این 
یک نقطه عطف در تاریخ کشوری اسللت که مدت     ها شاهد جنگ بین 
نیروهای دولتی و گروه های چریکی چپ گرا بوده است. معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری اسللالمی ایران نیز به نمایندگی از دولت ایران در این 
مراسم حضور یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه ، سیاستمدار ۶2 ساله 
و شهردار پیشللین کلمبیایی، با برنامه      هایی برای اصالحات عمیق در 
کشوری که درگیر نابرابری اقتصادی و خشونت مواد مخدر است، جای 
ایوان دوکه را که بسیار نامحبوب است، به عنوان رئیس جمهور گرفت. 
به زعم آگاهان، پیروزی دشللوار پترو در انتخابات خردادماه، کلمبیا را 
که مدت      ها توسط محافظه کاران اداره      می شد، وارد بلوک چپ در حال 
گسللترش در امریکای التین کرد. کلمبیا طی سال های گذشته اهرم 
اعمال فشللار های امریکا علیه دولت »نیکوالس مادورو« در ونزوئال و 
اعمال سیاست های لیبرالی در منطقه امریکای التین بوده است. پترو در 
مراسمی در بوگوتا در آستانه تحلیف خود تأکید کرد که دولت او که باید 
از حمایت اکثریت چپ گرای کنگره برخوردار باشد، هدفش آن است که 
» آنچه را که در طول قرن      ها وجود نداشته به کلمبیا بیاورد، یعنی آرامش 
و صلح.«  پترو در تحلیف خود گفت: به خداوند سوگند یاد می کنم و به 
مردم قول می دهم که قانون اساسللی و قوانین کلمبیا را صادقانه اجرا 
کنم. پیروزی این چهره سابق شورشیان کلمبیا از این جهت برای این 
کشور اسللتثنایی بود که رأی دهندگانش به صورت تاریخی تمایلی به 
حمایت از سیاستمداران چپ گرا که اغلب متهم به تساهل در مبارزه با 

مجرمان یا هم پیمانی با چریک     ها شده اند، نداشته اند. 

جوالن خونین داعش 
علیه عزاداران حسینی در زمانه طالبان

محرم حسینی برای شیعیان افغانستان و شبه قاره، مانند سال های 
قبل خونی�ن بود، به خصوص برای ش�یعیان هزاره افغانس�تان که 
القاعده در س�ایه حکومت طالبان، آزادی عمل کم سابقه ای پیدا 
کرده است. شامگاه تاسوعا، منطقه عمدتاً شیعه و هزاره نشین غرب 
کابل شاهد یک اقدام تروریس�تی در میان عزاداران حسینی بود 
که در جریان آن دست کم هشت نفر شهید و 50تن زخمی شدند. 
بر اثر انفجار تروریستی که عصر       شنبه در منطقه »سرکاریز « غرب کابل ، 
در نزدیکی مسللجد امام محمد باقر)ع( رخ داد، دست کم هشت نفر از 
عزاداران حسینی شهید شدند. شمار زخمی های این انفجار نیز بیش از 
50 نفر بود. خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل طالبان در توئیتر نوشته 
که انفجار بر اثر مواد انفجاری کارگذاری شللده در گلدان کنار خیابان 
بوده است. شاخه خراسان داعش سللاعاتی بعد از این حمله، با انتشار 
اطالعیه ای، مسئولیت این انفجار را پذیرفت. سخنگوی پلیس طالبان 
در کابل نوشللته که »فضای برادری و اعتماد میان افغان      ها خدشه دار 
شدنی نیست. نهادهای امنیتی در تالش برای یافتن ریشه      ها و نشانی 
جنایتکاران هستند، ما آنها را براساس وظیفه دینی و ملی خود محاکمه 
و مجازات خواهیم کرد. « در حالی که سللخنگوی طالبللان نیز گفته 
که امارت اسالمی افغانسللتان این عمل بزدالنه را با شدید     ترین الفاظ 
نکوهش می نماید، انتقاد     ها از ناتوانی طالبان برای تأمین امنیت شیعیان 
افغانستان در حال افزایش اسللت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
گفته که »چنین اعمالی کار آن افراد از دشمنان دین و کشور است که 
امنیت و خرسندی ملت ما را نمی خواهند. « معاون سیاسی نخست وزیر 
طالبان نیز در دیدار علمای شللیعه وعده کرده که نیروهای امنیتی از 
هدف شوم دشللمنان در ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان جلوگیری 
کنند ولی دفتر نمایندگی سللازمان ملل در کابل )یوناما( در بیانیه ای 
انتقادی گفته اسللت »اداره حاکم )طالبان( بایللد از این گونه حمالت 
بی رویه جلوگیری کرده و تحقیقات کامل و شفاف را آغاز کنند. « ریچارد 
بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در مورد حمله 
روز جمعه گفته است که »حمله هولناک دیگر به غیرنظامیان هزاره در 
بازار شلوغ در غرب کابل، ادامه الگوی جنایاتی است که مسئولیت آن 
را داعش بر عهده گرفته است.«  محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت 
اسالمی افغانستان در واکنش به انفجارهای اخیر در غرب کابل گفته 
است که مسئولیت مستقیم این حمالت »بدون تردید « متوجه طالبان 
است. برخی منابع افغانستان نیز از محدودیت های طالبان در مراسم 
عزاداری حسینی خبر می دهند. روزنامه هشت صبح افغانستان نوشته 
که طالبان به دسته های عزاداری در کابل هشدار داده  که حق گشت زنی 
در جاده      ها را ندارند. در بلخ نیز منابع میدانی گفته اند طالبان امسال به 
شیعیان در بلخ اجازه برگزاری مراسم عاشورا در صحن روضه  سخی را 
نداده اند. طالبان همچنین به صاحبان سقاخانه      ها در شهرکابل دستور 

داده  که دروازه های این سقاخانه      ها را ببندند. 
 سرکوب عزاداری شیعیان در کشمیر، محدودیت در قطیف 

در کشللمیر، دولت هند در ادامه ممنوعیت 30 سللاله، اجللازه برگزاری 
راهپیمایی محللرم را نداد . خبرنگار خبرگزاری برنا در کشللمیر هند هم 
گزارش کرد که دولت هند اینترنت را در مرکز شهر سرینگر کشمیر برای 
جلوگیری از برگزاری مراسللم محرم قطع کرده است. ولی سایت خبری 
»اوان مصر « اعالم کرد که دهها تن از مسلمانان ساکن شهر » سرینگر « 
در کشمیر به رغم محدودیت های امنیتی اقدام به برپایی عزاداری کردند. 
منابع خبری هند از بازداشت شماری از شیعیان توسط پلیس این کشور 
خبر دادند. پلیس هند همچنین اقدام به متفرق کردن عزاداران در کشمیر 
کرد. در منطقه شیعه نشین قطیف عربستان به رغم محدودیت     هایی که 
آل سعود علیه اقامه شعائر دینی تعیین کرده اند، شیعیان ، در خیابان ها، 
دسته     ها و موکب های عزاداری برپا کردند. این مراسم در شماری از مناطق 

عربستان از جمله تاروت، الربیعیه، الشریعه و صفوی برگزار شد. 

چین حمله به تایوان را شبیه سازی کرد
س�فر رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان، به سال    ها رفتار 
محتاطانه چین در خارج نزدیک خود پایان داده اس�ت. فقط یک 
روز بع�د از بزرگ ترین مانورهای تاریخ چین بعد از س�فر نانس�ی 
پلوس�ی، وزارت دفاع چین، از برگزاری رزمایش نظامی جدیدی 
خبر داده که از دیروز در دریا و حریم هوای�ی اطراف تایوان کلید 
خورده اس�ت. وزارت دفاع تایوان همچنین گفته که کش�تی     ها و 
جنگنده های چینی در جریان تمرین حمله شبیه سازی شده خود، 
چندین بار از خط مرزی غیررس�می میان دو ط�رف عبور کردند. 
ارتش چین یک روز پس از پایان برنامه ریزی شده بزرگ ترین مانورهای 
تاریخ خود در اعتراض به سفر هفته قبل نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا یک رزمایش نظامی جدیللد دریایی و حریم هوایی 
را دراطراف تایوان  شللروع کرد. قرار بود که این بزرگ ترین مانورهای 
نظامی چین به مدت چهار برگزار و روز یک    شنبه تمام شود ولی مقامات 
چین نه تنها رسللماً پایان این مانور    ها را اعالم نکرده اند، بلکه از شروع 
یک مانور جدید خبر می دهند. فرماندهی ارتش شرق چین گفته که 
تمرینات مشترکی را با تمرکز بر عملیات ضد زیردریایی و حمله دریایی 
انجام خواهد داد ، تمرین هایی که نگرانی برخی از تحلیلگران امنیتی 
و دیپلمات    ها را از ادامه فشار پکن بر قدرت دفاع تایوان تأیید می کند. 
طول این رزمایش و مکان دقیق این تمرین    ها به درسللتی مشللخص 
نیست. قبل از شروع این رزمایش جدید، در حدود 10 کشتی جنگی 
هم روز یک    شنبه در فاصله نزدیک در اطراف خط میانی غیررسمی تنگه 
تایوان مانور دادند. همچنین وزارت دفاع تایوان گفته که کشللتی های 
نظامللی، هواپیما    ها و پهپادهللای چینی، حمالتی را به سللوی جزیره 
و نیروی دریایی آن شبیه سللازی کرده اند، اقداماتللی تهاجمی که در 
مناسبات تایوان با چین بی سابقه بوده است. با ادامه رزمایش های چین، 
ارتش تایوان نیز دیروز اعالم کرد در واکنش به رزمایش های گسترده 

چین، دفاع در برابر حمله دشمن را تمرین می کند. 
در سللطح دیپلماتیک نیللز چین مذاکرات رسللمی با امریکا، شللامل 
فرماندهی در سطح عملیاتی، هماهنگی سیاست دفاعی و رایزنی های 
نظامی دریایی را لغو کرد. به گفته دیپلمات     ها و تحلیلگران امنیتی، اقدام 
چین در قطع برخی خطوط ارتباطی با ارتش امریکا که چیزی شبیه به 
خط تلفن قرمز امریکا و شوروی در دوران جنگ سرد است، خطر تشدید 
تصادفی تنش     ها بر فراز تایوان در یک دوران بحرانی را افزایش می دهد. 
مقامات پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید این اقدام را محکوم کردند 
و آن را یک واکنللش بیش از حد غیر مسللئوالنه توصیف کرده اند ولی 
وو کین، سللخنگوی وزارت دفاع چین دیروز گفت: »وضعیت متشنج 
کنونی در تنگه تایوان کاماًل توسط امریکا و براساس ابتکارعمل خودش 
تحریک و ایجاد شده است. به همین خاطر امریکا باید مسئولیت کامل 
پیامدهای جدی این امر را بپذیرد.« وزارت دفاع چین همچنین از امریکا 
خواسته که توهم کنترل پکن از طریق تایوان را کنار بگذارد. در مقابل، 
منابع رسانه ای در امریکا از برنامه این کشور برای شرکت در رزمایش 
نظامی هند در نزدیکی مرز مورد مناقشه با چین خبر دادند. دولت بایدن 
همچنین در هراس از نفوذ چین در پی برگزاری اجالس کشللورهای 
جزیره ای اقیانوس آرام در ماه آینده میالدی )سللپتامبر( است. وندی 
شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا گفته که رهبران این کشور    ها در 
اواخر ماه سپتامبر برای یک جلسه و شام به واشنگتن دعوت خواهند 
شد و این نشسللت فرصتی تاریخی برای امریکا و کشورهای جزیره ای 

اقیانوس آرام برای گفت وگو خواهد بود. 

آتش بس  این باردر 3روز
مقاومت غزه رکورد زمانی برقراری »موازنه وحشت«  مقابل رژیم صهیونیستی را شکست

محمودحکيمی

  گزارش  یک پنجمی�ن جنگ 
غ�زه در کمت�ر از 
س�ه روز با تن دادن رژیم صهیونیستی به یک 
آتش بس هرچند شکننده تمام ش�د تا رکورد 
کوتاه�ی جنگ      ه�ا بی�ن اس�رائیل ب�ا باریکه 
362کیلومتر مربعی تحت محاصره غزه، یک بار 
دیگر شکس�ته ش�ود. آخرین جنگ مقاومت 
فلسطینی با اس�رائیل که در مه 2021 درگرفته 
ب�ود، 11 روز ط�ول کش�ید. در ای�ن جن�گ 
حدود4ه�زار و 400راک�ت و موش�ک از غزه به 
سرزمین های اش�غالی پرتاب ش�د. حاال ظرف 
کمتر از سه روز ، فلسطینیان با بیش از 700 راکت 
و موشک 57شهر در س�رزمین های اشغالی از 
جمله تل آویو را هدف قرار دادند. نتیجه این شد 
که حمله ای را که ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 
کرده بود یک هفته ادامه خواهد یافت، ظرف سه 

روز مجبور به پایان دادن به آن شد. 

 روز 5 اوت 2022 رژیم صهیونیستی در مجموعه 
حمالتی که خللود آن را غافلگیر کننللده خوانده، 
زیرساخت های مقاومت فلسطینی را در غزه هدف 
قرار داد و تیسللیر جباری، از رهبران جهاد اسالمی 
فلسطین را ترور کرد. پاسخ جهاد اسالمی فلسطین به 
این اقدام تروریستی، منجر به جنگ سه روزه ای بین 
مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیستی شد که البته 
حوالی ساعت 11:30 یک      شنبه شب به آتش بسی 
شکننده منجر شللد. ارتش رژیم صهیونیستی در 
نخستین روز حمله پیش بینی کرده بود که حمله 
به غزه تا یک هفته طول بکشللد، ولی یائیر الپید، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یک      شنبه مدعی 
شد که اهداف نظامی تعیین شده محقق شده اند و 
نیازی به ادامه عملیات نیسللت. سه روز نبرد میان 
رژیم صهیونیستی که در بین جنگ های درگرفته 
بین دو طرف از سال 200۶ تاکنون بی سابقه است، 

جهاد اسالمی با بیش از ۶00موشللک و راکت 58 
شهر سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو، عسقالن، 
نیفوت، بئرالسبع و سدیروت را مورد حمله قرار داد. 
برخی منابع تعداد موشک های پرتاب شده را بیش از 
700 موشک اعالم کرده اند. یک      شنبه شب ساعتی 
قبل از آتش بسللی که مصر برای آن وساطت کرد، 
شبکه 12 رژیم صهیونیستی برای اولین بار تأیید کرد 
که در حمالت موشکی نیروهای مقاومت ، فرودگاه 
بن گوریون تل آویو نیز با دو فروند موشک هدف قرار 
گرفته که هر دو رهگیری شده اند. با این حال، منابع 
غیر رسمی گفته اند که چهار موشک از غزه به سمت 
فرودگاه بن گوریون تل آویو در 70 کیلومتری غزه 
شلیک شده و در اطراف تل آویو هم دست کم صدای 
10 انفجار به گوش رسللیده است. برخی منابع هم 
می گویند که در طول حمللالت، فعالیت فرودگاه 
بن گوریون تل آویو به حالت تعلیق درآمده اسللت. 
اسرائیلی      ها از شللمار تلفات صهیونیست      ها خبری 
اعالم نکرده اند ولی روز یک      شنبه اعالم شد که زمان 
آغاز جنگ، 4۶ شهرک نشین صهیونیست زخمی 
شده به این بیمارستان منتقل شده اند. برخی منابع 
نظامی اسرائیلی نیز کشته شدن چند صهیونیست 

را تأیید کرده اند. 
در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز به طور گسترده 
به زیرساخت      ها و غیرنظامیان در غزه حمله کرد. 
بر اسللاس آخرین آماری که دیروز منتشللر شد، 
شمار شللهدای حمله سلله روز به غزه به 43 نفر 
افزایش یافت که از این 43 نفللر، 15نفر کودکان 
فلسللطینی اند. 311 نفر از سللاکنان غزه مجروح 
شده اند. گستردگی حمالت تل آویو به غیرنظامیان 
به حد بود که تور ونزلند، گزارشللگر ویژه سازمان 
ملل در سرزمین های فلسطینی گفت که کشتار 
عمدی فلسللطینیان »اکنون به مرحله شللرم آور 
رسیده اسللت.« وزارت مسکن فلسللطین در نوار 
غزه در بیانیه ای اعالم کرد که طی سه روز حمالت 

جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه، به هزار و 74۶ 
واحد مسکونی خسارت وارد شده است. همچنین 
در دومین روز جنگ غزه، منابع نظامی در اسرائیل 
مدعی شدند که در حمله ای تمام فرماندهان نظامی 
میدانی غزه را کشته اند ولی ناصر ابوشریف، نماینده 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین یک      شنبه شب با 
دروغ خواندن ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر 
به شهادت رسللاندن تمام فرماندهان میدانی این 
جنبش تصریح کرد: »اگر ادعای تل آویو درست بود، 
ما شاهد این حجم از شلیک موشک های مقاومت 
به سوی شهرک نشین های صهیونیستی نبودیم. با 
این حال، منابع فلسطینی ترور و شهادت »تیسیر 
الجعبللری« فرمانده منطقه شللمالی »تیپ های 
قدس « شاخه نظامی جهاد اسللالمی بر اثر حمله 
جنگنده های رژیم صهیونیسللتی به مرکز غزه و 
همچنین »خالد منصور « فرمانده منطقه السرایا، در 
شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را تأیید کرده اند. 

  نصراهلل: تاب موشک      ها را نداشتند
توافللق آتش بس میللان جنبش جهاد اسللالمی 
فلسللطین و رژیم صهیونیسللتی بامداد دو      شنبه 
با میانجیگللری مصر و برخی دیگر از کشللورهای 
عربی اجرایی شللد. خبرگزاری فرانسلله گزارش 
کرد پس از اجللرای آتش بس، اسللرائیل بار دیگر 
به غزه حمله کرد و جهاد اسللالمی هم در جواب 
سدیروت را موشک باران کرد. زیاد النخاله، دبیرکل 
جهاد اسللالمی آغاز آتش بس را تأیید کرد و گفت 
اسللرائیل به دنبال آتش بس بود و اگر به شروط ما 
پایبند نباشللد جنگ دوباره از سر گرفته می شود. 
زیاد النخاله در نشست خبری خود در تهران گفت 
که 58 شهرک صهیونیسللتی به طور همزمان در 
تیررس موشللک های گردان های سللرایا القدس 
قرار داشتند و موشک      هایی در اختیار داشتیم که 
می توانستند تمام شللهرک های صهیونیستی را 
هدف قرار دهند. النخاله افزود: نیروهای اشغالگر 

نتوانستند یک متر هم در غزه پیشروی کنند اما ما 
توانستیم موازنه وحشت را تثبیت کنیم. وی با اشاره 
به اینکه اشغالگران نمی توانند هیچ شرط و شروطی 
برای ما تعیین کنند، گفت: رژیم صهیونیسللتی 
برای آزادی شیخ بسام السللعدی و خلیل العواده 
تحت فشللار مقاومت قرار داشللت. مقاومت امروز 
معادالت مختلفی را به دشللمن تحمیل می کند. 
وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی بود که 
به دنبال آتش بس بود تأکید کرد، ما آزادی »شیخ 
بسام السعدی « و »خلیل العواده« را شرط آتش بس 
کردیم. این پیروزی را به همه مردمی که در کنار 
مردم فلسطین ایستاده اند تقدیم می کنیم. دبیرکل 
جهاد اسالمی در ادامه افزود: تأکید می کنم که اگر 
دشمن به شروط ما پایبند نباشد آتش بس را باطل 
می دانیم و جنگ دوباره از سللر گرفته می شللود. 
محمد الهندی، رئیس اداره سیاسی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین هم گفت که طبق توافق مصر به 
تالش برای آزادی دو اسیر این جنبش به نام های 
بسام السللعدی و خلیل عواده پایبند است. سید 
حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز ضمن 
تمجید از پایللداری و مقاومت مردم فلسللطین، 
گفت که تل آویو، آتش بس خواست زیرا دیگر تاب 
موشک های بیشتر مقاومت را نداشت. نصراهلل که 
یک      شنبه شب در مراسم عاشورای حسینی صحبت 
می کرد، افزود: »]رفتار[ تل آویللو امروز عیان بود؛ 
تل آویو آتش بس می خواهد زیللرا دیگر نمی تواند 
موشللک های بیشللتری را تحمل کند.« نصراهلل 
ضمن تمجید از پایللداری مردم غزه و شللجاعت 
فلسطینیان در پاسخ به رژیم صهیونیستی، گفت: 
»اگر عملیات های ترور بدون پاسخ باقی می ماند، 
اسللرائیل ترور       ها را ادامه می داد. «  دبیرکل ابتکار 
ملی فلسطین » مصطفی البرغوثی « با بیان اینکه 
دشللمن صهیونیسللتی در تجاوزات اخیر خود به 
نوار غزه نتوانسللت به پیروزی نظامی دست یابد 
و بر جنایت بزرگ هدف قللرار دادن غیرنظامیان 
فلسطینی سللرپوش بگذارد، گفت: » پیروز واقعی 

این نبرد، مردم فلسطین بودند.«
 هاآرتص: این کابوس مستمر است

خبرگزاری شللهاب فلسللطین دیللروز تصاویری 
منتشر کرد که در آن جمع زیادی از مردم غزه دیده 
می شوند که با در دسللت داشتن پرچم فلسطین، 
اجرای آتش بس تحمیلی به رژیم صهیونیستی را 
جشن گرفتند. روزنامه هاآرتص نوشت: عملیات 
نظامی اخیر در غزه شکست سختی برای سیاست 
رژیم صهیونیستی در نوار غزه است. این عملیات 
نظامللی زندگی روزانلله اسللرائیلی       ها را تعطیل و 
زندگی فلسللطینی       ها در غزه را به کابوس مستمر 
تبدیل می کند. روزنامه لبنانی البنا از این موفقیت 
گروه های مقاومت با عنوان » ثبت پیروزی تاریخی 
جهاد و شکسللت کامل طرح جنگ اسرائیل « یاد 
کرد و نوشت: » موشللک های جهاد و گردان های 
قدس که عمق سرزمین های اشغالی را هدف قرار 
داده و موجب قطع تردد در فللرودگاه بن گوریون 
و رعب و وحشللت سللاکنان تل آویو و وادار کردن 
آنها به رفتن به پناهگاه      ها شللده و شهرک نشینان 
صهیونیست را وادار به تخلیه خانه      ها و فرار کرده، 
یادآور اتوبوس های سبزی بود که پس از شکست 
گروه های مسلح صهیونیست در جنگ سوریه آنها 
را دست خالی و شکست خورده به پایگاه های شان 

برمی گرداند.«

»وین« رو به جلو با احتیاط
پنج روز پ�س از ش�روع مجدد مذاک�رات در 
وی�ن، دیپلمات های ایران�ی و طرف های دیگر 
در وین، پیش�رفت های ج�دی در مذاکرات را 
تأیید می کنند ولی تجربه مذاکرات قبلی آنها را 
از خوش بینی بیش از حد به نتیجه احتمالی باز 
می دارد.  دیپلمات ها دیشب وین را ترک کردند. 
به نظر می رسدنیاز به مشورت با پایتخت ها باشد.

طرف های زیللادی در وین از پیشللرفت مذاکرات 
در وین خبللر می دهند که فضللای گفت وگو     ها را 
طی دو روز گذشللته در حللد قابل توجهی تحت 
تأثیر قرار داده است. میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در مذاکرات احیای برجام دیروز در توئیتی 
نوشت: » بار دیگر با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در 
گفت وگوهای وین در مورد برجام مالقات کردم. به 

نظر می رسد در حال پیشرفت هستیم.«  
»انریکه مورا« معاون کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا هم عصر یک     شنبه به ایرنا گفت که در 
چهار روز گذشته پیشرفت      هایی داشته است. وی 
در پاسخ به ایرنا مبنی بر اینکه آیا امریکایی      ها آماده 
رفع تحریم      ها هستند، گفت: »این شرط توافق است 
که آنها تحریم      ها را رفع کنند و ایرانی      ها به تعهدات 
هسللته ای خود عمل  کنند. این توافقی است که 
ما در حال مذاکره درباره آن هسللتیم. «این مقام 
اروپایی البته درباره اختالفللات باقی مانده، گفته 
که» نمی توانم وارد جزئیات شوم«، موضوعی که 
باقی ماندن نقاط و نکات اختالفی را تأیید می کند. 
همزمان، روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال نیز 
از قول جوزف بورل، مذاکره کننده ارشللد اتحادیه 
اروپا نوشت که مذاکرات ایران و امریکا برای احیای 
توافق هسللته ای 2015 نزدیک به اتمام اسللت، 
موضوعی که هرچند از سللوی مقام هللای ایرانی 
به طور رسمی تأیید نشللده، ولی برخی مقام های 
وزارت خارجه از مجاری غیررسللمی آن را تأیید 

می کنند. یک منبع مطلع در وزارت خارجه عصر 
دیروز گفت که پیش نویس نهایی توافق بازگشت 
به برجام »تقریباً کامل« شللده است و طرفین در 
حال چانه زدن های آخللر برای گرفتن امتیازهای 
بیشتر از یکدیگر هستند. این منبع در حالی گفته 
که پیش بینی می کند نمایندگان تمام کشورهای 
اروپایی هم به جمع مذاکره کنندگان در وین ملحق 
شوند که یک مقام دیگر وزارت امور خارجه ادعای 
وال استریت ژورنال مبنی بر احتمال آماده شدن 
متن نهایی توافق را رد کرده و گفته که با توجه به 
ادامه بحث      ها درباره چند موضوع مهم باقی مانده، 
هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از نهایی شللدن 

متن سخن بگوییم. 
  2 مسئله مورد تأکید ایران

اینکه اختالفات باقی مانده بر سر چه موضوعاتی 
است، مقام     ها به طور رسمی چیزی اعالم نکرده اند 

ولی گفته می شود که مسللائل پادمانی بین ایران 
و آژانس و همچنیللن تضمین هایی کلله ایران از 
امریکا می خواهد مبنی بر اینکلله مجدداً از برجام 
خارج نخواهد شد، موارد اختالفی هستند. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران روز       شنبه گفت 
برای رسللیدن به توافق الزم اسللت که امریکا به 
»پیشنهادات « ایران »واکنش واقع بینانه« نشان 
دهللد. امیرعبداللهیان که با همتللای چینی اش 
صحبت می کرد تأکید کرد که ایران به شکل فعاالنه 

در تالش است به یک »توافق پایدار « دست یابد. 
یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده که خواست 
نامش فاش نشود دیروز به »جوان« گفت دو مسئله 
جدی باقی مانده در مذاکرات که مورد تأکید ایران 
است »مؤثر و پایدار بودن رفع تحریم      ها به نحوی 
تضمین شده« و همچنین »باقی نماندن اهرم فشار 
بر ایران « است. او گفت:» حل و فصل این مسئله 

و از میان برداشللتن موضوعی که ممکن است در 
آینده به عنوان اهرم فشللار علیه ملت ایران مورد 
سوء استفاده قرار گیرد، از اهمیت اساسی برخوردار 
است. « وی افزود:  »تعیین تکلیف نشدن ادعاهای 
پادمانی علیه برنامه هسته ای ایران، از یک سو راه را 
برای سوءاستفاده در آینده باز کرده و از سوی دیگر 
بدعتی ایجاد می کند که به آژانس اجازه می دهد 
هر از چندگاهی به بهانه ادعاهای طرف های ثالث 
از جمله رژیم صهیونیستی، سللؤاالت و ادعاهای 
تازه ای علیه ایران باز کند. « تحت چنین شرایطی، 
ارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال گزارش 
کرده که تفاوت قائل شدن بین نهایی شدن متن و 
به نتیجه رسیدن توافق بسیار مهم است. به گفته 
او، متن همانطور که انریکه مورا، هماهنگ کننده 
مذاکللرات احیای برجام گفللت، نزدیک به نهایی 
شدن اسللت و ممکن اسللت تا چند ساعت آینده 
نهایی شود، اما نهایی شدن توافق به مسائل پادمانی 

بستگی دارد. 
  چین و روسیه مانع نیستند 

طی دو روز گذشته همزمان با تقویت گمانه زنی     ها 
درباره توافق احتمالی، بحث هایی درباره مالحظات 
روسللیه و چین درباره پیش نویس پیشللنهادی 
اتحادیه اروپایی مطرح شد که میخائیل اولیانوف، 
سفیر روسیه در مذاکرات آن را رد کرد. اولیانوف، 
رد پیشللنهاد اتحادیه اروپا توسط پکن و مسکو را 
نادرست خوانده و گفته است پیش نویس احیای 
برجام به طور جمعی توسط همه شرکت کنندگان 
در مذاکرات وین از جمله روسللیه و چین تنظیم 
شده اسللت. اولیانوف پیش از این هم در توئیتی 
دیگر نوشته بود »هیچ موضوع الینحلی در دستور 
کار مذاکرات وین نیسللت و به رغم چند اختالف 
باقی مانده، مذاکره کنندگان این فرصت را دارند تا 

وظایف خود را با موفقیت انجام دهند.«
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