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 برگزاری مراسم شب عاشورای
 حسینی)ع( با حضور رهبری

مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه السالم در حسینیه 
 امام خمینی)ره( با حضور رهبر انقالب اس��المی برگزار ش��د.
به گزارش تجارت، در این مراس��م، حجت االسالم والمسلمین 
صدیقی یاد خدا را مایه طمأنینه و آرامش قلب مؤمن دانست و 
گفت: بارزترین مصداق نفس مطمئنه که در قرآن کریم از آن یاد 
 شده است، وجود مقدس حضرت سیدالشهداء علیه السالم است.

همچنین در این مراسم، آقای میثم مطیعی نیز به مقتل خوانی 
و مرثیه سرایی پرداخت.

احضار کاردار آلمان به وزارت امور خارجه
در پ��ی اق��دام تحریک آمیز تعداد قلیلی از معاندین در اهانت به 
کالم اهلل مجید و مقدسات اسالمی در شهر هامبورگ، کاردار 
سفارت آلمان در غیاب سفیر این کشور، توسط رییس اداره اول 
غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار ش��د. رئیس اداره اول 
غ��رب اروپ��ا، ضمن محکوم کردن اهانت صورت گرفته در ایام 
تاسوعای حسینی، آن را مصداق بارز نفرت پراکنی، خشونت و 
افراطی گری دانس��ت. رئیس اداره اول غرب اروپا خاطرنش��ان 
کرد: جمهوری اس��المی ایران در این خصوص دولت آلمان را 
مس��ئول می داند و خواس��تار برخورد قاطع با عوامل این اقدام 

موهن است.

 مشاور اسد: تجاوز به فلسطین
 تجاوز به سوریه است

مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهوری سوریه در سخنانی 
تاکید کرد که موضع س��وریه در قبال مس��ئله فلس��طین قاطع و 
ثابت است. بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد، 
رئیس جمهوری س��وریه در مصاحبه با پایگاه خبری العهد در 
واکنش به تحوالت اخیر فلس��طین اظهار کرد: این تجاوز چه 
به س��وریه و فلس��طین ش��ود و چه به لبنان، عراق یا هر کش��ور 
عربی دیگر، سوریه آن را تجاوز به خود می داند؛ چراکه دمشق 
معتقد است که همه یک امت واحد بوده و از تاریخ و سرنوشت 
مش��ترکی برخوردار هس��تند. وی افزود: تنها با همبس��تگی و 
همکاری میان شهروندان عرب در کشورهای عربی، این امت 
از جایگاه خاصی برخوردار خواهد شد. بثینه شعبان تاکید کرد: 
معادالتی که بش��ار اس��د رهبری می کند برای ما کامال روش��ن 
است و این معادالت می گویند؛ کسی که سوریه و فلسطین را 
تضعیف می کند، درواقع خودش را تضعیف می کند. این واقعیت 
تاریخی اس��ت و فهم آن س��اده و آس��ان است، اما من نمی دانم 
چگونه می توان برخی را فریب داد تا احساس کنند که آنها مورد 
اعتماد دشمنان هستند و به جای منافع کشورشان در راستای 

اهداف دشمن قدم بردارند؟

رعایت تقوا در قوه قضائیه ضروری است
رئیس قوه قضائیه گفت: رعایت تقوا در قوه قضائیه و از جانب 
مسووالن و کارکنان قضایی مقوله ای ضروری و حیاتی است. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین 
»غالمحس��ین محس��نی اژه ای« ط��ی پیام��ی روز حفاظ��ت 
اطالعات قوه قضائیه را گرامی داش��ت. در متن این پیام آمده 
است: نقش قوه قضائیه در تحقق عدالت و صیانت از سالمت 
کل نظام، نقش��ی بی بدیل اس��ت؛ با عنایت به این مهم و توجه 
به اثرگذاری برجس��ته قاضی و مس��وول قضایی عادل، کارآمد 
و پرهیزگار در عدالت گس��تری، جایگاه حس��اس و خطیر مرکز 
حفاظت اطالعات قوه قضائیه در حراست و محافظت از سالمت 
قضات و کارکنان دستگاه قضایی و پیشگیری از آلودگی، نفوذ 
و انحراف مجموعه، بیشتر نمود می یابد. در این پیام تاکید شده 
است: بر این اساس، دستگاه حافظ و صیانت کننده از قضات نیز 
باید به مراتب از تقوا و َورع بیشتری محظوظ و بهره مند باشد؛ بر 
همین مبناست که اتخاذ رویکرد و نگاه ویژه به مرکز حفاظت 

اطالعات قوه قضائیه، امری واجب و الزامی است. 

 گوترش: خطر تقابل اتمی
 پس از چندین دهه بازگشته است

دبیرکل س��ازمان ملل روز گذش��ته با بیان اینکه خطر رویارویی 
هس��ته ای پس از دهه ها بازگش��ته، از کشورهای دارای سالح 
اتمی خواست متعهد به عدم استفاده اولیه از این تسلیحات باشند. 
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سوالی از سوی 
خبرنگاران درباره حمله به نیروگاه اتمی زاپروژیا در اوکراین که 
بزرگترین نیروگاه برق اتمی در اروپا به ش��مار 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 هفتاد و هفتمین سالروز نخستین بمباران 
اتمی در جهان در نشست خبری در توکیو شرکت کرد. دبیرکل 
س��ازمان ملل همچنین از دولت ژاپن خواس��ت تا تامین مالی 
پروژه هایی را که با زغال سنگ کار می کنند به عنوان بخشی از 
تعهدات این کشور در مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای چه به 

صورت خصوصی و چه به صورت عمومی متوقف کند.

 سرکوب عزاداری شیعیان
 در کشمیر توسط پلیس هند

منابع خبری از سرکوب عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم 
در کش��میر هند و بازداش��ت ش��ماری از آنها توس��ط پلیس این 
کشور خبر دادند. سایت خبری "أوان مصر" اعالم کرد که ده ها 
تن از مس��لمانان س��اکن شهر "س��رینگر" در کشمیر علی رغم 
محدودیت ه��ای امنیتی اقدام ب��ه برپایی عزاداری کردند. این 
رس��انه اع��الم کرد ک��ه پلیس هند ده ها تن از ع��زاداران را در 
کشمیر بازداشت کرد. طبق این گزارش، پلیس هند همچنین 
اقدام به متفرق کردن عزاداران در کش��میر کرد. دولت هند از 
س��ال ۱۹۸۹ برگزاری عزاداری ماه محرم در کش��میر را ممنوع 

کرده است.

سياسي

گروه سياس�ی: اگرچه تا نهایی ش�دن متن توافق همچنان راه 
بسيار است اما طبق گفته ی برخی از دیپلمات های حاضر در 
وین ظاهرا اختالف نظرها به حداقل رسيده و اميد رونمایی از 
یك پيش نویس از متن توافق برای همه طرف ها باال گرفته است. 
در همين خصوص نماینده روسيه در سازمان های بين المللی 
از دیدار با هماهنگ كننده مذاكرات رفع تحریم ها خبر داد و 
افزود »به نظر می رسد در حال پيشرفت هستيم«. »ميخائيل 
اوليانوف« نماینده روسيه در سازمان های بين المللی مستقر 
در وی�ن در تویيت�ی از دی�دار ب�ا »انریکه م�ورا« رئيس هيأت 
مذاكره كنن�ده اتحادی�ه اروپ�ا كه مذاكرات رف�ع تحریم ها را 
هماهنگ می كند، خبر داد. وی در این خصوص نوش�ت: روز 
یك شنبه بار دیگر با انریکه مورا هماهنگ كننده اتحادیه اروپا 
در گفت وگوهای وین درباره برجام دیدار كردم. به نظر می رسد 

در حال پيشرفت هستيم. بيایيد اميدوار باشيم.
این دیپلمات روس بامداد یکش��نبه )هفتم اوت( هم در پاس��خ 
به س��وال یکی از کاربران در ش��بکه اجتماعی توئیتر مبنی بر 
اینکه آیا روس��یه و چین پیش نویس اتحادیه اروپا برای توافق 
وین را رد کرده اند، تاکید داشت: »البته که این درست نیست«. 
وی در ادام��ه توضی��ح داد: »زی��را پیش نویس تصمیم در مورد 
احیای برجام به طور جمعی توس��ط همه ش��رکت کنندگان در 
گفت وگوه��ای وی��ن از جمله روس��یه و چین م��ورد بحث قرار 
گرفته است. اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات، 
اخی��راً فق��ط چن��د اصالحیه مفید ارائه کرده اس��ت که ما کاماًل 
از آن حمای��ت می کنی��م«. اولیان��وف پیش از این نیز گفته بود: 
»مطمئنا هیچ موضوع الینحلی در دستور کار قرار ندارد. علیرغم 
چن��د اختالف باقی مانده، همه مذاکره کنندگان فرصت دارند تا 

وظایف خود را با موفقیت انجام دهند«.

امیرعبداللهیان: ایران برای رسیدن به یک توافق  � 
قوی و پایدار جدی است

وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفتگو با دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد گفت: ما برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار جدی 
هس��تیم. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کش��ورمان و آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص برخی تحوالت 
منطق��ه ای و بی��ن المللی از جمله تح��والت غزه و مذاکره رفع 
تحریم ها گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان 
در این گفتگوی تلفنی در پاسخ به تاکید گوترش مبنی بر ضرورت 
توافق هسته ای، با اشاره به نشست ساالنه )معاهده منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای( NPT در نیویورک و حضور فعال تیم 

اعزام��ی ای��ران، گفت: فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت 
کاربرد سالح هسته ای برهمگان حجت و روشن است.

امیرعبداللهیان افزود: س��الح هس��ته ای در دکترین جمهوری 
اسالمی ایران جایگاهی ندارد و مغایر با سیاست ها و اعتقادات 
م��ا اس��ت. وزی��ر امور خارج��ه اضافه کرد: ام��روز جهان از نظر 
صلح و امنیت بین المللی در ش��رایط حس��اس و ش��کننده ای 
قرار دارد. معاهده منع گس��ترش س��الح های هسته ای حاصل 
یک توازن اس��ت و همواره نیز بر جنبه های مختلف این توازن 
تاکید ش��ده اس��ت، اما برخی از کش��ورها به طور گزینشی با آن 

برخورد می کنند.
امیرعبداللهیان افزود: ما معتقدیم که جنبه های اجرا نشده این 
معاه��ده بای��د مورد توجه جدی قرار گیرد، از جمله خلع س��الح 
هس��ته ای و ایجاد منطقه عاری از س��الح های هس��ته ای در 
خاورمیانه. جمهوری اسالمی ایران به عنوان مبتکر ایده ایجاد 
منطقه عاری از سالح های هسته ای در خاورمیانه، آمادگی خود 

را برای تداوم همکاری سازنده در این مسیر اعالم می دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها 
گفت: ما برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار جدی هستیم. 
اکن��ون نی��ز مذاک��رات در مس��یر خود در وین ب��ا جدیت دنبال 
می ش��ود، البت��ه نتیج��ه این موضوع بس��تگی دارد به اینکه آیا 

آمری��کا می خواه��د توافقی صورت بگیرد؟ آیا آمریکا انعطاف و 
واق��ع بین��ی الزم را در عم��ل از خود نش��ان خواهد داد؟ ما اراده 
جدی و واقعی برای رس��یدن به توافق قوی و پایدار را داریم و 

آن را نشان داده ایم.
امیرعبداللهی��ان گف��ت: همکاری جمهوری اس��المی ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی استمرار دارد. اما معتقدیم آژانس 
باید با فاصله گرفتن از موضوعات انحرافی و غیرسازنده سیاسی 
و از مسیر فنی موضوعات باقیمانده پادمانی را به طور کامل حل 
و فصل نماید. گوترش نیز گفت: ما خواستار تالش برای بسته 
شدن پرونده هسته ای ایران هستیم و به طرف های اروپایی و 

آمریکا نیز تاکید کرده ایم.

پیشرفت در مذاکرات وین منوط به رفع تحریم های  � 
برجامی و پس از برجامی 

کش��ورمان پیش��ین  دیپلم��ات  ی��ک   همچنی��ن 
 گفت: وضعیت ما درباره چگونگی عمل درباره مذاکرات روشن 
است. ما دنبال آن هستیم تحریم های ظالمانه رفع شود و تا وقتی 
این اراده در دولت بایدن به وجود نیاید که تحریم های برجامی 
و پس از برجامی را رفع کند، به طور طبیعی شاهد پیشرفت در 
روند مذاکرات نخواهیم بود چون ایران حاضر نیس��ت تعهد را 

در مقابل بی تعهدی طرف مقابل بپذیرد. محسن پاک آیین با 
اش��اره به فضاس��ازی غرب و آمریکا در بحث برجام و فش��ار به 
ایران برای اتخاذ تصمیم گفت: در حال حاضر ش��اهد هس��تیم 
تمرکز آمریکا روی مباحث هس��ته ای ایران کم ش��ده از این رو 
ب��ا توج��ه ب��ه عدم رفع تحریم ها م��ا می توانیم در حوزه تقویت 

فعالیت های صلح آمیز اقداماتی را انجام دهیم.
وی اف��زود: م��ا ضم��ن اینکه مذاکرات را ادام��ه می دهیم باید 
همزمان پیش��رفت های جدیدی را در حوزه صلح آمیز هس��ته 
ای داش��ته باش��یم؛ مثال در حوزه ایجاد نیروگاه های هس��ته ای 
جدی��د، در ح��وزه تولی��د رادیو دارو و نیز  کش��اورزی می توانیم 
اقداماتی قابل توجه را انجام دهیم معتقدم نباید محدودیت ها 
در این حوزه را بپذیریم. این کارشناس مسایل بین الملل با بیان 
اینکه اگر آمریکا در روند مذاکرات برجامی حاضر به لغو تحریم 
ش��د، آن وقت ما هم محدودیت ها در صنعت هس��ته ای را باید 
بپذیریم در غیر این صورت اراده ما باید تمرکز بر پیشرفت هر 
چه بیشتر در حوزه هسته ای به ویژه در حوزه تحقیقاتی باشد، 
گفت: نباید روند مذاکرات برجامی موجب کند ش��دن پیش��رفت 
های هسته ای ایران شود. ما باید هر چه می توانیم توان خود 

در این حوزه را گسترش دهیم.

هن���وز در مرحل���ه ای قرار نداریم که از نهایی ش���دن  � 
متن توافق سخن بگوییم

از طرف��ی ی��ک مق��ام وزارت امور خارج��ه در واکنش به ادعای 
نش��ریه وال اس��تریت ژورنال مبنی بر احتمال آماده ش��دن متن 
نهایی توافق در وین گفت: هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از 
نهایی ش��دن متن س��خن بگوییم. یک مقام وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد ادعای نشریه وال استریت 
ژورنال مبنی بر احتمال آماده ش��دن متن نهایی توافق در وین 
ظرف چند ساعت آینده، گفت: با توجه به ادامه بحث ها درباره 
چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم که 

از نهایی شدن متن سخن بگوییم.
 ای��ن مق��ام وزارت ام��ور خارج��ه افزود: هیئ��ت مذاکره کننده 
 جمه��وری اس��المی ای��ران نظرات س��ازنده خ��ود را با هدف 
پیش��برد مذاک��رات ب��ه طرف مقابل ارائه کرده اس��ت و نتیجه 
گفتگوه��ا ب��ه اراده ط��رف مقاب��ل ب��رای اتخ��اذ تصمیمات 
 سیاس��ی الزم بس��تگی دارد. همچن��ان معتقدی��م در صورتی

 که تصمیمات مناس��ب طرف مقابل اتخاذ ش��ود، می توان به 
س��رعت مذاک��رات را جمع بن��دی کرد، اما هن��وز در این مرحله 

قرار نداریم.

اولیانوف:بهنظرمیرسدمذاکراتدرحالپیشرفتاست

لحظه شماری برای احیای برجام

اخبار كوتاه

 گروه سیاسی: وزارت دفاع چین روز گذشته از لغو مذاکرات نظامی با 
واشنگتن در اعتراض به سفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان دفاع کرد و هشدار داد، واشنگتن باید مسئولیت "پیامدهای 
جدی" را بپذیرد. سفر اخیر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان خشم چین را که این جزیره را بخشی از قلمرو خود 
می داند، برانگیخت. چین نیز با پرتاب های آزمایشی موشک های 
بالستیک بر فراز تایپه برای نخستین بار و همچنین لغو برخی خطوط 

مذاکره با واشنگتن به این سفر واکنش نشان داد. وو کین، سخنگوی 
وزارت دفاع چین امروز گفت: وضعیت متشنج کنونی در تنگه تایوان 
کامال توسط آمریکا و براساس ابتکارعمل خودش تحریک و ایجاد 
شده است. به همین خاطر آمریکا باید مسئولیت کامل پیامدهای 
جدی این امر را بپذیرد. وی افزود: مهم ترین و اساسی ترین مساله 
را نمی توان زیر پا گذاشت و ارتباطات نیز مستلزم صداقت است. 
مانورهای نظامی چهار روزه بی سابقه چین قرار بود روز یکشنبه 

پایان یابند اما مقامات چین هنوز به طور رسمی پایان این مانورها 
را اعالم نکرده اند. در همین حال، چین روز جمعه همزمان با خروج 
پلوسی از منطقه از لغو مذاکرات نظامی با آمریکا خبر داد. مقامات 
پنتاگون، وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید این اقدام را محکوم 
و آن را یک "واکنش افراطی غیرمس��ئوالنه" توصیف کردند. به 
گفته دیپلمات ها و تحلیل گران امنیتی، اقدام چین در قطع برخی 
خطوط ارتباطی با ارتش آمریکا خطر تشدید تصادفی تنش ها بر 

فراز تایوان در یک دوران بحرانی را افزایش می دهد.
یک��ی از مقام��ات آمری��کا اعالم کرد که مقامات چین در بحبوحه 
تنش های اخیر به تماس  مقامات ارشد پنتاگون هیچ پاسخی ندادند. 
سخنگوی وزارت دفاع چین درباره این گزارشات گفت: اقدامات 
متقابل پکن یک هش��دار ضروری در برابر اقدامات تحریک آمیز 
آمری��کا و تای��وان هس��تند و یک اقدام دفاع��ی قانونی از امنیت و 

حاکمیت ملی محسوب می شوند.

زلنسکیتهدیدبهتعطیلیمذاکراتصلحباروسیهکردخانوادهشهدارسالتزینبیبهعهدهدارند
رئی��س جمه��ور با محکوم کردن جنایات صهیونیس��ت ها علی��ه مردم غزه، روحیه 
سلحش��وری جوانان مبارز فلس��طینی را امتداد راه انقالب اس��المی دانست و گفت: 
اقتدار و عظمتی که امروز در جریان های مقاومت فلس��طین دیده می ش��ود، نتیجه 
استکبارستیزی و روحیه خودباورانه ای است که انقالب اسالمی ایران در منطقه به 
ارمغان آورد. آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از خانواده های شهدا 
با تس��لیت ایام س��وگواری حضرت اباعبدااهلل الحسین )ع( و محکوم کردن جنایات 
صهیونیست ها علیه مردم غزه، خاطرنشان کرد: این بیداری مردم و جوانان در منطقه 

به برکت خون شهدا است. صهیونیست  ها مردم بی دفاع غزه و اعضای جهاد اسالمی را ترور می کند و جهاد اسالمی 
نیز پاسخ آن ها را می دهد. آیت اهلل رئیسی همچنین با ابراز خرسندی از دیدار با خانواده های شهدا، گفت: هیچ کاری 
برای بنده دلنشین تر از همنشینی با خانواده شهدا نیست زیرا شما اهل حرم انقالب اسالمی هستید و عزیزان خود 
را تقدیم کردید تا این انقالب نه فقط برای ساختن ایران آباد که برای تحقق تمدن نوین اسالمی، قدرتمندتر شود. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش آفرینی شهدای مدافع حرم در برقراری امنیت مراسم عظیم اربعین گفت: 
هیچ مراسمی بر روی زمین به شکوه اربعین حسینی وجود ندارد. دکتر رئیسی اظهار داشت: خانواده شهدا همچون 

حضرت زینب کبری)س( مصیبت عزیزان خود را تحمل نمودند و امروز نیز رسالتی زینبی بعهده دارند. 

رئیس جمهوری اوکراین گفت، اگر مسکو به دنبال برگزاری رفراندوم در مناطق 
تحت کنترلش در اوکراین جهت الحاق به روس��یه باش��د، کی یف دیگر با مس��کو 
مذاکره ای نخواهد داش��ت. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، نیروهای روس��یه 
اکنون بخش های وسیعی از شرق و جنوب اوکراین را به دست گرفته اند و مقام های 
دو منطقه احتمال برگزاری رفراندوم را نیز مطرح کرده اند. ولودیمیر زلنس��کی، 
رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدئویی گفت، کی یف به موضع خود مبنی بر 
منع واگذاری بخش های اوکراین به روسیه محکم ایستاده است. موضع اوکراین 

همواره اینطور بوده اس��ت. ما هیچ بخش��ی از س��رزمین خود را واگذار نمی کنیم. رئیس جمهوری اوکراین ادامه 
داد: اگر "اش��غالگران به دنبال برگزاری رفراندوم س��اختگی باش��ند دیگر فرصتی برای مذاکره با اوکراین نخواهند 
داشت." مقام های مسکو و کی یف چندین دور مذاکرات را بالفاصله پس از حمله نیروهای روسی به اوکراین در 
فوریه ۲۰۲۲ برگزار کردند اما پیشرفت کمی در این مذاکرات به دست آمد و از اواخر مارس سال جاری میالدی 
نیز هیچ گفت وگویی س��ر نگرفته چون هر یک از طرف های درگیر، دیگری را به توقف مذاکرات مقصر می داند. 
این در حالی است که رئیس جمهور سابق و معاون رئیس شورای امنیت روسیه می گوید غرب از مدت ها پیش به 

دنبال نابودی روسیه بوده و مسکو به همه اهدافش در جنگ اوکراین دست خواهد یافت.

چین مذاکرات نظامی با واشنگتن را لغو کرد

گروه سیاسی: روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در سرمقاله 
خود درباره قبول آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی نوشت: 
»عملیات در نوار غزه شاهد دیگری بر شکست مطلق سیاست 
اسرائیل در قبال غزه بود. برای جلوگیری از این مسیر حماقت، 
باید مسیر را به طور کامل تغییر داد.« روزنامه »تایمز اسرائیل« 
نیز گزارش داد که جهاد اسالمی فلسطین روز یکشنبه تأیید 
کرد که  آتش بس با رژیم صهیونیستی را با شرایطی قبول کرده 
است. رژیم صهیونیستی پس از ۳ روز حمله هوایی به غزه، با 
این قرارداد با میانجیگری مصر موافقت کرد. وزارت بهداشت 
فلسطین در نوار غزه اعالم کرد که طی ۳ روز حمله ارتش رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه ۴۴ فلسطینی به شهادت رسیدند که 
۱۵ نفر از شهدا کودک و ۴ نفر نیز زن هستند، همچنین ۳۶۰ 
نفر دیگر نیز در حمالت متجاوزان صهیونیستی مجروح شدند. 
خبرنگار شبکه خبری المیادین در غزه نیز گزارش داد اوضاع در 
نوار غزه آرام است و هواپیما های جنگی رژیم صهیونیستی بر 
فراز آسمان غزه پرواز می کنند. الشهاب تصاویری از راهپیمایی 
و شادی مردم فلسطین در محله »شجایه« در شرق شهر غزه 
درپی اعالم آتش بس و پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی به 

نوار غزه را منتشر کرد.

کنعان���ی: س���کوت جه���ان در مقاب���ل جنای���ت  � 
صهیونیست ها مایه تاسف است

همچنی��ن س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان 
گفت:س��کوت جامعه جهانی و مدعیان حقوق بش��ر در برابر 

جنای��ات صهیونیس��ت ها در غزه 
اس��فناک و مای��ه تأس��ف اس��ت. 
ناص��ر کنعانی س��خنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه در توئیت��ر خ��ود در 
مورد جنایات رژیم صهیونیس��تی 
نوش��ت:  اینها نمونه هایی از بانک 
اهداف رژیم آپارتاید صهیونیستی 
در حم��الت اخیر علیه  غزه اس��ت. 

سکوت جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات 
صهیونیست ها در غزه اسفناک و مایه تأسف است. وی تاکید 
کرد: جالب آنجاس��ت که وزارت خارجه آمریکا بر »پش��تیبانی 
کامل« از حق اس��رائیل برای دفاع از خود تاکید کرده اس��ت! 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: »آالء قدوم«دخترک پنج 
ساله ساکن محله شجاعیه در شرق  غزه، فقط یکی از کودکان 
شهید حمالت جاری رژیم آپارتاید اسرائیل علیه غزه است. وی 
تاکید کرد: جای تأسف است که مدعیان دروغین حقوق بشر، 
از جنایات روزمره رژیمی اش��غالگر علیه مردم کش��وری تحت 

اشغال، با عنوان "حق دفاع از خود" حمایت می کنند.

نص���رهللا: مقاوم���ت، هیب���ت اس���رائیل را دره���م  � 
شکست

از طرفی دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین 
گفت، طبق تجربه، آمریکا در حوزه سیاسی و در میدان شکست 
می خ��ورد، همانطور که در افغانس��تان، ع��راق، ایران و دیگر 

کشورها شکست خورده است. سید 
حسن نصراهلل، تأکید کرد که نقطه 
ضعف آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
جبهه داخلی آنان است. تجربه ثابت 
کرده که آمریکا در حوزه سیاس��ی و 
میدانی شکست می خورد همانطور 
ک��ه در ع��راق، افغانس��تان، ایران، 
یمن،  سوریه، لبنان و دیگر کشورها 
شکس��ت خورده اس��ت. نصراهلل تأکید کرد: مقاومت در لبنان 
و فلسطین ثابت کرده که ارتش رژیم صهیونیستی شکست 
می خورد، خوار می ش��ود و هیبتش شکسته می شود. دبیرکل 
حزب اهلل با اشاره به جنگ جدید رژیم صهیونیستی علیه نوار 
غ��زه گف��ت، برخی رژیم ه��ا می خواهند ما را متقاعد کنند که 
اسرائیل »کبوتر صلح« است اما این رژیم بر کشتار و جنایت 
بنا ش��ده اس��ت. برخی دنبال قلب حقیقت هستند در حالی که 

اسرائیل متکی بر ارتکاب جنایات است.
به گفته نصراهلل، »دشمن ]صهیونیستی[ تالش می کند، نقاط 
ضعف را در چش��م مردم مخالف خود پررنگ و بزرگ کند تا 
دچار ناامیدی و سرخوردگی شوند... هدف جنگ های نظامی 
که ]اسرائیل[ به راه می اندازد و ویرانی که ایجاد می کند، جنگ 
روانی است. اما مقاومت در لبنان و فلسطین ثابت کرده اند که 
ارتش اشغالگر هم شکست می خورد، خوار می شود و هیبتش 
شکسته می شود«. دبیرکل حزب اهلل گفت، آمریکایی که برخی 
فکر می کنند که عظیم اس��ت و فعال ما یش��اء اس��ت، اینطور 

نیست. در دهه های گذشته شکست های فجیعی خورده است. 
در ویتنام. از این کشور خوار و ذلیل خارج شد. آن چنانکه در 
عراق، افغانستان، ایران، یمن،  لبنان، سومالی، ونزوئال و کوبا 
شکست خورده است. چند سال است که تالش می کنند نظام 
ونزوئال را ساقط کنند. تجربه ثابت کرده که آمریکا در سیاست 
و میدان شکست می خورد. این امور را باید با جهاد تبیین روشن 
کنیم«. نصراهلل تأکید کرد که »ما باید نقاط قوت خود را برجسته 
کنیم. باید نقاط ضعف دش��من را کش��ف و از آن در رویارویی، 
اس��تفاده کنیم. این هم بخش��ی از جهاد تبیین اس��ت... االن 
مهم ترین نقطه ضعف دش��من چیست؟ جبهه داخلی آمریکا 
و اس��رائیل... اگر چنین درکی نداش��ته باشیم.. مقاومت چطور 

می توانست سال ها از غزه حمایت کند«.

وزی���ر بهداش���ت رژی���م صهیونیس���تی: الپی���د  � 
نمی دانس���ت که عملیات علیه غزه عواقب بزرگی 

خواهد داشت
»نیتسان هوروفیتس« وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی نیز 
گفت: »دولت الپید نمی دانست که عملیات علیه غزه عواقب 
بزرگی خواهد داشت.« شبکه خبری قدس االخباریه به نقل 
از منابع محلی گزارش داد نیرو های اشغالگر به تخریب منازل 
عامالن عملیات »إلعاد« در شهر رومانا جنین ادامه می دهند. 
این در حالی است که منابع خبری صهیونیستی از تیراندازی 
به سمت یکی از پادگان های ارتش رژیم اشغالگر در نزدیکی 

شهرک »سلواد« در شمال شرق »رام اهلل« خبر دادند. 

اعتراف معنادار روزنامه صهیونیستی: 

عمليات در غزه شاهد دیگری بر شکست سياست اسرائيل بود


