
واکنشروزنامهنگارعربزبان
بهخطبهعربیرهبرانقالب

 جمال شعیب از روزنامه نگاران عرب زبان در توئیتی درباره سخنرانی 
عربی رهبر انقالب در روز قدس نوشت: سالم بر تو  ای عرب زبان فصیح 
و بلیغ، سللالم بر تو  ای آقا و رهبر ما. امروز شما به تنهایی مستضعفین 
جهان را مخاطب قرار می دهید و مجاهدین را به جهاد ترغیب می کنید 

و تأکید می کنید که پیروزی و آزادی قدس حتمی است.

جایگاهخودرا
دراینحرکتسراسریبیابیم

 فواد ایزدی با انتشللار تصویر فوق نوشت: تظاهرات دیروز در شهرهای 
مختلف یمن به مناسللبت روز جهانی قدس. »همه... باید جایگاه خود 
در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است آن چیزی 
که کید دشمن را باطل می کند و برای این وعده  الهی: ام یریدون کیدا 

فالذین کفروا هم المکیدون، مصداقی آخرالّزمانی به وجود می آورد.«

نبردعاشورایی
دانشجویانپیروخطامام)ره(

 سیدپویان حسین پور در کانال تلگرامی خود نوشت: نیمه دی ماه ۵۹، هویزه 
پس از مقاومت جانانه نیروهای سپاه و بسیج عشایری خوزستان در مقابل 
ارتش تا بن دندان مسلح بعثی، سقوط کرد و یک سال و نیم بعد، مثل امروزی 
در ۱۸ اردیبهشت ۶۱، در عملیات الی بیت المقدس توسط رزمندگان اسالم 
آزاد شد.   فرمانده مدافعان هویزه در سال ۵۹، دانشجوی مسلمان پیرو خط 
امام)ره( شهید سیدحسین علم الهدی بود که به همراه یارانش در عملیات 
نصر به میدان رفتند و بعد از دو روز نبرد تن با تانک، به خاطر خیانتی که 
از جانب برخی رجال سیاسی و نظامی صورت گرفت به شهادت رسیدند.  
 بزرگی می گفت اگر مدعی هسللتیم که در طول دوران هشت ساله نبرد 
با صدامیان پیروز میدان شدیم، به خاطر نبرد عاشورایی ا ست که شهید 
سیدمحمد جهان آرا در خرمشللهر پایه ریزی کرد و شهید سیدحسین 

علم الهدی در هویزه آن را تثبیت کرد. روح مان با یادشان شاد.

جهیزیهطلبکاریخانوادهدامادنیست!
مرتضی رجایی در توئیتی نوشللت: آقللا در جریان هسللتید جهیزیه 
جریمه ای نیست که باید برای دختردار بودنشللون به شما بپردازن؟! 
هزینه نگهداری دخترشون تو خونه شللما هم نیست! جهیزیه، هدیه 
خانواده به دختر و دامادشللونه، برای شروع راحت تر زندگی شون. پس 
طلبکار خانواده عروس نباشید تا زندگی، سللاده و شیرین شروع بشه. 

#ازدواج_آسان

  علی جعفری:
آزادی هفت تپه حاصل زحمات شجاعانه 
دانشللجویان، خللون دل هللای کارگران، 
تالش نمایندگان جوان مجلس، پیگیری 
مجدانه دیوان محاسبات و رأی قاطع قوه 
قضائیه بود. آزاد سازی هفت تپه نشان داد با 
هم افزایی ظرفیت های مردمی و حاکمیتی 
می توان دیو هفت سللر فسللاد را همانند 

مافیای هفت تپه از پا درآورد.
  حسین صارمی:

باالخره هفت تپه آزاد شللد! درود بر سید 
محرومان...

  علی بهادری جهرمی:
2۹هزار و ۶00میلیارد تومان )۱/4۸ میلیارد 
دالر( از حق مردم با آزادسازی هفت تپه به 

بیت المال بازگشللت. حمایللت از کارگران 
و اقتصاد خوزسللتان، بطالن زد و بندهای 
مدیران با مفسللدان و عبرت برای سللایر 
غارتگران از نتایج برخورد با مفسللد است. 
»امر خدا اجرا نمی شود جز به دست کسی 

که اهل سازشکاری نباشد«. علی )ع(
  حاج آقا صادق:

میگن آیت اهلل رئیسی باز هم دیوار کشیده؛ 
این دفعه بیللن هفت تپلله و چپاولگران و 
غارتگران بیت المال. خالصه که درسللته 
رأی نیاورد ولی بلله وعده هاش عمل کرد؛ 
درسللت بر خالف اونی کلله رأی آورد و به 

وعده هاش عمل نکرد !
  سیدنظام الدین موسوی:

...و باالخره هفت تپه آزاد شد. گفته بودیم 

دیر یا زود، حکم خلع ید مالک فاقد اهلیت 
صادر و دوباره روزهللای خوب به هفت تپه 
بازخواهد گشللت. خداقوت بلله کارگران 
فهیم و صبور که به هملله ما درس عزت و 
بصیرت دادند. و تشکر و سپاس از عنایت 
ویژه آیت اهلل رئیسی به کارگران و شرکت 

هفت تپه.
  محمدامین سلیمی:

هفت تپه آزاد شد اما ماجرای هفت تپه  ها 
اداملله داره. پیروزی امللروزی متعلق به 
هملله کارگرانی اسللت کلله در برابر یک 
فسللاد سللازمان یافته ملللی ایسللتادند، 
اخراج شدند، بازداشللت شدند، مقاومت 
کردند و این تجربه را برای ما ساختند تا 
 بتوانیم از بلندای آن مسائل بزرگ تری را 

فریاد بزنیم...
  سیدعلی موسوی:

هفت تپلله نمللاد خصوصی سللازی رانتی ، 
نماد ظلم به طبقه کارگر امروز آزاد شد؛ تا 
سرآغازی باشد برای برخورد جدی با رانت 

و فساد خصوصی سازی.
  سیدراضیه حسینی:

اگللر االن در مللورد هفت تپلله یلله رأی 
ناامیدکننده صادر شده بود، تمام تایم الین 
و گروه های توئیتللری رو جلد کرده بودیم 
ولللی خیلی  ها از کنللاِر ایللن رأی مثبت و 
پرامید، راحت رد شدن؛ مخصوصاً کسانی 
که تا دیللروز از ناامیدی و بی سللرانجامی 
و امثالهم می گفتن. چی شللد بلله این روز 

افتادیم؟
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 هم افزایی ظرفیت های مردمی و حاکمیتی 
دیو هفت سر فساد را از پا در  می آورد

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به آزادی هفت تپه

»هفت تپ�ه آزاد ش�د« خب�ر خوش�ی ب�ود ک�ه کارب�ران ش�بکه  های اجتماع�ی 
را حس�ابی س�ر ذوق آورد. این خب�ر از آن ق�رار بود که پس از س�ال  ها ب�اال و پایین 
ش�دن یکی از صنایع اصلی اس�تان خوزس�تان با حک�م دادگاه به دولت بازگش�ت. 
کاربران ای�ن مقابله ب�ا فس�اد را حاص�ل هم افزایی ه�ای مردمی، ت�اش کارگران، 

پیگیری های رس�انه ای، ایس�تادگی محکم و پیگی�ری مصرانه نماین�دگان مجلس 
دانس�تند. کارب�ران اذعان داش�تند که اگ�ر ای�ن هم افزای�ی در مس�ائل دیگر نیز 
به وق�وع بپیوندد می تواند مش�کات کش�ور را ب�دون نیاز ب�ه هی�چ بیگانه ای حل 
کرد. در ادام�ه بخش  های�ی از واکنش ه�ای کارب�ران در ای�ن خص�وص را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

چههمدمیباالترازخدا؟
 عامه جعفری)ره(:

انسان پویا در مسللیر کمال، پدیده  ها و فعالیت های حیات را نه 
مبنای حیات می داند و نه هدف آن، چنان که یک باغبان پدیده  ها 
و خواص آب و خاک و اشعه خورشید را نه مبنای اصلی فعالیت 
خود می داند و نه هدف آن، زیرا هللدف او از تنظیم آن عوامل به 

وجود آوردن ُگل است، نه یک مشت خاک.
چه همدمی باالتر از آن خدا که از خودم به من نزدیک تر است که 
اگر همین نزدیکی اش را دریابم هرگز در جهان هستی تنهایی 

احساس نخواهم کرد.
منبع: کانال تلگرامی »استاد عالمه جعفری « به استناد کتاب 

ترجمه و تفسیر نهج البالغه جلد ۳، صفحه ۵۱

   سبوي دوست

غالمرضا صادقیان در کانللال تلگرامی خود با 
نام »عقل غیور« از چند داستان مثنوی درباره 
»آه « نوشللت. چکیده ای از یادداشللت او را در 
ادامه بخوانید: در خبر ها آمده اسللت بر اساس 
تحقیقات منتشللره در مجله »پرسللونالیتی 
ریسرچ « بر خالف باور عمومی، افرادی که زیاد 
آه می کشند، کمتر از افرادی که آه نمی کشند، از 
افسردگی و اضطراب رنج می برند. موالنا چندین 
داستان در ماجرای »آه « دارد که دست کم دو 
مورد آن در مفهوم و در خلق و پیراستن، از اوج 

شیدایی و نبوغ او حکایت دارد.
    آن آه و آن نماز

در داسللتان اول، عللرب بیابانللی خللود را به 
مسجدالنبی می رساند. مردم در حال پراکنده 
شدنند. می پرسد چه شده؟ می گویند مردم 
پشت سر پیامبر نماز گزاردند و اینک متفرق 
می شوند. اعرابی از عمق جان می گوید آه! یکی 
از اصحاب می گوید نماز مرا بستان و آن آه را به 
من بده! شب هنگام هاتفی به صحابی می گوید 
به حرمت عملت، نماز همه نمازگزاران مسجد 

به درگاه خدا قبول آمد.
    آه آزادی بخش نصوح!

در داسللتان دیگر که از اعاظم داسللتان های 
مخلوق در مثنوی است،  نصوح مردی با صورت 
و صوت زنان اسللت که در حمللام زنانه به کار 
دالکی مشللغول و »دختران خسروان را زین 
طریق/ خللوش همی مالید و می شسللت آن 
عشیق«. نصوح هر شب از کرده خود پشیمان 

بود و توبه  ها می کرد اما هر فردایی به شللوق 
دالکی دختران به حمام بازمی گشت ، تا آنکه 
از عارفی واصل خواسللت تللا او را دعایی کند 
بلکه از این چاه برهد. و آن دعا از هفت آسمان 

بگذشت!
چگونه؟ روزی گوشواره دختر پادشاه در حمام 
گم می شللود! در ها را می بندنللد و منادی ندا 
می دهد کلله لباس  ها از تن درآورید که بسللا 
گوشواره را در درزی از شکاف های بدن پنهان 
کرده باشللید! »پس به جد جستن گرفتند از 

گزاف/ در دهان و گوش و اندر هر شکاف!«
نصوح بر خود می پیچد و روی زرد و لب کبود 

می شود:
نوبت جستن اگر در من رسد/ وه که جان من 

چه سختی  ها کشد
در جگر افتاده اسللتم صد شللرر/ در مناجاتم 

ببین بوی جگر
این چنین اندوه کافر را مبللاد/ دامن رحمت 

گرفتم داد داد
کاشللکی مادر نزادی مللر مرا/ یا مرا شللیری 

بخوردی در چرا
ای خدا آن کن که از تو می سزد/ که ز هر سوراخ 

مارم می گزد
ولی همراهان دختر پادشاه به حرمت دوستی و 
انس او با دختر، تفتیش را از دیگران آغاز کردند 
با آنکه ظن اصلی به نصللوح می رفت تا بلکه 
گوشواره را به کناری بیندازد و خود را برهاند. تا 

آنکه نوبت به نصوح رسید:
جمله را جسللتیم پیش آی  ای نصوح/ گشت 

بیهوش آن زمان پرید روح!
نصوح از هوش رفت و در این بیهشی خدا او را به 

سوی خود خواند:

چون تهی گشت و وجود او نماند/ باز جانش را 
خدا در پیش خواند

در این هول و هراس بانگ برآمد که گوشواره 
پیدا شد! و جماعت دست از نصوح کشیدند و 

نوبت به عذرخواهی از او رسید:
آن نصوح رفته باز آمد به خویش/ دید چشمش 

تابش صد روز بیش
می حاللی خواسللت از وی هر کسللی/ بوسه 

می دادند بر دستش بسی
موالنا در این مقام ابیاتی را از زبان نصوح بازگو 
می کند که قرن هاست در کمال و جمال این 

ابیات عقل  ها حیران و دیده  ها گریانند.
نصوح به پیشللگاه خدای خود زانللو می زند و 
می گوید خدایا من آه کشیدم و تو آه مرا چون 
طنابی به دسللتم دادی تا از چاه گناه، خود را 

بیرون کشم:
آه کردم چون رسن شد آه من/ گشت آویزان 
رسن در چاه من/ آن رسللن بگرفتم و بیرون 
شدم/ شاد و زفت و فربه و گلگون شدم/ در بن 
چاهی همی بودم زبون/ در همه عالم نمی گنجم 
کنون/ آفرین  ها بر تو بادا  ای خدا/ ناگهان کردی 

مرا از غم جدا
و به راسللتی آن بیت معروف شیخ بهاءالدین 
محمد بن حسللین عاملی معروف به شللیخ 
بهایی،  عارف، فیلسللوف و همه چیزدان عصر 
صفوی درباره موالنا در اینجا معنا می یابد: »من 
نمی گویم که آن عالیجناب/ هست پیغمبر ولی 

دارد کتاب!«

»آه«های مثنوی!
   یادداشت

امین شهریوری توئیت کرد: همان طور که هشت  سال دفاع مقدس را با وجود جواناِن پاِی 
کار و دغدغه مند، به بهترین نحو پشت سر گذاشتیم و سربلند شدیم با وجود دولت جوان 

انقالبی نیز ملت سربلندی خواهیم داشت.

مرتضی غرقی در توئیتی نوشت: امریکا پس از سللرنگونی طالبان و رسیدن به اهدافش، 
اکنون در تالش است پس از خروج از افغانسللتان مجدداً این گروه را در افغانستان حاکم 

کند. مواظب بازی امریکا در افغانستان باشید.

مواظببازیامریکادرافغانستانباشیدسربلندیبادولتجوانانقالبی

چرابنسلمانشدیداًبهدنبالمذاکرهباایراناست؟
جواد نیکی ملکی در پستی تلگرامی به چرایی   
تمایل بن سلمان برای مذاکره با ایران نوشت. 

نکات نوشته شده از سوی او عبارتند از:
۱- مثلللث ترامللپ - نتانیاهو - بن سلللمان 
فروپاشیده و او پشللتوانه های خود را از دست 

داده است.
2-  بایدن حاضر به هزینه بیش از این در منطقه 

غرب آسیا نیست.
۳- انصاراهلل در میدان زمینی نزدیک به فتح مأرب است و در آسمان نیز به ریاض، جده، تأسیسات 

نفتی آرامکو و... ضربه های دردناک می زند.
4- روحانی رفتنی است و فرصت مذاکره با دولت او کم است؛ احتماالً یک دولت قوی با رئیسی انقالبی 

در ایران بر سر کار می آید و از موضع قدرت با سعودی رفتار می کند.
 

کودکانکارمجازیرافالونکنیم!
کانال تلگرامی مجازیست نوشت: ویدئوی کودکان شیرین زبان که کارهای بامزه انجام می دهند در 
اینستاگرام توجه همه را جلب و به سرعت ُگل می کند. ویدئوهای بعدی و بعدی منجر به ایجاد یک 
صفحه مجزا برای این کودکان می شود و لحظات شخصی کودک توسط والدین آنها به نمایش گذاشته 
می شود. باید بدانیم هر انسانی در اشتراک لحظات زندگی اش با دیگران، باید حق انتخاب داشته باشد 
و ما در جایگاه والد اجازه نداریم به جای آنها تصمیم بگیریم...!  بدون شک این مسئله یکی از مصادیق 
کودک آزاری است و بهره کشی اقتصادی از کودکان محسوب می شود که خالف قانون است.  البته 
تمام والدین این کار را برای درآمدزایی از کودکانشان انجام نمی دهند اما جذابیت دیده شدن، افزایش 
فالوور و الیک بیشتر، دامی برای نقض حریم خصوصی کودکان است و قضاوت  هایی از پیش تعیین 
شده برای آنها می سازد که می تواند منجر به آسیب های زیادی در دوره نوجوانی شان شود. جای 
کودکان نه در خیابان و نه در اینستاگرام، بلکه در میان همساالن و در مدرسه است. ممکن است 
متوجه خشونتی که علیه کودکان در فضای مجازی می کنیم نباشیم و با الیک از آنها حمایت کنیم.

رفعسایهجنگ،بزرگتریندستاوردتخیلیبرجام
کانللال تلگرامی »فارس اقتصادی« نوشللت:   
برخالف تصوری که سال هاسللت روحانی و 
مقامات ارشد دولتش تالش کرده اند در جامعه 
ایجاد کنند، نه تنها ایران قبل از برجام، به خاطر 
قطعنامه های شورای امنیت در سایه جنگ قرار 
نگرفته بود بلکه برجام موجب تشدید احتمال 

وقوع جنگ علیه کشورمان شد.
بررسی قطعنامه های فصل هفتمی صادره از 
سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نشان می دهد که این شورا ذیل بند 4۱ فصل هفتم 
منشور سازمان ملل تصمیم گرفته و هرگز ذیل بند 42 و یا کلیت فصل هفتم این منشور تصمیمی 
اتخاذ نکرده است. در نتیجه، این ادعا که با توجه به برجام و صدور قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت، سایه  
جنگ از کشور برداشته شد، ادعای نادرستی به لحاظ حقوقی است.  یکی از مهم  ترین دالیلی که گزینه 
جنگ با ایران هیچ گاه برای امریکایی  ها جدی نشد، این بود که اطالعات کافی از وضعیت کشورمان 
نداشتند. با این وجود، ایران در قالب برجام قبول کرد که تحت بیشترین و شدید ترین بازرسی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد. بنابراین نه تنها برجام سایه جنگ را از کشور رفع نکرد یا 

حتی احتمال جنگ را کاهش نداد بلکه اتفاقاً باعث افزایش احتمال جنگ شد.
 

2سناریویانتخاباتیمذاکراتوین
 یعقوب ربیعی در کانال تلگرامی »تحلیل راهبردی « نوشت: در این روز ها همه منتظرند که بشنوند در 
وین چه اتفاقاتی افتاده، می افتد و خواهد افتاد؟ آنچه می نویسم تحلیلی است که بر اساس خبرهای 
رسانه ای به آن رسیده ام البته نه غیب می دانم و نه آینده گو هستم لذا مخاطبان می توانند در تکمیل 

آن کمک کنند. اینکه سناریوی دولتی  ها در این چند روز چیست دو فرض متصور است:
۱-  سللناریوی اول: تعجیل در امضای یک توافق با عنللوان احیای برجام و راه اندازی جشللن و 

پروپاگاندای رسانه ای جریان غرب گرا برای تأثیر بر انتخابات.
2- سناریوی دوم: با توجه به اتمام وقت توافق با آژانس در سوم خرداد، دولتی  ها اگر نتوانند به نتیجه 
برسند بر نظام فشار خواهند آورد تا توافق با آژانس تمدید شود و با ماندن بازرس های آژانس در 

کشور مذاکرات مجدداً پیگیری شود. دیدار گروسی با عراقچی احتماالً در این راستا بود.
ویژگی مشترک هر دو سناریو تقالی دولتی  ها برای یک توافق تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
است تا بر انتخابات تأثیر بگذارند. اما وظیفه مجلس انقالبی و جریان انقالب چیست درباره آن 

سخن خواهیم گفت.

اینجاروزیشارونایستادهبود
حمید داودآبادی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: هر بار که به 
مناطق اشغالی لبنان می رفتم، از دور، با دوربین به قلعه شقیف نگاه 
می کردم، در دل می گفتم خدایا، کی می شود از آن باال، عمق خاک 

فلسطین را نگاه کنم...
تابستان ۱۳۷۹ اشغالگران هراسان و وحشللت زده، در حالی که 
برخی تجهیزات خود و حتی مزدورانشللان در ارتش آنتوان لحد 
را جا گذاشتند، تخت گاز به آن سللوی مرز لبنان داخل فلسطین 
اشغالی گریختند.  وقتی برای اولین بار قدم بر قلعه شقیف گذاشتم، 
در پوست خود نمی گنجیدم. باورم نمی شللد روزی در اینجا، آریل شللارون وزیر جنگ و مناخام 
بگین نخست وزیر اشغالگران، با دوربین به انتهای خاک لبنان چشم انداختند، بدان امید که آنجا 
را نیز همچون فلسطین اشللغال کنند. حاال هر دوی آن جنایتکاران، آرزوی خود را به گور برده اند 
و هم کیشان آنها، در هراس از پایان عمر نکبت و ننگین دولت خودخواندۀ خویشند و قلعه شقیف، 

همچنان بر تارک لبنان و فلسطین می درخشد.
به امید خداوند قادر توانا و یاور مظلومان و مستضعفان.

تحوالتاخیرمحلهشیخجراحقدسنشانهچیست؟
علیرضا تقوی نیا، در کانال تلگرامی خود نوشت: 
درگیری های اخیر شللهر قدس میان پلیس 
اسرائیل و غیرنظامیان فلسطینی طی سال های 
اخیر کم سابقه است. ریشه این زدوخورد ها به 
مشکالت فعلی ساکنان محله »شیخ جراح « در 
قدس شرقی برمی گردد که صهیونیست  ها قصد 
بیرون کللردن آنهللا از این محللله و تخریب 

خانه هایشان را دارند.
فلسطینیانی که اسرائیل عزم اخراج آنها از شهر بیت المقدس را دارد، ابتدا در اراضی اشغالی 
۱۹4۸ سکونت داشتند اما از آنجا توسط اشغالگران اخراج شده و با مجوز دولت اردن )که آن 
زمان قیومیت قدس شللرقی را بر عهده داشت( بیش از ۷0 سال اسللت که در شیخ جراح در 
۳کیلومتری شمال مسجداالقصی ساکنند.  نکته جالب اینجاست که در سال ۱۹4۹ توافقی 
پنهانی بین اردن و اسرائیل صورت گرفت که اداره قدس شرقی به خاندان هاشمی سپرده شود 
اما پس از جنگ ۱۹۶۷، این منطقه نیز به اشللغال رژیم صهیونیسللتی درآمد و آنان برخالف 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حاضر به تخلیه این قسمت نیستند و بالعکس قصد 

کوچاندن تدریجی فلسطینیان از آن را دارند.
در سال ۱۹۸۸ عرفات اعالم داشت که بیت المقدس شرقی پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود و طی 
سال های بعد در عقب نشینی های متعدد به امید تشکیل حکومت در این منطقه، اراضی اشغالی سال 
۱۹4۸ را متعلق به اسرائیل دانست لکن برخالف تعهدات فی مابین، نه تنها به وی در راستای تشکیل 
دولت فلسطینی کمک نشد بلکه صهیونیست  ها قدم  به  قدم جلو آمده و رسماً در پی تصرف ساحل 

غربی رود اردن نیز هستند و شهرک سازی های متعددی نیز در این منطقه انجام داده اند.
این در حالی است که سا کنان باریکه غزه راهبرد مقاومت فعال را در پیش گرفتند و توانستند با اسلحه 
این نوار کم عرض را آزاد ساخته و اسرائیل را به عقب نشینی وادار کنند و آن را به یک دژ تسخیرناپذیر و 
سرپل مهم برای حمله به صهیونیست  ها در سایر شهرهای اشغال شده بدل نمایند.  از شواهد و قرائن 
برمی آید که ساکنان کرانه غربی نیز تمایل جدی به مقاومت پیدا کرده اند، زیرا دستاورد مذاکرات 
تشکیالت خودگردان برای آنان نزدیک به صفر بوده و صهیونیست  ها تا جایی جسارت یافته اند که در 
حال پاکسازی بیت المقدس از بومیان آنجا هستند . »عملیات زعتره « یحتمل طلیعه حمالت بعدی 
باشد اما نکته مهم این است که گروه های مقاومت در نوار غزه به هزاران موشک پیشرفته مجهز شده اند 
و دور از ذهن خواهد بود که در برابر ادامه تعرض به هموطنانشان سکوت پیشه کنند و ممکن است 

به زودی یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی روزهای سخت و پراضطرابی را تجربه نمایند.


