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  گزارش  2

   واکنش

اولین بار شکاف های اجتماعی در داخل جامعه اسرائیلی را نمایان کرد. اولین 
درگیری     ها از سه      شنبه شب شروع شد، زمانی که شماری از صهیونیست های 
تندرو در واکنش به موشک های فلسطینیان، در شهرک     هایی مانند اللد، به 
عرب های فلس��طینی معروف به عرب ها ی اسرائیلی 1948 حمله کردند. 
عرب های فلسطینی بر اساس آمار رسمی رژیم صهیونیستی چیزی بین 21 
تا 22 درصد جامعه اسرائیلی را تشکیل می دهند که جمعیت آنها بین 1/8 
میلیون نفر تا 2 میلیون برآورد شده است. آنها که از سال 1948 در شهرهای 
اس��رائیلی مانده اند اغلب شناسنامه اس��رائیلی دارند ولی صهیونیست     ها 
مانند شهروندان درجه دوم با آنها برخورد می کنند و از بسیاری از امتیازات 
شهروندی از جمله آموزش محروم هستند. حمالت یک هفته اخیر حماس 
باعث شده که صهیونیست     ها عرب های فلسطینی را مقصر بدانند، موضعی 
که باعث حمالت گسترده به آنها شده است. در یک مورد تصاویر منتشر شده 
نشان می دهد که صهیونیست های افراطی یک فلسطینی عرب را از ماشین 
پایین کشیده و او را می کش��ند. موارد متعدد دیگری از حمالت سازمان 
یافته به فلسطینیان منتشر شده است. این تحول از روز چهار     شنبه باعث 
شد در شهرک     هایی مانند اللدکه عرب های فلسطینی اکثریت را در دست 
دارند، دست به تجمع زده و با صهیونیست     ها درگیر شوند. چهار     شنبه نیز 
گزارش شد که عرب     ها در انتقام حمله صهیونیست ها، به یک کنیسه حمله 
کرده اند. شبکه 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز پنج     شنبه اعالم کرد 
که ساکنان عرب شهر اشغالی اللد یک محله یهودی نشین را به طور کامل 
تخلیه کرده و ساکنان آن را فراری دادند و اکنون تنها چهار نیروی پلیس در 
این محله باقی مانده اند. برخی منابع نیز گفته اند که این شهر به طور کامل 
از سیطره امنیتی رژیم صهیونیست خارج شده است. در مقابل برخی منابع 
دیروز اعالم کردند که صهیونیست های تندرو در شهر اللد اشغالی تهدید 
به کوچاندن فلسطینیان ساکن این شهر کرده اند. برخی منابع می گویند 
جوانان این شهر از روزهای گذش��ته عزم خود را برای آزادسازی این شهر 
از چنگال صهیونیس��ت     ها جزم کرده اند و درگیری های تن به تن بین آنها 
و صهیونیست     ها رخ داده است. برخی منابع روز پنج  شنبه گزارش کردند 
که یک جوان فلسطینی با مسلسل2۵0 در شهرک اللد 1۳ صهیونیست 
را به هالکت رساند. شدت درگیری     ها که در شهرهای دیگر نیز گسترش 
یافته، باعث شکل گیری یک شورش فراگیر در شهرهای مختلف اسرائیل 
شده اس��ت.  ام الفحم، رینه، عکا، طبریا و حتي حیفا طي سه شب گذشته 
شاهد درگیري گسترده  بین عرب ها با صهیونیست هاي افراطي بوده است. 
در ام الفحم، عرب ها چند ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند. رویون ریولین، 
رئیس  رژیم صهیونیستی روز پنج  شنبه درباره درگرفتن یک جنگ داخلی 
هشدار داده است. ریولین گفت: »ما باید مسائل خود را حل کنیم، بی آنکه 
عامل یک جنگ داخلی باشیم که موجودیت ما را بیش از خطرات خارجی به 
مخاطره خواهد انداخت. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم گفت 
درگیری بین عرب     ها و یهودیان)اسرائیل( کم خطرتر از راکت های حماس 
نیست. نباید طوری شود که در جنگ غزه پیروز شویم  و در داخل شکست 
بخوریم. حتی نخست وزیر تندرو رژیم صهیونیستی از شورش های فراگیر 
در داخل سرزمین های 1948 ابراز نگرانی کرده است. بنیامین نتانیاهو، از 
هرج ومرج سخن گفت و اظهار داشت که این وضعیت قابل پذیرش نیست. 
او افزود، شهروندان اسرائیل اجازه ندارند امر حق و قضاوت را خود به دست 
گیرند: »هیچ چیز نمی تواند سرکوب یهودی      ها توسط عرب      ها  یا عرب      ها 

توسط یهودی      ها را توجیه کند.«
منابع محلی در شهر اشغالی اللد، از تیراندازی شهرک نشینان صهیونیست 
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تأکیدظریفبرلزومپایانوحشیگریصهیونیستها
وزیر امور خارجه در چارچوب س��فر به چند کش��ور اروپایی، در اس��پانیا 
ضمن دیدار با وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی این کشور و رایزنی 
درباره طیفی از مسائل مشترک، بر لزوم پایان تهاجم صهیونیست     ها علیه 
مردم فلس��طین تأکید کرد.  به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف، ظرفیت 
همکاری های اقتصادی فی مابین را فراتر از وضعیت موجود ارزیابی کرد. وی 
در پرداختن به مسائل منطقه از جمله یمن، افغانستان، عراق و تحوالت اخیر 
فلسطین اشغالی بر ضرورت توقف اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس 
تأکید کرد. خانم آرانچا گونزالس الیا نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن 
جایگاه کشورمان در منطقه، دیدگاه کشورش در زمینه موضوعات مختلف از 

جمله برجام، موضوعات منطقه و مسائل دوجانبه را تشریح کرد. 
-----------------------------------------------------

 پلیسامریکایکسیاهپوستبیخانمانراکتکزد
پلیس سن دیگو در کالیفرنیا از آغاز تحقیقات داخلی درباره اقدام وحشیانه 
دو مأمور خود در مشت زدن به یک شهروند سیاهپوست هنگام بازداشت 
وی خبر داد.  به گزارش یاهونیوز، فردی که این ویدئو را در روز چهار     شنبه 
ضبط کرده گفته که شاهد ضرب و شتم این مرد بی خانمان بی آزار از ناحیه 
سر و پا     ها بوده است. یک سخنگوی پلیس روز پنج  شنبه  بعد از انتشار این 
ویدئو در فضای مجازی، اعالم کرد واحد امور داخلی در حال بررسی و بازبینی 
دوربین های لباس مأموران پلیس حاضر در صحنه است. پلیس همچنین 

اعالم کرد این مرد بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. 
-----------------------------------------------------

  تردید120ژنرالامریکاییدربارهسالمتروانبایدن
بیش از 120 نفر از ژنرال ها و دریادارهای سابق امریکایی با امضای یک نامه 
سرگشاده درباره سالمت روان رئیس جمهور ایاالت متحده ابراز تردید کردند.  
بنابر گزارش روزنامه انگلیسی »دیلی میل« ، این ژنرال      ها و دریاداران سابق 
امریکایی با ابراز تردید درباره توانایی ذهنی بایدن تصریح کردند: »وضعیت 
ذهنی و جسمی رئیس جمهور قابل چشم پوشی نیست. وی باید بتواند به 
سرعت هر روز و ش��ب تصمیمات امنیت ملی دقیقی که شامل تهدیدات 
در هرکجایی می ش��ود، اتخاذ کند«. این افراد همچنین با تکرار ادعاهای 
دونالد ترامپ،  رئیس جمهور سابق امریکا درباره تقلب گسترده در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 امریکا، تصریح کردند: »بدون انتخابات عادالنه و 
صادقانه  که به درستی انعکاس دهنده » اراده مردم « باشد، جمهوری بر پایه 

قانون اساسی ما از بین می رود.«
-----------------------------------------------------

 خونتایمیانمارحکومتنظامیاعالمکرد
رسانه های دولتی میانمار جمعه گزارش دادند پس از آنکه » تروریست های 
مسلح « به یک پاسگاه پلیس و یک بانک حمله کردند، خونتای میانمار در 
اس��تان چین حکومت نظامی اعالم کرد.  به گزارش رویترز، این حکومت 
نظامی را خونت��ای میانمار در بحبوح��ه افزایش درگیری      ه��ا بین ارتش 
و شورش��یان قومی در مناطق مرز این کشور آس��یایی وضع کرده است. 
سخنگوی » نیروی دفاع چینلند«، شبه نظامیان تازه تأسیس      شده، اعالم کرد 
که این گروه در درگیری اخیر دست داشته و اعتبار بیانیه منتشر شده درباره 
بی اعتبار بودن حکومت نظامی در استان چین را تأیید کرد. همچنین گروهی 
از حامیان دموکراسی در فیلمی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، نشان 
داده می شوند که در حالی که دارند به سمت یانگون می روند، می گویند: ما به 

پیروزی باور داریم. ما باید پیروز شویم، باید پیروز شویم. 
-----------------------------------------------------

 مسکو:قصدتصرفدونباسرانداریم
 دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه درباره بیانیه اتحادیه 
اروپا مبنی بر ادعای روس��یه در تالش برای الحاق بخشی از شرق اوکراین 
تأکید کرد: »روس��یه قصد ندارد جایی را تصرف کند و هرگز چنین کاری 
نکرده است.« اتحادیه اروپا پیش تر در بیانیه ای اعالم کرده بود که روسیه 
قصد دارد بخشی از شرق اوکراین )در دونباس( را به قلمرو خود الحاق کند. 
پیش از این، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ماهیت انسان دوستانه را 
هدف اعطای تابعیت روسیه به ساکنان دونباس را اعالم کرده بود. به گفته 
وی، مسکو تمایلی برای ایجاد مشکل برای کی یف ندارد، اما وضعیت حقوق 

شهروندی در این منطقه فراتر از مرز     ها است. 

مقاومتفلسطینیباشلیکبیشاز2هزار
موشکبهسرزمینهایاشغالیظرفپنج  گزارش يک

روز،نهتنهامعادلهمرگوزندگیرابرایصهیونیستهادگرگونوگنبد
آهنینرابياثرکرد،بلکهشکافهایجامعهاسرائیلیراهمنمایانکرد.
درحالیکهمیلیونهاشهرکنشینازسدیروتتاتلآویووازآنجاتا
حیف�ابهداخ�لپناهگاهه�ارفتهاند،عربهایفلس�طینیس�اکن
سرزمینهایاشغالی1948برایاولینباربهخیابانهاآمدهومعادلهای
جدیدشکلدادهاند.درگیریهادرداخلاسرائیلبهجاییرسیدکه
رویونریولین،رئیسرژیمصهیونیستیدربارهدرگرفتنیکجنگ

داخلیهشداردادهاست.
به گزارش »جوان«، با شلیک صد     ها موش��ک فلسطینی ظرف روز پنجم 
عملیات »شمشیر قدس«، باریکه غزه معادله جدیدی با رژیم صهیونیستی 
برقرار کرد. در جریان جنگ ۵1 روزه سال 2014 غزه با رژیم صهیونیستی، 
فلسطینیان 4۵00 موشک به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند 
ولی حاال این رقم ظرف پنج روز به بیش از 2هزار موش��ک رس��یده است. 
تل آویو براي مقابله  با این موشک ها از گنبد آهنین استفاده مي کند که هر 
شلیک آن بین ۵0 تا 80 هزار دالر هزینه دارد و اثر آن نیز بر اساس آمار منابع 
دفاعي اس��رائیل به حدود 80درصد مي رسد.   شهرک صهیونیست نشین 
اشکلون )عسقالن(در ۵0کیلومتری جنوب تل آویو به فاصله کوتاه از نوار 
غزه، طی پنج روز گذش��ته زیر باران موشک های مقاومت فلسطینی قرار 
گرفته است. در حالی که گردان های عزالدین قسام دیروز ظهر در بیانیه ای 
اعالم کرد با 100 موشک اشکلون را هدف قرار داده ، منابع عبری عصر دیروز 
گزارش کردند که ظرف پنج روز 697 موشک به این شهرک شلیک شده 
که 61مورد آن مستقیماً به ساختمان      ها اصابت کرده است.  این رقم احتماالً 
تا شب گذشته به باالی 800 موشک رسیده اس��ت. رسانه های اسرائیلی 
پنج  شنبه شب را »شب سیاه « اشکلون توصیف کردند. فیلم های منتشر 
شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که قدرت تخریب موشک های 
فلسطینی هم به شدت افزایش یافته اس��ت. شهرک صهیونیست نشین 
سدیروت دومین شهری است که طی پنج روز گذشته زیر باران موشکی 
فلسطینیان قرار گرفته است. گردان های قدس پنج  شنبه شب اعالم کردند 
سدیروت را هنگام بازدید ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی از این شهر هدف 
حمله راکتی داده اند. بئرالسبع نیز طی روزهای گذشته زیر باران موشکی 
مقاومت فلسطینی بوده است. تصاویر منتشر شده حاکی از خسارات جدی 
به بئرالسبع است. در یک مورد، تصویر منتش��ر شده یک صهیونیست را 
خون آلود در داخل یک اتومبیل نشان می دهد. رژیم صهیونیستی نیز اذعان 
کرد که در حمله اخیر موشک های قس��ام به بئرالسبع، یک خودرو و یک 
ساختمان مستقیماً هدف قرار گرفته است. منابع رسمی اسرائیلی تأیید 
کرده اند که از زمان شروع درگیری      ها در دو     شنبه گذشته تاکنون 9 اسرائیلی 
کشته و بیش از ۵۳0 نفر دیگر زخمی شده اند. 400صهیونیست در حمالت 
موشکي و بیش از 160 نفر در درگیري هاي مستقیم زخمي شده اند. از 9 
اسرائیلي به هالکت رسیده هم پنج یا شش  اسرائیلي با شلیک موشک هاي 
کورنت به خودروهاي اسرائیلي در نزدیکي غزه به هالکت رسیده اند. با این 
حال، ناظران با اشاره به سانسور گسترده اخبار در جامعه امنیتی اسرائیل، 

آمار را بیش از این اعالم می کنند.
 حملهبهحومهتلآویو

 تحول جدی تر، حمله موشکی فلس��طینیان به تل آویو و حومه آن است. 
شهر » پتخ تیکوا « در حومه تل آویو روز پنج  شنبه برای اولین بار موشک های 
فلسطینیان را تجربه کرد. در فیلم های منتشر شده از برخورد یک موشک 

امریکاازشوق»برجامموشکی«
زیرمیزویننزد

وزیرخارج�هامریکات�اجاییب�هآنچ�هازمذاکراتویندس�تگیر
کش�ورشمیش�ود،امیدبس�تهومیخواهدحتیالمقدورایرانرا
درموض�وعموش�کیه�مپ�ایمی�زمذاک�رهبی�اوردک�هحاض�ر
ش�ددرخواس�تجمهوریخواهان�یراردکن�دکهخواس�تارخروج
واش�نگتنازمذاک�راتدرواکنشبهموض�عایراندرب�ارهتحوالت
اخیرسرزمینهایاش�غالیبودند.آنتونیبلینکنهمچونبسیاری
ازمقاماتامریکای�یتأکیدداردکهایراننبایدبهس�الحهس�تهای
دس�تیابد.ای�ناظه�اراتدرواقعگویایآناس�تکهواش�نگتن
میخواهدبامهارایران،گروههایمقاومتدرمنطقهرانیزمهارکند.
تکاپوی جمهوریخواهان برای استفاده از فرصت به دست آمده در حمایت 
مجدد ایران از فلسطینیان در برابر وحشی گری رژیم صهیونیستی نیز 
نتوانست آنتونی بلینکن را متقاعد کند میز مذاکرات هسته ای وین را 
ترک کند. مارک روبیو، سناتور ایالت فلوریدا رهبری یک گروه 4۳ نفری 
از سناتورهای جمهوریخواه را برعهده گرفته که روز چهار    شنبه با ارسال 
نامه ای از جو بایدن خواس��تند گفت وگوهای احیای برجام را لغو کند. 
آنها عالوه بر جانبداری از رژیم صهیونیستی، ایران را به حمایت مالی از 
حماس متهم کردند. با این حال، آنتونی بلینکن که پیش از این گفته 
بود کشورش از حق صهیونیست    ها در دفاع از خودشان حمایت می کند، 
روز پنج  شنبه اتهام زنی به ایران را تکرار کرد و گفت: »چیزی برای ارائه 
درباره اینکه آیا ایران در آنچه در جریان اس��ت، مشارکت دارد یا ندارد، 
ندارم...  اما صحبت از هر فعالیت  بدخواهانه ای که ایران ممکن است در 
آنها مشارکت داشته یا نداشته باشد، تنها اهمیت این مسئله را برجسته 
می کند که ما هر کاری که می توانی��م می کنیم تا اطمینان یابیم ایران 
هرگز به سالح اتمی دست نخواهد یافت.«  وزیر خارجه امریکا این را هم 
گفت که»ایران با سالح اتمی یا توانایی داشتن آن در یک ترتیب زمانی 
کوتاه، ایرانی اس��ت که احتماالً با مصونیت بیشتری عمل خواهد کرد. 
بنابراین گفت وگو    ها در وین ادامه می یابد تا ببینیم آیا می توانیم به تعهد 

متقابل به برجام بازگردیم.«
 مزایایبازگشتبهبرجامبیشترازحفظتحریمهاست

موضع گیری کریس مورفی، سناتور دموکرات به نوعی تکمیل کننده اظهارات 
بلینکن است. مورفی روز پنج  شنبه به صراحت از برنامه کشورش برای به میان 
کشیدن موضوع برنامه موشکی ایران سخن گفت: »فکر می کنم منطقی بود 
که تحریم های اضافی علیه ایران بالفاصله بعد از توافق، موقتاً متوقف شوند، 
اما ایده بعدی این بود که در سال 2017 یا 2018 از ائتالف ایجاد شده برای 
رسیدگی به برنامه موشک های بالستیک ]ایران[ استفاده شود اما ترامپ آن 
را دور انداخت و موجب شد چین و روسیه و اروپا به طور مؤثری همچنان 
با ایران همکاری کنند تا تحریم     ها را دور بزنند .« مورفی افزود: »دوم اینکه، 
از آنجا که امریکا و متحدانش توانسته اند ایران را پای میز مذاکره بیاورند تا 
درباره برنامه هسته ای و سیاست های تحریمی مذاکره شود، فکر می کنم 
ایران حمایت از گروه های نیابتی خود را ر    ها خواهد کرد و برنامه موشک های 
بالس��تیک خود را تغییر خواهد داد. اما این اتفاق باید از طریق گفت وگو با 

عربستان سعودی، امارات و به صورت بالقوه ترکیه صورت گیرد.«
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا خاطرنشان کرد: »مزایای 
بازگشت به برجام بسیار بیشتر از مزایای خیالی حفظ بسیاری از تحریم های 
غیراقتصادی دوره ترامپ است. اگر چنین تحریم     هایی نیز رفع شوند، برخی 
کشورهای منطقه اعتراض می کنند. این دقیقاً تله ای است که ترامپ برای 
فرد بعد از خود گذاش��ت. او تحریم     هایی تحت عنوان هسته ای اعمال کرد 
ولی آنها را غیرهسته ای نامید و امید داشت رئیس جمهور بعدی در این تار 
چسبنده گیر افتد. بایدن نباید از منطق ترامپ پیروی کند.« مورفی در ادامه 
گفت: » امیدوارم که پس از بازگشت به برجام بتوانیم با ایرانی     ها درباره نقشی 
که می توانند در یمن داشته باشند وارد گفت وگوی مستقیم با ایرانی     ها شویم. 

باید با عمانی ها، ایرانی     ها یا شاید حتی قطری     ها وارد مذاکره شویم.«
 به رغم اب��راز امیدواری های مورفی اما همانطور که از س��خنان ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری روز دو    شنبه برمی آید، در 
مذاکرات وین همچنان چالش های قابل توجهی باقی مانده است و بلینکن 
با باقی ماندن در مذاکرات، حتی به قیمت مخالفت با جمهوریخواهان درباره 
موضوعی که به صهیونیست    ها گره خورده است، سعی در حل این چالش    ها 

و رسیدن به اهداف موردنظر واشنگتن دارد. 

به این ش��هر در حومه تل آویو )70 کیلومتری غزه( 
که یدیعوت آحرونوت منتش��ر کرده، آثار تخریب 
گسترده نمایان است . در »بات یام« در حومه تل آویو 
نیز یک صهیونیست در اثر اصابت موشک به هالکت 
رسید. موشک های فلسطینیان فرودگاه بن گوریون 
را هم بی نصییب نگذاشتند. منابع اسرائیلی گزارشی 
از اصابت موشک به این فرودگاه منتشر نکردند ولی 

برخی منابع می گویند صدای انفجارهای شدید ای 
را از این فرودگاه ش��نیده اند.  تصاوی��ری که منابع 
عبری از داخل فرودگاه منتش��ر کرده اند، مسافران 
را در وضعیت سراسیمه نش��ان می دهد که تالش 
می کنند زودتر فرودگاه را ترک کنند. س��ه شرکت 
هواپیمایی امریکایی یونایتد، دلتا و امریکن ایرالین 
و همچنین شرکت هواپیمایی لوفت هانزا و شرکت 

هواپیمایی بریتانیایی بریتیش ایرویز اعالم کردند 
به دلیل نگرانی ه��ای امنیتی پروازهای ش��ان را به 
اس��رائیل متوقف کردند. خبرگزاری رویترز دیروز 
اعالم کرد که ش��رکت هواپیمایی لوفت هانزا توقف 
پروازهای خود به مقصد تل آویو را تا 17 ماه جاری 
تمدید کرد. مقاومت فلس��طین با موش��ک عیاش 
2۵0 که به تازگی رونمایی ش��ده، ف��رودگاه رامون 

در جنوب سرزمین های اش��غالی را هم هدف قرار 
داد. گردان های القسام همچنین اعالم کرد: با پهپاد 
شهاب، کارخانه شیمیایی در شهرک نیرعوز را هدف 
قرار دادیم. شهرک هاي اشدود، افاغیم و نقب هم زیر 

باران موشکي فلسطینیان بوده اند.
بنیگانتس:شورشکمترازموشکنیست

موشک باران شهرک های صهیونیست نشین، برای 

درپیهش�دارهایگروههایمقاومتنسبتبه
حملهزمینیبهنوارغزهوشلیکهزارانموشک
بهسرزمینهایاشغالی،صهیونیستهاازشروع
عملیاتزمینیمنصرفش�دندام�اهمزمانبا
حم�التهواییگس�تردهمناط�قمختلفغزه
رابهش�دتبمب�ارانمیکنندکهبی�شاز125
تنازجملهدههازنوکودکش�هیدش�دهاند.
در شرایطی که رژیم صهیونیستی در درگیری های 
قبلی با گروه های مقاومت در نوار غ��زه، همزمان با 
حمالت هوایی جنگ زمینی را نیز در دس��تور کار 
قرار داده ب��ود اما با توجه ب��ه بازدارندگی نظامی که 
موشک های مقاومت ایجاد کرده، و همچنین ترس 
از تلفات بیش��تر این بار مقامات تل آوی��و برای ورود 
به جنگ زمینی دس��ت به عصاتر عمل می کنند. به 
گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، سخنگوی ارتش 
رژی��م صهیونیس��تی روز جمعه اعالم ک��رد، اینکه 
عملیات زمینی به غزه اعالم شد، اشتباهی در ترجمه 
از زبان سخنگو بود. یک منبع امنیتی اسرائیلی نیز 
اخباری مبنی بر نفوذ زمینی نیروهای ارتش این رژیم 
به داخل نوار غزه را تکذیب کرد. این منبع گفت: »تا به 
این لحظه، هیچ نفوذ زمینی از جانب ارتش اسرائیل 
به نوار غزه صورت نگرفته است.« پیش تر خبرگزاری 
فرانسه از جاناتان کنریکوس، سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی نقل کرد که سربازان اسرائیلی وارد نوار 
غزه ش��ده اند. هیدا زیلبرمن، سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیس��تی نیز روز جمعه گفت: نیروهای ارتش 
اسرائیل وارد غزه نشده اند اما به ما دستور داده شده 
که آماده باشیم. « وحشت صهیونیست     ها از ورود به 
عملیات زمینی در غزه درحالی است که فرماندهان 

مقاومت به شدت نس��بت به هرگونه حمله زمینی 
هش��دار می دهند. س��خنگوی گردان های القدس 
)شاخه نظامی جهاد اس��المی( فلسطین پنج  شنبه 
شب به رژیم صهیونیستی درخصوص هرگونه حمله 
زمینی به غزه هشدار داد. به گزارش شبیکه المیادین، 
ابو حمزه خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: اگر به 
نبرد زمینی فکر می کنید، کوتاه     ترین مس��یر برای 
ما برای رسیدن به پیروزی قطعی است. سخنگوی 
گردان های القدس افزود: »حمالت رژیم اش��غالگر 
تغیی��ری در راهبرد مقاومت ایج��اد نخواهد کرد. « 
وی با بیان اینکه جه��اد و عملیات ما ادام��ه دارد و 
پیروزی از آن مردم ما اس��ت، گفت:» مجاهدان ما و 
گروه های مقاومت جلوه های عزم و مقابله را بس��یار 

زیبا رقم می زنند.« از سوی دیگر ابوعبیده، سخنگوی 
گردان های عزالدین القسام )شاخه نظامی جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طین( گفت: » حمله زمینی 
اسرائیل به نوار غزه فرصتی برای مقاومت خواهد بود تا 

سربازان اسرائیلی را نابود کنند و به اسارت بگیرند. 
در جنگ ه��ای قبل��ی گروه ه��ای مقاوم��ت ب��ا 
صهیونیس��ت     ها در غزه، فلس��طینی     ها تعدادی از 
سربازان اسرائیلی را به اسارت گرفته بودند و باتوجه 
به توانمندی گروه ه��ای مقاومت در جنگ زمینی و 
غافلگیر شدن اسرائیلی ها، این بار مقامات تل آویو از 
حمله زمینی به غزه منصرف شده اند و تنها به حمالت 
هوایی اکتفا کرده اند. گروه های مقاومت چندی پیش 
از تونل های زیرزمینی خود رونمایی کردند که گفته 

می شود تا اراضی اشغالی کشیده شده است و همین 
مسئله نگرانی صهیونیستی     ها را در پی داشته است. 

 تشدیدحمالتهواییبهغزه
با موشک باران سرزمین های اشغالی از سوی مقاومت 
غزه، ارتش اسرائیل هم سنگین      ترین بمباران خود را 
در غزه انجام داده و از طریق زمین، دریا و هوا به شدت 
غزه را هدف حمله قرار داده اس��ت. اویخای ادرعی، 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که 
از پنج  شنبه شب، 160 جنگنده از شش پایگاه هوایی 
با استفاده از 4۵0 موش��ک، 1۵0 هدف را در باریکه 
غزه مورد هدف قرار دادند. به گزارش ش��بکه الحره، 
سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه گفت:»هدف از 
این حمالت، ضربه زدن به مواضع زیرزمینی حماس 
در مناطق ش��مالی و ش��رقی نوار غزه بوده است. « 
ادرعی افزود:» تونل      ها گنجی راهبردی برای حماس 
به شمار می رود و نتایج این حمالت در ساعات آتی 
روشن خواهد شد، ما حمالت قوی به کیلومتر     ها تونل 
حماس در شمال غزه انجام دادیم.« بنیامین نتانیاهو 
تأکید کرد که حمالت نظامی به باریکه غزه تا بازگشت 
امنیت و آرامش در اس��رائیل ادامه خواهد یافت. در 
همین حال، شبکه المنار از موشک باران شهرک      ها و 
شهرهای اسرائیلی از سوی نیروهای مقاومت فلسطین 
و نیز روشن شدن آژیر خطر در اطراف نوار غزه خبر 
داد. این سخنان در حالی مطرح شده است که از زمان 
آغاز حمله گسترده و تجاوز هوایی صهیونیست     ها در 
اوائل هفته به نوار غزه تاکنون بیش از 12۵ غیرنظامی 
شامل 27 کودک و 11 زن شهید شده اند. همچنین 
600 غیر نظامی در حمالت صهونیست     ها به مناطق 

مسکونی و جمعیتی غزه زخمی شده اند. 

مقام�اتاروپای�یتعارف�اتمعمولش�اندرباره
آزادیبیانراکنارگذاش�تهاندوبرایجلوگیری
ازگس�ترشخش�مونف�رتعموم�یروزافزون
مردم�یاجازهتظاه�راتحمایتازفلس�طینرا
نمیدهندکههیچدرتماسبامقاماترژیمددمنش
صهیونیس�تیبهابرازارادتوحمایتازاینرژیم
برایکش�تارمردممحاص�رهش�دهمیپردازند.
 وزارت کشور فرانسه تظاهرات مردمی در پاریس را که 
قرار است روز        شنبه در حمایت از فلسطینی       ها برگزار 

شود، به بهانه ایجاد اختالل ممنوع کرد. 
ژرارد درمانین، وزیر کشور فرانسه در واکنش به فراخوان 
برگزاری تظاهرات در روز        شنبه در حساب توئیتری خود 
نوشت: »از رئیس پلیس پاریس خواستم که تظاهرات 
روز        ش��نبه در ارتباط با تنش های اخیر در خاورمیانه 
)درگیری اسرائیل و فلسطین( را ممنوع کند. در سال 
2014 برنامه مشابهی باعث ایجاد اختالالت گسترده 
شد. به مقامات محلی دس��تورالعمل       هایی داده شد تا 

هوشیار و سختگیر باشند.«
همچنین امانوئل ماکرون روز پنج  شنبه در گفت وگو با 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
تنها به ابراز نگرانی نسبت به تشدید درگیری      ها میان 
اسرائیل و فلسطینیان بسنده و در عین حال اقدام های 

دفاعی و تالفی جویانه گروه های مقاومت فلس��طینی 
را به ش��دت محکوم کرد.  در بیانیه ریاست جمهوری 
فرانس��ه آمده که ماک��رون حمالت حم��اس و دیگر 
گروه های فلسطینی را نیز » به شدت محکوم « کرد و 
این اقدام      ها را تضعیف کننده امنیت » دولت اسرائیل « و 
» به خطر انداختن جان مردم تل آویو « دانست.  »استفن 
سایبرت« سخنگوی »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان 
اعالم کرد دولت این کش��ور تظاه��رات در حمایت از 

فلسطینی       ها را تحمل نخواهد کرد. 
 دولت آلمان روز چهار      شنبه هم حمالت راکتی مقاومت 
فلس��طین از نوار غزه در واکنش ب��ه تجاوزهای رژیم 
صهیونیستی را محکوم کرده بود بدون آنکه به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اشاره ای کند. در 
دیگر کش��ور آلمانی زبان اروپا یعنی اتریش هم پرچم 
رژیم صهیونیستی در مقر دولت این کشور، برای اعالم 
همبستگی با صهیونیست       هایی که در عملیات های راکتی 
مقاومت به هالکت رس��یده اند، به حالت نیمه افراشته 
درآمد.  با این حال و با وجود بارش ش��دید باران صد       ها 
تن از مردم شهر وین عصر چهار      شنبه با در دست داشتن 
پرچم فلسطین و س��ر دادن ش��عار آزادی برای مردم 
فلسطین در مرکز این شهر دست به راهپیمایی زدند و 

جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 

»جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پنج  شنبه شب در پیامی توئیتری نوشت: »گفت وگوی 
طوالنی و صمیمانه ای با گابی اش��کنازی داشتم و بر 
حمایت اتحادیه اروپا از امنیت اسرائیل تأکید و حمالت 

راکتی کور حماس را محکوم کردم.«
 3نمایندهمنصفامریکایی

در حالی که دول��ت امریکا در روزهای گذش��ته بار      ها 
از حمالت صهیونیس��ت      ها به غزه ب��ه صراحت دفاع 
کرده اند، آینا پرسلی، عضو دموکرات ترقی خواه مجلس 
نمایندگان امریکا روز پنج  شنبه در نطق خود در صحن 
علنی این مجلس به شرایط سخت فلسطینیان تحت 
ستم رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: درد، آسیب و 
ترور فلسطینیان تنها به خاطر افزایش تنش های هفته 
اخیر نیست بلکه پیامد سال       ها اشغالگری نظامی است. 
وی ادامه داد: ما نمی توانیم س��اکت بمانیم وقتی که 
دولت ما ۳/8 میلی��ارد دالر از کمک های نظامی را به 
اسرائیلی می فرس��تیم که از آن برای تخریب منازل 
فلس��طینیان، زندانی کردن کودکان فلس��طینی و 

بی خانمان کردن خانواده های آنها استفاده می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: سؤال این اس��ت که آیا بودجه 
امریکا باید صرف عدالت، آرامش و بازس��ازی شود یا 
اینکه دالرهای مالیات دهندگان باید به یک سرکوب 

و آپارتاید منجر شود؟
همچنین کوری بوش، عضو مجلس نمایندگان امریکا 
گفت: مبارزه برای زندگی سیاهپوستان و مبارزه برای 

آزادی فلسطین به هم پیوسته است. 
وی تأکید کرد: ما مخالف این هستیم که پول ما برای 
تأمین بودجه پلیس نظامی، اشغالگری و سیستم های 
ستم و ضربه شدید مصرف شود.  این نماینده دموکرات 
تصریح کرد: ما ضد جنگ و ضد اش��غال هس��تیم. ما 
ضد آپارتاید هستیم. ما در همبستگی با فلسطینیان 
ایستاده ایم.  همچنین مارک پوکان شامگاه پنج  شنبه در 
صحن علنی مجلس نمایندگان امریکا در نطق دیگری 
گفت: ما باید از تبعیض نامناسبی که فلسطینیان نسبت 
به سایر افراد این منطقه با آن روبه رو هستند، آگاه شویم 
و آن را محکوم کنیم. هیچ کس نباید متحمل از دست 
دادن زندگی، آزادی یا کرامت شود که مردم فلسطینی 
تحت مدیریت نتانیاهو و اسالفش در اسرائیل طی ۵0 

سال اشغال کرانه باختری رنج برده اند. 
پوکان اضافه کرد: اجبار برای تخلیه منازل به ویژه در 
قدس و کرانه باختری، دادگاهی و زندانی کردن کودکان 
فلسطینی و از بین بردن زندگی انسان       ها و ایجاد جاده       ها 
و ورودی های جداگانه برای افراد، اقدامی شبیه چیزی 

است که در آفریقای جنوبی رخ داده بود. 

وحشت  ورود به جنگ زمینی در غزه 

پاريس - برلین تظاهرات همبستگي با غزه را ممنوع کردند
دولتهايغربيشریکسرکوبتلآویو

فروپاشیزیرگنبدآهنین!
جنگوآشوبداخلیدرکوچهوپسکوچههایسرزمینهایاشغالیوبارانموشکدرآسمان
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