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3 پديده   نوظهور جنگ غزه
جنگ چند روز اخي��ر در نوار غزه به عنوان ش��ديدترين درگيري بين 
نيروهاي رژيم صهيونيستي با فلسطيني هاي ساكن در اين منطقه از 
2014 به اين سو شناخته شده است اما با نگاهي به تحوالت مربوط به 
اين جنگ مي توان پديده هايي را مشاهده كرد كه در درگيري هاي قبل 
از اين بين دو طرف اتفاق نيفتاده بودند. در واقع، پديده هاي نوظهور در 
اين دور از درگيري ها تنها محدود به قدرت آتش مقاومت در برابر ارتش 
صهيونيستي نمي شود كه البته اين موضوع هم در نوع خود مهم و درخور 
توجه است بلكه موضوع در مورد اتفاقاتي است كه اين بار پيش آمده اند 
و به عنوان پديده هاي نوظهور بي سابقه هستند. وقوع اين پديده ها در 

هفتادوسومين سالگرد اشغال فلسطين قابل توجه هستند. 
اولين اتفاق مربوط مي شود به صداهايي كه در كنگره امريكا شنيده 
ش��د و در دفاع از حقوق مردم فلس��طين بلند ش��ده بودند. انتقاد از 
حمايت هاي تمام عيار امريكا از رژيم صهيونيستي در داخل امريكا و 
از سوي شخصيت هاي صاحبنامي همانند زبان شناس و نظريه پرداز 
مشهور نوآم چامسكي يا س��ناتور ايالت ورمانت، برني سندرز پديده 
تازه اي نيس��ت اما اينكه يك نماينده كنگره در كاپيتول هيل )نماد 
قانونگذاري امريكا( بايستد و از حقوق فلسطين دفاع كند، پديده  اي 
نوظهور بود. رشيده طليب و ايلهان عمر، نمايندگان مجلس دموكرات 
هستند كه به عنوان زنان پيشرو در اين مجلس شناخته مي شوند كه 
براي نخس��تين بار در مجلس از حقوق مردم فلس��طين دفاع كردند 
و حمله ارتش صهيونيس��تي را به غزه اقدامي تروريس��تي خواندند. 
اين پديده نش��انه رخنه در تس��لط بي چون و چ��رای حاميان رژيم 
صهيونيستي بر اركان حاكميتي امريكا ايجاد شده و اين رخنه مي تواند 

تا عمق سنت حمايت از اين رژيم پيش برود. 
دومين پدي��ده در اعتراض��ات اعراب فلس��طيني س��اكن در داخل 
سرزمين هاي اش��غالي و درگيري آنها با صهيونيس��ت هاي افراطي 
است. شدت اين درگيري ها باعث شد رژيم صهيونيستي مجبور شود 
براي نخستين بار در شهر الد وضعيت اضطراري اعالم كند و شهردار 
اين شهر اعتراف كرد كه كنترل شهر كاماًل از دست رفته و خيابان ها 
شاهد جنگ داخلي بين اعراب و يهوديان است و از نخست وزير رژيم 
صهيونيستي، بنيامين نتانياهو درخواس��ت اعزام ارتش به اين شهر 
شد. رژيم صهيونيستي تا كنون از حضور اين اعراب در داخل اراضي 
اشغالي به عنوان دليلي بر همزيستي اعراب با يهوديان و كنار آمدن 
اعراب با دستگاه حكومتي رژيم خود اس��تفاده تبليغاتي مي كرد، به 
خصوص اينكه اين اعراب در درگيري هاي گذش��ته چندان نقش��ي 
نداشتند اما حاال با درگيري شديد بين اين اعراب و يهودي ها، موضوع 
به طور كلي تغيير كرده است. درگيري هاي خيابانی در شهرهاي الد، 
عكا و حيفا نشان داد اعراب ساكن اين مناطق ديگر ناظران خنثي و 
بي طرف نيس��تند بلكه آنان نيز مبدل به عنصر فعال عليه حاكميت 
رژيم صهيونيستي شده اند تا جايي كه نتانياهو مجبور شد بگويد رژيم 
او »در دو جبهه در حال نبرد اس��ت.« اين يك تغيير موازنه اساس��ي 
در رويارويي جبهه مقاومت با رژيم صهيونيس��تي است كه مي تواند 
مقاومت را به عمق خاك اراضي اشغالي و توس��ط اعراب ساكن اين 

مناطق بكشاند. 
تعويق حكم تخليه محله ش��يخ جراح در بيت المقدس شرقي توسط 
يكي از دادگاه هاي رژيم صهيونيس��تي پديده نوظهور س��وم است. 
در واقع، اصل درگي��ري فعلي به دليل اين حك��م و يورش نيروهاي 
صهيونيس��تي براي بيرون راندن فلس��طيني ها از خانه هاي شان بود 
كه با مقاومت شديد جوانان فلسطيني روبه رو شد و با شدت گرفتن 
درگيري ها، جبه��ه مقاومت در غ��زه نيز براي اعالم همبس��تگي با 
جوانان فلسطيني شرق بيت المقدس وارد درگيري شد. بيرون راندن 
فلسطيني ها از خانه هاي شان رويه عادي و معمول رژيم صهيونيستي 
از 73سال قبل به اين سو است، هر چند هميشه با مقاومت فلسطيني ها 
روبه رو بوده اما سابقه نداشته كه به دليل شدت مقاومت و درگيري ها، 
خود رژيم صهيونيستي در اين زمينه حاضر به عقب نشيني شود. حاال 
دادستان كل رژيم صهيونيستي آويخاي مندلبليت با استناد به گزارش 
محرمانه سازمان هاي اطالعاتي و نظامي از دادگاهي درخواست تعويق 
اجراي حكم اخراج فلسطيني ها از خانه هاي شان در محله شيخ جراح 
كرده است، هر چند اجراي حكم تعويق شده اما همين ميزان هم در 
رفتار رژيم صهيونيس��تي بي س��ابقه بوده و هيچ گاه حاضر نشده بود 
براي غصب يا تخريب خانه هاي فلس��طيني ها يك گام عقب نشيني 
كند. اين يك پيروزي نمادين براي منطق مقاومت اس��ت كه نشان 
مي دهد تنها با مقاومت است كه مي توان مانع دست اندازي هاي بيشتر 

رژيم صهيونيستي بر اراضي فلسطيني شد. 
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 نامه 120 ژنرال و آدميرال عليه بايدن
بيش از 120 ژنرال و آدميرال امريكايي بازنشسته در نامه اي سرگشاده 
تأكيد كردند كه جو بايدن به صورت مشروع به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب نشده اس��ت و صالحيت او براي اين مقام را زير سؤال بردند. 
در اين نامه كه 124 عضو بازنشس��ته نيروهاي مس��لح تحت عنوان 
»افسران پرچمدار براي امريكا« امضا كرده اند، آمده است كه امريكا 
»در معرض خطر جدي قرار دارد و به سمت سوسياليسم و يك نوع 
ماركسيس��م با دولت خودكام��ه حركت كرده اس��ت.« در نامه اين 
رهبران نظامي بازنشسته امريكا آمده است: بدون انتخابات منصفانه و 
صادقانه كه دقيقاً خواست مردم را نشان دهد، جمهوري قانون اساسي 
ما شكست خورده است. اف بي آي و ديوان عالي تخلفات را در 2020 
ناديده گرفتند. اين گروه همچنين »وضعيت فيزيكي و رواني فرمانده 
كل قوا« را زير سؤال بردند و گفتند كه سؤاالتي درباره اينكه چه كسي 
رهبري را به دست دارد، ايجاد شده است. آنها به سياست هاي دولت 
بايدن درباره وضعيت مرز جنوبي امريكا، توافق هسته اي ايران، آزادي 
بيان و چين هم انتقاد كرده اند. يك��ي از امضاكنندگان، ژنرال دونالد 
بولدك است كه براي انتخابات س��نا در نيوهمپشاير در سال آينده 

نامزد شده است. 
-----------------------------------------------------
  روس�يه امريكا را در فهرس�ت »كش�ورهاي غيردوست« 

گذاشت
دولت مسكو فهرست كشورهاي غيردوست اين كشور را مورد تأييد 
قرار داده است. تنها نام دو كشور در اين فهرست قرار دارند: امريكا و 
جمهوري چك. به گزارش خبرگزاري ايتارتاس طبق دستورالعمل 
مربوط به دو كش��ور در فهرست ياد ش��ده كه روز جمعه در پورتال 
رسمي اطالعات حقوقي روس��يه قرار گرفته است، جمهوري چك 
مجاز به اس��تخدام حداكثر 1۹ تبعه روس��يه براي كار در س��فارت 
كش��ورش خواهد بود. اياالت متح��ده اجازه اس��تخدام هيچ تبعه 
روس��يه براي اين منظور را نخواهد داش��ت. بر اس��اس اين دستور، 
مأموريت هاي ديپلماتيك، نهادهاي كنسولي و دفاتر نهادهاي دولتي 
ديگر كشورها كه رفتار غيردوستانه اي با روسيه، افراد داراي تابعيت 
روسيه و نهادهاي قانوني اين كشور داشته باشند، از نظر به كار گرفتن 
كارمندان روس، با محدوديت هايي مواجه شده يا حتي به طور كامل 
با ممانعت مواجه خواهند ش��د، با اين حال افراد داراي تابعيت اين 
كش��ورها، براي ورود به روس��يه و انجام مأموريت هاي ديپلماتيك، 
محدوديتي نخواهد داشت. دولت امريكا چند هفته قبل تحريم هاي 
جديدي را عليه 32 فرد و نهاد روسي اعمال كرد و عالوه بر آن به بهانه 
دخالت روس��يه در انتخابات امريكا و حمله سايبري عليه اين كشور 

10ديپلمات روس را از امريكا را اخراج كرد.

توافق دولت و طالبان 
براي از سرگيري مذاكرات صلح

پس از يك وقف�ه طوالني م�دت، نماين�دگان دول�ت و طالبان در 
ش�هر دوحه، پايتخت قطر ديدار و توافق كرده ان�د كه اين ديدارها 
ادام�ه يابد، ب�ا اين حال رهب�ر طالبان با انتش�ار پيام�ي خطاب به 
دولت افغانس�تان ضمن بي�ان لزوم تحم�ل و خ�ودداري از تداوم 
جن�گ در عين حال چنان س�خن گفته ك�ه دولت باي�د به آغوش 
باز »امارت اس�امي« برود؛ س�خناني كه به يك�ي از محوري ترين 
اختاف دو ط�رف صلح يعن�ي تاش طالب�ان براي تعيين ش�كل 
حكومت آينده افغانستان اشاره دارد. رئيس جمهور افغانستان هم 
صحبت احتم�ال جنگ داخلي بع�د از خروج امريكا از اين كش�ور 
كرده است تا آينده صلح در اين كش�ور همچنان مبهم باقي بماند.

دوحه، پايتخت قطر روز جمعه ش��اهد دور جدي��دي از مذاكرات ميان 
نمايندگان دولت و طالبان بود. در نشست جمعه، »عبدالسالم رحيمي« و 
»فاطمه گيالني« به نمايندگي از هيئت دولت افغانستان و »مال عبدالغني 
برادر« و شماري از اعضاي هيئت مذاكره كننده طالبان حضور داشته اند، 
آنها ضمن بحث درباره  مسائل جاري و تس��ريع مذاكرات صلح، بر آغاز 
مذاكرات پس از عيد فطر تأكيد كرده اند.  محمد نعيم، سخنگوي دفتر 
سياسي طالبان در قطر در توئيتي نوشته است كه دو طرف توافق كرده اند 
گفت وگوها پس از عيد ادامه يابد. اين در حالي است كه سفارت امريكا 
در كابل در بيانيه اي هش��دار داد كه به طور تاريخي خشونت ها پس از 
تعطيالت عيد فطر در افغانستان افزايش مي يابد. اين بيانيه از شهروندان 
امريكايي خواس��ت احتياط الزم را به خرج دهن��د و از رفتن به مناطق 

پرازدحام و نيز مناطق تحت درگيري خودداري كنند.  
  دعوت دولت به آغوش باز امارت اسامي

مالهيبت اهلل آخندزاده، رهبر طالبان از دولت افغانستان خواسته به امارت 
بپيوندد و نيز به امريكا به دليل تأخير در خروج نيروهايش هش��دار داده 
است. در پيام مالهيبت اهلل كه روز يك شنبه به مناسبت تبريك عيدفطر 
در سايت  طالبان منتشر شده، آمده: »بر افغان هاي ايستاده در جانب مقابل 
يكبار ديگر صدا مي كنم كه ديگر هيچ گونه تالشي براي دوام جنگ نكنند، 
اين كشور خانه مشترك همه افغان هاست، ما و شما بايد بر احكام اسالمي 
گردهم آمده و از اختالفات و هر گونه تعصبات خودداري نماييم. آغوش 
امارت اسالمي به روي همه افغان ها باز است.« رهبر طالبان افزوده است: 
»به آناني كه در گذشته در صف مخالف ما بودند دست عفو و همدلي را دراز 
مي نماييم و آنها را به همراهي در راه حق دع��وت مي دهيم. از زورگويي، 
عقده مندي و دشمني چيزي ساخته نمي شود، اما بالعكس ملت ها از تحمل، 
حوصله مندي و حقيقت پذيري صاحب عزت و افتخار مي گردند.« هيبت اهلل 
تأكيد كرد كه قصد امريكا و ديگر كشورهاي خارجي را  براي خارج كردن 
تمام نيروهاي خود از افغانستان گامی خوب مي داند و در ادامه گفته است: 
جداً مطالبه مي نماييم كه بايد تمام بخش هاي »پيمان دوحه« عملي شود. 
متأسفانه امريكايي ها تاكنون از توافقنامه   امضا شده مكرراً سرپيچي كرده 
و مردم ملكي ما را با تلفات سنگين جاني و مالي مواجه ساخته اند.  از سوي 
ديگر رئيس جمهور افغانستان درباره احتمال موفقيت روند صلح به پايگاه 
خبري آلماني »اش��پيگل« گفت كه احتمال وقوع جنگ داخلي در اين 
كشور وجود دارد اما نيروهاي افغان پس از پايان مأموريت جنگي نيروهاي 
خارجي قادر به تأمين امنيت و حفظ نظام هس��تند. اش��رف غني گفت: 
تصميم گيري درباره صلح در وهله اول در سطح منطقه صورت مي گيرد و 
من باور دارم كه در مرحله حياتي بازانديشي قرار داريم، امريكا اكنون نقش 
جزئي را ايفا مي كند و مسئله جنگ و صلح اكنون در دستان پاكستان است. 
رئيس جمهور افغانستان افزود كه ژنرال »قمر جاويد باجوه« رئيس ستاد 
ارتش پاكستان در سفر اخيرش به كابل به او اطمينان داد كه احياي امارت 

طالبان به نفع هيچ كس در منطقه، به ويژه پاكستان نيست. 

اعتراض به جنايات در غزه
 از امريكا تا اروپا و خاورميانه

حمات وحش�يانه رژي�م صهيونيس�تي ب�ا واكن�ش بين المللي 
كم سابقه اي روبه رو شده اس�ت، از امريكا تا اروپا و از آنجا تا قلب 
خاورميانه صحنه اعتراضات به جنايات عليه فلسطينيان است. در 
تحولي كم سابقه، بعد از اعتراضات سه نماينده كنگره امريكا، ديروز 
برني سندرز، سناتور دموكرات و نامزد انتخابات قبلي امريكا گفت كه 
بايدن به جاي توجيه كردن نتانياهو به جان فلسطينيان اهميت دهد. 
صدها اردني دي��روز براي دومين بار متوالي به س��مت منطقه »الكرامه« 
)گذرگاه مرزي( اردن با فلس��طين اش��غالي حركت كردند. در حالي كه 
س��ازمان ملل اعالم كرده از آغاز حمالت رژيم صهيونيستي به نوار غزه، 
10هزار فلس��طيني مجبور به ترك خانه هايشان ش��ده اند، اعتراضات به 
حمالت رژيم صهيونيستي در غزه با روند تصاعدي جديدي روبه رو شده 
است. »كپنهاگ« پايتخت دانمارك روز جمعه شاهد تظاهرات حمايتي از 
فلسطنيان بود. تظاهركنندگان بعد از طي مسافتي مقابل سفارت رژيم 
صهيونيستي در كپنهاگ جمع شدند كه البته در آنجا با شليك گاز اشك آور 
پليس و باتوم روبه رو شدند. در فرانسه، جايي كه دولت برگزاري تظاهرات 
حمايتي از فلسطينيان را ممنوع كرده، ديروز پليس در پي دعوت شماري 
از فعاالن براي برگزاري تظاهرات در محكوميت حمله جنايتكارانه رژيم 
صهيونيستي به غزه، آنها را تحت پيگرد قرار داد. در امريكا هم با وجود البي 
بزرگ صهيونيست ها به عنوان بزرگ ترين و پرنفوذ ترين البي، موضع گيري 
برخي سياستمداران مستقل تر عليه رژيم صهيونيستي نشان دهنده تأثير 
قابل توجه رويدادهاي غزه بر افكار عمومي است. »برني سندرز« سناتور 
دموكرات ايالت »ورمونت« و نامزد انتخابات رياست جمهوري 2020 در 
يادداشتي كه روزنامه نيويورك تايمز آن را منتشر كرد، نوشت كه دولت 
بايدن به جاي آن كه اقدامات رژيم صهيونيستي را توجيه كند، يك رويكرد 
منصفانه اتخاذ كند و بداند كه جان فلسطينيان اهميت دارد. وي  با انتقاد 
از اين رويكرد دولت هاي امريكا ادامه داد كه به چه دليل هيچ گاه اين سؤال 
مطرح نمي شود كه »حقوق مردم فلسطين چيست؟« و به چه دليل فقط 
زمان هايي خشونت در فلسطين اشغالي در مركز توجه قرار مي گيرد كه 

راكت هايي به سوي فلسطين اشغالي پرتاب مي شود؟ 
2۵نفر از اعضاي كنگره امريكا با ارسال نامه اي به »آنتوني بلينكن«، وزير 
 خارجه با »جنايت جنگي« خواندن اقدامات اخير رژيم صهيونيس��تي، 
از وي خواس��تند بر اين رژيم به منظور جلوگيري از اخراج فلسطينيان از 
خانه هايشان در محله الشيخ جراح در قدس اشغالي فشار ديپلماتيك وارد 
كند. اعضاي كنگره در نامه خود به بلينكن گفتند كه با نوش��تن اين نامه 
قصد دارند نگراني عميق خود را در مورد برنامه رژيم صهيونيس��تي براي 
اخراج تقريباً 2هزار فلسطيني از محله هاي البستان و الشيخ جراح در قدس 

اشغالي ابراز كنند. 
  ظريف سفرش را لغو كرد

قرار بود محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران ديروز در وين با آلكساندر 
شالن برگ، وزير خارجه اتريش ديدار كند، اما اين ديدار انجام نمي شود. 
روزنامه اتريشي پرسه نوشته كه ظريف از به اهتزاز درآمدن پرچم اسرائيل در 
كاخ صدراعظمي و همچنين وزارت امورخارجه اتريش ناراحت شده است.   
از طرف ديگر، »فيصل بن فرحان« وزير خارجه عربستان سعودي روز جمعه 
در گفت و گوي تلفني با »رياض المالكي« وزير خارجه تشكيالت خودگردان 
فلسطين  صرفاً به بيان اينكه دولت سعودي اقدامات رژيم صهيونيستي را 
محكوم مي كند، بس��نده كرد و گفت كه اين اقدامات غيرقانوني است و 
اين رژيم بايد فوراً آنها را متوقف كند. »محمد علي الحوثي« عضو شوراي 
عالي سياسي يمن درباره واكنش عربستان در صفحه توئيتر خود نوشت: 
»عربستان، بمباران هوايي و تجاوز خود به يمن را متوقف كند و اين كار را 

عليه رژيم صهيونيستي انجام دهد كه فلسطين را بمباران مي كند.« 

جنايت در غزه  از روي عجز 
رژيم صهيونيستي با حمله به اردوگاه الشاطي زنان و كودكان را به خاك و خون كشيد

محمودحكيمي

رژيم صهيونيستي 

آزاده سادات عطار
  گزارش  یک

عجز خ�ود مقابل 
موشك هاي غزه را 
با حمله ب�ه ي�ك اردوگاه غيرنظاميان جبران 
ك�رد. در نخس�تين س�اعات بام�داد ش�نبه 
جنگنده هاي اس�رائيلي با حمله ب�ه اردوگاه 
الشاطي شماري از زنان و كودكان فلسطيني را 
به خاك و خ�ون كش�يدند. عصر دي�روز هم 
ساختمان مطبوعاتي غزه، هدف جنگنده هاي 

تل آويو قرار گرفت. 

  جنگنده هاي رژيم صهيونيستي بامداد روز شنبه 
در ششمين روز متوالي از حمالت وحشيانه عليه 
مردم بي دفاع فلس��طين، بدون هشدار قبلي يك 
منزل مسكوني در اردوگاه پناهجويان الشاطي در 
غرب غزه را بمباران كردند. در اين حمله، هشت 
نفر از جمله شش كودك و دو زن شهيد و 1۵ نفر 
ديگر زخمي شدند و تنها يك كودك پنج ماهه از 
اين جنايت جان سالم به در برده است. امدادگران 
اين كودك را در كنار پيكر بي جان مادرش يافتند. 
روستاهاي مرده و اس��كاكا در سلفيت در شمال 
كرانه باختري نيز قتل گاه دو فلس��طيني بود كه 
به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت 
رس��يدند. درگي��ري ميان مقاومت فلس��طين و 
رژيم صهيونيستي از روز دوش��نبه، پس از پايان 
ضرب االجل مقاومت به تل آويو براي پايان دادن به 
تجاوز اين رژيم در قدس اشغالي و مسجداالقصي 

آغاز شده است. 
اس��ماعيل هنيه، رئيس دفتر سياس��ي جنبش 
مقاومت اسالمي فلسطين، حماس در واكنش به 
حمله به اين اردوگاه گفته كه قتل عام در اردوگاه 
الش��اطی بيانگر عجز و شكست اشغالگران است. 
وي افزود: »اين قتل عام نشانه بن بستي است كه 
اش��غالگران در حال تجربه آن در مقابل عظمت 
مقاومت و ش��گفتي آفريني مردان وف��ادار به آن 
هس��تند. ما ]رژيم[ اش��غالگر بي رحم را مسئول 
كامل هدف قرار دادن شهروندان و غيرنظاميان 
مي دانيم و تأكيد مي كنيم كه مقاومت به دفاع از 
ملت مغرور فلسطين ادامه خواهد داد و بر دشمن 
پيروز خواهد شد.« حازم قاسم سخنگوي حماس 
نيز با اعالم اينكه اين رفتار صهيونيست ها نشانه 
درست بودن تصميم مقاومت است، تأكيد كرد: 
»اين جنايت نش��ان دهنده ناتوان��ي و عجز رژيم 
اشغالگر از مقابله با مقاومت در غزه، كرانه باختري 

و قدس است.« 
جنگنده هاي رژي��م صهيونيس��تي در جنايتي 
ديگر، بعد از ظهر ش��نبه نيز برج الجال در غزه را 
موش��كباران و به طور كامل ويران كردند. دفتر 
تعدادي از رس��انه هاي جهان��ي از جمله الجزيره 
و آسوش��يتدپرس در اين برج قرار داشت. رژيم 
صهيونيستي يك ساعت به ساختمان مطبوعات و 
خبرنگاران خارجي در غزه فرصت داده بود   محل 
را تخليه كنند اما فقط با گذشت 30دقيقه به آنجا 
حمله كرد. حماس تهديد كرده بود كه اگر ارتش 

اسرائيل ساختمان الجال را منهدم و تخريب كند، 
حيفا و ايالت را مورد هدف قرار خواهد داد. 

  استقبال حماس از نبرد زميني 
رسانه هاي خبري شنبه شب اخبار ضد و نقيضي 
درب��اره آغاز حمل��ه زمين��ي عليه غزه منتش��ر 
كردند. ابوحمزه س��خنگوي نظامي گروه س��رايا 
القدس، ش��اخه نظامي جنبش جهاد اس��المي 
فلسطين در واكنش به تهديد رژيم صهيونيستي 
به حمله زمين��ي عليه غزه تأكيد ك��رد كه نبرد 
زميني كوتاه ترين راه براي رس��يدن مقاومت به 
پيروزي اس��ت و در اين نبرد سرنوشت نظاميان 
صهيونيس��تي جز كشته يا اسير ش��دن نخواهد 
بود. فوزي برهم س��خنگوي جنبش حماس نيز 
روز شنبه گفت: »جنبش حماس، آغاز مقاومت 
مس��لحانه در برابر اس��رائيل در س��رزمين هاي 
فلسطيني كرانه باختري را مستثني نمي داند.« 
س��خنگوي حماس خاطرنش��ان كرد: »به نظر 

مي رس��د اين قيام )مردمي( قباًل ب��ه دليل رفتار 
تهاجمي اش��غالگران در سراس��ر كرانه باختري 
آغاز ش��ده باش��د. تحوالت در كرانه باختري به 
احتمال زياد به مقاومت در ان��واع مختلف آن از 
جمله مقاومت مس��لحانه تبديل خواهد ش��د.« 
وي درباره احتمال حمله زميني اسرائيل به نوار 
غزه تصريح كرد: »براي هر نوع س��ناريويي آماده 
هستيم. مهاجمان كارهاي احمقانه زيادي انجام 
مي دهند كه مي تواند آنها را وادار به تصميم گيري 
احمقانه در هر زمان كند. ما آماده هر سناريويي 
هستيم. تفكر اسرائيلي باعث مي شود تالش هاي 
ميانجيگرانه برخي طرف ها مانن��د مصر، قطر و 

نمايندگان سازمان ملل به شكست بينجامد.«
همچني��ن فرمانده��ي اتاق عمليات مش��ترك 
گرو ه هاي مقاومت در غزه در بيانيه اي تأكيد كرد 
كه جوسازي هاي رژيم صهيونيستي درباره آماده 
شدن براي حمله زميني به غزه يك مانور فريب 
بود و ارتش رژيم اشغالگر تالش داشت توهم شروع 
يك كارزار زميني را ايجاد كند. در اين بيانيه آمده 
است: »رژيم اشغالگر تالش داش��ت با اين مانور 
صدها نفر از نيروهاي مقاومت را به كش��تن دهد 
و توانمندي ما را فل��ج كند اما توطئ��ه آن ناكام 
ماند و نتوانس��ت در اين عمليات فريب نيروها و 

توانايي هاي آنها را به خطر اندازد.«
 نبرد، نبرد قدس است

در واكن��ش ب��ه وحش��يگري صهيونيس��ت ها، 
گردان هاي شهداء االقصي - شاخه نظامي جنبش 
فتح- نيروهاي خود را در ش��هرها و روس��تاهاي 
كرانه باختري به حال آماده باش درآورده اس��ت. 
ابوعبيده، س��خنگوي نظامي گردان هاي القسام 
نيز از س��اكنان كرانه باختري خواس��ت زمين را 
زير پاي صهيونيس��ت ها به جهنم تبديل كنند. 
ابوحمزه هم از ساكنان كرانه باختري خواست كه 
با دشمن صهيونيستي، دامنه درگيري را گسترش 
دهند. صالح العاروري، معاون رئيس دفتر سياسي 
حماس هم گفت: »اش��غالگران اسرائيلي كنترل 
خود را در برابر ملت فلسطين در مناطق مختلف 
از دس��ت داده اند. مقاومت در نبردي است كه ما 
مي توانيم دس��تاوردها و پيروزي هايي در آن به 
دس��ت آوريم. حماس در دل نبرد است، ما براي 
حق خ��ود در اراضي مان مي جنگي��م. اين نبرد، 
نبرد قدس اس��ت و ما از كل امت اس��المي دفاع 

مي كنيم.«
ديوان كيفري بين المللي الهه ني��ز به رغم اينكه 
تل آويو و واشنگتن صالحيت اين نهاد را رد كرده اند، 
مشغول بررسي جنايات جنگي صهيونيست ها در 
طول جنگ 2014 در غزه اس��ت. اين نهاد قانوني 
اعالم كرده بررسي درباره جنايات جنگي در اراضي 
فلس��طيني را با همكاري يا ب��دون همكاري رژيم 
صهيونيستي انجام مي دهد. فاتو بنسودا، دادستان 
ارشد ديوان الهه در اين مورد گفت: »ما اين موضوع 
را بس��يار جدي دنبال مي كنيم. ما از نزديك آن را 
دنبال مي كنيم. من يادآوري مي كنم كه اين بررسي 

آغاز شده است.«

پس از قتل ع�ام صهيونيس�ت ها در اردوگاه 
»الش�اطي« غزه كه به شهادت و زخمي شدن 
ده ها فلسطيني منجر شد، گردان هاي عز الدين 
القسام  ده ها موشك به سوي تل آويو و اشدود 
شليك كرد؛ موشك هايي كه خسارات زيادي 
را به مناطق صهيونيست نش�ين وارد و بخش 
اقتصادي تل آويو را به كلي فلج كرده اس�ت. 

گروه هاي مقاومت فلس��طين كه تا ديروز بيش از 
2۵00 موشك به سمت س��رزمين هاي اشغالي 
شليك كرده اند، در ششمين روز درگيري با رژيم 
صهيونيستي نيز پاسخ كوبنده اي به جنايات رژيم 
كودك كش دادند. پس از آنكه اس��ماعيل هنيه، 
رئيس دفتر جنبش مقاومت اس��المي حماس، 
روز ش��نبه قتل عام صهيونيس��ت ها در اردوگاه 
»الش��اطي« غزه را محكوم و اعالم كرد مقاومت 
به دفاع از ملت فلس��طين ادامه خواه��د داد و بر 
دشمن پيروز خواهد ش��د، گردان هاي عزالدين 
القسام، شاخه نظامي اين جنبش از حمله موشكي 
به تل آويو در پاس��خ به اين جناي��ت خبر داد. به 
گزارش ش��بكه الميادين، گردان ه��اي عزالدين 
القس��ام، در كانال تلگرامي خود اعالم كرد: »هم 
اكنون ده ها موش��ك در پاسخ به قتل عام صورت 
گرفته در حق��وق كودكان، زن��ان و غيرنظاميان 
فلسطيني در اردوگاه الش��اطي به سوي تل آويو 
شليك شد.« رسانه هاي صهيونيستي از شليك 
دست كم 30 موشك به س��وي تل آويو و اطراف 
آن خبر دادند و برخي مناب��ع از به صدا درآمدن 
آژيرهاي خطر در اين شهر خبر دادند. به گزارش 
روزنامه القدس العربي، ارتش رژيم صهيونيستي 
از ساكنان تل آويو خواس��ت به پناهگاه ها بروند 
و تا اطالع ثانوي در آنج��ا باقي بمانند. همچنين 
شاخه نظامي حماس از ش��ليك ده ها موشك به 
سوي شهر »اش��دود« خبر داد. اش��دود يكي از 
مهم ترين مراكز تجاري رژيم صهيونيس��تي در 

كنار تل آويو است. بندر اش��دود نيز بزرگ ترين 
بندر اين رژيم محسوب و گفته مي شود كه بيش 
از 60درصد واردات صهيونيست ها از طريق اين 
بندر صورت مي گيرد. به گزارش شبكه »الجزيره« 
گردان هاي القسام همچنين اعالم كرد كه شهرك 
صهيونيست نشين »موديعين« را در غرب رام اهلل 
هدف قرار داده و اين عمليات را به روح ش��هداي 
كرانه باختري و در انتقام خون آنها تقديم مي كند. 
ابوعبيده سخنگوي گردان هاي القسام ديروز در 
سخناني درباره توانمندي هاي نظامي گروه هاي 
مقاومت فلس��طين اعالم ك��رد، اي��ن گروه ها تا 
ش��ش ماه متوالي مي توانند به حمالت راكتي به 
سرزمين هاي اش��غالي ادامه دهند. اين برخالف 
تصورات صهيونيست هاس��ت كه مدعي هستند 
فرسايشي شدن جنگ به تضعيف توانمندي هاي 

مقاومت منجر خواهد شد. 
  هيچ جاي اسرائيل امن نيست 

حمالت موش��كي گروه هاي مقاومت نس��بت به 

دوره هاي قبل متفاوت تر شده است و اين بار هيچ 
جاي سرزمين هاي اشغالي براي صهيونيست ها 
امن نيست. روزنامه يديعوت آحارونوت، اعالم كرد 
كه تعدادي از موشك هاي گروه هاي فلسطيني به 
نزديكي فرودگاه بن  گورين اصابت كرده است. در 
همين رابطه راديو رژيم صهيونيستي ديروز اعالم 
كرد حدود 40پرواز امروز از كشورهاي مختلف به 
مقصد فرودگاه بين المللي بن گوريون در تل آويو 
لغو شده اس��ت. همچنين منابع خبري گزارش 
دادند صداي آژيره��اي خطر در پاي��گاه هوايي 
و آزمايش موش��كي و پدافند هواي��ي »ماخيم« 
در جن��وب تل آويو به ص��دا درآمد. رس��انه هاي 
اس��رائيلي نيز از وقوع آتش  سوزي در پي سقوط 
موش��ك هاي مقاومت فلس��طين از غزه به شهر 
»گفعات شموئيل« در مركز اسرائيل خبر دادند. 
شبكه 12تلويزيون رژيم صهيونيستي اعالم كرد 
كه حمالت موشكي فلس��طيني ها به شهرهاي 
اس��رائيل همچنان ادامه دارد. خسارات موشكي 

گروه هاي مقاومت به شهرك هاي صهيونيستي 
بيش از آن چيزي اس��ت كه مقامات تل آويو ادعا 
مي كنند و تصاوير و فيلم هايي كه از اين حمالت 
منتشر شده، برآورد دقيق تري  از اين حمالت ارائه 
مي كند. تصاويري كه از شهرهاي اشدود و تل آويو 
منتشر شده نشان مي دهد كه شيشه هاي تعدادي 
از ساختمان ها شكسته شده و شماري از خودروها 
آتش گرفته است. خبرنگار الجزيره هم در خبري 
اعالم كرد: »در پي از سرگيري حمالت موشكي 
مقاومت به تل آويو، بخش اقتصاد اسرائيل به كلي 
فلج ش��ده اس��ت و تل آويو در هرج و مرج پس از 

حمالت موشكي مقاومت قرار دارد.« 
تصاوي��ري از خيابان ه��رزل در تل آويو  نش��ان 
مي دهد كه اين خيابان به ش��دت توس��ط راكت 
سنگين فلس��طيني ها )فجر ۵( مورد هدف قرار 
گرفت��ه اس��ت. در فيلم هايي كه در ش��بكه هاي 
اجتماعي منتشر شده است، يكي از اين موشك ها 
به يك منطق��ه صنعتي و انبار ح��اوي مواد قابل 
اش��تعال برخورد كرد و آتش س��وزي مهيبي را 
موجب شد كه طي آن چند نفر نيز زخمي شدند. 
همچنين تصاوير نش��ان مي دهد يك ساختمان 
در مرك��ز تل آويو به ش��دت آتش گرفته اس��ت. 
منابع صهيونيستي نيز خبر دادند كه در حمالت 
موشكي مقاومت به اشدود و بئرالسبع دست كم 
سه نفر مجروح ش��ده اند. همچنين در پي حمله 
موشكي مقاومت فلس��طين به »اشدود«، قطعي 
برق و آتش سوزي گزارش شده و در شهر اشدود 
دود غليظي به آسمان بلند شده است. بر اساس 
آمارهاي ارت��ش اس��رائيل، از آغ��از درگيري ها 
تقريباً 2ه��زارو300 راكت از نوار غزه به س��مت 
س��رزمين هاي اشغالي شليك ش��ده است كه از 
اين تعداد تقريباً 3۸0 النچ ناموف��ق در نوار غزه 
سقوط كرده و هزار راكت نيز توسط گنبد آهنين 
رهگيري شده اس��ت، يعني۵0درصد راكت ها به 

هدف اصابت كرده اند. 

انتقام جنايت الشاطي در قلب اسرائيل
گروه هاي فلسطيني در پاسخ به جنايت رژيم صهيونيستي در اردوگاه الشاطي، با دهها موشك به تل آويو حمله كردند

هنيه: جنايت الش�اطي نش�انه بن بس�تي 
اس�ت ك�ه اش�غالگران در ح�ال تجرب�ه 
و  مقاوم�ت  عظم�ت  مقاب�ل  در  آن 
شگفتي آفريني مردان وفادار به آن هستند


