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چراغ سبز بايدن 
براي حمله به فلسطينيان

در حالي كه حمالت جنايتكارانه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم 
فلسطين به ويژه در باريكه غزه ابعاد بي س��ابقه اي يافته است، دولت 
بايدن فروش سالح هاي هدايت شونده دقيق به رژيم صهيونيستي را 
به ارزش 735ميليون دالر تصويب كرد، با اين كار واشنگتن عماًل به 

تل آويو براي كشتار بيشتر فلسطيني ها چراغ سبز نشان داده است. 
در حالي كه دولت بايدن طرح فروش س��الح به اس��رائيل را تصويب 
كرده اس��ت، برخي از قانونگ��ذاران دموك��رات كنگره با اس��تناد به 
حمالت خشونت آميز اس��رائيل به باريكه غزه و كش��ته شدن تعداد 
زيادي از غيرنظامي��ان، در مورد اين تصميم كاخ س��فيد ابراز نگراني 
شديد كرده اند. به اين ترتيب، دولت بايدن پرچم قرمز را مقابل برخي 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان كه خواهان تغيير موضع دولت امريكا 
در حمايت از دولت نتانياهو هستند، باال برده است. ايلهان عمر، نماينده 
مس��لمان و دموكرات مجلس نمايندگان امريكا گفته اس��ت: امضاي 
قرارداد تسليحاتي دولت بايدن با اسرائيل به ارزش 735ميليون دالر، 
شرم آور است. اين قرارداد، نش��ان دادن چراغ سبز براي تنش آفريني 
اسرائيل است و تالش ها براي آتش بس را تضعيف مي كند. دولت بايدن 
مكلف است فروش هاي تسليحاتي را به اطالع كنگره برساند، اگرچه 
اطالع رساني رسمي معموالً پس از توافق غيررسمي با كنگره صورت 
مي گيرد. پس از ابالغ رسمي، قانونگذاران ۲۰ روز فرصت دارند با صدور 
يك قطعنامه غيرالزام آور مخالفت خود را با آن اعالم كنند. بدين ترتيب 
حتي در صورت مخالفت كنگره با فروش تسليحاتي جديد به اسرائيل، 

اين امر موجب لغو اين فروش تسليحاتي به تل آويو نمي شود. 
در واقع موضع دولت بايدن در قبال اسرائيل چندان تفاوتي با دولت هاي 
قبلي امريكا ندارد و مبتني بر همان اصل هميشگي »حمايت بي قيد 
وشرط از اس��رائيل«  اس��ت. واش��نگتن حتي در اين برهه زماني كه 
حمالت رژيم صهيونيس��تي عليه م��ردم مظلوم باريكه غ��زه به نحو 
بي س��ابقه اي افزايش يافته و شمار ش��هدا از ۲۲۰ نفر و مجروحان از 
5هزارو5۰۰ نفر فراتر رفته است، مبادرت به فروش آن دسته از اقالم 
تسليحاتي به تل آويو كرده كه دقيقاً براي هدف قرار دادن مردم بي دفاع 
فلسطين از آنها اس��تفاده مي كند. عمده فروش تسليحاتي امريكا به 
اس��رائيل، مربوط به كيت هاي »مهمات مشترك تهاجمي مستقيم« 
است؛ كيت هايي كه بمب هاي غيرهدايت شونده موسوم به »دامب« 
را به بمب هاي هدايت شونده يا هوشمند تبديل مي كند. اسرائيل كه 
مقادير قابل توجهي از اين كيت ها را در گذشته خريداري كرده است، 
آشكارا اعالم كرده حمالت هوايي غزه، با مهمات هدايت شونده انجام 
مي شود. نمايندگان پيشرو دموكرات در مجلس نمايندگان معتقدند 
صدور مجوز فروش بمب هاي هوشمند بدون فشار آوردن بر اسرائيل 
براي موافقت با آتش بس، صرفاً قتل عام بيش��تر را امكانپذير مي كند. 
در واقع، دول��ت بايدن نيز مانند دولت هاي قبل��ي امريكا در درگيري 
كنوني بين رژيم صهيونيستي و فلسطيني ها، باز هم حق را به جانب 
اسرائيل داده و به نحوي جنايات آن در تداوم سركوب فلسطيني ها در 
كرانه غربي و قدس ش��رقي و حمالت گسترده هوايي به باريكه غزه را 
به بهانه دفاع از خود توجيه مي كند. تمام رؤساي جمهور چندين دهه 
اخير امريكا هر يك به نوعي در مناقشه اسرائيل و فلسطيني ها، جانب 
رژيم صهيونيستي را گرفته و ضمن ارائه ميلياردها دالر كمك نظامي 
به اين رژيم، به توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين در كرانه باختري 
رضايت داده اند، ضمن اينكه امريكا هم��واره در نهادهاي بين المللي 
مانند شوراي امنيت سازمان ملل سپر بالي اسرائيل شده و از آن دفاع 

كرده است. 
اين در حالي اس��ت كه حماي��ت بايدن از اس��رائيل به تقاب��ل وي با 
نمايندگان پيشرو حزب دموكرات منجر شده است. در حالي كه جناح 
سنتي حزب دموكرات مانند چاك ش��ومر رهبر اكثريت سنا، رابرت 
منندز رئيس كميته روابط خارجي س��نا و استني هوير رهبر اكثريت 
مجلس نمايندگان همگي بر حق اس��رائيل براي دف��اع از خود تأكيد 
كرده اند اما گروه جديدي از قانونگذاران جوان دموكرات مانند ايلهان 
عمر، رشيده طليب و الكسندريا اوكاسيو كورتز، رويكرد راست گرايان 
حزب دموكرات در حمايت از اس��رائيل را به چالش كشيده و با انتقاد 
ش��ديد از آن خواهان تغيير اين جهت گيري يك سويه شده اند. با اين 
حال بسيار بعيد به نظر مي رس��د رويكرد حمايت گرايانه واشنگتن از 
رژيم صهيونيستي با توجه به البي هاي اسرائيل در كنگره امريكا و نيز 
ديدگاه همدالنه كاخ سفيد با اسرائيل، در دوره بايدن دچار دگرگوني 
شود. با اين حال، نگرش ها در داخل امريكا نسبت به موضوع فلسطين 
در حال تغيير است. اكنون گفتمان فعاالن حامي فلسطين به جاي تكيه 
بر حق فلسطيني ها براي تشكيل دولت و كشور فلسطيني بر موضوع 
حقوق بشر تمركز يافته است. نظرسنجي هاي اخير گالوپ از شهروندان 
امريكايي نشان مي دهد نسبت به سال هاي پيش تعداد امريكايي هايي 
كه معتقدند دولت امريكا بايد بر اسرائيل فش��ار بياورد افزايش يافته 
است، همچنين اكثر امريكايي هاي مورد بررسي معتقدند قانونگذاران 

آنها بيشتر از مردم امريكا به منافع اسرائيل گرايش دارند.
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 گزارش نيوزويك از ارتش سري 60هزار نفري امريكا
بر اس��اس يك گزارش جنجالي نيوزويك امريكا كه با استناد به نتايج 
تحقيقات دو ساله منتشر شده، ارتش امريكا مشغول اداره يك ارتش 
مخفي با ۶۰هزار سرباز است كه هيچ نظارتي از سوي كنگره اين كشور 
روي آن وجود نداشته و دس��ت كم ۹۰۰ ميليون دالر ساالنه براي آن 
بودجه صرف مي كند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري اسپوتنيك، 
گزارش اين مجله بر مبناي دهها مورد درخواست دسترسي به اسناد بر 
مبناي قانون آزادي اطالع رساني، تحليل هزارو۶۰۰ رزومه و انتصابات 
شغلي و مصاحبه  با چند شخص دخيل تهيه شده و بيان مي دارد كه اين 
ارتش مخفي به اجراي عمليات هايي در سراس��ر امريكا و خارج از اين 
كشور چه به صورت اينترنتي و چه به شكل غيراينترنتي مي پردازد و 
وظايفش شامل شكست دادن تكنولوژي  با پيچيدگي فزاينده مي شود. 
گفته شده است نيمي از اين نيرو، شامل سربازان عمليات ويژه ، مشغول 
اجراي عمليات در كش��ورهاي سراسر جهان همچون پاكستان، يمن، 
كش��ورهاي حوزه غرب آفريقا و حتي كره شمالي و ايران است. دومين 
دس��ته بزرگ در اين ارتش را متخصصان اطالعاتي دس��ت اندركار در 
جمع آوري اطالعات، امور ضداطالعات و زبانشناسان تشكيل مي دهند. 
پرسنل ديگر اين ارتش ش��امل يك ارتش سايبري است كه طبق اين 
گزارش درگير جنگ س��ايبري، جمع آوري اطالع��ات و حتي تالش 
براي دس��تكاري كردن رس��انه هاي اجتماع��ي-كاري غيرقانوني كه 
امريكا كشورهاي ديگر نظير روسيه، چين و ايران را متهم به انجامش 

مي كند- است. 
-----------------------------------------------------

 پيشنهاد چين براي ميزباني مذاكرات افغانستان
وزير خارج��ه چين در تماس با مش��اور امنيت ملي افغانس��تان گفت 
كشورش آمادگي دارد مذاكرات بين االفغاني را از طرق مختلف از جمله 
با ايجاد ش��رايط براي ميزباني اين مذاكرات در چين، تسهيل كند. به 
گزارش فارس، به گفته وانگ يي، تصميم اي��االت متحده براي خارج 
كردن نيروهايش از افغانس��تان باعث ايجاد بی اطمينانی در وضعيت 

اين كشور شده است. 

اعتصاب و اعتراض 
سراسر فلسطين اشغالي را فراگرفت

همزم�ان ب�ا ادام�ه اعتراض�ات جهان�ي ب�ه جناي�ات غ�زه، 
ش�هرهاي واق�ع در كران�ه باخت�ري و مرزه�اي 1۹۴۸ از صب�ح 
ديروز ش�اهد اعتص�اب و اعت�راض سراس�ري فلس�طيني ها در 
اع�ام همبس�تگي ب�ا م�ردم غ�زه و بيت المق�دس اس�ت. 
فلسطيني ها در حمايت از قدس و غزه دست از فعاليت و كار كشيده اند و به 
نوشته فلسطين اليوم، تمامي فعاليت هاي صنفي، تجاري، آموزشي )از جمله 
مؤسسه هاي خصوصي و دولتي، ( مدارس، دانشگاه ها، بانك ها و وسايل نقليه 
در اين اعتصاب شركت كرده اند. اين كمپين با شعار »اعتصاب از بحر تا نهر« 
به دعوت رهبران گروه هاي مقاومت آغاز ش��ده اس��ت. روزنامه يديعوت 
آحارونوت نوشته كه پيش بيني مي شود، با اعتصاب رانندگان اتوبوس ها، 
هرج و مرج بزرگي در مناطق اشغالي ۱۹۴۸ ايجاد شود. همچنين احتمال 
درگيري هاي شديد ميان فلسطيني ها و نيروهاي رژيم صهيونيستي در 
نقاط ايست و بازرسي در كرانه باختري و اراضي ۱۹۴۸ وجود دارد. شوراي 
وزيران تشكيالت خودگردان به جز وزارت بهداشت و مؤسسات خدمات 
اورژانس��ي نيز تصميم گرفته اند در اين اعتصاب مشاركت كنند. كاربران 
فلسطيني در شبكه اجتماعي توئيتر با بازنشر اين فراخوان با هشتگ هاي 
»تضامنا_مع_غزه« و )Solidarity_With_Gaza( به معناي همبستگي 
با غزه، خواستار مشاركت حداكثري ساكنان كرانه باختري و اراضي اشغالي 
۱۹۴۸ در اين نافرماني مدني شدند. اعتصاب سراسري كه از ديروز كليد 
خورده، از دهها سال پيش تا كنون بي س��ابقه است. حماس روز دوشنبه 
طي بيانيه اي عموم فلسطينيان در قدس، كرانه باختري و سرزمين هاي 
اشغالي را به اعتصاب سراسري و برپايي راهپيمايي هاي گسترده به سمت 
نقاط درگيري با اش��غالگران اسرائيلي و مس��دود كردن تمامي جادها و 
مسير ها به روي شهرك نشينان اشغالگر صهيونيست دعوت كرده بود. شهر 
رام اهلل نيز از ديروز صحنه راهپيمايي عظيم مردمي است و شمار زيادي از 
فلسطيني ها به ورودي رام اهلل در نزديكي شهرك صهيونيست نشين بيت 
ايل رفتند و درگيري هاي شديدي بين فلسطيني ها و نيروهاي اسرائيلي در 
بيت لحم و بيت ايل اتفاق افتاد. همزمان در خارج از سرزمين هاي اشغالي 
هم صدها مراكشي براي همبستگي با نوار غزه و قدس اشغالي تجمع كرده 
و خواهان لغو توافق عادي سازي ميان كشورش��ان با رژيم صهيونيستي 
ش��دند.  همچنين ش��هروندان يمني در صنعاء براي اعالم همبس��تگي 
با ملت و گروه هاي فلس��طيني راهپيمايي گس��ترده اي به راه انداختند. 
معترضان پرچم رژيم صهيونيستي و امريكا را نيز آتش زدند و شعارهايي 
در حمايت از عمليات نظامي » شمشير قدس« كه گروه هاي فلسطيني 
عليه رژيم اشغالگر انجام داده اند، سر دادند. صدها سوري هم با برگزاري 
تظاهرات مقابل مقر سازمان ملل در دمشق، خواهان محاكمه رهبران رژيم 
صهيونيستي به عنوان جنايتكاران جنگي شدند. شركت كنندگان در اين 
تجمع پرچم هاي سوريه و فلسطين و پالكاردهايي در تأكيد بر حمايت از 
مردم فلسطين و همبستگي با آنها در دست گرفتند. در يك موضع گيري 
ديگر،  جعفر الحسيني، س��خنگوي نظامي گردان هاي حزب اهلل عراق در 
گفت وگو با شبكه خبري الميادين ادامه داد: »مقاومت عراق معتقد است كه 
مرحله رويارويي مستقيم با اسرائيل در حال فرا رسيدن است و مشاركتش 

در آزادسازي فلسطين مسئله اي قطعي است.«

38هزار فلسطيني آواره
237 شهيد

دس�ت كم بيش از 3۸ هزار نفر از فلسطيني هاي ساكن غزه در نتيجه 
بمباران هاي رژيم صهيونيستي آواره ش�ده اند. شمار شهداي تجاوز 
رژيم صهيونيس�تي همچنان رو به افزايش است و اين رژيم همچنان 
از آتش بس امتناع مي ورزد، با اين هدف كه با زدن ضربات بيش�تري 
به زيرس�اخت ها و اهداف غيرنظامي غزه، م�ردم را در برابر مقاومت 
قرار دهد، ب�ه خصوص كه آنچه فش�ار غرب بر اين رژي�م براي قبول 
آتش بس خوانده مي شود، با حمايت مداوم س�ران كشورهاي غربي 
درباره لزوم پاسخگويي به حمات تدافعي حماس هارتر هم مي شود.

وزارت بهداشت غزه غروب ديروز  خبر داد كه شمار شهداي غزه به ۲37 نفر  
رسيده است و از ميان ش��هداي غزه، ۶3 نفر كودك و 3۶ نفر نيز زن بوده و  
هزارو۴۰۰ نفر نيز در جريان حمالت صهيونيست ها به غزه مجروح شده اند.  
پيش از اين ابوعبيده، سخنگوي گردان هاي القسام در پيامي هشدارآميز 
به صهيونيست ها گفته بود: »دشمن جنايتكار صهيونيست طي ساعت هاي 
گذشته بمباران خانه ها و منازل مسكوني غيرنظاميان را افزايش داده است 
و بر اين اساس به دشمن هشدار مي دهيم در صورتي كه بالفاصله بمباران 
خانه هاي مس��كوني را متوقف نكند، ما بار ديگر بمباران تل آويو را از س��ر 

می گيريم و آن را در تيررس موشك هاي خود قرار خواهيم داد.« 
ساعتي پيش از سخنان ابو عبيده در حمله جنگنده هاي رژيم صهيونيستي 
به منزلي در مركز غزه، يك فلسطيني و دخترش به شهادت رسيدند. در اين 
حمله كه در نزديكي وزارت بهداشت غزه روي داد، دست كم ۱۰ نفر مجروح 
شدند.  »جوليت توما« مس��ئول ارتباطات يونيسف در بخش غرب آسيا و 
شمال آفريقا گفته است: »اوضاع وحشتناكي اس��ت. تنها ظرف پنج روز، 

دست كم ۴۰كودك در نوار غزه كشته شده اند.« 
وبگاه شبكه خبري الجزيره به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده بيش 
از 3۸هزار نفر از فلسطيني هاي ساكن غزه آواره شده اند و به دنبال اقامت 
در مدارس »آنروا« هستند. طبق اين گزارش، اين رقم ۲5هزار نفري را كه 
منازلشان كاماًل در اثر بمباران هاي اسرائيل ويران شده نيز شامل مي شود.  
»آدنان ابو حسن« سخنگوي سازمان آنروا در بيانيه اي مختصر گفت اين 
سازمان تأمين برخي از نيازهاي اساسي براي خانواده هاي آواره شده را آغاز 
كرده است.  وي با اشاره به اقدام چند روز پيش رژيم صهيونيستي در بستن 
گذرگاه هاي مرزي الزم براي انتقال كمك هاي انسان دوستانه به غزه گفت: 
»نيازمند حمايت فوري هستيم.« اين در حالي است كه »يوسف ابوريش« 
وزير بهداشت غزه روز دوشنبه گفت كه آزمايشگاه اصلي تست كروناي غزه 
به دليل ويراني ناشي از حمالت جنگنده هاي رژيم صهيونيستي فعاليت خود 
را متوقف كرد.  در اين حمله هم پدر و دختری به شهادت رسيدند و دست 

كم ۱۰ نفر مجروح شدند. 
 جانبداري مجدد بايدن از رژيم صهيونيستي 

رئيس جمهور امريكا در تماس تلفني با نخست وزير رژيم صهيونيستي بار 
ديگر به جانبداري از اين رژيم پرداخ��ت و در عين حال مدعي حمايت از 

تالش ها براي دستيابي به آتش بس در غزه شد. 
به گزارش ايسنا، به نقل از الميادين، كاخ س��فيد اعالم كرد كه جو بايدن، 
رئيس جمهور امريكا طي يك مكالمه تلفني با بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي بار ديگر بر حمايت قاطع خود از »حق اسرائيل در دفاع از 

خود« مقابل حمالت موشكي مقاومت فلسطين تأكيد كرد. 
 در بيانيه كاخ س��فيد آمده اس��ت كه »بايدن از تالش ها براي آرام كردن 
اوضاع در قدس استقبال و اسرائيل را به تالش براي اطمينان از حمايت از 

غيرنظاميان بي گناه تشويق كرد.«
طبق گزارش كاخ سفيد دو طرف همچنين »دستاوردهاي عمليات نظامي 
اسرائيل در غزه« را بررس��ي كردند.  كاخ س��فيد اعالم كرد بايدن ضمن 
»حمايت از آتش بس در غزه« نتانياهو را در جريان اقدام مش��ترك اياالت 

متحده با مصر در خصوص آتش بس قرار داد. 
اين نخس��تين تماس دو طرف پس از آغاز ناآرامي ها در اراضي فلسطيني 
نيست. ش��نبه گذش��ته نيز بايدن و نتانياهو تماس تلفني برقرار و درباره 
تحوالت در اراضي فلس��طيني گفت وگو كردند.  كاخ سفيد اعالم كرد كه 
بايدن و نتانياهو توافق كردند تماس هاي ميان دو طرف و تيم هايشان ادامه 
يابد.  در همين راستا هيئت پخش رژيم صهيونيستي »كان« گزارش داد كه 

نتانياهو به بايدن اطالع داده براي ادامه حمالت به غزه مصمم است.  

برآورد منابع غيررسمي در رژيم صهيونيستي

6  ميليون اسرائيلي در حصر  پناهگاه! 

دكترسيدرضاميرطاهر

مقاومت فلسطين    گزارش  یک
روز سه شنبه هم 
حمات موشكي عليه اس�رائيل را ادامه داد و 
شمار موشك هاي غزه به باالي 3هزارو600 عدد 
رس�يد. مقام ه�اي رژيم صهيونيس�تي چيزي 
درباره عمق وحشت از موش�ك ها نمي گويند 
ولي برآوردها در تل آويو  اين است كه طي ۹ روز 
گذش�ته، 75درصد از ساكنان س�رزمين هاي 
اشغالي )حدود 6 ميليون نفر( از بيم جانشان به 

پناهگاه ها رفته اند. 
در نهمي��ن روز از تجاوز صهيونيس��ت ها به غزه، 
منابع آگاه همچنان از به صدا درآمدن آژير خطر 
در شهرك هاي صهيونيست نشين نزديك به مرز 
لبنان، اطراف غزه و باز ش��دن در پناهگاه ها خبر 
مي دهند. كتائ��ب عزالدين القس��ام ديروز اعالم 
كرد كه در واكنش به حمالت صهيونيس��ت ها، 
ش��هرك صهيونيست نش��ين اوفاكي��م را هدف 
حمله موش��كي ق��رار داده كه به زخمي ش��دن 
۲۰صهيونيس��ت و هالكت دو نفر از آنان منتهي 
شده اس��ت. پس از اوفاكيم، عس��قالن، اشدود، 
سديروت، رعيم، كيس��وفيم، بئرالسبع و منطقه 
صهيونيست  نشين أش��كول، پايگاه هاي نظامي 
»اوريم«، »صوفا«، »ناحل عوز«، ايرز هم زير رگبار 
حمالت موش��كي، راكتي و خمپاره اي نيروهاي 
مقاومت فلس��طيني قرار گرفته اند. پيش از اين 
حمالت، شبكه الجزيره اعالم كرد كه سه فروند 
راكت از لبنان به سمت منطقه الجليل در شمال 
اراضي اشغالي شليك شد و همزمان هواپيماهاي 
جاسوس��ي رژيم صهيونيس��تي ني��ز در منطقه 
گشت زني كردند. آويخاي ادرعي، سخنگوي ارتش 
رژيم صهيونيستي تعداد هواپيماهاي جاسوسي را 

شش فروند اعالم كرد. هيداي زيلبرمن، سخنگوي 
ارتش رژيم صهيونيستي نيز روز سه شنبه ضمن رد 
احتمال دست داشتن جنبش مقاومت »حزب اهلل« 
در اين عمليات گفت بعد از ارزيابي هاي به عمل 
آمده، به اين نتيجه رسيدند كه يك گروه كوچك 
فلسطيني مسئول شليك شبانه چند فروند راكت 

از خاك لبنان به شمال فلسطين اشغالي است. 
گزارش ارتش رژيم صهيونيستي درباره حمالت 
راكتي از غزه در روز دوش��نبه ني��ز حاكي از اين 
است كه فقط طي ۱۲ساعت )7صبح تا 7 عصر( 
روز دوش��نبه دس��ت كم ۱۹۰ راكت به س��وي 
ش��هرك هاي صهيونيستي ش��ليك و در جريان 
حمل��ه خمپ��اره اي مقاومت به س��وي نظاميان 
صهيونيس��ت در اطراف غزه نيز دس��ت كم يك 
نظامي مجروح شده اس��ت. ابوعبيده، سخنگوي 
گردان هاي القسام به صهيونيست ها هشدار داد: 
»دشمن جنايتكار صهيونيست طي ساعت هاي 
گذش��ته بمب��اران خانه ه��ا و منازل مس��كوني 
غيرنظاميان را افزايش داده است و بر اين اساس به 
دشمن هشدار مي دهيم، در صورتي كه بالفاصله 
بمباران خانه هاي مسكوني را متوقف نكند، ما بار 
ديگر بمباران تل آويو را از سر می گيريم و آن را در 

تيررس موشك هاي خود قرار خواهيم داد.« 
  فرار از تل آويو، پناه در پناهگاه 

روزنامه عرب۲۱ روز سه ش��نبه به نق��ل از منابع 
آگاه نوش��ت كه روند مهاج��رت از تل آويو از بيم 
موشك هاي مقاومت از چند روز پيش آغاز شده 
و پاسخ موش��كي گروه هاي مقاومت فلسطيني، 
بس��ياري از صهيونيست هاي س��اكن تل آويو را 
وادار كرده است به صورت دسته جمعي به سمت 
ش��هرك هاي صهيونيس��تي در كران��ه باختري 

بروند. در حالي كه مقام هاي رژيم صهيونيس��تي 
درباره اثر وحشت در ميان اس��رائيلي ها سكوت 
كرده اند، تس��احي دافوش، خبرنگار راديو ارتش 
رژيم صهيونيس��تي درباره اث��رات حمالت اخير 
حماس بر زندگي روزمره ساكنان اراضي اشغالي 
گفت: »حماس 75درصد از ساكنان سرزمين هاي 
اش��غالي را مجبور كرد به پناهگاه ها بروند.« اين 
يعني اينكه )بدون احتساب عرب هاي اسرائيلي( 
حدود 5/5ميليون نفر از ساكنان اراضي اشغالي 
به پناهگاه ها رفته اند. دافوش اين را هم گفت كه 
حماس طي يك هفته 3هزار و ۶۰۰ موش��ك به 
عمق فلسطين اشغالي شليك كرده كه بيشترين 
تعداد موشكي اس��ت كه در يك دوره ۹ روزه، از 

زمان تشكيل اسرائيل به آن شليك شده است. 
  خسارت ۸ روز مساوي با 50 روز

روزنام��ه يديعوت آحارون��وت با ارزياب��ي اينكه 
خس��ارت هاي ناشي از شليك موش��ك ها از نوار 
غزه به اراضي اش��غالي طي هش��ت روز مساوي 
با كل خس��ارت هاي ناش��ي از عمليات 5۰ روزه 
صخره سخت است، نوشت: »طي عمليات نظامي 
اس��رائيل حدود 3هزار و 5۰۰ موشك از نوار غزه 
ش��ليك ش��د. طي عمليات »صخره سخت« در 
تابس��تان ۲۰۱۴ كه 5۰ روز طول كشيد، ۴هزار 
و 5۰۰ موشك ش��ليك ش��د. طي اين عمليات 
ميزان خسارت هاي ناشي از ش��ليك موشك ها 
به ام��الك خصوص��ي در »اس��رائيل« به حدود 
۲۰۰ميليون ش��كل)۶۱ ميليون دالر( رسيد. در 
عمليات كنوني حدود ۱۰۰خانواده اس��رائيلي از 
ساختمان هايشان كه ويران ش��ده بود به اماكن 
ديگر منتقل شدند.« در اين گزارش آمده است: 
»بيش از ۴هزار اسرائيلي تاكنون گزارش هايي را 

درباره خسارت هاي هنگفتي كه به دليل شليك 
موش��ك ها از نوار غزه به منازل، س��اختمان ها، 
خودروها و وس��ايل منزل و ديگر امالكشان وارد 
شد، ارائه كردند. همچنين خسارت هاي سنگيني 
به كارخانه ه��ا و انبارهاي كاالها در ش��ركت ها و 
فروشگاه ها و مناطق كش��اورزي واقع در منطقه 
غالف غزه به دليل آتش سوزي هاي ناشي از شليك 
موشك ها وارد شده اس��ت.« يديعوت آحارونوت 
نوش��ت كه هزينه جن��گ براي ارتش اس��رائيل 
به ح��دود ۱۲۰ميلي��ون ش��كل در روز)حدود 
37ميليون دالر( مي رس��د. براساس اين مسئله 
هزينه هشت روز جنگ ۹۶۰ميليون شكل)۲۹3 

ميليون دالر( است. 
 ركوردشكني شليك موشك

نشريه انگليسي »كانورسيشن« نيز در گزارشي 
به توان موش��كي حم��اس پرداخت و نوش��ت: 
»گروه هاي غزه فناوري  راكتي و تاكتيك هايشان 
را ارتقا داده اند. اين وضعيت يادآور س��ال ۲۰۰۸ 
است كه اسرائيل آسيب پذيري بيشتري در برابر 
راكت ها داشت و يك عمليات نظامي سه  هفته اي 
را عليه غزه آغاز كرد.« در بخش��ي از اين گزارش 
آمده است: »محسوس ترين تغيير در سال جاري 
ش��ليك تعداد بيشتري راكت اس��ت. گروه هاي 
مستقر در غزه ظرف ۲۴ ساعت اول پس از شروع 
درگيري ها ۴7۰ راكت و به طور متوس��ط روزانه 
۴۰۸ راكت شليك كرده اند. اين ارقام به سادگي 
ركورد شليك روزانه 3۱۶ راكت در سال ۲۰۱۲ و 
۱۹۲ راكت در سال ۲۰۱۴ را مي شكند. همچنين 
ش��ليك اين راكت ها هم از هماهنگي بيش��تري 
برخوردار شده است و دقت راكت هاي گروه هاي 
مقاومت هم افزايش پيدا كرده اس��ت. گروه هاي 
مقاوم��ت عالوه بر اي��ن، اكنون به موش��ك هاي 
بزرگ تر و دوربردتر دسترس��ي دارند. در جريان 
درگيري هاي قبلي، بيشتر اين شهرهاي جنوبي 
فلس��طين اش��غالي بودند كه هدف شليك واقع 
مي ش��دند. اين ب��ار تل آويو در مركز فلس��طين 

اشغالي به آساني هدف گرفته مي شود. 
روزنام��ه امريكايي واشنگتن پس��ت هم پيش از 
اين با اشاره به پيش��رفت توان راكتي حماس در 
مقايسه با سال ۲۰۱۴ نوشته بود كه حماس اكنون 
قادر است راكت هايي را كه نزديك ۱۰۰ مايل بُرد 
دارند در داخل غزه توليد كند و اين از لحاظ فني 
بخش اعظم اسرائيل را در تيررس راكت هاي بومي 

اين گروه قرار مي دهد. 
اسامه حمدان، عضو دفتر سياسي جنبش حماس 
در س��خنراني خود در ضاحيه جنوب��ي بيروت با 
تأكيد بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگران گفت: 
»مقاومت با در هم شكس��تن رژيم صهيونيستي 
در لبنان و غزه اين رژيم را در مسير پايانش قرار 
داد. جنگ غزه ملت فلسطين را از بحر تا نهر براي 
مقاومت در برابر اشغالگران متحد كرد. ما به زودي 
داستان پيروزي و قصه پايان كار رژيم اسرائيلي 
و نابودي آن را خواهيم نوشت.« حمدان تصريح 
كرد: »مقاومت ما براي آزادسازي است نه بازگشت 
به مذاكرات. هيچ طرح سياس��ي يا مذاكراتي با 
دشمن وجود ندارد بلكه ما تنها طرح مقاومت را 

داريم كه معادالت را مي سازد.«

به رغم تاش هاي بين المللي ب�راي پايان دادن 
به درگيري ه�ا در غزه، مقامات صهيونيس�تی 
تمايلي براي پاي�ان جنگ ندارن�د و آنگونه كه 
دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي اعام كرد، 
نتانياهو به رئيس جمهور امريكا اطاع داده قصد 
دارد عمليات نگهبان ديوارها عليه غزه را ادامه 
دهد. وزير جنگ رژيم صهيونيستي و رئيس ستاد 
ارتش اين رژيم هم از ت�داوم بمباران نوار غزه تا 
چند روز آينده خبر دادند. يك مس�ئول ارشد 
اس�رائيلي نيز اعام كرد كه هيچ گونه نشانه اي 
مبني بر آتش بس ميان غزه و تل آويو وجود ندارد. 
در پ��ي تش��ديد حم��الت رژيم صهيونيس��تي 
به نوار غزه و كش��تار زنان و كودكان فلس��طيني 
تالش هاي بين المللي براي توقف درگيري ها بين 
گروه هاي مقاوم��ت و صهيونيس��ت ها در جريان 
است، ولي مقامات صهيونيستي به توافق آتش بس 
بي اعتنا هس��تند. بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيس��تي كه در دوران زندگي سياسي 
خود بيش��ترين جنايت ها را عليه فلس��طيني ها 
مرتكب شده است، اين بار هم مردم غزه را به خاك 
و خون مي كشد. نتانياهو بعد از اتمام يك نشست 
امنيتي از تصميم خود ب��راي ادامه دادن حمله به 
مواضع گروه هاي مقاومت فلس��طين در غزه خبر 
داد. به گزارش ش��بكه روس��يا اليوم، نتانياهو روز 
سه شنبه گفت: »هدف قرار دادن مواضع را در غزه 
ادامه خواهيم داد. اين عمليات را هر اندازه كه براي 
بازگرداندن آرامش الزم باشد، ادامه خواهيم داد.« 
نتانياهو گفت: »م��ا تا زماني كه نياز باش��د به كار 
خود ادامه مي دهيم تا آرام��ش و امنيت را به همه 
شهروندان اس��رائيلي بازگردانيم.« در بيانيه دفتر 
نتانياهو آمده اس��ت: »نخس��ت وزير از جو بايدن، 
رئيس جمه��ور امريكا به خاطر حماي��ت مداوم از 
حق اسرائيل در دفاع از خود تش��كر كرد و به وي 
اطالع داد كه مصمم است عمليات را ادامه دهد و 
امنيت را به شهروندان اسرائيلي بازگرداند.« منابع 

آگاه غربي هم كه خواس��تند نامش��ان فاش نشود 
به خبرنگار آناتولي گ��زارش دادند كه امريكايي ها 
روزهاي يك شنبه و دوشنبه از نتانياهو خواستند 
به تجاوزات اس��رائيل عليه نوار غزه پايان دهد كه 
نتانياهو در پاسخ گفت، به دو يا سه روز زمان براي 
تكميل عمليات ارتش عليه برخي اهداف در نوار غزه 
نياز دارد. عالوه بر نتانياه��و، ديگر مقامات تل آويو 
هم در ادامه جنگ عليه غزه اتفاق نظر دارند. آوي 
كوخاوي، رئيس ستاد كل ارتش رژيم صهيونيستي 
به رهبران شهرك هاي اطراف نوار غزه اعالم كرده 
كه عمليات نظامي و حمالت اين رژيم به نوار غزه 
دست كم ۴۸ساعت ديگر ادامه مي يابد. به گزارش 
خبرگزاري فلسيني سما، كوخاوي مدعي شد ارتش 
رژيم صهيونيستي به ويران كردن برج هاي مسكوني 
غزه ادامه مي دهد. در همين حال، بني گانتس، وزير 
جنگ رژيم صهيونيستي نيز در سخناني به تداوم 
عمليات نظامي اين رژيم عليه غزه و ترور نيروهاي 

مقاومت فلسطين در اين باريكه تهديد كرد. 

 عده اي از صهيونيس��ت ها با تجمع مقابل اقامتگاه 
نتانياهو، خواستار تداوم حمالت جنايتكارانه به نوار 
غزه و كشتار زنان و كودكان بي گناه فلسطيني شدند. 
يك مسئول ارشد اس��رائيلي به خبرگزاري رويترز 
درباره امكان آتش بس ميان غزه و رژيم صهيونيستي 
گفت: در حال حاضر چنين مسئله اي وجود ندارد. 
هيچ مذاكراتي وجود ندارد. پيشنهادي وجود ندارد. 
هيچ چيزي روي ميز مذاكره نيس��ت. اين مسئول 
گفت: »مصر احتماالً فعال تري��ن ميانجيگر ميان 
اسرائيل و حماس در غزه است. به نظر مي رسد آنها 
ارتباط بيشتري دارند.« با توجه به اينكه در اين دور 
از درگيري ها گروه هاي مقاومت توانسته اند تا حدي 
بازدارندگي در مقابل رژيم صهيونيستي ايجاد كنند، 
نتانياهو و ديگر مقامات تل آويو درصدد هس��تند با 
نابودي زيرساخت هاي غزه و تضعيف توانمندي هاي 
موشكي گروه هاي مقاومت بتوانند براي مدت زمان 
زيادي از حمالت فلس��طيني ها در امان باش��ند و 
تشديد حمالت در روزهاي اخير نيز در همين راستا 

انجام مي شود؛ چراكه تقويت قدرت موشكي حماس 
و ديگر گروه هاي مقاومت به كابوسي براي مقامات 

تل آويو تبديل شده است. 
  تحركات براي آتش بس 

تالش هاي مقامات تل آويو براي ادامه بمباران غزه 
در حالي اس��ت كه برخي طرف ه��اي خارجي به 
تالش ها براي توقف درگيري ه��ا ادامه مي دهند. 
در همين راستا، خالد عكاشه، مدير مركز انديشه 
و مطالعات استراتژيك مصر در س��خناني درباره 
جزئيات ميانجيگري مصر و امريكا براي برقراري 
آتش بس ميان فلس��طين و رژيم صهيونيس��تي 
اظهار كرد: بندهاي ابتكار عمل مصر در وهله اول بر 
آتش بس از سوي دو طرف و سپس كاهش شدت 
درگيري هاي نظامي در تمامي سطوح و در نهايت 
توقف تمامي اشكال خشونت در شهر قدس خالصه 
مي شود. به گزارش شبكه اسكاي نيوز، وي تأكيد 
كرد: »مصر اين چشم انداز را دارد كه موفقيت آميز 
بودن اين چند هدف، راه را ب��راي صحبت درباره 
آتش بس بلند مدت و مطرح شدن راه حل سياسي 
در مذاك��رات هموار مي كند.« به گزارش ش��بكه 
روسيا اليوم، امانوئل ماكرون رئيس جمهور فرانسه 
هم اعالم كرد كه طي روزهاي آينده با عبداهلل دوم، 
پادشاه اردن و عبدالفتاح السيسي، همتاي مصري 
خود درباره يك پيشنهاد مشخص براي برقراري 
آتش بس ميان فلسطين و اسرائيل همكاري خواهد 
كرد. ب��ه گزارش ش��بكه الميادين، جن س��اكي، 
سخنگوي كاخ سفيد نيز دوشنبه شب در سخناني 
گفت: »جو بايدن، رئيس جمهور امريكا از كش��ته 
ش��دن غيرنظاميان و هدف قرار دادن خبرنگاران 
در فلسطين ابراز نگراني كرد!« وي افزود: »دولت 
امريكا روش ديپلماتيك را به عن��وان بهترين راه 
براي توقف خشونت بررس��ي خواهد كرد. تنها راه 
براي كاهش خشونت رسيدن به يك راهكار عادالنه 
براي فلسطين است اما اين مسئله تمايل دو طرف 

براي مذاكره را مي طلبد.« 

تشديد فشارها براي توقف جنايت غزه

نتانياهو 2 روز ديگر براي کشتار بيشتر وقت خواست


