ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
)از ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اوت  ،2013ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﺮداد (1392

ﺗﻈﺎهﺮات در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ »ﻳﻮم اﻟﻘﺪس« )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – اﻳﻨﻔﻮ« ،دوم اوت ((2013

رﺋﻮس ﮔﺰارش
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد وﻟﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
»ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻼﻋﺎت
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮﯼ ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ» ،ﺷﺒﺎﮎ« ،در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎﯼ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮض هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ
ﭘﺮاﻧﯽ و ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
 در ﭘﯽ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،اﮐﻨﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود دو ﻃﺮف ﻣﺄﻣﻮر
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺁن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ،در دورﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ 104 ،زﻧﺪاﻧﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ اوﺳﻠﻮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ
ﺁزادﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻩ ،رهﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  26زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

124-13

2

اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ هﺎ
 اﻳﻦ هﻔﺘﻪ هﻴﭻ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﻧﺸﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 2012
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روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن
اﺑﺮ« در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ  24ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ
در ﺷﻬﺮ اﻳﻼت ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  25 ،2013ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ
ار ﺻﺤﺮاﯼ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر اﻳﻼت ﭘﺮﺗﺎب
ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .

 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اوت  2013اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 2اﻳﻦ دادﻩ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
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اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ اداﻣﻪ دارد
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ«
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ دارد .در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﻩ اوت  2013در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادﯼ ﻳﮏ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻟﻌﺮوب )در
ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﺨﻴﻞ – ﺣﺒﺮون( هﺪف ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس زﻳﺎن وارد ﺷﺪ )ﺁژاﻧﺲ »دﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﯽ« ،ﺑﻴﺴﺖ و
هﺸﺘﻢ ژوﺋﻴﻪ  .(2013هﻤﺰﻣﺎن درﮔﻴﺮﯼ و اﺻﻄﮑﺎﮎ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻈﺎهﺮات و اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ هﻔﺘﮕﯽ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
 در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻴﻪ  2013در ﺟﺎدﻩ »اﻟﻮن« ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ »ﮐﻮﺧﺎب ﺷﺨﺮ« و دو راهﯽ »ﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻢ« ﻗﺮار
دارد ﻳﮏ ﺑﻤﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻤﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ را ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺁن را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻤﺐ ﮐﺎرﮔﺰارﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺜﭙﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013

راﺳﺖ :اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺎران ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪﻩ اﺳﺖ) .ﻋﮑﺲ از :ﺷﻴﻨﻮر ﺑﺎﺧﻮم ﺷﻮﺧﻂ ،ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺗﺜﭙﻴﺖ« ،ﭘﻨﺠﻢ اوت .(2013
ﭼﭗ :ﺑﻤﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎدﻩ »اﻟﻮن« ﭘﻴﺪا ﺷﺪ )ﻋﮑﺲ از  :اﻟﺨﺎﻧﺎن ﺷﺎﻟﻮم ،ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »ﺗﺜﭙﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ژوﺋﻴﻪ (2013
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درﮔﻴﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ )»وﻓﺎ« ،دوم اوت (2013

ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ
 در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ  2013ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض و ﺗﺤﺮﮎ هﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ و روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻩ  763ﺑﺎر ﺗﻌﺮﺿﻬﺎﻳﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮض هﺎ در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ  99ﻣﻮرد ﺑﻮد( از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻌﺮض هﺎ 50 ،ﻣﻮرد ﺁن در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ
رود اردن و  26ﻣﻮرد در اورﺷﻠﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﺜﺮ ﺗﻌﺮض هﺎ )ﺣﺪود  60ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا
ﺑﻮد( ،در ﻳﺎزدﻩ ﻣﻮرد ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺑﻤﺐ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﻳﮏ
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ )در دروازﻩ ﻧﺎﺑﻠﺲ در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ژوﺋﻴﻪ  (2013ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ )»ﺷﺒﺎﮎ« ،ﺷﺸﻢ اوت .(2013



ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮار ﻏﺰﻩ

اوﺿﺎع در ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ
 ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﮐﻪ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮدم در ﻏﺰﻩ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻴﻮم«،
ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ  .(2013وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس هﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﻟﺮﻓﺢ
ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ رخ دهﺪ ،و از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺁن را ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﻤﺎس ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺬرﮔﺎﻩ در روز ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  150ﻧﻔﺮ روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺁﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ
ﺗﻨﻬﺎ  20درﺻﺪ اﻓﺮادﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎﯼ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺮ از اﻳﻦ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ(.
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﮐﻨﻮن هﺰاران ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﻄﻞ هﺴﺘﻨﺪ
)»اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ« ،دوم اوت .(2013

 3ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ دﻩ هﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
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 هﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﻣﺼﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزﯼ ﺁﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻳﮏ اﻧﺒﺎر ﺳﻮﺧﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺁن دو و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﻮد و ﺣﺎوﯼ
ﺻﺪ هﺰارﺗﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﺮدﻩ و دو ﭘﻤﭙﺎژ را ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر وﺻﻞ ﺑﻮدﻩ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ )»ﺻﻔﺎ«،
ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013

دﻳﺪار ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﻪ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ
 ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ اردوﻏﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .دﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اردوﻏﺎن از
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺮ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اردوﻏﺎن ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ دﻳﺪار ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮ وارد ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻮد ) ،upi.comﭘﻨﺠﻢ اوت .(2013

ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس در ﻏﺰﻩ و ﺳﺮان اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﻤﭽﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺁن ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮار ﻏﺰﻩ را ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس
ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﺣﻤﺎس ﺳﺮﻳﻌﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻳﮏ ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺢ ﺻﻮرت داد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﻣﺸﻴﺮ
اﻟﻤﺼﺮﯼ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰارﯼ ﺣﻤﺎس ﺧﻮاهﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﺗﺤﺮﻳﮏ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – اﻳﻨﻔﻮ« ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013
 اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎﯼ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ:


ﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮزهﺮﯼ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﻤﺎس ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻓﺘﺢ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯼ

ﻣﺠﺎزﯼ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮار ﻏﺰﻩ را ﺑﻪ ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎرزارﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻳﮏ اﻗﺪام
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻃﺮح رﻳﺰﯼ از ﺳﻮﯼ ﻓﺘﺢ ﺑﺎ هﺪف ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس اﺳﺖ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻴﻮم« ،ﭼﻬﺎرم اوت .(2013


اﺳﻼم ﺷﻬﻮان ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ وزارت ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ او ﺳﯽ دﯼ هﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ اﯼ

در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ دﺳﺖ زدﻩ اﺳﺖ .ﺷﻬﻮان در
ﻣﻮرد اﺳﻨﺎدﯼ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺖ :ﺁﻧﻬﺎ را از
ﮐﺎﻣﻴﭙﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺘﺢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ اﻧﺪ
)»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – اﻳﻨﻔﻮ« ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013


ﻣﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﯼ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰارﯼ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ :دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺘﺢ در ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪﻩ

و ﻟﺬا ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮاهﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاهﺪ ﺁورد .ﻣﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﯼ ﻓﺘﺢ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارد ﺣﻤﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﺷﺪت ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ )»ﭘﺎل ﭘﺮس« ،اول اوت .(2013

رواﺑﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻳﺮان
 اﺷﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻤﺎس در ﻗﺒﺎل اﻳﺮان اداﻣﻪ دارد .ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰهﺎر ،از ﺳﺮان ﺣﻤﺎس در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ هﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﻳﺶ ،اﻳﺮان و ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻓﺰود ،ﮔﺮﭼﻪ اﻳﺮان ﻣﺪﺗﯽ
رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﺎس »ﺳﺴﺖ« ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ) ASIAدوم اوت  .(2013اﺳﺎﻣﻪ ﺣﻤﺪان ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ دﻓﺘﺮ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻓﺰود :اﻳﺮان و ﺣﻤﺎس در
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ﻣﻮرد ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﻳﻪ دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼف هﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻻﺧﺒﺎر ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن هﻤﺴﻮﺋﯽ دارد ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﻳﺮان و ﺣﺰب اﷲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎس
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﻳﺪﯼ از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﻤﺎس واﮔﺬار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.


اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ

از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 در ﭘﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﭘﺲ از دﻳﺪار ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﺴﻴﭙﯽ ﻟﻴﻮﻧﯽ و ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ –
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﯼ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ رﺳﻤﺎ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ از دﻳﺪار هﻴﺄت هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ )وﺑﺴﺎﻳﺖ ﺗﺴﻴﭙﯽ ﻟﻴﻮﻧﯽ ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ (2013

 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب راﻩ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
– ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدﯼ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻣﺮزهﺎﯼ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)»وﻓﺎ« ،ﺳﯽ ام ژوﺋﻴﻪ  .(2013ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،رﺋﻴﺲ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻃﻮل ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁزاد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺮﻳﻘﺎت ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﺎﻩ اوت در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 26 ،ﺗﻦ از ﺁﻧﻬﺎ را ﺁزاد ﮐﻨﻨﺪ .وﯼ ﻳﺎدﺁور ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻃﻼع دادﻩ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﻩ ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد و هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﯼ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،و در رأس ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮزهﺎ ،اورﺷﻠﻴﻢ ،ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ و ﻳﻬﻮدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪﻩ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ و ﺷﺮق ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس )اورﺷﻠﻴﻢ( ﺑﺮ روﯼ ﻣﻴﺰ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺮﻳﻘﺎت ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )در ﭘﺎﻳﻴﺰ  (2008ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس و اهﻮد اوﻟﻤﺮت
)ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ( ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﻮر ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )»ﻣﻌﺎن« ،ﺳﻮم اوت .(2013
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 ﺣﻤﺎس هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس
در ﻧﺸﺴﺖ هﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﺮد و ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام
ﻳﮏ ﺷﮑﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺛﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﻤﺎس هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺟﻬﺖ داﻳﻤﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع اﺷﻐﺎل زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ هﺎﺋﯽ را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﺎزﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ« ،ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ژوﺋﻴﻪ .(2013
 ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰهﺎر ،ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﯼ روﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ هﻤﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) 2 ASIAاوت  .(2013ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮزﻗﻪ ،ﻣﺸﺎور ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ
ﻧﻴﺰ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ اﺳﺖ،
و اﻓﺰود :ﻓﻀﺎﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻳﺎدﺁور ﺟﻮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ اوﺳﻠﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺪ )»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺳﯽ ام ژوﺋﻴﻪ .(2013



ﺣﺰب اﷲ

در ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﺰب اﷲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ
 در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﯼ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار در ﻧﺰد ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺣﺰب اﷲ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﻴﻪ اهﺪاف ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﺋﯽ دﺳﺖ زدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺣﻀﻮر
در ﺷﻬﺎدت هﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻣﻨﻴﺘﯽ هﻮﻳﺖ ﺷﺎهﺪان را ﻓﺎش ﻧﮑﺮد .ﺳﻪ ﻓﺮد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﻳﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﻩ ﺑﻪ ﺧﻮد را رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) ،AFPﺳﯽ ام ژوﺋﻴﻪ
 .(2013ﻳﺎدﺁورﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﻣﻪ  2013در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻧﻮﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ در
ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.4

ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺮب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﺣﺰب اﷲ
 ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013ﭼﻨﺪ ﻋﺮب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ »ﺷﻔﺮﻋﺎم« ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﷲ و ﮔﺮدﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن
ﻇﺎهﺮ ﻳﻮﺳﻔﻴﻮن ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ »ﺷﻔﺮﻋﺎم« اﺳﺖ و  46ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺒﺎﮎ ،وﯼ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  2007در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم زﻳﺎرت ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ ﭘﻴﻮﺳﺖ )»ﺷﺒﺎﮎ« ،ژوﺋﻴﻪ .(2013
 از ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﻣﺘﻬﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﷲ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﻞ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ
داﻧﻤﺎرﮎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل در »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻳﻮﺳﻔﻴﻮن را
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ درﺁوردﻩ اﻧﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﻋﺮب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از زﻣﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ از راﻩ
 4ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ از ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮزدهﻢ ژوﺋﻦ  2013ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﺧﺎﻟﺖ ﺣﺰب اﷲ در ﺗﺮور ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺒﺮﯼ
و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮔﺰارش ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﺧﻴﺮًا ﻳﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎ ﻋﻠﻴﻪ اهﺪاف اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ هﺎ و دﻳﺪار در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ( ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در
ﻣﻮرد ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﻨﻴﺖ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺮزﯼ و ﻧﻴﺰ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺮاب
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﷲ ﻗﺮار داد.

 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﻞ ،ﮐﻪ ﻳﻮﺳﻔﻴﻮن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ درﺁورد از ﺳﺎل هﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل در ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن
زﻳﺎرت ﻣﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻋﺮاب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺣﺰب اﷲ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﯼ در ﺳﺎل  2008ﻋﺎدل وردا ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ داﻧﻤﺎرﮎ را ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺮد و ﺑﻪ او
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﮔﺮدﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت در داﺧﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ .وردا ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﻴﺶ از
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دهﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻌﻞ اﻋﺮاب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ »ﺷﻔﺮﻋﺎم« را ﺑﺮاﯼ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﷲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد
)»ﺷﺒﺎﮎ« ،ژوﺋﻴﻪ (2013

 ﺣﺰب اﷲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺮاب اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد درﻣﯽ ﺁورد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﻗﺪام ﺣﺰب اﷲ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2012ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻴﻼد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻄﻴﺐ ،ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯼ »ﻣﺠﺪ اﻟﮑﺮوم« در ﮔﺎﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﷲ در ﺧﺎرج ﺑﺴﻴﺞ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﺎﮎ از اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ وﯼ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ﺳﺎﮐﻦ داﻧﻤﺎرﮎ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ و اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ
 2012ﻧﻴﺰ ﻓﺮد دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺼﺎم هﺎﺷﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﺎهﺮﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ در ﻣﺤﻠﻪ »ﺟﺒﻞ
ﻣﮑﺒﺮ« دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .وﯼ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دﻳﺪارﯼ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  2012از ﻟﺒﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﺧﺪﻣﺖ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب اﷲ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ و از وﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺣﺰب اﷲ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.5

 5ﺑﺮاﯼ ﺁﮔﺎهﯽ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﻬﺮﻩ ﺣﺰب اﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ«
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺟﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻗﺪس را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد

 در دوم اوت  ،2013ﺁﺧﺮﻳﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ،ﺗﻈﺎهﺮات و ﮔﺮدهﻤﺂﻳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار و هﻤﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ :هﻤﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاهﺎن ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻧﮑﻮهﺶ از
ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻮرﻳﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
 ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم در ﺧﺎرج از اﻳﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻈﺎهﺮات و روﻳﺪادهﺎﯼ
»روز ﻗﺪس« در اﻳﺮان ﺑﻮد و در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﺪادهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽ دهﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻘﻼب دوم در ﻣﺼﺮ و ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و »روز ﻗﺪس« ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎل هﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺪﮎ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« اﻣﺴﺎل هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎد از اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﯽ ﻣﺬهﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻴﻌﻪ ﯼ اﻳﺮان از رژﻳﻢ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﻴﻌﻪ و اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد روز ﻗﺪس ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﻩ دادﻩ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻳﮏ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻌﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺎﻣﯽ اﻳﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ و ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺴﺎل ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻏﻴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﯽ ﻣﺬهﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد و
ﻻ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻨﯽ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﺮان و
اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺣﺰب اﷲ ﻗﺮار دارد.
 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ از ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« ،رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﻤﯽ از اﻳﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻤﺪﺗًﺎ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ اﻳﺮان
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ.
 در ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋﻩ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن راﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ »روز ﻗﺪس« در ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎل هﺎ اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻗﺪس ﻣﻘﺪس اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد .در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« در اﻳﺮان و ﻟﺒﻨﺎن ﺁﺷﮑﺎرا ﺷﻌﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮ دادﻩ ﺷﺪ
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎر »رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد« ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دهﺪ ،و ﻳﺎ
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ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ ،ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ ﺣﺮف هﺎﯼ ﺁﻳﺖ اﷲ روح اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد» :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از رﻳﺸﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮد«.

ﻣﺮاﺳﻢ »روز ﻗﺪس« در اﻳﺮان )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮان ,presstv.ir ،دوم اوت (2013

ﻳﮏ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎوﯼ ﻣﺮﻣﺮﻩ دﻳﺪار ﮐﺮد
 ﺳﺎزﻣﺎن  IHHﻣﺮاﺳﻢ اﻓﻄﺎرﯼ را ﺑﺮ روﯼ ﮐﺸﺘﯽ »ﻣﺎوﯼ ﻣﺮﻣﺮﻩ« ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در
ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر ﻳﮏ هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺮاﻗﻊ وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﯽ هﺎ» ،ﻗﺪورﻩ ﻓﺎرس« رﺋﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
زﻧﺪاﻧﻴﻬﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﻣﻔﺘﯽ ﺑﺰرگ اورﺷﻠﻴﻢ و رﻳﻴﺲ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺘﺎوﯼ ﺷﺮﻋﯽ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﺣﺰب ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب »ﺧﺎداش« ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﮐﺸﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺎﺟﺮاﯼ ﮐﺸﺘﯽ
»ﻣﺎوﯼ ﻣﺮﻣﺮﻩ« و ﻧﻴﺰ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻮﻟﻨﺖ ﻳﻠﺪرﻳﻢ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن  IHHﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺸﺘﯽ »ﻣﺎوﯼ ﻣﺮﻣﺮﻩ« ﺑﻮد ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .ﻳﻠﺪرﻳﻴﻢ در اﻳﻦ ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد .در دﻳﺪار
هﻴﺄت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﺗﺮﮐﻴﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺻﻨﺪوق ﺧﻴﺮﻳﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ هﺪف ﺟﻬﺖ ﺁورﯼ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺧﺒﺮ دادﻩ ﺷﺪ )»وﻓﺎ« ،دوم اوت .(2013
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