ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺮور و ﻧﺰاع ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
)از  17ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ اول اﮐﺘﺒﺮ  26 ،2013ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  9ﻣﻬﺮ  1392ﺧﻮرﺷﻴﺪﯼ(

ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ» ،ﺗﻮﻣﺮ ﺧﺰان«

ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ »ﮔﺎﺑﺮﻳﺌﻞ )ﮔﻞ( ﮐﻮﺑﯽ

ﻋﮑﺲ هﺎﯼ دو ﺗﻦ ار ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ در ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ(

رﺋﻮس ﮔﺰارش

 در دو هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر »اﺷﮑﻠﻮن« ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن دو
ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن روﻳﺪادهﺎﯼ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز از ﺳﻮﯼ
ﻳﮏ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺮﺑﺎز دﻳﮕﺮﯼ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺴﺪ او ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻮﺟﺐ ﺁزادﯼ ﺑﺮادر ﺗﺮورﻳﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮق
اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺑﻘﺎع اردن و ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﻳﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ.
 ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ ﺗﺮور در ﺷﻤﺎل ﺻﺤﺮاﯼ ﺳﻴﻨﺎﯼ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ و ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و ﺣﻤﺎس
اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ وﻳﮋﻩ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﺷﻮد .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از
زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺮ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ در ژوﺋﻦ  2007اﺟﺎزﻩ داد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 350ﮐﺎﻣﻴﻮن در هﻔﺘﻪ وارد ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﺷﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ را اﻓﺰاﻳﺶ داد .هﺪف از اﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ،اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﯽ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﺳﺖ.
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اوﺿﺎع در ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 در ﺷﺐ ﺑﻴﻦ هﺠﺪهﻢ و ﻧﻮزدهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ »اﺷﮑﻠﻮن« در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ زﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺂورد.

ﻧﻤﻮدار ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل 20121
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از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮ« در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 2012در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ 33 ،ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ راﮐﺘﯽ را ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﺑﻨﺪر اﻳﻼت ﺷﻠﻴﮏ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﻮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺁﻏﺎز ﺗﺴﻠﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺮ ﻏﺰﻩ
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2011
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از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2013ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  33ﻓﺮوﻧﺪ
راﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.

دﺳﺎﻣﺒﺮ
2009
- 2008
ژاﻧﻮﻳﻪ
 2009دورﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
»ﺳﺮب
ﻣﺬاب«

2008

2007

2006

 1اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺗﺎ اول اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2013اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻴﮏ ﺧﻤﭙﺎرﻩ اﯼ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪار اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
 در ﺳﯽ ام ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺷﻤﺎل ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪار اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﺮز اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ ﺟﺪار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان
ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻧﺎن ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺳﯽ ام ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻳﮑﯽ از دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻔﺮ دوم در اﺛﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﻳﺪ
)»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ«» ،ﺷﺒﮑﻪ اﻻﻗﺼﯽ« ،ﺳﯽ ام ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

اوﺿﺎع در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 در ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻮان ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ و از
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادﯼ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﯽ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و
ﺳﻮءﻇﻦ هﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻀﺎل ﻋﺎﻣﺮ« 42 ،ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ »ﺑﻴﺖ اﻣﻴﻦ«) ،در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ( ﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ در رﺳﺘﻮراﻧﯽ در ﺷﻬﺮ »ﺑﺖ ﻳﺎم« ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ »ﻧﻀﺎل ﻋﺎﻣﺮ«
ﺟﻮان ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺮدﻩ و ﺁن دو ﺳﻮار ﻳﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻩ و رهﺴﭙﺎر ﺁﺑﺎدﯼ »ﺷﻌﺮﻩ ﺗﻴﮑﻮا« در ﻣﺠﺎورت
روﺳﺘﺎﯼ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ »ﻧﻀﺎل« ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﯽ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻀﺎل و ﺑﺮادرش را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
 در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ »ﻧﻀﺎل ﻋﺎﻣﺮ« اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮان ﺳﺮﺑﺎز را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ او ﻋﺎزم ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺷﻮد و وﯼ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ در ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎﯼ »ﺳﻴﻴﻨﺮﻳﺎ« ﺑﺮدﻩ و او را در ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﺟﺴﺪش را در ﻳﮏ ﭼﺎﻩ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻧﻀﺎل« ،اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺴﺪ او ﺑﻪ هﺪف ﺁزادﯼ ﺑﺮادرش »ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ«
ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺗﻨﻈﻴﻢ« ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2003ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ در ﭼﻨﺪ
ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ »ﺗﻮﻣﺮ ﺧﺰان« 20 ،ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ »ﺑﺖ ﻳﺎم« ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ و در ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد و در ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻴﺰ در رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺷﺒﺎﮎ« ،اﺧﻴﺮًا ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ
رﺑﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن و داﺧﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺷﮑﺎرﯼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ از اﻓﺮاد رﺑﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﯼ رﺑﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ از ﺳﻮﯼ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮب ﺧﺎرﺟﯽ و ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺑﻨﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
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 ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در روز ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺁﺗﺸﺒﺎرﯼ ﻳﮏ ﺗﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ در »ﺣﺒﺮون« را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎﺑﺮﻳﺌﻞ )ﮔﻞ(
ﮐﻮﺑﯽ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد .ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ در ﻣﺤﻠﻪ »ﺟﺒﻞ ﺟﻮهﺮ« ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در
»ﺣﺒﺮون« ﻗﺮار دارد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﯽ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ،ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ »ﺟﺒﻞ ﺟﻮهﺮ« رﻓﺘﻨﺪ )ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺮوﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زا ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ و ﭘﺨﺶ ﮔﺎز اﺷﮏ ﺁور ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺮاﺑﮑﺎران ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )»اﻟﺤﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
.(2013

راﺳﺖ :ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« )اﻟﺨﻠﻴﻞ( ﮐﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺁﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻋﮑﺲ از» :ﻳﺮخ راف« ،ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013ﭼﭗ :ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

 در ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ و در ﺁن ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﺷﻬﺪاﯼ اﻻﻗﺼﯽ« ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﻓﺘﺢ« ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ در وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎﯼ رﻣﺴﯽ
»ﻓﺘﺢ« و ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻓﺘﺢ« اﻃﻼﻋﻴﻪ اﯼ اﻧﺘﺸﺎر داد و از
ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﮐﺮد و ﺁن را اﺑﺮاز واﮐﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »اﻗﺪاﻣﺎت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان« داﻧﺴﺖ.
در اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻓﺘﺢ« ﺧﻮاهﺎن وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ و اداﻣﻪ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺷﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻓﺘﺢ«(.
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اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﺷﻬﺪاﯼ اﻻﻗﺼﯽ« ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻓﺘﺢ« در ﺁن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮض ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ در ﺷﻬﺮ »ﺣﺒﺮون« را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺁژاﻧﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ  ، ONAﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

واﮐﻨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ
 ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺁﺷﮑﺎر و رﺳﻤًﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ را اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﺳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮﺳﺶ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .وﯼ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،Cﮐﻪ در ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺸﮑﻴﻼت
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻓﺰود ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﯼ ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻧﮑﻮهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﻗﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﻗﻠﻨﺪﻳﻪ« ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﻨﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 رﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺗﻌﺮض هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﺧﻴﺮ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮهﺶ ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ ﮐﺎدر رهﺒﺮﯼ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﻳﺪﮔﺎﻩ
روﺷﻨﯽ اﺑﺮاز ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .رﻳﺎض اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﺁﻧﻬﺎ در اردوﮔﺎﻩ
هﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﻗﻠﻨﺪﻳﻪ« و »ﺟﻨﻴﻦ« و اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻧﺸﻴﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺖ )»رادﻳﻮ ﺻﻮت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺳﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن
 در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ،ﺳﻨﮓ و ﺑﻄﺮﯼ ﺁﺗﺶ زاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و هﻤﺰﻣﺎن ،درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات و اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ هﻔﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
 ﭼﻨﺪ روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ:
 در ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013دﻩ هﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﮔﺮاﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷﻤﺎرﯼ دﻳﭙﻠﻤﺎت
در ﻣﺠﺎورت ﺁﺑﺎﯼ »ﺣﻤﺪات« در ﺑﻘﺎع اردن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﭼﺎدرهﺎﻳﯽ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻨﺪ
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ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮏ ﺁﺑﺎدﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﺮدن ﺁﻧﺎن
ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ )ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﭙﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ از
ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ »روﻳﺘﺮز« از درﮔﻴﺮﯼ ﺑﻴﻦ دﻳﭙﻠﻤﺎت هﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺣﻤﻠﻪ ﻳﮏ زن دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮزﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارﯼ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ هﺎ،
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮد و در ﭘﯽ ﺁن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ زن دﻳﭙﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ در
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اورﺷﻠﻴﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ )»اﻳﺴﺮاﺋﻞ هﻴﻮم« ،ﺑﻴﺴﺖ و
ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

راﺳﺖ :ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ درﮔﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013ﭼﭗ :زن دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮزﯼ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد )ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«  ،ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

 در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻣﺠﺎورت دروازﻩ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ( در ﺷﺮق اورﺷﻠﻴﻢ
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﺒﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 .(2013ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﻴﺰ در ﺁن روز در ﻣﺤﻠﻪ هﺎﯼ »رأس اﻟﻌﻤﻮد«» ،ﻋﻴﺴﻮﻳﻪ« ،و ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺨﺶ
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )»واﯼ.ﻧﺖ«  ،ynetﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013ﺣﺎﺗﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪﻩ
اورﺷﻠﻴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ »ﻓﺘﺢ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﻳﺪادهﺎﯼ اورﺷﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻧﺒﺮدﯼ در ﻗﺪس ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺁن ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻴﺴﺖ« )»ﺻﻮرت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
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ﺗﻈﺎهﺮات در ﻣﺠﺎورت دروازﻩ »ﺷﺨﻢ« )ﻧﺎﺑﻠﺲ() ،ﺁژاﻧﺲ »ﺗﺴﭙﻴﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

 در ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺁﻏﺎز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ دوم در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ رود اردن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﻴﺰان روﻳﺪادهﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺑﻮد
و درﮔﻴﺮﯼ ﺧﺎﺻﯽ روﯼ ﻧﺪاد.

درﮔﻴﺮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺠﺎورت زﻧﺪان »ﻋﻮﻓﺮ«») ،وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
وﺿﻊ ﮔﺬرﮔﺎﻩ هﺎ
 در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﭘﺲ از هﺸﺖ روز ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﺪ و
ﺷﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود و ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪ .وهﺎب اﻟﻐﺼﻴﻮن ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ دارد و ﺟﺪﯼ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ )»اﻟﻘﺪس«،
ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺳﭙﺘﻨﺎﻣﺒﺮ .(2013
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 ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ،ﮐﺎر در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎر ﻋﺎﺑﺮان از ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﺿﻊ در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﭼﻨﺪ ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻩ واﻗﻊ در ﻃﺮف ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ دروازﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻩ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ )ﺁژاﻧﺲ »ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ.(2013

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ »اﻟﺮﻓﺢ« ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

 در اﺛﺮ اﺧﺘﻼل هﺎﯼ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺑﺮوز ﮐﺮدﻩ ﺣﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻩ
»اﻟﺮﻓﺢ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮزﻗﻪ ،ﻣﺸﺎور ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﺧﻮاهﺎن
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺗﺎزﻩ درﺑﺎرﻩ ادارﻩ ﮔﺬرﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل  2005را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ )»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ«،
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013وهﺎب اﻟﻐﺼﻴﻮن ،ﺳﺨﻨﮕﻮ و رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﺟﺪﻳﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »اﻟﺮﻓﺢ« ﺷﻮد اﺑﺮاز داﺷﺖ وﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮد )»ﺳﻤﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻧﻞ هﺎﯼ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ،ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮح ،وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ در دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ راﻩ اﻧﺪازﯼ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺁب اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﮐﺎراﻧﺪازﯼ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺁب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ )»ﺻﻔﺎ« ،هﻔﺪهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدهﺎ ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از هﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﺣﻤﺎس ﺑﺮ ﻧﻮار
ﻏﺰﻩ در ژوﺋﻦ  2007ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻳﮑﻪ را ﺗﺎ  350ﮐﺎﻣﻴﻮن در هﻔﺘﻪ ﻣﺠﺎز
ﻧﻤﺎﻳﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را در ﺁﻧﺠﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ) ,nrgهﻔﺪهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
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 ﺟﻤﺎل اﻟﺨﻀﺮﯼ ،رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪود از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از راﻩ ﻣﻌﺒﺮ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« وارد ﺷﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  20درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺤﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ
)»ﻣﻌﺎن« ،ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

راﺳﺖ :ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013ﭼﭗ :ﻳﮏ ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻤﺎس ورود ﮐﺎﻻ و
ﮐﺎﻣﻴﻮن هﺎ را از ﮔﺬرﮔﺎﻩ »ﮐﺮم ﺷﺎﻟﻮم« ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )»ﻗﺪس.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس و ﻣﺼﺮ
 ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮﻣﺮزوق ،ﻣﻌﺎون رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ
را از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام هﻤﺰﻣﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ،ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮﻣﺮزوق(:
 ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اوﻗﺎف در ﻏﺰﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺧﻄﻴﺒﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻈﺎهﺮات و راﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ درﻏﺰﻩ در ﻃﺮﻓﺪارﯼ از ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﺣﻤﺎس» ،ﻻاﻗﺼﯽ« ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
 اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻤﺎس در ﻃﻮل ﻣﺮز ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

راﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ و ﺗﻈﺎهﺮات در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ
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 ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و در ﺻﺪر ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎس ،اﺧﻴﺮًا ﺑﺮ ﻣﻴﺰان راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ هﺎ و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﯽ هﺎﯼ ﺧﻮد
در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ و هﺪف ،دادن هﺸﺪار ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از رژﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﻴﺮًا در
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻩ ﻳﮏ رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭼﻬﺎردهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻧﺪ )وﺑﺴﺎﻳﺖ »ﻗﺎوم« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﻳﮏ رژﻩ ﺑﺰرگ در ﻏﺰﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد .اﺑﻮﻋﺒﻴﺪﻩ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻳﮕﺎن هﺎﯼ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم« ﺁﻣﺎدﻩ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﮔﻴﺮﯼ و هﺠﻮم هﺴﺘﻨﺪ
)»اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ﻧﺖ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻤﺎس در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻩ ﻳﮏ رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﺗﺎ از دﻳﺪ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﺁﻣﺎدﮔﯽ دارد )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺣﻤﺎس ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻳﮏ رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ و ﻗﺪس« ﺗﺮﺗﻴﺐ داد )»ﺻﻔﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »ﺟﺒﻠﻴﻪ« در ﺷﻤﺎل
ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺣﻤﺎس در اردوﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن »اﻟﺸﺎﻃﯽ« ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
هﻨﻴﻪ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻇﺎهﺮﯼ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺖ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ
و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

راﺳﺖ :ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل در رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس در اردوﮔﺎﻩ »اﻟﺸﺎﻃﯽ« ﻏﺰﻩ در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ هﺎﯼ واﻗﻌﯽ .ﭼﭗ :اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس در ﺟﺮﻳﺎن رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ )»ﭘﺎل ﺗﻮدﯼ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013
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 ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﺣﻤﺎس در ﺷﻬﺮ »اﻟﺮﻓﺢ« ﻳﮏ رژﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﻳﺤﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪ .اﺑﻮﻣﺮزوق ،ﻣﻌﺎون رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر هﺸﺪار داد )»ﭘﺎل ﭘﺮس«،
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪار اﻣﻨﻴﺘﯽ
 دﻩ هﺎ ﺟﻮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﺮز اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻧﻮار
ﻏﺰﻩ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻧﺨﻞ ﻋﻮز« ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﭘﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ هﺎﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﮐﻪ
ﺧﻮد را »اﺋﺘﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ در ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ دوم ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ )»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013

ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺪارﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻧﺨﻞ ﻋﻮز« ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
)»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﻳﺖ »اﻟﻤﻮﻧﻴﺘﻮر« اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﻋﻄﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﭘﻮﻟﯽ و
ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ،از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ
ﮐﻤﮏ در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﺮان ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ در ﺧﺎرج و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﻴﺮوت ،دﻣﺸﻖ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺣﺰب اﷲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ اﺑﻮﺟﻤﺎل ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺣﺰب اﷲ و
ﺷﺎﻳﺪ هﻢ اﻳﺮان در ﺳﻮرﻳﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ
اﻳﺮان ﺑﻪ زودﯼ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺮوﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻓﺰودﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺒﻬﻪ
ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪارﯼ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺪ و ﺣﺰب اﷲ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ راﮐﺖ ﺷﻠﻴﮏ ﮐﻨﻨﺪ )»اﻟﻤﻮﻧﻴﺘﻮر« ،هﻔﺪهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
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اوﺿﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
 وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺟﺎن ﮐﺮﯼ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ داوﻃﻠﺐ اﻋﻄﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ و رﻳﻴﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس
اﺧﻴﺮًا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺷﺘﺎب دهﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﭘﻞ زدن ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻴﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﮐﺮﯼ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮهﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد درﮔﻴﺮﯼ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮﯼ رخ دهﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻴﻴﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﺎن ﮐﺮﯼ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﮐﺎهﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از اﻳﻦ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺑﺮاز ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﺰان ﮐﺎﻻهﺎﯼ واردﻩ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻞ ﺁﻟﻦ ﺑﯽ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻗﺮار دهﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺧﻮد را اﺑﺮاز
داﺷﺖ.

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮐﻪ در ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻳﺪار ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺁن ﮐﺸﻮر ﺟﺎن ﮐﺮﯼ اﻧﺠﺎم داد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ
اﺷﺘﻮن و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رهﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و در هﻤﻪ اﻳﻦ دﻳﺪارهﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ دﻳﺪار داﺷﺖ و در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دﻳﺪار ﺗﺮﺗﻴﺐ داد ﮔﻔﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ روﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اورﺷﻠﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺳﺎزد )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(2013ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻩ ﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ دو
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را از ﻣﺎهﻴﺖ ﻳﻬﻮدﯼ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺑﺮاز داﺷﺖ .رﻳﺎض
اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اوﺑﺎﻣﺎ اﻧﺘﻔﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ هﺮﮔﺰ ﻳﻬﻮدﯼ
ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )رادﻳﻮ »ﺻﻮت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺖ هﺪف از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﯼ ﺻﻠﺢ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ
»ﻇﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺨﯽ« ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻣﺮزهﺎﯼ ﺳﺎل 1967
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ ﺷﺮق ﻗﺪس )اورﺷﻠﻴﻢ( اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد
در ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد .او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺎن راﻩ ﺣﻠﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  194ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﺎ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را
اﺑﺮاز داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ هﺪف ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ هﻤﻪ دﺷﻮارﯼ هﺎ ﺷﻮد .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﺸﻴﻦ هﺎﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﻮﻣﺎزن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺁﺑﺎدﯼ هﺎﯼ
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ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
ﺁﻣﻴﺰ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ.3 (2013

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد )»وﻓﺎ« ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (2013

ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺎﻳﺮوﺑﯽ در ﮐﻨﻴﺎ
ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر در ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﮐﻨﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ »اﻟﺸﺒﺎب« ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2013دﻩ هﺎ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻳﺮوﺑﯽ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﮐﻨﻴﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎﻳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻟﺸﺒﺎب هﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ« ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت دو روز در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻴﺶ از  60ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از  200ﻧﻔﺮ را زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد زﻳﺎدﯼ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از دو
روز ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻨﻴﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ هﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﮔﺎن هﺎ را ﺁزاد ﮐﺮدﻧﺪ.
 اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﯼ ﻏﻮداﻧﯽ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎﻳﯽ »اﻟﺸﺒﺎب« ﮔﻔﺖ هﺪف از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ دادن هﺸﺪار ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﻴﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻴﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻴﺮون ﻧﺒﺮد ،ﺑﺎز هﻢ ﺧﻮن هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ رﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن »اﻟﺸﺒﺎب« ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  2006ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ هﺎ» ،اﻟﺸﺒﺎب« ﺑﻴﻦ  6000ﺗﺎ  7000ﻓﻌﺎل دارد .هﺪف »اﻟﺸﺒﺎب« ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻼﻓﻪ اﺳﻼﻣﯽ
در »ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ« ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﺑﻮﺳﺘﯽ و ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ از اﺗﻴﻮﭘﯽ و ﮐﻨﻴﺎ اﺳﺖ» .اﻟﺸﺒﺎب« ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰرﮔﯽ از

 3ﺑﺮاﯼ ﺁﮔﺎهﯽ از ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  2013ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد» :ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺁن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد«.
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ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁن ﻣﻮﮔﺎدﻳﺸﻮ ﺗﺴﻠﻂ دارد .اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺳﺎل » 2008اﻟﺸﺒﺎب« را ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ

4

 ﺳﺮوﻳﺲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ »ﺷﺒﺎﮎ« در  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻦ ﮔﻮرﻳﻮن ﻳﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻠﮋﻳﮏ
اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻓﺮد ﻇﺎهﺮًا ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﻳﺮان را در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺁﻟﮑﺲ ﻣﺎﻧﺲ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻮرﯼ دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﺒﺎﮎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﻨﺼﻮرﯼ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ
وارد اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﭼﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ در ﺗﻞ ﺁوﻳﻮ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
 ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮرﯼ در ﺳﺎل  1958در اﻳﺮان زادﻩ ﺷﺪ .وﯼ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﺎ ﺳﺎل 1980
در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ رﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1997در ﺁﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺳﺎل وﻳﺰاﯼ ﮐﺎر از
ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﮏ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  2006در ﭘﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻳﮏ زن ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪًا از
او ﺟﺪا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﮔﻔﺖ ﺳﭙﺲ وﯼ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﻟﮑﺲ ﻣﻨﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ ﺗﺎ هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ .در
ﺳﺎل  2007ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در اﻳﺮان ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ ﮔﺴﺘﺮش داد .وﯼ از
 2007ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ در اﻳﺮان ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺑﻠﮋﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻳﮏ زن اﻳﺮاﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮدץ
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺒﺎﮎ ،ﻣﻨﺼﻮرﯼ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ وﯼ ﺗﻤﺎس هﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ و در
ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  2012ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺷﺪ ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﺎرﯼ در
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازد و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﻗﺮار دهﺪ ﺗﺎ
از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ از ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﯼ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ هﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎرش ﭘﻮل زﻳﺎدﯼ ﺑﻪ
او ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ دﺳﺘﻮرات اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ،در ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﺧﻮد در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻨﺠﺮﻩ و ﮐﻮﻟﺮ
ﺑﺮاﯼ ﻣﻐﺎزﻩ هﺎ و رﺳﺘﻮران هﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮدش را ﻳﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد
و ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرهﺎﻳﺶ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد.
 ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮرﯼ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺁﻣﺮان ﺧﻮد ﻳﮏ ﺑﺎر در ژوﺋﻴﻪ  2012و ﻧﻴﺰ در ژاﻧﻮﻳﻪ  2013از اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻳﺪار ﮐﺮد.
ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪار او در ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او در ﻳﺎزدهﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮران
ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﻨﺼﻮرﯼ ،ﻋﮑﺲ هﺎﻳﯽ را از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺗﻞ
ﺁوﻳﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﺎﮎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ اﻓﺮادﯼ در واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ وﻳﮋﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ و ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻼﻳﯽ اﻳﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 5

 4ﺷﺒﺎﮎ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .2013
 5درﺑﺎرﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس اﻳﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺁن ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮرخ هﻔﺘﻢ اوت  2012ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد» :ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس ،ﻳﮕﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﻩ
ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻧﻴﺰﻩ ﺗﻴﺰ در ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺣﺰب اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﭘﺮدازد« .اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮض ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2012ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب اﷲ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.
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ﮐﻤﭙﻴﻦ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ
راﺟﯽ اﻟﺴﻮراﻧﯽ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن  PCHRﻧﺎﻣﺰد درﻳﺎﻓﺖ »ﺟﺎﻳﺰﻩ هﻤﻄﺮاز ﻧﻮﺑﻞ« ﺷﺪ
 در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2013ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺎﻳﺰﻩ  Right Live hoodﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻌﺎدل ﻧﻮﺑﻞ« را
دارد ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان راﺟﯽ اﻟﺴﻮراﻧﯽ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﻏﺰﻩ (PCHR) 6دادﻩ ﺷﻮد .دﻟﻴﻞ اﻋﻄﺎﯼ ﺟﺎﻳﺰﻩ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺴﻮراﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎدﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻄﺎﯼ ﺟﺎﻳﺰﻩ در دوم
دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .اﻟﺴﻮراﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺣﻤﺎس دادن ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻪ اﻟﺴﻮراﻧﯽ را ﺑﻪ او ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺖ
)»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻵن« ،ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(2013
 راﺟﯽ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺴﻮراﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن  PCHRرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ و ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ اﺳﺖ و
در ﻧﻮار ﻏﺰﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻬﺮت و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ PCHR .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ دارد و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻌﻬﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺣﻤﻼت
ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮﻩ دادن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ دارد و هﺪف از اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻗﻮم ﻳﻬﻮد
اﺳﺖ و  PCHRﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ﮐﺸﻮر »ﺁﭘﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ را ﺑﺮاﻧﺪازد و ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺮور از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ را ﻧﮑﻮهﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ PCHR .ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﺮان ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮان اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺳﺘﻴﺰ و در رأس ﺁﻧﻬﺎ
ﺣﻤﺎس ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺳﺎزد . 7

6

ﻼ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ از
اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ از ﺳﺎل  1980هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﻋﻤ ً
ﺳﻮﯼ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻄﺎﯼ ﺟﺎﻳﺰﻩ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻋﻀﺎﯼ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺮاﺳﻢ را ادارﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
 7ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺁورﻳﻞ  2013ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ  PCHRﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ را در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺳﺘﻮن اﺑﺮهﺎ« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ دهﺪ و از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻهﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
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