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) 28ژاﻧوﯾﮫ ﺗﺎ  3ﻓورﯾﮫ (2015

ﺻﺣﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ؛ ﻣﺣﻠﯽ در »ﺗﭘﮫ دوو« )ﯾﺎ »ﻣزارع ﺷﺑﻌﺎ«( ﮐﮫ ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ راﮐت »ﮐورﻧت« دو ﺧودروی در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﻧظﺎﻣﯾﺎن
اﺳراﺋﯾﻠﯽ را در ﻣرز اﺳراﺋﯾل و ﻟﺑﻧﺎن ھدف ﻗرار داد .در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر  25ﺳﺎﻟﮫ و ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز  19ﺳﺎﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد )ﻋﮑس از ﺷﺑﮑﮫ ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ
»اﻟﻣﯾﺎدﯾن« 29 ،ژاﻧوﯾﮫ (2015

رﺋوس ﮔزارش


ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﷲ روز  28ژاﻧﻮﯾﮫ  2015ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺪ راﮐﺖ از

ﻧﻮع »ﮐﻮرﻧﺖ« و ﺧﻤﭙﺎره ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮدروھﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در »ﺗﭙﮫ دوو« ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﻌﺮض دو ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﺸﺘﮫ و ھﻔﺖ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب ﷲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ و
در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ،و ﺳﭙﺲ اظﮭﺎرات دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﷲ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎی آن ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﷲ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﷲ )در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻨﯿﻄﺮه در ﺑﻠﻨﺪی ھﺎی ﺳﻮری ﺟﻮﻻن را ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و ﺑﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ،ﺣﺰب ﷲ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮﷲ ﮐﮫ دو روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮض ﺣﺰب ﷲ ﺑﮫ
ﺧﻮدروھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﷲ ،ﭼﮫ در ﻟﺒﻨﺎن و ﭼﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ واﺣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ »وﺣﺪت ﻣﺒﺎرزه« ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اداﻣﮫ دھﻨﺪ.

* آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺸﺮده ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ از ﮔﺰارش ھﻔﺘﮕﯽ »ﺗﺮور و ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« ﺑﻮد .ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ
و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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»اوﻧﺮا« ،آژاﻧﺲ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ھﺎ روز  27ژاﻧﻮﯾﮫ  2015ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ ﭘﻮل ھﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻏﺰه )ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﺑﺎر آﻣﺪه در ﺟﻨﮓ  51روزه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ( »ﺗﮫ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ« .ﻧﮭﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎم
»ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺼﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻏﺰه« ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ( و در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آژاﻧﺲ »اوﻧﺮا« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاض ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را )از ﺗﺮس ﺣﻤﻠﮫ از ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﻌﺘﺮض( از ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﻏﺰه ﺑﯿﺮون ﺑﺮده اﺳﺖ .آژاﻧﺲ »اوﻧﺮا«
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﻤﺎس را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻏﺰه
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮭﺎ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﻤﺎس ﺗﻀﻤﯿﻦ دھﺪ
ﺗﻌﺮض ھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد.


ﺣﮑﻢ »دادﮔﺎه اﻣﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﺼﺮ« ﮐﮫ ﯾﮕﺎن ھﺎی ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺴﺎم ،ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس را »ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ،

ﻣﻮﺟﺐ واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﮫ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺣﻤﺎس ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮ در ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ – ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺑﺤﺮان ھﺎی آﺗﯽ ،ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮزھﺮی
ﺑﻌﺪا ً اﯾﻦ ﺣﺮف را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﺮان ﺣﻤﺎس ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﺼﺮ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

018-15

