اﺧﺑﺎر ﺗرور و ﻧزاع اﺳراﺋﯾﻠﯽ – ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ*
) 8ﺗﺎ  14ژوﺋﯾﮫ (2015

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻋﻣﻠﯾﺎت »ﺻﺧره اﺳﺗوار« )ﺟﻧﮓ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  2014ﻣﯾﺎن ارﺗش اﺳراﺋﯾل و ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﻏزه(
ﻋﮑس راﺳت :ﭘوﺳﺗری از ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ﮐﮫ دو راﮐت ﺟدﯾد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﯾن دو راﮐت ﺑﮫ ﯾﺎد دو ﻧﻔر از ﻓﻌﺎﻻن ارﺷد ﺷﺎﺧﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻣﺎس ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﺑﮫ اﺳم آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده اﺳت .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺣﻣود اﺑوﺷﻣﺎﻟﮫ  SHﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده و
دﯾﮕری ﺑﮫ ﯾﺎد راﺋد اﻟﻌطﺎر »ﻗﺳﺎم  «Aﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده اﺳت )»ﻗدس.ﻧت« 8 ،ژوﺋﯾﮫ .(2015
ﻋﮑس ﭼپ :راﮐت ھﺎی ﺟدﯾد در ﯾﮏ ﮔردھﻣﺂﯾﯽ ﺟﺷن ﮔوﻧﮫ روﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷد )»ﻗدس.ﻧت« 8 ،ژوﺋﯾﮫ .(2015

رﺋوس ﮔزارش
 اﯾن ھﻔﺗﮫ آراﻣش در ﺟﻧوب اﺳراﺋﯾل ﺑرﻗرار ﺑود )راﮐﺗﯽ از ﻏزه ﺑﮫ ﺳوی اﺳراﺋﯾل ﺷﻠﯾﮏ ﻧﺷد( .در ﯾﮭودا و ﺷوﻣرون
)ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری( ﺗﺣرﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺧﺷوﻧت دارد و در ﭼﺎرﭼوب »ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ« ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،از ﺳوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ
ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن اﺳت )اﯾن ﺗﺣرﮐﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧﮓ ﭘراﻧﯽ و ﭘرﺗﺎب ﺑطری آﺗش زا دﯾده ﻣﯽ ﺷود(.
» ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی ﻋزاﻟدﯾن اﻟﻘﺳﺎم« ،ﺷﺎﺧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎس روز ھﺷﺗم ژوﺋﯾﮫ  2015ﮔردھﻣﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺳﺎﻟروز ﺟﻧﮓ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﺎن ارﺗش اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﻏزه ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ارﺗش
اﺳراﺋﯾل آن را »ﺻﺧره اﺳﺗوار« ﻧﺎﻣﮕذاری ﮐرده ﺑود ،ﺑرﮔزار ﮐرد .ﺣﻣﺎس در اﯾن ﻣراﺳم از دو راﮐت ﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﺧود روﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد و ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗوان اﯾن راﮐت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از راﮐت ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳران ﺣﻣﺎس در
ﺳﺧﻧﺎن ﺧود اﯾن ﭘﯾﺎم را رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ای در ﺑراﺑر اﺳراﺋﯾل
ﻧدارد.

* 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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