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 15ماه پس از یک جنگ خونین که در 
جریان آن بیش از 260نفر از ساکنان گزارش

نوار غزه به شــهادت رسیدند، ارتش 
رژیم صهیونیستی از روز جمعه حمله ای دیگر را علیه 
این منطقه آغاز کرد؛ حمله ای که این بار دســت کم 

45شهید به جا گذاشته است.
حمله ارتش رژیم صهیونیســتی روز جمعه به باریکه 
غزه با هدف قرار دادن تیسیر الجعبری، فرمانده ارشد 
»سرایای قدس« شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی 
آغاز شد و تا 3روز بعد ادامه پیدا کرد. رژیم صهیونیستی 
در جریان آغاز این حمله که آن را عملیات »سپیده دم« 
نامیده بود، اعالم کرد که فقط به دنبال هدف قرار دادن 
مواضع جنبش جهاد اسالمی است. بر این اساس، ارتش 
رژیم صهیونیستی مدعی شد که 139موضع متعلق به 
این گروه را هدف قرار داده است. با این حال، طبق اعالم 
وزیر بهداشت غزه، اغلب قربانیان حمالت اسرائیل مردم 
عادی بوده اند. در میان شهدا دست کم 15کودک هم 
حضور دارند؛ موضوعی که نشان می دهد ادعای رژیم 
صهیونیستی در هدف قرار دادن مواضع جنبش جهاد 

اسالمی،  دروغی بیش نیست.
حمالت یکجانبه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 
شــامگاه جمعه با واکنش نیروهای جنبش اسالمی 
مواجه شــد. بنابر گزارش ها، گروه جهاد اسالمی در 

پاسخ به حمالت صهیونیســت ها حدود 600راکت را 
به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کرده است. رژیم 
صهیونیستی می گوید با استفاده از سامانه پدافندی 
»گنبد آهنین«، 9۷ درصد از موشک های شلیک شده 
را رهگیری و منهدم کرده است. سرایای قدس اعالم 
کرد تل آویو، اشدود، عسکلون و سدروت را با موشک 
هدف قرار داده اســت؛ غیراز این، صدای آژیر خطر در 
شهرک های دوردست تر از منطقه غزه ازجمله حولون، 

ریشون لتسیون و بت یام نیز شنیده شد.
شامگاه یکشــنبه، محمد الهندی، عضو ارشد جهاد 
اسالمی فلسطین در بیانیه ای اعالم کرد که این گروه با 
میانجیگری مصر با رژیم صهیونیستی بر سر آتش بس 
توافق کرده است. این بیانیه می افزاید که جهاد اسالمی 
زمانبندی این آتش بس را تأیید می کند، اما »حق پاسخ  
به هرگونه تجاوز صهیونیست ها را برای خود محفوظ 
می داند.« مقام های مصری اعالم کرده اند که اسرائیلی ها 
از همان نخستین ساعات آغاز حمالت شدید موشکی 
جنبش جهاد اســالمی، طی تماس با قاهره خواستار 
میانجیگری مصر برای رسیدن به آتش بس شده  بودند. 
زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین در نشست 
خبری خود در تهران  گفت: 5۸شهرک صهیونیستی 
به طور همزمان زیر باران موشــک های گروهان های 

قدس بود.

محمد الهدی اعالم کرده که توافق آتش بس »شامل 
این تعهد مصر می شود که برای آزادی 2زندانی تالش 
کند.« اشاره او به باسم الســعدی، چهره ارشد شاخه 
سیاسی جهاد اسالمی و خلیل عواوده از اعضای ارشد 
این گروه است که در بند رژیم صهیونیستی هستند. 
جهاد اسالمی همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه های 
مرزی غزه و ازسرگیری ورود کامیون های حمل سوخت 
به غزه شده است. رژیم صهیونیستی پیش از آغاز حمله 
با بستن گذرگاه های مرزی، فعالیت تنها نیروگاه غزه را 
مختل کرد تا تامین برق در این منطقه به روزانه 4ساعت 
محدود شود. از ظهر دیروز، نخستین کامیون های حامل 

سوخت از خاک مصر وارد غزه شدند.

شهادت فرماندهان مقاومت
اشغالگران صهیونیســتی جنگ خود را با این هدف 
به راه انداختند تا به زعم خود رهبــران نظامی جهاد 
اسالمی را حذف فیزیکی کنند. از همین رو روز شنبه، 
عوِدد باســیوک، رئیس عملیــات وزارت جنگ رژیم 
صهیونیســتی ادعا کرد ارتش این رژیم در یک سری 
حمالت هدفمند، عالی ترین فرماندهان نظامی جهاد 
اسالمی را در غزه ازبین برده اســت. ادعای این مقام 
نظامــی صهیونیســتی در حالی مطرح شــد که در 
جریان 3روز جنگ صهیونیست ها علیه گروه مقاومت 

اســالمی  جهــاد 
فلسطین، اشغالگران 
توانستند فقط 2نفر 
از فرماندهــان جهاد 
اسالمی را به شهادت 
برســانند. تیســیر 
الجعبــری، فرمانده 
شــمالی  منطقــه 
گردان هــای قدس و 
عضو شورای نظامی 
این گــروه بــود که 
در جریــان بمباران 
خانه اش در نوار غزه 
به شــهادت رسید. 
تیســیر محمود الجعبری، ملقب بــه »ابومحمود« 
متولد ســال 19۷2بود. او از خانــدان الجعبری بود. 
احمد الجعبری، مرد شــماره2 گردان های »القسام« 
شاخه نظامی حماس که در سال 2012 ترور شد نیز 
عضوی از همین خاندان بود. خانواده الجعبری ساکن 
منطقه »الشجاعیه« )شرق غزه( و هم مرز با فلسطین 
اشغالی هســتند. این منطقه در تمام حمالت رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه هدف گرفته می شود. خانواده 
الجعبری مشهور به پیوستن به صفوف مقاومت به ویژه 
جنبش های حماس و جهاد اسالمی هستند. جنبش 
جهاد اسالمی شهادت خالد منصور، فرمانده منطقه 
جنوبی گردان های قدس در حمله رژیم صهیونیستی 
شــهر رفح در جنوب نوار غزه را تأیید کرده است، اما 
ادعای صهیونیســت ها درباره ترور احمد المدلل، از 
فرماندهان نظامی جهاد اســالمی از سوی این گروه 

تکذیب شده است.

فاجعه انسانی در باریکه غزه
غزه منطقه ای کوچک به وسعت 365کیلومتر است که 
بیش از 2میلیون و 100هزار نفر در آن زندگی می کنند. 
طبق اعالم سازمان ملل، این منطقه متراکم ترین نقطه 
زمین از نظر جمعیتی است. بیش از 2میلیون شهروند 
فلســطینی که در غزه زندگی می کنند، طی 15سال 
گذشته تحت محاصره زمینی، دریایی و هوایی رژیم 
صهیونیستی قرار داشته اند. علت اصلی محاصره غزه 
توسط رژیم صهیونیستی، پیروزی جنبش مقاومت 
اسالمی فلســطین )حماس( در انتخابات پارلمانی و 
به دست گرفتن اداره این منطقه توسط این گروه بوده 
است. محاصره  باریکه غزه از سوی رژیم صهیونیستی، 
باعث کمبود موادغذایی و افزایش ناامنی غذایی در این 
منطقه شده است. سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( بارها در گزارش های خود از این امر ابراز 
نگرانی کرده است. طبق گزارش فائو، بیش از نیمی از 
خانواده های فلسطینی فاقد امنیت غذایی بوده و برای 
تامین غذای خود  به کمک های بین المللی وابســته 

هستند..

روزگار خونین غزه
رژیم صهیونیستی بار دیگر طی حمله به باریکه غزه، ساختمان های مسکونی و مردم را هدف قرار داد

آنتونی بلینکن
وزیر خارجه آمریکا

روســیه بایــد نســبت بــه تعهداتــی که 
تحــت آتش بــس2008 میــادی بــا 
گرجســتان متقبــل شــده، پاســخگو 
باشــد، بــه نیروهــای خــود دســتور 
عقب نشــینی بــه مواضــع پیــش از 
ارســال  امــکان  و  بدهــد  درگیــری 
کمک های بشردوستانه را فراهم کند. 

)اسپوتنیک(

سائولی نینیستو 
رئیس جمهور فناند 

اروپا به دلیل درگیری در اوکراین با رکود 
اقتصــادی روبــه رو خواهــد شــد. مردم 
فناند و سایر کشــورهای اتحادیه اروپا 
باید این واقعیت را بپذیرند که اقتصاد 
ســال به ســال رشــد نخواهد کــرد. این 
موضــوع ممکن اســت بر وحــدت اروپا 
هــم تأثیر بگــذارد، چرا کــه چالش های 
اقتصــادی ناگهــان افزایــش می یابند. 

)خبرگزاری تاس(

نقل قول   جهان نما

وال استریت ژورنال

مبارزه با آتش سوزی عظیم نفتی در کوبا
وال استریت ژورنال به تالش کوبا برای مهار آتش سوزی عظیم در 
تاسیسات نفتی خود پرداخته است. به نوشته این روزنامه از روز 
شنبه در پی وقوع صاعقه یکی از مهم ترین تاسیسات نفتی کوبا 
به نام ماتانزاس دچار آتش سوزی شده است. تاکنون بر اثر این 

آتش سوزی یک نفر کشته، 17نفر مفقود و 121نفر مجروح شده اند.

کیوسک

کشته شدن 3فرمانده ارشد طالبان پاکستان که یکشنبه شب رخ داد، ضربه سنگینی 
به این گروه شبه نظامی وارد کرده است. نام این فرماندهان »عبدالولی« با نام مستعار رویداد

»ُعمرخالد خراســانی«، »حافظ دولت« و »مفتی حسن« گزارش شده است. گفته 
می شــود عبدالوالی یکی از خطرناک ترین فرماندهان طالبان پاکســتان بوده است. طبق گزارش 
رسانه های محلی، خودروی حامل این افراد حین تردد در شهرستان »بیرمال« در والیت »پکتیکا« 
افغانستان با مین برخورد کرده و منهدم شده است. خبر کشته شدن این 3فرمانده کلیدی درحالی 
منتشر شده است که مقامات پاکستان برای دستیابی به یک توافقنامه صلح جدید با گروه طالبان 

پاکستان در تالش برای برقراری تماس و گفت وگو هستند.
از خردادماه تاکنون آتش بسی میان گروه طالبان پاکستان و ارتش پاکستان برقرار بوده است. این 
آتش بس نامحدود اواســط خردادماه درپی 2روز مذاکره و میانجیگری حکومت طالبان در کابل 
به دست آمد. میان ارتش پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستان پیش تر از این هم آتش بس به 
اجرا گذاشته شده بود که تاریخ آن در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید. اما این بار با دخالت 
طالبان افغانستان، به سرعت آتش بس نامحدود جدیدی جایگزین شد تا مذاکرات برای دستیابی 

به توافقنامه صلح میان طرفین در آرامش ادامه پیدا کند.

کشته شدن 3فرمانده طالبان پاکستان در بحبوحه مذاکرات صلح

قمار انتخاباتی الپید در غزه 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی با هدف جلب 
آرای شهرک نشینان در انتخابات پیش رو، حمله 

خونین به غزه را ترتیب داد
»به یاد داشته باشــیم انتخابات نوامبر در پیش است و رهبران 
اسرائیلی مثل همیشه از غزه به عنوان سالحی برای بسیج کردن 
شهرک نشینان برای اهداف انتخاباتی خود استفاده می کنند.« این 
بخشی از سخنان مریم برقوتی محقق ساکن رام اهلل در گفت وگو با 
الجزیره در واکنش به حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه 
است؛ حمالتی که به گفته مقام های فلسطینی از پیش طراحی 
شده  بود و در جریان آن دست کم 44فلسطینی ازجمله 15کودک 
به شهادت رسیدند و 311تن مجروح شدند. حمالت یکجانبه 
اخیر اســرائیل به نوار غزه که به گفته بســیاری از کارشناسان 
از قبل طراحی شده بود، نشــان می دهد مقام های سیاسی در 
سرزمین های اشغالی، هرگاه به موسم انتخابات نزدیک می شوند، 
با هدف جلب آرای گروه های افراطی صهیونیســتی، دست به 
حمله ای مرگبار به سرزمین های فلسطینی و به خصوص باریکه 

غزه می زنند.

وب ســایت الجزیره در گزارشی نوشــته که عملیات موسوم به 
»سپیده دم« اقدامی هدفمند از ســوی یائیر الپید، نخست وزیر 
اسرائیل، برای کسب مشروعیت در میان شهرک نشینان در آستانه 
انتخابات نوامبر بود. طارق کنی-شاوا کارشناس سیاسی، به الجزیره 
می گوید: »حاکمان اسرائیل در جنگ قدرت داخلی که درگرفته، از 
ساکنان غزه به عنوان قربانی استفاده می کنند و مصونیت کامل هم 

دارند، چون می دانند کسی آنها را پای میز محاکمه نمی کشاند.«
هفته نامه اکونومیســت نیز نوشــته که درباره حمالت اخیر به 
غزه مالحظات سیاســی در تل آویو وجــود دارد. تنها 5هفته از 
نخســت وزیری یائیر الپید می گذرد و او اکنــون با یک رقابت 
سخت انتخاباتی روبه روست. الپید برخالف 2نامزد دیگر، یعنی 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق و بنی گانتس، وزیر جنگ، 
سابقه نظامی و تجربه رهبری در زمان جنگ را ندارد. او با حمله 
به غزه قصد دارد به شهرک نشینان نشان دهد که دولت او در برابر 
تحرکات احتمالی از سوی غزه رویکرد خصمانه تری را در پیش 
خواهد گرفت؛ سیاستی که در انتخابات پیشین، اغلب رهبران 
صهیونیســتی به ویژه بنیامین نتانیاهو آن را به کار گرفته اند. با 
این همه الپید با حمله به غزه برای حفظ کرســی خود دست به 
قمار خطرناکی زده اســت. او نشــان داد که به هر قیمتی قصد 
دارد در برابر نتانیاهو دست باال داشــته باشد؛ رقیبی که تالش 
دارد خود را به عنوان ناجی شهرک نشــینان به تصویر بکشــد. 
نظرســنجی ها حاکی از آن اســت که حزب الپید بعد از حزب 
نتانیاهو در جایگاه دوم قرار دارد. احتماال همین مســئله الپید 
را واداشــته تا به چنین قماری دست بزند. در بخشی از عملیات 
3روزه ارتش رژیم صهیونیســتی، عالوه بر مردم عادی، رهبران 
گروه جهاد اسالمی هدف قرار گرفتند. به همین دلیل، بسیاری 
از تحلیلگران، این درگیری ها را میان رژیم صهیونیستی و گروه 
جهاد اســالمی توصیف کردند. همزمان، گروه حماس ترجیح 
داد وارد این درگیری و حمالت راکتی علیه رژیم صهیونیستی 
نشود تا جنگ همچون گذشته به درازا نکشد. حماس در زمینه 
قدرت موشکی بسیار قوی تر از جهاد اسالمی است و ورود آن به 
جنگ می توانست دولت الپید که چند هفته ای بیشتر از عمر آن 
نمی گذرد را با بحرانی بزرگ روبه رو کند؛ بحرانی که قطعا یک سر 

آن تلفات سنگین در سرزمین های اشغالی بود. 
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 حمات  رژیم صهیونیستی
 به غزه

2008-2009
23روز - 1400شهید

2012
8روز - 174شهید

2014
50روز - 2251شهید

2021
11روز - 260کشته


