ﺳﺮاﯾﺎ اﻟﻘﺪس :ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ از
ﻫﯿـﭻ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد
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رزﻣﻨﺪﮔﺎن »ﺳﺮاﯾﺎ اﻟﻘﺪس« ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی »ﯾﻮﻧﯿﻮز« ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﯾﻮﻧﯿﻮز ،ﯾﮑﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ
درﺑﺎره ﺗﺮور اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﯾﺎ ﻓﺮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺗﺮور ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﺎ ]ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را[ از ﺗﻞآوﯾﻮ و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﺧﻂ
ﻗﺮﻣﺰی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺟﻬﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻮﺷﮏ “ﻗﺎﺳﻢ” ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻨﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ
در اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد«.
ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺎ اﻟﻘﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺧﯿﺮ در ﻧﻮار ﻏﺰه
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮕﺎن ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎ اﻟﻘﺪس در ﻧﺒﺮد »ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺪس« ﻧﻘﺶ
ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻃﺮاف ﻧﻮار ﻏﺰه را ﻫﺪف
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
درﮔﯿﺮی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻞآوﯾﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﺮضﻫﺎ در ﻗﺪس و ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ درﮔﯿـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دوازده روز
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ رژﯾﻢ را

در ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻮد ،رژﯾـﻢ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،زﻧﺎن و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده راﮐﺘﯽ

و ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻨﺒﺪ آﻫﻨﯿﻦ در رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از
آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.

اﻋﻼم آﺗﺶﺑﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺎ
ﺗﻞآوﯾﻮ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺖ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت اذﻋﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی

