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ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
وزارت دﻓﺎع رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻘﺮ آﻧﻬﺎ
در ﻏﺰه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﻤﺎس و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰راﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ
در ﺧﺎک ﻏﺰه را زﯾﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت  ۲۱ﮐﺸﺘﻪ و ﺻﺪﻫﺎ زﺧﻤﯽ از دو ﻃﺮف ﺑﻮده

اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از دو روز ﭘﯿﺶ وارد ﻓﺎز ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون اﻋﻼم ﺟﺰﺎت دﻗﯿﻖ از
ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺒﻮده و ﭘﺲ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻘﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻗﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ارﺗﺶ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت دﻓﺎع رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ
ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻤﺒﺎران اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﺎﮐﻨﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻫﻢ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰوم وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

