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 صهیونیستی علیه غزه: یمژجدید ر ایتجن

 دالیل و پیامدها 
 

  

 
 

 

 چکیده 

  14  ز « اسپیده دم»عنوان    باعلیه مردم مظلوم غزه  صهیونیستی    یمژ ردور جدید حمالت  

  - حماس   نیب ی دانیم یمسئول هماهنگ  تیسیر الجعبریمرداد آغاز شد. در این حمالت 

وزارت  طبق اعالم  به شهادت رسید.  مقاومت    تأثیرگذار یکی از نیروهایو   یجهاد اسالم 

اند. در  هشد  کودک شهید  6جمله  از  فلسطینی  45  طی جنگ سه روزه  نیبهداشت فلسط

  م ی رژوحشیانه    خشونتدور جدید   .اندهشدمجروح    زین  گرید  فلسطینی   360  این حمالت 

از    15تنها    اشغالگر به    (2021القدس )سیف  جنگ ماه پس    260از    شیب  شهادتکه 

اما    ، شد  زجمعه آغا   ز عصر رو  ز رخ داد. اگرچه دور جدید حمالت ا  شدمنجر    فلسطینی

ی  ست یونیصه  م یرژجدید ارتش    حمله  مقدمات   که   بر این باورند  ن یفلسط  مسئله   ناظران

رفته  گ  شکلقبل  ها  ز هفتها  -   به نوار غزه  نیسرنشبدون  یماها یحمالت هواپ  جملهزا  –

  جبهه جنگ با    صددزمان در   ن یاشغالگر قدس در ا  میاست که چرا رژ  نیا  یال اصلؤس  .بود

ا  ؟برآمدمقاومت   واضح است    کی   ی ستیونیصه  می حمالت رژ  د یدور جد  نکهیآنچه که 

عمد برا   و حساب  ی اقدام  مشروع   یشده  انتخابات    یبرا  نان ینشنزد شهرک  تیکسب 

)آبان  دیجد نوامبر  همچن1401  ماه ماه  است.  تالش  د یبا  ن ی(    ی برا  می رژ  یهابه 

  ی تالش برا  ،یجبهه جهاد اسالم   فیتضع  منظوربهمقاومت    نیروهای  انیم   یافکن اختالف

جبهه مقاومت،    ی زدن به توان موشک  و ضربه  القدس فیدر جنگ س  م یاز شکست رژ  انتقام 
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و قرار گرفتن در    تی سیونیصه   می با رژ  هیتنش در روابط روس بروز    لیدلجلب نظر غرب به

انفعال مو همچ  یضع  و  منطقه  رژ  یساز یعادمسئله    به  ن نیدر  و  اعراب    م ی روابط 

 اشاره کرد. یست یونیصه
 

 

 مقدمه 

  ز گانتدید بنیز با  ز پس ا  - ه  زی به غست یونیصه  می رژدور جدید حمالت وحشیانه ارتش  

های  گروه  وی علیه  هایمقر فرماندهی جبهه جنوبی و تهدید   زا   اشغالیمیرژ یر جنگ  زو

آغاز شد. در حمالت    ماهمرداد   14در روز جمعه    « دمسپیده»عنوان    با   -   جبهه مقاومت 

های سرایا  فرمانده واحد شمال گردان  «تیسیر الجعبری»ی  ستیونیصه  میرژجدید ارتش  

اسالمی   جهاد  نظامی جنبش  شاخه  رسید.  القدس،  مسئول    جعبری شهیدبه شهادت 

  .تأثیرگذار مقاومت بود یکی از نیروهایو  یجهاد اسالم  -   حماس نیب ی دانیم  یهماهنگ

کودک    6جمله  از  فلسطینی   45طی جنگ سه روزه    ن یوزارت بهداشت فلسططبق اعالم  

این حمالتهشد  شهید این    1.اندهمجروح شد  زین  گرید  فلسطینی  360  اند. در  از  پس 

النخاله زیاد  شبکه    حمالت  با  مصاحبه  در  فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل 

بیان    صهیونیستی را  مقاومت در برابر جنایت جدید رژیمجبهه  المیادین، موضع رسمی  

آویو و تمام  ی در این جنگ وجود نخواهد داشت و تلز»هیچ خطوط قرمکه    اعالم کرد  و

صهیونیست داد«. شهرهای  خواهیم  قرار  هدف  را  ر  نشین  جنایات  به  پاسخ    یم، ژ در 

حمالت    ی در تالفهای اشغالی مینزسربه سمت    موشک  700مقاومت بیش از  های  گروه

 
 . 1۴۰1مرداد   1۷افزایش آمار شهدای حمله غزه با شهادت مجروح فلسطینی، تسنیم،  1.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/17/2754732 
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  3200جنبش جهاد اسالمی توانسته  »  طبق برآوردهای اطالعاتی   1.نداکرده  کی شل  ییهوا

خارج   خود  زیرزمینی  انبارهای  از  اراضی    کند موشک  به سمت  شلیک  برای  را  آنها  و 

   2«. جنگ آماده کندادامه اشغالی در صورت 

جدید    زآغا از    15تنها    اشغالگر  میرژ وحشیانه    خشونتدور  پس    جنگ ماه 

؛ اتفاق  شدمنجر    فلسطینی   260از    ش یب  شهادتکه به  (  2021القدس در سال  )سیف

حمالت    جمله زا  ـ  یست یون یصه  م یرژجدید ارتش    که حمله  بر این باورند  ناظران  .افتاد

ی و این درگیری  ریگحال شکل  در قبل  ها  ز هفتها  ـ  به نوار غزه  نیسرنشبدون  یماهایهواپ

در یک هفته اخیر  ها  صهیونیست  شده  ریزینتیجه یک افزایش تنش هدفمند و برنامه

سال    15که از  غزه  کنترل خود را بر    ی ستیونیصه  م یرژارتش    ،عبریقبل از ترور الج  .بود

قرار داردصهیونیستی    رژیمارتش    کامل  در محاصره(  2007)سال    شیپ به    و مصر  و 

جهان«  نیتر»بزرگ روباز  اف   زندان  است  بود.  زمعروف  داده  بسام    ، میرژ   یروهاینایش 

اعضا  یکی   یالسعد مقاومت    ارشد  یاز  اواجبهه  در  دستگ  لیرا  بودندکرد  ریهفته  .  ه 

  بازداشت و   یدر کرانه باختر  نیبه شهر جن  یست یونیصه  میرژ   ورشی  انیدر جر  یالسعد

  عضو  19  ی ستیونیصه  می رژارتش    مان زطور همبه  . شد  شهید ز  نی  نوجوان  کی آن    یط

اسالم  دیگر جهاد  دستگ  ی گروه  قدس،    . کرد  ریرا  اشغالگر  رژیم  اواارتش  هفته    ل یدر 

پس    را ی ز   ه بود را به سمت مرزها فرستاد   ی کمک   ی روها ی و ن   بود ه  اطراف غزه را بست  یهاجاده

ی  کرانه باختر ه در  ز بر غ عالوه   . شد ی آماده م   جبهه مقاومت   پاسخ   ی برا   ی السعد   ی ر ی از دستگ 

  ی ر ی و دستگ   صهیونیستی   نان ی نش حمالت سربازان و شهرک   ش ی شاهد افزا   ژه شهر جنین وی به 

 
 . 1۳:۵۶ - 1۴۰1مرداد  1۷نیوز، مشرق اسرائیلی را راهی بیمارستان کرد،  ۶۰های مقاومت موشک  1.

https://www.mashreghnews.ir/news/1406174/ 

 . 1۴۰1مرداد  1۵نگاهی متفاوت به دالیل حمله اسرائیل به نوار غزه، مهر،  محسن فائضی،   2.

https://www.mehrnews.com/news/5557376 / 
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ی  در کرانه باختر را  خود    نان ی نش شهرک صهیونیستی    رژیم   . بود ها  خانه   ب ی ها و تخر ی ن ی فلسط 

توان  کرده بود. بنابراین می مسلح    بدون دخالت ارتش   ها ی ن ی و کشتن فلسط   ی رانداز ی ت   ی برا 

در این    مانبندی شده بود. ز قبل    ز ا صهیونیستی    رژیم گفت طبق شواهد، تاریخ شروع حمله  

ال  ؤ ه خواهیم پرداخت. س ز به نوار غ صهیونیستی    رژیم ارش به دالیل و پیامدهای حمله جدید  ز گ 

مقاومت  های  گروه   مان در پی جنگ با ز یم اشغالگر قدس در این  ژ اصلی این است که چرا ر 

ی و  اقدام عمد   ک ی صهیونیستی    رژیم است؟ آنچه که واضح است اینکه دور جدید حمالت  

)آبان(    نوامبر ماه   د ی جد برای انتخابات   نان ی نش نزد شهرک  ت ی کسب مشروع   ی برا   شده   حساب 

به تالش  باید  اختالف   م ی رژ های  است. همچنین  مقاومت در جهت  برای  میان جبهه  افکنی 

  القدس و ضربه در جنگ سیف   م ی رژ شکست    ز انتقام ا تضعیف جبهه جهاد اسالمی، تالش برای  

  رژیم دلیل تنش در روابط روسیه با  جلب نظر غرب به ،  دن به توان موشکی جبهه مقاومت ز 

ی روابط  ز سا عادی مسئله    و قرار گرفتن در موضع انفعالی در منطقه و همچنین به صهیونیستی  

 اشاره کرد. صهیونیستی    رژیم اعراب و  

 

 صهیونیستی یمژبست سیاسی ر. بن1

صهیونیستی    رژیمفرسایشی    ساختار سیاسی  الپید(-ائتالفی )بنت  نهیسقوط کاب  یدر پ

  ن یپنجم  یخود را آماده برگزار  میرژ  و  شده استدیگر  عیار  وارد یک بحران تمام  عمالً

چهار  در  م  انتخابات  گذشته  کابی کندیسال  به  ائتالفی   نه.  دکه  تنوع    ی هادگاهیعلت 

بنا  ک،یدئولوژیا محور  ی سنگ  بر  را  رفاه   تیاهدافش  اقتصاد  یاجتماع   ،یمسائل    ی و 

  ن یسقوط کرد. ا  یت یامن  ی هاو چالش  ک یدئولوژیا  هایاختالفعلت  پساکرونا نهاده بود، به

  ه است ک  یقیدچار بحران عم  یست یونیصه  میدر رژ  یاسی شکست ثابت کرد که نظم س
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  ان ینما  دولت ائتالفیو هم در دوره    اهوینتان  یریوزنخست  یخود را هم در دوره تصد

از    ی عنی  اشغالگریدر دوره هفتاد ساله بعد از    ن یاز ا  شی است که پ  ی حال   در   ن یکرد. ا

تجربه   برگزار کرده بود.کنست  انتخابات    20فقط    ی ستیونی صه  می رژ  2019تا    1949سال  

همواره در شرایط بحرانی یا مواقعی که نیاز به  صهیونیستی   رژیمثابت کرده که  تاریخی 

برابر   در  دستاورد  و  امتیاز  شهرکیک  عمومی  باشد    صهیونیستی  نشینانافکار  داشته 

در انتخابات آینده    رسد نظر میکه بهآنجازا  کند.آغاز می  مردم غزهتجاوز جدیدی علیه  

و ائتالف تغییر به رهبری   نتانیاهو رهبری  یک از دو بلوک سیاسی )اپوزیسیون به  هیچ

کابینه   فعلی  وزیرنخست، الپید  کنندها را کسب  بنت/الپید( قادر نیستند اکثریت کرسی

  نان ینششهرک  تیجمعرأی    یآورجمع  یبرا  یسالحعنوان  به  جنگ   ازانتقالی  

 1. حفظ کندمنصب خود را  روپیشدر انتخابات   تالش دارد کرده واستفاده   صهیونیستی

صهیونیستی  های رسمی  نامهزباید اشاره کرد که این امر مسبوق به سابقه است و حتی رو

نوشته    روزنامه هاآرتص  سنده ینو  2آنشل فافرکه  طوریبه  اذعان دارند.مسئله    آشکارا به این

برا»که  است   غزه  شیوهب  صهیونیست  استمدارانیس  یبمباران  برایه  دادن    نشان  ای 

خود را ثابت    دیبا  یریوزهر نخست  شده است.تبدیل    یریگ یأرخود قبل از    «قدرت»

جنگ علیه مردم  درواقع شروع    3. «آمده باشد  لیاسرائ  انهیخصوص اگر از چپ م کند، به

ثابت کند که آنچه الزم  وزیری  تا هر فردِ خواهان نخستاست    یامسابقهفلسطین شبیه  

 داشته باشد.  ن ی اگر سابقه نظام یدارد حت در اختیار است را 

 
 .1۴۰1مرداد  1۵محاسبات اشتباه اسرائیل در حمله به غزه، سایت الف،  .1

https://www.alef.ir/news/4010515080.html. 

2. Anshel Pfeffer . 

3. https://www.haaretz.com/israel-news/2022-08-07/ty-article/.premium/what-

lapid-stands-to-gain-or-lose-from-gaza/00000182-74c7-d9c2-afa6-ffff06b90000 
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علیه  می برای  توان گفت جنگ جدید  پیشدستانه  نوع جنگ  مقاومت یک  جبهه 

موضوع انتخابات  اما تجربه دو سال اخیر نشان داده    ،سپاری مشکالت داخلی استبرون 

دیگر تکرار بحران سیاسی نیست بلکه یک انسداد سیاسی کامل است و این    م یرژدرون  

بیانسداد   تداوم  از  اقتصادی درون    هایثباتینشان  و  نزدیک    م یرژاجتماعی  آینده  در 

دولت باثبات    کی  لیانداز تشکانتخابات اول نوامبر چشم  »احتمال برگزاری  با وجوداست.  

  ت یقدرت« با محور  یاست و ادامه »باز  می قابل ترس  یسخت به  یاشغال   یهانیدر سرزم

نتان  ا یحذف و     ی کوتاه و حت   ندهیدر آ  ی اسی از تحوالت س  ی اری بس  شرانیپ   اهوی ماندن 

 1«.خواهد بود م یرژ مدتانیم

 

 مقاومت  های گروه افکنی میان. اختالف2

جدید  دالیل    ز ایکی   میان غزه  به  صهیونیستی    رژیمحمله  اختالف  های  گروه  ایجاد 

محدود به درگیری   را صرفاً  دارد جنگ تالش صهیونیستی   رژیم .  است مقاومت فلسطین 

مقاومت فلسطین   جبهههای  گروه  و این جنبش را از سایراعالم  با جنبش جهاد اسالمی

های حامی  بان و دیگر رسانهزهای عبریرسانه ،ازسوی سران رژیمای که  حربه  .جدا کند

  جنگ ساعات    نیاز نخست  یستیونیمنابع مختلف صه  2. در غرب دنبال شده است  رژیم

بوده   ی گروه جهاد اسالم  یارتش تنها شامل حمله به مقرها  یی بودند حمالت هوا ی مدع

پس    مقاومت در نوار غزه ندارد.های  گروه  ریبا حماس و سا  یریدرگ   یبرا  یو رژیم قصد

 
های مجلس، شماره  منافع و مطامع رژیم صهیونیستی در قبال بحران اوکراین، مرکز پژوهش جواد عرب عامری،    1.

 . 1828۵مسلسل  

2. https://edition.cnn.com/2022/08/05/middleeast/israel-gaza-strikes-islamic-jihad-

intl/index.html 
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به نقل از یک منبع امنیتی آورده است که   آحارونوت یدیعوت از حمله روز جمعه روزنامه

همچنین    1. تا حماس را خارج از نبرد کنونی نگه داریم  ای تالش خواهیم کردبه هر شیوه 

جبهه مقاومت این پیام  های  گروه  گری مصر به سایرطریق میانجی  ز تالش کرده ا  رژیم 

انتقال دهد که جنگ تنها علیه جهاد اسالمی است.   ها  صهیونیست  تالشحال  اینبارا 

  درگیری  به جبهه مقاومتهای گروه دیگرجلوگیری از ورود  برایبرای میانجیگری مصر 

 2« مشترک  ات یاتاق عمل »  ی که ازسو  ی اهیانیدر بجنگ  پس از آغاز  چراکه    شکست خورد 

  در اتاق   ما ها اعالم کردند »، این گروهدر غزه صادر شد  ی جبهه مقاومت نظام های  گروه

  ی نخواهد ماند و پاسخ آن به روش  جوابیب  جنگ   نیکه ا  میکن یم  دییمشترک تأ  عملیات

  ز جبهه مقاومت فلسطین نیهای گروه «. دیگرخواهد بود  کند ن ییمقاومت تع  ی که رهبر

رهبر    هنیه اسماعیلکه  طوریبه  اندکردهتأکید   اشغالگر قدس  رژیم بر ایستادگی در برابر  

رژیم  »  کرد تأکید    و  ها دانسته استتنش  د یرا مسئول تشدصهیونیستی    رژیمحماس  

برهوم    یفوز«.  صهیونیستی جنایت جدیدی را مرتکب شده و باید هزینه آن را بپردازد

تنش    دیکه تشد  صهیونیستیدشمن  »   اعالمه کرده کهای  بیانیهطی  حماس    یسخنگو

  ت یآن را بپردازد و مسئول یبها   دی مرتکب شد، با  یدیجد ت یغزه را آغاز کرد و جنا هیعل

تأکید    لبنان بااهلل  حزب  رکلیحسن نصراهلل دبدی سهمچنین    3«. ردیعهده بگبرکامل آن را  

  ی ت یو جناصهیونیستی    رژیم  رآنچه در نوار غزه در حال وقوع است، تجاوز آشکا   نکهیبر ا

که مناسب    یالهیوسهر  تجاوز به    نیبه ا  ییحق مقاومت در پاسخگو»است بر    میمستق

  ت ی»هرکس در قبال جناهمچنین بیان کرد که  نصراهلل  حسن  سید  کرد.تأکید    بداند«

 
  .فائضی، پیشین 1.

2. The Joint Operations Room 

3. https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/islamic-jihad-retaliates-against-

israeli-strike-gaza-support-palestinian-factions. 
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و عدم پاسخگو ا  ییغزه سکوت کند محکوم است  ترورها  نیبه  به  را    ی حمله، دشمن 

دبیرکل جهاد اسالمی در   النخاله زیاد  1«.سوق خواهد داد  مقاومت  رهبران  هیعل  شتریب

های قدس شاخه  المیادین پس از آغاز جنگ اعالم کرد که گروهانشبکه  با    ی گفتگوی

گردان و  جنبش  این  خود قسام هاینظامی  حماس  نظامی  کمیته    را  شاخه  قالب  در 

هماهنگی مشترک مقاومت در غزه برای انجام حمالتی یکپارچه علیه اهداف صهیونیستی  

 .کنندآماده می

  اد ی ز  ی ساعت پس از سخنران  چند   ی جبهه مقاومتنظام در عمل پاسخ هماهنگ  

دب اسالم  رکلیالنخاله  تلو  ی جهاد  شبکه  با  مصاحبه  صورت    نیادیالم   یونیزیدر  لبنان 

دارد از   در توان  با هر آنچه که   مقاومتمیدان جنگ پیدا بود اینکه جبهه    زآنچه ا  گرفت.

قصد آغاز جنگ  »در آینده    صهیونیستی  بنابراین اگر رژیم  .ه استمردم غزه دفاع کرد

باید برای رویارویی    القدس سیفروزه  12تازه با فلسطینیان را داشته باشد، همانند جنگ  

فلسطینی نیز  های  گروه  تنها حماس بلکه سایربا کل مقاومت فلسطین آماده شود و نه

 2«. خواهند شدصورت هماهنگ در یک جبهه واحد علیه اشغالگران متحد به

 

 توان موشکی مقاومت دن به ز. ضربه 3

توان نوعی انتقام از  را می   مردم فلسطین علیه    اشغالگر دور جدید حمالت رژیم  دیگر دلیل  

  رژیم   دانست. دن به توان موشکی آن  ز و ضربه   « القدس مقاومت برای جنگ »سیف محور  

تاکنون چهار جنگ به محور مقاومت تحمیل کرده که آخرین    2006سال    ز ا صهیونیستی  

 
1. syriatimes.sy/nasrallah-aggression-on-gaza-is-a-crime-and-resistance-has-right-

to-respond. 

. پیشین  ،. محاسبات اشتباه اسرائیل در حمله به غزه2  
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جنگ   سال  ه  ز رو   12آن  است.    2021در  بوده  قدس«  »شمشیر  به  جنگ معروف    در 

سرزمین   4000مقاومت  محور    القدس سیف  به سمت  موشک  و  هزار  شلیک  اشغالی  های 

مقاومت از  جبهه  جنگ   این  در   1. برد سؤال    ستم دفاع هوایی »گنبدآهنین« را زیر ی کارایی س 

 استفاده کرد.   5، سعیر، اعطا و فجر  40- ، اس  3کالس سجیل، بدر    هایی چون موشک 

به لحاظ امنیتی در شرایطی است که توان شروع یک    رژیم واقعیت این است که  

دستانه« به  های »پیشطریق انجام عملیات  زا   جنگ فراگیر را ندارد و سعی دارد صرفاً

و   کند  وارد  ضربه  مقاومت  قرار طرفزاجبهه  با  سا   دیگر  و  قطر  مصر،  ملل زدادن    مان 

اهای  گروه را  کوبنده    ز مقاومت  اما  برپاسخ  دارد؛  قدرت  میحال  اینباحذر  گفت  توان 

ساله فاصله میان دو  صورت محسوسی کاهش یافته و طی مدت یک به  رژیمدارندگی  زبا

موشکی توان  اف های  گروه  جنگ،  آهنین  زمقاومت  گنبد  سامانه  ناتوانی  و    رژیم ایش 

صهیونیستی    رژیم  ارتشپیش اثبات شده است. طبق اعالم رسمی    زبیش اصهیونیستی  

فروند از    350شده است که    کی شلمقاومت  های  گروه  جانب  زموشک ا  580ه  ب  ک ینزد

اشغالیمینزسر  واردآنها   این    2.شده است  های  از  بیش  نیروهای مقاومت  برآورد  البته 

 3200جنبش جهاد اسالمی توانسته  »طبق برآوردهای اطالعاتی  مقدار است. همچنین  

اراضی   به سمت  برای شلیک  را  آنها  و  انبارهای زیرزمینی خود خارج کرده  از  موشک 

پیشرفت    دهندهمقایسه این اعداد و آمار نشان.  3« جنگ آماده کندادامه  اشغالی در صورت  

و   در آینده به دشمن صهیونیستی  دوم  ضربه وارد کردن مقاومت برای   جبهه  گام به گام 

توانایی که تبدیل به چالشی جدی برای سیستم پدافندی    .استهر جنگ احتمالی دیگر  

 
 .1۴۰1مرداد  1۵ز، صهیونیستی، مشرق نیو حمالت انتقامی مقاومت فلسطین علیه رژیم آغاز . 1

https://www.mashreghnews.ir/news/1405487 

2. https://www.cbc.ca/news/world/israel-gaza-1.6543704 . 

3. https://www.mehrnews.com/news/5557376 . 
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  رژیم به رخ  در همین مدت کوتاه  آنچه مجدداً  بنابراین    1.شده است  صهیونیستی ارتش  

شد توان نظامی و مقابله موشکی مقاومت  حامی آن کشیده  های  دولت  وصهیونیستی  

 . استمانی زدر هر شرایط   رژیماین فلسطین با 

قدس در پاسخ به بمباران  سریاال   ی هاگردان  یشاخه مسلح جهاد اسالمطبق اعالم  

،  ع، اشکلوناشدود، بئرشب  ون،یفرودگاه بن گور  و،یتل آوصهیونیستی،    رژیمغزه توسط  

»نیروی  خود را    ات ی عمل  و   فروند موشک هدف قرار دادند   700و سدروت را با    وتینت

ن مقاومت«  علیه    نیروهای اند.یدهام یکپارچه  موشکی  حمالت  جدید  موج  در  مقاومت 

صهیونیستی  موشک   اهداف  شهرکاز  دادن  قرار  هدف  برای  بلندبرد  های  های 

  المقدس تیاست که ب  یبار   نیاول   و  نشین با فاصله زیاد از غزه استفاده کردند صهیونیست

   2.ردیگیهدف قرار م  ها مورددرگیریدور از   نیدر ا یغرب

نمایی توان موشکی  اشغالگر، قدرت  رژیمپیامدهای جنگ اخیر    زتوان گفت یکی امی

دارندگی سامانه گنبد آهنین بوده است و این  زکاهش توان باه و  زهای مقاومت در غگروه

های  گروه  زهرگونه جنگ احتمالی در آینده علیه هرکدام ااین است که    دهندهامر نشان

اند که  مقاومت اثبات کردههای  گروه  یراز  مراتب برای رژیم دشوارتر خواهد بودبهمقاومت  

 .  دکنن توانند ضربه دوم را به رژیم وارد  دارندگی هستند و میز دارای توان با

  

 
 ، پژوهشکده مطالعات راهبردی.1۳۹۷ها در غزه؛ دالیل و پیامدها، آذر تشدید تنش  نجات،علی سید  1.

2. https://www.entornointeligente.com/gaza-death-toll-from-israeli-strikes-

continues-to-rise-as-tensions-escalate-3/ 
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 و روسیه؛ تالش برای جلب نظر آمریکا صهیونیستی  رژیم. تنش در روابط 4

بینصهیونیستی    رژیم مناسبات  کشورها  در  از  برخی  با  تعامل  در  خود  المللی 

شده روسیه ازجمله مشکالتی  و  است.    دچار  روسیه  میان  تنش  شروع    رژیم نقطه 

آویو در شورای حقوق بشر علیه مسکو دانست. جایی  مثبت تل رأی   توان را می صهیونیستی 

»اسرائیل با نقض  اعالم کردند  ای رسمی  ها واکنشی شدید نشان دادند و در بیانیه که روس 

های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، به اشغال غیرقانونی و الحاق  مه عنا قط 

زه از اساس به یک »زندان روباز« تبدیل شده  دهد. نوار غ مستمر اراضی فلسطینی ادامه می 

سال در شرایط محاصره دریایی، هوایی و    14است که دو میلیون نفر ساکن آن برای حدود  

استفاده از  ء سو کنند. اسرائیل در تالش است با  برای زنده ماندن تالش می اسرائیل    زمینی 

مناقشات حل نشده، یعنی    ترین وضعیت اوکراین، توجه جامعه جهانی را از یکی از قدیمی 

  «آژانس یهود در جدیدترین تنش میان دوطرف »   1«. مناقشه فلسطین و اسرائیل منحرف کند 

، توسط  کند سازمان غیرانتفاعی که مهاجرت یهودیان به اراضی اشغالی را ترویج می ترین  رگ ز ب 

های  دولت   با کلی بحران اوکراین و تیره شدن روابط مسکو  طور به   روسیه تعطیل شده است. 

منفی بر روابط این رژیم  تأثیری  حامیان و متحدان نزدیک رژیم صهیونیستی،  عنوان  به   غربی 

 با روسیه برجای گذارده است.  

ها به جبهه مقاومت،  پیش روسزابیشدیکی  زبا توجه به حضور روسیه در سوریه و ن

ادامه تنش انفعالی  را صهیونیستی    رژیمای  سابقهبیطور  به  هاتشدید و  در    در موقعیت 

. مقامات صهیونیست با مشاهده روند رو به فرسایش روابط خود با  است   داده   قرار   منطقه 

 
 . 1۴۰1اردیبهشت    21سابقه، خبرگزاری ایرنا،  بی روسیه و اسرائیل؛ از دوستی تا تنش  محسن فائضی،   1. 

/.www.irna.ir/news/84746574 / 
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نظامی    عملیات   . اند ده ز سوی غرب دست به این حمله  از المللی  بین روسیه، برای کسب حمایت  

اشغالی    های مین ز سر مریکا به  جمهور آ دو هفته بعد از سفر جو بایدن رئیس صهیونیستی    رژیم 

  های آمریکا برای انجام این جنایت به واقع دمکرات در دهد که  صورت گرفته و این نشان می 

داده ها  صهیونیست  نشان  سبز  اقدامات  طور به   .ند ا چراغ  از  همواره  صهیونیستی  رژیم  کلی 

های امریکا و  حمایت ابزاری برای جلب مجدد عنوان  به  تجاوزکارانه خود علیه ملت فلسطین 

 کند. برداری می غربی نسبت به این رژیم بهره های  دولت   سایر 

 

 صهیونیستی رژیمی روابط اعراب و زسا. عادی5

  مانی کوتاه زدر فاصله  صهیونیستی    رژیمایش حمالت ارتش  زف ترین دالیل ا مهم  زیکی ا 

مردم   فلسطین  علیه  عادیمظلوم  برخی زسا به  روابط  با  های  دولت  ی    رژیم عربی 

با    تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی   گردد.در قالب توافق ابراهیم بازمیصهیونیستی  

به آرمان ملت فلسطین، اکنون احساس میخیانت این دولت بازتری  ها  کند که دست 

برای مبادرت به اقدامات جنایتکارانه علیه مردم مظلوم فلسطین دارد و در این فرایند با  

  اشغالگر به غزه برخی   رژیمفشارهای سیاسی کمتری مواجه است. در دور جدید حمالت  

کردههای  دولت انتخاب  را  سکوت  موضع  دولت  اند.عربی  سکوت  بر  حتی  عالوه  ها، 

در پیش گرفتند و  را  درباره حمله به غزه  صهیونیستی    رژیمهای عربی هم روایت  رسانه

 عملیات نظامی این رژیم را توجیه کردند. 

جدی برای  ها تمایلی برای تحرک  دولتدهد که این  نشان می  مواضع در عمل   این 

رژیم   با  قدسمقابله  و  ندار  اشغالگر  قالب    اساساًند  در  را  فلسطین  آرمان  و  مسئله 

بایگانی کردهزساعادی رژیم  این  با  روابط  این موضع خیانتی  ا  زآمیاند.    چشم   زاعراب 
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نماندههای  گروه پنهان  فلسطینی  ز حاکه  طوریبه  مقاومت  جنبش  سخنگوی  قاسم  م 

رو یک  ا  ز حماس  اها  صهیونیست  حمله   ز بعد  »اسرائیل  که  کرد  روند    ز آغا  ز اعالم 

که  زساعادی کرده  تشدید  را  فلسطینی  مقدسات  و  فلسطینیان  علیه  خود  جنایات  ی، 

عادی  دهندهنشان که  است  حقیقت  این  زسااین  تشدید    رژیمی،  در  هایش  جنایترا 

است  کرده  رژیم  یید  أتتوان  میرو  ایناز  1«.تشویق  اخیر  جنایات  مسئولیت  که  کرد 

و زنان و کودکان ساکن این شهر عالوه بر مقامات و  دفاع غزه  صهیونیستی علیه مردم بی

نشینی از آرمان فلسطین و  عقبهایی است که با ارتش رژیم اشغالگر قدس متوجه دولت

مستقیم در فراهم  طور  به  ها، رسمیت شناختن موجودیت نامشروع صهیونیستبهاز طریق  

 اند.     ساختن زمینه و بستر انجام این جنایات نقش داشته

 

 بندیجمع

ارتش صهیونیستی به    تحمال دور جدید  که    بر این باورند  بسیاری از تحلیلگران منطقه

براساس راهبرد  و    است  بوده  2021در سال    شمشیر قدس غزه با هدف انتقام عملیات  

به دنبال    مقامات این رژیم رسد  ینظر مبه  )جنگ پیشدستانه( بعید ها  صهیونیست  ی نظام

  هاست توانایی جنگ بلندمدت با مدتها   صهیونیستچراکه اساساً  باشند  جنگ استمرار  

که آنچه در میدان عمل رخ داده  اند. نکته بسیار مهم آنمقاومت را از دست دادههای  گروه

نمایی توان موشکی جبهه مقاومت، معادله جنگ  ایش و قدرتزاف که است  عبارت از این 

نقطه آغازین تهدید  صهیونیستی   رژیمممکن است اگرچه در منطقه را تغییر داده است. 

 
  1۵ایران،    هایش علیه فلسطین تشویق کرد، عصرسازی، اسرائیل را در تشدید جنایات عادیحماس:    .1

  .1۴۰1مرداد 

https://www.asriran.com/fa/news/852265/ 
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افتاده  دست نیروهای مقاومت  به  جنگباشد اما تداوم و اراده برای پایان    و جنگنظامی  

ویژه بهباختری و    مقاومت عالوه بر غزه؛ کرانههای  گروه  های کوبندهاست. در فرایند پاسخ

سابقه و مهم  شهر جنین به غزه دیگری تبدیل شده است. این امر به نوعی یک تحول بی

قرار  شمار میبه نهر« تحت تسلط دقیق مقاومت  تا  از »بحر  را  فلسطین  نقشه  رود که 

  یی نماقدرتقدس،  اشغالگر    می رژ  ریجنگ اخ  یامدهایاز پ  یک یگفت    توانیمدهد.  می

گنبد    ی سامانهتوان بازدارندگ کارایی و  مقاومت در غزه و کاهش  ی هاگروه ی توان موشک

  نده یدر آ  یاست که هرگونه جنگ احتمال   آن  دهندهنشان  این امر  بوده است و  نیآهن

بارتر  و هزینهدشوارتر    برای رژیم صهیونیستی  مراتببهمقاومت  های  گروه  هرکدام از   هیعل

ضربه دوم    تواندیم ای از توانمندی دست یافته است که  به درجه  مقاومت  رایبود ز  دخواه

 .دکن وارد   شدیدتر را 

بر جهاد اسالمی و ترور رهبران نظامی مقاومت، حاکی  ها  صهیونیست  ز اگرچه تمرک

به این گروه  دن زه و کرانه باختری ضربهزدلیل نفوذ جهاد اسالمی در غبهآن است که  زا

سعی دارند از طریق  ها  صهیونیست  اهداف امنیتی رژیم در جنگ اخیر بوده است و   زا

ترین پیامد  مقاومت به اهداف خود برسند، اما در عمل مهمهای  گروه  ایجاد اختالف میان

جبهه مقاومت در فلسطین بوده  نیروهای  میان  بیشتر  این جنگ ایجاد وحدت و همسویی  

ها  صهیونیست  این اراده قاطع را به رخ  مقاومت با همسویی و همدلی اوالًهای  گروه  است.

جبهه مقاومت با  های  گروه  سوی همهازکشیدند که هرگونه حمله پیشدستانه در آینده  

به  موشک  700شلیک بیش از در مقام عمل و با  پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد و ثانیاً 

اشغالی سرزمین که    ها صهیونیستبه    های  کردند  ماجراجویی  اینازثابت  هرگونه  پس، 

 رو خواهند کرد. ههای مضاعف روبرژیم را با هزینه
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