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   ھای خواھان عدالت و صلح در خاورميانهئیبه گزارش سازمان کانادا
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  تاخت و تاز ھوائی اسرائيل در آسمان غزه

   فلسطينی شد٢١  موجب مرگ
  

  

  )اين عکس نتيجۀ بمباران ھای قديمی تر را نشان می دھد: گاھنامۀ ھنر و مبارزه (
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 فلسطينی ديگر کشته شدند که بين آنھا ٢١ فلسطينی مجروح و ٧۵ اسرائيل عليه غزه، دست کم ئیدر حمالت ھوا

 آغاز شد و تا چ مار٩ت در روز جمعه حمال.  ساله بوده اند۶٠ ساله و يک مرد ١۶ و يک نوجوان ١٢يک کودک 

  ). ھنوز ادامه داشته استچ مار١٢يعنی تا تاريخ انتشار اين مقاله، : مترجم (امروز ادامه داشته است 

تلقی » کميتۀ مقاومت مردمی«روز جمعه، نيروھای اسرائيلی به ھدف قتل فردی که رئيس گروه مبارز تحت عنوان 

 که ھويت سياسی آنھا تنھا جزء فرضيات به نظر می رسد، از موشک استفاده شده و داماد او يعنی قتل افرادی

در حال طرح ريزی برای نفوذ در خاک اسرائيل » کميتۀ مقاومت مردمی«مقامات اسرائيلی مدعی ھستند که . کردند

  . از طريق مرز مصر بوده است

ر غزه، اين قتل را با پرتاب راکت و جھاد اسالمی، و يک گروه ديگر از مبارزان د» کميتۀ مقاومت مردمی«

  . پاسخ گفتند)  که مجھز به سامانۀ راداری نيستندئیموشک ھا(

به نقل آمده است، ارتش اسرائيل از روز جمعه تا » گاردين«به گزارش منابع اسرائيلی که از آنھا در روزنامۀ 

  . روی غزه انجام داده استئی بار تھاجم ھوا٢۴يکشنبه بعد از ظھر 

ول ؤبا اين وجود، اسرائيل آنھا را مس.  نظامی خود داری کرده اندئی دولت غزه تا کنون از پاسخ گوحماس و

تبادل . د که از جانب غزه برخاسته، حال چه کسی واقعا دست به خشونت زده؟ اھميتی نداردن می دائیخشونت ھا

 گذاشته ی وخيم نيز در اسرائيل برجاآتش که موجی از خشونت را پس از چند ماه دوباره برانگيخته است، دو زخمی

  .است

گروه چھار « محمود عباس فورا با مقامات مصری، اتحاديۀ اروپا و ،به گفتۀ اعضای کابينۀ رئيس جمھور فلسطين

او در عين حال . قرار مالقات گرفت) ، اتحاديۀ اروپا، روسيه و سازمان ملل متحدامريکااياالت متحدۀ (» خاورميانه

  .خود داری کند» از اعمال خشونت«است تا از اسرائيل خو

کميتۀ از  ھا برای عدالت و صلح در خاور ميانه از اعمال خشونت اظھار تأسف کرده و اسرائيل و ئیسازمان کانادا

توماس وودلی رئيس سازمان . ی و جھاد اسالمی دعوت کرده اند که فورا به مخاصماتشان پايان دھندممقاومت مرد

  :ان خواھان عدالت و صلح اعالم کردئيکانادا

اين خشونت ھا به فلسطينيان اجازه نخواھد داد به سرزمين و استقاللی که نيازمند آن ھستند دست بيايند و برای  «

  .»ی که خواھان آن ھستند به ارمغان نخواھد آوردئاسرائيليان نيز امنيت و پذيرش منطقه 

ن شده به شکلی که موجب زبانه کشيدن آتش خشونت فعلی يي اھداف تعاين سازمان در عين حال يادآور شد که حذف

  .گشته است، نقض حقوق بين الملل ارزيابی می شود
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سازمان صليب سرخ فلسطين در غزه، و يک شبکۀ حالل احمر، جامعۀ بين الملل را فراخوانده اند تا اسرائيل را از 

در اين حمالت : گفتفارا  - فلسطين در غزه، دکتر مونا الرئيس سازمان صليب سرخ .  بازدارندئیادامۀ حمالت ھوا

  .زن و کودک کامال مورد اصابت قرار گرفته اند

سازمان صليب سرخ فلسطين در غزه اعالم کرد که بخش ھای درمانی در غزه به دليل نقايص فنی در سامانه ھای 

 امکانات پزشکی و دارو در مرز الکتريکی، کمبود سوخت برای ژنراتورھای بخش درمان ھای فوری، و کمبود

  . حقوق بين المللضورشکستگی کامل است، و محاصرۀ غزه و منع ورود چنين ضرورياتی چيزی نيست به جز نق

 

 است که پس از عبور بيست و چھار بارۀ جنگنده ھای ئیجو در خرابه ھا و يک پسر بچۀ فلسطينی در حال جست

  .اسرائيلی در ھفتۀ گذشته،  بر جا مانده

  برای اطالعات بيشتر، خواھشمنديم با پاتريسيا ژان تماس بگيريد

   ھای خواھان عدالت و صلح در خاورميانهئیکانادا

  ۴٣٨٣٨٠۵۴١٠: تلفن 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار١۶

  

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est une organisation 

séculière, sans but lucratif, regroupant des hommes et des femmes d'horizons divers qui 

œuvrent pour que la paix et la justice renaissent au Moyen-Orient. Elle a pour vocation de 

responsabiliser les personnes d'influence à traiter les protagonistes avec équité et à 

favoriser l'essor durable et équilibré de la région. 
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