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 Reports  گزارشھا

  
  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠٢٢ نومبر ٢٦

 .بيند می اسرائيل رد پای ايران را در انفجارھای اورشليم
 دوربين ھای امنيتی در اورشليم توسط ايران ھک شدند –بن گوير خواستار کشتار فلسطينيان پس از حمله شد 

 .شليم شد اسرائيل، خواستار کشتار ھدفمند فلسطينيان پس از انفجار بمب در اورۀبن گوير، نمايند

 
ی ئدر ھمين حال، گزارش ھا. وليت اين حمالت را بر عھده نگرفتؤبه گزارش رسانه ھای اسرائيلی، تاکنون کسی مس

رانی دوربين ھای امنيتی بيت المقدس را که به محل حمله مشرف بودند که يک گروه ھکر اي منتشر می شود مبنی بر اين

  .را ھک کرده است

 کنست اسرائيل خواستار از سرگيری کشتار ھدفمند ۀبه گزارش روز چھارشنبه ھاآرتص، ايتامار بن گوير، نمايند

  .فلسطينيان پس از بمباران ھای اخير در بيت المقدس و تشکيل فوری ائتالف حکومتی شد

ی را برای تروريسم تعيين کنيم، بايد دوباره به کشتارھای ھدفمند ئما بايد بھای بسيار بسيار بسيار باال«: او گفت

  » .بازگرديم

زمان آن فرا رسيده است که ھر چه زودتر يک دولت دست راستی تشکيل شود و محدوديت ھای بيشتری برای «

  ».زندانيان محکوم به جرايم امنيتی ايجاد شود

 يکی از دو انفجار در نزديکی ايستگاه ھای اتوبوس در اورشليم ۀ راستگرای افراطی اسرائيلی در صحنۀين نمايندا

  . نفر شد٢٢صحبت می کرد که منجر به کشته شدن يک نفر و زخمی شدن دست کم 

الش برای آسيب زدن به ت. ، مواد منفجره را در کنار خيابان کار گذاشته شده بود١٢ اسرائيلی کانال ۀبه گزارش فرستند

  .ی که پر از مسافر بودند با مکانيزم انفجار از راه دور انجام شدئاتوبوس ھا
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ًليس می گويد تقريبا يکسان ھستند، ظاھرا در جيب جا و جاسازی شده بودندو انفجاری که پۀاين دو وسيل  ۀو فقط با فاصل ً

  . دقيقه از راه دور منفجر شدند٣٠

 شھر ۀاولين انفجار در يک ايستگاه اتوبوس در حوم.  ترکيبی صحبت به ميان آورده استۀليس از احتمال يک حملوپ

ی مبنی بر وقوع انفجار ديگری در ايستگاه اتوبوس در ئاندکی پس از آن، گزارش ھا. رخ داد و يازده نفر زخمی شدند

  .راموت در شمال شھر منتشر شد

  .ليس و ارتش برگزار کردو اضطراری با مقامات پلسۀجک ژائير الپيد، نخست وزير مستعفی روز چھارشنبه ی

ًايران مطمئنا تحوالت را از نزديک دنبال می کند و در نظر دارد که چگونه «:  اسرائيلی جروزالم پست نوشتۀروزنام

 اسالمی را ھای بيشتری را دامن بزند يا جھاد نجشتواند تالش کند تا ت به اين ترتيب، ايران می. می تواند از آنھا سود ببرد

  ».برای انجام حمالت تشويق کند

» ھمرزمان موسی«رسد گروه ھکر ايرانی موسوم به  شود که به نظر می ی منتشر میئھا در ھمين حال، گزارش

  .اند  حمله ھک کردهۀالمقدس را با اشاره به صحن ھای امنيتی بيت دوربين

تھران غرب و اسرائيل را متھم .  قرار گرفته استدر چند روز گذشته ايران در چندين شھر ھدف حمالت تروريستی

  .وجود آورنده کرد که می خواھند جنگ داخلی در اين کشور ب

وليت حمالت در اورشليم را بر عھده نگرفت، اما چندين گروه مبارز فلسطينی از اين حمله به ؤ ھيچ کس مسءدر ابتدا

  :خنگوی جنبش حماس گفتس. به اشغالگری اسرائيل استقبال کردند» پاسخی طبيعی«عنوان 

ی فرا رسيده است که در ئھا ديگر زمان تشکيل ھسته.  برانگيز و سخت خواھد بودؤالسچند روز آينده برای دشمن «

 ».ی ھستندئ روياروۀشوند و آماد سراسر فلسطين پخش می

 

 


