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 غزه 
 قلب خونين اسالم

 فلسطين پاره تن اسالم است
 )ره(امام خميني  



سال گذشته اين روزها خون از سرو باالي غزه مي ريخت و هزاران نفر زير                 

از بزرگترين جنايت قرن .بمب هاي دست ساز غرب جانشان را از دست دادند

تكنولوژي حرف مي زند، از حمله وحشيانه ي اسرائيل غاصب و امريكا و                 

انگليس به غزه، همان جايي كه مردمش آهنگ زندگي شان صداي توپ                

 .هاي اسرائيلي است

خيلي ها سعي كردند مردم ايران فراموش كنند كه چه كساني و به چه                   

سبك و سياقي جنايت غزه را ترتيب دادند ولي گويا نمي دانند غزه تكه اي             

 .از قلب ايران است و نمي توان فراموش كرد جنايت اربابان امريكايي شان را

در ذيل روزنگار مختصر و مفيد از اين جنايت تاريخي كه پيامدهاي منفي اس تا سال هاي متمادي                    

 : ادامه دارد، آماده كرديم، مشاهده كنيد

 روزه غزه 22روزنگار جنگ 

 ؛ نخستين روز مقاومت غزه1387دي  7

شدت گرفتن محاصره كامل غذايي و دارويي نوار غزه از چند ماه پيش و كمبود دارو، غذا، سوخت و                     

 . برق

هدف قرار دادن سي منطقه در نوار غزه با          .  آغاز حمله گسترده هوايي رژيم صهيونيستي به نوار غزه         

نفر   800نفر شهيد و      200بيش از   .  موشك توسط بالگردها و جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي         

شهادت پنج نفر از . بيشتر قربانيان اين فاجعه انساني زنان و كودكان بودند. زخمي در اولين روز حمله

 ./فرماندهان حماس ، رئيس پليس غزه و استاندار منطقه مركزي غزه

 ؛ دومين روز مقاومت غزه 1387دي  8

انتشار پيام حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در محكوميت جنايات غزه و اعالم               

آماده شدن تانكهاي رژيم صهيونيستي براي حمله گسترده زميني به          .  عزاي عمومي در سراسر كشور    

 ./نفر 1000تن و عدة مجروحان به بيش از  300افزايش شهدا به بيش از. منطقه

 ؛ سومين روز مقاومت غزه 1387دي  9

شهادت هفت نفر از جمله يك كودك   . بمباران مقر وزارت امور داخلي دولت منتخب فلسطين در غزه

برگزاري .  نفر    400افزايش شهداي غزه به بيش از         .  فلسطيني در حمله به يك مسجد در جباليا         

 .تظاهرات ضد صهيونيستي در سراسر كشور همزمان با اعالم عزاي عمومي

 ؛ چهارمين روز مقاومت غزه 1387دي 10

هدف .اولين واكنش نظامي حماس ، شليك موشك به شهر بئر السبع در عمق خاك فلسطين اشغالي        

گسترش ترس و وحشت صهيونيست     .  قرار گرفتن دانشگاه غزه توسط موشك هاي رژيم صهيونيستي        

شهادت دو خواهر چهار و يازده ساله در بيت           .  ها از استمرار حمالت موشكي گروه هاي فلسطيني         

مخالفت صريح  .  هشدار رژيم صهيونيستي به خبرنگاران براي دور شدن از غزه و اطراف آن               .  حانون

تن و عدة مجروحان به       390افزايش شهدا به بيش از    .رئيس جمهور مصر براي بازگشايي گذرگاه رفح   

 .نفر 1800بيش از 

 ؛ پنجمين روز مقاومت غزه1387دي  11

برگزاري نشست . نفر زخمي1900كودك و بيش از  42تن از جمله  397رسيدن شمار شهداي غزه به 

 .اضطراري وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در قاهره

 ؛ ششمين روز مقاومت غزه 1387دي  12

 . حمله نيروهاي مقاومت به پايگاه ها و شهرك هاي صهيونيستي از جمله پايگاه نظامي حتساريم

 . شهادت مظلومانه چندين كودك توسط صهيونيست ها در اين روز

كشور عربي و هيئتي از مجلس شوراي اسالمي          18برگزاري نشست فوق العاده هيئت هاي پارلماني        

 .ايران در صور لبنان

 ، هفتمين روز مقاومت غزه 1387دي  13

افزايش آمار شهدا و     .  تشييع باشكوه شهداي غزه در زير بمباران جنگنده هاي رژيم صهيونيستي              

حمايت وزيرامورخارجه آمريكا از رژيم صهيونيستي       .  نفر زخمي   2200نفر شهيد و      429مجروحان،  

 .پس از يك هفته سكوت

 ؛ هشتمين روز مقاومت غزه 1387دي  14

ادامه تعطيلي مدارس و    .  گلوله باران شديد شرق غزه با توپخانه هاي سنگين ارتش رژيم صهيونيستي    

. بيش از هفتصد حمله هوايي توسط رژيم صهيونيستي به غزه در هشت روز گذشته. دانشگاه ها در غزه

بمباران يك مدرسه، مركز پليس فلسطين، زمين هاي كشاورزي، فرودگاه متروكه غزه، يك پل و يك       

در حمله جنگنده هاي رژيم صهيونيستي به يك             نفر زخمي   40نفر شهيد و     10.  اردوگاه در غزه  

گلوله باران سواحل شهر غزه و حتي قايق هاي ماهيگيري فلسطينيان توسط كشتي . مسجد در جباليا

شكست نخستين تالش صهيونيست ها براي حمله زميني به غزه در            .  هاي جنگي رژيم صهيونيستي   

نفر رسيده    2350نفر و شمار زخمي ها به         460شمار شهداي غزه به     .  منطقه شجاعيه در شرق غزه    

شليك .  درصد زخمي شدگان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند       40درصد شهدا و 30است بيش از 

موشك به شهرك هاي صهيونيست نشين اشدود، عسقالن، يفني، بئرالسبع، اشكول، المجدل،                500

تهديد به ربودن   .  صهيونيست  12تن و زخمي شدن     4نتيووت، مفتاحيم، كريات ، سديروت و هالكت 

. سربازان اسرائيلي توسط گردان هاي عزالدين قسام در صورت حمله زميني رژيم صهيونيستي به غزه    

برگزاري نشست اضطراري وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي در جده                  

 .عربستان

 ؛ نهمين روز مقاوت غزه 1387دي  15

. انهدام يك بالگرد و هشت تانك پيشرفته مركاواي صهيونيست ها توسط نيروهاي مقاومت اسالمي               

نظامي صهيونيست از جمله آفي هارديل از فرماندهان تيپ ويژه گوالني و زخمي شدن  9كشته شدن 

برگزاري .  نظامي صهيونيست توسط نيروهاي مقاومت اسالمي        3نظامي صهيونيست و اسارت        90

نشست اولمرت، باراك و ليوني براي بررسي خسارات وارده و ارزيابي نقاط ضعف و قوت نخستين روز 

نفر   2400نفر شهيد و     507افزايش آمار شهدا و مجروحان،       .  عمليات زميني و چگونگي ادامه آن      

استفاده تل آويو از سال ح هاي ممنوعه از جمله بمب هاي             .  تن از شهدا كودك هستند      87.  زخمي

شليك موشك به شهرك هاي صهيونيستي و يك پايگاه مهم نظاميان             .  خوشه اي برضد مردم غزه     

 .صهيونيست

 ؛ دهمين روز مقاومت غزه387دي  16

زخمي شدن پنج   .  سقوط يك جنگنده ارتش رژيم صهيونيستي در جنوب نوار غزه نزديك شهر رفح             

اصابت .  نظامي صهيونيست در درگيري هاي ميان نظاميان اسرائيلي و مبارزان فلسطيني در نوار غزه 

شهيد و  .  دو موشك به شهرك صهيونيست نشين عسقالن و يك پايگاه مهم نظاميان صهيونيست               

زخمي شدن دهها نفر از مردم غزه از جمله يك خانواده هفت نفري و يك مادر به همراه چهار                         

موشك به شهرك هاي صهيونيست        30شليك بيش از     .  فرزندش براثر حمالت رژيم صهيونيستي     

 .روز مقاومت 10تن از مردم غزه در  550شهادت . نشين و پايگاه هوايي حتساريم

 يازدهمين روز مقاومت مردم غزه   ؛1387دي  17

اطراف خان يونس ـ و در نزديكي منطقه رفح و   تمركز نبردهاي زميني درشمال، شرق و جنوب غزه ـ

 .جاده فيالدلفي

زخمي شدن فرمانده تيپ    .  كشته شدن هفت نظامي صهيونيست از جمله معاون تيپ ويژه گوالني            

تن  50تن شهيد و بيش از  48. نفر 45رسيدن شمار زخمي شدگان نظاميان صهيونيست به . گوالني

شهيد   630.  زخمي در حمله سه شنبه رژيم صهيونيستي به مدرسه فاخوره وابسته به سازمان ملل              

. تن از شهدا كودك بوده اند        200بيش از   .  آخرين آمار حمالت يازده روزه صهيونيست ها به غزه          

 .كيلومتري اسراييل و در منطقه جديره 45اصابت موشك هاي مقاومت در عمق 

از .  نفر  685؛ دوازدهمين روز مقاومت مردم غزه افزايش شمار شهداي فلسطينيان به       1387دي  18

 700نفر رسيد كه نزديك به      3083رقم مجروحان به    .نفر زن هستند    85نفر كودك و    218اين عده   

ارائه طرح .تصويب ادامه حمالت به غزه توسط كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي.تن آنها كودك هستند

اخراج سفير رژيم   .  بس موقت توسط رئيس جمهور مصر بعد از ديدار با رئيس جمهور فرانسه                آتش

صهيونيستي از كاراكاس توسط رييس جمهور ونزوئال و قدرداني دبيركل حزب اهللا لبنان از اقدام                   

 .چاوز

 دي ؛ سيزدهمين روز مقاومت غزه 19

رقم شهداي حمالت .حمله جنگنده هاي رژيم اشغالگر به مناطق مسكوني در رفح ، غزه و خان يونس

شليك موشك به پايگاه هوايي حتساريم و       .تن رسيد   3150تن و زخمي ها به        710روز به غزه به12

 .بيرون راندن ناوچه هاي اشغالگران از بندر غزه

 ؛ چهاردهمين روز مقاومت غزه1387دي  20

شوراي امنيت براي برقراري آتش بس فوري در غزه            1860تصويب قطعنامه 

 چهارده روز پس از آغاز حمالت هوايي رژيم 

مخالفت رژيم صهيونيستي با قطعنامه شوراي امنيت       .صهيونيستي به نوار غزه 

كشته شدن هشت نظامي صهيونيست در كمين .و تاكيد بر ادامه حمله به غزه

نيروهاي مقاومت و حمله موشكي گروه هاي فلسطيني به پايگاه هوايي تل               

نفر زخمي پس از      3300نفر شهيد و بيش از        785.نوف در نزديكي تل آويو    

 .روزمقاومت 14

 ؛ پانزدهمين روز مقاومت غزه1387دي  21

از شمال غربي غزه و گذرگاه هاي صوفا و كيسوفيم و                 تالش ارتش رژيم صهيونيستي براي نفوذ      

 3350و ) كودك235(شهيد 822.زمين گير شدن با مقاومت مبارزان فلسطيني زمين گير شده است

نظامي صهيونيست در درگيري هاي امروز در شمال نوار    9هالكت.روز مقاومت 15نفر زخمي پس از 

 .غزه

 ؛ شانزدهمين روز مقاومت غزه1387دي  22

مسجد در نوار  53انهدام .تن رسيد 3700نفر و شمار زخمي ها به بيش از  890شمار شهداي غزه به 

زن فلسطيني تا   93كودك و  275شهادت .غزه و شهادت دهها نمازگزار در حمالت شانزده روز اخير

انهدام يك دستگاه تانك و دو دستگاه بلدوزر ارتش رژيم صهيونيستي در شرق جباليا و جنوب        .امروز

اعتراف رئيس دفتر اريل شارون، نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي به عدم كسب هيچ                .شهر غزه 

 .دستاورد سياسي يا امنيتي براي تل آويو و مقاومت جنبش حماس در مقابل ارتش اسراييل

 ؛ هفدهمين روز مقاومت غزه1387دي  23

نفر   277(نفر شهيد     923.مشخص شدن ابعاد جديد استفاده رژيم صهيونيستي از سالح هاي ممنوع

جنگ رواني جديد آمريكا و رژيم صهيونيستي براي پوشاندن           .نفر زخمي   4300و بيش از    )  كودك

 .شكست تالش مجدد رژيم صهيونيستي براي نفوذ به غزه. ناكامي هاي تل آويو در غزه

 ؛ هجدهمين روز مقاومت غزه1387دي  24

عزيمت مجدد هيئت حماس به قاهره     .نفر زخمي در هجده روز مقاومت 4400شهيد و بيش از  971

 .و ديدار يك هيئت تركيه اي با رهبران گروه هاي فلسطيني

 ؛ نوزدهمين روز مقاومت غزه1387دي  25

كشته شدن پنج نظامي صهيونيست در .استفاده مجدد رژيم صهيونيستي از بمب هاي فسفري در غزه

اظهار خرسندي وزير خارجه رژيم صهيونيستي از نبود فشار بين            .عمليات كمين نيروهاي مقاومت   

پيشنهاد يك نماينده پارلمان كويت براي انتقال مقر اتحاديه عرب از قاهره به                 .المللي به تل آويو    

ممانعت ناوچه  .اقدام بوليوي به قطع روابط ديپلماتيك با اسرائيل بعد از اقدام ونزوئال            .پايتخت ونزوئال 

 .هاي رژيم صهيونيستي از نزديك شدن كشتي حامل كمك هاي مردم ايران به غزه

 ؛ بيستمين روز مقاومت مردم غزه1387دي  26

زخمي شدن سه تن از كاركنان در حمله          .سابقه از زمين و هوا       گلوله باران شهر غزه با شدتي كم        

فاجعه بار  .نظاميان صهيونيست به مجتمع اصلي آژانس امدادرساني سازمان ملل آنروا در شهر غزه               

هدف قرار دادن   .خواندن حمله صهيونيست ها به مقرآنروا توسط بان كي مون دبير كل سازمان ملل              

شهيد   1100.برج الشروق محل استقرار شماري از رسانه هاي خبري توسط ارتش رژيم صهيونيستي   

نفر افراد پير     117نفر زن و      100نفر از شهدا كودك ،    355.روز مقاومت 20زخمي پس از  5050و 

 .هستند

 ؛ بيست و يكمين روز مقاومت غزه1387دي  27

برگزاري نشست دوحه با حضور     .شهادت يك زن فلسطيني به همراه شش فرزندش در منطقه البريج    

تاكيد مجدد حماس بر نپذيرفتن شروط رژيم   .سران برخي كشورهاي اسالمي در حمايت از مردم غزه

مذاكرات وزيران خارجه آمريكا و رژيم صهيونيستي و تالش براي خروج از بحران                    .صهيونيستي

زخمي در    5150شهيد و   1170.اقدام قطر و موريتاني در قطع همكاري ها با رژيم صهيونيستي           .غزه

 .بيست و يكمين روز مقاومت

 ؛ بيست و دومين روز مقاومت غزه1387دي  28

تاكيد حماس مبني بر ادامه     .استفاده رژيم صهيونيستي از بمب هاي فسفري جديد در بمباران غزه           

تصميم گيري مقامات رژيم    .اذعان تل آويو به زخمي شدن نه نظامي خود      .مقاومت تا پايان اشغالگري

سخنراني رئيس جمهور مصر و انتقاد مجدد وي از گروه           .صهيونيستي براي اعالم آتش بس يكجانبه     

اعالم مصر مبني بر تشكيل نشست بين المللي درباره غزه          .هاي فلسطيني و دولت هاي منتقد قاهره   

 22نفر زخمي ، در       5300نفر شهيد و بيش از        1200بيش از   .بدون دعوت از دولت قانوني حماس     

 .روز مقاومت

 ؛ بيست و سومين روز مقاومت غزه1387دي  29

بي .مهلت يك هفته اي گروه هاي مبارز فلسطيني به رژيم صهيونيستي براي عقب نشيني از نوار غزه

روز پس از حمله به         22نتيجه دانستن جنگ توسط وزير امور خارجه سابق رژيم صهيونيستي              

زخمي    5400   شهيد و 1300بيش از   .  شهر نوار غزه براثر حمالت رژيم صهيونيستي       16ويراني .غزه

هزار خانه    4مدرسه و بيش از       60بيمارستان و درمانگاه ،حدود       16   تخريب.روز مقاومت   22پس از   

 .در نوار غزه

 

 دي راهكار  مردم فلسطين است9حماسه 

اسماعيل طهمورثي نماينده بسيج دانشجويي اشغال فلسطين را كليد اشغال 

هاي اسالمي خواند و در خصوص راهكارهاي پيروزي ملت             ساير سرزمين 

اولين راهكار همان مسيري است كه مردم ايران در           :  فلسطين اضافه كرد  

دي كه از آن بايد با عنوان بصيرت ايماني ياد كرد در پيش                    9حماسه  

گرفتند يعني مردم مظلوم فلسطين نيز بايد با بصيرت دوست و دشمن را به 

طهمورثي دومين راهكار را انجام اقدامات عملي دانست و     .خوبي بشناسند و در اين مسير گام بردارند

كه در اين زمينه همه . مقاومت اسالمي ديگر راه پيروزي مردم مظلوم فلسطين است :خاطر نشان كرد

 .مسلمانان جهان بايد اقدام كنند

 تابد را برنمي“ ، نه لبنان  نه غزه“هيچ وجدان سليمي شعار 

هيچ وجدان سليمي   :  عباس انساني دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت گفت        

در هر صورت لزوم    :  وي يادآور شد  .  تابد  را برنمي “  ، نه لبنان      نه غزه “شعار  

استفاده دشمن كه تنها به حذف موجوديت ايراني و    هوشياري نسبت به سوء

در اين ميان : وي افزود.كند بايد همواره مورد توجه قرار گيرد اسالمي فكر مي

يك جريان انحرافي ايجاد شد كه شعارهايي عليه غزه و لبنان سر داد درحالي 

دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه اگر .تابد كه هيچ وجدان سليمي اينگونه شعارها را برنمي

در اين موضوع تنها با نگاه به منافع ملي نيز اهداف خود را دنبال كنيم نيز بايد مرز مقابل با دشمن را 

اين يك نگاه حداقلي است و بايد اذعان كرد كه نگاه            :  به خارج از كشور انتقال دهيم خاطرنشان كرد       

انساني در .كند ملت ايران فراتر از اين موارد و نگاهي استراتژيك است كه اينگونه شعارها را محكوم مي

: زده غزه اشاره كرد و اظهار داشت نفره اروپايي از مناطق جنگ 56ادامه سخنان خود به بازديد هيئت 

اند كه بايد از اين        هاي استكبار جهاني از ديدن فجايع غزه شوكه شده            رغم ضاسازي   اين افراد علي  

 .موقعيت مناسب به خوبي استفاده كنيم

 دول عربي با مللشان همراه نيستند

هاي اسالمي    علي اكبر عباسي عضو عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن          

نشانده غربي كه ادعاي          هاي دست    دولت:  دانشجويان مستقل گفت   

هاي خود داشتند در اين جنگ نشان دادند كه با                 مشروعيت از ملت   

ها فجايع غزه را محكوم كردند اما          هاي خود فاصله دارند چون ملت        ملت

عباسي با  .نشانده واكنشي از خود نشان ندادند       هاي دست   بسياري از دولت  

كشور مصر و همچنين اردن در      :هاي اخير دولت مصر خاطرنشان كرد گيري اشاره به اقدامات و موضع

هاي خود همراه نيستند چون شاهد         اين جنگ و اتفاقات بعد از آن نشان دادند كه با خواسته ملت              

وي با بيان اينكه مدعيان حقوق بشر نيز در سراسر دنيا .اعتراض مردم اين كشورها به فجايع غزه بوديم

كشي و حمالت     در اين مسئله مهم و نسل       :  در اين مسئله هيچ واكنشي نشان ندادند، ادامه داد           

پناه غزه مدعيان حقوق بشر هيچ واكنشي از خود نشان               رحمانه رژيم صهيونيستي به مردم بي        بي

 .روز ادامه داشت و حتي اكنون نيز ادامه دارد 22ندادند درحالي كه اين اتفاق در طول 

 

 آمريكا در منطقه خاورميانه است“ سگ هار “اسرائيل 

حامد تيموري دبير سياسي اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان با تاكيد بر اينكه          

همواره بايد آگاه باشيم  : مسلمانان جهان بايد در اين خصوص هشيار باشند گفت

كه ممكن است اسرائيل به عنوان سگ هار آمريكا در منطقه همه را مورد حمله          

هاي   توان با بازگشت اسالم ناب محمدي زمينه         قرار دهد كه در اين زمينه مي       

تنيموري در ادامه سخنان خود با تاكيد بر           .پيروزي امت اسالمي را فراهم كرد     

روزه كامال    22دار و بعد از جنگ        روزه خدشه   33اينكه وجه شكست ناپذيري اسرائيل بعد از جنگ          

روزه غزه اين بود كه تمام مردم آزاده جهان در             22يكي از مهمترين دستاورد جنگ      :  خرد شد گفت  

  .ها را يافتند خود قدرت ايستادگي در مقابل ابرقدرت

 محو اسرائيل نزديك است

خواه دانشجويي با اشاره به پيروزي        حسن موسوي فر نماينده جنبش عدالت  سيد

اين پيروزي  :  روزه غزه اظهار داشت     22غرورآفرين جوانان فلسطيني در جنگ       

تر و    هاي جهاني اسالم و خميني كبير هر روز عملياتي      بزرگ نشان داد كه آرمان

اهللا لبنان    روزه حزب   33روزه غزه و      22جنگ  :وي گفت.شود تر مي دست يافتني

آفرين آنها نشان داد كه محو اسرائيل نه يك ماجراجويي و رويا،               و مقاومت غرور  

فر با تاكيد بر اينكه در منطق          موسوي.بلكه يك حقيقت دست يافتني است كه به آن بسيار نزديكيم           

در منطق : شناسد تصريح كرد امام خميني جنگ ما دنياي كفر جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي

امام خميني غزه، لبنان، آفريقا و يا آمريكا وجود ندارد و ايشان به تشكيل جبهه جهاني مستضعفين                   

روزه غزه مشاهده كرديم و شاهد بوديم كه ونزوئال           22اعتقاد داشتند كه ظهور و بروز آن را در جنگ 

سرمداران :  وي در ادامه خطاب به سردمداران جهان اسالم اظهار داشت          .نيز در اين جبهه حاضر شد     

هاي شيطان بزرگ غافل نشوند و گرنه هر لحظه           اي از دسيسه    جهان اسالم بايد آگاه باشند كه لحظه      

 .القري جهان اسالمي پشت گوش ما شنيده خواهد شد زمزمه عناصر داخلي آنها حتي در ام
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