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نوبتتقاصازنتانیاهو
بسیاری بر این باورند که نتانیاهو با سوق دادن
اسرائیل به سمت جنگ با گروههای مقاومت
فلسطین ،تـــاش کـــرد فــضــای ســیــاســی در
سرزمینهای اشغالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و
در فرایند رایزنی رقبای خود برای تشکیل کابینه
مانع ایجاد کند.به نظر می رسد در صورت صحت
این ادعا؛ شخص نتانیاهو دست کم دو هدف را از
به هم ریختن اوضاع در قدس و ایجاد تنش دنبال
می کــرده اســت :نخست این که با باز گذاشتن
دستصهیونیستهایافراطیموسومبهحریدی
ها که وابسته به حزب موسوم به" اسرائیل خانه
ما"بهرهبرینفتالیبنتهستندمیخواستنظر
موافق آن ها برای مشارکت در کابینه جدید را به
دست آورد .دوم این که نتانیاهو به دلیل داشتن
چندینپروندهفسادمالیواختالسومحکومیت
در دادگاه در یک قدمی زندان قرار دارد و با توجه
بهاینکهنتوانستدرفرصتیکماهقانونیبرای
تشکیل دولت و کابینه جدید اقدام کند بنابراین
با ایجاد جنگ وآشوب می خواهد مانع از تشکیل
کابینه توسط حزب رقیب به رهبری الپید شود.
با توجه به این دالیل شاید بتوان گفت مسئولیت
ایندرگیریهامتوجهرژیم شخصنتانیاهوستو
قاعدتابایدتقاصپسبدهد.هرچندنتانیاهوتصور
میکنددامنزدنبهدرگیریهاباعثخواهدشد
که احزاب رقیب و مخالف رقابت های داخلی را
کنار بگذارند و در کنار وی قرار گیرند اما درست
برعکس امکان دارد پاسخ متقابل فلسطینی ها
که به صــورت موشک بــاران فلسطین اشغالی و
شهرک های صهیونیست نشین ادامه دارد ،موج
اعتراض های داخلی را حتی در بین صهیونیست
ها علیه نتانیاهو بشوراند به خصوص آن که طبق
نظرسنجیهاوبررسیهایصورتگرفتهاکنون
اغلب صهیونیست ها به این باور رسیده اند که
نتانیاهو حتی برای منافع شخصی خود حاضر
است این رژیم را قربانی کند.نشانه های موجود
حاکیازایناستکهچنینباوریدرمیانمتحدان
غربی این رژیم اعم از اروپا و دولت جدید آمریکا
ایجادشدهکهنتانیاهوبادستزدنبهماجراجویی
های بی مورد بارها خواسته است برای آن ها نیز
چالش سازی کند و سیاست های آن ها را به بازی
بگیرد .بر این اساس شرایط بین المللی بیش از
هر زمان دیگر برای توسل به اقدامات بازدارنده
علیه رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو فراهم
است و درخواست برای اخراج رژیم صهیونیستی
از سازمان ملل به همراه درخواست برای اعزام
کمیتهحقیقتیاب بهقدسوهمچنینفعالکردن
پروندهاینرژیموشخصنتانیاهودردیوانکیفری
بینالمللیمیتواندازجملهاقداماتبازدارندهدر
اینزمینهباشد.
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درسرزمینهایاشغالی

بــحــران ســوخــت در آمــریــکــا منجر بــه ظهور
کاریکاتورهای زی ــادی شــده کــه ایــن یکی از
مفهومی ترین آن هاست و بیان می کند سوخت
تمام شده،این درحالی است که دولــت قول
داده تا پایان هفته مشکل را حل کند .هم اکنون
قیمت سوخت به باالترین مقدار آن در  ٧سال
گذشته در آمریکا رسیده است

پیشخوان بین الملل

همزمانباناتوانیرژیمصهیونیستیدرسرکوبقیاممناطقاشغالی،ارتشاسرائیلبا ۱۶۰جنگنده
 ۴۵۰موشکرادرعرض ۴۰دقیقهبهاهدافمتعددیدرشمالغزهشلیککرد.گروههایمقاومتدر
 4روزگذشته،بیشاز ۲۰۰۰فروندراکتبهسمتصهیونیستهاشلیککردهاند

گروه بین الملل-دیروز در تاریخ ملت فلسطین
به «روز نکبت» (یوم النکبه) نام گذاری شده
بــود ۲۴ ،اردیبهشت  ۱۳۲۷برابر با  ۱۴مه
 ۱۹۴۸میالدی صهیونیست ها با اشغال
سرزمین فلسطین ،پایه های ناامنی ،بی ثباتی،
جنایت و اشغالگری را در منطقه بنا کردند.
روز نکبت همزمان با موج تازه ای از حمالت
وحشیانه صهیونیست ها علیه ملت مظلوم
فلسطین شــده اســت ،حمالتی کــه تنها در
چند روز اخیر به شهادت  122فلسطینی
و صدها نفر دیگر از آن ها منجر شده است.
سخنگوی ارتــش رژیــم صهیونیستی مدعی
شد  ۱۶۰ ،جنگنده حــدود  ۴۵۰موشک را
در عرض فقط  ۴۰دقیقه به اهداف متعددی
در شمال غزه از جمله تونل های زیر زمینی
حماس شلیک کردند.این روزها فلسطین در
یک نقطه عطف در تاریخ مقاومت خود علیه
اشغالگری رژیم صهیونیستی به سر می برد .
بعد از جنایات صهیونیست ها در شیخ جراح
و سپس ورود موشک هــای غافلگیر کننده
مقاومت غــزه معادالت در مسیر جدید قرار
گرفته است .گروههای مقاومت نوار غزه نیز
در چهار روز گذشته ،بیش از دوهــزار فروند
راکت به سمت صهیونیستها شلیک کردند.
تنها در بامداد جمعه؛سرایا القدس شاخه
نظامی جهاد اسالمی اعــام کــرد که د هها
فروند موشک و راکــت به سمت شهر کهای
«نتیفوت»« ،سدیروت»« ،عسقالن»« ،اشدود»
و شهر «تــل آویــو» و دیگر شهرهای اشغالی
شلیک شده است.در حالی که تجمع تانکها
و نظامیان صهیونیست در مرز غزه نگرانیها
از احتمال حمله زمینی ارتــش ایــن رژیــم به
این منطقه را افزایش داده اســت ،حماس با
رونمایی از موشکی که عیاش  ۲۵۰نامیده،
خبرداد که از این نوع موشک جدید که بردی
حدود  ۲۵۰کیلومتر دارد به سوی فرودگاه
شهر ایالت در جنوب اسرائیل و سواحل دریای
سرخ شلیک کرده است.ارتش اسرائیل  7هزار
نیروی ذخیره خود را هم به خدمت فراخوانده
اســت.مــقــا مهــای بهداشتی غــزه میگویند
،شمار شهدای حمالت هوایی اسرائیل به
 122شهید از جمله  31کــودک و  ۱۱زن
رسیدهاست.همچنینبیشاز 900فلسطینی
تا کنون مجروح شدهاند .از زمان آغاز پرتاب
موشک از غزه به سوی شهرک های اشغالی
نیز دست کم 9صهیونیست به هالکت رسیده
اند .شبکه کان گــزارش داد که تا ساعت 16
دیــروز ،به  ۸۸۶ساختمان و  ۸۵۸خودرو در
سرزمین هــای اشغالی خسارت وارد شده
اســت«.ابــوحــمــزه» سخنگوی سرایا القدس
در واکنش به تهدید رژیــم صهیونیستی به
حمله زمینی علیه غزه تاکید کــرده که نبرد
زمینی کوتاهترین راه برای رسیدن مقاومت به
پیروزی است و در این نبرد سرنوشت نظامیان
صهیونیستی جز کشته یا اسیر شدن نخواهد
بود.با این حال«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم غاصب صهیونیستی تهدید کرد حمالت
به نوار غزه را تا «زمانی که الزم باشد» ادامه
میدهند.شورای امنیت سازمان ملل نیز قصد
دارد روز یک شنبه نشستی علنی را با هدف
بررسی تازهترین تحوالت مربوط به تنش ها در
سرزمینهای اشغالی فلسطین برگزار کند.
▪ سایه جنگ داخلی بر سر اسرائیل

کاریکاتور/حمله به شما برای ما از آب خوردن
آسان تر است...
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دور جدید درگیر یهای نیروهای مقاومت
اسالمی در غــزه با اشغالگران صهیونیست
پس از جنایتهای این رژیم در قدس و علیه
فلسطینیان ساکن این شهررخ داد .هر چند
جرقه بروز این واقعه که به سرعت به انتفاضه
جدیدی تبدیل شد ،اتفاقی تکراری بود اما
این بار واکنش فلسطینیها همچون گذشته
نبود.اقدام به اشغال خانههای منطقه شیخ
جــراح توسط صهیونیستها خشم ساکنان
اصــلــی سرزمین فلسطین را برانگیخت و
درگیری نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر حوالی
مسجداالقصی در روز قدس پس از آن که به
شهادت و زخمی شدن تعدادی از مسلمانان
منجر شد ،جرقه درگیریهای جدید مقاومت
و اشغالگران بود.حاالدرگیری های خونین
خیابانی میان اعراب مسلمان و صهیونیست
های سرکش در بیتالمقدس همچنان ادامه
دارد و موجب شده رئیس جمهور رژیم اسرائیل
از شکلگیری جنگ داخلی سخن بگوید.
بنی گانتز ،وزیــر جنگ اسرائیل نیز دستور
«تقویت گسترده» نیروهای امنیتی را صادر
کرده تا مقابل ناآرامیهای داخلی بایستند و
همزمان بازداشت  ۴۰۰نفر در همین زمینه
گزارش شده است.این خونینترین درگیری
میان فلسطینیان و ارتــش اسرائیل از سال

 ۲۰۱۴است.برای مثال؛ شهر «اللد» در اراضی
اشغالی صحنه شدیدترین درگیر یهاست
و در جریان عملیات ضد صهیونیستی که از
سوی فلسطینیها در این شهر انجام شد ،دو
نفر هدف گلوله قرار گرفتند و یک معبد یهودی
آتش زده شد .در شهر جنوبی النقب نیز یک
خـــودروی اسرائیلی هــدف تــیــرانــدازی قرار
گرفت و به سمت خودروهای دیگر نیز سنگ
پرتاب شد .درگیر یها در حیفا و یافا نیز به
خشونت کشیده شد.اعضای اقلیت عرب در
اسرائیل که  ۲۱درصد جمعیت آن را تشکیل
می دهند اصالت فلسطینی دارند اما تابعیت
اسرائیلی کسب کرده اند .اغلب آن ها به هر دو
زبان عربی و عبری تسلط دارند و با فلسطینی
های ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه
ابراز همدردی می کنند .امری که سبب شده
است بسیاری از یهودیان اسرائیل همواره به
اقلیت عرب اسرائیل مظنون باشند .از سوی
دیگر عــرب هــای اسرائیل اغلب از تبعیض
علیه خــود در جامعه اسرائیل گالیه دارنــد.
آن ها از «تبعیض سازمان یافته» در اسرائیل
برای دسترسی به مسکن و خدمات درمانی و
آموزشی سخن می گویند .شکاف در جامعه
اسرائیل بر سر تنش کنونی با فلسطینی ها
خرسندی گــروه حماس را به همراه داشته
است .یکی از سخنگویان این گروه خطاب به

عربهایساکناسرائیلگفت«علیهدشمنما
و خودتان برخیزید ».رویدادهای روزهای اخیر
به نظر می رسد نه تنها باعث شده تا بار دیگر
زخم مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل سر باز
کند بلکه زخمی التیام نیافته در داخل اسرائیل
را نیز نمایان کرده است.همه استانهای اردن
نیز دیروز شاهد برپایی تظاهرات در محکومیت
حمالت رژیم صهیونیستی به غزه است .مردم
از مسئوالن کشورشان میخواهند مرزها را
بازکنند تا به کمک ملت فلسطین بشتابند.
▪اختالفات مقامات صهیونیستی باال
گرفت

اما با ادامه حمالت راکتی و موشکی گروههای
مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم
صهیونیستی در قــدس اشغالی« ،آویــگــدور
لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» به
بنیامین نتانیاهو تاخت و گفت که نخست
وزیــر اسرائیل موجودیت اسرائیلیها را به
خطر انداخته اســت.وزیــر جنگ سابق رژیم
صهیونیستی بهنتانیاهوگفتکه «توموجودیت
ما را به خطر انداختی ،ما را به حال خود رها

کن».از سوی دیگر« ،یائیر الپید» رهبر حزب
«یش عتید» نیز گفته که آن چه در خیابانهای
اسرائیل شاهد آن هستیم ،خطری وجودی
وتهدیدی جدی برای ماست.از طرفی« ،بنی
گانتز» وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی
دیــــروز ضمن هــشــدار دربــــاره وقـــوع جنگ
داخلی ،از مسئوالن محلی رژیــم خواست تا
بــرای برقراری هر چه زودتــر آتش بس کمک
کنند.همزمان ،شبکه  12تلویزیون رژیم
صهیونیستی اعالم کرد که رژیم صهیونیستی
با درخواست آتشبس پیشنهادی روسیه تحت
نظارت مصر به سبب اصرار حماس بر این که
حتما قدس را نیز شامل شود ،مخالفت کرده
است.

تـــیـــتـــر یــــــک روزنــــــــامــــــــه فــــرانــــســــوی
«لیبراسیون»"/اسرائیل -فلسطین،سرگیجه
بزرگ" ترس از تداوم جنگ فراگیر می شود

قاب بین الملل

▪خالد مشعل :از ایران ممنونیم

«فوزی برهوم» سخنگوی حماس نیز با تاکید بر
این که اعتراضات در داخل اراضی اشغالی 48
باید ادامه یابد ،اعالم کرد :زمان خودسری رژیم
صهیونیستی در قدس و غزه و هر مکان دیگری
درفلسطینبهسررسیدهاست.همزمان،رئیس
جنبش حماس در خــارج از سرزمین اشغالی
در مصاحبهای به اظهار نظر درباره جنگ غزه و
روابطاینجنبشباکشورهایمختلفپرداخت.
او به خبرگزاری روسیا الیوم گفت که ارتش رژیم
صهیونیستیپیشازاین،انجامعملیاتنظامی
زمینیدرغزهراآزمودهومیداندکهاینعملیات
چگونه علیه نیروهایش خواهد شد و هرگونه
عملیات زمینی ،دامــی بــرای ارتــش اسرائیل
خواهد بود.خالد مشعل درباره سالح مقاومت
درغزهنیزبیانکرد«:ساختسالحدرغزهصورت
میگیرد و از خارج غزه هیچ موشکی به حماس
نمیرسد.».خالدمشعلدرپایانبهرابطهحماس
و جمهوری اسالمی ایران پرداخت و روابط دو
طرفرا«بسیارعالی»توصیفکردوافزود:ایران
در کنار حقوق فلسطینیها ایستاده و حماس از
اینموضعایرانتشکرمیکند.

فرا خبر

صد پسر در خون بغلتد؛ گم نگردد دختری/
تــصــویــرســازی حسن رو حاالم ــی ــن از حادثه
تروریستی انفجار کابل

این دختر یکی از دو بازمانده یک کالس ۳۵
نفره در مکتب سیدالشهدای کابل است که
همه آن ها شهید شدند و این کالس آن هاست.

توئیت روز

 ۳غافلگیریمقاومتبرایصهیونیستها
باورودمقاومتاسالمیبهمنازعهدرپیحملههواییبهغزه،صهیونیستها
اقدامبهبمبارانهایمتعددمناطقمختلفیازغزهکردندودرادامهبازوی
نظامی مقاومت ازجمله یگان های موشکی وارد کــارزار شدند و یکی از
پرحجمترینحمالتموشکیوراکتیعلیهرژیمصهیونیستیرارقمزدند.
طبقآمارمنتشرشده،تعدادراکتهایشلیکشدهدردوروزاولدرگیری
به 1600تیررسیدکهدرمقایسهباکلراکتهایشلیکشدهدردرگیری
های سال  2019که  1070فروند بــود ،بسیار بیشتر اســت .مقاومت
اسالمیتنهادرشباولدرگیریهایاخیر 1050،موشکشلیککردکه
شایدعددمعنیداریدرمقایسهفوقباشد:شلیکانبوهراکتیمعادلکل
سال 2019تنهادریکشب!درسال 2020باتوجهبهاینکهدرگیریها
خیلیباالنگرفت،تنها 170راکتازسویمقاومتعلیهاشغالگرانشلیک
شده بود .در ماههای گذشته ،اخبار شلیک چند راکت از سوی مقاومت
اسالمیدرغزهبهسمتدریامنتشرشدکهبرایاهالیفن،معناومفهومی
خاص داشت؛ مقاومت در حال آزمایش آخرین دستاوردهای خود در حوزه
راکتیبود.امادرزمینهاینبهروزرسانیهاروشدنچندبرگجدیدموشکی
وپهپادیتوسطمقاومتدرروزگذشتهخبرسازشد؛رونماییازتسلیحات
راکتی(یاموشکی)بهنامهای«عیاش»250بابرد 250کیلومترو«بدر»3
که برد کمتری دارد اما از حیث تخریب قویترین سالح مقاومت است .در
زمینهپهپادینیزیکپهپادجدیدتوسطمقاومترونماییشدکه«شهاب»
نامدارد.موشکعیاش250بهیادشهید«یحییعبداللطیفعیاش»مشهور
به «مهندس اول» فرمانده سابق گردانهای عزالدین قسام (شاخه نظامی
موشک عیاش

پهپاد شهاب

حماس) نام گذاری شده است که به مدت چند سال مهم ترین فرد تحت
تعقیبرژیمصهیونیستیبود.یحییعیاشباسازماندهیتعدادزیادیاز
مجریانعملیاتهایشهادتطلبانهخساراتسنگینیبهصهیونیستها
زد و سرانجام در 5ژانویه سال 1995توسط تیمهای تروریستی شین بث
با انفجار چاشنی کارگذاشته شده درگوشی تلفن همراهش به شهادت
رسید .موشک عیاش 250به واقع غافلگیری بزرگ نیروهای مقاومت
برایدشمنانبود.سالحیبابرد 250کیلومترکهدراولینمأموریتخود
فرودگاه رامون در فاصله بیش از 200کیلومتری از باریکه غزه را در جنوب
سرزمینهای اشغالی هدف قرار داد .هرچند اصابت به هدفی در فاصله
بیش از 200کیلومتری گمانه هایی را ایجاد کرد درباره این که این سالح
راکت نبوده و موشک است اما بر اساس تصاویر منتشر شده از عیاش250
بالک های کنترلی در جلوی این موشک برای هدایت آن دیده نمیشود.
نمونهارتقایافتهازراکتبدر 3نیزبهعنوانبازویدیگرتسلیحاتیمقاومت
کهنمونهمشابهبدر 3ازآندرعراقنیزدراختیارگروههایمقاومتمشاهده
شدهیکسالحبسیارمخرباست.شلیکاینراکتهادرمیانتعداددیگری
راکت فریب که برای اشباع سامانههای دفاعی دشمن صورت میگیرد
میتواندبهضرباتمهلکتریعلیهدشمنصهیونیستمنجرشود.مقاومت
اسالمیفلسطیننیزبارونماییازپهپادکوچکیبهنامشهابنشاندادکه
قصدرقمزدنزمینبازیجدیدیعلیهدشمنصهیونیستدارد.هرچندبه
اشتباهپهپادشهابهمانابابیل 2ایرانوقاصفیمنیمعرفیمیشوداما
اینپهپادباوجودمشخصبودنالگوبرداریازپیکربندیابابیل 2مشخص ًا
ابعاد کوچک تر و وزن کمتری نسبت به آن دارد.این پهپاد از نوع انتحاری
معرفی شده که با استفاده از یک پرتابگر ساده و با فشار گاز سرد انرژی
اولیه برای پرواز خود را به دست میآورد .موتور آن نیز از نوع پیستونی
دو سیلندر خنک شونده با هواست.احتما ًال سرعت پروازی شهاب در فاز
کروز دست کم  90تا  110کیلومتر بر ساعت و سرعت نهایی آن دست
کم  150تا  180کیلومتر بر ساعت باشد .برد آن را نیز میتوان بیش از
 200کیلومتر تخمین زد که برای پوشش سرزمینهای اشغالی کافی
خواهد بود.احتما ًال سرجنگی این پهپاد در حدود  5کیلوگرم یا بیشتر
باشد .نمایش چندین فروند از این پهپاد در درگیری اخیر نشان از عقبه
تولیدی مناسب آن دارد؛ پهپادی که از نظر ویژگیهای طراحی و کیفیت
ساخت برتر از نمونههای قبلی بوده و دست یک طرف حرفهای در تأمین
این سالح برای رزمندگان مقاومت دیده میشود.با وجود نزدیک به500
فروند جنگنده شکاری اف 16-و اف 15-و دهها بالگرد تهاجمی آپاچی،
شکار شدن پهپادهای شهاب که توسط رسانههای رژیم صهیونیستی در
حال برجسته شدن است ،امری عجیب نیست .مهم این است که مقاومت
از سطح پهپادهای دست ساز عبور کرده و به توانایی تولید پهپاد در باریکه
غزهدستیافتهاست.اینشروعیبرایایجادیکجبههجدیدتهاجمعلیه
صهیونیستهاستکهبخشیازتوانآنهارادرگیرخواهدکردتاباشلیک
موشکهایچندصدهزاردالریآمراماقدام بهانهدامپهپادهایچندهزار
دالریکنند؛نامعادلهاقتصادیکهدرتهاجمراکتیمقاومتنیزباراکتهای
چندصدتاچندهزاردالریعلیهموشکهایتمیرکهقیمتآنها40هزار
تا100هزار دالر بیان شده وجود دارد.

استفان والت ،استاد روابط بین الملل دانشگاه
هاروارد":وزیر خارجه (آنتونی بلینکن) عزیز/
اگر میخواهید "دموکراسی و حقوق بشر را در
مرکز سیاست خارجی ما قرار دهید" (همان
طور که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
گفتید) ،باید درباره کل رویکرد خود پیرامون
خاورمیانهتجدیدنظرکنید.ازطرفیکدوست"

چهره روز

براء سلیمان  ۱۲ساله در تشییع پدر  ۳۹ساله
و برادر  ۱۶ساله اش که در حمالتاسرائيل به
شمال نوارغزه به شهادت رسیدند.
الیزابتا بلونی ،از سفرا و
دیــپــلــمــاتهــای بــاســابــقــه
ایتالیا ،اولین زنی است که
ســرویـسهــای امنیتی این
کشور را هدایت خواهد کرد.
ماریو دراگــی ،نخست وزیر
ایتالیا از انتخاب خانم بلونی به عنوان رئیس
سازمان اطالعات این کشور خبر داده است.
این بخش بر سرویس های اطالعاتی داخلی و
خارجی ایتالیا نظارت می کندو به طورمستقیم
به دولت گزارش میدهد.

