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خبرنگارانوعکاسانخبرگزاریفرانسهوالجزیره
در مقابل دفتر کارشان که اسرائیل ویران کرد.
ساختمان الجال در حمله اسرائیل به غزه ویران
شد.همزمان آسوشیتدپرسنوشت:اسرائیلبرای
ادعای حضور حماس در ساختمان دفتر ما در غزه
مدرکارائهدهد ۱۵.سالدراینساختمانبودیم
و هیچ نشانی از حضور حماس در این ساختمان
وجودنداشت.

بهلطفبایدن...

تازه ترین جنایت صهیونیست ها در  24ساعت گذشته

حدودیکهفتهازآغازنبردمیانگروههایمقاومت
فلسطینی ساکن در غزه و رژیم صهیونیستی می
گذرد.بسیاریازرسانههاوافکارعمومیدرسرزمین
هایاشغالی،ارتشرابرایورودزمینیبهباریکهغزه
ونابودسازیسکوهایآتشباریمقاومتتحتفشار
قرار دادند و نخست وزیر و وزیر دفاع نیز به صورت
ظاهری بر آن صحه گذاشتند اما هنگامی که اعالم
شد نظامیان اسرائیلی تهاجم به غزه را آغاز کرده
اند ،هیچ نشانه ای از وقوع رزم زمینی مشاهده نشد
و مشخص شد اعالن فوق دامی برای حماس و سایر
گروههایشبهنظامیبودهتانیروهایشانرابهنقاط
مرزیاعزامکنندوزمینهرابرایهدفقراردادنآن
ها مهیا سازند که البته با هوشیاری آنان این حیله
به نتیجه ای نرسید.با رونمایی از راکت های قسام
در سال  ۲۰۰۱که با تالش های «نضال فرحات»
مهندسفلسطینیعضوحماسصورتگرفتهبود،
سرانحاکمبراسرائیل،احساسخطرجدیکردند
و در سال  ۲۰۰۲در دوران ریاست آریل شارون بر
دولت  ،نوار غزه را مورد تهاجم زمینی قرار دادند.بر
اساس طرح نخست وزیر وقت که یک نظامی بسیار
موفق و با تجربه بود  ،ارتش صهیونیست از دو محور
واردغزه میشدواینباریکهرابهسهقسمتتقسیم
میکرد؛قسمتشمالکهبیتالهیا،جبالیاوشهر
غزه را تشکیل می داد ،مرکز که شامل دیرالبلح و
مناطق اطراف آن می شد و جنوب که به شهرهای
خان یونس و رفح تقسیم می شد.راهبرد شارون
این بود که با قطع ارتباط مناطق شمال  ،مرکز و
جنوب بتواند به راحتی مقاومت را از طریق نیروی
زمینی سرکوب کند اما با این که هنوز اسرائیلی ها
ازغزهعقبنشینینکردهبودندونیروهایحماسو
جهاداسالمیازسالحهایبسیارابتدایی(حداکثر
تیربارهای سبک روسی و آرپی جی  ) ۷بهره می
بردند  ،ارتش صهیونیستی نتوانست هسته های
آنانراازبینببرد.دراوایلسال ۲۰۰۹نیزدردولت
ایهوداولمرتحملههمهجانبهایاززمین،دریاوهوا
علیه غزه صورت گرفت اما ناکام ماند ،زیرا مقاومت
غزه عالوه بر باال بردن توانایی های راکتی خود  ،در
بحث ضد زره نیز بیش از پیش مجهز شده بود و چند
تانک مرکاوا را نیز منهدم ساخت.اما شرایط امروز
مقاومت در غزه کامال با گذشته متفاوت است زیرا
مقاومت عالوه بر اضافه کردن به کیفیت و کمیت
راکتهایخودبرایفشاربرجبههداخلیاسرائیل
 ،قابلیت رزم زمینی و ضد زره اش را نیز به شدت باال
برده و به موشک های بسیار پیشرفته کورنت روسی
و تاو  ۲مجهز شده است که می تواند به تانک های
ارتش صهیونیستی آسیب جدی وارد کند .نباید
فراموش کرد یکی از علل تعجیل دولت اولمرت در
پذیرش آتش بس در جنگ  ۳۳روزه  ،ورود کورنت
هایروسیبهمعادلهجنگزمینیبودکهدرروزهای
پایانی نبرد تموز  ،ضرباتی بسیار موثر به تانک های
مرکاوا  ۴اسرائیلی وارد ساخت.درنتیجه با توجه
به حساس بودن افکار عمومی اسرائیل روی تلفات
انسانی و آسیب پذیر بودن ارتش صهیونیستی در
نبردهای چریکی  ،دور از انتظار است که نخست
وزیر این رژیم  ،مجوز حمله گسترده زمینی به غزه را
صادرکند.

نتانیاهو:بهحملهبهغزهادامهمیدهیم وبهلطفبایدنازپشتیبانیبینالمللیبرخورداریم!
خادم-نخستوزیررژیمصهیونیستیکهازحجم
گسترده عملیات راکتی و موشکی گروههای
مقاومت فلسطینی غافلگیر شده ،به رجزخوانی
تلویزیونیعلیهنوارغزهپرداخت.نتانیاهوبااشاره
به تماس تلفنی که با «جو بایدن» رئیسجمهور
آمریکاداشته،گفت«:بایدنوکشورهایمختلفی
از جمله اتریش ،اسلواکی و جمهوری چک ،ابراز
حمایت و همدردی کردند .آنها میدانند که ما
منصفانه میجنگیم!» وی گفت:به حمله به غزه
ادامه می دهیم و به لطف بایدن از پشتیبانی بین
المللیبرخورداریم!نخستوزیررژیمکودککش
اسرائیل با ادعای اینکه فقط اهداف نظامی را در
نوارغزههدفقرارمیدهند،اظهارکرد«:مابهنبرد
با قدرت کامل ادامه میدهیم.تمام این حمالت
برایآناستکهحماسرابهتفکرمجدددرحملهبه
ماوادارد».گزافهگوییهاینتانیاهودرحالیاست
که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بهداشتی
تشکیالت خودگردان فلسطینی ،شمار شهدای
حمالتدیروزاسرائیلرا ۳۳نفراعالمکردهاست.
دراینحمالتاسرائیلحدود ۵۰نفرنیززخمیو
سه ساختمان با خاک یکسان شدند .با احتساب
قربانیانحملهدیروزاسرائیلبهغزهشمارشهدای

فلسطینی به حدود  ۲۰۰نفر میرسد که دست
کم ۴۱نفر از آنان کودک بودهاند .در این حمالت
حدود هزار و  ۲۰۰نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
حاال گــروه های مقاومت فلسطین بــرای انتقام
خونغیرنظامیانشهیدشدهدرجنایتاسرائیل،
موشک های جدید خود را برای هدف قرار دادن
سرزمین های اشغالی رونمایی کرده اند .گروه
های مقاومت فلسطین در نبرد «شمشیر قدس»
ازموشکهاییرونماییکردندکهصهیونیستها
پیش از ورود به نبرد فراگیر با آن ها هیچ گاه تصور
برخورداریمقاومتازچنینقدرتیرانمیکردند.
صبحدیروز«،ابوحمزه»سخنگوی«سرایاالقدس»
شاخه نظامی جنبش «جهاد اسالمی» فلسطین
گفت«:درنبرد«شمشیرقدس»ازموشکیجدیدبه
نام«قاسم»کهبهیادسپهبدقاسمسلیمانیفرمانده
شهیدنیرویقدسسپاهنامگذاریشده،استفاده
شدهاست.ابوحمزهضمناعالماینکه ُبردموشک
«قاسم» به تلآویو ،اشدود ،عسقالن ،سدیروت و
دیگر شهرهای فلسطین اشغالی میرسد تصریح
کرد:هنوزغافلگیریهایزیادیداریمکهدشمن
را ُبهت زده خواهد کــرد .به نتانیاهوی احمق و
فرماندهی ارتش ابله او میگوییم که منتظر ورود

آمریکا وچک درفهرستکشورهایغیردوست روسیه
دولت روسیه فهرست کشورهای غیردوست
این کشور را تایید کرد که نام آمریکا و جمهوری
چک در آن قــرار دارد.بـــر ایــن اســاس،ایــاالت
متحده اجــازه استخدام هیچ تبعه روســی در
ســفــارت ایـــن کــشــور در مسکو را نخواهد
داشت و جمهوری چک نیز مجاز به استخدام
حداکثر  19تبعه روس بــرای کار در سفارت
کشورش در مسکو خواهد بود.بدین ترتیب به
آمریکا مهلت داده شده است تا اول اوت2021
اتباع روسی را از سفارت خود در مسکو اخراج
کند.دولت چک هم که چنین دستوری را از
مسکو دریافت کــرده اســت ،آن را گــام جدید
مسکو برای تشدید تنش ها در روابط دو کشور
خواند که در مرحله نخست علیه اتحادیه اروپا
هدف گیری شده است«.آندری بیستریسکی»
رئیس باشگاه سیاسی والــدای روسیه در این
بــاره گفت« :گنجاندن نــام آمریکا و چک در
فهرست کشورهای غیردوست روسیه اقدامی
سنجیدهاست،امااحتمالزیاددارداینفهرست
گسترش یابد و نام کشورهای دیگر نیز به آن
اضافه شود« ».والدیمیر پوتین» رئیس جمهور
روسیه در  24آوریل حکمی را صادر کرد که بر
اساس آن فهرست کشورهای متخاصم علیه
مسکو به منظور اعمال محدودیت ها و تحریم
هایی در باره آن ها مشخص شود.براساس این
حکم ،مأموریتهای دیپلماتیک ،نهادهای
کنسولیودفاترنهادهایدولتیدیگرکشورها
که رفتار غیردوستانهای با روسیه ،افراد دارای
تابعیت روسیه و نهادهای قانونی این کشور
داشته باشند ،در زمینه به کارگیری کارمندان
روسبابرخیمحدودیتهایاحتیبهطورکامل
باممانعتمواجهخواهندشد  .

▪مقابلهبااقداماتخصمانهواشنگتن

اقدامجدیدروسیهدرراستایمقابلهباسیاست
ها و اقدامات خصمانه آمریکا و شرکای اروپایی
آن صورت گرفته است.تقابل آمریکا و روسیه از
زمان روی کار آمدن «جو بایدن» رئیس جمهور
جدید آمریکا در عرصه های مختلف به میزان
بی سابقه ای تشدید شــده اســت .در عرصه
دیپلماتیک،دولتبایدنبهبهانهمداخلهروسیه
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حمالت
سایبریعلیهنهادهایآمریکاییاقدامبهاخراج
دیپلماتهایروسیکردهاست.درعرصهجنگ
روانی ،براینخستینباربایدنبهعنوانباالترین
مقام آمریکایی به صراحت در قالبی نامتعارف
«پوتین» رئیسجمهورروسیهراقاتلوفاقدروح
توصیفکردهاست.درعرصهاقتصادیوتجاری
هم دولت بایدن مانند دولت «دونالد ترامپ» بر
مخالفت قاطعانه خود با هرگونه توسعه روابط
روسیه با اروپا به ویژه در زمینه پروژه خط لوله
گازی نورد استریم  2تاکید کرده  ،بنابراین می
توان تصور کرد که در آینده نزدیک جدال انرژی
سختیبینواشنگتنومسکودرخواهدگرفت.
در عرصه تحریمی نیز دولت بایدن در همین
مدت کوتاهی که سر کار آمده است ،روند اعالم
و اعمال تحریم ها علیه روسیه را در دو مرحله
اجراییکردهاست.بهانهاینتحریمها،دخالت
ادعایی روسیه در انتخابات  2020و حمالت
سایبری روسیه علیه نهادها و ساختارهای
آمریکااعالمشدهاست.ضمناینکهواشنگتن
به همراه اتحادیه اروپا با دخالت در امور داخلی
روسیه خواهان آزادی «ناوالنی» رهبرمخالفان
دولتروسیهشدهوتهدیدبهاعمالتحریمهای
جدیددراینزمینهکردهاند.

نیروهای زمینی شما به داخل نوار غزه هستیم
تا بخشی از خشم خــود را به شما نشان دهیم.
موشکقاسمباسرجنگیمنحصربهفردوکالهک
مخروطی از نوع انفجاری حدود  ۴۰۰کیلوگرم
تــی-ان-تــی حمل می کند.اما ایــن نخستین
غافلگیری گــروه هــای مقاومت فلسطین برای
اشغالگران اسرائیلی نبود .گــردان های قسام
شاخه نظامی جنبش حماس ،مناطق جنوبی
اسرائیلراباموشک«عیاش»هدفقراردادند.این
موشکبهیادشهید«یحییعیاش»ازبنیانگذاران
گردانهای شهید عزالدین قسام نام گذاری شده
است.درهمینباره،سخنگویگردانهایالقسام
اعالم کرد« :به دستور محمد ضیف فرمانده کل
گردانهای قسام ،فرودگاه رامون در فاصله۲۲۰
کیلومتری غزه را با موشکهای عیاش با برد بیش
از  ۲۵۰کیلومتر و قدرت تخریب باال هدف قرار
دادیم ».از دیگر موشکهای رونمایی شده توسط
مقاومتفلسطینمیتوانبهموشک«بدر»۳اشاره
کرد که با آن ها شهرکهای صهیونیست نشین
سدیروت و عسقالن هدف قرار گرفته بود .یکی
دیگر از موشکهای رونمایی شده توسط مقاومت
فلسطین « »A۱۲۰است .این موشک جدید به
اسم«رائدالعطار»فرماندهشهیداینگردانهانام
گذاریشدهاست.اینموشکدارایکالهکهای
انفجاری با ظرفیت تخریب باالست و ُبرد آن به
 ۱۲۰کیلومتر میرسد .شنبه نیز 120موشک
در کمتر از  ۲۴ساعت توسط مقاومت بر سر تل
آویو بارید.گردانهای القسام پیش از آن با اعالم
منعرفتوآمددرتلآویوتاکیدکردندکهاینقانون
برای دو ساعت از ساعت  22تا  24به وقت محلی
متوقف خواهد شد و پس از آن کاری میکنیم که
صهیونیستها بار دیگر یک لنگهپا در هوا بمانند!

ازسویدیگر،سقوطیکجایگاهدرکنیسهیهودیان
در غرب قدس به کشته ومصدوم شدن ده ها نفر
منجرشد.
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▪هنیه:مقاومتگزینهاستراتژیکماست

همزمان،اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی
جنبش مقاومت اســامــی فلسطین،حماس
تاکید کرد« :تا زمانی که قدس و مسجداالقصی
را آزاد نکنیم خیال مان راحت نخواهد شد و این
نسل میتواند این کار را انجام دهد ».رئیس دفتر
سیاسی جنبش حماس اضافه کــرد« :هشدار
دادیــم که مسجد االقصی خط قرمز اســت و به
نتانیاهو گفتیم که با آتش بازی نکند،مقاومت
گزینهاستراتژیکماستومقاومتدرغزههرگزدر
برابرحملهبهمسجداالقصیدستبستهنخواهد
ماند».ویاضافهکرد«:مقاومتدرغزهفقطازغزه
دفاع نمیکند و مقاومت بزرگ و سرسختانه غزه
یک سرمایه راهبردی برای قدس و کل فلسطین
است ».هنیه تاکید کرد« :شروط مقاومت برای
آتشبسدیگربهغزهمحدودنیستبلکهدرگیری
مقاومت با دشمن برای قدس ،االقصی ،الشیخ
جراح و حق بازگشت است ».رئیس دفتر سیاسی
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین اضافه کرد:
«ارتشدشمنگمانمیکندکهباارتکابجنایت
علیه غیرنظامیان در غزه ،باعث به عقب راندن
مقاومتخواهدشدامامقاومتهرگزعقبنشینی
نخواهد کــرد و شمشیر و سپری بــرای قــدس و
االقصی باقی خواهد ماند ».وی گفت« :غزهای
که از  15سال پیش در محاصره قرار دارد ،امروز
منع آمد و شد را در شهرهای دشمن اعمال کرده
است؛امروزفاصلههایجغرافیاییداخلفلسطین
ازبینرفتهوتمامفلسطینبهپاخاستهاست».

موشک قاسم با سرجنگی منحصر به فرد و کالهک مخروطی از نوع انفجاری حدود ۴۰۰کیلوگرم تی-ان-تی حمل می کند

روزنــامــه واشنگتن پست تصویر شهروندان
فلسطینی زیر حمالت اسرائیل را در صفحه
نخست خود منتشر کرده و دربــاره بیتوجهی
دولــت جو بایدن به بحران غــزه هشدار داده
است .این روزنامه نوشته که اکنون سمت و سوی
سیاست خارجی بایدن مشخص شده و همه
میدانند اولویت آمریکا اکنون مهار چین است
اما بی توجهی به قدیمیترین بحران خاورمیانه
میتواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد.
واشنگتن پست خواستار دخالت بایدن برای
توقف حمالت هوایی اسرائیل به نــوار غــزه و
جلوگیری از کشتار مردم شده است.

چهره روز
ولــــف بــلــیــتــزر،
مــــــــــجــــــــــری
مــشــهــور شبکه
نان«:
یا 
ســــــــــ 
بـــــرای ســومــیــن
روز مــتــوالــی،
پمپ بنزین محل
زندگی من بدون
بنزین است!»این
روزها ایالتهای
شــرقــی آمــریــکــا
هرچند حمله سایبری بــه خــط لوله شرکت
کلونیاال دفع شده اما همچنان  ،با کمبود بنزین
مواجه اند  .مسئلهای که البته افزایش قیمت
بنزین و صفهای طوالنی مقابل پمپ بنزینها
را نیز به دنبال داشته است.

