
ه ایرانی را نابود كرد15:22 27/03/09 لح ل كاروان اس لویزیون آمریكائی: نیروی هوائی اسرائی ت

Page 1 sur 3http://www.hamdami.com/MFAFA/Reports2009/260309-Sudan.htm

26 مارس 2009
 

  

تلويزيون سی بی اس آمريکا: حمله هواپيماهای اسرائيلی  

شبکه تلويزيونی آمريکائی: نيروی هوائی اسرائيل 
کاروان اسلحه ايرانی به مقصد غزه را منهدم کرد
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و.ا.خ.ا.      نوشتارهای روزانه      تلويزيون آمريکائی: نيروی هوائی اسرائيل کاروان اسلحه ايرانی را نابود کرد

گزارش يک شبکه تلويزيونی اياال ت متحده دائر بر اين که هواپيماهای نيروی
هوائی اسرائيل يک کاروان اسلحه ارسالی جمهوری اسال می ايران برای گروه

تروريستی حماس در غزه را در سودان بمباران کرد، امروز (پنجشنبه 6
فروردين ماه 1388- 26 مارس 2009) در رسانه های همگانی اسرائيل بازتاب

گسترده ای داشت. ولی مقامات رسمی از ابراز نظر در اين باره خودداری
ورزيدند و يادآور شدند که اسرائيل به اين گونه گزارش ها واکنشی نشان نمی

دهد. 
شبکه تلويزيونی سی بی اس اياال ت متحده در گزارش اختصاصی خود گفت: در
ماه ژانويه، هنگامی که عمليات نظامی "سرب گداخته" در اوج خود قرار داشت،
حکومت اسال می ايران درصدد برآمد از طريق خاک سودان مقادير عظيمی اسلحه
برای تروريست های حماس و جهاد اسال می آزادی فلسطين به غزه بفرستد. ولی
سازمان های اطال عاتی اسرائيل اين نقشه را به موقع شناسائی کرده و با موفقيت

آن را خنثی کردند.
در اين گزارش آمده است که کشتی حامل اسلحه ايرانی از بندر عباس خود را به
سواحل سودان در دريای سرخ رساند و در بندر پورت سودان محموله خود را

تخليه کرد. اين جنگ افزارها در 37 کاميون بزرگ بارگيری شد و به سوی نقطه
ای به راه افتاد که از آن جا قرار بود تسليحات وارد شبه جزيره سينا شود و به
مرز نوار غزه انتقال يابد و از آن جا از طريق تونل های زيرزمينی به داخل غزه

قاچاق گردد.
ولی هواپيماهای اسرائيلی هنگامی که اين کاروان تسليحاتی در داخل خاک سودان
در حرکت بود، آن را هدف قرار دادند و نه تنها همه 37 کاميون و سال ح های

داخل آن منهدم شد، بلکه 39 تن رانندگان و همراهان اين کاروان نيز کشته شدند.
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کشتی اسلحه ايرانی که اسرائيل شناسائی وتوقيف کرد

يک کشتی اسلحه ايرانی برای غزه 
توسط اسرائيل شناسائی و توقيف شده بود

اين نخستين بار نيست که حکومت ايران می کوشد برای سازمان های ترور
فلسطينی جنگ افزار بفرستد. در سال 2002 نيز يک کشتی اعزامی ايران به نام
"کارين – ای" حامل بيش از پنجاه تن اسلحه برای گروه های فلسطينی در غزه،
توسط نهادهای اطال عاتی اسرائيل شناسائی گرديد و به بندر اسرائيلی کشانده شد
و در آن جا پس از تخليه محموله به نمايندگان رسانه های همگانی نشان داده

شد. 
حکومت ايران ارتباط خود را با اين کشتی انکار کرد. ولی در ايامی که عمليات

"سرب گداخته" ادامه داشت، برخی مقامات حکومت ايران و رسانه های همگانی
در آن کشور علنا گفتند که اسلحه رسانی به تروريست های در غزه "حق مسلم"

حماس و جهاد اسال می است که "مسلمانان جهان بايد آن را تامين کنند". 
ايران در جريان جنگ يک کشتی حامل اسلحه نيز به منطقه فرستاد که از کانال
سوئز عبور کرد و وارد دريای مديترانه شد. ولی از آن جا که اين کشتی اجاره
ای حامل پرچم قبرس بود، مقامات گمرکی قبرس آن را متوقف ساختند و به بندر
ليماسول کشاندند و در آنجا شصت کانتينر حاوی اسلحه را تخليه کردند که ادعا
می شود به مقصد سوريه حمل می شد و هدف، رساندن آن به حزب الله لبنان

بود. 
مقامات سازمان ملل اين اقدام ايران را محکوم دانسته و آن را مغاير با قطعنامه
های شورای امنيت دانستند. ولی حکومت ايران بی آن که واکنش علنی نشان داده
باشد، در تماس های پشت پرده بر قبرس فشار می آورد که اين محموله را آزاد

کند.

انهدام کاروان تسليحاتی، ابتدا به نيروی 
هوائی اياال ت متحده نسبت داده شده بود

خبر حمله هواپيماهای اسرائيلی به کاروان اسلحه ارسالی ايران نخستين بار در
يک تارنمای اينترنتی سودانی به نام "سودان تريبيون" که مرکز آن در پاريس
است انتشار يافت. اين تارنما به نقل از يکی از وزيران کابينه سودان نوشت که
هواپيماهای بمب افکن آمريکائی يک کاروان اسلحه را مورد حمله قرار دادند و
آن را نابود کردند. در ادامه گزارش گفته شده بود که همه کاميون ها منهدم
گرديده و شماری از افراد که شهروندان سودان، اريتره و اتيوپی بودند کشته

شدند. آن وزير سودانی، ارتش اياال ت متحده را مسوول اين بمباران معرفی کرد
و يادآور شد که در ماه ژانويه توافقی بين اياال ت متحده، اسرائيل و مصر امضا

شد که به موجب آن بايد جلوی ادامه قاچاق اسلحه به نوار غزه گرفته شود.
در دنباله گزارش از قول آن وزير سودانی نوشته شده بود که هدف اين اقدام، در
تنگنا قرار دادن دولت خرطوم است و سودان پس از گردآوری اطال عات ال زم، از

خود واکنش رسمی نشان خواهد داد.
اين خبر در حالی انتشار می يابد که عمر حسن البشير حاکم نظامی سودان به

ارتکاب جنايات جنگی عليه مردم بی دفاع دارفور متهم گرديده و دادگاه بين المللی
ويژه عليه او حکم توقيف صادر کرده است. با اين همه عمر البشير روز گذشته
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ويژه عليه او حکم توقيف صادر کرده است. با اين همه عمر البشير روز گذشته
(چهارشنبه) وارد مصر شد و قرار است از آن جا به چند کشور عربی ديگر نيز

سفر کند.

- ای خمپاره اندازهای ارسالی ايران در کشتی کارين 

مقام ارشد اطال عاتی اسرائيل دوباره گفت:
ايران در آستانه توانائی توليد بمب اتمی قرار دارد

با آن که بمباران کاروان تسليحاتی به نيروی هوائی اياال ت متحده نسبت داده شده
بود، شبکه تلويزيونی سی بی اس آمريکا گزارش داد که اين هواپيما اسرائيلی
بوده اند و نيروی هوائی اسرائيل اين ماموريت را انجام داده است. اين گونه
نتيجه گيری خبرنگاران آمريکائی در پی آن است که مقامات دولت واشنگتن
حاضر نشده بودند گزارش مربوط به نقش نيروی هوائی اياال ت متحده را تائيد
کنند و از اين رو خبرنگاران آمريکائی به اين نتيجه رسيده اند که اين حمله

توسط نيروی هوائی اسرائيل صورت گرفته است.
هم زمان، برخی منابع آگاه در اورشليم گفتند که حماس در هفته های اخير

بسياری از تونل های قاچاق اسلحه را بازسازی کرده و انتقال اسلحه و کاال  از
طريق اين تونل ها همچنان ادامه دارد. 

در اورشليم، رئيس رکن اطال عات ستاد ارتش اسرائيل ژنرال عاموس يادلبن روز
گذشته در نشست کميسيون امنيت و امور خارجی کنست (پارلمان اسرائيل)

ارزيابی کرد که حکومت ايران از آستانه تکنولوژی ساخت بمب هسته ای فراتر
رفته و هرگاه اراده کند در ظرف شش ماه تا يک سال خواهد توانست نخستين
بمب خود را آماده سازد. ژنرال يادلين گفت: ارزيابی می شود که ايران مشکل

قرار دادن بمب اتمی بر کال هک موشک را نيز حل کرده و دنيا بايد برای ادامه اين
وضع به اقدام فوری دست بزند.

گزارشگر: ايال ن فرهادی – اورشليم، 
با همکاری: جهانگير يعقوبيان - نيويورک
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