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نقشه اسلحه رسانی از ايران به بندر پورت سودان  

اولمرت در واکنش به بمباران در سودان: «اسرائيل 
در هرکجا که بتواند زيربنای ترور را منهدم ميکند»

العربية עברית

جستجو 

  

  

 

و.ا.خ.ا.      نوشتارهای روزانه      آخرين گزارشهای انهدام کاروان تسليحاتی ايران به سودان

با آن که اسرائيل به سکوت خود درباره حمله هوائی به يک (يا چند) کاروان
تسليحاتی در سودان، که به گفته منابع خبری حامل اسلحه ارسالی جمهوری

اسال می ايران برای گروه های تروريستی حماس و جهاد اسال می در غزه بود،
ادامه می دهد، تحليلگران امروز (جمعه 7 فروردين ماه 1388- 27 مارس

2009) تاکيد کردند که اين اقدامات دفاعی اسرائيل همچنين می تواند هشداری به
حکومت ايران دائر بر اين باشد که اسرائيل هرگاه منافع حياتی خود را در خطر

ببيند، قادر است به اقدامات ال زم دست بزند و از امنيت خود دفاع کند. 
کارشناسان نظامی می گويند: اگر خبر بمباران ها توسط اسرائيل درست باشد،

هواپيماهای اسرائيلی يک مسير 2400 کيلومتری (رفت و برگشت) پيموده اند و
اين در حالی که حکومت ايران می گويد با داشتن موشک هائی با برد 1200

کيلومتر، قادر است هر نقطه ای را در داخل خاک اسرائيل منهدم کند.
مقامات سودانی درباره وقوع اين حمال ت گزارش های متفاوتی انتشار دادند.
شبکه تلويزيونی سی بی اس اياال ت متحده روز گذشته (پنجشنبه) گزارش داده

بود که در ماه ژانويه هنگامی که عمليات نظامی "سرب گداخته" در غزه در اوج
خود قرار داشت، نيروی هوائی اسرائيل يک کاروان تسليحاتی اعزامی حکومت
ايران را در فاصله بين پورت سودان و مرز مصر بمباران کرد. منابع خبری گفتند
اين کاروان از جمله حامل موشک هائی با برد 80 کيلومتر ساخت صنايع نظامی
ايران بود که اگر از نوار غزه شليک می شد، می توانست شهر تل آويو و همه
نواحی پرجمعيت مرکز اسرائيل را در تيررس خود داشته باشد و تلفات سنگينی

وارد آورد.

هواپيماهای جنگی هنگام رزمايش در مناطق بيابانی
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يک مقام سودانی شب گذشته گفت: جمعا سه حمله هوائی در خاک آن کشور
صورت گرفته، که يکی در ماه ژانويه و دو حمله در ماه فوريه بوده است. به گفته
مقامات سودانی، نخستين حمله (در ماه ژانويه) عليه کاروانی شامل 17 کاميون
بوده و اين در حالی که در گزارش سی بی اس شمار کاميون ها 37 دستگاه

گزارش شده بود. 
مقام سودانی در گفتگو با تلويزيون الجزيره ادعا کرد که در جريان اين حمله

هشتصد نفر سودانی و آفريقائی کشته شده اند. ولی در ساعات شب سخن خود را
تصحيح کرد و گفت: سخن از ده ها نفر درميان بوده است. او اين عمليات را به
ارتش اياال ت متحده نسبت داد و از متهم ساختن اسرائيل خودداری ورزيد. ولی
مقامات آمريکائی دوباره تاکيد کردند که در حمال ت احتمالی شرکت نداشته اند.
درعين حال، مقامات سودانی گزارش ديگری را نادرست خواندند که در آن از
قول منابع خبری در خرطوم گفته شده بود که در جريان يکی از حمال ت، کشتی

ايرانی حامل اسلحه نيز در بندر پورت سودان بمباران و غرق شده است. 
يک سخنگوی حماس ادعا کرد که اين گزارش ها درست نيست و حماس هرگز از
خارج از نوار غزه اسلحه دريافت نکرده است. اين ادعا در حالی مطرح می شود

که حماس و جهاد ده ها موشک روسی از نوع گراد به سوی خاک اسرائيل
شليک کرده اند و انواع خمپاره هائی که پرتاب می کنند از نوعی است که امکان
ندارد آن ها بتوانند در داخل غزه توليد کنند. همچنين پيشتر گفته شده بود که

احتمال دارد موشک های دوش پرتاب ضد هواپيما وارد غزه شده باشد.
اين سال ح ها از طريق تونل های بين نوار غزه و خاک مصر به دست سازمان

های ترور می رسد. مقامات حکومت ايران ماه گذشته گفتند که راه های متنوعی
برای اسلحه رسانی به غزه وجود دارد که اسرائيل نخواهد توانست همه آن ها را

ببندد.

يکی از تونلهای حمل اسلحه از غزه به خاک مصر

روزنامه های عربی امروز از قول منابع دولتی مصر نوشتند که آن ها اطال ع
دارند که حمله ای صورت گرفته و هدفی بمباران شده، ولی نمی دانند اين هدف
چه بوده و هواپيماهای کدام کشور آن را انجام داده است. آن ها گفتند: حتی اگر
هواپيماها اسرائيلی بوده اند، از طريق دريای سرخ به سودان رسيده اند و نيازی

نبوده از حريم هوائی مصر بگذرند.
اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل شب گذشته (پنجشنبه) در رابطه با گزارش

های انتشار يافته، بی آن که نسبت به آن ها واکنش صريحی نشان دهد گفت: «ما
برای آسيب رساندن به زيربنای تروريستی، در هر نقطه ممکن فعاليت داريم،

خواه اماکن نزديک و يا امکان دور باشد – خواه شمال باشد و يا جنوب و يا هر
نقطه ديگر. قدرت تخيل خود را به کار گيريد و آن چه را که می خواهيد در نظر

مجسم کنيد».
روزنامه های اسرائيل امروز نوشتند: اگر گزارش های مربوط به کاروان اسلحه
ارسالی ايران برای حماس از طريق خاک سودان درست باشد، نشان می دهد که
جمهوری اسال می برای رساندن جنگ افزار به سازمان های ترور تا چه حد فعال

است. 
روزنامه هاآرتس امروز نوشت: احتمال زياد می رود که ايران با همين شيوه ها
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روزنامه هاآرتس امروز نوشت: احتمال زياد می رود که ايران با همين شيوه ها
به سازمان های چريکی ديگری مانند پوليساريو اسلحه می رساند. به نوشته اين
روزنامه، اين امر يکی از عللی بود که مراکش روابط سياسی خود را با ايران

قطع کرد.

عکس يک وانت بارمنهدم شده درتلويزيون الجزيره قطر

هاآرتس نوشت: سران جمهوری اسال می بايد به اين نتيجه برسند که اسرائيل
دارای شبکه اطال عاتی بسيار قدرتمندی است که در مناطق دوردست نيز اقدام می
کند و نيروی هوائی اسرائيل قدرت عملياتی دارد. با اين همه، هاآرتس تاکيد کرد
که مفهوم عمليات در سودان آن نيست که اسرائيل در مورد تاسيسات اتمی ايران
نيز بتواند با چهار فروند هواپيمای اف -15 به هدف برسد، زيرا برای اين منظور

ده ها هواپيما ال زم است تا پشت سرهم و در جريان چندين حمله متوالی به
بمباران تاسيسات بپردازند.

روزنامه های اسرائيل امروز همچنين خبر دادند که مصر بر ميزان کنترل نظامی
مرزهای خود با سودان افزوده تا از رسانده شدن اسلحه به نوار غزه از طريق

شبه جزيره سينا جلوگيری کند.
ژنرال نيروهای ذخيره گيورا آيلند که در گذشته رئيس رکن اطال عات ستاد ارتش
اسرائيل بوده گفت: مصر بايد در فاصله بين غزه و شبه جزيره سينا يک نوار
امنيتی به عرض 15 کيلومتر برپا کند تا استفاده از تونل های موجود و يا حفر
تونل های جديد غيرممکن گردد. ولی افزود: دولت مصر نمی خواهد با قبائل

بيابانگرد سينا که از اين طريق امرار معاش می کنند و همچنين با عوامل عربی
درگير شود و دشمنان بيشتری برای خود بتراشد.

اولمرت: درهرمکان عليه زيربنای تروريستی ميجنگيم

در اين ميان، ارتش اسرائيل در پايان تحقيقات گسترده در مورد عمليات نظامی
"سرب گداخته"، شمار کشته شدگان فلسطينی در جنگ را 166ر1 نفر اعال م

داشت و ارزيابی کرد که سه چهارم اين مقتولين چريک و يا افراد مسلح بوده اند
و تنها 295 افرادی بودند که در عمليات مسلحانه شرکت نداشتند.

کارشناسان نظامی گفتند: از آن جا که نبرد در نواحی مسکونی جريان داشت و
چريک های فلسطينی از مردم عادی قابل تشخيص نبودند و تروريست ها افراد
غيرنظامی را سپر انسانی خود قرار داده بودند، رقم 295 نفر در مقايسه با
عمليات نظامی کشورهای ديگر در مناطق جنگی و نبردی که 22 روز جريان

داشت، بسيار پائين است. 
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حماس هرگز آماری درباره تلفات نظامی خود انتشار نداد و ادعا کرد که 300ر1
نفر کشته شده اند که همه آن ها زن و کودک بوده اند. در ارزيابی ارتش اسرائيل

گفته شده که 162 نفر از کشته شدگان زير 16 سال و 49 تن زن بوده اند.
ارتش اسرائيل برای جلوگيری از آسيب رسيدن به جان غير نظاميان، به يک

سلسله اقدامات پيشگيرانه دست زده و دستوراتی خطاب به اهالی غزه صادر کرده
بود.

گزارشگر: ايال ن فرهادی - اورشليم
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