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پیام آور برجام از دوحه
 » ابتکار« سفر وزیر خارجه قطر به تهران را

بررسی می کند
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افزایش درگیری خشونت آمیز در اسرائیل 
درگیری های  سری  یک  شاهد  اسرائیل  اخیر  روز  چند  در 
مسلحانه و خونین بود که تعدادی از دو طرف مناقشه یعنی 
از فلسطینی ها به شهادت رسیدند و تعدادی هم از اسرائیلی ها 
کشته شدند. آغاز درگیری های مزبور از روز پنجشنبه ششم 
به  رییس سازمان سیا  برنز  ویلیام  ورود  روز  در  بهمن ۱۴۰۱ 
اسرائیل بود  در این روز نیروهای نظامی اسرائیل با تیراندازی ۱۱ 
نفر از شهروندان فلسطینی را در شهر جنین در کرانه باختری 
شهید کردند و جمعی را زخمی نمودند. متعاقب آن در روز 
بعد و در  روز جهانی یادبود هولوکاست ،  یک جوان ۲۱ ساله 
فلسطینی به نام  خیری علقم  از ساکنان اردوگاه  شعفاط  و 
بدون وابستگی به هیچ گروه فلسطینی  در کنیسه ای در شهرک 
بنی یعقوب در قدس اشغالی ۹ اسرائیلی را به قتل رساند و 
تعدادی را مجروح کرد . در پی آن ،  نوجوان ۱۳ ساله فلسطینی 
که پدر بزرگش در سال ۱۳۷۷ توسط اسرائیلی ها به شهادت 
رسید به دو نفر پدر و پسر اسرائیلی حمله  و آن دو را زخمی کرد 
و بعد خودش هم به شهادت رسید .  کابینه راست و افراطی 
و مذهبی اسرائیل که در روزهای اخیر با تظاهرات پرجمعیت 
و بی سابقه مخالفان داخلی مواجه است که به تعبیر  اسحاق 
هرتزوگ  رییس جمهور اسرائیل ، این رژیم را  در آستانه جنگ 
داخلی قرار داده که می تواند بر سرنوشت این رژیم تاثر منفی بر 
جای بگذارد از عکس العمل غیر منتظره فلسطینی ها به لرزه در 
آمد و برای بررسی اوضاع متشنج داخل اسرائیل  تشکیل جلسه 
استشهادی  عملیات  ادامه  تا جلوی  داد  امنیتی  و  اضطراری 
فلسطینی ها که به قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نوع 
خود در چند سال اخیر بی سابقه بوده را بگیرد اوضاع پیش 
آمده به قدری برای دولت رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است 
که  از یک سو ، یو اوگا النت  وزیر جنگ اسرائیل سفر خودش 
به آمریکا را لغو کرد و از دیگر سو ، نیروهای اسرائیلی با حمله 
به شهرک الطور ۱۵ جوان فلسطینی که در منزل خیری علقم با 

خانواده اش جشن افتخار  گرفته بودند را دستگیر کردند.

سرمقاله سیف الرضا شهابی 

چشم انداز  درباره  صهیونیستی  رژیم  رئیس 
اعتراض های خیابانی و تعمیق شکاف های داخلی این 
رژیم می گوید شرایط کنونی فلسطین اشغالی، شبیه 

بشکه باروتی است که در آستانه انفجار قرار دارد.
از  نفر  هزاران  شنبه  روز  مهر  گزارش  به 
در  اشغالی  سرزمین های  ساکن  صهیونیست های 
کابیه جدید رژیم  اعتراض به سیاست های اعالمیِ 
به  که  آمدند  تل آویو  خیابان های  به  صهیونیستی 
این  حاکم،  رژیم  ارشد  مقامات  و  ناظران  عقیده 
اعتراض ها نه صرفاً ابراز خشم نسبت به برنامه های 
که  رژیم  وزیر  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
بیان کننده مشکالت و معضالتی بنیادی تری ست که 
حتی موجودیت این رژیم را در معرض جدی قرار 

داده است.
نگرانی ها نسبت به ماهیِت رادیکال این اعتراض ها 
به گونه ای افزایش یافته که اسحاق هرتزوگ، رئیس 
این  تداوم  چشم انداز  درباره  صهیونیستی  رژیم 
اعتراض ها آشکارا به همه صهیونیست ها و جریان های 
شکاف های  گسترش  و  تعمیق  به  نسبت  سیاسی 
داخلی هشدار داد و جامعه صهیونیستی را به »بشکه 
باروتی« تشبیه کرد »که در آستانه انفجار قرار دارد.«

و  گفتگو  فقدان  به  نسبت  همچنین  هرتزوگ 
فروپاشی جامعه صهیونیستی از داخل هشدار داد 
و گفت: با چشمان خود شکاف داخلی را می بینم، 
شکافی که هر روز عمیقتر می شود، ما نباید از این 
واقعیت غافل شویم که در لحظات سرنوشت سازی به 
سر می بریم که بر همه ما تاثیر خواهد گذاشت. از 
اینکه بر لبه پرتگاهی قرار داریم که ممکن است همه 

ما را ببلعد، نگرانم.
ماجرا چیست؟

از آغاز برگشت نتانیاهو به مسند قدرت و تشکیل 
صهیونیستی،  رژیم  تاریخ  کابینه  راست گراترین 
و  اعتراضات  شاهد  اشغالی  فلسطین  شهرهای 

تظاهرات مداوم و پیوسته بوده است.
هزاران  شنبه  شامگاه  اخیر  هفته های  روال  طبق 
کابینه  سیاست های  با  مخالفت  در  صهیونیست 
ائتالفی به رهبری نتانیاهو در مرکز شهر تل آویو و 
کردند؛  تظاهرات  اشغالی  فلسطین  شهرهای  دیگر 
بنا بر اعالم رسانه های اسرائیل بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
در این تجمع اعتراضی شرکت کردند و علیه نتانیاهو 
و کابینه اش شعار سر دادند و خواستار انحالل آن 

شدند.
شدید  جدال  متنِ  در  مداوم  تظاهرات های  این 
رهبری  به  افراطی  راست های  حاکمِ  ائتالف  بین 
یائیر  نتانیاهو و جناح مخالفان به رهبری  بنیامین 
الپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار 
می شود؛ بنا بر گزارش ها اعتراض به طرح »اصالحات 
قضایی« کابینه نتانیاهو در کانون توجه معترضان قرار 
دارد و آن را ترفندی برای گریز نتانیاهو از پرونده های 
دیکتاتوری  برای  زمنیه  ایجاد  و  فسادش  بی شمار 
بیشتر او و راست های افراطی تفسیر می کنند. طرح 

یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم اعالم کردند.
آنگونه که مخالفان نتانیاهو می گویند هدف از طرح 
انتصاب  بر  اصالحات قضایی، کنترل کامل کابینه 

قضات از جمله قضات دادگاه عالی است و قدرت این 
دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می کند 
با  تنها  دوباره  قادر می سازد  را  )پارلمان(  کنست  و 
اکثریت ۶۱ رای، قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجدداً 
تصویب کند و این یعنی کابینه و راست گراهای حاکم 
دوران  در  داخلی  مناسبات  در  منازع  بال  قدرت  به 
حایوت،  ایستر  گفته  به  می شود.  تبدیل  نتانیاهو 
طرح  »این  صهیونیستی  رژیم  عالی  دادگاه  رئیس 

درهم شکستن دستگاه قضایی است«
از دیگر دالیل معترضان برای مخالفت با این طرح 
قانون  طرح،  این  اجرای  صورت  در  که  است  این 
نخست وزیر  و  وزیران  کنست،  اعضای  مصونیت 
به گونه ای تغییر می کند که آن ها با خطراتی نظیر 
بازجویی و محاکمه در دوره تصدی مناصب مواجه 
نشوند؛ این همان گذرگاهی است که نتانیاهو تالش 
می کند تا با ایجاد آن از احتمال محاکمه اش در دادگاه 
به جرم فساد جلوگیری کند، موضوعی که چند سال 

است گریبانگیر او شده است.
نتانیاهو و مادرتظاهرات ها

تظاهرات  به  توجهی  چندان  گویا  اما  نتانیاهو 
گسترده خیابانی مخالفان و استدالل آنها علیه او و 
کابینه افراطی اش ندارد و معترضان را متهم می کند 
و  می گیرند  نادیده  را  رأی دهندگان«  »خواست  که 
بخشی  اعالم شده  قضایی  تغییرات  که  دارد  اصرار 
از خواسته رأی دهندگان و هواداران او در انتخابات 

پارلمانی اخیر در آبان ماه است.
پیش  ماه  »دو  گفته  مخالفانش  به  خطاب  وی 
تظاهرات ها؛  همه  مادر  بود،  عظیمی  تظاهرات 
میلیون ها انسان به خیابان ها آمدند تا در انتخابات 
شرکت کنند. یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن 

رأی دادند، تغییرات در سیستم قضایی بود.
اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم که گویا چندان با 
ضرب آهنگ این تغییرات هم سویی ندارد، اصالحات 
و  می کند  توصیف  »دراماتیک«  را  نتانیاهو  قضایی 
و  بی درنگ  این اصالحات  که  دارد »زمانی  اعتقاد 
بدون گفتگو میان اعضای جامعه و نمایندگان دیگر 
قوا مطرح شود، با مخالفت و نگرانی شدید مواجه 

می شود.«

بهره سخن
بسیاری از رسانه ها و ناظران مسائل رژیم صهیونیستی 
با اشاره به ترکیب جمعیتی و گستردگی معترضان-که 
بیشتر نمایندگان گروه های مختلف را شامل می شود- 
تأکید می کنند که این نوع اعتراض ها در تاریخ این رژیم 
چه در سطح کمیت و چه در سطح کیفیت بی سابقه 
این اعتراض ها را بیشتر در معرض دید  است. آنچه 
ناظران برجسته می کند این است که مقامات پیشین 
که اکنون به مخالفان سرسخت کابینه راست گراهای 
افراطی تبدیل شده اند آشکارا صهیونست ها را به حضور 
تشویق  ائتالفش  و  نتانیاهو  و پس زدن  خیابان ها  در 
می کنند و از طرف دیگر ائتالف حاکم نیز تاکنون نشان 
داده که در اجرای »اصالحات قضایی« مدنظر خود که 
مخالفان آن را »کودتای قضایی« می نامند، همچنان 
پافشاری می کند و قرار نیست که به این راحتی کوتاه 
بیاید و احتماالً زورآزمایی و کشاکشِ این دو اردوگاه در 
هفته های و ماه های آینده همچنان ادامه دار باشد و 

حتی وارد فضاای رادیکال تر و تهاجمی تر شود.
مخالفان نتانیاهو در اثبات ثابت قدمی خود در ادامه 
اعتراض ها استدالل می کنند که سیاست های نتانیاهو 
او، خطری  کابینه  افراطی در  و حضور راست گراهای 
جدی و »وجودی« برای رژیم صهیونیستی و جامعه 
صهیونیست هاست و اگر در برابر راست های افراطی 
مقاومت نکنند، رژیم صهیونیستی هر چه بیشتر به 
سمت فروپاشی و اضمحالل درونی سوق داده می شود.

و  ماهیت  درباره  که  باشد  زود  احتماالً  هرچند 
دیگر  و  تل آویو  در  روزها  این  ناآرامی های  چشم انداز 
کرد،  صادر  قطعی  نظر  اشغالی  فلسطین  شهرهای 
این رژیم و ترکیب  اما توجه به هشدار جدی رئیس 
این  نشان دهنده  اعتراض ها،  گستردگی  و  جمعیتی 
است که این ناآرمی های مداوم که از هفته های پیش 
یا  و  نتانیاهو و  بنیامین  به  اعتراضی  آغاز شده صرفاً 
یادآوری اعتراض های همیشگی به پرونده های فساد او 
و اطرافیانش و یا رویکردهای سیاسی برخی از اعضای 
کابینه و هم فکرانش نیست، و بیشتر بیانگر و تجمیع 
اعتراض به مشکالت و گرفتاریهای بنیادی تر و ساختاری 
این رژیم است که در صورت ادامه داربودن، شکاف های 

درونی این رژیم عمیق تر خواهد شد.

زورآزمایِی شورش ها و »مادر تظاهرات «

ود؟ اسرائیل به کدام سو می ر

حمله ناکام شبانه

شرح در صفحه  2

» ابتکار« جزئیات حمله به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع را بررسی می کند

ساعت ۲۳:۳۰ شب شنبه )۸ بهمن( سه فروند ریزپرنده از نوع کوادکوپتر به قصد انجام حمله بر فراز یکی از 
مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان اصفهان به پرواز درآمدند که نهایتا با 
واکنش به موقع سامانه های پدافندی مستقر در مجموعه این حمله ناموفق و بدون تلفات جانی بود و تنها آسیب 

جزئی به سقف یکی از کارگاه ها وارد شد.
در این حمله از سه فروند ریزپرنده از نوع کوادکوپتر پیشرفته مجهز به بمبلت استفاده شده است و عوامل 
حفاظت پیرامونی مجموعه پس از شنیدن صدای کوادکوپترها با تجهیزات در اختیار از جمله سالح و سامانه های 

جنگ الکترونیک اقدام به مقابله با این پرنده ها می کنند که موفق به ساقط کردن یک فروند از آنها می شوند.
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ح اصالح  کلیات طر
قانون انتخابات مجلس 

تصویب شد

در جلسه علنی مجلس
صورت گرفت

 صفحه  9

و  مسیر خودر
 به سوی

شهر هرت

آشفتگی در بازار عرضه خودرو، تولیدکننده و 
خریدار را سردرگم کرده است
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 سند
وطی  مشر
دلواپسان

بنا به ادعای معاون رئیس دولت سند ۲۰۳۰ با تحفظ 
در حال اجراست
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