
22
1

يل
سراي

ار ا
ت ب

صيب
ی م

زها
رو

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

روزهای مصیبت بار اسراییل 
»تحليلی از داليل و پيامدهای جنگ هشت روزه عليه مقاومت در غزه«1

1 عليرضا سلطانشاهی 
مقدمه 

بيست  و هفتم نوامبر سال 2007 مطابق با ششم آذرماه1385 متفاوت ترين كنفرانس 
مربوط به خاورميانه در آناپوليس امريكا ش��كل گرفت. اگر در ساير اجاس های مشابه، 
غرب به دنبال نزديك كردن مواضع صهيونيست ها با اعراب و بالعكس بود، در اين نشست 
جرج بوش در پی شناس��ايی و علنی كردن موانع موجود در مسير تحقق سازش ميان 

اعراب و رژيم صهيونيستی برآمده بود. 
در اين جمع همه كشورهای غربی، عربی و رژيم صهيونيستی گرد هم آمدند تا جبهه 
مقاومت را به عنوان مهمترين مانع در مسير س��ازش معرفی نمايند. در واقع جمهوری 
اس��امی ايران، س��وريه، حزب اهلل لبنان و حم��اس از عناصر اين جبه��ه، هدف پيكان 

1. عنوان مقاله برگرفته از كتاب ژان كلودگيلبو كه در برگيرن��ده گزارش های تحقيقی روزنامه لوموند از جنگ 
1973 موسوم به رمضان يا يوم كيپور است كه رژيم صهيونيستی در ابتدای جنگ متحمل شكستی خفت بار پس 

از فرو پاشيدن ديوار »بارلو« شد. 
- منابع مورد استفاده در اين مقاله سايت ها، نشريات و گزارش های رسانه ای از جنگ هشت روزه است. انشاءاهلل 

در آينده اين اثر با نگارش كتب و منابع محكم، تقويت خواهد شد. 
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كنفرانس بين المللی آناپولي��س قرار گرفتند و 
حتی حضور نماينده ای از سوريه كه به مصلحت 
اعزام ش��ده بود نيز مانع از ذكر سوريه به عنوان 

عنصری از اين جبهه نشد. 
از آن زمان به بعد تاكنون در روند سازش هيچ  
گام مؤثری برداشته نش��ده است و توان غرب و 
اعراب و رژيم صهيونيس��تی صرف مهار، تحريم 
و جنگ عليه جبهه مقاومت در س��طح جهانی 

شده است. 
سياست مهار دوگانه1 عليه ايران كه در دوره كلينتون توسط مارتين  اينديك يهودی2 
تدوين و به مورد اجرا گذاشته شده بود، جای خود را به سياست تهديد و عمليات روانی 
برای جنگ همه جانبه به بهانه تهديد هس��ته ای ايران داد؛ ضمن آنكه انتخابات س��ال 
1388 نيز زمينه بسيار خوبی را فراهم كرد كه با بهره گيری از فضای داخلی، ضربه ای به 

مشروعيت نظام از حيث مردمی نبودن وارد نمايد كه البته به جايی نرسيد. 
تابستان 1387 شديدترين حمله به حزب اهلل لبنان كه با پيش دستی اين جنبش در به 
اسير گرفتن اشغالگران در جنوب لبنان شكل گرفت، يكی از سهمگين ترين تهاجمات 
ضد بشری عليه يك گروه كوچك از مقاومت در منطقه شكل گرفت كه دچار يك يأس 

زودرس در هماوردی با يك گروه شيعی و مردمی گرديد. 
جنگ 22روزه عليه غزه، بيش از 2 سال محاصره و آزار مردم مسلمان غزه از اقدام های 
بعدی جبهه صهيونيس��تی عليه خط مقاومت بود كه با شكس��تی خفت بار، كارنامه ای 
سراس��ر از نمره های نااميدكننده برای حاميان صهيونيسم در پی داشت و گزارش ضد 
حقوق بشری جنگ ريچارد گلدستون يكی از فضاحت های آن بود كه از زمين خودی به 

دروازه های پوسيده اسراييل شليك گرديد. 
شعله ور شدن قيام مردمی عليه س��ردمداران وابس��ته منطقه عربی در قالب بيداری 
اسامی، فرصتی پديد آورد تا نظام ضد صهيونيستی سوريه هدف ناجوانمردانه ترين اقدام 
اعراب، غرب و رژيم صهيونيستی قرار گيرد. ولی با گذشت زمان و مقاومت اين كشور در 
برابر تمام ترفندهای مدرن و متحجر، هنوز صدای مقاومت عليه اشغالگری از اين كشور 

1. Dual containment Policy 
2. Martin indyk 

در این جمع همه كشورهای غربی، 
عربی و رژیم صهیونیستی گرد هم 
آمدند تا جبهه مقاومت را به عنوان 
مهمترین مانع در مسیر سازش 
معرفی نمایند. در واقع جمهوری 
اسالمی ایران، سوریه، حزب اهلل 
لبنان و حماس از عناصر این جبهه، 
هدف پیکان كنفرانس بین المللی 

آناپولیس قرار گرفتند 
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به گوش می رسد و نشان می دهد كه هنوز هيچ يك از پايه های مقاومت در تهران، دمشق، 
غزه و لبنان به رغم دريافت ضربه های سنگين متزلزل نشده است. 

نشانه های يک تغيير راهبردی 
1. جنگ روانی عليه ايران 

سيد حسن نصراهلل در گفت وگو با شبكه الميادين در خصوص ضرورت حمله امريكا و 
رژيم صهيونيستی به ايران می گويد: 

بنده معتقدم- فقط اعتقاد بنده هم نيس��ت. روشن است- در اين باره 
بحث گسترده و اختاف شديدی ميان اسراييليان وجود دارد. به نظرم 
نتانياهو و باراك واقعاً اصرار و قصد انجام اين نبرد را دارند )منظور حمله 
به ايران است.( نگاه آنها اين اس��ت كه نمی شود همه چيز را همين طور 
به حال خود گذاشت؛ مس��ئله هم، مسئله فعاليت هس��ته ای نيست... 
مشكل ايران فعاليت هسته ای نيست؛ آنها می دانند ايران فعاليت نظامی 
هسته ای ندارد. ولی همين ايران از 32 سال پيش هيچ تغيير و تبديلی 
در موضع رفتار و ادبياتش درباره فلس��طين نداش��ته است. فلسطين، 
فلسطين از نهر تا بحر است. فلسطين متعلق به فلسطينيان است. قدس 
بايد به دامن امت بازگردانده شود. اسراييل غده سرطانی است و بايد از 
صحنه روزگار محو شود؛ و هنوز داريم همين ادبيات را می شنويم آن هم 
نه در راهپيمايی روز ]جهانی[ ق��دس و در خيابان های تهران. كجا؟ در 
نشست عدم تعهد؛ جايی كه توقع می رود سران ايران كمی ديپلماتيك تر 
رفتار كنند و به قول معروف فيتيله را پايين بكشند و به دنبال حوزه های 

مشترك باشند ولی در زمينه فلسطين اين اتفاق نمی افتد.1
سيد حسن نصراهلل با اش��راف و احاطه خود به محيط جاری در منطقه ضرورت حمله 
به ايران را در قاموس رفتاری غرب و صهيونيس��م به خوبی احساس می كند؛ به گونه ای 
كه سران رژيم صهيونيستی به صورت مكرر بر اجرای اين تصميم تأكيد و اصرار داشته و 
در بسياری از موارد همراهی امريكا و اروپا را هم به خود جلب كرده اند. ولی اين راهبرد 
ضروری از منظر آنها تاكنون اجرا نش��ده است و دليل اجرايی نش��دن آن نيز مخالفت 
صوری امريكا يا مخالفت برخی چهره های به ظاهر نرم تر غرب نيس��ت؛ در واقع تحليل 

1. نسيم قدس، ش26 و 27، مهر و آبان 1391، ص24. 
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صهيونيس��ت ها از نتيجه حمله به ايران شكست 
مطلق است. كما اينكه در اجرای هيچ اقدامی عليه 
ايران از ابتدای انقاب تاكن��ون درنگ نكرده اند. 
سيد حسن نصراهلل تباين ضرورت جنگ و شكست 
حتمی را منتهی به تصميمی جديد در قالب يك 
ماجراجويی در منطقه برای به آشوب كشاندن آن 

می داند.1
از س��وی ديگر معاون وزير خارجه رژيم صهيونيس��تی با اذعان به عدم انتخاب گزينه 
نظامی در برابر ايران تحريم های اعمال شده عليه ايران را تأثيرگذار دانسته و نسبت به 
ادامه آن تأكيد می كند. اين مواضع در حالی مطرح می شود كه نتانياهو نسبت به ادامه 
آن تأكيد می كند.2 اين مواضع در حالی مطرح می شود كه نتانياهو و باراك نيز بر شكست 
طرح گزينه نظامی به دليل مخالفت های داخلی از سوی سران امنيتی و نظامی تصريح 
كرده و ش��بكه دو تلويزيون رژيم صهيونيس��تی نيز طی يك برنامه مفصل اين راهبرد 
جديد را تشريح می نمايد. اين شبكه در گزارشی با اعام اين مطلب می افزايد نتانياهو و 
باراك دو سال پيش در نظر داش��ته اند طرح حمله به ايران را عملی كنند كه با مخالفت 
گابی اشكنازی رئيس ستاد مش��ترك ارتش و منيرداگان رئيس موساد از تصميم خود 
صرف نظر كرده اند... گابی اشكنازی رئيس س��تاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستی در 
پاسخ به خواسته نتانياهو اعتراف كرد كه ارتش اسراييل برای اين اقدام آمادگی ندارد و 

توان نظامی اجرايی كردن اين تصميم را نيز در خود نمی بيند.3
اين تغيير راهبردی با همراهی امريكا و اروپا نيز همراه می شود و ژست گزينه های ديگر 
را كه همواره در قالب مذاكره روی ميز است را به رخ می كشد و اساساً بر اين مبنا تحليل 
و تصريح نمی شود كه عدم توان مقابله با ايران و پيشرفت های نظامی، دفاعی و موشكی 
ايران و حزب اهلل است كه چنين عقب نشينی آش��كاری را موجب شده است؛ پيشرفتی 
كه با پرواز »پهباد ايوب« از س��وی جنبش حزب اهلل بر فراز تأسيسات نظامی، امنيتی و 
نزديكی به سايت های هس��ته ای رژيم صهيونيس��تی، همه را حيران كرد و حتی گنبد 

آهنين هم نتوانست مانع از پرواز آن يا حداقل اطاع از پرواز آن شود.4

1. همان. 
2. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/23. 

3. همان، 1391/8/15. 
4. نسيم قدس، همان، ص8-9. 

قطر با تضعیف عقبه مقاومت در 
سوریه از یك سو با تركیه همراهی 
ویژه ای داشته است و از سوی 
دیگر با مهار دفتر سیاسی حماس 
در قطر این جنبش اسالمی را در 
مسیر اهداف منطقه ای خود به 

بازی گرفته است
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هش��ام جابر ژنرال بازنشس��ته لبنانی پس از پرواز 
موفقيت آميز پهباد حزب اهلل بر فراز آسمان فلسطين 
اش��غالی اذعان می كند كه حزب اهلل با اين اقدام اين 
پيام را به رژيم صهيونيستی داده است كه ديگر هيچ 
مصونيتی ن��دارد.1 در واقع وقتی اي��ن رژيم با تمام 

ادعای خود در عرصه اطاعاتی و امنيتی توان دفاع هوايی در برابر يك پهباد را در حوزه 
نفوذ خود ندارد چگونه توان مقابله با قدرت ايران را در منطقه دارد. رژيم صهيونيستی 
بس��يار پيش از اين دريافته بود كه قدرت بامنازع آن در چند دهه پيش در منطقه هم 
اكنون با ظهور قدرت جمهوری اسامی ايران و حزب اهلل و عناصر جبهه مقاومت از سطح 
منطقه ای به طرز فضاحت باری به سطح سرزمينی يا حتی كمتر از آن نيز سقوط كرده و 
گنبد آهنينی كه تنها در سال 2011 با حمايت كنگره امريكا 205 ميليون دالر اضافی، 
صرف آن شد2 نيز نمی تواند در برابر موشك های نه چندان استراتژيك جنبش حماس 

در غزه مقاومت كند.
2. محور قطری 

روزنام��ه المنار به نق��ل از مناب��ع اطاعاتی مورد وثوق خود خبر از س��فر 5 س��اعته 
نخست وزير قطر به اسراييل چند س��اعت قبل از سفر رس��می امير قطر به غزه در دوم 
آبان ماه 1391 می دهد.3 سفر ش��يخ حمدبن جاسم ش��روعی بر يك تحرك خطرناك 
جزيره نشين كوچك قطر اس��ت كه به نمايندگی از يك سياس��ت جايگزين در منطقه 
و صحنه فلس��طين در حال پيگيری اس��ت؛ بر طبق آنچه از اين س��فر برخی از ناظران 

دريافته اند، می توان نتايج ذيل را بيان داشت: 
الف. دوحه تاش می كن��د تا تمام ابزارها و وس��ايل مورد نياز دول��ت حماس را برای 

حمايت از جايگاه اين گروه و ايجاد دولتی مستقل در نوار غزه تهيه كند. 
ب. قطر عاقه مند اس��ت كه س��اف منحل ش��ود و اين به معن��ای پذيرفتن انحال 

خودگردان در كرانه باختری است. 
اگرچه دولت خودگردان نيز مس��تحق يك چنين خيانتی از س��وی هم پيمانان خود 
در منطقه است و به درستی چهره و ماهيت سازش��كارانه خود را به نمايش گذاشته كه 

1. همان. 
2. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/17

3. همان، 1391/8/8. 

تحرک قطر در سطح منطقه ای 
در چهارچوب برنامه تعامل با 
اخوان المسلمین كه از سوی 
امریکا پیگیری می شود، قابل 

ارزیابی است 
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نمونه اخير آن چشم پوش��ی از حق مسلم بازگشت 
آوارگان در روند مذاكرات سازش بود؛1 ولی اقدام ها 
و تحركات جبرانی از جمله تاش برای به رسميت 
شناخته ش��دن يك عضو ناظر در سازمان ملل2 نيز 
نتوانس��ت مانعی بر سر تصميم سازش��كاران برای 
بستن پرونده خوش خدمتی آن در قبال مانورهای 
مردم فريبانه آن باشد. هم اكنون عباس در كرانه تنها 
اميدوار است كه با دميدن بر پيكر بی جان طرح آشتی ملی و نزديك شدن به حماس با 

اربابان خود معامله كند؛ رويه پوسيده ای كه ديگر كارايی الزم را نخواهد داشت.3
ج. قطر آماده پشتيبانی از طرح های اسراييلی برای تصاحب بخش هايی از كرانه باختری 

پس از انحال خودگردان است.4
در واقع شيخ نشين قطر با ترسيم اين نقشه و تهديدات ناشی از بيداری اسامی كه خود 
و همنوعانش را در منطقه در معرض خطر قرار داده است بازی خطرناكی را آغاز كرد كه 
هم در افتادن با ساف به عنوان قديمی ترين تشكيات فلسطينی و هم كشيدن حماس به 
جرگه سازشكاران و خائنين به آرمان قدس است. در اين مسير همراهی بحرين با توجه 
به اوضاع داخلی آن نيز قابل تأمل است؛ آنچنان كه برخی اخبار از برنامه سفر شيخ عيسی 

به غزه از طريق مصر داللت دارد.5
تحرك قطر در س��طح منطقه ای در چهارچوب برنامه تعامل با اخوان المس��لمين كه 
از س��وی امريكا پيگيری می ش��ود، قابل ارزيابی اس��ت و اين در زمانی است كه دولت 
خودگردان رژيم صهيونيس��تی را در وصول به يك سازش به نمايندگی از فلسطينی ها 
نااميد كرده و هم اكنون اين حماس با عقبه اخوان المس��لمين است كه در يك معامله 
سياس��ی و با همكاری دول مرتجع عرب، بايد صحنه گردان موضوع فلسطين در سطح 
ملی هم باشد؛ در همين راس��تا كنار رفتن خالد مشعل از رياست دفتر سياسی حماس 
برای آمادگی جهت حضور در قد و قامت يك شخصيت ملی فلسطينی با عقبه مقاومت 
در ساختار ساف، يك گمانه زنی بر قوت در فضای سياسی منطقه و تحوالت جاری است.

1. همان، 1391/8/21. 
2. سايت خبری خبرآناين، 1391/9/10. 

3. بولتن فلسطين، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، علمی ندا، ش36، 1391/8/10، ص10-11. 
4. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/8. 

5. همان. 

گلدامایر نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی نیز پس از 
شکست اعراب در جنگ 1967 
با این رژیم گفت كه بر هم زدن 
اوضاع سودان و عراق نیازمند 
بهره برداری از اختالف نژادی 

در این دو كشور است
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س��فر يك روزه امير قطر به نوار غزه در ابتدای آبان ماه 
1391 به همراه يك هيئت 62 نفره نكاتی را به ش��رح 

ذيل برای تقويت گمانه زنی های فوق در پی دارد: 
1. به رغم مخالفت ظاهری رژيم صهيونيس��تی با اين 

سفر، آنها در جريان كامل و رسمی سفر بودند.
2. فتح ب��ه طور رس��می از ش��ركت در اين مراس��م 
عذرخواهی كرد؛ در حالی ك��ه مخالفت جنبش فتح با 

سفر هر مسئول عرب به غزه را اعام كرده بود.
3. محم��د مرس��ی رئيس جمه��ور مصر از اين س��فر 
اس��تقبال كرده و يك مقام مصری را با امير قطر در اين 

سفر همراه كرده بود. 
4. مقامات حماس از جمله هنيه و موسی ابومرزوق از 
اين سفر استقبال كرده و هنيه به همسر امير قطر نشان 
وفا و به خودش دكترای افتخاری دانشگاه اسامی غزه 

را اعطا كرد.1
به رغم تشريفات معمول هر سفر به ويژه سفر يك مقام بلندپايه از كشورهای عرب به 
غزه با وجود تحريم ها و مخالفت های موجود، قطر اقدام به يك مانور سياسی و حمايتی از 
حماس با كمك های ذيل را به نمايش گذاشت كه در نوع خود با توجه به شرايط منطقه 

قابل تأمل است. از جمله: 
- زدن كلنگ احداث شهر مسكونی شيخ حمد در خان يونس و افزايش كمك آن؛ 

- افزايش بودجه بازسازی غزه از 254 ميليون دالر به 400 ميليون دالر؛ 
- افزايش بودجه احداث بيمارستان از 2/2 به 15 ميليون دالر؛ 

- تأمين بودجه مركز توليد دست و پای مصنوعی و احداث مسكن برای آزادگان.2 
كارگردانی بازی جاری در منطقه از سوی قطر ناظر به اجرای طرح های موازی در مصر، 
سودان، سوريه، تركيه و جناح انقابی و س��ازش ناپذير در بدنه حماس نيز می باشد؛ به 
طوری كه عده ای گفت وگوی خصوصی و طوالنی امير قطر با محمود الزهار3 در س��فر 

يك روزه به غزه را تأمل برانگيز دانسته اند. 

1. بولتن فلسطين، همان، ص10-11. 
2. همان. 
3. همان. 

صرف نظر از ضربه جدی 
به وجهه صهیونیست ها در 
عرصه بین المللی و خفت 
ناشی از پذیرش شروط 
آتش بس به نقل از عاموس 
یادلین  رئیس سابق امان، 
بیش از 500 میلیون دالر 
به صورت مستقیم به رژیم 
صهیونیستی خسارت وارد 
شد و این سوای خسارات 
ناشی از كاهش گردشگری، 
سهام و بورس و ریسك 
سرمایه گذاری و مهاجرت 

یهودیان است
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قطر با تضعيف عقبه مقاومت در سوريه از يك سو با تركيه همراهی ويژه ای داشته است و 
از سوی ديگر با مهار دفتر سياسی حماس در قطر اين جنبش اسامی را در مسير اهداف 

منطقه ای خود به بازی گرفته است. 
تعامل با راهبرد اخوان در مصر نيز پس از محرز شدن عدم مخالفت جدی دولتمردان 
اخوان با كمپ ديويد قوت بيشتری گرفته است؛ به ويژه در زمانی كه پايبندی به معاهده 
كمپ ديويد، ادامه همكاری با اسراييل و اعزام سفير همراه با تبريكات فائقه،1 شفافيت 

اين راهبرد را بر همگان عيان كرد. 

1. متن نامه محمد مرسی به رئيس رژيم صهيونيستی: 
»از محمد مرسی رئيس جمهوری عربی مصر به جناب آقای شيمون پرز رئيس دولت اسراييل 

عزيزم و دوست بزرگوارم 
نظر به عاقه شديدم برای نشان دادن روابط دوستانه كه خوشبختانه دولت های ما را به يكديگر پيوند داده است، 

آقای »عاطف محمد سالم سيد االهل« را به عنوان سفير از سوی خود به حضرتعالی معرفی می كنم.
با توجه به اخاص و همت مالی و توانمندی وی در پست های جهانی كه داش��ته است، اميد زيادی را در من به 
وجود آورده است كه در مأموريت محوله )سفير جديد در رژيم صهيونيس��تی( موفق باشد و اميدوارم مورد لطف 

جنابعالی و حمايت های شما قرار گيرد و مقبول و مورد اعتماد شما باشد. 
به ويژه اينكه افتخار دارم كه برای حضرتعالی س��عادت و خوشبختی و برای كشور ش��ما )رژيم اشغالگر( رفاه و 

شكوفايی و آسايش آرزو كنم. 
دوست وفادار شما محمد مرسی

كاخ رياست جمهوری مصر 
قاهره 29شعبان1433 برابر 19جوالی2012 ميادی«، )جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/7/30( 
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متن نامه محمد مرسي به رئيس رژيم صهيونيستي 
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هم  اكنون با اين مانور سياس��ی از سوی قطر يك ضربه اساس��ی به توان مقاومت الزم 
است تا اين جبهه بيش از پيش به جريان سازش و همراهی با غرب نزديك تر شود و اين 

همزمان با افزايش فشار همه جانبه به سوريه برای به زانو درآوردن آن است. 

ماجراجويی نافرجام 
1. حمله به سودان 

دقيقاً همزمان با س��فر امير قطر به غزه، 4 فروند جنگنده رژيم صهيونيستی مجتمع 
نظامی يرموك در جنوب خارطوم را بمباران كردند1 كه در جريان آن 4 نفر كشته شد و 
35 خانه مسكونی آسيب جدی ديد.2 اين ماجراجويی رژيم صهيونيستی در آفريقا و به 
ويژه سودان و اطراف آن ناظر بر اجرای راهبرد اين رژيم در چند سطح به شرح ذيل است. 
الف. بزرگترين كشور آفريقايی با حاكميت عرب، مس��لمان، منابع عظيم نفت، خاك 
حاصلخيز، آب فراوان، نزديكی به دريای سرخ و شاخ آفريقا از مهمترين ظرفيت های ضد 
صهيونيستی است كه رژيم صهيونيستی در طول حيات خود از آن غافل نبوده و از اين 
قسمت احساس نگرانی كرده است. آوی ديختر وزير امنيت وقت رژيم صهيونيستی در 
سخنرانی خود در آكادمی پژوهش های امنيت ملی اين رژيم گفته است كه: استراتژی 
ثابت تل آويو در قبال س��ودان مبتنی بر ممانعت از تبديل آن به يك كشور مهم منطقه 
است.3 گلداماير نخست وزير سابق رژيم صهيونيستی نيز پس از شكست اعراب در جنگ 
1967 با اين رژيم گفت كه بر هم زدن اوضاع س��ودان و عراق نيازمن��د بهره برداری از 
اختاف نژادی در اين دو كشور است. به عبارت بهتر، نابودی وحدت داخلی در سودان 
و عراق به معنای تضعيف پش��ت جبهه اعراب در هرگونه جنگ با رژيم صهيونيس��تی 
است؛4 به همين دليل جدايی جنوب سودان از ش��مال آن را بايد يك طرح امريكايی- 
صهيونيستی و به منظور تجزيه كشورهای عربی به جای جنگ متعارف با آن دانست.5 

عاوه بر ايجاد اختاف و تجزيه اين كش��ور كه چندی پيش اتفاق افتاد، منابع عظيم 
انرژی اعم از نفت و آب نيز جزء مطامع دوردست اين رژيم در سودان بوده است؛ به طوری 
كه به محض تحقق تجزيه سودان جنوبی، برنامه های از پيش تهيه شده با سفر وزير نفت 

1. بولتن فلسطين، همان، ص8. 
2. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/7. 

3. ندای قدس، س14، ش113، 1391/9/1، ص23. 
4. همان. 
5. همان. 
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اين كشور به تل آويو برای فروش نفت و اكتشاف منابع 
نفتی و گازی به عنوان دارنده چهار درصد از منابع جهانی 

نفت1 به مورد اجرا گذاشته می شود. 
ب. نزديكی به جبهه مقاومت مهمترين دغدغه سران 
رژيم صهيونيستی در قبال سودان پس از بحران سوريه 
است. از همين رو از طرق مختلف تمام شئونات سياسی، 
امنيتی اين كش��ور بس��يار پيش تر از اين زي��ر ذره بين 

سيستم امنيتی و اطاعاتی و نظامی رژيم صهيونيس��تی بوده است. نمونه جالب از اين 
اقدام همه جانبه در كنار ساير روش های جمع آوری اطاعات به دام انداخته شدن يك 
كركس مجهز به سيستم GPS و ارسال تصاوير در سودان است كه به اعتراف مقامات 
صهيونيستی يك نمونه از 100 كركسی است كه به همين منظور در اين سيستم به كار 

گرفته شده و نمونه ای از آن هم در عربستان به دام افتاده است.2 
مقامات امنيتی رژيم صهيونيس��تی در اظهارات و ارزيابی های خود مدعی هستند كه 
اهداف مورد حمله در يرموك، كارگاه توليدكننده هواپيمای بدون خلبان يا پهباد بوده 
است.3 برخی منابع از تكرار اين حمله در ماه گذشته، از حمله به يرموك نيز خبر داده اند 
و اينكه اين حمات س��ابقه داشته و كاروان ارسال تس��ليحات به غزه را هدف قرار داده 
است.4 آنها به نقل از منابع ديپلماتيك اين احتمال را مطرح كرده اند كه توافقی از سوی 
سودان با جمهوری اس��امی ايران صورت گرفته تا در سودان ابزارآالت جنگی ساخته 
شود.5 همچنين برای تقويت اين گمانه زنی های رسانه ای به نقل از ساندی تايمز، اين خبر 
نيز منعكس می شود كه رژيم صهيونيس��تی پس از ترور محمود المبحوح در امارات به 
فكر حمله به سودان بوده است؛ زيرا در كيف وی نسخه ای از قرارداد نظامی ميان ايران و 
سودان كشف شد كه بر اساس آن ايران حق كامل توليد ساح در خاك آن كشور را دارد.6 
رون بن يش��ای تحليل گر رژيم صهيونيس��تی در روزنامه يديعوت آحرونوت نيز مدعی 
شد كه يك محموله از تسليحات ساخت ايران و نه كارخانه را رژيم صهيونيستی هدف 

1. كيهان، 1391/11/4. 
2. همان، 1391/9/23. 

3. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/7.  
4. همان. 
5. همان. 

6. بولتن فلسطين، همان. 

جدایی جنوب سودان از 
شمال آن را باید یك طرح 
امریکایی- صهیونیستی و 
به منظور تجزیه كشورهای 
جنگ  جای  به  عربی 

متعارف با آن دانست



232
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

قرار داده است.1 و البته تمام اين گمانه زنی ها با پهلو 
گرفتن دو كشتی جنگی ايران در بندر پورت سودان 
در س��احل دريای س��رخ تنها چند روز پ��س از اين 
حمله هوايی قوت گرفت و حال آنكه سوخت گيری 
و بارگيری كاال و مواد لجستيك مدنظر بوده است.2 

در پ��ی اي��ن حمله محمدحس��ن االمي��ن رئيس 
كميس��يون روابط خارج��ی پارلمان س��ودان آن را 
نقض همه منش��ورهای بين المللی دانس��ت3 و وزير 
دادگستری سودان نيز از اقدام كشورش برای مقابله 
با تجاوز اخير رژيم صهيونيس��تی از ط��رق قانونی و 

ديپلماتيك خبر داد.4 
جنبش حماس نيز با انتشار بيانيه ای ضمن محكوم كردن تجاوز رژيم صهيونيستی به 
مجتمع ضايع نظامی يرموك سودان بر همبستگی كامل خود با اين كشور تأكيد كرده 

آن را شديداً محكوم كرد.5 
ضمن آنكه خالد مشعل نيز در گفت وگوی تلفنی با عمر البش��ير، حمله نظامی رژيم 
صهيونيستی را محكوم كرده و با ابراز همبستگی كامل با رهبر و ملت سودان، از مواضع 

رئيس جمهور و ملت سودان در حمايت از فلسطينيان تمجيد كرد.6 
اندكی پس از اين حمله و محكوميت منطقه ای و بين المللی از سوی كشورهای حامی 
مقاومت، بئرالسبع هدف حمات موشكی مقاومت از سوی غزه قرار می گيرد7 كه عده ای 

آن را حمله به راكتور ديمونا ارزيابی می كنند. 
2. ترور احمد الجعبری 

در روز 14نوامبر مطابق ب��ا 24آبان م��اه1391 و چند روز پس از حمله موش��كی به 
مهمترين تأسيس��ات اتمی رژيم صهيونيس��تی در بئر الس��بع و يا دقيقاً ديمونا، احمد 

1. همان. 
2. سايت عصر ايران، به نقل از خبرگزاری رسمی سودان، 2012/12/28. 

 .1391/8/14 ،)Menanews.ir( 3. سايت خاورميانه
4. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/7.

5. بولتن فلسطين، همان. 
6. همان. 

7. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/10. 

وجهه رژیم صهیونیستی از 
زاویه ای دیگر نیز مخدوش تر 
شد. سازمان حقوق بشر در 
گزارشی با اشاره به حمالت 
وحشیانه هشت روزه رژیم 
صهیونیستی به غزه تصریح 
كرد كه رژیم اشغالگر اسراییل 
قوانین  حمالت  این  در 
بین المللی جنگ را زیر پا 

گذارده است
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الجعبری معاون فرمان��ده كل گردان های عزالدين 
قس��ام1 در حالی كه چند روز بعد از بازگشت از سفر 
حج در غزه به سر می برد، هدف يك فروند هواپيمای 
جنگی رژيم صهيونيستی قرار گرفت و در خودروی 
خود به شهادت رس��يد. در واقع رژيم صهيونيستی 
با ترور اين فرد برجس��ته از ش��اخه نظامی حماس، 
ش��اه كليد موفقيت حماس در اسارت گيلعاد شاليط 
و مبادله آن با 1100 فلس��طينی2 اس��ير را از ميان 
برداشت؛ ضمن آنكه پيام مستقيمی به حماس برای 

دست برداشتن از مقاومت و ضرورت حضور جدی در برنامه های سازش ارسال كرد. به 
ويژه در زمانی كه شايعه همدستی امير قطر در اين عمليات به نحو گسترده ای در رسانه ها 
منعكس شد. در اين گزارش ها عنوان شده است كه خودروها، ساعت ها و خودكارهای 
اهدايی امير قطر همگی مجهز به تجهيزات ارتباطی ماهواره ای بوده است كه در خال 
شناسايی مكان ها و ش��خصيت های اصلی جنبش حماس در سفر امير قطر، به مقامات 
حماس اهدا شده و احمد الجعبری نيز در يكی از همين خودروهای اهدايی به شهادت 

رسيده است.3
3. حمله به غزه 

ترور احمد الجعبری به يك معنا اعان جنگ رژيم صهيونيس��تی به جنبش مقاومت 
حماس بود چراكه بازتاب حمله موشكی حماس به اراضی 48 را در پی داشت و طبيعتاً 

ادامه تجاوزگری رژيم صهيونيستی با چراغ سبز امريكا4 در قالب يك طرح منطقه ای. 
جنگی كه در روز چهارشنبه 24آبان ماه با حمله همه جانبه از سوی رژيم صهيونيستی 
عليه غزه و با عربده كشی و ادعای نابودی توان مقاومت آغاز شد، هشت روز بيشتر طول 
نكشيد و با دستپاچگی تمام و درخواست و اس��تيصال صهيونيست ها مبنی بر پذيرش 
آتش بس در اول آبان ماه به پايان رسيد. ارتش صهيونيستی كه در سال 1967 در 6 روز 
ارتش كشورهای عربی را زمين گير و آنها را نزد جهانيان خفيف كرده بود هم اكنون در 

1. ندای قدس، همان، ص11. 
2. جام جم، 1391/9/7. 

3. سايت جهان نيوز به نقل از العالم، 1391/9/16؛ در واقع پس از اين اتفاق محمد مرسی نيز هدايای امير قطر 
به مسئوالن اين كشور از جمله شمشيرهای مرصع و ساعت های رولكس را به امير قطر بازگردانده است )فردانيوز، 

1391/10/24(. اين ترديد برای بازگرداندن هدايای قطری در ساير كشورها نيز به وجود آمد. 
4. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/23. 

در یك جمع بندی آماری، 
دست راستی ها 61 كرسی و 
چپ و میانه 59 كرسی از 120 
كرسی كنست را كسب كردند 
و این به معنای بازی مجدد 
احزاب كوچکتر در میان بازی 
بزرگان است؛ و معنای دیگر 
آن معضل جدید نتانیاهو برای 

تشکیل كابینه ائتالفی است 
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مقابل يك جنبش انقابی و مردمی، نتوانست دوام آورد 
و خوار شد. 

رژيم صهيونيستی به رغم صرف هزينه های گزاف برای 
تكميل پروژه گنبد آهنين كه هنوز هم ادامه دارد، تنها 
توانست نزديك به 5درصد از 1510 موشك پرتاب شده1 
به اراضی اشغالی را رهگيری و منهدم نمايد و بدتر از آن 
در جريان توان جديد موش��كی مقاومت قرار گرفت كه 
در صورت اطاع از آن قبل از حمله، هرگز با انجام حمله 
متحمل اين شكست نمی شد و آن افزايش برد موشك های مقاومت بود؛ به گونه ای كه 
عاوه بر شهرك های يهودی نشين اطراف غزه، س��اكنان يهودی تل آويو و قدس نيز از 

حمات موشكی و ترس و وحشت ايجادشده مصون نخواهند بود.
غافلگيری مردم و سران صهيونيست در اراضی اشغالی به ويژه به هنگام به صدا درآمدن 
آژير خطر و وحشت حاكم بر جامعه صهيونيستی بارها از رسانه های صهيونيستی پخش 
شد2 و فشار فزاينده ای بر سران اين رژيم وارد كرد. در واقع آنچه بيشتر از كشتار و جنايت 
ناشی از حمله هوايی به غزه از رسانه ها پخش می شد، انفعال و فشار وارد آمده به جامعه 

صهيونيستی بود به گونه ای كه طرح ورود زمينی به غزه را نيز ناكارآمد كرد. 
سانسور رسانه ای حاكم بر دس��تگاه تبليغاتی رژيم صهيونيس��تی مانع از تأييد اخبار 
مربوطه به خس��ارات و تلفات جنگ ش��ده اس��ت. صرف نظر از ضربه ج��دی به وجهه 
صهيونيست ها در عرصه بين المللی و خفت ناشی از پذيرش شروط آتش بس به نقل از 
عاموس يادلين 3 رئيس سابق امان، بيش از 500 ميليون4 دالر به صورت مستقيم به رژيم 
صهيونيستی خسارت وارد شد و اين سوای خسارات ناشی از كاهش گردشگری، سهام 
و بورس و ريسك سرمايه گذاری و مهاجرت يهوديان است. عاوه بر آن 17 صهيونيست 
كه 9 نفر از آنها نظامی بوده5 از رسانه های عبری به عنوان تلفات حمات موشكی حماس 
اعام ش��ده كه يقيناً آمار متفاوت اس��ت؛ ضمن آنكه در خال عمليات نظامی 7 فروند 

جنگنده نيز به نقل از محمود الزهار توسط مقاومت ساقط شده است.6 

1. خبرگزاری تسنيم، صفحه بين الملل، 1391/12/21، به نقل از روزنامه اسراييلی هاآرتص. 
2. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/30. 

3. كيهان، 1391/10/19. 
4. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/8/30.

5. همان، 1391/9/1. 
6. سايت خبری تابناك به نقل از خبرگزاری فارس، 2012/11/26. 

در  سیاسی  آرایش  این 
كنست به یك معنا شکست 
تانیاهو در  سیاست های ن
قبال ایران نیز می باشد كه 
بخش زیادی از محتوای 
مبارزات انتخابی وی را 

تشکیل می داد 
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ش��بكه ده تلويزي��ون رژيم صهيونيس��تی ه��م در گزارش��ی خس��ارت وارد به رژيم 
صهيونيستی را در برگيرنده تخريب 718 ساختمان و 240 خودرو اعام كرد.1 

در مقابل خسارت وارد به دولت حماس در غزه به نقل از ورلد تريبيون يك ميليارد دالر 
است.2 از سوی ديگر 185 فلسطينی شهيد شده اند كه در ميان آنها 34 كودك، 11 زن، 

19 سالخورده و 16 كودك كمتر از پنج سال وجود دارند.3 
همچنين 1399 نفر نيز زخمی ش��ده اند كه در ميان آنها 465 كودك، 254 زن و 91 

سالخورده وجود دارند.4 
و اما پيامدهای اصلی اين جنگ برای مقاومت، ثبات و باال رفتن وجهه مردمی و جهانی و 
تثبيت حقانيت آن در برابر صهيونيست ها و افزايش حمايت مسلمانان و رهبران مقاومت 
بود و در مقابل برای صهيونيست ها سرشكستگی، يأس برای يهوديان داخل و انصراف 
برای مهاجرت يهوديان خارجی به فلسطين اشغالی، بی اعتباری سخن و مواضع سران 
صهيونيست ها در داخل و خارج و بی ثباتی امنيتی و اقتصادی5 بود. از جمله اينكه وزير 
خارجه رژيم صهيونيستی به بهانه فساد مالی از كابينه استعفا كرد.6 و ايهود باراك از عالم 

1. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/9/1. 
2. سايت عصر ايران، 1391/9/26. 

3. سايت خبری تابناك، 1391/9/8. 
4. همان. 

5. ندای قدس، همان. 
6. كيهان، 1391/9/25. 
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سياست خداحافظی نمود1 و نتانياهو آماج حمات داخلی قرار گرفت؛ به طوری كه زيپی 
ليونی رئيس س��ابق حزب كاديما و رقيب نتانياهو اظهار داشت كه نتيجه سياست های 
غلط نتانياهو تشكيل دو دولت برای فلسطينيان بود. اولين دولت در سازمان ملل متحد 

و دومين دولت در نوار غزه است.2 
وجهه رژيم صهيونيس��تی از زاويه ای ديگر نيز مخدوش تر شد. سازمان حقوق بشر در 
گزارشی با اشاره به حمات وحشيانه هشت روزه رژيم صهيونيستی به غزه تصريح كرد 
كه رژيم اشغالگر اسراييل در اين حمات قوانين بين المللی جنگ را زير پا گذارده است.3 
اگرچه پيگيری حقوقی اين تجاوزگری ها جز اطاع رسانی آن هم از سوی خبرنگارانی كه 
عمداً در ساختمان محل استقرار خبرنگاران4 مورد هدف قرار گرفته اند، نتيجه كيفری 
برای صهيونيست ها ندارد ولی در عصر ارتباطات اين اطاع رسانی بخشی از يك جنگ 

عليه اشغالگری محسوب می شود. 
***

هدف از تهاجم هش��ت روزه به حماس كاهش توان دفاعی مقاومت برای به س��ازش 
كشاندن آن در قالب طرح جديد منطقه ای بود. اگرچه اين طرح با نشانه هايی از رفتارها 
و مواضع طرفين در حال پيگيری اس��ت ولی هدف اصلی صهيونيس��ت ها محقق نشد، 
چراكه اوالً توان نظامی و موش��كی مقاومت وجهه جهانی يافت ك��ه طبيعتاً از مجاری 
مختلف گسترش خواهد يافت و ثانياً كادر حماس كه از 10 تا 30 هزار نفر سطح خبره 
كارآزموده و عادی برآورد5 می شود، تعداد كمی در جنگ به شهادت رسيدند كه محمود 
الزهار از سران حماس در غزه آن را 30 نفر6 از 185 شهيد اين جنگ اعام كرد و در واقع 

به نيروهای مقاومت نيز صدمه ای وارد نگرديد. 
پس از جنگ، تحليل ها و گمانه زنی های متنوع و متعددی در رسانه ها برای ريشه يابی 
و علل جنگ هشت روزه اتفاق افتاد. عده ای هم پيروزی حماس و مقاومت را دارای ابهام 
و توهم دانسته7 ارزيابی خاصی از اين حاصل مسلم را رسانه ای كردند كه در ريشه يابی 

آن فرصت و مجال حاضر، ممكن نيست. 

1. جنبش جهاد اسامی فلسطين، 1391/9/11. 
2. همان.

3. ندای قدس، همان، ص2. 
4. همشهری، 1391/9/25. 

5. جام جم، پرونده حماس، 1391/9/7.  
6. سايت خبری تابناك، 2012/11/26. 

7. سايت الف، 1391/9/6 و سرمقاله جمهوری اسامی، 1391/9/6. 
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ولی در اين ميان مهمترين تحليل، انتخابات رژيم صهيونيستی است كه نتانياهو 9ماه 
زودتر از موعد برگزاری آن را اعام كرد و به گفته تحليل گران به دنبال كسب وجهه در 

تقويت مواضع خود عليه مقاومت و به در كردن رقيب جهت پيروزی در انتخابات بود. 
اگرچه نادرس��ت بودن اين تحليل در همان زمان با ارايه برخ��ی اظهارنظرها از جمله 
تحميل هزينه يك ميلياردی به رژيم از سوی نتانياهو كه توسط ايهود المرت مطرح شده 
بود و يا ساير مواضع، اين تحليل را غير واقعی نشان می داد، ولی انتخابات پارلمانی رژيم 
صهيونيستی در موعد مقرر برپا گرديد و نه تنها بهبودی در شرايط و جايگاه حزبی ايجاد 

نشد بلكه موقعيت نتانياهو برای تشكيل كابينه مشكل تر شد.
در اين انتخابات كه در نوع خود بی سابقه ترين اتفاقات را به خود شاهد بود، 12 حزب 

توانستند با كسب حد نصاب، برنده كرسی در كنست شوند. از جمله: 

گرايشكرسیدرصدآرارهبرحزبرديف

راست23/3231%884/631نتانياهو- ليبرمنليكود- اسراييل بيتنا1

ميانه14/3219%543/280يائير الپيديش آتيد2

چپ11/3915%432/083شلی يخيموويچكار3

راست9/1212%345/935نفتالی بنتخانه يهود4

عاريه دریشاس5
راست8/7511%331/800ايلی ايشای

راست5/177%196/038ياكوف ليتزمانيهوديت متحد تورات6

ميانه4/996%189/168زيپی ليونیهاتنوعا7

چپ4/546%172/382زهاو گالعانمرتص8

عرب3/654%138/362ابراهيم سرسورليست متحد عرب9

عرب3/004%113/610محمد بركهحداش10

عرب2/563%96/926جمال زحالقهبلد11

ميانه2/102%79/487شائول موفازكاديما12

تحليل حاصل از آمار و ارقام نتايج انتخابات كنست حاكی از آن است كه: 
- بنيامين نتانياهو با وزير خارجه مستعفی خود كه رهبر حزب اسراييل بيتنا است يك 
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ائتاف حزبی تش��كيل داد تا بر اس��اس نظرسنجی 
حداقل 40 كرس��ی را از آن خود كن��د ولی به 31 

كرسی بسنده كرد. 
- دو حزب جدي��د از گرايش ميان��ه از جمله يش 
آتيد و هاتنوعا پا به عرصه انتخابات گذاش��تند كه 

كرسی های خوبی هم به دست آوردند. 
- حزب يش آتيد به رهبری يائير الپيد از خاستگاه 
رسانه ای برخوردار است و توانست برنده بيشترين 
كرسی های پس از ائتاف نتانياهو ليبرمن شود كه 
اين با توجه به س��وابق نظامی و امنيتی دولتمردان 

اسراييلی، بسيار قابل تأمل است. 
- شلی يخيموويچ در انتخابات درون حزبی باز هم 
با خاستگاه رسانه ای بر رقبای خود با سوابق نظامی و امنيتی چيره شده و سومين برنده 

ميدان است. 
- حزب دس��ت راس��تی جديدی به نام خانه يهود، تندتر و به دور از ائتاف نتانياهو و 
ليبرمن خواستار اهداف حزبی خود است و به دور از پيش بينی نظرسنجی ها 12 كرسی 

را از آن خود كرد. 
حزب كاديما با سابقه فعاليت و جايگاه آريل ش��ارون و ليونی و المرت در آن، سقوط 
چشمگيری كه نزديك به شكست مطلق است دارد و تنها 2 كرسی به دست می آورد و 
اين حاكی از نااميدی يهوديان به گرايش ميانه با طعم فساد مالی و قدرت طلبی سياسی 

است. 
- در يك جمع بندی آماری، دست راستی ها 61 كرسی و چپ و ميانه 59 كرسی از 120 
كرسی كنست را كسب كردند و اين به معنای بازی مجدد احزاب كوچكتر در ميان بازی 
بزرگان است؛ و معنای ديگر آن معضل جديد نتانياهو برای تشكيل كابينه ائتافی است. 
- رشد چشمگير احزاب جديد، چپ و ميانه حاكی از گرايش مردم و يهوديان به زندگی 

آرام و به دور از جنگ است. 
- اين آرايش سياسی در كنست به يك معنا شكست سياس��ت های نتانياهو در قبال 

ايران نيز می باشد كه بخش زيادی از محتوای مبارزات انتخابی وی را تشكيل می داد.1

1. سايت تابناك، 1391/11/3. 

جان بولتون جنگ هشت روزه 
را درگیری میان اسراییل و ایران 
می داند. صراحتی كه فرمانده 
كل سپاه پاسداران نیز به نحوی 
با اذعان به انتقال فناوری فجر 5 
بر آن تأكید می كند و حتی این 
نکته را نیز می افزاید كه ما به 
همه مسلمانان برای ایستادگی 
كمك  استکبار  مقابل  در 
تکنولوژیك و فناوری می كنیم 
و تجربیات خود را برای دفاع از 
مردمانشان به آنان منتقل می كنیم 
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ايتمار رابينويچ سفير س��ابق اس��راييل در امريكا در تحليل خود از انتخابات اسراييل 
می گويد: 

طبقه متوس��ط اس��راييل و رأی دهن��دگان جوان ت��ر، اعتراض های 
اجتماعی بهار س��ال 2011 را پ��ای صندوق های رأی بردن��د... طبقه 
متوسط و رأی دهندگان جوان دو كار در اين انتخابات انجام دادند. اول 
اينكه پرشمار در انتخابات ش��ركت كردند و اين دور از انتظار بود و دوم 
اينكه به چهره های جدي��د رأی دادند. رأی آنها در اي��ن انتخابات، هم 
ناخشنودی شان نسبت به كمبود و گرانی مس��كن و وضعيت اقتصاد را 
نشان می داد و هم نشان داد كه مردم احساس می كنند تندروها در دولت 

ائتافی نتانياهو، اسراييل را به منتهی اليه راست می برند.1 
با اين واكنش داخلی و خارجی از نتايج انتخابات كنست، بايد هم هيچ يك از مقامات 
بين المللی به نتانياهو بابت پي��روزی ضعيف در انتخابات تبري��ك نگويند. اين اعتراف 

اوست.2

جايگاه جمهوری اسالمی ايران در جبهه مقاومت 
با پيروزی حماس و مقاومت در غزه بس��ياری از كش��ورهای عربی و سران آن به غزه 
مس��افرت كرده و اين پيروزی را به ملت مظلوم و مقاوم غزه تبري��ك گفتند. هيئتی از 
تركيه، اتحاديه عرب و عراق و حتی عمر البشير از سودان نيز برای انجام اين سفر اعام 
آمادگی كرد.3 اما با تعجب فراوان از ورود هيئت هايی از ايران از جمله در سطوح دولتی، 

مردمی و پارلمانی با عدم صدور ويزا از سوی مصر، ممانعت به عمل آمد. 
در واقع دس��ت هايی در كار بود تا از حضور صاحبان اصلی مقاومت در غزه ممانعت به 
عمل آورد كه البته اين تاش ها تاكنون نيز پابرجاست ولی غافل از اينكه ابزار مقاومت 
كه همانا موشك های مقاومت است و عامل پيروزی در اين جنگ بوده، خيلی زودتر از 
نمايندگان ملت ايران به غزه رسيده و پيروزی را رقم زده است. مطلب مهمی كه دشمنان 
با نصب بيلبوردهای متعدد در غزه و تصوير حمايت ايران از مقاومت با موشك های فجر 
5 ناگزير به اعتراف آن شدند. شبكه بلومبرگ در گزارشی اذعان می نمايد كه راكت های 
ساخت ايران می توانند از غزه به تل آويو برسند و اين پيامی خطرناك و مهم برای اسراييل 

1. همشهری، صفحه هفت بين الملل، 1391/11/23. 
2. جمهوری اسامی، 1391/11/9؛ تيتر خبری: »نتانياهو: هيچ يك از مقامات بين المللی به من تبريك نگفتند!« 

3. جام جم، 1391/10/27. 
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از موشك ها رايحه آزادي به مشام مي رسد

است كه فكر حمله به ايران را در سر می پروراند.1 از 
سوی ديگر جان بولتون جنگ هشت روزه را درگيری 
ميان اسراييل و ايران می داند.2 صراحتی كه فرمانده 
كل سپاه پاس��داران نيز به نحوی با اذعان به انتقال 
فناوری فجر 5 ب��ر آن تأكيد می كن��د3 و حتی اين 
نكته را نيز می افزايد كه ما به همه مس��لمانان برای 
ايستادگی در مقابل اس��تكبار كمك تكنولوژيك و 
فناوری می كنيم و تجربيات خود را برای دفاع از مردمانشان به آنان منتقل می كنيم؛4 
در واقع اين موضعی اس��ت كه به صراحت از سوی مقام معظم رهبری بر آن تأكيد شده 
و پس از پيروزی مقاومت در غزه نيز با تشكر از رشادت س��ربازان مقاومت بر ادامه اين 

مسير تصريح داشتند. 
هم اكنون موشك فجر پنج كه گوشه ای از اراده بسيار سترگ جبهه مقاومت در برابر 
استكبار و اشغالگری اس��ت فقط در عرصه نظامی نماد نيس��ت بلكه نام فجر بر نوزادان 

1. سايت الف، 1391/9/7. 
2. ايران، 1391/9/9. 

3. سايت تابناك، 2012/11/28. 
4. همان. 

شبکه بلومبرگ در گزارشی 
اذعان می نماید كه راكت های 
ساخت ایران می توانند از غزه 
به تل آویو برسند و این پیامی 
خطرناک و مهم برای اسراییل 
است كه فکر حمله به ایران را 

در سر می پروراند 
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جبهه مقاومت گذاش��ته می ش��ود؛1 نام آن بر روی 
رستوران های آنها گذارده می شود2 و در زندگی مردم 
به اشكال مختلف س��اری و جاری است؛ حتی روی 
عطرها3 ظاهراً همه چيز در جبهه مقاومت رنگ و بوی 
مقاومت گرفته است چراكه همين مقاومت پس از 65 
سال راه رهايی را نشان داده و گشوده است و نقاب از 
چهره رژيم صهيونيستی و حاميان عربی و غربی آن 
برگرفته و آن را منفور ملل كرده و تا جايی كه تايمز 
صهيونيس��تی هم با كاريكاتور خود ب��ه ناچار بر اين 
تنفر صحه می گذارد4 و ناظران واقعی اين صحنه، در 
تحليل های خود، بحث از زمان سقوط اين رژيم در 2 
يا چند سال آينده می كنند؛5 اختاف آنها بر سر تعداد 
س��ال های باقيمانده از عمر اين رژيم پوشالی است و 

اگر بر خدا توكل كنيم ش��ايد اراده های واقعی اختافات را به روز برسانند به شرط آنكه 
سازش ناپذير، مصمم، مقاوم و اميدوار به نصر الهی باشيم. بعون اهلل 

1. وطن امروز، 1391/9/6. 
2. كيهان، 1391/10/27. 

3. همان، 1391/9/23. 
4. همشهری، 1391/11/11. 

5. جمهوری اسامی، 1391/10/5. 


