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يادداشت
نى�هاايزر و سياسى نشست�هاى در قانفر جنگ

اميدى  حسين
نيستىصهيو رژيم كه يافت پايان حالى در هروز ٢٢ جنگ

متمقاو عليه دخو جنگى جنايات و عمل شدت تمامى غمعلى�ر
با ار آن افكندهسر و نيافت دست دخو اهداف به هغز در فلسطينى

د.كر ق6متو آمريكا استخودر
رژيم غربى، استكبار اجماع حاصل جنگ اصل كه آنجا از

پايان جنگ ق6تو با انستنمى�تو د،بو بعر تجاعار و نيستىصهيو
ددستاور حداقل�هاى دنكر ندهز اىبر سياسى صهعر در لذا يابد،

است. يافته ادامه سياسى،
ار ائيلاسر اقدام هبار يك كه كمبار حسنى نمايشى اضعمو

ار آن دىنابو و دكر حمايت متمقاو از و ناميد جنايت و تجاوز
امنيت تامين اىبر اثر فاقد ار ائيلاسر نظامى شرو و ممكنغير

دمور تلمراو زبان از بعد ساعت چند تا دانست، رژيم آن اىبر
ق6متو يكشنبه بامداد ٢ ساعت در جنگ و فتگر ارقر استجابت

بين�المللى اناخوفر يك به عتسر با دخو سخنان در كمبار ديد.گر
نبان�كى�مو ن،مازابو دادن كتشر با و دز دست شده) (هماهنگ

و آلمان انگليس، انسه،(فر اروپايى كشور چند جهخار اىوزر و
نشست اين داد. تشكيل   ار م�الشيخشر نشست ايتاليا) و اسپانيا

كه دمى�شو تلقى جنگ از پس سياسى ىسناريو از بخشى اقعو در
سيدنر از ىگيرجلو اىبر مالز هاىكار و ساز ايجاد متكفل مصر

چهاگر د.بو شده ياد هاىكشور كمك با و هغز در متمقاو به سالح
دورو از ىگيرجلو و متمقاو سايشفر هدف ائيلاسر مانند نيز مصر

لىو دمى�كر دنبال ار هغز در امنيتى معادله تغيير و هغز به سالح
و فتنپذير ار دخو خاك در اروپايى و آمريكايى هاىنيرو حضور
هتبصر اىبر خاص اتامتياز دنبال به ائيل،اسر با تعامل در عمدتا

د.بو سينا در امنيتى ىنيرو تعداد ايشافز و ديويد كمپ به دنز
سعامو النرژ مكرر هاىسفر در و گذشته روز چند طى مسئله اين

اىبر ار جديد نظامى ١٢٠٠ مصر و شده حاصل هقاهر به جلعاد
اروپايى ف�هاىطر است. فتهگر كار به مصر، فحر لمناز تفتيش

ايطشر ه،غز احلسو به دخو گانناو سالار ضمن كه دندكر تعهد هم
دىنابو در فنى اتتجهيـز اراستقر و هغز داخل به دورو اىبر ار

نمايند. مهيا فيالدلفى منطقه نل�هاىتو
نشست در قطر پيشنهاد دنكر فلج اىبر كه كويت نشست

انبحر با مقابله اىبر اقتصادى كار دستور با دبو حهدو در انسر
امير تالش داخت.پر هغز بحث به عمدتا لىو شد عشرو مالى

عبدالله ملك با بشار و شد هم شكلى مصالحه�هاى جبمو كويت
تا چهاگر انى�هاسخنر دند.كر آشتى مصر با قطر امير و دىسعو
اضعمو بچوچهار در همگى تقريبا لىو دبو شده تعديل دىحدو

دند.كر خط�كشى به اقدام قبلى،
و ائيلاسر شكست كه دبو اين كويت نشست در مهم نكته

افكار عصبانى عكس�العمل�هاى و فلسطينـى متمقاو ىپيروز
داد تغيير ار تجعمر هاىكشور ادبيات جهان، و منطقه در مىعمو

پس و دخو صبر پايان به تهديد تلويح به حتى دىسعو ملك و
ىسو از سياسـى مانور اين د.كر عربى پيشنهـادى حطر فتنگر

دبو مىعمو افكار در ايىسور به پاسخى اقعو در تجعمر هاىكشور
جنگ، لاو روز از دكر اعالم غيندرو ضعىمو در كمبار حسنى و

شاموفر كه حالى در است، شده ددتر آن از و دهبو باز فحر مرز
جز به فحر مرز كه دبو گفته سمىر سخنان و مصاحبه در قبال دكر
با هماهنگ و داندگرخو متحكو و اروپايى انناظر حضور با

شد. اهدنخو باز ائيلاسر
كسب به قـادر ديگر ائيلاسـر كه داد نشان جنـگ حاصل

هغز جنگ در جنگى جنايات انتاو انتظار در بايد و نيست ىپيروز
نشست دليل همين به باشد. دخو انسر بين�المللى محاكمه و

ضمن تا دكر استقبال نىليو از اروپايى جهخار اىوزر و كسلبرو
از ىگيرجلو اىبر ىهمكار بر تعهد و رژيم اين به دادن قلب تقو

اين د.شو هغز معابر همحاصر پايان  استارخو هغز به سالح دورو
به تعهد بر تاكيد با اوباما و شد ارتكر نيز آمريكا ىسو از مسئله
شك،مو شليك ق6تو اىبر حماس از استخودر و ائيلاسر امنيت

و دهبو ثرمو هافشار اين اظاهر شد. هغز معابر شدن باز استارخو
اىاسر ادىآز اىبر هقاهر در ىجار نى�هاىايزر خالل از ائيلاسر

در ه�جويىچار دنبال به ه،غز در دخو ندانىز سرباز با فلسطينى
گاهگذر چند ائيلاسر البته هست. نيز معابر گشايىباز نگىچگو

نشده جدى گشايىباز فحر گاهگذر لىو دهكر فعال ار هغز با دخو
است.

احلسو همحاصر اىبر تعهدات ارتكر نيز كسلبرو نشست
شدن باز تضرور و حماس با تباطار نگىچگو اىبر نىايزر و هغز

د.بو گاه�هاگذر
سياسى عمر پايان به نمازابو كه دريافته�اند اروپا و آمريكا

هاىكشور ند.بگير تباطار حماس با ىنحو به بايد و سيدهر دخو
ىسازباز عضومو نيستى،صهيو رژيم و غربيها با همسو تجع،مر

تا ده�اندكر نمازابو متحكو به دادن عيتمشـرو اىبر عاملى ار
اىبر بين�المللى كمك�هاى و كويت نشست دىميليار دو مصوبه

دارو بين�المللى مان�هاىساز يا و نمازابو طريق از ه،غز ىسازباز
د.نشو حماس بيشتر عيتمشرو و تقويت جبمو و شده هغز

ائيلاسر كه سيدهر حدى به آن حاميان و متجاوزين ايطشر
طى و گذاشته كنار ار فلسطينى ندانيانز ادىآز اىبر دخو طشرو

چهاگر مى�كند. اهمفر ار شاليط و آنها تبادل امكان آينده هفته�هاى
هغز فجايع شدت بر مىعمو افكار در انهفريبكار سياست در آنها

دهكر گريه شده�ها كشته اىبر است گفته تلمراو و دهكر افاعتر
اىبر عاملى تا ده�اندكر هدايت نمازابو ىسو به ار مالى كمك لىو

طمنو ار گاه�هاگذر گشايىباز و شده ملى آشتى مسير در نىچانه�ز
ق6تو به ار همحاصر داشتنبر و داندگرخو متحكو كتمشار به

اين ده�اند.كر شساز ندرو و ائيلاسر به افاعتر و شكمو شليك
محقق ار جنگ سياسى اهداف حداقل�هاى تا است ىآشكار تالش

و كمك�ها ق6تو و مشكالت عامل ار متمقاو و حماس و دهكر
كنند. فىمعر ملى آشتى و ىسازباز يا

و هقاهـر در ىجار نى�هاىايزر و نشست�ها تمامى اينكه با
مانهمظلو ىپايدار لىو است، قانفر جنگ ادامه منطقه، و كسلبرو

جنايات شدن مالبر و مىعمو افكار اكنشو و خشم و متمقاو
سياسى سهپرو در آنها ناكامى اساس نيستى،صهيو رژيم جنگى

د.كر اهدخو امتياز دادن به مجبور ار آنان و دبو اهدخو نيز
رژيم سختىسر و دجومـو اقعيت�هاىو به آنها جهـىبى�تو

ار منطقه كل فلسطينى، مانآر و قحقو شپذير اىبر نيستىصهيو
داد. اهدخو ارقر ىگتربزر لتحو و انفجار آستانه در

گداخته يك و صفر عمليات

صاخصو ، ىآور فن شگستر و اطالعات انقالب بروز
تحت ار بشريت ندگىز سايبر فضاى شگستر و نتاينتر پيدايش

حمله در نظامى، عمليات و ها جنگ لهمقو حتى داده ارقر تاثير
فضاى در نظامى دنبر اتازمو به هغز ارنو به نيستىصهيو رژيم

ىمجـاز فضـاى در هگـرو دو نتـىاينـتـر دنبـر شـاهـد حقيـقـى
به تاثير نظامى دنبر نتيجه و مسير بر انستتو كه دىديم.نبربو

داد. خر نيز هروز ٣٣ جنگ مانز در كه دىد.نبربگذار ايىسز
كه شنايى)رو و نور (جشن كا»«حنو عيد روز ششمين در

نسخه با نيستىصهيو رژيم درو مى شمار به ديانيهو اعياد از
Operation Cast « انعنو كا»«حنو كالسيك شعر از ىداربر

Lead« » گداخته» ب«سر يا مذاب» بسر معنى« به ليد» كست
دنمو حمله آن  به اقو تمام با و انتخاب هغز ارنو  عمليات اىبر ار

عمليات .اما دبر نام قانفر جنگ انعنو با آن از حماس كه دىنبر
سربى هـاى لهگلو و نظامى دنبر به منحصـر گداخته» ب«سر

امكانات تمام از دنمو سعى نيستىصهيو رژيم و نشد خالصه
استفـاده دخو اهداف دپيشبر اىبر نتاينتر صاخصو اى سانهر

عمليات حقيقت در و نتىاينتر عيار تمام جنگ يك نمايد.و
انداخت. اهر به » گداخته يك و »صفر

ابستهو سانىر اطالع هاى پايگاه نظامى، حمله با مانهمز
سانـىاطالع�ر پايگـاه ، پايگاه«القـسـام» جملـه از حمـاس به

متمقاو جنبش نظامى شاخه القسام، الدينعز شهيد دان�هاىگر
رژيم به ابستهو هاى هگرو سطتو (حماس) فلسطين اسالمى
شد. هك و فتگر ارقر حمله دمور اشغالگر

ائيلاسر دفاعى ىنيرو مىعمو ابطرو احدو ديگر ىسو از
) Israeli Defence Force-IDF( شـشپو منـظـور به
بخشى در ، دنمو ىانداز اهر وبالگ يك عمليات اين اى سانهر

وبالگ اين از ديدباز بخاطر شما «از است: آمده وبالگ اين از
با تبمر بطور ار وبالگ اين تا داريم تالش و مى�كنيم تشكر

نمايـش و ائيـلـىاسـر هاىنـيـرو عملـيـات از صحنـه�هـايـى
سانـىبروزر گداختـه بسر عمليـات در آنـان فقيت�هـاىمو

نمائيم.

يك بتيويو سايت در ائيلاسر دفاعى ىنيرو ديگر ىسو از
اهر جنگ اين به طمربو هاى فيلم پخش اىبر صىخصو كانال
اين هدف سدمى�ر نظر به ، هالجزير گفتـه به ، دنمو ىانداز

جهان در ائيلاسر تشار تخريبى انتو به دنكر افتخار تنها پايگاه،
هچهر شدمى�كو آن، از بيش بسيار بلكه نيست نتاينتر ىمجاز

دانند مى اخالقى غير جنگ ار آن خىبر كه جنگى در ار ائيلاسر
به نظامى ىنيرو يك كه دبو بار ليناو اىبر اين بخشد. دبهبو

د.نمو ىانداز اهر بتيويو در كانال يك سمىر تصور
در ويديويى هاى فيلم كه است سايتى يك بتيويو سايت

اهر ٢٠٠٥ سال در كه د.سايتىشو مى گذاشته اكاشتر به آن
شد، ىخريدار گلگو كتشر سطتو سپس و شد افتتاح و ىانداز

فايل نميليو ٧٠ از بيش شد اعالم ٢٠٠٨ چمار  ماه تا كه سايتى
! است شده هذخير آن در ويديويى

ىارابز استفاده به جهتو با و شد بيان كه  مصاديقى به جهتو با
نظر به ، اسالم جهان به مهجو اىبر ىمجاز فضاى از دشمن

اسالم در )JIHAD( جهـاد ممفهو بـه بايست مـى سدر مى
به اى هاژو ، جهاد عملياتى هاىاهكارر به و انداخت نو نگاهى

كه جهادى ، دنمو اضافه )Virtual Jihad( ىمجاز جهاد نام
به نيستىصهيو رژيم حمله در صاخصو  آن ايىكار و تضرور

شد. آشكار هغز و لبنان
نت،اينتر در انستندتو جهان اسرسر مسلمانان و حماس هگرو

نمايند. فلسطين دممر از حمايت در ىمجاز جهاد به اقدام

سطتو ، او  حاميان و نيستـىصهيو رژيم سايت انارهز
مى ياد ىمجاز مجاهدان انعنو با آنان از كه مسلمان انهكر

سايتها اين ىرو بر شدند.و هك و فتهگر ارقر مهجو دمور د،شو
دممر به حمله در نيستىصهيو رژيم هاى جنايت از ىتصاوير

گذاشته نمايش به هغز دممر از حمايت در جمالتى و گناه بى
انستتو كه دبو آشيانه ىهكر هگرو ، ها هگرو اين جمله ،.از شد

دهند. ارقر حمله دمور ار سادمو سايت جمله از سايتها از ىبسيار
انهكر سطتو  نتيكسايبر جهاد در اين در كه سايتهايى از

ائيلىاسر نامه�هاىروز سايت به انتو مى ، فتگر ارقر حمله دمور
نامـه�هـاىروز تـريـناژتيـرپـر از تنوآحـار تيديـعـو معـاريـو،

، ائيلاسر نت»»ديسكـو بانك نتىاينتر سايت ، نيستـىصهيو

وزير اك»بار دسايت«ايهـو و نيستىصهيو رژيم� اديور  سايت
د.كر هاشار و... اييلاسر رژيم جنگ

عمليات هراالز استفتاءات كميته حتى كه است جهتو قابل
آن و حالل ار آمريكا و ائيلاسر نتىاينتر سايتهاى هك و تخريب

دانستند. اسالم به خدمت اىبر جهاد عىنو ار
هغز از حمايت در گلىگو بمب احىطر اقدامات ديگر از

د.بو نويسان وبالگ حمايت با
عضومو دادن ارقر محور با نويسان وبالگ ديگر ىسو از

سعى و دندنمو هايشان وبالگ در مطالبى انتشار به اقدام ،  هغز
ار هغز دممر ميتمظلو و نيستىصهيو رژيم هاى جنايت تا دندكر
. سانندبر جهانيان شگو به

وبالگى ههاىگرو قالب در سىفار وبالگستان صاخصو
دادند. انجام ىثرمو اقدامات مينهز اين در ادىانفر يا و

اندتـو مى نيستىصهيـو رژيم سريع بسيار العمـل عكس
تص»«هاآر نامهروز باشد. اقدامات اين ىگذار تاثير عمق بيانگر

جبهه تشكيل هدربار سىفار وبالگستان اناخوفر به اكنشو در
خبرـ  وبالگ�نويسان ايىعاشور دانگرـ  وبالگ�نويسان متحد

دنكر هك د،كر اعالم ار نيستىصهيو رژيم ىمجاز تشار تشكيل
و اخبار انتشـار نيز و فلسطيـن مـتمقاو فدارطر سايت�هـاى

از بخشى نتاينتر در آويو تل سياست�هاى با استار هم� مطالب
است. اييلاسر رژيم ىمجاز تشار ظاي6و

نيز و ىمجاز جهاد اهميت و تضرور ، جنگ اين تجربه
مى آور ياد ار دنبر اين تاثير و دبر ايشافز اىبر مالز تدابير اتخاذ

اين در بسيجيان يافته مانساز حضور سدر مى نظر به ، دساز
هفته در كه ىحضور ، باشد گذار تاثير بسيار اندتو مى فضا

بسيجى وبالگ ١٠٠٠٠ حطر با سمىر تصور به امسال بسيج
عظيم ىنيرو اين مديريت و ماندهىساز مطمئنا و دخور كليد

و جهان مستضعفان و مانمظلو از حمايت استاىر در اندتو مى
باشد. گذار تاثير بسيار ىمجاز امپرياليسم با همبارز در

طاقانكى دىور حق مهدى مهندس : نويسنده
ىمجاز مجاهد : بالگر

ه:اشار
ابتدايى، اهداف با نيست)هـاصهيو ىسو از هغز هروز ٢٢ جنگ

رژيم النمسئو شد كه آغاز هغز بى)دفاع و ممحرو دممر عليه نهايى و ميانى
هاشار آن به تهاجم آغاز در اهداف نيافتن تحقق بيم از نيستىصهيو جعلى

كشتار به دست بى)محابا جنايت)آفرينى و شيور در چه اگر آنها دند.نكر
محتاط بسيار جنگ كليت دپيشبر در اما دند،ز نظامى)هاغير قتل)عام و

صحنه در كه انچه با مى)گذشت آنها ذهن و ندرو در كه آنچه و دندبو
اين گفت انتو به شايد نداشت. همسويى مى)دادند نشان دخو از جنگ
خاصـى گى)ويژ از ائيلاسر بـا اباعر متعدد جنگ)هـاى لطو در جنگ

سى)برر مختلV. جهات از بلكه جهت يك از نه هم آن دبو دارخوربر
و حماس گ)بزر ىپيروز كه مى)دهد نشان حضوو به جهات اين از ه)اىپار
است. داشته اههمر به ار دهايىدستاور و س)هادر چه ائيلاسر بر هغز دممر

سىبرر ار دهادستاور و س)هادر اين از بخشى است صدددر حاضر متن
كند.

س	هادر
دور گذشته�هاى از عربى. دولت�هاى از تعدادى خيانت -١

انتظار نيستى،صهيو رژيم فاسد مه�ثـوجر ىشكل�گير مانز از يعنى
دانلتمردو هبويژ و مسلمان هاىكشور كه دبو اين اسالمى ملل طبيعى

كه فلسطين ممظلو ملت از بى�ريشه و غاصب رژيم يك ابربر در بعر
شده غصب قشانحقو و مينسرز ظالمانه و شيطانى آيندفر يك در

مرور با تصور اين خالفبر اما ند،آور عمل به همه�جانبه حمايت است
بى�دفاع ملت قبال در عربى لت�هاىدو از خىبر منافقانه فتارر مانز

نحو به هغز هروز ٢٢ جنگدر اينكه تا گذاشت نىفزو به رو فلسطين
انسر خيـانـت شد. آشكـار آنهـا مانـهبى�شـر خيانـت بى�سابـقـه�اى

كتحر يك فلسطين ملت مانآر به دنار و عربستان مصر، هاىكشور
هروز ٢٢ جنگ در و دبو شده آغاز پيش سالها از كه است تدريجى

بعر دانلتمردو از دسته اين فتارر  سيد.ر جاو به قاحتو لحاظ از هغز
كه است ساخته للزمتز بسيار دخو ندانشهرو دنز در ار آنها قعيتمو

در هاكشور اين ندانشهرو شدجوخو اهپيمايى�هاىر در آن از بخشى
دمشانمر و دانلتمردو اين گذاشتن قدم شد. ديده هغز دممر از دفاع

و ايدمى�افز شده ايجاد شكاف بر روز هر مخال6 كامال مسير دو در
شد. اهدنخو پاك مسلمان و بعر دممر ذهن از آنها انهخيانتكار اقدام

مصيبت�هاى و ت�هاارمر دجوو با كه هغز دممر با دىخوربر چنين اين
ار مغانار اين فتندگر شآغو در ار ىپيروز ادمر و دندآور تاب سنگين

در حتى و بعر دانلتمردو حمايت نبدو كه داشت اههمر به آنها اىبر
پيروز نيست�صهيو جنايتكار دشمن بر انمى�تو نيز آنها خيانت�هاى ابربر

شد.
ىشكل�گير بدو از نيست�هاصهيو سالح. بر ايمان برترى -٢
مين�هاىسرز تسليحاتى ىتربر و نظامى انتو به اتكاء با دخو عنامشرو

آنها ناكام، جنگ چند از پس و دندمى�كر اشغال ار عربى هاىكشور
باور چنين ند.ندار ار نيست�هاصهيو با مقابله انتو كه دندبو فتهپذير

از تبعيت به آنها و كشاند گىبيچار و ذلت به ار بعر ملت عوبانه�اىمر
ابربر در شكست كه سيدندر نتيجه اين به دخو دلبز و نااليق انهبرر

ىرو دادن باج به لذا و است آنهـا ممحتو شتنوسر نيست�هاصهيو
آنجا تا� خفت�بار نكته اين فهم با نيز متجاوز نيست�هاىصهيو دند.آور
همبر اىبر فتند.گر اباعر از امتياز از پس امتياز داشتند انتو در كه

اهـىن�خوافـزو قشـو كه اسـاس و بى�پـايـه تصـور و باور ايـن دنز
مى�داد خر نهه�گومعجز اتفاقى مى�بايست د،بو دهكر بيشتر ار نيسمصهيو

و ىپيروز و شكست حقيقت و مى�دريد ار ابناصو پندار دهپر اين تا
در لبنان ب�اللهحز ىپيروز مى�ساخت. شنرو آنها اىبر ار آن املعو

د.بو نهه�گومعجز اتفاق اين ائيلاسر نمدر قفو تشار بر هروز ٣٣ جنگ
عنصر دنآور ميدان به با دادن نشان حضوو تمام با كمبار اتفاق اين

و نمدر قفو مغرور تشار يك انمى�تـو نهچگو «ايمان» ه�گـرمعجز
انتقال د.كر اسور و دهشكست�خور و خفي6 ذليل، ار ان صاحبان

شد باعث فلسطين متمقاو مندگانرز به ايمان» « ه�گرمعجز عنصر
و ماندهانفر و نمدر قفو تشار اين سر بر ار باليى همان دقيقا آنها

در د.بو دهآور آنهاسر بر ب�اللهحز آن از پيش كه ندبياور آن صاحبان
دنياى ابربر در ار خالقيت» و «ايمان تقدر ىتربر همگان ابرنابر دنبر اين

�حد و فتهپيشر تسليحات از�نشان ايمان» دند.«كر مشاهده حصر و بى
مى�آفريند. ىپيروز نهچگو منانمو اىبر كه داد

كه آنچـه هغـز همحاصـر ابتـداى از مقاومـت. و پايـدارى -٣
اىر و حماس از هغز دممر حمايت دبو دهخشم�آور به ار نيست�هاصهيو

رژيم انتخاب اين و دبو هغز دممر انتخاب حماس د.بو آن به دادن
همحاصر با دندبو صدددر دخو عمز به و دكر عصبانى ار نيستىصهيو

جنايت يك اقعو در كه تنبيه اين و نندبز جمعى تنبيه به دست هغز
پايان به هغز دممر صبر تا دهند ادامه آنقدر ار دبو بى�صدا و تدريجى

حمايت از دست دخو انتخاب از ندامت اعالم با و سدر
حمايت در هغز دممر متمقاو و ىپايدار ند.داربر حماس

دآورسر به ار نيسمصهيو انجنايتكار صلهحو حماس از
كاشانه و خانه به تهاجم كه شدند گمان اين بر آنها و

بى�خبر اند،بشور حماس عليه ار آنها اندمى�تو دممر اين
انتخـاب پـاى آخر داشتنـدتـا تصمـيـم آنهـا اينـكـه از

دهند. ادامه دخو متمقاو و ىپايدار به و دبايستندخو
حمايت در هغز دممر نچو شد پيروز حماس نهايت در
ماندند. باقى ممقاو و پايدار آنها از

ىدارده�بــرپــر عــمــومــى. افــكــار تــحــريــك -٤
دهگستر جنايات  شتسر و عمق از مجاهد سانه�هاىر

به ار جهان دممر مىعمو جدانو هغز در نيست�هاصهيو

ديدن با شده بيدار جدانو اين د.آور در كتحر و ششجو
اعدقو و انينقو شدن گذاشته پا وزير جنايت و ظلم همه آن

و نگر اد،نژ مذهب، ، دين دنكر لحاظ نبدو جنگ،
به جهـان اسرسر در نيست�هـاصهيو جنايـت عليه مليـت

حاميان و  نيست�هاصهيو كه جهانى كتحر آمد، شخرو
كتحر ايـن نداشتند. هـم ار شتصور جهو هيچ بـه آنها
جنايت�هايش و ائيلاسر جا همه در كه چهيكپار و شدجوخو

و جهانى اكزمر خىبر ساختن متاثر با دمى�كر ممحكو ار
بر ار سنگينـى حشتو دامنه�اش و ابعـاد بر شدن دهافزو

شخرو ساخت. لىمستو دلبز و پررو نيست�هاىصهيو
و ياغيان مهار اىبـر داد نشان جهانـى افكار حق�طلبانـه

است. دارخوبر كوبنده�اى تقدر چه از جالدان
داخلى ضعيتو سىبرر صهيونيستى. رژيم داخلى ضع3 -٥

دمى�ساز مشخص هروز ٢٢ جنگ و هروز ٣٣ جنگ در نيستىصهيو رژيم
آسيب�پذير ىبسيار ندىشهرو و اجتماعى لحاظ از نيستىصهيو رژيم كه

ن�آشامخو رژيم اين بى�عالج دهاىدر از يكى ىآسيب�پذير اين است.

و نيستىصهيو جامعه بر متمقاو هاىنيرو فشار جنگ دو هر در است.
دست با ار فشار اين آنها تا ديدمى�گر سبب آنها، انىرو امشآر دنز هم بر
رژيم ىتصميم�گير هحوز و كابينـه به ضدجنگى اض�هاىاعتر به دنز

كنند. منتقل نيستىصهيو
اضاعتـر و فشـار اين تحمـل تاب كـه نيـز ىتصميم�گـيـر هحوز

فروپاشى از ىگيرجلو اىبر مى�شد ناچار نهايت در نداشت ار اجتماعى
دهد. تن خفت�بار شكست به داخلى

دهادستاور 
در ذشنفو به اتكـا با نيستـىصهيـو رژيم رسانـه�اى. جنگ -١

اىبر ار نىنامه�دروبر ىگيردر آغاز از پيش در جهانى معتبر سانه�هاىر
د.بو ديده كتدار د،خو تنظار از جخار جنگ اخبار ششپو از ىگيرجلو
نندبز كم�سابقه جنايت يك به دست دندبو فتهگر تصميم ابتدا از كه آنها

افكار به جنايتهايشان تصاوير و اخبار انعكاس تصور در مى�دانستند
شكل آن عليه مختل6 جاهاى در ده�اىگستر اض�هاىاعتر مى،عمو
انتقال اه�هاىر دخو گمان به پنهانى تبانى يك در لذا فت.گر اهدخو

تهاجم لاو ساعات از اما دند.بو فتهگر دخو قبضه در ار تصاوير و اخبار
نامه�هاىبر تمام فه�اىحر چندان نه مجاهد سانهر چند تالش با حشيانهو

سانه�هاىر ريخت. همبر نيستىصهيو رژيم تبليغاتى سانه�اىر
سپر و العالم ه،الجزير المنار، االقصى، مانند: مجاهدى

چشم ىشبانه�روز مجاهدت و تالش با انستندتو و... ىتى�و
فرياد آنها تا بگشايند گ�منشگر جنايات ىرو بر ار جهانيان

چككو سانه�هاىر كه دبو بار ليناو اىبر اين دهند. سر اضاعتر
ار جهان تمندقدر سانه�هاىر بر ىپيروز شيرين طعم دمحدو و

انعكـاس از جهانى مشهور سانه�هـاىر ىددارخو چشيدند.
ضربـه نيست�هاصهيو با همدستى و هغـز جنايت�هاى اخبار

خىبر در كه جايى تا ساخت دارو آنها حيثيت و آبرو به سنگين
اضاعتر دهاىرويكر از يكى آمريكا و آلمان مانند هاكشور از
د.بو شده هاكشور اين سانه�هاىر سانسور جهمتو هغز جنگ در

هعالو هروز ٣٣ جنگ در ائيلاسر شكست اسرائيل. شكست -٢
از ار آنها د،بو نيست�هاصهيو اىبر جهانى شكستگىسر يك اينكه بر

گفته خوبى به آنها ازير ريخت هم در شدت به انىرو و حىرو لحاظ
به كه هايىروز در ار دخو جعلى رژيم وزير نخست ليناو «بن�گورين»

خاطر به د،بو شع6 و شور از مستسر بى�پناه فلسطينيان كشتار سبب
نخستيـن با ائيل«اسـر د:بو گفته شىخـوسر هاىروز آن در ىو نددار

دايمى سىكابو جمله اين ىيادآور د.»كر اهدخو آغاز ار طسقو شكست
دندمى�كر گمان آنها د.بو دهكر ايجاد نيستىصهيو رژيم انسر و دممر اىبر
ار س�آفرينكابو كالم اين انندمى�تو ندشو پيروز آن در كه جنگى ايجاد با

و دافزو كالم آن تقو بر هروز ٢٢ جنگ در شكست اما كنند بى�اعتبار
آيا انديشند مى السو اين به آنها هاروز اين د.كر حشتناك�ترو ار كالم آن
آغاز طسقو ندرو اقعاو آيا و دخور اهيمخو شكست ىديگر جنگ هر در

!است؟ شده
نتايج سياسى و نظامى شناسانكار .حماس موقعيت تحكيم -٣

ىپيروز و شكست مى�كنند. ارزيابى اهداف اساس بر ماعمو ار جنگ�ها
از جنگ آغاز در كه نيست�هاصهيو مى�يابد. معنا اساس همين بر نيز

البـه�الى در تـدريــج بـه دنـدبـو فـتــهر هطـفـر جـنــگ اهـداف اعـالم
با دند.كر انعنو جنگ هدف انعنو به ار حماس دىنابو صحبت�هايشان

نيسـت�هـاصهـيـو عمـال حمـاس مـانـدن باقـى و جنـگ يافـتـن پايـان
پيروز ار دشانخو سخنانشان در آنها چند هر شدند فىمعر دهشكست�خور

در حماس قعيتمو تحكيم حماس بقاى از مهمتر دند.مى�كر فىمعر
دنز در همچنين و ىباختر انهكر ساكنين ميان در باالتر و هغز  دممر بين
به جهانى افكار االن است. جهان ادهآز دممر و مسلمان هاىكشور دممر

دبر پى اهدافش و جايگاهش و آن اقعيتو به و شناخت ار حماس خوبى
پيدا جهانى قعيتمو و تشهر هامروز متمقاو مندگانرز ساير و حماس

دممر انندنمى�تو آنها اندنخو تروريست با نيست�هاصهيو ديگر و ده�اندكر
مدو شكست معناى به حماس قعيتمو تحكيم دهند. فريب ار جهان

آن در كه لاو شكست از سنگين�تر شكستى است نيست�هاصهيو اىبر
باختند. ار جنگ

از خىبر ىناهمسو فتارر كه دبو مدتها اسالم. جهان وحدت -٤
در فتنگر ارقر با ندانشانشهرو كه نمى�داد هاجاز عربى هاىكشور انسر

دفاع يا و قدس روز مانند خاص مناسبت�هاى در مسلمانان ساير كنار
به ار اسالم جهان حدتو و دمىمر تقدر دينى شده هتك شارز يك از
شدت از ناشى بيشتر كه هغز جنگ گىويژ اما بكشانند. جهانيان خر

د،بو هغز بى�دفاع دممر بى�كسى و ميتمظلو و نيست�هاصهيو جنايات
حدتو چهيكپار اسالمى امت و دآور شخرو به ار اسالم جهان تمام

ىكشور در و گذاشت نمايش به هغز دممر از حمايت اىبر ار دخو جهانى
و نيستىصهيو رژيم جنايات ميتمحكو در اتتظاهر كه عربستان مانند

عيتممنو اين فتنگر ناديده با دممر دبو دهكر عممنو ار هغز دممر از حمايت
دهاىدستاور از مسلمانان جهانى حدتو دند.كر اهپيمايىر حلهمر دو در

د.بو ابرنابر جنگ اين ذى�قيمت
با نيسمصهيو و ائيلاسر صهيونيسـم. ضربه�پذيرى اثبات -٥

كه دادند نشان هروز ٢٢ جنگ و هروز ٣٣ جنگ در شكست دو لقبو
مهندسى اساس بر كه مسلمانان و عربى هاىكشور و آنها ميان معادله

انهفريبـكـار ساختـار آن و دندار ايىكـار ديگر د،بـو فتهگـر شكل آنهـا
مى�بخشيد قابليت و هويت ساختار آن به كه ىچيز است. فروپاشيده
دند.مى�كر ايفا آن در عربى هاىكشور انسر از خىبر كه دبو نقش�هايى

دبو انسر اين نقش�آفرينى همان كه ساختار آن تقو نقطه شدن آشكار با
ىساختار با نيستىصهيو رژيم انسر بعد به حاال از آن، فتنگر ناديده و

معادله نددار نقش آن در متمقاو ه�هاىگرو و دممر كه شد اهندخو اجهمو
تكميل حماس ىپيروز با و فتگر شكل بحز ىپيروز با كه جديدى

اقعيتو در نيستىصهيو رژيم ىشكست�ناپذير روياى دكر اثبات و شد
است. شده ىضربه�پذير به تبديل امروز جهان

انسر از تعدادى خيانت مدو حلهمر كه آتش�بس از پس آخر: نكته
اروپايى هاىكشور از تعدادى و شده عشرو هغز ملت به عربى هاىكشور

حماس كه هستند صدددر اهريمنان هستند، شريك آن در هم آمريكايى و
كنند. ممحرو سالح به سىدستر از ار

در كه هايىكشور با كمشتر اقدامى در اندمى�تو اسالمى ىجمهور
دادن ارقر محور دندباكر دفاع هغز دممر و حماس از ابرنابر جنگ لطو

ار عيتمشرو اين بين�المللى ازينمو بر مبتنى حماس لتدو عيتمشرو
و سمىر لتدو يك انعنو به ار لتدو اين جهان هاىكشور تا كنند اثبات
نظم، ايجاد اىبر سالح تامين حق از تصور اين در كه بشناسد عمشرو
اتفاق اين اگر حتى شد. اهدخو دارخوربر دخو مينسرز از دفاع و امنيت

مينسرز از دفاع اىبر كه ار متمقاو دندار حق هيچكس دنيا در نيفتد هم
دشمنان كند. ممحرو حق اين از ندمى�ز سالح تامين به دست دخو دممر و

تا كنند مانز مرور لمشمو ار عضومو  اين هستند تالش در متمقاو
كشفرو است جريان در حماس نفع به كه جهانى اط6عو و احساسات

چنين چه اگر ند.بگذار ااجر به ار پليدشان نيات صتفرسر آنها تا كند
ان�شاءالله د.بر اهدنخو جايى به اهر نهايت در نيز اقدامى

مى�كند سىبرر صادق صبح

روزه ٢٢ جنگ دستاوردهاى و درس�ها
ىمابدرگر ضا ر   


