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انتخابات آزاد و ش��فاف اشاره کرد. در سالگرد پیروزی انقالب مردمی 
مصر در 25ژانویه س��ال2013 مردم با س��رازیر شدن به خیابان ها و 

به خصوص میدان التحریر، آن را جشن گرفتند.
ای��ن گردهمایی میلیونی درحالی برگزار ش��د که بذر اختالف و 
تفرق��ه بر آن س��ایه افکنده بود و برخی بر ای��ن باور بودند که اهداف 
انقالب 25ژانویه هنوز کاماًل محقق نشده است و مبارزه باید ادامه یابد.
این اختالفات به شکلی جدید در سال گذشته دوباره بروز کرد و 
مخالفان با بهانه قرار دادن فرمان ریاس��ت جمهوری درمورد اختیارات 
وسیع محمد مرسی در پیش نویس قانون اساسی که به تصویب مردم 
رسید، میدان التحریر و کاخ اتحادیه )مقر ریاست جمهوری مصر( را 
محلی برای تجمع و خشونت قرار دادند که تاکنون به مرگ 60تن و 

زخمی شدن صدها تن انجامیده است.
تضعیف دولت از سوی مخالفان و ادامه خشونت ها حتی به ورزش 
نیز کش��یده شد و کشتار در ورزشگاه  »پورت سعید« از جمله وقایع 
دردناک در تاریخ انقالب مردمی مصر در سال گذشته میالدی بود. در 
این حادثه که پس از بازی دو تیم فوتبال »االهلی« و» المصری« به 
وجود آمد نزدیک به 72تن از جوانان مصری در درگیری با یکدیگر جان 
خود را از دست دادند و صدها تن نیز مجروح و روانه بیمارستان شدند. 
تدارک و برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر که 
به انتخاب »محمد مرسی« منجر شد را می توان از مهم ترین گام های 
مردم این کش��ور برای تکمیل اهداف انقالبی 25 ژانویه یاد کرد. در 
ماراتن نفس گیر رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، اسرائیل 
و غرب تالش کردند تا »احمد ش��فیق« را به عنوان رئیس جمهور بر 
مردم مصر تحمیل کنند، اما با انتخاب هوش��مندانه مردم این توطئه 

ناکام ماند و انتخاباتی تاریخی در مصر برگزار شد.
درگیری ه��ای پراکن��ده و خونی��ن در مقاب��ل وزارت کش��ور و 
خیابان های اطراف میدان التحریر از جمله حوادث غم انگیز در انقالب 
مردمی مصر بود که 11کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت و متعاقب 
آن برخی از فرماندهان پلیس از سوی مرسی برکنار و محاکمه شدند.

اما در زمینه مس��ائل سیاسی شاید لغو فرمان متمم قانون اساسی 
صادره در 17ژوئیه توسط محمد مرسی، پر تنش ترین موضوع سال این 
کش��ور بود، که اختیارات وس��یعی به رئیس جمهور واگذار کرد و در این 
راستا مرسی »محمدحسین طنطاوی« و »سامی عدنان« رئیس و معاون 
شورای نظامی حاکم بر این کشور را برکنار و خود قدرت را به دست گرفت.

اما مصائب مردم مصر به همین جا ختم نشد و این عوامل که ناشی 
از سوء تدبیر و مدیریت برخی از مسئوالن دولتی بود و شرایط سخت 
معیشتی باعث شد که احزاب مخالف متشکل تر شده و بار دیگر میدان 
التحریر را برای به مبارزه طلبیدن دولت انتخاب کنند. پرس��ش روز 
این است که آیا در ماه های پیش رو آرامش به مصر باز خواهد گشت؟

انتخاب مرسی
 و چالش های جدید مصر

س��الی که گذش��ت، سالی 
پرحادثه در هم��ه زمینه ها برای 
مصر بود که از مهم ترین وقایعی 
که در این سال روی داد می توان 
به مراسم برگزاری سالگرد انقالب 
25 ژانوی��ه، محاکم��ه »محم��د 
حس��نی مبارک« دیکتاتور سابق 
و انتخاب محمد مرسی به عنوان 
رئیس جمه��ور منتخ��ب در یک 

عربستان در سالی که گذشت شاهد تحوالت جدیدی بود که تندتر 
شدن حرکت اعتراضی مردم علیه آل سعود مهم ترین آن بود. در این کشور 
نفت خیز که دالرهای نفتی به خزانه س��عودی س��رازیر می شود، خاندان 
آل س��عود با ریخت و پاش های بی حد و حصر خود و کمک به گروه های 
تروریستی و وهابی در یمن، لبنان و عراق از بهبود اوضاع معیشتی مردم 

خود غافل شده است.
در این میان ادامه اعتراض های مردمی در شرق عربستان که اکنون 
دومین س��الگرد خود را می گذراند  پایه های سست حکومت آل سعود را 

به لرزه در آورده است.
بیماری پادشاه عربستان »ملک عبداهلل بن عبدالعزیز« و غیبت های 
طوالنی او از انظار عمومی و رسانه های جمعی شایعات زیادی را در مورد 

مرگ این پادشاه سالخورده رواج داده است.
در این راستا رژیم آل سعود برای ادامه حاکمیت خود، شاهزاده نایف 
»بن عبدالعزیز« برادر پادشاه را به عنوان ولیعهد برگزید، اما غافل از آن 

بود که اجل به وی مهلت نخواهد داد.
از جمله مهم ترین رویدادهای عربستان در سالی که گذشت انتخاب 
ش��اهزاده س��لمان بن عبدالعزیز برادر دیگر پادشاه به عنوان ولیعهد این 
کش��ور بود. در س��ایه این تغییر و تحوالت پادش��اه برادر دیگر خود را از 
وزارت کشور برکنار و برادرزاده خود )فرزند نایف( را به جای وی گذاشت.

این تغییرات در حالی صورت گرفت که رژیم آل س��عود برای زهر 
چشم گرفتن از مردم شرق این کشور، اقدام به استقرار تانک و زرهپوش 
در مناطق القطیف، العوامیه، الدمام و... کرد و ملک عبداهلل از ترس سقوط، 

دستور سرکوب را به وزیر کشور جدید داد.

خط و نشان های  آل سعود

پادش��اه عربستان در جمع فرماندهان نظامی و شاهزادگان سعودی 
با ابراز نگرانی گفت: »فتنه از همه طرف عربستان را احاطه کرده است و 

دشمنان در کمین نشسته اند، تا امنیت کشور را بر هم بزنند.«
مل��ک عبداهلل، اعتراض��ات مردمی در داخل خاک عربس��تان را در 
نتیجه دخالت برخی کشورهای منطقه دانست و از فرماندهان و مسئوالن 
امنیتی درخواست کرد تا به وظایف و مسئولیت های خود عمل و مخالفان 
را س��رکوب کنند. به دنبال این موضوع طی ماه های آبان، آذر و دی ماه 
س��ال گذشته رژیم آل سعود اقدام به بازداشت های گسترده کرد که این 
موضوع محکومیت نهادهای بین المللی را در پی داشت. در همین راستا 
خانواده های افراد بازداشت شده با برگزاری تظاهرات در شهرهای القسیم، 

البریده و القطیف آزادی آنها را خواستار شدند.
در این میان، ادامه اعتراضات در ش��رق این کش��ور نش��ان داد که 
معترضان به خط و نش��ان های آل س��عود برای س��رکوب شدید بی اعتنا 
هستند و بر دستیابی به اهداف خود مصرند. پیش بینی ها حاکی است که 
در ماه های پیش رو عربستان آبستن رویدادهای سرنوشت ساز خواهد بود.

ابتدای سال جاری مسئله 
امضاء پیمان استراتژیک میان 
آمریکا و افغانستان مسئله روز 
محافل  سیاس��ی و رس��انه ای 
افغانستان بود.علت شکل گیری 
چنین جوی نیز خبری بود که 
اوایل اردیبهشت مبنی برنهایی 
ش��دن پیش نویس این پیمان 
منتشر ش��ده بود. متعاقب آن 
)91/2/11( »باراک اوباما« در 
کاب��ل حض��ور پیدا ک��رد و به 
هم��راه »حامد کرزای« پیمان 

استراتژیک کابل- واشنگتن  را امضاء کردند.
مقامات افغان از جمله »عبداهلل عبداهلل« وزیر خارجه  سابق، رسما با 
حضور دایمی آمریکا در افغانستان مخالفت کردند و مردم نیز در مخالفت 
با این حضور دس��ت به تظاهرات زدند.علت این حرکت ها و اعتراضات  
نیز به بندهایی از پیمان در مورد حضور دایمی در افغانستان و اعطای  
مصونیت قضایی  )کاپیتوالسیون( به نظامیان آمریکایی مربوط می شود.

کرزای که ش��رایط را اینگونه دید، در مسافرتی که به واشنگتن 
داش��ت اعالم کرد، حرف آخر را در مورد پیمان اس��تراتژیک  »لویه 
جرگه« )مجلس سنتی متشکل از رؤسای قبایل و شخصیت ها( خواهد 
زد. به هرحال، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است و تنها 
خبر مرتبطی که این روزها از افغانستان  مخابره می شود این است که 
مقامات آمریکایی و ناتو پی در پی می گویند پس از پایان سال 2014 
همه نیروهای خود را از افغانستان  خارج نمی کنند، حتی برخی خبرها 
حاکی است آمریکا 30 هزار نیروی رزمی خود را پس از این تاریخ در 
افغانستان نگه می دارد. این اظهارات مخالف وعده هایی است که کاخ 

سفید قبال مبنی بر خروج همه نیروها داده بود.
امس��ال ش��رایط امنیتی افغانستان هم در مقایس��ه با سال های 
قبل نه تنها تغییری نکرده، بلکه بر همگان ثابت ش��ده اس��ت آمریکا 

نمی تواند جلوی عملیات طالبان 
حتی در کابل را بگیرد. عملیات 
شبه نظامیان طالبان در کابل 
و دیگر مناطق افغانستان جان 
ده ه��ا نفر را گرفته اس��ت که 
ش��ماری از آنها نظامیان غربی 
درحداقل  بوده اند.آمریکایی ها 
شش حمله سنگین طی سال 
جاری بیش از 50 کشته برجای 
گذاشتند و ش��ش فرانسوی و 
پنج استرالیایی نیز درحمالت 

دیگر کشته شده اند.
از جمله حمالت سنگینی که شبه نظامیان علیه اشغالگران انجام 
داده اند، طی شهریور در استان هلمند اتفاق افتاده است. در این حمله 
به پایگاه اشغالگران، شش جنگنده آمریکایی منهدم شده بود. اشغالگران 

این خبر مهم را بایکوت کرده بودند،  اما پس از مدتی فاش شد.
بی��ش از 2500 غیرنظامی نیز درحمالت مختلف طالبان و ناتو 
جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد که آمریکا در سال جاری 
از هواپیماهای بدون سرنش��ین هم برای حمله به مناطق مس��کونی 

افغانستان استفاده کرده است.
کشتار غیرنظامیان درحمالت هوایی آمریکایی ها طی سال جاری 
به قدری تکرار شد که کرزای به ارتش افغانستان دستور داد در عملیات 

خود، از جنگنده های ناتو و آمریکایی کمک نخواهد.
ارتش افغانس��تان هم با حمایت ناتو عملیات گسترده ای را علیه 
طالبان طی سال جاری صورت داده است. این حمالت به طور میانگین 

روزانه هالکت 5 تا 10 شبه نظامی طالبان را در پی داشته است.
درمجم��وع، آمریکایی ها عالوه بر خس��ته ش��دن در یک جنگ 
فرسایش��ی، درمیان ملت افغانس��تان هم جایگاه��ی ندارند و بحران 

افغانستان به یک چالش بزرگ برای واشنگتن تبدیل شده است.

آرزوهای بر باد رفته آمریکا درافغانستان

تونس سالی توام با خشونت و اعتراض های خیابانی را پشت سر 
گذاش��ت که دخالت بیگانگان و اوضاع بدمعیشتی مهم ترین محرک 

آن بود.
این کشور مغرب عربی که برای نخستین بار در جهان عرب آغازگر 
بیداری اسالمی بود و در آن به یک حکومت مبتنی بر شریعت اسالم 
مستقر ش��د با دخالت های فرانسه و مشکالت اقتصادی گوناگون در 

سالگرد انقالب خود مواجه شد.
در این میان طی ماه های ابتدای س��ال گذشته این کشور دریگر 
بحث و جدل های احزاب و گروه های مختلف برای تدوین یک قانون 

اساسی جدید و انتخابات پارلمانی بود.
در سال گذشته اختالفات به مسئوالن نیز سرایت کرد و »المنصف 
المرزوقی« رئیس جمهور ساز مخالفت را با دولت »حمادی الجبالی« 

نخست وزیر اسالمگرا کوک کرد.
با وجود این که انتخابات پارلمانی در تونس برگزار نشده بود، اما 
مجلس موسسان این کشور به عنوان مجلس به ایفای نقش پرداخت. 
تونس در س��الی که گذشت اوج رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها را 
تجربه کرد و اعتراض ها در برخی از مناطق که انقالب مردمی 11 ژانویه 

از آن در دو سال گذشته شروع شده بود، دوباره شروع شد و در »سیدی 
ابوزید« معترضان بسیاری از اماکن دولتی و نظامی را به آتش کشیدند.

حضور فعاالنه »راش��د الغنوشی« رهبر اسالمگرای تونس در صحنه 
سیاسی قوت قلبی برای دولت این کشور بود و طرفداران حزب النهضه بارها 
با برپایی تظاهرات حمایت و آمادگی خود را از آن اعالم کردند. همچنین 

افزایش »س��لفی ها« در عرصه سیاسی درنهایت به درگیری هایی در 
صحنه سیاس��ی منجر ش��د و این گروه افراطی فتیله فعالیت خود را 

پایین کشید.
همچنین در ماه های پایانی سال، ترور »شکری بلعید«، چپگرای 
مخالف دولت به دس��ت افراد ناش��ناس، همانند جرق��ه ای به باروت 
اعتراضات بود که شراره های آن آتش اختالف در دولت حمادی الجبالی 

)نخست وزیر( را شعله ورتر کرد.
با این که دو حزب ائتالف کننده با اسالمگرایان در دولت، تهدید 
به خروج از کابینه کردند و بیم س��قوط آن می رفت، برخالف تصور 
نخس��ت وزیر، که خواستار یک دولت وحدت ملی بود، راشد الغنوشی 
بر این موضوع تاکید کرد که اسالمگرایان ستون فقرات تونس هستند 
و نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن انقالب 11 ژانویه است و 

پیامدهای نامطلوب بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت.
رسیدگی به اتهامات زین العابدین بن علی رئیس جمهور و چند تن 

از مسئوالن بلند پایه از دیگر وقایع مربوط به تونس بود.
مسلم است که بدخواهان داخلی و خارجی انقالب تونس ساکت 
نخواهند نشست و قطعا در مسیر رشد انقالب سنگ اندازی خواهند کرد.

تونس، دفاع از حکومت شریعت

بح��ران 23 ماهه س��وریه در 
حال��ی ادامه می یابد که بشاراس��د 
رئی��س جمهور این کش��ور بر اراده 
قاطع دول��ت، مل��ت و ارتش برای 

پیروزی بر توطئه ها تاکید دارد.
رئیس جمهور س��وریه معتقد 
اس��ت جنگ علیه سوریه شکست 
خورده و پیروزی سیاسی و نظامی 

محقق خواهدشد.
آنچه که درماه های اخیر بیشتر 
از ه��ر چیز در س��وریه به چش��م 
می خورد، خواست طرف های درگیر 
برای حل مسالمت  آمیز بحران کنونی 
است. آمریکا، فرانسه و اتحادیه عرب 
با یک عقب نشینی آشکار خواستار 
آغاز مذاکره برای حل بحران شده اند. 
دمشق آمادگی خود را برای مذاکره 
با گروه ه��ای مخالف و تدوین  یک 
گفت وگوی جام��ع ملی برای پایان 
دادن به درگیری ها اعالم کرده است.

ائتالف  رئی��س  معاذالخطیب 
مخالفان س��وری نیز تح��ت تاثیر 
کش��ورهای غربی مسئله گفت وگو 
و مذاک��ره را مط��رح کرده اس��ت و 
خواستار توس��ل به راهکار سیاسی 
به جای راه ح��ل نظامی برای حل 

بحران سوریه شده است. 
تحلیلگ��ران معتقدند 23 ماه 

تالش کش��ورهای غربی  و برخی از 
کش��ورهای عربی برای سقوط نظام 
بشاراس��د بی  نتیجه ب��وده و حمایت 
از شورش��یان و تروریست هایی که از 
کش��ورهای مختلف جهان به سوریه 
اعزام ش��دند کاری از پیش نبرده به 
همین دلیل راهکار سیاسی را به جای 

دخالت نظامی در پیش گرفته اند.
به عقیده ناظران سیاسی مادامی 
ک��ه آمریکایی ه��ا، قطری  ها و برخی 
کشورهای منطقه از جمله عربستان 
سعودی و ترکیه به ارسال سالح و پول 
به تروریست ها می پردازند خشونت در 
سوریه پایان نمی پذیرد و آرامش برقرار 

نمی شود.
این کش��ورها اص��رار دارند که 
تغییر در س��وریه باید با کناره گیری 
بشاراسد از قدرت همراه باشد اما این 
واقعیت را نادیده می گیرند که هرگاه 
یک کش��تی در طوفان گرفتار ش��ود 
ناخدا اولین کس��ی نیس��ت که از آن 

خارج می شود.

آن چی��ری ک��ه در زمان فعلی 
دولت را به نتیجه رس��یدن اقدامات 
علیه گروه های مس��لح و تروریس��ت 
کمک کرده کشف واقعیت و افزایش 

آگاهی مردم است.
گروه های مس��لح تاکنون موفق 
به شکس��ت ارتش در هیچ منطقه ای 
نش��ده اند و هیچ منطق��ه ای خارج از 

سیطره دولت وجود ندارد.
این در حالی اس��ت که سوریه 
نه با یک کش��ور یا چند کش��ور بلکه 
با هجمه ای از توطئه های منطقه ای و 
جهانی روبه رو است و تروریستهایی 
که در این کش��ور علیه دولت دمشق 
می جنگند از اتباع کشورهای مختلف 
هس��تند، در واقع س��وریه در جنگی 
منطقه ای و جهانی علیه خود گرفتار 

شده است.
حمله اخی��ر جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به یک مرکز تحقیقاتی 
در حومه دمشق نش��ان می  دهد که 
دش��منان این کش��ور از هر فرصتی 

برای ضربه زدن به دولت اسد استفاده 
می کنند.

در ه��ر ص��ورت در ش��رایط 
حاضر زمینه ب��رای انجام گفت وگو 
و روی آوردن ب��ه راهکار سیاس��ی 
مهی��ا اس��ت و تالش  هایی که برای 
این منظور صورت گرفته نویدبخش 
حل بحران در روزهای آینده است.

ادامه بحران س��وریه فاجعه ای 
خواه��د بود که منطقه در دهه های 
اخیر از آن رنج خواهد برد به همین 
دلیل اگر کشورهای منطقه به دنبال 
صلح، آرامش و ثبات هستند باید از 
حمایت  از تروریست ها دست بردارند 
و زمینه را ب��رای انجام گفت وگوی 

ملی فراهم آورند.
محل گفت وگو شرایط برگزاری 
آن و نمایندگان حاضر در این گفت 
وگ��و چندان تاثی��ری در انجام این 
مذاکرات ندارد. آنچه مهم است روی 
آوردن گروه ها، احزاب و طرف های  
درگیر به انج��ام گفت  وگو با دولت 
دمشق است چرا که در این صورت 
سرنوشت مردم این کشور به دست 
خودش��ان و نه با دخالت بیگانگان 
تعیین می   شود. انجام گفت وگو تنها 
راه برای پایان دادن به بحران کنونی 
و رنج و درد مردم این کشور است.

سوریه؛ مذاکره به جای جنگ

دری��ک نگاه کلی وجامع به تحوالت س��ال جاری عراق می توان 
گفت که این کش��ور صحنه جدال می��ان دولت و مردم از یک طرف 
و جریان ه��ای داخلی و خارجی بود؛ مخالف��ان تالش می کرده اند )و 

می کنند( که شرایطی مشابه سوریه را در عراق به وجود آورند.
این جبهه گیری شاید در سال های گذشته کم رنگ تر  بوده است، 
ولی در سال جاری دشمنان ملت عراق شمشیر را از روبسته اند و آشکارا 
از حرکت های  ضد دولتی حمایت می کنند،  به تظاهرات و اعتراضات  
قومی  وطایفه ای دامن می زنند و حتی علیه  دولت بغداد و ش��خص 

»نوری مالکی« نخست وزیر عراق موضع  می گیرند.
حجم مداخالت ترکیه در عراق به قدری گس��ترده شده بود که 
اول اردیبهشت مالکی صریحا گفت: اردوغان ترکیه را به دشمن عراق 
تبدیل نکند و سه روز بعد سفیر  ترکیه را در بغداد فراخواند و از وی 

خواست در مورد اظهارات  اردوغان  توضیح دهد.
نخست وزیر ترکیه پیش از  این مالکی را نخست وزیر  یک اقلیت 

در عراق دانسته بود.
به کار بردن صفت اقلیت  برای ش��یعیان عراق، نشان  می داد که 
ترک ها  به همراه مقامات  قطر و عربستان  برای مردم عراق خواب های 

تازه ای دیده اند.
از آن موقع به بعد، بگو مگوها میان  مقامات بغداد و آنکارا  ادامه 
یافت و در این میان  چیزی که سیاس��تمداران حاکم عراق را بیشتر 
رن��ج می داد، مذاکرات  مس��تقیم مقامات  ترکی��ه و رهبران منطقه 
خودمختار کردستان عراق بود. سران ترکیه در این مذاکرات، مقامات 
بغداد را نادیده می گرفتند، انگار که دارند با رهبران یک کشور مستقل 

مذاکره می کنند.
دامن زدن به مناقشات طایفه ای، مذاکره با سران منطقه کردستان 
عراق و پناه دادن به »طارق الهاشمی« معاون فراری رئیس جمهوری 
ع��راق، جمعا دول��ت آنکارا را در جایگاهی ق��رار دادند که این دولت 
برای س��وریه داش��ت؛ یعنی مداخله همه جانبه برای براندازی دولت 

دموکراتیک عراق.
دراین میان خبرهایی نیز جسته و گریخته در مورد تشکیل یک 
گروه مس��لح تحت نام »ارتش آزاد عراق« منتشر می شد. موردی که 

نام گروه تروریستی »ارتش آزاد سوریه« را به ذهن تداعی می کند.
باالخ��ره مثلث ترکیه- قطر و عربس��تان با تالش های گس��ترده 
خود توانس��تند زمینه را برای وقوع اعتراضات ضد دولتی در مناطق 
سنی نشین آماده کنند و این وضعیت تنها به یک جرقه نیاز داشت و 
این جرقه نیز با دستگیری محافظان »رافع العیساوی« وزیر دارایی عراق 
به اتهام فعالیت های تروریستی زده شد. هر چند افراد دستگیر شده به 
اتهامات خود اعتراف کرده بودند، ولی العیساوی به مناطق سنی نشین 

رفت و مردم را به اعتراضات ضددولتی تشویق کرد.
از دی ماه این اعتراضات آغاز شد و کم کم عناصر بعثی و القاعده به 
درون تظاهرکنندگان نفوذ کردند و برای اینکه نیروهای دولتی را مجبور 
کنند به سمت معترضان تیراندازی کنند، از درون تظاهرکنندگان به 

سمت نیروهای پلیس و دولتی تیراندازی کردند.
ای��ن غائله که هن��وز هم کم و بیش ادامه دارد، هر چند تعدادی 
کشته و زخمی برجای گذاشته است، ولی مالکی پخته تر از آن بود که 
به گرداب درگیری با مردم وارد ش��ود. لذا او به نیروهای تحت امرش 
دستور داد که خویشتنداری بکنند و به سوی مردم تیراندازی نکنند. 

سیاست مالکی تاکنون نتیجه مثبت داده است.

عراق، مثلث شوم
آنکارا - دوحه  و ریاض 

یکی از حوادث اعجازبرانگیز س��ال گذش��ته جنگ 8 روزه 
رژیم صهیونیس��تی علیه غزه بود که ب��ا ترور معاون گردان های 
عزالدین قسام، عملیات ستون ابرها و جنگ نابرابر علیه غزه آغاز 
شد اما با شکست رژیم اشغالگر قدس پایان یافت. در این جنگ 
با وجود زمان اندک، مقاومت فلس��طین توانس��ت خسارت های 
س��نگینی به دشمن وارد آورد و برای نخستین بار تل آویو مرکز 
رژیم صهیونیستی هدف شلیک موشک قرار گرفت که سران این 

رژیم را دچار بهت و شگفتی کرد.
گروه های مقاومت شهرهای سرزمین اشغالی را با موشک های 
فجر 5 هدف قرار داد که وحشت زیادی در میان صهیونیست ها 
ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از مقامات این رژیم از ترس به 

پناهگاه بروند.
مقاومت همچنین موفق ش��د ی��ک هلی کوپتر نظامی و دو 
هواپیمای رژیم صهیونیس��تی را در آس��مان غزه با موشک های 
ضدهوای��ی و نیز دوناوچه این رژیم را در آب های غزه هدف قرار 
دهد که خود همین موفقیت ها باعث شد مقاومت در عرصه جنگ 
روانی نیز علیه دشمن پیروز شود. بنابه اعتراف خود صهیونیست ها 
ش��لیک بیش از 1500 موشک و خمپاره به سمت شهرک های 

صهیونیست نشین آنها را به شهر اشباح تبدیل کرده بود.
خس��ارت های اقتصادی، نظام��ی و روانی وارد آمده بر رژیم 
صهیونیس��تی در این مدت کم باعث ش��د که تل آویو به شروط 

مقاومت تن دهد و آتش بس را بپذیرد.
شکست اسرائیل در این جنگ 8 روزه همانند جنگ های قبلی 
پیروزی بزرگی برای مقاومت فلس��طین محسوب شد و جایگاه 

حماس و مقاومت را در نزد  مردم فلسطین تقویت کرد. 
عامل دیگری که طی ماه های اخیر معادالت سیاسی، نظامی رژیم 
صهیونیستی را در منطقه برهم زد و تیر خالص را بر جایگاه این رژیم 
در منطقه زد یا به قول سیدحس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان 
آخرین میخ را بر تابوت اسرائیل زد. پرواز هواپیمای شناسایی بدون 
سرنشین ایوب بر فراز تل آویو و شهرهای دیگر سرزمین اشغالی بود.

رژیم صهیونیستی هنوز از غافلگیری موشک های فجر 5 رها نشده 
بود که با غافلگیری پهپاد ایوب حزب اهلل مواجه شد.

این پهپاد بر فراز مناطق حساس و استراتژیک اسرائیل از جمله 

نیروگاه هس��ته ای ریمونا پرواز کرد و اطالعات اس��تراتژیک این 
مناطق را در اختیار مقاومت حزب اهلل قرار داد.

با این اقدام هیبت پوشالی اسرائیل بیش از پیش فرو ریخت 
و ارتش اس��رائیل رس��ماً اعتراف کرد که توانایی پاسخگویی به 

حزب اهلل را ندارد.
ایه��ود ب��اراک وزیر جنگ اس��رائیل بالفاصله پ��س از این 
شکس��ت های پی درپی اس��تعفا کرد و هنوز کس��ی این مقام را 
نپذیرفته چرا که می دانند ارتش قادر به جوابگویی به موشک های 

مقاومت نیست و باید مسئولیت آن را بپذیرند.
تحلیلگران نظامی اس��رائیل معتقدن��د مقاومت در عملیات 
خود علیه رژیم صهیونیس��تی معادله ت��ازه ای به کار گرفته که 
تمام محاس��بات مقامات نظامی و سیاسی تل آویو را با شکست 
مواجه می سازد و آنها قادر نیستند که طرح های جدید حزب اهلل 

یا مقاومت فلسطین را پیش بینی کنند.
از دیگر مس��ائل فلس��طین که طی روزه��ای اخیر بحث و 
جدل های فراوانی در محافل فلسطینی و جهانی به وجود آورده 
مس��ئله آشتی ملی فلسطین است که به رغم دیدارهای متعدد 
هیئت ه��ای فتح و حماس و برگ��زاری اجالس های منطقه ای و 
داخلی هنوز به نتایج قابل مالحظه و پیشرفت های جدی دست 
نیافته اند. تحلیلگران فلسطینی کارشکنی های فتح، توطئه های 
رژیم صهیونیس��تی و نقش غربی ها در منطقه را عامل اساس��ی 
موفق نبودن این گفت وگوها می دانند و معتقدند هنوز گروه های 
فلسطینی به وحدت مورد نظر برای رسیدن به آشتی ملی دست 

نیافته اند.

درس مقاومت

اشاره:
در س�ال1391 جهان شاهد رویدادهای سیاسی، اجتماعی و 
اقتص�ادی مهمی بود که بخش�ی از آنها در آینده منطقه و جهان 

تأثیرگذار بوده است.
یکی از این رویدادهای تأثیرگذار تکرار شکست تحقیرآمیز 
اس�رائیل در جنگ 8روزه غزه بود. اسرائیل در جنگ 33روزه با 
حزب اهلل لبنان و جنگ 22روزه با حماس نیز شکس�ت سنگینی 
را متحمل ش�د و این شکس�ت به قدری برای ارتش مجهز رژیم 
صهیونیستی تحقیرآمیز بود که به جابه جایی دولتمردان سیاسی 

و نظامی در داخل اسرائیل منجر شد.
به عقیده ناظران سیاس�ی منطقه دلیل عمده این شکس�ت 
عبرت نگرفتن صهیونیست ها از اعجاز مقاومت اسالمی در منطقه 
بود. مقاومتی که در فلسطین، لبنان، سوریه، بحرین، عربستان و 
اردن شاهد آن هستیم و قطعاً در سال جدید درخت این مقاومت 

ثمر خواهد داد.
تداوم ناآرامی های س�وریه و تالش دولت دمشق برای شروع 
مذاکره با مخالفان، انتخاب محمد مرس�ی، اعطای جایگاه کشور، 
ناظر غیرعضو به فلسطین در سازمان ملل، بحران اقتصادی اروپا 
و آمریکا، انتخاب پوتین و اوباما به عنوان رؤسای جمهور روسیه 

و آمریکا، از دیگر رویدادهای مهم منطقه و جهان است.
باراک اوباما در دور دوم با چالش های تازه ای در داخل و خارج 
مواجه خواهد شد که صخره مالی یکی از آنهاست، کاهش بودجه 
85میلیارد دالری و مخالفت جمهوریخواهان با افزایش مالیات از 
ثروتمندان اقتصاد آمریکا را در لبه پرتگاه قرار داده است و آثار 

آن از هم اکنون قابل مشاهده است.
ب�دون تردید صخ�ره  مالی هم اقتصاد آمری�کا و هم اقتصاد 
دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد طوری که رسانه های 

آمریکایی آژیر خطر بحران اقتصادی را به صدا درآورده اند.
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