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آزمون بزرگ در يك بزنگاه
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود به قلم مهدي 
فضائلي به هتاكي اخير ميرحسين موسوي به شهداي 
مدافع حرم پرداخت و نوشت: برخي وقايع اين روزها 
به  مثابه آزموني بزرگ براي جريان ها و چهره هاي شاخص و به  عبارت  ديگر 
خواص است. اين آزمون، روش��ن خواهد كرد جريان ها و خواصي كه منافع 
جناحي و باندي را قرباني منافع نظام و انقالب مي كنند، كدامند و بالعكس. 
اين آزمون، به يادداشت منسوب به ميرحسين موسوي و موضع خواص جامعه 

در مورد آن مربوط مي شود. 
نويسنده ضمن بازخواني استعفاي ناگهاني ميرحسين موسوي در سال پاياني 
جنگ، در اعتراض به عدم رأي اعتماد احتمالي مجلس به تعدادي از وزراي 
پيشنهادي وي كه با واكنش تند و عتاب آميز امام خميني)ره( همراه بود، به 
يادداشت اخير او اشاره كرده و پرسيده اس��ت: آيا از يادداشت اخير موسوي 
جز دشمنان اسالم كسي بهره برده است؟ كجا هستند اين جريان ها؟ و چرا 
هيچ كدام در برابر اين يادداش��ت پر از كينه و از س��ر لجاجت هيچ موضعي 
نمي گيرند؟ تأكيدات امام خميني)ره( و خلف صالح او درباره ضرورت مرزبندي 

با دشمنان را فراموش كرده ايد؟
چگونه است كه در مواردي به  مراتب نازل تر و آنگاه كه اقدام و رفتاري مغاير 
نظر شما انجام مي گيرد، جبهه وار همه به صحنه مي آييد و يكپارچه عليه آن 
موضعگيري مي كنيد و امروز با همان شيوه جبهه اي، اقدام موهن هم قبيله اي 
خود را با سكوت تان تأييد و مورد حمايت قرار مي دهيد؟ به  هر حال، اين يك 
بزنگاه مهم و آزمون بزرگي است براي همه چهره ها و جريان هاي سياسي تا 
مرز خود را با فتنه انگيزان و دشمناني كه از رفتار آنان به وجد آمده و همصدا 
با هلهله سپاه يزيد مشغول پايكوبي هستند، مشخص و جدا كنند. نتيجه اين 

آزمون، در تداوم راه انقالب و در بزنگاه هاي ديگر خود را نشان خواهد داد!
..................................................................................................................................

او يك » فراماسون« است!
روزنامه كيهان هم در يادداشت ديروز خود ضمن 
بازخواني مواضع هتاكانه ميرحسين موسوي طي 
سال هاي اخير نوشت: شايد در نگاه اول باور نكنيد 
كه اقدام اخير مهندس موس��وي در حمايت آشكار از اس��رائيل و داعش نه 
تعجب آور بود و نه غير منتظره! ولي اسناد و شواهد به وضوح نشان مي دهد، 
حركت اخير مهندس موس��وي مأموريتي بوده است كه به عنوان يك عضو 

تشكيالت مخوف فراماسونري بر عهده داشته است!
مديرمسئول كيهان نوش��ته اس��ت: اوايل دهه۸۰، يعني چند سال قبل از 
فتنه۸۸ و پيش از آنكه چهره واقعي موس��وي به عنوان يكي از س��ران فتنه 
امريكايي-اسرائيلي ۸۸ افشا ش��ود و در حالي كه به عنوان چهره اي مقبول 
در ميان مردم و جريانات سياس��ي شناخته مي ش��د، دو تن از كارشناسان 
بر جسته امنيتي كه به چيره دستي و توانمندي شهره بودند و آن روزها يكي 
از پرونده هاي جاسوسي موساد را در دست بررسي داشتند، در حلقه بسيار 
محدودي اعالم كردند كه مهندس موس��وي » ماسون « اس��ت! و در مقابل 
تعجب توأم با ناباوري يكي از حاضران گفتند: » احتماالً در آينده اي نزديك او 

را در پروژه اي عليه نظام به كار خواهند گرفت...؟« 
كيهان به اين نكته هم اشاره كرده كه شهيد آيت اعالم كرده بود اسنادي در 
اختيار دارد كه از فراماسون بودن موسوي خبر مي دهد و بارها به مناسبت هاي 
مختلف به آن اشاره كرده بود. ايشان كه ميرحسين موسوي را گزينه مناسبي 
براي تصدي وزارت امور خارجه نمي دانست، در يكي از جلسات مجلس، به 
انتقاد از كابينه معرفي شده پرداخت و گفت كه اسنادي را كه نشان دهنده 
ارتباط موسوي با فراماس��ونري است، در جلس��ه بعدي مجلس در اختيار 
نمايندگان قرار خواهد داد، اما مرحوم آيت را صبح روز ۱۴مرداد در حالي كه 

عازم مجلس بود به شهادت رساندند!
در بخش ديگري از اين يادداش��ت آمده اس��ت: فراماس��ون ها هنگامي كه 
مأموريت يكي از اعضاي خود را شكست خورده مي بينند و احساس مي كنند 
در مناقش��ه اي كه پديد آورده ا ند ، روي اسب بازنده ش��رط بندي كرده اند! 
مأمور شكست خورده را در يك عمليات انتحاري هزينه مي كنند. بر اساس 
شواهد موجود، موسوي از نگاه دشمن مأموري بود كه تاريخ مصرفش تمام 
شده و بايد دور  انداخته مي ش��د! و دقيقاً به همين علت او را در پست ترين و 
رذيالنه ترين موضوعات مصرف كرده اند؛ دفاع از اسرائيل، حمايت از داعش، 
ناسزاگويي به شهدا و... اكنون نوبت حاميان سينه چاك موسوي نظير آقاي 
خاتمي و ظريف و ساير س��ركردگان جريان مدعي اصالحات است كه بايد 

موضع خود را در باره اقدام خباثت آميز موسوي مشخص كنند. 
..................................................................................................................................

آخرين ميخ بر تابوت سياسي موسوي
روزنامه رسالت اما در نقد بيانيه موهنانه 
موسوي آخرين ميخ به تابوت سياسي 
او را ارزيابي كرده و نوشته است: نقد 
بيانيه بيستم موس��وي نوعي لگدزدن به يك مرده سياسي است. اين 
بيانيه آخرين ميخ به تابوت اعتبار سياسي او بود. اين بيانيه خوانشي نو 
از ۱9بيانيه كهنه موسوي است. بيانيه موسوي يك رونمايي از كارنامه 
آخر عمر سياسي مبني بر همگرايي با امريكا و صهيونيسم بين المللي 
است. نقش او امتداد داعش در ايران و تخطئه بيداري اسالمي در جهان 
بود كه در بيانيه به  وضوح ديده مي شود. دليل حصر او همين بود كه او 

با اين بيانيه آن را مستند كرد. 
از كسي كه به اهانت كنندگان به شعائر الهي عاشورا و حمله به مسجد و 
قرآن سوزي در عاشوراي۸۸ لقب »مردان خداجوي« داد و شرارت سياسي 
منافقان، سلطنت طلبان، بيگانگان و ضدانقالب را در تأييد خود و تبليغ 
دروغ »تقلب« در آخرين بيانيه خود مهر تأييد زد، نبايد انتظار بازگشت 
داشت. او همچنان زير خيمه فتنه مش��غول سرويس دهي به امپراتوري 
رسانه اي غرب است. نويسنده تصريح كرده است: بارها نوشته ام تا از ارتباط 
تاجزاده با يحيي كيان تاج بخش عضو س��يا و مشاور سوروس در ايران در 
فتنه۸۸ پرده برداري نكنيم، نمي  توانيم افعال و اقوال سياسي او را تحليل 
كنيم. در مورد موسوي هم تا از ارتباط او با اردشير اميرارجمند عضو سيا و 
عضو منافقين به  عنوان مشاور حقوقي او در ستاد انتخابات وي رمزگشايي 
نكنيم، نمي توانيم تحليل كنيم موسوي تا كجا مي خواهد با اين ننگ ابدي 

ايستادگي در برابر جمهوريت و اسالميت نظام پيش برود. 
..................................................................................................................................

جنگ محاسباتي و صبر راهبردي
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
به هياهوي غربي ها براي تحت تأثير قرار 
دادن ايران در مذاكرات پرداخت و نوشت: 
چند هفته قبل رس��انه هاي غربي اعالم كردند اميدي به مذاكرات نيست و 
گفت و گو با زياده خواهي ايراني ها در حال شكست است و  عماًل اين چند ماه 

تالش بي نتيجه مانده و اين ايران است كه به توافق نياز دارد، نه ما. 
از وين هياهويي بلند مي شود و رسانه هاي غربي متفقاً اعالم مي كنند مذاكرات 
تمام و متن نهايي شده و اين بهترين متني است كه در دسترس وجود دارد 
و همگان متن پيشنهادي انريكه مورا را پذيرفته اند و هر كس اين را نپذيرد، 
مسئوليت شكست مذاكرات به  عهده اوس��ت. امريكايي ها سكوت كرده اند و 
چين و روسيه نشست مش��ترك برگزار مي كنند و تيم رسانه اي ايران اعالم 
مي كند هنوز خبري نش��ده اس��ت. مؤلفه  اين صحنه ها نشان دهنده جنگ 
محاسباتي اس��ت كه طرف غربي با هياهوي رس��انه اي به راه  انداخته  است. 
تكنيكي كه براي دس��تكاري عناصر محاس��باتي و الگ��وي ادراكي حريف 
اس��تفاده مي ش��ود تا مذاكره كنندگان، تصميم س��ازان و تصميم گيران در 
سرنوشت سازترين لحظات، دچار خطاي محاسباتي شوند. نويسنده در پايان 
اضافه كرده اس��ت: الزم اس��ت تيم مذاكره كننده با حوصله و بدون توجه به 
حواشي با تمركز بر اهداف مذاكراتي و با صالبت مسير را طي كند. به اميد خدا 

براي احقاق حقوق ملت راهي نمانده، كمي صبر راهبردي الزم است.

عقيق اميد
ماه هاي فتنه۸۸ تازه تمام ش��ده بود كه با پيگيري هايم براي گفت وگو با 
بسيجي ها و سپاهي هاي فعال در مهار آش��وب هاي فتنه، به اميد رسيدم؛ 
بسيجي ۲۱ساله اي كه بينايي يك چشمش را پياده نظاِم فتنه، ۳۰خرداد 

۸۸ با پرتاب آجر از نزديك، از او گرفته بود. 
در بخشي از مصاحبه ام از مش��كالت او پس از طي دوره نقاهت پرسيدم. 
گرچه از راه انتخابي اش پشيمان نبود و پس از دوران نقاهت هم به ميدان 
مهار فتنه بازگشته بود، اما از فرمانده بسيج ناحيه اش و سپاه تهران گاليه 
كرد: »در مورد هزينه عمل، الحمدهلل مشكلي نبود و سپاه همه را پرداخت 
كرد، اما مشكل اصلي اين است كه من شغلم را از دست دادم. من كارهاي 
س��اختماني س��نگيني انجام مي دادم. دكتر به من گفت كه نبايد جسم 
سنگين بلند كنم، به همين دليل ديگر نشد بروم س��ركار. قرار بر اين بود 
طبق روال معمول، از طرف س��پاه به م��ن بيمه بيكاري تعل��ق بگيرد كه 
متأس��فانه اين اتفاق نيفتاد. من ب��ه فرمانده حوزه، به فرمان��ده ناحيه، به 
جانشين و به شخص س��ردار همداني نامه دادم، حتي چند وقت پيش به 
سردار عزيز جعفري هم نامه زدم، اما متأسفانه هنوز مشكالت من حل نشده 
است. حاال سردردهاي شديد دارم. به خاطر درد چشمم دير وقت مي خوابم. 

اينها ديگر عادت شده است. دكتر هم رفتم، مي گويد همين است ديگر!«
مصاحبه ام ب��ا اميد، تير۸9 در روزنامه جوان منتش��ر ش��د. فكر مي كردم 
گاليه هايش از فرماندهان ارش��د س��پاه حذف شود كه نش��د. خبري هم 
نشد از هيچ كس... با خودم گفتم فرماندهان سپاه اصاًل مگر وقت خواندن 

مصاحبه هاي ما را هم دارند!
از اميد هم ديگر خبري نداشتم تا اواخر سال9۷ كه به من زنگ زد و تعجب 
كردم. گفت اگر بش��ود بيايد روزنامه و يك كار كوچكي ب��ا من دارد. قرار 
گذاش��تيم. آمد. هنوز همان قدر محجوب و متي��ن و متواضع و همان قدر 
انقالبي. باال نيامد و من رفتم پايي��ن. گفت كار كوچكي دارد و كوچك هم 
بود، بسته اي كه از جيبش درآورد، بازش كرد، يك نگين ياسي رنگ... گفت 
عقيق اصل يمني  است، دوس��تانم از يمن آورده اند. من براي شما آوردم، 
تشكر بابت آن مصاحبه... من متعجب نگاهش مي كردم. ما بايد ممنون او 

مي بوديم كه با ما حرف زد!
اميد دليل تشكرش را هم گفت. گفت بعد از آن مصاحبه، سردار )حسين( 
همداني دعوتم ك��رد و اول گاليه اي پدرانه كه حرف هاي��ت را در روزنامه 
مي زني، خب به خودمان مي گفتي... بعد هم دلجويي كرده، پاي حرف هاي 
اميد نشسته و دستور پيگيري مشكالت اين جانباز كم سن و سال فتنه را 
داده و كارهايش را راه انداخته اس��ت. اميد وقتي اينها را برايم تعريف كرد 
كه سردار عزيز ما ديگر در اين دنيا نبود. صبح جمعه اي بود، پاييز سال 9۴، 
ميانه مهرماه كه خبر آمد سردار حسين همداني در سوريه آسماني شده 

است؛ روزي تلخ كه ما در خود شكستيم و باريديم. 
اين روزها اهل فتنه باز كمر به ترور سردار بسته اند انگار، در امتداد حركت 
تروريس��ت ها، اين بار با گلوله تهمت و دروغ و من يادم افتاد كه س��ردار، 
بي گاليه به روزنامه، پيگير گاليه هاي يك جوان بسيجي شد و كارش را راه 
انداخت. جسارت ميرحسين موسوي به شهيد حسين همداني بهانه اي شد 
تا قصه  عقيق يمني ام  را هم بنويسم. از اين  همه سال روزنامه نگاري، دعاي 

اين بسيجي شايد برايم بماند. 
بعد فكر كنم چقدر از مسئوالن ما همزمان سعه  صدر شنيدن گاليه و تعهد 
پيگيري مشكالت مطرح شده را دارند تا براي مان عقيق هاي اميد بكارند؟ 
يا زنگ مي زنند گاليه مي كنند كه چرا فالن مطلب نوشته شد يا مي خوانند 

و مي گذرند و اعتنايي هم ندارند يا اصاًل نمي خوانند!
راستي، از اميد خالقي در مصاحبه، حسش به ضاربي را كه آجر انداخته بود، 
پرسيدم. گفت: من كه نديدم چه كسي بود، اما همان شب حاللش كردم، 

هموطن من بود، فريبش داده بودند...

 تشکيل كميته پيگيری سدسازي در تركيه
از سوی وزارت خارجه

يكي از عوامل اصلي افزايش پديده گرد 
و غبار در س�ال هاي گذشته، خشكي 
دشت هاي سرزميني در عراق و سوريه 
بوده كه در كنار تغييرات اقليمي و آب 
و هوايي منطقه، پروژه هاي سدس�ازي 
تركيه نيز موجب تشديد آن شده است. 
عباس گلرو، عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم،  با اشاره 
به مشكالت زيست محيطي ناشي از برخي سدسازي ها از سوي كشورهاي 
همسايه گفت: يكي از چالش هاي اساسي دنيا و به ويژه منطقه ما مسئله 
آب است كه موضوع مديريت منابع آب را هم در داخل كشور و هم در حوزه 
همسايگان مورد اهميت قرار داده است. در همين راستا اقدامات سال هاي 
گذشته تركيه در احداث چندين سد روي دجله و فرات حساسيت هايي 

را عالوه بر ايران در عراق و سوريه نيز برانگيخته است. 
وي با اشاره به اثرات مخرب زيست محيطي ناش��ي از كاهش ميزان آب 
ورودي از دجله و فرات گفت : بدون ش��ك يك��ي از عوامل اصلي افزايش 
پديده گرد و غبار در سال هاي گذشته، خشكي دشت هاي سرزميني در 
عراق و س��وريه بوده كه در كنار تغييرات اقليمي و آب و هوايي منطقه، 
پروژه هاي سدسازي تركيه نيز مزيد بر علت آن شده است، از همين رو بر 
اساس درخواس��ت ها و پيگيري هاي مجلس كميته اي در وزارت خارجه 
تشكيل شده است تا مسئله سدسازي تركيه را مورد بررسي كارشناسي 
قرار دهد؛ مسئله اي كه در سفر اخير وزير امور خارجه به تركيه نيز مورد 

توجه آقاي اميرعبداللهيان قرار گرفت. 
............................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي عنوان كرد

 انتفاع اقتصادي و بستن پرونده پادمان
2 شرط ايران در مذاكرات

نايب رئيس كميس�يون امني�ت ملي مجل�س با تأكيد ب�ر اينكه 
مذاكره بر مبن�اي منافع ملي، انتف�اع اقتصادي ملت و رس�يدن 
به اه�داف راهب�ردي در حوزه هس�ته اي م�ورد پذي�رش ايران 
اس�ت، گفت: امري�كا و اروپايي ها بايد پرون�ده پادم�ان ايران را 
ببندند و تضامين الزم را جهت اطمينان بخش�ي به ايران بدهند. 
ابراهي��م عزي��زي در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت، در واكنش ب��ه اظهارات 
مذاكره كننده ارش��د امريكا مبني بر اينكه در مذاكرات وين توافق بر سر 
رفع تحريم ها صورت نگرفته است، گفت: ما بارها اعالم كرده ايم جمهوري 
اسالمي ايران به خاطر مباني مستحكم از مذاكره ابا و هراسي ندارد و هميشه 
آمادگي دارد مسائل خود را با ساير كشورها از مسير مذاكره حل و فصل كند 
اما مذاكره بر مبناي منافع ملي، انتفاع اقتصادي ملت ايران و رس��يدن به 
اهداف راهبردي را كه در حوزه هس��ته اي دارد، مي پذي��رد. نايب رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي افزود: 
چنانچه طرف هاي مقابل اين آمادگي را داشته باشند و بتوانند تصميم قاطع 
سياسي و بدون بازگشتي بگيرند و به عهد و پيمان خود وفا كنند و مانند 
گذشته ناقض عهد و پيمان نشوند، جمهوري اسالمي ايران اين آمادگي را 

داشته و دارد كه بر مبناي همين مسير مذاكرات را پيش ببرد. 
وي در ادامه اظهار كرد: در اولين قدم مذاكره كنندگان به ويژه امريكايي ها 
بايد بپذيرند كه پرونده پادماني ايران به طور كامل بسته شود و هيچ گونه 
خللي نبايد بر اين موضوع در آينده وارد شود، يعني نكته مهم اين است 
كه امريكا و اروپايي ها بايد پرونده پادمان اي��ران را ببندند. در گام بعد 

تضاميني را بايد بدهند كه دوباره بدعهدي نكنند.
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روزی كه حزب اهلل به مقاومت و اسالم عزت داد

جنگ ۳۳ روزه كه به جنگ »تموز« نيز معروف 
است، بعد از حمله رژيم صهيونيستي در ۱۲جوالي 
۲۰۰۶ميالدی برابر با ۲۱تير ۱۳۸۵شمس��ی به 
لبنان آغاز شد. شش��مين ارتش بزرگ جهان با 
بيش از ۳۰هزار نظام��ي وارد جنگ با حزب اهلل 
ش��دند. اين جنگ بعد از ۳۳روز در صبح روز۳۴ 
برابر با ۱۴آگوس��ت ۲۰۰۶ )۲۳م��رداد ۱۳۸۵( 
با ورود س��ازمان ملل و ص��دور قطعنامه۱۷۰۱ 
شوراي امنيت به پايان رسيد. نزد اصحاب رسانه 
و تحليلگران كش��ورهاي عرب اين جنگ به نام 
»جن��گ ۳۳ روزه«، »جن��گ تم��وز« و »جنگ 
ششم« معروف ش��د و نزد رژيم صهيونيستي به 
»جنگ دوم« معروف است. دو سال بعد در تقويم 
سال۱۳۸۷ با پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي و 
تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي، ۲۳مرداد، 
روز مقاومت اسالمي )پيروزي مقاومت اسالمي 
مردم لبنان بر رژيم صهيونيستي( نامگذاري شد. 
اين جنگ كه دومين موفقي��ت بزرگ حزب اهلل 
بع��د از اخراج صهيونيس��ت ها در س��ال۲۰۰۰ 
)خرداد سال۱۳۷9( از جنوب لبنان بود، دومين 
تجربه ناكامي راهبردي اسرائيل بعد از اخراج از 
جنوب لبنان در سال۲۰۰۰محس��وب مي شود. 
۲۳م��رداد روزي اس��ت كه ح��زب اهلل به جبهه 
مقاومت، به جهان عرب و اس��الم ع��زت دوباره 
بخش��يد؛ روزي كه هيمنه رژيم صهيونيس��تي 
فرو ريخت و مقاومت براي هميشه نهادينه شد. 
اهميت اين روز نه در يك تاريخ و رويداد نظامي، 
بلكه در تحقق راهبردي است كه حضرت امام)ره( 
پايه گذاري كردند و ب��ه رهبري حضرت آيت اهلل 

خامنه اي تداوم يافت. 
در جنگ ۳۳ روزه كه در ميان لبناني ها به »نبرد 
تموز« شهرت دارد، محصول يك »نقشه جامع« 
از پيش طراحي ش��ده از سوي س��ه كشور غربي 
امريكا، انگليس، فرانس��ه و رژيم صهيونيستي با 
معاونت كشورهاي عربي مصر، اردن، عربستان 
و برخي احزاب لبنان ب��ه اجرا درآمد. اين جنگ 
يك��ی از بزرگ ترين محاس��بات تاريخي بود كه 
ائتالف غربي، عبري و عربي مرتكب ش��دند، به 
طوري كه در همان هفته اول، ارتش صهيونيستي 
كه به ناتوانی در جنگيدن با ح��زب اهلل پي برد، 
مايل بود پايان جنگ را اعالم كند ولی به اصرار 
امريكايي ها مجبور شد سه هفته ديگر جنگ را 
ادامه دهد اما در نهايت امريكا نيز تسليم شد و با 
تصويب قطعنامه۱۷۰۱شوراي امنيت آتس بس 

را پذيرفت. 
وقتي جنگ تمام ش��د، دو طرف جن��گ در دو 

وضعيت متفاوت قرار داشتند. صهيونيست ها به 
نوبت به شكست سنگين خود اذعان كردند و البته 
امريكايي ها نيز طبق سنت بازيگران سرخورده 
اعالم كرد: »هيچ كس پيروز نش��ده است!« اما 
ديگر كار از كار گذشته بود و شكست راهبردهاي 
جبهه ضدمقاومت چنان عيان بود كه با عمليات 

رسانه اي و رواني قابل پوشاندن نبود. 
ديگر شكست ناپذير بودن ارتش صهيونيستي، 
اقت��دار هول انگيز ني��روي هواي��ي آن و قدرت 
اطالعاتي موساد، در مقابل حزب اهلل فرو ريخته 
و موجي از بي اعتمادي ت��ار و پود دولت جعلي، 
افكار عمومي و ارتش آن را به لرزه درآورده بود 
و ثبات قب��ل از جنگ جاي خ��ود را به اپيدمي 
بي ثباتي داده بود كه دومينوي اس��تعفا و عزل 
مقامات و فرمانده��ان نظامي آغاز ش��ده بود. 
موازنه قدرت و موازنه تهدي��د به نفع حزب اهلل 
و جبهه مقاومت رقم خ��ورده بود، به طوري كه 
تاريخ تحوالت خاورميان��ه در بخش نبردهاي 
راهبردي بعد از جن��گ به خاورميان��ه قبل از 
جن��گ ۳۳روزه و خاورميانه بع��د از آن تعريف 
و توصيف مي ش��د و كارشناسان نيز در واكاوي 
جايگاه و ق��درت نظامي رژيم صهيونيس��تي بر 
اس��رائيل قبل و بعد از جن��گ۳۳ روزه تصريح 
و تأكي��د مي كردند و اس��رائيل بع��د از جنگ 
را يك بازيگر شكس��ت خورده منفع��ل كه در 
سيكل فرس��ايش رواني اعتباري افتاده است، 
ياد مي كردند. در مقابل، ح��زب اهلل لبنان پس 
از جن��گ مورد تحس��ين ملت ها ق��رار گرفت، 
حاال ديگر ملت ۳ تا ۴ميليوني لبنان در س��ايه 
اعتبار و عزتي كه حزب اهلل براي آنها خلق كرده 
بود، مي توانس��تند خود را در كان��ون توجهات 
۳۰۰ميليون عرب و حدود ۵ميليارد مس��لمان 
ببينند و رهبر آن در صدر ش��خصيت هاي اول 
خاورميانه عربي بنش��يند، البته آث��ار و نتايج 
جنگ محدود به دو بازيگري كه مستقيم درگير 
جنگ بودند نمي شد بلكه اين جنگ در واقع به 
دليل جبهه بودن، ش��كلي از نب��رد راهبردها و 
استراتژيس��ت هاي نظامي و سياسي دو جبهه 
مقاومت با محوريت ايران و جبهه ضدمقاومت 
با محوريت امريكا به خود گرفته بود، از اين رو 
آثار آن به همان مي��زان در دو جبهه بازيگران 
عضو ائتالف مقاومت)ايران، حزب اهلل و مقاومت 
فلسطين( و بازيگران ائتالف ضدمقاومت)امريكا، 
اروپا و كش��ورهاي عربي با محوريت عربستان( 
ظهور و بروز و معادالت سياس��ي و امنيتي را به 
نفع جبهه مقاومت دستخوش تغيير راهبردي 

كرد و عم��اًل مصداقي از ق��درت موفقيت تفكر 
راهبردي مقاومت بود كه شكستي تاريخي براي 
تفكر راهبردي ائت��الف غربي، عبري و عربي به 

شمار مي رود. 
كاندوليزا رايس، وزير خارجه وق��ت امريكا اين 
جن��گ را درد زايمان خاورميان��ه ناميد كه قرار 
ب��ود خاورميانه جدي��دي را )ب��دون حزب اهلل و 
حماس( ك��ه در آن از نيروه��اي مخالف امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي ديگر خبري نخواهد بود، 
متولد كن��د. جرج بوش اين جنگ را بخش��ي از 
جنگ با تروريسم ناميده بود، اروپا جنگ را جنگي 
دفاعي خوانده بود و با قطعيت از پيروزي سخن 
مي گفتند و آن را آخرين نبرد براي تعيين تكليف 

حزب اهلل و تغيير معادالت توصيف كرده بودند. 
در مقابل مقام معظم رهبري در روز دهم جنگ، 
در پيامي كه توسط ش��هيد حاج سليماني براي 
دبيركل حزب اهلل فرس��تاد، از قطعيت پيروزی 
مقاومت خبر داده بودند. روند جنگ به گونه اي 
پيش رفت كه در نبرد راهبرده��ا و مديريت آن 
نيز دس��تگاه تحليلي مقاومت برتري خود را بر 
دس��تگاه تحليل ائتالفي ضدمقاوم��ت به اثبات 
رساند؛ موضوعي كه دشمن تصورش را هم نكرده 
بود. در واق��ع مقاومت در ميدان نب��رد ارابه ها و 
ماشين نظامي و نبرد راهبردي ها و اراده ها طرف 

پيروز ميدان شد. 
  زمينه هاي جنگ »تموز«

جب��ران ناكامي ه��اي سياس��ي و شكس��ت هاي 
ديپلماتيك با اقدام نظامي ناكامي در جدا س��ازي 
لبنان از مح��ور مقاومت ناكام��ي در همراه كردن 
سوريه براي خلع سالح مقاومت اسالمي حزب اهلل 
لبنان و اخ��راج نمايندگان مقاومت فلس��طين از 
اراضي س��وريه و مهم تر از اينها خاط��ره تلخ اقدام 
حزب اهلل در واداركردن صهيونيس��ت ها به خروج 
از لبنان در س��ال۲۰۰۰ و تبديل ش��دنش به يك 
ارتش غيركالس��يك محبوب در لبن��ان و منطقه 
و ظهور ح��زب اهلل در قامت ي��ك تهديد راهبردي 
براي اس��رائيل و متح��دان غرب��ي و عربي اش كه 
مي توانس��ت سياس��ت امريكا براي تأثيرگذاري 
حداكثري بر خاورميانه از طريق اسرائيل را به طور 
كامل فلج كند، از جمله زمينه ه��اي جنگ تموز 

عليه لبنان بود. 
در همين راس��تا امري��كا ابت��دا با اس��تفاده از 
اب��زار قطعنامه هاي ش��وراي امنيت توانس��ت 
قطعنامه۱۵۵9 عليه محور مقاومت را به تصويب 
برساند كه بر اس��اس آن: ۱. تغيير نظام سياسي 
در لبنان با حذف حزب اهلل از س��اختار سياسي 

اين كشور۲. انزواي س��وريه و تالش براي قطع 
حمايت ه��اي اين كش��ور از مح��ور مقاومت ۳. 
خلع سالح حزب اهلل لبنان و رفع خطر آن از سر 
رژيم صهيونيستي پيش بيني شده بود، اما بعد از 
ناكامي در تحقق اهدافش از طريق شوراي امنيت، 
در نهايت مأموريت اجراي اين پروژه را با اهدافي 

ازپيش تعريف شده به اسرائيل سپرد. 
  اهداف جنگ تموز
الف- اهداف علني جنگ

رژيم صهيونيس��تي اهداف علني خود را از آغاز 
جنگ عليه لبنان ۱. از بين بردن حزب اهلل و خلع 
س��الح آن ۲. آزادي دو نظامي اسيرشده توسط 
حزب اهلل و ۳. اجراي قطعنامه ۱۵۵9 اعالم كرد. 

اما جبهه ضدمقاومت از اين جنگ اهدافي فراتر از 
اهداف علني را تعقيب مي كرد. 
ب- اهداف پشت پرده و پنهان

البته رژيم صهيونيس��تي از آغ��از جنگ اهدافي 
راهبردي در نظر داش��ت كه هرگز آنها را علني 

نكرد. اين اهداف به اختصار عبارتند از:
۱. بازگردان��دن ق��درت بازدارندگ��ي به ارتش 

اسرائيل پس از شكست سال۲۰۰۰
۲. ارائه فرصت و ام��كان نقش آفريني به امريكا 

براي ايجاد خاورميانه جديد
۳. تضعيف موقعيت حزب اهلل و ايجاد اختالل در 

قدرت نظامي و وجهه اين حزب
۴. خلع سالح و نابودي حزب اهلل

۵. از بين ب��ردن حزب اهلل لبنان ب��ا هدف تغيير 
موقعيت داخلي لبنان

۶. تش��كيل خاورميانه جديد و ش��كل دادن به 
معادالت سياسي و امنيتي دلخواه

۷. بهره گيري از پتانس��يل پي��روزي در جنگ با 
حزب اهلل براي كشاندن جنگ به ساير حوزه هاي 

مقاومت از جمله سوريه و ايران
  مؤلفه هاي مؤثر در پيروزي حزب اهلل

عامل معنويت، توانمندي در تعيين اولويت هاي 
ميدان��ي، بهره گي��ري از تج��ارب جنگ ه��ای 
گذشته در جنوب لبنان و همچنين بهره گيري 
از روش ه��اي حرف��ه اي تبليغات��ي و غلب��ه 
توانمندي هاي راهبردي جبهه مقاومت در مقابل 
جبهه ضدمقاومت، برخ��ورداري از اراده قوي و 
بصيرت سياسي از جمله علل پيروزي حزب اهلل 

در جنگ نابرابر تموز بود. 
  پيامدها

با نگاهي به اهداف، مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه حزب اهلل لبنان به هم��راه ديگر اركان محور 
مقاومت توانس��تند با ۳۳روز مقاومت از اجراي 
پروژه هاي خطرناك امريكايي- صهيونيستي و از 
تكرار سايكس پيكوي جديد در منطقه و لبنان 

جلوگيري كنند. 
 آنچه در س��ال۲۰۰۶ اتفاق افت��اد، آغاز مرحله 
جديدي اس��ت. اين تحول تاريخ��ي، آثار خود 
را بر آينده منطقه و بر آينده احزاب سياس��ي و 
جنبش ه��اي مقاومت بر جاي گذاش��ت. بدون 
شك، تجربه مقاومت در جنوب لبنان نقش بسيار 
مؤثري بر پيروزی هاي جبهه مقاومت در مقابل 
رژيم  صهيونيستي در فلسطين، سوريه و عراق در 
منطقه داشته است و در آينده نيز اين موفقيت 
بر منازعه با صهيونيس��م در فلس��طين و ساير 
كش��ورهاي عربي، تأثير مهمي بر جاي خواهد 
گذاش��ت. بعد از اي��ن اس��رائيل در هيچ جنگي 
نتوانسته است پيروز ش��ود. زنجيره جنگ هاي 
اين رژم با مقاومت فلسطين و جنگ اخير با جهاد 

اسالمي مصداق عيني اين ادعاست. 
از مهم تري��ن پيامده��ای اي��ن جن��گ، اذعان 
صهيونيست ها به اين موضوع است كه شكست 
ح��زب اهلل از طريق جنگ و رويارويي مس��تقيم 
ممكن نخواهد شد و جنگ با ايران هم فايده اي 
ندارد. اين يعني تحقق پيش��گويي بن گوريون، 
نخس��تين نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي كه 
گفته بود: اس��رائيل گام به گام در حال از دست 
دادن مواضع و نزديك شدن به سرنوشت نهايي 

خود است.

داد  نش�ان  بيش�تر  را  ماهيت�ش  موس�وي  ميرحس�ين 
و مش�خص ش�د در مس�ير داعش�ي ها گام برم�ي دارد. 
حجت االسالم سيدمحمود نبويان، نماينده مردم تهران در گفت وگو 
با مهر، در واكنش به توهين ميرحس��ين موسوي به مدافعان حرم 
اظهار داش��ت: با اين صحبت هايي كه از سوي موسوي مطرح شد، 
ماهيت وي و دوستانش براي ما بيشتر روشن شد، البته يكسري از 
دوستان ميرحسين نيز كه در اين مملكت سمت داشتند و دارند، 
دو سال قبل به شهيد س��ليماني حمله كردند و ماهيت خود را به 

همه نشان دادند. 
وي در واكنش به جسارت موسوي به شهيد همداني تصريح كرد: 
شهيد همداني كجا رفته بود؟ وي جايي رفته بود كه تروريست ها در 
آنجا بودند و در مقابل تروريست ها مقاومت كرد و در نهايت هم جان 

خود را در مبارزه با تروريست ها فدا كرد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: سؤال 
بنده آن است كه آيا ما بايد مدافع ش��هيد همداني باشيم يا مدافع 
تروريس��ت ها؟ طبيعتاً ميرحسين موس��وي با اين حرف هايي كه 
زد، موضع خود را روش��ن كرد و نش��ان داد مدافع شهيد همداني، 
شهيد سليماني، مدافعان حرم و كساني كه در مقابل تروريست ها 

مي ايستند، نيست. 
نبويان تأكيد كرد: ميرحس��ين موسوي نش��ان داد مدافع افرادي 

نيست كه با تروريست ها مبارزه مي كنند. شهيد سليماني و شهيد 
همداني در مقابل تروريس��ت ها ايس��تادند و موضع ميرحس��ين 
موسوي مشخص تر شد چراكه در دفاع از تروريست ها و عليه شهيد 

همداني، شهيد سليماني و مدافعان حرم صحبت كرد. 
وي اظهار داش��ت: اگر تروريس��ت ها به ايران مي آمدند، عالوه بر 
اينكه به كشورمان حمله مي كردند، ناموس و زن و بچه مردم هم به 
تاراج مي رفت. بايد به ميرحسين موسوي گفت كه خوب است آدم 
اندكي غيرت داشته باشد! مدافعان حرم و شهيد همداني ايستادند 
تا ناموس مان حفظ ش��ود و مورد تعرض قرار نگيرد. موسوي كه به 

شهدايي چون شهيد س��ليماني و همداني و ديگر شهداي مدافع 
حرم حمله مي كند، بايد پاسخ دهد كه چقدر براي ناموس و حريم 

كشور ارزش قائل است؟
نبويان يادآور شد: مدافعان حرم جان خود را در راه سيدالشهدا)ع( 
و حضرت زينب)س( فدا كردند. دفاع از حرم آنقدر مهم اس��ت كه 
امام حسين)ع( در روز عاشورا تا آخرين لحظه ايستادگي كرد. امروز 
هم يزيديان زمان در قامت داعشي ها ظاهر شدند و به حرم حضرت 
زينب)س( حمله مي كنند و م��ردم بي گناه را م��ورد حمله و آزار 
قرار مي دهند. ش��هداي مدافع حرم جان خود را براي دفاع از حرم 
حضرت زينب)س( فدا كردند اما داعشي ها مانند يزيديان به حرم 
حمله كردند. سؤال ما از ميرحسين موسوي آن است كه آيا طرفدار 
يزيديان و داعشي هاست كه در دفاع از تروريست ها حرف مي زند؟

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: زماني 
كه ميرحسين موسوي به شهداي مدافع حرم حمله مي كند، ماهيت 
خود را به همه نشان مي دهد كه در مسير داعشي ها و يزيديان گام 
برمي دارد. او ماهيت خودش را بيشتر از گذشته روشن كرد كه در 

كدام قبيله جا دارد. 
نبوي��ان تصريح ك��رد: همه م��ا موظفي��م در برابر داعش��ي ها كه 
تداوم دهنده يزيديان هستند و در مقابل كساني كه از داعشي ها دفاع 

مي كنند و به حسيني ها و مدافعان حرم حمله مي كنند، بايستيم. 

نماينده مردم تهران در مجلس:

موسوي در مسير داعشي ها گام برمي دارد
  بازتاب

علي حسن حيدري 
  تحليل
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