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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مقاومت یها رگ در تازه خون

 یا فرامنطقه و یا منطقه گرانیباز وجود با منطقه تحوالت گذشته یها ماه یط

 گرانیباز. است داشته ینوسیس و الیس یحالت همواره متناقض منافع و اهداف با متعدد

 دنبال به( دهیفا -نهیهز)تیعقالن و مداخله اصل بنابر منطقه در موجود یا فرامنطقه

 سطح در برتر هژمون جادیا عدم براساس یا منطقه گرانیباز انیم در تنش جادیا

 و کایآمر منافع یبرا ندهیآ دیتهد آنها منظر از که یهژمون. هستند یا منطقه

 لییاسرا به یرهبر و ادتیس یاعطا انیم نیا در هرچند. بود خواهد ها ستیونیصه

 نیا یعبر – یغرب محور منظر از. است منطقه در یعرب -یغرب محور مهم هدف

 انیم در قوا توازن جادیا و مسلط هژمون یریگ شکل عدم به منجر دیبا روند

 تینها موجود روند از گرانیباز یبرخ انیم نیا در البته. شود منطقه یکشورها

 انیجر به زدن ضربه یبرا خود یها برنامه کردن ییاجرا مترصد و برده را استفاده

 کایآمر یراهبردها یساز ادهیپ یبرا منطقه در ییزا تنش حالت البته. هستند مقاومت

 کایآمر که است یریدرگ و تفرق جادیا صورت در تنها رایز است؛ یضرور و الزم

 موارد نیا کنار در البته. کند یساز ادهیپ را قرن معامله همچون خود اهداف تواند یم

 سود به یا منطقه مسائل در ورق برگرداندن یبرا هم را یگرید اقدام ها ییکایآمر
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 جمع نیا به ها ییکایآمر. بود یمانیسل دیشه سپهبد ترور آن که دادند انجام خود

 یساز ادهیپ خود نفع به را موجود تحوالت توانند یم اقدام نیا با که دندیرس یبند

 مسائل رامونیپ سوال چند به که میهست آن دنبال به نوشتار نیا در اکنون. کنند

 ترور به اقدام یفعل مقطع در کایآمر چرا همچون یسواالت. میده پاسخ منطقه موجود

 یبرا یمانیسل سردار ترور یامدهایپ از کایآمر یبند جمع کردند؟ یمانیسل سردار

 مسائل در یضعف ای خلل دیشه سردار فقدان ایآ بود؟ چه یا منطقه تحوالت ندهیآ

 شهادت از پس مقاومت محور ندهیآ کرد؟ خواهد جادیا مقاومت انیجر و یا منطقه

 بود؟ خواهد چگونه یمانیسل سردار

  یمانیسل سردار ترور لیدال

 ترور ستیل در م2006 سال از و دیتهد ستیل در م2001 سال از یمانیسل دیشه سردار

 یبند جمع نیا به ها ییکایآمر سال 14 از بعد نکهیا. داشت قرار ها ییکایآمر

 :است مطرح عامل چند کنند ترور را یمانیسل سردار که دندیرس

 کایآمر یا منطقه یراهبردها شکست .1

 همه از شیب اصول چند بر دیتاک و محور چند یهرکشور بلندمدت یاستراتژ در

 خواهد جیبس را خود امکانات و توان تمام آن به دنیرس یبرا و دارد بازخورد و نمود

 گر سلطه و استعمارگر کشور کی عنوان به کایآمر یراهبردها در اصول نیا. کرد

 المللنیب سطح در کشور نیا یبرا ییگرا دهیفا بر یمبتن و یانسان ریغ یادهایبن یدارا
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 نیتدو و اجرا حال در واشنگتن مختلف یراهبردها ا،یآس غرب منطقه در. است

 و یاقتصاد ،یاسیس مختلف ابعاد در است توانسته تاکنون که یعامل تنها و است

 یجمهور بر هیتک با مقاومت محور گفتمان کند، مواجه چالش با را آن یفرهنگ

 یخنث در ییسزا به و موثر نقش یمانیسل سپهبد انیم نیا در. است رانیا یاسالم

 نیتر مهم از. داشت یعرب -یغرب محور یکل یراهبردها گذاشتن ناکام و یساز

 .کرد اشاره لیذ موارد به توان یم داد انجام نهیزم نیا در دیشه سردار که یاقدامات

 کا،یآمر شده نیتدو راهبرد طبق منطقه؛ یکشورها هیتجز از یریجلوگ( الف

 یها تیموجود به یقوم و یمذهب یها تیهو براساس یستیبا منطقه یکشورها

 کیدئولوژیا یها اختالف یدارا ها تیموجود نیا. شدند یم میتقس متکثر و گانهی

. شد یم منطقه در گسترده و نامحدود یها جنگ موجبات امر نیهم و بودند یمل و

 دیشه سپهبد اما شد اجرا موارد یبرخ در یحت و ارائه کایآمر توسط یمهم یها طرح

 از نمونه کی. کرد یخنث را آنها یمل تیامن و مقاومت گفتمان اصل براساس یمانیسل

 یکشورها هیتجز یمبنا بر آن اساس که بود بزرگ انهیخاورم طرح ها، طرح نیا

 انهیخاورم نیآغاز طرح. بود شده یزیر هیپا یستیونیصه میرژ ادتیس و منطقه

 اهلل حزب شکست با که بود نیا بر قرار و خورد دیکل لبنان روزه 33 جنگ با بزرگ

 جنگ در یمانیسل دیشه سردار حضور اما. شود یزیر طرح منطقه دیجد مختصات

 شکست موجبات مدت نیا طول در اهلل حزب یفرمانده به میمستق کمک و روزه 33

. شد متوقف هیاول مراحل همان در زین طرح نیا و گشت فراهم یستیونیصه میرژ
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 نشان واکنش گونه نیا یمانیسل سپهبد اقدام نیا حیتشر در نگیاسپوت یلیتحل گاهیپا

 یو که است لیدل نیا به یمانیسل سردار از هاییکایآمر یناراحت کردکه اعالم و داد

 انهیخاورم به یده شکل منطقه، هیتجز یبرا مانانشانیپهم و هاآن یهانقشه توانست

 .کند یخنث را رانیا ینابود و دیجد

 استقالل طرح منطقه، در هیتجز یها طرح یساز یخنث در اسالم سردار گرید اقدام

 یقبل یها طرح همان یمبنا بر زین عراق کردستان جادیا. بود عراق کردستان

 یلیتحل در مقطع همان در «سرچیر گلوبال» تیسا که یا گونه به. بود ها ییکایآمر

 نظر به عراق، کردستان ژهیو به و عراق ییکایآمر -آنگلو اشغال یبرا تالش»:نوشت

 یبرقرار) کردنزهیفنالند و( هیتجز) کردن زهیبالکان یبرا باشد یآغاز که رسدیم

 از زودتر 2018 سال نکهیا لیدل به کردها البته. «انهیخاورم( هیتجز از بعد صلح مانیپ

 از دیسف کاخ کردند، هیتجز یپرس همه به اقدام 2025 سال یعنی کایآمر مدنظر موعد

 .نکرد تیحما آن

 منطقه، یکشورها هیتجز از یریجلوگ یراستا در یمانیسل دیشه اقدامات گرید از

 یاستراتژ یمبنا بر داعش اسنودن، یادعا بنابر. بود داعش یستیترور نیماش شکست

 با مقابله جهت در نتونیکل سخت یها نهیگز کتاب براساس و جادیا زنبور یها النه

 با یمانیسل دیشه. شد جادیا یغرب و یعرب یکشورها تیحما با مقاومت محور

 توانست یستیترور گروه نیا با جانبه همه  مبارزه و یمحل و یا منطقه ارتش لیتشک

 .کند نابود را آن ینیسرزم تیموجود
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 منطقه در یساز ائتالف داعش، با مبارزه با همزمان یمانیسل دیشه ؛یساز ائتالف( ب

 کیپلماتید کامال اقدام کی توان یم را یو اقدام نیا که رساند ظهور منصه به را

 و عراق ه،یترک ه،یروس همچون ییکشورها یمانیسل دیشه منظور نیهم به. دانست

. داد قرار ریمس و هیرو کی در اهلل حزب همچون یمحل یها گروه یبرخ با را هیسور

 یبرا را طیشرا شانیا یپلماسید بر یمبتن اقدامات کنار در یو گسترده یها تالش

 یخبر گاهیپا مقطع همان در. کرد فراهم منطقه در 2015 سال در قوا موازنه رییتغ

 تیمحور با دیجد انهیخاورم تولد را دیشه سپهبد اقدام نیا یگزارش در توریالمان

 که گفت روس یاسیس لگریتحل استروکان، یسرگئ و کرد اعالم اهلل حزب و رانیا

 .است شده لیتشک هیسور در اهلل حزب و رانیا ه،یروس ینظام مثلث اکنون

 تالش یساز یخنث یراستا در یمانیسل سردار مقاومت؛ یها گروه نیتکو( ج

 هم یادیز یها تیموفق و گرفت شیپ در را مهم راهبرد سه حوزه نیا در دشمنان

 :کرد کسب

 دشمن فیتعر یبرا تالش و یسن و عهیش از اعم جهان مسلمانان نیب وحدت تیتقو-

 ؛ها(  آن یا منطقه فرا و یا منطقه متحدان و یستیونیصه میرژ کا،یآمر) واحد

 از منی و عراق ه،یسور ژهیو به مختلف یکشورها در یعیش یها گروه هیبن تیتقو -

 و ینظام ژهیو به مختلف یها حوزه در فعال و ساختارمند یها تشکل جادیا قیطر

 ؛یبازدارندگ
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 انصاراهلل لبنان، اهلل حزب) مقاومت یها گروه از یفکر و یمستشار یها تیحما -

 .ها آن به اتیتجرب انتقال یبرا تالش و...(  و منی

 ترامپ یمحاسبات اشتباه .2

 تیحاکم از مردم یجداساز یمبنا بر یا دوگانه راهبرد برجام، از کایآمر خروج با

  :گرفت قرار کار دستور در

 کایآمر یاقتصاد و یاسیس ،یاطالعات توان تمام که یحداکثر فشار راهبرد( الف

  .شد اعمال رانیا مردم و دولت بر فشار یبرا

 ها ییکایآمر کار دستور در اول راهبرد شکست با که یامر یروان فشار راهبرد( ب

. گرفت قرار تیحاکم یناکارآمد مساله یرو بر تمرکز بُعد نیا در. گرفت قرار

 هم را اقدام نیا زوریکاتال. بودند مردم دوباره اول، راهبرد همچون راهبرد نیا هدف

 یهمزمان. ندارد را مشکالت حل توان تیحاکم که دادند قرار صورت امر نیا یتلق

 به منجر رانیا در  ماه آبان ینیبنز اغتشاشات و لبنان و عراق اغتشاشات با راهبرد نیا

 یدارا رانیا و منطقه در مقاومت گفتمان که شد ها ییکایآمر اذهان در امر نیا

 به واشنگتن فوق، راهبرد دو بنابر و اساس نیهم بر. است شده تیمحبوب زانیم کاهش

 هیعل انهیجویتالف اقدامات انجام یبرا یمناسب زمان اکنون که دیرس یبند جمع نیا

 سردار ترور به میتصم کشور نیا سران منظور نیهم به. است مقاومت رهبران

 کریپ عییتش مراسم در که یحال در. گرفتند مقاومت یاصل گفتمان عنوان به یمانیسل
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 و بوده اشتباه کامال راهبرد و استیس نیا که شد معلوم رانیا و عراق در دانیشه نیا

 .است یجار و یسار همچنان مردم انیم در مقاومت گفتمان

 ضاحیاست از ترامپ فرار .3

 قرار ها دموکرات یسو از ضاحیاست نام به یا مساله با کایآمر داخل در ترامپ

 یمل تیامن که یفرد عنوان به خود دادن نشان و ضاحیاست از فرار یبرا و گرفت

 به ترامپ. گرفت یاقدام نیچن به میتصم دهد، یم تیارجح یزیچ هر بر را کایآمر

 کایآمر یمل تیامن یراستا در او اقدام نیا دهد نشان که بود هدف نیا دنبال

 مخالف ترامپ اقدامات بودند، کرده اعالم که کنندگان ضاحیاست نظر برخالف)

 ها ییکایآمر یمل تیامن و یمل منافع یراستا در اقدام نیا( کاستیآمر یمل تیامن

 راهبرد کی یمبنا بر را خود اقدام نیا اجراشدن ترامپ نیبنابرا. است گرفته صورت

 منافع یراستا در را خود اقدام سو کی از که یا گونه به گرفت؛ نظر در هدف دو با

 یتندروها نظر گرید یسو از و دهد جلوه کشور نیا مردم جان حفظ و کایآمر یمل

 به خود ضاحیاست کردن یمنتف یبرا -1؛ را کشور نیا یسناتورها ژهیو به و کایآمر

 یها یالب رایز کند؛ کسب یآت انتخابات یبرا را آنها تیحما -2 آورد دست

 آنها تیحما و هستند یاسیس و یمال نظر از کایآمر در یالب نیقدرتمندتر یستیونیصه

 .برد خواهد باال انتخابات یبرا را فرد آن یآور یرأ شانس ،یفرد هر از

 یا منطقه مذاکرات به رانیا ورود .4

 ،یمانیسل سردار ترور با که بود نیا ها ییکایآمر یخارج استیس میت یبند جمع



 

6شماره    8  ماه  اسفند اول هفته    

 رانیا کردن منعطف در یعامل نیهم و شد خواهد جادیا مقاومت جبهه در یتزلزل

 مکرر اعالم به توجه با گرید یسو از. شد خواهد یا منطقه مذاکرات به ورود یبرا

 با که آمد وجود به یبند جمع نیا ها، ییکایآمر با مذاکره بر یمبن رانیا دولت

 هر از شیب یو یبرا مقاومت گفتمان که یمانیسل سردار همچون یتیشخص وجود

 بینص یبزرگ ثمره ،یا منطقه مذاکرات انجام صورت در دارد، تیارجح یزیچ

 دواریام توانیم سو کی از ،یفرد نیچن یکیزیف حذف با نیبنابرا. شد نخواهد شان

 عامل گرید یسو از و شد مهم موضوعات با رابطه در رانیا با یا منطقه مذاکرات به

 .داشت نخواهد وجود مذاکره به ورود احتمال صورت در رانیا کننده تیتقو

 قرن معامله .5

 به دیجد یده شکل یبرا و منطقه در یستیونیصه -ییکایآمر یها طرح براساس

 جهت. شود حل منطقه در یهمگان یا مساله عنوان به نیفلسط مساله دیبا ابتدا منطقه

 ضرر به و ها ستیونیصه نفع به باخت -برد مدل براساس زین مساله نیا حل در یریگ

 و سازش یها انیجر یبرخ نقش انیم نیا در. گرفت یم صورت دیبا ها یلییاسرا

  .است بارز ویسنار نیا نیتدو در ینیفلسط یداخل یها گروه

 تیهو گرفتن براساس و ینیفلسط سازش یها طرح از برآمده که قرن معامله طرح

 یحال در است، یاقتصاد یها مشوق یبرخ یاعطا و نیسرزم نیا مردم از ینیفلسط

 احتمال یمانیسل سردار ترور از بعد ها ییکایآمر یزیر برنامه بنابر که شد یطراح
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 ها ینیفلسط یبرا که یمسائل آن اما. بود خواهد گذشته از شتریب مراتب به آن تیموفق

 :دارد مهم نکته چند است، شده گرفته نظر در قرن معامله با رابطه در و

 شهر و حذف ها ینیفلسط بازگشت حق کایآمر دولت یشنهادیپ طرح براساس -

 کرانه در سیابود منطقه آن یجا به و شود یم واگذار هاستیونیصه به قدس یاشغال

  .اند گرفته نظر در هاینیفلسط یبرا را یباختر

 "ابومازن -لنیب"طرح و طابا کنفرانس از برگرفته قرن معامله طرح از یبخش -

 کپارچهی صورت به المقدس تیب که بود اصل نیا براساس ابومازن -لنیب طرح.است

 خود تختیپا انینیفلسط عوض در و ردیبگ قرار یستیونیصه میرژ تیحاکم اریاخت در

 یلیمسا به طابا کنفرانس در. کنند برپا المقدستیب یشرق حومه ،"سیابود" در را

 95 کنفرانس نیا در. بود شده اشاره زین دولت دو لیتشک و قدس بحث همچون

 میرژ به درصد 5 و ینیفلسط دولت لیتشک یبرا نیفلسط به یباختر کرانه درصد

 .افتی اختصاص یستیونیصه

 به کامل شیگرا ، شده مشخص یاسیس یهامعامله و هانامهتوافق نیا از که یزیچ -

 که است یستیونیصه میرژ با یاقتصاد و یفرهنگ و یاسیس یعلن یسازیعاد سمت

 و غزه نوار در ها ینیفلسط به حمله. دارد قرار یسعود عربستان برعهده آن یرهبر

 نیا از را ها ینیفلسط که ردیگ یم صورت هدف نیا با تنها یباختر کرانه منطقه
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 نیا که نجاستیا جالب. دهند کوچ نایس یصحرا و اردن با یمرز مناطق به مناطق

  .ردیگ یم صورت یعرب یکشورها یبرخ میمستق تیحما با حمالت

 به یاقتصاد یازاتیامت یاعطا و غزه از یباختر کرانه یجداساز بر طرح نیا -

 نیا درباره هآارتص روزنامه. دارد دیتاک آنها از یریازگیامت مقابل در ها ینیفلسط

 هدف با یمصر و یسعود ،ییکایآمر ،یلیاسرائ یا توطئه": سدینو یم طرح

 از زیپره و غزه در یاقتصاد حل راه کی جادیا و یباختر کرانه و غزه نیب یجداساز

 یجداساز از هدف واقع در ".دارد وجود نیفلسط ندهیآ درباره یاسیس مذاکرات

 یخودمختار اعالم و ینیفلسط یها گروه وحدت از یریجلوگ غزه، و یباختر کرانه

 .است نیفلسط یدگیپاش هم از جهت در جداگانه منطقه دو

 که میکن یم مشاهده شود، یم توجه یزمان منظر از طرح نیا ییرونما به که یهنگام

 در هیسور الوطن روزنامه. افتد یم اتفاق یمانیسل سردار ترور از بعد آن ییرونما

 ترور تیاهم به کرد؛ ترور را همراهانش و یمانیسل قرن معامله» عنوان با یا مقاله

 :کند یم عنوان و پرداخته قرن معامله پروژه دنیرس جهینت به یبرا یمانیسل سردار

 هموار یراستا در( همراهانش و یمانیسل سردار ترور) کایآمر تکارانهیجنا اقدام نیا»

 با یستیونیصه میرژ و ها ینیفلسط نیب سازش یبرا کایآمر دولت طرح یاجرا کردن

 رانهیو بر هودی کشور کردن بنا و نیفلسط بردن نیب از تینها در و قرن معامله عنوان

 همراهان و قدس سپاه فرمانده یمانیسل قاسم ترور...  است ها ینیفلسط یها خانه یها
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 یعاد استیس یاجرا جمله از است افتاده اتفاق اتیعمل نیا از قبل آنچه و یو

 به که است ییها توطئه از یستیونیصه دشمن و عرب مقامات از یبرخ نیب یساز

 شوکت و عزت و آن انیحام و مقاومت تا شود یم ساخته یعلن و یپنهان صورت

 را است یستیونیصه دشمن و کایآمر سمیالیامپر خواست که آنچه و بشکند را آنها

 انیپا با و اجرا را است شده یزیر برنامه یساز شهرک یبرا که آنچه و کنند لیتحم

 طورهمان کنند بنا نیفلسط مردم یها رانهیو بر را هودی کشور نیفلسط مسئله بر دادن

 عوامل نیا.«ساختند ییکایآمر سرخپوستان یهارانهیو بر را کایآمر متحده االتیا که

 طرح نیا شکست در یاصل عامل ها ییکایآمر منظر از که دهد یم نشان فاکتورها و

 و بود خواهد یمانیسل سردار یعنی آن یراهبرد تیشخص و مقاومت محور نده،یآ در

 را یمانیسل سردار نام به یبزرگ سد دیبا قرن معامله طرح مقدمات کردن فراهم یبرا

  .داشتند یم بر یرو شیپ از

 مقاومت محور دار ادامه ریمس

 بردن نیب از منزله به را یمانیسل دیشه ترور ها ییکایآمر موجود، یها مدلول بنابر

 حرکت که معتقدند و دانند یم رانیا یاسالم یجمهور یشناس روش و ینیب جهان

 خواهد متوقف بلندمدت در و کُند مدت کوتاه در مقاومت محور یا منطقه شرانیپ

 یا منطقه حرکت تنها نه اتفاقاً که است نیا بر مطلب نظر مورد فرض اما. شد

 گرفته قرار زین یصعود ریس کی در و خود ریمس در بلکه نشده، متوقف مقاومت
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 آورده ینیع و داده رخ تحوالت براساس ییها مدلول یاصل فرض نیا یبرا. است

 .کند یم دییتا را فوق هیفرض صحت که شود یم

 عراق -1

 دهد یم نشان که داد یرو عراق در یمهم اتفاقات یمانیسل سردار شهادت از بعد

 براساس و توقف بدون و دار ادامه کشور نیا در مقاومت محور حرکت همچنان

 کی راستا نیا در. است انیجر در ییکایآمر یروهاین خروج بلندمدت یاستراتژ

 از بعد اقدام نیاول. گرفت صورت عراق در کایآمر هیعل یدیبریه ای یبیترک حرکت

 االسد نیع به رانیا یموشک حمله. بود ینظام یاقدام ،یمانیسل سپهبد دیشه شهادت

 یروهاین اتیعمل و رصد مرکز ها ییکایآمر اذعان بنابر که یگاهیپا عنوان به

 نشان اقدام نیا( الف: است ریتقد قابل و مهم جهت چند از بود، منطقه در ییکایآمر

 یمعن نیبد. بود کایآمر اقدامات برابر در یاسالم یجمهور یبازدارندگ عمق دهنده

 یاقتصاد و یاسیس مالحظات یبرخ بنابر اما دارد، را کایآمر هیعل اقدام توان رانیا که

 حفاظت وجود با گاهیپا نیا گرفتن قرار هدف( ب. ستین کایآمر با یریدرگ خواهان

 همان. داد نشان را کایآمر بودن یپوشال و ضعف عمق یرادار و یپدافند یها سامانه

 تعداد از نظر صرف( ج. افتاد اتفاق زین مرصوص انیبن اتیعمل در و منی در که یامر

 خواهد منطقه در کایآمر هیعل یآت اقدامات یبرا یا مقدمه اتیعمل نیا ها، کشته

 کی هیعل میمستق طور به دوم یجهان جنگ از بعد بار نیاول یبرا حمله نیا( د. بود

 .گرفت صورت ییکایآمر مرکز ای گاهیپا
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 خروج بر یمبن عراق پارلمان مصوبه. بود یاسیس یاقدام مقاومت، محور اقدام نیدوم

 نیا یبرا یمل و یاسیس عزم که دارد نیا از نشان کشور نیا از ییکایآمر یروهاین

 و ترک را کشور نیا دیبا کایآمر یروهاین مصوبه نیا براساس. دارد وجود اقدام

 و دارد یقانون حالت یفعل مقطع در هرچند مصوبه نیا. گردد جمع آنها یها گاهیپا

 شدن ییاجرا امکان دیجد ریوز نخست انتخاب با اما نگرفته، خود به ییاجرا شکل

 زین عراق پارلمان مصوبه با رابطه در دیبا را مساله نیا. بود خواهد ادیز اریبس آن

 نیا اًیثان و بودند اقدام نیا گذار هیپا مقاومت یحام یها انیاوالًجر که شد متذکر

 در یاسالم ریغ یحت و یاسالم کشور کی در ندرت به گذشته ادوار طول در مصوبه

 .است گرفته صورت کایآمر اقدامات با رابطه

 بحث در ها یعراق یونیلیم تظاهرات مساله به مربوط و یاجتماع فاز در اقدام نیسوم

 جوشش دهنده نشان که بود عراق ریالتحر دانیم در ییکایآمر یروهاین خروج

 یساز برجسته با هارسانه یبرخ هرچند. بود عراق مردم انیم در مقاومت انیجر

 دارند و داشته را انیجر نیا کتمان در یسع عراق در آمده وجود محدودبه تحصنات

 مردم یواقع ندگانینما ریالتحر دانیم در حاضر افراد که دهند نشان خواهند یم و

 .هستند عراق

 آن منافع و کایآمر به زدن ضربه یراستا در و یاسیس یاقدام که اقدام نیچهارم

 جهت نیا از امر نیا. بود عراق در دیجد ریوز نخست انتخاب گرفت، صورت

 در و ریوز نخست بدون دیبا عراق ها، ییکایآمر یزیر برنامه بنابر که دارد تیاهم



 

6شماره    14  ماه  اسفند اول هفته    

 مرج و هرج تیوضع نیهم سو کی از تا برد یم سر به یگونگ یآنارش از یحالت

 که نباشد عراق در ییاجرا ی قوه گرید یسو از و کند دایپ ادامه عراق در گونه

. کند اجرا را است، ییکایآمر یروهاین خروج آن نیتر مهم که پارلمان نیقوان

 عراق در ریوز نخست انتخاب ،یعالو قیتوف یاسیس یها شیگرا از نظر صرف

 تیاکثر به توجه با)مقاومت انیجر از یگرید اقدام آن بودن برزمان پروسه به باتوجه

 .است مقاومت ریمس دادن ادامه جهت در( پارلمان در مقاومت انیجر

 اقدامات یمانیسل سردار ترور از بعد که شود یم مشاهده یکل ینما کی در پس

 در وستهیپ و دار ادامه همچنان عراق در کایآمر با تیضد یراستا در مقاومت محور

 .گرفت خواهد صورت یگرید اقدامات زین ندهیآ در که است یریگ شکل حال

 منی -2

 ابعاد در یا گسترده یها یروزیپ گذشته ماه کی طول در منی یدانیم یها جبهه در

 انیبن اتیعمل. است آمده دست به کشور نیا مقاومت یها گروه یبرا یدانیم

 در یآفند یها اتیعمل انجام و اتیعمل نیا در یسعود ائتالف شکست و مرصوص

 مقاومت جنبش یها یروزیپ نیتر مهم از عربستان یاقتصاد و ینظام مراکز به حمله

 ائتالف نیب برقرارشده بس آتش به توجه با. است یمانیسل سردار ترور از بعد منی در

 ینظام شبه یها گروه و امارات یهمراه با یسعود عربستان ، انصاراهلل و یسعود

 از هدف. کردند آغاز صنعا شرق در نِهِم منطقه در را یاتیعمل یهاد منصور طرفدار

 صنعا سمت به حرکت و منی تختیپا صنعا استان یشرق دروازه بر تسلط اتیعمل نیا



 

6شماره    15  ماه  اسفند اول هفته    

 آغاز منطقه نیا هیعل یسعود ائتالف یسو از یمختلف حمالت. بود آن تصرف یبرا

 ضربات موارد یبرخ در و دفع را حمالت نیا توانست انصاراهلل جنبش اما شد،

 آنچنان اتیعمل نیا. بزند آرامکو جمله از عربستان به یعیوس ینظام و یاقتصاد

 یعرب و یسعود یها رسانه که بود سابقه یب گفت توان یم یحت و زیآم تیموفق

 منی در یینها نبرد را اتیعمل نیا توان یم واقع در. نکردند آن به یا اشاره چیه

 بحث در. ببندد را منی در جنگ پرونده دیشا آن در شکست با عربستان که دانست

 :است یضرور نکته چند ذکر داده رخ اتفاقات و اتیعمل نیا تیاهم

 1830 کشته، 1500 آزاد، منی یاشغال یاراض از مربع لومتریک2500 اتیعمل نیا در -

 .شد گرفته متیغن یزره و ینظام یخودرو 400 تا 300 نیب و ریاس هاصد ،یزخم

 انصاراهلل که یهنگام. داد نشان بار نیچندم یبرا را عربستان یریپذ ضربه حمله نیا -

 نشان نیا دهد، یم قرار هدف مورد را طیمش سیخم و زانیج در آرامکو زاتیتجه

 مواجه ضعف با یپدافند ابعاد در همچنان یسعود عربستان که است نیا دهنده

 .است

 تیامن نیتام جهت در یسعود عربستان به ییکایآمر یروهاین اعزام به توجه با -

 حمالت نیا یسعود عربستان حساس مناطق نیتام نیهمچن و کشور نیا یمرزها

 کایآمر یهمراه با یحت یسعود ائتالف به زدن ضربه که داد نشان انصاراهلل یآفند

 .است ریپذ امکان
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 و شد کینزد الجوف استان و مأرب زیخ نفت منطقه به ات،انصاراهللیعمل نیا با -

 ندهیآ در که است یامقدمه نیا و کرد قطع را الجوف و مارب به صنعا شاهراه

 عربستان به وابسته یهاروین اشغال از کامل طور به را استان دو نیا تواند یم کینزد

 .کند آزاد

 افتی ادامه مقاومت محور اتی،عملیمانیسل سردار ترور از بعد زین منی جبهه در پس

 .شد کسب زین یمهم یها یروزیپ و

 هیسور -3

 یبرا دمشق یزیر برنامه از نشان هیسور ارتش توسط ادلب یآزادساز اتیعمل انجام

 آن از ادلب اتیعمل. است یریتکف یها ستیترور لوث از هیسور کامل یساز پاک

 استان هیعل موجود داتیتهد سو کی از استان نیا یآزادساز که است مهم جهت

 در ژهیو به هیسور کشور در یاقتصاد رونق طیشرا و برد یم نیب از را مجاور یها

 نیآخر گرید یسو از و کند یم فراهم است، هیسور یاقتصاد قطب که حلب استان

 نیا. برد خواهد نیب از هیسور در را کایآمر تیحما مورد یها ستیترور مقر

 یینها گام یراستا در هیسور ارتش و مقاومت یها گروه یهمکار جهت در اتیعمل

 ادامه واقع در اتیعمل نیا. است هیسور یغرب مناطق از ها ستیترور خروج یبرا

 یم یفرمانده هیسور مختلف مناطق در یمانیسل سپهبد که است ییها اتیعمل دهنده

 .کرد
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 هیسور یقانون دولت همواره یخارج گرانیباز و ها ستیترور اکنون ادلب بحث در

 قدرت دادن نشان یبرا هیسور ارتش دات،یتهد نیا برابر در و کنند یم دیتهد را

 آزاد ادلب چنانچه. است کرده لیتبد بالفعل به بالقوه حالت از را داتیتهد خود،

 رایز. شد خواهد وارد یستیترور یها گروه یخارج انیحام به یمهم ضربه شود،

 ادلب یآزادساز نده،یآ در یاسیس معادالت روند بر رگذاریتاث و مهم مناطق از یکی

  .بود خواهد

 اند گرفته نظر در هیسور شمال یبرا هیترک یهمکار با ها ییکایآمر که یراهبرد

 اریاخت در است ینفت منابع از سرشار که فرات یشرق مناطق که است صورت نیبد

 موارد نیا کنار در. باشد هیارترکیاخت در فرات یغرب مناطق و ردیگ قرار ها ییکایآمر

 که یفدرال منطقه به و باشد باز زین مناطق نیا در ینیسرزم اشغال یبرا هیترک دست

 زین هیترک یکنون یها یکارشکن. برسند ادلب تا فرات غرب از یعنی است مدنظرشان

 ارتش ادلب، یآزادساز از بعد که داند یم یخوب به آنکارا که است نیا بخاطر تنها

 یاشغال مناطق از خروج یبرا گرمداخله گرانیباز برابر در را خود توان تمام هیسور

 اتمام با ندهیآ در که بود دواریام توان یم زین هیسور با رابطه در البته.داد خواهد قرار

 یروهاین خروج یبرا عراق پارلمان همچون یاقدام هیسور دولت ادلب، اتیعمل

 خروج یعنی مقاومت بلندمدت راهبرد همان یراستا در کشور نیا از ائتالف

 .دهد انجام منطقه از ییکایآمر یروهاین
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 مربع لومتریک 1712 حدود مجموع در تاکنون گذشته ماه کی از زین یدانیم ابعاد در

 حدود مقدار، نیا از. است شده آزاد هیترک تیحما تحت یها ستیترور اشغال از

 ادلب استان سهم مربع لومتریک 1254 حدود و حلب استان سهم مربع لومتریک 458

 فقدان از بعد زین هیسور در مقاومت که است امر نیا دهنده نشان نیا. است بوده

 .است گرفته شیپ در را خود شرفتیپ ریمس همچنان سردار

 یینها یابیارز

 رانیا یاسالم یجمهور با ییایرو و مقابله توان دهیفا -نهیهز اصل بنابر ها ییکایآمر

 جبهه فرماندهان حذف کردیرو مقاومت جبهه به زدن ضربه یبرا و ندارند را

 کایآمر توان عدم ییچرا بحث در ینسکیبرژ. اند داده قرار کار دستور در را مقاومت

 میبده ها یلییاسرا به را امیپ نیا دیبا»: دیگو یم یسخنان در جنگ یانداز راه یبرا

 در ما یبرا جنگ نیا یها نهیهز رایز م؛یندار را رانیا با جنگ به ورود قصد ما که

 ها، ییکایآمر یذهن نهیشیپ بنابر و مورد نیهم براساس. «است خطرناک منطقه کل

 ترور نیا آنها منظر از رایز گرفت؛ را یمانیسل سردار حذف به میتصم واشنگتن

 جبهه فیتضع سرآغاز ترور نیا و زد خواهد رقم آنها نفع به را منطقه معادالت

 با مقاومت جبهه تنها نه یمانیسل دیشه سردار ترور از بعد اما. بود خواهد مقاومت

 عراق، کشور سه در ذکرشده یها مدل براساس بلکه نشد مواجه فیتضع و تزلزل

 یاتیعمل یها حوزه یبرخ در یحت مقاومت یبیتخر و یتیفعال گستره منی و هیسور

 یمانیسل سردار که را ینهال نیا گفت توان یم نیبنابرا. است داشته یشیافزا یروند
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 دایپ را خود ریمس که شده لیتبد یتنومند درخت به اکنون داد، پرورش منطقه در

 افتهی نمو و نیتکو چنان تنومند درخت نیا گرید یسو از و دهد یم ادامه و کرده

 و یاصل خلل اسالم بزرگ سردار فقدان و ستین یمتک یخاص افراد ای شخص به که

 جادیا یومردم خودجوش یها انیجر وجود با مقاومت انیجر یبرا یا شهیر

 .کرد نخواهد
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 معامله قرن؛  سندی گویا برای عاقبت شوم سازش!

گذشته، از معامله قرن رونمایی شد. در این مراسم ترامپ با دو هفته شنبه شب سه

سردار سلیمانی سخن گفت و با سخنانی تحقیرآمیز اعراب را کینه و غیظ از ایران و 

مورد خطاب قرار داد و از اسرائیل منحوس تجلیل کرد. معامله قرن هنوز ابعاد 

دیگری دارد که اعالم نشده است. آنچه هست این حرکت خطرناک، اهداف شومی 

اهداف این  را در بردارد که باید بیش ازپیش به آن توجه کرد. این مقاله، ابعاد و

  کند.طرح را بررسی می

 چشم انداز صلح یا چشم اندازذلت؟ !!

 "چشم انداز صلح " صفحه با عنوان180ترامپ سند معامله قرن را در بیش از 

رونمایی کرد و در یک سیاست شیطانی و قره چکانی، بخش دیگری از ابعاد این 

  نکات آن عبارت است از:معامله شیطانی را رونمایی کرد. که برخی از مهمترین 

 آنچه نصیب رژیم صهیونیستی خواهد شد -الف

حاکمیت فوری رژیم غلصب بر سی درصد ازکرانه غربی رود اردن، ازجمله  .1

 دره اردن؛

 پایتختی بالمنازع و ابدی بیت المقدس به عنوان پایتخت این رژیم؛ .2

 به این ذلت؛ هاها و الزام آنبه رسمیت دولت اسرائیل توسط فلسطینی .3

به رسمیت شناختن همه شهرک سازی های غیرقانونی در کرانه غربی رود  .4

 اردن؛

ها در ها در یک دوره چهارساله و مذاکره با فلسطینیتوقف شهرک سازی .5

 این باره!!
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 ها ؛خلع سالح کلیه گروههای مقاومت، حتی رهبران این سازمان .6

 عاری از سالح؛اعالم نوارغزه به عنوان منطقه ی  .7

 هیچ شهروند اسرائیلی ازرشهرهای فلسطینی اخراج نخواهدشد؛ .8
 آنچه به فلسطین خواهد رسید -ب

فلسطین یک کشور کوچک به شکل مجمع الجزایر خواهدشد! به این  .1

صورت که؛ بخشهای مختلفی از فلسطین مانند غزه و کرانه غربی رود اردن با 

 شوند!تونل و پل به هم متصل می

در داخل شهرهای فلسطینی ) در روی نقشه( نقاط سیاهی مشخص شده که  .2

 نماد شهرکهای صهیونیستها است که نباید دست بخورد!

 شود؛مقداری از زمینهای صحرای نقب با تونل به فلسطین جدید ملحق می .3

کیلومتر مربع خواهد 4با مساحت  "ابودیس " پایتخت فلسطین جدید، شهر .4

 بود!!

 توانند با شرایطی به فلسطین جدید برگردند؛فلسطینی های آواره می .5

مستمری خانواده شهدای و اسرای فلسطینی ) چون فرزندانشان تروریست  .6

 بوده اند( باید قطع شود؛

صندوق پرداخت غرامت به آسیب دیدگان توسط برخی کشورها ایحاد  .7

 خواهد شد؛

برای ایجاد زیرساختهای فلسطین جدید کشورهای عربی پنجاه میلیارد دالر  .8

  هزینه خواهند کرد.

میلیارد دالر 50بینیم که هویت دینی و تمامیت ارضی فلسطین در قبال مثال می
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وعده ی نسیه، معامله خواهد شد و عمال بخش دیگری ازفلسطین اشغال شده 

 و چند شهر کوچک با مقداری صحرا سهم فلسطین خواهد شد!!!

 معامله قرن!!عبرت های * 

شرایط کنونی فلسطین آئینه عبرت برای همه مردم منطقه است، که باید در آن 

نگریست و آینده سازش و کوتاه آمدن در برابر استکبار را در آن به تماشا 

  نشست.

  برخی عبرتهای تلخ و هشدار دهنده و بیدار کننده این معامله شیطانی:

ها صورت پیش رفته و به روز شده ی پیمانمعامله قرن، چیز جدیدی نیست.  .1

کمپ دیوید و شرم الشیخ و اسلو و مادرید و ژنو است.  " و توافق های ننگین

پیمانهایی که توسط سران خیانتکاری چون انورسادات ) رییس جمهور 

  معدوم مصر( و ملک حسین و فهد و در پیدا و پنهان بسته شده است.

ذلیالنه یاسر عرفات و محمودعباس به طمع دست معامله قرن، نتیجه سازش  .2

ها در منطقه و آرزوی واهی آسایش مردم یابی به صلح پایدار و کاهش تنش

 مظلوم فلسطین است!

معامله قرن، نشانه حقانیت سخنان امامین انقالب در مبارزه با استکبار و  .3

ین ادعای تقویت گفتمان مقاومت است. این پیمان ذلت بار و شرم آور گواه ا

واقعی است که خواسته های جهنمی دشمن، حدّ یَقِف ندارد و هرچه ما عقب 

  بنشینیم او جلو خواهد آمد.

دهد که دشمن به چیزی کمتر از هویت دینی و ملی و معامله قرن نشان می .4

حتی تمامیت ارضی کشورهای اسالمی راضی نخواهد شد. این چیزی است 
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به آن پی برده  -و البته خیلی دیر -ای اخیر که محمودعباس مفلوک در روزه

 است!

 

 آینده معامله قرن!

بارها گفته ایم و خوانده ایم که معامله قرن مانند یک جنین مرده است که دچار 

تولد زودرس شده است. این پیمان ننگین در واقع مانند نارنجک دودزایی است 

غرب منحرف سازد و بر  خواهد افکار عمومی جهان را ازشکستهای پیاپیکه می

رسواییهای راهبردی آمریکا روپوش بگذارد و برگ برنده انتخاباتی برای دو 

احمق درجه یک) ترامپ و نتانیاهو( باشد و تنفس مصنوعی به رژیم رو به زوال 

  صهیونیستی بدهد. البته این اقدام احمقانه برکات زیادی دارد:

نده منطقه در افکار عمومی مردم به رسوایی بیشتر رژیم های دست نشا -اوال

  منطقه خواهد انجامید.

نزدیکتر خواهد کرد و از  -ایران -گروههای مقاومت را به محور مقاومت-ثانیا

  کشورهای مزبور دور خواهد ساخت.

از تفرقه و اختالف بین گروههای فلسطینی خواهد کاست. چنانچه این  -ثالثا

  د عباس برای اولین بار بودیم.روزها شاهد جلسه اسماعیل هنیه و محمو

به تقویت روحیه مقاومت در نسل جوان فلسطین کمک خواهد کرد و انتفاضه  -رابعا

 های دیگر را رقم خواهد زد.

 



 

6شماره    24  ماه  اسفند اول هفته    

 لبنان در استکبار جبهه مقاومت بر بزرگ شوک

 بست بن از لبنان اهلل، حزب حمایت مورد وزیر نخست ،" دیاب حسان" انتخاب با

 نخست معرفی. آمد بیرون ماه ازسه کمتر در آورد وجود به آمریکا که ساختگی

 در مقاومت جبهه برای بزرگی پیروزی روز 40 از کمتر در دولت تشکیل و وزیر

 تاثیرگذار و مهم رخداد این به اجمالی ای اشاره مقاله، این. آیدمی شمار به لبنان

 .دارد

 تاثیرگذار اما، کوچک کشوری لبنان 

 سنی درصد 27 و شیعه درصد 40) مسلمان آنان اکثر جمعیتی با کوچک کشور این

 کشورهای تالقی محل مدیترانه، دریای کناره در هستند،( دیگر مذاهب الباقی و

 و فرهنگ و اقتصاد ترانزیت جاده جهت، این از. است هااقیانوس و دریاها با عرب

 سیاسی و اجتماعی تحوالت که است دلیل همین به. آیدمی شمار به عرب دانش

 .است تاثیرگذار آسیا غرب منطقه سراسر در لبنان،

 این در1360سال در اسالمی مقاومت تولد آن تبع به و اسالمی انقالب پیروزی

 عرب جهان کشورهای سازترینجریان از یکی به تبدیل را آن شیعیان و لبنان کشور،

 محوری و بخش الهام ازکشورهای یکی عنوان به را کشورهای این و گردانید

 ناپذیری شکست پوشالی اسطوره که بود اهلل حزب با. داد قرار جهان در مقاومت
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 نصاب لبنان، از آموزیدرس با فلسطین مقاومت و شکست درهم صهیونیستی رژیم

 .داد تقلیل روز22 به روز33 از را هاصهیونیست شکست

 مقاومت سدّ  شکستن در استکبار جبهه ناکامی 

 برای را خود نرم و سخت توان تمام صهیونیسم و آمریکا اخیر، سالهای طول در

 سازی ناامن تهمت تا ترور به اتهام از. گرفت کار به لبنان در مقاومت جبهه تضعیف

 هایدرگیری تا پیاپی نفوذهای و گسترده هایجاسوسی تا اقتصادی، فساد دروغ تا

 دولت-بی تا ،85 سال در سراسری و سهمگین حمله تا و کننده مشغول و مصنوعی

 و تکفیری نیروهای به سازیسرگرم اخیر هایسال در و ساله نیم و دو سازی

 .محارب

 مهارت و مقاومت بیشتر استحکام به ها برنامه و تمهیدات این یهمه که این جالب

 .انجامید تهدیدها با مقابله در او بهتر

 و صحنه پشت طراحان عنوان به صهیونیسم و آمریکا یگسترده و اخیر تالش

 احزاب بازیگری و پرده، پشت گردانان بازی و حامیان عنوان به امارات و عربستان

 ای، اجاره اوباش و اشرار و وابسته عناصر از تعدادی داریمیدان با مقاومت ضد

 .بود ایشان اقدامات آخرین

 قرار بود، همراه امارات بخصوص و عربستان هنگفت های هزینه با که سناریو این در

 و فساد به مردمی اعتراضات ابتدا "سازی دولت-بی" جدید پروژه در شد
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 اهلل حزب و مقاومت جبهه علیه بر اعتراض به تبدیل مقاومت، ضد دولت ناکارآمدی

 رئیس گیریکناره برای فشار دولت، استعفای بعدی؛ مراحل در. گردد ایران و

 قرار کار دستور در مقاومت، سالح خلع برای تالش و مجلس انحالل جمهور،

 جوکرها سواری موج با آمریکایی طرح این اجرای مهرماه، اواخر از. گرفت

 تداوم بیش و کم تاکنون، و خورد کلید مردم، حق به اعتراضات بر( اغتشاشگران)

 قدرتمندترین عنوان به لبنان در مقاومت جبهه تضعیف اصلی، هدف. است یافته

 خالقانه عمل ابتکار و کیاست و هوشمندی با که بود ایران راهبردی عمق بخش

 .ماند ناکام بزرگ، توطئه این نصراهلل، حسن سید شخص و اهلل حزب

 استکبار جبهه بر بزرگ شوک جدید؛ کابینه تشکیل 

 به بزرگ تهدید خود، مدبّرانه عمل ابتکار با نصراهلل حسن سید که این جالب نکته

 مرحله این پیرامون بررسی و بحث. کرد نظیربی فرصت یک به تبدیل را آمده وجود

 .گیرد قرار توجه مورد باید اهلل، حزب ابتکارات از

 :از عبارتند لبنان اخیر حوادث پیامهای و درسها از برخی

 دو بخصوص لبنان شیعیان که آمد پیش موقعیتی آمده، پدید تهدید فرصت در.1

 سمت به و گرفته فاصله اختالفات برخی از( اَمل و اهلل حزب) شیعی عمده گروه

 .کنند حرکت بیشتر انسجام و وحدت
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 و اهلل حزب کشید، طول سال سه حدود که قبل سال چند سازی، دولتبی از بعد.2

 کابینه، معرفی و وزیرنخست انتخاب سر بر توافق به موفق ( مارس 8) مقاومت جریان

 .شدند ماه ازسه کمتر در

 جریان از خارج وزیر، نخست یک لبنان اخیر چنددهه تاریخ در بار اولین برای.3

 سالم، نواف) رای 12 برابر در 69 رای با( مقاومت مخالف جبهه) مارس14

 .شد انتخاب( آمریکا حمایت مورد کاندیدای

 شد تشکیل( سیاسی احزاب فهرست از خارج اکثراً) نفری 20 کابینه بار اولین برای.4

 روز آخرین تا سعدحریری. نماند پیمانانش هم و حریری سعد برای جایی عمالً و

 معرفی عدم برای را خود هایتالش تمام( 98 بهمن اول) کابینه اعضای معرفی

 .نبرد جایی به راه اما کارگرفت، به کابینه تشکیل و وزیرنخست

 بزرگ پیروزی هم و لبنان مردم اعتراضات برای بزرگ پیروزی هم اقدام این.5

 .رودمی شمار به( شرایط ترین درسخت هم آن) مقاومت جبهه برای سیاسی،

 امارات و بستان عر بخصوص شان ای منطقه اتباع و صهیونیستی رژیم و آمریکا.6

 کاندیدایشان که ضدمقاومت ی جبهه و حریری سعد و دیگرهستند بزرگ بازندگان

 .هستند سیاسی بزرگ هماوردی این دیگر خوردگان شکست آورد، رای12 فقط
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 قوای انسجام و شد حفظ ارتش مقاومت، مردم، طالیی مثلث پیروزی این با.7

 زشت نمایش که اخیر حوادث رهگذر از لبنان مردم و گردید محکمتر گانهسه

 بودند، منطقه ارتجاع و آمریکا عوامل غارتگری و خشونت و حیاییبی و گستاخی

 .شدند عناصرآشنا این واقعی چهره با پیش از بیش

 رو پیش دشوار راه و لبنان

 رو پیش در را دشواری راه وی، جوان کابینه و لبنان وزیرنخست دیاب حسان البته

 سیاسی و اقتصادی فشارهای اعمال آمریکا، پنهان و پیدا دخالتهای تشدید. دارند

 اضافه به کشور این اقتصاد مفرط ضعف و دولتی کارگزاران فساد و سو، ازیک

 نیز و لبنان سازی ناامن در عربی -عبری -غربی جبهه خورده بازی عوامل تحرکات

 جبهه شوم مثلث)  ولیدجنبالط و سمیرجعجع و سعدحریری چون افرادی کارشکنی

 .کرد خواهد سخت جدید وزیرنخست بر را راه ادامه( مقاومت ضدّ

 در که مادامی) دیاب حسان دولت از مقاومت جبهه و لبنان مردم حمایت تردیدبی اما

 و. شد خواهد هاکارشکنی دفع و تهدیدها رفع موجب( کند حرکت مسیر این

 .یافت خواهد ادامه کماکان آمریکا راهبردی شکستهای

 

 


