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  شماره 14    دوشنبه 21 فروردین 1396     12رجب 1438     10 آوریل2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

۲

 سلب تابعیت روحانی برجسته بحرینی مقیم ایران
نظام بحرین »شیخ عبدالله الدقاق« از شخصیت ها و روحانیون برجسته این کشور و دو نفر دیگر را  به سلب تابعیت و  حبس های 10 و 15 ساله محکوم کرد.

 شعبه چهارم دادگاه جنایی بحرین پنج شنبه گذشته در حکمی شیخ عبدالله الدقاق مدیر حوزه علمیه بحرینی های مقیم قم را به 10 سال حبس و سلب تابعیت، 
عبداالمیر العرادی را به 10 سال حبس و سلب تابعیت و هانی شاکر را به تحمل 15 سال حبس و سلب تابعیت محکوم نمود. 

بحرین این افراد را به اتهام به خطر انداختن امنیت و آرامش کشور، تحریک و دعوت دیگران به ایجاد ناآرامی و آتش زدن الستیک در خیابانها و انجام فعالیتهای تروریستی 
محکوم کرده و در خصوص شیخ عبدالله الدقاق و عبداالمیر العرادی ضمن اشاره به خروج غیر قانونی آنان از کشور حکم غیابی صادر نمود .

حجت االسالم الدقاق پیشتر در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس گفته بود که بحرینی ها تا پای جان از رهبر انقالب شان، آیت الله عیسی قاسم حمایت خواهند کرد. [ قلب زمین ]

دیدار پر سر و صدای یک ماه پیش سلمان دیدار پر سر و صدای یک ماه پیش سلمان 
بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از کشورهای بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از کشورهای 
٥۰۰شرق آسیا با بیش از ٥۰۰شرق آسیا با بیش از شرق آسیا با بیش از ٥۰۰ تن وسایل و یک هزار  تن وسایل و یک هزار 
و پانصد مالزم که از مالزی آغاز شد و سپس و پانصد مالزم که از مالزی آغاز شد و سپس 
با سفر به اندونزی، چین و ژاپن ادامه یافت با سفر به اندونزی، چین و ژاپن ادامه یافت 
حرف و حدیث بسیاری در محافل سیاسی حرف و حدیث بسیاری در محافل سیاسی 
و رسانه ای درباره اهداف و دستاوردهای و رسانه ای درباره اهداف و دستاوردهای 
احتمالی این گردش یکماهه به راه انداخت، احتمالی این گردش یکماهه به راه انداخت، 
سفری که حداقل در نیم قرن اخیر برای سفری که حداقل در نیم قرن اخیر برای 

عربستان بی سابقه شمرده می شود.
شاید بتوان دیدار پادشاه عربستان از چین را شاید بتوان دیدار پادشاه عربستان از چین را 
یکی از مهمترین بخشهای این سفر منطقه ای یکی از مهمترین بخشهای این سفر منطقه ای 
ملک سلمان دانست مخصوصا که چین اخیرا ملک سلمان دانست مخصوصا که چین اخیرا 
سعی داشته در مسائل منطقه ای حضور پر سعی داشته در مسائل منطقه ای حضور پر 
رنگ تری داشته باشد تا جایی که پیشنهاد رنگ تری داشته باشد تا جایی که پیشنهاد 
میانجیگری بین ایران و عربستان را مطرح میانجیگری بین ایران و عربستان را مطرح 
کرد. لذا برای واکاوی جزئیات موضوع به کرد. لذا برای واکاوی جزئیات موضوع به 
گفتگو با دکتر »جیمز ام دورسی« نشستیم تا گفتگو با دکتر »جیمز ام دورسی« نشستیم تا 
پشت پرده تالش سعودی برای جلب حمایت پشت پرده تالش سعودی برای جلب حمایت 
غرب از یکسو و تضعیف پیوندهای ایران غرب از یکسو و تضعیف پیوندهای ایران 
و چین و نتایج احتمالی آن از سوی دیگر و چین و نتایج احتمالی آن از سوی دیگر 
را برررسی کنیم.  »دورسی« روزنامه نگار را برررسی کنیم.  »دورسی« روزنامه نگار 
و پژوهشگر و عضو ارشد دانشکده اس و پژوهشگر و عضو ارشد دانشکده اس 
راجاراتنام سنگاپور در حوزه مطالعات راجاراتنام سنگاپور در حوزه مطالعات 
بین الملل و از مدیران مؤسسه فرهنگ بین الملل و از مدیران مؤسسه فرهنگ 

طرفداران در دانشگاه وورتسبورگ است.
 سیاست »دونالد ترامپ« نسبت به  سیاست »دونالد ترامپ« نسبت به 

عربستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ عربستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به نظر من برای نتیجه گیری و اظهارنظر درباره 
سیاست های ترامپ هنوز خیلی زود است. اما 
مشخصا فکر می کنم در حال حاضر آن چیزی که 
علنا مشاهده می کنیم حمایت آمریکا از عربستان 
در جنگش علیه یمن است و در قبال ایران نیز 
همسویی بیشتر و جدی تری بین آمریکا و عربستان 
شکل گرفته است. فکر نمی کنم دولت ترامپ و خود 
ترامپ در دیدگاه شان نسبت به منابع افراط گرایی 
اختالف زیادی داشته باشند و شواهد اندکی برای 
تایید این احتمال وجود دارد که ترامپ و دولتش 
قصد تغییر در قطب نمای سیاست آمریکا داشته 

باشند.
اهداف اصلی سفر ماه گذشته پادشاه اهداف اصلی سفر ماه گذشته پادشاه 
عربستان به چین را چه می دانید؟ آیا تالش عربستان به چین را چه می دانید؟ آیا تالش 
وی معطوف به تضعیف رابطه تهران و پکن وی معطوف به تضعیف رابطه تهران و پکن 

بوده است؟
اوال باید بگویم که چین احساس می کند در شرایط 
سختی گیر کرده چرا که روابطش با عربستان و 
ایران تقریبا در یک سطح است، در حالی که این 
دو کشور با هم رقابت و کشمکش دارند. برای 
همین است که می بینیم وزیر خارجه چین دقیقا 
همان شب ورود ملک سلمان به پکن پیشنهاد 
میانجیگری بین تهران و ریاض را مطرح می سازد.

به نظر من هدف ملک سلمان از این سفر رسیدن 
به چند هدف بود، که البته یکی از آنها می تواند 
عملیاتی ساختن برنامه اقتصادی مهم عربستان 
برای سرمایه گذاری در چین و تقویت پروژه انتقال 
انرژی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به چین 

باشد به ویژه که عربستان مدت هاست منتظر 
تحقق چنین تحول مهمی است. از سوی دیگر این 
سفر در راستای بهبود چشم انداز روند عرضه اولیه 
سهام شرکت عربستانی آرامکو است و همچنین 
نیم نگاهی به جذب سرمایه چینی ها در این حوزه 
دارد و همزمان سعی دارد ساختار اقتصادی اش را 
بازسازی کرده و تنوع ببخشد و سرمایه چینی ها به 
روشنی می تواند برای عربستانی ها در این مسیر 

کمک مهمی باشد.

عربستان می خواهد جایگاه خود را به عنوان یک هم 
پیمان کلیدی با چین تحکیم کند چنانکه می بینیم 
در تمرینات نظامی مشترک با چین شرکت داشته 
و سخن از گسترش روابط نظامی با پکن می گوید. 
لذا این موارد را می توان اهداف اصلی سفر ملک 

سلمان به چین دانست. 
چرا شما اعتقاد دارید عربستان در   چرا شما اعتقاد دارید عربستان در   چرا شما اعتقاد دارید عربستان در چرا شما اعتقاد دارید عربستان در 
صورت وقوع درگیری با ایران بازنده خواهد صورت وقوع درگیری با ایران بازنده خواهد 

بود؟ بود؟ 
من فکر نمی کنم قدرت منطقه ای را بتوان به 

سادگی به قدرت نظامی تقلیل داد. نفوذ منطقه ای 
از چند عامل مهم تشکیل می شود. همانطور که 
می دانید هر دو کشور ارتش دارند و در صورت 
رخ دادن درگیری هر دو ارتش به خوبی مجهز و 
آموزش دیده هستند، اما به عقیده من نقطه ضعف 
عربستان در برابر ایران جمعیت بیشتر ایران است. 
ایران کشوری است با یک اقتصاد متنوع و دارای 
زیربنای صنعتی در حالیکه عربستان از چنین 
عواملی برخوردار نیست. ایران کشوری است با 
تاریخ و روحیه امپراتوری و دارای فرهنگ و هویت 
ریشه دار و جغرافیایی که آن را تبدیل به یک 
چهارراه منطقه ای کرده است. جغرافیای ایران این 
کشور را تبدیل به یک پل ارتباطی بالقوه بین اروپا و 

آسیا کرده است که خود عامل مهمی است. 
جایگاه ایران در غرب آسیا و نقش آن   جایگاه ایران در غرب آسیا و نقش آن   جایگاه ایران در غرب آسیا و نقش آن جایگاه ایران در غرب آسیا و نقش آن 
در آینده منطقه اوراسیا را چطور ارزیابی در آینده منطقه اوراسیا را چطور ارزیابی 

می کنید؟
ایران یک کشور بسیار کلیدی است اما با چند 
مسأله مهم در منطقه روبرو است. یکی از مزایای 
عربستان در برابر ایران می تواند این باشد که 
اکثریت مسلمانان اوراسیا سنی مذهب هستند. از 
سوی دیگر منطقه با شورش و ناآرامی و تنش های 
فرقه ای و مذهبی بین شیعه و سنی مواجه است و 
این یعنی اگر شاهد حمایت برخی کشورها از ایران 
هستیم، در سمت دیگر کشورهای بیشتری در 
جبهه عربستان هستند. با این حال باید به نگرانی 
فزاینده در کشورهای سنی مذهب )مانند هر جای 
دیگر جهان(  نسبت به تفسیر فوق محافظه کارانه 
و تند تکفیری ها از ایمان و عقیده اشاره کرد. لذا 
این بستگی به این دارد که ایران چگونه بار دیگر در 
جامعه جهانی ادغام شود و اینکه چگونه عربستان 
سعودی توانایی ها و ظرفیت هایش برای بازنگری در 
روابطش با علمای محافظه کار را به کار گرفته و در 
مسیر تنوع بخشی و بازسازی اقتصادی و نوسازی 

حکومت استبدادی اش قدم بردارد.

سخن نخست

دیوانه ها باز هم 
سنگ پرانی کردند

صبح جمعه گذشته مردم منطقه غرب آسیا 
با خبری فوری روز خود را آغاز کردند؛ حمله 
موشکی نیروهای آمریکایی به پایگاه هوایی 

ارتش سوریه در منطقه الشعیرات. 
اقدامی که اگرچه روز قبلش سی ان ان خبر از احتمال وقوع آن داده بود 
اما با توجه به تصمیمات یکباره دونالد ترامپ در چند ماه اخیر و از سویی 
رابطه نامناسب رسانه های آمریکایی و از جمله سی ان ان با وی، تحقق 

آن از سوی عمده مخاطبین جدی تلقی نشد.
در خصوص این حمله موشکی که بی تردید یک تجاوز تروریستی 
و جنگی آشکار علیه کشوری دارای حاکمیت و ملتی مستقل و با 
ریشه بوده، نکات مختلفی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آنها 
می پردازیم البته این نخستین حمله هوایی آمریکا به سوریه نبود. پیش از 
این هم نیروهای آمریکا به همراه متحدانش صدها بار مناطقی از سوریه 
را بمباران کرده بودند. هدف تمام این حمالت علی الظاهر نیروهای 
داعش بود. اما در همه آنها قربانیان غیرنظامی نیز به چشم می خوردند:

1. به نظر می رسد، ترامپ پس از ناکامی داخلی و شکست در اجرایی 
کردن قوانین جنجال برانگیزش از جمله منع ورود اتباع برخی کشورها 
به آمریکا، چاره را در یک حمله خارجی دید تا هم قدرتمند نشان داده 
شود و هم بخشی از کاهش محبوبیتش را جبران کند. صدور این دستور 
بدون نظرخواهی از کنگره را هم باید نشان دیگری بر تایید اقدام او جهت 

اثبات قدرت شخصی خود به حساب آورد.
2. اگرچه این حمله به بهانه حمله شیمیایی به منطقه »خان شیخون« 
در نزدیکی شهر حمص صورت گرفته اما تقریبا بر همگان روشن است 
و سازمان ملل نیز تأکید کرده است که سوریه چنین سالح هایی در 
اختیار ندارد و از آن استفاده نکرده است و اتفاقا این حمله یکباره و 
محدود بیش از قبل نشان می دهد که اتفاقات خان شیخون و موج 
گسترده رسانه هایی غربی درباره آن، سناریویی طراحی شده علیه 
دولت قانونی سوریه و زمینه سازی برای اقدامات بعدی از جمله همین 

حمله موشکی بوده است.
3. آمریکا سابقه ای طوالنی در تجاوز علنی به کشورهای آزاد و مستقل 
دارد و بیراه نیست که گفته شود این کشور مادر تروریسم و حامی اصلی 
کشورهای بزرگ تروریستی است. البته این اقدام در چارچوب معامله 
سعودی-آمریکایی برای مقابله با محور مقاومت در منطقه انجام شده 
است، محوری که در آستانه شکست دادن پروژه تروریستی تکفیری 
قرار دارد و نشان از همگامی آشکار برخی از کشورها با تروریست های 

تکفیری دارد. 
4. ملت سوریه در سالهای اخیر نشان داده که مقاوم تر از آن است که با 
چند موشک آمریکایی از مواضع خود دست بکشد. همچنین نیروهای 
ارتش عربی سوریه هم نشان داده اند که علی رغم همه فراز و فرودها در 
کنار محور مقاومت می مانند و به مبارزه با ائتالف صهیونیستی تکفیری 

ادامه خواهند داد.
5. استقبال آشکار برخی از کشورهای عربی از این اقدام مهر تاییدی 
بر فساد بنیادین و انحرافات جدی در حکومتهای وابسته و عقب مانده 
حاکم بر این کشورهاست که حتی دیگر نیاز به حفظ ظاهر هم ندیده و 
علنا از تجاوز به یک کشور عربی-اسالمی استقبال می کنند. استقبالی که 
بار دیگر آنها را در کنار رژیم اشغالگر قدس قرار می دهد. البته عربستان 
و هم پیمانانش در منطقه هر چه هم که ژست ضدتروریستی بگیرند 
بیشتر تصویر آن ماجرایی را به ذهن متبادر می کنند که »دزدی در حین 

فرار فریاد دزد را بگیرید سر می داد«.
6. تردیدی وجود ندارد که این مداخله نظامی  در راستای تقویت جبهه 
تروریست ها انجام شده است و به پیچیده تر شدن اوضاع در سوریه و 
منطقه خواهد انجامید اگرچه موازنه قدرت در میدان را تغییر نخواهد داد 
بلکه تنها به تغییر نوع برخورد و تعامل با بسیاری از پرونده ها منجر خواهد 
شد و دستاورد آمریکا از این حمله، شکست و پشیمانی خواهد بود. در 
واقع این تجاوز را باید تالشی برای منحرف کردن نگاه ها از پیروزی ها 

علیه تروریسم آمریکایی در سوریه و عراق به حساب آورد.
پس از شنیدن خبر حمله موشکی نیروهای تحت امر ترامپ آنهم به یک 
فرودگاه اولین مطلبی که به ذهن نگارنده خطور کرد کالم شجاعانه امام 
خمینی)ره( پس از حمله صدام به فرودگاه های ایران در ابتدای جنگ 
تحمیلی بود: »این یك دزدی آمده است یك سنگی انداخته و فرار کرده، 
رفته است سرجایش. دیگر قدرت اینکه تکرار بکند انشا  الله ندارد«.

محمد مهدی رحیمی

عربستان بازنده اصلی درگیری
 با  ایران است

   محمد مظهری
»جیمز ام دورسی« تحلیلگر سنگاپوری در گفت وگو با بیت المقدس:

نقطه ضعف عربستان 
در برابر ایران جمعیت 
بیشتر ایران است. ایران 
کشوری است با یک اقتصاد 
متنوع و دارای زیربنای صنعتی 
در حالیکه عربستان از چنین 
عواملی برخوردار نیست. ایران 
کشوری است با تاریخ و روحیه 
امپراتوری و دارای فرهنگ و 
هویت ریشه دار و جغرافیایی 
که آن را تبدیل به یک چهارراه 

منطقه ای کرده است
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»آمریکا گمان می کند که با کشته شدن یک یا 
چند فرمانده پیروزی محقق می شود. این پیروزی، 
ساختگی و دروغ است. آیا آمریکا با کشتن أبامصعب، 
أباحمزه، أباُعمر و أسامه موفق به تحقق پیروزی شد؟ 
آیا اگر در آینده الشیشانی، أبابکر، أبازید و أباَعمر را 
به قتل برساند، پیروزی را در مقابل دیدگان خود 
می بیند؟ هرگز. پیروزی زمانی محقق می شود که 
دشمن شکست بخورد. آمریکا گمان می کند که اگر 
ما کنترل خود بر منطقه و یا شهری را از دست دادیم، 
متحمل شکست شده ایم. آیا زمانی که ما شهرهایمان 
را در عراق از دست دادیم و در صحراء آواره شدیم، 
شکست خوردیم؟ آیا اگر آمریکا کنترل موصل در 
عراق را به دست گیرد و در شهر الرقه و دیگر شهرهای 
سوریه جوالن دهد، ما شکست خورده و آمریکا پیروز 
است؟ هرگز. شکست واقعی زمانی اتفاق می افتد که 
هیچ رغبت و تمایلی برای ادامه مبارزه و جنگاوری در 

نزد ما باقی نماند«.
سخنان فوق مربوط به آخرین سخنرانی »العدنانی« 
سخنگوی رسمی داعش است که در ماه ِمی سال 
2016 مطرح شد. تقریبا دو ماه و نیم پس از این 
سخنرانی، العدنانی در جریان حمله جنگنده های 
آمریکایی به شهر حلب سوریه کشته شد. العندانی این 
سخنان را درباره شکست های بزرگ در موصل و الرقه 

خطاب به یاران خود مطرح کرده بود.
شاید ما اکنون درباره سرنوشت قهرمانان فیلمی که 
داعش پیشتر تحت عنوان »بالد فارس از دیروز تا 
امروز« منتشر کرد، سؤال کنیم. آیا قهرمانان این فایل 
ویدئویی به سرنوشت العدنانی دچار شدند و یا در 
موصل و الرقه تحت محاصره هستند؟ با توجه به فضای 
رمانتیکی که از طریق نمایش درختان، رودخانه ها و 
مناظر چشم نواز در فیلم مذکور ترسیم شد، می توان 
گفت که تنها صدای آواز گنجشک ها در آن کم است.

در این فیلم، داعش به گونه ای وانمود می کند 
که گویی شهر فلوجه، شهرهای واقع در استان 
صالح الدین و همچنین بیش از 75 درصد از شهر 
موصل را از دست نداده است. این گروه تروریستی 
همچنین این واقعیت را فراموش کرده که در حال 
حاضر در مسیر متحمل شدن شکستی دیگر در شهر 

الرقه سوریه قرار گرفته است. 
جای هیچ شکی نیست که زمان ساخت فایل ویدئویی 

مذکور مربوط به امروز نیست و به زمان های گذشته 
بازمی گردد و داعش این فایل را نزد خود نگاه داشته 
تا آن را در اوایل آوریل سال 2017 منتشر کند. محال 
است که آرامش موجود در فیلم و مناظر چشم نوازی 
که در آن دیده می شوند در سایه جنگ تمام عیار 
کنونی، تصویربرداری شده باشند. بنابراین، شاید 
سؤال کنید که چرا داعش در این برهه از زمان اقدام به 

انتشار این فایل ویدئویی کرده است؟
با توجه به شکست های سنگینی که تکفیریهای داعش 
در سوریه و عراق متحمل شدند و در نهایت موفق به 
بازپس گیری هیچیک از مناطِق ازدست  رفته در این 
کشورها نشدند، سلسله اقدامات آنها به عملیاتی تحت 
عنوان »گرگ های تنها« محدود شد. ماهیت اصلی 
این عملیات برآمده از ایدئولوژی افراطی گری داعش 
است؛ ایدئولوژی که العدنانی به صورت وحشیانه آن را 
بار دیگر فّعال کرد. وی یارانش را به کشتار غیرنظامیان 
فراخواند و صراحتا اعالم کرد که هیچ چیزی تحت 

عنوان »انسان های بی گناه« وجود ندارد.

دو دلیل اصلی برای اثبات دروغ گویی داعش درباره 
تاریخ ساخت فایل ویدئویی مذکور وجود دارد؛ 
دلیل اول به اظهارات صریح »أبو محمد المقدسی« 
عضو ارشد القاعده و دوست نزدیک »الزرقاوی« 
مؤسس گروه تروریستی داعش باز می گردد. المقدسی 
سرکردگان داعش را اینگونه توصیف می کند: 
»فرماندهان داعش دروغگو هستند. آنها حتی به 

دروغ قسم یاد می کنند، اما با گذر زمان دروغ آنها 
برمال می شود«.

داعش  »اعضای  می گوید:  همچنین  المقدسی 
ماه ها پیش از انتشار فایل ویدئویی آتش زدن معاذ 
الکساسبه، خلبان اردنی، وی را سوزانده بودند. آنها 
در این خصوص دروغ گفتند. انتشار فیلم آتش 
زدن الکساسبه تنها یک بازی رسانه ای و فضاسازی 

تبلیغاتی از سوی داعش بود«.
دومین دلیل، اعالم انتصاب یکی از داعشی ها به 
عنوان والی استان دیالی عراق است. این در حالی 
است که استان دیالی عراق در اوایل سال 2016 به 
طور کامل آزاد شد. بنابراین، به احتمال فراوان تاریخ 
تصویربرداری این فایل ویدئویی نیز به مدت ها پیش از 

زمان انتشار آن بازمی گردد. 
اما در خصوص مضمون این فیلم، به نکات ذیل اشاره 

می کنیم؛ 
1ـ متهم ساختن ایران به حمایت از افراد کافر و مرتد. 
باید نگاهی به کافران و مرتدانی که مدعی شده ایران 
پناهگاه امنی برای آنهاست، بیندازیم. دراین گزارشی 
آمده است: »نقش مقامات نظام ایران در فلسطیِن 
اسیر شده به دست یهودیان از زمانی آغاز شد که 
آنها فرد مرتدی همچون یاسر عرفات )سنی مذهب( 
را فریب دادند و پس از آن از جنبِش اخوانی حماس 
)سنی مذهب( با هدف تأمین امنیت یهودیان و 
خاموش کردن آتش جهاد در فلسطین، حمایت 
کردند«. اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که 
ایران همچنان دست از حمایت از گروه های فلسطینی 
همچون حماس که در مقابل اسرائیل ایستادگی 
می کنند، نکشیده است. جمهوری اسالمی ایران اخیرا 
حتی یک کنفرانس بین المللی برای حمایت از انتفاضه 
فلسطین در تهران برگزار کرده است. نکته قابل تأمل 
در این زمینه این است که اکثریت قریب به اتفاق 
گروه ها و جنبش های تحت الحمایه ایران در فلسطین، 

سنی مذهب هستند.
گروه های تروریستیـ  تکفیری نظیر القاعده و داعش 
در طول تاریخ خود حتی یک عملیات علیه اسرائیل 
انجام نداده اند. تا به امروز اصلی ترین مأموریت های 
این گروه ها در کشتار غیرنظامیان در عراق و سوریه و 

برخی از کشورهای غربی خالصه شده است. 
2ـ تنها چیزی که درباره ایران راست گفته اند، این 
است که »یهودیان ایرانی در سایه نظام این کشور 
در امنیت زندگی می کنند و برای آنها عبادتگاه ها و 
کلیساهایی در شهرهایی نظیر تهران و اصفهان فراهم 
آورده شده است«. مدعیاِن ادعاهای واهی علیه ایران 
باید این نکته را نیز به یاد داشته باشند که طبق آخرین  
گزارش ها، پس از اسرائیل، بیشترین تعداد یهودیان 

موجود در خاورمیانه در ایران زندگی می کنند.
داعش معتقد است هرآن کس که به ایدئولوژی قتل و 
ذبح و تجاوز ایمان نداشته باشد، لیاقت زنده بودن را 

نداشته و باید کشته شود.
3ـ تکفیریها مدعی هستند که در ایران هیچ مسجدی 
برای انجام امور عبادی اهل تسنن وجود ندارد. آنها 
ادعا می کنند که اهل تسنن اجازه ورود به دانشگاه ها را 
ندارند. همچنین مدعی هستند که عایشه و همچنین 
اصحاب رسول خدا )ص( در سخنرانی های دینی 
در ایران مورد هتاکی قرار می گیرند. تمامی این ها 

در حالی است که تکفیریها علماء و روحانیون اهل 
تسنن در ایران را به نفاق، کفر و بازی با احکام الهی 

متهم می کنند.
»مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی« امام جمعه اهل 
تسنن زاهدان، شیخ »عثمان نادری« امام جمعه اهل 
تسنن شهر مهاباد، شیخ »سرخابی« امام جمعه شهر 
نقده از جمله روحانیونی هستند که داعش آنها را به 
کفر و نفاق متهم کرده است. داعش حتی جایگاه 
علمی این علمای برجسته اهل تسنن در ایران را زیر 

سؤال برده است. 
درحال حاضر 9 مسجد در تهران و 15 هزار مسجد در 
سراسر ایران برای اهل تسنن در نظر گرفته شده است. 
افزون بر این، این امکان وجود دارد که هر مسلمانی با 
هر مذهبی در تمامی مساجد موجود در ایران به اقامه 
نماز بپردازد. عالوه براین، حق ورود به دانشگاه های 
ایران برای تمامی مذاهب درنظر گرفته شده است. در 
ایران ورود به دانشگاه از طریق برگزاری آزمون صورت 
می گیرد و برخالف آنچه که داعش ترویج می کند، 
هیچ تفاوتی میان شیعیان و اهل تسنن برای مشارکت 
در این آزمون و سپس راهیابی به دانشگاه وجود ندارد. 
همچنین درحال حاضر 25 هزار دانشجوی غیرایرانی 
در ایران به صورت رایگان تحصیل می کنند که بیش از 

نیمی از آنها سنی مذهب هستند.
4ـ کسی که خود را »أبومجاهد البلوشی« می خواند 
به دروغ مدعی شده است: »رهبر ایران درباره همسر 
پیامبر و صحابه ایشان تناقض گویی می کند«. پاسخ 
این ادعای واهی نیز کامال روشن است. »سید علی 
خامنه ای« رهبر عالی جمهوری اسالمی ایران در 
فتوایی که در سال 2010 صادر کرد، گفته است: 
»توهین به شخصیت های برجسته در نزد اهل تسنن 
و همچنین همسر پیامبر اسالم )ص( حرام است. به 
طور کلی اهانت به همسران پیامبران و در رأس آنها 

حضرت محمد )ص( جایز نیست«.
5ـ »أبوعبدالله الفارسی« ایران و رهبرش را تهدید 
کرده و گفته است که »داعش این کشور را نیز همچون 
سوریه و عراق به ویرانه تبدیل می کند«. در پاسخ باید 
اذعان داشت که الفارسی در این زمینه راست گفته 
است، چراکه هرجایی که داعش در آنجا حضور داشته 
باشد به مرکز قتل و کشتار و تخریب و تجاوز به زنان 
و کودکان تبدیل می شود. دراصل، الفارسی ماهیت 

اصلی و متوحش داعش را بر زبان جاری کرده است.
6ـ تکفیریهای داعش مدعی هستند که یکی از 
گردان های آنها متشکل از 16 عضو ایرانی بوده و 
نام آن نیز »سلمان فارسی« است. واقعیت این است 
که ما نمی دانیم آیا واقعا اعضای این گردان، ایرانی 
هستند یا نه اما سؤالمان این است که »چند نفر از 
آنها از زمان تصویربرداری فایل ویدئویی تا به امروز 

زنده مانده اند؟«
7ـ بخش آخر فایل ویدئویی به کشتن 4 نفر از نظامیان 
عراق اختصاص دارد که در مقابل دیدگان شمار زیادی 
از کودکان سر آنها بریده می شود. حال سؤال اینجاست 
که این کدام حق و عدالتی است که جز با قطع َسرهای 
بی گناه محقق نمی شود؟ آیا این کوچکترین شباهتی 
به دین رحمتی که محمد فرزند عبدالله برای ما آورد، 

دارد؟
در خاتمه باید گفت که داعش از ضربه وارد کردن به 
بافت اجتماعی در ایران و دیگر کشورها عاجز است. 
فیلم »بالد فارس از دیروز تا امروز« پروپاگاندایی بیش 
نیست که داعش پس از پی بردن به اینکه به پایان خود 
نزدیک شده، آن را ساخته است. اقشار مختلف مردم 
ایران بسیار فهیم تر و هوشمندتر از آن هستند که تحت 
تأثیر خرافات عده ای قاتل که درحال حاضر نفس های 

آخر خود را می کشند، قرار گیرند.

داعش از ضربه وارد 
کردن به بافت اجتماعی 
در ایران و دیگر کشورها عاجز 
است. فیلم »بالد فارس از دیروز 
تا امروز« پروپاگاندایی بیش 
نیست که داعش پس از پی بردن 
به اینکه به پایان خود نزدیک 

شده، آن را ساخته است

  سیستم آموزش دینی  روسیه از سپتامبر ۲۰۱۷ وارد فاز جدیدی می شود
کتابخانه علمی لوباچف وابسته به دانشگاه قازان کنفرانس اینترنتی با موضوع »آموزش دینی به عنوان شیوه ای برای پیشگیری از افراط گرایی و تروریسم« در ماه مارس 

برگزار کرد.  »رفیق محمدشین« معاون اداره مفتیات تاتارستان در این خصوص تصریح کرد: امروز در تاتارستان نزدیک به 30 هزار محصل در دوره های آموزشی وابسته به مسجد 
شرکت می کنند و نزدیک به 1200 استاد نیز مشغول تدریس هستند. به گفته وی این واقعیت نمایانگر نیاز مردم به آموزش های دینی است. وی در عین حال یادآور شد: سیستم 

آموزش اسالمی تنها مجموعه ای از دانستنی های مشخص نیست، بلکه جهان بینی درست باید شکل بگیرد.
محمدشین ادامه داد: برکسی پوشیده نیست که دنیای اسالم امروز شرایط سختی را پشت سر می گذارد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که جوانان ما در حین کسب تحصیالت دینی در سایر 

[قلب زمین]کشورها، با تفکرات درستی و واقعی به کشور بازگردند؛ به همین خاطر توسعه آموزش اسالمی در روسیه اهمیت زیادی دارد.  

آغازی بر پایان داعش
به بهانه انتشار فیلم »بالد فارس از دیروز تا امروز« از سوی داعش   محمود البازی

پژوهشگر سوری امور تروریسم
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٤

 بازتاب جالب زلزله مشهد در روزنامه بحرینی
زلزله هفته گذشته شهر مشهد مقدس در روزنامه های منطقه هم بازتاب داشت. از جمله روزنامه های بحرینی با توجه به حضور زائرشان در این شهر به این مسأله 
70پرداختند. روزنامه الوسط بحرین در خبری در خصوص این زلزله نوشت: در این زلزله که تقریبا در 70پرداختند. روزنامه الوسط بحرین در خبری در خصوص این زلزله نوشت: در این زلزله که تقریبا در 70 کیلومتری محل اسکان زوار بحرینی رخ داده و موج آن تا نزدیکی 

حرم رضوی احساس شد به گفته مدیران کاروانهای زیارتی بحرین هیچ زائری آسیب ندیده است و فقط چند ثانیه به طول انجامیده است. 
همچنین در این خبر با نشر تصاویری از زائرین بحرینی و دانش آموزان مدرسه ای که به خارج از محیط مدرسه توسط نیروهای امدادی هدایت شده اند به نقل از یکی از زائران 
آمده: با اینکه زلزله برای ما بحرینی ها چیز جدیدی است چون در بحرین شاهد آن نیستیم و زلزله امروز هم در اطراف حرم خفیف بود اما به محض وقوع زلزله تعداد زیادی از 

ماموران آتش نشانی  و امداد را دیدیم که به کمک مردم شتافته و دانش آموزان مدرسه ای را سریعا به خارج از مدرسه هدایت کردند و آسیبی به افراد و یا ساختمانها وارد نشد.  [ اسالم انقالبی ]

منطقه غرب آسیا که برخی از آن به قلب زمین منطقه غرب آسیا که برخی از آن به قلب زمین 
تعبیر کرده اند، روزهای پرتالطمی را پشت تعبیر کرده اند، روزهای پرتالطمی را پشت 
سر می گذارد، سرعت تحوالت در برخی سر می گذارد، سرعت تحوالت در برخی 
کشورهای این منطقه به حدی باالست که کشورهای این منطقه به حدی باالست که 
حتی دستگاه های عریض و طویل سیاست حتی دستگاه های عریض و طویل سیاست 
خارجی هم در تحلیل و واکنش نسبت به خارجی هم در تحلیل و واکنش نسبت به 
آنها جا می ماند. اما بسیاری از کارشناسان در آنها جا می ماند. اما بسیاری از کارشناسان در 
تحلیل آنچه این ایام در غرب آسیا می گذرد تحلیل آنچه این ایام در غرب آسیا می گذرد 
نگاه مبنایی تر دارند و بدنبال یافتن عوامل نگاه مبنایی تر دارند و بدنبال یافتن عوامل 
اصلی و درازمدت در آنها هستند. پیروزی اصلی و درازمدت در آنها هستند. پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران و رویکرد متفاوت این انقالب اسالمی در ایران و رویکرد متفاوت این 
کشور به مسائل منطقه ای و بین المللی که ناشی کشور به مسائل منطقه ای و بین المللی که ناشی 
از گفتمان قوی و منحصر به فرد آن است، از از گفتمان قوی و منحصر به فرد آن است، از 
عمده ترین دالیلی است که اهل نظر و تحلیل، عمده ترین دالیلی است که اهل نظر و تحلیل، 
در چرایی تحوالت گسترده این منطقه و حتی در چرایی تحوالت گسترده این منطقه و حتی 

جهان به آن اشاره می کنندجهان به آن اشاره می کنند
بررسی تحوالت منطقه از منظر تاثیرگذاری بررسی تحوالت منطقه از منظر تاثیرگذاری 
انقالب اسالمی ما را بر آن داشت تا با »دکتر انقالب اسالمی ما را بر آن داشت تا با »دکتر 
عبداللطیف نظری« نویسنده، محقق و استاد عبداللطیف نظری« نویسنده، محقق و استاد 
علوم سیاسی دانشگاه غرجستان کشور علوم سیاسی دانشگاه غرجستان کشور 

افغانستان به گفت وگو بپردازیم.

مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:

  انقالب اسالمی ایران سی  و هشتمین   انقالب اسالمی ایران سی  و هشتمین 
سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشته سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشته 
است، تحلیل شما در خصوص تأثیرات این است، تحلیل شما در خصوص تأثیرات این 

انقالب بر تحوالت منطقه چیست؟
با پیروزی انقالب اسالمی ایران دو رویکرد را 
در منطقه شاهد بودیم؛ نخست تاثیر انقالب 
بر ملت ها بود که از آن استقبال کردند و دیگر 
اینکه تأثیر انقالب بر دولت ها بود که رویکرد 
آنها نسبت به انقالب اسالمی ایران منفی بود، 
علتش هم مشخص است چرا که نظام های ضد 
مردمی در منطقه را به چالش می کشاند. از آنجا 
که نظام های سیاسی منطقه عمومًا وابسته به 
غرب و آمریکا بودند، که با توجه به شکستی که 
ایاالت متحده آمریکا در ایران متحمل شده و 
رژیم شاه سرنگون شده است؛ این انقالب را زنگ 
خطر و هشداری برای نظام های دست نشانده در 
منطقه و خاورمیانه می دانستند و پیروزی انقالب 
اسالمی را به این دلیل هم منفی تلقی می کردند. 
اما ملت های تحت ستم که نظام سلطه بر آنها 

حاکم بود، از انقالب اسالمی استقبال کردند و آن 
را مبارک دانستند چرا که ملت ها می توانستند از 
آموزه های شگرف انقالبی، پیام و الهام بگیرند و 

این مسیر را بپیمایند.
 از سویی دیگر در زمان شکل گیری انقالب 
اسالمی دو رویکرد بلوک شرق و بلوک غرب را 
هم شاهد بودیم که نسبت به انقالب اسالمی 
ایران واکنش منفی نشان دادند چرا که انقالب 
ایران شعار »نه شرقی نه غربی« را سرلوحه خود 
کرد و هر دو قدرت را نفی نمود و خط وابستگی و 
وحدت در میان کشورهای اسالمی را مطرح کرد.

از این رو هر دو بلوک شرق و غرب به این انقالب 
واکنش نشان دادند و به این دلیل بود که جنگ 
تحمیلی بر علیه ایران هم از سوی روسیه و هم 
آمریکا مورد حمایت قرار گرفت چرا که روس ها 
از مسلمان های آسیای میانه احساس خطر 
می کردند که در شوروی قیام کنند و آمریکا هم 
به خاطر منافعش در منطقه مورد تهدید واقع 
شده بود و تسلط بر انرژی نفتی منطقه را از دست 

می داد و دیگر این که از این امر هم واهمه داشت 
که پیام انقالب به دیگر کشورها صادر شود.

  با این توضیحاتی که در خصوص انقالب   با این توضیحاتی که در خصوص انقالب 
اسالمی ایران مطرح کردید، چنانچه این اسالمی ایران مطرح کردید، چنانچه این 
انقالب شکل نمی گرفت، امروز اوضاع منطقه انقالب شکل نمی گرفت، امروز اوضاع منطقه 

غرب آسیا از نظر شما چگونه بود؟غرب آسیا از نظر شما چگونه بود؟

در حال حاضر با وجود انقالب ایران، روند بیداری 
اسالمی در خاورمیانه شکل گرفته و در واقع یک 
تکانه ای در ساختار نظام سیاسی منطقه به وجود 
آمده، ولی اگر انقالب ایران شکل نمی گرفت، 
سلطه  همه جانبه آمریکا و جریان غرب در کل 
منطقه تثبیت و نهادینه می شد. اگر امروز آمریکا 
به عنوان قدرت رو به افول در منطقه مطرح است 
و حتی روسیه جای پای خود را در خاورمیانه 
محکم می کند و یا اینکه ترکیه با آمریکا همسو 
می شود، به این معنا است که ابرقدرتی آمریکا در 
منطقه رو به افول است و دیگر نمی تواند همچون 
گذشته باشد. نگاهی داشته باشیم به ائتالف های 
جدید در منطقه مثاًل ترکیه در محور ائتالفی 
است که ایران و روسیه نقش اصلی آن را بر عهده 
دارند و حتی پاکستان تالش می کند تا به روسیه 
نزدیک شود و کشورهایی همچون عراق، سوریه، 
لبنان و یمن تالش می کنند تا در این ائتالف قرار 
گیرند، همه این ها معنایش این است که انقالب 
اسالمی ایران توانسته است این اعتماد به نفس 

را به وجود آورد که می توانیم در برابر آمریکا 
بایستیم و هویت های بومی خود را داشته و در 

اردوگاه نظام سلطه و غرب قرار نداشته باشیم.
انقالب اسالمی این مطلب را نهادینه کرد که 
می شود با اعتماد به نفس در مناسبات بین الملل 
با حفظ داده هایی، روابط دیپلماتیک برقرار کرد 

مبارزه محور مقاومت در برابر تروریست ها با مبارزه 
روسیه با تروریست ها متفاوت است و تفاوت آنها را می توان 
در نگاهشان به اسرائیل مشاهده کرد؛ یکی از شاخصه های 
محور مقاومت، نگاه ضد اسرائیلی است اما شاخصه روسیه در 
برابر مبارزه با تروریست ها تاکتیکی است و اگر بتواند با آمریکا در 

این خصوص به جمع بندی برسد شاید با هم معامله کنند

   روح الله فرقانی فدافن
دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه کابل در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

مبانی حمور مقاومت با روسیه 
در مبارزه با تروریست ها متفاوت است
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  نماینده حزب مسیحی دموکرات خواستار وضع قوانین ویژه برای اسالم شد
CDUینز اسپان نماینده حزب محافظه کار مسیحی دموکرات آلمان CDUینز اسپان نماینده حزب محافظه کار مسیحی دموکرات آلمان CDU خواهان وضع قوانین ویژه برای اسالم شد. از نظر این نماینده، آمار مساجد باید دقیقا 

ثبت شوند. ینز اسپان پیشنهاد داده که قانونی وضع شود، به نام »قانون اسالم«. این قانون شامل آموزش روحانیون مسلمان یا آموزش روحانیون به زبان آلمانی 
و مشاوران روانشناس می شود. عالوه بر این، آمار مساجد باید دقیقا ثبت شوند. این نماینده محافظه کار درباره مساجد گفت: ما نمی دانیم دقیقا چه تعداد مسجد در 

آلمان وجود دارد و یا مساجد دقیقا کجا قرار دارند و چه کسی آنها را از نظر مالی حمایت می کند؟ یکی از دالیل اعتراض این سیاستمدار آلمانی آن است که برای جامعه 
مسلمانان هیچ نماینده ثابتی وجود ندارد و طرف گفتگوی جامعه آلمانی با جامعه مسلمانان دقیقا مشخص نیست.  ینز اسپان در ادامه کلیسای کاتولیک را با مساجد 
مقایسه کرد و گفت: هر کس می تواند محتوای سخنرانی ها در کلیسای کاتولیک را بشنود و بفهمد، اما در مساجد به زبان عربی و ترکی صحبت می شود. وی معتقد 

است که اغلب روحانیون مسلمان از خارج از آلمان هستند و با زبان و فرهنگ در این کشور آشنا نیستند. 
[ اسالم انقالبی]

و این اعتماد به نفس مرهون انقالب اسالمی 
است چرا که توانسته است تئوری های خود را 

عملی سازد.
ایران امروز با ایران قبل از انقالب تفاوت های 
ماهوی و جوهری دارد. دلیل اینکه ایران امروز 
مجهز به موشک و ارتش قوی بوده که در سطح 
منطقه نیرومند است و به عنوان قدرت خاورمیانه 
مطرح می شود، این است که با حفظ ارزش ها و 
حفظ هویت بومی برای جهانیان سخن و پیام 
دارد و توانسته است به عنوان یک بازیگر در سطح 
بین الملل مورد توجه دوست و دشمن قرار گیرد. 
اگر انقالب نبود، هم ایران به پیشرفت نمی رسید 
و هم کشورهای منطقه اعتماد به نفس پیدا 
نمی کردند که در برابر نظام سلطه ایستادگی 

کنند.
ابرقدرتی  افول  به    در سخنان خود 
آمریکا در منطقه اشاره کردید، آیا می توانید 

سرانجامی برای این افول تصور کنید؟
اینجا دو بحث مورد توجه است؛ یکی آموزه های 
دینی و اسالمی مطرح است که نظام سلطه یک 
روزی به افول قطعی می رسد که نمونه آن را در 
نابود شدن امپراتوری ها در ادوار مختلف تاریخ 
دیده ایم و دیگر اینکه از نظر اسالمی تردیدی 
نداریم که روزی آمریکا به سرنوشت شوروی 

دچار می شود.
  آن زمان که امام خمینی(ره) پیامی به 
گورباچف ارسال کردند، کسی باور نمی کرد که 

شوروی از بین برود ولی این اتفاق افتاد.
آمریکا امروزه با روی کار آمدن ترامپ، روابط 
گرمی با تایوان، که دارای روابط تنش زا با چین 
است، ایجاد کرده و چین هم تالش می کند تا در 
کشورهای آفریقایی مانند جیبوتی، پایگاه نظامی 

داشته باشد.
چین در خاورمیانه با ایران و عربستان روابط 
خوبی برقرار کرده و حتی قرارداد 25 ساله در 
حوزه پتروشیمی با ایران به امضا رسانده و این 
نشان دهنده هژمون بودن چین در منطقه است 
که توانسته از لحاظ اقتصادی چالشی برای 

آمریکا باشد.
چین تالش می کند تا با چند صدایی، اقتصاد 
جهان را از دست آمریکا و غرب خارج سازد 
و صاحب قدرت شود. همان گونه که روسیه 
خواستار مدیریت چند جانبه سیاسی در جهان 

است.
  منظور شما از قدرت چند صدایی چیست؟

نظام سیاسی چین مدیریت چند صدایی را مطرح 
می کند و تصورش این است که آمریکا نمی تواند 

جهان را در کنترل خود داشته باشد.
بحث دیگری که این فرضیه را تقویت می کند، 
این است که قدرت از غرب به طرف آسیا منتقل 
می شود. کشورهایی چون چین، هند و روسیه 
این فرضیه را تقویت می کنند که قرن 21 قرن 
آسیا است چرا که قدرت جمعیتی، قدرت انرژی و 
قدرت فرهنگ و تمدن کهن در این منطقه است 
و قدرت های آسیایی تالش خواهند کرد تا نظام 
جدید مطابق منافع خودشان باشد. اما آمریکا که 
به این موضوع آگاهی یافته با حمایت از گروه های 
افراطی در آسیا تالش می کند تا جلوی توسعه و 

رشد قدرت های رقیب را بگیرد.
آمریکا تالش می کند تا با ایجاد ناامنی در 
کشورهای اسالمی، زمینه سلطه خود بر انرژی 
را تثبیت کند و هم توان رقابت چین و روسیه 
را کاهش دهد. چرا که روسیه از نظر فرهنگی 
آبستن تحوالت است و گروه های افراطی در 
این کشور، آماده تنش هستند، دیگر اینکه 
بحران هویت و فقر اقتصادی که کشورهای تازه 
استقالل یافته آسیای میانه و منطقه قفقاز و 
چچن دارند، زمینه را تقویت می سازد تا گروه های 

افراطی تنش ایجاد کنند.
اما شاید این موضوع مطرح شود که چرا روس ها 
در سوریه ورود کردند و بر علیه داعش وارد 
جنگ شده اند؛ می توان گفت همین موضوع 
است که روسیه نمی خواهد با گروه های افراطی 
در قفقاز و چچن بجنگد. روسیه امروزه محور 
مقاومت را در برابر تروریست های داعش با توجه 
به منافعش کمک می کند، اما مبارزه محور 

مقاومت در برابر تروریست ها با مبارزه روسیه 
با تروریست ها متفاوت است و تفاوت آنها را 
می توان در نگاهشان به اسرائیل مشاهده کرد؛ 
یکی از شاخصه های محور مقاومت، نگاه ضد 
اسرائیلی است اما شاخصه روسیه در برابر مبارزه 
با تروریست ها تاکتیکی است و اگر بتواند با آمریکا 
در این خصوص به جمع بندی برسد شاید با هم 

معامله کنند.
مطالعات تاریخی می گوید که روس ها قابل اعتماد 
نیستند و جمهوری اسالمی ایران باید تالش کند 
تا محور مقاومت را با کشورهایی تقویت کند که 
اگر روزی روسیه با آمریکا معامله کرد، تنها نماند 
چرا که روس ها عالقه مند هستند در خیلی از 

مصالح با آمریکا همراه باشند.
  براین اساس به نظر شما ایران امروز در 
تبادالت سیاسی و اقتصادی خود با غرب 

موفق تر است یا شرق؟
جمهوری اسالمی ایران یک منافع سیاسی دارد 
و یک منافع اقتصادی و تجاری. از لحاظ تجاری 
قدرت های شرقی نمی توانند جای قدرت های 
غربی را بگیرند. مثاًل توان اقتصادی اتحادیه اروپا 
در خرید منابع انرژی به صورت نقدی است که این 
توان را قدرتی مانند هند در برابر ایران ندارد و به 

تبادالت تهاتری با تهران می اندیشد.
روسیه هم از نظر اقتصادی ضعیف شده چرا 
که خودش مورد تحریم آمریکا است و با وجود 
فروپاشی شوروی هنوز نتوانسته واحد پول 
ارزشمندی در برابر دالر به وجود آورد. پس از 
این نگاه می توان گفت ارتباط با غرب برای ایران 
مناسب تر است. اما نباید مردم ساالری دینی که 
انقالب ایران به وجود آورده را دست کم گرفت؛ 
نظامی که کشورهای آمریکای التین هم عالقه  به 
اجرایی کردن آن دارند و تفکر استکبارستیزی را 

سرلوحه خود قرار داده اند.

نگاه سیاسی ایران به طرف شرق با حفظ یک 
جایگاه اسمی می تواند تعامل نسبی اقتصادی با 
غرب را به همراه داشته باشد. ارتباط با کشورهای 
شرقی همچون ترکیه، چین، روسیه، پاکستان و 
هند می تواند برای ایران دارای راهبرد سیاسی 
و امنیتی باشد، چرا که برخی از این کشورها در 
شورای امنیت دارای رأی هستند و ایران می تواند 

با رأی آن ها توطئه های آمریکا را خنثی سازد.
داشتن نگاه تلفیقی می تواند هم اتحادیه اروپا 
را به ایران نزدیک سازد و هم سیاست های شبه 
دیوانه ترامپ را خنثی کند و این گونه پیام انقالب 
نهادینه تر می شود و حداقل امتیاز آن، این است 
که برجام نقض نمی شود و تنها شاهد ایجاد 

تحریم هایی بر علیه ایران خواهیم بود.

برداشت من این است که مشکل آمریکا با ایران 
هسته ای نیست، جمهوری اسالمی ایران در چهار 
دهه اخیر هیچ گاه آمریکا را کدخدای بین المللی 
ندانسته و آمریکا از این موضوع عصبانی است 
و امکان ایجاد موضوعات دیگری مثل حقوق 
بشر، قومیت و اسرائیل ستیزی برای تقابل با 
ایران وجود دارد. پس ایران به این فکر نباشد که 
توافق هسته ای شکل گرفته و آمریکا ایران را رها 

می کند، نه این گونه نیست.
  تنش های موجود میان کشورهای اسالمی 
ـ  ایران) در منطقه را چگونه ارزیابی  (عربستان 

می کنید؟
انقالب اسالمی ایران با رهبری امام خمینی )ره( 
همیشه پیام آور وحدت اسالمی بوده و هفته 
وحدت را با هدف روابط حسنه کشورهای اسالمی 
در جهان مطرح کرد و همیشه عزت و وحدت 
امت اسالمی را نهادینه کرده است. اما از آنجایی 
که هدف استعمار غارت منابع انرژی در منطقه 
است، تنش هایی میان ایران و عربستان و ترکیه 
و ... ایجاد کرده است تا بهتر بتواند سیاست های 

استعماری خود را پیاده کند.
خوشبختانه اردوغان در ترکیه متوجه این موضوع 
شده است که توان رقابت با ایران را ندارد و حداقل 
اگر با ایران دوست نمی شود؛ دشمنی نکند. چرا 
که شاهد شکست سیاست های آن ها در سوریه 

و عراق بودیم.
اما عربستان سعودی با حاکمان جوان خود 
زورآزمایی با ایران را مطرح کرد اما پس از آنکه 
دیدند نماینده حزب الله )میشل عون( در لبنان 
رئیس جمهور شد و تالش هایشان هم در عراق 
و سوریه با شکست همراه شد، تصمیم گرفتند 
ایران را به چالش بکشانند و از افراطی ها حمایت 
کردند اما نتیجه ای نگرفتند و امروزه از طریق 
کویت و عراق یا پاکستان پیام هایی مبنی بر 

تعامل با ایران ارسال می کنند، اما نباید فراموش 
کرد که سعودی ها نیم نگاهی هم به ترامپ دارند 
تا به ایران فشار بیاورند. کسری بودجه این کشور 
و نارضایتی های داخلی مردم در عربستان، ریاض 
را به این نتیجه رسانده است که توان رویارویی با 
ایران را ندارد. عربستان باید قبول کند که نقش 
ُام القری جهان اسالم را ندارد و نمی تواند آن را 
ایفا کند، چرا که با سیاست های اسرائیل همراه 
بوده و از انتفاضه حمایت نمی کند. اما جمهوری 
اسالمی ایران در عمل نشان داده است که حامی 
انتفاضه و جنبش های مقاومت فلسطین است و 

استکبارستیزی را سرلوحه خود قرار داده است.

قرن ۲۱ قرن آسیا است چرا که قدرت جمعیتی، قدرت 
انرژی و قدرت فرهنگ و تمدن کهن در این منطقه است و 
قدرت های آسیایی تالش خواهند کرد تا نظم جدید مطابق منافع 
خودشان باشد. اما آمریکا که به این موضوع آگاهی یافته با حمایت 
از گروه های افراطی در آسیا تالش می کند تا جلوی توسعه و رشد 

قدرت های رقیب را بگیرد
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  برگزاری کنفرانس وحدت مسلمین در آفریقای جنوبی
کنفرانس وحدت مسلمین در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد.

پروفسور »عبدالله دیدات« دانش آموخته دانشگاه االزهر و استاد دانشگاه ویتز آفریقای جنوبی در سخنانی اختالفات امت اسالمی را دلیل عمده نفوذ دشمنان اسالم 
دانست و با اشاره به شعری از اقبال عالج درد امت اسالمی را وحدت جامعه اسالمی دانست.

حجت االسالم و المسلمین رادمرد رئیس جامعه المصطفی شعبه ژوهانسبورگ هم   با طبیعی دانستن اختالفات در جهان خلقت اصل وجود تفاوت ها در جهان و طبیعت 
و جامعه انسانی را ضروری دانست و افزود: این اختالفات و تفاوت ها باید باعث پیشرفت جامعه بشری باشد نه درگیری آنها. [قلب زمین]

نزدیک دو سال و نیم پیش ایاالت متحده آمریکا به منظور 
پیاده سازی استراتژی های شوم خود در سوریه و عراق 
ائتالفی را با عنوان »ائتالف بین المللی )به اصطالح( ضد 
داعش« تشکیل داد. این ائتالف در آگوست سال 2014 
با مشارکت کشورهای غربیـ  عربی رسما آغاز به کار کرد. 
هرچند که آمریکایی ها هدف اصلی خود از تشکیل ائتالف 
نمایشی علیه داعش را مبارزه با تروریسم عنوان کردند، اما 
بیشتر شواهد و قرائن حاکی از آن هستند که این ائتالف برای 
جامه عمل پوشاندن به اهداف از پیش تعیین شده ایاالت 

متحده در سوریه و عراق، تشکیل شده است.
ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش به سرکردگی 
آمریکا متشکل از نیروهای مسلح حدود 40 کشور است که 
بخش عمده  آن ها را کشورهای اروپایی تشکیل می دهند. در 
میان کشورهای عربی، نیروهای مسلح عربستان، بحرین، 
امارات، قطر و اردن نقش بسزایی در این ائتالف ایفا می کنند. 
کارنامه سیاه کشورهای عضو ائتالف آمریکایی در حمایت 
از گروه های تروریستیـ  تکفیری در سوریه و عراق، از همان 
ابتدای ظهور و بروز شک و تردیدهای بسیاری را نسبت به 
اهداف و نیات واقعی مقامات این کشورها از مشارکت در 

ائتالف فراهم آورد.
نگاهی هرچند گذرا به نتایج عملیات های نظامی ائتالف 
بین المللی به اصطالح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در 
سوریه و عراق طی حدود دو سال و نیم گذشته به خوبی 
نشان می دهد که این ائتالف نه تنها کوچکترین نقشی در 
ـ تکفیری داعش و هم پیاله های آن  تضعیف گروه تروریستی 
ایفا نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد از نابودی حتمی 
آن ها نیز جلوگیری کرده و روح تازه ای را در کالبد نیمه جان 
آنها دمیده است. ناگفته پیداست که آمریکایی ها هیچ گاه 
قصد نبرد با تروریست های دست پروده خود در سوریه و 

عراق را نداشته و ندارند.
ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش اهداف مختلفی 
را دنبال می کند که بدون شک نبرد با تروریسم در میان 

این اهداف هیچ جایگاهی ندارد. آنچه که امروز این ائتالف 
بی وقفه برای تحقق آن در سوریه تالش می کند، سرنگونی 
دولت قانونی و مشروع بشار اسد است، چراکه آمریکایی ها 
و هم پیمانان غربیـ  عربی آنها هیچ گاه برای مردم سوریه 
حق تعیین سرنوشت قائل نشدند. در طول بیش از دو سال 
گذشته بسیاری از پایگاه های نظامی سوریه در نقاط مختلف 
از جمله »دیرالزور«، »حسکه« و »حلب« هدف حمالت 
جنگنده های ائتالف آمریکایی قرار گرفته  و به دنبال آن ده ها 
نیروی نظامی جان باختند. خون بارترین عملیات ائتالف 
آمریکایی علیه نظامیان سوری به هدف قرار دادن مواضع 
آن ها در نزدیکی رشته کوه های »ثرده« در شهر دیرالزور 
بازمی گردد که در پی آن 190 نظامی کشته و زخمی شدند.
آمریکایی ها پس از هربار ارتکاب جنایت علیه نیروهای 
نظامی سوری ادعای نخ نمای »اشتباهی بودن« حمالت را 
مطرح می کنند؛ ادعایی که طی سال های گذشته بارها 

به عنوان دستاویزی برای سرپوش نهادن بر جنایات هولناک 
علیه غیرنظامیان در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله 
یمن، افغانستان و پاکستان، توسط مقامات آمریکایی مطرح 
شده است. افزون بر این، غیرنظامیان سوری نیز از فجایع 
ناشی از حمالت ائتالف آمریکایی طی سال های گذشته 
بی نصیب نماندند. به عنوان نمونه، جنگنده های ائتالف 
سال گذشته مدرسه »البادیه« در غرب الرقه را هدف قرار 
داده و اعضای 50 خانواده آواره سوری را که در آنجا سکونت 
داشتند، به صورت دسته جمعی قتل عام کردند. بمباران 
شدید روستای »الهیشه« در شمال الرقه که به کشته شدن 
ده ها غیرنظامی از جمله چندین زن و کودک منجر شد نیز 
از دیگر جنایت های ائتالف آمریکایی در سوریه محسوب 
می شود؛ گرچه این جنایتها تنها ُمشت نمونه خروار هستند.

دخالت نظامی ائتالف آمریکایی در سوریه به بهانه مبارزه 
با تروریسم در حالی است که دولت دمشق تاکنون هیچ 
مجوزی برای انجام عملیات های نظامی در این کشور توسط 
ائتالف صادر نکرده است. »بشار اسد« رئیس جمهوری 
سوریه نیز بارها و در گفت وگوهای مختلف تأکید کرده است 
که حمالت ائتالف آمریکایی به سوریه نقض حاکمیت ملی 
این کشور محسوب می شود و دمشق آن را »تجاوز نظامی« 
تلقی می کند. اقدام خودسرانه آمریکایی ها در انجام عملیات 
نظامی در خاک سوریه نشان داد که واشنگتن حتی به 
بدیهی ترین اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین 
شورای امنیت این سازمان مبنی بر لزوم رعایت حاکمیت 

ملی کشورها پایبند نیست.
 در عراق نیز همچون سوریه، ائتالف آمریکایی به دنبال 
تحقق اهداف از پیش تعیین شده در اتاق های فکر غربی 
ـ عربی است. از جمله اهداف مهم این ائتالف در عراق به 

حاشیه راندن نیروهای حشد الشعبی و فراهم کردن زمینه 
برای پیاده سازی پروژه تجزیه این کشور به سه بخش 
)شیعیـ  سنی و ُکردی( است؛ پروژه  شومی که »جو بایدن« 
معاون سابق رئیس جمهوری ایاالت متحده در سال 2006 
به صورت رسمی و علنی از آن پرده برداشت. واشنگتن به 
خوبی می داند که طوالنی تر شدن حضور داعش در عراق، 

بیش از پیش می تواند بسترساز تجزیه این کشور باشد.
از همین روی، بالگردهای ائتالف آمریکایی تاکنون بارها 
اقدام به ارسال تسلیحات گوناگون و همچنین مواد غذایی 
برای تروریست های داعش به ویژه در شهر موصل کرده اند. 
فرماندهان نظامی آمریکایی در کمال وقاحت مدعی هستند 
که این تسلیحات به اشتباه به دست تکفیری ها رسیده 
و هیچ برنامه ریزی قبلی پشت آن نبوده است. در همین 

ارتباط »جواد الطلباوی« از فرماندهان حشد شعبی می گوید: 
»براساس رصدهای صورت گرفته آمریکایی ها اقدام به ارسال 
تسلیحات و تجهیزات نظامی به اعضای گروه تروریستیـ  

تکفیری داعش کرده اند«.
از سوی دیگر، بمباران پایگاه های نظامی عراق توسط 
جنگنده های ائتالف از جمله دیگر حربه های آن برای 
ممانعت از پیشروی های گسترده نیروهای عراقی در عرصه 
نبرد با تروریسم محسوب می شود. از جمله خونین ترین 
عملیات ائتالف آمریکایی علیه نیروهای عراقی به حدود 
یک سال و نیم گذشته بازمی گردد؛ زمانیکه بزرگترین 

پایگاه ارتش عراق در الرمادی هدف حمالت جنگنده های 
ائتالف آمریکایی قرار گرفت و ده ها نظامی جان خود را از 

دست دادند.
در همین حال، غیرنظامیان عراقی نیز همواره قربانی حمالت 
تعّمدی جنگنده های ائتالف آمریکایی بوده اند. در همین 
راستا حدود دو هفته پیش جنگنده های این ائتالف منطقه 
»الجدیده« موصل را بمباران کردند که طی آن فاجعه 
هولناکی رقم خورد و نزدیک به 200 غیرنظامی به قتل 
رسیدند. ارتش آمریکا ضمن تأیید حمله به منطقه الجدیده 
باز هم به بهانه جویی برای شانه خالی کردن از مسئولیت این 

جنایت هولناک متوسل شد.
سلسله جنایت های ائتالف آمریکایی در سوریه و عراق 
طی سالهای گذشته از چشمان برخی نهادهای بین المللی 

نظیر سازمان »عفو بین الملل« پنهان نمانده و واکنش آنها 
را به دنبال داشته است. در همین ارتباط سازمان عفو 
بین الملل اخیرا با صدور بیانیه ای اعالم کرده است: »حمالت 
هوایی ائتالف بین  المللی به رهبری آمریکا از یک سوی و 
اقدامات تروریستی داعش از سوی دیگر، منجر به افزایش 
تکان دهنده شمار قربانیان غیرنظامی در عراق شده است«. 
عفو بین الملل در عین حال افزوده است که افزایش تعداد 
قربانیان غیرنظامی حکایت از آن دارد که تالش الزم برای 
حفظ جان غیرنظامیان صورت نمی گیرد و این مسأله نقض 

حقوق بین الملل محسوب می شود.

ائتالف بین المللی ضد داعش نه تنها کوچکترین نقشی 
ـ تکفیری داعش و هم پیاله های  در تضعیف گروه تروریستی 
آن ایفا نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد از نابودی حتمی 
آن ها نیز جلوگیری کرده و روح تازه ای را در کالبد نیمه جان آنها 

دمیده است

یکا ضد داعش  ائتالف نمایشی آمر
ین مانع در مسیر تحقق ثبات در منطقه بزرگتر

  رامین حسین آبادیان
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تحوالت روزهای اخیر ترکیه و اصرار مقامات آنکارا بر 
2017 آوریل 2017 آوریل 2017 دوباره در صدر  16پیروزی در همه پرسی 16پیروزی در همه پرسی 16
اخبار رسانه ها قرار گرفته است. به راستی ترکیه ای که 
از چند دهه قبل در آرزوی وصال به اتحادیه اروپا به سر 
می برد، حال چه اتفاقی افتاده که مقاماتش به صراحت به 
آن ها می تازند؟ چرا ترکیه اکنون با همسایگان خود به 

بیشترین سطح تنش رسیده است؟
سؤاالت زیادی که به دنبال رفتارهای پارادوکسیکال 
مقامات آنکارا برای هر ناظر بیرونی به وجود می آید، 
نشان از غیرطبیعی بودن اوضاع سیاست ورزی در ترکیه 
دارد. پاسخ به این سؤال که چرا اردوغان و مقامات حزب 
او )آک پارتی( اصرار زیادی بر پیروزی در همه پرسی 
16 آوریل دارند، اندازه ای از ابهام های موجود را برطرف 
می سازد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به 
اهمیت همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه توجه کرد. 
هجده ماده از قانون اساسی ترکیه به تأیید مردم این 
کشور دچار تغییر خواهد شد. مهم ترین محور این تغییر 

مربوط به ریاست جمهوری ترکیه است.
پیروزی همه پرسی موجب خواهد شد که جایگاه 
ریاست جمهوری در ترکیه از یک حالت تشریفاتی به 
حالت فعال تبدیل شود. بر این اساس مردم با انتخاب 
مستقیم رئیس جمهور، اداره و هدایت کابینه را به دست 
رئیس جمهور می سپارند؛ بنابراین سیستم حکومتی 
نیز از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل می شود. 
حال چرا اردوغان به دنبال ریاستی شدن نظام ترکیه 
است؟ پاسخ اینجا است که با ریاستی شدن سیستم 
حکومتی ترکیه، رئیس جمهور به عنوان شخص اول 
مملکت هدایت کابینه و در حقیقت بخش های مهمی از 
حکومت را به عهده خواهد گرفت. اردوغان با پیروزی در 
2029همه پرسی پیش رو می تواند تا سال 2029همه پرسی پیش رو می تواند تا سال 2029 رئیس جمهور 

ترکیه باقی بماند.
این تغییر و تحول داخلی در ترکیه تبعات زیادی برای 

این کشور به همراه داشته است. تعلیق بررسی عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا و گسترش تنش های طرفین یکی 
از این تبعات است. حال ممکن است نگاه اول به تحوالت 
ترکیه این سؤال را در ذهن ناظر بیرونی شکل دهد که 
آیا تغییر قانون اساسی به اندازه ای مهم است که آنکارا 
تبعات آن را نیز پذیرفته است؟ شاید در نگاه نخست 
اقدام آنکارا چندان طبیعی به نظر نرسد؛ اما اگر شرایط 
موجود در نظر گرفته شود، تحوالت موجود چندان 

غیرطبیعی نیست.
بحث تغییر قانون اساسی ترکیه موضوع جدیدی نیست 
و مقامات آنکارا از چندی پیش نسبت به آن اصرار 
داشتند. زمانی که داود اوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه 
کنار گذاشته شد، جرقه جدی این قضیه زده شد. آن 
زمان تحلیل های گوناگونی برای کنار گذاشته شدن 
داود اوغلو مطرح شده بود؛ اما به نظر می رسد مهم ترین 
عامل این امر مربوط به بحث تغییر قانون اساسی ترکیه 
بود. نخست وزیر پیشین ترکیه دیدگاه مثبتی نسبت به 
این موضوع نداشت. حتی داود اوغلو بعد از ناکامی حزب 

عدالت و توسعه در کسب اکثریت آرای الزم در انتخابات 
2015پارلمانی هفتم ژوئن 2015پارلمانی هفتم ژوئن 2015 به این موضوع اشاره کرده 
بود که عدم موفقیت آک پارتی در این انتخابات نشان 
می دهد که مردم ترکیه موافق تغییر قانون اساسی 

نیستند.
این مواضع از سوی وی در حالی مطرح شد که اردوغان 
بالفاصله بعد از آن در یک موضع گیری سخت به این 
موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که مردم موافق 
تغییر قانون اساسی هستند. وی انتخاب مستقیم 
خود از سوی مردم را دلیلی بر این مدعا می دانست. 
به  هر حال تغییر قانون اساسی به  اندازه ای برای رجب 
طیب اردوغان اهمیت داشت که این موضوع منجر به 

باال گرفتن اختالفات داخلی در حزب عدالت و توسعه 
شد. فردی که به خاطر تغییر قانون اساسی حاضر شد 
رفیق دیرین خود را از دایره قدرت کنار بزند، امروز 
در برابر مخالفت های اروپایی ها هم به شدت مقاومت 

خواهد کرد.
به نظر می رسد ضرب المثل »دیگی که برای من نجوشد، 
بهتر است سِر سگ در آن بجوشد!« حکایت این روزهای 
ترکیه است. این ضرب المثل به خوبی نوع کنش های 
اردوغان در برابر همه پرسی و تبعات آن را نشان می دهد. 
اردوغان به این موضوع می اندیشد که حکومتی که وی 
رئیس آن نباشد، آسیایی و اروپایی بودن آن چندان مهم 
نیست. بر این اساس امروز مهم آن است که اردوغان 
کرسی ریاست خود را حفظ و تثبیت کند. بعد از پیروزی 
اردوغان در همه پرسی احتمال می رود که رفتارهای 

متناقض وی و مقامات آنکارا کاسته شود.
گرچه اقدامات کنونی آک پارتی و اردوغان وجهه او را در 
بین افکار عمومی دنیا خدشه دار کرده است؛ اما به نظر 
می رسد آنچه در وهله نخست برای اردوغان مهم است، 

حفظ قدرت در ریاست جمهوری است. در حقیقت 
اردوغان رئیس بودن را ولو با وجهه خدشه دار می پسندد. 
برخی از دوستان قدیمی اردوغان همچون عبدالله گل 
وجهه مثبتی از خود به جای گذاشتند و با زیاده خواهی 
خود را در بین مردم ترکیه و افکار عمومی زیر سؤال 
نبردند؛ اما اردوغان اکنون برای حفظ قدرت خود دست 

به هر اقدامی می زند.
شاید چند ماه پیش تصور این میزان از تنش بین آنکارا و 
برخی از کشورهای اروپایی به سختی ممکن بود؛ چراکه 
ترکیه نهایت تالش خود را به کار بسته بود تا طبق 

موازین کپنهاگ به اتحادیه اروپا نزدیک تر شود. با این 
 حال عطش قدرت اردوغان و آک پارتی باعث شده 

است که میراث چند دهه ای تالش آنکارا برای 
پیوستن به اروپا به کنار گذاشته شود و اصرار 
بر تغییر قانون اساسی به هر قیمت ممکن در 

دستور کار باشد.
در حقیقت جمهوری نوین ترکیه با اقدامات 
اردوغان و حزبش به سمت پادشاهی قانونی 

سوق داده می شود. گرچه مقامات آنکارا 
اقدامات خود را بر اساس قانون پیش می برند؛ اما 

سلطه این قانون آثار مخرب تری از بی قانونی دارد. حزب 
عدالت و توسعه در حال حاضر با ابزار قانون سلطه خود 
را بر مردم افزایش می دهد. بی شک تداوم چنین روندی 
باعث خواهد شد که اصول اولیه دموکراسی نیز در ترکیه 
به فراموشی سپرده شود و اردوغانیسم به عنوان اصول 

حاکم به اجرا درآید.
رفتارهای سینوسی مقامات آک پارتی این موضوع را به 
اثبات رسانده که هرزمانی که ارزش های دموکراسی در 
خدمت اهداف این حزب باشد، نهایت سوءاستفاده از آن 

16به عمل می آید. قضیه همه پرسی 16به عمل می آید. قضیه همه پرسی 16
بزرگ ترین سوءاستفاده های آنکارا از ابزار قانونی است. 

زمانی که این حزب در هفتم ژوئن 
مواجه شد، شرایط را به گونه ای پیش برد که دولت 
ائتالفی تشکیل نشود تا اینکه انتخابات اول نوامبر همان 
سال ورق را برگرداند. حال نیز بر همه پرسی تغییر قانون 
اساسی تأکید می شود؛ چراکه سوءاستفاده دیگری در 
راه است؛ »سالی که نکوست، از بهارش پیداست«. 
چرخ های چنین دموکراسی ای در مسیر ناهموار ترکیه 

  همایش بین المللی »همبستگی اسالمی، ندای زمان« در باکو برگزار شد
همایش بین المللی »همبستگی اسالمی ندای زمان« از سوی اداره مسلمانان قفقاز و با همکاری کمیته دولتی امور تشکل های دینی و فرهنگستان علوم ملی 

جمهوری آذربایجان، در باکو برگزار شد.
الهام علی اف اعالم سال 2017 میالدی به عنوان سال همبستگی اسالمی در جمهوری آذربایجان را خاطرنشان و بر اهمیت برقراری همبستگی میان کشورهای اسالمی در 

شرایط فعلی جهان تأکید کرد.
منوچهر متکی، معاون امور بین المللی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی نیز از سخنرانان این همایش بود.

رفتارهای سینوسی مقامات آک پارتی این موضوع را به اثبات 
رسانده که هرزمانی که ارزش های دموکراسی در خدمت اهداف این 
حزب باشد، نهایت سوءاستفاده از آن به عمل می آید. قضیه همه پرسی ۱6 
آوریل نیز یکی از بزرگ ترین سوءاستفاده های آنکارا از ابزار قانونی است. 

     رامین ولی زاده میدانی

خ ھای دموکراسی ترکیه ۱۶ آوریل به چاله می افتد چر
[ قلب زمین]

حفظ قدرت در ریاست جمهوری است. در حقیقت 
اردوغان رئیس بودن را ولو با وجهه خدشه دار می پسندد. 
برخی از دوستان قدیمی اردوغان همچون عبدالله گل 
وجهه مثبتی از خود به جای گذاشتند و با زیاده خواهی 
خود را در بین مردم ترکیه و افکار عمومی زیر سؤال 
نبردند؛ اما اردوغان اکنون برای حفظ قدرت خود دست 

شاید چند ماه پیش تصور این میزان از تنش بین آنکارا و 
برخی از کشورهای اروپایی به سختی ممکن بود؛ چراکه 
ترکیه نهایت تالش خود را به کار بسته بود تا طبق 

موازین کپنهاگ به اتحادیه اروپا نزدیک تر شود. با این 
 حال عطش قدرت اردوغان و آک پارتی باعث شده 

است که میراث چند دهه ای تالش آنکارا برای 
پیوستن به اروپا به کنار گذاشته شود و اصرار 
بر تغییر قانون اساسی به هر قیمت ممکن در 

در حقیقت جمهوری نوین ترکیه با اقدامات 
اردوغان و حزبش به سمت پادشاهی قانونی 

سوق داده می شود. گرچه مقامات آنکارا 
اقدامات خود را بر اساس قانون پیش می برند؛ اما 

سلطه این قانون آثار مخرب تری از بی قانونی دارد. حزب 
عدالت و توسعه در حال حاضر با ابزار قانون سلطه خود 
را بر مردم افزایش می دهد. بی شک تداوم چنین روندی 
باعث خواهد شد که اصول اولیه دموکراسی نیز در ترکیه 
به فراموشی سپرده شود و اردوغانیسم به عنوان اصول 

رفتارهای سینوسی مقامات آک پارتی این موضوع را به 
اثبات رسانده که هرزمانی که ارزش های دموکراسی در 
خدمت اهداف این حزب باشد، نهایت سوءاستفاده از آن 
16 آوریل نیز یکی از 
بزرگ ترین سوءاستفاده های آنکارا از ابزار قانونی است. 
2015زمانی که این حزب در هفتم ژوئن 2015زمانی که این حزب در هفتم ژوئن 2015 با ناکامی 
مواجه شد، شرایط را به گونه ای پیش برد که دولت 
ائتالفی تشکیل نشود تا اینکه انتخابات اول نوامبر همان 
سال ورق را برگرداند. حال نیز بر همه پرسی تغییر قانون 
اساسی تأکید می شود؛ چراکه سوءاستفاده دیگری در 
راه است؛ »سالی که نکوست، از بهارش پیداست«. 
چرخ های چنین دموکراسی ای در مسیر ناهموار ترکیه 

پیش نخواهد رفت.
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٨

ثمره زیتون

این گونه ها که ماتم دیرین کشیده اند

سرخ از شراره های کدامین کشیده اند؟ 

این کودکان که گشته زمستان نصیبشان

قد در بهار خاک فلسطین کشیده اند

در دفتر سپیده خط خون نوشته اند

خط بر سیاه مشق دروغین کشیده اند

فرعون های شوِم پیمبر نقاب را 

از تخت های شب زده پایین کشیده اند

با سنگ های خویش، ابابیل های شهر

از زیر پای ابرهه ها زین کشیده اند

تا این درخت کهنه زیتون ثمر دهد

دور تمام باغچه پرچین کشیده اند

این شاعران کوچک از عشق شعله ور 

آرایه را به بند مضامین کشیده اند

    سید محمد مهدی شفیعی

درون مایه های پلیسی و رمانتیک دو ژانر پرطرفدار در 
بین مخاطبان سینما و تلویزیون در سراسر جهان است. 
کارگردانهای ایرانی نیز تجربه های زیادی در تولید این گونه 
آثار داشته اند و برخی اوقات هر دو موضوع را در یک فیلم 

گنجانده اند. 
در این میان اما سریال ایرانی »وفا« به کارگردانی محمدحسین 
٨٥لطیفی که در سال ٨٥لطیفی که در سال ٨٥ و در همزمانی نوروز و ماه صفر از تلویزیون 
پخش شد تجربه ای متفاوت تر است؛ فیلمی که عالوه بر قرار 
گرفتن در ژانر پلیسی و عشقی، درون مایه ضدیت با اشغالگری 

و جنایت های صهیونیستها را هم به فیلم اضافه کرده است. 
این سریال داستان جوانی به نام ژوبین پناهی است که به جرم 
جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان زندانی شده است. 
او به دلیل مشکالت روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و 
مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل 
می شود. در این زمان مامور ویژه ای از طرف موساد برای ربودن 
او از آسایشگاه روانی وارد لبنان می شود اما به دلیل عشقی که 
ژوبین به دختری لبنانی دارد با آن مامور همکاری نمی کند و ... .

»وفا« اولین سریالی بود که عشق جاسوسی از موساد به دختر 
لبنانی را نشان می دهد و دو شخصیت اصلی فیلم ربطی با ایران 
ندارند. البته فیلمنامه شخصیت های فرعی زیادی دارد که 
باالخره به نوعی به ایران، اتفاقات داخلی و بین المللی مربوط 
به آن و اعتقادات مذهبی مردمش مربوط است، اما تمرکز 
اصلی سریال بر وجه ملودرام فیلمنامه بوده و همین باعث 
می شود داستان عشق دو غیر ایرانی به یکدیگر برای مخاطب 

جذاب تر شود.
این سریال که تصویربرداری آن در لبنان انجام شده است در 
دومین جشنواره فیلم پلیس موفق شد جایزه ویژه هیأت 

داوران را دریافت کند 

تحوالت منطقه اگرچه بسیار سریع، پرتعداد و گاهی عجیب 
هستند که عمده توان و تمرکز رسانه ها و به تبع آنها مخاطبان را 
به خود متوجه کرده اند و کانال های تلگرامی و سایر ابزار رسانه ای 
مملو از آخرین اخبار و تصویر از جدیدترین اتفاقات سوریه، 
عراق، یمن، بحرین، لیبی و مصر و ... هستند اما در این میان آنچه 
مغفول واقع می شود نگاه عمیق تر و مبنایی به ریشه های این 

حوادث و در کنار آن الیه های زیرین تحوالت است.
کانال تلگرامی »مطالعات جهان عرب« که مدتی است فعالیت 
خود را آغاز کرده است تالش می کند با عبور از الیه اخبار به 
الیه های زیرین جهان عرب  بپردازد. این کانال که خود را مجله 
مطالعات سیاسی جهان عرب معرفی کرده مطالب و موضوعات 

مختلفی را مورد توجه و انعکاس قرار می دهد.
پخش بخشهای گزیده ای از سخنرانی ها و مناظره های مهم 
برگزار شده در مراکز علمی و یا برنامه های تلویزیونی بین المللی، 
معرفی کتب جدیداالنتشار و یا اثرگذار منتشر شده به زبانهای 
عربی یا انگلیسی، بازنشر برخی مقاالت علمی و یادداشت های 
تخصصی به زبان فارسی یا ترجمه مقاالت از سایر زبان ها، 
معرفی فرق و گروه های اسالمی کمتر شناخته شده، انعکاس 
خبر برگزاری نشست های علمی و کنفرانس های جهانی در 
موضوعات دینی یا سیاسی جهان اسالم و پرداختن به اهم 
مطالب مطرح شده در آنها بخش های مختلف این کانال را 

تشکیل می دهند.
برای دسترسی به این کانال که از سوی حجت االسالم دکتر 

محمدجواد خلیلی اداره می شود باید از طریق لینک
https://t.me/dr_mj_khalili  اقدام نمود.

فاطمیون مجموعه ای از رزمندگان افغانستانی است که برای 
دفاع از مقدسات اسالمی و حرم حضرت زینب کبری(س) و 
حضرت رقیه(س) در مقابل تروریست های تکفیری در سوریه 

تشکیل شد.
فاطمیون در سال ۱3٩۰ هجری شمسی و در قالب یک گروهان 
تشکیل شد و بعد از آن تبدیل به تیپ مستقل شده و اکنون به 
نام لشکر شناخته می شود.  نام مقدس »فاطمیون« برای این 
گروه به این دلیل انتخاب شد که شکل گیری این یگان در ایام 
شهادت حضرت زهرا(س) بود. در سالهای اخیر و با شعله ور 
ترشدن شعله های بحران در سرزمین شام نام فاطمیون هم بارها 

در هنگام نام بردن از توفیقات محور مقاومت تکرار شده است.
 در این میان تنها اثری که به طور اختصاصی در ارتباط با شهدای 
گرانقدر این تیپ منتشر شده است؛ کتاب »فاطمیون« است. 
این اثر دربرگیرنده ٤۰ خاطره از شهدای این تیپ است که از زبان 
آنها و پیش از شهادت و یا از زبان خانواده آنها گردآوری شده و با 

تصاویری از این شهدا همراه شده است.   
متن خاطرات موجود در کتاب با زبانی روان و ساده نوشته شده 
است و سعی شده در آن عالوه بر معرفی شهدای فاطمیون 
برخی از سختی ها و مشکالتی که خانواده این شهیدان در داخل 

افغانستان و ایران متحمل می شوند، را نیز به تصویر بکشد.        
عالوه بر این پیش از روایت هرکدام از خاطرات رزمندگان، 
بخش هایی از زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا(س) نقل 
شده است که در واقع اثر را تبدیل به دو مجوعه کرده است؛ 
مجموعه ای که روایتگر خاطرات شهداست و مجموعه دیگر 
که در دل آن قرار دارد و زندگانی و روایات حضرت زهرا(س) را 

روایت می کند.           
»فاطمیون« در ۲۲٤ صفحه و با قیمت 6 هزار و ٥۰۰ تومان از سوی 

نشر شهید ابراهیم هادی روانه بازار شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

    »مسجد الجزار« در شهر عکا در فلسطین اشغالی/ اگر چه این مسجد، در قرن 
هجدهم بدستور احمد الجزار، حاکم مسلمان شمال فلسطین ساخته شد اما امروز 
مسلمانان به اجبار صهیونیست ها در این شهر اشغال شده در اقلیت هستند

«وفا» سریالی ایرانی 
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«فاطمیون» قهرمان را 
بهتر بشناسیم

دریچه ای برای رصد علمی 
«جهان عرب»

فاطمیون مجموعه ای از رزمندگان افغانستانی است که برای 
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