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    معاون نخست وزیر ترکیه: همزمانی حمالت تروریستی ایران با بحران قطر تصادفی نیست
نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفت: همزمانی حمالت تروریستی هفته گذشته در ایران با بروز بحران در روابط قطر با برخی 

کشورهای منطقه تصادفی نیست. وی افزود: چندین کشور عربی به بهانه این که قطر از گروه های تروریستی حمایت می کند، روابط خود را با این کشور 
قطع کرده اند که در صورت ادامه یافتن آن، بحران جدید و خطرناکی منطقه را فراخواهد گرفت.

نعمان کورتولموش ضمن محکوم کردن حمالت تروریستی تهران بیان کرد: بالفاصله پس از بحران قطر، داعش در تهران دست به حمله تروریستی زد که این 
عملیات تروریستی آن هم همزمان با بحران قطر قابل تامل است.

[ قلب زمین ]

 حدود 20 روز پیش قرارداد تسلیحاتی یکصد و ده 
میلیارد دالری آمریکا و عربستان سعودی در شرایطی 
منعقد شد که بیشترین سود از این قرارداد به جیب 

دالالن و اسلحه سازان آمریکایی خواهد رفت.
این قرارداد که در راستای پروژه ایران هراسی و ایجاد 
اجماع منطقه ای   علیه جمهوری اسالمی ایران منعقد 
شد، حامل پیام هایی است که از جمله آن می توان اثر 
بخش بودن ضربات مهلک نیروهای یمنی بر پیکر 
ارتش سعودی را برشمرد. به طوری که دو سال پس از 
تجاوز عربستان به خاک یمن، سعودی ها نیاز به بازسازی 

تجهیزاتی ارتش خود را ضروری ارزیابی کرده اند.
این قرارداد که جزئیات قابل توجهی از آن منتشر نشده 
153است؛ شامل 153است؛ شامل 153 دستگاه تانک آبرامز ارتقا یافته است 
که پیش از این نیز در اختیار نیروی زمینی ارتش 
سعودی قرار داشت و به نظر می رسد که سعودی ها با 

انعقاد این قرارداد در پی جایگزینی تانک های جدید با 
تانک های منهدم شده خود در نبرد با مبارزان یمنی 

هستند.
٤8 فروند بالگرد بلک هاوک و ٤8 فروند بالگرد بلک هاوک و ٤8 فروند بالگرد  خرید150
سنگین ترابری شینوک از دیگر مفاد این قرارداد 
است که این بالگردها نیز پیش از این قرارداد هم در 
اختیار ارتش سعودی قرار داشت. از دیگر تجهیزات 
و تسلیحاتی که در این قرارداد مورد معامله ریاض- 
واشنگتن قرار گرفت بمب های هدایت ماهواره ای 
JDAM است که با استفاده از هدایت ماهواره ای 
GPS قادر است اهداف را با دقت بسیار باالیی مورد 

هدف قرار دهد.
به نظر می رسد آل سعود با خریداری این نمونه از 
بمب های هدایت پذیر در پی جبران ضعف خلبانان 
خود در دقت اصابت به اهداف هستند چراکه در 
بسیاری از عملیات های شان در جنگ یمن با ناکامی 

همراه بوده اند.
سامانه های موشکی پاتریوت از دیگر مفاد این 
قرارداد است که درآن ارتش سعودی قصد خریداری 
نمونه های جدیدی از آنرا را دارد در حالی که هم اکنون 
نیز این سامانه در اختیار آنها قرار دارد. در کنار پاتریوت 
عالقه عربستان در به خدمت گرفتن سامانه پدافندی 
ضد بالستیک تاد )THAAD( نیز قابل توجه است تا 
جایی که سعودی ها برای کاهش قیمت تمام شده 
این محصول که ساخت شرکت الکهید مارتین است، 
دست به دامان جارد کوشنر، داماد ترامپ شدند و 
رایزنی های کوشنر با این اسلحه ساز آمریکایی برای 

کاهش قیمت موثر واقع شد.
اما نکته ای که درخصوص عالقه حکام ریاض در 
بکارگیری این سامانه قابل توجه است، قابلیت ضد 
بالستیکی آن است که قادر می باشد موشک های 

بالستیک را مورد رهگیری و انهدام خود قرار دهد. 
بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند که عربستان 
با وجود سامانه موشکی پاتریوت در سیستم پدافندی 
خود، »تاد« را صرفا برای مقابله با موشک های 

بالستیک دوربرد ایران به خدمت گرفته است.
نمایش شهرهای موشکی و پیشرفت های تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی ایران که اکنون بیشتر بر روی دقت 
اصابت موشک ها متمرکز شده از یک طرف و گسترش 
قدرت موشکی یمن و ضربات مهلکی که به نیروهای 
عربستان وارد آورده اند از طرف دیگر، سبب شده تا 
سعودی ها در پی ایجاد گنبدی آهنین و امن برای 
خود باشند  البته این اقدام در نمونه های گذشته خود 
مانند گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ثابت شده راه به 

جایی نخواهد برد.
MMSCچهار فروند شناور رزمی MMSCچهار فروند شناور رزمی MMSC دیگر بخش قابل 
توجه این قرارداد است. این شناور که ساخت شرکت 

5الکهید مارتین است با برد عملیاتی 5الکهید مارتین است با برد عملیاتی 5 هزار ناتیکال 
مایل قادر به حمل انواع سالح های ضد سطحی، 
زیرسطحی، ضد هوایی و بالگرد است که قابلیت 
اجرای عملیات را در آبهای خلیج فارس برای آن 

میسر می سازد.
به نظر می رسد موفقیت های نیروی دریایی سپاه در 
دستگیری ملوانان متجاوز آمریکایی و حفظ سیادت 
دریایی جمهوری اسالمی ایران در آبهای سرزمینی و 
بین المللی خصوصا در تنگه استراتژیک هرمز توسط 
نیروی دریایی سپاه و ارتش، سبب شده تا سعودی ها 
با خرید تجهیزات پر زرق و برق در پی کمرنگ کردن 

قدرت ایران در آبهای بین المللی باشند.
این قرارداد که رئیس جمهور آمریکا، آن را بازگرداندن 
صدها میلیارد دالر از خاورمیانه به آمریکا برای ایجاد 
شغل نامید، مصداق بارز »گاو شیرده« بودن سعودی ها 
و بازی تمام قد آنها در زمین آمریکایی هاست. البته تا به 
امروز جزئیات بیشتری از این قرارداد منتشر نشده  اما 
دامنه آن شامل تسلیحات بیشتری خواهد شد؛ چراکه 
110 میلیارد دالر اسلحه از نظر تعداد بسیار بیشتر از 

موارد گفته شده است.
انعقاد قرارداد 110 میلیارد دالری اسلحه میان 
عربستان سعودی و ایاالت متحده در حالی روی داد 
که در سال جاری میالدی، سرمایه خارجی خالص 
٤93 میلیارد دالری به ٤93 میلیارد دالری به ٤93 میلیارد  8٫5عربستان با افت 8٫5عربستان با افت 8٫5
دالر رسیده که کمترین میزان در شش سال گذشته 
36است و پیش  بینی ها حاکی از کاهش 36است و پیش  بینی ها حاکی از کاهش 36 میلیارد 

2017دالری تا پایان سال 2017دالری تا پایان سال 2017 میالدی است.
نکته قابل توجه دیگر در این معامله بزرگ تسلیحاتی 
این است که مدعیان حقوق بشر، در کنار حمایت های 
همیشگی و مستمر خود از رژیم آل سعود، امروز 110

میلیارد دالر سالح را در اختیار حکومتی قرار داده اند 
که   در حال ارتکاب فجیع ترین جنایات در یمن هستند.

110اما شاید بتوان قرارداد تسلیحاتی 110اما شاید بتوان قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دالری 
را نمونه بارزی از خوش رقصی سعودی ها در دامن 
آمریکا برشمرد چراکه دالرهای نفتی خود را در جیب 
شرکتهایی خواهند ریخت که دستانشان به خون زنان 
و کودکان مظلوم فلسطینی آلوده است و سعودی ها 
با این اقدام، چوب حراج را نه تنها به مسلمانی بلکه به 
غیرت عربی خود نیز زده اند تا جایی که رهبر معظم 
انقالب در خصوص سعودی ها تعبیر » اشّداء علی 

المؤمنین، رحماء مع الکّفار« را به کار بردند. 

سخن نخست

بحران خلیج فارس و پایان 
سیاست شترسواری دوال دوال

در چند هفته اخیر به موازات منطقه شامات، 
حوزه خلیج فارس هم سهمی از تحوالت 

منطقه ای را به خود اختصاص داده است.
شاید سرآغاز جدی این تحوالت را باید در سفر دونالد ترامپ به 
ریاض جستجو کرد. اجتماع نمادین حکام برخی کشورهای عربی 
و اسالمی در این شهر و در کنار رئیس جمهور تازه کار آمریکا، نشان 
از پخت و پز جدی آل سعود برای یارگیری و لشکرکشی منطقه ای 
داشت. سعودی ها با جمع کردن حکام و مقامات درجه یک و دو 
کشورهای کوچک و بزرگ، همه توان خود را بکار بستند تا زمینه 
را برای نشان دادن رهبری شان بر جهان اسالم بخصوص در حوزه 
عربی بکار ببندند و در بیانیه پایانی آن اجالس، مواردی را بیان 
کردند که به عیان نوک سوگیری این جبهه سست بنیه را نشان 

می داد؛ تقابل با ایران.
در خصوص آنچه این روزها به بحران روابط عربستان و قطر مطرح 
شده، نکات مختلفی قابل طرح است که به برخی از آنها در ادامه 

اشاره می شود؛
1.  برخی بر این باورند که اساسا ریاض و دوحه با هم اختالف 
ویژه ای نداشته و بحران کنونی کامال ساختگی است تا از رهگذر 
آن آل سعود بار دیگر به یارکشی پرداخته و در ادامه نشست ریاض، 
قدرت خود را در رهبری جهان اسالم به رخ بکشد. در این سناریو 
قطر پس از مدتی کوتاهی به همراهی با عربستان تن داده و در 
مقابل امتیازاتی را در پس پرده خواهد گرفت. با نگاهی به سابقه و 
دامنه اختالفات این دو کشور تقریبا می توان با قاطعیت این گزینه 

را رد کرد و سهمی برای آن قائل نشد.
2. آمریکا متهم دیگر این سناریو است. بدین شکل که در پی 
نشست ریاض و ائتالف شکل گرفته در آن، آل سعود اکنون از 
ترامپ توقع دارد تا ما به ازای قرارداد پر حرف و حدیث صدها 
میلیارد دالری، حمله ای ولو محدود به ایران داشته باشد تا 
کارآمدی نشست و ائتالف ناشی از آنرا نشان دهد اما ایاالت متحده 
براساس واقعیت های میدانی می داند که عمال هرگونه تعرضی 
به ایران بهایی سنگین برای این کشور و منافعش در پی دارد و 
به شدت از وقوع آن گریزان است لذا مقامات این کشور چاره را 
در تحریک قطر، بعنوان کشوری که از قدیم االیام با سعودی ها 
سرناسازگاری داشته، برای حمله به منافع عربستان می دانند، 
اقدامی که در پی آن عمال ائتالف ریاض از هم پاشیده شده و دیگر 
توقعی از واشنگتن نیست که به میل چنین جبهه ای به ایران 
حمله کند. این سناریو اگرچه قرائنی دارد و مدافعانی، اما در نهایت 
15سهمی بیش از 15سهمی بیش از 15 تا 20 درصد در میان سناریوهای محتمل 

نمی توان برایش قائل بود.
3. در این میان آنچه از احتمال باالتری برخوردار است اصیل 
بودن این اختالفات است. اماره های متعدد میدانی در کنار سوابق 
تاریخی حکایت از جدیت دو حکومت در تقابل با هم دارد. تشریح 
همه موارد اختالفی دوحه- ریاض مجال موسعی را می طلبد اما 
به هر حال قطر در یک دهه اخیر توانسته در برخی شاخص های 
توسعه رشد قابل توجهی را به مدد مشاوران و مدیران غربی بدست 
آورد، همچنین در عرصه سیاست خارجی با توفیقاتی در ارتباط 
گرفتن با کنشگران دولتی و غیردولتی در سطح منطقه روبرو 
بوده است، لذا طبیعی است که نمی تواند همچون گذشته جایگاه 
آل سعود را بعنوان برادر بزرگتر که بدنبال القای خواسته های 

خودش هست، بپذیرد.
براساس این سناریو، بحران به سادگی قابل خاتمه یافتن نیست 
اگرچه ممکن است عمر کوتاهی داشته باشد اما حتما نتیجه آن 
با تغییر و تحوالت جدی در جبهه بندی های منطقه ای همراه 
خواهد بود. اکنون قطر در مقام اتخاذ تصمیمی سخت قرار گرفته 
است؛ »تمیم بن حمد« اکنون باید تکلیف خود را مشخص کند که 
بالخره در تمامی میادین می خواهد در جبهه عربستان توپ بزند 
یا اینکه آنگونه که در سخنانش، که البته ظاهرا تکذیب شد، مطرح 
کرده معتقد است بدون نقش آفرینی ایران نمی توان به بحران های 
منطقه ای پایان داد. حمایت یا عدم حمایت از اخوان المسلمین، 
حماس، جبهه النصره و ... دیگر تصمیم های سخت این روزهای 
پادشاه جوان قطر است. او اگر می خواهد تاج و تختش محفوظ 
بماند باید بداند دوران شترسواری دوال دوال سپری شده است.

محمد مهدی رحیمی

یکایی خوش رقصی سعودی ھا در دامن اسلحه سازان آمر
   محمد شلتوکی

موفقیت های نیروی دریایی سپاه در دستگیری ملوانان 
متجاوز آمریکایی و حفظ سیادت دریایی جمهوری اسالمی 
ایران در آبهای سرزمینی و بین المللی خصوصا در تنگه استراتژیک 
هرمز توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش، سبب شده تا سعودی ها با 
خرید تجهیزات پر زرق و برق در پی کمرنگ کردن قدرت ایران در آبهای 

بین المللی باشند
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»حافظ اسد« رئیس جمهوری پیشین سوریه در 
سال 1930 در این کشور به دنیا آمد. وی پس از پشت 
سرگذاشتن تحصیالت مقدماتی وارد دانشکده افسری 
شد و بعد از مدتی خدمت در ارتش، در نیروی هوایی به 
درجه ژنرالی رسید. اسد پس از تصدی پست هایی نظیر 
وزیر دفاع، فرمانده نیروی هوایی و نخست وزیری در 
سال 1971 به ریاست جمهوری سوریه رسید. حافظ 
اسد، سیاستمداری خوش فکر و زیرک بود و در همان 
سال های ابتدایی که زمام امور را در سوریه به دست 
گرفت، با بهره گیری از عنصر »انعطاف پذیری« در 
سیاست موفق شد اقوام و پیروان مذاهب مختلف در 

سوریه را به سمت خود جذب کند.
وی در دوران حکومتش سیاست های مهمی را در 
عرصه های داخلی و خارجی در رأس اولویت های 
خود قرار داد که از جمله آن ها می توان به »تقویت 
زیرساخت های اقتصادی«، »بازسازی ساختار ارتش«، 
»برقراری روابط حسنه با همسایگان« و همچنین 
»مقابله با اسرائیل و کاهش وابستگی به غرب« اشاره 
کرد. حافظ اسد در طول دوره ریاست جمهوری خود 
با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی داخلی و کاستن از 
سطح وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی و به 
ویژه  کشورهای غربی، موفق شد دوران باشکوهی را در 
عرصه اقتصادی برای مردم سوریه به ارمغان آورد. اسد 
همچنین ساختار ارتش سوریه را دستخوش تغییرات 
فراوانی کرد. وی در طول یک بازه زمانی 6 ساله توانست 
با تهیه جنگ افزارهای پیشرفته، ارتش سوریه را به یکی 
از قدرتمندترین ارتش ها در مقایسه با همسایگان خود 

تبدیل کند.
در عرصه سیاست خارجی، حافظ اسد راه اتحاد با 
همسایگان و گسترش روابط دمشق با آنها برای مقابله 
با دشمنان خارجی از جمله رژیم صهیونیستی را 
در دستور کار خود قرار داد. اسد بر این باور بود که 
رژیم صهیونیستی نه یک دوست، بلکه دشمن امت 

عربی و اسالمی به شمار می رود و تنها راه مقابله با آن، 
تقویت اتحاد و همبستگی است. وی در طول مدت 
ریاست جمهوری خود بارها از سیاست های خصمانه 
و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و 
بی دفاع فلسطین به شدت انتقاد کرد و جهان اسالم را به 
مبارزه با این رژیم در منطقه فراخواند. حافظ اسد همواره 
در خط مقدم جبهه نبرد علیه رژیم اشغالگر قدس ایستاد 
و تحت هیچ شرایطی حاضر به معامله با صهیونیست ها 
بر َسر حقوق مشروع فلسطینیان نشد. افزون بر این، 
وی همچون سردمداران رژیم های مرتجع عربی زیر بار 

سازش با صهیونیست ها نرفت.
درهمین حال، مشارکت ارتش سوریه در جنگ موسوم 

به جنگ »اکتبر« یا »تشرین« در سال 1973 برگ 
زرینی را در تاریخ این کشور رقم زد. در این جنگ، 
ارتش های سوریه و مصر با همکاری یکدیگر حمالت 
غافلگیرکننده ای را به مواضع رژیم صهیونیستی 
ترتیب دادند. هرچند که ارتش مصر در شرایطی که 
نیروهای سوری درحال تحقق پیشروی های گسترده 
در نبرد با اسرائیل بودند، پشتیبانی از آنها را به صورت 
ناگهانی متوقف کردند، اما در نهایت ارتش سوریه 
توانست قسمت هایی از بلندی های اشغالی »جوالن« 

را از رژیم صهیونیستی باز پس  گیرد. در جریان جنگ 
تشرین بود که ارتش سوریه به فرماندهی »حافظ اسد« 
موفق شد برای همیشه به افسانه »شکست ناپذیری 
صهیونیست ها« پایان دهد و هیبت کاذب این رژیم را 

در برابر دیدگان همگان بشکند.
افزون براین، می توان حمایت های بی دریغ سوریه به 
رهبری حافظ اسد از جمهوری اسالمی ایران در جریان 
»جنگ تحمیلی« را یکی از مهمترین رویدادهای دوران 
ریاست جمهوری اسد تلقی کرد. در آن زمان، سوریه از 
جمله معدود حامیان ایران در برابر جنگ تمام عیار صدام 
معدوم و حامیان جهانی وی علیه تهران، بود. در شرایطی 
که رژیم های مرتجع عربی و همچنین کشورهای غربی 

یکی پس از دیگری به حمایت از صدام برخاسته و 
درمقابل کشورمان صف آرایی کردند، سوریه به رهبری 
اسد به ارائه حمایت های سیاسیـ  نظامی به تهران در 

جریان جنگ تحمیلی پرداخت.
کمک دمشق به ایران برای دور زدن تحریم های 
تسلیحاتی، ارائه آموزش های حرفه ای به نظامیان ایرانی 
جهت استفاده از جنگ افزارهای پیشرفته و همچنین 
فروش موشک های پیشرفته به ایران تنها بخش 
کوچکی از حمایت های نظامی وی از تهران در جریان 

جنگ تحمیلی محسوب می شود. یکی از اقدامات 
بسیار مهمی که دمشق برای حمایت از ایران و 

تحت فشار قرار دادن عراق انجام داد، قطع خط لوله 
نفتی عراق به دریای مدیترانه بود. عراق به دلیل داشتن 
مرز محدود زمینی با خلیج فارس، به استفاده از خطوط 
زمینی از جمله خط لوله ای که از بصره به سمت دریای 
مدیترانه کشیده شده بود، روی آورد. این خط لوله که 
نفت عراق را در اختیار نفتکش ها قرار می داد، برای 
بغداد از اهمیت حیاتی برخوردار بود. سوریه برای دفاع 
از ایران، در سال 1982 این خط لوله را به طور کامل 
مسدود کرد؛ اقدامی که موجب شد تا درآمد نفتی عراق 
تا 30 درصد کاهش پیدا کرده و صدام همزمان با جنگ 
علیه ایران، با حمایت از گروه های مخالف دمشق، پروژه 

سرنگونی دولت سوریه را نیز کلید بزند.
»هدیه خلف عباس« رئیس پارلمان سوریه چند ماه 
پیش در اظهاراتی به سخنان حافظ اسد درباره علت 
حمایت وی از جمهوری اسالمی ایران در جریان جنگ 
تحمیلی اشاره کرد و گفت: »به نظر می رسد که حافظ 
اسد، رئیس جمهوری فقید سوریه در آن زمان آینده 
را پیش بینی کرده بود. وی در پاسخ به سؤالی درباره 
علت حمایتش از ایران گفته بود که ما امروز مانند برادر 
در کنار ایرانی ها ایستاده ایم و با همه امکانات از آنان 
پشتیبانی می کنیم؛ روزی می رسد که آنها تنها کسانی 
خواهند بود که در کنار ما خواهند ایستاد و دوستان، ما 

را تنها خواهند گذاشت«.
در هر صورت، سلسله سیاست ها و استراتژی های حافظ 
اسد به ویژه در نبرد با رژیم صهیونیستی از یک سوی و 
حمایت تمام قد وی از ایران از سوی دیگر، موجب شد تا 
ایاالت متحده آمریکا با همراهی رژیم های مرتجع عربی 
تالش زیادی را برای سرنگونی دولت وی به کار بندند. 
آمریکایی ها و حکام عرب برای فروپاشی دولت اسد به 
حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های مخالف وی در 
داخل مرزهای سوریه متوسل شدند. همین حمایت ها 
موجبات ظهور و بروز برخی ناآرامی ها و منازعات نظامی 
در سوریه را فراهم آورد، اما در نهایت این اسد بود که 

توانست با نگاه تیزبین خود و سیاست های زیرکانه اش 
بر این توطئه ها نیز فائق آید.

 2000 تا  میالدی   1971 سال  از  اسد  حافظ 
رئیس جمهــور سوریــه بود و دهــم ژوئن 2000 
)21 خرداد 1379( در حین مکالمه تلفنی با »امیل 
لحود« رئیس جمهوری وقت لبنان، بر اثر حمله قلبی در 
سن 69 سالگی درگذشت و حزب حاکم در این کشور 
فرزند وی، »بشار اسد« را بعنوان رئیس جمهوری عربی 

سوریه برگزید.

 امام شیعیان غنا: شبکه وکالی آفریقایی برای بین المللی کردن قضیه شیخ زکزاکی تشکیل شده است
»شیخ حمد کمال الدین ابوبکر« امام شیعیان غنا گفت: طرحی از سوی فعاالن کشورهای آفریقایی برای بین المللی کردن قضیه شیخ زکزاکی روحانی 

شیعه بازداشت شده در نیجریه وجود دارد. وی افزود: اغلب شهروندان نیجریه و آفریقا و حتی مسیحیان خواهان آزادی فوری شیخ زکزاکی شده اند و شبکه ا ی 
از وکالی تمامی کشورهای آفریقایی در این خصوص تشکیل شده و در حال اقدام در این خصوص هستند و طرحی برای بین المللی کردن این قضیه و طرح آن در 

دادگاه های بین المللی وجود دارد. امام شیعیان غنا یاد آور شد: رئیس جمهور کنونی نیجریه اوضاع جسمی بسیار وخیمی دارد و قادر نیست مسئولیت هایش را انجام 
دهد و با مردم روبرو شود. اما معاونش  که یک مسیحی است با قضیه شیخ زکزاکی ابراز همدردی کرده است و انتظار می رود نسبت به آزادی فوری وی اقدام کند. 

[ قلب زمین ]

»حافظ اسد« از شکسنت افسانه شکست ناپذیری 
صهیونیسم تا ایستادگی در کنار ایران

    رامین حسین آبادیان

حافظ اسد بر این باور 
بود که رژیم صهیونیستی 
نه یک دوست، بلکه دشمن 
امت عربی و اسالمی به شمار 
می رود و تنها راه مقابله با آن، 
تقویت اتحاد و همبستگی است
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2   دادگاه آل خلیفه 2   دادگاه آل خلیفه 2 جوان معترض را به اعدام محکوم کرد
دادگاه رژیم آل خلیفه شماری از فعاالن  سیاسی و معترضان را بر اساس اتهامات واهی به اعدام و حبس محکوم کرد. 

7بر اساس این گزارش، حسین علی مهدی، و سید احمد فؤاد به اعدام و غریب ابراهیم هالل به حبس ابد محکوم شدند. همچنین سید علی محسن امین به 7بر اساس این گزارش، حسین علی مهدی، و سید احمد فؤاد به اعدام و غریب ابراهیم هالل به حبس ابد محکوم شدند. همچنین سید علی محسن امین به 7 سال 
3 سال زندان، و حسن علی التاجر نیز به 3 سال زندان، و حسن علی التاجر نیز به 3 سال زندان  3 سال زندان، حسین عبدالمجید به 3 سال زندان، حسین عبدالمجید به 3 3 سال زندان، فاضل عباس الشجار به 3 سال زندان، فاضل عباس الشجار به 3 5زندان، سید امین محسن امین به 5زندان، سید امین محسن امین به 5
محکوم شدند. این احکام در حالی صادر  شده است که اعتراض شهروندان بحرینی به جنایت اخیر رژیم آل خلیفه در منطقه الدراز محل سکونت آیت الله شیخ عیسی 

قاسم رهبر معنوی انقالب این کشور همچنان ادامه دارد. [ اسالم انقالبی ]

2011انقالب های بیداری اسالمی در سال 2011انقالب های بیداری اسالمی در سال 2011، مهم ترین 
تحول سیاسی-اجتماعی به شمار می رود که حرکت 
»اخوان المسلمین« در سده جدید با آن روبرو بوده 

است. 
به این ترتیب، جوامع اهل سنت در شمال آفریقا، 
با تکیه بر ایده تغییر بر مبنای اسالم، که در سایه 
آسیب های اقتصادی-اجتماعی حاصل از حکمرانی 
دیکتاتوری های فاسد عربی، بیش از هر زمان دیگر 
ضروری به نظر می رسید، دست به انقالب های تاریخی 
زده و در مدت زمانی اندک، تغییرات چشمگیری را در 

معادالت منطقه ای و بین المللی رقم زدند.
اما همانطور که اخوان، اصلی ترین عامل شکل گیری 
این انقالب های بزرگ بود، مهم ترین عامل شکست و 

ناکامی تاریخی آن ها نیز به حساب می آید.
در حالی که اخوان، پس از دهه ها مبارزه مستمر 
در تمامی الیه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 
آماده در اختیار گرفتن قدرت مطلق و یا دست کم 
مشارکت پررنگ در حکومت، بر مبنای ایده های 
انقالبی و اسالمی خود بود، این فرصت تاریخی نه 
تنها به ناباورانه ترین شکل ممکن از دست رفت، 
بلکه به جدی ترین تهدید برای حیات تاریخی 

اخوان المسلمین نیز تبدیل شد.
اینگونه بود که انقالب های بیداری اسالمی در تونس 
با کودتای خاموش، در مصر با کودتایی خونین و در 
لیبی با جنگ داخلی مواجه شده و در تمامی این 
کشورها، اخوان به تدریج از آنچه سالیان سال در 

آرزوی دستیابی به آن بود، دور شد.
ضرباتی که طی این سال ها بر پیکره سازمانی اخوان 
وارد شده، به حدی است که می توان گفت این حرکت 
اسالمی، هرگز به مرحله پیش از انقالب های 2011

جهان عرب باز نخواهد گشت. این ضربات ابتدا در مصر و با 
سرکوب خونین حامیان محمد مرسی آغاز شد و به تدریج 

به بخش های قابل توجهی از منطقه انتقال پیدا کرد.
باید توجه داشت که اخوان المسلمین در مصر، همواره 
مرجع فکری و سازمانی سایر شاخه های اخوان در 
جوامع اسالمی به شمار  آمده است، بر این اساس، اثر 
ضرباتی که از سوی دستگاه امنیتی عبدالفتاح سیسی 
به اخوان وارد شد، محدود به مصر نماند و امواج آن، 
تمامی شاخه های اخوان در الجزائر، مغرب، تونس، 

سودان، اردن و حتی اروپا را نیز در بر گرفت.
اکنون، بحران سیاسی-امنیتی اخوان در مصر و 
برخی دیگر از کشورهای عربی از یک سو و افزایش 
فشارهای بین المللی علیه این حرکت به بهانه مبارزه 
با تروریسم و افراطی گری از سوی دیگر، اخوان را 
با چالش بی سابقه ای روبرو کرده است، به طوریکه 
طی 3 سال گذشته، بسیاری از شاخه های 

اخوان، دست به تجدید نظر در برخی مبانی فکری و 
همچنین ارتباطات سازمانی خود با شبکه بین المللی 

اخوان المسلمین زده اند.
این لرزه های درون سازمانی به حدی است که حتی 
شاخه های اخوان در تونس )النهضه( و مغرب )عدالت 
و پیشرفت(، از اساس منکر ارتباط فکری و عقیدتی 
خود با گروهی به نام اخوان المسلمین در خارج از 

مرزهای کشورهایشان شده اند.
اتحادیه سازمان های اسالمی در اروپا که شاخه اخوان 
در غرب به شمار می آید نیز در نتیجه این فشارها، 
ناچار به قطع روابط مالی و سازمانی خود با شبکه 

اخوان المسلمین شده است.
بدون شک مشاهده چنین صحنه ای، هر ناظری را ناچار 
به اعتراف به این واقعیت می کند که اراده ای قدرتمند 
و بین المللی، در حال مدیریت پنهان مسیر حرکت 
اخوان المسلمین به منظور ورود این سازمان به مرحله ای 
جدید است؛ مرحله ای که رهبران اخوان با انتخاب خود 
از بین دو گزینه آن را شکل خواهند داد؛ تحمل این 
وضع و در نتیجه آمادگی برای نابودی و یا پذیرش تغییر 

ماهوی حرکت، مطابق اراده قدرت های بین المللی.
اگر کمی از فشارهای بین المللی اخیر علیه حرکت 
اخوان، که به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
در آمریکا تشدید شده است عبور کنیم، خواهیم دید 
که اولین نشانه های همراهی سیاست مداران غربی با 
برخی کشورهای عربی در فعالیت علیه اخوان از سال 

2006 آغاز شده است، دقیقا همزمان با عریان شدن 
دشمنی جریانات مرتجع عرب علیه حزب الله لبنان.

اگر این مقطع زمانی را برای آغاز فشارهای هماهنگ 
بین المللی علیه جریانات مقاومت و ضد صهیونیستی 
غیر دولتی در خاورمیانه به حساب بیاوریم، اکنون 

بیش از 10 سال از اتخاذ این راهبرد می گذرد.
طی این سال ها، مواجه سخت و نظامی بوش پسر، 
نگرانی ها و پیام های الزم را برای سایر بازیگران حامی 
مقاومت علیه اسرائیل در پی داشته است. از سوی 
دیگر در دولت اوباما، راهبرد نزدیکی با هدف ایجاد 
تغییر از درون نسبت به تمامی دشمنان اسرائیل 

اجرا شده و در نهایت، نوبت به رئیس جمهور غیرقابل 
پیش بینی و خطرناک)!( آمریکا، یعنی ترامپ رسیده 

است.
برای بررسی پاسخ دراز مدت اخوان به راهبرد مذکور، 
بدون شک مطالعه تفصیلی مواضع این حرکت در 
مقاطع و بحران های مختلف ضروری است، اما اگر 
بخواهیم نگاهی کوتاه به نتیجه این طرح داشته 
باشیم، باید به دو سند مهم مرتبط با اخوان المسلمین 
که اخیرا منتشر شده است رجوع کنیم؛ منشور 
سیاسی جدید حماس در دوحه و سندی تحت عنوان 
»ارزیابی های پیش از چشم انداز، نگاهی به گذشته« 
که از سوی دفتر ارشاد اخوان المسلمین در مصر 

منتشر شده است.
بدون شک، وجه مشترک هر دو سند مهم و تاریخی 
فوق الذکر، عقب نشینی های چشمگیر از آرمان های 
انقالبی اخوان و آمادگی برای تن دادن به تغییرات 
ماهوی با هدف حفظ بقای این حرکت اسالمی در 

آینده است.
شاید جذابیت بررسی های تاریخی، بار دیگر، در کشف 
همزمانی آغاز فشارهای همه جانبه، علیه دو سازمان 
انقالبی اخوان و حزب الله تجلی می یابد، در حالی که 
بدون شک، مقاومت لبنان، سهم به مراتب بیشتری از 

این فشارها را از آن خود کرده است.

این در حالی است که اکنون و در صورت انتخاب هر 
معیار و مقیاسی، موقعیت این دو سازمان اسالمی 
نسبت به آرمان های اولیه شان، حتی قابل مقایسه با 

یکدیگر نیست!
اگرچه بررسی سیر حرکت این جنبش اسالمی و 
تصمیمات راهبردی آن، نشانه های قابل توجه و 
ناامیدکننده ای از سرنوشت اخوان المسلمین در بر دارد، 
اما با این حال، هنوز هم برای قضاوت در مورد انتخاب 
نهایی این سازمان اسالمی زمان باقی است؛ سازمانی 
اسالمی که در صورت حذف از صحنه معادالت و یا تغییر 
هویت آن، به سختی می توان در بافت فکری اهل سنت، 

آلترناتیوی برای مقابله با حرکات افراطی یافت.

اگرچه بررسی سیــر حرکت این جنبــش اسالمی 
و تصمیمــات راهبردی آن، نشانه های قابل توجه و 
ناامیدکننده ای از سرنوشت اخوان المسلمین در بر دارد، اما با این 
حال، هنوز هم برای قضاوت در مورد انتخاب نهایی این سازمان 

اسالمی زمان باقی است

   سیاوش فالح پور

آیا «اخوان المسلمین» حاضر به نفی خود خواھد شد؟
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٤  دیدار محمد مرسی و خانواده اش بعد از ٤  دیدار محمد مرسی و خانواده اش بعد از ٤ سال
خانواده رئیس جمهور مخلوع مصر برای نخستین بار طی چهار سال گذشته توانستند با او در زندان دیدار کنند.

»عبدالله« پسر محمد مرسی در گفت وگویی اعالم کرد که مادرش »نجالء علی محمود« و خواهرش »شیما«، یکشنبه موفق شدند با مرسی در بازداشتگاه 
»طره« در جنوب قاهره دیدار کنند. وی افزود، این دیدار تقریبا یک ساعت طول کشید و طی آن، محمد مرسی از سالمت جسمی اش خانواده را اطمینان خاطر 

27داد. در 27داد. در 27  ماه مه گذشته، خانواده رئیس جمهور زندانی مصر در بیانیه ای اعالم کردند که مرسی پنجمین رمضان را در زندان بدون هیچ دیداری می گذراند.
[ قلب زمین ]2013مرسی از ماه نوامبر 2013مرسی از ماه نوامبر 2013 پس از آنکه مصری ها را به تظاهرات گسترده ضد دولتی فراخواند، ممنوع المالقات شده بود.

اسالم گرایی به عنوان کنشگری سیاسی و اجتماعی 
مبتنی بر تفکر و روحیه اسالمی در ترکیه معاصر 
همزاد و همراه تاسیس جمهوری ترکیه است. روحیه 
و یا در عبارت دقیق تر اندیشه اسالم گرایی و کنش 
اسالمی ریشه در دوره متاخر حکومت عثمانی دارد 
که عرصه سیاست و دولت ورزی عثمانی صحنه مقابله 
و کشمکش اندیشه های اسالمی مبتنی بر اسالم و 
اندیشه های غرب گرایانه مبتنی بر اومانیسم غربی بود. 
با فروپاشی عثمانی و مورد تهدید واقع شدن کیان و 
هستی خارجی آنچه که امروز به عنوان دولت ترکیه 
شناخته می شود توسط صلیبیون، روح جهاد و ملی 
گرایی هر دو به یکباره به حرکت در آمده و با عقب 
نشاندن دول اروپایی دولت ترکیه تاسیس شد. اگرچه 
در ابتدای امر شخص مصطفی کمال پاشا)آتاترک( 
رفتاری معتدل در مورد تدین و نخبگان اسالمی در 
پیش گرفته بود اما پس از تحکیم پایه های قدرت 
خود با استیال بخشیدن به سکوالریزمی ستیزه جو 
و تحدیدگر تصمیم به منکوب کردن اندیشه های 
اسالمی در ترکیه و تحکم آنچه که بعدها الئیسیته 

ترکی نامیده شد، گرفت.
حجم سرکوب ها و فشارها به دینداران که اکثریت 
غالب جمعیت ترکیه را شامل می شد و نیز تحدید و 
تهدید علما، اندیشمندان و قلم به دستان اسالمی از 
سوی اقلیت چند درصدی بروکرات و نظامی الئیک، 
همواره موضوع مباحثات تاریخی در ترکیه بوده است.

سرکوب ها علیه اسالمیت در دوره پس از آتاترک نیز 
تداوم یافت اگرچه اسالمگرایان از هر بهانه ای برای 
نمایاندن  خود در قامت یک اپوزیسیونی که هر لحظه 
توان همراه کردن نیروهای مردمی را با خود دارد 

استفاده کردند.
اصلی ترین و مهمترین جریان اسالم گرایی که ترکیه 
معاصر به خود تجربه کرده »جریان ملی گوروش« 
است که تحت رهبری مرحوم پروفسور نجم الدین 
اربکان پا گرفت. این جریان که فعالیت خود را از  دهه 
هفتاد میالدی آغاز کرد در طول دهه های 80 و 90

میالدی یکی از اصلی ترین بازیگران سیاسی ترکیه بود 
که توانست اگرچه به قیمت بسته شدن چندین باره 
احزاب، انجمنها و موسسات خود و اعمال ممنوعیت ها 
و محکومیت های مختلف در حق رهبرانش، در صحنه 
سیاسی ترکیه حضور داشته و فعالیت کند. جریان 

ملی گوروش و خصوصا شخص مرحوم اربکان از چنان 
اصولگرایی سیاسی برخوردار بودند که هیچ کدام 
از فشارها و محدودیت هایی که از سوی مشت های 
آهنین الئیسیته بر آنان وارد می شد نمی توانست 
آنها را از این بنیان ها منحرف کند. اصولی همچون 
پایبندی به اخالق و تقدم معنویت بر سیاست، مبارزه 
با صهیونیسم و امپریالیسم شرقی و غربی، دفاع از 
مسلمانان جهان، پایبندی به اصول دموکراسی و 
مقابله با هرگونه اقدام خشونت طلبانه از سوی اسالم 
گرایان در ترکیه و جهان اسالم، مبری بودن از فساد 
اقتصادی و ساختاری، کارآمدی و به روز بودن، مقابله 
با قومیت گرایی و تجزیه طلبی در تمام جهان اسالم، 
تالش برای تحقق امت اسالمی و استفاده از هر فرصتی 
برای مقابله با منافع اسرائیل در منطقه، که جریان 
اربکان به تبع شخص او بر آن ها پایبند ماند و هزینه 
الزم را نیز برای آن داد. با وجود این هزینه ها جریان 
اربکان حرف و فصلی نو در تاریخ اسالم گرایی در جهان 

اسالم معاصر بود.
این جریان پس از سه دهه حضور جدی در صحنه 
سیاسی نهایتا با انشعاب از سوی طیفی از افراد به 
عنوان نوگرایان تحت رهبری رجب طیب اردوغان و 

عبدالله گل، به زمین زده شد.
جریان نوگرایان که خود را تحت نام حزب عدالت و 
توسعه سازماندهی کرده بودند با استفاده از سرمایه 
معنوی و اعتبار سیاسی مرحوم اربکان که در آن دوره 
در حال گذراندن دوره محکومیت و ممنوعیت از 
فعالیت سیاسی بود توانست حاکمیت سیاسی و نقش 

اول بازیگری سیاسی در کشور را به دست بگیرد.
این جریان پس از آنکه از سرمایه اجتماعی مرحوم 
اربکان به نفع خود بهره برداری کرد به صورت علنی 
اعالم نمود که از چارچوب های مرحوم اربکان امتناع 

کرده است. 
اگرچه آن روزها معلوم نبود که کدام تحلیل به جای 
این تخلیه فکری خواهد نشست اما روند فعالیتهای 
حزب عدالت و توسعه نشان داد که این حزب خود را 

در جایگاه یک »سوپر مارکت سیاسی« )این عبارت 
متعلق به هاکان یاووز جامعه شناس ترک است.( 
تعریف می کند که از سویی با توجه به صبغه و پیشینه 
اسالم گرایانه رهبرانش توان همراه کردن اقشار عادی 
)اکثریت مردم سنتی( ترکیه را با خود دارد و از سوی 
دیگر با گفتمان پراگماتیستی خود توان همراهی 
با منافع امپریالیستی و حتی صهیونیستی را نیز 

داراست.
تمام این منفعت طلبی ها و زیگزاگ های سیاسی حزب 
عدالت و توسعه در طول ده سال گذشته با توجه به 
موفقیت های پی در پی این حزب در سیاست داخلی 
و نیز نهضت خدمت که طرحی موفق و اقتباسی تمام 
عیار از جنبه های پراکتیکی مرحوم اربکان بود چه از 
سوی ارزیابان داخلی و چه از سوی طرفداران خارجی 

حزب به عنوان لیز خوردن های یک ماهی از دست 
صیادان قلمداد می شد.

حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان توانسته بود 
به عنوان یک حزب با صبغه ای اسالمی که می تواند 
در آهنین ترین شرایط سکوالریزم ستیزه جو مقاومت 
کرده و خود را رشد دهد و البته طیف گسترده مردم را 

با خود همراه کند، معرفی  شود.
شاید بتوان چنین ادعا کرد که با وجود آنکه آک پارتی 
خود را یک حزب اسالمی نمی داند اما بی شک دوران 
قدرت این حزب مرحله نوینی از اسالم سیاسی در 
جهان اسالم را رقم زد. موفقیت های این حزب بسیاری 
از ناظرین را بر این می داشت تا به موفقیت اسالم گرایی 
سکوالر رای دهند و اسالم سیاسی و یا اسالم گرایی 
ترکی عدالت و توسعه ای را به عنوان سرمشقی موفق 

در رفتار سیاسی معرفی کنند.
حزب عدالت و توسعه توانسته بود در صحنه جهانی و 
منطقه ای ترکیه منفعل را وارد فاز فعالیت و کنشگری 
کند و از سوی دیگر در صحنه داخلی نیز با تمام توان 
کشور را از بند تالطم اقتصادی رها کرده و با رشد 
اقتصادی باال و تحول سیستم بروکراسی همراهی 
مردمی را با خود داشته باشد. این توفیقات باعث شد 
تا گفتمانی فکری که برگرفته از شرایط موجود بود 

ایجاد شود.
اما اکنون وضعیتی کامال متفاوت در پیش دید ناظران 
است؛ حزب دچار بن بست فکری شده و اکنون در 
مرحله ای به سر می برد که عملگرایی منفعت طلبانه 
و سودمحور توان باز کردن گره های موجود را ندارد. 
ترکیه تا دیروز یک بازگیر بود و اکنون در مرحله ای قرار 

گرفته که خود میدان بازی است. در چنین شرایطی 
باید قواعدی نو در انداخت اما مسئله این است که در 
طول ده سال گذشته عمال حزب عدالت و توسعه و 
شخص اردوغان هیچ اصل و بنیان سیاسی ای را برای 

خود معتبر ندانسته اند.
این حزب از هرگونه مبنا و بنیان سیاسی تخلیه شده 
و سودمحوری سیاسی توان پاسخگویی به اقتضائات 
موجود را ندارد. از سوی دیگر حزب با گذر از مرحله 
عقل جمعی و اقدام گروهی وارد شرایط فردگرایی 
شده است. در واقع اکنون حزب حاکم در پی تالش 
برای ایجاد »اردوغان گرایی« یا »اردوغانیسم«  است 
اما با توجه به این که شخص اردوغان در طول ده سال 
گذشته هیچ مبنای اخالقی و سیاسی ای را مرعی 
نگذاشته از هم اکنون که جنین پروژه در حال شکل 

گیری است، سقط آن نیز حتمی می نماید. 
این وضعیت با جدا شدن قشر متوسط دیندار شهری 
از اردوغان و فاصله گرفتن عامه مردم دیندار از حزب 
در حال بغرنج تر شدن است و مشروعیت سیاسی 

اردوغانیسم را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.
اگرچه در نگاه نخست این حرکت رو به زوال در پروژه 
اردوغانیسم یک زوال سیاسی و انحطاط رفتاری 
قلمداد شود اما توجه به سابقه بازیگران سیاسی 
حزب و نیز فرآیند تاریخی ای که حزب پای خود را بر 
گرده های آن نهاده و باال آمده می تواند ما را به این نظر 
برساند که زوال اردوغانیسم ضربه سنگینی است که 
حتی می تواند به بهای مرگ اسالم گرایی در عرصه 
سیاسی ترکیه بینجامد. زوال اردوغانیسم اوج انحطاط 

اسالم گرایی در ترکیه است.
اگر این وضعیت آنچنان که اکنون است تداوم یابد باید 
خبر از به بن بست رسیدن اسالم سیاسی در ترکیه داد. 
در واقع اردوغان در حالی که با به بن بست رساندن خط 
مرحوم اربکان تالش کرد تا دست خط خود را حاکم بر 
تقدیر اسالم گرایی کند اکنون در این دست خط نیز به 

بن بست رسیده است.
آیا آنانکه که از ابتدا معتقد بودند اردوغان پروژه ای 
برای زدن تیر خالص به اسالم گرایی در تاریخ ترکیه 

است، به حق بوده اند؟

    مسعود صدرمحمدی 

«اردوغانیسم»؛ نقطه پایان حضور اسالمگرایان در سیاست ترکیه

توجه به سابقه بازیگران سیاسی حزب و نیز فرآیند 
تاریخی ای که حزب پای خود را بر گرده های آن نهاده و باال 
آمده می تواند ما را به این نظر برساند که زوال اردوغانیسم ضربه 
سنگینی است که حتی می تواند به بهای مرگ اسالم گرایی در 

عرصه سیاسی ترکیه بینجامد
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  طرحی برای یهودی کردن اندیشه فلسطینی 
رژیم صهیونیستی از چندی پیش اقدام به ارائه طرحی پنجگانه در مدارس قدس کرده است. عنوان و دلیل ارائه این طرح ، تحول کیفی در آموزش و پرورش قدس بیان شده 

است اما نگاهی به محتوای این طرح نشان می دهد صهیونیست ها قصد دارند با این طرح ، فرزندان فلسطین را با مبانی یهودی آموزش دهند.
این طرح صهیونیستی برای فلسطینی ها دو نتیجه می تواند در پی داشته باشد یا فرزندان خود را به مرور به دست صهیونیست ها می سپارند و یهودی تربیت می شوند یا برای فرار از این 
آموزش یهودی از آموزش سر باز می زنند. عطیله ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی طی بیانیه ای اعالم کرد کابینه نتانیاهو، پیشنهاد این وزارتخانه و »وزارت قدس و 

میراث فرهنگی« این رژیم را مبنی بر تشکیل تیم اقدام مشترک تصویب کرده است.

 دکترگلن دوئر عضو هیئت علمی 
دانشگاه سدراویل آمریکاست. وی 
که مدرک دکتری علوم سیاسی خود 
رااز دانشگاه ایالتی کنت کسب کرده 
درحوزه های مطالعاتی ناسیونالیسم 
و جدایی طلبی، سیاست تطبیقی، 
نظریه روابط بین الملل و دین و سیاست 
فعالیت داشته و آثار مختلفی از او در 
مجالت منتشر شده است. کتاب اخیر 
او »تجزیه طلبی و اتحادیه اروپا« است 
که توسط انتشارات لگزینگتون به چاپ 
رسیده است. دوئر همچنین به عنوان 
تحلیل گر و مفسر مسائل سیاسی در 
رسانه های مختلفی حضور یافته است.

سفراخیر ترامپ به عربستان سعودی 
و فلسطین اشغالی و توافق تسلیحاتی 
میان ریاض و واشنگتن به ارزش 110 
میلیارد دالرو همچنین دستگیری 
آیت الله شیخ عیسی قاسم توسط 
محورهای  از  خلیفه  آل  نیروهای 

گفت وگوی ما با دکتر دوئر است.
 دونالد ترامپ در اولین مقصد 
رسمی خارجی اش به عربستان سفر 
کرد. کارشناسان معتقدند که هدف 
ترامپ از این سفر تقویت روابطش 
با ریاض بوده است. چندی پیش هم 
سفیر عربستان در نیویورک گفته 
بود که این سفر، روابط امنیت ملی و 
دیپلماتیک عمیق دهه های قبل میان 
واشنگتن و ریاض را مستحکم می کند. 

ارزیابی شما از این رویداد چیست؟
برای دهه ها است که ایاالت متحده و 
دیپلماتیک  روابط  سعودی  عربستان 
مستحکمی داشته اند. البته در برهه هایی، به 

ویژه بعد از یازدهم سپتامبر، این رابطه رو به 
سردی گذاشت؛ چراکه 15 نفر از 19 مهاجم 
از عربستان سعودی بودند، درست همان طور 
که بن الدن اهل این کشور بود. هرچند بوش 
تالش گسترده ای انجام داد تا این رابطه را 
تقویت کند اما تغییر زیادی حاصل نشد. 
اوباما نیز اندکی از عربستان سعودی فاصله 
گرفت؛ اما در زمان کنونی آمریکا برای به 
انجام رساندن اهداف سیاست خارجی 
منطقه ای گسترده اش به ریاض نیاز دارد. به 
نظر می رسد که روابط آمریکا و عربستان 
در طول دوران حضور ترامپ در کاخ 

سفید، مستحکم باقی بماند.
استدالل من این است که عربستان سعودی 
در  ایاالت متحده  متحد  برجسته ترین 
خاورمیانه است. نکته کلیدی برای سعودی 
این است که باید دست به اصالحات 
گسترده تری در حوزه حقوق بشر بزند تا 
بتواند این موقعیت را حفظ کند. این امکان 
وجود دارد که در زمان بعد از ترامپ، اتحاد 
سعودی-آمریکایی دچار تغییراتی شود. 
البته برای این تغییر باید دو مؤلفه را در 
نظر داشت؛ نخست تغییر در محاسبات 
ژئوپلیتیک خاورمیانه و دیگر اینکه تأکید 

کمتر بر منطقه.
 دونالد ترامپ بعد از سفر عربستان 
برای دیدار با نتانیاهو به سرزمین 
اشغالی فلسطین سفر کرد. به نظر شما 

اهداف وی از این سفر چه بوده است؟
در دولت ترامپ روابط ایاالت متحده 
بااسرائیل بسیار نزدیک دنبال شده است. 
می توان این رویکرد را یک تغییر عمده 
نسبت به دوران ریاست جمهوری اوباما به 
حساب آورد. در مبارزات انتخاباتی، دونالد 
از صلح بین اسرائیل و فلسطین حرف به 
میان آورد؛ صلحی که لزومًا شامل دولت 
فلسطینی نیست. ترامپ همچنین تمایل 
خود را به تغییر سفارت آمریکا از تل آویو به 

بیت المقدس ابراز کرد.
در مجموع، فکر می کنم که ترامپ زمان 
زیادی را صرف تالش برای میانجیگری 
مذاکرات صلح خواهد کرد. کما اینکه در 
نخستین سفر خارجی اش، زمان زیادی را 
برای گفت وگو با نتانیاهو و محمود عباس 
صرف کرد. اگر او در ایجاد یک توافق موفق 
شود این موضوع تأثیر بزرگ و مثبتی بر 

میراث ریاست جمهوری او خواهد داشت. 
البته این اقدام، بسیار دشوار خواهد بود. هر 
یک از رؤسای جمهور آمریکا از جیمی کارتر 
گرفته تا اوباما تالش کردند تا یک قرارداد 
صلح را به سرانجام برسانند اما در کار خود 
موفق نبوده اند؛ بنابراین به نظر من احتمال 
یک توافق پایدار میان اسرائیل و فلسطین 

کم است.
فکر نمی کنم که ترامپ زمان زیادی برای 
تغییر سفارت در دوره اول خود صرف کند. 
اگر ترامپ در سال 2020 دوباره انتخاب 
شود، پس ازآن او برای این تغییر فشار وارد 

می کند.
 ترامپ در سفر خود به ریاض، 
 110 به ارزش  قرارداد تسلیحاتی 
میلیارد دالر را نهایی کرد. این توافق 
با درگیری های منطقه چه ارتباطی 
دارد؟ این خرید به چه میزان با حمالت 
رژیم سعودی علیه غیرنظامیان یمن 

مرتبط است؟
پیشینه توافق تسلیحاتی به دوران ریاست 
جمهوری اوباما بازمی گردد وآغاز مذاکرات 
حتی قبل از شروع رسمی درگیری در یمن 
بوده است. طبیعی است که یمن مؤلفه 
مهمی در توافق تسلیحاتی به حساب آید، 
اما عربستان سعودی مدت هاست که از 
ایاالت متحده اسلحه خریداری می کرده 
است. قطعًا درگیری یمن اندازه و دامنه 
توافق را افزایش داده اما در آمریکا، این 
توافق با درگیری وسیع علیه داعش مرتبط 
شده است. اگرچه درگیری در یمن بسیار 
پیچیده تر از داعش است؛ اما هدف سیاست 
خارجی آمریکا محدود کردن داعش است. 
به همین خاطر آزادی عمل بیشتری به 

ارتش عربستان داده شده است.
بسیاری از تحلیلگران در ایاالت متحده و 
انگلستان، تحوالت خاورمیانه را به عنوان 
یک بازی شطرنج بین عربستان و ایران 
می بینند. از سویی از زمان انقالب ایران در 
سال 1979، ایاالت متحده و ایران در رابطه 
متضادی بوده اند. درنتیجه، آمریکا به دنبال 
تقویت یک بازیگر تعادل گر در برابر ایران 
است. قبل از تهاجم عراق به کویت در سال 
1990، عراق متحد اصلی آمریکا بود. از آن 
زمان به بعد عربستان به عنوان یک بازیگر 
یاری کننده منافع غرب در منطقه شکاف 

موجود را پر کرده است.
 از مارس 2015، ائتالف عربی 
آمریکا،  پشتیبانی  با  عربستان 
انگلستان و فرانسه، یمن را زیر حمالت 
هوایی شدید خود قرار داده و امروز 
شاهد این واقعیت هستیم که فروش 
تسلیحات نظامی از سوی انگلستان 
به رژیم سعودی در حال افزایش است. 
اگرچه سازمان حقوق بشر می گوید که 
بریتانیا باید تمام فروش تسلیحاتش 
به عربستان سعودی را متوقف کند 
اما انگلستان هرگونه توقفی در فروش 
سالح به این کشور را رد کرده است. 
آیا می توان ادعا کرد که نوعی ریاکاری 
در رفتار کشورهای غربی، به ویژه 

انگلستان وجود دارد؟
در واقع فروش سالح به عربستان سعودی 
به درگیری گسترده تری مرتبط است 
که داعش بخشی از آن است. بااین حال، 
پیچیدگی اوضاع یمن و به صورت گسترده تر 
در خاورمیانه مؤلفه ای است که در تصمیم 
دولت انگلستان برای ادامه فروش اسلحه 

به عربستان سعودی مؤثر است. از لحاظ 
ایاالت متحده  و  بریتانیا  استراتژیکی، 
در موقعیت های مشابه هستند. اگرچه 
عربستان سعودی برای آمریکا و انگلستان 
یک متحد ایده آل نیست؛ اما رابطه با این 
کشور عربی در جهت اهداف سیاست 
خارجی این کشورها در خاورمیانه است؛ 
اهدافی که در جهت مقابله با ایران تعریف 

می شوند.
درهرصورت اوضاع در یمن دل خراش است 
و اقدامات زیادی الزم است تا درد و رنج 
غیرنظامیان را کاهش دهد. توجه بیشتری 
باید نسبت به درگیری یمن از سوی غرب 

صورت پذیرد.
 شواهد بسیار زیادی از نقض حقوق 
بشردوستانه توسط ائتالف به رهبری 
عربستان وجود دارد که ادامه حمایت 
بسیار سخت  را  رژیم سعودی  از 
می کند. همچنین یک نظرسنجی 
عمومی که برای مبارزه علیه تجارت 
اسلحه )CAAT( انجام شد نشان 
داد که تقریبًا دوسوم انگلیسی ها، 
62 درصد، معتقدند که فروش سالح 
به ریاض، بزرگ ترین مشتری سالح 
بریتانیا، »غیرقابل قبول« است. چرا 
کشورهای غربی و انگلستان دست 
از فروش اسلحه به بزرگ ترین ناقض 

حقوق بشر در جهان برنمی دارند؟
دولت انگلیس، آل سعود را به عنوان متحد 
اصلی خود در خاورمیانه و شمال آفریقا 
می بیند. عربستان اگرچه از نظر دموکراسی 
و حقوق بشر نامطلوب است؛ اما به منظور 
حفظ اهداف دولت بریتانیا، بهترین وسیله 
برای حفظ ثبات در منطقه و مقابله با ایران 
است. از طرفی این حمایت به یک مشکل 
بزرگ تبدیل شده است؛ چراکه بسیاری از 
مردم انگلستان به دنبال کاهش نقش لندن 

در حمایت از عربستان هستند.
 چندی پیش نیروهای آل خلیفه به 
خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجع 
تقلید شیعیان بحرین یورش بردند و 
بعد از درگیری این روحانی برجسته 
را دستگیر کردند. این اقدام را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
دستگیری شیخ عیسی قاسم به بازی 
شطرنج میان ایران و عربستان که قباًل هم 
اشاره کردم مرتبط است. شیخ عیسی قاسم 
یک شخصیت کلیدی در میان مخالفان و 
جمعیت شیعه بحرین است که به عنوان 
بخشی مهمی از بیداری اسالمی به حساب 
می آید.  از آرمان های دموکراتیک و میل 
گسترده مردم برای آزادسازی از رژیم های 
خودکامه در خاورمیانه تحت عنوان بیداری 

اسالمی حمایت می کنم.

درهرصورت اوضاع در یمن دل خراش 
است و اقدامات زیادی الزم است تا درد و 
رنج غیرنظامیان را کاهش دهد. توجه بیشتری 
باید نسبت به درگیری یمن از سوی غرب 

صورت پذیرد

[ قلب زمین ]

عربستان سعودی؛ ابزار تأمین منافع غرب در خاورمیانه
» دکترگلن دوئر« کارشناس علوم سیاسی آمریکا درگفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس عنوان کرد  امیرمحمد اسماعیلی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

»مالک بن نبی« از جمله متفکران تاثیرگذار جهان 
اسالم است که طرفداران بی شماری در میان 
اسالم گرایان دارد. اما متاسفانه در ایران توجه کافی 

به این اندیشمند نشده است.
مالک بن نبی را »فیلسوف تمدن« نامیده اند. او واحد 
تحلیل خود را نه دولت و نه جامعه که »تمدن« 
قرار می دهد. نگرش به مسائل جهان اسالم از افقی 
تمدنی، وجه ممیزه مالک بن نبی از بسیاری از 

متفکران معاصر است.
او با تکیه بر نگاه تمدنی اش به بررسی تاریخ اسالم 
پرداخته و نقاط عطف مهم آن را مشخص می کند. 
به اعتقاد او از هجرت پیامبر)ص( تا وقوع جنگ 
صفین، روح قرآنی حاکم بر تمدن اسالمی سیری 
صعودی داشت. در این دوره میان روح و ماده و دنیا 
و آخرت، توازن و تعادل برقرار بود و این مهم ترین 
عامل بود برای حرکت صعودی تمدن اسالمی. اما 
بعد از جنگ صفین، معاویه آمد و این تعادل را از بین 
برد. او قدرت و حکومت خویشاوندی را جایگزین 

حکومت دموکراتیک خالفت کرد و این سرآغازی 
شد برای انحطاط تمدن اسالمی. در دوره پس از 
صفین، حاکمیت روح بر غریزه از بین رفت و فرد 
مسلمان دیگر امکان تسلط بر غرایز خود را نداشت. 
مالک بن نبی تمامی ناکامی هایی که تمدن اسالمی 
به آن مبتال شده است را به جنگ صفین مرتبط 

می داند.
این ضربه بزرگ به تمدن اسالمی هرچند کاری بود 
اما به دلیل وفاداری توده های مسلمان به روح قرآنی، 
تمدن اسالمی پیشرفت خود را، هرچند ُکند، اما 
ادامه داد. ولی از طرف دیگر مسیر انحطاط هم آغاز 

شده بود. این انحطاط روز به روز بیشتر شد تا اینکه 
دولت موحدان در مغرب عربی بر سر کار آمد. این 
دولت با بدعت ها مبارزه کرد و بار دیگر توحید را به 

جامعه بازگرداند.  
11٤7اما دولت موحدون هم در سال 11٤7اما دولت موحدون هم در سال 11٤7 میالدی 
سقوط کرد و انساِن مابعد موحدون شکل گرفت 
که جانشین انسان تمدن اسالمی بود ولی راه 
دولت موحدون را ادامه نداد. مالک بن نبی معتقد 
است گناِه مشکالتی که امروز نهضت اسالمی بدان 
مبتالست، بر گردن انسان مابعد موحدون است 
که وظیفه تاریخی خود یعنی ادامه راه حکومت 
موحدون را انجام نداد. حکومت هایی مثل عثمانی 
نیز به این دلیل که فاقد عنصر »ایمان« بودند، 
نتوانستند برای نجات تمدن اسالمی کاری از 

پیش ببرند.
مالک بن نبی می گوید، انساِن مسلماِن امروز 
کماکان انسان مابعد موحدون است. ویژگی اصلی 
این انسان این است که مومن است ولی ایمان او 

تاثیری در جامعه ندارد. مسلمانان دچار انفکاک 
شخصیت  هستند. آن ها در جامعه شخصیتی 
دارند و در مسجد شخصیتی دیگر. این انفکاک 
در افراد به جامعه نیز تسری پیدا کرده است. 
دیگر هویت اسالمی یک کل واحد نیست که در 
تمام ابعاد زندگی انسان جاری و ساری باشد. 
مادامی که این انفکاک از بین نرود، انحطاط نیز 
ادامه خواهد داشت. برای مبارزه با این انفکاک و 
ایجاد وحدت شخصیتی، باید به تعادل میان جنبه 
روحی و مادی انسان دست زد. تعادل میان این 
جنبه های زندگی انسانی است که تمدن مطلوب 

را رقم می زند. 
با توجه به این شرایط برای احیای تمدن اسالمی 
چه باید کرد؟ از منظر بن نبی »اندیشه« است که 
تمدن ها را می سازد. به اعتقاد او مشکل اصلی جهان 

اسالم نه بحران ابزار و وسایل و شرایط مادی و مالی، 
بلکه بحران اندیشه هاست. هر خال ایدئولوژیکی که 
اندیشه های ما آن را پر نسازد، اندیشه های مخالف 

آن را پر می کنند.
اما منظور اواز »اندیشه«، مباحث انتزاعی که 
در کنج کتا خانه ها شکل می گیرد نیست. بلکه 
مراد او اندیشه ای است که معطوف به عمل باشد، 
اندیشه ای زندگی ساز و تمدن ساز. نزدیکی اندیشه 
و عمل، پایه پیشرفت است. مسلمانان درباره قرآن 

و اصول آن سخنان زیادی می گویند ولی مشکل 
ما این است که بر اساس اصول قرآنی »زندگی« 
نیازمند »منطق عمل«  نمی کنیم. مسلمانان 
هستند. مسلمانان در حصار اندیشه های انتزاعی 
زندانی شده اند و منشا نازایی های اجتماعی آنان 

همین مسئله است. 
بن نبی هرگونه الگوگیری از تمدن غرب را رد کرده 
و معتقد است،  اقتباس از تمدن غرب - و هر تمدن 
دیگری - نه مطلوب و نه حتی شدنی است. چراکه 
اساسا تمدن امری وارداتی نیست. تمدن باید از 
درون جوامع بجوشد. هر جامعه تمدن خاص خود 
را دارد که از فرهنگ خاص آن برآمده است. لذا 
نمی توان برای پیشبرد تمدن اسالمی به نسخه های 
غربی متوسل شد. مضاف بر اینکه تمدن غرب به 
دلیل عدم توازن میان روح و عقل و ماده و معنا 
به پایان راه رسیده و بشریت تشنه شنیدن حرف 
جدید است. اسالم می تواند این حرف جدید باشد، 
به شرطی که مسلمانان خود را به لحاظ تمدنی 

باال بکشند.
به عقیده بن نبی، اصالح وضع جامعه از طریق 
سیاست و حکومت ممکن نیست، زیرا حکومت 
رویکرد  او  است.  اجتماعی  شرایط  از  تابعی 
اصالحی محمد عبده را ستوده و رویکرد سیاسی 
سیدجمال الدین اسدآبادی را مورد نقد قرار می دهد. 

او انقالب در افراد و ساختارهای اجتماعی را مقدم بر 
انقالب در ساختارهای سیاسی می داند.

اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه 
مالک بن نبی سیاست و حکومت را دارای نقشی 
محوری در تمدن سازی نمی داند، اما نقاط عطف 
تمدنی جهان اسالم را بر اساس تغییرات سیاسی 

تبیین می کند؟
مالک بن نبی برخالف اکثر مصلحان عرب که برای 
تجدید حیات اسالم، به جهان عرب چشم دوخته 
بودند، نگاه ها را معطوف به شبه قاره هند و شرق 
آسیا می کند. او می گوید باید مرکز ثقل جهان 

اسالم از حوزه مدیترانه به آسیا منتقل شود. 
وی معتقد است در پاکستان و جاکارتا اندیشه 
معطوف به عمل بر اندیشه انتزاعی برتری داشته و این 
می تواند به رشد تمدن اسالمی کمک شایانی کند. 
عالوه بر این در شبه قاره هند به دلیل وجود فضای 
عارفانه، ایجاد تعادل میان قلب و فکر شدنی تر است. 
چیزی که با وقوع جنگ صفین از میان رفت و انسان 

مابعدموحدون، سخت محتاج آن است. 
شاید این دیدگاه مالک بن نبی برگرفته از شرایط 
خاص سیاسی جهان اسالم در آن مقطع تاریخی 
)19٤9 میالدی( باشد. دیدگاهی که انتقاد جدی 
بعضی متفکران و نویسندگان عرب را برانگیخته 

است. 

  شهادت فرمانده ارشد گردانهای عزالدین قسام در غزه
منابع فلسطینی از شهادت ابراهیم ابراهیم ابوالنجا از فرمانده های ارشد گردان های عزالدین قسام در حین ماموریت برای تقویت توان تسلیحاتی مقاومت فلسطین 

در جنوب غزه خبر دادند. وی یکی از مهمترین فرمانده های قسام در رفح بود که حیات خود را وقف میادین جهاد و مقاومت کرده بود و نقش مهم و بزرگی در نبردها با 
ارتش رژیم صهیونیستی داشت. در سال های گذشته عملیات های ترور بسیاری از سوی صهیونیست ها برای به شهادت رساندن ابراهیم ابوالنجا انجام شده بود که همه آن ها 

ناکام مانده بود. ارتش اسرائیل در جریان جنگ 51 روزه سه بار قصد ترور وی را داشت که هر بار در این اقدام ناکام مانده بود.

[ اندیشمندان ]

مالک بن نبی معتقد است، گناِه مشکالتی که امروز 
نهضت اسالمی بدان مبتالست، بر گردن انسان مابعد 
موحدون است که وظیفه تاریخی خود یعنی ادامه راه حکومت 

موحدون را انجام نداد

مالک بن نبی هرگونه الگوگیری از تمدن غرب را رد 
کرده و معتقد است، اقتباس از تمدن غرب - و هر تمدن 
دیگری - نه مطلوب و نه حتی شدنی است. چراکه اساسا تمدن 

امری وارداتی نیست. تمدن باید از درون جوامع بجوشد

     حامد رضایی

ح تمدنی «مالک بن نبی» نگاھی اجمالی به طر
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امریکا خدا نیست

در یاد بسپارید...

همیشه در یاد بسپارید...

که آمریکا با همه  توش و توانش

خدای عزیز توانا نیست،

و آمریکا با همه آزارگری اش

هرگز پرندگان را از پرواز باز نتواند داشت،

گاهی باروتی کوچک

در دست کودکی خرد

انسانی بزرگ را به خاک و خون خواهد 

کشید.

    نزار قبانی

13٧٧ مرداد 13٧٧ مرداد 13٧٧ نیروهای طالبان در پی تصرف شهر به شهر  1٧
افغانستان، سیطره خود بر شهر مهم مزار شریف را هم کامل 
کردند و علی رغم وعده های اولیه مبنی بر تامین امنیت امکان 
دیپلماتیک، به کنسولگری ایران در این شهر حمله کرده و همه 

ماموران ایرانی حاضر در آن را به رگبار بستند.
همین موضوع دستمایه فیلمنامه ای به قلم حسن برزیده شد 
و در پی آن فیلم سینمایی »مزار شریف« فیلمی به کارگردانی 
عبدالحسن برزیده و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری  در سال 

13٩3 ساخته شد.
13٧٧ماجرای فیلم اینگونه است: در سال 13٧٧ماجرای فیلم اینگونه است: در سال 13٧٧ زمانی که نیروهای 
طالبان شهر مزار شریف را به تسلط خود در آوردند، گروهی از 
دیپلمات های ایران در ساختمان کنسولگری پناه گرفتند اما 
نیروهای طالبان آنها را شناسایی و به شهادت رساندند. در این 
میان یک دیپلمات به نام شاهسوندی ) با بازیی حسین یاری ( 
به شکل معجزه آسایی موفق به فرار از مهلکه می شود و سعی 

می کند خود را به مرز ایران برساند اما...
حسین یاری ، مهتاب کرامتی ، مسعود رایگان و حسین باشه 

آهنگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.
» مزار شریف « درباره یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی پس 
از انقالب اسالمی ایران می باشد. فاجعه مزار شریف و شهادت 
دیپلمات های ایرانی در این حادثه، سوژه ای بکر برای ساخت یک 

اثر سینمایی شاخص و ارائه بین المللی آن است.
برخی از منتقدان معتقدند »مزار شریف« با سوژه نابی که داشته 
می توانسته ساخت و تولید بهتری داشته و نماینده ایران در 
مجامع جهانی برای معرفی مظلومیت های کشورمان باشد. 

برای عالقمندان و فعاالن حوزه جهان اسالم، شناخت آداب، 
سنن و فرهنگ کشورهای این منطقه بسیار مهم و اثرگذار است، 
مخصوصا اگر این آشنایی همراه با رویکرد ایدئولوژیک و معرفی 

ویژگی ها و جاذبه های ژئوپلتیک این کشورها باشد.
کانال تلگرامی »lebanon_farsi | لبنان_فارسی« از جمله 
رسانه هایی است که در فضای مجازی هدف باال را دنبال می کند. 
این کانال که از آغاز فعالیتش زمان کوتاهی سپری شده است 
تالش کرده تا زمینه آشنایی بیشتر فارسی زبانان با کشور 

کوچک اما مهم و اثرگذار لبنان را فراهم کند.
کانال لبنان فارسی از بخش های متنوعی تشکیل شده است. 
اولین آن معرفی جاذبه های طبیعی، جغرافیایی و توریستی 

لبنان است که از شمال تا جنوب این کشور را در بر می گیرد. 
معرفی برخی غذاها و شیرینی جات لبنانی در کنار آئین و 
رسومات مذهبی یا مناسبتی این کشور هم بخش دیگر محتوای 

کانال را تشکیل می دهد.
همچنین انتشار برخی تصاویر قدیمی یا فیلم های تاریخی از این 
کشور که روزگاری به عروس خاورمیانه معروف بود، از مطالب 

جالب کانال است.
اما مگر می شود از لبنان گفت و از مقاومت اسالمی در این کشور 
سخنی نگفت؟ کانال لبنان فارسی بخشی از مطالب روزانه خود 
را به انتشار تحوالت جبهه مقاومت در سوریه و نیز گرامی داشت 
شهدای لبنانی در بحران شام و نیز در طول سالها مبارزه با رژیم 

صهیونیستی اختصاص داده است.
برای دسترسی به این کانال تلگرامی باید از آدرس

https://t.me/lebanon_farsi استفاده کرد. 

 گروه تکفیری تروریستی دولت اسالمی عراق و شام )داعش( 
عالوه  بر تهدیدات منطقه ای و بین المللی، تهدیدی جدی نیز 
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود. در 
همین راستا، شناخت و پیگیری ماهیت این گروه از  نظر منافع 
حیاتی و امنیت ملی برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت 

بسیار است.
 کتاب »کالبدشکافی داعش )ماهیت، ساختار تشکیالتی، 
راهبردها، و پیامدها(« از جمله منشوراتی است که تالش کرده 
تا این نیاز را در حد توان خود پوشش داده و در راستای معرفی 
بیشتر ابعاد مختلف حکومت جعلی دولت اسالمی عراق و 
شام گامی بردارد. این کتاب که نوشته سید علی نجات است 
در قالب ُنه فصل سعی دارد مسائلی از  جمله: مبانی فکری و 
ایدئولوژیک، زمینه های شکل گیری، ساختار تشکیالتی، 
راهبردها و چالش ها، و فرصت های گروه داعش را بطور کامل 

مورد واکاوی قرار دهد.
در  این  میان، یکی از ویژگی های کتاب این است که در تألیف 
آن، عالوه  بر منابع فارسی و انگلیسی، از منابع عربی و 
کتاب های نظریه پردازان جریان های تکفیری، از  جمله: »اداره 
التوحش« )مدیریت وحشی گری( اثر ابوبکر ناجی و »المذکره 
االستراتیجیه« )یادداشت استراتژیک( نوشته عبدالله بن 
محمد نیز استفاده شده است. بی تردید انتشار کتاب حاضر 
گام محکمی دربارۀ نظریه پردازی و درک عمیق تر جریان های 

افراط گرا در خاورمیانه خواهد بود.
» کالبدشکافی داعش «  توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی 
مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال ٩٤ 

منتشر شده است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

   مردم غزه با راه اندازی پویشی با مردم ایران و 
بازماندگان شهدای عملیات تروریستی تهران ابراز 

همدردی کردند

«مزار شریف» روایت مظلومیت 
دیپلمات های ایرانی

عروس خاورمیانه را به « داعش» را بهتر بشناسیم
زبان فارسی بشناسید
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ویژه جهان اسالم

مدیر مسئول و سردبیر: ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

دبیر تحریریه: روح الله فرقانی فدافن

تیم هنری : علی باقری، سیدمحمد حسینی

طراحی نامواره: سید میثم عرب عامری
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