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ایران و حماس باید برای 
تحقق اهداف امت اسالمی 

همکاری کنند

ندای سوسیالیسم اسالمی 
در     دل اخوان المسلمین!

  »دکتر محمود الزهار«
نگاهی به آرای »مصطفی السباعی«     در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:
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نوار پیروزی های محور مقاومت 
به مرزهای شـرقی لبنان رسید

... و اینک »عرسال«
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    نصرالله: پیروزی در عرسال به دلیل حمایت های سخاوتمندانه ایران بود
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان جمعه گذشته در سخنانی به مناسبت جشن آزادسازی منطقه عرسال از لوث تکفیری ها گفت: ما آمادگی داریم تا 

تمامی مناطق آزاد شده را در هر لحظه که ارتش لبنان بخواهد به آنها بسپاریم. 
وی افزود: پذیرش کمک از آمریکا برای ارتش لبنان به منظور آزادسازی باقی مانده بلندی ها ، اهانت به ارتش است.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: پیروزی ما در عملیات آزادسازی بلندی های عرسال در برابر تروریسم به دلیل حمایت سخاوتمندانه ایران بوده است و دولت سوریه همه 
گونه تسهیالتی را در عملیات آزادسازی جرود عرسال ارائه کرد. [ قلب زمین ]

 ( (Andrew Korybko) کوربیکو  اندرو 
تحلیــلگر سیاسی، روزنـامه نگار و یکی تحلیــلگر سیاسی، روزنـامه نگار و یکی 
از کارشنـاســان موسســه مطالعــات از کارشنـاســان موسســه مطالعــات 
و پیش بینی های استراتــژیک مستقـر و پیش بینی های استراتــژیک مستقـر 
در دانشـگاه دوستی مردم روسیه است. در دانشـگاه دوستی مردم روسیه است. 
تخصص اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، تخصص اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، 
ژئوپلیتیک منطقه و به ویژه استراتژی آمریکا ژئوپلیتیک منطقه و به ویژه استراتژی آمریکا 
در اوراسیا است. »جنگ های ترکیبی؛ یک در اوراسیا است. »جنگ های ترکیبی؛ یک 
مسئله  در  غیرمستقیم  انطباق  مسئله رویکرد  در  غیرمستقیم  انطباق  رویکرد 
تغییر رژیم« یکی از کتاب هایی است که تغییر رژیم« یکی از کتاب هایی است که 
به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت سوریه به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت سوریه 
و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این 
مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی 
از جنگ استراتژیک است که در خاورمیانه از جنگ استراتژیک است که در خاورمیانه 

اجرا می شود.
این تحلیلگر ارشد روس در گفت وگوی این تحلیلگر ارشد روس در گفت وگوی 
خود با بیت المقدس به بررسی محورهایی خود با بیت المقدس به بررسی محورهایی 
اهداف مسکو از ایفای نقش واسطه گری اهداف مسکو از ایفای نقش واسطه گری 
برای دستیابی به صلح در منطقه و حل بحران برای دستیابی به صلح در منطقه و حل بحران 
سوریه، راه حل های موردنظر پوتین در عرصه  سوریه، راه حل های موردنظر پوتین در عرصه  
داخلی و بین المللی و همچنین نقش بازیگران داخلی و بین المللی و همچنین نقش بازیگران 
منطقه ای همچون ایران و ترکیه و عربستان منطقه ای همچون ایران و ترکیه و عربستان 

در بحران روسیه پرداخته است.
در ادامه به این گفت وگو می پردازیم:

  روسیــه برای حل بحــران سوریه   روسیــه برای حل بحــران سوریه 
اقدام به نقش آفرینی هایی در مغایرت با اقدام به نقش آفرینی هایی در مغایرت با 
سیاست های کاخ سفید می کند؛ چگونه سیاست های کاخ سفید می کند؛ چگونه 
می توان ارزیابی صحیحی از نقش آفرینی می توان ارزیابی صحیحی از نقش آفرینی 

پوتین در منطقه به دست آورد؟پوتین در منطقه به دست آورد؟
روسیه خود را به عنوان یک میانجی ضروری 
»راه حل سیاسی« جنگ سوریه می بیند و با این 
هدف، با تمام طرف های درگیر )غیر تروریست( 
حاضر در درگیری، چه اینکه دولت مشروع دمشق 

باشد یا جبهه اسالمی و یا کردها همکاری می کند. 
به طورکلی روسیه نقش ژئوپلتیک قرن بیست ویک 
خودش را به عنوان یک نیروی متعادل کننده 
بسیار تأثیرگذار در اوراسیا در نظر می گیرد. به 
عبارتی اگر این کشور در مواجهه با هر یک از 
بازیگران به مشکل برخورد کند دیگر به آسانی 
قادر نخواهد بود این نقش را ایفا کند؛ چه اینکه 

این بازیگر یک دولت مانند ترکیه باشد، یا برای 
مثال بازیگر غیردولتی همچون کردهای سوریه 
باشد. تالش های دیپلماتیک فعال روسیه در اواخر 
ژانویه و در جریان دور نخست مذاکرات صلح 
آستانه، جهت جمع کردن همه طرف ها در کنار هم 
در جبهه دیپلماتیک، پیش نویس قانون اساسی 
نوشته شده توسط روس ها را به دنبال داشت و این 
سندی است که به مرور زمان »راه حل سیاسی« را 

برای جنگ سوریه مشخص می کند.
  راه حل روس ها برای دستیابی به ثبات و   راه حل روس ها برای دستیابی به ثبات و 

صلح در سوریه چیست؟
پیشنهاد روسیه به سوریه این است که به کردها 
اجازه دهد تا سطح نامعین و مبهمی از »عدم 
تمرکز« را دارا باشند که در واقع می توان گفت 
که وجه مصالحه ای میان پافشاری دمشق برای 
حفظ دولتی کامال یکپارچه و اعالمیه غیرقانونی 
2016کردها مبنی بر »فدرالیزه کردن« از مارس 2016کردها مبنی بر »فدرالیزه کردن« از مارس 2016

محسوب می شود. هرچند این موضوع می تواند در 
مجموع به عنوان نوعی از »امتیازدهی« به کردها 

محسوب شود.
 در مورد شورشیان اسالمگرا )تکفیری ها(، روسیه 
کمی پیش تر میزبان چندین هیئت نمایندگی 
از طرف های مختلف چه در مسکو و چه در 
پایگاه هوایی حمیم بوده است. این تالش های 
اختصاصی به عنوان یک واسطه گری بی طرفانه 
میان آن ها و دمشق، بیشتر به نظر می رسد که 

نوعی »امتیازدهی« به این نیروهای درگیر است.
در نهایت، در بازی به نفع دمشق، روسیه پیشنهاد 
کرده است که بشار اسد می تواند در یک »دولت 

انتقالی« رئیس جمهور باشد، اگرچه هنوز در مراحل 
دیپلماتیک خیلی زود است که بگوییم که آیا این 
واقعًا اتفاق می افتد، چه رسد به این که در خصوص 
قدرتی که این مقامات و رئیس جمهور را تحت 

چنین توافقی نگه دارد، به بحث بپردازیم.
نقش جمهوری اسالمی ایران و ترکیه   نقش جمهوری اسالمی ایران و ترکیه نقش جمهوری اسالمی ایران و ترکیه نقش جمهوری اسالمی ایران و ترکیه 
به عنوان دو بازیگر مهم منطقه ای در این به عنوان دو بازیگر مهم منطقه ای در این 
راهکارها چیست؟ کشورهای عربی منطقه راهکارها چیست؟ کشورهای عربی منطقه 

در کجای این معادالت قرار می گیرند؟
در جبهه بین المللی و در راستای پیشبرد »راه حل 
سیاسی« بعد از آن، روسیه از نشست سه جانبه 
بزرگ، ایران و ترکیه را کنار هم گردآورده است که 
اساسًا پس از نشست دسامبر در مسکو رسمیت 
یافت. روسیه همچنین در تالش برای گسترش در 
ایجاد روابط مستحکمی با قطر و عربستان سعودی، 
دو بازیگر کنونی رقابت کننده خلیج فارس بوده 
که در واقع می توان آن ها را از سرمایه گذاران 

و تأمین کنندگان اصلی تروریست های سوریه 
عنوان کرد.

اگرچه خوش بینانه اما روسیه معتقد است که شبکه 
دیپلماتیک پیچیده ای که در اطرافش شکل گرفته 
و همچنین حضور نظامی ضد تروریستی اش در 
سوریه این امکان را فراهم می کند که در نهایت 
حضور همه بازیگران داخلی و خارجی در دستیابی 
به پیمان مذاکره )مصالحه(در حل جنگ سوریه 
تسهیل شود. پس  از آن است که روسیه به موقعیت 
پیش بینی شده قرن بیست ویکم خود به عنوان 
نیروی متعادل کننده بسیار تأثیرگذار در اوراسیا 

دست می یابد.

سخن نخست

«آتش به اختیاری جوانان» 
نسخه ای برای ایران تا 

فلسطین

از منظر اندیشه سیاسی تشیع، والیت 
فقیه محدود به خاک  یک کشور و مرز 
جغرافیایی قراردادی آن نیست و ولی 
فقیه می تواند در شرق عالم باشد و برای پیروانش در غرب 

حکمی صادر کند که بر آنها الزم االجراست.
حضرت آیت الله خامنه ای، در جایگاه ولی امر مسلمین 
جهان هم محبوبیت، اعتبار و پذیرش باالیی در میان 
شیعیان و حتی پیروان سایر مذاهب اسالمی دارند، 
تا آنجا که بسیاری از مردم بی آالیش و پاک در بالد 
مختلف با ایشان آشنایی داشته و آزادگی، صالبت، تدین 
و دوراندیشی شان را ستوده و در حد توان خود را ملزم به 
توجه به نظرات و دیدگاه های ایشان می دانند. اگر چنین 
جایگاهی را برای رهبر حکومت اسالمی بپذیریم پس 
باید قبول کنیم که دیدگاه ها و خواسته های ایشان هم 
نه فقط محدود به حریم جمهوری اسالمی ایران و مردم 
آن که رویکردهای بین المللی هستند. چند سال قبل در 
یادداشتی با عنوان » جذب حداکثری نسخه ای برای ایران 
تا فلسطین« به این موضوع پرداختم که وقتی رهبر معظم 
انقالب از لزوم جذب حداکثری و دفع حداقلی می گویند، 
این خواسته، نسخه فرامرزی است و انقالبیون ایران در 
تعامل با انقالبیون سایر کشورهای اسالمی و گروه های 
مقاومت اسالمی بر همین مبنای جذب حداکثری 
باید پیش بروند. در همین چارچوب به نظر می رسد 
موضوع »آتش به اختیار بودن جوانان« در عرصه هایی 
که دستگاه های رسمی دچار اختالل شده اند، قابل 
تعمیم به فضای روابط بین المللی و خارجی کشورمان هم 
می شود. از همین باب در ایامی که جوانان فلسطینی در 
مسجداالقصی طرحی نو در انداختند و با حمله مسلحانه 
به چند نظامی صهیونیست، برگی دیگر از تاریخ پرافتخار 
مبارزه ضداشغالگری را رقم زدند، گروهی از جوانان ایرانی  
که از رخوت و سکوت نسبتا فراگیر دولت و نهادهای ایرانی 
به تنگ آمده بودند خود پا به میدان گذاشتند و با طراحی 
عملیاتی »تمیز« و »دقیق« داد اشغالگران و رسانه های 

پرشمارشان را در آرودند.
این جوانان که در قالب یک گروه مردم نهاد غیردولتی 
با عنوان »مرکز عدالت برای صلح«فعالیت می کنند آن 
هنگام که از رسانه ها خبر تحصن جمعیتی نزدیک به 
50 هزار نفر در مقابل درهای مسجداالقصی را شنیدند 
برای اینکه فریاد دائمی حمایت ملت ایران از فلسطین را 
به گوش فلسطینیان برسانند، چاره کار را در تامین آب و 
غذای متحصنین دانستند و علی رغم مشکالت متعددی 
که در مسیر تحقق این خواسته وجود داشت، در نهایت 
موفق شدند در روز جمعه ششم مردادماه و در نخستین 
روز رفع حصار از مسجداالقصی، بسته های غذایی که 
هزینه تهیه آن را تقبل کرده بودند را در باب االسباط، 
محل اصلی حضور متحصنین فلسطینی، میان نمازگزاران 
توزیع کنند. بسته هایی که البته رنگ و بویی هم از ایران 
داشت؛ تصویری از دستان رهبر انقالب که در کنار آن به 
عربی نوشته شده بود »تقدیر الهی آن است که فلسطین 

آزاد خواهد شد«. 
2این اقدام در میان رسانه ها و فعالین فضای مجازی در 2این اقدام در میان رسانه ها و فعالین فضای مجازی در 2

جبهه صهیونیست ها و حامیان قدس شریف بسیار بازتاب 
داشت و نشان داد که کار فرهنگی آتش به اختیاِر تمیز 
حتی در قلب سرزمین های اشغالی هم می تواند پرچم 

سربلندی اسالم انقالبی را برافرازد.سربلندی اسالم انقالبی را برافرازد.سربلندی اسالم انقالبی را برافرازد.سربلندی اسالم انقالبی را برافرازد.

محمد مهدی رحیمی

«فدرالیزه کردن» سوریه  «امتیازدهی» 
به کردها  است

   امیرمحمد اسماعیلی

اگرچه خوش بینانه اما روسیه معتقد است که شبکه 
دیپلماتیک پیچیده ای که در اطرافش شکل گرفته و همچنین 
حضور نظامی ضد تروریستی اش در سوریه این امکان را فراهم 
می کند که در نهایت حضور همه بازیگران داخلی و خارجی در 
دستیابی به پیمان مذاکره (مصالحه) در حل جنگ سوریه تسهیل شود

»اندرو کوربیکو« تحلیلگر ارشد روس  در گفت وگو تفصیلی با بیت المقدس:
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مرزهای  در  »عرسال«  استراتژیک  ارتفاعات 
مشترک سوریه و لبنان در هفته های اخیر به صحنه 
حماسه سازی رزمندگان مقاومت حزب الله لبنان و 
نیروهای سوری تبدیل شده است. عرسال در استان 
»بعلبک« لبنان واقع شده که با سوریه نیز مرزی 
مشترک دارد. طبق آخرین آمار، جمعیت ساکن 
عرسال 35 هزار نفر برآورد شده که بیشتر آن ها اهل 
تسنن هستند. پس از بحران سوریه که نزدیک به هفت 
سال از آن می گذرد شمار زیادی از آوارگان سوری به 
عرسال کوچ کردند. نیروهای حزب الله با همراهی 
نظامیان ارتش سوریه از 21 جوالی )30 تیرماه( 
عملیات گسترده ای به منظور پاکسازی کامل منطقه 
»عرسال« کلید زدند. این عملیات پس از آن آغاز شد 
که مذاکرات میان دو طرف برای پایان اشغالگری 
»جبهه النصره« در عرسال، با سلسله کارشکنی ها 

و سنگ اندازی های تکفیری ها به شکست انجامید. 
نیروهای مقاومت در همان روزهای اولیه عملیات 
قهرمانانه خود در عرسال ضربات مهلکی بر پیکره 
جبهه النصره وارد آوردند؛ به گونه ای که تنها در سه 
روز اول عملیات، بیش از یکصد تن از تکفیری ها 
به هالکت رسیدند و برخی هم به اسارت گرفته 
شدند. حجم وسیع عملیات نیروهای مقاومت در 
عرسال، تروریست های جبهه النصره را بر آن داشت 
تا از مناطق تحت سیطره خود به سمت مناطق تحت 
اشغال داعش در سوریه فرار کنند. در جریان این 
عملیات، دستاوردهای چشمگیری توسط مقاومت 
خلق شد که از جمله آن ها می توان به سیطره کامل بر 
مناطق استراتژیک »حقاب الخیل«، »وادی العوینی«، 
»وادی الدب«، »الریحان« و ارتفاعات »فلیطه« اشاره 
کرد. افزون بر این، رزمندگان مقاومت بر مهمترین 
پایگاه گروه تروریستیـ  تکفیری جبهه النصره یعنی 

»وادی الخیل« سیطره یافتند.
در همین حال، اتاق عملیات مقاومت با صدور 
بیانیه ای به تشریح دستاوردهای محقق شده در نبرد 
با تروریست ها پرداخت. در این بیانیه آمده است: 
»نبرد عرسال ادامه نبرد القصیر در 2013، قلمون در 
201۴ و السلسله الشرقیه در 2015 بود. جبهه النصره 
را در ارتفاعات فلیطه به صورت کامل شکست دادیم و 
آن ها را در مساحتی حدود 5 کیلومتر مربع در شرق 
عرسال یعنی معادل 5 درصد از مساحت کل عملیات 

محاصره کردیم«. در ادامه این بیانیه تصریح شده 
است: »النصره بر حدود 100 کیلومتر مربع از ارتفاعات 
فلیطه در قلمون و ارتفاعات عرسال در لبنان مسلط 
شده بود. در یک منطقه جغرافیایی بسیار سخت 
درگیر بودیم اما با این وجود در تمام درگیری ها این 
دشمن بود که شکست خورد و خطوط دفاعی اش 
درهم شکست. تمامی اتاق های هجومی-عملیاتی 

دشمن را از بین بردیم«.
در حالیکه تنها یک هفته از آغاز عملیات گسترده 
نیروهای مقاومت در عرسال می گذشت، رسانه های 
نزدیک به مقاومت از توافق دو طرف برای برقراری 
آتش بس در این منطقه خبر دادند. این توافق از روز 
پنجشنبه )5 مردادماه( به صورت رسمی وارد فاز 
اجرایی شد. طبق توافق صورت گرفته میان دو طرف، 
قرار شد گذرگاهی امن برای عقب نشینی مابقی 
عناصر مسلح جبهه النصره به همراه خانواده هایشان از 
تپه های عرسال ایجاد شود و در ازای این عقب نشینی، 

جبهه النصره آن دسته از نیروهای حزب الله را که اسیر 
کرده بود، آزاد کند. دو طرف همچنین توافق کردند 
که تعهدات خود را در چند مرحله و به صورت جداگانه 

اجرایی سازند.
پذیرش طرح آتش بس در ارتفاعات عرسال توسط 
تکفیری های جبهه النصره خود به تنهایی حاکی از 
شکست سنگین آن ها در این بلندی های استراتژیک 
است، چراکه در غیر این صورت، آن ها پیش از 
آغاز اقدامات نظامی نیروهای مقاومت و در جریان 
مذاکرات ماقبل از عملیات، به یک توافق دو طرفه 

جهت پایان اشغالگری خود در عرسال َتن می دادند. 
در واقع، تکفیری ها راهی جز پذیرش توافق آتش بس 
نداشتند، زیرا در میان دو راهی »مرگ« و »تسلیم« 

قرار گرفته بودند.
موفقیت نیروهای مقاومت در بلندی های عرسال 
می شود.  محسوب  اهمیت  حائز  چند جهت  از 
ارتفاعات عرسال به دلیل هم مرز بودن با سوریه به 
گذرگاهی برای قاچاق سالح توسط تروریست های 
جبهه النصره به سوریه تبدیل شده بود. موقعیت 
جغرافیایی این منطقه به گونه ای است که اعضای 
جبهه النصره به راحتی تسلیحات مورد نیاز خود را از 
آنجا به سوریه منتقل می کردند. یکی از عوامل مهم 
بقای جبهه النصره در برخی نقاط سوریه نیز رسیدن 
سالح به آن ها از طریق عرسال بود. بدین ترتیب، 
نیروهای مقاومت با طرد تکفیری ها از عرسال راه های 
امدادرسانی به اعضای جبهه النصره در سوریه را تا 
حدود زیادی مسدود کردند. از سوی دیگر، تاکنون 

شمار زیادی از تکفیری های مستقر در سوریه پس از 
فرار از این کشور مستقیما خود را به عرسال رسانده 
بودند. از آنجایی که جمعیت آوارگان سوری با تعداد 
ساکنان عرسال تقریبا برابری می کند، تکفیری های 
فراری همواره این منطقه را برای مخفی شدن در 
میان مردم عادی و دور ماندن از چشم نیروهای 
مقاومت مناسب می دیدند. با آزادسازی عرسال، 
اکنون تروریست هایی که قصد فرار از سوریه را دارند 

باید به فکر جای دیگری برای خود باشند که 
البته مانند عرسال برای آن ها امن باشد و این در 

واقع، بحرانی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
عملیات موفقیت آمیز حزب الله لبنان در عرسال حتی 
تعریف و تمجید رسانه های وابسته به آمریکا و غرب را 
نیز به دنبال داشت. به عنوان مثال، روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« با اشاره به توانمندی های نظامی 
و تاکتیکی حزب الله نوشت: »امروز حزب الله قدرت 
بزرگی است که توان تغییر سرنوشت منطقه را دارد و 
می توان ادعا کرد که تاثیر آن مشابه همان تأثیری است 
که روسیه  وآمریکا در ِسیر تحوالت میدانی منطقه 
دارند«. این روزنامه آمریکایی همچنین تأکید کرد که 
مسئوالن نظامی و سیاسی آمریکایی و دستگاه های 
اطالعاتی آن ها از توان رزمندگان حزب الله و تاکتیک 
به کار گرفته شده توسط آن ها در نبرد عرسال 
شگفت زده شده اند«. هر چند این درحالی است که 
آمریکایی ها در قبال شکست سنگین تروریست های 
دست پرورده خود در عرسال توسط محور مقاومت 
ساکت ننشستند و به عقده گشایی علیه حزب الله 
مبادرت ورزیدند. در همین ارتباط، منابع رسانه ای 
اعالم کردند که کنگره آمریکا روند تهیه پیش نویس 
سه طرح را با هدف وضع تحریمهای سخت گیرانه علیه 
حزب الله به پایان رسانده است. بزرگترین پیش نویس 
در میان این سه الیحه، »سند ممنوعیت تأمین مالی 
بین المللی« حزب الله است که با حمایت و سرپرستی 
»اِد رویس« عضو کنگره و رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده است. پیش نویس 
نهایی این الیحه خواستار وضع تحریمها علیه هر فرد 
خارجی می شود که به »یاری رسانی، پشتیبانی، یا ارائه 
حمایت قابل توجه مالی، مادی یا فنی« به نهادهای 
وابسته به حزب الله لبنان همچون »بیت المال«، 
»جهاد البناء« و »انجمن حمایت از مقاومت اسالمی« 

اقدام کنند.
بدون شک پیروزی چشمگیر مقاومت در عرسال به 
صورت مستقیم بر آینده تحوالت سیاسی سوریه نیز 

تأثیر خواهد گذاشت. اکنون دیگر تکفیری ها و حامیان 
منطقه ای و بین المللی آن ها به خوبی دریافته اند که 
در عرصه تحوالت میدانیـ  در سوریه و لبنانـ  این 
مقاومت است که دست برتر را دارد. پاکسازی ارتفاعات 
استراتژیک عرسال، به عنوان یک سند افتخار جدید 
پس از شکست اشغالگران در سال 2000 و مغلوب 
کردن متجاوزان در سال 2006، بر سینه نیروهای 

مقاومت حزب الله ثبت و ماندگار شد.

   اسد: سوریه با دشمنی مواجه است که تاریخ نظیر آن را به خود ندیده است
بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی پیامی به مناسبت فرارسیدن هفتاد و دومین سالروز تأسیس ارتش عربی سوریه، گفت: سوریه با دشمنی تروریستی 

تکفیری مواجه است که تاریخ همانند آن را در  ناجوانمردی، کینه و تنفر به خود ندیده است و در پس این دشمن طرف های منطقه ای و بین المللی قرار دارند 
که از سال ها قبل برای سلطه بر کل منطقه تالش می کنند.

اسد افزود: ما توانستیم به مدد قهرمانی های ارتش و همبستگی مردم سازش ناپذیر و خون های پاک شهدایمان که خاک سوریه را از لوث متجاوزان پاک کرد، مقاومت 
[ اسالم انقالبی ]کنیم و پیروزی های زیادی به دست آوردیم که این پیروزی ها همچنان ادامه دارد. 

عملیات موفق حزب الله و پایان رؤیای حکمرانی تکفیری ها در »عرسال«
    رامین حسین آبادیان

از آنجایی که جمعیت 
آوارگان سوری با تعداد 
ساکنان عرسال تقریبا برابری 
می کند، تکفیری های فراری 
همواره این منطقه را برای مخفی 
شدن در میان مردم عادی و 
دور ماندن از چشم نیروهای 

مقاومت مناسب می دیدند

نوار پیروزی های محور مقاومت به مرزهای شرقی لبنان رسید
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

   خاموشی نوای صوت قاری برجسته مصری
شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی قاری و داور برجسته قرآن چهارم مردادماه در سن ٧0 سالگی دار فانی را وداع گفت.

طنطاوی از کودکی و دوران تحصیل در مدرسه به قرائت قرآن روی آورد؛ ولی به صورت حرفه اى از زمانی که وارد دانشگاه االزهر شد، این کار را ادامه داد. این 
قاری مصری به کشورهای زیادی سفر کرد؛ اما سفر به ایران را به دلیل استقبال گرم شهروندان ایرانی غیر قابل وصف می دانست.

طنطاوی عالوه بر تالوت قرآن با صوت خوش، حافظ قرآن بود و این دو صفت نیک سبب شهرت او شد، به همین دلیل طرفداران زیادی پیدا کرد که دوستدار صوت 
زیبا و دلنشین استاد بودند.

[ قبله اول ]

ترامپ«  »دونالد  آمدن  کار  روی  از  ترامپ« پس  »دونالد  آمدن  کار  روی  از  پس 
رئیس جمهوری آمریکا در این کشور، به دلیل رئیس جمهوری آمریکا در این کشور، به دلیل 
نزدیکی وی به مسئوالن تل آویو، فشارهای نزدیکی وی به مسئوالن تل آویو، فشارهای 
صهیونیست ها علیه گروه های مقاومت فلسطین صهیونیست ها علیه گروه های مقاومت فلسطین 
ازجمله جنبش حماس تشدید شد. همزمان با ازجمله جنبش حماس تشدید شد. همزمان با 
تشدید اقدامات خصمانه تل آویو با گروه های تشدید اقدامات خصمانه تل آویو با گروه های 
مقاومت فلسطینی، تشکیالت خودگردان نیز که مقاومت فلسطینی، تشکیالت خودگردان نیز که 
فرصت را برای سازش و تحقق راهکار موسوم به فرصت را برای سازش و تحقق راهکار موسوم به 
»دو دولت« فراهم دید، در اقدامی همسو با تل آویو »دو دولت« فراهم دید، در اقدامی همسو با تل آویو 
فشارهای خود بر جریان های مقاومت از جمله فشارهای خود بر جریان های مقاومت از جمله 
حماس را بیش از پیش افزایش داد. در همین فضا حماس را بیش از پیش افزایش داد. در همین فضا 
جنبش حماس هم سند سیاسی جدیدی منتشر جنبش حماس هم سند سیاسی جدیدی منتشر 
کرد که با ابهامات و سواالت بسیاری روبرو است. کرد که با ابهامات و سواالت بسیاری روبرو است. 
درهمین ارتباط گفت وگویی با دکتر »محمود درهمین ارتباط گفت وگویی با دکتر »محمود 
الزهار« عضو ارشد حماس انجام داده ایم که به آن الزهار« عضو ارشد حماس انجام داده ایم که به آن 

می پردازیم:
رئیس  عباس،  محمود  قبل  چندی  رئیس   عباس،  محمود  قبل  چندی   
تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد 
که این تشکیالت قصد دارد، حماس را تحریم که این تشکیالت قصد دارد، حماس را تحریم 
کند. وی مدعی است که حماس به دنبال کند. وی مدعی است که حماس به دنبال 
تفرقه افکنی در فلسطین است. تحلیل شما تفرقه افکنی در فلسطین است. تحلیل شما 

در این باره چیست؟
شکی نیست که محمود عباس از همان روزهای اولیه ای 
که عهده دار ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین شد 
و تا به امروز، در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی 
گام برداشته است. محمود عباس خود را نماینده مردم 
می داند و به اسم آن ها حقوق و مواجب دریافت می کند 
اما به دنبال ضربه زدن به گروه های مقاومت مستقر در 
نوار غزه است. در هر صورت، واضح است که تالش های 
وی علیه گروه های فلسطینی در نوار غزه تاکنون با 

شکست مواجه شده و به نتیجه نرسیده است. 
  سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل   سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل 
متحد با صدور قطعنامه ای ضمن رد هرگونه متحد با صدور قطعنامه ای ضمن رد هرگونه 
ارتباط میان شهر قدس و رژیم صهیونیستی، ارتباط میان شهر قدس و رژیم صهیونیستی، 
تأکید کرد که این شهر یک شهر اشغالی است. تأکید کرد که این شهر یک شهر اشغالی است. 
این اقدام یونسکو چه پیامی می تواند برای این اقدام یونسکو چه پیامی می تواند برای 

صهیونیست ها داشته باشد؟
اقدامی که یونسکو انجام داد و قطعنامه ای که صادر 
کرد، گام بسیار بزرگی محسوب می شود. واضح است 
که هیچ ارتباطی میان مقدسات فلسطینیان و اسرائیل 
وجود ندارد. یونسکو یک سازمان تخصصی است 
و زمانی که قطعنامه ای صادر می کند، محتوای آن 
براساس حقایق و واقعیت ها تنظیم می شود. اشغالگران 
صهیونیست گمان می کنند که می توانند حقایق را بر 

دیگران بپوشانند.
درحال حاضر شاهد آن هستیم که اسرائیلی ها کنترل 
خود را از دست داده  و به تهدید سازمان یونسکو متوسل 
شده اند. با اعالم علنی عدم ارتباط میان قدس اشغالی و 
مقدسات فلسطین با اسرائیل توسط سازمان یونسکو، 
جزء بسیار مهمی از برنامه ها و توطئه های تل آویو خنثی 
شد. با قطعنامه  یونسکو ثابت شد آنچه که حماس و 
دیگر گروه های مقاومت فلسطینی و همچنین امت 
اسالمی سال ها پیش درباره مقدسات فلسطین بیان 

کردند، واقعیت داشته است.
  از زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور   از زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
مسئوالن  بارها  شد،  انتخاب  مسئوالن آمریکا  بارها  شد،  انتخاب  آمریکا 

سفارت  انتقال  خواستار  سفارت صهیونیست  انتقال  خواستار  صهیونیست 
واشنگتن از تل آویو به قدس اشغالی شدند. آیا واشنگتن از تل آویو به قدس اشغالی شدند. آیا 

تحقق این خواسته امکان پذیر است؟تحقق این خواسته امکان پذیر است؟
فلسطین یک سرزمین اشغال شده است. فرق زیادی 

میان یک سرزمین عادی با یک سرزمین اشغال شده 
وجود دارد. شما به خوبی می بینید که هم در قدس 
اشغالی و هم در شهری همچون الخلیل، مقدسات 
اسالمی وجود دارد. عالوه بر مقدسات اسالمی، در 
این شهرها مقدساتی نیز وجود دارد که متعلق به 

مسیحیان است. 
  سوالی که اینجا وجود دارد این است که   سوالی که اینجا وجود دارد این است که 
آیا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس آیا انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 
اشغالی، باعث تغییر ماهیت این شهر می شود؟

 قطعا پاسخ به این سؤال، منفی است. گروه های مقاومت 
اسالمی فلسطین همواره تمام تالش خود را برای 
بازپس گیری وجب به وجب خاک فلسطین از چنگ 
صهیونیست ها به کار بسته اند. خواسته صهیونیست ها 
مبنی بر انتقال سفارت آمریکا حتی اگر عملی هم شود، 
ما لحظه ای از تالش برای پایان دادن به اشغالگری 
دشمن اسرائیلی بازنخواهیم نشست. اینجا فلسطین 
است. اینجا متعلق به فلسطینیان است و آنها از خاک و 

سرزمین خود نخواهند گذشت. 

ما برای آزادسازی سرزمین خود از اشغال اسرائیل حتی 
منتظر صدور قطعنامه های سازمان های بین المللی 
همچون یونسکو هم نمی مانیم. این سازمان ها چه 
در دفاع از حقوق فلسطینیان قطعنامه بدهند و چه 

ندهند، ما به دنبال آزادسازی سرزمین اشغال شده 
خود هستیم.

  پس از آنکه جنبش حماس سند سیاسی   پس از آنکه جنبش حماس سند سیاسی 
جدیدی منتشر کرد، برخی گمانه زنی ها مبنی جدیدی منتشر کرد، برخی گمانه زنی ها مبنی 
براینکه این جنبش از گزینه مقاومت عدول براینکه این جنبش از گزینه مقاومت عدول 
کرده است، به وجود آمد. دیدگاه شما دراین کرده است، به وجود آمد. دیدگاه شما دراین 

خصوص چیست؟
چنین تفسیری از سند سیاسی جدید جنبش مقاومت 
مردمی حماس، غیردقیق است. محتوای سند سیاسی 
جدیدی که چندی پیش توسط حماس صادر شد، 
کامال واضح است. در سند سیاسی به وضوح آمده است 
که ما موافق برپایی دولت مستقل فلسطین در مرزهای 
1٩6٧سال 1٩6٧سال 1٩6٧ هستیم اما تحت هیچ شرایطی از حق 
طبیعی خود در مقابله با اشغالگری کوتاه نخواهیم آمد. 
  با این حال، آنچه که موجب شده برخی   با این حال، آنچه که موجب شده برخی 
گمان کنند حماس به دنبال سازش با تل آویو گمان کنند حماس به دنبال سازش با تل آویو 
بوده این است که تنها به موافقت آن با برپایی بوده این است که تنها به موافقت آن با برپایی 
6٧دولت مستقل در مرزهای 6٧دولت مستقل در مرزهای 6٧ توجه می کنند  توجه می کنند 

و با خود می گویند که با این اوصاف، دیگر چه و با خود می گویند که با این اوصاف، دیگر چه 
فرقی میان فتح و حماس وجود دارد؟

 در سند صادره از سوی حماس، تنها برخی سازوکارها 
اصالح شده و موضع مهم و متفاوت از گذشته ای مطرح 
نشده است. ما صراحتا اعالم کردیم که در عین موافقت 
6٧با برپایی دولت مستقل در مرزهای 6٧با برپایی دولت مستقل در مرزهای 6٧، رژیم اسرائیل را 
به رسمیت نمی شناسیم و از مبارزه با آن عقب نخواهیم 
نشست. بنابراین، تالش برخی برای القای عدول 
حماس از گزینه مقاومت، تالش نادرستی است. این 
اظهارنظر که حماس دیگر به مقاومت پایبند نیست، 

تهمت است. 
  جمهوری اسالمی ایران همیشه تالش   جمهوری اسالمی ایران همیشه تالش 
کرده است تا گروه های مقاومت در منطقه کرده است تا گروه های مقاومت در منطقه 
و به ویژه فلسطین را حمایت کند. شما این و به ویژه فلسطین را حمایت کند. شما این 
حمایت ها و روابط حماس با تهران را چگونه حمایت ها و روابط حماس با تهران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از مقاومت 
در فلسطین ستودنی است. ما امروز باید به گونه ای 
رفتار کنیم که روابط میان دو طرف بسیار فراتر از 
سطح کنونی برود. این روابط نباید تنها در سطح 
حمایت های مالی و تسلیحاتی باشد، بلکه باید از این 
روابط برای تحقق اهداف امت اسالمی بهره برداری 
کنیم. تقویت روابط میان جمهوری اسالمی ایران و 
گروه های مقاومت فلسطین از جمله جنبش حماس 
می تواند تا حدود بسیاری منافع امت اسالمی را نیز 
تأمین کند. ما امیدواریم که روابط میان دو طرف در 

آینده بسیار قوی تر از امروز باشد. 
تأکید من برای بهره برداری از روابط میان ایران و 
حماس در راستای تأمین منافع امت اسالمی از آن 
جهت است که ما متأسفانه شاهد درگیری ها و منازعات 
بسیاری در منطقه هستیم؛ منازعاتی که تنها آمریکا و 

غرب از آن سود می برند.

    رامین حسین آبادیان 

ایران و حماس باید برای تحقق اهداف امت اسالمی همکاری کنند

ما برای آزادسازی سرزمین خود از اشغال اسرائیل حتی 
منتظر صدور قطعنامه های سازمان های بین المللی همچون 
یونسکو هم نمی مانیم. این سازمان ها چه در دفاع از حقوق 
فلسطینیان قطعنامه بدهند و چه ندهند، ما به دنبال آزادسازی 

سرزمین اشغال شده خود هستیم 

»دکتر محمود الزهار« عضو ارشد حماس در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:



5     شماره 28   دوشنبه 16مرداد1396  14ذی القعده 1438   7 آگوست2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

   مانورنظامی قطر، ترکیه و آمریکا در خلیج فارس
خالد بن محمدالعطیه وزیر دفاع قطر اعالم کرد کشورش قصد دارد در آب های خلیج فارس، با نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا مانور مشترک برگزار کند.  

محمدالعطیه، افزود: باوجود محاصره قطر توسط ائتالف عربی، این مانور نظامی برگزار خواهد شد. وی از زمان دقیق این تمرین نظامی سخنی به میان نیاورد.

[ قلب زمین ]

با تکمیل روند آزاد سازى موصل و با نزدیك شدن 
به انتخابات پارلمانی و در آستانه پایان یافتن دولت 
حیدر عبادى عراق در شرایط سیاسی نوینی با 

چالش هاى فراوانی روبه روست 
سفر مقتدى صدر به ریاض پایتخت عربستان و جدا 
شدن عمار حکیم از تشکیالت ریشه دار مجلس 
اعالى اسالمی دو حادثه پرنگ روزهاى اخیر بودند 
که هرکدام نقش به سزایی در پیچیده تر شدن 

معادالت ایفا کردند. 
در نگاه اول، اغلب واکاوى هاى سیاسی داخلی 
به نقطه مشترکی غیر واقعی میان این دو اتفاق 
پرداختند و بیان داشتند که هر دو ماجرا دلیل بر دور 
شدن گروه ها و جریانات سیاسی شیعی از جمهورى 

اسالمی ایران بود . 
اما سوال حائز اهمیت این است که آیا مقتدى صدر در 
صورت تصمیم براى دور شدن از جمهورى اسالمی، 
از محیط شیعی که در نجف بسیار پر رنگ است نیز 
با سفر به ریاض خارج خواهد شد و تاریخ خاندان 
خویش را به نگاهی و توجیهی ناسیونالیستی عربی به 

زباله دان تاریخ خواهد سپرد ؟
آیا مقتدى صدر هیچ روش دیگرى جز روش سفر به 
ریاض و دیدار با بن سلمان را نمی تواند جهت نزدیك 

شدن به عربستان پیش روى خود بگذارد؟
کدام تضمین مقتدى صدر را می تواند وادار سازد که 
پل هاى پشت سر خویش را در روابط با جمهورى 
اسالمی از بین ببرد؟ بلکه روابط خویش را با دیگر 

جریانات شیعی تیره سازد؟
این پرسش ها هر پیگیرى را به سمت و سوى 

دیگرى سوق می دهد .
بدون شك سفر ریاض مقتدى صدر را می بایست در 

چهارچوب دیگرى بررسی کرد.

اساسا طبیعت روابط جریانات سیاسی عراق 
با عربستان را نباید بر اساس معادالت رایج در 

مناسبات تهران -ریاض بررسی کرد. 

خطوط قرمز حاکم بر سیاست هر کشور براساس 
شرایط و متغیرات زمانی و مکانی و سیاست روز آن 
کشور وضع می گردد و بر اساس بیانیه صادره از دفتر 
مقتدى صدر می شود حدس زد که عربستان با توجه 

به شرایط نا به سامان سیاست خارجی خویش پس 
از ناکامی در یمن و بحرین و پس از شکست در به 
زانو درآوردن قطر، رو به شرایط جدید عراق آورده و 

به دنبال ایجاد سهم در بازار بازسازى عراق است تا 
بتواند از این طریق بخشی از شکست هاى خویش 
را جبران نماید و بهترین راه رسیدن به این هدف 
ایجاد روابطی وسیع و گسترده با رهبران احزاب 

است که البته ریاض بی میل نیست در ایجاد این 
روابط به خصوص با رهبران شیعی در خصوص ایران 
شیطنت هایی هم داشته باشد اما آنچه که مسلم 
است این است که اهداف عربستان از تقویت روابط 
و باال بردن سطح آن با عراق اقتصادی است و نباید 

نگران عدول صدر از منش خویش بود. 
همین نگرانی به نحوى دیگر در خصوص آقاى 

حکیم مطرح بود. 
اما در نگاه کالن به نظر می رسد که ترکیب دولت 
آینده عراق از نام هایی نو در عرصه سیاسی متشکل 
خواهد بود و عدم روى آوردن به نوگرائی در حیات 
سیاسی احزاب عراقی به معناى پایان حیات آنها 

خواهد بود.
بدین ترتیب نگرانی مترتب بر خروج آقاى حکیم 
از تشکیالت مجلس اعال قضاوت زودهنگامی است 
که دیدارهاى اخیر سردار سلیمانی با عمار حکیم 
در بغداد پس از تشکیل جریان حکمت ملی باطل 

بودن آن را نشان می دهد. 
چرا که بسیارى از نظر سنجی هاى اخیر از موفقیت 
حکیم در به وجود آوردن شوکی بزرگ در فضاى 
سیاسی آن کشور خبر می دهند و چه بسا ممکن 

است که این شوك منجر به دستاورد بزرگ وى در 
انتخابات آینده شود. 

در این صورت میبایست از به وجود آمدن هم پیمان 
جدیدى به نام »جریان حکمت ملی« خشنود بود 

و نه بر عکس !
اساسا اتفاقات این چنینی را نباید در تجزیه و تحلیل 
حجم نفوذ ایران در عراق وارد کرد اگر کسی بناى 
بررسی نقش جمهوری اسالمی ایران در عراق را 
داشته باشد باید به دیدار اخیر »رئیس اهل سنت 
پارلمان عراق«، سلیم جبورى، با مسجدی سفیر 

ایران در عراق عمیقا فکر کند. 
دیدارى جهت درخواست از سفیر کشورى براى 
مشارکت در روند بازسازى مناطق آزاد شده از داعش !

آیا رسانه هاى عربستان در خصوص این دیدار، تیتر 
عدول جبورى از عربستان و روى آوردن به ایران را 

خواهند زد؟
بی شك پاسخ منفی است!

    سید زین العابدین حیدری 

یک جدایی، یک سفر   و چند سوال مھم

 اگر کســی بناى بررسی نقــش جمهوری اسالمی 
ایران در عراق را داشتــه باشد باید به دیدار اخیر 
»رئیس اهل سنت پارلمان عراق«، سلیم جبورى، با مسجدی 

سفیر ایران در عراق عمیقا فکر کند.

در نگاه کالن به نظر مي رسد که ترکیب دولت آینده 
عراق از نام هایی نو در عرصه سیاسی متشکل خواهد بود 
و عدم روى آوردن به نوگرائی در حیات سیاسی احزاب عراقی 

به معناى پایان حیات آنها خواهد بود

بیت المقدس آخرین تحوالت جریانات شیعی عراق را مورد بررسی قرار داده است
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  محرومیت سوری ها از رفتن به حج 5 ساله شد
وزارت اوقاف سوریه با صدور بیانیه ای در این باره آورده است: شرط استطاعت ادای حج به دلیل سیاسی شدن آن از سوی مقامات وهابی آل سعود محقق نشده 
است و این در حالی است که وزارت اوقاف بارها با سازمان همکاری اسالمی و وزارت حج عربستان در این خصوص از طریق وزارت امور خارجه سوریه نامه نگاری 

کرده است.
وزارت اوقاف سوریه، تصریح کرد: رفتاری که برخی دفاتر جهانگردی خارج سوریه با برخی افراد دارند در جهت تسهیل ادای فریضه حج نیست بلکه یک سوء استفاده 
سیاسی و مادی است که مقامات آل سعود با رکن بزرگی از ارکان اسالم انجام می دهند. اینان از طریق نهاد های دشمن سوریه تحت عنوان "کمیته عالی حج سوریه" 

وابسته به دشمنان ملی استفاده می کنند. این مسئله در تمام کنفرانس ها و رسانه ها تشریح شده است. 

مصطفی السباعی از رهبران مشهور و 
تاثیرگذار اخوان المسلمین است که در 
دهه ۴0 قرن بیستم اخوان سوریه را بنیان 
گذاشت و تا دهه 60 میالدی رهبری آن را 
برعهده داشت. با سرکوب و زندانی شدن 
بسیاری از اخوانی های مصر از جمله حسن 
الهضیبی در دوره عبدالناصر و فرار بسیاری از 
اخوانی ها به سوریه و سایر کشورها، السباعی 
مدتی عمال به رهبر غیررسمی اخوان تبدیل 
شد. این در حالی است که او خود را منادی 

»سوسیالیسم اسالمی« می نامید. 
السباعی که کتابی به نام »سوسیالیسم 
اسالمی« منتشر کرده، معتقد است اسالم 
بهترین مصداق سوسیالیسم است. او 
می گوید اهدافی که سوسیالیسم به دنبال آن 
است، همان اهدافی است که شریعت اسالم 
آن را پیگیری می کند. به اعتقاد او هدف 
اصلی اسالم تحقق عدالت اجتماعی است و 
سوسیالیسم سازوکاری است که می توان از 

طریق آن به عدالت اجتماعی دست یافت.
او البته میان تعاریف مختلف سوسیالیسم 
تمایز گذاشته و معتقد است وجه مشترک 
همه آن ها نظارت دولت بر بهره برداری از 
ثروت جامعه، استقرار مسئولیت متقابل 
اجتماعی و تضمین شرافت انسانی افراد 
و  »سوسیالیسم«  میان  تمایز  است. 
»کمونیسم« از مفروضات السباعی است. 
چراکه سوسیالیسم برخالف کمونیسم، 
مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد. 
جامعه سوسیالیستی مدنظر السباعی یک 
جامعه »بی طبقه« نیست بلکه جامعه ای 
است که در آن طبقه ای بر طبقه دیگر 

سلطه ندارد.
او می گوید: »من سوسیالیسم را 

یک پدیده زوال پذیر نمی شناسم، بلکه آن 
را کششی انسانی می دانم که از دورترین 
زمان ها در تعالیم انبیا و چاره جویی های 
مصلحان آشکار بوده است و ملت های 
جهان در عصر حاضر مخصوصا ملت های 
عقب مانده می کوشند با تحقق آن از مظالم 
اجتماعی و امتیازات بی رویه طبقاتی آزاد 
شوند. هدف سوسیالیسم در تمام اشکال 
آن جلوگیری از سلطه فرد در بهره برداری 
از سرمایه برای انباشت ثروت، رعایت منافع 

اکثریت، نظارت دولت بر فعالیت های 
اقتصادی فرد، ایجاد مسئولیت مشترک 
اجتماعی در میان افراد، از بین بردن آثار فقر 

و گرسنگی و هرگونه تبعیض است.«
سوالی که مطرح است اینکه چرا السباعی 
اصرار دارد نظریه عدالت خواهانه خود را در 
چارچوب »سوسیالیسم« توضیح دهد؟ 
اگراسالم یک دین کامل است که هرآنچه 
السباعی می خواهد در آن هست، پس چه 
نیازی به الصاق آن به مکاتب دیگر وجود 
دارد؟ این  سوالی است که هیچ گاه پاسخ 
قانع کننده ای از جانب وی دریافت نکرده است. 
البته باید به این نکته اشاره کرد که نظریه 
السباعی در دهه های میانی قرن بیستم 

در شرایطی مطرح شد که نه تنها در جهان 
اسالم و نه حتی در جهان سوم، که حتی 
در غرب نیز رویکردهای سوسیالیستی 
سیطره ای همه جانبه بر مجامع دانشگاهی 
و روشنفکری داشتند. لذا متفکران آن دوره 
حتی اگر اسمی از سوسیالیسم نمی آوردند، 
نمی توانستند از سیطره بی چون وچرای آن 
خالصی یابند. همان طور که امروزه بسیاری 
از متفکران مسلمان نمی توانند از سیطره 
رویکردهای لیبرالیستی حاکم بر دنیا رها 

شوند و سعی می کنند تفسیری از اسالم 
ارائه دهند که با فضای فکری لیبرالی جهان 

کم ترین تضاد را داشته باشد.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که گرایش 
السباعی به سوسیالیسم هیچ گاه باعث 
نشد که او از دایره اسالم گرایان خارج شود. 
حتی می توان گفت که هویت اسالم گرایانه 
او به هویت سوسیالیستی  خود می چربید. 
او به تعارض ماهوی اسالم با تجدد - که 
سوسیالیسم هم مصداقی از مصادیق آن بود 
- آگاه نبوده و جذب شعارهای ظاهرالصالح و 
عدالت خواهانه سوسیالیسم شد، بدون  اینکه  
به مبانی فلسفی آن توجه کافی داشته باشد. 
او ساده انگارانه گمان می کرد که می شود 

اسالم را با سوسیالیسم جمع کرد.
السباعی هم چون تمام مصلحان مسلمان 
آرزوی شکل گیری تمدنی اسالمی را در 
سر می پروراند. به همین خاطر به وحدت 
اسالمی نیز اهتمام بسیاری می ورزید و 
تالش برای ایجاد وحدت میان شیعه و 
سنی را واجب می دانست. او در این زمینه 
همکاری هایی هم با عالمه شرف الدین 
داشت. ولی نگارش کتابی توسط عالمه 
شرف الدین در ذم ابوهریره، این ذهنیت 

را در او ایجاد کرد که گویا شیعیان صادقانه 
دنبال تقریب نیستند، بلکه در پی شیعه 
کردن اهل سنت هستند! این مسئله باعث 
شد تا او در پیمودن مسیر وحدت شیعه و 

سنی انگیزه خود را از دست بدهد. 
مدل تعامل مصطفی السباعی

با حکومت سوریه
رویکرد السباعی نسبت به دولت سوریه 
مبتنی بر تسامح و مشارکت در سازوکار 
سیاسی آن بوده است. او به روش دعوت و 
اصالح معتقد بود و انقالب و جهاد در برابر 
حکومت را مفید نمی دانست. او در پارلمان 
سوریه وارد شد و سعی کرد از این طریق 
اهداف خود را پیش ببرد. السباعی همچنین 

به دنبال ایجاد یک حکومت اسالمی در 
سوریه نبود. 

پس از السباعی عصام العطار به رهبری 
اخوان سوریه رسید. او همچون السباعی 
به روش های نظامی برای مقابله با حکومت 
سوریه اعتقادی نداشت. اما بعضی دیگر 
از اعضای اخوان قائل به لزوم جهاد علیه 
حکومت بعثی سوریه بودند. این بود که 
اخوان سوریه منشعب شد. حاال دیگر اخوان 
سوریه به اخوان دمشق و اخوان شمال با 

مرکزیت حماة تقسیم شده بود. دمشقی ها 
مخالف جهاد نظامی و شمالی ها موافق آن 
بودند. امین یاغان از رهبران اخوان، از عصام 
العطار جدا شده و به تقابل نظامی با حافظ 
اسد پرداخت. او متاثر از اندیشه های جهادی 

سیدقطب بود. 
با وجود اینکه مصطفی السباعی به عنوان 
بنیانگذار اخوان المسلمین سوریه قائل به 
ایجاد حکومت اسالمی در سوریه نبود، با 
چیره شدن طیف قطبی بر اخوان سوریه، 
ایجاد حکومت اسالمی و سرنگونی حکومت 
خاندان اسد در اولویت قرار گرفت. امروز نیز 
اخوان سوریه به چیزی کمتر از سرنگونی 

بشار اسد راضی نیست. 

السباعی هم چون تمام مصلحان مسلمــان آرزوی 
شکل گیری تمدنی اسالمی را در سر می پروراند. به 
همین خاطر به وحدت اسالمی نیز اهتمام بسیاری می ورزید و 
تالش برای ایجاد وحدت میان شیعه و سنی را واجب می دانست.  او 

در این زمینه همکاری هایی هم با عالمه شرف الدین داشت

[ اندیشمندان ]

    حامد رضایی

ندای سوسیالیسم اسالمی در     دل اخوان المسلمین!
نگاهی به آرای »مصطفی السباعی«
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در شماره های قبل و در بخش های اول و دوم از این 
یادداشت به بررسی ریشه های سیاسی برنامه ریزی بلند 
مدت قدرت های فرامنطقه ای برای تجزیه منطقه غرب 
آسیا پرداختیم و به این سوال پاسخ دادیم  که »آیا این 
طرح های تجزیه خاورمیانه تنها یک بحث سیاسی است 
و یا ریشه در مباحثات تاریخی دارد؟« اکنون در بخش 
سوم  به بررسی »پیشگویی هایی که در مورد تجزیه عراق 
از سوی نویسندگان صهیونیست بیان شده«، می پردازیم:

کنفرانس دانشگاه پرینستون در واقع بنیان منحوس 
اندیشه ای را فراهم آورد که بر اساس آن برای تامین امنیت 
رژیم صهیونیستی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی 
جبهه امپریالیزم الزم بود تا کشورهای خاورمیانه تجزیه 

شده و امکان درگیری های مداوم در منطقه فراهم شود.
 نشریه کیونیم، که از آن به عنوان ارگان مطبوعاتی 
سازمان صهیونیزم جهانی یاد می شود در شماره 
چهاردهم خود در  فوریه 1٩٨2 خوانشی نو از این 
کنفرانس را ارائه داد. در این نشریه اودئد یینون دیپلمات 
سابق اسرائیلی در مقاله تحت عنوان »استراتژی دهه 
1٩٨0 اسرائیل« تاکید کرده بود که اسرائیل برای تامین 
امنیت پایدار خود مرزهایی را که پس از جنگ جهانی اول 
توسط اروپایی ها در جهان عرب و جهان اسالم ترسیم شده 
است باید به عنوان مرزهایی مقطعی و گذرا نگاه کند و در 

پی بازترسیم مرزهای موجود در منطقه باشد.
مقاله این دیپلمات صهیونیست در مقایسه با مباحث 
مطرح شده در دانشگاه پرینستون یک نوآوری دیگر نیز 
داشت و آن هم توجه به ایران و ترکیه و تاکید بر ممکن 
بودن تجزیه این کشور بود. او در مقاله خود پس از بررسی 
وضعیت قومی و مذهبی کشورهای عربی و ایران و ترکیه 
به این نتیجه می رسد که »عالوه بر کشورهای عربی این 
دو کشور نیز دارای گسل های قومی و مذهبی هستند و 
می توان به فکر تجزیه آن ها بود . باید دقت کرد که اقدام 
برای تجزیه این کشورها ریسک هایی را برای اسرائیل به 
همراه خواهد داشت اما مجموعه منافع آن بسیار قابل 

توجه است«. 

او در ادامه تاکید می کند که تجزیه عراق باید از اولویت 
باالتری نسبت به بقیه کشورها و حتی سوریه برای 
اسرائیل برخوردار داشته باشد چرا که عراق کشوری بزرگ 
و قدرتمند است و برای تامین امنیت اسرائیل عراق باید به 

سه کشور تجزیه شود. 
از منظر اودئد یینون برای تجزیه عراق بهترین مدل، مدلی 
است که در دوره عثمانی به کار رفته است و این کشور از 
طریق سه شهر بصره، بغداد و موصل اداره می شده است. 
هر یک از این شهرها به ترتیب از شمال به جنوب پایتخت 

یک کشور کردی، سنی و شیعی خواهد بود.
۴او در مورد سوریه نیز نظریه تشکیل ۴او در مورد سوریه نیز نظریه تشکیل ۴ دولت را می دهد ، در 
این نظریه سوریه به دو دولت سنی که به جهت سیاسی با 
یکدیگر رقیب و دشمن باشند و دو دولت شیعی-علوی و 

دروزی تقسیم می شود. او تاکید می کند که با تحقق این 
مسئله امنیت اسرائیل برای همیشه تامین خواهد شد.

رالف سکونمن، نویسنده کتاب تاریخ پنهان صهیونیزم 
با اشاره به این نظریه یینون می نویسد: »تجزیه دولت 
عراق چیزی شبیه معادله جبری و هندسی در ریاضیات 
نیست. اسرائیل دقیقا مشخص کرده است که پس از تجزیه 
دولت هایی که متولد می شوند  به چه تعداد و در کجا خواهند 

بود و مردم تحت حاکمیت آن ها چه کسانی خواهند بود«.
نظریه یینون بعدها از سوی انیستیتوی صهیونیستی 

»ابتکار آمریکایی قدس« مورد فرآوری قرار گرفت. در 
گزارشی راهبردی که این انیستیتو ارائه داد آمده است: 
»باید حس ملیت و هویت ملی در کشورهای خاورمیانه از 
میان برداشته شود. با این هدف نیز خاورمیانه باید وضعیت 
شبیه دوران عثمانی را به خود بگیرد. به این ترتیب هیچ 
توان ملی که بتواند در برابرمنافع غرب در خاورمیانه 
مقاومت کند وجود نخواهد داشت و چرخمان به راحتی 

در آن منطقه خواهد چرخید«.
این نظریه پردازی ها بسیار بیش از آنچه که احتمال داده 
می شد به محقق شدن نزدیک شد. جنگ خلیج فارس و 
بحران کویت حکم کاتالیزوری را داشت که فضا را به سمت 

تحقق این معادالت هدایت می کرد.
پس از جنگ خلیج فارس آنچه که در عالم واقع محقق 

شده است منحصر شدن وجود یک دولت به نام عراق 
تنها بر روی کاغذ است چرا که فضا به سمت خودمختاری 
بخش شمالی یک کشور در حال حرکت است و اراده ای 

بین المللی در پس این صحنه قرار دارد.
در حالی که جنگ خلیج فارس در حال تداوم است 
یک افسر عالی رتبه آمریکایی با یک خبرنگار ترک 
صحبت هایی را می کند که نشان از افقی بسیار بد برای 

آینده از سوی آمریکایی ها دارد.
گونری جیوااوغلو، خبرنگار شناخته شده ترک در 

یادداشتی که در سال 2010 در روزنامه ملیت ترکیه 
نوشته این خاطره خود را بازگو کرد. جیوااوغلو در سال 
1٩٩1 با هماهنگی سفیر ترکیه در عربستان با یک افسر 
عالی رتبه آمریکایی که توانایی مکالمه ترکی را به خوبی 
داشته است دیدار می کند. محل دیدارشان در هتلی در 
ریاض بوده که به عنوان مقر فرماندهان ارتش آمریکایی 
که در جنگ خلیج فارس مامور به خدمت هستند، مورد 

استفاده قرار می گرفت. 
خبرنگار ترک خاطره آن روز خود را وحشت آور توصیف 

می کند و ادامه می دهد: »فرمانده آمریکایی بر روی 
نقشه ای که بر دیوار نصب کرده بود به قسمتهای شمال 
عراق و جنوب ترکیه اشاره کرد  و گفت: جنگ تمام خواهد 
شد و آمریکا از عراق خارج خواهد شد. به هنگام خروج از 
عراق بخش قابل توجهی از سالح های خود را جا خواهد 
گذاشت که در میان این سالح ها راکت و سالح های 
سنگین هم خواهد بود. کردها این سالح ها را به دست 
خواهند گرفت و علیه ترکیه استفاده خواهند کرد. آن ها از 
ترکیه خاک خواهند خواست و اگر ترکیه این خاک را به 

آن ها داد که داد و اگر نداد باید جنگ کند. 
خبرنگار ترک ادامه می دهد: به آن افسر که بسیار سلیس 
ترکی حرف می زد گفتم پس ما عضو ناتو هستیم و بین 
کشورهایمان )بین ترکیه و آمریکا( روابط دوستانه ای 
برقرار است اما پاسخی از او نشنیدم. فکر می کردم که 
این حرف ها تنها فانتزی یک افسر است اما دقیقا همین 
حرف ها را در دیدار با یک افسر دیگر نیز از فرماندهان 

آمریکایی شنیدم«. 
در شماره آینده به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت...

  صهیونیست ها 3٠ جوان فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند
نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به مناطق مختلف قدس اشغالی  دست کم 30 جوان و نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند. امجد ابوعصب رئیس کمیته 

خانواده های اسرا و بازداشت شدگان قدس تاکید کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی به خانه های فلسطینیان در شهرک های طور، سلوان، عیسویه، واد الجوز و 
راس العامود حمله کرده و دست به بازداشت گسترده فلسطینیان زدند.

 جوانان  فلسطینی  اخیرا نسبت به چگونگی برگزاری نماز های جمعه مسجد االقصی که در میان تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد اعتراض های 
گسترده ای انجام دادند.

[ قلب زمین ]

پس از جنگ خلیج فارس آنچه که در عالم واقع محقق 
شده است منحصر شدن وجود یک دولت به نام عراق تنها 
بر روی کاغذ است چرا که فضا به سمت خودمختاری بخش 
شمالی یک کشور در حال حرکت است و اراده ای بین المللی در 

پس این صحنه قرار دارد

    مسعود صدر محمدی

یه عراق می نویسند وم تجز وقتی صھیونیست ها از لز
گزارش تحلیلی بیت المقدس درباره کلید خوردن تجزیه منطقه از  اقلیم کردستان عراق/ بخش سوم
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٨

ُامت واحده از شرق به پا خواهد خاست 

کار صعب است در این راه، بگویم یا نه؟
توامانند مِه و ماه، بگویم یا نه؟

شرق از مرمره تا سند به پا می خیزد
خلق از افریقیه تا هند به پا می خیزد

خون تاجیک دگر جوش جنون خواهد زد
ازبک از آمویه، پاپوش به خون خواهد زد

باشه در صخره  کشمیر فزون خواهد شد 
ببری از بیشه ی بنگال برون خواهد شد

ترکمن بر زبر باد سفر خواهد کرد
باز افغان به جهان عربده سر خواهد کرد
روم عثمانی از آیینه برون خواهد تاخت

ترک شروانی از ارمن به لیون خواهد تاخت
اور و اربیل مپندار که بی آیین است

کرد ساالر امین است، صالح الدین است
دوش نقشی به زمین آمد و نقشی برخاست
آذرخشی بدرخشید و درفشی برخاست

صبح امکان محال است در عالم امروز
حشر رایات جالل است در عالم امروز
گیتی از اشتلم شیعه دژم خواهد شد
جیش سّنی و ابا ضّیه به هم خواهد شد
زیدی و مالکی افسانه  ِدگر خواهد کرد
شافعی و حنفی ترک سمر خواهد کرد

هله رعد است، هال برق به پا خواهد خاست 
اُمت واحده از شرق به پا خواهد خاست

     علی معلم دامغانی

»بدرود بغداد« نخستین فیلم بلند سینمایی مهدی نادری 
کارگردان سینمای ایران است.

این فیلم که در سبک دراِم جنگی ساخته شده است، مضمونی 
جهانی دارد و اثری است با دغدغه های فرامرزی که تالش 
می کند اجرایی مدرن و مبتنی بر تصویری از یک قّصه 

کالسیک و آشنا ارائه دهد.
در خالصه داستاِن »بدرود بغداد« آمده است: دانِیل دالکا بعد 
از شکست در مسابقه بوکس یکی از شرط بندها را به قتل 
می رساند و برای فرار از دست مافیا هیچ جایی را امن تر از 

ارتش نمی یابد.
این فیلم، داستان دو سرباز آمریکایی (دنِیل دالکا با بازی 
مزدک میرعابدینی) و عراقی (صالح المزروق با بازی مصطفی 
زمانی) است که هر یک با پیشینه ای تعریف شده به نوعی، به 
شرایط جنگ و رویارویی هل داده شده اند. اما همان پیشینه 
و به نوعی تحمیلی بودن موقعیت باعث می شود مسیری 
متفاوت را در جنِگ رو در رو انتخاب کنند و از تضاد و تقابل 

به همراهی برسند.
مخالفان اشغال عراق، هشدار دادند که عراق و غرب آسیا 
باتالق بزرگی است برای آمریکا. اّما سرکردگان آمریکایی 
گوش نکردند. پس در باتالق هر چه دست و پا بزنی بیشتر فرو 
می روی و مادراِن سربازهای هر دو طرف جنگ، هیچ وقت 

فرمانده هان را نمی بخشند.
این فیلم در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

عنوان بهترین فیلم را کسب کرد.

هر سال در نزدیکی ماه ذی الحجه و موسم برگزاری حج، دلهای 
بسیاری از عاشقان روانه سرزمین وحی می شود و آنها که توفیق 
حضور در آنجا را ندارند، با دنبال کردن اخبار سعی می کنند در 
لذت حاجیان شریک شوند. امسال نیز حجاج ایرانی پس از یک 
سال وقفه، بار دیگر پا به این سرزمین مقدس می گذراند. اتفاقات 
٩٤حج سال ٩٤حج سال ٩٤ و روابط پر تنش آل سعود با کشورمان، باعث شده 
حج امسال از اهمیت مضاعفی برای همه ایرانیان برخوردار 

باشد و مردم کشورمان بیش از همیشه پیگیر اخبار آن باشند.
کانال تلگرامی »labbaiktv« که متعلق به سایتی با همین نام 
است برای مشاهده آخرین اخبار و اطالعات مربوط به حج و 

زیارت راه اندازی شده است.
انتشار اخبار اعزام زائران ایرانی، گفت وگو با مقامات حج و زیارت 
کشورمان و انعکاس اخبار ورود روزانه کاروان های ایرانی به جده 

یا مدینه از بخش های اصلی این کانال است.
انتشار دانستنی های ضروری قبل از سفر زیارتی حج تمتع یکی 

دیگر از بخش های مهم و قابل توجه این کانال است.
همچنین اانعکاس برنامه ها و مراسم های حجاج ایرانی در دو 

شهر مکه و مدینه از دیگر بخش های کانال می باشد.
همچنین بخشی از مطالب کانال به درج دانستنی های عمومی 
مربوط به حج، حجاج سایر کشورها و شرایط عربستان 

اختصاص دارد. 
برای دسترسی به این کانال باید از آدرس

https://t.me/labbaiktv  بهره گرفت.

در میان کشورهایی که در چند سال اخیر مواجه با انقالب و 
بحران بوده اند، لیبی وضعیتی بسیار پیچیده تر دارد و عمال چند 
حکومت مجزا در این کشور سر کار آمده اند که هر یک بخشی از 

لیبی را در تصرف خود دارند.
کتاب »لیبی پس از قذافی« که توسط دکتر حسین اکبری سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در لیبی نگاشته شده بررسی جامعی از 
لیبی را در خود جای داده است. با توجه به حضور میدانی و اشراف 
نویسنده بر موضوعات لیبی، مطالبی که در این کتاب آمده است 
کمتر در منابع فارسی یافت می شود؛ به ویژه بخش های مربوط 
به حرکت اسالمی، قبایل لیبی و هم چنین روابط پر فراز و نشیب 
لیبی با قدرت های بزرگ و کشور های منطقه در کمتر منابعی 
مورد بحث قرار گرفته که علت آن فضای بسته لیبی در دوران 
حکومت قذافی بوده است. این کتاب خالصه ای از دو هزار 
ترجمه با محوریت لیبی است و از دوران شکل گیری این کشور 

تا پایان دوره قذافی را در بر می گیرد.

کتاب حاضر از هفت فصل تشکیل شده که عناوین آن ها عبارتند 
از: نگاهی گذرا به تاریخ لیبی، اطالعات عمومی لیبی، حرکت های 
اسالمی در لیبی، لیبی و همسایگان، لیبی و قدرت های بزرگ، 
روزشمار انقالب لیبی، فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آینده.
لیبی پس از قذافی را موسسه مطالعات اندیشه سازان نور در ٤5١ 

صفحه منتشر و روانه باز نشر کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   پیام نیروهای مقاومت حزب الله لبنان به »اویخای ادرعی« سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی از منطقه عرسال: نبرد ما با جبهه النصره، تمرینی برای نفوذ به الجلیل 

(شمال فلسطین اشغالی) است

از تقابل تا همراهی دو سرباز 
در معرکه عراق

از لیبی پس از قذافی 
بیشتر بدانید
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