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٢

   گفت وگوی اسالم و هندوئیزم در دهلی نو برگزار می شود 
نخستین دور گفت وگوی اسالم و هندوئیزم با موضوع »معنویت در اسالم و هندوئیزم« توسط رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو با همکاری مرکز گفت وگوی 

ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار می شود.
شورای تحقیقات فلسفی هند و بنیاد هند سوم آبان ماه امسال در محل مرکز بین المللی هند میزبان این نشست خواهند بود. در این سمینار 1٨ تن از اندیشمندان ایرانی 

و هندی دو روز به گفت وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت. [ امت واحده ]

رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت موسم رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت موسم 
حج پیامی را خطاب به حجاج بیت الله الحرام حج پیامی را خطاب به حجاج بیت الله الحرام 
ارسال و در آن وظایف امت اسالم و نخبگان در ارسال و در آن وظایف امت اسالم و نخبگان در 
کشورهای مسلمان را در برهه کنونی تبیین کشورهای مسلمان را در برهه کنونی تبیین 
نمودند. در همین راستا، با شیخ »حسین نمودند. در همین راستا، با شیخ »حسین 
الخشن« مدیر مرکز شرعی اسالمی در بیروت الخشن« مدیر مرکز شرعی اسالمی در بیروت 
و استاد حوزه های علمیه لبنان گفتگو کردیم و استاد حوزه های علمیه لبنان گفتگو کردیم 
که شرح آن در ادامه می آید. شیخ حسین که شرح آن در ادامه می آید. شیخ حسین 
١٩66الخشن متولد سال ١٩66الخشن متولد سال ١٩66 میالدی در روستای  میالدی در روستای 
سحمر لبنان است. دروس دینی را در سال سحمر لبنان است. دروس دینی را در سال 
١٩٨3 با پیوستن به حوزه علمیه لبنان آغاز  با پیوستن به حوزه علمیه لبنان آغاز 
٢٠٠٠ تا ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٠ ١٩٨٧کرد و ادامه تحصیالتش را از سال ١٩٨٧کرد و ادامه تحصیالتش را از سال کرد و ادامه تحصیالتش را از سال ١٩٨٧
در حوزه علمیه قم پی گرفت و اکنون عالوه در حوزه علمیه قم پی گرفت و اکنون عالوه 
بر مدیریت کانون شرعی اسالمی لبنان جزء بر مدیریت کانون شرعی اسالمی لبنان جزء 
اساتید برجسته فقه و اصول در این کانون است. اساتید برجسته فقه و اصول در این کانون است. 
وی دارای کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی از وی دارای کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی از 
دانشگاه ازاد اسالمی در تهران و دکترای فلسفه دانشگاه ازاد اسالمی در تهران و دکترای فلسفه 
و الهیات از دانشگاه علوم اسالمی لندن است. و الهیات از دانشگاه علوم اسالمی لندن است. 
از کتابهای منتشر شده وی می توان به »اسالم از کتابهای منتشر شده وی می توان به »اسالم 
و خشونت: خوانشی بر پدیده تکفیر«، »اسالم و خشونت: خوانشی بر پدیده تکفیر«، »اسالم 
و محیط زیست: به سوی فقه محیط زیست« و محیط زیست: به سوی فقه محیط زیست« 
و »عقل تکفیری: خوانشی بر روش حذفی« ، و »عقل تکفیری: خوانشی بر روش حذفی« ، 
»حقوق کودک در اسالم، حقوق بشر در اسالم« »حقوق کودک در اسالم، حقوق بشر در اسالم« 
و »عاشورا: خوانشی بر مفاهیم و روش های و »عاشورا: خوانشی بر مفاهیم و روش های 

احیاگری« اشاره کرد.
به نظر شما حج چه فرصت هایی برای   به نظر شما حج چه فرصت هایی برای   به نظر شما حج چه فرصت هایی برای به نظر شما حج چه فرصت هایی برای 
مسلمانان و توجه به مظلومان داشت؟ در مسلمانان و توجه به مظلومان داشت؟ در 
خصوص اهمیت این فریضه الهی در ایجاد خصوص اهمیت این فریضه الهی در ایجاد 

وحدت میان مسلمانان نیز توضیح دهید.
حج یکی از اساسی ترین عبادات در اسالم است که در 
بعد فردی و اجتماعی نتایج بسیاری بزرگی را در پی 
دارد. در حوزه فردی موجب تقویت روح و معنویت 
شخص و فرهنگ او می شود. فرد باید در خالل موسم 
حج برای مسلمانان و مستضعفان جهان نیز دعاهای 
بزرگی کند. در حوزه اجتماعی نیز حج فرصت مهمی 
برای آشنایی، ارتباط، دیدار و منظره ای از قدرت و 
عزت اسالم است. این فریضه الهی بهترین فرصت 
برای یکی کردن قلب ها و گرد آوردن مسلمانان 

پیرامون خیر و تقوی می باشد. می توان از این فرصت 
برای دیدار میان مذاهب و فرقه های اسالمی به 
منظور بررسی مشکالت و دردهایشان استفاده 
کرد. تمام مسلمانان وقتی برای طواف پیرامون یک 
مکان مقدس و برای یک خدا و یک پیامبر با هم 
جمع می شوند، می توانند بدون توجه به مشکالت و 
اختالفات، با یکدیگر وحدت داشته باشند. همه باید 
مراقب باشند که حرفی بر زبان نیاورند که برگرفته از 

مذهب و تعصب باشد.
چگونه می توان از فرصت حج برای   چگونه می توان از فرصت حج برای   چگونه می توان از فرصت حج برای چگونه می توان از فرصت حج برای 
تبیین سیاست های مستکبرین در منطقه و تبیین سیاست های مستکبرین در منطقه و 
همچنین تبیین مظلومیت ملت فلسطین و همچنین تبیین مظلومیت ملت فلسطین و 

جنایات صهیونیست ها بهره برد؟
طبیعتا مسائل مسلمانان و دردهای آن ها در قلب 
حجاج حاضر بوده و حداقل برای ایجاد فرج برای 
مسلمانان و مظلومان تحت عذاب دعا خواهند کرد. 
زیرا طبق سخن نبی مکرم اسالم، هر کس به امور 
مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست. بنابراین 
علیرغم اختالفات ما در تعدادی از مسائل، دین و فکر 
و دردهایمان می تواند موجب وحدت و نه تفرقه ما 
شود. از جمله مهم ترین مسائل نیز فلسطین است 
که مسلمانان باید برای آزادسازی آن عالوه بر تفکر 
کردن، کاری هم انجام دهند. زیرا برای امت ما که 
یک میلیارد و نیم جمعیت دارد و از ثروت و امکانات 
و انرژی های خدادادی برخوردار است، سکوت در 

قبال قبله نخست خود، عار و ننگ می باشد. بیش از 
دو میلیون نفر از حجاج حاضر در این فریضه الهی باید 
از یکدیگر سوال کنند که چه کسی موجب هدررفت 
این قدرت و مانع استفاده آن در جهت صحیح 
می شود؟ مسلمانان باید بدانند که لبیک گفتن به 
خداوند بدین معناست که نباید در منازل ظالمین 

طواف کرده و ظلم و تجاوز را به رسمیت بشناسند. 

  علمای جهان اسالم چه نقشی در علمای جهان اسالم چه نقشی در 
بیدارکردن و آگاه سازی امت اسالمی و بیدارکردن و آگاه سازی امت اسالمی و 
تبیین نقشه های مستکبران و مزدوان تبیین نقشه های مستکبران و مزدوان 
منطقه ای آن ها دارند؟ تحلیل شما از اقدامات منطقه ای آن ها دارند؟ تحلیل شما از اقدامات 
اقدامات علمای دربار سعودی در گمراه کردن اقدامات علمای دربار سعودی در گمراه کردن 

مردم چیست؟
مسئولیت علمای اسالمی بسیار بزرگ است و هیچ 
چیز در طراز آن قرار ندارد. اگر علما اصالح شوند، 
امت اسالمی نیز اصالح می شود و در صورت فساد 
آن ها، امت نیز فاسد خواهند شد. عالم باید در طول 
سخنرانی خود مسائل اسالم را بیان کند نه مذهب 
خودش را و همچنین باید اهمیت و خطرناک 
بودن مرحله کنونی را به خوبی بداند. چالش هایی 
که امت با آن ها درگیر است، ایجاب می کند که از 

اختالفات تاریخی و بحث و جدال درباره آنها عبور 
و بر اولویت ها تمرکز نماییم. از جمله مهم ترین 
چالش ها در برهه کنونی مقابله با تکفیری ها که 
شمشیری بر گردن مسلمانان هستند، می باشد. بر 
همین اساس نیز علما و مسلمانان باید برای دفاع 
از دین و پیامبر و سرزمین و عزت و کرامت خود به 

حالت آماده باش درآیند.

سخن نخست

دستاوردهای «زودهنگام» 
عملیات «دیرالزور» 

ارتش عربی سوریه و رزمندگان 
محور مقاومت در ادامه توفیقات 
میدانی چند ماه اخیر، هفته گذشته 
3در اقدامی بسیار مهم موفق به شکستن حصر 3در اقدامی بسیار مهم موفق به شکستن حصر 3ساله 
شهر راهبردی دیرالزور شدند. در ادامه به برخی ابعاد 

این عملیات تاریخی می پردازیم:
1.شاید بزرگ ترین ضربه از رفع محاصره دیرالزور 
را طرف آمریکایی دریافت کرد که سال گذشته و 
در یک اقدام غیراخالقی و در حالی که سوری ها 
اجازه داده بودند که از آسمان کشورشان استفاده 
کنند اقدام به بمباران مواضع ارتش در جبل الثرده 
در جنوب میدان پانوراما کردند که بر اثر آن ٨0

شهید و ده ها زخمی روی دست ارتش سوریه ماند. 
آمریکایی ها می خواستند دیرالزور را دو دستی به 
داعش بدهند، اما مقاومت جانانه نزدیک به 10هزار 

مدافع شهر، این آرزوی کاخ سفید را بر باد داد.
2. با این حال و با رسیدن نیروهای متحد به دیرالزور 
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ادامه پاکسازی 
محیط شهر و رسیدن به فرودگاه بود، که در منطقه 
13٧المقابر از تیپ 13٧المقابر از تیپ 13٧ جدا شده است. داعش پس از 
اشغال کوهستان الثرده، با اشرافی که بر فرودگاه 
داشت بیش از ٤0 عملیات و تک سنگین را برای 
شکست اراده مدافعان صورت داد. اما ایجاد خطوط 
چند الیه دفاعی با وجود آنکه داعش از خبره ترین 
نیروهایش بهره می برد اما باز هم راه به جایی نبرد. 
رزمندگان مقاومت روز جمعه توانستند محاصره 
این فرودگاه را هم بشکنند و گامی دیگر را آزادسازی 

کامل شهر بردارند.
3. داعش در طول ماه های گذشته با وجود گسیل 
ده ها انتحاری و همچنین بهره  گرفتن از بیشترین 
میزان زرهی موفق به رخنه بیشتر در شهر نشد. 
از سوی دیگر مدافعان شهر با علم به عملیات های 
آفندی داعش در موضع پدافند موفق شدند تلفات 
وحشتناکی را از این گروهک تروریستی بگیرند. در 
میان تروریست های داعش کسی که می خواست 
تنبیه یا مجازات شود به دو منطقه اعزام می شد که 
احتمال بازگشت سالم او هیچ وقت وجود نداشت. 

ابتدا فرودگاه کویرس بود و بعد هم دیرالزور!
٤. محاصره غذایی شهر به وسیله داعش که مانع از 
ورود مایحتاج اولیه برای ساکنان دیرالزور شد، یکی 
از بزرگ ترین امدادرسانی هایی هوایی تاریخ در زمان 
جنگ را رقم زد که طی آن هزاران تن مواد غذایی به 
وسیله هواپیماهای ترابری روسی بر فراز شهر فرود 

می آمد تا ساکنان حداقل از گرسنگی تلف نشوند. 
5. با استناد به اطالعات دریافتی، سیاست عبور 
از فرات به سمت شمال در دستور کار قرار دارد و 
نیروهای ارتش و مقاومت بر آن هستند با رفتن 
به سمت استان حسکه، داعش را در غرب دیرالزور 
به سمت مرزهای غربی استان رقه محاصره کنند. 
این بهترین سیاست ممکن است که با اجرای آن، 
یا داعشی ها باید در منطقه محدود مقاومت کنند 
که بعید است یا آنکه ترجیح دهند به سمت شهر 

المیادین و بوکمال بروند.

محمد مهدی رحیمی

سکوت مسلمانان در برابر اشغال قبله اول مایه ننگ است
   محمد فاطمی زاده

برای امت ما که یک میلیارد و نیم جمعیت دارد و از 
ثروت و امکانات و انرژی های خدادادی برخوردار است، 

سکوت در قبال قبله نخست خود، عار و ننگ می باشد

»شیخ حسین الخشن« مدیر مرکز شرعی اسالمی بیروت در گفت وگو با بیت المقدس:
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بیش از 3 ماه از اقامت اجباری اعمال شده علیه 
»شیخ عیسی قاسم« رهبر عالی شیعیان بحرین 
توسط رژیم آل خلیفه در این کشور سپری 
می شود. در طول این مدت، آل خلیفه نه تنها هیچ 
اقدامی برای شکستن اقامت اجباری صورت 
نداده، بلکه از مداوای شیخ عیسی که از برخی 
بیماری ها نیز رنج می برد، امتناع کرده است. 
با تمام این ها، مردم بحرین هیچ گاه سلسله 
اعتراض هایشان علیه سیاست های خصمانه 
آل خلیفه علیه روحانیون و انقالبیون را متوقف 
نکرده و همواره در مناسبت های مختلف با برپایی 
تظاهرات های ضد دولتی، اعالم انزجار خود از 
تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی را  اعالم کرده اند. 
این تحوالت درحالی است که جامعه جهانی و 
نهادهای حقوق بشری بین المللی که عمدتا تحت 
تأثیر سیاست »تهدید و تطمیع« ایاالت متحده 
آمریکا قرار دارند، کماکان به سکوت آمیخته با 
رضایت خود از سرکوبگری های آل خلیفه علیه 

مردم بحرین ادامه می دهند. 
از این رو گفت وگویی با »شیخ مرتضی السندی« از 
رهبران بلندپایه جنبش »الوفاء االسالمی« بحرین 

انجام داده ایم که در ذیل به آن می پردازیم:
  با وجود گذشت 3 ماه، شیخ عیسی قاسم 
همچنان تحت اقامت اجباری قرار دارد. هدف 
اصلی آل خلیفه از اتخاذ چنین سیاستی علیه 
ایشان چیست و تداوم آن چه پیامدهایی به 

دنبال خواهد داشت؟
واضح است که عمِر بیش از شش ساله انقالب مردمی 
در بحرین مرهون رهنمودهای راهگشای شیخ عیسی 
قاسم است. اگر رهنمودها و ارشادات شیخ عیسی 
قاسم وجود نداشت، انقالب بحرین اکنون به این 
مرحله نمی رسید و پیشتر توسط آل خلیفه در نطفه 
خفه می شد. خاندان آل خلیفه با قرار دادن شیخ 
عیسی تحت اقامت اجباری در واقع نقطه قوت انقالب 
بحرین را هدف قرار دادند. هدف اصلی این رژیم از 
پیاده سازی چنین سیاستی، ایجاد فاصله میان مردم 
بحرین و شیخ عیسی بود تا بدین ترتیب، انقالبیون از 

رهنمودهای وی بی بهره بمانند و در ادامه راه دچار 
مشکل شوند.

طبق آخرین گزارش ها، شیخ عیسی قاسم وضعیت 
جسمانی مناسبی ندارد و بنابراین، هرلحظه ممکن 
است که اتفاق ناگواری برای وی بیفتد. ما بارها تأکید 
کرده ایم که مسئوالن آل خلیفه مسئول هرگونه اتفاقی 
هستند که ممکن است برای شیخ عیسی حادث شود. 

آن ها باید این مسئله را به خوبی درک کنند.

  آل خلیفه اخیرا روند بازداشت فعاالن 
سیاسی و انقالبیون بحرینی را تشدید کرده 
است. علت اصلی این سیاست سرکوبگرانه را 

در چه می بینید؟
هدف اصلی رژیم آل خلیفه از تشدید موج بازداشت های 
سیاسی در بحرین، به تعطیلی کشاندن فعالیت های 
سیاسی در این کشور است. این رژیم به دنبال ریشه کن 
کردن تمامی مخالفان خود است. امروز وضعیت در 
بحرین به گونه ای شده است که مخالفان نمی توانند 

آزادانه و به صورت علنی مخالفت خود با سیاست های 
رژیم را اعالم کنند. هر مخالفی که به بیان دیدگاه های 
خود بپردازد، سلب تابعیت شده و از کشور اخراج 
می شود. کارنامه رژیم آل خلیفه در زمینه پایبندی اصول 
حقوق بشری و همچنین حفظ ارزش و جایگاه فعاالن 

سیاسی و حقوقی، کارنامه سیاهی است. 
آل خلیفه برای تشدید فشارها علیه انقالبیون، اختیارات 
دستگاه »امنیت ملی« برای شکنجه زندانیان سیاسی 

را افزایش داده است. به همین دلیل، طی ماه های اخیر 
تخلفات غیراخالقی فراوانی در برخورد با زندانیان 
سیاسی بحرینی صورت گرفته است که با کمال تأسف 
طبق اخبار موثق، کار به تجاوز جنسی به آن ها نیز رسیده 
است. یکی از آخرین نمونه های واضح عدم رعایت اصول 
حقوق بشری در قبال زندانیان سیاسی، وضعیت »ابتسام 
الصائغ« فعال زن حقوق بشری است. وی چندی پیش 
توسط آل خلیفه بازداشت شد و در زندان های این رژیم 

تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت.

  ایاالت متحده آمریکا از یک سوی از نقض 
حقوق بشر در بحرین توسط آل خلیفه گالیه 
می کند و از سوی دیگر، به حمایت های خود از 
این رژیم در عرصه دیپلماتیک و دیگر عرصه ها 
ادامه می دهد. موضع دوگانه واشنگتن در قبال 

تحوالت بحرین را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایاالت متحده آمریکا خود را ملزم به حمایت سیاسی 
از رژیم آل خلیفه می داند؛ هرچند که برخی اوقات به 
صورت ظاهری از نقض حقوق بشر در بحرین انتقاداتی 
را نیز مطرح می کند. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا، وی درجریان یک دیدار 
خاص و ویژه با »حمد بن عیسی آل خلیفه« در شهر جده 
عربستان، به او اطمینان داد که هیچ تنشی در روابط میان 
واشنگتن و منامه به وجود نخواهد آمد. همین حمایت 
قاطعانه موجب شد تا خاندان آل خلیفه جسارت ارتکاب 
اقدامات ضد حقوق بشری بیشتر علیه انقالبیون بحرینی 
را پیدا کنند. برهمین اساس، اقدامات خصمانه ای که 
امروز آل خلیفه در بحرین مرتکب می شود، نشأت گرفته 

از اعالم حمایت دیروز واشنگتن از منامه است. 
  گاهی وزارت کشور بحرین مدعی وقوع 
انفجارهای تروریستی در این کشور می شود و 
انگشت اتهام را به سمت انقالبیون نشانه می رود. 

هدف اصلی از این سیاست نخ نما چیست؟
هدف اصلی آل خلیفه از طرح این ادعاها و نسبت دادن 
آن به انقالبیون، فرار از یافتن راهکار سیاسی جهت 
برون رفت از بحران کنونی بحرین است. مطرح شدن 
چنین مسائلی حاکی از سیاست »فرار رو به جلو« 
آل خلیفه است که به راه حل سیاسی برای پایان دادن به 
مشکالت َتن نمی دهد. در این میان، جمهوری اسالمی 
ایران یکی از طرف هایی است که خاندان آل خلیفه تالش 
می کنند مسئولیت مشکالت کنونی کشور را بر دوش 
این کشور بیندازند. اکنون که مقامات این رژیم با قطر 
مشکل پیدا کرده اند، درصدد هستند تا دوحه را مسئول 
حوادث بحرین معرفی کنند. ابعاد مختلف این سیاست 
دیگر برای همگان آشکار شده است و برهیچکس 
پوشیده نیست که آل خلیفه از این طریق، درصدد فرار 

از پاسخگویی به مطالبات مشروع ملت بحرین است.
  اکنون که در موسم حج به سر می بریم، 
چگونه می توان از فرصت به وجود آمده در 
زمان برگزاری این فریضه الهی برای حمایت 
از ملت های مظلومی مانند فلسطین و بحرین 

بهره برداری کرد؟
موسم حج بهترین فرصت برای حمایت از ملت های 
مظلوم و مطرح ساختن دغدغه های امت اسالمی است. 
امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
صراحتا روز برائت از مشرکین در ایام حج را اعالم کردند. 
امروز، مخالفان در بحرین از ندای امام خمینی )ره( 
الگوبرداری کرده و روز 9 ذی الحجه را روز برائت جستن از 
طغیانگران و مستکبران نام نهادند. گردهمایی مسلمانان 
از سراسر جهان در ایام حج در مکه مکرمه مرزهای 
جغرافیایی میان آن ها را درهم می شکند و موجب 
شکل گیری نوعی همگرایی میان  آن ها می شود. این 
بهترین موقعیت برای مسلمانان جهت رساندن صدای 
مظلومینی همچون ملت های فلسطین، بحرین و یمن 
به جهانیان است. فلسفه برائت از مشرکین در موسم حج 

نیز به همین مسئله بازمی گردد.

   ممنوعیت پوشش نقاب و برقع در مدارس آلمانی
کمیسیون فرهنگی ایالت نیدرزاکسن اعالم کرد که پس از مشورت با گروه ها و مجامع مختلف پوشش نقاب و برقع را ممنوع کرده است.با اعالم این خبر، 

قانون مربوط به پوشش در مدارس آلمانی تغییر می یابد. مجلس ایالتی نیدرزاکسن خواهان بررسی جزئیات این قانون با مشورت چهار کمیسیون ایالتی 
دیگر شده است. اگرچه برخی از مجامع اسالمی با تصویب این قانون موافق بوده و در جلسات مجلس محلی نیدرزاکسن حضور یافتند، اما همه مجامع نظر رسمی 

خود را در این خصوص اعالم نکردند. این قانون مخالفان دیگری نیز دارد. این قانون که از سوی حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده، به این صورت عنوان شده است: 
دانش آموزان در رفتار و پوشش خود نباید اموری که به ارتباط با سایرین لطمه می زند را انجام دهند. پوشش هایی که به دالیل مذهبی استفاده می شوند، می توانند 

[ اسالم انقالبی ]شامل این قانون گردند. 

آل خلیفه برای تشدید فشارها علیه انقالبیون، اختیارات 
دستگاه »امنیت ملی« برای شکنجه زندانیان سیاسی را افزایش 
داده به همین دلیل، طی ماه های اخیر تخلفات غیراخالقی فراوانی در 

برخورد با زندانیان سیاسی بحرینی صورت گرفته است

فرار آل خلیفه از پاسخگویی حصر شیخ عیسی قاسم با اتهام به ایران و قطر
»شیخ مرتضی السندی« از رهبران جریان الوفاء االسالمی بحرین در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد     رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

کودتای نافرجام جوالی 201٦ سبب تغییرات 
گسترده ای در سیاست داخلی و خارجی ترکیه 
شده؛ به گونه ای که این کشور تمرکزش را بر روی 
سیاست های داخلی گذاشته ودرنتیجه سیاست 

خارجی محدودتری رادر پیش گرفته است. 
سیاست خارجی ترکیه ازموضوعاتی است که توجه 
بسیاری از محققان و تحلیلگران را در طول 12 سال 
اخیر، به ویژه با به قدرت رسیدن حزب عدالت و 
توسعه، به خود جلب کرده است. در این میان نباید 
نقش انقالب های منطقه را که منجر به تغییرات 
ژئوپلتیک در خاورمیانه شده،از یاد برد. ترکیه از 
دولت هایی است که به سبب نزدیکی جغرافیایی 
به منطقه عربی و همچنین روابط نزدیک تاریخی، 
فرهنگی و سیاسی با آن، با این کشور ها در تعامل 

تنگاتنگی بوده است.
وقوع جنبش های مردمی در دهه های اخیر 
بر اهمیت نقش منطقه ای ترکیه افزوده است. 
همچنین در نتیجه پیروزی انقالب های مصر و 
تونس، جهت گیری های حزب عدالت و توسعه با 
جهت گیری های احزاب و جنبش های اسالمی 
حاکم بر این کشورها، همسو شده است. در طول 
پنج سال گذشته، ترکیه در برابر کشورهای همسایه، 
سیاست های متعددی را به کار گرفته که در نتیجه 
آن توانسته نقش فعالی را در جهان عرب بازی کند. 
کودتای نافرجام 15 جوالی را باید لحظه تأثیرگذاری 
در تاریخ ترکیه به حساب آورد که یادآور روند 
کودتاهای دهه های هفتادوهشتاد قرن گذشته این 
کشور است. این کودتا سؤاالت متعددی را برانگیخته 
است؛ازجمله اینکه آیا سیاست خارجی ترکیه بعد از 
کودتا دچار تغییر شده؟ پیامدهای داخلی و خارجی 

این کودتا چه بوده؟
سیاست خارجی ترکیه: مماشات یا استقالل

بعد از فروپاشی نظام دوقطبی جهانی مؤلفه های 
تأثیرگذار در سیاست خارجی تغییرات گسترده ای را 
شاهد بوده است. در این میان، عناصر جدید به وجود 
آمده، ترکیه را مجبور کرده تا به بازخوانی و بررسی 
نقش استراتژیکش در عرصه بین المللی بپردازد. با 
به قدرت رسیدن حزب توسعه و عدالت ترکیه در 
سال 2002، ترکیه نقش پلی استراتژیک میان شرق 
و غرب را بازی کرده است. درنتیجه   سیاست های 
دولت های بعد از آتاتورک، ترکیه به یکی از بازیگران 
عمده در منطقه تبدیل شده و حزب عدالت و توسعه 

روابط بهتر با همسایگان را دنبال کرده است.
بیداری اسالمی نقطه عطفی در سیاست خارجی 
ترکیه به حساب می آید. بر اساس سیاست های 
اعمالی ترکیه در برابر جنبش های مردمی منطقه، 
می توان رویکرد ترکیه را بر خاسته از ارزش هایی 
همچون دموکراسی و مشروعیت مردمی عنوان کرد. 
اگرچه ترکیه به دنبال رهبری تحوالت منطقه بود اما 
با وقوع بحران سوریه و سپس تغییر نظام سیاسی در 
مصر، این رویکرد دچار تغییراتی شد که بازگشت به 

اصول سیاست خارجی پیشین را ایجاب می کرد.
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه، روابط میان ترکیه و 
سوریه متشنج بوده است. مشکالتی همچون مشکل 
آب ها، قضیه کردها و اسرائیل ازجمله این تنش ها در 
تاریخ دو کشور به شمار می رود. موضع ترکیه در قبال 
بحران سوریه تحوالت چندمرحله ای را طی 

کرده است؛ در ابتدا ترکیه به حمایت از خواست های 
مردم سوریه برخاست اما این تالش ها با ناکامی 
روبه رو شد. در مرحله بعدی، آنکارا حمایت مستقیم 
از نیروهای معارض را در دستور کار قرار داد؛ اما وجود 
تفرقه و غیاب متحدان منطقه ای و بین المللی، ترکیه 
را مجبور ساخت تا به استراتژی  پیشین خود بازگردد 

تاازاین طریق بتواند منافعش را تأمین کند.
با وجود روابط نزدیک پیشین میان ایاالت متحده 
و ترکیه که به دوران جنگ سرد و حضور در پیمان 
ناتو بازمی گردد، روابط میان دو کشور رو به سردی 
گذاشته است. در ابتدا ترکیه با نیروهای ائتالف در 
حمله به عراق در سال 2003 همراه نشد و به آن ها 
اجازه استفاده از خاک این کشور را برای حمله 

صادر نکرد. از سوی دیگر قطعنامه های سازمان 
ملل در تحریم ایران را رد کرد و با رسیدن به بحران 
سوریه، تضادهایی در منافع هر دو کشور پدیدار 
شد. در این هنگام آنکارا در تالش برای سرنگونی 
اسد بود ولی آمریکا اهدافش را در نابودی داعش و 

تقویت کردها دنبال می کرد.
ترکیه مایل است تا شیوه های مختلفی را به نحوی 
در سیاست خارجی در پیش بگیرد که حاکی از 
نمایش قدرت این کشور در منطقه باشد. البته 

تالش کرده است تا از متحدان غربی در شکل دهی 
این سیاست ها بهره بگیرد. در واقع می توان رویکرد 
جدید را متمرکز بر تئوری های سیاسی ارائه شده از 
آغاز شکست انقالب های مردمی در کشورهای عربی 

و تأثیر منفی آن بر ترکیه دانست.
از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه 
مؤلفه های امنیتی متعددی در شکل گیری روابط 
ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس تأثیر گذاشته 
است. به عبارتی در اثر تنش های سال های اخیر 
منطقه و تالش برای کاهش نفوذ ایران، مؤلفه های 
سیاسی و اقتصادی به مؤلفه های امنیتی و نظامی 
تغییر یافته است. از سویی ترس از پروژه نفوذ ایران 
سبب تشکیل »شورای همکاری استراتژیکی« میان 

ترکیه و عربستان سعودی شد. هدف این شورا ترسیم 
چشم اندازی هماهنگ برای تحوالت منطقه ای 

به خصوص بحران سوریه بوده است.
کودتای نظامی: پیامدهای داخلی و خارجی

دولت اردوغان قبل از وقوع کودتا به سمت سیاست 
باز منطقه ای حرکت کرده بود؛ اما کودتای نافرجام 
جوالی 201٦ سبب شد تا روابط آنکارا با همسایگان 
خود دچار تنش شود. به نظر بسیاری از کارشناسان، 
ترکیه پس از کودتا، تمرکزش را بر روی سیاست های 

داخلی گذاشته و به همین دلیل سیاست خارجی 
محدودتری را در پیش گرفته است.

روابط ترکیه و روسیه به علت منافع متضاد دو 
کشور به خصوص در مورد سوریه دچار چالش 
بوده است؛ اما این روابط در طول ماه های اخیر 
تغییراتی را شاهد بوده که به نظر می رسد ترکیه 
مواضع همسویی را با روسیه اتخاذ کرده باشد. از 
سوی دیگر روسیه از دولت هایی بود که کودتا را 
محکوم کرد. کما اینکه در دیدار اردوغان و پوتین 
توافق نامه ای برای ازسرگیری روابط اقتصادی و 
تشکیل کمیته ای دوجانبه برای همکاری در سوریه 
به امضا رسید. بعد از آشتی روسیه و ترکیه بود که 
وزیر خارجه ایران به ترکیه رفت تا در خصوص 
سیاست های مواجهه با سوریه و تقویت روابط 
آنکارا-تهران گفت وگو کند. این مذاکرات می تواند 
در مقابله با اتحادهای دیگر منطقه ای و بین المللی 
تلقی شود که امکان دارد در آینده ای نزدیک شکل 
بگیرند و مهم ترین آن ها تحول در سطح روابط 

عربستان و ترکیه است.
تقویت روابط میان ترکیه و ایران گامی در جهت 
سیاست های حزب عدالت و توسعه در ایجاد روابط 
حسنه با همسایگان منطقه ای به شمار می رود؛ 
اگرچه میان تهران و آنکارا در خصوص بحران سوریه 
و راه حل های آن اختالفات ریشه ای وجود دارد؛ اما 
شکل گیری این مثلث استراتژیک می تواند عالوه بر 
کاهش چشمگیر نفوذ آمریکا در منطقه، نتایج مثبت 
بسیاری را در خاورمیانه و به ویژه در سوریه به دنبال 
داشته باشد. یکی دیگر از محورهای این اتحاد در 
جهت تضعیف حکومت کردها است که درنهایت در 

جهت منافع ترکیه تمام خواهد شد.
از استراتژی های دولت اردوغان بعد از کودتای 

درحالی که ترکیه تالش می کرد تا سیاست خارجی 
خود را بر اساس روابط حسنه با سایر کشورها شکل 
دهد، کودتای جوالی ٢٠١6 سبب شد تا در مقابل نیروهای 
حامی کودتا موضع خود را تغییر دهد و به سمت دولت هایی 

حرکت کند که کودتا را محکوم کردند

   امیرمحمد اسماعیلی

سیاست خارجی ترکیه پس از کودتا به کدام سو می رود؟

  نیروهای سعودی زادگاه آیتالله نمر را در العوامیه تخریب کردند  
٤٨٨نیروهای سعودی یک محله مسکونی متشکل از ٤٨٨نیروهای سعودی یک محله مسکونی متشکل از ٤٨٨ منزل را در شهر العوامیه در استان قطیف تخریب کردند.

پایگاه النشره ضمن انتشار این خبر نوشت: منطقه المسوره در شهر عوامیه در استان قطیف تخریب شده و پس از آن پاکسازی شده است.مقامهای سعودی 
مدعی شدند که قرار است در این محله پروژهای عمرانی احداث شود.

محله المسوره در منطقه العوامیه زادگاه شهید آیت الله نمر النمر است که مثل سایر نقاط این شهر هدف حمله نظامیان سعودی قرار گرفت.

[ قلب زمین ]



20ذی الحجه 1438   11سپتامبر2017 ٥    شماره 33   دوشنبه 20شهریور1396 

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

نافرجام، پشتیبانی نیروهای ترکیه از داعش در 
درگیری تسلط بر شهر موصل عراق بود که به شدت 
از سوی عراق موردانتقاد قرار گرفت و به نام »دخالت 
آشکار« در امور داخلی عراق خوانده شد. این اقدام 
به شدت باعث نگرانی دولت عراق شد؛ چراکه بعضی 
از مقامات سیاسی ترکیه ادعای بازپس گیری مناطق 
شمالی عراق را داشتند و آن را متعلق به امپراتوری 
عثمانی عنوان می کردند. از طرفی ترکیه تالش 
می کرد تا این مناطق سنی نشین را تحت نفوذ خود 

و نه نیروهای شیعی دولت عراق در آورد.
درحالی که ترکیه تالش می کرد تا سیاست خارجی 
خود را بر اساس روابط حسنه با سایر کشورها شکل 
دهد، کودتای جوالی 201٦ سبب شد تا در مقابل 
نیروهای حامی کودتا موضع خود را تغییر دهد و به 
سمت دولت هایی حرکت کند که کودتا را محکوم 
کردند؛ بنابراین در برابر کشورهایی همچون فرانسه 
و آلمان و به طورکلی اتحادیه اروپا یک گام به عقب 
برداشت. اظهارات و سیاست های اخیر ترکیه در برابر 
اتحادیه اروپا هرگونه فرصت حضور در این اتحادیه را 
برای ترکیه، به ویژه بعد از خروج بریتانیا از بین برد. 
از طرفی تحلیل گران معیارهای اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی الزم را برای ورود به اتحادیه اروپا در ترکیه 
نمی بینند. از سویی دیگر این اتحادیه نگران است که 
تضعیف روابط با آنکارا بر مسئله بحران مهاجرت ها 

بر اروپا تأثیر بگذارد. در این میان تحوالت اخیر، 
نگرانی اتحادیه اروپا را در برابر بحران مهاجرت و 
درگیری های سوریه، دوچندان کرده که می تواند 
گامی اساسی در تصمیم برای پذیرش عضویت 
ترکیه در اتحادیه تلقی شود تا از این طریق منافع 

حیاتی دو طرف تأمین شود.
بازنگری سیاست خارجی منطقه ای

ترکیه بازیگر تأثیرگذاری در منطقه محسوب 
می شود که قادر است نقش مهمی را در حفظ نظم 
و امنیت منطقه بازی کند. استراتژی اردوغان در 
اعمال سیاست خارجی دهه گذشته، سنگ بنای 
موفقیت ترکیه را در سیاست منطقه ای بنا نهاده 
است. با ظهور تحوالت منطقه ای و جهانی، ترکیه به 
بازنگری سیاست خارجی اش پرداخته است. اصل 
نخست این بازنگری شامل حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و واکنش به هرگونه فعالیت تروریستی 
می شود. دومین اصل، از بین بردن مشکالت با 
دولت های هم جوار است. سومین اصل مربوط 
به سیاست های ترکیه نسبت به مناطق داخلی و 
خارجی دولت های همسایه می شود. چهارمین 
اصل بر پایه سیاست خارجی چندبعدی شکل 
می گیرد و اینکه روابط آنکارا با سایر بازیگران 
تکمیل کننده و نه رقیبانه خواهد بود و اصل پنجم 

نیز در قدرت نرم خالصه می شود.

  شیخ نعیم قاسم: تا پایان مأموریت در سوریه  می مانیم
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی در حسینیه شهرک طورا در جنوب این کشور تصریح کرد: این روزها سالروز ناپدید شدن امام 

موسی صدر و همراهانش از صحنه جهاد و مبارزه است زیرا ایشان نماد واقعی مقاومت، ایثار، قیام، اسالم و میهن پرستی است.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تأکید بر اینکه مبارزان حزب الله تا زمان پایان کامل مأموریت ترسیم شده خود در سوریه باقی خواهند ماند، تصریح کرد: اسرائیل 

از پیروزی مقاومت نگران و آشفته است.  وی افزود: امام موسی صدر امام مجاهدان است که مقاومت را در لبنان بنیان نهاد و مجاهدان را پرورش داد تا امروز به برکت 
[ قلب زمین ]مقاومت و جهاد، لبنان از امنیت و آرامش برخوردار باشد. 

از استراتژی های دولت اردوغان بعد از کودتای 
نافرجام، پشتیبانی نیروهای ترکیه از داعش در 
درگیری تسلط بر شهر موصل عراق بود که به شدت از 
سوی عراق موردانتقاد قرار گرفت و به نام »دخالت آشکار« 

در امور داخلی عراق خوانده شد

بدون تردید برای نسل کشی  مسلمانان میانمار و درست تر بگویم کشتار 
»انسان ها«؛ کودکان و زنان، حتی  اگر هم مسلمان نباشند باید اصطالح 
جدیدی پیدا کرد، چرا که تعاریفی چون کشتار، نسل کشی، جنایت و 
سوزاندن نمی تواند عمق این الابالی گری انسانی و پاکسازی نژادی را 
به تصویر بکشد. تاریخ مملو از نسل کشی ها و پاکسازی نژادی است که 
رژیم صهیونیستی پیشگام آنهاست و امروز هم رد پای آن رژیم در این 

کشتارهای بیرحمانه دیده می شود. 
دموکراسی و حقوق بشر غربی سرگرم تماشای این نسل کشی آشکار است 
و دغدغه برخی از رسانه های جهانی و داخلی نیز رنگ موی ترامپ است. 
روح انسانی، به اندازه ای به دیدن این کشتارها خو گرفته است که در برابر 
آن تنها به یک واکنش ساده بسنده می کند. سازمان های حقوق بشر در 

خواب عمیقی فرورفته اند و حتی به خود زحمت نمی دهند که روی کاغذ 
این جنایات را محکوم کنند.

داعش و تروریسم وارداتی در منطقه ما نیز ماموریت دارد تا هرگونه نگاه به 
اولویت های اسالمی و انسانی منطقه را به سمت خود گمراه کند. داعش 

فرصتی شد تا این کشتارها در خونسردی کامل انجام شود. داعش های 
بودایی پا را فراتر از هم زادهای خود یعنی داعش نهاده اند و دیگر سرها را 

جدا  نمی کنند  بلکه یکباره می سوزانند.
نسل کشی مسلمانان در میانمار ، به مفهوم پایان روح انسانی در جامعه 
جهانی است . جامعه جهانی که به یکی از رهبران همین کشتارها جایزه 

صلح هم داده است و حاضر نیست آن را پس بگیرد!
سازمان هایی که درباره کوچکترین اتفاقی درخصوص یهودیان واکنش 
نشان می دهند و به تکاپو می افتند چرا در برابر کشتار وحشیانه زنان و 

کودکان میانماری خفه شده اند؟
باید از اتحادیه عرب، سران عربی و سازمان همکاری اسالمی پرسید چرا 

سکوت کرده اید؟
مسلمانان میانمار در حالی کشته می شوند که دنیا مملو از شعارهای برابری 
و آزادی همجنس بازهاست. برای توهین به روح انسانی ، قانون می نویسد 
و روح کثیف را حاکم  برجامعه انسانی می کند. آیا در چنین عصری داشتن 

جایزه نوبل باعث افتخار و بزرگی است؟ 
و در اینجا بازهم ردپای اسرائیل دیده می شود. در همه کشتارها باید 
اسرائیل هم سهیم باشد چرا که ذات آن براساس جنگ و نسل کشی 
استوار است و بقای آن در رهن کشتن و سوزاندن است و برای آن مسلمان 
و مسیحی و یهودی هم تفاوتی ندارد. آمریکایی ها هم باید سالح های خود 
را بفروشند و ثروت منطقه را برای سرمایه گذاری در برج های بلند و بدون 

محتوای عربی هزینه کنند.
آنگ سان سوچی که اکنون تقاضاها برای پس گرفتن جایزه صلح نوبل 
از وی شدت گرفته ترجیح داده استتا همچنان سکوت کند. سکوتی 
که بی تردید نشان از مالحظه کاری های سیاسی اوست . سوچی امروز 
بیش از آنکه به داشتن جایزه صلح شهره باشد به خیانت در صلح مشهور 
شده است.  از همین باب است که عده ای معتقدند او این جایزه را در حال 
ناشایستگی سرقت کرده است و سکوت جانبدارانه  برنده صلح جهانی نوبل 
را می توان در بی توجهی به مسلمان هموطنش در میانمار را چنان قصاب 

نوبل توصیف کرد.

ن ن خـــو ر میا ر د نـما    مهدی عزیزیمیا

مسلمانان میانمار در حالی کشته 
می شوند که دنیا مملو از شعارهای 
برابری و آزادی همجنس بازهاست. برای 
توهین به روح انسانی،  قانون می نویسد و روح 

کثیف را حاکم  برجامعه انسانی می کند.
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  رئیس جمهور افغانستان: برای جنگ و صلح آماده ایم 
»اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان در سفر هفته گذشته خود به والیت ننگرهار در شرق این کشور اظهار داشت: دولت وحدت ملی برای برقراری صلح و 

یا ادامه جنگ آماده است.
غنی در دیدار از سپاه 201 سیالب در والیت »لغمان« گفت که نیروی هوایی افغانستان بزودی نسبت به گذشته دو برابر تجهیز می شود.

از سوی دیگر، رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز چند روز پیش به مخالفان مسلح این دولت هشدار داد که فرصت کمی برای پیوستن به صلح دارند.

نوار پیروزی های ارتش سوریه در نبرد با تروریست های 
تکفیری در نقاط مختلف این کشور همچنان با قدرت 
ادامه دارد. پس از آزادسازی مقتدرانه »القلمون غربی« 
در مرزهای مشترک سوریه و لبنان این بار نوبت به 
شکسته شدن محاصره سه ساله شهر »دیرالزور« رسید 
تا تکفیری ها سیلی دیگری را از رزمندگان مقاومت 
دریافت کنند. نکته قابل تأمل درخصوص این دستاورد 
مهم و تعیین کننده فاصله نزدیک آن با پیروزی القلمون 
غربی است. این مسئله نشان می دهد که ارتش سوریه 
برخالف برخی ادعاهایی که از گوشه و کنار شنیده 
می شود، به قدری قدرتمند است که می تواند در 
آن واحد در چند جبهه با تکفیری های داعش و 
جبهه النصره مبارزه کند و در نهایت به عنوان فاتح 
بی چون  و چرا از میدان نبرد خارج شود. تروریست های 
تکفیری و حامیان منطقه ای و بین المللی آن ها 
به هیچ وجه انتظار متحمل شدن چندین شکست از 
نیروهای مقاومت سوری آن هم در یک بازه زمانی کوتاه 
را نداشتند. اکنون که این اتفاق رخ داده، صفوف آن ها 

بسیار متزلزل شده است.
استان دیرالزور در شمال سوریه و در کرانه رود فرات 
واقع شده است. مساحت این استان 33 هزار کیلومتر 
مربع بوده و تعداد ساکنان آن نیز به سختی به یک 
میلیون نفر می رسد. استان دیرالزور پس از حمص، 
دومین استان بزرگ سوریه به شمار می رود و بیش از 
15 درصد از کل مساحت این کشور را شامل می شود. 
این استان در مرزهای مشترک میان سوریه و عراق 
نیز واقع شده که از این حیث، از اهمیت جغرافیایی 
استراتژیکی برخوردار است. از دیرالزور به دلیل موقعیت 
جغرافیایی آن و نزدیکی اش به رود فرات به عنوان 
»مروارید فرات« یاد می شود. به دلیل قرار گرفتن 
دیرالزور در مرزهای مشترک سوریه و عراق، نیروهای 
ارتش با تسلط کامل بر این شهر به راحتی می توانند از 
لحاظ امنیتی کنترل بیشتری بر مرزهایشان داشته 
باشند. از سوی دیگر، دیرالزور به عنوان دروازه شرقی 
اراضی سوریه نیز محسوب می شود. تکفیری ها با وجود 
تالش های مذبوحانه شبانه روزی طی سه سال گذشته 
هیچگاه موفق نشدند میان دو محور غربی و شرقی 
اراضی سوریه فاصله ایجاد کنند. شکسته   شدن محاصره 
دیرالزور برای همیشه خط بطالن بزرگی بر رؤیای آن ها 

برای جداسازی این دو محور، کشید.
دستاورد بزرگی که نیروهای سوری با شکستن 
محاصره سه ساله »مروارید فرات« محقق کردند 
به آن ها این امکان را می دهد تا در جریان نبردهای 
میدانی آینده نیز دست برتر را داشته و ابتکار عمل را به 
طور کامل به دست بگیرند؛ به ویژه اینکه روحیه اعضای 
داعش به کلی فروپاشیده و صفوف این گروه کامال 
دچار افسارگسیختگی شده است. این درحالی است 
که روحیه رزمندگان مقاومت سوری پس از پیروزی ها 
و دستاوردهای اخیر به صورت چشمگیری افزایش 
پیدا کرده است و این امتیاز ارزشمندی برای محور 
مقاومت به شمار می رود. از سوی دیگر، تروریست های 
تکفیری و هم پیاله های داخلی و خارجی آن ها می دانند 
که پیروزی مقاومت در دیرالزور در واقع مقدمه ای 
برای آغاز ساعت صفِر عملیات آزادسازی »الرقه« 
پایتخت خودخوانده آ ن ها در سوریه است. این 

همان مسئله ای است که نگرانی تکفیری ها را به شدت 
برانگیخته است. روزنامه عرب زبان »رأی الیوم« در 
این ارتباط می نویسد: »شکسته شدن حلقه محاصره 
دیر الزور توسط ارتش سوریه و متحدانش چه بسا به 
معنای پایان حضور تروریست های تکفیری داعش در 

شرق سوریه و سرآغاز بازپس گیری شهر الرقه باشد«.
در این میان، نباید از کنار نقش مهم، مؤثر و راهبردی 
متحدان سوریه یعنی جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
در تحقق پیروزی اخیر به راحتی گذشت. ایران طی 
بیش از شش سال و نیم گذشته با کمک های مستشاری 
خود به نیروهای نظامی سوریه نقش تعیین کننده ای 
را در تحقق دستاوردهای نیروهای مقاومت ایفا کرده 
است و شکسته شدن محاصره دیرالزور نیز جزو همین 
دستاوردها محسوب می شود. از سوی دیگر، دولت 
روسیه نیز که به صورت کامال قانونی و با مجوز دولت 
دمشق وارد نبرد مستقیم با تکفیری ها در سوریه شده، 
نقش غیرقابل انکاری در شکستن محاصره دیرالزور 
ایفا کرده است. پشتیبانی هوایی از عملیات زمینی 
رزمندگان سوری ازجمله کمک های ارتش روسیه در 
این زمینه محسوب می شود. درهمین حال، حمالت 
بی وقفه جنگنده های روسی به مواضع استراتژیک 
تکفیری ها در دیرالزور نیز نمونه  دیگری از نقش آفرینی 
مؤثر مسکو در تحقق پیروزی اخیر است. »رأی الیوم« 
در این باره تأکید می کند: »روسیه شراکت فعالی در 
شکستن حلقه محاصره دیرالزور داشت؛ آن هم نه صرفا 
از طریق فراهم کردن پشتیبانی هوایی، بلکه مسکو 
کشتی های خود را به دریای مدیترانه فرستاد تا مراکز 
فرماندهی داعش در دیرالزور را پیش از عملیات ارتش 

سوریه، با موشک های کالیبر هدف قرار دهد«.
اما اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است 
که چگونه محاصره شهر دیرالزور قریب به سه سال به 
طول انجامید. یکی از عوامل مؤثر در تداوم محاصره 
دیرالزور، اقدامات خصمانه ایاالت متحده آمریکا بوده 

است. آمریکایی ها که تحت پوشش ائتالف نمایشی 
ضد داعش در سوریه فعال هستند، در طول سال های 
گذشته بارها مواضع ارتش سوریه را به ادعای خود 
به صورت اشتباهی! در اطراف دیرالزور هدف قرار 
داده اند. درهمین حال، در طول این مدت شاهد 
ارسال تسلیحات نظامی پیشرفته برای گروه های 
تروریستیـ  تکفیری مستقر در دیرالزور توسط 
هواپیماها و بالگردهای آمریکایی بوده ایم. درهمین 
راستا، فرماندهی اتاق عملیات هم پیمانان ارتش 
سوریه در بیانیه ای تأکید کرد: »اگر توطئه های ائتالف 
آمریکایی به اصطالح ضد داعش در سوریه نبود، 
عملیات آزادسازی شهر دیرالزور به تأخیر نمی افتاد. 

اسناد کامال متقنی وجود دارد که نشان می دهد 
آمریکایی ها با گروه های تروریستی جنایتکار ارتباط 

دارند«.
آخرین  تکفیری  تروریست های  که  نیز  اکنون 
نفس هایشان را در دیرالزور می کشند، ایاالت متحده 
آمریکا قصد ندارد از حمایت های خود از این گروه 
تروریستی دست بکشد. انجام دو عملیات هلی ُبرن در 
دیرالزور و حومه آن تنها به فاصله چند ساعت پس از 
شکستن محاصره این شهر، خود به تنهایی مؤید این 
مسئله است. یکی از عملیات های هلی ُبرن بالگردهای 
آمریکایی در حومه دیرالزور در نهایت به نجات یکی از 

سرکردگان تکفیری های داعش منجر شد. عملیات 
هلی برن دوم نیز که در داخل شهر صورت پذیرفت، 
قریب به 10 نفر از اعضای ارشد داعش را از میدان نبرد 
نجات داد. برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که 
ایاالت متحده آمریکا شماری از تکفیری ها را از دیرالزور 
به آسیای میانه منتقل کرده است. به نظر می رسد که در 
آینده نیز باید شاهد کارشکنی های بیشتر واشنگتن در 

مسیر آزادسازی دیرالزور باشیم.
درهرحال، باتوجه به سلسله دستاوردهای اخیر 
نیروهای مقاومت سوری، معارضان خود نیز به خوبی 
می دانند که دیگر از طریق راهکار و رویکرد نظامی به 
نتیجه مورد دلخواه شان نخواهند رسید. شاید بتوان از 

اظهارات اخیر »استفان دی میستورا« فرستاده ویژه 
سازمان ملل متحد در امور سوریه به عنوان آخرین تیر 
بر پیکره نیمه جان معارضان خارج نشین سوری یاد کرد. 
دی میستورا در سخنانی تأکید کرد: »دیرالزور اکنون 
به طور نسبی آزاد شده است و پیش بینی می شود که 
آزادسازی کامل آن خیلی زود اعالم شود. معارضان 
سوری باید واقع بین باشند و درک کنند که در جنگ 
پیروز نشدند«. این اظهارات صریح از سوی فردی که 
مواضعش در طول بحران سوریه چندان منصفانه و 
بی طرفانه نبوده، حامل پیام های واضح و روشنی برای 

معارضان و حامیان آن هاست.

یکی از عوامل مؤثر در تداوم محاصره دیرالزور، اقدامات 
خصمانه ایاالت متحده آمریکا بوده است. آمریکایی ها که 
تحت پوشش ائتالف نمایشی ضد داعش در سوریه فعال هستند، 
در طول سال های گذشته بارها مواضع ارتش سوریه را به ادعای 

خود به صورت اشتباهی! در اطراف دیرالزور هدف قرار داده اند

[ قلب زمین ]

    رامین حسین آبادیان

ید فرات«  وار شکست محاصره »مر
ینی رزمندگان مقاومت با حماسه آفر
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

پیروزی های متعدد چند هفته اخیر جبهه مقاومت، که 
آخرین آن شکستن محاصره سه ساله شهر دیرالزور 
بود، مسئله ای است که برخالف رغم میل و اراده رژیم 
صهیونیستی است. سفر غیر منتظره نتانیاهو به همراه 
یوسی کوهن، مدیر موساد و میر بن شبات، رئیس 
شورای امنیت ملی اسرائیل به شهر ساحلی سوچی در 
غرب روسیه و دیدار با پوتین و اظهار نگرانی از حضور 
پررنگ ایران در مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی 
را می توان در همین زمینه ارزیابی کرد. نخست وزیر 
اسرائیل ابتدا در این دیدار از نابودی داعش در بسیاری 
از شهرهای سوریه ابراز خوشحالی کرده و این رخداد 
را به پوتین تبریک گفت اما نسبت به حضور نیروهای 
ایرانی در جنوب سوریه به شدت ابراز نگرانی نموده 
است. اما پاسخ پوتین به او جالب توجه است. این یک 
جواب ناامید کننده بود که توسط رسانه های روسی و 
صهیونیستی پوشش داده شد: »اسرائیل یک کشور 
دوست برای روسیه به حساب می آید اما ایران یک 

شریک استراتژیک برای روسیه در منطقه است«.
صهیونیست ها به شدت نگران هستند. ایده آنتی 
تز »اسالم انقالبی« که به وجود آوردن گروه های 
تکفیری و سرمایه گذاری کالن آموزشی، درمانی، 
لجستیکی برای تکفیری ها بود به تدریج شکست می 
خورد و صهیونیست ها می بینند ایران کم کم دارد مرز 
زمینی با آنها پیدا می کند. در واقع نه تنها محاسبات 
اندیشکده ها و اتاق های فکر کشورهای غربی پیرامون 
شکست جبهه مقاومت و مشغول کردن جهان اسالم 
به جنگ داخلی محقق نشد بلکه نیروهای جبهه 
مقاومت با تجارب ذی قیمتی که در صحنه نبرد سوریه 
و عراق علیه تکفیری ها به دست آوردند توان عملیاتی و 
رزمی خود را افزایش داده اند و این یک تهدید روزافزون 

برای اسرائیل خواهد ماند.
در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه، استفان دی میستورا، در مصاحبه با رادیو 
بی بی سی گفت »که احتمااًل مناطق باقی مانده در 
اشغال تروریست های داعشی در سوریه تا پایان 
اکتبر سقوط می کند«. وی افزود: »آنچه ما مشاهده 
می کنیم به نظر من سرآغازی برای پایان این جنگ 
است و آنچه هم اکنون نیاز داریم این است که تضمین 
کنیم پایان جنگ، آغاز صلح باشد«. دی میستورا گفت 
»که همچنان سه منطقه رقه، دیرالزور و ادلب ناآرام 
است و احتمال می رود ارتش سوریه و روسیه دیرالزور 
را تا پایان ماه جاری میالدی و چه بسا تا اوایل اکتبر 

آزاد کنند«. 
ادامه این تنش ها و ناامیدی رژیم صهیونیستی از 
دوستان خود درباره ادامه حیات تکفیری ها باعث 
شد اسرائیل بزرگترین رزمایش نظامی خود را از سال 
199٨م.)که سناریوی جنگ علیه سوریه بود( برای 
مقابله با محور مقاومت تدارک ببیند. این رزمایش 
که در طی بیست سال اخیر بی سابقه است و هم 

13اکنون در جریان است از 13اکنون در جریان است از 13 شهریور ماه شروع شده 
23و تا 23و تا 23 شهریور ادامه خواهد داشت. یگان های زمینی، 
هوایی و دریایی به استعداد 20 یگان و 30 هزار نیرو )که 
شامل نیروهای ذخیره نیز می شود( درگیر این رزمایش 
هستند. آنطور که روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشته 
11این رزمایش ها 11این رزمایش ها 11 روز طول خواهد کشید و شبیه سازی 
شده عملیات تخلیه شهرها، ممانعت از هرگونه نفوذ 
نیروهای حزب الله از مرزها، حمله به لبنان و نیز خنثی 

کردن فعالیت  گروه های جاسوسی است.
 از نکات جالب توجه در روزهای اخیر گفت وگویی 
بین مجری و کارشناس یک شبکه صهیونیستی بود. 
مجری شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی خطاب 
به »گایبخور« کارشناس صهیونیست گفت: ما صدای 
شکست داعش و کنترل مجدد سوریه بر مرزهای 
شرقی اش و رسیدن محور سوریه-ایران را به دریا می 
شنویم. بخور گفت: »دونالد ترامپ از سوریه دست 

برداشت و سوریه دیگر برایش اهمیتی ندارد و وضع ما 
نیز برایش اهمیتی ندارد و به پوتین گفته است هرچه 
می خواهی، انجام بده . آمریکا از انقالبیونش در سوریه 
دست برداشته و توازن مقدس در سوریه ضربه دیده 
است این در حالی است که روسیه تالشهایش را به 
نفع محور ایران تقویت کرده است و  آمریکا با رسیدن 
ارتش سوریه به شرق مخالفت نمی کند«. مجری 

شبکه ده تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: »دیر 
الزور آخرین پایگاه داعش در سوریه در آستانه سقوط 
است که تسلط رئیس جمهور اسد را بر سوریه کامل 
می کند. این پایان شبکه داعش در سوریه است؛ اما 

جایگزین ها امیدوار کننده نیست«.
یکی از دالیل نگرانی های رژیم صهیونیستی این 
است که مقامات آمریکایی و روسی در نشست 
خود بر استقرار نیروهای ایرانی در فاصله ٨ تا 10

کیلومتری مرزهای شمالی بلندی های اشغالی جوالن 
توافق کردند. این در حالی است که آمریکا نخست 
پیشنهاد داده بود نیروهای ایرانی در فاصله حداقل 
30 کیلومتری مرزهای رژیم صهیونیستی مستقر 
شوند، اما در نهایت آمریکایی ها تسلیم خواسته 
مقامات روسی شده و قرار بر این شد که نیروهای 
٨ایرانی در فاصله ٨ایرانی در فاصله ٨ تا 10 کیلومتری مرزهای این رژیم 

مستقر شوند.
شش سال از جنگ سوریه می گذرد و اینک که 
صدای پایان داعش به گوش می رسد یکی از این 
طرف های شکست خورده اسرائیل است که قصد دارد 
نتیجه این جنگ را تعدیل نماید؛ پیام این رزمایش 

برای طرف های درگیر در سوریه آن است که اگر به 
خواسته هایش پاسخ مثبتی داده نشود، در استفاده 
از گزینه های نظامی تردیدی نخواهد کرد کما اینکه 
ارتش سوریه می گوید هواپیماهای اسرائیلی بامداد 
پنجشنبه گذشته به مواضع این کشور در نزدیکی 
مصیاف حمله کرده و دو سرباز سوری را کشته و 
آسیب های دیگری هم به یک مرکز تحقیقاتی وارد 
کرده اند. روزنامه جروزالم پست در این زمینه با ژنرال 
»یاکوف عمیدرور« مشاور پیشین امنیت داخلی 
اسرائیل گفتگو کرد که او گفته حمله این کشور به 
پایگاه نظامی سوریه در حماه برای ممانعت از استفاده 

حزب الله لبنان از آن بود.
در واقع یکی از پیام های عمده این رزمایش این است 
که اسراییل تحمل پیروزی های نظامی و سیاسی 
محور مقاومت را در سوریه ندارد و اگر این پیروزی ها 
ادامه پیدا کند چه بسا به سوریه حمله کند. این در 
حالی است که اسراییل از سال 19٨2م. تاکنون در 
هیچ جنگی که آغاز کننده آن بوده پیروز از میدان 
خارج نشده است. آیا شکست دیگری برای اسرائیل 

در پیش است؟ 

  حزب االمه سودان: عربستان از حکومت سودان اخاذی می کند
»صدیق محمد اسماعیل« نائب رئیس حزب »االمه« سودان گفت که ارتش این کشور تحت عنوان »دفاع از مقدسات« در یمن وارد جنگی شده است که 

هیچ ارتباطی به آن ندارد. وی در گفت وگویی، تأکید کرد که ارتش سودان فریب خورده است.حکومت سودان از سوی عربستان مورد اخاذی قرار گرفته است و 
سعودی ها به سودان وعده می دهند که دولت را از بحران  ها عبور خواهند داد؛ در حالیکه این وعده واقعیت ندارد.

وی از دولت سودان خواست تا درباره ورود به یمن تجدید نظر کند و به مسیر دیپلماسی باز گردد و از قطب بندی پرهیز کند.صدها سودانی در حال حاضر در یمن به سر 
[ قبله اول ]می برند و به گفته شبکه المسیره، تا کنون دهها تن از آنان در حمالت نیروهای یمنی کشته شده اند. 

صهیونیست ها می بینند ایران کم کم دارد مرز زمینی با 
آنها پیدا می کند. در واقع نه تنها محاسبات اندیشکده ها و 
اتاق های فکر کشورهای غربی پیرامون شکست جبهه مقاومت 
و مشغول کردن جهان اسالم به جنگ داخلی محقق نشد بلکه 
نیروهای جبهه مقاومت با تجارب ذی قیمتی که در صحنه نبرد 
سوریه و عراق علیه تکفیری ها به دست آوردند توان عملیاتی و 

رزمی خود را افزایش داده اند

یکی از پیام های عمده این رزمایش این است که اسراییل 
تحمل پیروزی های نظامی و سیاسی محور مقاومت را در 
سوریه ندارد و اگر این پیروزی ها ادامه پیدا کند چه بسا به سوریه 

حمله کند.

  علی اصغر بروجردی

یم صهیونیستی نگران چیست؟ رژ
تحلیلی بر رزمایش کم سابقه »نورداگان« در سرزمین های اشغالی
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٨

تنها خدا با ماست

به این آتش برس! هیزم مهیا کن! مهیاتر!
گلستانیم ما در آتش نمرود، زیباتر

مهیا کن که ما از آتش شیطان نمی ترسیم
که در آغوش آتش می شود ققنوس ماناتر

خبر، از دود آه ما به دلها می  رود مادام
تو با هرشعله نفرینی تری  هر شعله رسواتر 

تو مثل شعله  ها با نعره  ی مستانه  ات دلخوش
و ما را ناله  ای مانده  ست از فریاد، گیرا تر

دریغا پیرو بودا به کار زنده  سوزاندن
دریغاتر از این غوغای خاموشی! دریغاتر !

شما را مردگانی هست - سر تا پای در آتش-
شما در زندگانی نیز می سوزید، پیداتر

بسوزانیدمان ،خورشید محشر نیز در راه است
خدا، تنها خدا با ماست با مایی که تنهاتر

اغثنا یا غیاث المستغیثین! راه دشوار است
اگرچه نیست در رنج سفر، از ما شکیباتر

    میالد عرفان پور

سال های اشغال عراق از سوی آمریکا و کشورهای هم پیمانش 
آنقدر با اتفاقات تلخ و حوادث ناگوار روبرو بوده است که تا 
سالیان متمادی می تواند دست مایه ساخت انواع فیلم های 

سینمایی و داستانی قرار بگیرد.
فیلم سینمایی »احالم« (رویاها) از جمله این آثار است.

این فیلم برجسته، بیننده را در اوج آشفتگی بغداد در سال 
٢٠٠3 غوطه ور می سازد . دو نفر از بیماران روانی ساکن 
تیمارستان، ناگهان خود را در میان خیابان ها، سربازان 

آمریکایی، ساختمان های مخروبه و بمب ها می یابند.
ین فیلم را  محمد الدراجی، کارگردان جوان و خوش فکر 
عراقی کارگردانی کرده است و تهیه کنندگی آن را آتیا 

الدراجی و محمد الدراجی برعهده داشته اند.
٢٠٠٥فیلم احالم بر اساس داستانی از خود الدراجی و در سال  ٢٠٠٥فیلم احالم بر اساس داستانی از خود الدراجی و در سال  ٢٠٠٥
ساخته شده است و کشورهای سازنده آن عراق، هلند و 

انگلستان هستند. 
این فیلم در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

هم حضور یافت.
در  که  است  الدراجی  محمد  فیلم  نخستین  »احالم« 
جشنواره های مختلف با استقبال مواجه شد، بعد از آن 
فیلم های زیادی ساخت. ام حسین،  فیلم دیگری از همین 
فیلمساز است و زیر شن های بابل تازه ترین اثر سینمایی 

اوست.

»آتش به اختیار« تعبیری است که اگرچه کاربردی قدیمی در 
ادبیات فارسی دارد، اما در چند ماه اخیر و پس از استفاده از آن 
از سوی رهبر معظم انقالب، جایگاه متفاوتی در ادبیات سیاسی 
و رسانه ای کشور پیدا کرده است. اگرچه تاکید اصلی حضرت 
آیت الله خامنه ای بر استفاده از این تعبیر و دنبال کردن آن 
در عرصه فرهنگی بود، اما بدون شک این موضوع محدود 
به داخل مرزهای کشورمان نیست و در حوزه بین الملل هم 
می توان آنگاه که احساس می شود نهادی به وظایف تبلیغی و 
ترویجی خود به درستی عمل نمی کند، مجاهدانه و داوطلبانه 

وارد میدان شد و به انجام وظیفه مبادرت نمود.
»سید سرباز روح الله رضوی«، از جوانان دغدغه مندی است 
که مسائل جهان اسالم و مسلمانان را حوزه فعالیت خود قرار 
داده و آنگونه که در کانال تلگرامیش هم تاکید نموده، خود را 
»جهان وطن« می داند. رضوی که زاده هند است، اکنون ساکن 
ایران است اما فعالیت های متعدد داوطلبانه خصوصا در زمینه 
فلسطین و حمایت از مردم مظلوم آن را در اولویت اقدامات 
خود قرار داده است. وی در کانال تلگرامی خود بصورت روزانه 
به تحلیل حوادث و تحوالت جهان اسالم می پردازد و معموال 

تحلیل خود را از آنها ارائه می دهد.
از دیگر بخش های این کانال تلگرامی، انتشار تجربیات تبلیغی 
و یا فعالیت های بین المللی است که همراه با تجربیات ارزشمند 

و قابل تعمیم است.
اطالع رسانی برخی کمپین های جهان اسالمی و یا همایش های 
بین المللی و برنامه های فرهنگی در زمینه مسائل روز 

مسلمانان از دیگر بخش های این کانال است.
برای دسترسی به کانال »سرباز روح الله رضوی« باید از لینک 

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

کتاب »گفتمان انقالبی در جهان اسالم(١3٩٤ -١٢٧٠) تالیف دکتر 
سید سلمان صفوی منتشر شد.

تحلیل سیر تاریخی توسعه و تکامل اندیشه های سیاسی و انقالبی 
جهان اسالم طی دو قرن گذشته موضوع اصلی این کتاب است که 
از لحاظ روش به کار گرفته شده نیز حائز اهمیت است؛ بدین معنا 
که گفتمان انقالبی در بستر زمان و مکان، با ارجاع به نقل قول های 

مستقیم اندیشمندان مطروحه تحلیل می شود.
کتاب در سه فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول، روند 
تاریخی مهمترین تحوالت جهان اسالم طی دو قرن گذشته به 
ترتیب تاریخی گزارش شده است. در فصل دوم اندیشه های پرچم 
داران گفتمان انقالبی از میرزای شیرازی تا آیت الله خامنه ای، با نقل 
قول های مستقیم از آنها تحلیل شده و در فصل سوم، مسئله توسعه 

و گفتمان انقالبی و جمع بندی مباحث، ارائه شده است.
در جمع بندی کتاب تبیین شده که »سیدجمال« حدود یکصد و 
هفتاد سال قبل با مجاهدت های خود و با کاشتن نهال »جنبش بیداری 
اسالمی« در جامعه استبدادی و استعمار زده مسلمانان، طریق نوینی 
برای بازگشت عزت و عظمت اسالمی در دوره معاصر بنیان نهاد. این 
مسیر طوالنی را متفکران برجسته از کشورهای مختلف اسالمی با 
اندیشه های انقالبی خود هدایت نمودند و تکامل بخشیدند. »نهضت 
تنباکو« در ایران علیه بریتانیا، »نهضت مشروطیت« در ایران، 
»قیام عّزالدین قسام« در فلسطین، »مبارزات ملت الجزایر« علیه 
فرانسویان و »جنبش مقاومت فلسطین« و »حزب الله لبنان« علیه 
اشغالگران صهیونیست از نقاط برجسته اندیشه انقالبی در ساحت 
عمل اجتماعی است. در نیمه دوم قرن چهاردهم »نهضت بیداری 
اسالمی« و »اندیشه انقالبی« در قالب »انقالب اسالمی  ایران« به 

رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست.
گفتمان انقالبی در جهان اسالم در ٥٢٠ صفحه به تازگی منتشر 

شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک
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