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FBI اعتراضات گسترده به قرار گرفتن نام رمضان عبدالله در لیست  
روزنامه عبری زبان یدیعوت احارانوت در گزارشی اعالم کرد که دفتر تحقیقات فدرال آمریکا)FBI( نام 2٩ نفر را به عنوان افراد تحت تعقیب خود ذکر کرده و 

برای هر کسی که اطالعاتی از آنها به اف بی آی بدهد، جایزه نقدی تعیین کرده است.
از بین این 2٩ نفر هشت نفر فلسطینی هستند که نام دکتر رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین شاخص ترین آنها است و خانم احالم التمیمی 

آزاده فلسطینی یکی دیگر از این افراد است. قرار گرفتن نام رمضان عبدالله با واکنش گسترده مردم، گروه ها و رسانه های فلسطین مواجه شده است.
ایمن ظواهری، رهبر القاعده در صدر این لیست قرار دارد. [ قبله اول ]

مسئله فلسطین از ابتدای پیروزی انقالب مسئله فلسطین از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی همیشه از موضوعات راهبردی نظام اسالمی همیشه از موضوعات راهبردی نظام 
جمهوری اسالمی بوده است. حضرت آیت الله جمهوری اسالمی بوده است. حضرت آیت الله 
خامنه ای هم »فلسطین« را مسئله اول امت خامنه ای هم »فلسطین« را مسئله اول امت 
اسالمی می دانند. با این وجود دهه های متوالی اسالمی می دانند. با این وجود دهه های متوالی 
است که تروریسم صهیونیستی در تمامی ابعاد، است که تروریسم صهیونیستی در تمامی ابعاد، 
شهر مهم و تاریخی بیت المقدس را مورد هدف شهر مهم و تاریخی بیت المقدس را مورد هدف 
قرار داده و مردم آن در معرض حمالت مستمر، قرار داده و مردم آن در معرض حمالت مستمر، 
گسترده و وحشیانه صهیونیست ها برای تغییر گسترده و وحشیانه صهیونیست ها برای تغییر 
بافت آن از طریق انتقال مهاجران و گسترش بافت آن از طریق انتقال مهاجران و گسترش 
افراطی گری صهیونیستی قرار دارند. اقدامی افراطی گری صهیونیستی قرار دارند. اقدامی 
که در این سالها با واکنش های ریز و درشت که در این سالها با واکنش های ریز و درشت 
فلسطینیان مواجه بوده است. در همین راستا با فلسطینیان مواجه بوده است. در همین راستا با 
»داود شهاب« سخنگوی جنبش جهاد اسالمی »داود شهاب« سخنگوی جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین گفت وگو کردیم که شرح آن در ادامه فلسطین گفت وگو کردیم که شرح آن در ادامه 

از نظر می گذرد.
نقش مسجد االقصی در مبارزه گروه ها   نقش مسجد االقصی در مبارزه گروه ها   نقش مسجد االقصی در مبارزه گروه ها نقش مسجد االقصی در مبارزه گروه ها 
و مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی 
چیست؟ در خصوص ارتباط قبله نخست چیست؟ در خصوص ارتباط قبله نخست 
مسلمانان با انتفاضه فلسطین توضیح دهید.

مسجد االقصی و قدس در تمام دوره های مبارزه 
فلسطینی ها محور آغاز و شروع انقالب و انتفاضه 
بوده است و همچنان تالش ها برای خنثی کردن 
اثرات انتفاضه ادامه دارد ولی جوانان فلسطینی 
از مقابله با این تالشها خسته نمی شوند. به جوانان 
امید داریم؛ آنها در آینده زمام امور مبارزه و رهبری 
مبارزه ملی را برای دستیابی به آزادی و استقالل در 
دست خواهند گرفت. انتفاضه حادثه ای نیست که 
در برهه ای رخ دهد و به پایان رسد بلکه فرهنگ و 
رفتار هر فلسطینی در برابر تجاوز و تروریسم است 
و مبارزه ما تا زمان نابودی اسرائیل از تمام اراضی 
فلسطین ادامه خواهد داشت. راه شهیدان انتفاضه 

را تا زمان پیروزی ادامه می دهیم.
  عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی   عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی 
در لرزه انداختن به جان صهیونیست ها و در لرزه انداختن به جان صهیونیست ها و 
تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین چه تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین چه 

تاثیری دارد؟تاثیری دارد؟

این عملیاتها نشانگر وجدان های بیدار در قبال 
مسئله و مردم فلسطین است و اولویت ها را در 
عرصه ملی تعیین می کند؛ قدس قبله و هدف ما 
است و با اینگونه عملیاتها فجر و گشایش جدیدی 
رخ می دهد و در حقیقت یک سیلی بر صورت 
توطئه کنندگان می باشد. پیام این عملیاتها این 
است که نباید در برابر ذره ای از خاک قدس کوتاهی 
و عقب نشینی کرد و وجود صهیونیستهای متجاوز 

را در خاک فلسطین پذیرفت. مردم فلسطین با 
این عملیاتها به تالش مداوم صهیونیستها برای 
سلطه بر مسجد االقصی پاسخ می دهند و خطاب 
به دشمن اعالم می کنند که در صورت عدم توقف 
اقداماتشان، سالح فلسطینی ها آنها را در تمام نقاط 

دنبال می کند.
مواضع دولت آمریکا و همچنین سازمان   مواضع دولت آمریکا و همچنین سازمان مواضع دولت آمریکا و همچنین سازمان مواضع دولت آمریکا و همچنین سازمان 
ملل را درخصوص جنایات صهیونیستها ملل را درخصوص جنایات صهیونیستها 
در قبال مردم فلسطین چگونه ارزیابی در قبال مردم فلسطین چگونه ارزیابی 

می کنید؟
آمریکا به صورت کامل از رژیم صهیونیستی 
طرفداری و به سیاستهای این رژیم خدمت 
می کند. طرفین در ارتکاب تروریسم و تجاوز 
به حق ملت فلسطین نیز با هم شراکت دارند. 

موضع سازمان ملل در برابر تصمیمات خصمانه 
اشغالگران و جنایات آنها ضعیف است. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل از خشم دولت ترامپ 
هراس دارد و به همین دلیل نیز بسیار نرم در برابر 
صهیونیستها سخن می گوید. وی اخیرا نیز به اسم 
سفر انسان دوستانه به غزه آمده بود ولی سفر وی 
هیچ تغییر ملموسی در زندگی مردم این منطقه 
ایجاد نکرد و موجب کاهش آالم و رنج های آن 

ها نشد. سازمان ملل مسئول تمام رنج های مردم 
فلسطین است و در حال حاضر نیز سازمان حمایت 
از پناهجویان فلسطینی وابسته به سازمان ملل 
کمک های بشردوستانه خود به آوارگان فلسطینی 
را به شدت کاهش داده است و دالیلی وجود دارد 
که از تسلیم شدن سازمان ملل در برابر فشارهای 

آمریکا و صهیونیستها حکایت دارد. 
اخیرا شاهد توافقاتی میان گروه های   اخیرا شاهد توافقاتی میان گروه های   اخیرا شاهد توافقاتی میان گروه های اخیرا شاهد توافقاتی میان گروه های 
فلسطینی برای پایان دادن به اختالفات و فلسطینی برای پایان دادن به اختالفات و 
ایجاد وحدت بوده ایم. دیدگاه شما در این ایجاد وحدت بوده ایم. دیدگاه شما در این 

خصوص چیست؟
ما امیدواریم که مصالحه و آشتی واقعی محقق شود و 
دودستگی ها عمال به پایان رسد. اختالفاتی میان فتح 
و حماس درباره حکومت، کارمندان و تقسیم قدرت 

وجود دارد. در زمینه برنامه های سیاسی و طرح های 
ملی و اقدامات سازمان آزادی بخش و تشکیالت 
خودگردان که موجب عقب افتادن فلسطین و ورود 

آن به این بحران شده، هم اختالفاتی وجود دارد
اخیرا شاهد تحرکاتی از سوی مقامات   اخیرا شاهد تحرکاتی از سوی مقامات   اخیرا شاهد تحرکاتی از سوی مقامات اخیرا شاهد تحرکاتی از سوی مقامات 
اقلیم کردستان عراق برای جدایی بوده ایم اقلیم کردستان عراق برای جدایی بوده ایم 
که مورد استقبال اسرائیل نیز قرار گرفت. که مورد استقبال اسرائیل نیز قرار گرفت. 
رژیم صهیونیستی در ایجاد مشکالت و رژیم صهیونیستی در ایجاد مشکالت و 
بحران ها در منطقه و اتهام زنی به ایران در بحران ها در منطقه و اتهام زنی به ایران در 

برهم زدن ثبات منطقه چه نقشی دارد؟
رژیم صهیونیستی دائما تالش می کند تا از طریق 
بازی با بحران های منطقه به تعمیق آن دامن بزند 
و بدین صورت منطقه ما را درگیر جنگ و تجزیه 
شده کند. این رژیم تمام تنشها و درگیری ها را 
تغذیه و تداوم آن را توجیه می کند. ایران یکی 
از اهداف اصلی و همیشگی رژیم صهیونیستی 
است و بر همین اساس نیز سران این رژیم علیه 
ایران شیطنت می کنند. آنها پیشرفت ایران در 
زمینه های گوناگون و گسترش ارتباطات تهران با 
کشورهای منطقه را خطری برای منافع صهیونیسم 

تلقی می کنند.

سخن نخست

منتظر گام های 
مثبت ترکیه بمانیم

گردونـــه تحــوالت منطقه غرب آسیا 
گردشش بیشتر و سرعتش افزون شده 
است و در هر چرخش، تحولی نو را با خود 
به همراه دارد. اگرچه مخرج مشترک این 
تحوالت، دست برتر محور مقاومت را هویدا می کند اما دشمنان 
منطقه ای و فرامنطقه ای این محور هم بیکار ننشسته اند و مدام 
در حال طراحی نقشه ای جدید برای گرفتار کردن منطقه به 
مشکالت نو و غفلت از مسئله اصلی، یعنی اشغال فلسطین 

هستند.
در همین چارچوب، رصد بازیگری به نام »ترکیه« با نتایج جالب 
و قابل توجهی همراه است. مقامات ترک  که تا چند ماه پیش از 
فتنه شام، با خاندان اسد شام خانوادگی می خوردند، به یکباره 
سودای سقوط حکومت سوریه و خواندن نماز در مسجد اموی 
دمشق به سرشان زد و همچون زنگی مست، وارد جبهه غربی-

عربی علیه نظام قانونی سوریه شدند و در مرحله ای از بحران، 
بیشترین کمک های میدانی را به واسطه همسایگی با منطقه 

درگیری، به تکفیری ها و تروریست ها داشتند.
در این مجال فرصت بررسی جزئی و مرحله به مرحله اقدامات 
ترکیه در این بحران فراگیر نیست، اما در مقطع کنونی توجه به 
رفت و آمدهای مقامات ترکیه و جلساتی که با حضور آنها برای 
حل بحران سوریه و برخی منازعات دیگر منطقه ای برگزار می 

شود، همراه با پندها و عبرت های بسیاری است.
از همین باب به سفر اخیر مقامات آنکارا به تهران باید عنایت 
ویژه ای داشت. سفری که ابتدا با حضور سرلشکر خلوصی آکار 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه به تهران، برای نخستین 
3بار پس از پیروزی انقالب اسالمی، آغاز شد و در حالیکه 3بار پس از پیروزی انقالب اسالمی، آغاز شد و در حالیکه 3 روز 
از حضور او در ایران می گذشت، اردوغان هم راهی کشورمان 
شد، تا مذاکرات فشرده ای در سطوح مختلف با مقامات ایرانی 

داشته باشد.
اردوغان هنوز تهران را ترک نکرده بود که گفت: » در مذاکرات با 
رئیس جمهور اسالمی ایران درخصوص سوریه و عراق توانستیم 
6به جمع بندی برسیم.« برای آنها که در 6به جمع بندی برسیم.« برای آنها که در 6 سال گذشته ثبات قدم 
ایران در مواجهه با بحران سوریه را شاهد بوده اند، همین یک 
جمله کافی است تا بفهمند رئیس جمهور ترکیه از چه موضعی 

سخن می گوید.
مهمترین بخش این سفر را اما باید دیدار رجب طیب با رهبر 
معظم انقالب عنوان نمود. در همه سال های بحران سوریه تا به 
امروز و علی رغم همه نقش آفرینی های منفی ترک ها و اقدامات 
آنها علیه دولت قانونی اسد، مقامات جمهوری اسالمی تالش 
کرده اند ترکیه را از صف مخالفان سوریه جدا کنند و همواره ولو 
در سطوح پایین روابط را با این کشور حفظ کردند که اوج آن در 
ماجرای کودتای ترکیه بود. از باب همین نگاه راهبردی و دقیق 
بود که مذاکرات آستانه با حضور ایران، روسیه و ترکیه کلید 
خورد تا این بار برخالف بسیاری از بحران های منطقه ما، ابتکار 
عمل در حل آن را کشورهای منطقه در دست بگیرند نه دول 

غربی و سازمان های وابسته به آنها. 
ابتکاری که رهبر انقالب هم در دیدار اردوغان از آن ابراز 
خرسندی کرده و تاکید کردند که قضایای سوریه در اثر این 

همکاری ها روند رو به بهبودی دارد.
شاید کلیدی ترین مطلب در این دیدار آنجا بود که رهبر انقالب 
با اشاره به مشکالتی که جهان اسالم گرفتار آنها شده است تاکید 
کردند: »در مقابل این مشکالت، اگر ایران و ترکیه در مسئله ای 
به توافق دست پیدا کنند، آن توافق قطعا محقق خواهد شد و نفع 

آن به هر دو کشور و به دنیای اسالم خواهد رسید«.
در این فضا حتما باید برای همراهی بیشتر ترکیه در حل 
پرونده های منطقه ای تالش کرد و حتی در مواردی، ولو به طور 
موقت، چشم بر برخی اقدامات قبلی این کشور بست. البته نباید 
از این نکته هم غافل شد که حسن ظن بیش از حد و دلخوش 
کردن به تک تک کلمات اردوغان و مقامات دولتش هم، از 
تدبیر به دور است، چرا که آن ها در مواردی در سالهای اخیر 
نشان داده اند که بین مواضع اعالمی و اقدامات اعمالی شان 

فاصله  است.
باید کمی صبر کرد و هم آهنگ با گام های مثبت آنکارا، به 

سمت ترک ها قدم برداشت.

محمد مهدی رحیمی

»انتفاضه«فرهنگوسلوکفلسطینیهاست
  محمدفاطمی زاده

صهیونیست ها پیشرفت ایران در زمینه های گوناگون و 
گسترش ارتباطات تهران با کشورهای منطقه را خطری برای 

منافع رژیم خود تلقی می کنند

»داود شهاب« سخنگوی جهاد اسالمی فلسطین در گفت وگو با بیت المقدس:
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همه پرسی تجزیه)استقالل( اقلیم کردستان عراق 
از دولت مرکزی بغداد با وجود تمامی مخالفت های 
داخلی و خارجی سرانجام در تاریخ 25 سپتامبر )سوم 
مهرماه( برگزار شد. برگزاری این همه پرسی در شرایطی 
بود که دولت مرکزی بغداد صراحتا اعالم کرد که نتایج 
آن را به رسمیت نمی شناسد و کشورهای همسایه مانند 
ایران و ترکیه و همچنین کشورهای فرامنطقه ای نیز 
بر مخالفت خود با این اقدام اربیل تأکید کردند. پس 
از برگزاری این همه پرسی دولت بغداد تأکید کرد که 
ورود به هرگونه مذاکرات و گفتگوهای سیاسی آینده 
با مقامات اقلیم کردستان برای حل وفصل مسائل مورد 
مناقشه منوط به لغو نتایج همه پرسی است. دراین میان، 
»آیت الله سیستانی« مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق 
نیز مواضع خود درقبال همه پرسی را به صورت قاطعانه 
اعالم و تأکید کرد که این اقدام، گامی در مسیر تجزیه 
بخش هایی از شمال عراق از خاک این کشور محسوب 
می شود؛ موضعی که دولت بغداد در بیانیه ای آن را 
»مسئوالنه« و »تاریخی« توصیف کرده و از مسئوالن 
اربیل خواست تا توصیه های مرجعیت را نصب العین 

خود قرار دهند.
تعارض همه پرسی با قوانین داخلی و خارجی

واقعیت این است که همه پرسی استقالل اقلیم 
کردستان عراق چه از لحاظ قوانین داخلی و چه از 
لحاظ قوانین بین المللی، کامال غیرقانونی محسوب 
می شود. در قانون اساسی عراق ضمن تأکید بر لزوم 
حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور، آمده است که 
همه اقشار، قومیت ها و مذاهب کشور باید تحت رهبری 
دولت مرکزی باشند. طبق قانون اساسی عراق، برگزاری 
هرگونه همه پرسی بدون موافقت دولت مرکزی، 
اساسا باطل است و وجاهت قانونی ندارد. از آنجایی که 
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان به صورت کامال 
یکجانبه و بدون رضایت دولت برگزار شد، تبعیت از نتایج 
آن نیز برای بغداد الزام آور نیست. افزون براین، دادگاه 

عالی فدرال عراق پیش از برگزاری همه پرسی، رأی به 
تعلیق آن داده بود که این مسئله، خود نیز از جمله دیگر 

عوامل مؤثر در غیرقانونی بودن آن تلقی می شود. 
از سوی دیگر، نگاهی هرچند گذرا به آنچه که در منشور 
سازمان ملل متحد آمده است، نشان می دهد که 
برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان با آنچه 
که در قوانین بین المللی آمده در تعارض آشکار است. 
برگزاری همه  پرسی طبق قوانین بین المللی برای 
طرف هایی مجاز شمرده شده که یا تحت اشغال باشند 
و یا تحت استعمار قرار گرفته باشند؛ حال آنکه اقلیم 
کردستان نه اشغال شده و نه مستعمره است. لذا این 
همه پرسی و نتایج آن هیچ سنخیتی با قوانین داخلی و 
خارجی عراق ندارد و سازمان ملل نیز در همین راستا 

انتقاداتی را متوجه مقامات اربیل ساخته است.
صهیونیسم تنها حامی همه پرسی

از زمان مطرح شدن همه پرسی کردستان، رژیم 
صهیونیستی تنها طرفی است که به صورت آشکارا 
حمایت خود از اربیل را اعالم کرده است. صهیونیست ها 
پس از آنکه دریافتند مزدوران داعشی آن ها در عراق 

به ایستگاه آخر رسیده و دیگر رمقی برای ایستادگی 
ندارند، به طرح های جایگزین برای پیشبرد اهداف شوم 
خود در عراق متوسل شده اند. در واقع، رژیم اسرائیل 
پس از ناامید شدن از به زانو درآمدن نیروهای عراقی، از 
این پس قصد دارد برای جامه عمل پوشاندن به هدف 
اصلی خود یعنی همان تجزیه عراق، با کارت اقلیم 

کردستان و ساز جدایی طلبی این اقلیم، به ایفای نقش 
بپردازد. افزون براین، پس از تشکیل »حشد الشعبی« 
با درایت مثال  زدنی مرجعیت عراق و تحقق سلسله 
دستاوردهای میدانی ارزشمند در نبرد با تکفیری ها، 
اکنون دولت شیعی عراق در کنار  محور مقاومت در 
منطقه قرار گرفته است. همین مسئله که خواب را از 
چشمان مقامات رژیم اسرائیل ربوده، باعث شده تا 
صهیونیست ها بیش از پیش هیزم به آتش اقدامات 

فتنه جویانه در عراق بیفزایند.
مواضع ظاهری ایاالت متحده آمریکا

درطول مدت زمان گذشته که مسئله همه پرسی در 
اقلیم کردستان مطرح شد، آمریکایی ها تالش زیادی 
کردند تا از طریق اتخاذ مواضع ظاهری اینگونه وانمود 
کنند که مخالف این طرح هستند. اعالم مخالفت های 
ظاهری مقامات واشنگتن درحالی است که جدایی 
ُکردها از دولت مرکزی و تشکیل یک دولت مستقل 
ُکردی، در واقع یک طرح تماما آمریکایی محسوب 
می شود. این »جو بایدن« معاون سابق رئیس جمهور 
آمریکا بود که اول بار در سال 2006 طرح تقسیم 

عراق به سه بخش »شیعی، سنی و ُکردی« را ارائه کرد. 
عالوه براین، برخی صداهایی که از واشنگتن شنیده 
می شود نیز بر نظریه آمریکایی بودن طرح همه پرسی 
استقالل کردستان عراق، صحه می گذارد. درهمین 
ارتباط »جان بولتن« سفیر اسبق ایاالت متحده در 
سازمان ملل متحد با انتشار یک پست توئیتری حمایت 

قاطعانه خود از همه پرسی کردستان عراق را اعالم کرد. 
پیامدهای وخیم اقتصادی در انتظار اربیل

برخالف آنچه که مقامات اربیل مدعی آن هستند، 
جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد، 
پیامدهای وخیمی را در عرصه های مختلف برای 
شهروندان ُکرد به دنبال خواهد داشت که ازجمله 
آن می توان به پیامدهای اقتصادی اشاره کرد. اقلیم 
کردستان درحال حاضر با مشکالت وخیم اقتصادی 
مواجه است. براساس برخی گزارش ها اربیل هم اکنون 
مبلغی بالغ بر 20 میلیون دالر به سرمایه گذاران، 
بانک ها و شرکت های خارجی بدهی دارد. افزون 
براین، مشکالت اقتصادی سبب شده تا اربیل قادر به 
پرداخت کامل حقوق کارمندان خود که تعدادشان به 
حدود یک میلیون نفر می رسد، نباشد. در این شرایط، 
ساز جدایی طلبی در اقلیم کردستان قطع حمایت های 
اقتصادی خارجی از این اقلیم به ویژه از سوی ایران و 
ترکیه را به دنبال دارد. این درحالی است که دولت 
بغداد نیز ازهم اکنون تمامی مبادالت مالی و تجاری 
خود با اربیل را به حالت تعلیق درآورده است؛ مسئله ای 
که اقتصاد اربیل را بیش از پیش متضرر خواهد کرد. 
درهمین ارتباط، »عادل الجبوری« کارشناس عراقی 
معتقد است: »زمانی که کشورهایی نظیر ایران و 
قطر تحت تحریم های خارجی قرار گرفتند، موفق 
شدند جایگزین هایی برای رهایی از تحریم های خود 
بیابند. اما اقلیم کردستان هیچ جایگزینی برای فرار از 

تحریم های اقتصادی ندارد«.
انزوای سیاسی اقلیم کردستان

یکی دیگر از پیامدهای اصرار اقلیم کردستان بر 
جدایی طلبی و استقالل از دولت مرکزی بغداد، انزوای 
سیاسی اربیل است. بدون شک درصورت درخواست 
دولت بغداد از کشورهای خارجی برای کاهش سطح 
روابط دیپلماتیک خود با اربیل، اکثریت قریب به اتفاق 
دولت ها به این درخواست پاسخ مثبت می دهند و 
بدین ترتیب، شاهد ورود اقلیم کردستان به تونل تاریک 
انزوای سیاسی خواهیم بود. مقامات اقلیم راهی جز 
حل وفصل مشکالت خود با بغداد از طریق مذاکره و 
گفتگو ندارند؛ درغیراین صورت اربیل باید منتظر 
پیامدهای اقدامات غیرقانونی خود به ویژه در عرصه 

سیاسی نیز باشد.
بروز خأل امنیتی 

پیامدهای وخیم تجزیه اقلیم کردستان از دولت مرکزی 
بغداد تنها به ایجاد مشکالت و معضالت سیاسی و 
اقتصادی محدود نمی شود، بلکه این اقدام، بحران های 
امنیتی را نیز به دنبال خواهد داشت. خشم کشورهای 
همسایه عراق ازجمله ایران و ترکیه از ساز جدایی  طلبی 
اربیل، موجب شده تا ادامه اجرای توافق نامه های امنیتی 
مرزی میان دو طرف در هاله ای از ابهام قرار گیرد. به 
همین دلیل، لغو و یا تعلیق اجرای این توافق نامه ها، خأل 
امنیتی بسیار بزرگی را در مرزهای اقلیم به وجود خواهد 
آورد؛ به گونه ای که مقامات اربیل به تنهایی قادر به عبور 

از این خألها نخواهند بود.
آخرین فرصت برای جدایی طلبان

به نظر می رسد که اجرای طرح آیت الله سیستانی، 
مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق برای پایان دادن به 
غائله کنونی در شمال عراق، تنها فرصت مقامات اقلیم 
کردستان برای بازگشت از بیراهه کنونی باشد. آیت الله 
سیستانی »پایبندی به قانون اساسی« و »رجوع به 
احکام دادگاه عالی فدرال« را به عنوان نقشه راهی جهت 
برون رفت از بحران کنونی عراق، اعالم کرد. این طرح 
مورد استقبال تمامی اقشار عراقی قرار گرفته است و 
مسئوالن اربیل درصورت پشت کردن به آن، باید تاوان 
سنگینی را در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی، بپردازند.

   اسب سلطنتی؛ هدیه ملکه انگلیس به پادشاه بحرین
ملکه انگلیس اخیرا یک اسب نر سه ساله، تربیت شده در اسطبل سلطنتی انگلیس، با نژاد عرب بحرینی را به پادشاه بحرین اهدا کرد.

این هدیه موجی از اعتراضات فعاالن حقوق بشر را به همراه داشته و آن را آخرین نمونه از حمایت انگلیس از بحرین حکومت به شدت سلطه گرای خلیج فارس 
خوانده اند. پایگاه خبری میدلیست آیز در اینباره نوشته است: این هدیه که یک سیگنال دیپلماتیک مبنی بر روابط بسیار نزدیک لندن و منامه است تنها یکماه پس 

از گزارش سازمان عفو بین الملل رخ داده که در آن گزارش آمده است بحرین از اِعمال اصالحات وعده داده شده دست کشیده و بطور چشمگیری در طول سال گذشته 
[ قلب زمین ]به سرکوب معترضان سیاسی اقدام نموده است. 

برگزاری همه  پرسی طبق قوانین بین المللی برای 
طرف هایی مجاز شمرده شده که یا تحت اشغال باشند و یا 
تحت استعمار قرار گرفته باشند؛ حال آنکه اقلیم کردستان نه 

اشغال شده و نه مستعمره است

کردها؛قربانیبلندپروازیبارزانیها
مروری بر پیامدهای اقدامات تجزیه طلبانه در اقلیم کردستان عراق     رامین حسین آبادیان 
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 (James Gelvin) پروفسور جیمز گلوین
غرب  منطقه  تاریخ   آمریکایی  کارشناس 
آسیاست. او از سال ١٩٩٥ تاکنون عضو 
هیئت علمی دانشکده تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، 
لس آنجلس (UCLA) بوده و به طور گسترده ای 
در حوزه تاریخ معاصر غرب آسیا و شمال آفریقا 
با گرایش ناسیونالیسم و تاریخ اجتماعی  و 
فرهنگی فعالیت کرده است. گلوین قبل از 
پیوستن به دانشگاه کالیفرنیا در ام آی تی 
(MIT)، کالج بوستون و دانشگاه هاروارد 
تدریس کرده و دارای مقاالت و تألیفات 
متعددی است. آخرین کتاب او »خاورمیانه 
جدید: آنچه هر کس باید بداند« است که قرار 
است به زودی از سوی انتشارات آکسفورد 

منتشر شود.
در گفت وگو با پروفسور جیمز که سمت و 
سویی سیاسی تاریخی نیز پیدا کرد به بررسی 
سه محور اصلی در تغییر سیاست های 

منطقه ای عربستان سعودی در طی سال های 
اخیر پرداخته شد. این سه محور عبارت اند 
20١١-20١0، سیاست  از »قیام های عربی 
خاورمیانه ای دولت اوباما و سقوط قیمت 
نفت«. در این گفت وگو مسائلی همچون موضع 
عربستان نسبت به اخوان المسلمین مصر و 
چشم انداز 2030 پادشاهی سعودی نیز مورد 

تحلیل قرار گرفت.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

 در طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی 
در سیاست های منطقه ای عربستان سعودی 
بوده ایم، به نظر شما چه عواملی در این 

تغییر تأثیرگذار بوده است؟
در گذشته، عربستان سعودی به ثروت نفتی عظیم 
خود و ایاالت متحده برای امنیتش متکی بود. این 
کشور از عامل اول برای خرید دوستان و انتقام از 
دشمنان و یا دشمنان بالقوه استفاده می کرد و عامل 
دومی را جهت تضمین بقای خود به کار می گرفت. 
به جز چند مورد )یمن طی دهه 1٩60 و افغانستان 
طی دهه 1٩٨0(، عربستان سعودی به صورت 

مستقیم در امور همسایگانش دخالت نکرد.
در طول دهه گذشته، این روند تغییر کرده است. 
عربستان سعودی به صورت نظامی در بحرین 
)2011( و یمن )2015( دخالت کرد و تأمین مالی 
کودتای عبدالفتاح السیسی در برابر دولت اخوان 
المسلمین )محمد مرسی(  را بر عهده گرفت. 
همچنین شورشیان در لیبی و سوریه را حمایت کرد 
و یک ائتالف بین المللی را با ادعای مبارزه با تروریسم 
گردهم آورد که در حقیقت به دنبال محدود کردن 
نفوذ ایران بوده است. عربستان همچنین کمپین 
شورای همکاری خلیج فارس علیه همسایه کوچک 

خود یعنی قطر را رهبری کرد.
چرا این تغییر ناگهانی به وجود آمده است؟ به بیان 
ساده ای می توان گفت که مقامات عربستان سعودی 
معتقدند که دیگر نمی توانند به منابع سنتی امنیت 
خود متکی باشند و بر این باورند که تنها ضمانت برای 
امنیتشان، پاسخی نیرومند از سوی خود عربستان 
سعودی است. برای تغییر موضع امنیتی عربستان 
سعودی سه علت وجود دارد: قیام های عربی 2010-
2011، سیاست خاورمیانه ای دولت اوباما و سقوط 

قیمت نفت.
  به قیام های عربی اشاره کردید. به چه 
دلیل قیام های منطقه ای برای عربستان 

سعودی چالش آفرین بوده است؟
عربستان سعودی به دالیلی به قیام های عربی به 
عنوان مصیبتی بالقوه نگاه کرد. مهم تر از همه، 
عربستان حمایت کننده وضعیت موجود در منطقه 

و هژمونی سعودی-غربی است. این قیام ها نه تنها 
متحدان خودکامه سعودی را تهدید کرد بلکه نظم 
منطقه ای و بسیاری از پایه های مشروعیت آن ها 
را نیز به خطر انداخت. بعد از همه این حرف ها این 
قیام ها بیم گسترش قلمروی دموکراتیک و حقوق 
بشر در منطقه را به وجود آورد. بر اساس »شاخص 
دموکراسی در سال 2016« واحد اطالعات 
اکونومیست، عربستان سعودی را از لحاظ وضعیت 

دموکراتیک و حقوق بشری که شهروندانش از 
آن بهره مند هستند، در میان هشت کشور پایین 
در جهان و در کنار جمهوری دموکراتیک کنگو 

رتبه بندی کرد.
سعودی ها همچنین از این موضوع ترسیدند که 
قیام های عربی راه را برای نفوذ ایران در سراسر 
منطقه باز کند. ازاین رو عربستان در یمن )جایی 
که در حقیقت حوثی ها اقدامات خودشان را در 
سال 2004 و در پاسخ به نارضایتی های محلی 
آغاز کرده بودند( و همچنین در بحرین )جایی 
که حتی کمیسیون سلطنتی منصوب از سوی 
پادشاهش در یافتن مدرکی از دخالت ایرانی شکست 
خورد( مداخله کرد. بعد از این موضوع استان شرقی 
خود عربستان سعودی مطرح است؛ جایی که 
شیعه،عمده  جمعیت  اکثریت  سکونت  محل 
چاه های نفت و منزلگاه تعداد بی شماری از 20 

درصد سعودی هایی است که در فقر شدیدی به سر 
می برند. این استان همچنین از سال 2011، محل 
اعتراض های متعددی است که عربستان سعودی 

ایران را مقصر آن می داند.
  نقش اخوان المسلمین در شکل گیری 

این سیاست ها چه بوده است؟
درست به همان اندازه ای که این قیام ها برای 
سعودی ها جدی است، اقدامی در جهت تقویت 

برای تغییر موضع امنیتی عربستان سعودی سه 
علت وجود دارد: قیام های عربی 20١0-20١١، سیاست 

خاورمیانه ای دولت اوباما و سقوط قیمت نفت

  امیرمحمد اسماعیلی

ریشه های کژپنداری در حکومت عربستان سعودی

      عالمه نقوی خواستار تقویت زبان فارسی در پاکستان شد
عالمه سید ساجد علی نقوی در دیدار وابسته فرهنگی ایران در راولپنیدی پاکستان، خواستار تقویت زبان فارسی در کشورش با استفاده از اعطای 

بورسیه های تحصیلی به جوانان و دانشجویان پاکستانی شد.
رهبر شیعیان پاکستان در این دیدار فعالیت های انجام شده برای وحدت مسلمانان در پاکستان و نیز فعالیت شیعیان را تشریح و پس از آن اظهار کرد: عالوه بر اینکه 

محرم ماه عزاداری برای امام حسین )ع(  است، باید در این ایام قیام آن حضرت برای مردم بازگو شود.
مسئول حزب تحریک اسالمی همچنین به مشکالت مربوط به شیعیان که از طرف گروه های تکفیری و ... اعمال می شود، اشاره کرد. [ قلب زمین ]

»پروفسور جیمز گلوین«، استاد دانشگاه کالیفرنیا در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس مطرح کرد؛
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اخــوان المسلمین و جنبش های شبــه اخوان 
المسلمینی در سراسر منطقه به شمار می رود که 

موقتًا در تونس و مصر نیز انجام شد.
خصومت عربستان سعودی نسبت به اخوان 
المسلمین، به ویژه اخوان المسلمین مصر به 
تأسیس کشور سعودی بازمی گردد. خاندان 
سلطنتی سعودی معتقدند که اخوان المسلمین 
مدل رقابتی را برای ادغام دین و سیاست ارائه 
می دهد. درحالی که اخوان المسلمین دین و 
سیاست را به هم پیوند زدند، از شکل گیری 
عربستان سعودی در سال 1٩32، خاندان سلطنتی 
تالش کردند تا رابطه میان آن ها را از هم جدا کنند. 

در واقع این استراتژی بقا خاندان سلطنتی بود.
به دستور عبدالعزیز بن سعود، علمای وهابی همواره 
به این موضوع توصیه کرده اند که مسلمانان باید 
مطیعانه رهبرانشان را اطاعت کنند و از سیاست 
دور بمانند. رژیم سعودی اخوان المسلمین مصر را 
بارها به توطئه برای سرنگونی خاندان حاکم متهم 

کرده است.
  سیاست خارجی ایاالت متحده نسبت 
به عربستان و دولت های عربی، در مقطعی 
دچار تغییر شد. این تغییر به ویژه در زمان 
نقش سیاست  است.  قابل بررسی  اوباما 
خارجی آمریکا در شکل دهی سیاست های 
منطقه ای آل سعود و متحدانش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
سعودی ها با این ادعا که آمریکا از قیام های عربی 
حمایت می کند، بسیار خشمگین شده بودند. آنچه 
آن ها را به طور ویژه ای خشمگین کرد، این واقعیت 
بود که ایاالت متحده حمایت بی قید و شرط خود 
را برای حکومت های شدیداً خودکامه ای که برای 

دهه ها، آن ها را حمایت کرده بود، ارائه نداد.
به طور قطع ایاالت متحده در خصوص اعتراض های 
شکل گرفته در سراسر منطقه، شادمان بود. البته 
به استثنای سوریه و لیبی که در هر صورت برای 
کمک به آن ها تالش بیشتری به خرج داد. این 
موضوع ما را به دلیل دوم کژ پنداری سعودی در 
منطقه می رساند؛ یعنی سیاست خاورمیانه ای 

دولت اوباما.
تا در جهت عکس  اوباما تالش کرد  باراک 
دل بستگی های سلف خود، جرج دبلیو بوش در 

خاورمیانه گام بردارد. برای اوباما، آینده در شرق 
آسیا نه در خاورمیانه، منطقه ای سراسر آشوب و از 

لحاظ اقتصادی راکد، شکل می گرفت.
اوباما تالش کرد تا تعهدات آمریکا در منطقه را 
کاهش دهد و یا مسائل ستیز آفرین را حل کند یا 
حداقل آن ها را کنار بگذارد تا ایاالت متحده بتواند 
توجه خود را به جای دیگری معطوف کند. به همین 
دلیل است که می بینیم او معاهده هسته ای ایران 
را امضا کرد، تالش کرد مذاکرات صلح اسرائیل و 
فلسطین را دوباره از سرگیرد، نیروهای آمریکایی 
را از عراق خارج کرد و تعداد آن ها را در افغانستان 
کاهش داد. بیش از همه، اوباما تالش کرد تا 
متحدان آمریکایی، مسئولیت بیشتری را برای 

دفاع از خود بر عهده بگیرند.
استراتژی اوباما، سبب شد تا متحدان سنتی آمریکا 
را )به ویژه اسرائیل و عربستان( ترس رهاسازی 
فرابگیرد. عربستان سعودی سخن او را این طور 
برداشت کرد که باید بیاموزد همسایگی اش را با 
ایران »به اشتراک بگذارد«. در این برهه از زمان، 
عربستان و اسرائیل برای دولت جرج هربرت واکر 
بوش دل تنگ بودند. کسی که دولتش، نیرویی 
متشکل از 500 هزار مرد و زن سازمان دهی کرد 

تا صدام حسین را از کویت بیرون اندازد. آن ها 
برای دولت بیل کلینتون دل تنگ بودند. کسی که 
دولتش و انگلستان خودشان تحریم هایی را علیه 
عراق و ایران تحمیل کردند. آن ها برای دولت جرج 
دبلیو بوش دل تنگ بودند، کسی که با استفاده از 
بهانه های دغل کارانه به عراق حمله کرد و آن را 

اشغال کرد.
برای کاهش مداخله نظامی مستقیم آمریکا 
در خلیج فارس، اوباما قول داد تا از نصب سپر 
موشکی ضد بالستیک به وسیله شورای همکاری 
خلیج فارس حمایت کند. به این ترتیب کشورهای 
عضو می توانستند دفاع از خودشان را به عهده 
بگیرند. در پاسخ، این دولت ها پیشنهاد های 
متقابلی را عنوان کردند: آن ها پیشنهاد دادند تا 
ایاالت متحده پیمانی شبیه به ناتو را ایجاد کند تا 

در صورت حمله از آن ها دفاع کند.
  یکی از دالیلی که برای کژ پنداری 
سعودی عنوان کردید، سقوط قیمت نفت 
بود. این عامل به چه میزان تأثیرگذار بوده 

است؟
از ژوئن 2014 تا آوریل 2016، قیمت نفت ٧0 
درصد کاهش یافت. اقتصاددانان دالیلی را برای این 
کاهش ارائه داده اند. برخی از علت های عنوان شده، 
موقت بود. دالیلی همچون رکود اقتصاد چین که 
موجب کاهش تقاضا از سوی دومین مصرف کننده 
نفت وارداتی جهان شد. دلیل دیگر تولید مازاد 
عمدی عربستان سعودی بود که قصد داشت رقبای 

روسی و ایرانی خود را تنبیه کند.
از سوی دیگر، برخی از دالیل کاهش قیمت نفت 
به زودی مرتفع نخواهد شد. برای مثال نفت بیشتر 
در دسترس، فقط از سوی عربستان سعودی تولید 
نشده بود، بلکه عراق به عنوان دومین تولیدکننده 
نفت در اوپک نیز در این افزایش نقش داشت؛ 
چراکه پس از تولید آهسته خود، دوباره به جای اول 
بازگشت و مقادیر پیشین را تولید کرد. نفت ایران 
نیز به این اشباع کمک کرد. پس از امضای توافق 
هسته ای، جامعه بین المللی تحریم هایی را که نفت 

ایران را از بازار خارج کرده بود، از میان برداشت.
از آن تکنولوژی های جدیدی همچون  پس 
فرکینگ و حفاری افقی در ایاالت متحده معرفی 
شدند. این باعث شد تا بزرگ ترین مصرف کننده 
انرژی در جهان، بزرگ ترین تولیدکننده انرژی در 
جهان باشد. از سویی مصرف در حال کاهش بود؛ 
مصرف نفت آمریکا در سال 2015 کمتر از سال 

1٩٩٧ بود که عمدتًا به دلیل افزایش بهره وری در 
سوخت خودروها حاصل شده بود.

پیش بینی اینکه آیا سقوط قیمت نفت گذرا خواهد 
بود یا اینکه روندی بلندمدت است، کار دشواری 
است. اقتصاددانان بر این باورند که قیمت نفت 
به مکان قبل باز خواهد گشت، هر چند به سطح 
حداکثری خود نرسد؛ اما این امر، مانع از تبعیت 
کشورهای تولیدکننده نفت از توصیه های صندوق 
بین المللی پول مبنی بر اتخاذ اقداماتی جهت 
تنوع بخشی به اقتصادشان نشده است. عربستان 
سعودی خواسته های صندوق بین المللی پول را 

موبه مو پذیرا بوده است.
  رابطه میان سیاست های عربستان و 

طرح چشم انداز 2030 را چگونه می بینید؟
در بهار سال 2016، جانشین ولیعهد، محمد بن 
سلمان طرحی تحت عنوان »چشم انداز 2030« 
که به وسیله یک شرکت مشاوره ای آمریکایی به نام 
 )McKinsey & Company( مکنزی اند کامپنی
تهیه شده بود را رونمایی کرد. در خصوص 
چشم انداز 2030 به سختی می توان واژه »خالقانه« 
را به کار برد. این طرح، فهرستی از توصیه های 
کهنه نئولیبرالی است که این شرکت نیز احتمااًل 

آن را برای دولت پرو تهیه کرده است.
این طرح خواستار خصوصی سازی دارایی های 
دولتی، از جمله آموزش وپرورش و 5 درصد شرکت 
ملی نفت عربستان یعنی شرکت سعودی آرامکو 
است. کاهش و هدفمندسازی یارانه ها  بر روی 
نفت، برق و آب   ایجاد، رایج سازی مالیات بر درآمد 
و ایجاد 450 هزار شغل جدید در بخش خصوصی 

در میان سایر پیشنهاد ها قرار دارد.
احتمال اینکه عربستان قادر باشد تا اقتصادش 
را ظرف کمتر از دو دهه به گونه ای متحول کند 
که در سطح جهانی به رقابت بپردازد، خیلی زیاد 
نیست. چنین کاری به معنای بازتعریف یک طرفه 
معامله حکمرانی است که مردم عربستان را با 
دولتش پیوند می زند؛ این بدان معنی است که 
بزاری که حکومت مجبور است  از مؤثرترین ا
رضایت مردمش را از آن به دست آورد )خریداری 
کند(، صرف نظر کند؛ این به معنای اطمینان 
از جریان آزاد اطالعاتی در کشوری است که 
در سال 2016، از سوی سازمان غیرانتفاعی 
گزارشگران بدون مرز در رده 165 از 1٨0 کشور 
موردبررسی در مورد آزادی مطبوعات قرار گرفته 
است، یعنی کشوری که شفافیت در تمام سطوح 
حکومت داری و تجارت آن بسیار کم است )آیا 
عربستان سعودی، یعنی کشوری که خاندان 
سلطنتی ارزشمندترین دارایی آن را به عنوان 
قلکی خانوادگی استفاده می کنند، واقعًا قصد 
دارد اسناد سعودی آرامکو را به منظور جذب 
سرمایه گذاران بالقوه، به روی همه بگشاید؟(؛ این 
به معنای تغییر نگرش در برابر کار در کشوری 
است که زنان تنها 22 درصد از نیروی کار را 
تشکیل می دهند و خارجی ها به معنای واقعی 

کلمه همه کارهای سخت را بر عهده دارند.
برخی  است  مجبور  سلمان  بن  محمد 
پیشنهاد های مطرح شده در چشم انداز 2030 را 
کنار بگذارد. کاهش حقوق و مزایای توصیه شده 
به ٧٩٫2 درصد از سعودی ها که در بخش دولتی 
و بخش های برنامه حمل ونقل ملی کار می کنند، 
از جمله این موارد است. در مجموع بعید است 
که چشم انداز 2030 موفقیت بیشتری نسبت به 
جنگ عربستان سعودی علیه یمن داشته باشد؛ 
جنگی که مسئولیت آن نیز بر عهده ولیعهد است.

بعید است که چشم انداز 2030 موفقیت بیشتری 
نسبت به جنگ عربستان سعودی علیه یمن داشته 

باشد؛ جنگی که مسئولیت آن نیز بر عهده ولیعهد است

 شیخ االزهر: کسی حق ندارد دین یک و نیم میلیارد مسلمان را به بازی بگیرد
شیخ االزهر درباره فراخوانی های برابری مرد و زن در ارث که در برخی کشورها بویژه تونس مطرح شده است، گفت: االزهر به مبارزه با آرای کنترل نشده 

می پردازد. چنین ایده هایی باعث نابودی و تخریب دین می شود.
شیخ احمد طیب اظهار کرد: برخی اندیشمندان می گویند که این موضوع امور داخلی کشورهاست و به االزهر هیچ دخلی ندارد اینجا باید تاکید کنم که هیچ کشوری 

اسالم جداگانه ای ندارد. اسالم واحدی وجود دارد که شامل همه مسلمانان می شود. وی افزود: هیچ کس حق ندارد دین یک میلیارد و نیم مسلمان جهان را به بازی 
[ قلب زمین ]بگیرد؛ اسالم دین همه مسلمانان است و وظیفه ما این است که با هرگونه حمله به این دین مقابله کنیم. 

خصــومت عربستــان سعــودی نسبت بـه 
اخـوان المسلمین، به ویژه اخوان المسلمین مصر به 

تأسیس کشور سعودی بازمی گردد
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  دستگیری 200 عزادار حسینی در مالزی 
مقامات ایالت سالنگور مالزی همچون سالهای گذشته و در ادامه مبارزه با مراسم سوگواری ماه محرم، دهها عزادار شیعه را بازداشت کردند.

سازمان اسالمی این ایالت )که متأثر از انحرافات وهابیت است( این بار به نقض آزادی های مذهبی شهروندان مالزیایی بسنده نکرد بلکه به حقوق اتباع خارجی مقیم 
این کشور تعرض نمود. در این اقدام عجیب، دانشجویان عراقی و خانواده های آنان که در شب تاسوعای حسینی در هیئت عراقی ها مشغول عزاداری بودند با حمله پلیس 

ـ بازداشت شدند! ـ یعنی بیش از 200 شیعه عراقیـ  مالزی مواجه شدند. در این حمله تمام مردان حاضر در مراسمـ 
هیئت عزاداری عراقی ها در منطقه سردانگ ایالت سالنگور در حال برگزاری مراسم بود که پلیس آن را ناتمام گذاشت و بیش از 200 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد 

را پس از جدا کردن از خانواده، زنان و کودکانشان بازداشت کرد. 

»تهجیر«؛ کلید واژه ای است که این روزها حرف اول و 
آخر را در گفتمان رسانه ای معارضه سوریه و حامیان 
آن می زند. عصاره این رویکرد که روزانه ده ها بار از 
زبان نیروهای سیاسی و رسانه ای این جریان بیان 
می شود، اصرار بر این ادعاست که نظام سوریه، به 
صورت هدفمند در تالش برای تغییر ترکیب جمعیتی 
مناطق سنی نشین این کشور است تا به این ترتیب، 
یک بار برای همیشه، معضل اکثریت سنی سوریه را 

حل کند!
احمد ابازید، نویسنده مشهور معارض، در آخرین 
مقاله خود، همچون دیگر فعاالن رسانه ای معارضه 
به طور مبسوط به موضوع فوق پرداخته و می نویسد:

»شکست معارضه نظامی را نمی توان تنها به معنی 
شکست نیروهای مسلح قلمداد کرد، اکنون ما در 
آستانه مرحله خطرناکی هستیم که نشانه های آن از 
سال 2015 نمایان شده است؛ نظام حاضر به پذیرش 
بازگشت آوارگان به مناطق خود، که اکنون جنگ در 
آن ها به پایان رسیده نیست، نمونه این حادثه در حلب 
دیده شد و باید به طور گسترده تری در ادلب منتظر 

تکرار این اتفاق باشیم!«
بدون شک قرار گرفتن در معرض رویکرد رسانه ای 
اخیر معارضین، ذهن مخاطب را قبل از هر چیز به 
یاد تجربه تاریخی فلسطین می اندازد؛ گروهی از 
مردم بی گناه، تحت فشار نیروهای نظامی تجاوزگر، 
ناچار به ترک خانه، روستا و حتی شهرهای خود شده 
و پس از آنکه دنیا به مشاهده تصاویر آنان در مناطق 
غیرمسکونی و جاده ها عادت کرده، اکنون برای مدت 
نامعلومی در کمپ های پناهندگی مستقر می شوند، 
در حالیکه نیروهای غاصب، اجازه بازگشت این گروه 
از مردم را به خانه های خود نمی دهند، چرا که به 

دنبال تغییر ترکیب جمعیتی بر اساس مبانی نژادی 
و یا دینی هستند.

در حقیقت، کلیدواژه تهجیر نیز، همچون سایر اجزای 
گفتمان رسانه ای معارضین، نه رویکردی ابداعی، بلکه 
تکرار هدفمند فاجعه فلسطین برای مخاطب عربی و 

مسلمان است.
به این ترتیب، ما به نوعی با همان صحنه تلخ تاریخی 
مواجهیم، با این تفاوت که اکنون، به جای آوارگان حیفا 
و بیت لحم، سخن از زنان و کودکان بی پناه حلب، حماه 

و درعاست.
اما اگر بخواهیم کمی از روایتی که معارضه در اختیار ما 
قرار می دهد فاصله بگیریم، می توان پرسید حقیقت قصه 

پناهجویان سوری چیست و از کجا شکل گرفته است؟
حمزه مصطفی، خبرنگار سوری معارض ساکن 
اردن، اخیرا در مقال مفصلی با موضوع معضل 
آوارگان سوریه و آینده این گروه از مردم، در کتاب 

»ثوره المتروکین« می نویسد:
»حاال با گذشت 6 سال، می توان به صراحت گفت 
ترکیه اصلی ترین نقش را در فربه سازی پرونده 

پناهجویان سوری داشت. استدالل ترک ها و نیروهای 
سوریه نزدیک به آنان این بود که با ورود پرونده 
پناهجویان به مرز بحران و افزایش نجومی تعداد 
آوارگانی که به کشورهای همسایه سوریه پناه 
می آورند، فشارها بر غرب بیشتر شده و زمینه برای 
برپایی مناطق پرواز ممنوع در داخل سوریه فراهم 

می شود.... اما در واقعیت، نه تنها این هدف هرگز 
محقق نشد، بلکه با خالی شدن شهرهای سوری از 
شهروندان، این مناطق عمال به پادگان های بزرگی 
در اختیار نیروهای مسلح تبدیل شد که ارتش سوریه 
مشروعیت کافی برای حمالت همه جانبه به آنان را 

در اختیار داشت.«
اکنون این سوال به ذهن متبادر می شود که فارغ از 
استفاده ابزاری و صورت دهی به مسئله آوارگان از 
سوی کشوری همچون ترکیه )و به باور ما کشورهایی 
فراتر از ترکیه!(، اصوال فرآیند خروج مردم سوریه از 
شهرهای مرزی و استقرار در کمپ های لبنان، اردن و 

ترکیه چگونه و چرا رخ داد؟
در بخشی از کتاب »داخل سوریه؛ قصه جنگ داخلی 
و آنچه جهان باید در انتظارش باشد« )کتابی با رویکرد 
کامال ضد بشار اسد در دفاع از حوادث سوریه(، با اشاره 
به حوادث ماه می سال 2011 تا اواسط سال 2012، 

آمده است: 
»زمانی که انقالبیون بر شهر القصیر مسلط شدند، به 
فاصله اندکی از گلدسته های مسجد با بلندگو اعالم 

شد زمان پاکسازی این شهر از مسیحیان آغاز شده و 
از همان شب حمالت تندی به خانه های شهروندان 
مسیحی القصیر آغاز شد.... باید اذعان کرد این رخداد 

توسط نیروهای انقالبی صورت گرفت!«
فاز اول پرونده پناهجویان، از اواسط سال 2011 تا 
پایان سال 2012 آغاز شده است، زمانی که شهرها 
و اریاف سوریه یکی بعد از دیگری توسط نیروهای 
معارضه سقوط می کرد و ارتش مدام در حال 

عقب نشینی بود.
شعار »العلوی الی تابوت و المسیحی الی بیروت«، به 
عنوان ماهیت تعامل این گروه ها با شهروندان مناطقی 
که سقوط کرده بودند، واقعیتی است که هیچ نیروی 

معارضی قادر به انکار آن نبوده و نخواهد بود. 
موج اولیه آوارگان، عمدتا شهروندان غیر اهل سنت 
مناطق مختلف سوریه، به ویژه شهر حمص بودند که با 
سیطره نیروهای معارضه، ناچار به ترک خانه های خود 
و فرار به سمت اردن )در ابتدا شهر رمثا(، لبنان )وادی 

خالد در طرابلس( و انطاکیه ترکیه بودند.

در این مرحله به طور طبیعی هنوز خبری از کمپ های 
سازمان یافته در اردن و لبنان نبود، چرا که مناطق 
مرزی این دو کشور اصوال آماده ورود پناهندگان 
نبودند )چرا که پرونده پناهجویان با نقش ترکیه در 
بحران سوریه گره خورده بود( و کمپ های بزرگ، از 
جمله کمپ عرسال اصوال از سال 2013 تشکیل شد، 
در حالیکه ترکیه با گذشت تنها چند ماه و با حضور 
مقامات رسمی این کشور، اولین کمپ پناهندگی را 

در همان سال 2011 در شهر انطاکیه تاسیس کرد.
پرونده پناهجویان به تدریج طی سال های 2013 و 
2014 و همزمان با تالش گروه موسوم به دوستان 
سوریه به منظور اقناع جامعه بین المللی برای برپایی 
مناطق پرواز ممنوع در سوریه رشد چشمگیری 
داشت و پس از آن، با آغاز روند بازپس گیری مناطق 
از دست رفته توسط ارتش، روند مهاجرت معکوس 
شهروندان سوریه نیز به گواه شاهدان و رسانه ها آغاز 

شده و همچنان ادامه دارد.
تهجیر، تنها بخشی از گفتمانی بود که طی 6 سال 
گذشته تالش کرد با شبیه سازی بحران سوریه به 
تراژدی فلسطین، توجه جهان اسالم را منحرف کند؛ 
اقدامی که امروز و با علنی شدن فرآیند تالش برخی 
کشورهای عربی برای صلح با اسرائیل، بهتر از هر زمان 

دیگری فهمیده و درک می شود.
آنان به دروغ، 6 سال از »تدمیر« و »تهجیر« گفتند، تا 

در پایان، به راستی به »تطبیع« عمل کنند. 
در جریان این صحنه سازی بزرگ، بخش قابل توجهی 

از نخبگان جهان اسالم قدرت درک حقیقت را از 
دست داده و خواسته یا ناخواسته به بخشی از پازل 
بزرگی بدل شدند که از سوی دشمنان تاریخی جهان 
اسالم طراحی شده بود؛ مقاومت اما به گواه تاریخ، راه 
حق را انتخاب کرد، نه تنها حاال که بخش بزرگی از 
شرق و غرب را در بحران سوریه با خود همراه کرده، 
بلکه درروزهایی که هجمه بی سابقه ای از هر سو علیه 

این جبهه برای حضور در سوریه شکل گرفته بود.

شعار »العلوی الی تابوت و المسیحی الی بیروت«، به 
عنوان ماهیت تعامل این گروه ها با شهروندان مناطقی که 
سقوط کرده بودند، واقعیتی است که هیچ نیروی معارضی قادر 

به انکار آن نبوده و نخواهد بود

»تهجیر«، تنها بخشی از گفتمانی بود که طی 6 سال 
گذشته تالش کرد با شبیه سازی بحران سوریه به تراژدی 

فلسطین، توجه جهان اسالم را منحرف کند

[ قلب زمین ]

    سیاوش فالح پور

»تهجیر«؛آخرینفصلازیکشبیهسازیناکام
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

200٧در سال 200٧در سال 200٧ و حدودا یک سال پس از آنکه حماس 
در انتخابات پارلمانی )مجلس قانونگذاری فلسطین( 
به پیروزی قاطع رسید)٧4 درصد کرسی های مجلس 
را از آن خود کرد( به دلیل مخالفت فتح که در این 
انتخابات شکست سنگینی خورده بود حماس وادار 
شد فقط در نوار غزه دولت خود را برپا کند و نتوانست 
سیطره آن را بر کرانه باختری بسط دهد. این اتفاق 
سرآغاز یک دهه محاصره نوار غزه شد. پس از این 
پیروزی، رژیم صهیونیستی و همپیمانانش که مدعی 
حقوق بشر و دموکراسی هستند نتوانستند نتایج این 
همه پرسی مردمی را بپذیرند و غزه از کرانه باختری 
رود اردن جدا و مدیریت دوگانه بر فلسطین حاکم شد. 
این مواجهه دوگانه با دموکراسی را روشنفکران اینگونه 
تئوریزه کردند که دموکراسی مدنظر آنان لیبرال 
دموکراسی است و لیبرالیسم بر دموکراسی تقدم دارد 
و چون پیروز این انتخابات لیبرال ها نیستند نتایج این 
انتخابات مردود است! در همین سال و در پی مخالفت 
فتح با تشکیل دولت سراسری حماس در غزه و کرانه 
باختری، این جنبش فلسطینی نیز تمامی کادرهای 
فتح را که ریاست آن برعهده محمد دحالن بود، از غزه 
اخراج کرد و به این ترتیب عمال در فلسطین دو دولت 
فعالیت می کرد. دولت حماس در غزه و دولت فتح در 
کرانه باختری. از آن پس بود که غزه به محاصره درآمد 
و  سه جنگ خونین علیه آن تحمیل شد. جنگ 22
2012 و هشت روزه در سال 2012 و هشت روزه در سال 2012 و 51 200٩روزه در سال 200٩روزه در سال 200٩

2014روزه در سال 2014روزه در سال 2014. 
اصوال دو نوع نگرش کالن نسبت به مسئله فلسطین، 
این دو گروه فلسطینی را از یکدیگر تفکیک می کند. 
جنبش فتح که در راس آن محمود عباس قرار دارد 
در کارنامه خود امضای پیمان اسلو را دارد و معتقد به 
ایده صلح پایدار بین فلسطین و رژیم اسرائیل و ایده 
دو کشوری است، اسرائیل را به رسمیت می شناسد 

با مقامات آن دیدار می کند و همکاری امنیتی با این 
رژیم دارد. در سوی دیگر جنبش حماس که در راس 
آن اسماعیل هنیه است دارای ایدئولوژی اسالمی 
جهاد و شهادت است، معتقد به آزادی سازی کل 
سرزمین های اشغالی است و رژیم صهیونیستی را به 
رسمیت نمی شناسد و معتقد است سرزمین فلسطین 
متعلق به همین فلسطینیان با هر دین و مسلکی است.

در سال 2011 توافقی بین این دو گروه فلسطینی در 
مذاکرات قاهره انجام شد که اجرایی نشد. اما اخیرا 
تالش های مجددی برای پیگیری اجرای این توافق 
صورت گرفته است. مشکالت معیشتی مردم در نوار 

4 تا 4 تا 4 ساعت در روز  2غزه مانند کمبود شدید برق )تنها 2غزه مانند کمبود شدید برق )تنها 2
که با همکاری فتح و رژیم صهیونیستی بر مردم غزه 
تحمیل شد(، کمبود شدید سوخت و هم چنین لزوم 
پرداخت حقوق 40 هزار کارمند فلسطینی شاغل در 
نوار غزه از جمله چالش های موجود برای توافق دائمی 
بین فتح و حماس است. درهمین زمینه یکی از مقامات 
جنبش فتح که نخواست نامش فاش شود در گفت وگو 
با پایگاه خبری الرساله نت )نزدیک به حماس( گفت: 
»یکی از موانع پرداخت حقوق به کارمندان حماس 
در غزه بود که طی توافقی قرار شد قطر و ترکیه این 
حقوق ها را بپردازند و اتحادیه اروپا و سوئیس نیز 

حقوق کارمندان تشکیالت خودگردان فلسطین در 
غزه را متقبل شوند«.

رامی الحمد الله که نخست وزیر جدید تشکیالت خود 
گردان فلسطین است و طبق توافق نامه قاهره قرار 
است دو منطقه نوار غزه و کرانه باختری را به صورت 
یکپارچه مدیریت کند در هفته گذشته برای اولین بار 
از گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد و اولین جلسه دولت 

وفاق ملی را در این منطقه برگزار کرد.
هم چنین از ابتدای هفته جاری نشستی با حضور 
نمایندگان جنبش فتح و حماس برای بررسی روند 
اجرای توافق قاهره در می 2011 آغاز شده است. 

روند اجرای این توافق به شدت توسط مصر پیگیری 
می شود و تنبیه شدیدی برای هر کدام از نقض 

کنندگان توافق در نظر گرفته شده است.
حال سوال اینجاست که چرا دشمنان فلسطین که 
نشان داده اند از کشتن و آواره کردن مسلمانان ابایی 
ندارند این بار مخالفتی با تشکیل دولت وفاق ملی 
نشان نمی دهند در حالی که همواره مخالف این قبیل 
مسایل بوده اند؟ پاسخ این سوال را باید در خارج از 
مرزهای فلسطین جست وجو کرد. امروز با اتحاد 
یک سلسله از کشورها و گروههای چریکی در مقابل 
امپریالیسم جهانی به نام محور مقاومت روبرو هستیم 

که گرچه از نظر ِعده و ُعّده در مقیاس کوچک تری از 
ارتش های بزرگ دنیا قرار دارند اما به پشتیبانی قدرت 
الیزال الهی و بر اساس قوانین الهی جهان هستی و 
اصول قرآنی »کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن 
الله« و »اّن الله یدافع عن الذین امنوا« توانسته اند 
شکست های سختی را بر دشمنان اسالم وارد کنند. 
با هزیمت سنگینی که تکفیری ها در سوریه و عراق 
متحمل شده اند و پیروزی های محور مقاومت، رژیم 
صهیونیستی مجبور به یک عقب نشینی استراتژیک 
از مواضع متصلب خود شده است. اما در پس این عقب 
نشینی یک خدعه یهودی نیز نهفته است. اسرائیل 
می خواهد با استفاده از جناح فلسطینی نزدیک به 
خود )جنبش فتح( محور مقاومت فلسطین )جنبش 
حماس، جهاد اسالمی و...( را به انجام یک معامله در 
پای میز مذاکرات وادار کند؛ »خلع سالح در برابر 
تامین مایحتاج اولیه مردم در نوار غزه«. مردم غزه 
در طول یک دهه محاصــره با عمــل خود ثابت 
کرده اند که سالح مقاومت را به برق نیروگاههای 
اسرائیلی ترجیح می دهند و این انتخاب یک انتخاب 
هوشمندانه است. چرا که اگر امنیت نبود هیچ چیز 
نیست؛ نه بهداشت، نه آموزش، نه مسکن، نه غذا و نه 

هیچ چیز دیگری. 
امروز رژیم صهیونیستی خود را انعطاف پذیر و دلسوز 
فلسطینی ها نشان می دهد چون احساس ضعف 
می کند، زیرا طرح ایجاد جنگ داخلی در جهان اسالم 
برای ضعیف کردن مسلمانان و به فراموشی سپردن 
مسئله فلسطین، با شکست داعش عمال به بن بست 
رسیده است. ایجاد یک اسرائیل جدید در خاورمیانه 
برای گسترش درگیری ها نیز با مخالفت یکپارچه 
جهانی تاکنون موفق نبوده است. تاریخ ثابت کرده 
پیروزی با تحمل رنجها و سختی ها به دست می آید و 

به تعبیر قرآن کریم:  »اّن مع العسر یسرا«.

  عیادت نماینده   آیت الله سیستانی از مجروحان جنگ حویجه
حجت االسالم شیخ عبدالمهدی کربالیی متولی شرعی حرم مقدس حضرت اباعبدالله )ع( از مجروحان حشدالشعبی که در بیمارستان امام زین العابدین)ع( 

بستری هستند عیادت کرد. این مجروحان در جریان نبرد آزادسازی منطقه  »حویجه« آسیب دیده اند. پنج شنبه گذشته عبدالمهدی کربالیی جهت کسب اطمینان 
از روند سالمتی این مجروحان در کنار آنان حاضر شد و از خدمات پزشکی ارائه شده از سوی بیمارستان برای بهبود حال این مصدومان و بازگشتشان به معرکه   جنگ کسب 

اطالع کرد. نماینده   آیت الله سیستانی اظهار داشت این عیادت جزئی کوچک از پشتیبانی عاطفی ما برای قهرمانان حشد الشعبی است که جان های خود را در دفاع از خاک 
عراق و اماکن مقدس آن به خطر انداختند. وی افزود: وجه ممیز این رزمندگان روحیه  عالی و شور و هیجان باال و اصرار مجروحان برای بازگشت به میدان های رزم و آزادسازی 
[ قبله اول ]کامل مناطق عراق از شر داعش است، و این مصدومیت ها مانعی در سر راه دفاع آنها از کشورشان نیست، بلکه بر عزم و اراده  آنها در ادامه  راه جهاد در راه خدا و وطن می افزاید.

امروز رژیم صهیونیستی خود را انعطاف پذیر و دلسوز 
فلسطینی ها نشان می دهد چون احساس ضعف می کند، 
زیرا طرح ایجاد جنگ داخلی در جهان اسالم برای ضعیف کردن 
مسلمانان و به فراموشی سپردن مسئله فلسطین، با شکست داعش 

عمال به بن بست رسیده است

   علی اصغر بروجردی

بیموامیددرتشکیلدولتوفاقملیفلسطین



18محرم الحرام 1439    9  اکتبر 2017    شماره 37   دوشنبه 17مهر1396 

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٨

قربانگاه عشق

غّزه امروز است قربانگاه عشق
کشته قومی گشته بر درگاه عشق

عشق آزادی، وطن خواهی، خدا
عشق برقدسی که گشت از ما جدا

غّزه امروز است همچون کربال
قتلگاهش پرشده از کشته ها

شمر اولمرت است و مشعل چون 
حسین(ع)

عاقبت پیروز می گردد حسین 

فیلم »33 روز« به کارگردانی جمال شورجه و براساس 
33حوادث مستند و واقعی جنگ 33حوادث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم  صهیونیستی 

علیه لبنان ساخته شده است.
33در این فیلم به برخی از اتفاقات 33در این فیلم به برخی از اتفاقات 33 روز نبرد و درگیری رژیم 
صهیونیستی با رزمندگان حزب الله لبنان پرداخته شده 
است و مقاومت اهالی روستای عیتا الشعب در جنوب لبنان 

33را طی جنگ 33را طی جنگ 33 روزه نشان می دهد.
»33 روز« با همکاری مشترك بنیاد سینمایی فارابی و حزب 
الله لبنان و مساعدت ارتش و دولت لبنان تهیه شده است.

در این فیلم که نویسنده آن علی دادرس است و به تهیه 
کنندگی مهدی همایونفر تولید شده همه بازیگران از سوریه 
و لبنان انتخاب شده اند که عبارتند از : پیر داغر (اوی)، باسم 
مغنیه (محمد)، یوسف الخال (یوسف)، کارمن لبوس (ام 
عباس)، نسرین طافش (حنان)، کنیدا علوش (نسرین)، 
دارین حمزه (هانا) و زبان فیلم هم عربی است که البته با 
زیرنویس فارسی در ایران به نمایش در آمد. همچنین بخش 
هایی از فیلم به زبان عبری است که در نسخه اصلی هم به 

زبان عربی زیرنویس شده است.
33 روز در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله کشورهای 
عربی اکران شد و در برخی از جشنواره های بین المللی 
هم حضور یافت اگرچه پخش آن در برخی کشورها هم با 
حواشی همراه بود. حتی برخی گروه های سیاسی اکران 
آن در بعضی از مناطق لبنان را هم با مشکل مواجه کردند.

در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تالش های 
گسترده ای از سوی نظام جمهوری اسالمی برای تبلیغ مذهب 
حقه شیعه و زدودن تبلیغات منفی و شبهات ساخته شده علیه 

آن، صورت گرفته است.
١3٨0»مجمع جهانی شیعه شناسی« در سال ١3٨0»مجمع جهانی شیعه شناسی« در سال ١3٨0 به همت جمعی 

از علمای حوزه و اساتید دانشگاه، تاسیس شد.
این مجمع مدتی است که کانال تلگرامی خود را هم به موازات 

پایگاه اطالع رسانی اینترنتی اش، راه اندازی کرده است.
 این کانال، آنگونه که خود معرفی کرده است، محملی برای 
آشنایی با معارف اهل بیت(علیهم السالم)، اطالع از خبرهای 
شیعیان جهان و پاسخ به سواالت است. در همین چارچوب 
یکی از بخش های جذاب و پرمخاطب کانال را انعکاس 
فعالیت های مذهبی و تبلیغی شیعیان در نقاط مختلف جهان 
تشکیل می دهد. همچنین متناسب با رویدادهای تقویمی، 

مطالبی در کانال باز نشر می شود.
پاسخ به شبهات اعتقادی درخصوص تشیع و شیعیان با بیانی 
مستدل و مستند از دیگر بخش های کانال مجمع جهانی شیعه 

شناسی است.
عالوه بر این بصورت روزانه احادیث معصومین همراه با تصویر 

سازی در کانال قرار می گیرد.
انعکاس فعالیت های مجمع و برنامه های آن نیز از دیگر بخش 

های این کانال تلگرامی است.
برای دسترسی به کانال مجمع جهانی شیعه شناسی باید از 

https://t.me/shiastudiesآدرس https://t.me/shiastudiesآدرس https://t.me/shiastudies بهره گرفت.

»ابوعلی کجاست؟« عنوان کتاب زندگی نامه خود گفته شهید 
مرتضی عطایی معروف به »ابوعلی« است. 

تحقیق این کتاب که نخستین کتاب از مجموعه کتب تحت 
عنوان »تاریخ شفاهی جبهه مقاومت انقالب اسالمی« است 
را محمدمهدی رحیمی و تدوین آن را نوید نوروزی انجام داده 

است.
در این کتاب ١٤٤ صفحه ای افزون بر زندگی نامه خودگفته شهید 
مرتضی عطایی، شعرهای این شهید و عکس هایی از دوران حیات 

و حضور او در جبهه مقاومت نیز به چاپ رسیده است.
کتاب »ابوعلی کجاست؟« حاصل ده  ساعت گفت وگو با مرتضی 
عطایی (ابوعلی) از رزمندگان لشکر فاطمیون است. این 
مصاحبه ها در مرداد٩٥ در شهر مشهد ضبط شد تا در کتاب 
خاطرات شهید مصطفی صدرزاده استفاده شود، اما با شهادت 

ایشان فرصتی برای چاپ خاطرات ابوعلی پیش آمد .
در بخشی از این کتاب آمده است:

در عملیات بصر الحریر دشمن نه نفر اسیر گرفت که پنج نفر 
از آن ها را به شهادت رساند و چهار نفر دیگر در ماه رمضان 
سال ٩٥ با اسرای مسلحین معاوضه شدند، یکی از این اسرا 
حیدر محمدی بود. مسلحین موقع اسارتش عکس شاخص 
فاطمیون را به او نشان داده و گفته بودند، ابوعلی کجاست؟ 
می گفت: »ابوعلی دیگر به منطقه نرو اگر رفتی اسیر نشو که 

برایت نقشه ها دارند«!
این کتاب توسط نشر معارف و از سوی دفتر مطالعات جبهه 

فرهنگی منتشر شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   این تصویر به زیبایی گویای واقعیت های امروز فلسطین است؛ جوانانی که 
با حداقل امکانات دست از مبارزه با دشمن تا بن دندان مسلح بر نمی دارند و 

در وسط میدان نبرد هم پرچم فلسطین را برافراشته می کنند

روایتی از مقاومت مانگدار مردم 
لبنان در «٣٣ روز»

کانالی برای شناخت ابوعلی کجاست؟
بهتر   تشیع
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