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   نصرالله: خانواده مغنیه همگی شهیدپرور هستند
سید حسن نصرالله طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهدای قنیطره گفت: حاج ابوعماد مغنیه و ام عماد زندگی خود را صرف حمایت از آرمانها کردند. 
خانواده حاج فایز همگی شهید پرور هستند و این ویژگی منحصر به فردی است که نشانه میزان بخشندگی و جود، صبر وخضوع آنهاست. از برکت این خانواده 

منحصر به فرد است که لبنان، مقاومت و فلسطین فرمانده ای مانند عماد مغنیه معرفی می کند.
دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اتهامات اخیر آمریکایی ها ضد حزب الله درباره تجارت موارد مخدر و خدشه دار کردن وجهه حزب الله و معرفی آن به عنوان یک 
سازمان تبهکار گفت: اتهامات اخیر به حزب الله درباره تجارت مواد مخدر افترایی ظالمانه و بدون سند و مدرک است. تجارت مواد مخدر از نظر ما حرام است حتی اگر 

به اسرائیلی ها داده شود. اتهامات ضد ما در موضوع مواد مخدر در راستای جنگ علیه ما است.  ] اسالم انقالبی[

با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام 
خمینی(ره) گفتمان مقاومت در برابر گفتمانهای خمینی(ره) گفتمان مقاومت در برابر گفتمانهای 
رایج و موجود زمانش، یعنی کمونیسم و گفتمان رایج و موجود زمانش، یعنی کمونیسم و گفتمان 
لیبرالیسم قد علم کرد و خط گفتمانی کمونیسم لیبرالیسم قد علم کرد و خط گفتمانی کمونیسم 
- لیبرالیسم را تبدیل به یك سه ضلعی کرد که هر - لیبرالیسم را تبدیل به یك سه ضلعی کرد که هر 
کدام از آن گفتمانها یک سر ضلعش را تشکیل کدام از آن گفتمانها یک سر ضلعش را تشکیل 
می دادند. اما دیری نپایید که با فروپاشی می دادند. اما دیری نپایید که با فروپاشی 
شوروی سابق و زوال گفتمان کمونیسم، آن شوروی سابق و زوال گفتمان کمونیسم، آن 
مثلث دوباره شکل خطی به خود گرفت با این مثلث دوباره شکل خطی به خود گرفت با این 
تفاوت که این بار طرف مقابل گفتمان لیبرالیسم تفاوت که این بار طرف مقابل گفتمان لیبرالیسم 
در این خِط گفتمانی جهانی، گفتمان مقاومت با در این خِط گفتمانی جهانی، گفتمان مقاومت با 

محوریت انقالب اسالمی بود.
با رحلت امام (ره) و آغاز زمامداری حضرت آیت با رحلت امام (ره) و آغاز زمامداری حضرت آیت 
الله خامنه ای این گفتمان وارد مرحله جدیدی الله خامنه ای این گفتمان وارد مرحله جدیدی 
شد و آن، تاثیر این گفتمان در تشکیل تمدن شد و آن، تاثیر این گفتمان در تشکیل تمدن 
نوین اسالمی بود. کلید واژه مقاومت از جمله نوین اسالمی بود. کلید واژه مقاومت از جمله 
واژگان کلیدی است که در این منظومه فکری واژگان کلیدی است که در این منظومه فکری 
رهبر انقالب همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار رهبر انقالب همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و هست.  ایشان در طی سالهای گذشته بوده و هست.  ایشان در طی سالهای گذشته 
تا کنون، در تبیین فرهنگ مقاومت و انواع آن تا کنون، در تبیین فرهنگ مقاومت و انواع آن 
صحبت های مهمی داشته اند. در همین زمینه صحبت های مهمی داشته اند. در همین زمینه 
به گفت وگو با «شیخ عصام احمد المصری» مدیر به گفت وگو با «شیخ عصام احمد المصری» مدیر 
اوقاف استان حمص سوریه نشستیم تا معانی و اوقاف استان حمص سوریه نشستیم تا معانی و 
برداشت های مختلف و ضرورت فرهنگ سازی برداشت های مختلف و ضرورت فرهنگ سازی 

از مقاومت را واکاوی کنیم.
3حضرت آیت الله خامنه ای حدود 3حضرت آیت الله خامنه ای حدود حضرت آیت الله خامنه ای حدود 3 ماه  ماه  حضرت آیت الله خامنه ای حدود   حضرت آیت الله خامنه ای حدود   
قبل در پیام شان به اجالس علمای مقاومت قبل در پیام شان به اجالس علمای مقاومت 
در بیروت به لزوم دنبال کردن مقاومت ضد در بیروت به لزوم دنبال کردن مقاومت ضد 
صهیونیستی در شیوه ها و گونه های مختلف صهیونیستی در شیوه ها و گونه های مختلف 
اشاره داشتند. شما این انواع مقاومت را چه اشاره داشتند. شما این انواع مقاومت را چه 

می دانید؟
رهبر انقالب )حفظه الله( فرمودند ما باید با رژیم 
صهیونیستی به روش های مختلف مبارزه کنیم. 
من بر اساس فهم و دیدگاه خودم ، برداشتم از این 

صحبت این است که ما باید به جنبه فرهنگی مبارزه 
با صهیونیست ها توجه کنیم و باید نسل های امت  را 
به لحاظ علمی بارور ساخته و فرهنگ مقاومت را در 

آنها نهادینه سازیم. 
مقاومت نمی تواند فقط به یک روش و آن هم 
مسلحانه منحصر باشد و برای اینکه بتواند تمدن 
و فرهنگ بیافریند وعلم و بینش تولید کند باید 
در اشکال وگونه هایش تنوع و تفاوت داشته باشد. 
مقاومت مسلحانه هم یکی از گونه های مقاومت 
است، نه همه آن. اما مقاومت مهم تری که در 
فرمایشات رهبر معظم بود معطوف به پاسداری 
از ارزش های فرهنگی و علمی در برابر رژیم 
صهیونیستی است که برای غلبه بر تمدن ما، فرهنگ 
ما و علم ما از هر ابزاری استفاده می کند و حتی از 
هموطنان ما و همکیشان ما هم یارگیری می کند 

و همین یکی از نقاط ضعف ما در برابر این رژیم 
اشغالگر است.

پس اگر می خواهیم نسل هایمان را آموزش دهیم 

باید خودمان ابتدا آگاه باشیم و سپس فرزندانمان 
را با فرهنگ مقاومت و علم آشنا سازیم  و بیش از 
پیش در عمق این فرهنگ وارد شویم تا همه راهها 

بر دشمن بسته شود.
100بیانیه بالفور 100بیانیه بالفور 100 سال پیش صادر شد و ما صد سال 
است که می گوییم فلسطین، در حالیکه اسرائیل 
همچنان موجود است و شهرک سازی می کند. پس 
برای مبارزه با این رژیم باید به فرهنگ مقاومت وعلم 
متوسل شویم تا ارزش ها و موجودیت خودمان را از 
گزند این غده سرطانی حفظ کنیم. مقاومت در اوج 
خود است و ما چاره ای جز مقاومت نداریم. مقاومت 
مایه قدرت ما و بازدارندگی ماست. و ما باید وارد 

بقیه حوزه ها شویم و راه دشمن را ببندیم.
حضور داعش در سوریه و عراق به لحاظ   حضور داعش در سوریه و عراق به لحاظ حضور داعش در سوریه و عراق به لحاظ حضور داعش در سوریه و عراق به لحاظ 
نظامی به پایان رسیده است. آیا می توان نظامی به پایان رسیده است. آیا می توان 
گفت اندیشه داعشی و تکفیری هم به پایان گفت اندیشه داعشی و تکفیری هم به پایان 

خود رسیده یا همچنان باقی است؟
داعش و وابستگانش در سوریه و عراق به پایان خود 
نزدیک شده اند، اما سازمان های حامی داعش یعنی 
موساد و نهادهای امنیتی انگلیسی که نگران ادامه 
این روند هستند به روش های جدیدی روی آورده 
اند تا این موجودیت داعشی را حفظ کنند چرا که 
داعش به جای اینکه دشمنان امت را هدف بگیرد در 

میان مسلمانان جنگ داخلی به راه انداخته است.
من به صراحت می گویم که اندیشه و تفکر داعش 
در سوریه و عراق قدرت خود را از دست داده اما باید 
دید که بعد از این دو کشور به کجا خواهد رفت؟ 
اگر جهان عرب و اسالم برای پایان بخشیدن به این 
اندیشه متحد نشوند نوبت یک کشور اسالمی یا 
عربی دیگر فرا خواهد رسید. و برای پایان بخشیدن 
به این اندیشه مسموم جز از راه مبارزه علیه تفکر 
وهابیت نمی گذرد. و وقتی اندیشه وهابی سرجای 
خود نشانده شود و دست های حامی آن یعنی 
موساد و انگستان قطع شود آنگاه می توان گفت 
که اندیشه و تفکر داعشی به پایان خود نزدیک 

شده است.

سخن نخست

مغنیه؛ خاندان علم و جهاد

اگرچه بیشتر ایرانیها با نام »مغنیه« از 
وقتي آشنا شدند که »حاج عماد مغنیه« 
1386 بهمن سال 1386 بهمن سال 1386 در سوریه ترور و  23
شهید شد اما ساکنان لبنان و بویژه شیعیان این کشور، از 

سالها قبل با این خاندان آشنا بودهاند.
 نخستین چهره شناخته شده این خاندان، »آیت الله جواد 
مغنیه« بود، عالم سرشناسی که تالیفات متعددی از او به 
جای مانده و سال ها در عراق و لبنان کرسی تدریس و وعظ 
19داشت، مغنیه سرانجام در 19داشت، مغنیه سرانجام در 19 محرم 1400 هـ . ق در لبنان 
دارفانی را وداع گفت .جسد وی به نجف اشرف منتقل و 
سپس آیت الله العظمی خویی بر وی نماز گزارد و در یکی از 
اتاقهای حرم امام علیـ  علیه السالمـ  دفن گردید. آن روز 
نجف اشرف تعطیل شد. عماد، جهاد و فواد مغنیه اما اعضای 
دیگر این خاندان هستند که در مسیر نبرد با دشمن متجاوز 
صهیونیستی به شهادت رسیدند. آنها فرزندان مرحوم حاج 

فائز مغنیه، پسرعموی آیت الله جواد مغنیه بودند.
مغنیه ها از منطقه طیردبا، روستایي در جنوب لبنان هستند، 
ابوعماد در همان منطقه کارگري میکرده است. مادرشان 
هم زنی بسیار بصیر، روشن و با کالمی نافذ است و تربیت 
بچهها بیشتر بهواسطه او بوده است. پدر مغازهاي داشته و پي 
امرار معاش بوده و مادر روي شخصیت این سه برادر بسیار 

تاثیر داشته است. 
بدون شک شناخته شده ترین عضو مغنیهها، عماد پسر 
بزرگ حاج فائز است. عماد مغنیه معروف به حاج رضوان 
اگرچه اولین فرزند حاج فائز مغنیه بود اما پس از دو برادر 
خود)جهاد و فواد( به شهادت رسید. هر دو برادر بهتعبیري 
شاگرد و دنبالهرو حاج عماد بودند. پدر او، که 40 روز پیش 
درگذشت، با وجود اینکه دو فرزند دیگرش هم شهید شدهاند 
اما شهادت حاج عماد برایش حادثه متفاوتتري بوده و بعد از 
آن عهد ميکند هیچگاه لباس مشکياش را از تن درنیاورد. 
این بهواسطه ارتباط نزدیك و اثرگذاري است که شخصیت 
عجیب و دوست داشتني حاج عماد با آنها داشته است. 
حاج رضوان فرمانده جهادی حزب الله و عمال دومین مقام 
آن بود که سالها صهیونیستها به دنبال ردی از او بودند تا 
انتقام ضربات بسیاری که بر پیکرشان وارد کرده را بگیرند. 
33جنگ 33جنگ 33 روزه اوج هنرنمایی شهید عماد بود. از این اسطوره 
مقاومت سه فرزند به یادگار ماند که جهاد کوچكترین آنها 
بود، پسری که نام عموی شهیدش را بر روی او گذاشته بودند. 
مصطفي)پسر دیگر شهید عماد(، هم پسري دارد که چند 
هفتهاي بعد از شهادت حاج عماد به دنیا آمد که اسم او را هم 
عماد گذاشتند. سنت جالبي که در خانواده مغنیه هست این 
است که همه دوباره اسمهاي عموها یا پدران شهید را روي 

فرزندان تازه متولد شده گذاشتهاند. 
همین مسئله نشان ميدهد خانواده به این راه و مسیري که 
ميرود اعتقاد دارد و جهاد و ایثارگری در این خاندان ریشه 
دوانده است. در میان فرزندان حاج عماد، جهاد بهواسطه 
اینکه بعد از شهادت پدرش حضور رسانهاي پیدا کرد، 
68ترین فرزند بود. او که متولد سال 68ترین فرزند بود. او که متولد سال 68 شمسی  شناخته شده
بود، در مراسم تشییع حاج عماد در بیروت به نمایندگي از 
خانواده صحبت کرد. قدرت تکلم و توانایي باالي او در صحبت 
کردن یکي از دالیل انتخاب او براي این سخنراني بود. جهاد 
مغنیه که عالقه ویژهای به دنبال کردن اهداف و مسیر پدرش 
داشت، از عنفوان جوانی به حزبالله پیوست و خیلی زود با 
سپری کردن آموزش های دشوار عضو گروه نیروهای ویژه 
آن شد. جهاد سرانجام همچون پدرش در مسیر آزادی قدس 
شریف و در مرز سوریه با سرزمینهای اشغالی هدف موشک 
بالگردهای صهیونیست قرار گرفت تا سلسله شهادت در 
این خاندان منقطع نشود. همان خانوادهای که سیدحسن 
نصرالله چند روز قبل درباره آنها گفت: »حاج ابوعماد مغنیه 
و ام عماد زندگی خود را صرف حمایت از آرمانها کردند. 
خانواده حاج فایز همگی شهید پرور هستند و این ویژگی 
منحصر به فردی است که نشانه میزان بخشندگی و جود، 
صبر و خضوع آنهاست. از برکت این خانواده منحصر به فرد 
است که لبنان، مقاومت و فلسطین فرماندهای مانند عماد 

مغنیه معرفی می کند«.

محمد مهدی رحیمی

برای مبارزه با رژیم صهیونیستی باید به فرهنگ 
مقاومت وعلم متوسل شویم تا ارزش ها و موجودیت 

خودمان را از گزند این غده سرطانی حفظ کنیم

ین نوع مقاومت پاسداری از ارزش ها و فرهنگ امت اسالمی است مھم تر
«شیخ عصام المصری» مدیر اوقاف حمص سوریه در گفت وگو با بیت المقدس:    علی درخشان
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از زمان آغاز تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین 
فلسطین یکی از مشکالت و مصائبی که فلسطینان 
همواره با آن دست و پنجه نرم کرده اند زندانی کردن مردم 
و رهبران فلسطینی به حبس های طوالنی مدت است 
که گاهی به بیش از 50 سال می رسد . این سیاست رژیم 

صهیونیستی یک سیاست مکمل نیز دارد؛ »تبعید«.
معموال در سیستم قضائی اسرائیل تعداد زیادی از مبارزان 
و رهبران به مناطق مختلف تبعید می شوند، من جمله 
تبعید برخی از اهالی کرانه باختری به نوار غزه و بالعکس 
و این در حالی است که صهیونیست ها افراد و رهبران 
فلسطینی که حضورشان در سرتاسر خاک فلسطین را 
برای خود خطری می بینند به صورت محدود به خارج از 
فلسطین)اغلب سوریه و لبنان( تبعید می کنند. از همین 
باب در دهه 90 میالدی ارتش اسرائیل با اقدامی جنون 
آمیز 415 نفر از رهبران موثر و تاثیرگذار فلسطینی را به 
صورت دست جمعی به جنوب لبنان تبعید کرد تا شاید 
بتواند از شر خطری که برای وجود نامشروعش داشتند، 
خالص شود غافل از اینکه همین تبعید دست جمعی 
تبدیل به موفقیتی برای مردم فلسطین و جهان عرب شد.

شروع ماجرا 
در دسامبر سال 1992 میالدی گردان های شهید عزالدین 
القسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه ای 
ضمن اعالم اسارت یک سرباز اسرائیلی در کرانه باختری 
رود اردن به سران اسرائیل هشدار داد که اگر تا صبح فردا 
شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش حماس را آزاد نکند، 
سرباز اسیر را اعدام خواهد کرد. سران نظامی و سیاسی 
اسرائیلی با هرگونه تقاضای جنبش حماس مخالفت کرده 
و از آزادی شیخ احمد یاسین ممانعت به عمل آوردند که با 
اقدام متقابل حماس در اعدام سرباز مذکور مواجه شدند. 
با باالگرفتن تنش ها در کرانه باختری و نوار غزه، نیروهای 
نظامی و اطالعاتی اسرائیلی دست به بازداشت های خانگی 
گسترده ای بین صفوف رهبری مقاومت فلسطین زدند که 
در مجموع 1300 تن دستگیر شدند و از بین آنها 415 تن 
از فرماندهان و رهبران مقاومت که اغلب آنها از جنبش های 
حماس و جهاد اسالمی بودند به تبعید دست جمعی به 

لبنان محکوم شدند.

نوار مرزی مرج الزهور 
بعد از محکومیت اسرای فلسطینی به تبعید، اسرائیل 
این اسرا را با کامیون از طریق مرز زمینی به نوار اشغالی 
جنوب لبنان)که تا سال 2000 در کنترل مزدوران 
آنتوان لحد بود( منتقل کرد. اسرای فلسطینی بعد از 
پیاده شدن از کامیون ها رفتن به داخل لبنان را خیانت و 
پشت کردن به آرمان فلسطین دانسته و گفتند که وطن 
خود را ترک نخواهند کرد. این اسرا در دشتی نزدیک 
نوار مرزی که به »مرج الزهور« مشهور بود ساکن شدند 
و اعالم کردند تا بازگشت به سرزمین مادری خود این 
منطقه را ترک نخواهند کرد. شورای رهبری این اسرا که 
بعدا به تبعیدی های مرج الزهور معروف شدند تصمیم 
به وارد نشدن به خاک لبنان را گرفته و اعالم کرد که در 

نزدیک ترین نقطه به خاک فلسطین اردوگاه خود را برپا 
خواهیم کرد. از چهره های شاخص مرج الزهور می توان 
به شهیدان عبدالعزیز الرنتیسی، جمال منصور، محمود 
ابو هنود و نیز اسماعیل هنیه رئیس فعلی دفتر سیاسی 

جنبش حماس اشاره کرد.
بازگشت به قدس

تبعیدی های مرج الزهور با هم توافق کردند که حتی یک 
نفر از این منطقه خارج نشود چرا که ساکن شدن در لبنان 
یعنی پایان آرمان آزادی فلسطین و این اقدام جز مشروعیت 
بخشی به اشغالگری اسرائیلی ها معنای دیگری نداشت. 
با اتفاق نظر جمعی و تصمیم رهبری گروه، اردوگاه محل 
اقامت اسرا »اردوگاه بازگشت به قدس« نام گرفت. زندگی در 
مرج الزهور کار آسانی هم نبود، اسکان در چادرهای کهنه و 
کمبود آذوقه مهم ترین مشکالتی بود که تبعیدی های مرج 
الزهور با آن دست و پنجه نرم می کردند. در این مرحله بود 
که حزب الله لبنان به کمک تبعیدی های مرج الزهور آمد. 
نیروهای حزب الله کیلومترها برای رساندن آذوقه و مایحتاج 
اسرا از دشت ها و کوهستان های جنوب لبنان عبورکرده و 
خطر گشتی های دشمن را به جان می خریدند. کم کم 
اوضاع در مرج الزهور به نفع جریان مقاومت پیش رفت. اغلب 
افراد حاضر در اردوگاه از فرماندهان جنبش مقاومت در کرانه 
باختری و نوار غزه بودند که در گذشته توانایی ارتباط موثر 
با یکدیگر را نداشتند اما اکنون از این فرصت طالیی به نحو 
احسن استفاده کرده و برای مبارزه در سرزمین های اشغالی 
با یکدیگر هماهنگی های الزم را انجام می دادند. رهبران 
جنبش حماس هم که از خارج به دیدار تبعیدی های مرج 
الزهور می آمدند آن ها را در جریان آخرین تحوالت مقاومت 

در داخل فلسطین قرار می دادند.
واکنش های بین المللی و منطقه ای 

اردوگاه مرج الزهور در همان هفته اول در کانون توجه 
رسانه های دنیا قرار گرفته بود، خصوصا با برگزاری 
راهپیمایی های مداوم تبعیدی ها که خواستار بارگشت 
به فلسطین بودند این اردوگاه بیش از پیش مورد توجه 
خبرنگاران قرار گرفت. برنت سدلر خبرنگار شبکه سی 

ان ان در لبنان که از نزدیک با تبعیدی های مرج الزهور 
مصاحبه کرده بود روحیه اسرا را فوق العاده عنوان کرد 
و گفت آنها علی رغم نا مشخص بودن سرنوشت خود به 

بازگشت به فلسطین امیدوارند.
رابرت فیسک خبرنگار روزنامه ایندیپندنت هم در این 
باره نوشت: هیچ کس نتوانست این مقدار خبرنگار را در 
یک نقطه جمع کند که این تبعیدی های مرج الزهور با 

لبخندهای خود ما را به اینجا کشاندند.
اما در سطح کشورهای عربی اوضاع به خوبی پیش 
نمی رفت، کمکی از سوی کشورهای عربی به اردوگاه 
نمی رسید و هیج هیئت رسمی عربی به جز هیئت لیبی و 
سودان از این اردوگان بازدید نکرد، وزرای کشورهای عربی 
ابتدا با تهدیدهای کالمی به عقب نشینی از مذاکرات صلح 
تهدید کردند اما بعد از مدتی از تصمیم خود بازگشته و به 
دور نهم مذاکرات سازش در واشنگتن پیوستند. کار به 
همینجا هم ختم نشد و وقاحت سران عرب به جایی رسید 
که راه حل هایی شامل پناهندگی در لبنان یا کشور ثالث را 
به اسرا پیشنهاد دادند. برخالف کشورهای عربی، سازمان 
ملل در قطعنامه 799 از رژیم اشغالگر قدس خواست که 

فورا تبعیدی های مرج الزهور را به وطن شان بازگرداند.  
آرزویی که محقق شد

سرانجام با فشارهای بین المللی حکومت اشغالگر مجبور به 
بازگرداندن اسرا به خاک فلسطین شد. در 7 ژانویه 1993 
یعنی حدود 3 هفته بعد از تبعید، اسرائیل دو تن از اسرا را به 
خاک فلسطین بازگرداند که یکی از آنها به زندان و دیگری 
به منزل خود بازگشت. در 26 ژوئن یعنی 5 ماه بعد 189 تن 
از اسرا به خاک فلسطین بازگردانده شدند و 8 تن از بازگشت 
به فلسطین خودداری کردند. دلیل خودداری آنها نگرانی از 
زندان های طوالنی مدت بود. سرانجام در تاریخ 17 دسامبر 
1993 یعنی دقیقا یک سال بعد از تبعید با بازگشت214 تن 
باقیمانده، پرونده اسرای مرج الزهور با پیروزی فلسطینی ها 
و بازگشت شان به خاک فلسطین خاتمه یافت. در حالی 
که هنوز هم تعداد زیادی از آن تبعیدی ها همچنان برای 

اسرائیل یک تهدید به شمار می آیند.

   موساد عامل اصلی ترور فرمانده ارشد حماس در صیدای لبنان
پلیس لبنان اعالم کرد بر اساس تحقیقات دقیق بعمل آمده سازمان جاسوسی اسرائیل عامل انفجار هفته گذشته شهر صیدای این کشور بوده است. این منبع امنیتی 

افزود که بررسی دوربین های موجود در مکان انفجار و پیگیری تماس های انجام شده برای کشف هویت عامالن انفجار ثمربخش بوده و بزودی جزییات آن منتشر خواهد 
شد. این منبع همچنین گفت که دو خودرویی را که برای استفاده در این ترور بکار گرفته شد کشف و ضبط شده است. نیروهای امنیتی لبنان هویت عامالن اطالعاتی و اجرایی 

انفجار صیدا را پیدا کرده اند که نشان از نقش موساد در این عملیات دارد. انفجار خودروی محمد حمدان ملقب به ابوحمزه در لحظه ورود او به خودرو رخ داد. گفته می شود در 
] قبله اول [لحظه انفجار پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز شهر صیدا در حال پرواز بودند.  

از چهره های شاخص مرج الزهور می توان به شهیدان 
عبدالعزیز الرنتیسی، جمال منصور، محمود ابو هنود و 
نیز اسماعیل هنیه رئیس فعلی دفتر سیاسی جنبش حماس 

اشاره کرد

ج الزهور«، نماد استقامت فلسطینی ها اردوگاه »مر
بازخوانی یکی از اقدامات نافرجام صهیونیست ها در قبال مقاومت ملت فلسطین    مهرداد خلیلی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

«بیت المقدس» مولفه های سخت و نرم اقدامات ایران در فتنه شام را بررسی می کند

  عفو بین الملل خواستار آزادی رهبر گروه حق بحرین شد
10سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم کرد که مقامات بحرین باید حسن مشیمع، مخالف برجسته و 10سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم کرد که مقامات بحرین باید حسن مشیمع، مخالف برجسته و 10 فعال دیگر را فوری و بدون شرط آزاد کنند؛ چراکه 
آن ها تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده اند. در این بیانیه آمده است: تا زمانی که مشیمع آزاد می شود، باید نظارت پزشکی کافی 
بر وضعیت جسمانی وی وجود داشته باشد و هیچ گونه اقدام غیرضروری یا توهین آمیز علیه وی صورت نگیرد. الزم به ذکر است که اداره زندانهای رژیم ال خلیفه از 

سال گذشته از تحویل دارو و درمان به حسن مشیمع فعال بحرینی که دچار بیماری صعب العالج است خودداری می کند.

] قلب زمین [

مقدمه
اهمیت و جایگاه راهبردی سوریه در منطقه غرب آسیا 
باعث شده است تا سوریه در دکترین امنیت منطقه ای  
کشورمان از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. به گونه ای 
که کوچکترین ضربه به این کشور می تواند تضعیف 
امنیت ملی و  منطقه ای ایران را به دنبال داشته باشد. 
بحران و ادامه ناآرامی هادر سوریه به عنوان متغیری 
مستقل باعث اثرگذاری در امنیت منطقه ای ایران 
به عنوان متغیر وابسته شد و این عامل باعث سوق 
ایران به کنش در بحران سوریه شد. لذا ایران به عنوان 
کنشگری خردمند و  بر اساس قوانین بین المللی  و در  
چـارچوب  قـوانین داخـلی سوریه به نقش آفرینی در 
بحران این کشور پرداخت . شکل گیری  بحران سوریه  با 
ویـژگی هایی مـتفاوت و منحصر به فرد، ضرورت تعریف 
جدید از نقش و موقعیت جمهوری اسالمی را در ایـن 
 کـشور اجتناب ناپذیر  کرد، لذا تصمیم گیران سیاست 
خارجی ج.ا.ا با اتخاذ تدابیری مبتنی بر اجمـاع  ملـی  و 
بـر  پایـه واقعیت هـای ژئوپلیـتیک مـنطقه و با بهره 
گیری از دیپلماسی هوشمند و استفاده توامان از قدرت 
سخت و قدرت نرم تالش کردند که از مخاطرات حاصل 
از این بحران بر امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی 

ایران جلوگیری کنند.
دیپلماسی هوشمند

فراوانی مسائل و به ویژه بحران ها، لزوم اخذ موضع 
مقتضی در هر موضوعی را به امری بدیهی مبدل کرده 
است. از سوی دیگر پیچیدگی و تعدد بحران ها استفاده 
توأمان از ابزارهای مختلف را ضروری ساخته است. چه 
بسا بتوان با مفهوم نیاز بهتر تحوالت حادث شده در 
تاریخ دیپلماسی را، درک کرد. تاریخ گویای آن است که  
پوست اندازی های نظام بین الملل جهت پاسخگویی به 
نیازها بوده است. در این نگرش نو در دیپلماسی، که از 
آن با قید هوشمند یاد می کنند، عالوه بر ابزارهای سنتی 
دیپلماسی، ابزارهای قدرتمند دیگری از قبیل اقتصاد، 
قدرت نظامی، فرهنگ و ... و به خصوص رسانه به ایفای 
نقش می پردازند. همپوشانی و هم افزایی این ابزارها 
با یکدیگر، کمک شایان و قابل توجهی را  برای نقش 
آفرینی بهتر دیپلماسی فراهم می کند. هم افزایی و 
استفاده توامان از ابزارهایی چون نیروی نظامی، تبلیغات 
بجا و حساب شده، قدرت اقتصادی و در نهایت فرهنگ و 
ایدئولوژی از یک سو قدرت چشمگیری را به دیپلماسی 
می بخشد و آن را قادر می سازد تا به پیچیده ترین و 
دشوارترین بحران ها و مسائل پاسخ مناسب و مقتضی 
بدهد و از سوی دیگر موجب افزایش قدرت این کشور در 

چانه زنی و روابط دیپلماتیک خواهد شد.
بحران سوریه و امنیت منطقه ای جمهوری 

اسالمی ایران
موقعیت راهبردی و سوق الجیشی سوریه باعث شده 
است تا این کشور برای جمهوری اسالمی ایران از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار شود، چراکه از یک سو 
محـور ایران را به حزب الله لبنان و از سویی به مرزهای  
رژیم صـهیونیستی نزدیک می کند. تاریخ گویای آن  
است کـه  سـیاست خـارجی  سـوریه  در  زمان حکومت 
اسد، همواره  از اصول مستحکمی همچون روابـط 
راهـبـردی بـا ایران و مقابله با رژیم صهیونیستی بهره 
برده است . همین موضوع  بسیاری از تحلیل گـران  را بـه 
این سمت سوق داده است که اساسا زمانی  سوریه مـورد 
فـشارهای  همه  جـانبه قـرار گـرفت که محور میانـه رو 
بـه این بـاور رسـید کـه راه ایران از سوریه  میگذرد 

و این نکته موید این است که یکـی  از  اهداف  اصلی  
مقابله  با دولت کـنونی سـوریه، جلـوگیری از بسـط 
و گسترش نفـوذ ایدئولوژیکی منطقـه ای جـمهوری 
اسالمی و مهار آن در منطقه  اسـت. نا آرامی های این 
کشور باعث شده است تا وضعیت سوریه برای جمهوری 
اسالمی ایران بعنوان بازی با حاصل جمع جبری صفر 
درآمده و ضریب امنیتی ایران را به شدت تحت تاثیرخود  

قرار دهد.
مؤلفه های نرم نقش آفرینی ایران در بحران 

سوریه 
١. تاکید بر مشروع بودن حضور

کارگزاران دستگاه دیپلماسی چه در دیدارهای رسمی 
و چه در عرصه دیپلماسی عمومی برحضور قانونی و 
مشروع  جمهوری اسالمی ایران در هر سطح و محدوده 
زمانی بر پایه توافقات دوجانبه امنیتی با کشورسوریه و 
به دعوت رسمی نظام و حکومت سوریه تاکید می کنند، 
موضوعی که باعث شده است تا حضور ایران نه تنها 
مداخله محسوب نشود، بلکه یک اقدام قانونی به شمار 
رود و ایران بتواند در حل و فصل بحران های منطقه 
ای به عنوان بازیگری فعال و با رویکرد دیپلماتیک و 

مسالمت آمیز اقدام کند.
٢. مواجهه فکری - تبلیغی

از همان نخستین روزهای این بحران عده ای از فرزندان 
کشورمان برای ارائه  کمک  های فکری  به این کشور 
رفتند؛ این حضور نتایج قابل توجه ای را در پی داشت؛ 
به عنوان نمونه مـی تـوان به راه اندازی  نیروهای مردمی 
بنام »دفاع وطنی « اشاره کـرد.این بسیج مردمی و 
متشکل از داوطلبان سوری با قرار گرفتن  در کنار دولت 
موجب شد تا دمشق از خطر سقوط فیزیکی و فکری 

رهایی یابند.
3. تاکید بر گفت وگو به عنوان تنها راه حل بحران 

سوریه و راه حل سوری- سوری
جمهوری اسالمی ایران برای نشان دادن وجه راستین 
و حقیقی خود، به عنوان  یک قدرت شناخته شده در 
منطقه ،از ابتدا بر حل بحران سـوریه بـه صورت سوری 
ـ سوری تاکید داشته و دارد وبه این مسئله معتقد است 
که مشکل سوریه حل نخواهد  شد جز اینکه دخالت های 
خـارجی کـشورهای بـیگانه متوقف و خود مردم در 
حل این بحران نقش داشته باشند. از سوی دیگر مقامات 
ایرانی در رایزنی ها و چانه زنی های خود با کشورهای 
منطقه همواره بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید 
می کنند و نسبت به سرایت و گسترش افراط گرایی به 
تمامی منطقه با ادامه بحران در سوریه  هشدار می دهند.

٤. مذاکره مستقیم با معارضین
ایران برای اثبات پاک دستی خود در تحوالت سوریه  
و نیز جدیت خود در خصوص حل و فصل مسالمت 
آمیز این بحران، با انجام گفت وگوی مستقیم با برخی از 
معارضین سوری و حمایت از انجام اصالحات ساختاری 
و برگزاری انتخابات سراسری با مشارکت طیف های 
مختلف سیاسی، راه حل مسالمت آمیز را گزینه مطمئن 
برای برون رفت از وضعیت موجود سوریه قلمداد می 

کند.
مؤلفه های سخت نقش آفرینی ایران در بحران 

سوریه 
حضور مستشاری و مستقیم نـظامی ایـران در بحران ها 
همواره به درخواست دولت های منطقه صورت گرفته و 
یکی از مهم ترین دالیل موفقیت  جمهوری اسالمی ایران 
در مدیریت بحران های غرب آسیا محسوب می شود. 

با آغاز بحران سوریه و با توجه به جایگاه این کشور در 
امنیت منطقه ای ایران روابط نظامی و امنیتی تهران 
و دمشق فزونی یافت.البته حمایت های عربستان، 
ترکیه و آمریکا از سلفیهای  مسلح  برای ضربه زدن به 
حکومت سوریه در این موضوع بی تاثیر نبوده است. لذا 
تصمیم سازان سیاست خارجی کشورمان با هماهنگی 
و رایزنی با مقامات سوری و به درخواست آنان زمینه و 
بستر حضور مستشاری و نظامی ایران را در این کشور 
فراهم آوردند. بصورت خاص سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی حمایت مستشاری و نظامی خود از حکومت 
مشروع و قانونی سوریه را آغاز کرد و در این راستا نسبت 
به آموزش نیروهای  نظامی و امنیتی کلیدی سوریه اقدام 
کرد و به این کشور کمک کرد  تا  توانایی  نظامی خود را 

گسترش دهـد.
١. تشکیل ائتالف نظامی بین ایران، روسیه و 

سوریه
بی تردید یکی از موثرترین جنبه های سخت در سوریه 
که موجب تغییر اساسی در تحوالت میدانی  و سنگین 
شدن کفه به سود جبهه مقاومت و دولت سوریه گردید 
حضور روسیه در این بحران بود، در این میان ایران نقش 
مهمی برای اقناع دولتمردان روسیه  و سوریه برای شکل 
گیری این همکاری سه جانبه مهم و استراتژیک داشت. 
قراردادن پایگاه نظامی نوژه همدان به روسیه برای 
استفاده از آن جهت حمله نظامی به پایگاه تروریست 
ها و گروه های تکفیری در سوریه،  و همکاری سه جانبه 

نظامی در میدان های مختلف در داخل سوریه  اوج این 
همکاری استراتژیک بین سه کشور را نشان داد. 

٢. ورود نظامی حزب الله به جبهه سوریه
یکی از اقدامات بسیار  مهم و استراتژیک در تحوالت 
سوریه، ورود حزب الله به عرصه مبارزه با جریان 
تکفیری در مناطق مرزی سوریه با لبنان و حراست 
از مرزهای لبنان در قبال ورود نیروهای تکفیری  و 
تروریستی و جلوگیری از نقشه های پنهانی بود که این 
گروه ها و حامیان پشت پرده آنها طراحی کرده بودند. 
این ورودکه بی شک با هماهنگی ایران صورت گرفت، 
موجب شد تا گروه های تکفیری در چندین جبهه 
تحت فشار قرار بگیرند و قدرت و توان آنها سریعتر به 
تحلیل برود. از طرفی هوشیاری حزب الله در مناطق 
مرزی لبنان و سوریه و در اختیار داشتن امنیت این 
مناطق، موجب خنثی سازی فتنه هایی در جهت 
شعله ور تر کردن جنگ و توسعه آن به مناطق دیگر 

من جمله لبنان بود.
فرجام

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که می 
بایست در بررسی و واکاوی نقش جمهوری اسالمی 
ایران در بحران سوریه از نگاهی کل نگر و مجموعه نگر 
بهره جست، چراکه هرکدام از این اقدامات چه در حوزه 
نرم و چه در حوزه سخت بی ارتباط با سایرین نبوده و 
همانند قطعاتی هستند که پازل حضور ایران در سوریه 

را تکمیل می کنند.

یکی از اقدامات بسیار  مهم و استراتژیک در تحوالت 
سوریه، ورود حزب الله به عرصه مبارزه با جریان تکفیری در 
مناطق مرزی سوریه با لبنان و حراست از مرزهای لبنان در قبال 
ورود نیروهای تکفیری  و تروریستی و جلوگیری از نقشه های پنهانی 

بود که این گروه ها و حامیان پشت پرده آنها طراحی کرده بودند

  یونس کولیوند

یه ینی هوشمند ایــــران در بحران سور نقش آفر
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  لشکرکشی گسترده ارتش سعودی به مرز یمن با عمان!
ارتش عربستان سعودی از جمعه گذشته کاروان بزرگ نظامی و نیرو به استان المهره واقع در حاشیه شرقی یمن و مجاورت با کشور عمان ارسال کرده 

است. بنابر این گزارش، کاروان مذکور شامل صدها دستگاه خودروی نظامی، واحدهای توپخانه، ادوات، ضد زره و نیروهای نظامی است که از عصر جمعه 
گذشته وارد بندر نشطون استان مهره شده اند. به گفته منابع محلی یمنی در استان مهره این سومین کاروان بزرگ ارتش سعودی است که وارد این منطقه شده 

و احتماال قصد انجام عملیات نظامی در آن را دارد. عربستان سعودی مدعی است مرزهای کشور عمان یکی از مسیرهای اصلی انتقال سالح و مهمات و تجهیزات 
] قلب زمین [ویژه همچون موشکهای بالستیک برای ارتش و انصارالله یمن بوده و با انسداد آن قصد محاصره نظامی و تسلیحاتی آنها را دارد.

تحرکات خصمانه ایاالت متحده آمریکا در سوریه 
پایانی ندارد؛ واشنگتن روزی از تکفیری ها حمایت  به 
عمل می آورد، روزی به حمایت تسلیحاتی از نیروهای 
دموکراتیک ُکرد سوری می پردازد و یک روز هم به 
تشکیل ائتالف بین المللِی نمایشی ضد تروریسم مبادرت 
می ورزد. امروز نیز آمریکایی ها در امتداد همین تحرکات 
خصمانه و مشکوک در سوریه، در حال تشکیل »نیروهای 
امنیت مرزی« در شمال این کشور هستند. هرچند که 
مقامات عالیرتبه این کشور ازجمله »رکس تیلرسون« 
وزیر خارجه ایاالت متحده این مسئله را تکذیب کرده 
است، اما شواهد و قرائن و واکنش های رسمی متعدد به 
اقدام مشکوک آمریکایی ها حکایت از درست بودن ماجرا 
دارد و به زودی نیروهای امنیت مرزی در شمال سوریه 

سربرخواهند آورد. 
به موازات همین تحوالت و تحرکات، تیلرسون اعالم کرده 
است که آمریکا قصد خروج از سوریه را ندارد و برای مقابله 
با تهدید ایران هم که شده در این کشور باقی می ماند. وی 
در این خصوص گفته است: »کاهش نفوذ ایران در سوریه 
به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ در استراتژی 
نظامی و سیاسی جدید وی تعیین شده است. ایران یک 
تهدید استراتژیک به شمار می رود که در حذف آن در 
سوریه از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم«. این اظهارنظر 
سراسر خصمانه وزیر خارجه آمریکا درست در زمانی 
مطرح می شود که عملیات بزرگ ارتش سوریه برای 
آزادسازی استان ادلب و مناطق واقع در حومه این استان، 
توسط نیروهای سوری و متحدانش چند روزی است که 

آغاز شده است.
«جبهه شمالی» آخرین کارت آمریکایی برای بازی

جبهه شمال سوریه به عنوان یکی از پیچیده ترین و 
مهم ترین جبهه های موجود در این کشور محسوب 
می شود. علت این مسئله نیز به منافع و مصالح مختلف 
بازیگران گوناگون منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله آمریکا، 
ترکیه و همچنین ُکردها بازمی گردد. آمریکا پس از ناکامی 
سنگین تروریست های تکفیرِی تحت الحمایه خود اکنون 

به صورت ویژه به جبهه شمالی در سوریه چشم دوخته و 
امیدوار است از طریق تشکیل نیروهای امنیت مرزی که 
30برخی تعداد آن را 30برخی تعداد آن را 30 هزار نفر برآورد کرده اند، بخشی از 
شکست های پیشین خود را جبران کند. در واقع، جبهه 
شمالی سوریه آخرین کارت ایاالت متحده برای تداوم 
بازیگری در سوریه به شمار می رود. مهمترین منطقه واقع 
در جبهه شمالی نیز استان ادلب و مناطق اطراف آن است. 
از آنجایی که ارتش سوریه به طور کامل بر استان ادلب 
و حومه آن تسلط ندارد، آمریکایی ها درصدد هستند تا 
پیش از تحقق این امر، ابتکار عمل در این استان را به 
دست گرفته و با تشکیل نیروهای امنیت مرزی به عنوان 
آخرین راهکار در پیش رویشان، تداوم حضور نظامی خود 
در سوریه را از هم اکنون تضمین کنند. در همین ارتباط، 
پایگاه لبنانی »العهد« می نویسد: »مقامات آمریکایی 
استان ادلب را تنها برگ برنده برای اعمال فشارهای بیشتر 
بر دولت دمشق و کاهش نقش مسکو و تهران در سوریه 

قلمداد می کنند. حمایت های واشنگتن از گروه های مسلح 
در ادلب و مناطق شمالی سوریه نیز در همین چارچوب 
می گنجد«. از سوی دیگر، انجمن قبایل ترکمن و عرب 
سوریه با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از تصمیم 
آمریکا برای تشکیل نیروهای امنیت مرزی در این کشور 
تأکید کرد: »ما حضور تروریست ها در سرزمین خود را 
نمی پذیریم. آمریکا به دنبال تشکیل اسرائیل جدید در 

سوریه است«.
ازسرگیری پروژه شوم تجزیه 

یکی دیگر از اهداف اصلی و اساسی آمریکا از تشکیل 
نیروهای امنیت مرزی در شمال سوریه، کلید زدن مجدد 
پروژه شوم تجزیه در این کشور است؛ پروژه ای که به نظر 
می رسد قرار است از محور شمالی آغاز شود. از آنجایی که 
قرار است نیروهای امنیت مرزی با ترکیبی از نیروهای 
دموکراتیک ُکرد سوری تشکیل بشوند و همگان می دانند 
که ُکردهای شمالی سوریه سودای استقالل خواهی و 
جدایی طلبی را در َسر می پرورانند، بنابراین جای هیچ 
شکی باقی نمی ماند که عینیت پیدا کردن طرح اخیر 
واشنگتن در جبهه شمالی سرآغازی برای تجزیه سوریه 
محسوب می شود. این همان مسئله ای است که طی 
روزهای اخیر مقامات روسی از جمله وزیر خارجه این 
کشور طی چند نوبت درباره آن به آمریکایی ها هشدار 

دادهاند.

وزیر خارجه روسیه درهمین ارتباط می گوید: »ابتکار 
عمل واشنگتن برای ایجاد واحدهای نظامی در جبهه 
شمالی سوریه به معنای جدا کردن بخش بزرگی از کشور 
مستقل سوریه از مرزهای ترکیه تا عراق در بخش شرقی 
رود فرات، خواهد بود«. وی در ادامه سخنان خود تصریح 
می کند: »اعالم اینکه جبهه شمالی سوریه تحت کنترل 
30 هزار نیروی تحت رهبری آمریکا قرار خواهد داشت، 
مسئله بسیار جدی است که خطر حرکت به سمت تقسیم 

و تجزیه سوریه را به ذهن متبادر می سازد«.
مقابله با نفوذ ترکیه

» مقابله با نفوذ ترکیه« از دیگر اهداف آمریکایی ها 
برای نفوذ به جبهه شمالی سوریه است. »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه اخیرا اعالم کرده است 
که عملیات »سپر جزیره« در شمال سوریه به زودی 
آغاز خواهد شد و نیروهای این کشور شهرهای »منبج« 
و »عفرین« را بار دیگر هدف حمالت خود قرار خواهند 
داد. آمریکایی ها با تشکیل نیروهای امنیت مرزی در 
تالش هستند تا تحرکات آتی ترکیه را رصد کرده و مانع 
از پیشروی نیروهای ُترک در شمال سوریه شوند. در حال 
حاضر مسئله حمایت یا عدم حمایت از ُکردهای مستقر 
در شمال سوریه مهمترین بخش از اختالفات عمیق 
میان آنکارا و واشنگتن را تشکیل می دهد. این اختالفات 
طی روزهای اخیر تاجایی پیش رفته که سخنگوی دفتر 
ریاست جمهور ترکیه در سخنانی که تلویحا آمریکا را 
خطاب قرار داده بود، تأکید کرد: »آنکارا اجازه تشکیل 
هیچ نیرویی را در شمال سوریه نخواهد داد«. لذا باتوجه 
به اعالم تصمیم جدید دولتمردان ترکیه برای نفوذ بیشتر 
به شمال سوریه، آمریکایی ها دست به کار شده اند تا 
مبادا منافعشان در جبهه شمالی تحت الشعاع تحرکات 
ترکیه که البته از منظر قوانین بین المللی غیرقانونی نیز 

هستند، قرار گیرد.

عصبانیت از عملیات بزرگ مقاومت 
عالوه بر آنچه که گفته شد، دولتمردان ایاالت متحده 
آمریکا همچنین از عملیات بزرگ ارتش سوریه در شمال 
این کشور و به ویژه در استان ادلب و حومه آن به شدت 
عصبانی هستند. مدتی است که نیروهای مقاومت سوری 
عملیاتی بزرگی را در حومه استان ادلب کلید زده اند. 
نیروهای سوری در جریان این عملیات بزرگ موفق 
شدند کنترل کامل روستاها و مناطق مهمی همچون 
»المزیونه«، »العلیه« و »ام وادی« را به دست گیرند. 
ازآنجایی که آمریکایی ها نیک می دانند که تسلط نیروهای 
مقاومت بر مناطق استراتژیک واقع در حومه ادلب می تواند 
ضربه سنگینی به طرح جدیدشان در شمال سوریه وارد 
آورد، تحرکات خصمانه خود را در این جبهه آغاز کرده اند 
تا به زعم خود مانع از پیشروی نیروهای مقاومت در 
حومه ادلب شوند. با این حال، تا بدین لحظه دستاوردهای 
راهبردی نیروهای مقاومت در حومه شرقی ادلب، تمامی 

نقشه های ایاالت متحده را نقش برآب کرده است.
سخن پایانی

آمریکایی ها بسیار امیدوار هستند که پس از شکست در 
جبهه های مختلف نبرد در سوریه با وجود حمایت های 
گوناگون مالی، سیاسی و تسلیحاتی از تروریست های 
تکفیری، این بار با پشتیبانی از نیروهای دموکراتیک ُکرد 
سوری به اهداف خود در این کشور جامه عمل بپوشانند. 
آن ها در این مسیر نگاه ویژه ای به تأمین امنیت رژیم 
صهیونیستی در منطقه دارند. با این حال، تجربه سال های 
گذشته نشان داده که اراده نیروهای مقاومت همواره بر 
پول و سالح محور غربیـ  عربی در هر نقطه از منطقه 
پیروز شده است. امروز نیز آمریکایی ها در مسیر تحقق 
اهدافشان در شمال سوریه کوهی از عزم و اراده نیروهای 
مقاومت را در مقابل خود می بینند که بی شک عبور از آن 

برای واشنگتن آسان نیست. 

آمریکایی ها بسیار امیدوار هستند که پس از شکست 
در جبهه های مختلف نبرد در سوریه با وجود حمایت های 
گوناگون مالی، سیاسی و تسلیحاتی از تروریست های تکفیری، 
این بار با پشتیبانی از نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری به اهداف خود 

در این کشور جامه عمل بپوشانند 

  رامین حسین آبادیان

یکا و تشکیل »اسرائیل جدید« در شام ایاالت متحده آمر
گزارش «بیت المقدس» از جدیدترین تحرکات خصمانه واشنگتن
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٦

  بیروت میزبان دومین کنفرانس بین المللی ایران و عرب 
کنفرانس بین المللی »ایران و عرب« روز چهارشنبه 27 دی با حضور ده ها متفکر و اندیشمند از کشورهای عربی و اسالمی در هتل »کراون پالزا« بیروت گشایش 
یافت و تا روز پنج شنبه ادامه داشت.  هدف از این نشست ارائه چشم اندازهای مختلف و متفاوت در مورد نظام منطقه ای و آینده آن، بحث در مورد راه های ترسیم یک 

درک مشترک بین ایران و کشورهای عربی و ارائه توصیه ها و نتایجی برای استفاده در دستورالعمل گفت و گوهای منطقه ای عنوان شد. 
اولین کنفرانس جهان عرب و ایران سال گذشته با عنوان »ایران و جهان عرب در مواجهه با چالش های منطقه ای: فرصت ها، موانع و چشم اندازهای مشارکت« در بیروت 

برگزار شد  ] قلب زمین [

انتخابات پارلمانی سراسری در لبنان قرار است انتخابات پارلمانی سراسری در لبنان قرار است 
٢٠١٨ششم ماه می ٢٠١٨ششم ماه می ٢٠١٨ برگزار شود و از هم اکنون  برگزار شود و از هم اکنون 
احزاب بزرگ مثل «حزب الله» (سید حسن احزاب بزرگ مثل «حزب الله» (سید حسن 
نصرالله)، «حرکة امل» (نبیه بری)، «المستقبل» نصرالله)، «حرکة امل» (نبیه بری)، «المستقبل» 
(سعد الحریری)، «التیار الوطنی الحر» (میشل (سعد الحریری)، «التیار الوطنی الحر» (میشل 
عون) و «القوات اللبنانیة» (سمیر جعجع) در عون) و «القوات اللبنانیة» (سمیر جعجع) در 

حال رایزنی برای ایجاد ائتالف هستند. حال رایزنی برای ایجاد ائتالف هستند. 
قانون فعلی که بر اساس آن انتخابات آتی برگزار قانون فعلی که بر اساس آن انتخابات آتی برگزار 
خواهد شد، شهریور گذشته در دولت لبنان به خواهد شد، شهریور گذشته در دولت لبنان به 
تصویب رسید و لبنان را به تصویب رسید و لبنان را به ١٥ حوزه انتخابیه  حوزه انتخابیه 
تقسیم کرده است. در نظام انتخاباتی تناسبی، تقسیم کرده است. در نظام انتخاباتی تناسبی، 
احزاب کوچک تر هم به کسب کرسی در پارلمان احزاب کوچک تر هم به کسب کرسی در پارلمان 
امیدوار می شوند. بر اساس این نظام انتخاباتی، امیدوار می شوند. بر اساس این نظام انتخاباتی، 
کرسی های احزاب مختلف به تناسب تعداد رأیی کرسی های احزاب مختلف به تناسب تعداد رأیی 
که کسب می کنند، به آنان تعلق می گیرد. اگر که کسب می کنند، به آنان تعلق می گیرد. اگر 
فرض کنیم سه لیست در یک دایره انتخاباتی فرض کنیم سه لیست در یک دایره انتخاباتی 
٦ کرسی رقابت می کنند و لیست اول ٦ کرسی رقابت می کنند و لیست اول ٦ ١٠بر سر ١٠بر سر ١٠
هزار رأی، لیست دوم  سه هزار رأی و لیست سوم هزار رأی، لیست دوم  سه هزار رأی و لیست سوم 
هزار رأی به دست بیاورد، کرسی های دهگانه به هزار رأی به دست بیاورد، کرسی های دهگانه به 
تناسب آرای به دست آمده هر لیست، میان آنها تناسب آرای به دست آمده هر لیست، میان آنها 
تقسیم خواهد شد: لیست اول شش کرسی، تقسیم خواهد شد: لیست اول شش کرسی، 
لیست دوم سه کرسی و لیست سوم یک کرسی.
در زمینه آخرین وضعیت جریانات سیاسی در در زمینه آخرین وضعیت جریانات سیاسی در 
انتخابات پارلمانی لبنان با «دکتر امین حطیط» انتخابات پارلمانی لبنان با «دکتر امین حطیط» 
سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان و کارشناس سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان و کارشناس 
مسائل استراتژیک گفت وگو کرده ایم که شرح مسائل استراتژیک گفت وگو کرده ایم که شرح 

آن از نظرتان می گذرد؛آن از نظرتان می گذرد؛
در ابتدا درباره روند انتخابات پارلمانی   در ابتدا درباره روند انتخابات پارلمانی   در ابتدا درباره روند انتخابات پارلمانی در ابتدا درباره روند انتخابات پارلمانی 
لبنان و ائتالف میان گروه ها و احزاب سیاسی لبنان و ائتالف میان گروه ها و احزاب سیاسی 

توضیح دهید.توضیح دهید.
انتخابات پارلمان لبنان حدود سه ماه و نیم دیگر و 
طبق قانون جدید انتخابات یعنی »قانون نسبیت« 
برگزار خواهد شد. لبنان برای نخستین بار در طول 
تاریخ خود از این روش و قانون در انتخابات سیاسی 

استفاده می کند. طبق این قانون مکانیسم انتخابات 
نیز نسبت به گذشته فرق کرده  است. در حوزه 
پارلمانی نیز هر یک از شخصیت ها و افراد به دنبال 
پیوستن به ائتالفی است که او را به پارلمان برساند. از 
جمله این ائتالف ها مربوط به جنبش حزب الله و أمل 
25است که حداقل 25است که حداقل 25درصد از صندلی های پارلمان را 
کسب خواهند کرد. همچنین احتمال دارد متحدان 
این دو حزب نیز حدود 7 درصد از آراء را به خود 
اختصاص دهند و به این صورت بیش از 30 درصد از 
اعضای پارلمان متعلق به ائتالف شیعیان خواهد بود. 
دومین جریان و ائتالف مهم، فراکسیون ملی آزاد 
است. ائتالف سوم نیز مربوط به جریان المستقبل 
17 تا 17 تا 17 درصد از سهم پارلمان  15باشد که حدود 15باشد که حدود 15 می

متعلق به آن است. عالوه بر اینها جریان های دیگری 
مانند ولید جنبالط و سمیر جعجع و دیگر احزاب 
ُسنی هستند که می توانند درصد و نسبتی از پارلمان 
را به خود اختصاص دهند. بنابراین میتوان گفت که 
فراکسیون ملی آزاد تحت نظر میشل عون رئیس 
جمهور لبنان، جریان المستقبل وابسته به سعد 
لله و  الحریری نخست وزیر و جنبش های حزبا
أمل دارای بیشترین نمایندگان در پارلمان لبنان 

خواهند بود. 
سعد الحریری نخست وزیر لبنان اخیرا   سعد الحریری نخست وزیر لبنان اخیرا سعد الحریری نخست وزیر لبنان اخیرا سعد الحریری نخست وزیر لبنان اخیرا 
و  لبنان  مقاومت  از  در حمایت  و مواضعی  لبنان  مقاومت  از  در حمایت  مواضعی 
همچنین ایران اتخاذ کرده است. علت تغییر همچنین ایران اتخاذ کرده است. علت تغییر 
موضع او چیست؟ آیا درصدد بهره برداری موضع او چیست؟ آیا درصدد بهره برداری 

انتخاباتی می باشد؟
سعد الحریری طی ماه های اخیر دچار بحران سیاسی 
و شخصی شد و علت آن نیز اقدام سعودی ها علیه وی 
و بازداشت و مجبور کردنش برای استعفا است. همین 
اقدام سعودی ها نیز موجب شد که الحریری مواضعی 
خصمانه علیه ایران اتخاذ کند اما در حال حاضر وی 
منفعتش را عدم خصومت و دشمنی با حزب الله 
می بیند و شاید با هم ائتالف هم بکنند. بنابراین در 
مقابله با ایران نیز منفعتی برای خود متصور نیست و 
می داند که تقابل با ایران به ضرر خودش تمام می شود. 
به همین دلیل نیز شاید مواضعی علیه مقاومت برای 
دفع خطر دیگران اتخاذ کند اما به صورت عملی 

اقدامی ضد حزب الله و ایران انجام نمی دهد.
به نظر شما پس از موضع اخیر الحریری   به نظر شما پس از موضع اخیر الحریری به نظر شما پس از موضع اخیر الحریری به نظر شما پس از موضع اخیر الحریری 
به نفع مقاومت، آیا سعودی ها در انتخابات به نفع مقاومت، آیا سعودی ها در انتخابات 
پارلمانی به جریان المستقبل فشار وارد  پارلمانی به جریان المستقبل فشار وارد  

می کنند؟ می کنند؟ 

به نظر می رسد که سعودی ها در جریان انتخابات 
پارلمانی لبنان معادالت جدیدی برای جریان 
المستقبل در نظر داشته باشند و آن هم عدم حمایت 
کافی و وافی از این جریان است. سعودی ها قصد دارند 
از گروه ها و احزاب مسیحی ضدمقاومت مانند جریان 
سمیر جعجع و الکتائب پشتیبانی کنند. همچنین 
تعدادی از جریان های ُسنی هم هستند که مورد 
حمایت سعودی ها می باشند. در چنین شرایطی 
اعضای جریان المستقبل خیلی روی کمک و حمایت 

سعودی ها حساب نمی کنند.
اخیرا برخی اخبار مبنی بر ائتالف پنجگانه   اخیرا برخی اخبار مبنی بر ائتالف پنجگانه اخیرا برخی اخبار مبنی بر ائتالف پنجگانه اخیرا برخی اخبار مبنی بر ائتالف پنجگانه 
مقاومت منتشر شد که سید حسن نصر الله آن مقاومت منتشر شد که سید حسن نصر الله آن 

را رد کرد. در این رابطه توضیح دهید.
این موضوع و ائتالف امکان پذیر نیست و بقایی نخواهد 
داشت. زیرا طرف های موجود بر سر مسائل راهبردی و 
استراتژیک تضاد دارند. بنابراین شاید تفاهمات ابتدایی 
5میان این 5میان این 5 گروه شکل گرفته باشد اما تشکیل این 
ائتالف پنجگانه و ورود آن به عرصه انتخابات پارلمانی 

بعید است. 
برگزاری انتخابات موفق در لبنان چه   برگزاری انتخابات موفق در لبنان چه   برگزاری انتخابات موفق در لبنان چه برگزاری انتخابات موفق در لبنان چه 
تاثیری بر آینده سیاسی آن و ایفای نقش تاثیری بر آینده سیاسی آن و ایفای نقش 
بیروت در تحوالت منطقه به ویژه مبارزه با بیروت در تحوالت منطقه به ویژه مبارزه با 

رژیم صهیونیستی دارد؟
انتخابات مدخل و دروازه ای برای ترسیم نقشه جدید 
سیاسی کشور و تالش همه طرف ها به منظور حفظ 
ثبات لبنان می باشد. همانگونه که همه  می دانند ثبات 
سیاسی نیز مقدمه و زمینه ساز ثبات امنیتی در کشور 
است. عالوه بر این ثبات سیاسی، در عرصه امنیتی نیز 
لبنان از ارتشی مقتدر و همچنین مقاومتی آماده برای 

مقابله با دشمنان برخوردار است. 

  محمد فاطمی زاده

برنامه جدید سعودی ها  برای »المســتقبل« در انتخابات پارلمانی لبنان
«دکتر امین حطیط»، تحلیل گر لبنانی مسائل استراتژیک در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد

فراکسیون ملی آزاد تحت نظر میشل عون، جریان 
الحریری، جنبش های  به سعد  وابسته  المستقبل 
حزب  الله و أمل دارای بیشترین نمایندگان در پارلمان آتی 

لبنان خواهند بود

حریری در مقابله با ایران منفعتی برای خود متصور 
نیست و می داند که تقابل با ایران به ضرر خودش تمام 

می شود
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 آلمان فروش سالح به طرف های درگیر در جنگ یمن را متوقف می کند
آلمان اعالم کرد که صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را تایید نخواهد کرد و بدین ترتیب صادرات سالح به این کشورها متوقف می شود. این اقدام در 

مرحله نخست عربستان را تحت فشار قرار می دهد. آسوشیتدپرس در گزارش خود به مذاکرات میان احزاب متحد آنگال مرکل صدراعظم آلمان و سوسیال دموکرات ها 
در هفته گذشته اشاره می کند که طرفین به توافق رسیدند صادرات اسلحه به کشورهایی که درگیر این جنگ هستند بالفاصله متوقف شود.

»استفان زیبرت« سخنگوی دولت آلمان، با اشاره به این مذاکرات در توئیتر نوشت که آلمان در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره صادرات اسلحه نمی گیرد که در تعارض با 
] قلب زمین [نتایج آن مذاکرات مقدماتی میان گروه های درگیر در جنگ باشد.

رجب طیب اردوغان و مقامات دیگر حزب عدالت و 
توسعه در روزهای اخیر تهدید کردند که ترکیه به عفرین 
و منبج حمله می کند. این نوشتار به بررسی چرایی 
مطرح شدن چنین تهدیدهایی از سوی آنکارا می پردازد. 
به نظر می رسد برای تبیین بهتر این موضوع می توان از 
تئوری واقع گرایی تدافعی استفاده کرد. معتقدان به این 
نظریه از جمله واقع گرایان نوکالسیک به شمار می آیند. 
ابتدا توضیح مختصری در مورد این تئوری ارائه شده و 
بر اساس این چارچوب تحلیلی موضوع نوشتار حاضر 

تبیین می شود.
»استفان والت« و »کنت والتز« ازجمله نظریه پردازان 
واقع گرایی نوکالسیک محسوب می شوند. این تئوری با 
وجود اینکه اهمیت ساختار بین الملل را مورد تأیید قرار 
داده است؛ اما معتقدان به این نظریه بر این باور هستند 
که ساختار نظام بین الملل تنها عامل مؤثر بر سیاست 
خارجی بازیگران بین الملل نیست، بلکه واحدهای 
سیاسی منافع استراتژیک خود را با نگاه به موقعیت 
منطقه ای و توان راهبردی خود دنبال می کنند. حال 
اگر محیط های پیرامونی یک کشور بحران خیز باشد، 
این مسئله ملموس تر خواهد بود. تئوری واقع گرایی 
تدافعی معتقد است که دولت ها مهم ترین بازیگران 
نظام  بین الملل محسوب می شوند. هدف اصلی دولت ها 
از دیدگاه این نظریه افزایش قدرت و امنیت بیان شده 
است. این اهداف از سوی بازیگران سیاسی در حالی 
دنبال می شود که واقع گرایان تدافعی نظام بین الملل 
را آنارشیک می دانند. بر این اساس اقتدار مرکزی برای 
سامان دادن به بحران ها وجود ندارد. عدم وجود چنین 
اقتداری نیز موجب می شود که واحدهای سیاسی برای 

کسب و حفظ امنیت خود تالش کنند.
اقدام دولت ها در عرصه نظام بین الملل از دیدگاه این 
تئوری برخاسته از مفاهیم قدرت و امنیت است؛ لذا 
دولت ها در تعامل یا تقابل با کشورهای دیگر بر اساس این 
محورها تصمیم می گیرند. زمانی که معضل امنیت برای 
کشوری ایجاد می شود، تصمیمات دیگر به دنبال حل این 
معضل خواهد بود. حال تبیین نوع تصمیمات دولت آک 

پارتی بر اساس تئوری واقع گرایی تدافعی به خوبی نشان 
می دهد که معضل امنیت برای آنکارا ایجاد شده است. از 
 )Threat( به نبود تهدید )Security( آنجایی که امنیت
تعریف می شود؛ لذا احساس ناامنی به معنای تهدیدآمیز 
بودن بازیگر عامل است. پاسخ به چرایی تهدید آنکارا 
برای حمله به عفرین و منبج زمانی مشخص خواهد شد 
که احساس عدم امنیت از سوی ترکیه روشن شود؛ به 
عبارت دیگر آنکارا به دنبال ناامن مشاهده کردن فضای 
پیرامونی خود به تهدید روی آورده است. اگر ناامنی 
مورد نظر ترکیه در محیط پیرامونی این کشور توضیح 
داده شود، پاسخ پرسش این نوشتار روشن تر خواهد شد.

تئوری واقع گرایی تدافعی بیان می کند که کشورها به 
دنبال افزایش قدرت و امنیت هستند، حال جایی که این 
مؤلفه ها مورد خدشه قرار بگیرد، این کشورها واکنش 
نشان خواهند داد. محیط پیرامونی ترکیه در مرزهای 

جنوب شرقی ناامن است؛ چراکه عامل تهدیدزای جدی 
در این مرزها حضور دارد. حزب کارگران کردستان 
ترکیه از چندین دهه گذشته علیه دولت مرکزی این 
کشور دست به سالح برده است. تهدید پ.ک.ک برای 
ترکیه تهدیدی حیاتی است. از آنجایی که حزب اتحاد 
دموکراتیک سوریه و یگان های مدافع خلق از نگاه ترکیه 
در ارتباط تنگاتنگ با پ.ک.ک قرار دارند؛ لذا قدرت 
گرفتن این نیروها در رقه و مناطق گسترده ای از شرق 

فرات، تهدید جدی برای ترکیه محسوب می شود.
از سوی دیگر واشنگتن در روزهای اخیر خبر از تشکیل 
نیروی جدیدی در مرز سوریه و ترکیه داد. آمریکا 
ادعا کرده بود که این نیروی سی هزارنفره در مرزهای 

شمالی سوریه مستقر خواهند شد؛ اما این موضوع بعد 
از تهدیدات ترکیه از سوی واشنگتن تکذیب شد. علی 
رغم تکذیب این خبر نمی توان به راحتی از کنار این 
موضوع گذشت و به نظر می رسد آمریکایی ها در این 
مسئله دست به اقدام خواهند زد. نیروهای دموکراتیک 
سوریه نیروهای تشکیل دهنده برای پروژه جدید آمریکا 
محسوب می شوند. در حقیقت واشنگتن برای انحراف 
افکار عمومی در حال بازی با واژگان است؛ چراکه اگر 
ترکیب کلی این نیروها از کردهای سوریه تشکیل شود، 
مخالفت ها با این امر از سوی کشورهای منطقه خصوصا 
ترکیه افزایش خواهد یافت. تاکتیکی که دولت ترامپ 
برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع اتخاذ کرده ، 
عبارت است از اینکه بخشی از نیروهای تشکیل دهنده 
مورد نظر آن ها عرب زبان باشند تا واشنگتن ادعا کند 
که این نیروها صرفا کرد نیستند. توضیح چرایی تداوم 

حمایت های آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه در 
این مجال نمی گنجد؛ اما به صورت خالصه می توان گفت 
این کشور به دنبال حفظ پایگاه های خود در سوریه است. 
از آنجایی که حضور تفنگداران و سربازان آمریکایی در 
سوریه هزینه بر و حساسیت زا است، یک نیروی نیابتی 
اهداف واشنگتن را به پیش می برد. کردهای سوری در 
این بین بهترین گزینه برای آمریکا محسوب می شوند؛ 
چراکه این نیروها از نظر نظامی موفقیت های قابل 
توجهی داشتند و جزء شهروندان سوریه نیز محسوب 
می شوند. ازآنجایی که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 
و یگان های مدافع خلق نیز با تصاحب کانتون هایی به 
دنبال کسب مشروعیت سیاسی هستند، آمریکا اهداف 

خود را از طریق این نیروها محقق می سازد.
به نظر می  رسد پروژه مشترک آمریکایی و صهیونیستی به 
دنبال ایجاد اسرائیل دوم در منطقه است؛ لذا اعالم تشکیل 
»ارتش کرد« در سوریه نیز حکایت از مقدمه سازی برای 
این مسئله است. توافق واشنگتن و تل آویو برای بی ثبات 
کردن سوریه در پسا داعش از طریق نیروهای دموکراتیک 
سوریه اجرایی می شود. آمریکا در سال جاری بودجه پانصد 
میلیون دالری برای کمک به این نیروها در نظر گرفته 
است. این موضوع به وضوح نشان می دهد که استراتژی 
واشنگتن در سوریه با استفاده تاکتیکی از کردهای این 
کشور دنبال می شود. ترکیه در حال حاضر به صورت 
واقعی از استراتژی آمریکایی ها در سوریه هراس دارد؛ 
چراکه قدرت گرفتن حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 
صرفا به معنای حاکمیت این نیروها در بخشی از خاک این 
کشور نیست، بلکه مرزهای جنوب شرقی ترکیه را تهدید 
می کند. بر این اساس رجب طیب اردوغان از تجزیه خاک 

ترکیه بیمناک شده است.
آنکارا در حال حاضر در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته 
است. از یک طرف تهدیدهایش مبنی بر حمله به مواضع 
کردها در عفرین در حالی مطرح می شود که بعید به 
نظر می رسد آمریکا دست از حمایت  از کردهای سوری 
بردارد. از طرف دیگر اقدامات مداخله جویانه ترکیه در 
حلب و ادلب ادامه دارد و این موضوع موجب واکنش 

دولت سوریه شده است. برخی از ارتباطات آنکارا با 
گروه های تروریستی چون »احرار الشام«، »الزنکی« 
و »جبهه النصره« در تضاد با امنیت ملی سوریه است. 
آنکارا در چنین وضعیتی از واشنگتن درخواست کرده 
است که بین ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 
دست به انتخاب بزند. آمریکا نیز انتخاب خود را انجام 
داده و چندین کامیون سالح های مدرن به کردهای 
سوری ارسال کرده است. بی توجهی واشنگتن به 
درخواست آنکارا در این زمینه و افزایش حمایت ها از 
حزب اتحاد دموکراتیک و یگان های مدافع خلق پاسخ 

آشکار آمریکایی ها به ترک ها است.
در مجموع رجب طیب اردوغان و سایر مقامات آک 
پارتی به دنبال تهدید شدن امنیت ملی ترکیه دست به 
تهدید زده اند؛ اما نوع تحرکات این کشور موجب ایجاد 
جبهه بندی علیه آنکارا می شود. از یک طرف مخالفت 
ترکیه با مشارکت کردهای سوری در کنگره ملی سوریه 
و از طرف دیگر مقابله با اهداف واشنگتن موجب سخت 
شدن تصمیم گیری برای ترکیه شده است. این کشور 
برای رهایی از طرح های واشنگتن در سوریه نیاز است 
همکاری صادقانه خود را با ایران، روسیه و سوریه ادامه 
دهد؛ وگرنه آمریکا به سادگی از پروژه های خود دست 
نخواهد کشید. واشنگتن کردهای سوریه را برای تثبیت 
حضور خود در این کشور تقویت می کند تا آن ها به 
عنوان نیرویی برای آمریکا اقدام کنند. آمریکایی ها 
با کم ترین هزینه به دنبال بیشترین منفعت هستند؛ 
به گونه ای که تابه حال به ادعاهای خود در مورد کاهش 
حمایت ها از کردها جامه عمل نپوشانده اند. به نظر 
می رسد واشنگتن در حال حاضر نیز به دلیل تهدیدهای 
ترکیه از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. گرچه 
ترکیه در تهدیدهای اعالمی خود جدیت به خرج داده 
است؛ اما این کشور نیز حاضر به گسترش درگیری ها 
نیست. در حقیقت تهدیدات آنکارا برای دفع ناامنی 
انجام می شود. با این حال گسترش تنش های واشنگتن 
و آنکارا به عنوان دو عضو ناتو بازی این سازمان در صفحه 

شطرنج غرب آسیا را پیچیده تر می کند.

از آنجایی که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و یگان های 
مدافع خلق از نگاه ترکیه در ارتباط تنگاتنگ با پ.ک.ک قرار 
دارند؛ لذا قدرت گرفتن این نیروها در رقه و مناطق گسترده ای از 

شرق فرات، تهدید جدی برای ترکیه محسوب می شود

  رامین ولی زاده میدانی

آنکارا با تھدید به دنبال دفع ناامنی است
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٨

لشکر جان بر کِف مهدی

در قدس شکستند َددان؛ باِل کبوتر

هم شاخه ی زیتون که بِر ُملک برین است

معراج گِه فخر جهان، بیِت مقّدس

با غارت و ُکشتار، شب و روز عجین است

ُسربی که خوَرد بر پسری در دل بابا

اهدایی ناقابل صهیوِن لعین است

لبنان و عراق و یمن و شام، چنین ُشوم

هر دم تله ای در وسط کوچه کمین است

گفتیم چرا این همه ظلم؛ این همه بیداد؟

گفتند بخواهید و نخواهید همین است!

دارد این سکه ولی؛ روی دگر نیز

این قاعده در مذهب ما، ُرکِن رکین است

در لشکر جان بر کِف مهدی چقدر شور

در میمنه و میسره آماده زین است

دلهای مهیِّا به دفاع حرم دوست

با عشق خدا و مدد یار عجین است

آماده فرمان همه در پشت جلودار

این رهبر فرزانه که احیاگر دین است

گفتند نیایید که مرگ است فرارو

ای قدس، می آییم؛ که فرمان همه این است

 محمد خاقانى اصفهانى

فیلم «ریسمانی نزدیک تر از رگ» محصول مشترک ایران و لبنان و 
به کارگردانی مسعود اطیابی و نویسندگی جعفر حسنی است. این 
فیلم اقتباسی از داستان کوتاه «حبل کالورید» نوشته نویسنده نام 

آشنای لبنانی «عبدالقدوس االمین» است.
حبل کالورید از منشورات موسسه لبنانی رساالت بوده که در قالب 
مجموعه کتاب های قلم الرصاص منتشر شده است و ترجمه فارسی 
آن هم در ایران به چاپ رسیده و موفق به دریافت جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران در حوزه بین الملل شده است.  محل 
فیلمبرداری ریسمانی نزدیک تر از رگ در لبنان و تمامی بازیگران 
آن غیر ایرانی هستند. نقش اصلی فیلم را «جورج شهلوب» بازی 
کرده و زبان آن عربی است. داستان این فیلم که در جنوب لبنان 
١٦می گذرد درباره چگونگی زندگی ١٦می گذرد درباره چگونگی زندگی ١٦ ساله مردم لبنان در طول 
اشغال این کشور توسط رژیم صهیونیستی است و ماجرای زندگی 
یه پیرمرد را روایت می کند؛ پیرمرِد کشاورز بر لبه دره ای سرسبز 
خانه ای نو برای خانواده اش بنا کرده است. با اشغال جنوب توسط 
صهیونیست ها، خانه به دست دشمن می افتد و تبدیل به مقر 
نظامی اسرائیلی ها می شود. پیرمرد که نمی تواند از خانه اش دل 
بکند، به عمارت کهنه و متروکه پدری در سمت دیگِر دره نقل مکان 
می کند. حاال کار هر غروِب او این شده که روی چهارپایه چوبی، در 
بالکن خانه قدیمی بنشیند، به سیگارش پک بزند و نگاه حسرت 
بارش را به خانه اشغال شده و سربازان درون آن بدوزد و ... . این 
فیلم در بخش بین الملل سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش در 
آمد و برنده دو جایزه شد. جعفر حسنی برای این کار برنده سیمرغ 
بهترین فیلمنامه بخش بین الملل شد. همچنین جایزه بهترین 
فیلم از همین بخش به تهیه کنندگان آن رسید. این فیلم محصول 
مشترک صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مرکز «رساالت» 

حزب الله لبنان است. 

امروزه میزان گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی به حدی زیاد شده است که عمال به بخشی از زندگی 
مردم بدل شده و از همین باب اگر مقامات و مسئوالن کشور در 
حوزه های مختلف شناختی از این فضا نداشته باشند و یا در آن 
فعالیت نکنند، حتما در انجام ماموریت شان با مشکالتی مواجه 
خواهند شد. از همین باب برخی از مقامات کشورمان به اشکال 

مختلف در شبکه های مجازی به فعالیت می پردازند.
٦٠از جمله ایشان «حسین جابری انصاری» است، وی که از دهه ٦٠از جمله ایشان «حسین جابری انصاری» است، وی که از دهه ٦٠
٢به وزارت خارجه وارد شده است در ٢به وزارت خارجه وارد شده است در ٢-3 سال اخیر مسئولیت 
های مختلفی را در سطح عالی در دستگاه دیپلماسی برعهده 
داشته و اخیرا به عنوان دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور 
سیاسی انتخاب شده است. جابری پیش تر سخنگوی دستگاه 

دپیلماسی بود و ارتباط خوب و گسترده ای با رسانه ها داشت. 
جابری انصاری با راه اندازی کانال تلگرامی « یک حرف از 
هزاران» عالوه بر انعکاس اخبار فعالیت های رسمی خود در 
حوزه دیپلماسی رسمی، به حوزه های دیگر سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی هم توجه می کند. این کانال که در معرفی خود نوشته 
است «اخبار، گفته ها، نوشته ها، خوانده ها و گزیده های حسین 
جابری انصاری»، عمال به رسانهای برای انعکاس بسیاری از 
فعالیت های مختلف در حوزه رسانه، هنر، تئاتر، سینما و ... بدل 
شده است. به عنوان مثال خبر انتشار بسیاری از هفته نامه ها یا 
ماه نامه ها به طور منظم با تصویر جلد آنها در کانال منعکس می 
شود. اطالع رسانی برخی نشست های علمی و مطالعاتی در مراکز 
مختلف پژوهشی تهران، از دیگر بخش های این کانال تلگرامی 
است. همچنین در برخی مناسبت های مذهبی یا ملی، جابری 
انصاری گزیده ای از یک کتاب یا یک متن ادبی را در کانال خود 
باز نشر می کند. برای دسترسی به کانال یک حرف از هزاران باید 

https://t.me/jaberi_ansariاز لینک https://t.me/jaberi_ansariاز لینک https://t.me/jaberi_ansari بهره گرفت.

آسیای مرکزی، از جمله مناطقی است که علی رغم ظرفیت های 
مختلفی که دارد و نیز با وجود اینکه از نظر جایگاه تاریخی و تمدنی 
قرابت های جدی و کم نظیری با ایران دارد، اما کمتر مورد توجه 
متولیان دیپلماسی رسمی و عمومی و نیز مراکز و شخصیت های 
علمی و پژوهشی ما قرار گرفته است. کتاب «ژئوپلتیک تشیع در 
آسیای مرکزی» نوشته آقای شعیب بهمن از جمله معدود آثاری 
است که در ایران وضعیت مسلمانان و بطور خاص شیعیان را در 
آسیای مرکزی مورد توجه قرار داده است. کتاب حاضر از پنج فصل 
تشکیل شده است؛ سیر تاریخی اسالم و هم چنین پیدایش تشیع در 
آسیای مرکزی، بررسی فرقه ها و گروه ها، جمعیت و جغرافیای تشیع 
و پراکندگی آنها در آسیای مرکزی، بررسی وضعیت شیعیان در این 
منطقه و شرایط آنها در هر یک از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، ویژگی های ژئوپلیتیکی 
شیعیان آسیای مرکزی و جایگاه آنها در ژئوپلیتیك تشیع از جمله 
مهمترین مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. 
عالوه براین، در این کتاب بررسی وضعیت شیعیان این منطقه در 
دوران پس از فروپاشی شوروی را شاهد هستیم. در بخشی از این 
کتاب آمده است: «به رغم آنکه شیعیان آسیای مرکزی در حال حاضر 
نسبت به دوران کمونیستی که از اظهار عقیده و انجام شعائر مذهبی 
محروم بودند، در وضعیت بهتری قرار دارند، اما در عین حال با چالش ها، 
کاستی  ها و محدودیت های زیادی نیز مواجه هستند. به خصوص 
که شیعیان منطقه نه تنها باید به سه گرایش قوم گرایی، ملی گرایی و 
غرب گرایی رقابت کنند، بلکه عمالً با سایر مسلمانان سنی مذهب نیز 
دارای نقاط اختالف و افتراق می باشند».  «ژئوپلتیک تشیع در آسیای 
مرکزی» را موسسه اندیشه سازان نور منتشر و روانه بازار کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  اهدای چفیه رهبر معظم انقالب به جوانان فعال در انقالب های عربی از سوی 
«شهید جهاد مغنیه» در حاشیه اجالس جوانان و بیداری اسالمی در سال 
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