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    حکم عجیب دادگاه کویتی علیه روحانی برجسته شیعه 
دادگاه فرجام خواهی کویت حکم قطعی حبس حجت االسالم و المسلمین شیخ »حسین المعتوق« عالم بارز شیعه کویت را صادر کرد.

به موجب این حکم عجیب، مدت حبس قطعی شیخ المعتوق پنج سال است.
بر اساس ادعای دادگاه کویت، وی متهم به "جاسوسی برای ایران" است و این اقدام اضرار به منافع سیاسی و مصالح اجتماعی کویت تشخیص داده شده است.

در این حکم؛ وی به همراه یک شخص دیگر که نام و هویت وی ذکر نشده، به تحمل پنج سال حبس قطعی محکوم شده اند. الزم به ذکر است حجت االسالم المعتوق 
از اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(، دبیرکل ائتالف اسالمی ملی کویت و از اساتید درس خارج حوزه های علمیه می باشد. ] قبله اول [

13٩7 آبان ماه 13٩7 آبان ماه  آبان ماه 13٩7 شب سنگین و  شب سنگین و  20شامگاه 20شامگاه 20
سختی برای سران امنیتی رژیم صهیونیستی سختی برای سران امنیتی رژیم صهیونیستی 
بود چرا که یکی از ماهرانه ترین نقشه های بود چرا که یکی از ماهرانه ترین نقشه های 
2آنها با صرف هزینه ای گزاف در عرض کمتر از 2آنها با صرف هزینه ای گزاف در عرض کمتر از آنها با صرف هزینه ای گزاف در عرض کمتر از 2
ساعت لو رفته و هیبت پوشالین دم و دستگاه ساعت لو رفته و هیبت پوشالین دم و دستگاه 
امنیتی این رژیم بیش از پیش زیر پوتین امنیتی این رژیم بیش از پیش زیر پوتین 

فرزندان مقاومت لگدمال شد.
اما در آن شب طوالنی چه گذشت؟اما در آن شب طوالنی چه گذشت؟

داستان یک نفوذ
٦حوالی ساعت ٦حوالی ساعت ٦ عصر به وقت فلسطین دو دستگاه 
خودرو غیر نظامی از جاده شهرک کیسوفیم در 
شرق نوار غزه با استفاده از شرایط بد جوی و نبود 
دید کافی توانستند خود را از مناطق اشغالی به داخل 
نوار غزه برسانند. این دو خودرو حامل افسران زبده 
سری ترین یگان ارتش رژیم صهیونیستی موسوم 
به »سرت متکال« بودند که به قصد اجرای یک 
عملیات امنیتی بسیار مهم خود را به داخل نوار غزه 
رساندند. هر دو خودرو به جدیدترین و محرمانه ترین 
سیستم های امنیتی و ارتباطی مجهز شده و برای 

هرگونه عملیات ضربتی نیز مسلح شده بودند.
اوضاع در داخل نوار غزه بر وفق مراد دو گروه نفوذی 
بود، گریم ها بسیار استادانه اجرا شده بود و تسلط 
کامل بر زبان و لهجه مردم غزه اجرای این عملیات 
را به نوعی آسان می کرد اما اتفاقاتی در انتظار این 
افسران به ظاهر نخبه بود که دقیق ترین سیستم 

اطالعاتی هم توان مقابله با آن را نداشت.
نفوذی ها پس از چند دور گردش در نوار غزه و در 
مسیر حرکت به سمت منطقه خان یونس، ناگهان 
از کنار منزل یکی از فرماندهان میدانی گردان های 
قسام به نام »نورالدین برکه« می گذرند، فرمانده 

پس از رویت یک عدد ماشین ون آبی رنگ  و 
مشاهده پیاده شدن تعدادی از آنها و بررسی رفتار و 

ظاهر آنها به مسئله مشکوک می شود.
فرمانده با خبر کردن یارانش و همچنین اطالع دادن 
موضوع به مسئول امنیتی گردانهای قسام حاضر 
در منطقه، تصمیم به دنبال کردن ون می گیرد، به 
دستور فرمانده یکی از رزمندگان مقاومت جلوی 
خودرو را گرفته و از آنها می پرسد مشغول چه کاری 
هستند؟ یکی از افراد داخل ون که بعدا مشخص شد 
فرمانده آنها بوده می گوید که می خواهند به عیادت 
یکی از بستگانشان بروند، اما فرمانده از این پاسخ 
قانع نشده و تصمیم می گیرد شخصا وارد عمل شود 
و تحقیقات بیشتری را به عمل آورد، وی با سبقت از 
خودرو راه را بر آنها بسته و خودرو را متوقف می کند.

پس از توقف خودرو نیروهای امنیتی گردانهای 
قسام با پیاده کردن سرنشینان خودرو، تلفن های 
همراه و کارت شناسایی همه را ضبط کردندو 
نورالدین برکه شخصا ون را بازرسی کرده و تک تک 

سرنشینان را مورد بازجویی قرار می دهد.
نفوذی ها ادعا می کنند که همگی از افراد یک 

خانواده هستند که می خواهند برای عیادت یکی 
از بستگان خود به یکی از بیمارستان های نوار غزه 
بروند و از همین جا بود که شک برکه و نیروهای 
گردان های قسام به ماجرا بیشتر می شود چون آنها 
درست در مسیر برعکس در حال حرکت بودند و 

اصوال در نوار غزه کسی راه را گم نمی کند.
هر چند افراد این گروه سعی می کنند روایتی یک 
دست از دلیل حضور خود در آن منطقه را ارائه دهند 
اما زیر فشار بازجویی تناقضات زیادی را بروز دادند که 
باعث شد نیروهای مقاومت کامال مطمئن شوند که 
این اشخاص اهداف پنهانی دارند و پس از بازجویی 
٤0تقریبا ٤0تقریبا ٤0 دقیقه ای از سرنشینان تصمیم به انتقال 
آنها به یکی از پایگاه های قسام و ادامه تحقیقات 
به صورت گسترده تر می گیرند. در این لحظه بود 
که یکی از سرنشینان اقدام به تیراندازی به سوی 

نورالدین برکه می کند که در نتیجه او و یکی از 
رزمندگان مقاومت در دم به شهادت می رسند و 
فرمانده افسران نخبه صهیونیست هم در تبادل آتش 
به هالکت می رسد، پس از این اتفاق سرنشینان 
ون با پیوستن به ماشین دوم که در نزدیکی آنها 
نظاره گر اتفاقات بود فرار را بر قرار ترجیح دادند. پس 
از محاصره دو خودرو در مناطق بیابانی شرق غزه 
توسط رزمندگان مقاومت، درگیری سنگین زیر 
آتش جنگنده های صهیونیست میان دو طرف آغاز 
شده و چیزی نمانده بود که صهیونیست ها به دست 
رزمندگان مقاومت یا به هالکت رسیده یا به اسارت 
در بیایند اما در یک اقدام ویژه توانستند با عملیات 
هلی برن از منطقه خارج شوند ولی فرار با عجله آنها 
باعث شد که تجهیزات اطالعاتی گرانبهایی را برای 

مقاومت به جا بگذارند.
گنج اطالعاتی مقاومت

گرچه تیم اطالعاتی صهیونیست ها موفق به فرار از 
آتش سنگین مقاومت شد اما باقی ماندن تجهیزات 
فنی و اطالعاتی همراه آنها برای مقاومت به قدری با 
ارزش بود که سخنگوی گردان های قسام چند روز 

پس از عملیات »لبه شمشیر« از به دست آوردن یک 
گنج اطالعاتی بزرگ سخن گفت اما از بیان جزئیات 

آن خودداری کرد تا به صورت یک راز باقی بماند.
در روزهای گذشته شبکه الجزیره به بهانه اولین 
سالگرد عملیات لبه شمشیر با پخش مستندی 
به نام »٤0 دقیقه« گوشه ای از این گنج اطالعاتی 
در اختیار مقاومت را برای جهانیان نشان داد، 
گردانهای شهید عزالدین قسام در این مستند اعالم 
کرد که تجهیزات اطالعاتی و عملیاتی گرانبهایی از 
طریق یکی از جاسوسان صهیونیست و در پوشش 
یک سازمان حقوق بشری وارد نوار غزه شده و در 
مکانی امن دفن شده بود تا بعدها مورد استفاده قرار 
بگیرد که با تالش های امنیتی گردان های قسام 
تمامی این تجهیزات شامل تجهیزات ارتباطی، 
ابزار انجام عملیات ترور و اجرای حفاری، سالم به 
غنیمت گرفته شده و می توان به نوعی گفت که 
مشت سری ترین و کار آزموده ترین یگان ارتش 
صهیونیستی برای نیروهای مقاومت باز شده و 
نیروهای مقاومت اکنون به خوبی توانایی کشف 
و مقابله با حقه های امنیتی صهیونیست ها را به 

دست آورده اند.
نتیجه

در مستنـــد الجزیــره اشــاره شد که هدف 
صهیونیست ها از نفوذ به نوار غزه کار گذاشتن 
تجهیزات جاسوسی روی شبکه ارتباطی داخلی 
مقاومت بود، یک شبکه ارتباطاتی داخلی که همانند 
حزب الّله لبنان با پرهیز از استفاده از خطوط بی سیم 
کانال تعاملی متکی بر ارتباط سیمی را تشکیل 
می داد که نفوذ به آن از خارج را غیر ممکن می کرد 
و همین مسئله باعث شد تا صهیونیستها خطر لو 
رفتن عملیات و شکست مفتضحانه را به جان خریده 
و آموزش دیده ترین نیروهای خود را به قفس شیر 
راهی کنند تا شاید بتوانند با نصب ابزاری بر روی این 
شبکه، اطالعاتی را از نیروهای مقاومت به دست 
آورند. شکست امنیتی صهیونیست ها در عملیات 
لبه شمشیر بار دیگر ثابت کرد که سرنوشت جنگ 
را هزینه های گزاف و نیروهای به ظاهر آموزش دیده 
تعیین نمی کند بلکه در میدان نبرد برتری با کسی 
است که از عقل و درایت خود به بهترین نحو استفاده 
کند. »لبه شمشیر« میخ آخری بر تابوت جبروت 
پوشالین صهیونیست ها بود و بار دیگر به دنیا نشان 

داد: اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است.

سخن نخست

لزوم همگرایی منطقه ای درون زا

منطقه غرب آسیا که به درستی از جانب 
برخی از استراتژیست ها و کارشناسان حوزه 
ژئوپولتیک به عنوان »قلب زمین« معرفی 
شده، گویا قرار نیست که روی آرامش به خود ببیند و هر روز و هر 
موسمی به طریقی بخشی از این منطقه دستخوش بحران های 
عمدتًا وارداتی می شود. نگاهی به آنچه که در دو ماه گذشته در 
کشورهای اثرگذار منطقه غرب آسیا رخ داده است این مساله را 
بیشتر آشکار می کند. لبنان از حدود دو ماه پیش درگیر تظاهرات 
خیابانی بود که در نهایت منجر به استعفای نخست وزیر و سرنگونی 
دولت شد و اکنون عروس خاورمیانه عماًل در شرایط سختی به 
سر می برد اگرچه از حجم اعتراضات کاسته شده است. در عراق 
اعتراضات علیرغم فراز و فرودهایی که داشت در نهایت منجر به 
سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی شد، نخست وزیری که کمی 
بیش از یک سال از عمر دولتش می گذشت مشابه این شرایط 

بی ثبات را در لیبی، الجزایر و مصر هم می توان شاهد بود.
در همین چهارچوب تالش های جدی ای برای ناامنی و ایجاد و 
توسعه بی ثباتی در جمهوری اسالمی ایران به عنوان کانون اثرگذار 
منطقه غرب آسیا هم صورت گرفت. اگرچه در مدت کوتاهی این 
ناآرامی ها جمع شد اما از نظر پراکندگی، حجم تخریب و میزان 
خسارت  ها قابل توجه بود. این نگرانی جدی نسبت به آینده سوریه 
نیز وجود دارد و گمانه هایی وجود دارد که شام رهیده از جنگ 
تروریسم تکفیری و سربلند از نبرد با داعش، در حالی که به سمت 
یک ثبات نسبی می رود ممکن است در آینده نزدیک با موجی از 
اعتراضات معیشتی مردم به دولت و تالش برای سست کردن 

پایه های حکومت مواجه شود.
اگرچه در عمده بحران های فوق الذکر به ویژه آنچه در عراق و 
لبنان شاهد آن هستیم زمینه هایی از نارضایتی ها عمومی بواسطه 
ناکارآمدی دولت وجود دارد اما هیچ کارشناس منصفی که سیر 
تحوالت منطقه غرب آسیا را دنبال و رصد می کند با این گزاره 
مخالف نیست که طراحان فرامنطقه ای در پشت پرده این حوادث، 
ضریب دادن، جهت دادن و برجسته کردن آن هستند و حتماً آن ها 
به دنبال آنند که با موج سواری بر بسترهای موجود، از آب گل آلود 
ماهی خود را بگیرند و ماهی چیزی نیست جز تضعیف گفتمان 
مقاومت و رویکرد ضد استکباری، که سایه خودش را بر بخش های 

مختلفی از منطقه غرب آسیا به طور جدی گسترانیده است.
البته این نخستین بار نیست که قدرت های فرامنطقه ای و دولت های 
استکباری و استعماری برای منطقه ما بحران آفرینی می کنند. 
همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد اینجا قلب زمین است و 
طبیعتاً هر کسی که می خواهد بر این کره خاکی حکومت کند حتمًا 
باید قلب آن را به تصرف خود درآورد. نقشه های خاورمیانه بزرگ 
و مسائلی از این دست همه طراحی هایی برای تسلط بر این قلب 
ارزشمند زمین بود که تاکنون عایدی متناسب با هزینه آن داشته 
است  بیراه نیست که گفته شود بحران آفرینی اخیر و تالشی که به 
دنبال سرنگونی دولت های برخاسته از رای مردم است )مانند آنچه 
که در سوریه و لبنان منجر به استعفای نخست وزیر شد( را باید تیر 
آخر کمان استکبار دانست. بعد از ناکامی در اجرای ایده هایی چون 
خاورمیانه بزرگ، خلع سالح مقاومت، تروریستی اعالم کردن 
گروه های جهادی و پس از آن تقویت گروه های تکفیری و شعله ور 
کردن آتش نبردهای داخلی مسلمانان، اکنون مستکبرین عالم 
به دنبال شوراندن مردم علیه نهادهای منتخب خودشان به بهانه 

ناکارآمدی و توقعات معیشتی هستند.
اگرچه به اقتضای ساختار و بافت این کشورها، رهبران و مراجع 
دینی و زعمای گروه های سیاسی، مورد اقبال و پذیرش مردم 
بوده و به همین سبب تاکنون نقش موثری را در به نتیجه نرسیدن 
توطئه های خارجی در کشورهای فوق الذکر داشته اند، اما نباید از 
تأثیر »سازوکارهای منطقه ای« و زمینه هایی که برای »همگرایی 
کشورهای منطقه« فارغ از قدرت های بیرونی وجود دارد، غافل 
شد. به نظر می رسد که عمده کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه 
کشورهای موثرتری همچون ایران، ترکیه، مصر و عراق که خود 
زخم خورده توطئه  قدرت های استعماری در همین سال های 
اخیر هم بوده اند، باید کنار هم بنشینند و با تکیه بر قدرت درون زا 
که در گام نخست در داخل کشورهای آنها وجود دارد و بعد هم 
در منطقه شان فراهم هست، اتکا و نگاه خود به خارج از منطقه 
را کاماًل از بین ببرند و به عنوان یک محور واحد و متحد در مقابل 
در منطقه شان فراهم هست، اتکا و نگاه خود به خارج از منطقه 
را کاماًل از بین ببرند و به عنوان یک محور واحد و متحد در مقابل 
در منطقه شان فراهم هست، اتکا و نگاه خود به خارج از منطقه 

بحران های القائی آن ها قد علم کنند؛ این تضمین کننده آینده 
منطقه استراتژیک غرب آسیا است.

محمد مهدی رحیمی

گریم ها بسیار استادانه اجرا شده بود و تسلط کامل 
بر زبان و لهجه مردم غزه اجرای این عملیات را به نوعی 

آسان می کرد

نبرد پنھان سایه ها
گزارشی از گنج ارزشمندی که صهیونیست ها به مقاومت فلسطین هدیه دادند  مهرداد خلیلی
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رژیم صهیونیستی طبق سنت همه ساله خود اخیرا 
نیز جنگی کوتاه مدت را به نوار غزه و گروه های 
مقاومت فلسطین تحمیل کرد. به دنبال حمالت 
ددمنشانه صهیونیست ها به نوار غزه بیش از 30 
فلسطینی از جمله شماری زن و کودک به شهادت 
رسیده و ده ها َتن دیگر به شدت زخمی شدند. این 
جنگ چند روزه با اقدام صهیونیست ها در ترور 
»بهاء أبوالعطاء« از فرماندهان شاخه نظامی جنبش 
»جهاد اسالمی« کلید خورد. با این حال، گروه های 
مقاومت در طول این جنگ ضمن موشک باران 
مواضع مختلف رژیم صهیونیستی در اراضی 
اشغالی، موفق شدند سران این رژیم را به پذیرش 
توافق آتش بس بر اساس شروط مقاومت، وادار 
کنند؛ مسأله ای که ضعف مفرط صهیونیست ها در 

برابر مقاومت را برای همگان به نمایش گذاشت.
»بیت المقدس«  خبرنگار  ارتباط  درهمین 
گفت وگویی را با »فوزی برهوم« سخنگوی جنبش 
مقاومت اسالمی »حماس« در فلسطین ترتیب 

داده که مشروح آن به شرح ذیل است.

  اخیرا شاهد آن بودیم که رژیم صهیونیستی 
زیر بار توافق آتش بس با گروه های مقاومت رفت. 
نکته حائز اهمیت در این خصوص این بود که این 
توافق بر اساس شروط مقاومت حاصل شد. چه 
چیزی موجب شد صهیونیست ها در جنگ اخیر 

غزه شکست را بپذیرند؟
تجربه در طول سال های گذشته نشان داده که اشغالگران 
همواره خود اقدام به آغاز جنگ می کنند و با گذشت 
مدتی، از مقاومت در برابر حمالت گروه های فلسطینی در 

همان جنگی که خود آغاز کردند، عاجز می مانند. نه تنها 
در جنگ اخیر غزه بلکه در سلسله جنگ های چند سال 
گذشته نیز رژیم صهیونیستی همواره مجبور به پذیرش 
طرح آتش بس در نوار غزه شده است. در طول تمامی این 
جنگ ها معادالت بسیاری به دشمن صهیونیستی تحمیل 
شده است. در واقع هدف قرار گرفتن عمق استراتژیک 
رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی توسط مقاومت، 
موجب شده است تا این رژیم همواره ناتوان از ادامه جنگ 
در غزه باشد. لذا اکنون به ضرس قاطع می توان گفت که 
حتی خوِد صهیونیست ها نیز حساب ویژه ای روی قدرت 

مقاومت برای واکنش به هرگونه تجاوزگری، باز کرده اند. 
درست به همین دلیل است که صهیونیست ها در جنگ 
اخیر علیه نوار غزه نیز مجبور شدند تجاوزگری علیه 
غیرنظامیان در غزه را متوقف سازند. سران تل آویو به خوبی 
می دانستند که در صورت تداوم قتل و تجاوزگری در غزه 
چه واکنشی از سوی مقاومت در انتظار آن ها خواهد بود. 
لذا آن ها به منظور ممانعت از متحمل شدن خسارت های 
بیشتر چاره ای جز تسلیم شدن در برابر شروط گروه های 
مقاومت در مسأله برقراری آتش بس نداشتند. ضمن اینکه 
ضرباتی که صهیونیست ها متحمل شدند، جایگاه مقامات 
کنونی شان در هرگونه انتخابات آتی در اراضی اشغالی را 
تنزل بخشید و به همین دلیل تالش کردند تا زودتر جنگ 

را متوقف کنند.  
  مقامات رژیم صهیونیستی اعالم کرده اند 
که به »سیاست ترور« در قبال رهبران مقاومت و 
فرماندهان شاخه های نظامی گروه های مقاومت 
در نوار غزه ادامه می دهند. به نظر شما این 
سیاست خصمانه می تواند دستاوردی برای 

تل آویو به دنبال داشته باشد؟
درست است که اشغالگران صهیونیست تاکنون موفق 
شده اند برخی فرماندهان مقاومت اسالمی در غزه را ترور 
کرده و به شهادت برسانند اما آن ها هیچگاه نتوانستند 
خوِد »مقاومت« را ترور کرده و به آن ضربه وارد سازند. لذا 
حتی در صورت ادامه سیاست »ترور« توسط اشغالگران 
صهیونیست، پروژه »مقاومت« همچنان تا زمان آزادی 
وجب به وجب اراضی اشغال شده فلسطین ادامه پیدا 
خواهد کرد. این حق ملت ماست و قوانین بین المللی 
هم حق دفاع از خاک هر کشوری را برای مردم آن کشور 
محفوظ داشته اند. اما ذکر این نکته نیز ضروری است که 
رژیم صهیونیستی تمامی پیامدهای وخیم ناشی از تداوم 
»سیاست ترور« در برابر فرماندهان مقاومت را متحمل 
خواهد شد؛ کما اینکه در حادثه ترور »بهاء أبوالعطاء« سران 
رژیم صهیونیستی به خوبی دیدند که مقاومت چگونه با 
موشک باران مواضع این رژیم، به این جنایت بزدالنه پاسخ 
داد. لذا از دیدگاه ما »سیاست ترور« یک سیاست خطرناک 
است و به همین دلیل اجازه نخواهیم داد تل آویو از طریق 
آن معادله جدیدی را به مقاومت در غزه تحمیل کند. بدون 
شک، در صورت تداوم سیاست مذکور، گروه های مقاومت 
با اتخاذ بهترین تصمیم، معادالت صهیونیست ها را درهم 

خواهند شکست. 

  اخیرا روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحارانوت« با انتشار گزارشی مدعی شد که میان 
جنبش های مقاومت اسالمی »حماس« و »جهاد 
اسالمی« اختالف وجود دارد. دیدگاه شما در 

خصوص این مساله چیست؟ 
این سیاست همیشگی رژیم صهیونیستی بوده است که 
میان فرزندان یک امت واحد فتنه انگیزی کند. آن ها این 
سیاست را در سطح منطقه نیز دنبال و برای اختالف افکنی 
میان کشورهای مختلف منطقه تالش می کنند. در 
فلسطین نیز صهیونیست ها همواره تالش خود را برای 

فتنه انگیزی میان فلسطینیان به کار بسته اند. هدف 
اصلی و اساسی از این پروژه شوم، ایجاد انشقاق در میان 
فلسطینیان و به تبع آن، نابودی گروه های مقاومت 
فلسطین است؛ هدفی که البته محقق نخواهد شد. تمامی 
گروه های مقاومت ازجمله »حماس« و »جهاد اسالمی« 
در عالی ترین سطوح با یکدیگر هماهنگ هستند و تمامی 
تصمیمات شان را در اتاق عملیات مشترک اتخاذ می کنند. 
هماهنگی ها میان گروه های مختلف مقاومت در سطوح 
رسانه ای، سیاسی، امنیتی و نظامی همواره برقرار بوده 
و هست. این هماهنگی ها و هم افزایی ها به ویژه میان 
»حماس« و »جهاد اسالمی« بیش از پیش به چشم 
می خورد. شاخه های نظامی هر دو جنبش نیز در تعامل 

تنگاتنگ با یکدیگر هستند. 
طبیعی است که رسانه های رژیم صهیونیستی از 
کوچکترین فرصت ها برای ایجاد بزرگترین شکاف ها در 
صفوف فلسطینیان و به ویژه میان »حماس« و »جهاد 
اسالمی« بهره برداری می کنند. اما با تمامی این ها، 
گروه های مقاومت از چنین توطئه هایی به خوبی آگاهی 
دارند و هیچگاه در دام آن ها گرفتار نخواهند شد. همگرایی 
گروه های مقاومت با یکدیگر در قالب پاسخگویی به جنایت 
اخیر صهیونیست ها علیه فرمانده مقاومت، نمود پیدا کرد. 
این مسأله را نیز در نظر بگیرید که پس از هر تجاوزگری 
جدید رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وحدت و همبستگی 
میان فلسطینیان به طور عام و گروه های مقاومت فلسطین 
به طور خاص، تقویت می شود. به ضرس قاطع اعالم 
می کنم که در هیچ دوره ای همچون مرحله کنونی سطح 
هماهنگی ها میان »حماس« و »جهاد اسالمی« به این 

صورت باال نبوده است. 
  آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان به 
تالش های خود برای رونمایی از طرح موسوم به 
»معامله قرن« ادامه می دهند. این درحالی است 
که رونمایی از این طرح تاکنون بارها به دالیل 
مختلف به تعویق افتاده است. آیا می توان طرح 
»معامله قرن« را محکوم به شکست تلقی کرد؟ 
اشغالگران صهیونیست درحال حاضر از حمایت های 
ایاالت متحده آمریکا برای ارتکاب جنایت های بیشتر در 
منطقه و فلسطین بهره  برداری می کنند. »معامله قرن« 
نیز یکی از اقدامات خصمانه است که صهیونیست ها 

قصد دارند به پشتوانه حمایت ایاالت متحده آن را به 
فلسطینیان تحمیل کنند. »معامله قرن« در واقع طرحی 
است که در نتیجه یک »تبادل منافع و مصالح« شکل  
گرفته است؛ بدین ترتیب که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به شدت به البی صهیونیستی در ایاالت متحده 
برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 
2020 نیازمند است و از همین روی، می بایست به منظور 
جلب نظر و حمایت البی صهیونیست، امتیازات الزم را 
به تل آویو بدهد. معامله قرن یکی از این امتیازات بزرگ 
است. پیشتر نیز امتیازاتی توسط ترامپ به صهیونیست ها 
داده شد که ازجمله آن ها می توان به انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به قدس اشغالی اشاره کرد. اخیرا نیز ترامپ 
شهرک سازی ها در کرانه باختری را قانونی شمرد تا امتیاز 
جدیدی به تل آویو داده باشد. هیچ یک از این حمایت های 
بی شرمانه نمی تواند واقعیت های موجود را تغییر دهد و 
برای صهیونیست ها نتیجه بخش باشد. حقوق یک ملت 
چیزی نیست که با مواضع سیاسی دستخوش تغییر 

شده و نابود شود.
  به عنوان آخرین سؤال، وضعیت »آشتی 
ملی« میان گروه های مختلف فلسطینی در چه 
مرحله ای قرار دارد؟ آیا تشکیالت خودگردان 
فلسطین همچنان به کارشکنی ها در این مسیر 
ادامه می دهد و یا عزم جدی برای تحقق آشتی 

ملی از خود نشان داده است؟ 
درخصوص مسأله »آشتی ملی« باید بگویم که جنبش 
»حماس« از سالیان گذشته تاکنون طرح های متعددی 
را به منظور تحقق این مهم ارائه کرده است اما هیچ یک 
از این طرح ها به دلیل دخالت های خارجی به نتیجه 
مطلوب نرسیدند. اکنون نیز جنبش حماس برای انجام 
هر نوع گفتگو و مذاکره ای جهت تحقق »آشتی ملی« از 
خود انعطاف زیادی نشان می دهد. هم اکنون نیز تالش ها 
از سوی حماس در این راستا ادامه دارد اما تحقق این 
مهم مستلزم شروطی است که از جمله آن ها توقف 
بازداشت های سیاسی در کرانه باختری توسط دستگاه 
امنیتی تشکیالت خودگردان فلسطین است. از جمله 
دیگر شروط، توقف همکاری های امنیتی میان تشکیالت 
خودگردان و اسرائیل، تضمین موفقیت انتخابات، تضمین 
احترام به نتایج انتخابات و تضمین احترام به قوانین است. 

   دبیرکل اتحادیه عرب: عدم حل مسئله فلسطین، دلیل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه است 
دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد که عدم ارائه راه حلی مناسب برای مسئله فلسطین، دلیل اصلی بی ثباتی و تنش های موجود در خاورمیانه و منطقه است.

احمد ابو الغیط دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی در رم اظهار داشت که ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین، خشم ملت های عربی را در پی داشته 
و همین مسئله بر ثبات، امنیت و فرصت های اقتصادی و همکاری مشترک تاثیرگذار بوده است.

این سخنان در حالی از جانب دبیرکل اتحادیه عرب مطرح می شود که سران برخی از رژیم های عربی تالش ویژه ای برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیست ها در 
] قبله اول [پیش گرفته اند. 

در هیــچ دوره ای همچـون مرحله کنونی سطح 
هماهنگی ها میان »حماس« و »جهاد اسالمی« به این 

صورت باال نبوده است

»معامله قرن« حاصل »تبادل منافع« میان ترامپ و  نتانیاهو است
»فوزی برهوم« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در گفت وگو با »بیت المقدس«:    رامین حسین آبادیان
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٤

دکتر تیم اندرسون، کارشناس ارشد استرالیایی، در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

»دکتر تیم اندرسون« نویسنده و استاد سابق 
دانشگاه سیدنی استرالیاست. او دارای آثار 
مختلفی در حوزه اقتصاد سیاسی در آمریکای 
التین و غرب آسیاست. اندرسون که سابقه 
حضور میدانی در کشورهای غرب آسیا را دارد 
تاکنون دو بار به ایران سفر کرده است. نخستین 
کتاب او در خصوص تحوالت غرب آسیا، »جنگ 
کثیف در سوریه« بود که به 10 زبان ترجمه 
شد و خشم رسانه های حامی صهیونیسم را 
برانگیخت. چندی پس از انتشار این کتاب و سایر 
فعالیت هایش در مورد محور مقاومت و آنچه خود 
آن را »روایت گری غیر امپریالیستی« می نامد، از 
دانشگاه سیدنی اخراج شد. کتاب اخیر او نیز به 
تحوالت غرب آسیا می پردازد و به تازگی با عنوان 
»محور مقاومت: به سوی غرب آسیایی مستقل« 
منتشر شده است. این کتاب، درواقع تالشی 

به منظور بررسی ضرورت و چگونگی دستیابی به 
همگرایی در منطقه غرب آسیا ست.

به  به تازگی  که  استرالیایی  نویسنده  این 
همراه برخی از چهره های دانشگاهی »مرکز 
پژوهش های ضد هژمونیک« را راه اندازی کرده اند، 
در گفت وگوی تفصیلی خود با بیت المقدس به 
محورهای متعددی از جمله موضوع کتاب محور 
مقاومت و اهداف و ضرورت نگارش آن، روند 
همگرایی در غرب آسیا و نقش جمهوری اسالمی 

در این روند پرداخت.
در ادامه متن کامل گفت وگو تقدیم می شود:

  اخیراً کتاب شما با عنوان »محور مقاومت: 
به سوی غرب آسیایی مستقل« منتشر شد. 

این کتاب قرار است به چه موضوعی بپردازد؟
کتاب اخیر بر روی جنبه های اقتصادی اقتصاد مقاومتی 
و همگرایی منطقه ای تمرکز دارد. به عبارتی سؤال اصلی 
در این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که بعد از 
ناکامی برجام، آیا »اقتصاد مقاومتی« یک ابتکار کاماًل 
دفاعی است و یا اینکه می تواند به عنوان فرصتی جدی و 
جدیدی در منطقه و برای کشورهای منطقه مطرح شود. 
البته وقتی صحبت از همگرایی منطقه ای در غرب آسیا 
می شود نباید نقش و مسئولیت سنگین و تأثیرگذار ایران 

را نادیده انگاشت.
  رابطه میان کتاب پیشین، یعنی »جنگ 

کثیف در سوریه« با کتاب حاضر چیست؟
بله دو سال پیش بود که کتاب »جنگ کثیف در سوریه« 
را نوشتم و خوشبختانه به 10 زبان، از جمله فارسی 

ترجمه و منتشر شد. جالب اینکه این کتاب بیشتر به 
زبان های اروپایی ترجمه شد. درواقع در کتاب جنگ 
کثیف در سوریه، تالش کردم روایت واقعی از آنچه در 
سوریه می گذرد را در اختیار مردم و به ویژه جوانان غربی 
قرار دهم. متأسفانه آن ها به شدت تحت تأثیر روایتی 
یک طرفه از سوی رسانه های جریان اصلی سرمایه داری 

بوده اند.
پیش از ورود به مباحث غرب آسیا، بر روی مسائل 
آمریکای التین متمرکز بودم و به همین دلیل هم 
به زبان اسپانیایی مسلط هستم. درواقع واژه »جنگ 
کثیف« را هم از کودتاهای دهه های میانی قرن بیستم 

در این منطقه اتخاذ کردم. کودتاهایی که جنگی کثیف 
بودند و از سوی سرویس های جاسوسی قدرت های 
امپریالیستی، به ویژه ایاالت متحده آمریکا، حمایت 
می شد و از طریق این کودتاها تالش می کردند تا 
دیکتاتورهایی دست نشانده را بر منابع این کشورها حاکم 
کنند. به هرحال به علت این پیشینه، وقتی به مطالعه غرب 
آسیا می پردازم برایم بسیار جالب توجه است که خیلی از 
سیاست های کشورهای امپریالیستی در آمریکای التین 

با سیاست های آن ها در این منطقه ماهیتی مشابه دارند.
اما در خصوص کتاب محور مقاومت، درواقع می توان 
آن را در راستای کتاب پیشین دانست. البته با این 
تفاوت که در این اثر کشورهای دیگری را نیز مورد 
تحلیل قرار داده ام و در قالب اقتصاد سیاسی به بررسی 
سیاست های قدرت های امپریالیستی در حمایت 
از رژیم های غیردموکراتیک و سرکوب حرکت های 
مقاومت پرداخته ام. این کتاب حاصل مطالعات تجربی و 
در قالب ادبیات پسا استعماری نگاشته شده است. درواقع 
پس از بازگو کردن داستان سوریه در کتاب پیشین، این 
کتاب تالش می کند تا جنگ ترکیبی قدرت های غربی 

را که متشکل از جنگ رسانه ای، پروپاگاندا، تحریم و 
خشونت اقتصادی و البته جنگ های نیابتی را به تصویر 
بکشد. به عنوان مثال در فصلی از کتاب به آینده فلسطین 
و در فصلی دیگری حزب الّله را بررسی می کنم و یا در 
فصلی ذیل بحث ایران، به این موضوع می پردازم که ایران 

چرا تا این حد اهمیت دارد.
  ضرورت تحقیق حاضر چه بود؟ چه اهدافی 

از نگارش کتاب محور مقاومت داشتید؟

ثبات در غرب آسیا که می تواند نتیجه همگرایی میان 
کشورهای این منطقه باشد و خود باعث همگرایی در سطح 
کالن تری شود، کابوسی برای ایاالت متحده است که تالش 

می کند محقق نشود

ایران هسته تمدنی حرکت جدید مقاومت در غرب آسیا ست 

  حماس: 5 کشور برای مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی واسطه شده اند 
یکی از رهبران بارز جنبش مقاومت اسالمی حماس فاش کرد که دست کم ٥ کشور تاکنون برای انجام مبادله اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی 
واسطه شده اند. موسی دودین اظهار داشت که شماری از کشورهای عربی و غربی برای امضای مبادله اسرا میان گردان های قسام و رژیم صهیونیستی واسطه شدند 

که آخرین آن ها به مدتی قبل بازمی گردد.
دودین تصریح کرد که در راس این کشورها مصر قرار دارد که در این راستا تالش زیادی کرده است و کشورهای قطر، ترکیه، سوئد و آلمان نیز تحرکاتی به این منظور 

انجام داده اند. ] قلب زمین [

    امیرمحمد اسماعیلی
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شاید یکی از مهم ترین دالیل، فقدان ادبیاتی با روایت 
صحیح از تحوالت غرب آسیا و مواجهه قدرت های 
غربی با آن بوده است. مردم من، به ویژه جوانان، مردمی 
کنجکاو هستند؛ اما متأسفانه آنچه در آکادمی های 
بین المللی، به ویژه در استرالیا و آمریکای شمالی تحت 
روش شناسی های مختلف به آن ها عرضه می شود 
بازخوانی و تولید ادبیات هژمونیک است؛ مواردی از قبیل 
»دولت های شکست خورده« و یا »حمایت از مداخله 
بشردوستانه«. این ساختار قوام یافته، به پژوهشگران 
اجازه نمی دهد تا خارج از این ادبیات، به راحتی به تولید 
ادبیات خالف جریان بپردازند. مطالعه پیرامون محور 

مقاومت نیز در این دسته قرار می گیرد.
مثاًل بعد از انتشار کتاب »جنگ کثیف در سوریه« و 
مطرح کردن موضوعاتی نظیر جهاد، محور مقاومت و 
ادبیات مرتبط با دیدگاه های ضد هژمونیک، حمالت 
شدیدی از سوی رسانه ها، نهادهای دولتی و برخی 
شخصیت ها متوجه من شد که به شدت از حمایت ها 
و البی های صهیونیستی بهره می بردند. درواقع حضور 
صهیونیست ها در کشور من بسیار پیچیده است؛ چراکه 
صهیونیست ها در الیه های مختلف کشور استرالیا نفوذ 
کرده اند؛ مثاًل برخی از آن ها در ظاهر به شدت از حق 
فلسطینی ها دفاع می کنند ولی برای شناخت درست 
آن ها کافی است سخن از مقاومت حزب الّله و یا حماس 
بیاورید، آن وقت است که می توانید ماهیت واقعی آن ها 

را بشناسید.
  با توجه به این صحبت ها، به نظرتان نگارش 

این کتاب چقدر می تواند مؤثر واقع شود؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در طول سال های 
است.  یافته  افزایش  غرب  در  مردم  فهم  اخیر 
به عبارتی دیگر، قوه تحلیل انتقادی آن ها تقویت شده 
است. برای مثال، استرالیا در جنگ های استعماری و 
امپریالیستی زیادی شرکت می کرد و در مقابل به راحتی 
می توانست مردمش را نسبت به این مشارکت توجیه 
کند، اما در طی سال های اخیر شرایط تغییر کرده است؛ 
مثاًل اگر استرالیا در جنگ عراق و یا سوریه مشارکت 
می کند، مردم از طرق مختلف به بازخواست این تصمیم 

می پردازند. چراکه به نظر افکار عمومی، این جنگ برای 
دفاع از خودمان نیست و ما نباید به راحتی برای اهداف 
قدرت های امپریالیستی، امکانات مالی و جانی خود را در 
اختیار آن ها قرار دهیم. یکی از ویژگی های کتاب حاضر، 
قابل فهم بودن آن در میان الیه های مختلف مردم و 
پژوهشگران است و تاکنون واکنش های مختلف و خوبی 

دریافت کرده ام.
البته باید به جدال میان هنجارها و حقوق بین الملل 
در برابر پروپاگاندای قدرتهای امپریالیستی اشاره کرد. 
امروزه شاهد قوت گرفتن بیش ازپیش هنجارهای 
بین المللی و قواعد و حقوق بین الملل هستیم و به راحتی 
نمی توان این هنجارها را زیر پای نهاد. در سمت مقابل، 
قدرت های امپریالیستی توان رسانه ای قوی دارند و تمام 
تالش خود را به کار می گیرند تا با استفاده از ماسک 
رسانه ای و علمی، ماهیت حقیقی مداخله و سیاست های 
متجاوزانه خود را بپوشانند. مثال این موضوع را می توان 
در تجاوز به عراق در سال 2003 مشاهده کرد. جایی 
که اثری از سالح های کشتارجمعی نبود و پس از مدتی 
به محل استقرار گروه های تروریستی تبدیل شد؛ اما 
بوش تحت عنوان شعارهایی نظیر خاورمیانه بزرگ و 
یا نبرد برای خاورمیانه بزرگ، به این کشور تحت عنوان 
»مداخله بشردوستانه« و »مبارزه با تروریسم« حمله 
کرد. لذا نباید انتظار داشت که قدرت های امپریالیستی و 
عوامل آن ها در برابر امثال این آثار شکیبایی نشان دهند.
در کتاب محور مقاومت بخشی از تالش های من صرف 
این شده است تا به مغرضانه و نادرست بودن روایت گری 
قدرت های غربی بپردازم و در بخشی دیگری تالش کردم 
تا روایت مورد نظر را ارائه دهم. به عبارتی قدرت های 
امپریالیستی اولین روایت را از طریق امکانات خود 
می سازند و در نبود و یا سرکوب گفتمان رقیب، این 
روایت گری را حاکم می کنند، بنابراین به نظرم ابتدا 
الزم بود تا از طریق مطالعات و حضور میدانی خودم ابتدا 
دروغ های روایتگری غالب را برمال کنم و سپس روایت 

حقیقی را عرضه کنم.
  به نظرتان ادبیات حاضر امپریالیستی چه 

نقاط ضعفی دارد؟

به نظرم ادبیاتی که در دانشگاه های غربی و از جمله 
کشور خودم در قبال تحوالت غرب آسیا به دانشجویان 
و جوانان عرضه می شود، نقص های جدی دارد و به 
عبارتی در تحلیل بسیاری از تحوالت ناکام بوده است. 
به عنوان مثال، این ادبیات در طول چهل سال اخیر 
در تحلیل انقالب اسالمی ایران و تأثیرات آن شکست 
خورده است. این ادبیات قادر نیست به ما بگوید چگونه 
حزب الّله در برابر افسانه شکست ناپذیری اسرائیل پیروز 
بوده است درحالی که بسیار از قهرمانان عرب مانند 
جمال عبدالناصر نتوانستند در برابر این رژیم استعمارگر 
تاب بیاورند و یا اینکه فلسطین و آرمان آزادی بخش آن 

همچنان پویا و قدرتمند است.
  وظیفه جمهوری اسالمی ایران در غرب 

آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم، این ایران است که باید وظیفه مهم و سنگین 
همگرایی در غرب آسیا را به سرانجام برساند. در واقع 
ایران هسته تمدنی حرکت جدید مقاومت در غرب 
آسیا است و تاکنون توانسته است ادبیات جدیدی را نه 
فقط برای منطقه بلکه برای جهان تولید کند. درواقع 
هدف اصلی قدرت های امپریالیستی، تجزیه کشورهای 
مختلف غرب آسیا است. این نکته را باید در نظر داشت 
که تجزیه در غرب آسیا فقط در بعد جغرافیایی محدود 
نمی شود بلکه در سایر ابعاد فرهنگی، اقتصاد و علمی نیز 
مطرح است. به عنوان مثال قدرت های غربی، در طول 
چهل سال اخیر بارها تالش کرده اند تا رابطه میان ایران 
عراق را به سمت واگرایی بکشانند. جنگ هشت ساله تنها 
بخشی از این تالش ها بوده است؛ اما امروز ما شاهد این 
موضوع هستیم که دو کشور روابط مستحکمی را باهم 
دارند. به نظرم گفتمان مقاومت توانسته پتانسیل های 

متعددی را در منطقه نهادینه کند.
  روابط غرب و شرق در قبال تحوالت غرب 

آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟
اجازه بدهید کمی عمیق تر به رابطه آسیا، اروپا و آمریکا 
بپردازم. به نظر من آسیا و به ویژه چین تالش دارد تا 
روابط مستحکمی را با اروپا ایجاد کند. این روند می تواند 

نتایج فاجعه باری برای ایاالت متحده داشته باشد. لذا 
آمریکا که در حال از دست دادن تدریجی قدرت خود 
است تالش دارد تا به طرق مختلفی مانع از این همگرایی 
میان بلوکی شود. غرب آسیا نقش مهمی در این پازل 
ایفا می کند؛ لذا ایاالت متحده تالش می کند تا از طریق 
جنگ ترکیبی، سیاست های تفرقه افکنانه، جنگ های 
نیابتی و جنگ اقتصادی مانع از ثبات این حلقه پازل 
شود. ثبات در غرب آسیا که می تواند نتیجه همگرایی 
میان کشورهای این منطقه باشد و خود باعث همگرایی 
در سطح کالن تری شود، کابوسی برای ایاالت متحده 

است که تالش می کند محقق نشود.
  با توجه به صحبت هایتان در خصوص 
عالقه پژوهشی  به حوزه آمریکای التین، روند 
همگرایی در این منطقه را در مقایسه با غرب 

آسیا چگونه تحلیل می کنید؟
اگرچه شاید برخی عنوان کنند که روند همگرایی در 
آمریکای التین شکست خورده است و پناهندگی 
مورالس به مکزیک را نیز در همین راستا تحلیل کنند؛ اما 
نباید این واقعیت را از خاطر دور داشت که روند همگرایی 
در این منطقه سبب شده تا سازمان های منطقه ای 
قدرتمندی در این منطقه شکل بگیرند. درواقع این 
بخشی از میراث همگرایی در آمریکای التین بوده است.

در خصوص غرب آسیا باید بگوییم که اگرچه در ظاهر 
امر تنش ها و منازعات در منطقه همچنان وجود داشته 
است؛ اما از سویی دست پنهان قدرت های امپریالیستی 
را در این منازعات می بینیم که سعی در به آشوب 
کشاندن منطقه را دارند و در همین راستا از رژیم های 
غیر دموکراتیک حمایت می کند. از سویی دیگر امروز 
می بینیم که حل نهایی منازعات در منطقه به دست 
کشورهای منطقه افتاده است. موضوعی که شاید چند 
دهه قبل به این راحتی مطرح نبود. بحران سوریه به 
دست کشورهای منطقه و بدون حضور قدرت های غربی 
به نتیجه رسید و به عبارتی با افزایش پتانسیل منطقه 
با بازیگری مؤثر ایران، قدرت های منطقه قادر هستند 

مشکالت را خودشان حل کنند.

این ایران است که باید وظیفه مهم و سنگین همگرایی 
در غرب آسیا را به سرانجام برساند. در واقع ایران هسته 
تمدنی حرکت جدید مقاومت در غرب آسیا است و تاکنون 
توانسته است ادبیات جدیدی را نه فقط برای منطقه بلکه برای 

جهان تولید کند

در طول سال های اخیر فهم مردم در غرب افزایش 
یافته است. به عبارتی دیگر، قوه تحلیل انتقادی آن ها 

تقویت شده است

  بازداشت چند نظامی سعودی در آمریکا در پی تیراندازی مرگبار فلوریدا
در پی تیراندازی مرگبار یک نظامی عربستانی در یکی از پایگاه های نیروی دریایی آمریکا در ایالت فلوریدا، مقامات امنیتی آمریکایی چند شهروند سعودی را 

برای بازجویی بازداشت کرده اند.
»محمد سعید شمرانی« که از طرف نیروی هوایی عربستان سعودی برای شرکت در یک دوره آموزشی به پایگاه پنساکوال اعزام شده بود، روز جمعه )شش دسامبر( سه نفر 

را به ضرب گلوله کشت و هشت نفر از جمله دو افسر پلیس را زخمی کرد. او خود با شلیک ماموران پلیس کشته شد.
] قلب زمین [رسانه های آمریکا گزارش دادند که حداقل شش نظامی سعودی دیگر که در پایگاه حضور داشتند، بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارند.
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  رئیس جمهور جدید آرژانتین به دنبال حذف حزب الّله لبنان از لیست سازمان های تروریستی 
پس از آنکه »مائوریسیو ماکری« رئیس جمهور ناکام در انتخابات آرژانتین حزب الّله لبنان را در لیست سازمان های تروریستی این کشور قرار داد، پیش بینی 

می شود »آلبرتو فرناندز«رئیس جمهور جدید این کشور حزب الّله را از لیست یاد شده خط بزند؛ اقدامی که می تواند بر برخی کشورها از جمله برزیل تاثیر بگذارد.
نامزد احتمالی پست وزارت کشور دولت جدید آرژانتین گفت: افزودن حزب الّله به لیست سازمان های تروریستی به منزله به جان خریدن مشکلی است که نیازی به آن 
نداریم، این اقدام با اصرار آمریکا انجام شد، تروریسم مشکل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( است نه مشکل ما. مطبوعات آرژانتین بر این باورند که این کاندیدا نمی تواند 

چنین اظهارنظری را بدون چراغ سبز رئیس جمهور یا کریستینا کرچنر، معاون او بیان کرده باشد.  ] یاران آخرالزمانی [

گلوله هایی که بامداد روز دوازدهم آذرماه گلوله هایی که بامداد روز دوازدهم آذرماه 
2013 ( چهارم دسامبر 2013 ( چهارم دسامبر 2013) یکی بعد ) یکی بعد  13٩2سال 13٩2سال 13٩2
از دیگری بر سر و سینه »حاج حسان للقیس« از دیگری بر سر و سینه »حاج حسان للقیس« 
فرود آمدند به حساب خودشان و صاحبان فرود آمدند به حساب خودشان و صاحبان 
اسلحه هایی که از آن ها شلیک می شدند، آمده اسلحه هایی که از آن ها شلیک می شدند، آمده 
بودند تا با بهره گرفتن از تاریکی شبانگاهی بودند تا با بهره گرفتن از تاریکی شبانگاهی 
پارکینگ خانه اش جان او را بگیرند، بی خبر از پارکینگ خانه اش جان او را بگیرند، بی خبر از 
آن که حاج حسان از سال ها پیش چشم انتظار آن که حاج حسان از سال ها پیش چشم انتظار 
رد زخم شان بر جسمش و عبور روحش از رد زخم شان بر جسمش و عبور روحش از 

دروازه شهادت بود.
 درست یک ماه قبل از آن شب، حاج حسان  درست یک ماه قبل از آن شب، حاج حسان 
برای آخرین بار چشم در چشم رهبرش دوخته برای آخرین بار چشم در چشم رهبرش دوخته 
و گفته بود: »برای شهادت من هم دعا کنید« و و گفته بود: »برای شهادت من هم دعا کنید« و 
از آقا جواب شنیده بود که »من برای عاقبت از آقا جواب شنیده بود که »من برای عاقبت 
بخیری شما دعا می کنم«. سالها قبل از این بخیری شما دعا می کنم«. سالها قبل از این 
دیدار و رد و بدل شدن این جمالت، حاج حسان دیدار و رد و بدل شدن این جمالت، حاج حسان 
در جلسه ای که طی آن با سید حسن نصرالّله و در جلسه ای که طی آن با سید حسن نصرالّله و در جلسه ای که طی آن با سید حسن نصرالّله و 
حاج عماد مغنیه خدمت رهبر انقالب رسیده حاج عماد مغنیه خدمت رهبر انقالب رسیده 
بود حسابی به چشم آقا آمده بود. آنقدر که بود حسابی به چشم آقا آمده بود. آنقدر که 
در حین ارائه گزارشش به زبان فارسی، آقا به در حین ارائه گزارشش به زبان فارسی، آقا به 
میان آمده و پرسیده بود: شما ایرانی هستید؟ میان آمده و پرسیده بود: شما ایرانی هستید؟ 
و حاج حسان جواب داده بود: خیر. حضرت و حاج حسان جواب داده بود: خیر. حضرت 
آقا هم در جواب، حالوت تحسینش در قالب آقا هم در جواب، حالوت تحسینش در قالب 
جمله »فارسی را خیلی خوب و شیرین صحبت جمله »فارسی را خیلی خوب و شیرین صحبت 
می کنید!« را با یک لبخند در جان حاج حسان می کنید!« را با یک لبخند در جان حاج حسان 

نشانده بود. نشانده بود. 

نه تنها فارسی حرف زدن، حاج حسان هر کاری 
را که شروع می کرد باید به بهترین شکل و تمام و 
کمال به سرانجام می رساند. خواه تحصیل در رشته 
مهندسی کامپیوتِر دانشگاه آمریکایی بیروت بود 

و خواه انجام مسئولیت به عنوان تجهیز کننده 
حزب الّله لبنان به تجهیزات مدرن. گره خوردن 
زندگی او با مقاومت، به سالها قبل از در تمنای 
شهادت بودن باز می گشت. به نخستین روزهای 
ایام جوانی که با یورش صهیونیست ها به شهرها 
و روستاهای جنوب لبنان و به راه افتادن سیل 
آوارگان لبنانی به سمت دیگر شهرها هم زمان شده 
بود. آن روزها تمام هم و غم حسان که خود از یکی 
از خانواده های سرشناس و ثروتمند بعلبک بود، این 
شده بود که با طلبه جوانی به نام سید حسن نصرالّله 
که در آن شهر نزد سید عباس موسوی دروس 
حوزوی را می خواند پشت یک وانت سوار شوند و 
با گشت زدن در کوچه و خیابان های شهر، مردم را 
به یاری هموطنان آواره شان دعوت کنند. آخر سر 
هم عموی خودش آنها را فراخوانده بود و با نوشتن 
یک برگ چک از آن ها خواسته بود تا تمام ملزومات 
آوارگان از قبیل پتو و چادر و مواد غذایی را تهیه 
کنند و در صورت نیاز به کمک بیشتر باز به خودش 
مراجعه کنند. بعد از آن دیگر نه میان حسان و سید 

حسن و نه میان او و مقاومت جدایی نیفتاد.
سالح  تامین  مسئول  که  نکشید  طولی   
خصوصا توسعه موشکی حزب الّله شد. تک تک 
سالح های روز دنیا را با جزئیات می شناخت و 
از بروشور تازه ترین محصوالت و فناوری های 
تمام کارخانه های اسلحه سازی و جنگ افزارهای 
دنیا، کلکسیونی در خانه اش درست کرده بود. 
بروشورها برایش یک بار مصرف بودند. یک روز که 
بروشور را دست می گرفت، تمام اطالعات با تمام 
پیچیدگی هایش در ذهنش ثبت می شد. اسم هر 
سالحی می آمد تمام ویژگی ها، مزیت ها و معایبش 
را می شمرد. سر همین موضوع دوستانش به شوخی 

به او ویکی پدیا می گفتند. هدف حاج حسان از 
آشنایی با این تجهیزات این بود که حزب الّله را به 
هرکدام که الزم است مجهز کند. حرف از دست یابی 
به برخی سالح ها که می شد، خیلی ها حاج حسان 
را بلند پرواز می دانستند. اما او همیشه ثابت می کرد 
با صبر و پیگیری می توان به تمام آنچه نیاز دارند 
دسترسی پیدا کنند. هر کجا الزم بود و جمع 
خالقیت و داشته ها اجازه می داد، با سوارکردن 
ابزارهای مختلف روی هم شبیه ترین سالح به یکی 
از همان تجهیزات پیشرفته را دست و پا می کرد. 
هر کجا هم که نیاز بود اما امکانات و توانایی ها اجازه 
نمی داد حتی به قیمت سه بار سفر پنهانی به آمریکا 
در یک سال، دست نیروهای نظامی حزب الّله را پر 
می کرد. همین کارهایش باعث شد تا در لیست ترور 
موساد قرار بگیرد. با این وجود اعتقادی به محافظ 
نداشت. سیستم امنیتی اش را خودش برای خودش 
تعریف می کرد و این سیستم مبتنی بر عادی 
زیستِن مطلق استوار بود. تا آنجا که خیلی وقت ها با 
تاکسی از محل زندگی اش به دفتر کارش در ضاحیه 
جنوبی بیروت می رفت و طبیعتا در لحظه، شهامت 

رویارویی با تمام خطرات احتمالی را داشت.
شبی که به شهادت رسید، حداقل چهارمین باری 
بود که هدف جوخه های ترور رژیم صهیونیستی قرار  
می گرفت. یکی از این ترورهای ناموفق به قیمت با 
خاک یکسان شدن خانه اش در بعلبک تمام شده 
بود و دیگری به تلی از خاکستر تبدیل شدن خودرو 
سواری اش. تلخ ترین ترور ناکامش اما به شبی 
برمی گشت که در بحبوحه جنگ سی و سه روزه، 
بعد از انجام هماهنگی های الزم با پسر بزرگش علی 
رضا که از سنین نوجوانی به عضویت حزب الّله در 
آمده و از مسئوالن مالی یکی از دفترهای حزب الّله 
بود، دفتر کارش را ترک کرد و حدود نیم ساعت بعد 
وقتی علی رضا تلفن همراه پدر را برای رسیدگی به 
مسئله ای روشن کرد، بالفاصله با ردیابی مختصات 

تلفن همراه هواپیماهای اسرائیلی به پرواز در آمدند 
و دفتر را بمب باران کردند و علی رضای هجده ساله 
به همراه بیست و شش نفر دیگر در همان بمباران به 
شهادت رسید. این که علی رضا به جای پدر شهید 
شده بود، بیش تر از اصل شهادت این تازه جوان دل 
حاج حسان را سوزاند. با این وجود ذره ای از اقتدار 
و وقار پدر در مواجهه با این حادثه کم نشد. برعکس 
از آن روز به بعد حاج حسان با خیلی ها شوخی می 
کرد و می گفت: ما هم جزو خانواده شهدا شدیم. 
اما اوج لطافت روح و احساسات پدرانه حاج حسان 
کمتر از شش ماه بعد، در زمان مواجهه با مرگ 
ناگهانی دختر نوجوانش »آیه« که در یک حادثه 
از دست رفت، خودش را نشان داد. حاال که پای 
چشم انتظاری دشمن برای نظاره حال و روز خانواده 
شهدا و نگاه های سرزنش آمیز بی اعتقادان به مسیر 
مقاومت در میان نبود، اندوه و تأثر پدرانه حاج 
حسان در مواجهه با مصیبت از دست دادن فرزند 
بهتر مجال ظهور داشت و همگان به چشم دیدند که 
حاج حسان در مراسم خاک سپاری آیه بدحال شد 
و از هوش رفت. کسی نبود که از دلبستگی شدید او 
به خانواده و جایگاه خاص دخترانش در خانه نزد او 

خبر نداشته باشد. 
بعد از شهادت علی رضا و داغ آیه، حسرت شهادت 
جور دیگری بر سینه حاج حسان سنگینی می کرد. 
به همین خاطر اگرچه دوست قدیمی اش سید 
لّله بعد از شهادت حاج حسان تلخ  حسن  نصرا
گریسته و از همه خواسته بود تا آن ها را تنها بگذارند 
و دو ساعاتی با پیکر هم رزم قدیمی خلوت کرده 
بود، اما خود حاج حسان که همین یک ماه پیش از 
شهادت، کلید باز شدن قفل شهادت را در دعای ولی 
امرش دیده بود، در لحظه به جان خریدن گلوله ها 
و در آغوش کشیدن شهادت و محقق شدن آرزوی 
قدیمی اش در غربت آن بامداد سرد، کوچک ترین 

حسرتی برای ترک دنیای مادی نداشت.

هر کجا که نیاز بود اما امکانات و توانایی ها اجازه نمی داد 
حتی به قیمت سه بار سفر پنهانی به آمریکا در یک سال، 

دست نیروهای نظامی حزب الّله را پر می کرد

  الهه آخرتی

رسـتـگاری در نیمـه شب 
در رثای مغز متفکر تسلیحاتی حزب الّله لبنان، شهید »حسان للقیس«
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  گرجستان میزبان کنفرانس »نقش معارف دینی در مقابله با جریان های افراطی و تکفیری«   
کنفرانس بین المللی »نقش معارف دینی در مقابله با جریان های افراطی و تکفیری« در شهر تفلیس برگزار می شود.

دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان و اداره مسلمانان گرجستان همزمان با 18 دسامبر روز 
جهانی مبارزه با خشونت و افراطی گری، اقدام به برگزاری کنفرانس بین المللی »نقش معارف دینی در مقابله با جریان های افراطی و تکفیری« کرده است.

این کنفرانس روز چهارشنبه )27 آذرماه( با حضور رییس آژانس دولتی ادیان گرجستان، فرهیختگانی از کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، داغستان روسیه، علماء، 
] اسالم انقالبی [مفتی ها، طالب و امامان جماعات گرجستان در شهر تفلیس برگزار خواهد شد. 

نظامیان رژیم آل خلیفه مقابله با انقالبیون بحرینی 
را وارد فاز تازه ای کرده اند. طی هفته های اخیر 
شمار زیادی از شهروندان بحرینی بدون تفهیم 
اتهام و با پرونده سازی توسط منامه، بازداشت 
شدند. جمعیت »الوفاق« بحرین نیز با صدور 
بیانیه ای سلسله اقدامات آل خلیفه در بازداشت 
انقالبیون را به شدت محکوم کرد. این اقدامات 
خصمانه آل خلیفه برای انقالب مردمی در بحرین 
درحالی صورت می پذیرد که این رژیم همراه با 
متحدانش در منطقه تالش خود برای نزدیکی به 
رژیم صهیونیستی را بیش از پیش افزایش داده 
است. از همین روی، روند عادی سازی روابط 
میان آل خلیفه و دیگر رژیم های مرتجع عرب در 
مقایسه با گذشته پیشرفت محسوسی داشته 
است. علیرغم این مسأله، مقامات منامه همچنان 
خود را حامی مسأله فلسطین و ضامن حقوق بشر 
در منطقه جلوه می دهند تا بدین ترتیب، چهره 
خود را در نزد افکار عمومی تطهیر سازند. درهمین 
ارتباط، خبرنگار »بیت المقدس« گفت وگویی 
با »شیخ محمد خجسته« عضو ارشد جمعیت 
»الوفاق« و شورای علمایی بحرین ترتیب داده 

است که مشروح آن از نظر می گذرد.

 طی هفته های اخیر شاهد تشدید سرکوب ها 
در بحرین بوده ایم؛ هرچند که این سرکوب ها از 
سال 2011 تاکنون هیچگاه متوقف نشده اما در 
هر صورت، روند سرکوب ها در بحرین فزاینده 
شده است. علت پافشاری آل خلیفه بر قلع و قمع 

انقالبیون چیست؟
اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شهروندان و انقالبیون 
بحرینی بیش از پیش تشدید شده است به گونه ای که 
آخرین گزارش های میدانی نشان از آن دارد که روزانه ده ها 
نفر از شهروندان و انقالبیون به بهانه های مختلف توسط 
نظامیان آل خلیفه بازداشت می شوند. رژیم  آل خلیفه نیز 
در اقدامی از پیش برنامه ریزی شده افراد بازداشت شده 
را به دست داشتن در اقدامات خرابکارانه و تروریستی 
متهم می کند. این مسأله به یک سیاست ثابت در نزد 
منامه تبدیل شده است؛ بدین ترتیب که وزارت کشور 
بحرین 2 یا 3 روز پس از بازداشت افراد بی گناه بیانیه صادر 
می کند و در آن مدعی می شود که شماری از شهروندان 
به علت ارتباط با دستگاه های خارجی و تالش برای انجام 
اقدامات تروریستی در کشور بازداشت شده اند! این اتفاق 
در طول روزها، هفته ها و ماه ها تکرار می شود. در بسیاری 
از موارد نیز آل خلیفه مدعی ارتباط افراد بازداشت شده با 
ایران می شود؛ این درحالی است که سیاست مذکور یک 
سیاست شکست خورده بوده که حتی جامعه جهانی هم 

به ابعاد آن پی برده است. درهر صورت، ما معتقد هستیم که 
چنین سیاست های نخ نمایی از سوی سران منامه با هدف 
منحرف ساختن مطالبات مشروع مردمی در بحرین پیاده 
می شود اما قطعا نمی تواند صدای مردم بحرین در فریاد 

زدن خواسته هایشان را خاموش سازد. 
  ارزیابی شما از نقش کشورهای هم پیمان 
با رژیم آل خلیفه در تشدید سرکوب ها علیه 

شهروندان و انقالبیون بحرینی چیست؟ 
بدون شک دستگاه های خارجی در روند سرکوب مردم 
بحرین نقش آفرین بوده و هستند. مقامات آل خلیفه از 
خود اختیاری ندارند و نمی توانند کوچکترین تصمیمی 
را بدون چراغ سبز دستگاه های خارجی و در رأس 
آن ها ایاالت متحده آمریکا، اتخاذ کنند. بنابراین، واضح 
است که سرکوب بحرینی ها نیز جزئی از خواسته های 
خارجی است که توسط آل خلیفه عملیاتی می شود. 
آمریکایی ها مبالغ هنگفتی را از سران رژیم های عربی به 
ویژه رژیم های سعودی و آل خلیفه دریافت می کنند تا از 
سلسله سیاست های سرکوبگرانه آن ها حمایت به عمل 
آورند. اکنون نیز ایاالت متحده آمریکا به سران آل سعود و 
آل خلیفه به عنوان گاوهای شیرده نگاه می کند و این بدان 
معناست که آن ها بدون دریافت مبالغ هنگفت از رژیم های 

عربی هیچ حمایتی از آن ها به عمل نمی آورند. 
  همانطور که اشاره کردید رژیم آل خلیفه 
برای سرپوش نهادن بر سرکوبگری های خود 
علیه شهروندان و انقالبیون بحرینی، جمهوری 
اسالمی ایران را متهم به مداخله جویی در امور 
بحرین می کند. هدف منامه از این اقدام را چه 

می دانید؟
با کمال تأسف هدف اصلی و اساسی از متهم ساختن ایران 
به مداخله جویی در بحرین ایجاد موج ایران هراسی است. 
مقامات آل خلیفه و همچنین متحدان بین المللی آن ها مانند 
آمریکایی ها اینگونه به ملت ها القاء می کنند که جمهوری 
اسالمی ایران به دنبال تسلط بر کشورهای عربی است. 
تمامی این دروغ ها در راستای تشدید موج ایران هراسی در 
منطقه مطرح می شوند. سوار شدن آل خلیفه بر روی این 

موج نیز خواسته ایاالت متحده آمریکا است. 
  فارغ از تحوالت بحرین، موضوع دیگری که 
وجود دارد این است که عادی سازی روابط میان 
رژیم صهیونیستی و رژیم های مرتجع عرب 

وارد فاز تازه ای شده است به گونه ای که مقامات 
برخی از این رژیم ها دیگر ابایی از انجام دیدار 
با مسئوالن تل آویو ندارند. ارزیابی شما از این 

مسأله چیست؟
عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و رژیم های 
عربی حاشیه خلیج فارس از سالیان متمادی گذشته آغاز 
شده است و اکنون نیز با سرعت بیشتری ادامه می یابد. 
نکته ای که درخصوص مسأله عادی سازی روابط میان 
صهیونیست ها و رژیم های مرتجع عرب حائز اهمیت 
به نظر می رسد این است که این رژیم ها در واقع فاقد 
اراده و اختیار از خود هستند و نمی توانند بدون چراغ 
سبز بیگانگان اقدامی را صورت دهند و یا تصمیمی را 
اتخاذ کنند. این بدان معناست که سران عربی موظفند 
تا تصمیماتی را که از سوی استکبار جهانی و در رأس 
آن ایاالت متحده آمریکا به آن ها دیکته می شود، اجراء 
کنند. سران رژیم های عربی از خود اختیاری جز عملیاتی 
ساختن اوامر آمریکا ندارند. این آمریکایی ها هستند که 
به سران عرب می گویند شما باید روابط خود با اسرائیل 
را عادی سازید و آن ها نیز چاره ای جز گوش فرادادن به 
این دستورات ندارند. لذا اگر امروز شاهد تسریع روند 
عادی سازی روابط میان صهیونیست ها و کشورهای عربی 
هستیم، علت آن دستوراتی است که سران عرب از اربابان 

خود دریافت کرده اند.
  نکته ای که در مواضع سران عرب بیش از 
گذشته به چشم می خورد، مواضع متناقض 
آن ها درقبال فلسطین است. آن ها صراحتا 
خود را حامی مسأله فلسطین جلوه می دهند و 
در عین حال به تسریع روند عادی سازی روابط 

می پردازند. علت این مسأله چیست؟
واقعیت این است که سران رژیم های عربی درحال 
حاضر تمام تالش خود را برای به حاشیه راندن مواضع 

ملت های شان به کار بسته اند و در این مسیر از انجام 
هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. ُپر واضح است که مواضع 
ملت های جهان عرب با مواضع رژیم های شان درقبال 
مسأله فلسطین کامال متفاوت است. ملت های جهان اسالم 
و جهان عرب علیرغم تمامی مشکالت و چالش هایی که با 
آن مواجه هستند، جملگی ایمان دارند که مسأله فلسطین 
و مسأله قدس مهمترین مسأله جهان اسالم محسوب 
می شود. به عنوان نمونه، می توان به مواضع ملت بحرین 
درقبال مسأله فلسطین و قدس اشغالی اشاره کرد. ملت 
بحرین علیرغم تمامی درد و رنج هایی که دارد و علیرغم 
مواجه بودن با شرایط امنیتی خفقان آور و سیاست های 
سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، همچنان اعتقاد دارند که 
مسأله اول جهان اسالم، مسأله فلسطین است. ما در تمامی 
فعالیت های ملت بحرین در طول مناسبت های مختلف 

همواره مسأله فلسطین را حاضر و زنده می بینیم. 
در حال حاضر نیز تمامی ملت ها اعم از شیعه و سنی بر روی 
مسأله فلسطین و لزوم حمایت از آن اتفاق نظر دارند. مسأله 
فلسطین در نزد ملت ها از حدود و ثغور قومی و طایفه ای 
عبور کرده و مورد اجماع همگان قرار گرفته است. حتی 
اگر بر سر برخی مسائل در جهان اسالم اختالفاتی وجود 
داشته باشد، مسأله فلسطین، مسأله ای است که هیچ 
نوع اختالف نظری در خصوص آن وجود ندارد. براساس 
آنچه که گفته شد، سران رژیم های عربی زمانی که چنین 
اراده ای را در نزد ملت های خود می بینند، ناگزیرند حتی 
به صورت ظاهری خود را حامی مسأله فلسطین جلوه داده 
و مواضع متناقضی را در این زمینه اتخاذ کنند. این مواضع 
ظاهری در واقع برای جلب رضایت ملت ها اتخاذ می شوند. 
درست به همین دلیل است که می بینیم آن ها از یک سوی 
شعارهای عوام فریبانه ای را در حمایت از فلسطین سر 
می دهند و از سوی دیگر، گام های خود برای نزدیکی به 

رژیم صهیونیستی را روز به روز تسریع می کنند.

آمریکا به سران آل سعود و آل خلیفه به عنوان گاوهای 
شیرده نگاه می کند و این بدان معناست که آن ها بدون 
دریافت مبالغ هنگفت از رژیم های عربی هیچ حمایتی از آن ها 

به عمل نمی آورند

یکا صورت می گیرد ینی به پشتوانه آمر سرکوب انقالبیون بحر
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس
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خورشید ز دوش قله باال می رفت
موسای کلیم سمت سینا می رفت
از دامن این خاک مقدس یک روز

پیوسته دعا به عرش اعلی می رفت

با جوشن و عهد و ندبه تلقین می کرد
همراه کمیل نیز تمرین می کرد
تا زنده کند دوباره عاشورا را

یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد

در قدس که باغ های زیتون گل کرد
از نام شهید قطره خون گل کرد

در دامن سینا که بذر لیلی افشاند
از هر وجبش هزار مجنون گل کرد

روزی که دل شکوفه ها خونین شد
یک کوفه و چند کربال خونین شد
وقتی که گلوی قدس را تیر زدند
محراب مقدس خدا خونین شد

دل شکوفه ها

 سید سکندر حسینی

کشور افغانستان و مسائل آن، به عنوان یکی از بزرگترین همسایگان 
ایران که چند میلیون نفر از اتباع آن هم در کشورمان سکونت داشته 
و دارای زبان مشترک نیز هستیم، کمتر در کانون توجه هنرمندان و 

اهالی رسانه ایران بوده است.
فیلم سینمایی »گلچهره« روایتگر داستان اشرف خان صاحب 
سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب الّله و 
تسلط مجاهدین بر کابل می خواهد سینمایش را باز سازی کند اما 
یکپارچگی دولت دیری نمی پاید و جنگ های داخلی بار دیگر از 
خرابه های کابل سر برمی آورد و این جنگ به فیلمخانه ملی افغانستان 
نیز راه می یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است. 
نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی گلچهره را »وحید موسائیان« 
برعهده داشته است. مسعود رایگان و الدن مستوفی هم بازیگران 
اصلی این فیلم هستند که هر دو هم نامزد دریافت سیمرغ بهترین 
بازیگر نقش اول مرد و نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر برای این 
فیلم شده اند. فیلم »گلچهره« حضوری موفق در جشنواره های 
 متعدد داشته و جوایزی نیز از جمله جایزه بین االدیان جشنواره فیلم 
فجر، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کیش، جایزه بزرگ جشنواره 
Remi باتومی گرجستان، جایزه رز قرمزجشنواره جیپور هند، جایزهRemi باتومی گرجستان، جایزه رز قرمزجشنواره جیپور هند، جایزهRemi
پالتینی برای بهترین فیلم خارجی جشنواره هوستن و جایزه بهترین 
فیلم برداری دهمین جشنواره بین المللی فیلم بوستن را دریافت کرده 
است. همچنین این فیلم در نخستین جشنواره فیلم و هنر خاور میانه 

در شهر هلسینکی به نمایش درآمد. 

به اذعان همه کارشناسان و البته تایید موسسات مطالعاتی و 

نظرسنجی، دین اسالم در میان سایر ادیان بیشترین رشد پیروان 

را در اروپا دارد. این اقبال تا آنجا پیش رفته که برخی از احتمال 

تاسیس نخستین کشور کامال اسالمی در اروپا طی چند سال آینده 

خبر داده اند. اما به موازات این گسترش، اقدامات مخرب علیه اسالم 

و معرفی آن به عنوان دین خشونت هم افزایش قابل توجهی یافته 

است. مسئله ای که اقدامات گروه های تکفیری هم زمینه بسیار 

مناسبی برای پذیرش آن فراهم کرده است.

در چنین شرایطی ضروری است که فعالیت های روشنگرانه 

مختلفی برای شناساندن اسالم حقیقی و زدودن پیرایه ها از چهره 

این دین مبین در بین مخاطبان غربی صورت بگیرد.

کانال تلگرامی »مطالعات اسالم و آلمان(اروپا)« از جمله رسانه هایی 

است که تالش می کند تا اینگونه فعالیت ها را بازنشر دهد. آنگونه که 

در بخش معرفی این کانال آمده است هدف آن »اطالع از فعالیتهای 

مسلمانان و پژوهش های اسالم شناسان و مراکز و دانشکده های 

اسالم شناسی« می باشد.

البته بخش قابل توجهی از مطالب این کانال به بیان تاریخچه اسالم 

در اروپا و سابقه مطالعات اسالمی در این قاره می پردازد.

برای دسترسی به کانال مطالعات اسالم و آلمان باید از لینک 

https://t.me/islam_studien بهره گرفت.

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1٩٩1، خأل هویتی ملت های 
آسیای مرکزی به عالوه بحران های سیاسی و فقر اقتصادی، 
محیط مناسبی برای رشد اسالم گرایی مهیا کرد. »حزب التحریر« 
مهم ترین گروه اسالم گرای آسیای مرکزی دارای پایگاه اجتماعی 
بسیار وسیعی است که با پرهیز از خشونت و با استفاده از رهیافت 
از پایین به باال تالش می کند زمینه استقرار خالفت اسالمی را در 

منطقه فراهم کند. 
شناخت دقیق تر این گروه و مقایسه آن با گروه خشونت طلِب 
»جنبش اسالمی ازبکستان« و ترسیم دورنمای اسالم گرایی در 
این منطقه، موضوع اصلی کتاب »اسالم گرایی در آسیای مرکزی« 

است.
مطالعه این کتاب در شرایط کنونی و در حالیکه گروه های تکفیری 
از جمله داعش در سوریه و عراق تقریبا نابود شده اند اولویت پیدا 
می کند چراکه اکنون مسئله محل ادامه حیات و تداوم فعالیت های 
مرکزی این گروه ها محل بحث کارشناسان است و اگرچه در 
رتبه های باالتر کشورهای شمال آفریقا مطرح می شوند، اما آسیای 

مرکزی هم در گزینه های بعدی قرار دارد.
این کتاب توسط »امانوئل کاراجیانس« به نگارش در آمده و از سوی 
موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر در ایران 

ترجمه و منتشر شده است.
 »اسالم گرایی در آسیای مرکزی« در سال 13٩1 و در ٤5٦ صفحه 

منتشر شده است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

  درحالیکه در چهارمین سالگرد حمله ارتش نیجریه به شیعیان 
مظلوم این کشور در شهر زاریا قرار داریم، هر روز محدودیت های 
حکومت نیجریه بر پیروان اهل بیت(ع) بیشتر می شود و آخرین 
اخبار  از انتقال شیخ ابراهیم زکزاکی به زندان مرکزی ایالت کادونا 

علیرغم وضعیت حاد پزشکی او حکایت دارد.

«گلچهره»؛ تاریخ تصویری 
یک ملت

بررسی اسالم گرایی 
در آسیای مرکزی

دریچه ای برای آگاهی 
از اسالم در اروپا

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

سرپرست:  سید محمود مرویان حسینی

سردبیر:  امیر جلیلی نژاد

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

گرافیک و صفحه آرائی: سیدمحمد حسینی
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