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محمد بابايي

عیارمقاومت
تا قبل از شروع بحران سوريه خيليها معتقد بودند ،آنچه
«محور مقاومت» ناميده ميش��ود ،حت��ي وجود خارجي
ندارد و اگر هم وجود داش��ت تنها ش��امل ايران ،حزباهلل
و س��وريه ميش��د كه آن هم به دليل هويت متفاوت نظام
سوريه (س��كوالر) بعضاً «اتحاد نامقدس» ناميده ميشد،
اما بحران سوريه به همراه بحرانهاي عراق و يمن سرآغاز
فصل جديدي در گسترش جذابيت و افزايش قدرت محور
مقاومت ش��د ،اين در حالي اس��ت كه طرف مقابل انتظار
داش��ت اين بحرانها محور مقاومت را تضعيف كند و براي
دس��ت يافتن به اين هدف از هيچ اقدام��ي كوتاهي نكرد،
اما پس از گذش��ت بيش از نيم دهه ،محور مقاومت نهتنها
تضعيف نش��ده ،بلكه قدرتمندتر از قبل ظاهر شده است و
ابتكار عمل را در دست دارد .ويژهنامه حاضر تالش ميكند
شاخصها ،داليل و ريشههاي موفقيت و همچنين تحول
گفتماني مقاومت را در بس��تر بحرانهاي منطقهاي نشان
دهد .كارشناس��ان داخلي و خارجي مش��اركتكننده در
اين ويژه نامه معتقدند مقاومت ب��ه مذهب و رنگ خاصي
تعلق ندارد و جذابيت آن ش��امل تمامي كس��اني ميشود
كه ميخواهند در مقابل نظام سلطه ايستادگي كنند .اين
ي به
كارشناسان همچنين معتقدند کوره بحرانهاي منطقها 
افزايش عيار محور مقاومت کمک کرده و حاال محور مقاومت
قابليتهاي خود را براي مبارزه با تروريس��م ثابت كرده و
سالمترين و موفقترين جريان عليه گروههاي تروريستي و
ايجاد امنيت در منطقه شده است .آنها پيشبيني ميكنند
پس از ريشهكني تروريسم و ايجاد امنيت پايدار ،تجارت و
اقتصاد ميان اجزاي محور مقاومت رونق خواهد گرفت كه
خارج از س��لطه نظم امريكايي خواهد بود .در بين مطالب،
عملكرد هر يك از اجزاي محور مقاومت به صورت كل و جزء
مورد بررسي قرار گرفته است .در اين ميان حزباهلل لبنان
به دليل نقش محوري كه در اين بحرانها به عهده گرفته ،از
اهميت كليدي برخوردار است و به صورت خاص به ماهيت
نوين اين جنبش پرداخته شده است و نشان داده ميشود
چرا «حزب اهلل و جوانان امروز مثل خورشيد ميدرخشند».
از سوي ديگر ،كارشناسان پاش��نه آشيل محور مقاومت را
در «جنگ روايتها» عنوان ميكنند و تأكيد دارند محور
مقاومت در اين زمينه با ضعفهاي جدي مواجه است و اگر
نتواند در اين جنگ پيروز شود نميتواند برنده واقعي نبرد
باشد .نتيجه آنكه محور مقاومت مهمترين دستاورد برون
مرزي انقالب اسالمي ايران محسوب ميشود و هم اكنون
وارد مرحله نويني شده كه انتظار ميرود با مرور زمان بيش
از پيش نقش خود را به عنوان مقام اول تأمينكننده امنيت
منطقه تثبيت كند.
از ديگر دغدغههاي اين ويژهنامه نش��ان دادن مخاطرات
و فرصتهايي است كه جهان اس�لام طي چند سال اخير
به ويژه از منظر ظهور جريانهاي تكفيري مانند داعش و
همچنين صهيونيسم از شرق افغانس��تان تا شمال آفريقا
مواجه است.

مقاومتسوريه

عیار مقاومت
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رنگ مقاومت سیاسی است
نه مذهبی و قومی

ب اصول و آرمانها
مقاومت اهل مذاکره است اما در چارچو 

سعداهلل زارعی را باید یکی از کارشناسان صاحبنظر مقاومت دانست .وی در گفتوگو با ما مهمترین
عامل پایداری مقاومت را وجود رهبران مستحکم میداند .زارعی با تأکید بر اینکه مقاومت به فکر
و مذهب خاصی تعلق ندارد ،خاطرنشان میکند که مقاومت دارای یک هویت کلی است که در ذیل
آن هویتهای جزئی وجود دارد که هرکدام به دلیل شکل و موقعیت متفاوت پازلهای هویت کلی
مقاومت را تشکیل میدهند.

بخشهاي�ي از منطق�ه م�ا در طول س�اليان
گذشته ش�اهد ش�كلگيري و تداوم جرياني
بوده كه امروزه تحت عنوان «مقاومت» شناخته
ميشود ،از نظر ش�ما زمينههاي شكلگيري و
استمرارچنينجرياني  ،بهرغمتماممشكالتو
بحرانهايي كه براي آن ايجاد شده ،چيست؟

بهطوركليبرايتبيينچراييوچگونگيشكلگيريمقاومت،
چند عامل اساسي را ميتوان برشمرد.
يكي از عوامل تعيينكننده در شكلگيري مقاومت در كشورها،
وجود اشخاصي با اعتقادات صحيح و انگيزه قوي است كه به
لحاظ شخصيتي انسانهاي پيگيري هستند.
البته اين درست است كه كشورها را ملتها تشكيل ميدهند،
اما هويت كشورها توسط شخصيتها به وجود ميآيد و بنابراين
وجود يا عدم وجود يك نفر با چنين ويژگيهايي در هر كشوري
بسيار تعيينكننده است.
براي مثال فرض كنيد در انقالب كوبا ،به جاي فيدل كاسترو كه
يك انسان قوي ،ثابتقدم و پايبند به اعتقادات و اصول انقالب
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بود ،فرد ديگري رهبري اين كش��ور را در دست داشت ،آيا در
اين صورت كوبا قادر به بيش از  40سال مقاومت در برابر امريكا
بود؟ يا اينكه اين وضعيت پس از  10يا  20سال از بين ميرفت
و وارد مسير ديگري ميشد .در اين زمينه ميتوان انقالب كوبا
را با انقالب الجزاير مقايسه كرد؛ هر دو اين انقالبها تقريباً در
يك محدوده زماني به پيروزي رسيدند ،انقالب كوبا پايدار ماند
و همچنان راه خود را ادامه ميدهد در حالي كه انقالب الجزاير
در حدود كمتر از پنج س��ال از بين رفت .علت اين مسئله آن
است كه رهبري انقالب الجزاير استقامت الزم براي ادامه مسير
مقاومت را نداشت.
همچنين در مورد كشور خودمان نيز ميتوان براي يك لحظه
تصور كرد كه به جاي حضرت امام ،آقاي شريعتمداري رهبري
انق�لاب را بر عهده داش��ت ،البته ما به مراجع بس��يار احترام
ميگذاريم اما ميتوان فرض كرد به جاي حضرت امام يكي از
مراجع اقران ايشان رهبري انقالب را بر عهده داشت ،قطعاً در
اين صورت انقالب مسيري غير از آنچه با رهبري حضرت امام
پيمود را طي ميكرد .يا اگر در دوران فعلي ،به جاي مقام معظم

رهبري ،آقاي هاش��مي يا آقاي موسوي اردبيلي رهبر انقالب
ميشدند باز هم انقالب اسالمي سرنوش��تي متفاوت با آنچه
امروز دارد را تجربه ميكرد ،بنابراين شخصيتها و ويژگيهاي
آنان در اين صحنه بسيار تعيينكننده است .وقتي در سوريه
شخصيتي به نام حافظ اسد در رأس قدرت است كه اعتقادات
محكمي دارد ،به آرمانها پايبند است و براي حفظ كشور خود
برنامه دارد ،طبيعي است كه سوريه تبديل به كانون مقاومت در
برابر اسرائيل و امريكا خواهد شد.
يا در لبنان ،به دليل وجود ش��خصيتهاي محكمي همچون
سيدحسن نصراهلل يا شهيد عباس موسوي ،جريان مقاومت
شكل گرفته و با قدرت به راه خود ادامه ميدهد.
وقتي ش��خصيتهايي كه داراي اس��تحكام و قدرت هستند
رهبري جرياني را ب��ه عهده ميگيرند ،آن جري��ان نيز پايدار
باقي ميماند.
بنابراين در هر نقطهاي از جهان كه نوعي مقاومت جدي در برابر
غرب صورت گرفته ،حتماًدر رأس آن حركت ،يك رهبر با چنين
ويژگيهايي حضور داشته است .يك عامل تعيينكننده ديگر
در شكلگيري مقاومت ،به خصوص براي كشورهاي موجود در
منطقه ما ،نوع روابط تعيينكننده ايران با اين كشورهاست.
هرجا ايران روابط قوي برقرار كرده توانسته آن كشور را از سقوط
حفظ كند و از س��وي ديگر نيز هرجا كه روابط ما به هر دليلي
ضعيف بوده ،ممكن است جريانهاي مقاومت در آن كشورها
حركاتي انجام داده باش��ند ،اما در نهايت نتيجه به كام امريكا
و اسرائيل تمام شده است .گفتني اس��ت ايران در بسياري از
كش��ورهاي خليج فارس نيز تالشهايي صورت داده تا نوعي
هماهنگي و همكاري در آنجا ايجاد شود اما تالشها در اين نقاط
بااستقبالمواجهنشدهوطبيعتاًنتيجهايناستكهاينكشورها
پيشرفتي نكرده و در چنگال امريكا باقي ماندهاند.
براي مثال تا زماني كه روابط سودان با ايران قوي بود ،به رغم
تمام مشكالت ،اين كشور مستقل و منسجم باقي مانده بود و به
اين ترتيب توانست بحرانهايي نظير دارفور و جنوب را پشت سر
بگذارد اما از زماني كه روابط اين كشور با ايران ضعيف شد و به
سمتديگريچرخشكرد،جنوباينكشورجداشد،درگيري
و بحران در منطقه دارفور احيا شد و مشكالت سودانيها افزايش
پيدا كرد .بنابراين ميتوان گفت بذر مقاومت در جايي بيشتر
رشد كرده كه روابط ايران با آن كشور قويتر بوده است.

آيا در تبيين چگونگي شكلگيري مقاومت در
برخيمناطقخاص،ميتوانبهعواملفرهنگي
همچون مذهب نيز اشاره كرد؟

همانطور كه در دو مثال باال ذكر كردم مسئله مقاومت كلي و
جهانشمول اس��ت و نميتوان آن را در مذهب يا حتي جريان
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فكري خاصي خالصه و محدود كرد.
فيدل كاسترو يك انسان كمونيست اس��ت و جنبش وي راه
كمونيسم را پيش رفته اما در عين حال ،وي همواره در اعتقادات
خود نسبت به كوبا و غرب مس��تحكم باقي مانده و مقاومت را
محقق كرده ،درحالي كه اص ً
ال متدين نبوده است.
همچنين در س��وريه ،حافظ اس��د با تكيه بر مذهب ،جريان
مقاومت را رهبري نكرده است.
اين درحالي است كه در برخي از كشورهايي كه داراي اكثريت
شيعه هستند ،مقاومت جدي دربرابر امريكا يا اسرائيل شكل
نگرفته ،براي مثال در آذربايجان  97درصد جمعيت ش��يعه
هستند ،اما مقاومتي در اين كشور ديده نميشود.
از س��وي ديگر گاندي ،رهبر اس��تقالل هند ،اصوالً متدين به
اديان توحيدي نيز نبود اما روي اعتقادات خود ايستادگي كرد
و موفق هم شد.
بنابراين قبول ندارم كه مذهب به عنوان عامل اصلي مقاومت
پررنگ شود ،به طوري كه مقاومت به عنوان يك مسئله قومي
و مذهبي تعريف شود.
در حال حاضر بسياري از كشورهاي امريكاي التين كه مسيحي
هستنديااص ً
المتدينبهاديانالهينيستند،درحوزهمقاومتبه
طور كلي نگاهشان به ايران است كه ببينند كشور ما چه راهي را
انتخاب كرده و چگونه در برابر غرب عمل ميكند.
مثالهاي باال نشان ميدهد مقاومت يك مقوله سياسي است در
برابر غرب ،امريكا ،اسرائيل يا هر جرياني كه در برابر ارزشهاي
انساني حركت ميكند.
بنابراين هويت مقاومت پيش از هر چيز ،يك هويت سياسي
است و كساني ميتوانند در اين محور قرار بگيرند كه به لحاظ
سياسي به نوعي اشتراك در ديدگاه سياسي رسيده باشند.
البته عدهاي به مقاومت رنگ فرهنگي با مذهبي ميدهند كه
قطعاًدرصورتاتخادچنينرويكرديدچارتناقضخواهندشد،
زمانيكهمقاومتبااولويتمذهبتعريفشودبايدبتوانتمامي
پيروان آن مذهب را در چارچوب مقاومت گنجاند ،اين درحالي
است كه ما حتي در كشور خودمان و در سطوح مسئوالن ارشد،
كساني را داريم كه اعتقادي به مقاومت ندارند و كمكي به بارور
شدن بذر مقاومت در كشورهاي منطقه نميكنند.
از سوي ديگر نيز ش��اهد افرادي هس��تيم كه با ما هممذهب
نيستند اما به طور جدي از زاويه سياسي ،مقاومت را به عنوان

تنها راه حل ميپذيرند ،البته معناي اين حرف اين نيست كه
آموزههاي اهل بيت ناديده انگاشته شود.

طي سالهاي اخير و با شدت گرفتن بحرانهاي
نظام�ي و امنيتي در منطقه ،ش�اهد تفاوت در
مواضع برخي از جريانهاي مقاومت ،نسبت به
يكديگردرقبالقضاياييهمچونسوريهبوديم.
از ديد شما آيا ميتوان از مجموعهاي كلي به نام
مقاومتسخنگفتكهدرآنطيفهايمختلف
احيان ًا با مواضع مختلفي حضور دارند يا خير؟

اين سؤال بسيار مهمي اس��ت ،از ديد من مقاومت داراي يك
هويت كلي است كه در ذيل آن هويتهاي جزئي وجود دارند،
مجموعه اين هويتهاي جزئي پازل مقاومت را شكل ميدهند.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا تمام قطعات اين پازل به
لحاظ بزرگي و كوچكي ،ش��كل ،تأثير و اهميت در يك سطح
هستند يا اينكه هركدام خصوصيات مرتبط با خود را دارند؟

 قبولندارمكهمذهببهعنوان
عاملاصليمقاومتپررنگشود
بهطوريكهمقاومتبهعنوان
يكمسئلهقوميومذهبي
تعريفشود.
درحالحاضربسياريازكشورهاي
امريكايالتينكه مسيحي
هستنديا ً
اصالمتدينبهاديان
الهينيستند،درحوزهمقاومت
بهطوركلينگاهشانبهايران
استكهببينندكشورماچه
راهيراانتخابكردهوچگونهدر
برابرغربعملميكن د

اگر يك��ي از قطعات پازل به لحاظ ش��كل و موقعي��ت داراي
تفاوتهايي با ساير قطعات پازل بود به اين معناست كه جايي
در پازل ندارد؟ يا اينكه اتفاقاً اين قطعه در جاي خاص خود در
پازل قرار گرفته و اگر بخواهد مشابه ساير قطعات باشد ديگر
جوابگوي نيازي كه براي آن تعبيه ش��ده نيست و در صورت
فقدان اين قطعه ،كليت پازل دچار نقص ميش��ود ولو اينكه
قطعهاي بسيار كوچك باشد.
در مواجهه با اين مسئله ابتدا بايد از خودمان بپرسيم كه ما براي
مثال مقاومت فلسطين را براي چه منظوري ميخواهيم؟ براي
دفاع از بوسني و هرزگوين؟ براي دفاع از مرزهاي ايران؟ براي
دفاع از دولت بغداد يا براي دفاع از آرمان فلسطين؟
اين مس��ئله در مورد حزباهلل لبنان نيز صادق اس��ت ،آيا ما
حزباهلل لبنان را براي دفاع از مردم يمن و مصر ميخواهيم،
يا براي دفاع از تمامي��ت ارضي لبنان و مح��دود كردن رژيم
صهيونيستي براي فعاليت در فضاي لبنان يا فضاي مجاور؟
فكر ميكنم گاهي در ايران ،آنچنان تمامي موضوعات را در كنار
همديگروكلينگاهميكنندكهازاينموضوعغفلتميشودكه
فلسفه وجودي هر قطعه از اين پازل چيست .اتفاقا در جلسهاي
كه اخيرا ً با چند تن از ش��خصيتهاي فلسطيني داشتم ،اين
موضوع را مطرح ك��ردم كه تا زماني كه ب��راي حماس ،جهاد
اسالمي يا هر گروه ديگر فلسطيني ،آرمان فلسطين و آزادسازي
اراضي اشغالي مطرح باشد ،ما آنها را از خودمان ميدانيم و هر
حمايتي كه از دستمان بربيايد نيز انجام ميدهيم و كاري هم به
اين نداريم كه موضع اين گروه در فالن مسئله بينالمللي ،الزاماً
با موضع ايران هماهنگ و منطبق است يا خير؟
اما اگر زماني ،كار به مرحلهاي برسد كه يك دست اين گروهها
قرآن و دست ديگر آنها شاخه زيتون در برابر رژيم صهيونيستي
باشد ،ما آنها را از خودمان نميدانيم ،چراكه از ديد ما ،مقاومت
عليه اسرائيل يك ارزش غير قابل اغماض است.
البته ميان حماس و ح��زباهلل ،حماس و اي��ران يا حماس با
انصاراهلل در يمن ،اختالفاتي هس��ت ،موضع اين گروه در باب
تحوالت مصر با موضع ايران متفاوت است ،ارتباط اين گروه با
تركيه و دولت اردوغان با ارتباط ما با اين كشور اساساً متفاوت
است ،مناس��بات حماس با دولت عربس��تان هيچ شباهتي با
مناسبات ما و عربستان ندارد.
اما در نهايت ما حماس را در اين ترازوها وزن نميكنيم ،توزين
w w w.javanonline.com
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حقيقي حماس در ترازوي فلسطين صورت ميگيرد و حماس
در آنجا خوب عمل كرده است.
از ديد ما حماس در خط مقاومت اس��ت ،از آن منحرف نشده،
و آرماني كه به دليل آن اين گروه ش��كل گرفته هنوز در صدر
برنامهها و اقدامات حماس قرار دارد.

مشابه چنين اختالفاتي ميان جريانهاي فعال
در مقاومت ،گاهي در داخل گروههاي ش�يعي
نيز ديده ميشود ،براي مثال ميتوان به قضاياي
اخير عراق و اقدامات جريان صدر اشاره كرد .به
طور كلي ديدگاه ش�ما درباره جريان صدريها
چيس�ت و تا چه حد ميتوان براي اين گروه در
صحنه سياسي عراق اعتبار و نفوذ قائل شد؟

جريان صدر يك جري��ان داخلي عراق اس��ت و بنابراين براي
شناخت آن ابتدا بايد ديد در عراق چه ميگذرد.
خاندان صدر از گذش��ته در اين كشور داراي نفوذ چشمگيري
بوده و امروزه نيز مقتدي صدر به عنوان بارزترين شخصيت اين
خاندان مطرح است ،كما اينكه در صحنه سياسي عراق ،ديگر
ي و خاندان
خانوادهها همچون خاندان حكيم ،خاندان شاهرود 

ي جايگاه خود را دارند .بايد دقت كنيم ،برخالف آنچه در
شيراز 
كشور ما ديده ميشود ،اين آلها و خاندانها در عراق موضوعيت
دارند ،و همواره در حال رقابت جدي با يكديگر بودهاند و موارد
متعددي از جنگهاي خونين ميان اين خانوادهها در عراق وجود
داشته است .براي مثال ميتوان به قتل عبدالمجيد خويي در
سال  2003اشاره كرد ،كشته شدن وي حادثهاي نبود كه خارج
از جريانات شيعي رخ بدهد و به اين ترتيب پسر يك مرجع تقليد
عراقي طي درگيريهاي داخلي شيعيان كشته شد ،همچنين
ميتوان به درگيريهايي كه چند س��ال پيش در بصره ميان
صدريها و حزب الدعوه رخ داد اش��اره كرد .اين جريانات كه
تمامي آنها شيعي هستند ،قدرت سياسي را در خاندان مد نظر
قرار ميدهند ،در اينكه اين مسئله مطلوب نيست شكي نداريم
اما نميتوان آن را به عنوان يك واقعيت موجود در صحنه سياسي
عراق ناديده گرفت .بنابراين تنها راه حل ما تعامل با اين وضعيت
است و بايد تالش كنيم اين اختالفات ميان خاندانهاي بزرگ
شيعه را به نوعي مديريت كنيم .صدريها در صحنه سياسي
عراق و به خصوص در بعضي از شهرها نفوذ بسيار چشمگيري
دارند به طوري كه در برخي از شهرها رقيبي براي آنها متصور
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نيست.
تعداد كرس��يهايي كه در پارلمان عراق در اختيار اين جريان
هست 34 ،كرس��ي از مجموع  275كرسي پارلمان اين كشور
است و همچنين پنج وزارتخانه در اختيار آنهاست و به طور كلي
وزن اجتماعي و سياسي صدريها در همين حد است.
با توجه به مطالبي كه بيان شد ميتوان فهميد جريان صدر در
جايگاه اكثريت قرار ندارد و نه تنها معرف اكثريت جامعه عراق
نبوده ،بلكه معرف اكثريت جامعه شيعي اين كشور نيز نيست.
رفتار صدريها در جامعه عراق عمدتاً نوعي رفتار واگرايانه بوده
است ،اين جريان با حزب الدعوه ،مجلس اعلي ،دولتهاي شيعه
عراق پس از رهايي از اشغال ،تنش داش��ته و بنابراين همواره
روابطي تنشآلود ميان صدريها و ساير جريانات شيعي برقرار
بوده است و دقيقاً به همين دليل صدريها روند رو به نزولي را
طي كردهاند ،اگر شما نگاهي به قدرت اين جريان طي سالهاي
 2003تا به امروز داشته باشيد خواهيد ديد ،در ابتداي اين مسير
خيلي قويتر از امروز بودهاند.
امروزههم تعدادكرسيهايصدريهادرمجلسكمترشدهوهم
وزارتخانههايي كه در اختيار اين جريان است كاهش پيدا كرده،

به همين نسبت طيفهاي اجتماعي اين جريان نيز تاحدودي
دچار ضعف شده است.
بنابراين صدريها به تنهايي نميتوانند در عراق منش��أ تحول
باشند ،بلكه صرفاً توانايي آن را دارند كه بر قدرت تأثير بگذارند
و اگر بخواهند نقشي در جريانات داش��ته باشند بايد حتماً به
جريانات ديگري ضميمه شوند .از سوي ديگر ،ضميمه شدن
وضعيت چندان خوشايندي نيست ،چراكه در چنين شرايطي،
جرياني كه ناچار به ضميمه شدن است بايد همواره خواستهها و
مطالباتخودراتنزلدهدتابتواندداخلائتالفهايموجودشود
و اين واقعيتي است كه تا به امروز اص ً
ال براي صدريها خوشايند
نبوده و به همين دليل نيز به سمت ائتالف پايدار با هيچ جرياني
نرفتهاند .در قضاياي اخير ،به دليل مشكالت زيرساختي و شديد
مردم عراق در زمينه خدمات اوليه ،از جمله برق ،بهداشت و. . .
فضاي اجتماعي عراق به شدت دچار تنش شد.
بايد توجه كرد كه اين تنشها عمدتا در طيف ش��يعه شكل
گرفت چراكه در حال حاضر ،اهل سنت درگير داعش بوده و
در حال تجربه وضعيت به غايت مغشوش و مخدوشي هستند،
بنابراين جغرافيايي در اختيارش��ان نيست تا اعتراضات آنان

موضوعيت پيدا كند .در كردستان نيز به دليل اقدامات كردها
در گذش��ته ،مش��كل عمدهاي در حوزه خدمات اوليه وجود
ندارد ،بنابراين عمده مشكالت در بخشهاي جنوبي و مركزي
(مناطق اصلي شيعهنشين) به چش��م ميآيد .از سوي ديگر
اخبار منتشر شده مبني بر فساد اقتصادي گسترده مسئوالن
دولتي عراق نيز موجب ش��د زمينه اجتماعي فعال شده و به
اين ترتيب يك سلس��له تظاهرات و تجمعات ضد فس��اد در
اين كشور ايجاد ش��ود .به نظر من ،صدريها به اين قضايا به
چش��م يك فرصت طاليي نگاه كردند كه آنها را بدون نياز به
ائتالف و هماهنگي با ديگران در رأس جريانات سياسي قرار
ميدهد و به اين ترتيب در اين اعتراضات تالش كردند تا نقش
اساسي داشته باشند ،البته اين رويكرد از سوي برخي ديگر
از طيفهاي ش��يعه ،بنابر داليلي مورد حمايت قرار گرفت.
ايران نيز به اين تح��ركات و اعتراضات ضدفس��اد به عنوان
اقدامات مشكوك نگاه نكرد و درواقع به مردمي كه از مشكالت
زيرساختي شديد به س��توه آمده بودند ،حق داد كه اعتراض
كنند .بايد گفت صدريها در اين جري��ان تاحدودي موفق
شدند ،به هرحال آنها توانستند عنوان رهبري مبارزه با فساد
در عراق را براي خود كسب كنند اما اين جريان به مرور وجهه
خشونتباري پيدا كرد چراكه در ابتدا تظاهرات ضدفساد در
برخي اماكن برگزار ميشد و پس از اندكي ،تظاهركنندگان
پراكنده ش��ده و ماجرا خاتمه پيدا ميك��رد .اما صدريها با
در دس��ت گرفتن مديريت اين موج ،ش��كلي هجومي به آن
بخشيدند ،منطقه سبز را گرفتند ،پارلمان و دولت را تصرف
كردند و رئيس پارلم��ان را عزل كردند به ط��وري كه حتي
حيدرالعبادي با وضعيت بسيار نامناسبي ناچار به ترك پارلمان
شد .پس از آن نيز صدريها با صدور بيانيه خواستار بركناري
تمام رؤساي قوا شدند ،ديگر مش��خص بود كه با يك جريان
مبارزه با فساد روبهرو نيس��تيم بلكه اين جريان وارد مرحله
ساختاربرانداز شده است ،بنابراين از سوي ايران و برخي ديگر
از خيرخواهان تالشهايي صورت گرفت تا اين وضعيت مهار
شود كه تا حد زيادي نيز مهار شد ،البته اين بحران هنوز حل
نشده اما از آن شرايطي كه طي چند هفته گذشته در بغداد
ايجاد شده بود ،عبور كرده است.
بايد توجه داشته باشيم كه عراق نسبتاً جامعهاي از هم گسيخته
به شمار ميرود.
بخش ش��يعي اين جامعه نيز بهرغم حض��ور حضرت آيتاهلل
سيس��تاني در واقع و بر اس��اس آنچه در صحنه ميداني عراق
مخصوصاً از سال  2003تا به امروز ديده شده فاقد يك رهبري
مشخص است .اين مسئله به طور طبيعي هم تنشهايي را در
داخل شيعيان ايجاد كرده و همچنين شيعيان را در معرض نفوذ
ديگران قرار داده است به طوري كه سعوديها ،اردنيها و تركها
در پروندههايي ورود كرده و اقداماتي را انجام دادهاند ،البته يك
وجه مشترك در جامعه شيعيان ديده ميشود (به طور ويژه در
ميان نخبگان سياسي اين جامعه) مبني بر اينكه عظمت و آينده
شيعه به موجوديت جمهوري اسالمي ايران ارتباط دارد ،يعني تا
زماني كه جمهوري اسالمي هست ،شيعه داراي عزت است و اگر
اين نظام نباشد تمامي شيعيان در سرتاسر دنيا دچار بحرانهاي
شديد امنيتي خواهند شد .از سوي ديگر تمام طيفهاي شيعه،
ايران را در مواجهه با رقابتهاي درونشيعي ،بيطرف و منصف
قلمداد ميكنند و براين باورند ايران جانب هيچ گروهي را به طور
انحصارينگرفتهبلكهتماميگروههايشيعهراموردحمايتقرار
داده است .همچنين نخبگان عراق به اين باور رسيدهاند كه تنها
ايران ،براي كمك به شيعيان عراقي «توانايي» و «طرح» دارد،
اين در حالي است كه ديگران دستكم يكي از اين دو خصوصيت

را ندارند .به اين ترتيب جامعه شيعيان عراق ،ايران را به عنوان
مرجع نهايي حل بحرانها و درگيريهاي داخلي اين كشور به
رسميت شناخته و اين موقعيت در داخل عراق منحصر به ايران
است و هيچ كشور ديگري نزد مردم و نخبگان عراقي از چنين
موقعيتي برخوردار نيست ،به همين دليل است كه تا مشكلي
در عراق به وجود ميآيد همه نگاهها به سوي ايران ميچرخد
و ايران ني��ز وارد صحنه ش��ده و معضل را ح��ل ميكند .براي
مثال در همين بحران اخير عراق 148 ،كرسي در پارلمان اين
كشور با محوريت صدريها خواستار تغيير سران قوا بودند ،اما
با تالشها و پيگيريهايي كه صورت گرفت ،اين رقم در ابتدا به
 107كرسي و در نهايت به همان 34كرسي اوليه جريان صدري
كاهش پيدا كرد.
اين نمونه موفقي از مديريت حل اختالف توس��ط ايران بود
كه صورت گرفت ،در حالي كه حرمت و احترام صدريها نيز
محفوظ ماند ،در اين مسئله رسانههاي شيعه كنترل شدند و
هيچ يك از آنها به خود اجازه نداد ك��ه صدريها را به چيزي
متهم كند.

اتباع و جريانات كدام كشور برجهاي دوقلو را منفجر كردند و
اينها مباحثي است كه در داخل امريكا نيز مطرح شده است،
به همين دليل بود كه عادل الجبير امري��كا را تهديد به خارج
كردن دالرهاي عربستان از بانكهاي امريكايي كرد كه البته
حتي قادر به اين كار نيز نيستند و اين تهديد صرفاً يك بلوف
بوده است .به همين نسبت ميتوان در مورد نزديكي اسرائيل و
عربستان سعودي نيز نگاه كرد و در حقيت با نگاهي به عملكرد
گذشته اين رژيم طي سالهاي گذشته به اين نتيجه ميرسيم
كهدرهمتنيدگيسياستهايعربستانواسرائيلبسياربيشاز
آن چيزي است كه رسانهها امروزه تصورش را ميكنند .مسئله
منحصربهديداروهمنشينيدومقامامنيتيعربستانواسرائيل
نيست بلكه اين دو رژيم اساس��اً يك جريان مشترك به شمار
ميروند ،البته من در حال حاضر نميدانم كه در اين جريان،
محوريت با وهابيت است يا صهيونيسم و اين از آن رو است كه
ميزان همسويي و درهمتنيدگي اين دو جريان بسيار زياد است.
چشم انداز در اين زمينه به تعبير مذهبي ،آن است كه آنچه به
نفع مردم است باقي خواهد ماند (ما ينفع الناس) و آنچه در مسير

گفتوگو ميكنيم .ما عالقه داريم ك��ه به خاطر مردم يمن با
سعوديهانيزوارديكرشتهازگفتوگوهابشويم،اماسعوديها
به رغم آنكه به شكست رس��يدهاند اما هنوز در موقعيتي قرار
نگرفتهاند كه از گفتوگو با ايران استقبال كنند ،بنابراين فع ً
ال
سعوديها موضع صلبي در برابر گفتوگو با ايران دارند.

روندگفتوگوهايميانايرانوامريكا،طيچند
سال اخير به نوعي احيا و تقويت شده است ،از
ديد شما آيا اين مسئله بر نقش ايران در محور
مقاومت تأثيري خواهد داشت؟

اساس��اً گفتوگو و مذاكرهاي كه از س��وي امريكاييها دنبال
ميشود براي آن است كه مذاكره در ايران جاي مقاومت را بگيرد،
امريكاييها براي مقاومت راه حلي ندارند چراكه طرف مقابل آنها
با حداقل امكانات ايستاده و به نتيجه نيز رسيده است.
اما آنها در مذاكره راه حل دارند ،چراكه استادي و تجربه دارند،
ميدانند چگونه از لحاظ سياس��ي در يك پرونده جزر و مد و
خسوف و كسوف ايجاد كرده و در نهايت به نتيجه مطلوب خود
برسند .براي مثال در مس��ئله برجام ،در حقيقت امريكاييها

از ديد من مقاومت داراي يك
هويتكلياستكهدرذيلآن
هويتهايجزئيوجوددارند،
مجموعهاينهويتهايجزئي
پازلمقاومتراشكلميدهند.
حالاينسؤالمطرحميشود
كهآياتمامقطعاتاينپازل
بهلحاظبزرگيوكوچكي،
شكل،تأثيرواهميتدريك
سطحهستنديااينكههركدام
خصوصياتمرتبطباخودرادارن د
مسئله همس�ويي مواضع عربستان سعودي
با رژيم صهيونيستي مسئله جديدي نيست،
اما طي سالهاي گذشته اين همسويي به طور
بيسابقهاي آش�كار شده اس�ت .از ديد شما
وضعيت فعلي روابط آلسعود و اسرائيل چگونه
است و چش�مانداز آينده منطقه را با توجه به
اين موضوع چگونه ارزيابي ميكنيد؟

اگر ما به روند شكلگيري آلسعود نگاهي بيندازيم ،ميبينيم
پيدايش اين رژيم در جهان اس�لام يك پروژه بود كه توس��ط
انگليسيها كليد خورد و پس از آن تقويت شد تا مانند خنجري
در قلب جهان اسالم فرو برود.
اگر از من پرسيده شود چرا فلسطين تا به امروز آزاد نشده خواهم
گفتبهخاطرعربستان،همچنينعربستانسعوديعاملاصلي
تمامي جنگها و تعديهايي است كه طي دهههاي گذشته به
كشورهاي اسالمي رخ داده است .فرقي نميكند كه نگاه ما به
مسئله برجهاي دوقلو مبتني بر يك حادثه واقعي باشد يا آن را
افسانهاي ساخته و پرداخته امريكاييها به شمار بياوريم ،در هر
دوصورت پاي عربستان در ميان است ،امروز مشخص است كه

خالف منافع مردم حركت ميكند در نهايت ضايع خواهد شد،
در صحنه ميداني نيز ما شاهد همين حقيقت هستيم.

آيادرحالحاضر،سطحيازگفتوگوومذاكرات
ميان مقامات ايران و عربس�تان بر سر مسائل
منطقه در جريان است؟

در ش��كل رس��مي خير ،ما در حال حاضر به لحاظ رسمي در
بدترين وضعيت ارتباطي هستيم و رابطه رسمي ميان اين دو
كشور وجود ندارد ،اما در شكل غيررسمي و آنچه به سرويسهاي
اطالعاتي دو كشور بر ميگردد ،من اطالعي ندارم كه آيا ميان
ايران و عربستان گفتوگوي محرمانهاي در جريان است يا نه.
البته ما معتقديم براي دفاع از مردم يمن ،غير از اقدامات ميداني،
نياز به اقدامات سياسي هم داريم ،براي مثال ايجاد وحدت ميان
طيفهاي مختلف مردم يمن و ما بايد كاري كنيم كه انصار در
اين صحنه تنها نباش��د ،بنابراين گفتوگوهايي ميان ايران و
شخصيتهاي مؤتمر يمن بر همين اساس صورت گرفته است.
از سوي ديگر ،در سطح بينالمللي نيز ايران براي حمايت از مردم
يمن فعال است ،مخصوصاً با روسها و تركها گفتوگوهايي را
داريم و در سطح منطقهاي نيز با عمانيها ،كويتيها و قطريها

هيچ چيز نداده و همه چي��ز گرفتند ،اي��ن باالترين ثمرهاي
است كه ديپلماسي ميتواند براي يك كشور به ارمغان بياورد.
بنابراين هدف امريكاييها آن است كه در داخل ايران ،ما به اين
باور برسيم كه از طريق گفتوگو ميتوانيم مسائل خود را حل
و هزينههاي خود را كم كني��م .در حال حاضر در مورد برخي
س��طوح در داخل ايران ،نگرانيهايي به لحاظ فكري نس��بت
به مقاومت وجود دارد ،اما در عين حال اين مس��ئله به حدي
گسترده نيست كه فعليت داشته باشد بلكه يك تهديد بالقوه
است .كساني كه مذاكره را باور كردهاند ،مقاومت را برنميتابند،
كساني كه مذاكره را پذيرفتند نميتوانند همزمان در دو ميدان
مذاكرهومقاومتبازيكنند .البتهنميگوييممقاومتبهصورت
كلي اهل مذاكره نيست ،كما اينكه ما در عراق يا سوريه مذاكراتي
داشتهايم ،براي مثال در سوريه برخي از مناطق از جمله حمص
يا غوطه شرقي دمشق با مذاكره يا تبادل آزاد شدهاند .بنابراين
مقاومت اهل مذاكره اس��ت ،اما مذاك��ره در چارچوب اصول،
ارزشها و آرمانها ،چراكه در اين صورت مذاكرات مديريت شده
و ديگر تبديل به اصل نميشود كه نيازي به نگراني از آن باشد.
مذاكره اصل نيست بلكه يك ابزار است.
w w w.javanonline.com
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گزينهمقاومت

شارمین نروانی

شارمين نرواني ،تحليلگر و نويس�نده  محقق ارشد سابق
در كالج س�نت انتوني دانشگاه اكسفورد اس�ت .او مدرك 
كارشناسي ارشد خود را هم در رشتههاي روزنامه نگاري و
هم در رشته مطالعات خاورميانه از «مدرسه روابط بينالملل
و و امور عمومي دانشگاه كلمبيا»  در نیویورک دريافت كرده
است .نرواني هم اكنون در لندن و بيروت اقامت دارد .مقاله
او با عنوان «چگونه روايتها مردم سوريه را ميكشند»  كه
براي اولين بار در «راشا تودي» انتشار يافت به هفت زبان دنيا
ترجمه شدهاس�ت .جوان گفتوگویي با نويسنده از طريق
ایميل به زبان انگليس�ي انجام داده  که ترجمه آن را تقدیم
میکند  ،ترجمه مقاله نیز  در ادامه ارائه خواهد شد.

ش�ما در مقالهتان به محور مقاومت اشاره كردهايد.
شماچگونهاينمحورراميشناسيد،بهعبارتديگر
تعريف شما از هويت محور مقاومت چيست؟

از ديد من ،اعضاي اساس��ي محور مقاومت ش��امل ايران ،سوريه و
حزباهلل ميشود ،اما به صورت مشخص در چند سال اخير جذابيت
اين محور گسترش يافته و كشورهاي ديگري به درجات مختلف در
آن مشاركت كردهاند.
براي مثال عراق از لحاظ مبارزه با يك دشمن مشترك  -تكفيريها-
اهداف امنيتي مشتركي با اين محور دارد و همچنين روسيه .همه اين
پنج عضو در سال گذشته به طرق مختلف در جبهههاي سوريه و عراق
در مبارزه با جريان تكفيري با هم همكاري داشتند .اعضاي اين محور
در يك جهانبيني مشترك هستند كه مبتني است بر استقالل ،حق
تعيين سرنوشت خود ،ضديت با امپرياليسم و پايبندي به حاكميت
قانوني كه در روابط بينالملل اعمال ميشود .بدين ترتيب جذابيت
اين محور حتي گستردهتر ميشود و ش��ما چين ،ونزوئال ،بوليوي،
آفريقاي جنوبي و بسياري از كشورهاي ديگر را داريد كه در اين جهان
بيني و چشمانداز سياسي با محور مقاومت اشتراك دارند.

خانم نرواني در بخش�ي از مقاله خ�ود به يك قوس
امنيتي اش�اره كردهايد كه از ش�ام تا خليج فارس
امتداد مييابد ،ممكن است در اين مورد كمي بيشتر
توضيحدهيد.

زمان اعتراف به شکست
در جنگ روایتها
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در سال  2013من يك مقاله نوشتم كه در آن همكاري امنيتي ميان
لبنان ،سوريه ،عراق و ايران را پيش بيني كردم كه البته تا حد زيادي
به وقوع پيوست .اين دولتها مجبور شدند كه به يكديگر بپيوندند،
زيرا آنها با عوامل بيثباتكننده و تروريسم روبهرو شدند كه در درجه
اول توسط امريكا ،انگلستان ،فرانسه ،عربستانسعودي ،تركيه و قطر
حمايت ،سازماندهي و تغذيه ميشدند .اين قوس امنيتي كه زماني
توسط ملك عبداهلل پادش��اه اردن با اتهام فرقهگرايي تحت عنوان
«هالل شيعي» مطرح شد و س��ر و صداي زيادي به پا كرد ،امروز به
يك واقعيت تبديل شده است ،اما نه به خاطر مسائل فرقهاي ،بلكه به
دليل اقدامات همسايگان و قدرتهاي جهاني كه به دنبال تضعيف
ايران از طريق نابودي سوريه بودند .تئوري من اين بود كه اين چهار

كشور مجبور به همكاري نظامي براي از بين بردن تهديد امنيتي
مشترك خواهند شد و با اين همكاري ،روابط اقتصادي و سياسي
عميقتر شروع ميشود و اين مسئله به نوبه خود باعث تقويت
و گسترش اين گروهبندي به عنوان يك بلوك سياسي در اين
منطقه خواهد شد .من معتقدم كه تروريسم گسترش يافته از
شام تا خليج فارس ميتواند توسط اين چهار بازيگر شكست
بخورد و اينكه نيروهاي نظامي خارجي غيرضروري و غيرسازنده
هستند مگر اينكه صريحاًتوسط اين قوس امنيتي براي مبارزه با
تروريسم تحت فرمان خود دعوت شوند.
هنگامي که اين قوس امنيتي ثبات پي��دا كند ،نمونهاي براي
ساير كشورهاي اين منطقه به ويژه براي كشورهاي همسايه كه
با بيثباتي روبهرو هستند ،خواهد شد .من انتظار دارم تركيه،
اردن و مصر ( و به احتمال زياد كويت ،عمان ،الجزاير) به سمت
ايجاد روابط قويتري با اين قوس امنيتي متمايل خواهند شد تا
به صورت گستردهاي در بحرانهاي سياسي ،اقتصادي و امنيتي
منطقهاي همكاري كنند.

شما گفتهايد «ما هم اكنون فرصتهاي زيادي
براي ساختن دنيا و خاورميانه بر طبق ديدگاه
و منظر خودمان داريم» ميتوانيد در مورد اين
فرصتها توضيح دهيد؟

با كمال ميل .غرب و نايبانش در خاورميانه نميتوانند در اين
جنگعليهمحورمقاومتپيروزشوند.دراصل،جنگهايفعلي
تالش نهايي خصمانه آنها براي ايجاد هژموني شان است و آنها
شكست خواهند خورد.
آنها در اين راه از پول ،تسليحات و قدرت سياسي استفاده كردند
اما امروز چه چيزي عايدشان شده است؟ تركيه به عنوان يك
عضو ناتو به دليل مداخله در سوريه با وضعيت وخيم داخلي از
جمله مسئله كردها ،دعواهاي سياسي و جهادييستها روبهرو
است .سعوديها به دليل ماجراجوييهاي نظامي در سوريه،
عراق و يمن ورشكسته ش��دهاند .قطريها در دولت  200متر
مربعيشان محدود شدهاند .اياالت متحده ،انگلستان و فرانسه
منابع و ثروت شان را هدر ميدهند در حالي كه تالش ميكنند با
مداخالتي تحت عنوان «دموكراسي» در عراق ،افغانستان ،ليبي،
سوريه و جاهاي ديگر خاورميانه را كنترل كنند .همه آنها هم
اكنون با بازگشت تروريسم ،جنگهاي سياسي داخلی و مردمي
كه خواهان حقوقشان هستند ،روبهرو هستند .اتحاديه اروپا در
حال فروپاشي است ،ناتوهمه موضوعيت خود را از دست داده
است و فاشيسم در هر گوشه در حال ظهور است.
سوريه نقطه عطفي براي همه اين مسائل بود .مسئله سوريه،
چين و روسيه را به تئاتر خاورميانه كش��يد و يك بن بست
جهاني شكل گرفت .امروز ما در آستانه يك تغيير اساسي در
نظم سياسي ،اقتصادي و مالي جهان هستيم .مراكز قدرت
جديد در حال ظهور هس��تند و قدرتهاي قديمي آخرين
نفسهاي خود را ميكشند .هيچ زمان بهتري از اين وجود
ندارد تا از اين فرصت براي تنظيم ي��ك نظم جديد جهاني
كه در آن آرمانهايمان محقق شود ،استفاده كنيم .چه نوع
خاورميانهاي ما ميخواهيم؟ راه حل فلس��طين چيس��ت؟
چگونه مشكالت اقتصادي خود را حل كنيم؟ ما ديگر نيازي
به صندوق بينالمللي پول ،واشنگتن يا ناتو نداريم كه به ما اين
چيزها را بگويد.
ما نيازي ب��ه خريد هواپيم��اي بوئينگ ب��راي جلب رضايت
امريكاييها نداريم .ما نياز نداريم به مركزي براي خريد توليدات
غربي بش��ويم تا از طرف آنها مورد پذيرش قرار بگيريم .اجازه
بدهيد يك نقش رهبري در شكل دادن به اين داستان داشته
باشيم .آسيا مركز رشد بزرگ بعدي اس��ت .اگر امروز من در

جايگاه تصميم گيرندگان ايران بودم ،برنامهريزي ميكردم كه
ايران بال شرقي قرن آسيايي شود .يك صادر كننده اصلي و يك
دوس��ت قابل اعتماد براي همه كساني كه ميخواهند از مدل
«اقتصاد مقاومتي» قابل توجه در اين كشور ياد بگيرند .من در
مصر ،اردن و الجزاير تدريس خواهم كرد كه چطور ما يك كشور
را پس از هشت سال جنگ ويرانگر و زماني كه هر بشكه نفت
هشت دالر بود مديريت كرديم ،من شيوه گسترش مراقبتهاي
بهداشتي كارآمد در استانهايشان را آموزش خواهم داد و براي
ايجاد اقتصاد دانش بنيان راهنماييشان خواهم كرد.
خاورميانه نياز دارد روي پاهاي خود بايستد حتي باوجود اينكه
آنها منتظرند ما دست برداريم .در اين آشوب و ويراني خاورميانه،
هنوز فرصتهاي متعددي وجود دارد به ش��رط اينكه فعال و
زيرك باشيم .ما ميتوانيم قويتر و رقابتيتر از هميشه ظاهر
شويم .آينده االن است؛ اجازه دهيد آن را خودمان بنويسم.

ش�ما گفتهايد ك�ه مح�ور مقاوم�ت در تبليغ
روايتهاي خ�ود و مقابله ب�ا روايتهاي دروغ
رسانههاي غربي ضعيف است .براي تغيير اين
وضعيت چه بايد كرد؟

محور مقاومت نمونه قابل توجه از كارايي در منطقه است و در
برابر همه نابرابريها گامهاي بلند نظامي ،اقتصادي و سياسي
برداشته است .اما اين محور ارزش تبليغات ()propaganda
را درك نميكند .منظور من از تبليغات «دروغ» نيست .منظورم
اين است كه حكومتها نياز دارند گزارههاي ارزشمندشان را به
صورتي ماهرانه بيان كنند .محور مقاومت در بيان آرمانهايش
به مخاطبان جهاني چه اقدامي انجام داده است؟ تعداد انگشت
شماري رسانه به درد نخور كه توس��ط افراد غيرحرفهاي اداره
ميشوند .من زماني كه جانبداري را در گزارشهاي خبري و
سرمقالههاي ميبينم ،عذاب ميكشم.

جهان بين�ي مقاومت ب�راي اكثريت جمعيت
منطقه و حتي جهان جذابيت دارد .وقتي شما
دربارهفلسطينواستقاللحرفميزنيدووقتي
شماازاقتصاددانشبنيان،مبارزهباامپرياليسم،
حق تعيين سرنوش�ت خود و عدال�ت ...حرف
ميزنيد،چهكسيباآنهاموافقنيست؟پسچرا
مردم فرقهگرايي ،جنگ و تروريسم را با محور
مقاومت همسان در نظر ميگيرند؟

اشخاصي در اين ميان كار خود را درست انجام نميدهند .آنها
فكرميكنندميتواننديكجنگدفاعيراهبيندازندبدوناينكه
جزئيات چرايي حق بودن و حياتي و عادالنه بودن اين جنگ
را توضيح بدهند .ش��ما نميتوانيد به سخنرانيهاي هفتگي
علي خامنهاي و حسن نصراهلل براي مقابله با رسانههاي غربي
و نايبانشان متكي باشيد .آنها  10هزار روزنامه نگار ،روزنامه و
ايستگاههاي تلويزيوني خود را دارند.
وقت آن رسيده اس��ت كه محور مقاومت به شكست خود در
جنگ روايتها اعتراف كند .پيشرفت به معني قبول اشتباهات
و اصالح آنها است.
محور مقاومت اين مفه��وم را هر روز در مي��دان جنگ درك
ميكند و تاكتيكهاي خود را مطابق ب��ا آن وفق ميدهد .اما
اين محور درك نميكند اگر در روايتها شكست بخورد ،هرگز
برنده واقعي نبرد نخواهد شد .امريكاييها در مورد پيروز شدن بر
«قلب و ذهن» صحبت ميكنند .آنها درست ميگويند و سرمايه
گذاريهاي سنگيني در روايتها ميكنند تا اهداف استراتژيكي
شان را حمايت كنند.
ما الزم نيست چرخ را از اول اختراع كنيم ،فقط كافي است يك
چرخ براي خودمان بگيريم.

حزباهلل؛ بسيج و قدرت
كتاب حزباهلل؛ بسيج و قدرت به قلم اورليه ظاهر در 4
شهريور  25( 1395اگوست) به زبان انگليسي منتشر
خواهد شد .نويس��نده در وبسايت خود اين كتاب را
اينگونه توصيف ميكند؛
«پس از گذشت تقريباً  30سال از پايهگذاري حزباهلل
لبنان ،هنوز فهم اين سازمان كار سختي است؛ از بت
ش��دن تا مورد نفرت قرار گرفتن؛ مخاطبان تعاريف
بسيار متفاوتي را براي اين س��ازمان دارند :يك گروه
تروريست اسالمي كه مصمم به نابودي اسرائيل است
يا نخس��تين مقاومت ملي عربي كه تاكنون موفق به
شكست نظاميان تلآويو شده ،يك حزب وطنپرست
و محترم يا يك شبكه فاشيس��تي كه همه اهرمهاي
زندگي سياسي لبنان را كنترل و مديريت كرده است.
حزب اهلل دقيقاً چيس��ت؟ چگونه چنين نقش مهمي
را در بازي خاورميانه به دس��ت آورده؟ چگونه به آلفا
و امگاي سياست لبنان تبديل ش��ده؟ نحوه عملكرد
حزباهلل به گونهاي است كه به ناظران اجازه نميدهد
تا رويكرد آن را به س��ادگي مطالع��ه كنند .تضعيف
آن؛ و نه مرگ كام��ل آن ،بارها از اواي��ل دهه 1980
اعالم شده است ولي واقعيت اين است كه پس از 30
س��ال موجوديت ،حزباهلل هرگز افزايش قدرت را در
عرصه ملي و همين طور در عرصه منطقهاي متوقف
نكرده اس��ت .درس��ت مثل محبوبيت آن كه امروزها
مثل هميش��ه حمايت ميش��ود و مورد وفاداري قرار
ميگيرد.
اين كتاب س��ه هدف دارد .براي اولين بار يك تعريف
جديد از ح��زب اهلل ارائ��ه ميكند ،نگاهي ب��ه تاريخ
ح��زباهلل مياندازد ،س��اختار داخل��ي خيلي خوب
ساخته و دامنه وسيعي از اقدامات سياسي و اجتماعي
آن را بيان ميكند .اين كتاب سپس روند تكامل بسيج
حزباهلل را تش��ريح ميكند .در نهاي��ت ،بعدي ديگ ر
نشان داده ميشود كه سياسي است اما عمدتاً مربوط
به هويت جامعه شيعيان لبنان است .از طريق مطالعه
غني و دقيق عمدت��اً منابع دس��ت اول از جمله هزار
مصاحبه با اعضاي حزباهلل و بررسي تحوالت امنيتي
مهم  15سال اخير در لبنان نويسنده ابعاد جديدي از
اين س��ازمان براي فهم «پديده حزباهلل» و سياست
داخلي لبنان فراهم ميآورد»
w w w.javanonline.com
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گزينهمقاومت
در  23مارس  2011در بحبوحه شروع چيزي كه ما هم اكنون
آن را «جنگ سوريه» ميناميم ،دو مرد جوان به نامهاي يحيي
معرهج و هابيل انيس ديوب در شهر جنوبي درعا كشته شدند.
معرهج و انيس ديوب نه غيرنظامي و نه مخالف بش��ار اس��د،
رئيسجمهور سوريه بودند .آنها صرفاً داش��تند به عنوان يك
سرباز عادي به كشور خود خدمت ميكردند .معرهج و انيس
ديوب كه توسط افراد ناشناس هدف قرار گرفته بودند جزو 88
س��ربازي بودند كه در اولين ماه اين جنگ در سرتاسر سوريه
(درعا ،الذقيه ،دوما ،بانياس ،حمص ،موداميه ،ادلب ،هرس��تا،
سويدا ،تلكالخ و حومه دمشق) كشته شدند .بنابر «كميسيون
مستقل س��ازمان ملل براي تحقيق درباره س��وريه» تا مارس
 ( 2012در اولين سال جنگ) تعداد كشتههاي نيروهاي دولتي
سوريه  2هزار و  569نفر بود .در همين زمان ،سازمان ملل كل
قربانيان ناشي از خشونتهاي سياسي در سوريه را  5هزار نفر
برآورد كرد .اين آمار ،تصوير كام ً
ال متفاوتي از تحوالت سوريه
نشان ميدهد[ .حقيقت] اين جنگ به طور عامدانه چيزي جز
آنچه كه ما آن را از طريق تيتره��ا ميخوانديم بود .برابر بودن
تلفات در هر دو طرف حتي نش��ان دهنده اين مسئله است كه
دولت براي خنثي كردن خش��ونت به صورت متناسبي از نيرو
اس��تفاده كرده اس��ت .اما به مرگ ديوب و معرهج بياعتنايي
شد .حتي يك تيتر رسانههاي غربي داستان آنها و مرگ ساير
سربازان را نقل نكرد .اين مرگها با روايت غربي از خيزشهاي
عربي و همچني��ن با اهداف سياس��تگذاري دولتهاي غربي
همخواني نداشت .براي سياستگذاران امريكايي« ،بهار عربي»
فرصت منحصر به فردي ب��راي بركناري دولتهاي مخالف در
خاورميانه فراهم آورد .س��وريه ،مهمترين عض��و عربي محور
مقاومت به رهبري ايران ،هدف شماره يك قرار گرفت .در اين
راستا از موضوع «بهار عربي» بايد به صورت فرصت طلبانهاي
استفاده ميشد تا در سوريه تغيير نظام ()regime- change
رخ دهد و بنابراين الزم بود مردم س��وريه بميرند« .ديكتاتور»
بايد «مردم خودش را ميكش��ت» تا بقي��ه ماجرا خود به خود
پيش برود.

چگونه روايتها
مردم سوريه را ميكشند؟!
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واژهها چگونه ميكشند
از شروع مارس  2011چهار روايت كليدي در هر رسانه غربي
بارها و بارها مطرح ش��دند كه به مرور زمان مورد پذيرش قرار
گرفتند؛
 ديكتاتور در حال كشتن «مردم خودش» است. تظاهرات «صلحآميز» هستند. مخالفان «غيرمسلح» هستند. اين يك «انقالب مردمي» است.دولتهاي طرفدار غرب در تونس و مصر به سرعت در دو ماه
گذشته بركنار شده بودند و بنابراين در «چارچوب» بهار عربي،
زمينههاي تغيير رژيمها در روان منطقه وجود داشت .اين چهار
واژه به دقت «روايتهايي» شكل دادند كه در تونس و مصر نمود
پيدا كرده بود و هم اكنون مجهز و آماده بودند تا به واسطه آنها
هر دولتي را كه ميخواستند مشروعيتزدايي و تضعيف كنند.
اما براي به كارگيري تمامي پتانس��يلهاي اي��ن روايتها در
س��وريه ،س��وريها بايد به صورت قابل توجهي ب��ه خيابانها
ميآمدند و غيرنظاميان ميبايس��ت توس��ط نيروهاي امنيتي
بيرحم كشته ميش��دند .بقيه ماجرا از طريق صف وسيعي از
رسانههاي خارجي و منطقهاي متعهد به گفتمان «بهار عربي»
به عنوان يك «انقالب» جلوه داده ميش��د .هر چند تظاهرات
در سوريه به صورتي كه در تونس و مصر شكل گرفته بود ،شروع

نشد .در ماههاي اول جمع شدن عمدتاً صدها نفر_ بعضي
ي با درجات متفاوت
وقتها هزاران نفر_ براي ابراز نارضايت 
خودشان ،شاهد بوديم .اغلب اين تجمعات از يك الگوي
تحريكپذيري مساجد تحت نفوذ وهابي در جريان نماز
جمعهها پيروي ميكردند يا پس از كشتارهاي محلي كه
منجر به تجمعات خشمگين عمومي براي تشييع جنازه
ميشد.
يكي از اعضاي يك خانواده سرشناس از شهر درعا به من
گفت كه نوعي سردرگمي درباره اينكه چه كساني مردم
را در اين شهر ميكشند ،وجود داشت؛ دولت يا دستهاي
پنهان .او توضيح داد كه در آن زمان ش��هروندان درعا دو
نظر داشتند « :ديدگاه اول معتقد بودند كه رژيم در حال
تيراندازي به سوي مردم است تا به آنها هشدار بدهد كه به
اعتراضات و تجمعات خود پايان دهند .ديدگاه ديگر اين
بود كه شبه نظاميان پنهان ميخواهند اين وضعيت ادامه
پيدا كند به خاطر اينكه اگر هيچ تش��ييع جنازهاي نبود
دليلي براي تجمع مردم وجود نداشت».
با بهرهمندي از اين واقعيت ،اج��ازه بدهيد نگاهي به اين
روايتهاي پنج سال جنگ سوريه بيندازيم:
ما هم اكنون ميدانيم چندين هزار نفر از نيروهاي امنيتي
در س��ال اول كش��ته ش��دند .ما همچني��ن ميدانيم كه
مخالفان از همان زمان ش��روع درگيري مسلح بودند .ما
مداركي عيني از عبور افراد مسلح به سوريه از طريق مرز
لبنان در آوريل و مي 2011داريم .ما از ش��هادت ناظران
بيطرف ميداني��م كه افراد مس��لح غيرنظامي��ان را در
اقدامي تروريستي هدف قرار ميدادند و «تظاهرات» هيچ
وقت «صلحآميز» نبود .هيئت اتحاديه عرب كه در اواخر
 2011تحقيقي طوالني در سوريه انجام داد ،گزارش كرد:
«ناظران هيئت در حمص ،ادلب و حماه ش��اهد اقدامات
خش��ونتآميز عليه نيروهاي دولتي و ش��هروندان بودند
كه منجر به كشته و زخمي شدن چندين نفر شده است.
نمونههاي��ي از اين موارد عبارتن��د از :انفجار يك اتوبوس
غيرنظامي ،كشتن هشت نفر و زخمي شدن عدهاي ديگر
از جمله كودكان و زنان».
پدر «فارنس ون در الت» كش��يش هلندي كه به صورت
طوالني مقيم س��وريه بود و در آوري��ل  2014در حمص
كشته شد ،در ژانويه  2012نوشت« :تحركات اعتراضي
از همان ش�روع خ�ود ،صرف ًا صلحآمي�ز نبودند .از
آغ�از ،من متعرض�ان مس�لح را ديدم ك�ه در كنار
تظاهركنن�دگان حرك�ت ميكردن�د .كس�اني كه
اول به س�مت پلي�س تيران�دازي كردن�د ،خيلي
وقتها خش�ونتهاي نيروهاي امنيتي واكنشي به
خشونتهاي بيرحمانه شورشيان مسلح بود».
چند ماه قبل ،سپتامبر  2011او نوشته بود:
«از آغاز ،مشكل گروههاي مسلح وجود داشت كه بخشي
از مخالفان هستند .مخالفان خياباني بيش از هر مخالفي
ديگر قدرتمند هس��تند و اين مخالفان مس��لح شدهاند و
مكررا ً از خشونت استفاده ميكنند ،تنها به اين منظور كه
دولت را مقصر نش��ان دهند ».عالوه بر اين ،ما همچنين
ميدانيم در س��وريه هر چيزي بود جز انق�لاب مردمي.
ارتش س��وريه حتي پس از پوش��ش گس��ترده رسانهاي
درباره فرار انبوه نظاميان ،س��الم باقي مان��د .صدها هزار
نفر از م��ردم در تظاهراتي كه گزارش نميش��دند ،براي
حمايت از رئيسجمهور ش��ركت ميكردند .مؤسسات و
نهادهاي دولتي و نخبگان تجاري عمدتاً به اسد وفادار باقي

ماندند .اقليتها -علويان ،مسيحيها ،كردها ،دروزيها،
ش��يعيان و حزب بعث كه عمدتا سني است -به مخالفان
نپیوستند .اكثر مناطق ش��هري و مراكز پرجمعيت به جز
چند اس��تثنا ،زير چتر دولت باقي ماندند .از همه مهمتر
اينكه ،يك انقالب واقعي نبايد اتاقهاي عملياتي در اردن
و تركيه داش��ته باش��د .يك انقالب مردمي توسط قطر،
عربستان سعودي ،امريكا ،انگليس و فرانسه تأمين مالي و
تسليحاتي نميشود.
بذرپاشي روايتها با اهداف ژئوپليتيكي
در گزارش س��االنه نيروه��اي ويژه ارتش امري��كا درباره
«جنگ نامتعارف» در سال  2010آمده است:
«هدف از تالشهاي جنگ نامتعارف امريكا بهرهگيري از
آسيبپذيريهاي رواني ،اقتصادي،نظامي و سياسي يك
قدرت متخاصم از طريق توسعه و حفظ نيروهاي مقاومت
براي به س��رانجام رس��اندن اهداف اس��تراتژيكي اياالت
متحده است .براي آينده پيشرو ،نيروهاي امريكا عمدتاً
در عملياتهاي جنگي نامتقارن درگير خواهند شد ».يك
سند محرمانه وزارت خارجه امريكا متعلق به سال 2006
با اشاره به اينكه دولت اسد در وضعيت قدرتمندي از نظر
داخلي و منطقهاي نس��بت به س��الهاي اخير قرار دارد،
پيشنهادهايي براي تضعيف آن ارائه ميكند« :موارد زير
خالصه ما را از آس��يبپذيريهاي بالقوه و راههاي ممكن
براي بهرهبرداري از آنها را مط��رح ميكند ».در ادامه اين
سند ،ليستي از آسيب پذيريهاي  -اقتصادي ،سياسي،
قومي ،فرقهاي ،نظامي و رواني -آمده و پيشنهادهاي براي
بهرهبرداري از اين آسيبپذيريها مطرح شده است.
اين مهم است .دكترينهاي جنگهاي نامتقارن امريكا
اين فرض را مطرح ميكند ك��ه جمعيتهاي دولتهاي
رقيب معموالً از اقليتهاي فعالي برخوردار هس��تند كه
متعاقباً ميتوانند از دولت خود حمايت يا مخالفت كنند،
اما براي موفقيت «جنبش مقاومت» بايد افكار «جمعيت
طبقه بيط��رف» را عليه رهبران اين جنبش س��وق داد.
براي جلب نظر «جمعيت طبقه بيطرف» جهت حمايت
از ش��ورش ،دكترين جنگ نامتق��ارن امري��كا يادآوري
ميكنند كه «جهت بياعتبار كردن دولت ،جوي گسترده
از نارضايتي از طريق تالشهاي تبليغاتي ،سياسي و رواني
ايجاد شود ».همزمان با ش��دت گرفتن درگيريها ،بايد
تبليغات براي آمادهس��ازي رواني جمعيت براي شورش
تشديد شود.
بايد يك «آش��فتگي» محلي و ملي وجود داش��ته باشد
 سازماندهي اعتصابات ،تظاهرات و ساير تالشها جهتنشان دادن نارضايتي عمومي  -سپس سازمان دهندگان
و مشاوران ،تبليغات ،مواد ،پول ،تس��ليحات و تجهيزات
خارجي وارد ميشوند.
مرحله بعدي عمليات ايجاد «سازمان جبهه ملي» [مانند
شوراي ملي سوريه] و «جنبشهاي آزادي بخش» [مانند
ارتش آزاد سوريه] است كه بخشهاي زيادي از جمعيت را
به سمت پذيرش«افزايش خشونت سياسي و خرابكاري»
سوق خواهد داد -و آموزش «افراد و گروههاي كه اقدامات
خرابكارانه در مراكز شهري انجام ميدهند».
من درباره استراتژيهاي نظامي نامتقارن تحت حمايت
خارجي در س��وريه در يك س��الگي اين بحران نوشتم-
زمان��ي كه تمام��ي روايتهاي رس��انهها ممل��و بودند از

اينكه « ديكتاتور مردم خودش را ميكش��د» ،اعتراضات
«صلحآمي��ز» هس��تند ،مخالف��ان عمدتاً «غيرمس��لح»
هستند« ،انقالب به صورت گس��تردهاي مردمي است» و
هزاران «غيرنظامي» توس��ط نيروهاي امنيتي هدف قرار
ميگيرند .آيا همه اين روايتها ساخته شده بودند؟ يا الزم
بود تا بعضي چيزها جعل شوند تا «درك» اكثريت طبقه
ميانه شكل داده شود و سپس به صورت طبيعي به سمت
تغيير رژيم پيش رود؟
ما بايد با اين اطالعات شگفتانگيز جديد چه كنيم؟ درباره
اينكه چگونه جنگها عليه ما -با استفاده از مردم خودمان
به مثابه س��ربازان پياده نظام طرحه��اي خارجي -به راه
انداخته ميشوند؟
ايجاد «بازي» خودمان
دو طرف ميتوانند اين بازي «روايتها» را انجام دهند.
درس اول اين اس��ت كه اهداف و ايدهها ب��ه منظور يك
اثربخش��ي ب��زرگ ميتوانن��د ايج��اد ،چارچوببندي و
بهرهبرداري ش��وند .درس دوم اين اس��ت كه م��ا نياز به
ايجاد رس��انههاي مس��تقل و كانالهاي توزيع اطالعات
بيشتر براي بذرپاشي گزارههاي ارزشي خودمان به صورت
گسترده هستيم .دولتهاي غربي ميتوانند به ارتشي از
خبرنگاران مضحك و چاپلوس جهت بمباران ما با تبليغات
شبانهروزي خودش��ان تكيه كنند .ما نيازي نداريم با آنها
در تعداد يا رسانهها رقابت كنيم_ ما همچنين ميتوانيم
استراتژيهايي به منظور بازدارندگي كمپينهاي دورغين
آنها به كار بگيريم .روزنامهنگاران غربي كه به صورت مرتب
دروغ ،اطالعات غلط و زيانآور منتشر ميكنند و زندگي
مردم را در خطر قرار ميدهند ،نبايد اجازه ورود به منطقه
داشته باشند.
آنه��ا خبرن��گار نيس��تند -من ترجي��ح ميده��م آنها را
جنگجويان رسانهاي بخوانم -و آنها اص ً
ال لياقت ندارند كه
از آزاديهاي متعلق به رسانههاي واقعاً حرفهاي برخوردار
شوند .اگر روزنامهنگاران غربي در سال اول جنگ سوريه
درباره چهار روايتي كه به آن اش��اره ش��د ،مورد مواخذه
قرار ميگرفتن��د ،آيا امروز  250هزار س��وري ميمردند.
آيا سوريه نابود ميش��د و  12ميليون سوري بيخانمان
ميشدند؟ يا حتي داعش وجود داشت؟
آزادي بيان؟ نه ممنونم -اگر قرار است ما به خاطر اهداف
امنيت ملي كسي ديگري بميريم آن را نميخواهيم.
سوريه جهان را تغيير داد .روس��يه و چين ( )BRICSرا
وارد نزاع كرد و نظم جهاني را يكشبه از تك قطبي به چند
ك بين گروهي از دولتهاي
قطبي تغيير داد و حسي مشتر 
كليدي در منطقه ايجاد كرد كه هم اكنون پشتوانه اصلي
يك «قوس امنيتي» در حال طلوع از شام تا خليج فارس
را تشكيل ميدهد.
ما هم اكنون فرصتهاي عظيمي براي بازسازي جهان و
خاورميانه بر اس��اس دي��دگاه خودمان داري��م .مرزهاي
جديد؟ ما آنها را از داخل منطقه خواهيم كشيد .تروريست؟
ما خودمان آنها را شكست خواهيم داد .سازمانهاي مردم
نهاد ()NGO؟ ما خودمان به همراه اتباع خود و بر اساس
دستور كارهاي خود آنها را درست خواهيم كرد .خطوط
لوله؟ ما تصميم خواهيم گرفت كه آنها از كجا عبور كنند.
اما بياييد س��اختن روايته��اي جديد را قب��ل از اينكه
«ديگران» بيايند تا اين خأل را پر كنند ،شروع كنيم.
w w w.javanonline.com
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

دکتر داوود عامری
از مبانی و گفتمان مقاومت میگوید

مقاومت

سالمترین جریان
علیه تروریسم است
مبانی و گفتمان مقاومت موضوع گفتوگ�وی ما با دکتر داوود
عامری  ،دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی  است  .به اعتقاد
ویمهمترینمبانیگفتمانمقاومتظلمستیزیوایستادگیدر
مقابل قدرتهای استعماری است .آقای عامری  ضمن  مقایسه
عملکردمحورمقاومتباائتالفهایبزرگبینالمللیدرمبارزه
با تروریس�م میگوید ،مؤثرترین جریان برای مقابله با تهدید
تروریسم مقاومت است.

از ديد ش�ما ،اصليتري�ن مؤلفهه�اي نظري و
گفتمانيجريانمقاومتچيست؟

سرچش��مه گفتم��ان مقاوم��ت در منطقه ،خ��ارج از همه
دستهبنديها ،نوعي ظلمستيزي و استكبارستيزي است و
به معناي دقيقتر مقابله با اشغالگري ،منشأ گفتمان مقاومت
است.
زماني كه رژيمصهيونيستي بخش��ي از جهان اسالم را براي
تحقير مسلمانان اش��غال كرد ،ظلم بزرگي را به كشورهاي
اسالمي روا داش��ت .فكر ميكنم در آن زمان بود كه به لحاظ
ذهني اتفاق��ي در جوامع اس�لامي رخ داد ،مخصوصاً پس از
جنگ اعراب و اسرائيل ،يعني زماني كه عربها در برابر قدرت
اسرائيل تحقير شدند ،رژيمصهيونيستي شروع به يكهتازي،
اعمال ترس ،وحشت و ظلم به مسلمانان در منطقه كرد ،بدون
آنكه به هيچ مرجعي در دنيا پاسخگو باشد.
تمامي اينها منشأ يك اتفاق روحي در منطقه شد؛ اتفاقي كه
شايد در ابتدا چندان ريشه ديني نداشت ،يعني تمام انسانهاي
آزاديخواه و عدالتطلب ،حتي با امكانات اندك جمع شدند و
تالش كردند در مقابل اين ستمگري در منطقه مقاومت كنند،
بنابراين ميتوان گفت ظلمستيزي و استكبارستيزي اولين
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منابع نظري گفتمان مقاومت در منطقه است.
البته جريان مقاومت بعدها در مس��ير و روند خود به لحاظ
گفتماني تكامل پيدا كرد ،براي مثال ،مقاومت در خالل حركت
و مبارزه خود در منطقه عليه نظام ظلم و سلطه ،به تدريج رنگ
دين به خود گرفت و امروزه دينمدارانه عمل ميكند.
اما اگر بخواهيم در مورد منش��أ گفتمان مقاومت در منطقه
تمركز كنيم بايد بگوييم اصليترين مؤلفه آن ،ظهور جريان
مقاومت عليه رژيم صهيونيستي ،دفاع از اسالم و مسلمانان
و ايستادگي در برابر عربدهكشيهاي يك ظالم است ،اما اين
جريان در مسير خود هم نظريه گفتماني خود را كامل كرده و
هم در حوزه عمل ،توانسته خود را تعالي بدهد.

از ديد شما جبهه مقاومت تا چه حد در مواجهه
با تهديد جديد تروريسم در منطقه موفق عمل
كرده است؟

محور مقاومت در فتنه اخير با يك تهديد بزرگ مواجه شد ،اما
معروف است كه ميگويند بزرگي جريانها و انسانها وابسته
به اين است كه چگونه ميتوانند تهديدها را تبديل به فرصت
كنند ،با توجه به اين مس��ئله فكر ميكنم جبهه مقاومت و
رزمندگان آن در اين صحنه به خوبي توانستند در مواجهه با
تهديد تروريسم به وظيفه خود عمل كنند؛ تهديدي كه البته
هنوز هم وجود دارد و ضررهاي فراواني به كشورهاي اسالمي،

هويت و چهره اسالم در سطح جهان وارد كرده است.
اما نبايد فراموش كرد ،فرصتهايي نيز در دل اين تهديد نهفته
بود كه جبهه مقاومت از آنها استفاده كرد؛ براي مثال مقاومت
در همين دوران نشان داد كه سالمترين جريان مبارز و مقاوم
عليه مخالفان اسالم اس��ت و از اصيلترين جريانات اسالمي
در منطقه به شمار ميرود كه به معناي واقعي عليه ناامني و
تروريسم مبارزه ميكند .نقش مقاومت در مبارزه با تروريسم
زماني پررنگتر ميش��ود كه آن را با اقدام��ات ائتالفهاي
بزرگ جهاني كه در ظاهر براي مبارزه با تروريسم به منطقه
آمدهاند مقايسه كنيم ،مقايسهاي كه به همگان ثابت ميكند
مؤثرترين جريان براي مبارزه با تروريس��م در منطقه جبهه
مقاومت است.
جبههمقاومتدربستراينتهديدبزرگدرابعادمختلفتكامل
پيدا كرد ،البته اين مانع از بررسي و مشاهده محيطهاي تهديد
پيرامون مقاومت نميشود.
يكي از فرصتهايي ك��ه جبهه مقاومت در خ�لال مقابله با
تهديد تروريسم پيدا كرد اين بود كه توانست صداقت خود را
به دنيا نشان دهد ،امروزه انسانهاي آزاديخواه كه وابسته به
جريانهاي ثروت و قدرت نيستند ،ميدانند جبهه مقاومت
هزينه داده و ايثار ميكند تا بتواند از كشورها و هويت اسالمي
دفاع كند و زمينه را براي اقامه صلح در منطقه فراهم نمايد.

وضعيتعمليوميدانيجبههمقاومترادرحال
حاضر چگونه ارزيابي ميكنيد؟

يكي از اتفاقاتي كه در مسير تحوالت منطقه طي دوران اخير
رخ داده ،تالش براي انحراف مبارزه مسلمانان است؛ تا پيش از
اين ،جريانهاي اسالمي در غرب آسيا به سوي نوعي تجميع
و اتحاد در حركت بودند تا تبديل به يك قدرت مبارزاتي در
ابعاد مختلف شوند ،نه تنها قدرتي مسلحانه بلكه حتي فكري،
فرهنگي و . . .به طوريكه برخي اوقات رگههايي از وحدت و
انسجام اسالمي در منطقه محسوس و مشهود بود.
در آن زمان گفتمان ضد صهيونيستي گفتمان برتر در سطح
منطقه بود ،اگر به ي��اد بياوريم ،همه كش��ورهاي منطقه و
حتي برخي جريانات در اروپ��ا و امريكا تبديل به عناصر ضد
صهيونيستي ش��ده بودند و اين مس��ئله براي صهيونيسم
بينالملل و رژي م صهيونيس��تي يك خطر بزرگ به ش��مار
ميرفت ،در چنين ش��رايطي بود كه تالش كردند فتنهاي را
وارد كشورهاي اسالمي كنند تا به اين ترتيب مسير حقيقي
مسلمانان منحرف شود ،مس��يري كه منبع و شالوده اصلي
آن جبهه مقاومت بود و ميتوانس��ت براي دش��منان اسالم
خطرآفرين باشد.
جبهه مقاومت از ديد آنها يك جريان بزرگ بود كه بايد مديريت
و با آن مقابله ميشد ،بنابراين تالش كردند گفتمان غالب ضد
صهيونيسم را به اصطالح به درون جهان اسالم برگردانند و
بنابراين يك استراتژي جديد در دستور كار آنان قرار گرفت؛
استراتژياي كه محور اصلي آن بازگرداندن خط مبارزه از اسالم
با صهيونيسم به اسالم با اسالم بود.
به اين ترتي��ب جريانهاي انحراف��ي در محيطهاي داخلي
كشورهاياسالميتحتعنوانرقيبيامعارضهجبههمقاومت
پديد آمد؛ جريانهايي كه اسم اسالمي دارند و اعضاي آنان را
نيز مسلمانان تشكيل ميدهند.
در پي اتخاذ اين سياست جديد ،خط مبارزه گم شد؛ اگر دقت
كنيد خواهيد ديد چند سالي است كه خط مبارزه اسالمي در
منطقه گم شده است ،جبهه مقاومت براي آنكه پيكان اصلي
خود را به سمت مبارزه با صهيونيسم بگيرد ،ناچار به دفع يك
فتنه جديد است و در پرتو اين روند ،صهيونيستها به راحتي
در حال پيگيري جنايات خود هستند ،بنابراين فكر ميكنم
آنچه طي چند سال اخير در غرب آسيا شاهد آن بوده و هستيم
مبتني بر اين استراتژي جديد از سوي صهيونيسم است.

موقعيتفعليجبههمقاومت،نزدافكارعموميو
همچنينجامعهنخبگيجهانراچگونهارزيابي
ميكنيد؟

جبهه مقاومت نش��ان داده كه عدالتخواه است و به معناي
واقعي كلمه وابسته به يك كش��ور و حتي يك مذهب خاص
نيست ،و به همين دليل توانسته آزاديخواهان ،عدالتطلبان
و نخبگان جهاني را به سوي خود جذب كند.
البته ممكن است امروزه به دليل فضاي حاكم بر افكار عمومي
كه به خصوص در بعضي كشورهاي اروپايي و امريكايي وجود
دارد ،برخي از اين نخبگان عقاي��د خود را اظهار نكنند ،اما ما
آثار ،مقاالت و اظهارات بس��ياري از آنان در سطح جهاني را
رصد كرده و اين جريانها را ميشناس��يم ،مطالب مختلفي
كه در رسانههاي دنيا مطرح و منتشر ميشود نشان ميدهد
كه نخبگان بسيار زيادي عالوه بر تودههاي مردم موقع لزوم،
به انديشه و طرز نگاه و عمل مقاومت ديد مثبت پيدا كردهاند
كه اين مسئله در نوع خود يك فرصت براي آينده مقاومت به
شمار ميرود.

بر اين اس�اس ،آيا ميتوان انتظار اقبال يا حتي
نوعي همكاري نهادهاي سياس�ي -حقوقي در

سطح بينالمللي را با جبهه مقاومت داشت؟

امروزهمراكزتصميمگيريدردنياقائمبهافرادنيستند،بسياري
از اين مراكز در سطح جهاني متوجه حوزههاي ثروت و قدرت
هستند ،به عبارت ديگر امروزه جريانهاي ثروت و قدرت بر
مراكز تصميمگيري دنيا تأثيرگذاري زيادي دارند.
البته ممكن اس��ت در ميان همين افراد مؤثر و مس��ئول در
سطح نهادهاي بينالمللي عدهاي وجود داشته باشند كه در
حوزه خصوصي خود به حقانيت و مشروعيت مقاومت اعتراف
ميكنند ،اما در هنگام تصميمگيري قادر به اتخاذ تصميمات
همسو با آراي شخصي خود نيس��تند ،چراكه بعضي مراكز
تصميمگيري مهم در سطح جهان (اگر نگوييم تمام آنها) تا
حد بسيار زيادي تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ و صهيونيسم
بينالملليهستند.
براي مثال ميتوان به همين اتفاقي كه اخيرا ًرخ داد اشاره كرد،

زماني كه س��ازمان ملل متحد (كه بايد مرجع امنيت و اقامه
صلح در جهان باشد ،به عبارت ديگر نهادي كه دستكم روي
كاغذ حافظ صلح و امنيت جهان است) اعتراف ميكند يكي از
مهمترين تصميمات خود را به دليل تهديد يك كشور مبني
بر عدم حمايت مالي و پولي به ناچار تغيير داده ،مشخص است
كه تا چه حد به اعتبار چنين مراكز اطمينانبخش در سطح
بينالمللي لطمه وارد ميشود.
در همين مورد ما شاهد بوديم كه سازمان ملل به عنوان مرجع
بينالمللي اعتماد كشورهاي جهان به چه ميزان صدمه خورد،
به هرحال سازمان ملل متحد سالهاي متمادي تالش كرده
ميان ملتها و دولتها براي خود اعتمادسازي كند ،اما اتفاقاتي
از اين دست حتي موجب اعتمادزدايي ميشود.
ميتوان در اين زمينه مثال ديگري نيز مطرح كرد ،همانطور
كه ميدانيد امريكا قصد داشت گزارش��ي را در مورد يكي از
بزرگترين حوادث قرن فاجعه  11س��پتامبر منتش��ر كند،
حادثهاي كه زمينهساز تحوالتي بزرگ در سطح جهاني شده
بود ،به طوري كه حداق��ل دو جنگ بزرگ را ب��ا خود در پي
داشت .امريكا حتي در انتشار گزارش موضوعي با اين سطح
از اهميت ناچار شد مالحظات بسيار زيادي را رعايت كند و
آنطور كه پيداست حتي در خصوص افشاي برخي موارد نيز
تهديد شده است.
نكته جالب در اين زمينه آن اس��ت كه امريكا ،مركز تحميل

ديدگاهها و عقايد نظام سلطه به س��اير كشورها و ملتها به
شمار ميرود ،اما مشاهده ميكنيد كه دولتمردان امريكايي
هم در چنين ش��رايطي ،تحت فش��ار البي صهيونيسم قرار
دارند .بنابراين بايد بدانيم بسياري از مراكز تصميمگيري در
دنيا حتي براي اتخاذ يك تصميم يا اظهار نظر درست نيز آزاد
ومستقلنيستند.
اين مسئله عالوه بر آنكه نشاندهنده وضعيت فعلي مناسبات
بينالمللياست،يكيازجديترينتهديدهابرايصلحجهاني
نيز به شمار ميرود ،من اميدوارم در پي بيداري كه در ميان
نخبگان دنيا رخ داده و در حال افزايش است ،به تدريج عقال،
حكما و نخبگان بر امور دنيا حاكم شده و جاي صاحبان زر و
قدرت را بگيرند تا امور دنيا در اختيار صاحبان دانش و حكمت
قرار بگيرد ،اگر روزي چنين ش��ود و صاحبان حكمت و عقل
جاي صاحبان زر و زور را بگيرند شاهد از بين رفتن بسياري از

آسيبهاي فعلي در سطح جهاني خواهيم بود.
البته اين به آن معنا نيست كه از چنين ابزارهايي استفاده نشود،
اما نميتوان خيلي به آنها اميد بست ،در هر صورت ،ما در حوزه
بصيرتسازي و ايجاد آگاهي در ميان نخبگان جهان بايد به
طور مستمر به تالش و مجاهدت خود ادامه دهيم.

آيا جبهه مقاوم�ت نيز تاكنون ،ه�دف جريان
س�لطه براي نفوذ ب�وده اس�ت؟ در اين صورت
عملك�رد آن را در مواجهه با اين تهديد چگونه
ارزيابي ميكنيد؟

بله ،تا آنجا كه من مطالعه كردهام نظام سلطه تالشهاي جدي
براي نفوذ در محور مقاومت انجام داده است.
جبهه مقاومت مانند هر جريان ديگري كه ممكن اس��ت در
سطح جهان با فشار مواجه باشد ،در مقاطع گوناگون با چنين
فشارهايي روبهرو بوده و تالشهاي فراواني شده كه در جريان
مقاومت تغيير رفتار ايجاد كنند ،به طوري كه روح انقالبيگري
را از اين جبهه بگيرند يا بتوانند روي افراد و چهرههاي اين جبهه
نفوذ كرده و تغييراتي را تحميل كنند.
جالب است بدانيد كه پيش از شكلگيري جريانهاي تكفيري
در سوريه ،برخي قدرتهاي بزرگ بارها تالش كردهاند سران
حكومت اين كشور را كه به جبهه مقاومت نزديك بود متمايل
به غرب كنند و در اين راه ،وع��ده و وعيدهاي فراواني به آنان
دادند ،اما مسئوالن كشور سوريه به ماندگار ماندن در جبهه
w w w.javanonline.com
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
مقاومت عالقهمند بوده و به مقاومت اعتقاد داشتند ،بنابراين اصالت خود را حفظ
كردند ،البته در برخي مواقع نيز بعضي گروهه��اي مقاومت در منطقه در برابر اين
فشارها دچار تفاوت در ديدگاه شدهاند ،اما به طور كلي با توجه به فرهنگ خوبي كه
در جبهه مقاومت و مبارزين اين جبهه وجود دارد ،الحمدهلل اكثريت اين جريانات
تا به امروز اصالت و استقامت خود را حفظ كرده و كمترين ميزان تأثيرپذيري را از
خود نشان دادهاند.

از ديد شما ،مهمترين خطراتي كه در حال حاضر از ناحيه نظري و
گفتمانيمتوجهجبههمقاومتاست،چيست؟

برخي اوقات از نفوذ جمهوري
اسلامي در منطقه س�خن به
ميان ميآيد ،از ديد من بايد در
اينزمينهمراقبوهوشياربودو
دانستآنچهدرحالنفوذاست
در حقيقت جذابي�ت انقالب
اسالمي اس�ت .به بيان ديگر
در انقالب اسلامي جذابيتي
وجود دارد كه ملتهاي منطقه
را به خود جذب كرده اس�ت،
آنها احس�اس ميكنن�د كه با
الگوب�رداري از م�دل انقالب
اسالمي ميتوانند احقاق حق
كرده و هويت و آزادگي خود را
حفظكنن د

برايبررسيمهمترينخطراتيكهمتوجهگفتمانوفرهنگمقاومتدرمنطقهاست
ميتوان به چند نكته اشاره كرد.
يكي از خطراتي كه همواره اين جبهه را تهديد كرده و حتي امروز هم به عنوان يك
تهديد بالفعل به شمار ميآيد ،تالش دشمنان براي انحراف جهتگيريهاي عمومي
جبهه مقاومت است ،در اين مسير مشكالت متعددي نيز براي خط مقاومت ايجاد
كردهاند،براي مثالميدانيمكه تماميجريانهاي مقاومتدرمنطقه مابه طور مرتب
تحت فشار هستند ،البته از ديد من اين تالشها تا به امروز توفيق چنداني كسب
نكرده ،اما به هر حال اين خطري است كه تا پيش از اين بوده و امروزه نيز وجود دارد.
دومين خطري كه به نظر ميرسد جبهه مقاومت را تهديد ميكند ،فراموشي هدف
اصلياست،جبههمقاومتيكهدفاصليداشت،ظلمستيزيومقابلهباصهيونيسم،
در حالي كه امروزه به نظر ميرسد صهيونيستها كام ً
ال در منطقه به فراموشي سپرده
شدهاند ،رژيمصهيونيستي با خيال راحت به جنايات خود در فلسطين ادامه ميدهد،
اما جبهه مقاومت درگير جاي ديگري است ،اين يكي از مهمترين خطراتي است كه
جبهه مقاومت را تهديد ميكند و امروزه نيز با آن درگير هستيم.
سومينخطر ،فراموشي مبانيوخاستگاههادرجبههمقاومتاست،بههرروي،جبهه
مقاومت جرياني اسالمي و عدالتخواه است كه هدفي بزرگ تحت عنوان مبارزه با ظلم
(كه اصليترين تجلي آن رژيمصهيونيستي است) دارد.
اگر جبهه مقاومت هر يك از اين مباني يا اصول ديگري را كه ش��كلدهنده هويت
اين جريان است ،ناديده گرفته يا به آنها بيتوجهي كند ،قطعاً دچار مشكل خواهد
شد و بنابراين فراموشي خاستگاهها و مباني نيز تهديد بزرگي براي جبهه مقاومت
به شمار ميرود.
چهارمين خطري كه نه تنها جبهه مقاومت بلكه تمامي كشورهاي اسالمي را نيز
تهديد ميكند ،غربزدگي است ،غرب تالش گستردهاي ميكند تا فرهنگ خود را
به جريانها و كشورهاي اسالمي نفوذ دهد ،بايد بدانيم اگر فرهنگ غرب در جايي
حاكم شد ،اساساً نميتوان از آن محيط انتظار مقاومت و مبارزه داشت ،در حقيقت
اين جريانها در صورت غربزدگي از درون استحاله ميشوند.
پنجمينخطريكهجبههمقاومتوكشورهاياسالميراتهديدميكند،فتنهبزرگ
تكفير تروريسم است؛ تروريسمي كه اكنون برچسب اسالمي هم دارد ،مانند داعش.
اين تهديد در حال حاضر موفق شده كه جبهه مبارزه اسالم با صهيونيسم را تبديل به
مبارزه اسالم با اسالم كند و اين دقيقاً همان چيزي است كه صهيونيستها به دنبال
آن هستند ،اين مسئله نيز يك تهديد بزرگ براي جبهه مقاومت به شمار ميرود،
البته تهديدهاي ديگري نيز قابل طرح و بررسي است اما آنچه بيان كردم بخشي از
مهمترين خطراتي است كه در حال حاضر جبهه مقاومت و گفتمان فرهنگي آن در
منطقه را تهديد ميكند ،البته نبايد فراموش كنيم كه جريانهاي بزرگ همواره در
معرض تهديدهاي جدي قرار دارند و اتفاقاً چنين جريانهايي در بستر تهديد رشد
كرده و بالغ ميشوند ،اما به هر روي ما نبايد در اين زمينه غفلت كنيم.

با توجه به اينكه در پي نزاعهاي داخلي كشورهاي اسالمي ،نوعي
حاشيه امن براي اسرائيل ايجاد ش�ده ،آيا ميتوان انتظار حمالت
نظامي گسترده اين رژيم به حريم كشورهاي اسالمي از جمله لبنان
يا سوريه را داشت؟

رژيمصهيونيستي بارها حمله مستقيم به سرزمينهاي اسالمي از جمله لبنان را
تجربه كرده اس��ت ،فكر ميكنم ديگر تصورات و توهمات گذش��ته در ميان سران
رژيمصهيونيستي مطرح نيست ،به عبارت ديگر ،جرئت و خيال پردازيهاي گذشته
كه باعث ميشد فكر كنند به راحتي ميتوانند به هر كشور اسالمي حمله كرده و به
اهداف خود برسند ،در ميان سران آنها وجود ندارد.
صهيونيستها امروز به خوبي ميدانند جرياني در مقابل آنها وجود دارد كه با اراده،
مصمم و صاحب ظرفيتها و توانمنديهاي مبارزاتي و اثرگذاري است ،بنابراين به
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نظر من چنين ريسكي نخواهند كرد.
همانطور كه ميدانيد رژيمصهيونيستي دو بار به لبنان حمله كرده كه در هر دو مرتبه
شكست خورده و لطمه هويتي بزرگي را متحمل شده است ،البته با نگاهي تاريخي به
اقدامات و مواضع اين رژيم ميتوان فهميد كه بسياري از مواقع تصميمات عاقالنهاي
اتخاذ نكرده و بنابراين ممكن است خارج از تمام اين برآوردها و محاسبات منطقي،
صهيونيستها دست به يك ماجراجويي بزنند اما نتيجه اين ماجراجويي قطعاً به
زيان آنها خواهد بود.

تحليلشماازرابطهونسبتجامعهجهانيباجبههمقاومتچيست،
اين رابطه چگونه است و چگونه بايد باشد؟

نظام سلطه و صهيونيسم بينالملل براي مهار اسالم ،فتنهاي بزرگ را در كشورهاي
اسالمي وارد كرده ،براي آن نهاد ساخته و پس از آن نيز بخشهايي از سرزمينهاي
اسالمي را اشغال كردهاند ،اقداماتي كه در خالل آن ،ظلم فراواني به ملتهاي منطقه
تحميل شده است.
اين حوادث در زمان خود موجب ش��د نوعي غيرت اس�لامي در بخشهاي عربي
منطقه ما شكل بگيرد ،غيرتي كه در پي آن همگي براي مبارزه بسيج شدند ،اما به
دليل عدم انسجام ميان كشورهاي اسالمي و همچنين حمايتهاي گسترده از رژيم
صهيونيستي ،در نهايت شكست خورد ،شكستي كه در حقيقت آنان را تحقير كرد.
بنابراين ،ظلم ،تحقير و سركوب مسلمانان باعث ظهور انديشهاي نوين در منطقه
ش��د ،به هر حال در برابر هر كنش��ي يك واكنش منطقي وجود دارد ،اين واكنش
ممكن است ابتدا موضع دفاعي داشته باشد ،اما در مسير تكامل خود ،تبديل به يك
محيط كنشگري ميشود و به نظر من محيط كنشگري مقاومت ،از اين مبدأ شكل
پيدا كرد.
همانطور كه ميدانيد اين محيط مردمي است نه دولتي ،البته پس از انقالب اسالمي،
جبهه مقاومت در مسائل متعددي از جمهوري اس�لامي الهام گرفته اما متكي به
جريانهاي مردمي است.
جمهوري اسالمي از آنجا كه همواره ظلم ستيز و طرفدار مظلومان بوده ،از چنين
گروههاي مردمي حمايت ميكند و در مقابل نيز گروهه��اي مردمي مقاومت كه
جمهوري اس�لامي را صاحب ايدههاي بزرگ مقاومتي ميدانند ،از آن به تناسب
موقعيت خود الگوبرداري ميكنند ،پس بدون شك ،الهام بخشي جمهوري اسالمي
در منطقه يك واقعيت انكارنشدني است ،اما اين مسئله به جذابيت انقالب اسالمي
مربوط ميشود.
برخي اوقات از نفوذ جمهوري اسالمي در منطقه سخن به ميان ميآيد ،از ديد من
بايد در اين زمينه مراقب و هوشيار بود و دانست آنچه در حال نفوذ است در حقيقت
جذابيت انقالب اسالمي اس��ت .به بيان ديگر در انقالب اس�لامي جذابيتي وجود

بينالمللي بوده و نگرشهاي بينالمللي بر آن حاكم است.
جبهه مقاومت جرياني مردمي ،اصيل و مردم پايه اس��ت ك��ه ميتواند به صلح و
امنيت جهان كمك كند ،بنابراين بايد توسط مراكز تصميمگيري دنيا ،به خصوص
جريانهاي نخبگي جدي گرفته شود و حمايت ش��ود ،اگر جريانهاي نخبگي و
دستگاههاي تصميمساز در دنيا به دنبال اقامه صلح هستند بايد بدانند صلح و عدالت
متاعی است كه در جبهه مقاومت به راحتي يافت ميش��ود و اين ميتواند كمك
بزرگي براي آنها باشد.
به عبارت ديگر جبهه مقاومت ميتواند مهمترين جريان صلحساز در منطقه باشد،
پس بايد از اين فرصت استفاده كنند.
جبهه مقاومت بزرگترين جريان امنيتساز در منطقه است ،همان كيميايي كه
امروزه بسياري از كشورهاي دنيا در جستوجوي آن به سر ميبرند.
جبهه مقاومت امروزه ميتواند با كمك كشورهاي جهان ،محيطهاي امنيتي منطقه
را به راحتي كنترل و از اين طريق به امنيت جهان كمك كند ،بنابراين بايد به اين
صحنه منطقيتر نگاه شود.
من به عنوان شخصي كه حداقل س��الها مطالعات صلح در دنيا را بررسي كردهام
ميتوانم ادعا كنم كه جبهه مقاومت جريان اصيلي است كه واقعاً ميتواند در اقامه
صلح و عدالت در منطقه كمك كرده و مؤثر واقع شود ،بنابراين بايد توسط مجامع
جهاني از آن استقبال شود.

دارد كه ملتهاي منطقه را به خود جذب كرده است ،آنها احساس ميكنند كه با
الگوبرداري از مدل انقالب اسالمي ميتوانند احقاق حق كرده و هويت و آزادگي خود
را حفظ كنند.
پس به خوبي ميتوان فهميد كه اين رابطه و نس��بت ،مبتني بر منطق اس��ت كه
نميتوان خيلي با آن مقابله كرد ،اگر با چنين نگاهي ريشههاي شكلگيري و علل
روابط گروههاي مقاومت در سطح منطقه با يكديگر را بشناسيم ،بسياري از حركات و
اقدامات آنان را در سير تكاملي خود بهتر درك خواهيم كرد.

آياجبههمقاومتمنحصربهجريانينظامي-امنيتياستياميتوان
براي آن ابعاد غير نظامي نيز قائل شد؟

به نظر من امروزه جبهه مقاومت و تودههاي مقاوم در منطقه ،صرفاً محدود به بعد
مبارزات مسلحانه نميشوند ،بلكه مقاومت داراي ابعاد مختلفي است كه بايد به آنها
توجه كرد ،چراكه ارزشمند است.
براي مثال بعد فرهنگي جبهه مقاومت ،بسيار قابل توجه است ،به گونهاي كه در حال
حاضر روح و فرهنگ مقاومت در سطح منطقه شايد بيش از ساير ابعاد اين جريان
حرف براي گفتن دارد.
همانطور كه ميدانيد دش��منان مقاومت در س��طح منطقه دهها برابر اين جبهه،
تسليحات ،امكانات و پول در اختيار دارند ،بنابراين عامل برتري بخش مقاومت در اين
صحنه ،فرهنگ و اراده مقاومت در ميان ملتهاست ،امري كه بسيار با ارزش است و
به جبهه مقاومت امكان برتري ميدهد.
بعد ديگر جبهه مقاومت كه بسيار ارزشمند است و قابل تأمل به حساب ميآيد ،بعد
اجتماعي است ،امروزه جبهه مقاومت محدود به برخي عناصر خاص مبارز نيست،
بلكه اين جبهه داراي يك سرمايه اجتماعي بزرگ است.
اين سرمايه روز به روز در حال افزايش است ،هرقدر كه نظام صهيونيسم بينالملل و
جرياناتمعارضهتالشكنندمقاومترابكوبند،قطعاًسرمايهاجتماعيجبههمقاومت
بيشتر خواهد شد و تالشهاي آنان نتيجه معكوس خواهد داد.
از سوي ديگر ابعاد قدرت دفاعي جبهه مقاومت نيز امروزه با گذشته بسيار متفاوت
است ،در حال حاضر ابعاد دفاعي مقاومت يك دستاورد بينظير را نشان ميدهد كه با
اقدامات خود در سطح منطقه ،جهانيان را حيرتزده كرده است.
بعد ديگر در جبهه مقاومت بعد مديريتي است .امروزه جبهه مقاومت داراي ابعاد
هوشمند و برتري در حوزه مديريت است ،چراكه در مسير تاريخي خود بالغ شده و
حوادث مختلفي را ديده ،به طوري كه امروزه يك جريان خودساخته و قوي است كه
به راحتي ميتواند روي پاي خود بايستد و اين همان چيزي است كه مقاومت را تبديل
به آنچه امروز ميبينيم كرده است؛ يك فرهنگ بزرگ در غرب آسيا.
در گذشته جريان مقاومت صرفاً يك بعد محلي داشت در حالي كه امروزه داراي ابعاد

برخالف همكاريهاي سياسي  -امنيتي مثبتي كه ميان كشورهاي
مسلمانمنطقهدرجرياناست،جايخاليتعامالت اقتصاديميان
اين كشورها به شدت احساس ميشود ،از ديد شما علت چيست؟

جبهه مقاومت و كشورهاي همسو با اين جبهه ،داراي ظرفيتهاي اقتصادي خوبي
هستند ،البته جريانهاي تروريستي با چالشهايي كه طي اين چند سال در منطقه
ايجاد كردند ،مانع از آن شدهاند كه كشورهاي اسالمي در تعامل با يكديگر به نوعي
منطق ارتباطي مناسب در حوزه روابط اقتصادي برسند تا از اين طريق بتوانند به ايجاد
رفاه ملتهاي منطقه كمك كنند ،اما اين ظرفيتها موجود است.
اگر ما ابتدا بتوانيم در كنار يكديگر امنيت را به منطقه بازگردانيم ،آن وقت اقتصاد هم
ميتواند جريان سالمي پيدا كند و امروز اولويت در منطقه ما ساخت امنيت پايدار
است ،امري كه صرفاً توسط كشورهاي منطقه و جبهه مقاومت ميتواند ايجاد شود.
اگر معضل امنيتي منطقه حل شود ،كشورهاي مسلمان ميتوانند در كنار يكديگر
مشكالت متعددي از جمله اقتصاد را حل كنند.
همانطور كه ميدانيد ،ضرباتي كه در اثر فعاليت جريانات تروريستي به منطقه غرب
آسيا وارد شده ،صرفاً محدود به حوزههاي امنيتي ،سياسي يا اقتصادي نميشود ،براي
مثال ميتوان به آسيبهاي زيستمحيطي ،چالشهاي جمعيتي ،بهداشتي و ...كه
طي سالهاي گذشته به اين منطقه وارد شده اشاره كرد.
بدون شك تمامي اين آسيبها محصول مداخله قدرتهاي بزرگ ،كمتوجهي برخي
از كشورهاي اسالمي و همچنين فتنه تكفير و تروريسم در منطقه است كه قطعاً با
همگرايي كشورهاي اسالمي در منطقه قابل حل است.

جريانمقاومتبعدهادرمسير
و روند خود به لحاظ گفتماني
تكامل پيدا كرد ،ب�راي مثال،
مقاوم�ت در خلال حركت و
مبارزهخوددرمنطقهعليهنظام
ظلم و س�لطه ،به تدريج رنگ
دين ب�ه خود گرف�ت و امروزه
دينمدارانهعملميكند

با تأملي در فضاي رسانهاي منطقه به نظر ميرسد جبهه مقاومت
تا حدودي در بعد رسانهاي دچار ضعف و ناكارآمدي است ،آيا اين
ادعا را ميپذيري�د و در اين صورت راهحل رف�ع اين نقصان را چه
ميدانيد؟

اين حرف درستي است ،امروز يكي از ابعاد جنگ ،جنگ روايتهاست ،اين جنگ
باورساز ،افكارساز ،فرهنگساز و ارادهساز است .البته نميتوان گفت جبهه مقاومت
منفعل بوده است ،بلكه جبهه مقاومت در اين زمينه ابتكاراتي داشته ،در برخي مواقع
نيز بر دشمن فائق آمده ،البته بايد به صورت جدي تقويت شود .در اين زمينه جبهه
مقاومت بايد دانش خود را افزايش داده ،تكنيكهاي جديد را بشناسد ،ابزارهاي خود را
توسعهدهدو سرمايهگذاري مناسبتري تداركببيند .تمامي اين اقدامات شرايطي را
فراهم ميكند كه قادر باشيم از ظرفيتهاي حقيقي خود در اين حوزه به طور مطلوب
استفاده كنيم .من بارها شاهد بودم كه در همين چند سال اخير چگونه در برخي
مواقع ما مغلوب جريانسازيهاي رواني و رسانهاي گروههاي معارض و قدرتنمايي
حوزه رواني و اجتماعي حريفان در ميدان شدهايم .اين موارد بيشك نيازمند اهتمام
و سرمايهگذاريهاي جدي در اين زمينه است .جبهه مقاومت بدون شك نيازمند
تقويت بعد تبليغاتي و رسانهاي خود است .البته نبايد از مجاهدان اين عرصه كه با
دست خالي كارهاي بزرگي كردهاند غافل بود بلكه بايد آنها تقويت شوند.
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مقاومتسوريه

مقاومت
مقاومت
گزينه
عیار
وینسا بیلی ،فعال انگلیسی انگیزههای خود از سفر به غزه را بازگو میکند

میخواهم بخشی از مقاومت باشم
هنوز با یاد صدای اذان صبح از مساجد غزه که تنها صدا پس از توقف بمبارانها بود ،بغضم میگیرد
پد ر وینس�ابیلی  مش�اور ارنس�ت بوین وزی�ر خارجه
وقت انگليس در دهه  ،40بود .بنا ب�ه گفته خودش بعد
از فوت پدرش در س�ال  ،2001به تمام اس�ناد محرمانه،
نامهها و خاطرات او دسترسی پیدا کرد و از آنجا بود که
ماجراجویی خود را در سفر به غزه و فلسطین آغاز كرد.
با بيلي درباره انگيزه ها و تجربيات خود در غرب آسيا،
بويژه در غزه به گفت وگو نشستيم.

انگیزه شما از خطر کردن و رفتن به غزه چه بود؟

من خطر و تهديدي براي خودم نميديدم .خطر را مردمي كه
هفت روز هفته و 24ساعت روز در آن موقعيت هستند ،احساس
ميكنند .من انتخاب كردم و خودم را در آن موقعيت قرار دادم
اما آنها اين انتخاب را ندارن��د .بنابراين اگر همراه آنان با اتحاد و
همبس��تگي ،در مقابل بيعدالتيهايي كه از سوي دولت من
(انگليس) بر آنان تحميل شده اس��ت ،نتوانم ايستادگي كنم،
واقعاً هيچ كاري نك��ردهام .اگر من نتوانم هم��راه اين مردم در
فلسطين ،يمن ،سوريه يا عراق ايستادگي كنم ،اهميتي ندارد،
اما بيعدالتيها و زندگياي كه از آن رنج ميبرند به سبب دولت
من و امريكا است.
بنابراين ديگر انتخابي ندارم و مجبورم در كنار اين مردم بايستم و
تا حدي كه ممكن است ،بايد بخشي از اين مقاومت باشم.

ما از اين جهت ميگوييم خطر كه ش�ما به طور
غيرقانوني و از طريق مصر به اين مناطق س�فر
كرديد .درست است؟

بله ،من از طريق تونل به غزه رفتم .من نگرشي دارم كه اگر كاري
درست باشد ،بايد آن را انجام دهم .حتي اگر هم ترسيده باشم،
چارهاي نيست .البته من خيلي شجاع نيستم( .با خنده)
در واقع اين شجاعت از درون من به وجود نيامده بود بلكه آن را
از مردمي داشتم كه آنها را ميديدم و با آنها صحبت ميكردم.
اين شجاعت ،واقعي است .اما كاري را كه انجام دادم ،شجاعت
نميدانم ،در واقع آن را وظيفهاي ميدانم كه نسبت به اين مردم
داش��تم .حتي زماني كه آنها را نميبينم ،خود را در قبال آنها
مس��ئول ميدانم .اين يك وظيفه و تعهد است و من معتقدم
اگر همه ما محدوديتهاي ذهنم��ان را از بين ببريم ميتوانيم
چيزهاي زيادي را در دنيا تغيير دهيم.

زمانيكهشماغزهبوديددقيق ًازمانجنگهشت
روزه بود ،هيچ وقت نميترسيديد كه وسط اين
جنگهستيد؟

بله ،اوايل جنگ كمي ترسيده بودم ،اما بعدها ديدم كار ديگري
نميتوانم انجام دهم و چارهاي نيست .شما نيز چنين موقعيتي
را در كش��ور خودتان تجربه كردهايد .روح انس��ان خيلي قوي
است ،وقتي به اين نكته برس��يد ديگر ترسي نخواهيد داشت؛
زيرا ترسيدن ،روحيه را خراب ميكند .صبح دومين روز يكي از
جنگها بود كه رژيم صهيونيستي بمباران را متوقف كرده بود.
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آنها معموالً ساعت  5صبح بعد از طلوع آفتاب بمباران را متوقف
ميكردند و سكوت كام ً
ال فراگير ميش��د .سپس صداي اذان
از مسجدي به مسجدي ديگر به گوش ميرسيد .صداي اذان
طوري بود كه گويا تنها صدا در غ��زه همين صدا بود .هنوز هم
وقتي به اين موقعيت فكر ميكنم بغضم ميگيرد.
به نظر من ،اين ص��داي مبارزه طلبي بود؛ ه��ر كاري كه رژيم
صهيونيس��تي با اين مردم انجام دهد ،روحيه آنها را نميتواند
تخريب كند .اين يك تجربه س��اده نبود ،بلكه تجربه ارتباط با
خداوند ،يك وجود و قدرت برتر بود .بعد به اين نتيجه رسيدم كه
زندگي ما و آنها در دستان اوست و هيچكس و هيچچيز نميتواند
در آن اختالل ايجاد كند .بعد از اينكه اين احساس را پيدا كردم،
ديگر نميترس��يدم؛ زيرا همه اينها نيرو و قدرت اسرائيل بود.
قدرتي كه هيچگونه ايدئولوژي و آيندهنگري در آن نيست و نهايتاً
خود آن را تخريب خواهد كرد .بنابراين وقتي شما اين حس را
پيدا ميكنيد ديگر ترسي نخواهيد داشت.

در رف�ت و آمدهايي كه به غزه داش�تيد ،قطع ًا
صحنههاييديديد،تجربياتيداشتيدوشرايطي
را تجربه كرديد .ميتوانيد آنها را براي ما توصيف
كنيد؟

اتفاقات بس��ياري در آنجا رخ داد كه همگي آنها براي من ،قبل
از ش��روع بمباران اتفاق افتاده بود .ش��بي از م��اه نوامبر ،براي
فيلمبرداري به منطقه حائل نزدي��ك خانيونس رفته بوديم.
تانكها و بالگردهاي اسرائيلي آنجا را گرفته بودند و در حالي كه
فيلمبرداري ميكرديم بالگردهايي را ديديم كه از باالي سرمان
ردشدند؛ بعد صداي شليك گلوله آنها را شنيديم .مجبور شديم
به نزديكترين روستا فرار كنيم .آنجا پسر بچهاي  13ساله به
اس��م حميد بودقه را ديديم كه همراه دوستانش فوتبال بازي
ميكرد .آنها با گلوله شراپنل به او شليك كردند (گلوله شراپنل،
گلولهاي معمولي نيست) .او را به سرعت به بيمارستان رساندند و
متوجه شدند قسمتي از قلب او مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود
و متأسفانه دكترها نيز نتوانستند نجاتش دهند.

برايمنمهمترينموضوعي
كه الزم است مردم نسبت به آن
آگاهيپيداكنند،اهميتمحور
مقاومت استكهشاملايران،
حزباهلل،سوريهوفلسطيناست.
بنابراين،فقطفلسطينوسوريه
ويمنمهمنيستند،بلكهتمام
محورمقاومتمهمهستند

هيچ وقت زيباييهايي آن پسر را فراموش نخواهم كرد .او طينت
زيبايي هم داشت .چيز ديگري كه با اين ماجرا تركيب شد و مرا
به شدت تحتتأثير قرار داد ،اتفاقات بعد از جنگ بود؛ بعضي از
دوستانم سراغ پدر و مادرهايي رفتند كه فرزندانشان را اينگونه از
دست داده بودند .همه آنها اذعان داشتند روزي كه فرزندانشان
كشته شدند ،آنها ميدانستند كه اينگونه خواهد شد ،همه آنها
اين را ميدانستند؛ به همين خاطر در آن روز كارهاي متفاوتي
انجام ميدادند .به ش��كل ديگري با يكديگر ح��رف ميزدند،
همديگر را در آغوش ميگرفتن��د گويي كه اين آخرين لحظه
از زندگيشان است .همه آنها از قبل ميدانستند كه فرزندشان
خواهد رفت.
حوادث و اتفاقات بسياري بود كه من ش��اهد آنها بودم .اما اين
حادثه ،من را شخصاً با خانواده حميد درگير كرده بود ،به مراسم
ختم او رفتم و با پدر و مادر ،دوستان و خانوادهاش صحبت كردم.
اين اتفاق واقعاً مرا ش��وكه كرده بود .برايم سؤال بود كه چگونه
چنين كودكي ميتواند به اين راحتي كشته شود.

قبل از اينكه به غ�زه برويد ،قطع� ًا تصويري از
آنجا داشتيد ،تصويري كه رسانههاي كشورتان
به ش�ما داده بودند يا چيزهايي كه از اطرافيان
حتي پدرتان ياد گرفتي�د .وقتي براي اولين بار
به آنجا رفتيد و از نزديك شاهد وقايع و اتفاقات
آنجا بوديد ،چه تفاوتهايي بين اين دو تصوير
پيدا كرديد؟ تصويري كه از قبل از ورود به آنجا
داشتيد و تصويري كه با حضور در آنجا به دست
آورديد؟

در اين مورد چيزي از پ��درم به ياد ندارم .اما يك بار از كس��ي
شنيدم ،وقتي قصد سفر به غزه را داريد ،با انديشه ايجاد صلح و
آرامش به آنجا ميرويد ،اما صلح هميشه وجود دارد و تنها چيزي
كه ميبينيد صلح و آرامش است .غزه شهر فوقالعادهاي است.
هيچ چيز نميتواند شما را براي رفتن به آنجا آماده كند .قطعاً
چيزهايي كه در رسانههاي اصلي گفته ميشود نيز نميتواند
شما را براي رفتن به آنجا آماده كند ،اما بايد بدانيد كه زيبايي و
صميميت غزه را هيچ جاي ديگري نخواهيد يافت .من شخصاً
آن را هيچ جاي اين جهان پيدا نكردم .سادگي در مهماننوازي،
پاكي و زيبايي نفس مردم كه از س��الهاي رنج جنگ و اشغال
نشئت گرفته است در غزه به عينه وجود دارد .توصيف غزه خيلي
مشكل است.

چون شما از انگلستان آمدهايد و با فضاي ذهني
خاصي ك�ه در انگلس�تان وج�ود دارد پيش از
اينكه ورود كنيد به فلسطين از طريق نوشتن
تصاوير تلويزيوني و ماهواره و نوشتن فلسطين
را فهميده بوديد ،ميخواه�م بدانم دنيايي كه
رسانههاي غربي براي ملت انگليس و غرب و كل
دنيا ساختهاند با تصاويري كه در واقعيت وجود
دارد ،چه تفاوتي وجود دارد؟

فاطمه عرفانیان | جوان

سؤال سادهاي است ،جواب سادهاي نيز دارد .هر جايي كه جنگ
باشد ،به عبارت ديگر هر جايي كه اسرائيل عليه غزه جنگ و
خشونت برپا ميكند ،هميش��ه در اطالعاتي كه در مورد غزه
داده ميشود ،اغراق وجود دارد .اما به محض اينكه جنگ تمام
ميشود ،هيچ رس��انهاي ديگر در مورد غزه صحبت نميكند.
اسرائيليهارسانههايانگليسيوحتيفرانسويراتحتكنترل
خود درآوردهاند .براي مثال ش��بكه بيبيسي در انگلستان،
تحتتأثير اسرائيل است .اگر آنها برنامهاي عليه اسرائيل توليد
كنند ،متوقف خواهد شد .بنابراين موقعيتها هميشه از جنبه
اسرائيليها به نمايش گذاشته ميشود نه از جنبه فلسطينيها.
براي مثال ،زمان جنگ هشت روزه  ،2014گزارشگري به نام
جان اسنو از همين ش��بكه داش��تيم كه به غزه رفت و از آنجا
گزارشي صادقانه تهيه كرد ،اما به محض اينكه جنگ تمام شد،
همه چيز ناپديد شد و چيزي از آن گزارش نديديم .بنابراين
اين رسانهها تا جايي كه ممكن است ،از بيرحمياسرائيليها
چشمپوش��ي ميكنند و چون بيش��تر مردم از درگيري بين
اسرائيل و فلسطين آگاهي كامل ندارند ،براي مثال فقط حماس
را ميبينند كه در حال شليك موشك است و اسرائيليها هيچ
تقصيري ندارند و در حال دفاع از خود هستند .بنابراين اين گونه
رسانهها هميشه طرف اسرائيل را ميگيرند.

ش�ما ميتوانس�تيد از طريق ش�ناختي كه از
فلسطين و غزه پيدا كرده بوديد ،آن را به مردم
كشورتانمنتقلكنيديادرNGOهاييفعاليت
كنيد .با توجه به س�كوت رس�انهها ،به عنوان
يك مخاطب ميداني ،آيا توانس�تهايد ارتباط
اجتماعي ايجاد كنيد و اين ديدگاههايي را كه از
آنجا كسب كرديد ،از طريقي به مردم كشورتان
منتقل كنيد؟ آي�ا فضاي فرهنگ�ي غرب اين
اجازه را ميدهد كه ش�ما چنين فعاليتهايي
داشته باشيد؟

من به روشهاي مختلفي در اين زمينه فعاليتكردهام؛ مقاله
نوشتهام ،عكس گرفتهام ،با چند سازمان در اين مورد صحبت
كردهام و كنفرانسهايي را در اروپا و خارج از اروپا برگزار كردم.
هميشه در مورد موقعيت فلسطين صحبت كردهام ،اما در حال
حاضر بيشتر فعاليت من در حوزه ژورناليستي است .مقالههايم
را در رسانههاي مستقل منتشر كردهام ،با شبكههاي مستقل
انگليسي و فرانسوي كار كردهام تا در مورد موقعيت فلسطين،

سوريه و يمن مردم را آگاه كنم .اين را هم بگويم كه رسانههاي
رسمي مقالههاي من را منتشر نميكنند.
تصويري كه ما از فرهنگ غرب داريم ،اين است كه آن چيزي
كه گفتمان غالب است و مسائلي را كه قبول ندارد ،كنار ميزند.
سؤال اينجاست ،در غرب تفكراتي مثل ش��ما چقدر در حال
گسترش است كه مث ً
ال يك انسان غربي عدالت واقعي و واقعيت
موجود را در خاورميانه يا در فلسطين ببيند .واقعيت اين است
كه گلولههاي اسرائيلي شليك ميشوند و بچههاي فلسطيني
ميميرند .اين واقعيت را چقدر انسانهاي غربي مثل خودتان
ميدانند؟ آيا اين تفكر در حال گسترش است؟
نخس��ت اينكه ،جدايي فلس��طين از س��وريه و يمن و ديگر
كشورهاي منطقه كار مشكلي است؛ زيرا آنها به يكديگر وصل
هستند .اگر مقاومت در سوريه شكست بخورد ،اين شكست
روي فلسطين نيز تأثير خواهد گذاشت .فلسطين نيز بر سوريه
تأثير ميگذارد .پس نميتوان آنها را از هم جدا دانس��ت .دوم
اينكه ،من معتقدم گروههاي كوچك فلسطيني عليه سوريه به
كار گرفته شدهاند .من هميشه براي ترويج اتحاد بين سوريه و
فلسطين تالش كردهام؛ زيرا اتحاد براي هر دو كشور بسيار مهم
است .در مورد سؤالتان بايد بگويم ،مردم در حال بيدار شدن
هس��تند .آنها انتخاب ميكنند و آگاه ميشوند .اين موضوع
پيچيده است و در يك لحظه نميتوان در مورد آن اظهارنظري
داشت ،اما در كل به نظر من ،آنها چشم خود را به اين مسائل
باز كردهاند.
آنها نسبت به چند جنبه از جنگ و درگيريها در خاورميانه
آگاه هستند ،اما نس��بت به درگيريهاي جهاني ديگر آگاهي
ندارند .به هر حال ،براي من مهمترين موضوعي كه مهم است
مردم نسبت به آن آگاهي پيدا كنند ،اهميت محور مقاومت كه
شامل ايران ،حزباهلل ،سوريه و فلسطين است .بنابراين ،فقط
فلسطين و سوريه و يمن مهم نيستند ،بلكه تمام محور مقاومت
مهم هستند؛ زيرا زماني كه مردم نسبت به اين محور آگاهي پيدا
و درك ميكنند ،خواهند يافت كه اين مقاومت عليه خصومت،
اشغال ،تسخير و استعمار است و اينكه اين مقاومت در زور و بازو
نيست ،بلكه مقاومت در ذهن و افكار است .ما ميدانيم ،تمام
آن مردم مورد ظلم واقع شدهاند و مستعمره بودهاند ،بنابراين
مهمترين چيزي كه مردم بايد نسبت به آن آگاهي پيدا كنند،
وجود چنين مقاومتي است .اين موضوع به مذهب يا فلسفهاي
مربوط نميشود ،بلكه يك نوع مفهوم آزادي است كه در كشور

شما نيز وجود دارد.

منظورت�ان از مردمي كه بيدار ميش�وند چه
مردمي هستند؟ مردمان امريكايي يا اروپايي؟

مردم امريكايي نسبت به اين مسائل اهميتي نميدهند .مشكل
امريكاييها اين است كه خودشان را از ديگران مستثنا و جدا
ميدانند .آنها به همه چيز از جنبه امريكايي آن نگاه ميكنند
و خود را برتر ميدانند به همين دليل نميتوانند فرهنگ ديگر
كشورها را هضم كنند و در نتيجه جهاني تك قطبي را طلب
ميكنند .اما اروپاييها كمي متفاوت هستند .اروپاييها تجربه
اشغال كردن و اشغال شدن را دارند ،تاريخي طوالنيتر دارند،
بنابراين موقعيتها را بهتر درك ميكنند؛ ولي لزوماً نشانگر
بيداري آنها نسبت به اين مسائل نيست ،اما به هر حال مردم
اروپايي نسبت به امريكاييها آگاهتر شدهاند .من دوست ندارم
از مردم امريكايي در مورد حكومتشان نكوهش كنم ،اما آنها
هميشه رئيسجمهورهايي را انتخاب ميكنند كه همواره به
دنبال قدرتطلبي هستند.

در راستاي مسئله بيداري مردم اروپايي كه ذكر
كرديد،سالگذشتهرهبرانقالباسالميدونامه
خطاببهجوانانغربيواروپايينوشتند،آيااين
نامهها مورد استقبال قرار گرفتند و مؤثر بودند؟

آنها نامههاي زيبا و فوق العادهاي هس��تند و من در وبسايتم
آنها را منتشر كردم .صحبتهاي سيد حسن نصراهلل و نامههاي
آيتاهللخامنهايبسيارپرمعنيوهميشهبهترينومنطقيترين
مطالبي هستند كه در اختيار مردم غرب قرار ميگيرد ،اما در
مورد تأثير آنها بر مردم ،فكر نميكنم آنها به طور گستردهاي
بين رسانههاي اصلي منتشر شدند؛ زيرا همان طور كه ميدانيد
ايران و حزباهلل در رسانههاي غرب هيچ وقت خوب به تصوير
كش��يده نميش��وند .من در مورد تأثير آن نامهها بر جوانان
اروپايي مطمئن نيستم؛ اما شايد ميان چند جامعهبيدار اروپايي
تأثيرگذار بوده است.
اين جوام��ع ميدانند كه س��عوديها نفوذ زي��ادي به جامعه
مسلمان اروپايي داشتهاند .به همين خاطر ،من خواهان بيشتر
چنين نامههايي از طرف ايران و انتشار آنها در اروپا هستم .ما به
اين نامهها نياز داريم .بايد صداي كشورهايي مثل ايران ،سوريه،
فلسطين ،عراق و ليبي به گوش ما برسد .از آنها ميخواهيم كه
صدايشان را باال ببرند ،زيرا آنها شنيده خواهند شد و براي من و
كساني مانند من كافي نيستند.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

مقاومت به عنوان عقيدهاي قائم به خود
براي مدت بسيار طوالني،
حمزه الخنسا ،نویسنده
موضع حقيقي حاكمان
  و روزنامهنگار لبنانی
عربس��تان س��عودي،
نسبت به جنبشهاي
آزاديخواهانه عربي و به
طور كل��ي جريانهاي
مقاوم��ت در منطق��ه،
دس��ت كم در س��طح
رس��انهاي ،مبه��م و
ناآشكار باقي مانده بود.
دس��تگاه ديپلماس��ي
رسانهاي اين كشور ،طي
ساليان گذشته ،همواره تالش كرده بود مواضع واقعي خود
را عليه ماشين جنگ و كشتار رژيم صهيونيستي ،در قالب
بيانيهها و نشستهاي خبري پنهان كند.
اما آنچه طي چندماه اخير توجه همه را به خود جلب كرده،
صرفاً صراحت عربستان در بيان مواضع واقعي اين كشور
در قبال مقاومت اس��ت؛ مواضعي كه به صراحت ،تمامي
جريانهاي مقاومت ،از حزباهلل گرفته تا جهاد اسالمي و
حتي حماس را گروههاي افراطي و ساخته و پرداخته ايران
برميشمارد ،گروههايي كه هدف از وجود آنها ،گسترش
آشوب و ناامني در سطح منطقه است!
بنابراين كام ً
ال مش��خص اس��ت كه خاندان سعودي ،وارد
مرحله جديدي از پروژه مخاصمه و شيطنت عليه مقاومت
ش��ده اس��ت ،به طوري كه صرفاً با پيگيري رس��انههاي
كشورهاي حاشيه خليج فارس يا تمامي پايگاههاي رسانهاي
مورد حمايت مالي عربستان سعودي در سطح منطقه ،به
وضوح ميتوان تالشهاي مديريت ش��ده اين رسانهها را
براي پوشاندن جامه فرقهگرايي مذهبي بر تن جريانهاي
مقاومت مردمي در لبنان ،فلسطين ،يمن و عراق مشاهده
كرد .س��عوديها با تمركز بر حمايتهاي مادي و معنوي
ايران از ملتهاي منطقه و حقوق آنان ،در تالش براي القای
اين مطلب به مخاطبان خود هستند كه جريانهاي مقاومت
از اساس ،براي اجراي طرحهاي فرقهگرايانه از سوي ايران
در منطقه مأمور شده و فعاليت ميكنند.
البته تالش ب��راي تخريب چه��ره مقاوم��ت و فرقهاي
نشان دادن آن ،تنها بخش��ي از اين پروژه است ،از سوي
ديگر ،ماش��ين رسانهاي عربستان س��عودي ،در حركت
هدفمند ديگري نام مقاومت را به گروهها و مجموعههايي
ميچسباند كه از سوي اين كش��ور با پول ،سالح و فتوا
مورد حمايت قرار گرفته تا طرحهاي سعودي امريكايي
را در كشورهايي همچون يمن و س��وريه به مرحله اجرا
برسانند.
اين در حالي است كه جريان مقاومت هيچ گاه حركتي
شيعي ،سني يا مس��يحي نبوده و ش��علههاي آن هرگز
محصور در چارچوبهاي معين عقيدتي و مذهبي نمانده
است ،اين البته دقيقاً مطلبي است كه آل سعود در تالش
است تا اوالً آن را انكار كرده يا ناديده گرفته و ثانياً عكس
آن را براي افكار عمومي از طريق دستگاه رسانهاي خود
اثبات نمايد.
اين ادعا كه مقاومت ،از اساس حركتي مذهبي است كه
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منجر به افزايش تنشهاي فرقهاي و در نهايت گسترش
آشوب در تمام منطقه ميشود ،در تناقض آشكار با بنيان
و مسير اصلي مقاومت اس��ت؛ مقاومتي كه از زمان آغاز
اشغال سرزمينهاي عربي توسط صهيونيستها شكل
گرفت و ملتهاي فلسطين ،لبنان ،اردن ،سوريه و مصر را
بر آن داشت تا سالح به دست گرفته و با دشمن متجاوز
به مقابله بپردازند.
در حقيقت جريان مقاومت به عنوان واكنش��ي از سوي
ملتهاي منطقه به اشغال و س��رقت سرزمينهاي آنان
پديد آمد .البته اين تعدي تاريخ��ي به جغرافيا و حقوق
ملتهاي عربي و مس��لمان ،از همان آغاز مورد حمايت
و پش��تيباني خاندان حاكم در عربس��تان ق��رار گرفت؛
خانداني كه با دستان استعمار در قلب سرزمينهاي عربي
اسالمي ،يعني مكه و مدينه مستقر شده است ،بنابراين
بس��يار طبيعي اس��ت كه مقاومتهاي مردمي ،نظامي،
فكري و فرهنگ��ي ،پروژههاي كام ً
ال مختل��ف و مغاير با
پروژه تعريف شده از س��وي جريان سعودي وهابي براي
آينده منطقه باشد.
لبن��ان ،چندي پيش ش��اهد برگزاري دهمي��ن يادواره
پيروزي مقاومت بر دش��من صهيونيس��تي در جوالي
 2006بود ،يادوارهاي كه هر ساله در آن ،تصوير مقاومت
به عنوان تفكر و ارادهاي قائم به خود براي همگان نمايان
ميشود ،تصويري كه هرس��اله قدرتمندتر از گذشته به
نمايش گذاشته ميشود.
در آن زمان ،تمامي لبنانيها ،صرف نظر از نژاد ،مذهب يا
حتي گرايشهاي سياسي و ايدئولوژيك ،به طور يكپارچه
براي دفاع و حمايت از خواهران و برادران خود كه در پي
تجاوز دشمن صهيونيس��تي از خانههاي خود آواره شده
بودند به صحنه آمدند و شرايطي را خلق كردند كه در اثر
آن مقاومت به هيچ وجه منحصر به يك جريان و گروهي
خاص نماند ،بلكه احزاب و گروههاي سياس��ي عقيدتي
مختلفي از جمله جنب��ش آزاد ملي يا حرك��ت مرده ،با
اقدامات خود ،ترجماني براي فرهنگ مقاومت در مواضع

مقاومت،بهعنوانمفهومو
ايدهبرحقيكهبراساسبنيانها
واصولروحانيوانسانيشكل
گرفته،درمعرضتالشهايجدي
براينابوديياانحرافاساسي
از راه اصلي خود يا اقدامات
گستردهبرايتبديلوتقليل
گوهروفلسفهوجوديچنين
حركتيبهنمونههايمنحرفو
بدتركيبيهمچون پیادهنظام
سعودیدریمناست

سياس��ي خود ايجاد كردند ،امري كه در نوع خود كمك
بزرگي براي مقاومت نظامي در جبههها به شمارميرفت.
ش��علههاي فروزان مقاومت مس��لحانه ،امروزه و پس از
ساليان سال ،از طريق نسلها و س��ازمانها و گروههاي
مقاومت متعدد ،همچون ميراث ارزشمندي در دستان
حزباهلل لبنان قرار گرفته است ،ميراثي كه طي سالهاي
گذشته ،سازمانهاي ملي ،عقيدتي و مدني بسياري را در
خود داشته و تجربه كرده است.
نامهاي ش��هدا ،فرمانده��ان و اس��طورههاي مقاومت،
همچنان بزرگترين ش��اهد بر اين مدعاست كه جريان
مقاومت فكر و ايدهاي است كه تا به امروز ،تمامي تالشها
براي منحصر كردن آن در اسلوب فرقهگرايي يا انحراف به
وادي افراطيگري را ناكام گذاشته است.
شهدايي همچون لوال عبود ،سناء محيدلي ،جمال ساطي،
ميشال صليبا ،خاد علوان ،طوني ابوغانم ،سمير القنطار،
س�لاح غندور و بالل فحص يا اس��راي آزادهاي همچون
سهي بشاره و بسياري ديگر ،كساني هستند كه از هرچه
داشتند گذش��تند تا در راهي واحد ،عليه دشمني واحد
ايستادگي كنند.
اين روش و مسير البته از اولين روزي كه مقاومت آغاز شده
تا به امروز به همان شكل اوليه ،يا قدرت بيشتر ادامه يافته
است ،به طوري كه هماكنون نيز فرزندان مقاومت اسالمي،
از جمله حزباهلل ،گردانهاي مقاومت لبناني ،حزب ملي
سوري و ...به ايستادگي عليه پروژه تكفيريها كه با پول،
سالح و فتوا از سوي عربستان سعودي حمايت ميشود
پرداختهاند ،پروژهاي كه از اس��اس در ادامه برنامههاي
اسرائيل در خاورميانه تعريف و اجرا شده است.
آنچه امروز ش��اهد هس��تيم عبارت اس��ت از رويارويي
مقاومت ،به عنوان حق مطلق در برابر تروريسم تكفيري به
عنوان باطل مطلق ،و نكته مهم در اين ميان آن است كه
هر دو جبهه ،شامل جريانهاي مختلف و مبارزان شيعه،
سني ،دروزي ،علوي و مسيحي هستند.
جاي هيچ تعجبي نيست كه مقاومت ،به عنوان مفهوم و
ايده بر حقي كه بر اساس بنيانها و اصول روحاني و انساني
شكل گرفته ،در معرض تالشهاي جدي براي نابودي يا
انحراف اساسي از راه اصلي خود يا اقدامات گسترده براي
تبديل و تقليل گوهر و فلس��فه وجودي چنين حركتي
به نمونههاي منحرف و بدتركيبي همچون مقاومتی كه
پياده نظام نيروهاي تجاوزگر امريكايي و سعودي در يمن
است ،يا مقاومتی كه پيرو سياستهاي سعودي ،انگليسي
و امريكايي است ،قرار گيرد.
درحالي كه چنين تالشهايي هيچگاه شعله مقاومت
را خاموش نخواهد كرد ،ش��علهاي كه همواره فروزان
باقي مانده و هرلحظه شرارههاي آن ،به واسطه قدرتي
كه از برحق بودن و مشروعيت مقاومت صادر ميشود،
فزون ميگردد ،چراكه اگر اين جريان ،از همان لحظات
اوليه شكلگيري روشي برحق و جامع و شامل نسبت
به همه گرايشهاي موجود نب��ود ،تا به امروز حتي به
شكلي قويتر و شجاعانهتر باقي نمانده و استمرار پيدا
نميكرد.
ترجمه :سیاوش فالحپور
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گفتوگو با مجتبی امانی ،رئیس دفتر سابق حفاظت منافع ایران در قاهره

مجموعه پیچیده منافع و عقاید
علت حضور ما در منطقه است

اساس ًا چرا باید در منطقه جضور داشته باشیم این یک سؤال سادهای
است که خیلیها آن را مطرح میکنند  و به نظر میرسد بخشی از جامعه
نهتنها ازعوام مردم بلکه خواص نیز در ای�ن زمینه تردیدهایی دارند.
مجتبی امانی رئیس دفتر سابق حفاظت منافع ایران در قاهره با تشریح
شاخصهای هویتی انقالب اسلامی و همچنین تهدیدهای پیرامونی
ایران میگوید ما ناچار هستیم در منطقه حضور داشته باشیم.

س�ؤالي كه االن مطرح اس�ت ،نق�ش و نفوذ اي�ران در منطقه
خاورميانه است و اينكه چرا جمهوري اسالمي بايد در منطقه
حضور فعاالنهاي داشته باشد؟

اولين موضوعي كه در اين باره مطرح ميش��ود ،ماهيت انقالب اس�لامي ايران
است .انقالب اسالمي ايران براساس ظلمس��تيزي و دفاع از مظلومان بنا نهاده
شده و داراي اهتمام به امور مسلمين است .همه اين مسائل هم در اصل اسالم
مورد اشاره قرار گرفته است و هيچكس در مورد آن شك و شبههاي ندارد .ما به
عنوان مسلمان بايد به امور مس��لمين اهتمام داشته باشيم و اين موضوع يعني
«دفاع از مظلومان» و حتي «كمك به نهضتهاي آزاديبخش» در قانون اساسي
ايران تجلي پيدا كرده است.
در واقع ،در نظام جمهوري اسالمي يك نوع ديدگاه اسالمي انساني به تحوالت
منطقه وجود دارد .در چشمانداز ايران اسالمي هم قرار است كه ايران يك كشور
قدرتمند در منطقه باشد .يك جريان استعماري و استكباري در دنيا وجود دارد
كه ميخواهد هر صداي مخالف و هر صدايي را كه به مظلومان كمك ميكند،
از بين ببرد و اين ماهيت اس��تعمارگران است كه در ش��رق و غرب وجود دارد.
كش��ورهاي غربي و حاميانش��ان كه قدرت بيش��تري را در اختيار دارند ،سعي
ميكنند تا قطب ثروتمندي در دنيا ايجاد شود كه مظهر آن خودشان باشند و
يك قطب فقير هم وجود داشته باشد كه همواره منابع و ثروتهاي فقرا بايد به
سمت آنها سرازير شود و اين نگاهي اس��ت كه عالوه بر غرب در بلوك شرق هم

وجود داشت .غرب تحت عنوان ليبراليسم و آزادي اقتصاد و افكار ،شرق هم تحت
عنوان سوسياليسم و كمونيسم .البته بلوك ش��رق االن فرو پاشيده است ،ولي
غرب همچنان به روشهاي استعمارگري خود ادامه ميدهد .ما در طول سالياني
كه نظام جمهوري اسالمي شكل گرفته است ،شاهد هستيم كه كشورهاي ديگر
در مجموع يك كاهش ثروت دارند و غربيها افزايش ثروت دارند.
زماني كه انقالب در ايران رخ داد ،غربيها نگاهش��ان اين ب��ود كه ايران بايد از
انقالب و صدور آن دست بكشد و ايران مطيع و تحت فرمان غرب باشد ،همانگونه
كه در دوره قبل از انقالب بود .اين مس��ئله با توجه به اصول اس�لام و انقالب و
منش ايراني در تضاد بود .غربيها ميخواس��تند كه مثل هميش��ه كشورهاي
ديگر را تضعيف كنند و اين مسئله در زمان ش��اه وجود داشت و در دوره قاجار
بيشتر نمود داشت .يعني كشورهاي قدرتمند سرزمينها را كوچك و منابع را
غارت ميكردند و امكان رشد به كشورهاي ديگر نميدادند كه روش استعماري
و استكباري اس��ت .در واقع ،يك نظريهاي در انقالبها وجود دارد كه به اعتقاد
غربيها زماني كه اين انقالبها ش��روع ميش��ود ي��ك دورهاي را از كودكي به
بازيگوشي و شرارت ميگذرد و سپس مطيع ميشود و حتي آنها ابزاري هم دارند
كه به خيال خودشان ميتوانند انقالبها را كنترل كنند.
پس از انقالب اس�لامي ،غربيها گروههاي منافقين را ايجاد كردند تا انقالب را
منحرف و ايران را تجزيه كنند .جنگ هشت س��اله را به ايران تحميل كردند و
تحريمهاي گسترده عليه كشورمان اعمال كردند و توطئه و ترورهاي زيادي را
انجام دادند تا به ايران اين پيام را برسانند كه از صدور انقالب و آرمانهاي انقالبي
دست بكشد .يك بخش مهمي از انقالبيگري اين است كه خودمان را موظف به
حمايت از مظلومان ميدانيم و يكي از نمونههاي بارز دفاع از مظلومان ،حمايت
از مردم فلسطين در مقابل رژيم صهيونيستي است.
در همين رابطه ،موضوع ب��ه امنيت ما هم ارتباط پي��دا ميكند ،امريكاييها و
كساني كه نگاه اس��تكباري دارند ،سعي ميكنند ساير كش��ورها را تضعيف و
درگيريهايي را در داخل كش��ورها ايجاد كنند و جنگهاي قوميتي را تقويت
و آنها را تجزيه كنند ،مثل توطئهاي كه اآلن در خاورميانه شكل گرفته است و

 امريكاييهاازابتدابهدنبالاين
بودند که كشور عراق را به سه
بخشتقسيمكنندواآلندرنظر
دارندمنطقهايرابرايحكومت
داعش در غرب عراق و ش�رق
سوريه درست كنند و به تصور
خودشان ارتباط ايران با محور
مقاومت را قطع كنند و سپس
اين دولت جديدي كه تشكيل
ميشود،دچارمشكالتمرزي
با همسايگان خواهد بود و در
آيندههمتداخلمنافعبهوجود
ميآيدكهمعموالًبهجنگهاي
خونينتبديلميشودوقدرت
و جايگاه آن كشور را به چالش
د
ميكش 
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
خالصانه ميخواهد تا دور از وطن و براي تأمين امنيت و آس��ايش ديگران در
كشور ديگري مبارزه كرد.

 با گذشت نزديك به چهار دهه از انقالب اسالمي آيا الزم است
كه ما همچنان روحيه انقالبي خودمان را حفظ كنيم؟

ما ناچ�ار هس�تيم خودمان را
حفظ كنيم و دامنه تحركاتمان
را محدود به داخل نكنيم و يك 
مجموعه در هم پيچيدهاي از
منافع و عقايد در اين باره ما را
وادارميكندتادرمنطقهحضور
داشته باش�يم .به جريانهاي
مقاومت در منطقه كمك كنيم
ت�ا امريكاييه�ا و غربيها در
داخل منطقه حد و حدودشان
رابشناسندوتصورنكننددرهر
گوشهاي از منطقه كه بخواهند
توطئه كنند و امني�ت ما را به
خطر بيندازند و برادركش�ي و
جدال ايجاد كنند ،ما سكوت
ميكنيم و بايد جلوي اينگونه
اقداماترابگيريم

18

بيشتر كشورها در داخل با يكديگر در حال نزاع هستند .امريكاييها از ابتدا به
دنبال اين بودند تا كشور عراق را به سه بخش تقسيم كنند و االن در نظر دارند
تا منطقهاي را براي حكومت داعش در غرب عراق و شرق سوريه درست كنند و
به تصور خودشان ارتباط ايران با محور مقاومت را قطع كنند و سپس اين دولت
جديدي كه تشكيل ميشود ،دچار مشكالت مرزي با همسايگان خواهد بود و در
آينده هم تداخل منافع به وجود ميآيد كه معموالً به جنگهاي خونين تبديل
ميشود و قدرت و جايگاه آن كشور را به چالش ميكشد .بنابراين ،موضوع هم
از ديدگاه اس�لامي و هم از ديدگاه تالش براي بقا و همچنين از لحاظ امنيتي
داراي اهميت هستند.
بنابراين ،ما ناچار هس��تيم خودمان را حف��ظ كنيم و دامن��ه تحركاتمان را
محدود به داخل نكنيم و يك مجموعه در هم پيچيدهاي از منافع و عقايد در
اين باره ما را وادار ميكند تا در منطقه حضور داش��ته باشيم .به جريانهاي
مقاومت در منطقه كمك كنيم تا امريكاييها و غربيها در داخل منطقه حد
و حدودشان را بشناسند و تصور نكنند در هر گوشهاي از منطقه كه بخواهند
توطئه كنند و امنيت ما را به خطر بيندازند و برادركشي و جدال ايجاد كنند،
ما سكوت ميكنيم و بايد جلوي اينگونه اقدامات را بگيريم .يك بحثي گاهي
اوقات مطرح ميش��ود كه ما براي دفاع از امنيت خودمان به س��وريه و عراق
عازم شدهايم ،اما اين مطلب بخش��ي از حقيقت است .چيزي كه ما را وادار به
حضور در منطقه ميكند ،مسئله امنيت ما نيست ،چراكه نيروهاي ديگري از
مليتهاي مختلف در منطقه حضور دارند و ريشههاي اين نزاع به توطئهاي كه
غربيها عليه اسالم و كشورهاي منطقه طراحي كردند ،برميگردد .نيروهاي
ايراني ،پاكستاني ،عراقي و افغاني در سوريه و عراق حضور دارند و با تكفيريها
مبارزه ميكنند ،همچنانكه در گروههاي تروريستي نيز افرادي از مليتهاي
مختلف حضور دارند .اينگونه نيس��ت كه در اين مسئله امنيت براي ما مهم
باش��د و اينكه به نظر برخي افراد ما خاكريز امنيتي خودم��ان را در مرزهاي
سوريه و عراق ايجاد كرديم .مسئله اين اس��ت كه آيا ما بايد اينجا بنشينيم و
رضايت بدهيم كه گروههاي تروريس��تي و جنايتكار با فتواهايي كه در مورد
مجاز بودن قتل انسانها صادر ميكنند و مخالف همه دستورهاي اسالمي و
ديني است ،در عراق و سوريه حاكم شوند و مردم اين كشورها در معرض اين
ظلم و ستم قرار گيرند؟ ما نميتوانيم چشم خود را روي اين جنايات ببنديم.
حتي افرادي ك��ه به جبهههاي نبرد ب��ا تكفيريها اعزام ميش��وند به اصرار
خودشان ثبتنام ميكنند و راهي س��وريه و عراق ميشوند و نظام جمهوري
اسالمي هيچ تالشي در اين زمينه انجام نميدهد و افرادي كه به سوريه و عراق
رفتهاند ،براساس وظيفه ديني خودشان اقدام كردهاند و براي اين كار عقيده
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هر انقالبي كه از مسئله انقالبيگري خارج شود ،مهري بر پايان خودشزده
است .اينكه برخي كش��ورهاي اس��تعماري ميگويند ايران بايد رفتارهايش
عادي ش��ود و به قول اعراب از انقالبيگري به نظام متعامل با نظام بينالملل
تبديل شود ،يك فريب است .آنها چگونه دس��ت از وحشيگري خودشان بر
نميدارند و جنايات زيادي را در منطقه مرتكب ميشوند و از ما انتظار دارند كه
رفتار خود را تغيير دهيم .اخيرا ً مشخص شد كه در سازمان ملل ،خارج شدن
عربستان سعودي از ليست سياه بر اساس طمع و پولي بوده است كه سعوديها
به سازمان ملل ميدهد .در مقابل اين وحشيگري مدرن ما بايد انقالبيگري
خود را حفظ كنيم .همه ميدانند كه صدام حسين ،ديكتاتور معدوم عراق به
ايران حمله كرد ،ولي در مقابل اين جنايت سكوت كردند؛ چراكه تصورشان
اين است كه ايران تجزيه خواهد شد و ثروتهاي ايران از بين خواهد رفت تا
قدرتش تضعيف شود و از اين رو ،در مقابل اين اقدامات بايد انقالبيگري كنيم.
ما بايد اصول انقالبي خودمان را حفظ كنيم و آن را س��رلوحه كار قرار دهيم،
چون در يك نظام عادالنه جهاني زندگ��ي نميكنيم .زماني كه نظام عادالنه
نيس��ت و جنايات در منطقه رخ ميدهد و هيچ س��ازمان بينالمللي توانايي
جلوگيري از آن را ندارد و كشوري به نام عربستان خود را مجاز ميداند كه در
امور منطقه دخالت كند و جنايتهايي را مرتكب شود ،نميتوان انتظار داشت
كه انقالبيگري را كنار گذاشت .عمر انقالبها اينگونه نيست كه براي شروع
و پايان انقالب محدوده زماني خاصي قائل باشيم .هر انقالب به وسعت ،فكر
و عقايدي كه دارد در تاريخ نفوذ ميكند .انقالب اسالمي نيز مرتبط با اصول
اس�لام يعني دفاع از مظلومان و كرامت انسان پايهگذاري شده است و از نظر
غربيها اينها انقالبيگري است و به نظر آنها بايد اين اقدامات را كنار بگذاريم
تا مطيع آنها باشيم.

برخي از مردم معتقدند كه وقتي ما در داخل كشور مشكالت
زيادي داريم ،چرا ب�ه جاي اينكه اين هزينهه�ا را در داخل
انجام دهيم تا وضع مردم بهبود پيدا كند ،اين هزينهها را در
خارج از مرزها انجام ميدهيم ،آيا ارتباطي بين دو مس�ئله
وجود دارد؟

در مورد اين موضوع غلو ش��ده است .اخيرا ً س��خناني از سيد حسن نصراهلل،
دبيركل حزباهلل لبنان مطرح شده است كه در رس��انهها بيشتر بزرگنمايي
شد .حزباهلل لبنان از سوي غرب و متحدان منطقهاي آن تحت فشار است و
به همين خاطر ،سيد حسن نصراهلل در مقام احتجاج با ديگران و در پاسخ به
اقدامي كه غربيها و عربستان سعودي به دنبال آن هستند كه منابع مالي و
تعامالت بانكي حزباهلل را مس��دود كنند ،اين سخنان را مطرح كرد .نصراهلل
خطاب به غرب و سعوديها كه تصور ميكنند اگر تعامالت بانكي حزباهلل در
خارج محدود شود ،حزباهلل نابود خواهد شد ،گفت كه منابع مالي اين گروه از
سوي ايران تأمين خواهد شد و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
موضوع مهمي در پاسخ به اين تفكر وجود دارد و اينكه چطور ما در امور شخصي
خودمان معتقد هستيم كه بايد نان شبمان را با همسايه تقسيم كنيم و كسي
كه از همسايه خود خبر نداشته باشد ،مسلمان نيست و در تعاليم اسالمي كمك
به ديگران سفارش شده است و حتي در برخي مواقع مثل دفاع از مظلومان واجب
است كه كمك كنيم و كسي كه در اين راه كشته شود ،شهيد محسوب ميشود،
اما برخي افراد كه ميگويند پول ايران بايد براي مردم ايران هزينه شود ،اين تفكر
مخالف اصول اسالمي است .از سوي ديگر ،كساني هم هستند كه مشكالت داخل
ايران را بيش از حد بزرگنمايي ميكنند ،برخی مردم منطقه عالوه بر نیازهای
مالی ،مش��كل امنيتي در كشورش��ان دارند و نياز به كمك ديگران دارند و هر
كشوري كه اسالمي است بايد به آنها كمك كند .به طور خالصه ،در ميزان كمك
ما به ديگران و مشكالت داخلي كشور بزرگنمايي ميشود و كساني كه اين تفكر
را دارند ،قصد دارند اين نماد انقالبيگري ايران را كه كمك به همنوعان و دفاع
از مظلومان است ،تخريب كنند و اين هم در چارچوب عاديسازي روابط و ترك
كردن اصول انقالبيگري انجام ميشود.

مذاکرات سازش و محورمقاومت در گفتوگو با دكتر حسين شيخاالسالم ،كارشناس مسائل خاورميانه

تروریسم به محور مقاومت شلیک میکند
و هدف مذاکره تسلیم رسمی فلسطین است

مسئله فلسطين كه براي دههها آرمان اصلي جهان اسالم بود با تشكيل
گروههاي تروريستي توسط جبهه صهيونيستي -غربي در منطقه و به
راه انداختن جنگ داخلي در كش�ورهاي اسالمي ،ميرود كه به دست
فراموشي سپرده شود .دكتر حسين شيخاالسالم ،كارشناس مسائل
خاورميانه ميگويد«:رژيم صهيونيستي و متحدانش با ايجاد تروريسم
س�عي دارند توجهات را از فلس�طين منحرف و با تجزيه كش�ورهاي
اسالمي ،محور مقاومت را در منطقه نابود كنند».

اآلن با رش�د قارچگونه تكفيريها در منطقه به نظر ميرسد
آرمان و مسئله فلسطين در سالهاي اخير به دست فراموشي
س�پرده ش�ده اس�ت و جبهه اس�تكبار و صهيونيسم تالش
ميكنند با تقوي�ت تكفيريها اف�كار عموم�ي را از توجه به
فلسطين منحرف كنند و در اين ميان همكاريهايي بين غرب،
صهيونيستها و حتي برخي كش�ورهاي عربي وجود دارد .تا
جايي كه سيدحسن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل لبنان نيز بارها
به فراموشي مسئله فلسطين اشاره و آن را خطري بزرگ براي
جهان اسالم توصيف كرده است .به نظر شما هدف از منحرف
كردن توجهات به مسئله فلسطين چيست؟

از اول پيروزي انقالب اس�لامي ،هم به خاطر نظرات ام��ام خميني (ره) درباره
نابودي رژيم صهيونيستي و اينكه اين رژيم سمبل ظلم و اشغالگري در منطقه
است و هم به خاطر اعتقادات ملت ايران ،مخالفت صهيونيستها با ايران شروع
شد .روز  22بهمن واقعاً در ايران هرج و مرج وجود داشت و وقتي انقالب پيروز
شد ما گفتيم امروز ايران آزاد شد ،فردا نوبت فلسطين است و اين شعارها در قلب
مردم بود و االن هم هست .انقالبيون ايران آن روز به دفتر حفاظت اسرائيل در
تهران حمله كردند و خودجوش آن را گرفتند كه االن دفتر حفاظت فلسطين
است .مردم از محمدرضا شاه متنفر بودند و ش��اه هم با اسرائيل رابطه نزديكي
داش��ت و حتي در ش��كنجه انقالبيون ،تربيت نيروهاي س��اواك و حتي خريد
تس��ليحات پيش��رفته همكاري ميكرد .مردم از اين مس��ئله اطالع داشتند و

ميديدند كه شاه ،اسرائيل و امريكا با يكديگر همكاري ميكنند و هيچ تفاوتي
بين آنها وجود ندارد .مواضع جمهوري اس�لامي ايران هم از لحاظ اسالمي كه
بيتالمقدس قبله اول مسلمين معرفي شده است و هم از منظر سياسي ،يعني
ظلمستيزي و جناياتي كه رژيم صهيونيس��تي عليه مردم ايران و فلسطينيها
انجام داده ،مطرح هستند.
پيش از انقالب از نظر اس�لامي و مردمي ما در مقابل رژيم صهيونيستي موضع
داشتيم و آن هم در مقابل ما .بعد از انقالب اين رژيم عليه كشور ما توطئه ميكند
و ما مبارزه ميكنيم .اسرائيل بر اساس آرمان و خاستگاه خود ميخواست از نيل
تا فرات پيشروي كند و دو خط آبي در پرچم رژيم صهيونيستي نيز بيانگر همين
مسئله است .با پيروزي انقالب و رهبري امام خميني(ره) و بيعت مقاومت با امام و
انتفاضه فلسطين ،پيشرويهاي اسرائيل كاهش يافت و رفته رفته از مناطقي كه
اشغال كرده بود عقبنشيني كرد .در سال  2000از لبنان عقبنشيني كرد و در
 2005از غزه عقبنشيني كرد و االن در كرانه باختري ديوار حائل كشيده است و
به اين معني است كه از يك طرف ديوار به طرف ديگر ديوار ميخواهد برود.
جبهه غربي -صهيونيستي نشس��تند و فكر كردند كه براي مقابله با جمهوري
اسالمي و مقاومت كه با پيروزي انقالب شكل گرفت چه راهكارهايي بايد اتخاذ
كرد .در سال  2006كه اس��رائيل به لبنان حمله كرد تا با حزباهلل مقابله كند
و حتي قصد داش��تند «خاورميانه بزرگ» ايجاد كنند ،در اين مس��ير شكست
خوردند .پس از اينكه شكست خوردند فردي به نام «مارتين ايندك» كه دو بار
سفير امريكا در اسرائيل بود ،در سال  2006يك سخنراني در استراليا انجام داد
و در اين همايش صراحتاً ميگويد كه براي پيروزي در برابر مقاومت هيچ راهي
نداريم كه جنگ شيعه و س��ني راه بيندازيم و متحد سني براي خودمان ايجاد
كنيم چون از حزباهلل شكست خورده بودند و از آن زمان روي جريان تكفيري
كار كردند و به خصوص پس از حوادث تونس كه جرقه شروع بيداري اسالمي در
منطقه شد و پس از آن به كشورهاي ديگري مثل مصر و ليبي هم كشيده شد،
برنامههاي خودشان را عملي كردند.
پس از كشتن اسامه بن الدن ،رهبر سابق القاعده توسط نيروهاي امريكايي در
پاكستان ،هيالري كلينتون ،وزيرخارجه وقت امريكا در كميته روابط خارجي
كنگره ميگويد كه ما القاعده را ايجاد كرديم و خودمان بايد با آن بجنگيم .وقتي

«مارتي�ن ايندك» ك�ه دو بار
س�فير امريكا در اسرائيل بود
در س�ال  2006يك سخنراني
در استراليا انجام داد و در اين
همايش صراحت� ًا ميگويد كه
براي پيروزي در برابر مقاومت
هيچ راهي نداري�م كه جنگ
شيعه و س�ني راه بيندازيم و
متحدسنيبرايخودمانايجاد
كنيم
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
در عراق دموكراسي نوپا تأسيسشد و نش��ان داد كه جمعيتهاي كرد ،عرب،
شيعه و سني ميتوانند با هم به صورت مس��المتآميز زندگي كنند ،پادشاهي
سعودي از اين مسئله نگرانشد چراكه دموكراسي در عراق را براي ادامه حيات
پادشاهي موروثي خود تهديد ميدانست.
پس از پيروزي انقالب اسالمي رژيمهاي پادشاهي عرب از انقالب ايرانترسيدند
و به سمت اتحاد با اسرائيل و غرب رفتند تا جلوي اين انقالب را بگيرند .پس از
تشكيل دولت شيعه در عراق نيز عربستان از القاعده اين كشور گروهي به اصطالح
دولت اسالمي ايجاد كرد و زماني كه بحران سوريه ش��روع شد القاعده عراق با
القاعده سوريه جمع ش��دند و گروه داعش را تشكيل دادند .هدف اصلي داعش
جنگ در داخل جامعه اسالمي اس��ت و قبل از اين اولويت جهان اسالم مسئله
فلسطين بود ولي با ايجاد اين گروهها اولويت فلسطين كنار رفت و درگيريها
در جوامع اسالمي شكل گرفت و اين همان چيزي است كه اسرائيل ميخواهد.
براي اينكه اسرائيل از ابتدا به دنبال تقسيم سرزمينهاي اسالمي بوده تا با تجزيه
كشورهاي منطقه امنيت خود را بيشتر تضمين كند .همه اين مسائل به اسرائيل
كمك ميكند تا با بهرهبرداري از اوضاع ناامن منطقه ،كشورها را بر اساس مذهب،
قوميت و مليت و نژادها تقسيم كند.

مسئوليت جهان اسالم و به خصوص ايران در مقابل اين اقدامات
مخربانه چيست و چه تالشهايي بايد صورت گيرد تا مسئله
فلسطين بار ديگر به كانون توجهات بينالمللي بازگردد؟

مش�كل قضيه اين اس�ت كه
درگيريها در جوامع اسالمي
تبديل به فرهنگ شده است.
مث ً
ال يك تروريست وقتي وارد
يك مس�جد ميش�ود بدون
اينكه فكر كند كه افراد داخل
آن چه كساني هستند خود را
منفجر ميكند و معتقد است
كه با كشتن انسانهاي بيگناه
به بهشت ميرود .مقابله با اين
تفكر و فرهنگ نميتواند فقط
نظامي و تشكيالتي باشد .اگر
قراراستاينمقابلهموفقشود
بايدفرهنگيباشدوبايدبتوانيم
ذهنوافكارآنهاراتغييردهيم
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مشكل قضيه اين اس��ت كه درگيريها در جوامع اس�لامي تبديل به فرهنگ
شده است .مث ً
ال يك تروريست وقتي وارد يك مسجد ميشود بدون اينكه فكر
كند كه افراد داخل آن چه كساني هستند خود را منفجر ميكند و معتقد است
كه با كشتن انسانهاي بيگناه به بهش��ت ميرود .مقابله با اين تفكر و فرهنگ
نميتواند فقط نظامي و تشكيالتي باشد .اگر قرار است اين مقابله موفق شود بايد
فرهنگي باشد و بايد بتوانيم ذهن و افكار آنها را تغيير دهيم .آنها خشونت را در
فرهنگ نهادينه كردهاند و اين راه درستي نيست .ما بايد يك گفتمان گستردهاي
در ارتباط با معرفي اسالم اصيل در مقابل اسالم تكفيري در جهان اسالم ايجاد
كنيم .چون اسالم تكفيري به نفع امريكا ،اسرائيل و پادشاهان عربي بوده است
و آنها هزينههاي زيادي در اين راه صرف و اس�لام مخصوص خودشان را تبليغ
كردند .اسالم تكفيري به خالفت اعتقاد دارد و به ملت اعتقادي ندارد و اين تئوري
براي خود حاميان تروريستها نيز مشكلساز شده است .پادشاهان عرب معتقد
هستند كه همه قدرت در دستان پادشاه قرار دارد و هيچ كس نميتواند در مقابل
آن اعتراض كند .دستور پادشاه دستور الهي است و مردم بايد آن را اجرا كنند و
همين تفكر است كه پايه تفكر تكفيري را تشكيل داده است .پولهاي سعودي
در سراسر مدارس دنيا براي تبليغ اين نوع تفكر هزينه شده است ،زيرا به ادامه
حكومت پادشاهي خودش كمك ميكند اما سعوديها پيشبيني نكرده بودند
كه تكفيريها روزي ادعاي خالفت كنند و در مقابل حاميانشان بايستند .وقتي
تكفيريها ادعاي خالفت كردند براي پادشاهي سعودي و ديگران مشكلساز
ش��دند ولي تا قبل از آن غربيها هم تروريس��تها را كم��ك ميكردند و همه
تسليحات و امكانات و اعزام افراد به س��وريه از طرف غرب انجام ميشد .يعني
غرب موافق اين كار بود ولي وقتي داعش غير قابل كنترل ش��د سعي كردند با
آن مقابله كنند هرچند كه در جدي بودن مقابله با تروريستها هم ترديدهايي
وجود دارد و آنها ميخواهند از تكفيريها به عنوان ابزاري براي فشار به كشورها
استفاده كنند.
همانطور كه مستحضر هستيد برخي كش��ورهاي مرتجع عربي تحت رهبري
عربستان س��عودي ريش��ه به تيش��ه اس�لام ميزنند و در همس��ويي با رژيم
صهيونيستي و كشورهاي غربي توجه خود را به حمايت از تروريستها متمركز
كردهاند و اص ً
ال واكنش��ي به جنايات گس��ترده رژيم صهيونيستي در فلسطين
نشان نميدهند و در مقابل اين جنايات س��كوت كردهاند .به گونهاي كه خود
فلسطينيها اذعان ميكنند كه امروز سختترين شرايط را در طول تاريخ نهضت
خود دارند ،چراكه كشورها و ملتهاي عربي توجهي به فلسطين ندارند .حتي
بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم صهيونيستي بارها از همكاري با اعراب سخن
گفته و اخيرا ً مدعي شده اس��ت كه حكام عرب در سركوب انتفاضه فلسطين با
اسرائيل همكاري ميكنند .چرا اعراب به ويژه عربستان سعودي به سوي همكاري
با رژيم صهيونيستي رفته و در مقابل مسئله فلسطين سكوت اختيار كردهاند؟
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پيش از انقالب اسالمي ،ساختار سياسي ايران و كشورهاي عربي پادشاهي بودند
و با امريكا و اس��رائيل در يك جبهه قرار داش��تند .ملت ايران نظام شاهنشاهي
را س��رنگون كردند و به همين خاطر با از بين رفتن يكي از متحدانشان آنها در
يك جبهه واحد عليه ايران قرار گرفتند و االن به هم نزديكتر ش��دند ،چراكه
يك نيروي فعالي ميخواهد آنها را نابود كند .اين نيروي فعال يعني جمهوري
اسالمي كه ميخواهد اس��رائيل را نابود كند نظريهاش اسالمي است و از طرفي
نظريهاش مردمي و بر پايه دموكراسي است كه اين نظريه ميتواند عربستان را
نابود كند .نظريه جمهوري اسالمي كه تمدن جديد اسالمي است خطري براي
غرب به شمار ميرود .به خصوص كه تابعيت و پيروي غير از خدا را قبول ندارد
و االن تبديل به يك قدرت شده است و آنها عليه اين نيرو متحد شدهاند .جنگ
تحميلي عليه ايران را امريكاييها طراحي كردند ،پادشاهان عرب پولش را تأمين
كردند و صدام حسين ،ديكتاتور مخلوع عراق اجرا كرد.
در طول زمان پادشاهان عرب ناچار شدند براي مقابله با ايران با اسرائيل بيشتر
متحد ش��وند و در جنگ  33روزه  ،2006وزير خارجه عربستان اعالم كرد كه
اقدام حزباهلل لبنان نوعي ماجراجويي است .االن هم روابط عربستان و اسرائيل
علنيتر شده است و اين مسئله در برجام بيشتر آشكار بود .سعوديها براي مقابله
با برجام پولهاي زيادي هزينه كردند و اينكه چگونه اين پولها را هزينه كنند،
صهيونيستها به آنها نشان دادند .چون صهيونيستها سياست داخلي امريكا
را به خوبي ميشناس��ند و در اين ميان باهم هماهنگ بودند تا از تصويب آن در
كنگره امريكا جلوگيري كنند كه در اين راه نيز شكست خوردند.

آي�ا با بيمهري و پش�ت ك�ردن كش�ورهاي عربي ب�ه مردم
فلسطين ،مقاومت گروههاي اسالمي در سرزمينهاي اشغالي
تضعيف خواهد ش�د يا اينكه اين گروهها قويتر از گذشته به
مبارزات خود عليه اشغالگران ادامه خواهند داد؟

كشورهاي عربي از اول تش��كيل جنبشهاي مقاومت فلسطين از آنها حمايت
نكردند و اين جنبشهاي اسالمي با پيروزي انقالب اسالمي ايران متولد شدند.
جنبشهاي اسالمي فلس��طين اول با نام اخوانالمس��لمين فعاليت ميكردند
و شعارشان «اس�لام هو الحل» بود يعني راهحل اسالم اس��ت .فتحي شقاقي،
بنيانگذار جهاد اسالمي فلس��طين در زندانهاي اس��رائيل كتابي مينويسد با
نام «خميني هو الحل» يعني راهحل روش خميني اس��ت و اين نشان ميدهد
كه اين گروهها از انقالب تأثيرپذير هس��تند .جنبش حماس هم پس از انقالب
قدرت گرفته و در جبهه ايران مقابل اس��رائيل و امريكا ق��رار ميگيرد .هرچند
اين گروهها برخي مواقع فكر ميكنند كه پادشاهان عربي قابل اعتماد هستند
چراكه اين كشورها براي اينكه اوضاع فلس��طين را كنترل كنند پولهايي را به
فلس��طينيها ميدهند اما در اصل گروههاي فلسطيني هميش��ه در جبهه ما

تا امنيت اسرائيليها بيشتر تضمين شود .چون چيزي كه براي آنها خطر است
اين است كه اسرائيليها و فلس��طينيها نتوانند در اين سرزمين با هم زندگي
كنند و اين خطر االن ايجاد شده است .در حال حاضر يك زن و جوان فلسطيني
با چاقو به شهركنش��ينان صهيونيس��ت حمله ميكند و اين خطر و تهديدي
براي آنهاست.
در سالهاي  1948و  1967صدها هزار نفر از فلس��طينيها از اراضي اشغالي
اخراج شدند و االن تعدادي در اين مناطق زندگي ميكنند و درگيريها سبب
ناامني براي صهيونيستها ميش��ود و شهركنشينان از ترس حمله احتمالي
فلس��طينيها با نگراني زندگ��ي ميكنند و هم��واره از اينك��ه در خيابان يك
فلس��طيني به آنها حمله كند واهمه دارند .اين انتفاضه سوم كه شكل گرفته
است ويژگياش اين است كه نظريههاي سازش را بياساس كرده است .مذاكره
براي اين بود كه تسليم فلسطين رسمي ش��ود و برتري اسرائيل را امضا كند و
حاال كه كسي به مذاكرات نميرود ،خود كشورهاي عربي دست به كار شدهاند.
پادشاهيهاي عربي هيچ وقت دلسوز مسئله فلسطين نبودند و از اين مسئله به
عنوان ابزاري براي چانهزني در مقابل غرب استفاده ميكنند.

بودهاند .جنبشهاي فلسطين اعتقاد داشتند كه بايد اسرائيل را نابود كرد و ايران
نيز معتقد به همين تفكر است .فلس��طينيها در ميدان نبرد با اسرائيل بودند و
ما هم ميتوانستيم به آنها اسلحه و آموزش بدهيم .هيچ كس در دنيا به جنبش
حماس سالح و آموزش نميدهد و تنها ايران اين كار را انجام ميدهد پس حماس
نميتواند از ايران دوري كند .از طرفي ،ايران هم به دنبال نابودي اسرائيل است
و تنها كساني ميتوانند در ميدان بجنگند كه به اين مسئله اعتقاد داشته باشند
مثل حزباهلل ،جهاد اسالمي و حماس.

باتوج�ه به اينك�ه اختالفاتي بي�ن جنبش حماس ب�ا ايران و
حزباهلل بر س�ر بحران س�وريه وجود دارد و از آنجا كه براي
تقويت اضالع محور مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستي بايد
اين اختالفات حل شوند ،ايران چگونه ميتواند اين اختالفات
را مديريت و بار ديگر نيروهاي مقاومت را در اوضاع پرآشوب و
بحراني منطقه متحد كند؟

هرچه زمان ميگذرد مشخص ميش��ود كه همه اين اتفاقات در منطقه توطئه
هس��تند .جنبش حماس در ابتدا فكر ميكردند كه تروريستها واقعاً كساني
هستند كه ميخواهند دولت اسالمي تشكيل دهند و نميدانستند كه تكفيريها
از كجا تأمين ميشوند .وقتي ديدند كه اسرائيل به تروريستها كمك ميكند و
وقتي مشاهده كردند كه در داخل غزه داعشيها براي آنها دردسر ايجاد كردند،
متوجه ماجرا شدند كه تروريستها تأسيس شدهاند تا اختالفاتي در داخل جوامع
اسالمي ايجاد و حتي غزه را تضعيف كنند و كم كم متوجه شدند كه در محاسبات
خودشان دچار اشتباه شدهاند.

درحالي كه برخي كشورهاي غربي طرح تشكيل دو دولتي در
سرزمينهاي اشغالي را مطرح كردهاند اما نتانياهو بارها گفته
است كه تلآويو قصد ندارد قدس را با فلسطينيها تقسيم كند.
حتي فدريکا موگريني ،مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
در نشس�ت اخير مذاكرات صلح فلسطين در پاريس ،هشدار
داد اميدها به توافق اس�لو،توافق امضا ش�ده بين تشكيالت
خودگردان و رژيم صهيونيستي در سال  ۱۹۹۳در حال نابودي
است .با اين اوصاف آيا اميدي به نتيجه بخش بودن مذاكرات
صلح فلسطينيها با رژيم صهيونيستي وجود دارد؟

اص� ً
لا مذاكرات س��ازش براي ح��ل احقاق حقوق فلس��طينيها نيس��ت كه
نتيجهبخش باش��د .اين مذاكرات توس��ط قدرتهاي غربي انجام ميشود كه
پشتيبان اسرائيل هستند و حتي روسيه هم ضد اسرائيلي نيست .مذاكرات براي
اين انجام ميشود كه اس��رائيل پيشروي و سركوبكند تا در ميز مذاكرات از
فلسطينيها امتياز بگيرد و دو طرف زندگي مسالمت آميز با هم داشته باشند

اكنون مس�ئله مهمي كه در مذاكرات صلح خاورميانه مطرح
اس�ت ،اين اس�ت كه تا چندي پيش امريكا نقش ميانجي در
مذاكرات را برعهده داش�ت اما از اوايل س�ال  ،2016فرانس�ه
اين نق�ش را بر عه�ده گرفته اس�ت و آخري�ن دور مذاكرات
بين فلس�طينيها و صهيونيس�تها نيز در پايتخت فرانسه
برگزار ش�د .دليل تغيي�ر ميانجيگ�ري از امريكا به فرانس�ه
چيست؟ درحالي كه فرانسه در گذشته مخصوص ًا دوره «ژاك 
ش�يراك» رئيسجمهور س�ابق اين
كشور نقش مخربانهاي در مذاكرات
ً
اصال مذاكرات سازش براي حل
صلح داشت؟

باتوجه به اينك��ه امريكاييها درگي��ر انتخابات
رياست جمهوري هستند و نميتوانند در مذاكرات
حضور پي��دا كنن��د ،فرانس��ويها از اين فرصت
استفاده كردند تا بهرهبرداري سياسي كنند و به
دنبال حل مسئله فلسطين نيستند و همه دنبال
منافع سياسي خودشان هس��تند تا از اسرائيل و
كشورهاي پادشاهي عربي امتياز بگيرند.

احقاقحقوقفلسطينيها
نيستكهنتيجهبخشباشد.
اين مذاكرات توسط قدرتهاي
غربيانجامميشودكه
پشتيباناسرائيلهستندوحتي
روسيههمضداسرائيلينيست

پس از جنگ  51روزه غزه و پيروزي
مقاومت اسالمي فلسطين در مقابل
جنگ ظالمانه رژيم صهيونيس�تي،
نفوذ و قدرت جنب�ش حماس عالوه
بر غزه بين ساكنان كرانه باختري نيز افزايش يافته است و به
همين خاطر محمود عباس ،رئيس تش�كيالت خودگردان به
جاي همكاري با گروههاي مقاومت در غزه به س�مت واگرايي
با آنه�ا پيش ميرود؟ چ�را محمود عباس راه س�ازش با رژيم
صهيونيستي را در پيش گرفته است؟

تفكرات محمود عباس همان تفكراتي است كه اسرائيليها به دنبال آن هستند.
محمود عباس فردي سازشكار است و تفكراتش تسليم در برابر اسرائيل است و
حتي با مبارزات فلسطينيها عليه اسرائيل مخالف اس��ت و معتقد است كه از
طريق مبارزه نميتوان به اشغالگري پايان داد و تنها بايد مذاكره كرد .اسرائيليها
از مقاومت ترس و واهمه دارند و به دنبال مذاكره هس��تند و چون پش��تيباني
بينالمللي دارند هميشه نتيجه مذاكرات به نفع آنها بوده است .محمود عباس به
طور علني با سرويسهاي اطالعاتي رژيم صهيونيستي عليه گروههاي مقاومت
حماس و جهاد اس�لامي همكاري اطالعاتي ميكند .عباس ابزار و آلت دست
اسرائيليها شده است و فرامين آنها را اجرا ميكند و حتي سرويسهاي اطالعاتي
تشكيالت خودگردان به مدارس ميروند و افرادي را كه چاقو حمل ميكنند خلع
سالح ميكنند كه مبادا اين اشخاص به اسرائيليها حمله كنند .محمود عباس
با اين تفكر كه مقاومت راه به جايي نميبرد به جاي مبارزه با اسرائيليها با خود
مردم فلسطين مقابله ميكند و بهترين فرد براي تأمين منافع رژيم صهيونيستي
است و جزء مقاومت نيست.
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روز قدس
تنها تریبونهمهعقایدمقاومت
روز قدس ،رويدادي بزرگ و
كاترين شاكدم
جهاني است که به حقوق و
فلس��طينيان
آزادي
اختصاص يافته است .آيتاهلل خميني ،اين روز جهاني را
در سال  1979ميالدي بنيان کرد تا ملتها و جوامع را
در بيان انزجار از يک ملت ظالم متحد کند .خارج از بحث
محکوميت ظلم رژيم صهيونيستي و گمان آنها مبني بر
اينکه س��رزمين فلس��طين براي «مردم انتخاب ش��ده
اسرائيل» آماده شده اس��ت ،روز قدس در واقع تريبوني
است براي کساني که اتحاد ،عدالت و آزاديشان مهمتر
از هر اختالفي اس��ت که ما را از يکديگر جدا کرده است.
بعد از يک ماه روزه بودن و بازگشت و توبه 1/6 ،ميليارد
مسلمان سرتاسر جهان ،در آخرين جمعه از ماه مبارک
رمضان مهمترين اصل اسالم يعني «مقاومت» را در اين
روز بازگو ميکنند .روز قدس فراتر از يک ايده است؛ در
واقع ي��ک ن��وع بيانيهاي اس��ت علي��ه امپرياليس��م و
زيرمجموعه آن يعني استعمارگراي ،سرمايهداري بيقيد
و بند ،نژادپرستي و...
روز قدس واژهاي مناسب براي اعتراض عليه يهود نيست.
اين روز ب��راي از بين بردن فرقهاي خ��اص نيز به وجود
نيامده و قطعاً براي اظهار خونخواهي نيز گمارده نشده
اس��ت .آنهايي که هنوز چنين اقدامات ستمکارانهاي را
حمايت ميکنند ،نيت آيتاهلل خميني را کج فهميدهاند.
درست است که من از انديشههاي بنيانگذار انقالب ايران
آگاهي ندارم ،اما با اعتم��اد به نفس کامل ميتوان تصور
کرد که اين مرد حامي ظلم و ستم نبوده است؛ مردي که
مردم را عليه قوانين مستبدانه شاه به قيام دعوت کرد تا
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دموکراسي از دست رفتهشان را بازگرداند.
ممکن است با نظام سياسي ايران موافق نباشيد اما اين
نظام با اراده عموم مردم خلق ش��ده است؛ ارادهاي که با
مقاومت عجين ش��ده اس��ت .مقاومت مفهومي انقالبي
دارد .اينقدر انقالبي است که قدرتهاي جهاني دوست
دارند ما آن را غيرقانوني ،نامش��روع و از لحاظ سياسي و
اجتماعي ناخوش��ايند بدانيم .در جامعه «جهانيساز»
ما ،مخالفت يا مقاومت نميتواند وجود داش��ته باش��د
زيرا زماني که از مقاومت صحبت ميشود ،ممکن است
مقاومت در برابر نظام اجتماعي ،س��لطنت استبدادي يا
حتي بيعدالتيهاي اقتصادي برداشت شود .اين روزها
مقاومت با مخالفت و البته با ش��ورش و آش��وب ظاهرا ً

مسئلهفلسطينمفهوم
يرابهيکسمبل
بيعدالت 
تبديلکردهاست.درجهاني
کهازخشونتودشمنيبه
ستوه آمده است ،روز قدس حق
مقاومتعليهآنهارابهرسميت
ميشناسد .اين روز از حق
جهانيمابرايايستادگيعليه
استبدادگراييدفاعميکند

برابر شده است که اين مقاومت را دولت دموکراتيک ما
نميتواند داشته باشد.
با تمام انحرافات رس��انهها و تالش سياستمداران براي
غيرقانوني معرفي کردن روز قدس ،فق��ط به اين دليل
که در اين روز عليه ظلم و س��تم قيام ميشود ،اما هنوز
ميليونها نفر سرتاسر جهان س��االنه وقت و انرژي خود
را ب��راي اين منظور ص��رف ميکنند زي��را ميدانند که
اين راه درست اس��ت .متيو آفورد ،عضو گروه «دوستان
محافظهکار اسرائيلي» در ماه ژوئن ،به پليس متروپوليتن
پيغام داد :تظاهرات ساالنه قدس «اعضاي اصلي حوزه»
مرا بس��يار مضطرب کرده اس��ت ،البته به نظر من اين
جمعيت مخالف فعاليتهاي تروريس��تي هستند .روز
قدس ب��راي من نيز خيلي مهم اس��ت .چ��را؟ زيرا تنها
رويدادي اس��ت که بدون هيچگونه پيشنياز و انتظاري
ساالنه ،وحدت و اتحاد مردم را افزايش ميدهد؛ مردمي
از نژادها و مذاهب مختلف مسيحي ،يهودي ،کمونيست،
جامعهگرا ،آزاديخواه ،مسلمان ،سياه يا سفيد .روز قدس
جامعي��ت و عموميتي را ب��ه وجود آورده اس��ت که هم
طراوت و هم جذابيت خاص خود را دارد.
حرفهاي من ديگر کافي است .بگذاريد آنچه که ديگران
در مورد روز قدس ميگويند را براي شما بازگو کنم.
رابي جي��کاب ويس ،به عن��وان يک يه��ودي و رهبري
مذهبي در اولين روز ماه جوالي به من گفت که او کام ً
ال
متقاعد ش��ده تا از فلس��طينيان حمايت کند« :خارج از
بحث ايستادگي با فلسطينيان عليه ظلم و بيعدالتيها
که مجبور بودهاند ساليان دراز تحمل کنند ،وظيفه من
اين است که عليه اين خشونتها صحبت و اعتراض کنم.
روز قدس فرياد نيازمندي براي وحدت عليه ستمگري
است .چطور ميتوانيم اين رويداد را حمايت نکنيم؟»
علي مالح ،يک فعال حقوق بشر در کاناداست که در اين
مورد نوشته« :روز قدس مثالي آشکار از وحدت در چهره
غيرمتوازن ظلم است .روز قدس تکريمي براي وحدت و
همبستگي است و مردم نه تنها از فلسطينان بلکه از تمام
بيعدالتيها فرياد ميزند».
رئيس کميسيون حقوق بشر اسالمي انگلستان ،مسعود
شجره بهترين تعريف را از روز قدس داشته است.
او در اي��ن م��ورد ميگويد« :مس��ئله فلس��طين مفهوم
ي را به يک سمبل تبديل کرده است .در جهاني که
بيعدالت 
از خشونت و دشمني به ستوه آمده است ،روز قدس حق
مقاومت عليه آنها را به رسميت ميشناسد .اين روز از حق
جهاني ما براي ايستادگي عليه استبدادگرايي دفاع ميکند.
اين روز همچنين تنها تريبوني است که شامل همه نژادها،
عقيدهها و هر مکتب سياسي است ».مردم همچنان رژه
ميروند و رژه خواهند رفت تا روز قدس را به عنوان نداي
جهاني براي عدالت در مورد ستمديدگان ثبت کنند.
آيتاهلل خمين��ي فرمودهاند« :روز ق��دس روزي جهاني
است .روزي نيس��ت که فقط اختصاص به قدس داشته
باشد .روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است ».براي
کس��اني که با بردن نام بزرگ آيتاهلل خميني از لحاظ
سياسي حساس ميش��وند ،يادشان باشد که چهرههاي
برجس��ته ديگر مانند نلس��ون ماندال همچنين در مورد
دفاع از فلسطين صحبت کردهاند.
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سلیمانی سایه ندارد!
كارل ش�ارو ب�ه عنوان يك�ي از سرش�ناسترين
طنزپردازان سياس�ي ش�ناخته ميش�ود .صفحه
توييت�ر وي محبوبي�ت زي�ادي در مي�ان ناظران
بينالمللي و مردم عادي دارد .ش�ارو كه در لبنان
بزرگ ش�ده هم اكنون مقيم انگليس اس�ت .يكي
از تاثيرگذارتري�ن و معروفترين نوش�تههاي وي
درباره قاسم سليماني است .ش�ارو در اين نوشتار
آورده است:
يك غروب گرم تابس��تاني بود كه ب��وي مأموران امنيتي
در بازار بزرگ تهران پيچيد و همزم��ان صداي موذن از
فاصلهاي دور به گوش ميرسيد كه مومنان را براي نماز
مغرب دعوت ميكرد .گروهي كه به نظر ميرسيد مقامات
رسمي هستند به آرامي از ميان جمعيت عبور ميكردند.
براي يك چش��م معمولي هيچ چيز غيرعادي درباره اين
مردان ميانسال وجود نداش��ت اما چشم عادي نتوانست
مهمترين اسلحه ايران در جنگ عليه امريكا و نوچههاي
رقت انگيز آن را شناسايي كند؛ قاسم سليماني.
قاسم س��ليماني فرمانده سپاه قدس ،ش��اخه ويژه سپاه
پاسداران جمهوري اسالمي ايران يكي از شخصيتهايي
است كه باعث لرزش توأم با شوق خبرنگاران و تحليلگران
خارج��ي ميش��ود همچنان ك��ه آنها ت�لاش ميكنند
داس��تانهاي خارقالعاده درباره قدرتهاي افسانهاي او
بنويسند.
سليماني كه توسط دوستان ،دش��منان و آشنايان خود
به «قاسم س��وپرمني» [مرد برتر ] معروف است به نماد
ظرفيتهاي اطالعاتي ،افسانهاي ،مرموز و پشت صحنه
ايران تبديل شده است .مهمترين دليلي كه باعث شده تا
سليماني به اين مرحله برسد اين است كه او هيچ كدام از
اين داستانهايي را كه دربارهاش منتشر ميشوند ،تكذيب
نكرده و صادقانه سكوت كرده است.

براي بهتر فهميدن قدرت افسانهاي س��ليماني ما بايد به
خوبي دفترچه خاطرات وي در روز  17آگوست را بررسي
كنيم .در اين روز ،پس از بيدار ش��دن براي نماز در خانه
كوچك ،محرمان ه و محقر خود در تهران ،سليماني صبحانه
هميش��گي خود را صرف كرد كه ش��امل چاي ش��يرين،
ماس��ت و معجون محرمانهاي است [اين معجون] توسط
دانش��مندان ايراني آموزش ديده غربي جه��ت مقابله با
ديابت تهيه شده است .شايد يكي فكر كند كه او بايد چاي
ش��يرين را از رژيم غذايي خود حذف كند اما اين مسئله
باعث ميشود از درك پيچيدگي اين مرد ناتوان باشيم.
بن��ا بر گفت��ه ش��اهدان قابل اعتم��اد ،س��ليماني چند
س��اعت قبل از س��ازماندهي يك ضد حمل��ه در يكي از
حومههاي دمش��ق ديده ش��د .اين حمله ب��ه اندازهاي
ب��راي س��ليماني مهم ب��ود كه ش��خصاً در آن ش��ركت
ميكند و نش��ان ميدهد كه تا چه حدي س��وريه براي
ايران مهم اس��ت .اما اين داس��تان اينجا پايان نمييابد.
درست در همان زمان يك منبع قابل اعتماد ديگر قسم
خورد كه قاسم سليماني را در بغداد ديده است كه در حال
هماهنگي يك حمله با ش��يعيان محلي عليه پيش��روي
داعش به سمت پايتخت عراق بود.
تحليلگران غربي كه پش��ت صحنه سايه اطالعاتي ايران
براي چندين دهه را پيگيري ميكنند موافق هستند كه
س��ليماني توانايي اين را دارد كه همزم��ان در دو مكان
متفاوت حضور داش��ته باش��د و اين يكي از تواناييهاي
حياتي او است .سليماني در اوايل حرفه خود اين مهارت را
به دست آورد و براي سالها آموزش ديد تا بتواند همزمان
در دو مكان متفاوت حاضر شود.
چيزي كه باعث ميشود تا سخت بتوان داستان  17آگوست
را تأييد كرد اين اس��ت كه تصوير س��ليماني را نميتوان
عكاسي كرد به ويژه به وسيله دوربينهاي معمولي .صدها

نفر از مردم تالش كردهاند عكس��ي از س��ليماني بگيرند
اما متوجه شدهاند همه كس��اني كه در اطراف وي حضور
دارند در تصوير مشاهده ميش��وند اما جايي كه سليماني
ميايستد خالي است يا يك فرش ايراني دستبافت به چشم
ميخورد .اين يكي ديگر از تواناييهاي كليدي سليماني
است هر چند اين مسئله تبديل به مشكل ميشود زماني
كه او تالش ميكند پاس��پورت جديد بگي��رد يا به عكس
جديدي نياز دارد.
همچنين همان تحليلگران غربي كه پشت صحنه اطالعات
ايران را دنبال ميكنند ميگويند تصوير سليماني در آينه
نيز نميافتد .رس��انههاي ايراني اين مس��ئله را به تواضع
افسانهاي سليماني نسبت ميدهند .عالوه بر اين افسانه،
میگویند « سليماني سايه ندارد» كه به دليل زخمي شدن
و زنده ماندن در جنگ ايران و عراق در دهه  1980ميالدي
است .نكته طنز اينجاست كه بيش��ترين واژهاي كه براي
توصيف سليماني به كار گرفته ميشود «سايه» است!.
سليماني فرماندهي نيروي قدس را  15سال قبل به عهده
گرفت و از آن زمان او سعي كرده است خاورميانه را به نفع
ايران شكل دهد و به مثابه يك مذاكرهكننده قدرت و يك
نيروي نظامي كار ميكند :انهدام رقيبان ،تسليح متحدان
و براي يك دهه مديريت شبكهاي از گروههاي مسلح كه
صدها نفر از امريكاييها را در عراق كشتهاند .آينده ،براي
اين مرد برتر كه خطرناكترين س�لاح اي��ران در مرحله
حساس تاريخي خاورميانه است ،چه در نظر گرفته؟ يعني
زماني ك��ه رقابته��اي قديمي منطقه را به س��مت يك
رؤيايي آخرزماني پيش ميبرد و كل منطقه در لبه پرتگاه
غيرقابل تص��ور قرار گرفته اس��ت كه نقش��ه جغرافياي
سياس��ي منطقه را براي چندين دهه آتي از نو ترس��يم
خواهد كرد .اين بسيار مهم اس��ت كه اين نوشتار با اين
سؤاالت پيچيده و مناسب در همين جا پايان يابد.
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گزينهمقاومت

کارشناس مسائل منطقه عیار مقاومت را محک میزند

مقاومت در کورهبحرانها
عیار خود را باال برد

محمد حسن جعفرزاده احمد زارعاتن ،كارشناس
مس�ائل منطقه و معاونت
پژوهـش�ي مؤسس�ه
انديشهسازان نور در گفتوگو  با ما با تعريفي گسترده
از مفهوم مقاومت معتقد اس�ت بحرانهاي اخير در
س�وريه ،عراق و يمن منجر به خالص ش�دن جريان
مقاومت شده و عيار آن را افزايش داده است.

مفهوم و مبانی مقاومت ریش�ه قرآنی و دینی
دارد و فراتر از همه ،مقاومت یک مفهوم انسانی
است ما با مقاومت به دنبال چه هستیم؟

ب راي پاسخ به اين سؤال بايد يك بحث انديشهاي و گفتماني
داشته باشيم و منظور خود را از مقاومت مشخص كنيم و
بدانيم اين مقاومت با چه هدفي و ب راي مبارزه با چه چيزي
مطرح شده است.
مفهوم مقاوم��ت يك مفهوم قرآني اس��ت .خ��دا در قرآن
م يفرمايد« :الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم
المالئكه» ،يعني «كساني كه گفتند پروردگار ما خداي واحد
است ،سپس در اين راه استقامت كردند ».يا اينكه خداوند در
سوره هود پيامبر را مخاطب ق رار داده است« :فاستقم كما
امرت و من تاب معك» ،يعني «پ��س همان گونه كه به تو
فرمان داده شد مقاومت كن و كساني كه با تو به سوي خدا
آمدند نيز بايد استقامت كنند».
بناب راين مشخص م يشود كه استقامت و پايداري بايد به امر
خدا ،در راه خدا و عليه هر چه غير خداست صورت گيرد .در
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قرآن مصاديق غير خدا «طاغوت» ناميده شده است .پس
هميشه يك مرزبندي مشخص و يك رويارويي دائمي بين
جبهه حق و جبهه باطل در جهان وج��ود دارد .وظيفه ما
در اين رويارويي دائمي چيس��ت؟ وظيفه ما صبر ،پايداري
و مقاومت اس��ت .همه آي��ات جهاد در قرآن ب��راي تقويت
جبهه حق و صيانت از آن در مقابل جبهه باطل آمده است
و خداوند به كساني كه در اين راه پايداري و مقاومت كنند
بشارت نصرت و هدايت و امدادهاي غيبي داده است.
در تعاليم اس�لامي ،مقاومت فق��ط در جنب ههاي نظامي
موضوعيت ندارد بلكه در ابعاد فرهنگي ،تبليغي ،اقتصادي
و سياسي نيز مطرح است .به عنوان نمونه ،اقتصاد مقاومتي
كه مورد تأكيد مق��ام معظم رهبري ق��رار دارد بر مقاومت
در عرصه اقتصاد مبتني اس��ت ،يعني از سوي دشمن يك
هجمهاي به ن��ام تحريمهاي اقتصادي و بانكي آغاز ش��ده
است و ما بايد در اين عرصه هم مقاومت كنيم و هم اقتصاد
خود را مقاوم كنيم .يكي از مصاديق برجس��ته مقاومت در
قرآن ،مقاومت در مقابل فتنهها و مبارزه با آنها م يباش��د.
آيه «وقاتلوهم حتي التكون فتنه» يا آيه «واقتلوهم حيث
تقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم و الفتنه اشد من
القتل» درباره مقابله با فتنهها م يباشد .در آيه اخير تأكيد
شده است «و هر كجا بر ايشان دست يافتيد آنها را بكشيد و
از همان جا كه شما را بيرون راندند آنها را بيرون كنيد چ راكه
فتنه از قتل بدتر اس��ت ».قرآن بر ضرورت مقاومت تأكيد و
تصريح م يكند كه اگر عدهاي در مقابل جبه ه باطل مقاومت
نكنند ،فس��اد ،زمين را ف را م يگيرد« :ل��وال دفع اهلل الناس
بعضهم بعضاً لفسدت االرض»

عالوه بر مبان��ي ديني ،فطرت انس��ان نيز او را به س��مت
مقاومت س��وق م يده��د .فطرت انس��ان ،عدال��ت خواه و
ظلم ستيز اس��ت .هيچ انس��ان آزادهاي حاضر به پذيرش
ظلم ،تجاوز و اش��غالگري نيس��ت و با آن مقابله م يكند.
جنب شهاي آزاديبخش در س راسر جهان بر اساس اين نياز
فطري شكل گرفتهاند بناب راين پذيرش ظلم و تجاوز عدول
از فطرت و ارزشهاي انساني م يباشد.
اگر اسالم و حكومت اسالمي را دال مركزي گفتمان انقالب
اس�لامي در نظ��ر بگيريم «مقاوم��ت» يك��ي از دالهاي
شناور گفتمان انقالب اس�لامي است و همين عامل باعث
پيروزي انقالب اس�لامي ش��د .اين دال ش��ناور بعدها در
مقابل توطئههاي ب راندازانه و جن��گ تحميلي باعث بقا و
استم رار انقالب ش��د و به دليل آنكه دشمن يها كماكان در
اشكال مدرنتر و متنوعتر ادامه دارد مقاومت نيز بايد ادامه
داشته باشد.

آيا وجود مح�وري به نام مح�ور مقاومت در
منطقه يك ادعاست يا اينكه وجود خارجي
دارد؟

وقتي مجموعهاي از قدرتهاي شيطاني با انقالب اسالمي
و گفتمان آن دشمني و مخالفت م يكنند طبيعي است كه
الزم است يك مجموعه منس��جم منطقهاي ب راي مقابله با
اين دشمن يها تشكيل شود .همانطور كه خداوند در قرآن
م يفرمايد «قاتلوا المش��ركين كافه كم��ا يقاتلوكم كافه»
يعني با مشركان به صورت يكپارچه و دسته جمعي پيكار
كنيد همانگونه كه آنها با ش��ما به صورت دسته جمعي
پيكار م يكنند.

جبهه مشترك ب راي مقابله با دشمن يها م يتواند به صورت
خود به خود يا به صورت س��ازماندهي شده تشكيل شود.
اما آنچه در اين ميان مهم اس��ت ،اتفاق نظر درباره موضوع
مقاومت اس��ت .يعني اينكه جبهه مش��ترك ق رار است در
مقابل چه چيزي مقاوم��ت كند .در ح��ال حاضر موضوع
مقاومت و آنچه كه اعضاي جبهه مشترك مقاومت درباره
مقاومت عليه آن اتفاق نظر دارند عبارت است از :امريكا ،رژيم
صهيونيستي و گروههاي تروريستي – تكفيري.
بر اين اساس م يتوان گفت محور مقاومت يك موجوديت
حقيق��ي و واقعي اس��ت و متش��كل از تمام كش��ورها و
جنب شهايي است كه با سياس��تهاي امريكا در منطقه
مقابله م يكنند،رژيم صهيونيستي را مشروع نم يدانند و
در جهت آزادي قدس ش��ريف تالش م يكنند .همچنين
با توجه به گسترش تروريس��م تكفيري در منطقه ،يكي از
اهداف اصلي محور مقاومت،مقابله با گروههاي تروريستي
و تكفيري است.

شما به ظهور و گسترش گرو ههاي  تروريستي
– تكفيري در منطقه اشاره كرديد .با توجه به
اينكه در حال حاضر محور مقاومت بيش�تر
توان و انرژي خود را صرف مقابله با اين گروهها
م يكند آيا دشمنان ديگر محور مقاومت ،مثل
امريكا و رژيم صهيونيستي داراي حاشيه امن
نشدهاند؟

بين اهداف گروههاي تروريستي – تكفيري و امريكا و رژيم
صهيونيستي نم يتوان فاصله و مرزي قائل شد.
در اينكه محور مقاومت در ح��ال حاضر توان خود را صرف
مقابله با گروههاي تروريستي – تكفيري كرده است ترديدي
وجود ندارد اما اين گروهها در واقع امريكا و رژيم صهيونيستي
را نمايندگي م يكنند .بعد از اشغال ع راق و افغانستان توسط
امريكا و محقق نشدن اهداف امريكاي يها در اشغال اين دو
كش��ور به رغم صرف هزينههاي هنگفت،دكترين نظامي
امريكاي يها به س��مت جنگه��اي كم ش��دت و نيابتي
گ رايش پيدا كرد .داعش و النصره در حال حاضر خواس��ته
يا ناخواسته مجري سياستهاي امريكا و صهيونيسم در
سوريه و ع راق هستند.
امريكا و رژيم صهيونيستي از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي
تاكنون به دنبال ض ربه زدن به جمهوري اسالمي و متحدان و
عالقهمندان آن در منطقه بودهاند و در حال حاضر گروههاي
تروريستي – تكفيري چنين نقشي را ايفا م يكنند.
بناب راين اگر محور مقاومت با تروريسم تكفيري در سوريه و
ع راق مقابله م يكند در واقع در حال مبارزه با امريكا و رژيم
صهيونيستي است.

  اگ�ر مقابل�ه با رژي�م صهيونيس�تي هدف
مش�ترك اعضاي محور مقاومت است و اين
محور حول اين هدف مشترك سازمان يافته
است چ را گرو ههاي  مقاومت فلسطيني مانند
حماس ،نس�بت به محور مقاوم�ت واگرايي
پيدا كردهاند؟

واگ رايي گروههايي مانند حماس ،به معناي انح راف آنها از
اصل مبارزه با رژيم صهيونيستي نم يباشد .جنگ  51روزه
در اوج بح ران سوريه عليه حماس آغاز شد؛ يعني زماني كه
برخي از اعضاي حماس عليه سوريه و نقش اي ران و حزباهلل
در سوريه موضعگيري و از معارضين مسلح حمايت كرده
بودند .اين موضعگيريهاي منفي موجب نش��د كه رژيم
صهيونيستي دست از س��ركوب حماس در غزه بردارد و از

جنگ عليه اين گروه منصرف ش��ود .ضمن آنكه جمهوري
اس�لامي اي ران و حزباهلل كم��اكان از گروهه��اي مقاومت
فلسطيني حمايت م يكنند و ش��اخه نظامي حماس در
جريان جنگ  51روزه از نقش اي ران در استم رار مقاومت در
غزه تشكر كرد.
مش��كل حماس در عدول از آرمان آزادي فلسطين نيست
بلكه ناشي از عدم تحليل درست حوادث منطقه است .برخي
از دوستان ما در محور مقاومت ،تحوالت سوريه را در راستاي
تحوالت كشورهاي ع ربي مانند مصر ،ليبي و تونس تحليل
م يكنند در حالي كه اين طور نيست .مقام معظم رهبري
فرمودند جمهوري اس�لامي اي ران در هر جنبش يا حركتي
كه داراي س��ه ويژگي «مردمي بودن»« ،اس�لامي بودن» و
«ضدامريكايي و ضدصهيونيس��تي بودن» باشد ،حمايت
م يكند .تحوالت سوريه فاقد هر سه ويژگي است.
اوالً مردمي نيست چون اكثريت نسبي مردم از اين اقدامات
حمايت نم يكنن��د .بعد از آغ��از بح ران در س��وريه ،چهار

انتخابات در اين كش��ور برگزار ش��ده اس��ت و در هر چهار
انتخابات بيش از  50درصد واجدان ش رايط شركت كردهاند
و به بشار اسد و نمايندگان حامي نظام سوريه رأي دادهاند.
همچنين مردمي نيس��ت زي را در حال حاض��ر دهها هزار
جنگجوي خارجي در صفوف معارضين وارد شدهاند و عليه
نظام سوريه م يجنگند.
ثاني اً اسالمي نيس��ت زير اس�لام اجازه تكفير مسلمانان و
قتلعام آنها را نم يدهد .اس�لام خش��ونت بي��ش از حد و
وحش يگري در جنگ را جايز نم يشمارد .گروههايي كه در
حال حاضر در سوريه به نام اسالم عليه نظام م يجنگند از
معارف و تعاليم اسالم حقيقي چيزي نم يدانند.
ثالثاً معارضين مسلح عالوه بر اينكه هيچ اقدام مؤثري عليه
امريكا و رژيم صهيونيستي انجام ندادهاند كام ً
ال در راستاي
منافع آنها عمل م يكنند .داعش و النصره تاكنون حتي يك
گلوله به سمت اس رائيل شليك نكردهاند.

گروهها يا كشورهايي كه در محور مقاومت تعريف م يشدند
و در مسئله س��وريه از محور مقاومت فاصله گرفتند دچار
اشتباه است راتژيك شدند .حوادث س��وريه نه ب راي استق رار
دموك راس��ي در س��وريه يا حماي��ت از آزادي و حق تعيين
سرنوش��ت ،بلكه ب راي ضرب��ه زدن به مح��ور مقاومت رخ
داده اس��ت .بعد از پيروزي حزباهلل در جنگ  33روزه ،رژيم
صهيونيستي كميتهاي متشكل از  80نفر از شخصي تها
و كارشناسان نظامي ،اطالعاتي ،سياسي و امنيتي را مأمور
بررسي علل پيروزي حزباهلل در اين جنگ كرد .اين كميته
كه به كميته وينوگ راد مش��هور ش��د ،كمكهاي نظامي و
لجستيكي سوريه را عامل اصلي پيروزي حزباهلل معرفي
كرد .بر اين اساس اس��قاط نظام سوريه از همان زمان كليد
خورد.
مش��كل دوس��تان ما اين اس��ت كه دس��ت امريكا و رژيم
صهيونيس��تي را در حوادث و بح رانهاي اخير نم يبينند
و تحليل درس��تي از ش��رايط و اوضاع منطق��ه ندارند ،اما

بهرغم اين اختالفنظرها و اختالف مواضع ،نم يتوان گفت
حماس از محور مقاومت خارج شده اس��ت زي را كماكان به
هم راه جنبش جهاد اس�لامي ،عليه رژيم صهيونيس��تي
مبارزه م يكند.

بحران س�وريه و عراق چه تأثي�ري بر محور
مقاومت گذاشته است؟

اساس��اً بح رانس��ازي در منطقه ،طرح اصلي نظام سلطه و
صهيونيس تها ب راي ض ربه زدن به محور مقاومت م يباشد.
وقتي بررس��ي م يكنيم م يبينيم كه بح رانها يكي پس
از ديگري در جغ رافياي مقاومت ب��ه وجود م يآيند .آنها در
ب و جنگ به وجود م يآورند
سوريه ،ع راق ،لبنان و يمن آشو 
تا محور مقاومت را در درون جغ رافياي خود زمي نگير كنند.
به نظر من برنده اصلي همه اين ح��وادث و بح رانها رژيم
صهيونيستي اس��ت .در حال حاضر مسئله فلسطين كه
زماني مسئله اصلي جهان اسالم بود به حاشيه رانده شده
w w w.javanonline.com
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است .محور مقاومت هم ناچار است از كيان خود در مقابل
تروريس��م تكفيري دفاع كند .سياست كالن امريكا و نظام
سلطه اين است كه منطقه غرب آسيا خصوصاً كشورهاي
همپيمان در محور مقاومت آشوبزده باقي بمانند تا فرصت
و مجالي ب راي مبارزه با رژيم صهيونيستي پيدا نكنند.
بهرغم اين چالش بزرگ كه ب راي مح��ور مقاومت به وجود
آمده بح رانهاي اخير دس��تاوردهاي بزرگي نيز ب راي محور
مقاومت داش��تهاند .من معتقدم در طي بح رانهاي اخير
در ع راق و خصوصاً س��وريه ،محور مقاومت خالصتر شده
است يعني اينكه يكس��ري ريزشها اتفاق افتاد و مرز بين
ال ًتا دو سه
جبهه حق و باطل شفافتر و مشخ صتر شد .مث 
سال پيش،سودان يكي از حاميان محور مقاومت قلمداد
م يشد ،اما ناگهان تغيير رويه داد و عليه جمهوري اسالمي
اي ران و ساير اعضاي محور مقاومت موضعگيري كرد .علت
آن هم دالرهاي نفتي ع ربس��تان بود .البته نم يتوان گفت
س��ودان طرفدار اس رائيل شده اس��ت اما م يتوان گفت كه
تحت ش رايط جديد ،دچار نوعي انح راف از مسير شده است
و در اين انح راف از مس��ير دالرهاي نفتي ع ربس��تان نقش

مسيري كه سپاه و نهادهاي انقالبي در اي ران طي كردند حركت
م يكند .امام خميني فرمودند كه جنگ تحميلي صدام عليه
اي ران داراي بركات بسياري بوده است .يكي از بركات آن ،افزايش
قدرت نظامي جمهوري اسالمي و توسعه ساختارهاي نظامي
به ويژه در نهاد سپاه بود .اگر جنگ اتفاق نم يافتاد ،سپاه تا اين
حد رشد نم يكرد .البته اين حرف به معناي جنگطلب بودن
نيست بلكه منظور من اين است كه ما در جنگ تحميلي،
تهديدها را به فرصتها تبديل كردي��م .االن حزب اهلل نيز در
چنين ش��رايطي ق رار دارد .بح ران سوريه باعث شده است كه
سازمان و توان رزمي حزب اهلل چند ب رابرشود و معنويت و روحيه
جهاد و شهادتطلبي در آن افزايش يابد .در حال حاضر حزب
اهلل توانايي عملياتهاي آفندي را دارد و م يتواند پس از تصرف
زمين س��يطره خود را بر آن حفظ كند .حزب اهلل تج ربه انواع
جنگ اعم از كالسيك ،نامنظم ،چ ريكي ،شهري و غيره را پي دا
كرده است .اين وضعيت موازنه قدرت را در منطقه به نفع حزب
اهلل و به ضرر رژيم صهيونيستي تغيير داده است.
بناب راين م يتوان گفت طي بح رانهاي اخير ،محور مقاومت
بهرغم همه ريزشها ،هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي

برجستهاي دارد.
درمقابلاينريزشها،رويشهايزياديداشتهايم.ظرفي تهاي
بالقوه بسياري وجود داشتند كه اين ظرفي تها در حال حاضر
به فعليت رسيدهاند .ب رادران ع راقي ،افغانستاني ،پاكستاني و
يمني به عنوان نيروهاي جديد مقاومت در كنار نيروهاي اي راني
و لبناني در خط مقدم مبارزه با پياده نظام ام ريكا ،صهيونيزم و
ارتجاع منطقه به خوبي نقشآف ريني م يكنند .بح ران امنيتي
ع راق باعث شد حشدالش��عبي به عنوان يك نيروي بزرگ و
قدرتمند مردمي و اعتقادي به وجود آيد .جنب شها و نيروهاي
وفادار به محور مقاومت در كش��ورهاي مختلف يكي پس از
ديگري ظهور كردند و باليدند و در عرصه مبارزه با تروريس��م
خوش درخشي دند.
حزب اهلل لبنان نيز از يك قدرت ملي ب��ه قدرتي منطقهاي
تبديل شد و با حضور در سوريه ،موازنه را به نفع نظام سوريه
تغيي��ر داد .به نظرم حزباهلل در ش��رايط بح ران��ي در همان

رشد كرده است و خالصتر شده اس��ت .مكر دشمنان ما در
آينده گريبان خودشان را خواهد گرفت .رويشهاي جديد در
محور مقاومت موازنه قدرت را به نفع محور مقاومت تغيير داده
است .عالوه بر اين همبستگي محور مقاومت نيز افزايش يافته
است .بعد از شهادت سردار اهلل دادي و جهاد مغنيه و تعدادي
از هم راهان آنها در جنوب سوريه ،سيد حسن نصر اهلل گفت:
خون اي راني و خون لبناني در خاك سوريه در هم آميخته شد.
اين جمله معناي عميقي دارد و حاكي از افزايش پيوند روحي و
معنوي و انسجام دروني اعضاي محور مقاومت است.

26

www.javanonline.com

شما دش�منان محور مقاومت را امريكا ،رژيم
صهي ونيستيوگروههايتروريستي-تكفيري
معرفي كرديد .ب�ا توجه به اقدام�ات مخرب
ع ربستان س�عودي چرا به اين كش�ور اشاره
نكرديد؟

ع ربستان سعودي در منطقه عليه جمهوري اسالمي ش رارت

م يكند ولي در معادالت راهبردي دشمن محسوب نم يشود،
زي را اساساً ع ربستان سعودي ظرفيت دشمني با اي ران را ندارد.
ع ربستان س��عودي فاقد بنيانها و زيرس��اختهاي اساسي
قدرت م يباش��د .اوالً در داخل فاقد مش��روعيت است و ثاني اً
در خارج فاقد نفوذ و عمق است راتژيك است .به همين دليل
ناچار است در داخل از طريق تزريق پول يا سركوب و در خارج
از طريق ديپلماسي دالر ،وجهه خود را ترميم كند .ع ربستان
سعودي بهرغم حمايت امريكا و برخي از كشورهاي منطقه،
با اينكه بيش از يكسال است كه از تجاوز نظام ياش به يمن
م يگذرد هنوز نتوانسته جنبش انصاراهلل را شكست بدهد يا
توان نظامي آن را تضعيف كند .قطعاً چنين كشوري در قواره
رويارويي با جمهوري اس�لامي نيست .ما دشمن اصلي خود
را امريكا م يداني��م و تمام راهبردهاي نظام��ي و امنيتي در
جمهوري اسالمي ب راي مبارزه با اين قدرت اهريمني ط راحي
شده است .ع ربستان صرفاً در حد يك ابزار و آلت دست و مجري
طرحهاي امريكا در منطقه ،در محاس��بات راهبردي در نظر
گرفته م يشود.

اطاق واژه هالل شيعي به محور مقاومت با چه
هدفي صورت م يگيرد؟

گفتمان محور مقاومت ،گفتمان جذاب و پرنفوذي است.
هيچ مسلماني نم يگويد كه من با اشغال فلسطين توسط
صهيونيس تها موافقم يا اينكه حاضرم كشورم تحت سلطه
امريكا باشد .نفوذ گفتمان مقاومت – كه برآمده از گفتمان
انقالب اسالمي اس��ت -در جوامع اس�لامي ،نظام سلطه،
رژيم صهيونيستي و رژيمهاي مرتجع منطقه را به وحشت
انداخته اس��ت به همين دليل تالش م يكنند واقعي تها
و حقايق محور مقاوم��ت را وارونه جلوه دهن��د و از طريق
پادگفتمانها و گفتمانهاي رقيب مباني گفتمان مقاومت
را تضعيف يا تحريف كنند.
واژه هالل شيعي ب راي محور مقاومت جعل شد تا بگويند
ال ش��يعي اس��ت و ثاني اً
اوالً محور مقاومت يك محور كام ً
اي��ران از طريق اين محور ش��يعي م يخواهد س��ن يها را
ش��يعه كند و امپ راطوري خود را گسترش دهد .هدف آنها
در نهايت آن اس��ت كه بگويند محور مقاومت اساساً وجود
خارجي ندارد و آرمان فلس��طين ،بهانه اي ران ب راي افزايش
نفوذ خود در منطقه است .هدف ديگر آنها ،ايجاد درگيري
شيعه – سني است .درگيريهاي مذهبي و مشغول كردن
جهان اسالم به مسائل و مش��كالت دروني ،منافع امريكا و
رژيم صهيونيستي را تأمين م يكند و رژيمهاي ورشكسته
و مرتجع ع ربي نيز در اين فض��اي غبارآلود امكان بقا پيدا
م يكنند .اما واقعيت آن است كه محور مقاومت يك محور
كام ً
ال شيعي نم يباشد.
حم��اس و جه��اد اس�لامي و س��اير گروهه��اي مقاومت
فلسطيني ،س��ني مذهب هستند و اساس��اً در گفتمان
انقالب اسالمي ،تفاوتهاي قومي و مذهبي اصالت ندارد.
مقام معظم رهبري فرمودند جمهوري اسالمي اي ران از هر
كس كه در مسير آزادي قدس شريف فعاليت كند حمايت
م يكند .اين «هر كس» شامل غيرمسلمانها نيز م يشود.
به عنوان نمونه ،در لبن��ان ،حزب اهلل متح��دان مهمي از
جريانهاي مسيحي دارد كه در قالب ائتالف هشت مارس
از سالح مقاومت حمايت م يكنند .پس در محور مقاومت،
مس��ائل مذهبي و قومي اصالت ندارد و صرف��اً حمايت از
آرمانهاي مقاومت يعني مقابله با رژيم صهيونيس��تي و
آزادي قدس ش��ريف ،مالك و ش��اخص وفاداري به محور
مقاومت م يباشد.

مقاومت وامپریال کالسیکروسی
زماني كه روسيه عملياتهاي خود را در خاورميانه آغاز كرد،
 کنان روشناوغلو *
طرفداران و مخالفان روسيه هر دو گروه يك سؤال واحد را
پيش ميكشيدند؛ روسيه براي چه در سوريه حضور دارد؟
و البته طبيعتاً هر گروه با توجه به نوع نگرشش به روسيه و
ماهيت مسئله سوريه پاسخ مناسب با ديدگاه خود را ارائه
ميداد .طرفداران روسيه عملياتهاي مسكو را در راستاي
مبارزه روس��يه با تروريس��م قلم��داد ميكردند و چنين
ميگفتند كه روسيه درصدد اس��ت تا پيش از آنكه ترور
داعش از طريق شمال قفقاز وارد روسيه شود ،سعي دارد تا
ريشهاش را در سوريه بخش��كاند .اما مخالفان پوتين او را
متهم به تالش براي به دست آوردن سوريه و ايجاد فضايي
براي بقاي به زور اسد در حاكميت متهم ميكردند .واقعيت آن است كه همه اين تحليلهاي
گفته شده و تحليلهايي كه ناگفته مانده ،همگي تقريباً صحيح هستند ،اما اگر بخواهيم دليل
حضور روسيه در سوريه را به سادگي توضيح دهيم در يك كلمه خالصه ميشود؛ منافع .پوتين
تالش دارد تا از ميدان سوريه براي حمايت از يك متفق خود يعني بشار اسد (خاندان اسد
از دوران شوروي دوستي قابلتوجهي با روسها دارند) ،جلوگيري از حضور
و عمليات تروريستهاي تكفيري در روسيه ،آزمودن سالحهاي
جديدي كه تا كنون در صحنه جنگ حقيقي مورد استفاده
قرار نگرفته است ،فروش بيش��تر سالحهاي توليدي،
تبديل كردن روس��يه به عنوان ي��ك بازیگر فعال
بينالمللي و مجبور ك��ردن طرفهاي غربي به
نشس��تن پش��ت ميز مذاكره با روسيه ،يعني
طرفهايي كه از جنگ اوكراي��ن تا كنون از
صحبتباروسيهخودداريميكردند،استفاده
كند .تمام اينها را ميتوان با يك كلمه توضيح
داد و آن هم منافع است.
بايد اعتراف كنم كه روسيه با حضور در سوريه
اگرچه نه كامل اما به بسياري از اين اهداف خود
توانست دس��ت يابد .اين منافع براي هر دولت
فرامنطقهاي كه داراي خوي س��لطهگري است،
وجود دارد و زماني كه در نظر داشته باشيم روسيه يك
دولت امپريال كالسيك است ،فهم اين مسئله برايمان
آسانتر خواهد شد.
با اين پيش��فرضها ارائه كردن حضور روسيه در سوريه به عنوان
حمايت سوريه از جبهه مقاومت را كه از سوي برخي متدينين و طرفداران
جبهه مقاومت در كشورهاي مختلف اسالمي بروز كرد ،در خوشبينانهترين حالت ميتوان
يك خودفريبي بناميم .روسيه اگر از دولت سوريه حمايت ميكند ،اگر به صورت ضمني از
حزباهلل حمايت ميكند ،اگر از دولت بغداد در برابر داعش حكايت ميكند ،هيچكدام از
اين فعاليتها را نبايد بر اساس مفاهيم ديني يا انديشههاي معنوي مورد ارزيابي قرار داد؛
روسيه تنها به فكر منافع خود است.
منافع روس��يه در جهان و خصوصاً در خاورميانه دچار تعارض با منافع غرب شده است و
اكنون در يك فرآيند طبيعي منافع روسيه با مواضع جبهه مقاومت دچار تطابق شده است
و اين راز همراهي روسيه با اين جبهه است ،اما بايد در نظر داشت كه منافع روسيه نيز مانند
بسياري از كشورهاي جهان هيچگاه در يك خط ابدي تداوم نداشته و نخواهد داشت .بايد
در نظر داشت كه اگر منافع روسيه اقتضا كند ،اين كشور ميتواند فردا با نيروهاي ديگري
در خاورميانه همراهي كند.
آشكارترين مثال اين تعارض را ميتوان در مسئله اس��رائيل ديد .در  29اكتبر سال  1947بر
خالف انتظار همه اتحاد جماهير شوروي با طرح تقسيم اراضي فلسطين به دو كشور و ايجاد
اسرائيل رأي مثبت داد .دليل اينكه كسي انتظار اين سرعت عمل را در قبول كردن نداشت ،اين

بود كه آن زمان هم هر كسي ميدانست كه تأسيس اسرائيل يك طرح غربي است و عليالقاعده
حكومت شوروي بايد براي در دست داشتن حمايتهاي جهان عرب عليه اين طرح و تقسيم
اراضي فلسطين ميشد ،اما آنچه رخ داده بود ،خالف آنچه فرض ميشد ،بود و نماينده شوروي
به ايجاد اسرائيل رأي مثبت داد .اين مس��ئله ميتواند داليل مختلفي داشته باشد .از جمله
اينكه شوروي نميخواست تمام پلهاي بين خود و البي جهاني يهودي را از بين ببرد .از طرف
ديگر شوروي هم مانند غربيها نياز داشت كه آتش جنگ در خاورميانه مشتعل باشد؛ چراكه
دولتهاي بزرگ براي حضور و تأثيرگذاري در مناطق جغرافيايي مختلف شديدا ًنيازمند فاكتور
جنگ در آن منطقه هس��تند .از سوي ديگر همچنين مانند بس��ياري از كشورهاي غربي در
روسيه نيز براي صدها سال يهوديان حضوري فعال در سياست جامعه داشتهاند و در آن سالها
يهوديان در طبقات قدرت شوروي حضور داشتند و طبيعتاً امكان تأثيرگذاري آنها بر اين رأي
مثبت بسيار قابلتوجه است.
اين روابط هنوز هم تداوم دارد .بايد قيد كنم كهاكنون در هيئت حاكمه روسيه ،در ميان تجار
درجه اول روس و افراد تأثيرگذار سياسي تعداد قابلتوجهي از افراد يهودي وجود دارند كه همه
آنها طرفدار اسرائيل داراي روابط عميقي با البيهاي يهودي در دنيا هستند .با توجه به همين
مطلب است كه روسيه همواره روابط صميمي و عميق خود را با روسيه حفظ كرده و
تداوم داده است .بايد يادآوري كرد كه چند هفته پيش نتانياهو نخستوزير
اسرائيل در سفر خود به روس��يه از پوتين خواسته است تا اجازه
پرواز هواپيماهاي اسرائيلي بر فراز اراضي سوريه و لبنان را
صادر كند .اين اطالعات را زييف الكين يكي از وزراي
اسرائيلي حاضر در جلسه بيان كرده و توضيح داده
است كه نتانياهو و پوتين داراي روابط دوستانهاي
بايكديگرهستندكهدراينديدارنتانياهوتالش
كرد تا از اين رابطه دوستان براي اسرائيل كمال
استفاده را بكند.
بايد توضيح داد كه از نوامب��ر  2015پس از
آنكه تركيه يكي از هواپيماهاي گشتي روسيه
را ساقط كرد ،در حومه الذقيه سيستم هجوم
هوايي اس  400را مستقر كرده است كه اين
سامانهموشكيامكانپروازهواپيماهاياسرائيلي
را نيز محدود كرده است .پيش از اين ،هواپيماهاي
اسرائيل به راحتي بر فراز اراضي سوريه پرواز ميكردند
و فعاليتهاي اطالعاتي الزم خود را در مورد تأسيسات
نظامي و فني سوريه انجامميدادند كه در نتيجههمينپروازها،
اسرائيل توانس��ت پس از مدتها پيگيري يكي از افسران عاليرتبه
حزباهلل را به شهادت برس��اند .اگرچه وزير اسرائيلي در مورد پاسخ پوتين به
درخواست نتانياهو توضيحي نداده است ،اما نقل اين درخواست خود نشان ميدهد كه اين
موضوع يكي از اساسيترين موضوعات سياست اسرائيل است.
برخي منابع خبري از تدارك آمادگيهاي مختلف توسط اسرائيل براي آغاز يك جنگ عليه
حزباهلل خبر ميدهند و تحركات اخير هم نشان ميدهد كه اسرائيل با استفاده از شرايط موجود
منطقه در پي گرفتن يك انتقام تاريخي از حزباهلل است .اسرائيل متوجه است كه اگر از فرصت
فعلي استفاده نكند ،با آرام شدن شرايط س��وريه ديگر امكان عمليات عليه حزباهلل از دست
خواهد رفت .در مقابل چنين عمليات گستردهاي عليه حزباهلل ،اصليترين مشكل سيستم
هجوم موشكي روسيه در منطقه است.
بايد منتظر بود و ديد اگر هواپيماهاي اسرائيلي در هفتههاي آينده به گشتزنيهاي گسترده
در آس��مان لبنان و س��وريه پرداختند ،اين يعني اينكه پوتين نظر مساعدي به درخواست
نتانياهو داده است ،اما اينكه پوتين به اين درخواست چه پاسخي خواهد داد هم باز وابسته به
يك چيز است و آن هم منافع روسيه .بايد ديد كه در چه حالتي منافع روسيه اقتضاي پاسخ
مثبت يا منفي را خواهد داشت.
* نویسنده و روزنامهنگار ترکیهای
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

 انیس نقاش از تحوالت پیشروی مقاومت سخن میگوید

د
پرونده جوالن به نفع مقاومت باز ش 

انی�س نق�اش ،چریکی با
سیاوش فالحپور
سابق ه است که گفتنی های
بی پایان�ی از مه�م ترین
تح�والت نظامی امنیت�ی خاورمیانه ط�ی دهههای
گذشته از جمله از روزهاي اوليه شكل گيري حزباهلل
لبنان در خاطرات�ش دارد .نقاش امروز در قامت یک
تحلیل گر ،ب�ا همان دغدغ�ه ها و حساس�یت های
روزگار پیشین ،تحوالت منطقه را پيگيري ميكند .با
او ب�ه زبان عربي درب�اره تحوالت منطق�ه گفتوگو
كرديم كه متن ترجمه شده اين گفتوگو در اختیار
شماست.

آیا ممکن اس�ت در صورت ادامه روند فعلی
ناامنیه�ا و جنگه�ای متع�دد در س�طح
کشورهای مسلمان منطقه ،مسئله فلسطین
به حاشیه رانده شده و منجر به تقویت امنیت
رژیم صهیونیستی شود؟

اساساً مسائل اخیر منطقه و تمامی این توطئهها با هدف به
حاشیه راندن و در نهایت فراموشی قضیه فلسطین صورت
میگیرد.
نباید فراموش کنیم که مشکل اصلی عربستان سعودی با
ما ارتباطی به قضایای مذهبی و شیعه و سنی ندارد ،چرا که
اکثریت مردم ایران در زمان حکومت شاه نیز شیعه بودند.
عربس��تان با تعداد قابل توجه شهروندان ش��یعه خود ،در
صورتی که گرایشی به سیاس��تهای ضد استکباری ایران
نداش��ته باش��ند نیز کاری ندارد به طوریکه حتی با برخی
از شیعیان کش��ورهایی همچون عراق و بحرین نیز ارتباط
و تعامل دارد ،بنابراین مش��کل اصلی عربس��تان با ایران و
مقاومت را نه در مسائل مذهبی و ش��یعه و سنی ،بلکه در
جای دیگری باید جست و جو و ریشهیابی کرد.
از دید حاکمان این کش��ور ،هر آن کس که ش��عار مرگ بر
امریکا و مرگ بر اسرائیل س��ر دهد ،تهدیدی برای امنیت
ملی عربس��تان به حس��اب میآید و در حقیقت عربستان
نسبت به این شعارها حتی از امریکا و اسرائیل نیز حساستر
است.
اگر توجه کنیم خواهیم دید موقعیت امریکا و اسرائیل برای
حاکمان عربستان سعودی نس��بت به هر مسئله دیگری از
اهمیت بیشتری برخوردار است ،چرا که امنیت این کشور به
طور کامل وابسته به موقعیت و استقرار آنهاست و در صورتی
که موقعیت امریکا و اس��رائیل در منطقه و یا سطح جهانی
دچار ضعف و لغزش شود ،آینده عربستان نیز در هالهای از
ابهام قرار خواهد گرفت ،پس طبیعی اس��ت که عربستان
نس��بت به هر کش��ور یا جریانی که علیه امریکا و اسرائیل
موضعگیری کند ،دشمنی داشته باشد.
بنابراین دست به ایجاد آش��وب و تشنج در منطقه زده تا از
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این طریق ،مسئله اصلی که همان آزادسازی سرزمینهای
اشغالی است به فراموشی سپرده شود.
این حساس��یت مخصوصاً طی س��الهای اخی��ر و پس از
مشهود ش��دن دس��تاوردهای میدانی مقاومت در صحنه
منطقه بس��یار تشدید شده اس��ت؛ پیش از آغاز جنگ 33
روزه اسرائیل علیه لبنان ،عربستان سعودی حتی احتمالی
ب��رای موفقیت مقاوم��ت در دفاع از امنیت لبن��ان در نظر
نمیگرفت ،بنابراین خود آنها یکی از طرفهایی بودند که
با جدیت از اسرائیل خواستند چنین حملهای را آغاز کند؛
طبق اطالعات موجود جنگ  33روزه رژیم صهیونیس��تی
علیه مردم لبنان به درخواس��ت مش��ترک امریکا و برخی
دولتهای عربی به ویژه عربس��تان آغاز شد و از ابتدا مورد
نظر خود اسرائیل نبود.
اما آنچه در صحنه میدانی و روی زمین رخ داد عبارت بود از
موفقیت مقاومت ،به طوری که آنها فهمیدند ،مقاومت لبنان
حتی نسبت به گذشته نیز قویتر شده است!
از آن زمان حساسیت و نگرانی عربستان سعودی و همچنین
صهیونیستها نسبت به مقاومت دوچندان شد ،چرا که از
دید آنها ،مقاومت از این پس از حالت تدافعی خارج شده و
اکنون حتی امید به نابودی اسرائیل دارد!
درنتیجه ای��ن افزایش نگرانیها ،راهبرد کلی که از س��وی
طرف مقابل اتخاذ شده ،مشغول کردن مسلمانان در سوریه
و عراق و سایر کشورها به درگیری با یکدیگر و کشتارهای
گسترده و طوالنیمدت است ،تا اسرائیل بتواند در آرامش
به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
در این راه نیز س��رمایههای هنگفت خرج کرده و تبلیغات
گستردهای را سازماندهی کردهاند ،همانطور که میدانید،
بی��ش از  80درصد رس��انههای جه��ان ع��رب در اختیار
سعودیها قرار دارد که شامل شبکههای خبری ،روزنامهها،
سایتها و ...میشود.

شمارشمعکوسبرایشکست
معارضه در سوریه آغاز شده و از
هماکنونمیتواننشانههای
آن را به وضوح دید ،از لحظهای
کهبحرانسوریهبهطورکامل
وغیرقابلبازگشتخاتمهیابد،
شمارشمعکوسبراینابودی
اسرائیلآغازخواهدشدوعلت
حضورمقاومتدرجوالننیز
چیزیجزاینمسئلهنیست

از زمان آغاز بحران س�وریه ت�ا کنون ،رژیم
صهیونیس�تی چندین عملی�ات در منطقه
جوالن انجام داده ،آی�ا می توان گفت جنگ
داخلی س�وریه ،منجر ب�ه افزای�ش حضور
امنیتی اسراائیل در این منطقه شده است؟

مسئله جوالن و شرایط حاکم بر آن ،حساسیت زیادی برای
هر دو طرف پیدا کرده که روز به روز نی��ز در حال افزایش
اس��ت ،بررس��ی عملکرد نظامی و امنیتی اس��رائیل نشان
میدهد که آنه��ا در حال حاضر به ش��دت در مورد امنیت
جوالن احساس نگرانی و خطر میکنند ،چرا که اکنون خود
صهیونیستها در این منطقه حضور نظامی گسترده ندارند
و صرفاً با پشتیبانی از بخشهایی از معارضه در تالش برای
ایجاد آشوب و همچنین کنترل شرایط هستند.
بنابراین میتوان گفت آنچه طی ای��ن مدت در جوالن رخ
داده و میدهد نه تنها هیچ س��ودی برای اسرائیل نداشته
بلکه برعکس ،این مسئله به نفع مقاومت تمام شده چرا که
اکنون این جبهه میان ما و آنها گشوده شده است ،نیروهای
بینالمللی منطقه را ترک کردهاند و هیچ آتشبسی برقرار
نیست ،پس صهیونیس��تها به درستی احس��اس نگرانی
کردهاند چرا که هر لحظه ممکن است درگیریهای جدی
میان مقاومت و اسرائیل در جوالن از سر گرفته شود.
در حال حاضر مقاومت در جوالن مستقر است؛ سمیر قنطار
نیز که به دست صهیونیستها در این منطقه ترور شد برای
سفر توریس��تی به آنجا نرفته بود ،بلکه علت حضور وی در
جوالن تشکیالتی و عملیاتی بود و اسرائیل نیز به خوبی از
این مسئله آگاه است و به همين دلیل دست به ترور در این
منطقه میزند.
سمیر قنطار به عنوان مبارزی قدیمی علیه صهیونیستها
که سالها نیز در زندانهای آنان به سر برده بود ترور نشد،
بلکه این سردار مقاومت و همچنین تمامی همراهان او در
چارچوب پیشبرد برنامه مهمی در جوالن حضور داشتند،
برنامهای که اسرائیل به شدت از آن وحشت دارد و به همین
دلیل برای جلوگیری از آن مرتب دست به ترور و عملیات
میزند.
دقت کنید ،ش��مارش معکوس برای شکس��ت معارضه در
س��وریه آغاز ش��ده و از هماکنون میتوان نشانههای آن را
به وضوح دید ،از لحظهای که بحران سوریه به طور کامل و
غیرقابل بازگشت خاتمه یابد ،شمارش معکوس برای نابودی
اسرائیل آغاز خواهد شد و علت حضور مقاومت در جوالن نیز
چیزی جز این مسئله نیست.
بنابراین مقاومت به حضور خود در جوالن ادامه داده و آن
منطقه را رها نخواهد کرد.

ترکیه با عذرخواهي از روسيه روابط خود را
با اين كشور بهبود داده است و در همين حال
ش�اهد چرخش در سياس�ت خارجي آنكارا
نسبت به بحران سوريه هستيم ،به نظر شما

چه عواملي باعث ش�ده تا تركيه  دس�ت به
چنين تغييراتي در سياستهاي خود بزند؟

علت این امر آن است که تركيه دیگر مطمئن شده به اهداف
خود در سوریه نخواهد رسید .آنكارا از یک سو میبیند که
تا این لحظه ،هیچ یک از وعدهه��ا و برنامهریزیهای بلند
مدت عربس��تان س��عودی و قطر در صحنه میدانی سوریه
محقق نشده است ،فراموش نکنیم که آنها وعدههایی بسیار
بزرگ از جمله براندازی نظام سوریه در کمتر از سهماه را به
متحدان خود داده بودند ،این در حالی اس��ت که امروز و با
گذشت پنج سال از آغاز این بحران ،همچنان درگیر جنگ
در سوریه هستند.
از سوی دیگر ترکیه با این واقعیت کنار آمده که ادامه روند
فعلی و هزینههای س��نگین سیاس��ی اقتص��ادی آن برای
عربستان سعودی و قطر اص ً
ال اهمیت ندارد.
اما برای خود ترکیه وضع به گونه دیگری است ،این کشور به
لحاظ امنیت داخلی ،جهانگردی ،روابط سیاسی و اقتصادی
با روس��یه و ...دچار آس��یبهای جدی ش��ده است ،طبق
اطالعاتی که من در اختیار دارم ترکیه از بابت مش��ارکت
در بحران داخلی سوریه ،متحمل  62میلیارد دالر خسارت
شده است.
س��ایه این خس��ارت بزرگ بر بخشهای مختلف اقتصاد
ترکیه از جمله تجارت ،سرمایهگذاری و همچنین کاهش
فعالیتهای پیمانکاران دولتی و غیردولتی به وضوح دیده
میشود.
این درحالی است که در برآورد این خسارت ،فقدان تراکم
مالی حاصل از ورود گردشگران به این کشور حساب نشده
است ،همانطور که میدانید ،تا پیش از تشدید بحران اخیر
میان آنکارا و مس��کو ،س��االنه بین  5تا  6میلیون توریست
روسی وارد ترکیه میشدند.
میتوان گفت اردوغ��ان متوجه هزینههای س��نگینی که
سیاستهای منطقهای او بر ترکیه تحمیل کرده شده است

و از س��وی دیگر میبیند این بحران هیچ ضربه اقتصادی،
سیاسی و حتی امنیتی جدیاي به عربس��تان و قطر وارد
نکرده است و از آنجا که ترکیه بیش از این تحمل فشارهای
فعلی را ن��دارد ،بنابرای��ن خواهان تغییر مواض��ع خود در
منطقه است.
از دید من ،نتیجه این تغییرات ب��رای حلب مثبت خواهد
بود ،چراک��ه اگر ترکیه م��رز خود را به روی تروریس��تها
به طور کامل ببن��دد ،دس��ت مقاومت ب��رای کنترل این
منطقه بازتر خواهد بود و میتوان به س��رعت شمال حلب
را پاکسازی کرد.
همانطور که میدانی��د تاکنون چندین بار ارتش س��وریه
و نیروهای مقاومت در ش��مال حلب پیش��رویهای جدی
داشتهاند ،اما طرف مقابل با اس��تفاده از مرز ترکیه ،با ورود
چندین هزار تروریست با اسلحه و امکانات ،مجددا ً توانسته
مواضع از دست رفته را در اختیار بگیرد.
بنابراین ادامه این روند از یک سو هزینههای مالی و جانی

مسئلهجوالنوشرایطحاکمبر
آن ،حساسیت زیادی برای هر دو
طرف پیدا کرده که روز به روز
نیز درحالافزایشاست ،بررسی
عملکردنظامیوامنیتی
اسرائیلنشانمیدهدکهآنها
در حال حاضر به شدت در مورد
امنیتجوالناحساسنگرانیو
خطرمیکنند

فراوانی دارد و از سوی دیگر نیز
بسیار زمانبر خواهد بود.
با توجه به تمامی این نشانهها ،فکر
میکنم در آینده نزدیک ،عالئم مثبتی
در مرز ترکیه و سوریه مشاهده خواهد شد.
در حال حاضر نش��انههای یک تعامل سیاسی جدی میان
ترکیه و روسیه برای کاهش تش��نج در سوریه نمایان شده
اس��ت ،این تعامل در صورت تکمی��ل ،میتواند مقدمهای
برای دست یافتن به راهحل سیاسی و در نهایت مبارزه هر
دوطرف با تروریسم باشد.
بدون ش��ک ،ترکیه باید در این راه ،اقدامات جدی از خود
نش��ان داده و گامه��ای مثبت ب��ردارد تا طرف روس��ی را
قانع به پیش��برد همکاری کند ،این گامهای مثبت شامل
چه اقداماتی میتواند باش��د؟ برای مثال اعطای اطالعات
کاربردی در مورد تروریس��تهای چچنی ی��ا ازبک که به
طور همزمان علیه امنیت ملی روس��یه و س��وریه مشغول
فعالیت هستند.
اگر ترکیه چنین گامهای جدیاي بردارد و حرکات مثبتی
از خود نشان دهد ،میتوان حدس زد روسیه همکاریهایی
را با ترکیه در جهت محدود کردن فعالیت کردها در مرزهای
این کشور انجام خواهد داد.
قطعاً تداوم چنین همکاری به نفع هر دو طرف خواهد بود
و من از بابت تغییر مواضع ترکیه خوش��حال هستم چراکه
ترکیه کشوری مهم در منطقه است.
این کشور از یک سو ،قطبی سنی در جهان اسالم به شمار
میرود که فعالیتهای آن به هی��چ وجه مانند پایگاه دیگر
اهل سنت یعنی عربستان ،ناظر به تشدید اختالفات مذهبی
و فرقهای میان مس��لمانان نیست و از س��وی دیگر تمامی
راهبردهای منطقهای این کشور بر مبنای محاسبات عقالنی
و برداش��ت دولتمردان ترکیه از س��ود و زیان آنهاست ،در
حالی که در مورد عربستان ،ما با کشوری مواجه هستیم که
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

تصمیمات راهبردی آن اساساً عاقالنه و منطقی نیست!
اردوغان یک سیاستمدار عملگرا و قابل مذاکره است ،زمانی
که احساس کند هزینههای یک تصمیم بیش از حد معمول
شده ،حاضر است وزرا و حتی سیاس��تهای خود را تغییر
دهد ،درحالی که عملکرد حاکمان عربس��تان سعودی به
نوعی جنونآمیز است.

موقعیت فعلی کشورهای حاشیه خلیج فارس
در قبال بحرانه�ای منطق�های و همچنین
صفکش�ی برخی از این کش�ورها در مقابل
ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

با نگاهی ب��ه عملکرد عمومی کش��ورهای خلیج فارس در
خصوص بحرانهای منطقه از جمله س��وریه ،میتوان این
کشورها را به دو گروه تقسیم کرد ،یک گروه از این کشورها
مانند عمان و تا حدودی کویت مواضع نسبتاً عاقالنهای را
اتخاذ میکنند ،اما گروه دیگر که شامل اکثریت کشورهای
حاشیه خلیج فارس میشوند ،عمدتاً به دنبال آشوب و ایجاد
نزاعهای مذهبی و طائفهای هستند که در رأس این گروه،
عربستان سعودی قرار دارد.
درحال حاضر ،تمرکز اصلی گروه دوم بر جنگ یمن است که
تا به امروز هزینه بسیار سنگینی از لحاظ نظامی و اقتصادی
برای این کشورها در بر داشته اس��ت و اگر وضعیت جنگ
یمن به همین ترتی��ب ادامه یابد ،تش��نج در حوزه خلیج
فارس به وی��ژه بحرین افزایش خواه��د یافت .فکر میکنم
در حال حاضر راهبرد عمومی این کشورها دستیابی به دو
هدف عمده است؛ هدف اول این که شیعیان خلیج فارس
هیچگونه رابطهای با ایران نداشته باشند و این قطع ارتباط
صرفاً متوجه جهتگیریهای سیاسی نخواهد بود بلکه حتی
در مسائلی مانند خمس و زکات و به طور کلی مرجعیت نیز
اجرا خواهد شد .زمانی که ارس��ال خمس و زکات از سوی
شهروندان شیعه این کشورها به مراجع ایران ممنوع شود،
در حقیقت یعنی ارتباط با مراجع شیعی ممنوع شده است
و این دقیقاً نتیجه مورد نظر آنهاست چراکه ،حتی به دنبال
قانونی کردن تصمیمات خود نیز هستند.
هدف دیگر کش��ورهای تن��درو در خلیج فارس تش��دید
فرقهگرایی و جنگه��ای مذهبی در س��طح منطقه به هر
قیمت است.
برای فهم بهتر آنچه مورد نظر سعودیهاس��ت و همچنین
ارادهای که در این زمینه دارند ،میتوان مثال شیخ زکزکی
را مطرح کرد .این روحانی شیعه در نیجریه به نوعی نماینده
ایران و حتی ولی فقیه در آن کشور بود و فعالیتهای او به
نوعی موجب تقویت و توس��عه فکری ،هنری و تشکیالتی
موقعیت شیعیان نیجریه شده بود ،اما این حرکت فکری -
فرهنگی در پی سیاستهای سعودی و برخی همپیمانان
این کش��ور در خلیج فارس عم ً
ال با یک نسلکشی روبهرو
شد!
جالب اینجاست آنچه در نیجریه رخ داد حتی محرمانه نیز
نبود ،ارتش نیجریه از عربستان سعودی پول گرفته و در پی
آن دست به چنین کشتاری زده است ،یعنی عمال عربستان
سعودی ارتش یک کشور را برای دامن زدن به فرقهگرایی و
توقف حرکت شیعیان خریده است.
ای��ن برنامه با اعدام ش��یخ نم��ر ادامه پیدا ک��رد ،روحانی
شیعهای که از نظر نمایندگی تفکرات شیعی و نزدیکی به
ایران جایگاهی مشابه ش��یخ زکزکی در عربستان سعودی
داشت و اتاق فکر این کشورها در حال حاضر به دنبال تداوم
این سیاست با اقدامی مش��ابه درباره شیخ عیسی قاسم در
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بحرین است.
بنابراین عربستان سعودی و در کنار آن کشورهایی مانند
ام��ارات و بحرین با چنی��ن تحرکاتی درصدد ارس��ال این
پیام به شیعیان منطقه هس��تند که شما اصوالً حق ندارید
هیچگونه ارتباطی با ایران و والیتفقیه داش��ته باشید؛ به
عبارت دیگر این اقدامات نوعی اعالن جنگ رسمی از سوی
سعودیهاست و ادامه چنین سیاس��تهایی از سوی آنها
تبعات بس��یار خطرناکی برای تمامی منطقه و البته قبل از
آن برای خود سعودیها خواهد داشت ،چراکه تمامی این
سیاستها عبارت است از :تجاوز به حقوق اجتماعی و دینی
شهروندان مسلمان منطقه.
برای مثال تمامی مس��یحیان لبنان با رم و پاپ در ارتباط
هس��تند ،هیچکس نمیتواند از آنها بخواهد روابط خود را
با پایگاه دینی متعلق به آنها قطع کنند ،چراکه این مسائل
دینی است و به کسی ارتباطی ندارد!

همانطور که میدانی�د ،ناامنی در بخشهای
مختلف لیبی ب�ه ویژه حوزهه�ای نفتی این
کشور ،از جمله عوامل مؤثر در تمایل داعش
برای حضور در لیبی بوده است ،حال با توجه
به نزدیکی این کشور به سواحل جنوبی اروپا،
وضعیت آینده این منطقه را چگونه ارزیابی
میکنید؟

بله ،همانط��ور که ذکر کردید ،مس��ئله لیبی از اس��اس بر
س��ر نفت بود ،حتی براندازی حکومت قذافی نیز به نوعی
جنگ نفتی ب��ود .جالب اس��ت بدانی��د امیر قط��ر که در

اردوغانیکسیاستمدارعملگرا
وقابلمذاکرهاست،زمانی
کهاحساسکندهزینههای
یکتصمیمبیشازحدمعمول
شده ،حاضر است وزرا و حتی
سیاستهایخودراتغییردهد،
درحالیکهعملکردحاکمان
عربستانسعودیبهنوعی
ت
جنونآمیزاس 

گذشته از دوس��تان صمیمی قذافی بود ،ناگهان به یکی از
سرسختترین دشمنان وی بدل شد ،علت این امر نیز آن
بود که قراردادی میان ش��رکت توتال فرانسه و لیبی وضع
شده بود ،امیر قطر تمایل داش��ت تا با ورود به این قرارداد
 30درص��د از س��ود آن را در اختیار بگیرد ،این مس��ئله با
مخالفت جدی قذافی روبهرو شد که منجر به تخاصم میان
قطر و لیبی شد ،حتی مخالفت فرانسویها با قذافی نیز بر
سر عدم اجازه او به دسترس��ی آنها به سایر چاههای نفتی
این کشور بود.
به ای��ن ترتیب هم��ه این کش��ورها برای افزای��ش منافع
اقتصادی خود تصمیم گرفتند ت��ا با حذف قذافی ،لیبی را
در اختیار خود درآورند ،ولی با آنچه در عمل انجام دادند،
لیبی تبدیل به اصلیترین منبع مهاج��ران غیرقانونی به
اروپا شده است .هر روز هزاران نفر از مرزهای دریایی این
کشور عازم اروپا میش��وند؛ امری که به یک معضل جدی
برای این قاره تبدیل شده است؛ معضلی که در بزنگاههای
مختلف از جمله انتخابات خ��روج انگلیس از اتحادیه اروپا
خود را نشان داد.
به عبارت دیگ��ر ،در پی حج��م بیس��ابقه مهاجرتهای
غیرقانونی از طریق لیبی به اروپا ،آینده اقتصادی و امنیتی
این قاره نامش��خص و نگرانکننده شده است و این نتیجه
برنامهای اس��ت که همین کش��ورها برای لیبی طراحی و
اجرا کردند! چرا ک��ه در زمان حکوم��ت قذافی ،لیبی یک
کشور مس��تقر و با ثبات بود که چنین تهدیداتی را متوجه
کشورهای اروپایی نمیکرد.

در پایان ،اگر امکان دارد ب�رای ما خاطرهای
از ش�هید مصطفی بدرالدی�ن و خصوصیات
وی بفرمایید.

در مورد حاج مصطفی بدرالدین و البته به طور کلی تمامی
مجاهدان حزباهلل باید بگویم ،او یک جوان  16ساله بود که
وارد تشکیالت شد و در کنار من آموخت که اسلحه و جنگ
چریکی چیست ،مصطفی و مجاهدین دیگر مانند او نه تحت
آموزشهای سرویسهای بزرگ اطالعاتی قرار گرفته و نه به
مدرسههای مشهور نظامی در جهان رفته بودند ،اما همین
جوانان  16و  17ساله ،به گونهای پیشرفت کردند که سالها
بعد ،از جمله مهمترین رهبران نظامی در سطح بینالمللی
به حس��اب آمدند؛ رهبرانی که بود و نبودشان در تحوالت
منطقه تأثیرگذار است.
این جوانها با اراده تاریخی و بینظیر خود و در مقایس��ه با
دش��من ،بدون هیچ امکاناتی در مقابل اسرائیل ایستادند
و به نتای��ج تاریخی هم دس��ت یافتند ،این مس��ئله هرگز
فراموششدنی نیست.
امثال حاج مصطفی امروزه ب��ه الگویی برای جوانان تبدیل
شدهاند و الحمدهلل در حال حاضر صدها نفر مانند حاج عماد
مغنیه و مصطفی بدرالدی��ن در صفوف مجاهدان حزباهلل
حضور داشته و آماده جهاد هستند.
از جمله روحیات خاص حاج مصطفی که هیچگاه نمیتوانم
از یاد بب��رم این بود ک��ه بهرغم مجروحی��ت ،از به نمایش
گذاشتن نشانههای آن همواره ابا داشت و حتی به گونهای
حرکت میکرد که کس��ی از مجروحی��ت و جانبازی وی
باخبر نشود.
او کسی نبود که به محض مجروحیت جدی ،جهاد را برای
خود تمام شده ببیند و دست از فعالیتهای جهادی بردارد،
او راه خود را تا آخر با همان عزم و اراده اولیه ادامه داد و این
برای من خیلی با اهمیت است.

ایران و مقاومت فلسطینی در گذرگاه بحران سوریه
تا قب��ل از ش��روع بحران
ی
محمد صادق کوشک 
سوريه گروههاي مقاومت
فلس��طيني ب��ه س��وريه
ب��ه عن��وان عقب��ه و يك
پايگاه پش��تيباني و يك
مركز ن��گاه ميكردند .به
صورت كل��ي ،گروههاي
فلسطيني به چند دسته
تقس��يم ميشوند؛دسته
اول ،گروههاي ملي گرا و
چپگرا هستند ،هرچند
تعداد اين گروهها خيلي زياد هستند اما حضور جدي و مؤثري در
مقاومتفلسطينمخصوصادرمقاومتايندودههاخيرنداشتند
اما حضور سياسي پررنگي در كرانه باختري و به صورت كمتر در
غزه دارند و البته در سوريه هم حضور پررنگي داشتند .اين گروهها
به طور جدي از دولت س��وريه اس��تفاده ميكردند ،پشتيباني
ميش��دند ،امكانات و بودجه ميگرفتند و پايگاه داشتند .اين
گروهها از گذشته تا به امروز موضعشان در قبال سوريه حمايت
بوده است .بنابراين گروههاي مليگراي فلسطيني و گروههاي
چپگرا ،مثل جبهه دمكراتيك آزاديبخش كه تعدادشان زياد
اس��ت ،اما اعضاي كمي دارند و از لحاظ نظامي هم خيلي نفوذ
و ظهور جدي ندارند اما از لحاظ سياس��ي و ديپلماتيك مؤثر و
پرتعداد هستند ،اينها كام ً
ال به دولت سوريه وابستهاند و از اين
دولت حمايت ميكنند .در مي��ان گروههاي چپگرا و مليگرا
فقط سازمان آزاديبخش فلسطين است كه ارتباطي با سوريه
نداشت و ك ً
ال در س��رزمينهاي اشغالي مس��تقر است .دسته
بعدي گروه حماس اس��ت ،ميدانيم كه حماس نفوذ خوبي در
غزه دارد يعني قويترين گروه در غزه است ،همين طور در كرانه
باختري هم صاحب نفوذ است و در سوريه هم پايگاه داشت .دفتر
مركزي حماس تا قبل از بحران در سوريه بود و در اردوگاههاي
فلسطينینشينمثليرموكحضورجديداشتندوحتيصاحب
پادگان آموزشي بودند و نيرو در آنجا مستقر كرده بودند .همين
طور گروه جهاد اسالمي فلسطين كه دفتر مركزيشان در سوريه
قرار داشت و رابط پشتيباني آنها با جمهوري اسالمي سوريه بود.
حماس و جهاد اسالمي كمكهايي كه احياناً از سوي جمهوري
اسالمي يا از ساير نقاط ميگرفتند از طريق سوريه بود .حماس
هم همين طور ،يعن��ي بخش عمدهاي از كمكه��ا را از طريق
ت ميكرد ،اما زماني كه بحران سوريه آغاز شد ،اولين
سوريه درياف 
گروهي كه در اين بحران ورود كرد ،اخوانيهاي سوريه بودند و بعد
گروههاي ديگري مانند تكفيريها و سلفيها اضافه شدند.
ورود اخوانيهاي س��وريه كه سالها سركوب ش��ده بودند به

صحنه آغاز بحران همزمان با موج بيداري اسالمي بود و سابقه
منفي كه بين حماس و دولت س��وريه وجود داشت ،چراكه از
نظر حماس دولت س��وريه دولت اسالمي نبود ،بلكه يك دولت
بعثي بود و گرايشات ديني نداشت در حالي كه حماس گرايشات
اسالمي جدي داشت .اين مسئله ذهنيت منفي در بين سران و
بدنه حماس ايجاد كرده بود ،باوجود اين حماس قبل از بحران با
دولت دمشق كار ميكرد ،چون پايگاهي غير از سوريه نداشت و
دولتهاي ديگر حاضر نبودند پشتيباني و امكانات بدهند.
زماني ك��ه اخوانيها در س��وريه ش��ورش را آغ��از كردند ،يك
همذاتپنداري و ي��ك نزديكي بين حماس و اين شورش��يان
اخواني سوريه ايجاد شد ،چراكه بخش عمدهاي از حماس هم
در واقع اخواني هستند .اين عوامل زمينهاي براي لغزش حماس
ايجاد كردند و اين گروه جانب شورشيها را گرفت.
عوامل ديگري هم پيش آمد كه باعث تنش بين حماس و سوريه
شد؛ از جمله چراغ سبزي كه تركيه نشان و وعدههاي كمك مالي
كه قطر انجام داد .همچنين تلقي دفتر سياسي حماس در روز اول
اين بود كه مصر دست اخوانيهاست ،تونس و ليبي هم گرايشات
اخواني دارند ،تركيه هم اخوانيها حاكم هستند و اگر سوريه هم
دست اخوانيها بيفتد يك سرزمين بزرگ اخواني از تركيه تا ليبي
ايجاد ميشود .در نتيجه اين توهم و ساير عواملي كه به آن اشاره
شد ،دفتر سياسي حماس از سوريه خارج شد و به تركيه انتقال
يافت و رهبران سياسي اين جنبش كام ً
ال در كنار سياستهاي
تركيه قرار گرفتند و از تروريستها حمايت كردند.
اين اقدامات حماس به تدريج موجب سردي رابطه دفتر سياسي
حماس با جمهوري اسالمي ايران ش��د .پس هر چقدر بحران
سوريه عميقتر شد ،شكاف بين حماس از يك سو و جمهوري
اسالمي و سوريه از سوي ديگر عميق شد.
تفكيك شاخهسياسيونظاميحماس
باوجود اين ،ما بايد بين موضع بخش نظامي حماس يعني كتائب
عزالدينقساموبينشاخهسياسيحماسودفترسياسيحماس
كه دست خالد مشعل بود ،تفكيك قائل شويم.
شايد بيش از يك ميليون نفر فلسطيني ساكن سوريه داشتيم كه
بعضيهايشانحتيتابعيتسوريهراگرفتهبودند،بعضيهايشان
به عنوان آواره در اردوگاههاي موجود در سوريه زندگي ميكردند
كه مهمترين اردوگاه يرموك در جنوب دمشق بود كه در آنجا
حماس پايگاه مهمي داشت ،حتي نيروي نظامي داشت و اين
نيروها مسلح بودند .بخش��ي از نيروهاي حماس كه در سوريه
مستقر بودند ،رفتند و در كنار تروريستهاي شورشي عليه دولت
سوريه مشغول جنگ شدند و طبيعتاً موضع مخالفي با جمهوري

اسالمي پيدا كردند ،اما شاخه نظامي حماس كه در غزه مستقر
بود ،رسماً به دفتر سياسي حماس مخصوصاً در جريان جنگ50
روزه اعالم كرد كه حامي اصلي ما جمهوري اسالمي است ،ما با
حزباهلل كار ميكنيم و موضع ما موضعي است كه هيچ كسي
غير از ايران نميتواند به ما كمك نظامي تسليحاتي بكند .در واقع
گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس به خالد مشعل و
دوستانش اعالم كردند اگر شما با جمهوري اسالمي مشكل داريد
و ميخواهيد با قطر و تركيه دوست ش��ويد به خودتان مربوط
است ،اما ما در كنار جمهوري اسالمي باقي ميمانيم؛ حتي در
جنگ  51روزه جمالت تشكر از جمهوري اسالمي را در سراسر
غزه به چهار زبان يعني انگليسي ،فارسي ،عربي و عبري نوشتند.
بعضيشخصيتهايمهمحماسمثلمحمودالزهاراعالمكردند
در كنار جمهوري اسالمي ميمانند و گفتند ما طرفدار تركيه و
قطر نيستيم و در بحران سوريه ورود نكردند ،اما خالد مشعل و
ابومرزوق و حتي اسماعيل هنيه كنار تركيه ،قطر و تروريستها
ايستادند كه اوج اين ماجرا حضور خالد مشعل در سال 2013
در غزه بود كه وارد استاديوم غزه شد و سخنراني كرد و با پرچم
«ارتش آزاد» دور افتخار زد.
اينگونه اقدامات خالد مش��عل باعث ش��د روابط بين جمهوري
اسالمي و همينطور حزباهلل با بخش سياسي حماس تيره شود،
اما ب��ه تدريج با گذش��ت زم��ان مخصوص��اً در ط��ول -2015
2014حماس متوجه اشتباه خود شده است ،از يك طرف بخش
سياسي حماس در قطر با محدوديتهاي جدي روبهرو شد و از
طرف ديگر مرسي س��قوط كرد .وضعيت ليبي نامشخص شد،
گرايشات اخواني تونس در انتخابات شكست خورد ،بحران سوريه
به بن بست رسيد و تركها هم متوجه اشتباهاتشان شدند .اينجا
بود كه دفتر سياسي حماس متوجه شد كاله سرش رفته كه رابطه
خود را با جمهوري اسالمي تيره كرده است؛ چراكه قطر و تركيه
كشورهايي نيستند كه از او در برابر اسرائيل حمايت كنند .وقتي
حماس متوجه اشتباه خود شد از  2014عالمتهايي براي آشتي
به جمهوري اسالمي فرستادند تا دوباره رابطه را بازسازي كنند.
جمهوري اسالمي هم اجازه داد به تدريج برگردند .جهاد اسالمي
موضع خيلي هماهنگتري با جمهوري اسالمي و سوريه داشت،
وقتيكهبحرانسوريهآغازشد،جهاداسالميموضعمداخلهجويانه
در بحران سوريه نگرفت و رابطه دوستانهاش را با جمهوري اسالمي
حفظ كرد و اين رابطه دوستانه كماكان تا به امروز هم وجود دارد و
نتيجه اين شد كه برخالف حماس كه در اين بحران ضرر كرد و به
نوعي اعتبار خ��ودش را هم پيش جمهوري اس�لامي هم پيش
حزباهلل هم دولت سوريه پايين آورد ،جهاد اسالمي خوشبختانه
در اين بازي خطرناك وارد نشد ،وفادار به جمهوري اسالمي ماند و
موقعيت و جايگاه خودش را حفظ كرد.
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مقاومتسوريه

گزينهمقاومت

 داعش در گوشه رینگ مقاومت
ط��ي ماهه��ا و ب��ه ويژه
سیاوش فالحپور
هفتههاي اخير ،رسانهها
و ساير نهادهاي ناظر بر
تحوالت منطقه ،اخبار گوناگوني را پيگيري و منتشر ميكنند
كه وجه مشترك اغلب آنها تنها يك چيز است؛ شكستها و
عقبنشينيهاي متعدد داعش.
شهرها و استانهايي كه زماني به سادگي و عمدتاً در نتيجه
نفوذ و ضعف در ساختارهاي امنيتي سوريه و عراق به سيطره
اين گروه تروريستي درآمده بودند ،طي اين روزها يكي پس از
ديگري آزاد میشود و مجددا ً پرچم دولتهاي عراق و سوريه
در آنان به اهتزاز در ميآيد.
استمرار اين روند به حدي بوده كه براي بسياري از ناظران
و تمامي كس��اني كه اخب��ار منطقه را پيگي��ري ميكنند،
مدتهاست يك سؤال مشترك ايجاد شده؛ آيا داعش ،دست
كم در حوزه عراق و سوريه رو به نابودي است ؟
رمادي ،تكريت ،سنجار ،موصل ،فلوجه ،رقه ،تدمر ،كوباني
و تل ابيض ،نام راهبرديترين ش��هرها و مناطقي است كه
همگي درحدود بيش از يك س��ال گذش��ته تحت سيطره
داعش بودند.
اكنون اما ،از فهرست باال ،تنها رقه و موصل باقي مانده كه تا
اين لحظه به طور كامل سقوط نكردهاند.
به اين ترتيب ،تروريس��تهاي داعش با از دست دادن اين
مناطق ،از يك س��و بخش عمدهاي از محورهاي ارتباطي با
حاميان خود (به طور ويژه تركيه) را از دست داده و از سوي
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ديگر نيز ناگزير به تمركز و در نتيجه محصور شدن در مناطق
از هم گسيخته تحت سيطره خود هستند.
قطع محورهاي ارتباطي داعش با مرزهاي خارجي سوريه،
اين گ��روه را از يك س��و در دريافت كمكه��اي نظامي و
لجستيكي كه تا پيش از اين عمدتاً از طريق مرز تركيه انجام
ميشد ،با مش��كالت جدي مواجه كرده و از سوي ديگر نيز
دس��ت آن را در فروش نفت كه تبديل به اصليترين منبع
درآمد اين گروه شده بود ،بسته است.
اين در حالي اس��ت كه طي همين روزه��ا ،حركت موازي
جريانهاي مقاومت مردمي براي فتح منصوره و رسيدن به
درياچه اسد در شمال س��وريه از يكسو و حركت نيروهاي
كرد براي فتح منبيج از س��وي ديگر ،ادام��ه دارد تا به اين
ترتيب آخرين منافذ ارتباطي و تغذيه داعش توسط تركيه
نيز مسدود شود.
براي تبيين علل ناكامي و شكس��تهاي سريالي داعش در
عراق و سوريه ،به ويژه طي يك سال اخير ،ميتوان به طور
كلي به چهار دليل اشاره كرد:
 -1كاهش حمايتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي
داعش از ابتداي ش��كلگيري ،از حمايتهاي مالي ،نظامي
و اطالعات��ي برخي كش��ورهاي منطق��هاي و فرامنطقهاي
برخوردار بوده است ،البته اين امر منحصر به داعش نيست،
بلكه س��اير جريانهاي تروريس��تي فعال در منطقه را نيز
شامل ميشود.
تاكنون اس��ناد قابل توجه��ي در مورد اس��تفاده اين گروه

تروريس��تي از تجهيزات نظامي و فني كشورهايي همچون
عربستان س��عودي ،امارات ،قطر ،تركيه و . . .در قالب فيلم،
عكس و حتي گزارشهاي سازمانهاي اطالعاتي يا حقوق
بشري غربي منتشر و نزد افكارعمومي قرار گرفته است.
اين بخش از كمكها ،كه شايد بتوان نام آن را حمايت سخت
ناميد ،طي يك س��ال اخير و در پي محدود ش��دن راههاي
ارتباطي داعش با كشورهايي نظير تركيه و اردن ،به حداقل
ممكن تنزل يافته است.
بخش ديگر حمايت برخي كش��ورهاي منطقه از اين گروه
تروريس��تي ،ش��امل كمكهاي مالي گس��ترده ميشود،
كمكهاي��ي كه ح��اال و با افزاي��ش حساس��يت نهادهاي
بينالمللي وهمچنين رسانهاي ،با موانع بسيار جدي روبهرو
شده است.
طي هفتههاي گذشته ،هيالري كلينتون ،نامزد اصلي حزب
دموكرات امريكا براي انتخابات رياست جمهوري اين كشور،
در سخناني كمس��ابقه ،با ذكر نام عربستان سعودي ،قطر و
كويت ،از آنان خواست تا مانع حمايت مالي شهروندانشان از
گروههاي تروريستي شوند.
اين سخنان پيش از هر چيز ،بهترين دليل براي وجود چنين
حمايتهايي از س��وي كشورهاي حاش��يه خليج فارس به
گروههاي ترويستي به ويژه داعش است.
عادلالجبير ،وزير خارجه عربستان ،يك روز پس از اظهارات
كلينتون آن را سخناني صرفاً انتخاباتي خوانده بود كه توسط
كانديداها براي كسب رأي مطرح ميشود.

هرچند واكنش الجبير ،تاحدودي صحيح است اما نميتوان
دست كم از حساسيتي كه بر مسئله حمايت مالي از داعش در
سطح بينالمللي براي افكار عمومي ايجاد شده چشمپوشي
كرد؛ حساسيتي كه يك كانديداي رياست جمهوري امريكا
كه از قضا روابط نزديكي هم با البي سعودي در اين كشور دارد
را ناچار به اتخاذ چنين موضعي كرده است.
 -2حمايتهاي نظامي فرامنطقهاي ب�راي مبارزه با
داعش
ائتالف بينالمللي مبارزه با داعش ،به رهبري امريكا شامل
بيش از  40كشور ميشود كه عمدتاً از طريق هوايي و گاهي
درعمليات محدود زميني به مواضع داعش در عراق و سوريه
حمله ميكنند ،عالوه بر اين  34كشور اسالمي نيز به رهبري
عربستان ،از  14دس��امبر  2015به طور جداگانه حمالت
هوايي را عليه داعش آغاز كردهاند.
اما نبايد اشتباه كرد ،بيشك طرفهاي فرامنطقهاي در وارد
كردن ضربه به موقعيت و ساختار داعش در عراق و سوريه
نقش جدي داش��تهاند ،اما مراد از طرفهاي فرامنطقهاي،
ائتالفهاي مذكور نيس��تند ،بلكه حضور نظامي گسترده
روسيه است .ائتالفهاي امريكا و عربستان ،به گواه اكثريت
ناظران تحوالت منطقه ،دس��تاورد ملموس��ي در تضعيف
موقعيت داعش نداش��تهاند و اين در حالي اس��ت كه حتي
نشانههايي از اقدام اين ائتالفها در راستاي اهدافي خالف
آنچه در ظاهر براي آن تشكيل شدهاند نيز وجود دارد.
ناكارآمدي ائتالفهاي امريكا و عربستان ،زماني بيشتر نزد
افكار عمومي آشكار ش��د كه پس از سپتامبر  2015و ورود
نظامي روس��يه به كارزار مبارزه با داع��ش ،تنها ظرف چند
هفته ،عقبنشينيهاي جدي از سوي اين گروه تروريستي
در سوريه رخ داد.
حمالت هوايي و موش��كي مكرر ،پش��تيباني توپخانهاي از
مواضع ارتش سوريه و نيروهاي مقاومت ،سيطره اطالعاتي
و به هالكت رس��اندن چندين فرمانده ش��اخص نيروهاي
تروريس��تي در س��وريه از طريق حمالت هوايي ،از جمله
دستاوردهاي آشكار و ملموس روس��يه در نبرد با داعش و
ساير جريانات تروريستي است.
 -3وحدت ملي و كاهش اختالفات سياسي
در ژوئن  2014و در زماني كه داعش در مدت زمان اندكي،
بخشهاي گستردهاي در خاك عراق ،از انبار تا موصل را به
اشغال خود درآورد ،صحنه سياسي اين كشور شاهد يكي از
پيچيدهترين بحرانهاي خود دستكم بعد از حمله نظامي
امريكا در سال  2003بود.
ش��دت اين درگيريهاي جناحي و حزبي به حدي بود كه
حتي پس از حمله آشكار داعش نيز از حجم آن كاسته نشد و
طرفهاي درگير همچنان مصرانه بر تمامي مطالبات حزبي
و جناحي خود بدون توجه به شرايط امنيتي خطرناكي كه در
پي حمالت داعش ايجاد شده بود ،پافشاري ميكردند.
به طوري كه برخالف پيشرويهاي شهر به شهر و استان به
استان تروريستهاي داعش��ي ،نيروهاي سياسي عراق ،در
تمامي حوزهها ،از پارلمان گرفته تا تجمعات خياباني ،مشغول
زد و خورد و تسويه حساب با يكديگر بودند.
البته اين شرايط با كنارهگيري به موقع مالكي از نخستوزيري
و مديريت صحنه سياسي عراق ،تا حدود زيادي مهار شد و
به تدريج و در پي افزايش چشمگير تهديدات داعش ،نوعي
يكپارچگي در صفوف بيشتر جريانهاي سياسي ريشهدار
عراق ديده شد.
به اين ترتيب و با به حاشيه رانده شدن اختالفات شديد ميان

احزاب و گروههاي مؤثر در صحنه سياسي عراق ،از يك سو
جرياني كه از اساس خواهان زمينگير شدن دولت و ادامه
پيش��رويهاي داعش بود در اقليت قرار گرفته و براي افكار
عمومي اين كشور تا حد زيادي شناخته شد و از سوي ديگر
نيز تمركز الزم ميان نيروه��اي نظامي و امنيتي عراق براي
مقابله با تهديدات تروريستي ايجاد شد.
تجربه دو س��ال اخير و ضرورت وحدت سياسي در مقابله با
تهديدات نظامي و امنيتي در عراق به حدي احساس شده
و مورد پذيرش عمومي جريانات حاضر در اين كش��ور قرار
گرفته كه حتي در پي حوادث اخي��ر در بغداد كه منجر به
اقتحام منطقه سبز و پارلمان عراق توسط هواداران جريان
صدر شد ،درخواست حيدرالعبادي نخستوزير شيعه اين
كش��ور مبني بر توقف اعتراضات تا زمان پاكس��ازي كامل
فلوجه به سرعت مورد استقبال افكار عمومي اين كشور قرار
گرفت .اين عامل در سوريه و به دليل تمركز پررنگتر قدرت،
به مراتب بيشتر از عراق ديده ميشود.
به عبارت ديگر ،در سوريه ،س��ازماندهي عمومي نيروهاي
سياس��ي و دولتي براي مقابل��ه با داعش و س��اير جريانات
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تروريستي ،مانند عراق نيازمند مديريت مستمر تنشهاي
سياس��ي ميان گروهها و احزاب مختلف نيست ،بلكه صرفاً
پاكسازي صحنه سياسي اين كشور از عناصر نفوذي ،به طور
طبيعي منجر به وحدت و هماهنگي جريانهاي فعال در اين
كشور شده است.
 -4مقاومت
با نگاهي واقعگرايانه به آنچه طي دستكم پنج سال اخير بر
اين منطقه گذشته اس��ت ،نميتوان حضور و حركت محور
مقاومت در صحنه مبارزه عليه داعش و تروريسم را به سادگي
در رديف سايرعوامل فوقالذكر برشمرد.
هرچند كه هر س��ه عامل مذكور قطعاً در عقبنشينيها و
شكستهاي داعش در عراق و س��وريه نقش داشتهاند ،اما
با توجه به واقعيتهاي ميداني ،به جرئت ميتوان گفت در
صورت عدم حركت جدي محور مقاوم��ت ،عوامل ديگر به
تنهايي توان مقابله با سازماني همچون داعش را نداشتند.
به بيان ديگر ،عواملي همچون كمكهاي سياس��ي نظامي
طرفهاي خارجي يا وحدت ملي و سياس��ي ،شروط الزم
براي مهار داعش به شمار ميروند اما شرط كافي براي مقابله
و نابودي اين گروه تروريس��تي ،قطع��اً نقشآفريني محور
مقاومت بوده است.
بدون شك داعش به عنوان بزرگترين تهديد امنيتي حال
حاضر در خاورميان��ه ،جبهههاي منطق��هاي عليه ملتها
تشكيل داده است كه نميتوان با آن در قالبهاي محدود و
تعريف شده دولت -ملت روبهرو شده و مقابله كرد بلكه اين
امر نيازمند تشكيل جبههاي منطقهاي به موازات داعش براي
مهار و در نهايت غلبه بر آن اس��ت و اين نعمتي است كه به
بركت وجود مقاومت در اختيار مردم منطقه قرار دارد.
امروزه داعش نه در برابر دو ارتش س��نتي و كالسيك عربي
بلكه عليه جبههاي پويا و مردمي به امتداد منطقه قرار دارد كه
متشكل از مجاهدان عراقي ،ايراني ،سوري ،لبناني و . .است
و اين مسئلهاي اس��ت كه قطعاً از توقعات و پيشبينيهاي
حاميان و طراحان پروژه داعش به دور مانده چراكه براي آن
راهحلي در دست ندارند.
محور مقاومت از يك سو با توانايي بسيج بيسابقه و گسترده
نيرو (ك��ه بارزترين تجلي آن اقبال عموم��ي مردم عراق به
فتواي جهاد آيتاهلل سيستاني بود) و از سوي ديگر مديريت
فوقالعاده سياسي نظامي اين نيروها كه عمدتاً توسط قلب
محور مقاومت يعني ايران صورت ميگيرد ،توانسته همزمان
در چندين محور به طور پيوسته عليه داعش و ساير گروههاي
تروريستي حاضر در عراق و سوريه پيشروي كرده و مناطق
عمدهاي را بازپس گيرد.

مقاومتسوريه

گزينهمقاومت

قطاربيتوقف انقالببحرين
اکثريت مردم بحرين بيش از پنج سال است که مبارزات مسالمتآميز خود را براي
دستيابي به حقوق مشروع و تضييع شده خود آغاز کردهاند و با وجود گسترش موج
سرکوبگري و خفقاني که آلخليفه با پشتيباني نظاميان اش��غالگر سعودي به راه
انداخته ،همچنان به جنبش فراگير خود ادامه ميدهند تا به گفته حسن قمبر ،فعال
رسانهاي بحريني ،جنبش مس��المتآميز مردم بحرين که بيش از پنج سال از آن
ميگذرد به کابوسي براي آلخليفه و حاميان سعودي و غربياش تبديل شود.
هنوز يک ماه از  14فوريه  2011يعني آغاز اعتراضات گسترده مردم بحرين نگذشته
بود که صداي گوشخراش تانکها و نفربرهاي اشغالگران سعودي و اماراتي ،زنگ خطر
را براي مردم منامه و ديگر مناطق جزيره کوچک بحرين به صدا درآورد که بايد عالوه
بر مقابله با رژيم آلخليفه ،در برابر نظاميان متجاوز سعودي و اماراتي سين ه سپر کرده
و از آرمانهاي انقالب خود دفاع کنند.
دخالت نظامي آشکار عربستان و برخي رژيمهاي عربي ديگر در بحرين براي سرکوب
جنبش صلحآميز مردم اين کشور در حالي با چراغ س��بز مدعيان دروغين دفاع از
حقوق بشر به ويژه امريکا صورت گرفت که تنها جرم آنها درخواست براي پايان ظلم
و ستمگري آلخليفه عليه اکثريت مردم بحرين و برقراري عدالت و برابري و انتخاب
دولت و پارلمان منتخب و مردمي بود.
به اعتقاد مبارزان بحريني ،اگر دخالت نظامي آلسعود و ديگر رژيمهاي عربي نبود،
بيشک پايههاي لرزان رژيمهاي آلخليفه در همان سال اول جنبش مردمي متالشي
ميشد و سقوط ميکرد.
از آن سال ،روز  15مارس لحظه ورود اشغالگران س��عودي به عنوان روز سياهي در
تاريخ بحرين ثبت شد و مردم بحرين به شيوههاي مختلفي خشم و انزجار خود را از
سعوديها ابراز ميکنند که در پنجمين سال اشغالگري ،بحرينيها با خاموش کردن
چراغهاي منازل و فروشگاهها در شهرها و روستاهاي مختلف ،اعتراض خود را به ادامه
حضور نظاميان سعودي در کشورشان به جهانيان نشان دادند.
مردم شرق عربستان هم در حمايت از مردم بحرين ،دخالت نظامي رژيم آلسعود در
اين کشور را محکوم کرده و خواستار خروج فوري اشغالگران شدند.
البته حکومت سعودي و برخي رژيمهاي عربي حاشيه خليج فارس دخالت نظامي
خود در بحرين براي سرکوب قيام مردم اين کشور را تحت پوشش نيروهاي به اصطالح
سپر جزيره توجيه و ادعا کردند نظاميانشان به درخواست حکومت آلخليفه عازم
بحرين شدهاند ،ادعايي که درباره جنگ ويرانگرشان عليه ملت يمن هم تکرار کرده و
مدعي شدند هدف از اين جنگ بازگرداندن مشروعيت يعني بازگرداندن مزدورشان،
عبدربه منصور هادي به قدرت اس��ت .رژيم آلخليفه هم ب��ا ادعاي اينکه نظاميان
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سعودي و رژيمهاي ديگر به درخواست منامه براي تأمين امنيت مراکز و تأسيسات
راهبردي وارد شدهاند به توجيه دخالت نظامي آلسعود پرداخت.
از آن زمان تاکنون ،نظاميان اش��غالگر س��عودي و اماراتي به آلخليفه در سرکوب
انقالبيون کمک کرده و مرتکب جنايات مختلف شده و حتي از کمکرساني نيروهاي
پزشکي و امدادي به مجروحان تظاهرات مردمي جلوگيري کردند.
يحيي الحديد از مبارزان بحريني به گوشههايي از جنايات نظاميان اشغالگر سعودي
در بحرين اشاره کرده است ،اينکه جنايات آنها همه قشرهاي جامعه را در برگرفته و
حتي بيماران را هم مستثني نکرده ،چراکه متجاوزان بارها به بيمارستانها و مراکز
بهداشتي بحرين حمله کردهاند ،حتي مقدسات اسالمي همچون مساجد و حسينيهها
هم از آتش کينه آلخليفه و س��عوديها در امان نبوده اس��ت و مدعيان خدمت به
حرمين شريفين حتي قرآنها را آتش زدند .سعود الفيصل ،وزير خارجه سابق سعودي
با درخواست از کشورهاي غربي براي لغو منع فروش تسليحات به آلخليفه تا لحظه
مرگ خود از خدمت به اين رژيم و مشارکت در سرکوب مردم بحرين دريغ نکرد.
سعود الفيصل با طرح ادعاهايي همچون «روبهرو شدن پادشاهي بحرين با چالشها
و اقدامات خصمانه متعدد که با تحريک برخي قدرتهاي منطقهاي صورت گرفته
و ضربه زدن به حاکميت پادشاهي و دخالت در امور داخلياش را در دستور کار قرار
داده که بر امنيت ملي و امنيت کشورهاي عضو شوراي همکاري» بر ضرورت تقويت
توانمندي نظامي و امنيتي رژيم آلخليفه با تکيه بر صادرات تسليحات غربيها تأکيد
کرده است.
طرح اتهامات ساختگي همچون ارتباط انقالبيون با ايران و پروندهسازي براي آنها
با هدف توجيه سرکوب اعتراضات مسالمتآميز مردم به مهمترين شيوه و رويکرد
آلخليفه تبديل شده است که آخرين مورد آن سلب تابعيت از روحاني مبارز آيتاهلل
شيخ عيسي قاسم بود که حمد بن عيس��ي آلخليفه ديکتاتور حاکم بر بحرين اين
حکم ظالمانه و مغاير با تمام قوانين بينالمللي را امضا کرد تا مقدمات تبعيد اين عالم
برجسته را فراهم کنند ،اما حلقه زدن هزاران بحريني بر گرد منزل آيتاهلل عيسي
قاسم و تأکيد کفنپوشان بحريني بر اينکه دژخيمان آلخليفه و سعودي براي رسيدن
به رهبرشان بايد از روي نعش آنها عبور کنند ،به چالش بزرگي براي رژيم و حاميانش
تبديل شده است .حلقه زدن مردم بحرين بر دور رهبر برجسته خود شيخ عيسي قاسم
اين حقيقت را نشان ميدهد که مردم به خوبي به عمق توطئه آلخليفه پي بردهاند
و اگر در موضوع ظالمانه سلب تابعيت اين روحاني برجسته ،سکوت و سهلانگاري
کنند دود آن قبل از همه به چشم آنها خواهد رفت و رژيم حاکم بر بحرين و حاميانش
براي تشديد اقدامات سرکوبگرانه و اخراج ساکنان اصلي و جايگزين کردن مزدوران

خارجي گستاختر خواهند شد.
مردم بحرين که بيش از پنج س��ال اس��ت با وجود همه فش��ارها و محدوديتها و
سرکوبگري و اشغالگري يک قدم هم عقبنشيني نکردهاند ،به اين اطمينان رسيدهاند
که تنها با مقاومت ،فداکاري و جانفشاني ميتوانند از اين پيچ تاريخي عبور كنند و
با سرنگون کردن رژيم ظالم و فاسد ،پيروزي نهايي دس��ت يابند .مردم بحرين که
تمام محاسبات آلخليفه و مهمترين حاميشان يعني رژيم آلسعود را با مقاومت و
ايستادگي مثالزدني خود برهم زده و اين رژيمهاي سرکوبگر را به چالش کشيدهاند،
با پافشاري بر ادامه تحصن و تجمع در اطراف محل اقامت شيخ قاسم نشان دادهاند
که هرگز اجازه عملي کردن توطئه شوم آلخليفه و سعوديهاي حامي اين رژيم را
نخواهند داد ،حتي دستور اخير شاه بحرين بر منع سخنرانيها و فعاليتهاي ديني
و مذهبي و فعاليت سياسي تأثيري بر عزم مردم و ادامه مبارزات آنها نگذاشته است.
انقالب  14فوريه  2011مردم بحرين که همچنان ادامه دارد ،يک تجربه مهم و نقطه
عطف در تاريخ اين جزيره کوچک به ش��مار ميرود و اين جنبش مسالمتآميز سه
حقيقت اساسي را نمايان کرد .اول اينکه ،بقاي رژيم آلخليفه فقط به حمايت خارجي
و به ويژه رژيم آلسعود وابسته است و عناصر دروني براي حفظ حيات خود را ندارد .دوم
اينکه اين انقالب سبب شد نقاب از چهره واقعي مدعيان دروغين دفاع از حقوق بشر و
دموکراسي و در رأس آنها امريکاييها کنار رود و سومين حقيقت و عامل اين است که
ماهيت منافقانه و نقش حکومت آلسعود و تالش آن براي مهار و سرکوب هر انقالب
يا ممانعت از شعلهور شدن آتش هرگونه جنبش اعتراضي براي ملتهاي منطقه و
آزاديخواهان جهان آشکار شد .نقاب از چهره واقعي مدعيان دروغين دفاع از حقوق
بشر ودموکراسي به ويژه امريکا برداشته شد و سوم اينکه نقش حکومت سعودي و تالش
آن براي سرکوب هر انقالبي يا جلوگيري از بروز هرگونه جنبش اعتراضي در منطقه
آشکار شد ،اين رژيم چنين تحرکاتي را تهديد واقعي براي جايگاه و منافع خود ميداند.
اشغالگري و دخالت نظامي مستقيم آلسعود براي خاموش کردن آتش انقالب مردم
بحرين يکي از مهمترين موانع به ثمر نشستن مبارزات مسالمتآميز مردم بوده است
عالوه بر آن بايد به فتنهافکني سعوديها ميان مردم بحرين و تالش براي رودررو قرار
دادن آنها از طريق دامن زدن به مسائل مذهبي و اتهامزني به آنها از جمله اتهام بياساس
ارتباط انقالبيون با خارج و ادعاي دخالت ايران در مسائل داخلي بحرين اشاره کرد که
به گفته حسن مرزوق ،دبيرکل تجمع اتحاد دموکراتيک بحرين ،اين ادعاها و اتهامات
بياساس است ،چراکه جنبش مردم بحرين کام ً
ال داخلي است و هيچ ارتباطي با خارج
نداشته و گزارش بسيوني (کميته تشکيل شده از سوي حکومت) هم اين مسئله (عدم
دخالت ايران در مسائل داخلي بحرين) را تأکيد کرده است.
عصام المنامي از رهبران ائتالف جوانان انقالب  14فوريه بحرين با اش��اره به دس��ت
داشتن آلسعود در جنايات تروريستي در کشورهاي مختلف منطقه از جمله بحرين بر
ضرورت تروريستي قلمداد شدن اين رژيم و برخورد با مهمترين حامي تروريستهاي
تکفيري تأکيد کرد.
به اعتقاد انقالبيون بحريني ،رژيم آلسعود تنها طرفي به شمار ميرود که به امنيت و
ثبات بحرين ضربه ميزند ،زيرا نظاميان سعودي به مزدوران آلخليفه در سرکوب مردم
بحرين که تنها جرمشان درخواست براي بازپسگيري حقوق مشروع يعني حق تعيين
سرنوشت و تعيين نظام سياسي جديد است ،کمک ميکنند.
از نظر انقالبيون ،آلس��عود به سبب اش��غال بحرين ،مس��ئول ريختن خون مردم و
هتکحرمت مقدسات از جمله تخريب مساجد و حسينيههاست.
سيدحس��ن نصراهلل ،دبيرکل حزباهلل لبنان که از مهمترين حاميان مردمي انقالب
مسالمتآميز مردم بحرين به شمار ميرود بارها در سخنرانيها و مصاحبههاي مختلف
خود به حمايت از مردم بحرين پرداخته و جنايت آلخليفه و سرکوبگران سعودي را
محکوم کرده است .وي آلسعود را مانع اساسي حل سياسي بحرانهاي منطقه به ويژه
در بحرين و هدف اين رژيم بر ادامه سياستهاي ويرانگرش در منطقه را تشديد بحرانها
اعالم کرده بود .سعيد الشهابي از فعاالن بحريني هم بر ضرورت برخورد قاطعانه جامعه
جهاني با رژيمهاي آلخليفه و آلسعود و کمک به ملتهاي بحرين و عربستان براي
تعيين سرنوشت خود و رهايي از اين حاکمان ظلم و جور تأکيد کرده است.
ايمان شمسالدين ،تحليلگر عرب ،رفتارها و اقدامات سرکوبگرانه آلخليفه در برابر
مردمي که همچنان به مسالمتآميز بودن تحرکات خود پايبند هستند ،را تأکيدي بر
اين حقيقت ميداند که آنچه بر بحرين حاکم است ،يک قبيله و رژيم قبيلهاي است.
وي به تشديد سرکوب و تنش آلخليفه و در پيش گرفتن سياستهاي افراطگرايي
و انتقامجويي قبيلهاي عليه هرکس که با دستورات شيخ قبيله يعني ديکتاتور بحرين

مخالفت کند ،اشاره کرد و گفت اين رژيم ابتدا شيخ علي سلمان (رهبر الوفاق) را به سبب
مخالفت با ابتکارات متزلزل و شکننده حکومتي بازداشت کرد در حالي که وي همواره بر
مسالمتآميز بودن جنبش مردمي تأکيد کرده است ،آلخليفه آنگاه جمعيت الوفاق به
عنوان بزرگترين جمعيت سياسي اکثريت مخالف خود را منحل کرد.
حاکمان بحرين آنگاه نبيل رجب حقوقدان بزرگ و مخالف اين رژيم را بازداشت کردند
که اين فعال بحريني ب��ه حمايت قاطعانه از انقالب مردم��ي پرداخته بود .آلخليفه
همچنين زينب الخواجه ديگر فعال مبارز را از س��رزمين م��ادرياش اخراج کرد تا
بهزعم خود جامعه بحرين را از هر صداي حقوقي مؤثر داخلي خالي کند و هيچ شاهد
قدرتمندي بر ادامه نقض حقوق بشر از سوي اين رژيم وجود نداشته باشد ،رژيمي که
به حمايتهاي نامحدود آلس��عود و ناوگانهاي نظامي امريکا و انگليس در بحرين
پشتگرمي دارد و اين مدعيان دروغگو در ازاي حضور نظامي در بحرين چشمان خود را
به روي اقدامات سرکوبگرانه و نقض فاحش حقوق بشر بستهاند.
رژيم آلخليفه آنگاه نماز جمعه را از شرط اساسي خود با منع ايراد خطبههاي سياسي
خالي کرد ،يعني نمازي نباشد که ابعاد آگاهي بخشي و اصولي و پافشاري بر حقوق
شهروندي داشته باشد .آلخليفه حتي به منابع وجوهات شرعي مردم بحرين که اعتبار
فقهي در مذهب شيعه دارد دستدرازي کرد و در آخرين اقدام جنايتکارانه خود تابعيت
شيخ عيسي قاسم ،روحاني برجسته بحريني را با هدف اخراج وي سلب کرد.
در ش��رايطي که آلخليفه بر فضاي
سرکوب و خفقان افزوده است ،مردم
بحري��ن روز جهاني ق��دس را هم با نقابازچهرهواقعيمدعيان
صالبتبيشتريبرگزاروبر
همبستگي دروغيندفاعازحقوقبشر
کامل خود با ملت مظلوم فلس��طين
تأکيد کردند .ادامه اعتصابات و تجمع ودموکراسيبهويژهامريکا
پرشور مردم بحرين در اطراف محل برداشتهشدو نقشحکومت
اقامت شيخ عيسي قاسم ،طرحها و
نقشههايشومآلخليفهرابهشکست سعودي و تالش آن براي سرکوب
ميکشاند و يک فرصت تاريخي براي هرانقالبيياجلوگيريازبروز
چيدن ميوههاي انق�لاب  14فوريه
 2011به شمار ميرود که نشانههاي هرگونهجنبشاعتراضيدر
آن در جمعه اخير نمايان شد جايي منطقهآشکارشد،اينرژيمچنين
که مردم بحرين با برگزاري تظاهرات
موسوم به جمعه فداکاري که طي آن تحرکاتيراتهديدواقعيبراي
شعارسرنگونيآلخليفهدرجايجاي جايگاهومنافعخودميدان د
اين کشور طنينانداز ش��د ،بر ادامه
جنبش مس��المتآميز خود تأکيد
کردند ،تظاهراتي که با حمله مزدوران
آلخليفه در برخي مناطق و غرق شدن اين مناطق در گازهاي سمي همراه شد.
هفتهها از اعتصاب و تجمع هزاران بحريني پرشور و کفنپوش در اطراف منزل آيتاهلل
عيسي قاسم که اين روزها به نماد انقالب مردم تبديل شده ميگذرد ،مردمي که علما
آنها را همراهي ميکنند و تأکيد کردهاند هرگز از جاي خود تکان نخواهند خورد و در
برابر تهديدهاي اردوگاه آلخليفه و آلسعود و همدستان آنها تسليم نخواهند شد و تا
پيروزي جنبش مسالمتآميز خود صحنه مبارزات را ترک نخواهند کرد.
ادامه پافشاري مردم بر انقالب و ترک نکردن محل اقامت شيخ عيسي قاسم نشان داد
که تهديدهاي آلخليفه و محاصره نظامي اين منطقه هيچ سودي براي رژيم نداشته و
سبب مرعوب شدن اعتصابکنندگان نشده است .تمام اميدي که آلخليفه به آن تکيه
کرده ،اين است که همپيمانان غربياش به ويژه امريکا و انگليس همچنان در کنارش
بمانند ،اما حلقه زدن هزاران بحريني بر گرد رهبر شجاع خود در الدراز و ادامه مقاومت
و ايستادگي آنها سبب آشفته شدن و به هم خوردن محاسبات آلخليفه شده است
و همين مسئله سبب روي آوردن آنها به تشديد محاصره محل اعتصاب و آتش زدن
تمام برگهاي خود براي وادار کردن مردم و علما به ترک ميدان شده ولي اين اقدامات
سرکوبگرانه هيچ سودي براي رژيم نداشته و فراخواندن علما و بازداشت شهروندان از
جمله زنان بيهوده بوده که اين حوادث کارآمد بودن اعتصاب مردم در منطقه الدراز و
مقدمهچيني براي مرحله آتي در چيدن محصول انقالب و نبرد تمام عياري را نشان
ميدهد که به گفته انقالبيون ،نبرد وجودي و دفاع از هويت و اصالت در برابر جنگ
رژيم وارداتي عليه اکثريت مردم قلمداد ميشود.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

راهكارهای ابتکاری مقاومت
مقابلصهیونیستها
مقام معظم رهبري:
ـ«من قلب ًا متأسفم ما (دنياي اسالم ) كه بايد همه نيروي خودمان را صرف كنيم براي مقابله با توطئه رژيم صهيونيستي و اين حركتي كه عليه قدس
شريف و مسجد االقصي انجام دادند كه همه دنياي اسالم را بايس�تي به حركت درآورد  ،امروز ناچاريم به گرفتاريهايي كه استكبار در درون دنياي
اسالم به وجود آورده مشغول بشويم  ...مسئله اصلي ،مسئله رژيم صهيونيستي است ،مسئله اصلي مسئله قدس است ،مسئله اصلي ،مسئله قبله
اول مسلمين مسجد االقصي است .اينها مسائل اصلي است».

امروزه تحوالت جديد فلسطين و صحنه رويارويي جبهه
مقاومت با تجاوزگريهاي رژيمصهيونيس��تي به شدت
تحت تأثي��ر تحوالت منطقه به ويژه رش��د و گس��ترش
جريانهاي افراطي و تكفيري و پيامدهاي آن قرار گرفته،
به طوري كه كيفيت و مرزهاي جبهه مقاومت در مقابل
رژيم صهيونيستي امروزه با تغييرات جدي همراه شده و به
نظر ميرسد رژيم صهيونيستي بيشترين سوءاستفاده را از
شرايط كنوني منطقه نموده است .اگر چه جبهه مقاومت
نيز كه مهمترين حلقه حمايتي از مردم فلسطين محسوب
ميشود ،با توسعه و گس��ترش دادن عرصههاي حضور و
نفوذ خود توانسته است چشماندازهاي تيره و تاريكي را
براي آينده بلندمدت امنيتي اين رژيم ايجاد كند.
با وجود اي��ن ،نبايد از اي��ن واقعيت تلخ غفل��ت كرد كه
رژيمصهيونيستي با بهرهبرداري از شرايط كنوني در حال
اعمال بيشترين تهديدات و فشارها بر مقاومت فلسطيني
اس��ت و به همين دلي��ل جبهه مقاومت و جهان اس�لام
نيازمند اتخاذ راهكارهاي جديد و ابتكاري براي به عقب
راندن مواضع رژيم صهيونيستي است.
در خصوص جمهوري اس�لامي ايران نيز به نظر ميرسد
نيازمند آسيبشناس��ي جدي در م��ورد وضعيت جبهه

مقاومت به عنوان يك س��رمايه اس��تراتژيك است و اين
امر به عنوان يك پيشنياز جدي براي تحرك در پرونده
فلسطين ضرورت دارد.
در اين راستا ،برخي از فرضيههايي كه امروزه معطوف به
مسائل فلسطين شكل گرفته عبارتند از:
 1ـ رفتارهاي تحريكآميز جديد رژيمصهيونيس��تي در
سرزمينهاي اش��غالي به دليل مش��كالت دروني جهان
اسالم بسيار افزايش يافته است.
 2ـ رژيمصهيونيس��تي به دنبال تسلط كامل بر قدس در
شرايط جديد است.
 3ـ جبهه مقاومت از ظرفيته��اي قابل توجهي براي به
استيصال كشاندن رژيمصهيونيستي برخوردار است.
 4ـ امكان ش��كلگيري شيوهها و نس��ل جديد مقاومت
در كران��ه باخت��ري ب��راي به انفع��ال كش��اندن مواضع
رژيمصهيونيستي وجود دارد.
در گزارش حاضر تالش خواهد شد ضمن واكاوي ابعاد و
چگونگي بهرهبرداريهاي رژيمصهيونيس��تي از شرايط
منطقه در سرزمينهاي اشغالي ،چالشها و در عين حال
برخي ظرفيتهاي جبهه مقاومت براي فرصتآفرينيهاي
جديد در مقابل اين رژيم مورد توجه قرار گيرد.

تح�والت راهب�ردي در وضعي�ت مقاوم�ت و
رژيمصهيونيستي
ـ رژيمصهيونيستي در سالهاي 2012 ،2009 ،2006
و  2014ميالدي جنگهاي همه جانب��هاي را به برخي
اركان مه��م و پيش��اني جبهه مقاومت تحمي��ل كرد كه
بيانگر افزايش تعداد اين حمالت است؛ با وجود اين ،اين
رژيم مطمئن ميش��ود كه قادر به تحقق اهداف خود در
اين زمينه نيس��ت .در عين حال ،پيامدهاي اين جنگها
در سطح بينالمللي موجب افزايش فش��ار رواني به اين
رژيم شده است.
ـ طرح ديدگاههاي ضدصهيونيس��تي در جوامع غربي و
رشد چشمگير آن به عنوان يك مطالبه نخبگي و عمومي
در جهان غرب بر اس��اس منطق «چراي��ي حمايت غرب
از رژيمصهيونيس��تي» يا «افزاي��ش هزينههاي امنيتي
رژيمصهيونيستي براي غرب» موجب شد تا افق بلندمدت
حيات و موجوديت رژيمصهيونيستي با ابهامات بيشتري
در جهان غرب مورد توجه قرار گيرد.
ـ وقوع تحوالت بيداري اسالمي در برخي كشورهاي عربي
و اسالمي موجب افزايش نگرانيهاي رژيم صهيونيستي
شده اس��ت؛ چرا كه مس��ئله فلس��طين در حال تبديل
ش��دن به يك مطالبه جدي در انقالبهاي حداقلي اين
كشورها اس��ت .در اين راستا ،تحوالت س��وريه و عراق و
رش��د جريانهاي تكفيري و داعش ضم��ن آنكه موجب
انحراف در اهداف اصلي بيدارياس�لامي ش��د ،از سوي
ديگر به حاشيه رفتن اولويت فلسطين و مقابله با توسعه
طلبيهاي رژيمصهيونيس��تي نزد ملتهاي مس��لمان
منطقه شده است.
ـ در آخرين جنگي كه رژيمصهيونيستي با فرصتطلبي
از تحوالت جديد منطقه عليه مقاومت فلسطيني موسوم
به جنگ  51روزه انجام داد ،به رغم طوالني شدن جنگ،
مقامات و نهادهاي مسئول اين رژيم اعتراف كردند قادر
به پيروزي در اين جنگ نيس��تند .بنابراين ناچار ش��دند
به آن خاتمه دهند و از بروز يك فاجعه سياس��ي داخلي
جلوگيري كنند.
ـ پيروزيهاي جبهه مقاومت فلسطين در جنگ  51روزه
غزه موجب شد تا مردم فلسطين اراده و انگيزه بيشتري
براي مقابله با رژيم صهيونيستي پيدا كنند.

ـ مقاومت ح��زباهلل لبنان ب��ا ورود به عرصهه��اي جغرافيايي جديد
موفق به خلق مؤلفههاي ق��درت جديد در مقابل رژيمصهيونيس��تي
شده است.
ـ رژيمصهيونيس��تي آش��وبزدگي اخير منطقه را كه در نتيجه رشد
گروههاي تروريستي تكفيري به وجود آمده به عنوان فرصت راهبردي
براي تحميل و تحقق «دكترين امر واقع» در س��رزمينهاي اشغالي به
خصوص در مورد قدس و مسجداالقصي مورد توجه قرار داده است.
چرايي رفتارهاي تحريكآميز رژيمصهيونيستي
بعد از جنگ  51روزه غزه ،تجاوزات رژيمصهيونيستي به مسجداالقصي
كه با حمايت نيروهاي نظامي و امنيتي و با ش��دت زي��ادي و به بهانه
برگزاري مراسم عبادي و بازسازي عبادتگاهها صورت گرفت موجب شد
تا مسجداالقصي به كانون درگيريهاي فلسطينيها با نيروهاي امنيتي
تبديل شود .صهيونيس��تها در مدت چند هفته اخير اقدام به تشديد
موانع امنيتي در اطراف مس��جداالقصي ش��ده و حكومت خودگردان
فلسطيني نيز اعتراضات فلسطينيها را با واكنشهاي سركوبگرانه پاسخ
ميدهد .از جمله اقدامات رژيم صهيونيستي كه بيانگر اراده مقامات اين
رژيم براي تحريك فلسطينيها است عبارتست از:
 1ـ اعمال شرط سني براي فلسطينيها جهت ورود به مسجد االقصي
 2ـ بستن  24ساعته مسجداالقصي كه در تاريخ فلسطين براي اولين
بار اتفاق افتاد.
 3ـ حمالت مكرر شهركنشينان به مسجداالقصي
 4ـ موج دستگيري فلسطينيها توسط دستگاههاي امنيتي
 5ـ دستور حكومت صهيونيستي براي س��اخت 2هزار شهرك جديد
در قدس
 6ـ تصويب طرح «دولت يهود» توسط كابينه اين رژيم
بنابراين رفتارهاي تحريكآميز رژيمصهيونيس��تي در شرايط كنوني
كه ممكن است هزينههاي امنيتي اين رژيم را باال ببرد ،بسيار معنادار
است.
به همين دليل اين فرضيه قوت يافته كه رژيم صهيونيس��تي به دنبال
تسلط كامل بر مسجداالقصي بر پايه اس��تفاده از اصل دكتريني «امر
واقع» ميباش��د و برخي كارشناس��ان معتقدند دليل اصلي تن دادن
رژيمصهيونيستي به انجام اين ريس��ك به خاطر آن است كه احساس
ميكند در حال از دس��ت دادن «زمان» ميباش��د .به عب��ارت ديگر،
رفتارهاي اين رژيم به دليل رشد نيروها و فرايندهاي افراطي و به نوعي
ناظر بر توسعهنگرانيهاي امنيتي رژيمصهيونيستي است.

چگونه مقاومت دو شهر سرنوشت سوریه را رقم زد  

نگينمقاومت؛نبلوالزهرا

داستان ايستادگي شهركهاي نبل و الزهرا در شمال سوريه را بايد نگين افتخارات محور مقاومت دانست .اين
شه ركها در  20كيلومتري شمال غرب حلب و  40كيلومتري مرزهاي تركيه قرار دارند و به دليل اينكه روي
منطقه مرتفع واقع شدهاند بر اغلب مناطق غربي حلب به ويژه بر بزرگراهي كه اين شهر را به مرز تركيه وصل
ميكند اشراف دارند .اين بزرگراه در واقع مهمترين مسير كمكرساني به مراكز گروههاي مسلح از مرز تركيه
به شهر حلب محسوب ميشود و درست اهميت استراتژيكي نبل و الزهرا در اينجا مشخص ميشود چراكه
شكست حصر اين دو شهر همزمان به معناي تسلط نيروهاي مقاومت بر گلوگاه گروههاي تروريستي خواهد
بود و در نتيجه محاصره شهر حلب.
گروههاي مسلح در جوالي 2012موفق شدند اكثر مناطق حومه شمالي حلب را به كنترل خود درآورند به جز
نبل و الزهرا .بديهي بود كنترل اين مناطق به دست جمعيتي كه طرفدار محور مقاومت و دولت سوريه محسوب
ميشوند ،غيرقابل قبول و مانند خاري در گلوي گروههاي مسلح و حاميان خارجي آنها بود .تسلط گروههاي
مسلح بر اين مناطق همچنين به معناي تسلط كامل آنها بر بخش غربي حومه شهر حلب بود كه در نتيجه آن،
هرگونه برنامهريزي دولت براي بازپسگيري كامل شهر حلب را در آينده با مشكل جدي مواجه ميكرد و از
همه مهمتر سقوط اين دو شهرك آن هم به دست شبهنظاميان جبهه النصره شاخه سوري القاعده كه ماهيت
تكفيري دارد ،همزمان به معناي قتل عام هزاران نفر بود.
اما پس از شكلگيري اتحاد نظامي بين روس��يه و ايران در سوريه نقشه نبرد حلب همانند ساير محورهاي
ديگر جنگ در اين كشور دچار دگرگوني شد .نيروهاي دولتي سوريه و متحدانش در آبان ماه سال گذشته دو
عمليات تهاجمي را در جنوب حلب شروع كردند .عمليات اول متمركز به سمت شرق بود كه عمدتاً در كنترل
داعش قرار دارد و هدف اوليه و مهم آن شكست حصر فرودگاه هوايي كويريس بود .اين عمليات در 10نوامبر با
رسيدن نيروهاي مقاومت به اين فرودگاه پايان يافت .از آن زمان نيروهاي ارتش سوريه از اين فرودگاه به عنوان
مركزي براي انجام حمالت زميني عليه داعش در قسمت شرقي حلب مورد استفاده قرار دادهاند .عمليات
تهاجمي دوم به سمت مناطق تحت كنترل گروههاي مسلح در غرب حلب و به سمت ادلب متمركز بود كه
هدف اصلي آن شكست حصر نبل و الزهرا عنوان شد ،اين هدف روز چهارشنبه 14بهمن ماه 1394با رسيدن
اولين نيروهاي محور مقاومت محقق شد.
با قرار گرفتن گلوگاه حلب در چنگ مقاومت ،سايتهاي نزديك به مخالفان گزارش دادند كه در اين مسير هر
جنبدهاي در تيررس نيروهاي طرفدار دولت سوريه قرار دارد و علناً ارتباط آنها با مرز تركيه قطع شده است .اين
دستاورد نظامي بنابر گفته ناظران مهمترين پيروزي دولت سوريه در طول پنج سال گذشته است .ارون لوند
تحليلگر مسائل سوريه در مؤسسه بروكينگز كه به داشتن روابط نزديك با گروههاي مخالف معروف است ،در
آستانه شكست حصر نبل و الزهرا در صفحه توئيتر خود نوشت« :بشار اسد هماكنون تنها چند كيلومتر براي
رسيدن به اولين هدف جنگي خود فاصله دارد؛ قطع كردن حلب از تركيه».

وضعيت مردم و جبهه مقاومت فلسطين
در حال حاضر جامعه فلسطيني براي نشاندادن واكنش جدي نسبت به
اقدامات تجاوزگرانه رژيمصهيونيستي با چالشهاي زير مواجه است:
ـ فقدان رهبري مناسب
ـ عدم توجه جهان اسالم
ـ رفتارهاي خيانتكارانه برخي كشورهاي عربي
ـ موفقيت نسبي رژيمصهيونيستي در متفرق كردن مردم سرزمينهاي
اشغالي
ـ وضعيت معيشتي و اقتصادي نامناسب مردم بيتالمقدس شرقي
ـ شرايط سخت غزه به دليل بسته بودن گذرگاه رفح
به رغم مشكالت و محدوديتهاي بسياري كه مردم فلسطين در ابعاد
داخلي و خارجي با آن مواجهاند ،اما به نظر ميرسد واكنشهاي اخير
آنان ح��اوي پيامهاي خ��اص و جدي باش��د از جمله اينك��ه كيفيت
عملياتهاي استش��هادي اخير فلس��طينيها بيانگر آن است كه يك
نيروي جديد غيرساختاري و تشكيالتي در درون سرزمينهاي فلسطين
در حال ظهور است.
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گزينهمقاومت

 کارشناس آذربایجان از سرطان صهیونیسم در شمال ایران میگوید

تلآويو آذربايجان را موازنهای
د
در مقابل مقاومت میخواه 

نفوذ صهیونیسم در کش�ورهای اسالمی بیش از
هرچیزی در سمت شمال ایران نمود یافته است.
برهان حشمتي ،كارشناس مسائل آذربايجاندر
تمامي ساختارهاي سياسي  ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي آذربايجان نس�بت به  رش�د سرطان
صهيونيسم در همسايه شمالي هشدار میدهد.

نف�وذ اس�رائيل در آذربايج�ان را چگونه
ارزيابي ميكنيد؟

نفوذ اس��رائيل در جمهوري آذربايجان به صورت چند
اليه اس��ت ،از نفوذ فكري -فرهنگي و غيرمادي گرفته
تا نفوذ سياسي  -نظامي و نفوذ در ساختارهاي امنيتي
و اقتصادي و بخشهاي زيربنايي اقتصاد از كش��اورزي
گرفته تا ارتباط��ات و فناوري اطالعات همه را ش��امل
ميشود .اسرائيليها بعد از اينكه فروپاشي شوروي اتفاق
افتاد منطقه قفقاز و آس��ياي مركزي را به عنوان هدف
ويژه تلقي كردند كه در اين ميان روي آذربايجان حساب
جداگانهاي باز كردند.

چ�را آذربايجان براي اس�رائيليها هدف
ويژه محسوب ميشود؟
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االن در دني��ا مهمتري��ن ني��روي مقابلهكنن��ده ب��ا
رژيمصهيونيستي و اهداف توسعهطلبانهاش ايران است
و ساير گروهها و دولتهايي كه با ايران مرتبط هستند
و در قال��ب محور مقاوم��ت گردهم آمدهاند .اس��رائيل
درصدد مقابل��ه با اين محور مقاومت اس��ت و به انحاي
مخلتف ميخواهد ايران را مهار و محاصره كند .به خاطر
همين در زمينه مه��ار و محاصره ايران ،روي جمهوري
آذربايجان كه تا  200س��ال پيش جزئي از ايران بوده و
االن هم بر اثر اين جدايي  200س��اله مسائل خاصي با
ايران دارد ،حس��اب باز كرده تا بتوان��د از اين طريق در
مقابل محور مقاوم��ت اقداماتي انجام ده��د .عالوه بر
اين ما به پيش��ينه تاريخي ميتوانيم اش��اره كنيم؛ از
زماني كه جنبش خطرناك صهيونيس��م در اواخر قرن
نوزدهم ش��كل گرفته ،يكي از مراكز مهم��ي كه مورد
توجه صهيونيسم بوده ،منطقه قفقاز و به خصوص باكو و
جمهوري آذربايجان بوده است كه در آن موقع ،هنوز نه
جمهوري آذربايجاني و نه مسائل فعلي در كار بود.

چق�در يهوديه�ا در آذربايج�ان فع�ال
هستند؟

جمعيت يهودي��ان در جمه��وري آذربايج��ان حدود
 15تا  16هزار نفر اس��ت .هر چند هم دولت جمهوري

آذربايجان و هم خود صهيونيستها شمار يهوديان در
آذربايجان را بعضاً باال اعالم ميكنند .مقامات اسرائيلي
بعضاً رقم  30هزار نفر و حتي بيش��تر را براي يهوديان
در جمهوري آذربايجان اع�لام ميكنند .ولي ميتوان
براس��اس قرائن پذيرفت كه حدود  15ت��ا  16هزار نفر
يهودي در جمهوري آذربايجان زندگي ميكنند .البته
شمار زيادي از يهوديها به فلسطين اشغالي مهاجرت
كردهاند كه آنه��ا هنوز هم ب��ه جمه��وري آذربايجان
رفتوآمد دارند.
به صورت كلي يهوديان آذربايجان به سه دسته تقسيم
ميش��وند؛ اول ،يهوديهاي كوهس��تاني ،اينها بخش
غالب يهوديهاي آذربايجان هستند .دوم ،يهوديهاي
اشكنازي كه جمعيت كوچكتري حدود  3 ،2هزار نفر
هستند و سوم يهوديان گرجي هس��تند كه شمارشان
باال نيست.
اين چند گروه يهودي در جمهوري آذربايجان حضور
دارند و در واق��ع به عنوان يك پايگاهي براي پيش��برد
سياستهاي رژيمصهيونيستي در جمهوري آذربايجان
عمل ميكنند .مش��خصاً مركزيتي در شمال جمهوري
آذربايج��ان دارن��د به نام روس��تاي قرم��زي قصبه در
شهرس��تان قبا كه خ��ود صهيونيس��تها ميگويند 5

هزار نفرجمعي��ت دارد و مدام اي��ن را در تبليغات خود
تكرار ميكنند كه بزرگترين منطقه مسكوني است كه
خارج از اسرائيل و خارج از فلسطين اشغالي با تماميت
جمعيتي يهود وجود دارد .يعني غير از فلسطين اشغالي
كه ش��هرها و ش��هركهاي يهودي با جمعي��ت كامل
يهودي شكل گرفته در كل دنيا اين «قرمزي قصبه» در
جمهوري آذربايجان است كه يهوديان توانستند بدون
اينكه هيچ فرد ديگ��ري از اديان ديگ��ر در آنجا حضور
داشته باشد ،براي خود س��كونتگاه كام ً
ال يهودي ايجاد
كنند .همچنين بزرگترين مركز آموزش��ي يهوديها
در منطقه قفقاز و بلكه در حوزه شوروي سابق ،در باكو با
كمك مالي دولت جمهوري آذربايجان احداث شده است.
تعداد كنيس��ههاي يهوديان در جمهوري آذربايجان با
كمكهاي مالي دولت جمه��وري آذربايجان به بيش از
شش كنيسه رسيده است .مشخصاً دو كنيسه در باكو با
كمك مالي دولت جمهوري آذربايجان ساخته شده است.
با اينكه يهوديان خودشان تمكن مالي بااليي دارند ولي
از پول خودشان براي ساخت كنيسه در آذربايجان هم
استفاده نميكنند ،كنيس��هها را با پول دولت جمهوري
آذربايجان ساختند.
آنچه مش��خص اس��ت «نفوذ فكري» ،ي��ك بعد حضور
اس��رائيل در جمه��وري آذربايجان اس��ت كه س��ال به
سال هم گستردهتر ميش��ود و افكار مقامات و اعضاي
هيئت حاكمه سياس��ي و دس��تاندركاران رس��انهاي
و اقتص��ادي و مالي جمه��وري آذربايجان را تس��خير
ميكند .عالوه بر خود يهودياني كه از سابق در جمهوري
آذربايج��ان بودهاند و االن تقريباً تمامش��ان تحت تأثير
صهيونيس��ت هس��تند ،س��ازمانهايي مثل سخنوت
اسرائيل در جمهوري آذربايجان نمايندگي دارد و فعال
اس��ت و همچنين طرح ماش��او اس��رائيل در جمهوري
آذربايجان فعال اس��ت و كادر بومي مورد نياز اسرائيل
را در س��اختارهاي مختلف اقتصادي ،تجاري ،توليدي
و فرهنگي جمهوري آذربايجان تربي��ت و جايگذاري
ميكند .بسياري از مقاماتي كه االن در ادارات جمهوري
آذربايجان سركار هستند در اين دورههاي طرح ماشاو
اسرائيل آموزش داده شدهاند.
غير از اين از عوامل ديگر ،شما ميدانيد هويت جمهوري
آذربايجان با موسيقي عجين اس��ت و موسيقي يكي از
عناصر هويتي تشكيلدهنده اين كش��ور است و از اين
نظر هم اس��رائيل خيلي كار گس��تردهاي در جمهوري
آذربايجان انجام داده اس��ت و از موسيقي براي تحكيم
پايههاي نفوذ خ��ود در اين جامعه به��ره ميگيرد .اگر
يادتان باشد س��ال  2011ميالدي به يكباره اعالم شد
«الدار و ن��گار» ،خوانندههاي جمه��وري آذربايجان در
مس��ابقه «يوروويژن» كه مس��ابقه ويژه اروپاييهاست
برنده ش��دند و طبق قواعدي كه اين مسابقه يوروويژن
دارد كش��وري كه برنده ميش��ود ،ميزبان سال بعد اين
مسابقه ميشود .س��ال  2012جمهوري آذربايجان به
عنوان ميزبان يوروويژن  2012در نظر گرفته شده بود و
بعد از اينكه اين اتفاق افتاد ،اسرائيليها خودشان فاش
كردند دو خواننده آذربايجاني كه برنده يوروويژن 2011
ش��دند در دورههاي آموزش��ي رايزني فرهنگي سفارت
اسرائيل در باكو تربيت شده بودند.
همچني��ن صهيونيس��تها از طري��ق مفاهيم��ي مثل
تس��اهل ديني و چند فرهنگ گرايي كه س��ال 2016

نيز به عنوان «س��ال چندفرهنگ گرايي» در جمهوري
آذربايجان نامگذاري شده اس��ت ،سوءاستفاده بسياري
ميكنند و جمه��وري آذربايجان را به عن��وان مدلي از
تساهل ديني معرفي مينمايند كه يهودستيزي در آن
وجود ندارد و صهيونيستها اين كشور را همانند وطن
خود احساس ميكنند و بايد به اين افتخار كرد! مقامات
رژيمصهيونيستي در سفرهايشان به باكو تأكيد ميكنند
وجود روس��تايي مثل «قرمزي قبص��ه» باعث وجاهت
براي جمهوري آذربايجان در جهان غرب و خارج است.
بنابراين شاهد هس��تيم كه صهيونيستها از اين طريق
يك نفوذ سرطاني خيلي گستردهاي در عرصه فرهنگي
جمهوري آذربايجان پيدا كردهاند.

انگيزههاي دول�ت آذربايجان در همراهي
با اس�رائيل چيس�ت و چرا باكو تا اين حد
زمينههاي نفوذ صهيونيس�تها را فراهم
ميآورد؟

تصور دولت جمهوري آذربايجان اين است كه با ارتباطي
كه با س��ازمانهاي يهود و صهيونيس��تي پيدا ميكند
ميتواند از البي اين س��ازمانها در غرب استفاده كند و
اهدافش را از آن طريق تأمين كند .يعني مشخصاً اعالم
ميكنند كه ما قصد داريم از طري��ق نفوذ البي يهودي،
جمهوري آذربايجان را به دنيا بشناسانيم و اعالم كنيم
كه ما يك ملت و كش��وري هس��تيم كه در قفقاز نقش
رهبري را به عهده دارد .البته اه��داف دولت آذربايجان
صرفاً شناساندن جمهوري آذربايجان نيست ،بلكه اهداف

اسرائيلدرصددمقابلهبامحور
مقاومتاست بهخاطرهميندر
زمينهمهارومحاصرهايران،روي
جمهوريآذربايجانكهتا200
سال پيش جزئي از ايران بوده و
االن هم بر اثر اين جدايي200
سالهمسائلخاصيباايراندارد،
حساب باز كرده

جاهطلبانه دارد.

به نظرتان اي�ن اه�داف جاهطلبانه دولت
آذربايجان چيست؟

دولت جمهوري آذربايجان ادعاي «آذربايجان بزرگ» را
دارد .ما تعارفي در اين زمينه نداريم يعني در برنامههاي
تاريخي ،فرهنگي ،اين مس��ئله را اعالم ميكنند .دولت
جمهوري آذربايجان ،تجمع��ات نماديني تحت عنوان
«گردهماي��ي سراس��ري آذربايجانيه��اي دني��ا» در
باكو برگ��زار ميكنند كه هر پنج س��ال يك ب��ار برگزار
ميشود .همچنين ،همه ساله يك روز تحت عنوان «روز
همبس��تگي آذربايجانيها دنيا» در  31دسامبر برگزار
مينمايند كه در اين مناسبتها ،اهداف جاهطلبانهشان را
آشكار ميكنند .در گردهماييهايي كه در اين مناسبتها
برگزار ميكنند ،از كش��ورهاي مختلف افرادي را تحت
عنوان آذريهاي دنيا معرفي ميكنند و نشان ميدهند
كه اينها سعي دارند در كل دنيا رهبري آذريهاي دنيا را
به عهده بگيرند .مقامات باكو به صراحت اعالم ميكنند
در شكل دادن به «دياسپوراي آذري» در دنيا ،از تجربه
يهود و سازمانهاي صهيونيستي استفاده ميكنيم.

آيا انگيزهه�اي آذربايج�ان از همراهي با
اس�رائيل به اين موارد محدود ميشود يا
موارد ديگري را هم شامل ميشود؟

بله ،درباره بح��ران قرهب��اغ ميگويند م��ا ميخواهيم
از كمكهاي اس��رائيل براي اينكه اراض��ي قرهباغ را از
ارمنستان بازپس بگيريم اس��تفاده كنيم و به خصوص
امس��ال بعد از آن درگيرياي ك��ه در م��اه آوريل بين
آذربايجان و ارمنس��تان رخ داد ،تبليغات گستردهاي به
راه انداختند كه ما با س�لاحهايي كه اسرائيل در اختيار
ارتش جمهوري آذربايجان قرار داد ،توانس��تيم برتري
نسبي در مقابل ارمنستان به دست بياوريم و چند پارچه
كوچك از اراضي اطراف قرهباغ را از نيروهاي ارمني پس
بگيريم .در اين زمينه به مردم القا ميكنند هيچ كشوري
به جمهوري آذربايجان كمك نميكند و تنها كمكهاي
اسرائيل بود كه به ما اين برتري را داد كه بتوانيم اين چند
تكه اراضي را از ارمنيها پس بگيريم و با همين هم ارتش
بزرگي در قفقاز ميس��ازيم كه نهايتاً خواهيم توانس��ت
قرهباغ را پس بگيريم.
غير از اين ،از نظر اقتصادي تصورش��ان براين اس��ت كه
ارتباط با اس��رائيل چه در بخش فناوري نظامي چه در
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
بخش فناوري ارتباطات و اطالعات ،فناوري پيشرفته وارد آذربايجان ميكند.
در اين زمينه البته اسرائيل خيلي كار كرده ،در فناوري نظامي االن پهپادهاي
اسرائيلي در آذربايجان تحت عنوان توليد مشترك ،توليد ميشوند .از جمله،
چند سال پيش ديديم پهپاد اسرائيلي كه عليه ايران به كار گرفته شده بود،
چند سال پيش از نخجوان پرواز كرده بود كه در نطنز و در نزديكي تأسيسات
هستهاي ايران ،توسط سپاه سرنگون شد و معلوم شد كه اين پهپاد جاسوسي
متعلق به اسرائيل بوده و از نخجوان جمهوري آذربايجان پرواز كرده است.
تقريب��اً ميت��وان گفت بخ��ش ارتباطات و فن��اوري اطالعات��ي جمهوري
آذربايجان تماماً در اختيار اسرائيليها قرار دارد .يعني «وزارتخانه ارتباطات
و فناوريهاي پيشرفته» جمهوري آذربايجان از مراكز نفوذ مستقيم اسرائيل
اس��ت .ش��بكههاي تلفن موبايل جمهوري آذربايجان تحت كنترل افرادي
اس��ت كه با اس��رائيل مراودات خيلي نزديك دارند .مش��خصاً شركت تلفن
همراه «باكسل» متعلق به اسرائيل است .اين حيطههايي است كه آذريها
ادعا ميكنند از طريق همكاري با اس��رائيل ميخواهند به توسعه اقتصادي
و صنعتي برسند .اسرائيل تحت پوش��ش همكاري در زمينههاي ارتباطي و
تلفن همراه و همكاري در ايجاد مزارع كشاورزي در نزديكي ايران نيز پايگاه
جاسوسي و استراق سمع خود را در جمهوري آذربايجان مستقر كرده است.
همچنين كنترلهاي امنيتي در فرودگاهها و مبادي ورود و خروج جمهوري
آذربايجان در كنترل سازمانهاي به اصطالح امنيتي اسرائيل است.

آنچهمشخصاست«نفوذ
فكري»،يكبعدحضوراسرائيل
درجمهوريآذربايجاناست
كهسالبهسالهمگستردهتر
ميشودوافكارمقاماتو
اعضايهيئتحاكمهسياسي
و دستاندركاران رسانهاي و
اقتصاديوماليجمهوري
آذربايجانراتسخيرميكند

انگيزههاي دولت آذربايجان
براس�اس آنچه ش�ما گفتيد
ً
كاملا مش�خص اس�ت اما
وضعيت جامع�ه آذربايجان
را در اين باره چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

نظام سياسي آذربايجان سكوالر
و وابس��ته به صهيونيس��م است.
ولي بحث جامعه ف��رق ميكند و
به نظر من نبايد فري��ب تبليغات
را خورد كه جامع��ه آذربايجان و
مردم را نيز به طور كامل سكوالر
معرفي ميكند .درس��ت است در
اين كش��ور كمونيس��م  70سال
حاكمي��ت داش��ته و بيخدايي و
الحاد توس��ط كمونيس��ت درس
داده ميشد و از همان ابتداي ورود
به مدرسه و قبل از مدرسه ياد ميدادند كه خدايي وجود ندارد .اين تبليغات
جزء اهداف كمونيس��ت ب��ود و اعالم ميكردن��د دين افيون تودههاس��ت.
جمهوري آذربايجان هم جزئي از ش��وروي بوده و اين تبليغات ايدئولوژيك
عليه دين و براي دينزدايي انجام شده بود و به هر حال مؤثر هم بوده است.
ولي خوشبختانه شايد يكي از بهترين و اميدواركنندهترين مراكز مسلمانان
در حوزه ش��وروي س��ابق كه ميتوانيم بگوييم عقاي��د و باورهاي دينياش
تا حد زيادي حفظ ش��د ،همين جمهوري آذربايجان اس��ت ،چه بس��ا بقيه
جمهوريهاي مسلمان شوروي سابق به اين اندازه پايبند و معتقد به مباني
اسالمي و شيعي نيستند .اين در حالي است كه  70سال دين منكوب شده،
علما سركوب و شهيد شدند يا به سيبري تبعيد شدند ،كتابهاي ديني و قرآن
سوزانده و مساجد را تعطيل و تخريب كرده بودند هنوز هم مشابه اين موارد
در جمهوري آذربايجان جريان دارد .شوروي براي اينكه دين و عقيده شيعه
را از بين برود ،همه كار انجام داده بود اما تنها جايي كه مانده بود و ماش��ين
سركوب و ويرانگري الحاد كمونيستي نتوانست آنجا را فتح كند ،قلوب مردم
جمهوري آذربايجان بود كه مردم توانسته بودند در قلبهاي خود ريشههاي
تشيع را حفظ كنند و پس از فروپاشي شوروي ،اين ريشهها دوباره شروع به
جوانه زدن و شكوفا ش��دن كردند .به همين دليل ،بالفاصله بعد از فروپاشي
شوروي ميبينيم كه يك جنبش خيلي قوي اسالمخواهي و احياي تشيع در
جمهوري آذربايجان شكل گرفت و پيشگام اصلي اين جنبش حاجعلي اكرام
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عليزادهنارداراني بود .اين جنبش اواخر عمر ش��وروي شكل ميگيرد .حاج
علي اكرام در كتاب خاطرات خود مينويسد كه چگونه با مشاهده بازگشت
امام خميني (ره) به ايران از طريق تلويزيون تصميم گرفتيم مرجع تقليدمان
را كه در آن زمان آيتاهلل خويي بود تغيير بدهيم و امام خميني را به عنوان
مرجع تقليد خودمان انتخاب كنيم

االن وضعيت اين جنبش چگونه اس�ت؟ هنوز زنده است يا
نه؟

بله ،جنبش اسالمخواهي مردم جمهوري آذربايجان هنوز زنده است .به رغم
اينكه با افزايش نفوذ اس��رائيل در جمهوري آذربايجان و سركوبگري شديد
دولت جمهوري آذربايجان صدمات و لطمات خيلي شديدي به اين جنبش
وارد ش��ده و پراكندگي زيادي در اين جنبش به وج��ود آمده و يك رهبري
واحد ش��كل نگرفته اس��ت ،اما اين جنبش همچنان بالنده است .همچنان
گروههاي اسالمگرا و هيئتهاي مذهبي به طور پراكنده ،متعدد و پرتنوع در
جمهوري آذربايجان فعالند و همين پراكندگي هم ش��ايد يكي از آفات اين
جنبش باشد ،ولي به هر حال وجود دارد و همين تنوع و تكثر نيز مانع از آن
ميشود كه دولت سركوبگر وابسته به صهيونيس��م بتواند اين جنبش را به
طور كامل از بين ببرد .همين ايام ماه رمضان را در نظر بگيريد .همه ساله در
ماه رمضان ،بر اساس سياستهاي صهيونيستي ،دولت جمهوري آذربايجان
اقداماتش را عليه فرهنگ اسالمي و سبك زندگي شيعي در اين كشور خيلي
تشديد ميكند .ما در همين ايام ميبينيم همه ساله مسابقات موسيقي آن
هم به شكل خيلي ابتذالي در باكو و ساير مناطق جمهوري آذربايجان برگزار
ميشود و شبكههاي تلويزيوني باكو بسيج ميشوند كه اذهان و افكار مردم
را از روزهداري و حال و هواي ماه رمضان به سمت جشنوارههاي موسيقي و
ساير موارد منحرف كنند ،اما به رغم اين هجمه تبليغات گسترده كه دولت
باكو به راه مياندازد ،باز وقتي به مس��اجد آذربايجان ميرويم ميبينيم كه
مساجد پر است از مردم مش��تاق ،آن هم قشر جوان و نوجوان .بنابراين خط
سير فرهنگي  -ديني مردم جمهوري آذربايجان در جهتي برخالف خط مشي
فرهنگي دولت اين كشور قرار دارد .اينكه اين تضاد ميان مردم و نظام حاكم به
كجا خواهد انجاميد و كدام نيرو برنده خواهد شد؛ سؤالي است كه اذهان همه
را به خود مشغول كرده است .آيا دولت كه همه امكانات حاكميتي دستش
است و از حمايت و هدايت صهيونيسم هم برخوردار است ،برنده خواهد شد يا
نيروي شيعي جامعه كه برخالف رويه فرهنگي دولت به سمت اسالم و احياي
اسالم و تشيع پيش ميرود ،برنده خواهد ش��د؟ مردم جمهوري آذربايجان
در سالهاي آينده جواب اين سؤال را مشخص خواهند كرد .بنابراين ،به نظر

به صهيونيسم چالشي جدي براي ايران محسوب ميشود؛
ما چگونه ميتوانيم با اين چالشها مقابله كنيم؟

يك مزيت نس��بي كه ايران در جمهوري آذربايجان دارد اين است كه بدنه
جامعه شيعه است و اين كش��ور تا  200سال پيش جزو همين مملكت بوده
است .از نظر ديني ،مذهبي ،رفتاري ،زباني ،عادات و رسوم ،خوراك ،طرز فكر
و سبك زندگي ،جمهوري كنوني آذربايجان در واقع دنباله آذربايجان ايران
اس��ت .اگر ما در زمان قاجار در مقابل حمالت نظامي روسيه تزاري شكست
نميخورديم و آن عهدنامههاي ننگين «گلس��تان» و «تركمانچاي» بسته
نميش��د ،االن جايي كه امروزه جمهوري آذربايجان ناميده ميش��ود ،بايد
يكي از اس��تانهاي ايران ميبود .اين مزيت نس��بي ايران است يعني بدون
اينكه تالش خيلي زيادي صورت بگيرد ،مردم جمهوري آذربايجان به ايران
پيوند دارند .در اواخر عمر شوروي و در زمان فروپاشي آن ،باوجود خطرهايي
كه از ناحيه ارتش سرخ وجود داشت مردم جمهوري آذربايجان به رود ارس
ميزدند و به محض اينكه به اين طرف ارس به خاك ايران ميرسيدند ،بر اين
خاك بوس��ه ميزدند؛ يعني تا اين حد عشق و عالقه وجود دارد ،يعني بستر
كام ً
ال براي اينكه ايران آنجا حرفي براي گفتن داشته باشد ،مساعد است.

با وج�ود اين مزي�ت به نظر ميرس�د اي�ران عرص�ه را در
آذربايجان به رقيبهاي خود واگذار كرده است ،شما دليل
اين مسئله را چه ميدانيد؟

من برخالف تبليغات صهيونيستي و القائات نظام سياسي حاكم بر جمهوري
آذربايجان ،نميتوان گفت كه جامعه جمهوري آذربايجان كام ً
ال سكوالر است.
نه ،اتفاقاً ما در ايام محرم و مناس��بتهاي مذهبي ميبينيم كه قشر ديندار
جامعه روز به روز در حال گسترش و بزرگ ش��دن است ،محجبهها و تعداد
نمازخوانها در حال بيشتر شدن و گسترش است.

اجازه بدهيد به پديده وهابيت كه به يكي از بحرانهاي اصلي
جهان امروز تبديل شده در جامعه آذربايجان نيز بپردازيم،
باتوجه به اينكه اكثريت جمعيت آذربايجان شيعه هستند
وهابيت به عنوان آلت دس�ت صهيونيسم و سلفيگري چه
جايگاهي در اين كشور دارد؟

سلفيگري و وهابيت نيز در جمهوري آذربايجان بس��يار فعال است .يعني
هر نيرويي كه بتواند با شيعه در جمهوري آذربايجان مقابله كند ،فعال شده
است .فرقه سلفي در جمهوري آذربايجان هيچ زمينه تاريخي ندارد .بر اساس
تحقيقات تاريخي كه در جمهوري آذربايجان انجام ش��ده ،اين س��رزمين،
ساكنان اهل تسنن داشته اس��ت ،ولي هيچگاه فرقه س��لفي نداشته است.
ولي بعد از فروپاشي شوروي يك فرقه سلفي درست شده كه در واقع وهابي
است ،يعني با پول عربستان و امارات و كويت در نتيجه فعاليتها و پول خرج
كردنهاي بنيادهاي به اصطالح خيريه وهابي شكل گرفته است.
دولت جمهوري آذربايجان هم در ابتداي شكلگيري سلفيگري و وهابيت،
با اين جريان همكاري كرد و االن هم در قالب روابط سياسي و ديپلماتيك با
عربستان سعودي و امارات متحده عربي در اين زمينه همكاري ميكند .در
آن زمان ،براي اينكه به اصطالح نفوذ و قدرت شيعه را در جمهوري آذربايجان
باالنس كند ،به خصوص در زمان حيدر علي اف ،زمينههاي مساعد و شرايط
فوقالعادهاي را براي وهابيها فراهم كردند و مسجد در اختيار آنها گذاشتند؛
مسجد متعلق به شيعيان در باكو را در اختيار افرادي گذاشتند كه در عربستان
تحصيالت وهابي ديده بودند .اينها اسم مسجد را عوض كردند و مسجد ابوبكر
نام گذاشتند و اين مسجد ،تبديل به پايگاه اجتماعي سلفيگري يا وهابيت
شد .اين افراد ش��روع كردند به عضوگيري و با استفاده از پولهاي عربستان
سعودي و ساير دولتهاي حاشيه خليجفارس توانستند عضوگيري كنند و
باالخره اين نيروي مالي و پولي تأثير خ��ود را روي طبقات فقير و همچنين
بخشهايي از طبقه مرفه در جمهوري آذربايجان گذاشت و حتي موفق شدند
از خود هيئت حاكمه افرادي را به وهابيت جذب كنند و بعضاً گفته ميشود كه
حتي بچههاي مقامات سرشناس دولتي در باكو ،وهابي شدهاند.

به هر حال اين سياستهاي آذربايجان به ويژه نزديكي آن

اش��تباهاتي در رويك��رد خ��ود
ايران ب��ه جمه��وري آذربايجان
اتفاق افتاده به خصوص در سه ،بخشارتباطاتوفناورياطالعاتي
ً
تمامادراختيار
چهار س��ال اخير بروز كرده كه جمهوريآذربايجان
اين اش��تباهات و سهلانگاري و
سادهسازي ماهيت پيچيده روابط اسرائيليهاقراردارد.يعني
با باكو ،در تضعي��ف نقش و نفوذ «وزارتخانهارتباطاتوفناوريهاي
ايران در جمه��وري آذربايجان
تأثيرگذار بوده اس��ت .ما از نظر پيشرفته»جمهوريآذربايجان
ديپلماس��ي دچار يك وادادگي ازمراكزنفوذمستقيماسرائيل
ش��ديد در مقاب��ل
جمه��وري است.شبكههايتلفنموبايل
آذربايجان هس��تيم .يعني ايران
ظاهرا ً هيچ هدف��ي كه خودش همتحتكنترلافرادياستكهبا
تعيين كند در اين منطقه
نداردكهو اسرائيلمراوداتخيلينزديكدارند
با يك انفعال آشكار ،اهدافي را
ديگران و مشخصاً هيئت حاكمه
جمه��وري آذربايجان برايش در
اين منطق��ه تعريف و تعيين ميكن��د ،دنبال ميكند ك��ه خيلي تعجبآور
اس��ت .ما در بحث ديپلماس��ي و روابط اقتصادي اين را شاهد هستيم يعني
ايران نيروي فعال و محركي در جمهوري آذربايجان نيس��ت .مشخصاً باكو
توانسته اس��ت به تهران بقبوالند كه بايد روابط ايران با جمهوري آذربايجان
را به حوزه تجاري و اقتصادي محدود كند و س��اير بخشها نيز تابعي از اين
بخش باشند.
اين تحول منفي در رويكرد به جمهوري آذربايج��ان ،تأثيرش را روي بقيه
ابعاد فعاليتي ايران در جمه��وري آذربايجان از جمله تبليغات رس��انهاي و
ديني نيز گذاشته است .بايد توجه كرد كه در جمهوري آذربايجان ،هميشه
محدوديت بوده و سال به سال هم تشديد شده است .اما ما وقتي ميبينيم كه
نفوذ صهيونيستها در اين منطقه سال به سال تقويت ميشود ما هم نبايد جا
بزنيم و دچار وادادگي شويم و در يك اشتباه استراتژيك براي مقابله با نفوذ
اسرائيل در جمهوري آذربايجان ،دست دوستي به عوامل محلي اسرائيل در
باكو بدهيم .بله ،نفوذ اس��رائيل در جمهوري آذربايجان زياد شده ،ولي چرا
نفوذش زياد شده است؟ در لبنان كه كنار گوش اسرائيل است ،چه طور همان
اسرائيل نتوانس��ت غلبه خودش را به ايران تحميل كند ،ولي در جمهوري
آذربايجان كه كنار گوش ماست توانست غلبه خودش را به ما تحميل كند؟
اين سؤالي است كه مطرح است و كساني كه دستاندركار هستند بايد پاسخ
بدهند.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

آرایش میدانی نبرد در سوريه
پنج سال جنگ در سوريه،
امیرحامد آزاد
مبتنيبرجزئيات،روندهاو
الگوهايياستكهب هواسطه
دقت و دس��تهبندي آنان ،ميتوان به تحليل صحيح و تشريح و
تبيين استراتژيها پرداخت .متن پيش رو تالش كرده تا به رغم
پيچيدگيها و جزئيات گيجكننده در جبهه نبرد سوريه ،تا جاي
ممكن به تلخيص و سادهسازي آنها بپردازد و در خالل روندسازي
از اين جزئيات به تشريح استراتژيهاي قابل فهم از كنش ارتش
سوريه و نيروهاي مقاومت در ميدان نبرد بپردازد .طبيعتاً چنين
تبيين و تحليلي مبتني بر درك نگارنده از چارچوبهاي مشروح
است.
ارزيابيه��اي موجود قبل از بحران  2011نش��ان ميداد كه
ارتش سوريه به دليل تركيب مذهبي در صورت آغاز يك جنگ
داخلي ،تنها قادر به استفاده از  65الي  75هزار نفر از استعداد
نيروهاي خود براي طراحي و اجراي عملياتهاي تهاجمي
جمعي نيروهاي گارد رياس��ت
زميني اس��ت كه عمده آنها
ِ
جمهوري ،نيروهاي ويژه و زرهي لشكر چهارم بودند .بر اين
اساس به طور منظم بخش عمده نيروهاي داراي درجه و پرونده
خدمت در ارتش از جامعه اهل سنت و ردههاي فرماندهي از
افسران علوي تشكيل شده بودند كه بياعتمادي بين طرفين
باعث ش��ده بود تا از نقل و انتقال آنان بين استانهاي ديگر
پرهيز شود و اين استعداد تنها در محلهاي نزديك به خانه
خود مشغول به خدمت باشند.
بنابراين استعداد عملياتي ارتش سوريه حتي قبل از آغاز بحران به
طور ميانگين معادل يك چهارم تا يك سو ِم استعداد 220تا300
هزار نفري ارتش سوريه بود كه از سال  1976در قالب  13لشكر
خدمت ميكردند .اين در حالي است كه به رغم آنكه  9لشكر از
اين تعداد ،ذيل مركز فرماندهي سه سپاه خدمت ميكردند ،اما
درعملهمهفرماندهيلشكرهابهشخصرئيسجمهورپاسخگو
بودند .همچنين هشت لشكر (شامل چهار تيپ در هر لشكر) از
اين تعداد نيز نيروهاي زرهي و مكانيزه بودند كه به نسبت سه به
يك در هر لشكر تركيب شده بودند .استعداد تقريبي هر يك از
اين لشكرها معادل15هزار نفر بود و هنگهاي لشكر توپخانه نيز
در برگيرنده  1500نفر نيرو بود كه در گردانهاي 300 -500
نفره تقسيم شده بودند.
سپاه ا ّول
از ميان سه سپاه ارتش سوريه ،سپاه اول در خط مقدم با اسرائيل
خدمت ميكرد كه جغرافياي استقرار آن استان قنيطره هممرز
با تپههاي جوالن تا استان درعا در مرز اردن است .در اين ميان
تيپهاي پياده  61و  90در منطقه جوالن و لشكر پنجم مكانيزه
امنيت مرزهاي اردن را تأمين ميكنند .در بخش شرقي دمشق تا
جبل دروز نيز نيروهاي لشكر پانزدهم نيروي مخصوص استقرار
دارند و لشكر هفتم مكانيزه هم بخش غربي دمشق را از شمال
جوالن در جب��ل هرمون محافظت ميكند .لش��كر نهم زرهي
نيز وظيفه پشتيباني از لشكرهاي مكانيزه در ضد حمالت را بر
عهده دارد.
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سپاه د ّوم
فلسفه تشكيل سپاه د ّوم از ابتدا حفاظت از مناطق حضور ارتش
سوريه در جنوب لبنان بود .اين سپاه كه متشكل از لشكر يكم
زرهي و دهم مكانيزه بود با خروج از لبنان در سال  ،2005وظيفه
حفاظت از مرزهاي سوريه با اين كشور را عهدهدار شد كه خط
دوم دفاعي در مقابل هجوم احتمالي اسرائيل نيز بود .تا قبل از
شورش،2011يكهنگسبكپيادهازلشكر 14نيرومخصوص،
وظيفه شناسايي در مناطق كوهستاني دمشق با لبنان را بر عهده
داشت و لش��كر يكم زرهي نيز وظيفه حفاظت از بخش جنوب
پايتخت در ايستگاه الكسوه را بر عهده گرفت.
سپاه س ّوم
سپاه س ّوم موظف به دفاع داخلي و تقويت جبهه مقابله با اسرائيل
بود .بر اين اساس مركز فرماندهي لش��كر  11زرهي موظف به
تأمينامنيتمركزسوريهبود.همچنينلشكرسومزرهيوظيفه
تأمين امنيت شمال دمشق را برعهده داشت كه مركز ثقل آن
پايگاه قطيفه بود .عالوه بر اين لشكرهاي17و 18سوريه ،مستقل
از ساختار سپاههاي سه گانه عمل ميكردند و به ترتيب وظيفه
تأمين امنيت شرق و شمال سوريه را عهدهدار بودند.
لشكر چهارم زرهي و گارد رياست جمهوري
با توجه به داليل ذكر شده دولت مركزي با آغاز بحران در سوريه
اتكاي خود براي دفاع از حكومت را روي نيروهاي نخبه نظير گارد
رياست جمهوري و لشكر چهارم زرهي قرار داد كه در واقع تنها
بخش عملياتي و قابل اعتماد محسوب ميشدند .بخش عمده

ِ
فرسايشتوانارتش،
درفرايند
كارتاجاييپيشرفتكهتامارس
 ،2014هر سرباز ارتش سوريه،
درمقابلدوتاپنجنيرويمعارض
ميجنگيد.درحالياستعداد
 7الي 8هزارنفريعراقيها،
افغانيهاوپاكستانيهادركنار
 4تا 5هزارنيرويحزباهلل تنها
تثبيتكنندهوضعموجودبودكه
سقوطموص ل،بارديگرموازنه
رابهضررمقاومتوارتشسوريه
تغييردا د

لشكر چهارم زرهي در واقع نيروهاي موس��وم به گروهانهاي
دفاع بودند كه بعد از كودتاي نافرج��ام  ،1984ابتدا ذيل پرچم
لشكر 569زرهي و يك سال بعد تحت عنوان لشكر چهارم زرهي
سازماندهي شده بودند .اس��تعداد آنها معادل يك سوم نيروي
زميني ارتش س��وريه و ش��امل  12گردان نخبه زرهي ،نيروي
ويژه و توپخانه بود .همچنين الزم به ذكر است كه  90درصد از
اين نيروها علوي تبار و از بين قبايل وفادار به حافظ اسد استخدام
شده بودند.
در واقع لشكر چهارم زرهي كه به تبع تقسيمات رايج در ارتش
شامل سه تيپ زرهي و يك تيپ مكانيزه بود در زمان آغاز شورش
 2011در حكم نيروي اضطراري و نقطه اتكاي بشار اسد عمل
كرد .لذا رئيسجمهور ضمن حفظ تركيب اين لشكر با افزودن
نيروهاي ويژه به ساختار آن ،استعداد لشكر چهارم زرهي را به
حدمتعارفگسترشدادكه 80درصدنسبتمذهبيآنها
بيشاز ّ
را علويها شكل ميدادند .مركز ثقل لشكر چهارم زرهي پايگاه
تركيبي الم ّزه در جنوب دمشق و نقطه عطف وظايف آن مقابله با
تهديدات داخلي بود و در ابتداي بحران در نقاط حساس اطراف
پايتخت با دو هدف خنثي كردن هرگونه كودتا و هجوم احتمالي
اسرائيل مستقر شد.
گارد رياست جمهوري به عنوان دومين مركز ثقل دفاعي دمشق
در س��ال  1976تأسيس ش��ده بود و بعدها ويژگي معادل يك
گردان زرهي پيدا كرد .اين ساختار بعد از  1984با افزوده شدن
تعدادي از نيروهاي گروهانهاي منحل شده دفاعي تقويت شد.
گارد رياست جمهوري با آغاز بحران در سال ،2011با استعدادي
معادل س��ه تيپ مكانيزه و دو تيپ امنيتي خدمت ميكرد كه
طالس ُس ّني بود كه در جوالي
اتفاقاً فرماندهي آن بر عهده مناف
ِ
 2012از كش��ور گريخت .مركز ثقل گارد رياست جمهوري در
اطراف منطقه رياست جمهوري در دمشق و پايگاه قاسيون در
شمالپايتختاستكههمانندلشكرچهارمزرهي،نقاطحساس
اطراف كمربند دمشق را براي جلوگيري از كودتاي احتمالي در
كنترل خود گرفته است .لذا به طور كلّي ميتوان گفت اين دو
بخش ،تنها نيروهاي قابل اعتماد بشار اسد بودند كه براي حفاظت
كمربند شمالي و جنوبي دمشق تقسيم وظيفه كردند.
واقعيتها و استراتژيها
شواهد عيني نشان ميدهد كه اس��تعداد ارتش سوريه در آغاز
بحران و جنگ داخلي ،توانمندي مكانيزه و زرهي استوار بوده
است ،حال آنكه جنگ داخلي در سوريه ،نبردي چريكي و شهري
بود زيرا براي حفظ زمين در آن ،حداقل نياز به يك تيپ پياده
زرهي ارتش سوريه را
نظام است .عملكردي كه در واقع تيپهاي ِ
تقريباً فاقد كارايي كرده بود .البته به نظر ميرسد بايد درباره علل
ناتواني ارتش سوريه در حفظ زمين يا استراتژي احتمالي ارتش
براي عقبنشيني ،توضيحات مختصري ارائه داد .اين وضعيت در
حالي است كه تا سال ،2014استعدادي معادل 150-175هزار
گومير ،پيوستن نيروها
نفر از ارتش سوريه نيز به داليلي نظير مر 
به مخالفان و فرار از خدمت ،مضمحل شده بود .اينها واقعياتي بود
كه «بشار اسد» ،رئيسجمهور سوريه نيز روز  26جوالي ،2015

در يك سخنراني زنده تلويزيوني به عنوان علل عدم حضور ارتش
سوريه در تمام بخشهاي كشور بيان كرد.
با اين وصف ارتش س��وريه بر اساس جبر ،اس��تراتژي خود را با
عقبنشيني از مناطق ش��مالي (كردي) و شرقي (دير الزور) به
تمركز بر جبهه شمال غرب (حلب ،حما ،ادلب و الذقيه) ،مركز
(حمص و دمشق) و جنوب (درعا ،سويدا و قنيطره) تغيير داد .به
خصوص اينكه استراتژي داعش رو به بغداد و در مقابل استراتژي
معارضين سوري و جبهه النصره به سمت دمشق گرايش داشت
كه خود يك شاخص مهم براي تغيير اولويتهاي ارتش محسوب
ميشد.
دفاع فرام ّلي در سوريه
آغاز پارادايم ِ
فرايند عقبنش��يني ارتش س��وريه از روز 20جوالي  2012از
مناطق كردي در استان حسكه و حلب آغاز شد و تا ماه سپتامبر
به شهرهاي مرزي و نفتي بو كمال و ميادين در استان دير الزور
تسري پيدا كرد و در نهايت با س��قوط ر ّقه در روز چهارم مارس
ّ
 2013به نقطه اوج خود رس��يد .اين در حالي است كه تا اواخر
سال ،2012بقاع اهل بيت عليهماالسالم در سوريه و به خصوص
مرقد حضرت زينب سالماهلل عليها به عنوان يكي از اهداف مورد
حمله ،در دستور كار گروههاي تكفيري قرار گرفت و بدين ترتيب
با تس��ري جنگ به حوزه مذهب ،فصل پارادايمي جديدي در
دكترين دفاعي محور مقاومت ايجاد ش��د كه جنبه فراملّي به
آن ميبخشيد.
بر همين اس��اس كميتهاي به نام س��ازماندهي ملي براي دفاع
از سيده زينب از آگوس��ت 2012آغاز به كار كرد كه مركز ثقل
آن ،عراقيهاي مقيم سوريه (تيپ ابالفضلالعباس) بودند .اين
ساختار در واقع دنبالهاي از كميتههاي دفاع ملّي بود كه توسط
نيروهاي مردمي در س��وريه در شهرهايي مثل دمشق ،حلب و
حمص تشكيل شده بودند و عمده استعداد اين بخش از نيروها
كه بين 60تا 100هزار نفر برآورد ميشد ،در حفظ امنيت محلهها
و پستهاي ايست و بازرسي به كار گرفته ميشدند .به كارگيري
اين نيروها در مناطق مسكونيشان به عنوان يك مشوق خدمتي
باعث شده بود كه اين اس��تعداد ،قابليت نقل و انتقال به نقاط
بحراني را نداشته باشد .چنانكه به غير از موارد استثنايي ،حداكثر
كاربرد اين نيروها ،اس��تقرار در نقاط ايست و بازرسي در فاصله
 1200كيلومتري حلب تا دمشق بود.
بنابراين از ژانويه  ،2013اس��تراتژي مقاوم��ت با آغاز حضور

هستههايي از حزباهلل لبنان و گروههاي شبهنظامي شيعه
كه از عراق به سوريه عزيمت ميكردند رو به تح ّول و تكامل
گذاش��ت .هر چند جريان مليگ��راي عراق ،نظي��ر صدر و
بخشهايي از حوزه نجف با حضور عراقيها در سوريه مخالف
بودند ،اما آيتاهلل حائري فتواي جهاد در سوريه را صادر كرد
و با فتواي آيتاهلل شيخ قاس��م طايي گروه مشابه ديگري به
نام تيپ ابالفضلالعباس (تش��كيل عراق) ش��كل گرفت كه
نتيجه آن عالوه بر حض��ور تيپهاي فاطمي��ون (افغانها)
و زينبيون (پاكس��تانيها) ،س��ازماندهي حداقل  27گروه
عراقي تا س��ال  2016بود كه عالوه بر جبهه عراق در سوريه
نيزميجنگيدند.
اما با وجود اين ،سازماندهي در جبهه مقابل نيز ادامه داشت.
در واقع بايد گفت از آغاز جنگ داخلي در سوريه ،حدود 6هزار
گرو ِه مسلح فردي و شوراي نظامي در سوريه شناسايي شدند
كه به مرور زمان ،ش��بكهاي در حال تغيير از هزار گروهبندي
خاص را تشكيل دادهاند .جانكري ،وزير امور خارجه امريكا
در گزارش روز  4سپتامبر  2013به كنگره ،تعداد مخالفان را
بين  70تا  100هزار نفر ارزيابي كرده و حدود  15 –25درصد

از اواخر ،2012بقاع اهل بيت
عليهماالسالمدرسوريهو
بهخصوصمرقدحضرتزينب
سالماهللعليهابهعنوانيكي
از اهداف مورد حمله ،در دستور
كارگروههايتكفيريقرار
گرفتوبدينترتيبباتسري
جنگبهحوزهمذهب،فصل
پارادايميجديديدردكترين
دفاعيمحورمقاومتايجاد
ّ
فرامليبهآن
شدكهجنبه
ميبخشيد

از آنان را منتس��ب به القاعده و داعش كرده بود .اين در حالي
است كه بر اس��اس تخمين كارشناسان سازمان ملل متحد،
استعداد نيروهاي شورش��ي در جبهه جنوب حدود 25هزار
نفر و اس��تعداد نيروهاي جبهه النص��ره در اين جبهه حدود
2هزار نفر ارزيابي شده بود كه حكايت از تمركز نبردها به سمت
فرسايش توان ارتش ،كار تا
دمشق داشت .بنابراين در فرايند
ِ
جايي پيش رفت كه تا مارس  ،2014هر سرباز ارتش سوريه
(شامل همه نيروهاي فعال) ،در مقابل دو تا پنج نيروي معارض
ميجنگيدند .در حالي استعداد  7الي 8هزار نفري عراقيها،
افغانيها و پاكس��تانيها در كنار  4تا  5هزار نيروي حزباهلل
در جبهه جنوب ،دمشق ،حلب و الذقيه ،تنها تثبيتكننده
وضع موجود بود كه سقوط موصل ،بخشهايي از استان انبار
و ديالي در ژوئن  ،2014بار ديگر موازنه را به ضرر مقاومت و
ارتش سوريه تغيير داد .با تهديد شديد كمربند امنيتي بغداد و
عتبات عاليات و صدور فتواي جهاد توسط آيتاهلل سيستاني،
حدود  1000نفر از اس��تعداد  3الي 4هزار نفري عراقيها به
كشور خود بازگشتند كه پيش از آن عمدتاً در جبهه جنوبي
دمشق حضور داشتند.
اين كمبود چنان محسوس بود كه تا روز 12ژوئن1000،2014
نيروي حزباهلل لبنان براي پر كردن خأل حضور نيروهاي عراقي
به محدوده سيده زينب اعزام شدند .هر چند به سختي ميتوان
درباره تاثير نيروهاي عراقي در جبهه سوريه تا قبل از ژوئن2014
قضاوت كرد ،اما به هر حال جبهه جنوبي از ماه آگوست تا پايان
ماه اكتبر 2014شاهد تحوالت گستردهاي بود كه با اجراي هشت
عملياتمشتركمعارضينوجبههالنصرهدردو محور«قنيطره»
و «غوطه شرقي» رخ داد .سقوط «حميديه»« ،مجدوليه» و «نبع
الصخر» در حومه «قنيطره» ،در روز  27آگوس��ت و تس��خير
«ديرالعدس»« ،تل المال»« ،كفرنساج» و «نبع الصخر» در روز
چهارم سپتامبر در همان اس��تان ،روند شكستهايي بود كه تا
روز  4اكتبر با سقوط «تل الحاره» و «الحاره» ادامه يافت .سقوط
«زمرين» و ايست و بازرسيهاي «الرباعي» در روز ششم اكتبر
و تسلط معارضين بر نقاط ايست و بازرس��ي در «ام المياذن»،
«معصره»« ،كازيات» و نقطه م��رزي «نصيب» نيز دنبالهاي از
همين روند بودند.
البته روند حاكم بر جبهه جن��وب از ماه مارس  2015در جبهه
شمال نيز تكرار شد .بر اين اساس ،طي روزهاي  27مارس و 26
آوريل ،2015ادلب و بخشهايي از جسرالشغور در حومه جنوب
اين استان به دس��ت نيروهاي ارتش آزاد و جبهه النصره (اتاق
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گزينهمقاومت

عمليات جيش الفتح) سقوط كرد.
نيروي هوايي و چالش منطقه امن
عالوه بر اي��ن ،روز  29جوالي  ،2015اتفاقي در جبهه ش��مال
غرب رخ داد كه حكايت از آغاز يك روند خطرناك ديگر داشت.
در اين روز نيروهاي ائتالف ،مواضع جبهه النصره در حومه ادلب
را هدف قرار دادند كه به معني عبور از خطالرأس حلب و ورود
به منطقه عملياتي ادلب بود .تسري حمالت نيروهاي ائتالف به
جبهه شمال غرب پيام مهمي براي ارتش و نيروي هوايي سوريه
داشت كه با اظهارات «آليستر بسكي» سخنگوي شوراي امنيت
ملي دولت امريكا در روز دوم آگوس��ت  2015كامل شد .بر اين
اس��اس وي اعالم كرد كه براي اطمين��ان از موفقيت نيروهاي
معتدل سوري آموزشديده توسط پنتاگون در انجام مأموريت،
گامهاي الزم را انجام خواهد داد كه شامل آتش دفاعي براي دفاع
از آنها در انجام مأموريتشان خواهد بود .البته منظور بسكي دفاع
از نيروهاي معتدل در مبارزه با داعش بود كه به تازگي از سوي
جبهه النصره مورد حمله قرار گرفته بودند ،اما اين س��خنان با
برداشت «موسع» رسانهاي ،بدين مفهوم تعبير شد كه امريكا به
هر مانعي در مقابل نيروهاي معتدل سوري حمله خواهد كرد كه
البته شامل حال نيروي هوايي سوريه نيز خواهد شد .عالوه بر اين
از روز  22جوالي « ،2015داوود اغلو» نخستوزير وقت تركيه
نيز اعالم كرده بود عمليات نظامي بر ضد داعش در شمال سوريه
يك منطقه حائل طبيعي براي آوارگان سوري ايجاد خواهد كرد.
رجب طيب اردوغان رئيسجمهور تركيه ،روز اول آگوست2015
در خالل سفر خود به چين صريحاً به انگيزه تركيه از ايجاد منطقه
امن در شمال سوريه اشاره كرد .بنابراين ارتش سوريه ،عالوه بر
مشكالت موجود با يك دردسر جديد روبهرو شده بود .در واقع
بايد گفت تنها بخشي از ارتش سوريه كه تا آن مقطع ،با تمام توان
به خدمت ادامه ميداد نيروي هوايي بود.
بر اساس آمار ثبت شده از 20اكتبر  2014تا  20نوامبر ،2015
نيروي هوايي س��وريه طي  13ماه عمليات هواي��ي42234 ،
سورتي پرواز رزمي منجر به حمله بر فراز مناطق جنگي در اين
كشور انجام داده بود .پيش از اين آمار منتشر شده از سپيده د ِم
پايان روز 20مارس  ،2015نشان ميداد كه
 20اكتبر  2014تا ِ
نيروي هوايي سوريه  10263عمليات هوايي در خاك اين كشور
انجام داده است .بنابراين نيروي هوايي سوريه 31971 ،عمليات
هوايي خود طي اين بازه زماني  13ماه��ه را در  9ماه بعد از ماه
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مارس انجام داده بود كه نشان دهنده انجام  3553عمليات در
هر ماه (معادل 119عمليات در هر روز) بوده است .اين در حالي
است كه نيروي هوايي سوريه طي شش ماه از  20اكتبر 2014
تا  20مارس  ،2015به طور متوسط  1710عمليات در هر ماه
انجام داده بود كه متوسط روزانه آن معادل 57عمليات در هر روز
بوده است .بر اين اساس بايد گفت آمار حمالت هوايي سوريه از
ماه مارس تا نوامبر ،2015به دو برابر افزايش يافته بود .همچنين
نيروي هوايي سوريه بعد از سقوطهاي پياپي در ادلب ،طي 30
روز ماه جوالي 6673،2015سورتي پرواز رزمي،منجر به حمله
انجام داده بود كه حكايت از افزايش نرخ چهار برابري ()90 -3
سرحال ملي در
حمالت هوايي داش��ت .بنابراين تنها نيروهاي
ِ
سوريه ،اسكادرانهاي هوايي بودند.
ورود روسها
در حالي خطر ايجاد يك منطقه حائل يا پرواز ممنوع ميتوانست
موازنه ميداني را به طور جدي عليه مقاومت تغيير دهد كه در روز
ششم آگوست  2015فاكس نيوز به نقل از دو منبع اطالعاتي
غرب از سفر روز  24جوالي سرلشكر قاسم سليماني فرماندهي
نيروي قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمي به مسكو با هدف
ديدار با سرگي الوروف و والديمير پوتين خبر داد كه نتايج آن از

درحاليخطرايجاديكمنطقه
حائلياپروازممنوعميتوانست
موازنهميدانيرابهطورجدي
عليهمقاومتتغييردهدكه
فاكس نيو ز از سفر روز 24جوالي
سليماني به

سرلشكرقاسم
مسكوباهدفديدارباسرگئي
الوروفووالديميرپوتينخبر
دادكهنتايجآنازماهسپتامبر
 2015نمايانشد

ماهسپتامبر 2015نمايانشد.هرچندروسهاتحويلتسليحات
سنگين به ارتش سوريه را از روز 15ژوئن ،2015آغاز كرده بودند
اما اين نقل و انتقال از روز  4سپتامبر  2015با ترابري نظامي در
فرودگاه «باسل اسد» در بندر الذقيه،به طور فزايندهاي افزايش
يافت.روز15سپتامبر،والديميرپوتين،تلويحاًازآغازفعاليتهاي
جديد روسيه در سوريه خبر داد و اين فعاليتها از روز 30سپتامبر
 ،2015با انجام عملياتهاي هوايي روزانه رسماً آغاز شد .با اين
وصف ورود روسها مجددا ًموازنه را در جبهه برقرار كرد و جوزف
دانفورد رئيس ستاد مش��ترك ارتش امريكا در جلسه روز 27
اكتبر  2015با كميته خدمات نظامي كنگره امريكا ،تصميم به
ايجاد منطقه پرواز ممنوع را به دليل ايجاد چالش بزرگ امنيتي
و حقوقي و ايجاد انحراف مبارزه با داعش از مسير اصلي از سوي
دولت مردود اعالم نمود.
با ورود روسها و بعد از تثبيت وضعيت امنيتي عراق ،نيروهاي
عراقي بار ديگر ،مجددا ً به طور س��ازمان يافته به جبهه سوريه
بازگشتند كه هدف از آن آزاد كردن اراضي باقيمانده در استان
ادلب و حلب بود و با پش��تيباني هوايي مضاعف روسها انجام
ميشد .نيروي هوايي روسيه به طور متوسط با 50عمليات رزمي
و حمله به  77هدف تاكتيكي در روز ،از منظر آمار ،حجم اهداف
مورد اصابت را  60 -65درصد افزايش داده بود ،اما به هر حال به
داليل متعدد نظير افزايش كمكهاي لجستيك به معارضين از
مركز تركيه ،پيشرفت با كندي صورت ميگرفت .عبور حدود
2هزار نيرو 120 ،تن تجهيزات و  120خودروي نظامي در هفته،
تنها بخشهاي قابل احصايي بود كه روسها اطالعات آن را بر
اساس تصاوير هوايي و اطالع خبرچينها منتشر كردند.
روسها و هنجارها
عالوه بر اين كنش روسها نيز نشان ميداد كه به سرعت در حال
هماهنگ كردن خود با هنجارهاي بينالمللي در حمالت هوايي
هستند .بر اين اساس روسيه و اياالت متحده امريكا در روز 22
فوريه،2016به صورت يك بيانيه مشترك به صورت يك جانبه،
ترتيبات فرايند ترك مخاصمه با معارضين سوري را اعالم كردند.
در حالي كه اياالت متحده امريكا هيچ فعاليت محسوسي در اين
رابطه نشان نداد يا حداقل آن را اعالم نكرد ،روسيه اين روند را با
انتقال يك گروه  50نفره به پايگاه حمي ِم الذقيه از روز  24فوريه
آغاز كرد .بدين ترتيب اجراي ترك مخاصمه بر اساس اعالم قبلي
از ساعت صفر روز 27فوريه با هماهنگي مستقيم و روزانه روسها

با اتاق عمليات واشنگتن در امريكا و امان در اردن ،كليد خورد.
با اين وصف روسيه با تغيير استراتژي عملياتي خود در سوريه،
از روز  15مارس ،خروج عمده گروه هوايي خود از سوريه را آغاز
كرد و اين روند تا روز  17مارس ،كامل شد .در نهايت وزارت دفاع
روسيه تا روز اول آوريل ،2016به غير از پشتيباني محدود هوايي،
عمده فعاليتهاي خود را بر امور مهندس��ي و پاكسازي اراضي
آلوده در تدمر متمركز نمود اما نتيجه اقدام دوجانبه روس��يه و
امريكا چيزي جز تغيير دوباره موازنه به نفع معارضين نبود.
ژنرال سرگي رودسكوي ،فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح روسيه
روز  27مي ،2016با ارائه گزارش عملكرد گروه روسي مستقر در
پايگاهحيميمروسيهبهايننكتهاشارهداشتكهبهرغمدرخواست
روس��يه از اياالت متحده امريكا براي كار با گروههاي ميانهرو به
منظور جداس��ازي قلمرو خود از جبهه النصره ،اما عمال چنين
اتفاقي رخ نداده و اين در حالي است كه امريكا از روسيه ميخواهد
تا مناطق حضور مختلط اين گروهها را هدف قرار ندهند .فرمانده
ستاد كل نيروهاي مسلح روسيه بر اين نكته تأكيد كرد كه چنين
مس��امحهاي باعث ش��ده تا فرايند مبارزه با جبهه النصره عم ً
ال
ناكارآمد بماند و اين در حالي است كه اين گروه با معارضين معتدل
در حلب و ادلب همكاري دارد و از سوي آنان سالح و تجهيزات
دريافت ميكند كه در نتيجه اين روند ،موفق ش��دند مجددا ً بر
مناطق العيس ،خان طومان و الزربا در جنوب حلب مسلط شوند و
حمله به شيخ مقصود در شمال اين شهر را ادامه دهند.
روندهاي جاري
بررسيشواهدعينينشانميدهداستراتژينظاميارتشسوريه
مبتني بر روندي از واكنشها به تركيبي از اجبارهاي گريز ناپذير
در ميدان نبرد به شرح زير بوده است:
 -1انطباق جغرافياي جنگ با مناطق تمركز جمعيتي كه پايگاه
اجتماعي شورش را ش��كل ميدادند -2 .ناتواني رزمي ارتش
سوريه به دليل بياعتمادي به تركيب مذهبي حاكم بر بخش
عمده آن -3 .كاهش توان رزمي اسمي به دليل پيوستن بخشي
از بدنه ارتش به ش��ورش و تلفات جنگ -4 .ناتواني از تس��لط
بر جبهه نبرد چريكي و ش��هري به دليل ويژگ��ي زرهي ارتش
س��وريه -5 .ورود عوامل مداخلهگر نظير آغاز جنگ در عراق،
كنش دولتهاي خارجي - 6 .احتمال تش��كيل منطقه پرواز
ممنوع و فشلسازي توان نيروي هوايي .در واقع به نظر ميرسد
ويژگيهاي فوق ترسيمكننده استراتژي نظامي ارتش سوريه و

مقاومت از ابتداي بحران و ورود آن به مرحله جنگ داخلي تاكنون
بوده كه نتايج زير را دربر داشته است:
 -1ورود نبرد از فاز ملّي به فراملّي  -2تثبيت نس��بي ش��رايط
بهواسطه وارد كردن روسها به معادالت نبرد -3ايجاد و شكست
پياپي موازنهها براساس اين ّ
خط تحليلي به نظر ميرسد آنچه در
آينده جبهه نبرد قابل پيشبيني است ،حركت حكومت مركزي
سوريه و مقاومت به تثبيت موقعيت اراضي تحت كنترل براي
ترسيم آينده سياسي سوريه به شرح زير خواهد بود:
مناطق تحت كنترل ارتش سوري ه
 -1نبل و الزهراء (حلب)  -2بش��كوي و حن��درات (حلب) -3
فرودگاه كويرس(حلب)  -4فرودگاههاي نيرب و حلب (حلب)
 -5كارخانجات نظامي سفيره (حلب) -6فوعه و كفريا (ادلب -در
محاصره)  -7الذقيه  -8جورين (س��هل الغاب)  -9تل ناصريه
(حومه شمال غرب حما)  -10قمحنا (حومه شمال غرب حما)
 -11فرودگاه نظامي حما -12پايگاه تيپ 47و تل قرتل (جنوب
حما) -13طرطوس -14شهر حمص تا فرودگاه طياس (تي)4-
(حفاظت شده)  -15ش��مال غرب دمش��ق تا فرودگاه صيقل
(حفاظت شده)  -16فرودگاه بينالمللي دمشق  -17صنمين
(حومه دمشق)  -18ازرع (حومه دمشق)  -19استاديوم درعا
 -20فرودگاه دير الزور و پايگاه تي��پ ( 137در محاصره) -21
حسكه (حفاظت شده) -22فرودگاه قامشلي (حفاظت شده)
هلل
مناطق تحت كنترل مشترك ارتش سوريه و حزبا 
 -1قصير  -2يبرود  -3زبداني  -4جماريا  -5منطقه و فرودگاه
مزه  -6سيده زينب
مناطقيكهافزايشفعاليتنيروهايروسدرآنمشاهده
ت
شده اس 
 -1بندر الذقيه  -2فرودگاه باسل اسد  -3پايگاه نيروي دريايي
طرطوس  -4صلنفه (سهل الغاب)  -5شهر حمص  -6فرودگاه
بينالملليدمشق
بنابراين بايد گفت تمامي استانهاي الذقيه و طرطوس ،بخش
عمده استانهاي حما ،حمص و دمشق و بخشهاي محدودي
از استانهاي قنيطره ،درعا و سويدا ،مناطقي است كه نيروهاي
زميني ارتش سوريه و حزباهلل لبنان ،به شكل متمركزي كنترل
آنها را در دست خود دارند .مناطق تحت كنترل حكومت سوريه،
شامل بخش غربي كشور ميشود كه به درياي آزاد و خاك لبنان
و مرزهاي سرزمينهاي اشغالي راه دارد و از طريق بزرگراه اصلي
ام 5 -و راههاي متصل به آن به هم وصل ميشوند .بنابراين اين
محدودهاي حياتي است كه به نظر ميرسد استراتژيِ نظامي

حكومت سوريه بر مبناي حفظ آن به هر قيمت ممكن ،استوار
شده است.
زير پوست نبرد
در واقع بايد گفت به رغم جريان نبرد در تمام جبههها ،اما جبهه
جنوبي ،وضعيت باثباتتري را تجربه ميكند .اين روندي است
كه از ژانويه ،2016بهواسطه برقراري آتشبس موقت (هدنه) بين
حكومت مركزي و گروههاي معتدل كوچك در كمربند اطراف
دمشق آغاز شده است .اين روندي است كه دكتر علي حيدر وزير
مصالحه ملي روز  16ژانويه  ،2016آن را ناظر به تخليه مناطق از
گروههاي تروريس��تي به عنوان بنيان آغاز روند مصالحه ملي
قلمداد كرده بود كه به كل سوريه تسري خواهد يافت .او در مورد
آتشبس در حجراالسود (طرح خروج داعش) اذعان كرده بود كه
اين طرح در ببيال ،يلدا ،بيت سحم تا ديابيه و از يك سو تا حسينيه
و از سوي ديگر تا تضامن و اردوگاه يرموك گسترش خواهد يافت.
البته حفاظت از اين مناطق به نيروهاي شورشي مسلح سپرده
ميشود كه در اين طرح شركت ميكنند .اين در حالي است كه
در جبهه شمال غرب و غرب ،روند ضعيفي رو به تكامل است كه
قابل تأمل مينمايد .اين روند در روز  17مي 2016در حالي آغاز
شد كه مجمع عمومي شوراي ائتالف معارضين سوري ،دكتر
جواد ابوحطب را به عنوان ،سومين رئيس دولت موقت سوريه
برگزيد .اما نكته حائز اهميت در اين ميان اين بود كه ابوحطب
روز  20مي ،براي اولين بار بعد از آغاز بحران ،به ادلب سفر كرد و
با نمايندگان شوراهاي محلي ادلب ،حما و حلب براي انتخاب
وزراي كابين��ه يك دول��ت تكنوكرات و غيرحزب��ي به منظور
خدمترس��اني به مردم مناطق آزاد ش��ده از كنترل حكومت
تشكيل جلسه داد .طي اتفاق قابل تأمل ديگري ،عبدالرحمن
الحاج وزير آموزش دولت موقت با حضور در دانشگاه حلب ،آن را
راهاندازي نم��ود .حاج در يك س��خنراني كه به ط��ور زنده از
رس��انههاي تصويري ويدئويي در شبكههاي اجتماعي پخش
ميشد از تقسيم اداره دانشگاه حلب به دو گروه تحت كنترل رژيم
اسد و دولت موقت خبر داد .لذا تأملي بر روندهاي جاري بر دو
جبهه شمال و جنوب ،حكايت از اين واقعيت دارد كه زير پوست
نبرد ،جرياني در حال ش��كلگيري است كه با تسلط بر زمين،
ممكن است در آينده احتمالي مذاكرات سياسي نقش مهمي در
تغييرموازنهب هواسطهمشروعيتزداييازحكومتمركزيسوريه
بازي كند.

مقاومتسوريه

عیار مقاومت

ژنرال امین حطیط ،تحلیلگر مسائل راهبردی از آینده سوریه سخن میگوید

تجزیه سوریه راهبرد اصلی غرب
در حمایت از تروریسم بود

ورود نيروهاي كش�ورهاي عضو ناتو همچون امريكا،
فرانس�ه و انگليس به خاك س�وريه و رفتن امريكا به
سمت كردها با اعالم حمايت نظامي و امنيتي از آنها كه
منجربهايجاديك تنشپنهانبينتركيهوامريكاشد،
بر پيچيدگي تحوالت سوريه و چشمانداز آن افزوده
است ،بر همين اس�اس به منظور درك درست آينده
اين كشور و سناريوهاي پيش رو ،مصاحبهاي با ژنرال
بازنشسته لبناني و تحليلگر مس�ائل راهبردي امين
حطيط به زبان عربی  صورت گرفته كه متن برگردان
فارسی آن در اختیار خوانندگان است.

با توجه به اشراف جنابعالي به تحوالت نظامي
و سياسي سوريه ،شما آينده اين كشور را در
سايهتشديددرگيريهاينظاميبينگروههاي
تروريستي و دولت مركزي از يك طرف و ورود
بازيگران غربي به سوريه از طرف ديگر چگونه
د و چه سناريوهايي را براي
پيشبيني ميكني 
آينده اين كشور متصور ميشويد؟

در حال حاضر اوضاع كشور سوريه در يك شرايط خطرناكي
واقع شده است چراكه شرايط كنوني به عنوان شرايط ماقبل
مرحله پاياني قلمداد ميشود ،به خصوص بعد از آنكه نيروهاي
امريكايي ،انگليسي و فرانسوي (يا به عبارت ديگر نيروهاي ناتو)
وارد خاك سوريه شدند و عالوه بر اين نيروهاي تركيه نيز در
كنار اين سه كشور حضور پيدا كردند.
نكته دوم اينكه امريكا در شرايط فعلي حاضر به بازگشت نظام
س��وريه به دوران ماقبل از بحران و تحقق دوباره ثبات در آن
نيست و بر همين اساس ميتوان گفت طرح امريكا براي آينده
كشور سوريه در يكي از اين دو طرح خالصه ميشود :يا امريكا
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موفق ميشود با سيطره بر اوضاع سوريه ،اين كشور را به طور
كامل از خط محور مقاومت دور سازد يا اينكه به سمت تقسيم
يا تجزيه سوريه پيش خواهد رفت.
امريكا در طرح تجزيه كشور سوريه سه فرمول يا الگو را مدنظر
دارد :الگوي نخست امريكا همان الگوي سودان است كه بر اين
اساس سوريه به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم ميشود.
الگوي دوم فدراليسم اداري است ،در واقع امريكا با هدف تجزيه
سوريه به سمت الگوي فدراليسم صوري پيش خواهد رفت
كه ظاهر امر فدراليسم است اما در واقع امر ،اوضاع به سمت
كنفدراليس��م پيش ميرود ،درس��ت همانند آنچه امروز در
كردستان عراق شاهد آن هستيم كه در آن اقليم كردستان از
مؤلفهها و فاكتورهاي اساسي قدرت برخوردار است و مستقل
از دولت مركزي عمل ميكند.
اما فرمول سوم اجراي فدرالسيم به معناي واقعي آن است .بر

هرگونهنظامحاكميتيدر
چارچوبتجزيه،فدراليسميا
كنفدراليسمبهطورحتمبر
آينده سوريه و نوع رويكرد آن
نسبتبهمحورمقاومتتأثير
خواهدگذاشتكهدربهترين
حاالت نقش دولتي بيطرف و در
بدترينوضعيتبهدشمنمحور
مقاومتتبديلبشود

اساس اين الگو ،امريكا با همكاري و مشورت روسيه به سمت
تشكيل كانتونها يا ايالتهايي پنجگانه پيش ميرود كه به
ترتيب عبارتند از :ايالت كردي ،ايالت علوي ،ايالت دروزي و دو
ايالت سني كه جمعاً پنج ايالت را بر اساس سيستم فدراليسم
تشكيل ميدهند.
اين الگوها همگ��ي از اهداف و برنامههاي امريكا در س��وريه
هستند كه در مسير اجرايي شدن آنها گام برميدارد .اما در
خصوص طرحها و برنامههاي دولت سوريه بايد گفت كه دولت
سوريه تمامي طرحها و الگوهاي ذكر شده در ذيل طرح امريكا
در آينده سوريه را رد ميكند .در واقع دولت سوريه با تكيه بر
قدرت ارتش خود و همچنين همپيمانان نظامياش در مسير
مقابله با طرحهاي امريكا از جمله تجزيه س��وريه و برقراري
فدراليسم گام برميدارد.
لذا به طور كلي ميتوان گفت كه از يك سو طرح امريكا مبني
بر تجزيه سوريه يا سيطره كامل بر خاك اين كشور وجود دارد
و از طرف ديگر طرح دولت يكپارچه كه از سوي دولت سوريه
مطرح ميشود.
بنده معتقدم بازگشت دولت سوريه به جايگاه قبل از شروع
بحران يا جنگ در اين كشور امري بسيار دشوار است اما اينكه
كداميك از طرحهاي فوق (طرح امريكا يا طرح دولت سوريه)
در آينده اين كشور عملي خواهد شد ،بايد گفت اجرايي شدن
هر يك از اين طرحها به شرايط ميدان بازميگردد و هر يك از
اين دو بازيگر بتواند منطق خود را در ميدان بر ديگري غالب
سازد ،آن بازيگر ميتواند طرح خود (دولت يكپارچه يا دولت
تجزيه شده) را بر آن تحميل كند.
بالطبع اگر دولت س��وريه شكس��ت بخورد ،امري��كا يكي از
طرحهاي خود ش��امل دولت فدراليس��م ،يا كنفدراليسم يا
تجزيه پنجگانه را در س��وريه عملي خواهد ساخت و اگر هم
دولت سوريه پيروز شود ،به طور حتم دولت اين كشور يكپارچه
خواهد ماند.
اين نكته را بايد مدنظر داشت كه در حال حاضر ناتو به دنبال
تجزيه كشور سوريه و ايجاد پايگاه در آن است؛ اين روزها اين
گفته نيز رد وبدل ميشود كه فرانسه به دنبال ايجاد يك پايگاه
نظامي در منطقه عينالعرب هم مرز با تركيه است.

ژنرالحطيط!كشورتركيهدركجاياينمعادله
قرار دارد؟

در مورد كشور تركيه و رويكرد آن در قبال طرحهاي امريكا بايد
گفت كه اين كشور مخالف تجزيه سوريه و ايجاد كانتونهاي
كردي در شمال سوريه اس��ت چراكه به محض تشكيل يك
كانتون يا ايالت كردي در شمال س��وريه در مناطق هممرز
با تركيه ،اين مس��ئله بر وحدت داخل��ي تركيه تأثير خواهد
گذاشت ،به همين خاطر در حال حاضر شاهد يك درگيري
پنهان بين تركيه و امريكا هس��تيم و محور اصلي اين نزاع يا
درگيري همان محور كردي و آينده كردها در آينده سوريه
است .تركيه با هرگونه استقالل كردهاي سوريه در قالب تجزيه،

فدراليسم ،كنفدراليسم و حتي ايجاد منطقه خودگردان در
شمال سوريه مخالف است .علت اصلي اين نگراني تركيه هم
به كردهاي خود كشور تركيه بازميگردد كه در حال حاضر
اين كردها در يك انزواي داخلي قرار دارند و نه از لحاظ قومي
و نه از لحاظ زباني به رسميت شناخته نميشوند و از حقوق
توسعهاي نيز برخوردار نيستند و به طور كلي در يك محاصره
امنيتي قرار دارند و به همين خاط��ر هرگونه پيروزي براي
كردهاي سوريه باعث تحريك كردهاي تركيه خواهد شد ،به
همين خاطر در حال حاضر مقامات دولتي و امنيتي تركيه،
مسئله سوريه و ممانعت از تجزيه اين كشور را به عنوان يكي از
مسائل امنيت ملي تركيه قلمداد ميكنند چراكه اين مسئله
به وحدت و يكپارچگي تركيه آسيب وارد ميكند.
به نظر بنده اگر يك حاك��م خردمند و عاقل در تركيه وجود
داشت ،بايد در شرايط فعلي به سمت هماهنگي و تعامل با
دولت سوريه با حمايت و پشتيباني جمهوري اسالمي ايران
پيش ميرفت تا هر سه در مسير سرنگوني طرح امريكا يعني
تجزيه س��وريه گام بردارند چراكه يك همگرايي و اشتراك
منافع بين هر س��ه طرف در مخالفت با تجزيه سوريه وجود
دارد.

شماآيندهگروههايتروريستيازجملهجبهه
النصرهواحرارالشاموهمچنينجيشاالسالم
را كه بيشتر عناصر آنها از خود كشور سوريه
هستند ،چطور ارزيابي ميكنيد؟

اوالً اين گونه گروهها و سازمانها به راحتي امكان مهارشان
وجود دارد ،به خصوص زماني كه طرف متجاوز به س��وريه
تصميم بگيرد اين س��ازمانهاي تروريستي برچيده شوند.
بنده هيچگونه قدرتي براي اين سازمانها جهت استمرار و
بقا نميبينم ،به خصوص زماني كه امريكا تصميم به محاصره
آنها بگيرد .اين نكته مهم را بايد مدنظر داشت كه هر سازمان
يا گروهي براي اس��تمرار و بقا نيازمند سه عنصر مهم است:
نخست :عنصر انساني (جذب نيرو) دوم :عنصر مادي (منابع
مالي) و س��وم :عنصر خارجي كه بر آن تكيه ميكند .آينده
هر سازمان يا گروه مس��لحي به اين سه عنصر بستگي دارد.
عنصر انساني همواره با كمبود مواجه است اما عنصر مادي به
شرايط وقت بستگي دارد و عنصر خارجي نيز در گرو سياست
كش��ورهاي منطقه است .اگر عربس��تان و تركيه همچنان
در حمايت و پش��تيباني مالي از اين گروهه��ا پيرو و مطيع

سياستها و اوامر امريكا باشند ،پس س��ازمانهاي مذكور
همچنان استمرار پيدا ميكنند اما اگر امريكا به سمت تجزيه
حركت كند ،اين نيروها از ميدان نظامي به ميدان سياسي
تحت امر و نظارت امريكا منتقل خواهند شد ،لذا به طور كلي
بايد گفت كه اين س��ازمانها و گروههاي تروريستي بدون
حمايت خارجي تركيه ،عربس��تان و امريكا نقش يا رويكرد
مستقلي ندارند.

ژنرال حطيط  ،ش�ما آينده كش�ور سوريه و
جاي�گاه آن در داخل مح�ور مقاوم�ت را در
حالته�اي مختلف تجزي�ه ،فدراليس�م يا
كنفدراليسمچگونهميبينيد؟

هر گونه نظام حاكميتي در چارچوب تجزيه ،فدراليس��م يا
كنفدراليسم به طور حتم بر آينده س��وريه و نوع رويكرد آن
نسبت به محور مقاومت تأثير خواهد گذاشت كه در بهترين
حاالت نقش دولتي بيطرف و در بدترين وضعيت به دشمن
محور مقاومت تبديل بشود چراكه هرگونه تجزيه در سوريه
با خود ايالتها ي��ا رژيمهايي را به همراه خواهد داش��ت ،به
خصوص تشكيل دو ايالت س��ني مذهب در وسط سوريه به
منزله ايجاد يك ديوار حائل بين عمق مقاومت در شرق (ايران)
و مقاومت در غرب (حزباهلل) خواهد بود.
اجرايي شدن هر يك از طرحهاي امريكا به منزله جدا كردن
دولت سوريه از محور مقاومت خواهد بود و در خصوص هر
آنچه در مورد تشكيل كانتون يا ايالت علوي در ساحل با هدف

بايدگفتهرچندبعدازتجزيه
سوريهيككانتونياايالتيبه
نامعلويهادرسوريهشكل
خواهدگرفتامابهخاطروجود
دوكانتونياايالتسني،كشور
سوريه دیگرنميتواندبه
عنوانحلقهوصلبينكشورهاي
محورمقاومتايفاينقشكند

اينكه همپيمان مقاومت باشد ،مطرح شد بايد گفت كه اين
كانتون نيز معزول خواهد بود ،اگر برادران عزيز و گرامي نتوانند
اين كانتون را به شرق متصل سازند .به طور كلي بايد گفت هر
چند بعد از تجزيه سوريه يك كانتون يا ايالتي به نام علويها
در سوريه شكل خواهد گرفت اما به خاطر وجود دو كانتون يا
ايالت سني ،كشور سوريه ديگر نميتواند به عنوان حلقه وصل
بين كشورهاي محور مقاومت ايفاي نقش كند .حتي خود
علويها هم اگر به سمت تشكيل يك كانتون يا ايالت پيش
بروند ،اگر به اين نتيجه برسند كه وابستگي آنها به مقاومت
اين مشكالت را برايش��ان به وجود آورده ،چه بسا ديگر يك
انگيزه مردمي در بين آنها براي حمايت از مقاومت به خاطر
حفظ منافع درونيشان وجود نداشته باشد .به طور كلي بايد
بگويم كه اگر هر يك از طرحهاي امريكا در خصوص تجزيه يا
فدراليسم در سوريه عملي شود ،كشور سوريه از محور مقاومت
فاصله خواهد گرفت و در دو رويكرد بيطرفي يا دشمن محور
مقاومت ايفاي نقش خواهد كرد اما اگر دولت سوريه در حفظ و
بقاي يك دولت يكپارچه موفق باشد ،ميتوان دو نقش را براي
آن متصور شد؛ نخست اگر پيروزي و موفقيت دولت سوريه
عميقباشد،سوريههمانندسابقبهحمايتهاوپشتيبانيهاي
خود از محور مقاومت ادامه ميدهد اما اگر اين پيروزي سطحي
باشد ،سوريه در نقش يك تأييدكننده ايفاي نقش خواهد كرد
و ديگر همانند سابق عمل نخواهد كرد.

آق�اي حطيط ،ش�ما درب�اره آينده س�وريه
س�ناريوهاي گوناگوني را مط�رح كرديد اما
از ديدگاه جنابعالي به عن�وان يك تحليلگر
برجس�ته نظامي چه افقي را براي اين كشور
متصورهستيد؟

بندهباتوجهبهنتيجهدرگيريهايميدانياينگونهپيشبيني
ميكنم كه به احتمال زياد آينده سوريه بين سناريوي دوم و
سوم رقم خواهد خورد و احتمال وقوع سناريوي اول و آخري
را بعيد ميدانم .در واقع آينده سوريه بين دو احتمال دوم و
سوم ميچرخد؛ يا دولت س��وريه در مسير حمايت از محور
مقاومت در چارچوب يك نقش محدود ش��ده و بدون ارائه
كمكها و پشتيبانيهاي لجستيكي ايفاي نقش خواهد كرد
يا اينكه سوريه از هرگونه درگيري و نزاع در خاورميانه بيطرف
خواهد ش��د ،به عبارت ديگر ،سوريه يك نقش بيطرف را در
پروندههاي منطقهاي بازي خواهد كرد.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
بحران پيچيده س��وريه و تنش خونين پنج ساله آن
 احمد رضوي
چهرهها و اليههاي گوناگوني دارد و جهت درك و فهم
آنچه در اين كش��ور مقاوم ميگذرد ،بايد در اليهها و
بافتهاي اين بحران و جنگ كنكاش عميقي انجام گيرد .يكي از اليههاي بحران
سوريه كه رسانههاي غربي و عربي عمدا ًبدان كمتوجهي ميكنند ،موضوع جنگ و
منازعه قدرت ميان معارضه سياسي و مس��لح اين كشور است و از جمله معضالت
پيچيدگيهاي راهحل بحران اين كشور ،خود معارضه است كه رقابت و منازعه فيما
بين خود بر گستره و دامنه بحران و تنش سوريه تشديد و مشكالت مردم اين كشور
را مضاعف و دو چندان كرده است .اختالفات و منازعههاي ميان معارضه – معارضه
هميشه تلفات جاني و مادي در پي داشته است .بس��ياري از ظرفيتهاي رزمي و
سياسي خود معارضه چه سياسي و چه مسلح در اين راه از بين رفته است .يكي از
متغيرهاي ثابت عرصه معارضه سوريه حالتهاي از انشعاب و فروپاشي گروههاي
معارضه است ،بسياري از گروهها و ائتالفهاي سياسي و نظامي معارضه پس از اندكي
از تشكيل آن ،دچار نوعي فروپاش��ي يا انحالل و انشعاب گشته است و در اين روند
عوامل داخلي و خارجي زيادي ،دخالت كرده است .تأثيرات عامل خارجي و عامل
حامي اين گروهها پيش از ساير عوامل ديگر بوده است .در طول پنج سال بحران و
جنگ در سوريه اين عامل خارجي بوده كه در گستره و جغرافياي معارضه مسلح و
سياسي نقش تأثيرگذار داشته اس��ت .به طور مثال جناح سياسي معارضه از زمان
تشكيل شوراي ملي سوريه در استانبول در سال  ،2011فروپاشي آن در سال بعد و
ظهور جريان ائتالف ملي در دوحه در پاييز  ،2012هرگ��ز حالتي از ثبات و پايدار
نداشته و همواره در چارچوب سياستهاي محور آنكارا – دوحه و رياض حركت كرد
و تبعات منفي رقابت ميان بازيگران منطقهاي متحمل شده است.
بيثباتي و ش��كنندگي در رهبري و تصميمگيري طي پنج سال اخير متغير ثابت
معارضه سياسي سوريه در خارج بوده است .معارضه سياسي و نظامي سوريه هرگز
به يك مرجعيت واحد و طرح واحد براي مقابله با دولت سوريه نرسيدند ،زيرا عامل
تفرقه و تشتت در نطفه اين معارضه بسته شده و به عنوان عامل ذاتي عمل كرده است.
از جمله عوامل انقسام و انشعاب معارضه سوريه چه در بعد سياسي و چه در بعد نظامي
را ميتوان در عوامل زير خالصه كرد:
دخالت نامح��دود عامل خارجي در رون��د تحوالت اين معارض��ه :اختالف اهداف
و اولويتهاي ميان عناصر عام��ل خارجي چه منطقهاي و چ��ه بينالمللي عامل

يكيازمتغيرهايثابتعرصهمعارضهسوريهحالتهاياز
انشعابوفروپاشيگروههايمعارضهاست،بسياريازگروهها
وائتالفهايسياسيونظاميمعارضهپسازاندكيازتشكيل
آن،دچارنوعيفروپاشيياانحاللوانشعابگشتهاست
تأثيرگذاري در سختگيري و رفتار اين معارضه سوريه بوده است.
رقابت دوحه – رياض در برخي از رخدادهاي سوريه براي معارضه مسلح و سياسي
فاجعهآميز بوده است و جنگ قدرت در منطقه غوطه شرقيه در شرق پايتخت سوريه
يكي از نتايج اين رقابتهاي منطقهاي بوده است.
كودكي تحزب و تش��كل جريانهاي معارضه :بس��ياري از رهبران و مؤسس��ين
تشكلهايسياسيونظاميمعارضهسياسينبودهوباالفبايتشكيالتوسازماندهي
آشنا نبودهاند ،زهران علوش مؤسس جيش االسالم و حسان عبود رهبر و مؤسس
حركه احرار الشام االسالميه دانشجوي معارف اسالمي و فقه بودند و مؤسسين لواء
التوحيد در حلب كسبه بودند و رهبر جبهه نوار سوريا در ادلب معمار و بنا بوده است.
برخي ديگر از رهبران گروههايمسلح سوابق قاچاق مواد مخدر و اسلحه و سابقه
شرارت و چاقوكشي داشتند.
-3عاملرقابتسياسيوخودشيفتگيرهبري:طيپنجسالاخيرميانخودمعارضه
جهت كسب نفوذ و افزايش گستره و قلمرو ،جنگها و نبردهاي خونين رخ داده كه
در اين ميان خون اهالي بيگناه ريخته شد .در اين زمينه ،نقش رقابت ايدئولوژيكي به
ويژه ايدئولوژي جهاد در تشديد اختالفات ميان حقوق معارضه برجستهتر و مؤثرتر
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بوده است .در عرصه معارضه سياس��ي اختالف ديدگاه و ايدئولوژي ميان معارضه
اسالمي – اخوان و معارضه ليبرال – سكوالر مشهود بوده و در بعد مسلحانه و نظامي
ايدئولوژيهاي جهادي همواره در نبرد با ايدئولوژي جهادي محلي و بومي بوده است.
در غوطه شرقيه جيش االسالم با ايدئولوژي سلفي وهابي در نبرد با ايدئولوژي اخواني
– اسالم بومي فيلق الرحمن و جيش االمه بوده است .در ادلب ،حلب و درعا «جبهه
النصره» با ايدئولوژي جهاد بينالمللي وابسته به القاعده در نبرد اسالمگرايان معتدل
گروههاي همچون جبهه نوار سوريا به رهبري «جمال معروف» بوده است.
عامل ايدئولوژيكي در نبردهاي داعش عليه گروههاي معارضه مسلح سوريه بيتأثير
نبوده است .اين نبردها تا مرز فروپاشي و نابودي برخي از گروههاي مهم معارضه مسلح
پيش رفت .جيش االسالم در غوطه شرقيه ،لواء التوحيد در حلب و حركه احرارالشام
در ادلب و حلب در جنگ با داعش تلفات سنگيني ديدند.
جغرافياي تنش و رقابت :هم اكنون در اردوگاه و جبهههاي معارضه اين تنشها و
رقابتهاي خونين رخ ميدهد:
الف:جبههجنوبي :حالتهاي تروررهبرانوزمانهاي معارضهوجنگدرونيمعارضه
مسلح ادامه دارد و گروههاي طرفدار جبهه النصره هم اكنون با گروههاي وابسته به
داعش در حال درگيري هستند.
ب – غوطه ش��رقيه و منطقه قلمون :اين مناطق در حومه شرقي و شمال دمشق
هستند و ميان گروههاي مسلح فعال در اين منطقه رقابت و درگيري جريان دارد و
به رغم وساطت و دخالت شخصيتهاي مذهبي و بانفوذ سلفي و سني ،تنش خونين
ميان جيش االسالم و محور فيلق الرحمن و جيش الفسطاط ادامه دارد .جنگ قدرت
ميان اين گروههاي مسلح كه چند سال در كنار هم و در يكسنگر عليه ارتش سوريه
در حال نبرد و جنگ بوده ،تلفات سنگيني براي دو طرف داشته و تاكنون بيش از

عمربرفیائتــ

هزار مسلح از بين رفتهاند.
ج – حمص شمالي :كه طي پنج سال اخير كانون حضور مسلمين و گروههاي معارضه
بوده هم اكنون عرصه ترور و نبردهاي پراكنده ميان گروههاي مسلح ميباشد و عناصر
داعش و هستههاي مخفي آن متهم اصلي اين ترورها هستند .اين وضعيت شكننده
مقاومت و پايداري اين منطقه را در قبال عمليات ارتش سوريه ،تضعيف كرده است و
اهالي اين منطقه از اين وضعيت به ستوه آمدهاند و در انتظار خالصي و رهايي از اين
اوضاع فالكتبار هستند.
د – استان رقه و جنوب استان الحس��كه :به رغم درگيري ارتش سوريه و نيروهاي
وابسته به گروه :قوات سوريا الديمقراطيه» (ستون فقرات آن را يگان حمايت مردمي
 YPGتشكيل ميدهد و از سوي امريكا حمايت ميشود)
با داعش در اين منطقه ولي نبردها و رقابتهاي پراكنده مي��ان هواداران داعش و
طرفداران جبهه النصره در جريان است.
هـ  -استان ادلب :اين استان در سال  2015كام ً
ال به دست معارضه مسلح سقوط
كرد و هم اكنون ائتالف مسلح «جيشالفتح» بر استان تسلط دارد .اين استان كه با
تركيه هم مرز است تا حدود زيادي اماره اسالمي جبهه النصره است.
ائتالف نظامي – جهادي جيش الفتح از اتحاد جبهه النصره و حركه احرارالشام در
اوايل  2015پايهريزي شد و عمليات نظامي آن باعث سقوط استان شد .پيروزي
معارضه مسلح در اين استان زمينهاي براي تكرار تجربه با استفاده از الگوي اتحاد
جبهه النصره و گروههاي مسلح بومي فراهم كرد .اين تجربه در منطقه قلمون در
شمال دمشق و در درعا در جبهه جنوبي معارضه تكرار شد ولي در غوطه شرقيه
با مقاومت و مخالفت جيشاالس�لام كه ايدئولوژي وهابي داش��ت روبهرو شد و
اين تجربه تكرار نشد ولي هم اكنون به طور محدودي اين تجربه در قالب جيش

فمخالفان
ــال 

الفسطاط (جبهه النصره ،حركه احرار الش��ام و فجر االمه) در غوطه شرقيه و در
مقابله با جيشاالسالم شكل گرفته است .هم اكنون در ادلب ميان جبهه النصره
و حركه احرارالشام رقابت شديد وجود دارد و ترور رهبران دو گروه نمودي از اين
وضعيت است.
استان حلب :نبرد و تنش خونين در چندين جبهه و محور اين استان در جريان
است .جبهه شرقي ميان داعش و نيروهاي سوريه دموكراتيك به ويژه در منطقه
«منبج»
جبهه ش��هر حلب :درگيري پراكنده ميان ارتش و عناصر سلفي بومي وابسته به
ارتش آزاد سوريه به ويژه در محور جاده كاستيلو در شمال غرب شهر حلب
جبهه جنوبي :ميان ارتش و نيروهاي خط مقاومت اسالمي عليه داعش و گروههاي
سلفي وابسته به محور تركيه – قطر
جبهه شمالي غربي :ميان داعش و معارضه بومي و ميان داعش و نيروهاي سوريه
دموكراتيك و ارتش سوريه و نيروهاي سلفي وابسته به تركيه و قطر
جبهه غربي حلب :ميان ارتش و معارضه مسلح وابسته به انكارا
گرچه شعار همه گروههاي معارضه مس��لح و اغلب جريانهاي معارضه سياسي
«سرنگوني نظام سياسي بشار اسد» بوده ولي طي پنج سال اخير اين گروهها هرگز
حول همين محور متحد وگرد نيامدند؛ رهبري ،رويكرد فكري ،رويكرد سياسي
و ايدئولوژيكي حجم و جايگاه جغرافيايي عناصر مهمي در پراكندگي و انقس��ام
اردوگاه معارضه سياسي و مسلح بوده اس��ت .عامل خارجي گاهي براي ضرورت
براندازي دولت دمشق با ابزارها و فش��ارهاي گوناگون اين معارضه پراكنده را به
تشكيل ائتالفها و جبهههاي مصلحتي وادار ميساخت ولي هميشه نتايج اين كار
جزء فشل ونااميد بود.در راستاي تشكيل ائتالفها اين تجربهها رخ داده ولي نتيجه
نهايي آن فروپاشي و انحالل بوده است.
 -1اتاق عمليات الفتح در حلب :در  27مي  2015از گرد آمدن 31گروه مسلح اين
استان پايهريزي شد ،اما پس از اندك زماني منحل شد.
اتاق عمليات انصارالشريعه :از تشكل  13گروه مسلح به رهبري جبهه النصره در 2
ژوئيه  2015در حلب سازمان يافته ولي در پي اختالفات ضعيف و پراكنده شد.
جيشالفتح در ادلب :در 24مارس 2015از ائتالف جبهه النصره به حركه احرار الشام
و جنداالقصي و چند گروه سلفي بومي در ادلب شكل گرفت .تسخير كامل استان
ادلب را در كارنامه خود دارد ولي پس از يك سال ميان گروههاي آن رقابت و درگيري

بيثباتيوشكنندگيدررهبريوتصميمگيريطيپنجسال
اخيرمتغيرثابتمعارضهسياسيسوريهدرخارجبوده .این
معارض ه هرگزبهيكمرجعيتواحدوطرحواحدبرايمقابله
بادولتسوريهنرسيدند،زيراعاملتفرقهوتشتتدرنطفهاين
معارضهبستهشدهوبهعنوانعاملذاتيعملكردهاست
خونين رخ داده است ،حركه احرارالشام در نبرد رقابتي با جبههالنصره است.
القياده الموحده در غوطه شرقيه :در 27اوت 2014تمام گروههاي مسلح اين منطقه
متحد و فرماندهي متحدي تشكيل داده و جيشاالسالم ،فيلق الرحمن و اتحاد اسالم
الجناد الش��ام مهمترين گروههاي آن بوده ولي در سال  2015و نيمه  2016ميان
گروههاي اين منطقه يك جنگ تمام عيار رخ داد و جيشاالسالم و فيلق الرحمن به
دو دشمن خونين تبديل شدند.
الجبهه الجنوبيه در منطقه جنوب سوريه :در بهار 2015در استانهاي درعا و قنيطره
از گروههاي مسلح اين منطقه سازمان يافت ولي نبرد رقابت و هواداري از جبههالنصره
و داعش اين ائتالف مسلح را به شدت متزلزل ساخت.
الجبهه الشاميه :در حلب از گروههاي مسلح بومي در  25دسامبر  2014پايهريزي
شد ولي پس از اندك زماني در آوريل 2015تا مرز انحالل رفت و هم اكنون از آن فقط
يك نام رسانهاي و تبليغي مانده است.
الجبهه االسالميه :بزرگترين ائتالف نظامي معارضه مسلح سوريه بود كه در نوامبر
 2013اعالم موجوديت كرد ولي در نيمه  2014به گذشته و انحالل پيوست.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت
 نصراهلل یک هدیه الهی   
راندا غالم ،یک زن مسیحی ساکن در ضاحیه می گوید :من به بودن
در اینجا افتخار میکنم ،آنها(حزب اهلل) صادق هستند و اصال افراطی
نیستند و چیزهایی که درباره آنها گفته میشود درست نیست ،من
مطمئنهستمکهتماممسیحیاناینجامثلمنفکرمیکنند.
رانداغالمهرسالبهمناسبتتولدسیدحسننصراهللجشنمیگیرد
و یکعکساورابه درختکریسمسمیچسباند،سایرخانوادههای
مسیحیان از زندگی در کنار حزب اهلل کامال راضی هستند ،حزب اهلل
حتیبهخانوادههایمسیحیانکمکمالیکردتاخانههایخودراکه
در جریان جنگ 33روزه تخریب شده بود ،بازسازی کنند.
رونیخورییکمسیحیمارونیکهدرمحلهحریکزندگیمیکند
میگویدمندراینجاکامالاحساسراحتیمیکنموحتیهمسرمن
اینجامجبورنیستمثلزنانمسلمانحجابداشتهباشد،بااینکهدر
مناطقمسیحینشینخانهداریماماعالقهایبهرفتنبهآنجانداریم.
وی می گوید بعد از حضور حزب اهلل ما اینجا هیچ نگرانی نداریم و با
اش��اره به خیابان میگوید اینجا کامال امن است و با وجود حزب اهلل
خیال ما راحت است.
http://www.csmonitor.com

همخوانی نام و سرنوشت
آقاي پيروزيها

اسمش به صورت عجيبي با سرنوشتش يكي شده؛
نصراهلل نام دارد و هم��واره وعده نصر اللهي ميدهد
و همواره وع��ده هايش محقق ش��ده اس��ت .او در
سخنانش��ان این کالم را همواره تکرار می کنند که
«کما وعدتکم بالنصر دائماً أعدکم بالنصر مجدداً»
یعنی همچنان که من درگذش��ته همواره به شما
وعده پیروزی می دادم باز هم به شما وعده پیروزی
می دهم.
در جنگ تابستان 2006لبنان همگي به اين وعده او
ايمان آوردند و اكونوميس��ت جلد خود را براي اين
جنگ اينگونه تيتر زد« :نص��راهلل جنگ را ميبرد»
وعدههایی كه بارها در طول چند سال اخير از جمله
ب تكرار و محقق شده اند؛
در قصير ،يبرد ،قلمون و حل 
به همين دليل نيز است كه همرزمانش او را «آقاي
ي خوانند.
پيروزي ها» م 
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مهارت رواني نصراهلل
در غافلگيري دوست و دشمن

سيدحس��ن نصراهلل در
دكتر سيد احمد سادات
جريان جنگ تابستان
 2006لبنان ميگفت:
ما آمادگي داريم حتي
تا حيفا و مابعد حيفا و
مابعد مابعد حيفا را هم
هدف ق��رار دهيم .بعد
اعالم ميكند به عنوان
اولي��ن غافلگي��ري از
اهالي بيروت ميخواهم
كه به سمت دريا نگاه كنند .در سطح دريا به ناوچه جنگي
اسرائيلي نگاه كنيد كه مورد هدف قرارميگيرد و منهدم
ميشود .اين امر نه فقط براي صهيونيستها بلكه براي
همگان شگفت انگيز بود و همه با ناباوري ميبينند ناوي
كه جزو ناوهاي پيشرفته دنيا بود چگونه حزباهلل آن را
منهدم ميكند .اينجا بود كه قدرت حزباهلل به رخ اينها
كشيده شد .موجي از شادي و شعف سراسر بيروت را فرا
گرفت چراكه سيدحسن وعده غافلگيرانهاي داده و حاال
وعدهاش را عملي كرده بود .ميدانيد كه اسرائيليها از نظر
استراتژيك و برخورد نظامي محدوديتهايي دارند؛ اول
اينكه هر جنگي بين اسرائيل و كشورها رخ ميدهد بايد
به صورت سريع اين جنگ خاتمه يابد زيرا اسرائيل بيش
از يكي دو هفته نميتواند جنگ را ادامه دهد .شما به اكثر
جنگهايي كه داشتند نگاه كنيد؛ همه جنگها محدود
بوده ،يعني طوالنيترين آنها جن��گ  ۳۳روزه بود .دوم
اينكه اس��رائيل بايد پيروز جنگ باش��د و نبايد شكست
بخورد .اهدافي كه در اين جنگ به دنبال تحقق آن بودند،
مثل آزادي دو سرباز اسير و متوقف كردن موشك پراني
حزباهلل هيچ وقت محقق نشد .لذا كميتهاي كه پس از
جنگ تشكيل دادند در بررسي و ارزيابي نتايج جنگ به
اين نتيجه رس��يدند كه اسرائيل در رس��يدن به اهداف

اعالمي خودش به نتيجه نرسيده است.
در بعد اتص��االت و ارتباط��ات ،حزباهلل داراي ش��بكه
ارتباطي خاص خودش است .ش��بكه ارتباطي حزباهلل
يك شبكه ايزوله و انحصاري اس��ت .ما شاهد اين بوديم
كه ش��بكه ارتباطي حزباهلل كام ً
ال از امنيت فوق العاده
بهرهمند بود و به همين دليل اس��رائيليها قادر به نفوذ
در اين سيستم ارتباطي نشدند ولي حزباهلل وارد شبكه
ارتباطي رژيم صهيونيستي شد و پيامهايي براي برخي
از فرماندهان رژيم صهيونيستي و مردم يهودي در داخل
اسرائيل ارسال كرد ،يعني حزباهلل به داخل اين سيستم
نفوذ كرد و وارد جنگ رواني با اسرائيليها شد و يهوديان
موجود در سرزمينهاي اش��غالي پيامكهاي حزباهلل
را دريافتكردند .اي��ن از جمله مظاهر ق��درت و اقتدار
حزباهلل و جزو م��واردي بود كه ش��ايد خيلي روي اين
قضيه كار نشده است.
حزباهلل در آن مقط��ع مقتدرانه به سيس��تم ارتباطي
دشمن كه با چند اليه امنيتي به شدت مراقبت ميشد با
موفقيت نفوذ پيدا كرد .اخيرا ً گزارشي را صهيونيستها
منتشر كردند كه بر حس��ب آن برخي از روزنامه نگاران
غربي هم در دام حزباهلل افتادند ،ب��ه گونهاي كه با اين
گزارشها رژيم صهيونيستي گمراه شده بود و اين را خود
صهيونيستها اذعان كردهاند.
حزباهلل از نظر اطالع رساني و به خدمتگيري ارتباطات
رس��انهاي طوری عمل كرد كه رژيم صهيونيستي پس
از مدت  10س��ال ،اعالم ميكند كه برخ��ي از روزنامه
ي که في الواقع
نگاران ،از جمله یک روزنامه نگاري ايتالياي 
جاسوس حزباهلل در ميان اس��رائيل بوده و اطالعات و
گراهاي غلط به رژي��م صهيونيس��تي و فرماندهان آنها
داده است.
نكته ديگر اينكه حزباهلل از نظر عمليات رواني بس��يار
موفق عمل كرد .شايد در خبرها شنيدهايد كه بسياري

از سربازان اس��رائيلي فكر ميكردند كه دارند با مالئكه
ميجنگند ،چون به صورت ناگهاني با رزمندگان حزباهلل
مواجه ميشدند .نيروهاي حزباهلل با استفاده ازتونلهايي
كه ايجاد كرده بودند بالفاصله در مناطق مختلف از پشت
سر سربازان اسرائيلي به صورت نامرئي حاضر ميشدند،
ب��دون اينكه طرف مقاب��ل توقع و انتظار حض��ور آنها را
داشته باشد.
تاكتيكهايي كه حزباهلل استفاده كرد بسيار قوي بود و
منجر به اين شد كه اسرائيل تا اين لحظه در حال برگزاري
انواع مانورها است تا به نحوي خود را براي مقابله يا حمله
بعدي به حزباهلل آماده كند و ت��ا اين لحظه هم هنوز به
جمع بندي در اين خصوص نرسيده است.
رهبري حزباهلل در بينش سياس��ي خ��ود از حكمت و
درايت بااليي برخوردار اس��ت؛ در حال حاضر حزباهلل
با همه طوايف مهم از جمله اهل س��نت ،مس��يحيان و
دروزيها هم پيمان است يعني ازطرفي شخصيتهايي
همچون ش��يخ ماهر حمود و آقاي عمر كرامي سني هم
پيمان حزباهلل هستند تا شخصيتي همچون آقاي ميشل
عون مسيحي يا آقاي وئام وهاب دروزي .در واقع حزباهلل
با اين بينش سيد حسن درفضاي ملتهب لبنان و طوايف
متنوع آن كام ً
ال محبوب و متوازن عمل كرده است.
بنابراين ميبينيم حتي بسياري از اروپاييها يا امريكايي
در خصوص تعامل ب��ا حزباهلل در پش��ت صحنه دچار
مش��كل هس��تند ،ايتالياييها ،فرانس��ويها ،آلمانها،
انگليس��يها وحتي برخي از نواب كنگره امريكا بارها با
حزباهلل تماس گرفتند و اذعان كردند كه ما ش��ما را به
عنوان گروه تروريستي به رسميت نميشناسيم بلكه ما
ش��ما را به عنوان يك حزب مقاوم و ميانه رو به رسميت
ميشناسيم ،حزبي كه از سرزمينهايش دفاع ميكند،
پس شما مواضع رسمي ما را به پاي ما ننويسيد.
منبع  :العالم
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خارچشم دشمنان

حشدالشعبي
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دكترسيدهاديسيدافقهي فلس��ـفه تش��ـكيل
حشدالشعبي به دستور
حيدرالعبادي ،نخست
وزير عراق رسماً تشكيل
شد و بنابراين به صورت
رسمي در كنار نيروهاي
مسلح عراق قرار گرفت
ام��ا روح معن��وي اين
گ��روه بع��د از فتواي
آيتاهلل سيستاني مبني
بر جهاد كفايي عليه تروريستها ،جوانان غيرتمند عراقي
به تبعيت از مرجعيت دين��ي از مناطق جنوبي به مناطق
شمالي تحت كنترل داعش رهسپار شدند.
اينكه چرا نيروهاي بسيج مردمي تش��كيل شد به نقش
امريكا ب��راي تضعيف ع��راق بازميگردد .وقت��ي امريكا
وارد عراق ش��د ارتش عراق كه يك��ي از ارتشهاي مجهز
خاورميانه بود از بين رفت و براي بازس��ازي مجدد ارتش
عراق سعي كردند تا ارتشي ضعيف را تأسيس كنند و چون
امريكاييها در عراق حضور داش��تند و هم��ه امور تحت
كنترل آنها بود اجازه ندادند اين ارتش قدرت سابق خود
را داشته باشد.
امريكا عالوه بر عراق ،در سالهاي اخير ارتشهاي بزرگ
ليبي و سوريه را نيز تضعيف كرد .فلسفه از بين بردن اين
ارتشهاي عربي ،اجراي دكترين امريكا يعني تأمين امنيت
رژيم صهيونيستي و قدرتمند كردن اين رژيم و همچنين
تضعيف كشورهاي اس�لامي بود .البته امريكاييها براي
ديگر كشورهاي منطقه مثل ايران ،تركيه و مصر نيز اين
خواب را ديدهاند و صراحتاً به اين مسئله اعتراف كردهاند
كه ما چند ارتش خاورميانه را از بين برديم و چند ارتش
ديگر در نوبت هس��تند تا اقتدار اسرائيل و منافع غرب در
منطقه حفظ شود.
بنابراين پ��س از تضعيف ارتش ع��راق داعش ظهور كرد
و اين گروه تروريس��تي را خود امريكا و غربيها به وجود
آوردند .هيالري كلينتون ،وزير خارجه س��ابق امريكا در
كتاب خاطرات خود با نام «گزينههاي سخت» ميگويد:

در حشدالشعبیجوانانشيعه،
سنيوعشايراهلسنتهستند
وحتيجوانانمسيحيوايزدي
نيز در اين گروه حضور دارند.
ميتوانگفتكهاينگروه
براساسطايفهخاصمذهبي
تشكيلنشدهاستوهمه
گروهها در آن عضويت دارند،
چونفتوايآيتاهللسيستاني
نجاتعراقوخطاببههمه
عراقيهابود

«من به  112كشور سفر كردم تا آنها را قانع كنم كه بايد
نيرويي تشكيل دهيم كه جهان اسالم و عرب بين خودشان
درگير شوند و با تضعيف يكديگر اسرائيل به عنوان قدرت
منطقه باقي بماند».
نام اين سناريو را «النه زنبور» گذاشتند و زماني كه داعش
در عراق به وجود آمد در مدت زمان كوتاهي س��ه استان
بزرگ االنبار ،صالحالدين و نينوا را اشغال و اعالم كرد كه
ميخواهد خالفت اسالمي تشكيل دهد .اين گروه آنچنان
مجهز وارد صحنه شد كه ارتش عراق به تنهايي قادر نبود
در مقابل اين گروه ايس��تادگي كند ،يعني چنان تضعيف
شده بود كه در حد نيروي امنيتي نقش ايفا ميكرد و توان
جنگيدن نداش��ت .با ورود داعش به عراق ايران احساس
خطر كرد و بنابر دعوت رسمي نوري مالكي ،نخست وزير
وقت عراق مستش��اران نظامي ايران به عراق اعزام شدند
و س��ه هدف عمده را انجام دادند .اول ،اينكه به تأس��يس
حشدالشعبي كمك كردند ،دوم تجهيزات نظامي را سريعاً
به عراق منتقل كردند و سوم اينكه بسياري از فرماندهان
جنگ تحميلي ايران كه تجربه زيادي داشتند وارد عراق
شدند و كمكهاي مستش��اري به نيروهاي مردمي ارائه
ميدهند.

هويت حشدالشعبي

همزمان با تشكيل حشدالش��عبي بحث هويت اين گروه
مطرح بود .اين ني��روي كارآمد كه مع��ادالت جنگ را به
نفع عراقي برگرداند و داعش را از بس��ياري مناطق عراق
عقب راند ،بيشتر آنها همان نيروهاي انقالبي و نيروهاي
جهادي بودند كه در زمان اش��غال ع��راق ،امريكاييها را
وادار كردند كه  2011از عراق خارج شوند .همين نيروها
در قالب وس��يعتر با پوشش مش��روعيت ديني و زير نظر
فرمانده كل نيروهاي مس��لح عراق تش��كيل شد .در اين
گروه جوانان شيعه ،سني و عش��اير اهل سنت هستند و
حتي جوانان مس��يحي و ايزدي نيز در اي��ن گروه حضور
دارند .ميتوان گفت كه اين گروه بر اس��اس طايفه خاص
مذهبي تشكيل نشده است و همه گروهها در آن عضويت
دارند ،چون فتواي آيتاهلل سيستاني نجات عراق و خطاب
به همه عراقيها بود .آيتاهلل سيستاني زماني كه داعش
به نزديكي دروازههاي بغداد رسيد و تعداد زيادي از مردم
عراق را با عملي��ات انتحاري به كش��تن داد فتواي جهاد
كفايي صادر نكرد بلكه اين فتوا زماني صادر شد كه داعش
در مناطق سنينشين عراق كشتارهاي گستردهاي انجام
ميداد .زماني كه داعش ناموس اهل سنت را مورد تجاوز
قرار ميداد اين فتوا صادر شد و جوانان شيعه و سني براي
نجات جان و ناموس اهل س��نت به مناطق تحت اش��غال
داعش رفتند.

تبليغات عليه حشدالشعبي

امروز رس��انههاي وابس��ته به س��عوديها مثل العربيه و
الجزيره اين گونه وانمود ميكنند كه حشدالش��عبي يك
نيروي شيعي اس��ت كه توسط سردار قاس��م سليماني،
فرمانده سپاه قدس ايران مديريت ميشود و فرزندان اهل

سنت را قتل عام ميكند و اين دروغ بزرگي است كه توسط
رسانههاي معاند تبليغ ميشود.
اوالً ،سردار س��ليماني يك مستش��ار نظامي است كه به
دعوت رسمي دولت عراق به اين كش��ور وارد شده است
ولي ح��دود  4500نيروي امريكايي ب��دون ميل و رغبت
دولت عراق در اين كش��ور حضور دارند و هدفشان معلوم
و مشخص نيست به چه كساني آموزش ميدهند و با چه
هدفي دنبال تأس��يس گروه «حش��دالوطني» در مقابل
حشدالشعبي هستند .آنها ميخواهند حشدالشعبي را به
چالش بكشند و اين گروه را تضعيف كنند و وانمود كنند
كه اين جنگ شيعه و سني است و جنگ ايران عليه مردم
عراق است تا بدين ترتيب احساسات عراقيها را عليه ايران
برانگيزند .خوش��بختانه اين مسئله با حمايت عشاير اهل
سنت و قدرداني آنها از ايران و س��ردار سليماني ،نيروي
حشدالشعبي به كار خودش ادامه داد.
بحث ديگر اينكه آينده نيروه��اي مردمي پس از نابودي
داعش چگونه خواهد ش��د؟ حشدالش��عبي مثل بس��يج
ايران يك نيروي مردمي است زماني كه جنگ باشد براي
دفاع از وطن سالح به دست ميگيرد .حشدالشعبي هنوز
تشكيالت آيندهاش معلوم نيست ولي تجربه ايران ميتواند
كمك كند .اينكه اين همه جوان باغيرت از ميهن خود در
مقابل دشمنان دفاع كردند عاقالنه نيست كه آنها سالح
خود را زمين گذاشته و به خانههاي خود برگردند چراكه
خطر اصلي همچنان وجود دارد و تروريس��م اين كشور را
تهديد ميكند و بعثيها و تكفيريها ممكن اس��ت با نام
ديگري برگردند و تهديدات جديدي ايجاد كنند .دشمن
به دنبال اين اس��ت تا در مقابل اين گروه سازمان ديگري
تشكيل دهد و حشدالشعبي را تضعيف كند يا با تبليغات
خود آن را بدنام كند .وقتي اين نيروها وارد شهر تكريت
شدند دشمنان خارجي تعدادي فيلم ساختگي را درست
كردند كه حشدالشعبي وارد اين ش��هر شده و به ناموس
اهل س��نت تجاوز و اموال م��ردم را غ��ارت ميكند .اين
تبليغات عليه گروهي كه بدون هيچ چشمداشتي از كشور
دفاع ميكند واقعيت ندارد .در بحث آزادس��ازي فلوجه،
حشدالشعبي هوشمندانه عمل كرد و نقش محاصره شهر
را بر عهده گرفت تا اينكه به غارت و نقض حقوق بشر متهم
نش��ود .فرماندهان ارشد حشدالش��عبي اعالم كردند كه
چنانچه ارتش عراق در آزادسازي فلوجه از آنها دعوت كند
وارد عمل خواهند شد.
در مجموع ،ميتوان گفت كه حشدالش��عبي ميتواند در
رديف نيروهاي مسلح رسمي به عنوان يك نيروي باانگيزه
و كارآمد حضور داشته باشد و هر كجا تهديد وجود داشته
باشد وارد عمل شود .اين گروه امروز در مقابل توطئههاي
داخلي و خارجي ايس��تادگي ك��رده و پايبن��د به فتواي
مرجعيت و دستورات نخست وزير عراق است و خاري در
چشم دشمنان منطقهاي و بينالمللي خواهد بود كه تالش
كردند با اعزام تروريستها عراق را تجزيه كنند .سعوديها
و متحدانشان كه بيش��ترين پول و تس��ليحات داعش را
تأمي��ن ميكنند تالش دارند تروريس��تها را به س��مت
مرزهاي ايران كش��انده و آن را ناام��ن كنند .هرچه زمان
ميگذرد تجربه ،سازماندهي و آموزشهاي حشدالشعبي
بيشتر ميشود و قدرتيابي آنها دشمنان را مأيوس خواهد
كرد.
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  گفتوگو   با  دكترجاسمالموسوي،استادگروهعلومسياسيدانشگاهبغدادوتحليلگربرجستهمسائلسياسيعراق

سدحشدالشعبیمقابلجریان امریکا

با دكتر جاسم الموسوي استاد دانشگاه بغداد و تحليلگر
مسائل عراق به زبان عربي گفتوگو كرديم .وي معتقد
است حش�د الش�عبي همانند س�دي مقاوم در مقابل
طرحهاي امريكا و صهيونيسم در عراق عمل ميكند.

پس از صدور فتواي مرجعيت عراق و تش�كيل
س�ازمان حشدالشعبي در اين كش�ور ،همواره
شاهد يك هجمه رس�انهاي از سوي رسانههاي
معاند منطقه و بينالملل بودهايم .به نظر ش�ما
داليل اي�ن هجمه كه گاه از طري�ق اتهامزني به
نقض حقوق بشر يا هتك حرمت صورت گرفته،
چيست؟

به نظر بنده اين هجمه رس��انهاي عليه حشدالشعبي از همان
ابتدا انتظار ميرفت چراكه اين نيروها از بدو شروع عمليات خود
توانستند ضمن تغيير معادله نظامي به سمت حكومت مركزي
بغداد با تهديدات برخاسته از گروههاي تكفيري و تروريستي به
يدانند كه كشورهاي ابرقدرت
مقابله برخيزند .همگان به خوبي م 
و سرويسهاي اطالعاتي در پشت اين گروههاي تروريستي قرار
دارند .به هر حال حشدالشعبي از ابتداي حضور خود تا االن در
مس��ير مخالف طرحها و توطئههاي ضدعراق��ي حركت كرده
است .اين گروه توانس��ت پايگاه اصلي داعش در عراق يا همان
پايگاه پيشين القاعده يعني فلوجه را با ارائه حمايت و پشتيباني
آزاد گرداند و نقش محوري آن در آزاد كردن اين منطقه و ديگر
مناطق سبب شده كه اين گروه از سوي رسانههاي معاند به گروه
طايفهگرا ،فرقهاي ،صفوي و ...متهم شود .رسانههاي معاند همواره
در تالش بودهاند پيروزيهاي ارزشمند و برجسته حشدالشعبي
را با اتهامزني به آن زير سؤال ببرند و به حاشيه بكشانند .با وجود
اينكه نيروهاي سني بسياري در بدنه حشدالشعبي حضور دارند و
در كنار آنها در صف نبرد مبارزه ميكنند ،اما همواره اين سازمان
به طايفهگرايي متهم ميشود.

درحالحاضروحتيدرگذشتهفشارهايزيادي
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عليه دولت و شخص نخس�توزير در خصوص
ادغام حشدالشعبي در ارتش و ديگر نهادهاي
امنيتي و نظامي و همچنين در قالب پيشنويس
نيروهايگاردملي(الحرسالوطني)وجودداشته
و دارد .ش�ما آينده حشدالش�عبي را در مرحله
پساداعش با وجود اينگونه فشارهاي منطقهاي
وبينالملليچگونهارزيابيميكنيد؟

اوالً در چارچوب حقوق بينالملل ،حشدالشعبي به عنوان يك
س��ازمان نظامي تحت امر دولت و حكومت مركزي ش��ناخته
ميش��ود چراكه اين س��ازمان از چهار مؤلفه اصل��ي كه به آن
مشروعيت نظامي ميبخشد ،برخوردار است .نخست اينكه داراي
كادر منظم (فرمانده و عناصر جزء) است .سالح دارد ،داراي يك
يونيفرم خاص نظامي اس��ت كه بيانگر شخصيت حشد است و
ديگر اينكه بر اس��اس حكم يا فرمان نخستوزير تشكيل شده
است .بخشي از بدنه حشدالشعبي به شاخههاي سياسي مرتبط
است كه از خيلي وقت پيش در سياست حضور داشتهاند و اين
بخش به عنوان بدنه و پشتيبان اجتماعي حشد و نه نظامي براي
آن باقي خواهد ماند .بخش ديگر حشد كه فاقد شاخه سياسي
ميباشد ،به طور حتم از فعاليت نظامي به سمت فعاليت سياسي
روي خواهند آورد و بخشي از شخصيتهاي برجسته آنها به درون
نهادهايدولتيراهپيداخواهندكردوبهفعاليتدرعرصهسياسي
روي خواهند آورد .بنده معتقدم تمامي تالشهايي كه در مسير
ادغام حشد و پيوستن آن به ارتش و ديگر نهادهاي نظامي صورت
ميگيرد ،به بنبست خواهد خورد چراكه نيروهاي حشدالشعبي
بايد در چارچوب نهادهاي دولتي نظامي و شبهنظامي همچون
وزارت دفاع و وزارت كش��ور گنجانده ش��ود و به عنوان اعضاي
منتسب به اين دو وزارتخانه به فعاليت بپردازند .اين امكان وجود
ندارد كه نيروهاي حشدالشعبي وارد عرصه ميدان نظامي شوند
و با گروههاي تروريستي  -تكفيري مقابله كنند و بعد از شكست
آنها به خانههايشان بازگردند .اين وظيفه دولت است كه بعد از
پايان مأموريت نظاميشان ،از آنها در نهادهاي دولتي و در عرصه
سياسي به كارگيري كند.

در خصوص ط��رح ي��ا پيشنويس قان��ون گارد مل��ي و ادغام
حشدالش��عبي در اين طرح ،بايد بگويم كه طرح مذكور بسيار
خطرناك ميباشد چراكه اين طرح در مسير اختصاص نيروهاي
نظامي براي هر يك از طايفههاي سني و شيعه ميباشد؛ بدين
گونه كه سني خود داراي نيروي نظامي باشد و حشدالشعبي نيز
از يك نيروي نظامي برخوردار باشد .اين پيشنويس نه تنها براي
دولت عراق بلكه براي بسياري از جريانها و گروههاي عراقي نيز
خطرآفرين ميباشد و به همين خاطر از همان ابتدا با مخالفت
سرس��خت اين گروهها مواجه شد .تقس��يمبندي و اختصاص
نيروهايامنيتيبراساسمنطقهجغرافياييياطايفهيادينبسيار
خطرناك و تهديدزا ميباشد.

چرا از ابتداي ش�روع بح�ران در ع�راق و ورود
داعش به اين كشورها ،گفتمان رسانه كشورهاي
منطق�ه و بينالمل�ل در ع�راق بر پاي�ه تقليل
و كمرن�گ نش�ان دادن پيروزيها ب�ر داعش
از يك س�و و برجستهس�ازي آمار كش�تههاي
ارتش ،حشدالشعبي و ديگر گروها و همچنين
برجستهسازي پيروزيهاي داعش شكل گرفته
است ،به نظر شما داليل اتخاذ چنين گفتمان يا
رويكردي از سوي اين رسانهها چيست؟

به طور كلي به نظر بنده پنج كشور هستند كه به دنبال انتشار
سموم فرقهگرايي در جهان عرب و تزريق آن در بين افكار عمومي
ميباشند .اين پنج كش��ور عبارتند از :امريكا ،اسرائيل ،تركيه،
انگليس و عربستان سعودي .اين پنج كش��ور همواره در مسير
تزريق طايفهگرايي در بين مردم عراق و افكار عمومي اين كشور از
طريق رسانهها حركت كردهاند .متأسفانه بخش عمده رسانههاي
عربي فاقد اصول حرفهاي رسانه هستند و بر اساس سياستهايي
كه به آن ديكته ميشود ،فعاليت ميكنند .در واقع در نگاه كالن
اين رس��انهها عليه منافع جهان عرب كار ميكنند .تاريخ هم
گوياي اين مسئله اس��ت كه اعراب نتوانستند منافع ملتهاي
عربي بر منافع ديگران يا خود را ترجيح دهند و برتري بخشند.
در مورد عراق همچنين اس��ت و اين كشورهاي عربي بر اساس

طرحيصهيونيستي-امريكاييدرمسيرتقويتوبرجستهسازي
يدارندومنافعآنهابرمنافعملتي
طايفهگراييدراينكشورگامبرم 
عرب همچون عراق ترجيح مييابد .در خصوص حشدالشعبي هم
با توجه به اينكه اين نيرو با فتواي مرجعيت شيعي شكل گرفته و
يك رنگ و بوي شيعي در آن وجود دارد ،همواره سعي ميكنند
بعد شيعه بودن اين نيرو را برجسته سازند و اينكه اين نيرو يك
نيروي شيعي بوده و هميشه بايد شيعي باقي بماند .اين در حالي
است بعد از شكلگيري اين نيرو و پيروزي آن در بسياري از نبردها،
بسياري از سران و چهرههاي برجسته طايفه سني از اين سازمان
نظامي استقبال كردند و آن را ستودند و همين امر زمينه را براي
جذب و پيوستن بسياري از افراد و اشخاص موجود در بدنه اهل
سنت به اين سازمان فراهم ساخت و به طور حتم اين سازمان در
مسير تقابل كامل با طرح صهيونيس��تي -امريكايي در عراق به
فعاليت خواهد پرداخت .اگر يك نگاهي به گفتمان رس��انهاي
رس��انههاي غربي ،عربي و تركي بعد از  2003داش��ته باشيم،
مالحظه خواهيم كرد كه تمامي اين رسانهها بيش از هر چيزي در
مسير برجستهسازي اختالفات شيعه و سني و دامن زدن به آن با
هدف تقويت فرقهگرايي فعاليت كردهاند تا بدين وسيله در مرور
زمان گفتمان ضدصهيونيستي در بين اعراب به فراموشي سپرده
شود و گفتمان فرقهگرايي و تشديد اختالفات بين شيعه  -سني
فعال شود.

بع�د از ورود داعش به عراق و گس�ترش بحران
در اين كشور ،برخي از مستشاران نظامي ایران
به منظور مقابله و مهار اين بحران در اين كشور
حضور پيدا كردند .بعد از حضور اين مستشاران
و در رأس آن سردار سليماني ،كشورهاي عربي و
غربيهموارهدرسطحسياسيورسانهايمخالفت
خودرابهصراحتباعدمحضوراينمستشاراندر
خاك عراق عنوان كردند و با وجود اينكه دولت
عراقومسئوالناينكشورحضوراينمستشاران
و دستاوردهاي آنها را مثبت ارزيابي كرده بودند،
اما باز هم اين كشورها به مخالفت برميخاستند؛
شما چرايي اين مسئله را در چه ميبينيد؟

ما در عراق حدود 4500مستشار امريكايي و تقريباً400مستشار
استراليايي و حتي انگليسي داريم و تقريباً كمتر از 100مستشار
ايراني نيز در عراق حضور دارند .اما نكته جالب توجه اين است كه
اين شخصيتهاي سياسي عربي و غربي و رسانههاي آنها هرگز
حضور اين نيروه��اي خارجي غربي را در عراق برجستهس��ازي
نميكنند و بدان نميپردازند اما در سوي مقابل همواره حضور
مستش��اران ايراني را ب��ا اين عنوان ك��ه با اهل س��نت در عراق
ميجنگند ،برجستهنمايي ميكنند .اين در حالي است كه سردار
قاسم سليماني بارها خطاب به عراقيها گفته است كه ما با هدف
آزادسازي مناطق كشور شما چه مناطق شيعي و سني به عراق
آمدهايم نه با هدف تسويهحس��اب يا موضوعي ديگر .نكته مهم
ديگر اينكه مستشاران ايراني با درخواست مقامات سياسي عراق
به اين كشور آمدهاند .شخص وزيرخارجه اعالم كرد كه مستشاران
ايراني با درخواست ما به عراق آمدهاند .آنها همواره سعي ميكنند
وانمود سازند كه آقاي قاسم سليماني فرمانده كل نيروهاي مسلح
عراق است و تمامي نيروهاي عراقي تحت امر و فرمان او با هدف
پيادهسازي دستور كار ايران فعاليت ميكنند .به طور كلي بايد
بگويم كه تمامي اين اقدامات در چارچوب طرح صهيونيستي -
امريكايي ،ايران فوبيا (ايران هراسي) در عراق صورت ميگيرد.
از لحاظ حقوق بينالمل��ل نيز اين حكم وج��ود دارد كه هرگاه
كشوري در معرض يك تهديد خارجي يا تجاوز قرار گيرد ،ميتواند
با هركشوي توافق كند يا قرارداد امضا كند تا در مسير مقابله با اين

بحران به او كمك تسليحاتي يا پشتيباني نظامي از طريق ارسال
مستشاران كند.

گفته ميشود در مرحله پساداعش در عراق ،اين
كش�ور با بحران جديدي تحت مديريت امريكا
يعني بحران تجزيه مواجه خواهد ش�د و امريكا
سعي دارد در اين مرحله جديد طرح تجزيه عراق
رافعالسازد؛جنابعاليبهعنوانيكيازچهرههاي
نخبه سياسي عراق اين مسئله را چطور ارزيابي
ميكنيد؟

همواره امريكا و به طور خاص انگليس به دنبال تجزيه عراق بودهاند
اما عراقيها با اين تجزيه مخالفت كردهاند .آنها در مسير اجراي اين
طرح ابتدا شروع به تكه تكه كردن مناطق سني كردند به اين معنا
كه با وارد كردن گروههاي تروريستي و تكفيري به اين مناطق،
ارتش و نيروهاي امنيتي به نبرد با آن برخاس��تند كه در پي آن
زيربناهاي اين مناطق تا حد زيادي تخريب شد كه همين مسئله
نقش بسزايي در تسريع روند تجزيه ايفا ميكند.
آنها در حال حاضر به دنبال زمينهچيني ب��راي ايجاد درگيري
شيعي  -شيعي در عراق ميباشند چراكه آنها شيعيان عراقي را به
عنوان گروه يا جرياني يكپارچه و متحد ديدند لذا تصميم گرفتند
به منظور تحقق امر تجزيه بين آنها اختالفافكني كنند.
بندهشخصاًنسبتبهوقوعدرگيريشيعي-شيعيدرعراقهراس
دارم و نشانههاي آن نيز تا حد زيادي آشكار شده است .در صورت
وقوع اين درگيري امكان مهار آن تا حد زيادي وجود ندارد و چه

امريكاييهاوبهطورخاص
انگليسيهابهايننتيجه
رسيدهاند كه در عراق امكان
كشيدنفرشاززيرپايايرانيان
كههموارهبهدنبالتقويت
دولتشيعيوحاكميتشيعي
دراينكشورهستند،وجود
نداردمگرآنكهبيتشيعي
درعراقچندتكهوچنددسته
بشو د

بسا چهرههاي شيعي نيز از مهار آن عاجز باشند .انگليس به شدت
بهدنبالوقوعدرگيريشيعي-شيعيميباشدتابدينوسيلهبين
شيعيان عراق اختالف و چنددستگي ايجاد كند .اين اختالف بين
شيعيان از يك سو و مناطق آسيبديده و بيثبات سني از سوي
ديگر زمينه را براي تشكيل دولتهاي خرد و كوچك يا به عبارت
ديگر تجزيه كشور فراهم ميسازد.
نكته ديگر اينكه امريكاييها و به طور خاص انگليسيها به اين
نتيجه رس��يدهاند كه در عراق امكان كش��يدن فرش از زير پاي
ايرانيانكههموارهبهدنبالتقويتدولتشيعيوحاكميتشيعي
در اين كشور هستند ،وجود ندارد مگر آنكه بيت شيعي در عراق
چندتكه وچنددسته بشود .در واقع با ايجاد انفكاك و چنددستگي
در بيت شيعي امكان مقابله با ایران در عراق براي آنها بهتر فراهم
ميشود .لذا بنده خطر آينده عراق پسا داعش را در وقوع درگيري
شيعي  -شيعي و سپس تجزيه اين كشور ميبينم.

چرا كش�ور عراق هم�واره در مع�رض ناامني و
انفجارات قرار ميگيرد و در اكث�ر اوقات كانون
ناامني وحتي بيثباتي اس�ت؟چه داليلي پشت
اين مسئله وجود دارد؟

بافت جمعيتي عراق يك بافت متنوع و چندگانه ميباشد و در آن
مس��لمانان عرب و غيرعرب وجود دارند .از لحاظ تاريخي ،عراق
همواره به عنوان ديوار توازن در جهان اس�لام شناخته ميشده
است و ايجاد هرگونه تزلزل يا آسيب در اين ديوار به منزله ايجاد
تزلزل در ديگر مناطق بوده است .بعد از سقوط صدام ،دشمنان در
مسير تقويت فرقهگرايي در عراق حركت كردند و در پي آن شاهد
بوديم بخش عمده جهان اسالم به سمت طايفهگرايي پيش رفته
است .نكته دوم اينكه زماني كه امريكاييها عراق را اشغال كردند،
اين كشور را به يك خانه بدون ديوار تبديل كردند به عبارت ديگر
مرزهاي اين كشور را در برابر غير بازگشتند به گونهاي كه دهها
دستگاه اطالعاتي وارد عراق شدند و از اوضاع وقت اين كشور در
مسير منافع خود سوءاستفاده كردند .تاريخ كشور عراق نشان
ميدهد كه اين كشور زماني توانسته روي پاي خود بايستد كه
در اجرايي كردن چهار عنصر مهم موفق عمل كرده است :نخست:
موفقيت در اجراي سياست داخلي ،دوم :موفق شدن در اجراي
سياست خارجي ،سوم :تحقق امنيت داخلي و چهارم :تحرك و
پويايي اقتصاد كشور .يكي از شروط اصلي تحقق اين چهار عنصر
به مهارت و پختگي دستگاههاي امنيتي بس��تگي دارد و اينكه
دستگاه امنيتي به خوبي بتواند جلوي ناامني ،بيثباتي ،انفجارات،
ترورها و ...را بگيرد .از طرف ديگر عناصر نهادهاي امنيتي نيز بايد
افرادي باتجربه ،خبره و صاحب مهارت و هنر در زمينه كاري خود
باشند كه در حال حاضر متأسفانه دستگاههاي امنيتي عراق فاقد
اين مؤلفهها هستند .دشمن فقط تروريسم نيست بلكه دشمن
اصلي همين دستگاههاي اطالعاتي هستند كه موفق شدند به
درون نهادهاي امنيتي عراق نفوذ كرده و روي فكر و نگاه اعضاي
اين دستگاهها سوار شوند.

آيا ميتوان گفت كه يكي از داليل اصلي بيامني
و بيثباتي عراق ب�ه دليل نظ�ام حاكميتي اين
كش�ور بعد از  2003كه نظامي دموكرات است و
بر پايه مؤلفههاي دموكراسي شكل گرفته است،
ميباشد و اينكه كش�ورهاي حوزه خليج فارس
خواستار وجود چنين نظامي در همسايگي خود
نميباشند و آن را براي خود تهديد ميداند يا به
اين خاطر كه عراق در مس�ير محور مقاومت در
منطقه گام برميدارد؟

عراق و ملت آن همواره در كنار مقاومت و خط مقاومت ايستاده
است .عراق هيچگاه نسبت به قضيه فلسطين و شهركسازيهاي
www.javanonline.com
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رژيمصهيونيستيسازشكارنبودهوهموارهحاميملتفلسطين
ومخالفسرسختاسرائيلبودهاست .رژيمهايعربيمنطقهو
به طور خاص عربستان سعودي هيچگاه وجود سه گونه نظام را
در مجاورت و همسايگي خود نپسنديدهاند و هميشه به مقابله
با آنها برخاستهاند .يكي اينكه آن نظام ،دموكراتيك باشد .دوم
اينكه آن نظام ،ايدئولوژيك باشد؛ همانند نظام مصر كه حامل
ايدئولوژيمليگرايي(ناسيوناليسمعربي)بودوهمچنينوجود
نظامي اسالمگرا را نيز در كنار خود برنميتابد چراكه وجود يك
نظام اسالمگرا ،نقصها و ايرادات نظام به ظاهر اسالمي سعودي
را برمال ميسازد .بعد از اشغال عراق در سال 2003ميالدي،
نظامي دموكراتيك در اين كشور حاكم شد و با برپايي اين نظام،
كشورهاي همسايه عراق به خصوص سعودي نسبت به آينده
خود احساس خطر كردند لذا از همان ابتدا رويكرد تقابلي را در
قبال اين نظام اتخاذ نمودند چراكه آنها مايل به اين نبودند كه
عراق با تكيه بر اين نظام بتواند روي پاهاي خود بايستد .از طرف
ديگر نوع نظام حاكميتي عراق بعد از  2003كه بر اساس آن
شيعيان سهم اصلي قدرت را در كشور برخوردار هستند ،اين
مسئله بر كينه و عداوت همسايگان عربي عراق و به طور خاص
سعودي افزود و باعث شد نقش تخريبي اين كشورها در عراق
روزبهروز افزايش يابد .لذا بنده معتقدم كه بخشي از ناامنيها و
بيثباتيهاي عراق برخاسته از نظام حاكميتي اين كشور بعد
از 2003ميالدي ميباشد كه كش��ورهاي همسايه آن هرگز
خواستار موفقيت اين نوع الگو در نظامسازي نبودهاند تا مبادا به
اين كشورها سرايت كند.

بعد از تش�كيل حشدالش�عبي در عراق ،اين
سازمان همواره در معرض هجمههاي رسانهاي
مخالفانخودواقعشدهاستازجملهاينكهاين
سازمان طايفهاي و فرقهاي بوده و محبوبيت آن
تنها منحصر بين شيعيان است و ديگر اقشار از
جمله اهل سنت و كردها نسبت به آن رويكرد
مخالفتآميز دارن�د؟ جنابعالي به عنوان يك 
فرهيخته عراقي جايگاه حشدالش�عبي را در
بين افكار عمومي از يك سو و قشر نخبگي از
سوي ديگر چگونه ارزيابي ميكنيد؟

اوالً بايد اي��ن نكته مهم را عرض كنم كه حشدالش��عبي يك
س��ازمان ملي و فراگير يا به عبارت ديگر فراش��يعي اس��ت و
در داخ��ل بدنه آن تعداد زيادي از اهل س��نت ك��ه مقلد آنها
شخصيتهايدينيبرجستهسنيهستند،حضوردارند.ازنگاه
بسياري از اهل سنت عراق سازمان حشدالشعبي نمونه ايدهآل
يك سازمان يا تشكل نظامي براي مقابله با تروريسم است كه در
قالب آن ميتوان با تروريسم مقابله كرد.
در خصوص آنهايي كه ميگويند محبوبيت حشدالشعبي تنها
منحصر بين شيعه است ،بايد بگويم بعد از تشكيل حشد در
سال  2014تعداد داوطلبان سني عضو در اين سازمان با يك
روند رشد قابل مالحظهاي مواجه ش��د به گونهاي كه سران و
فرماندهان بلندپايه حشد از پذيرش و گنجايش اين حجم از
داوطلبان سني مذهب بازماندند.
اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه بسياري از يگانها و هنگهاي
نظامي موجود در بين عشاير سني عراق با حشدالشعبي تعامل
مستقيمومستمردارندوفرماندهانوسرانآنهاباحشدالشعبي
همكاري استش��اري دارند .لذا بنده تمام��ي اين هجمههاي
رسانهاي عليه حشدالشعبي را در راستاي دامن زدن به گفتمان
طايفهاي و فرقهاي در عراق ميدانم كه اين اقدام آنها نيز جزئي
از طرح آن در اين كشور ميباشد.
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از دوران حاكميت دولت عثماني بر عراق از نيمه قرن پانزدهم
تا فروپاشي رژيم اس��تبدادي صدام حسين در سال ،2003
قدرت با ابعاد و چهرههاي مختلفش در دستان اقليت سني
عراق بوده است .با فروپاشي دولت عثماني و شكلگيري دولت
و ملت عراق پس از جنگ جهاني اول و تحت سايه استعمار
انگليس ،حاكميت اهل س��نت بر اكثريت شيعيان عراق تا
حدود زيادي نهادينه شده است.
گرچه مردم عراق چه ش��يعي و چه س��ني در طول قرنها،
همزيستي مسالمتآميزي داشتند ،ولي همواره حاكميت
رويكرد و نگرش مذهبي و طايفهاي داش��ته و س��عي كرده
اركان قدرت هميشه در نزد اهل سنت عراق بماند .در دوران
پادشاهي عراق ( )1922-1958و دوران جمهوري (-2003
 )1958گرچه نظام سكوالريستي حاكم بوده ولي طايفهگري
و تبعيض مذهبي در تار و پود اين نظام سياسي تنيده شده
بود .اكثريت اهل س��نت در پرتو اين وضعيت مرفه و جايگاه
ممتازي نداشته ،زيرا طي هش��ت دهه اخير قدرت سياسي
و اقتصادي در اين كشور در مثلث «موصل – انبار – سامرا»
منحصر بوده و نخبگان اس��تان انبار در اين ميان از س��هم
بيشتري از قدرت برخوردار بودند؛ به ويژه در دوران حكومت
صدام حسين ( )1979-2003سقوط بغداد و فروپاشي رژيم
صدام حسين در آوريل  2003و اشغالگري  10ساله امريكا،
فرصتهاي مناسبي را جهت ارتقاي سطح اكثريت شيعي
عراق در موازنه قدرت در اين كشور فراهم كرد .محروميت و
مظلوميت شيعيان عراق با وجود حاكميت نخبگان سياسي
شيعه هنوز به پايان نرسيده ،زيرا اين اكثريت شيعي قرنها
و سالهاي متمادي در انزوا و حاشيهزيسته است و در ابعاد
مختلف در انواع فقره��ا و محروميتها و تبع��ات منفي آن
غوطهور بودهاند.
برخالف تبليغات و جنگ سرد و رس��انهاي عليه حاكميت
شيعيان در عراق،نخبگان سياسي و جريانهاي حزبي شيعي
هرگز رويكرد و سمتگيري طايفهاي نداشته و در اين ميان
هيچ تالش و سياس��تي جهت منزويكردن اقليت سني و
نخبگان آن نشده است.
شيعيان عراق از زمان سقوط صدام ( )2003تاكنون بيشترين
تلفات را داده و همواره هدف گروههاي تروريس��تي س��ني
القاعده و سلفي جهادي و وهابيت بودهاند و هنوز هم قرباني
ميدهند .يتيمان رژيم صدام حسين و پرچمدار دولت سلفي
وهابي در منطقه نقش برجستهاي در مسمومسازي فضاي
همزيستي مسالمتآميز شيعي – سني در عراق داشتهاند و
امريكا و رژيم صهيونيستي در رهبري و سازماندهي فتنههاي
طايفهاي در عراق و منطقه سهم كليدي و اساسي دارند .در
تشديد حساس��يتهاي مذهبي – طايفهاي ميان اكثريت
شيعي و اقليت سني عراق،نخبگان سياسي و روحانيت اهل
سنت نقش برجستهاي داشتند و خود اهالي سنتي عراق در
مناسبتهاي مختلف به اين اشتباه تاريخي اذعان دارند.
رسانههاي وابسته به دس��تگاه جنگ رواني شيوخ حاشيه
خليجفارس از مظلوميت اقليت اهل س��نت صحبت و آنها
را به عنوان اكثريت معرفي ميكنند و براس��اس يك دروغ
تاريخي ميگويند اهل س��نت  56/5درص��د كل جمعيت
عراق و شيعيان تنها  39/5درصد را تشكيل ميدهند .اهل
سنت همانند شيعيان عراق در سايه حكومتهاي مستبد
عراق انواع ظلمها و س��تمها را ديدهاند و اكنون قرباني انواع
توطئهها و سياستهاي فتنهگر آلسعود و نوكران استكبار
جهان و صهيونيسم بينالملل هس��تند .اهل سنت پس از

س��قوط رژيم صدام به دو شقه تبديل ش��دند؛ شقه اول
همراهي و مشاركت با حكومت جديد و نظام نوين عراق
و استداللش��ان ،حفظ ميراث و بقاياي قدرت سياسي و
جايگاه اهل سنت در نظام سياسي عراق و شقه دوم طعمه
القاعده و بقاياي بعثيهاي صدام حسين شدند و به گروهها
و باندها تروريستي نه بر ضد امريكا بلكه بر ضد اكثريت
شيعي و اهالي محالت فقيرنش��ين عراق شدند و هدف
غايي آنها بازگرداندن قدرت به اقليت سني و جلوگيري از
ارتقاي سطح شيعيان در موازنه قدرت در اين كشور بوده
است .مقاومت و صبر شيعيان باعث پايداري آنها در قدرت
و سياست عراق نوين شد.
در نظام سياسي جديد عراق سهم ش��يعيان ،سنيها و
كردها براساس آمار جمعيتي بوده اس��ت به طور مثال
در ش��وراي حكومت ( 25عضو داشت) كه در پي سقوط
صدام تشكيل شد.
ش��يعيان  ،12اهل س��نت  ،5كردها ،5تركم��ان يك و
مسيحيان يك عضو داش��تند و در جمهوري دوم عراق

تفرقه سـ
در اهل سنـ

و نظام سياس��ي پس از صدام ،قدرت ميان س��ه مؤلفه
اجتماعي مذهبي عراق تقسيم شد به نخستوزيري كه
رئيس قوه مجريه به شيعيان داده شد و رياست جمهوري
كه سمت تشريفاتي و هماهنگكننده به كردها و رياست
پارلمان كه قوه مقننه به اهل سنت داده شد.
اهل سنت و مشاركت سياسي
نخبگان سياسي اهل سنت در تاريخ معاصر عراق نقش
مهمي در تش��كيل احزاب و س��ازمانهاي سياس��ي و
جامعه مدني داشتهاند و در ايدئولوژيها و مرامنامههاي
سياسي و عقيدتي گوناگوني از كمونيسم بينالمللي تا
اخوانالمسلمين و سلفي جهادي حضور فعالي داشتند.
حضور اين نخبگان در دواير قدرت تصميمگيري سهمي
زياد در تحكيم جايگاه اهل س��نت در حيات سياسي و
حزبي اين كشور داشته است.
اغلب احزاب مليگرا و سكوالريستي دوران پادشاهي عراق

ــعودی
ــت عراق

توسط نخبگان اهل سنت تشكيل شده است .همين نخبگان در
تشكيل احزاب سوسياليستي و كمونيستي و اخوانالمسلمين
نيز نقش برجس��تهاي داشتند .نخبگان س��ني هم اكنون در
جريانهاي حزبي زير حضور دارند:
الف – جريان اسالمي و مذهبي :قديميترين تشكل مذهبي
اهل س��نت عراق ،حزب اخوانالمس��لمين عراق بوده كه در
 1944پايهگذاري شد و محمد محمود الصواف و امجد الزهاوي
پايهگذاران آن بودند .اخوانالمسلمين عراق يك حزب سياسي
به نام «حزب االس�لامي» به عنوان بازوي تشكيالت در سال
 1960سازماندهي كردند .حزب االس�لامي در دوران پس از
سقوط صدام فعال و طارق الهاشمي رئيس آن به عنوان معاون
رئيس جمهوري تعيين ش��د .الهاش��مي در توطئه عليه نظام
سياسي عراق مشاركت فعالي داش��ت ،بنابراين از سمت خود
بركنار شد و هم اكنون او در خدمت سياستهاي ضد عراق در
محور آنكارا – دوحه فعاليت دارد.
حزب االسالمي در انتخابات پارلماني  2006ائتالف انتخاباتي
به نام «جبهه التوافق» تش��كيل داد و در كارزار انتخاباتي 45
كرسي به دست آورد.
حزب االسالمي طي دهه اخير دچار انشعاب و تجزيه شد.
هيئت علماءالمسلمين ،يك تش��كل علمايي است كه پس از
سقوط صدام سازمان يافت و ش��يخ حارث ضاري از روحانيون
دربار ص��دام ،رهبري اين گ��روه را به عهده داش��ت .اين گروه
مذهبي همواره به عنوان مخالف حاكميت شيعه در عراق عمل
كرده است نخبگان مذهبي و روحاني اهل سنت جهت تشكيل
مرجعيت س��ني متحد ،اقدام به پايهگذاري جريان «المجمع
الفقهي العراقي» كردند .همراهي و همگرايي اين جريان با نهادها
و تشكيالت روحاني و مذهبي شيعه عراق ميتوانست در ابعاد
مختلفي به سود اتحاد و انسجام ملت عراق و اقليت اهل سنت
باشد ،ولي برخي از شخصيتها و رهبران اين مجمع برخالف
مصلحت اهل س��نت و عامه مردم عراق حركت كرده و باعث
تشديد گسلها ميان جامعه عراق شدهاند.
«ديون وقف سني» اين نهاد ديني و مذهبي در  22اكتبر 2003
در پي انحالل وزارت «اوقاف و امور ديني» تأسيس شد و امور
وقفي اهل سنت را مديريت ميكند.
ب – جريان سياسي و سكوالريستي :از ميان تشكلها و احزاب
سياسي اهل سنت «ائتالف متحدون لالصالح» يكي از قويترين
تشكيالت سياسي سني بوده كه توسط «اسامه النجيفي» رئيس
سابق پارلمان عراق در ژانويه  2012پايهگذاري شد .اين ائتالف

نخبگانسياسياهلسنت
درتاريخمعاصرعراقنقش
مهميدرتشكيلاحزاب
و سازمانهاي سياسي و
جامعهمدنيداشتهاندودر
ايدئولوژيهاومرامنامههاي
سياسيوعقيدتيگوناگوني
ازكمونيسمبينالملليتا
اخوانالمسلمينوسلفي
جهاديحضورفعاليداشتند

از احزاب و جريانهاي سياسي و مذهبي سني سازمان يافته
از جمله حزب اس�لامي عراق ،احزاب مليگراي عراق و جبهه
تركماني عراقي؛ اين ائتالفها در انتخابات شوراي استانها در
سال  2013پيروزي چشمگيري داشته است.
نخبگان سني در ائتالف سكوالريس��تي «ائتالف العراقيه» به
رهبري اياد عالوي (بعثي شيعي) حضور فعالي داشتهاند و اين
ائتالف رقيب قوي «ائتالف القانون» به رهبري نوري المالكي
بوده است.
«جبهه العراقيه للحوار الوطني» از جمله احزاب سياسي اهل
سنت بوده و صالح المطلك (متولد  1947الفلوجه) رهبري اين
گروه را به عهده دارد.
گروه المطلك در دولت و پارلمان عراق نفوذ دارد .وي با اسامه
النجيفي و طارق الهاش��مي ديگر رهبران سياسي اهل سنت
عراق در ابعاد مختلفي اختالف نظر دارد .مش��عان الجبوري از
اهالي سني استان نينوي است كه از مخالفان صدام حسين بوده
و با تغيير نظام سياسي عراق به كشورش بازگشت .وي جريان
سياسي سنياي را رهبري ميكند كه در دولت و پارلمان عراق
صاحب نفوذ است.
جامعه سياسي اهل سنت عراق به داليل فراواني پس از سقوط
صدام حس��ين دچار انش��عابات و تجزيه و پراكندگي مزمني
شده اس��ت؛ به طور مثال در انتخابات پارلماني عراق در سال
 25 ،2014گروه و ائتالف انتخاباتي در استان انبار ( 95درصد
سني ميباشند) جهت به دست آوردن  15كرسي از پارلمان
عراق،رقابت شديدي داشتند .با اشغال استانهاي سنينشين
«انبار»« ،صالحالدين»« ،نينوي» و «ديالي» توسط داعش در
 10ژوئن  ،2014دامنه اختالفات و گس��ل پراكندگي جامعه
سياسي اهل سنت توسعه يافت و ايجاد وحدت و انسجام ميان
جامعه سني عراق به يك امر دشوار و سخت تبديل شده است.
در كابينه دكتر حيدر العابدي اهل سنت پستهاي حساسي
چون وزارت دفاع در دس��ت دارند و در پارلم��ان عراق كه به
رياست دكتر سليم الجبوري (معاون دبير كل حزب اسالمي
عراق) اهل سنت چند فراكسيون دارند از جمله:
الف :فراكس��يون «تحالف القوي» به رهبري سليم الجبوري و
ظافر العاني (متولد  1958شهر العانه در استان انبار)
ب :فراكسيون «الحل» به رياست «محمد الكربولي»
ج :هواداران اس��امه النجيفي وابس��ته به «ائت�لاف متحدون
لالصالح» قبايل و عشاير عرب سني مانند «مشمر»« ،الجبور»
و «ديل��م» قويترين قبايل عرب نواحي ش��مال و غرب عراق
ميباشند كه نقش مؤثري در مؤلفههاي اجتماعي عراق دارند.
رژيمهاي سني عراق طي هشت دهه نقش بسزايي در تجزيه و
تقسيم جامعه سني و منازعه قبايل و عشاير عربي سني داشته
است ،به ويژه رژيم صدام حس��ين برخي عشاير سني عرب را
مانند «عشاير تكريت» بر ضد عشاير «ديلم» تجهيز و مسلح
كرد تا قدرت خود را در بغداد استحكام بخشد.
جامعه سني عراق هم اكنون بخشي با داعش و گروههاي سلفي
جهادي هم��راه و متحدند و ع��دهاي نيز در قال��ب گروههاي
«الصحوه» در حال نبرد با القاعده و داعش هستند مانند عشيره
«ابو ريشه» به رهبري «شيخ احمد ابو ريشه» در تفرقه و تشتت
جامعه سني عراق نه اكثريت شيعي و مراجع آن نقش داشته و
نه ايران اسالمي .عوامل اختالف و پراكندگي جامعه سياسي اهل
س��نت عراق در سياس��تهاي تفرقهافكن غرب و طرحهاي
فتنهانگيز آلسعود نهفته است .همراهي و همدلي جامعه سني
با نظام سياسي نوين عراق به سود وحدت و انسجام و پيشرفت
دولت و ملت عراق است و صلح و ثبات اين كشور در گرو وحدت
سني و شيعي و بقيه مؤلفههاي اجتماعي عراق است.
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مقاومتسوريه

گزينهمقاومت

هلل مهارناپذير
حزبا 

پ�س از ورود نظام�ي
محمد بابایی
روسيه به جنگ سوريه
تحليلگ�ران معتقدند
همكاري نيروهاي حزباهلل با يكي از قدرتمندترين
و پيشرفتهترين ارتشهاي جهان بيش از پيش باعث
افزايش اعتبار آن خواهد ش�د .الكس�اندر كاربيل
تحليلگر مس�ائل نظام�ي و امنيتي در وب س�ايت
مؤسسه «كارنگي» با اشاره به اينكه «حزباهلل ثابت
كرده كه يك نيروي رزمي منعطف و با انديشه رو به
جلو است ».مينويسد« :احتمال زياد وجود دارد كه
نيروه�اي اين گ�روه در ح�ال يادگي�ري چگونگي
جمعآوري اطالعات ،طراحي و اجراي عملياتها از
يك ارتش با كالس جهاني باشند .كار كردن در كنار
افس�ران روسيه روش�ي مطمئن اس�ت تا حزباهلل
استراتژي نظامي خود را تقويت كند».

« حزباهلل بيش از اندازه قدرتمند ش��ده اس��ت كه بتوان
آن را تحمل كرد ».اين جمله شايد تمام نتايجي است كه
دشمنان اين جنبش پس از پنج سال جنگ سوريه درباره
آن رسيدهاند ،اين در حالي است كه آنها برنامهريزي كردند
و انتظار داش��تند حزباهلل پس از ورود به به جنگ سوريه
تضعيف شود.
مواجهه دش��منان حزباهلل با اين واقعيت باعث شده آنها
تمام تمركز خود را براي ضربه زدن به اين جنبش متمركز
كنند .اقدامات گسترده سعوديها و ساير دولتهاي حاشيه
خليج فارس عليه لبنانيها و حزباهلل با تروريستي خواندن
جنبش مقاومت اسالمي لبنان توس��ط شوراي همكاري
به اوج خود رس��يد .همزمان امريكاييها برنامه پيچيده و
گستردهاي براي ضربه زدن به منابع مالي حزباهلل از طريق
تحت فشار قرار دادن بانكهاي لبناني آغاز كردند.
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س��عوديها مداركي  -از آنچه نقش حزباهلل در س��وريه،
عراق ،يمن ،بحرين و ساير دولتهاي عربي عنوان ميكنند
 نشان ميدهند تا اقدامات خود را توجيهكنند .سيدحسننصراهلل در يكي از س��خنرانيهاي خود با لحني آميخته از
طنز و فروتني به اين ادعاهاي سعوديها واكنش نشان داد.
وي چند روز پس از آزادسازي شهركهاي نبل و الزهرا در
شمال حلب و به مناس��بت هفتمين روز درگذشت شهيد
عالء يكي از فرماندهان ارشد حزباهلل گفت« :عربستان در
سوريه ،يمن ،لبنان و بحرين شكست خورده است ،آنها ما
را مسئول شكستهاي خود ميدانند و البته در اين مسئله
اغراق ميكنند اما از آنها تش��كر ميكنيم ،اگر مش��خص
شود كه حزباهلل مسئول شكس��تهاي عربستان در اين
كشورهاس��ت ،اين افتخار بزرگي براي ما در دنيا و آخرت
محسوب ميشود اما آنها مبالغه ميكنند».
هر چند نصراهلل از روي فروتني گفت كه سعوديها اغراق
ميكنند اما واقعيت اين است كه نقش حزباهلل در شكست
دادن پروژههاي امريكا ،صهيونيس��م و به تبع عربس��تان
اساسي بوده است .جبنش مقاومت اسالمي لبنان از زمان
ش��كلگيري خود در اواي��ل دهه  80ميالدي ن��ه تنها در
تحوالت داخلي لبنان بلكه در تحوالت منطقهاي هم نقش
پيشتازي به عهده گرفته است .اگر سابقه حضور نيروهاي
اين جنبش در بوسني را كنار بگذاريم كه شهيد علي فياض
نماد آن محس��وب ميش��ود و به همين دليل به «ابوعالء
بوسني» معروف بود ،حضور نيروهاي حزباهلل در خارج از
لبنان براي اولين بار در عراق گزارش شد ،يعني زماني كه
امريكاييها اين كشور را به اشغال خود درآوردند.

يك انديشكده نزديك به البي صهيونيس��تي در امريكا و
همچنين نهادهاي امنيتي و اطالعاتي اين كشور معروف
به «مؤسسه واش��نگتن براي خاور نزديك» حزباهلل پس
از س��ال  2003واحد كوچكي از نيروهاي خود را در عراق
مستقر كرد .بر اساس اين گزارش «حزباهلل به صورت مؤثر
و محدودي از نيروهاي وي��ژه عملياتي خود براي آموزش
شبهنظاميان شيعه و پشتيباني از عملياتهاي ويژهاي كه
نيروهاي ائتالف (به رهبري امريكا) را هدف قرار ميدادند،
استفاده كرد».
پس از سقوط موصل به دس��ت داعش در تابستان 1393
كه در نتيجه آن بغداد در معرض تهديد جدي قرار گرفت،
حزباهلل ع��ده مح��دودي از نيروه��اي خود را ب��ه عراق
بازگردان��د .در همان زمان مراك��ز تحقيقاتي غربي خاطر
نشان كردند بازگشت نيروهاي حزباهلل به عراق تأثيرگذار
خواهد بود« .مؤسس��ه واش��نگتن براي خاور نزديك» در
ادامه گزارش خود آورده است« :با توجه به تجربه نيروهاي
عمليات��ي ويژه ح��زباهلل و فعاليتهاي آموزش��ي آن در
عراق ...حتي استقرار نسبتاً كم اين نيروها احتماالً ميتواند
تأثير بزرگي داش��ته باش��د ...اين گروه همچنين ميتواند
به ضدحملههاي ش��يعيان [عليه داع��ش] در عراق بدون
جابهجايي زياد در نيروه��اي عملياتي و منابع خود كمك
كند ».تقريباً دو سال بعد يعني در اوايل تيرماه سيدحسن
نصراهلل جزئيات بيشتري درباره درخواست كمك عراقيها
و چگونگي اس��تقرار نيروهاي حزباهلل در عراق در مدت
كوتاهي پس از سقوط موصل بيان كرد و با افتخار از نقش
نيروهاي لبناني در نجات بغداد گفت.

عراق
ميگويند نصراهلل تا سال  2008چندين ساعت از وقت خود
را به مطالعه مس��ائل عراق ميپرداخت .بر اساس گزارش

يمن
حزباهلل هي��چگاه حضور نيروهاي خ��ود را در يمن تأييد
نكرده اس��ت ام��ا مراك��ز اطالعات��ي و تحقيقات��ي غربي

گزارشهايي درب��اره حضور اين جنبش در يمن منتش��ر
كردهاند .بنابر اين گزارشها ،همزمان با خروج س��ربازان
امريكايي از عراق در س��ال  ،2008نيروهاي حزباهلل هم
به يمن منتقل ميش��وند تا به نيروه��اي جنبش انصاراهلل
آموزش دهند.
وزارت خزان��هداري امري��كا در زمان دولت ب��وش نيز طي
ت خود را در يمن آغاز
گزارشي اعالم كرد« :حزباهلل عمليا 
كرده است و آنان مس��ئوليت آموزش نظامي حوثيها را به
عهده گرفتهاند ».روزنامه فايننشال تايمز هم تقريباً دو ماه
پس از گذش��ت تجاوز رياض به يمن به نقل از يك فرمانده
حزباهلل در بيروت نوش��ت« :ما متخصص جنگ چريكي
هستيم ،به همين خاطر است كه به حوثيها بهترين زمان
حمله كردن يا نكردن را آموزش ميدهيم ».هر چند حضور
حزباهلل در يمن برخالف س��وريه و عراق مش��هود نيست
و در اين زمينه فق��ط گمانهزنيهاي مراك��ز امنيتي غرب
موجود اس��ت ،باوجود اين تحليلگ��ران معتقدند جنبش
انصاراهلل در خيلي از موارد از الگوي حزباهلل پيروي ميكند.
«دنيل سوبلمن» در وب سايت «فارن پالسي» مينويسد:
«شورشيان حوثي در حال اس��تفاده از دفترچه راهنمايي
هستند كه اسرائيل را در جريان جنگ  2006لبنان ناكام
گذاشت ».س��وبلمن دو عنصر مهم اين دفترچه راهنما را
اينگونه توصيف ميكند« :توان سازمان چريكي براي آسيب
نديدن در برابر برتري هوايي طرف مقابل و سرمايهگذاري
روي نقاط ضعف رقيب» پس از گذش��ت بيش از  16ماه از
جنگ يمن عربستان سعودي نه تنها به اهداف خود دست
نيافته اس��ت بلكه ضربات س��نگيني را از نيروهاي يمني
متحمل شده است.
سوريه
اما شايد بيشترين شكست دش��منان حزباهلل ،عربستان
در سوريه مشهود باشد .اين در حالي بود كه سعوديها به
همراه اسرائيليها و غرب برنامهريزي كرده و انتظار داشتند

حزباهلل پس از ورود به جنگ س��وريه تضعيف ش��ود ،اما
حزباهلل نه تنها تضعيف نشد بلكه قدرتمندتر از قبل ظاهر
شد .نبرد قصير در بهار  1392نقطه عطفي در تاريخ حزباهلل
محسوب ميشود .رزمندگان حزباهلل براي اولين بار مجبور
بودند در يك سرزمين ناشناخته و دورتر از جنوب لبنان آن
هم به صورت تهاجمي عمليات انجام دهند.
پس از اين نبرد بود ك��ه جنبش مقاومت اس�لامي لبنان
شروع به پوستاندازي كرد تا براساس مقتضيات ميداني و
ت و ظرفيتهاي
منطقهاي شكل جديدي به خود بدهد .مهار 
جديدي كه حزباهلل در حال به دست آوري در جنگ سوريه
است به صورت گسترده مورد توجه مراكز تحقيقاتي غربي
قرار گرفته .جفري وايت از تحليلگران نظامي سرش��ناس
نزديك به مراكز صهيونيس��تي در امريكا با اشاره به اينكه
«حزباهلل يك س��ازمان يادگيرنده است ،روي رقباي خود
مطالعه ميكن��د و از عملي��ات رزمي خود نتاي��ج الزم را
ميگيرد ».مينويسد« :درسهايي كه اين گروه ممكن است
در سوريه ياد گرفته باش��د عبارتند از )1 :پيبردن به نقش
قدرت توپخانهاي در عمليات تهاجمي و دفاعي از جمله به
كارگيري ،همكاري و تأثيرات آن )2 .لزوم اجراي عمليات
رزمي پايدار در يك منطقه گسترده در سطوح برنامهريزي،
فرماندهي ،كنترل ،پش��تيباني و جابهجايي نيروها و افراد.
 )3پيچيدگي و چالشهاي كار با متحدان منظم و نامنظم.
 )4تلفات باالي نيروي انساني و منابع در عمليات تهاجمي.
 )5مديريت حجم گروهاني و گرداني عمليات تهاجمي)6 .
برنامهريزي و مديريت عمليات پيچيده».
گزارشها حاكي از آن اس��ت كه دستكم دو اتاق عمليات
مشترك بين حزباهلل و روس��يه در الذقيه و دمشق وجود
دارد ».اين تحليلگر غربي با ابراز نگراني از تأثيرات بلندمدت
تعامل حزباهلل و ارتش روسيه خاطرنشان ميكند« :يك
حزباهلل جديد ب��ا ذهنيت تهاجم��ي و با تواناي��ي انجام
عملياتهاي پيچيدهتر ميتواند ضربات سنگيني به ارتش
اسرائيل در مرزهاي جنوبي لبنان وارد كند .حزباهلل حتي
ممكن است تالش كند به داخل اسرائيل نفوذ كند ،همانطور

كه حماس در جن��گ  2014انج��ام داد البته ب��ا توانايي
بيشتري« ».عاموس هرئيل» تحليلگر اسرائيلي در هارتص
با تشريح قابليتهاي جديدي كه حزباهلل در حال كسب در
جنگ سوريه است خاطرنشان ميكند« :ارتش اسرائيل هم
اكنون از هر نظر حزباهلل را يك ارتش ميبيند».
شگرد
اين اولين بار نيس��ت كه حزباهلل تهديده��ا را به فرصت
تبديل ميكن��د .در اواخر دهه  1980مي�لادي درگيري
با جنبش ش��يعي امل و تالش آن براي برق��راري قوانين
سفت و سخت ش��ريعت باعث كاهش محبوبيت عمومي
حزباهلل شد .واكنش اس��تراتژيك حزباهلل به اين چالش
ارائه خدمات اجتمامي و مشاركت در سياستهاي داخلي
همزم��ان با افزاي��ش مهارته��اي رزمي علي��ه نظاميان
اس��رائيلي بود ك��ه در نتيجه آن مش��روعيت و محبوبيت
آن به صورت قابل توجهي در ميان م��ردم افزايش يافت.
همچنين خيليها در جريان جنگ تابستان  2006لبنان
انتظار داشتند اس��رائيل حزباهلل را در عرض كمتر از دو
هفته از بين ببرد اما حزباهلل نه تنها شكست نخورد ،بلكه با
مقاومت  33روزه خود نتايجي را رقم زد كه در تاريخ عربي
و اسالمي مدرن بيس��ابقه بود از جمله فروپاشي «افسانه
شكست ناپذيري ارتش اسرائيل».
به نظر ميرس��د مهارت حزباهلل در تبدي��ل تهديدها به
فرصتها ،بيش از هر چيزي ب��ه ماهيت انقالبي اين گروه
بر ميگردد و همين مس��ئله باعث شده كه براي دشمنان
خود به يك مبارز مهارناپذير تبديل شود و به همين دليل
است كه سردار قاسم سليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه
جمعه در خرداد ماه  1395در جلسه همانديشي مجلس
دهم گفت« :هدف دش��من در لبنان نابودي حزباهلل بود
اما هربار نتيجه عكس ش��د لذا امروز هر اعالمي كه رهبر
حزباهلل ميكند از سوي دش��من به صورت پيامي جدي
دريافت ميشود».

جبنشمقاومتاسالميلبناناززمان
شكلگيري خود در اوايل دهه80
ميالدينهتنهادرتحوالتداخليلبنان
بلكهدرتحوالتمنطقهايهمنقش
پيشتازيبهعهدهگرفتهاست.اگر
سابقهحضورنيروهاياينجنبشدر
بوسنيراكناربگذاريمكهشهيد
عليفياض نمادآنمحسوبميشود
وبههميندليلبه«ابوعالءبوسني»
معروفبود.حضورنيروهاي
حزباهلل در خارج از لبنان براي اولين بار
درعراقگزارششد،يعنيزمانيكه
امريكاييهااينكشوررابهاشغال
خود درآوردن د
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

 رئیس گروه بینالملل روزنامه الرأی کویت
از حزباهلل و پشتصحنه جنگ سوریه میگوید

قابليت حزباهلل
جنگ در خاک دشمن است
اليا ج مغناير ،رئيس گروه بينالمل�ل روزنامه الرأي
كويت بيش از دو دهه اس�ت كه تحوالت سياس�ت
جهاني بهويژه منطقه غرب آس�يا را دنبال ميكند.
حس�اب توئيتري وي يك�ي از منابع مه�م خبري و
تحليلي درباره اتحاديه اروپا ،ناتو ،حزباهلل ،لبنان،
ايران ،عراق ،س�وريه ،تروريس�م ،القاعده ،داعش و
ساير گروههاي سلفي است و گزارشها و تحليلهاي
وي معموالً به زبانهاي مختلف ترجمه ميش�ود .با
وي درباره حض�ور جنبش مقاومت اسلامي لبنان
در جنگ س�وريه به زبان انگليس�ي از طريق ايميل
گفتوگو كرديم .متن ترجمه ش�ده اين گفتوگو در  
اختیار شماست.

«حزباهلل در سوريه طي سه سال گذشته بيش از  30سال
جنگ با اسرائيل دچار شكست ش��ده» .اين تحليل كام ً
ال
اشتباه است؛ زيرا حزباهلل فقط چند ماه در دو جنگ اصلي
عليه اسرائيل درگير شد.
در [مقابل] اس��رائيل ،حزباهلل از شمال تا جنوب و از شرق
تا غرب در مساحتي بيش از  100هزار كيلومتر مربع حضور
خود را توسعه داده و اين در حالي است كه كل لبنان  10هزار
كيلومتر مربع و مساحت جغرافيايي جنگ با اسرائيل به4هزار
كيلومتر مربع محدود بود.

خيليها معتقد بودند ورود حزباهلل به جنگ
سوريه باعث تضعيف آن خواهد شد اما پس
از گذشت پنج س�ال اين بحث به طور جدي
مطرح ميش�ود كه حضور در جنگ سوريه
باعث افزايش تواناييه�ا و ظرفيتهاي اين
گروه شده اس�ت؟ به نظر شما اين جنگ چه
تواناييهاي�ي براي ح�زباهلل داش�ته و چه
هزينههايي به آن تحميل كرده است؟

هم اس��رائيل و هم حزباهلل ب��راي جنگ پي��ش رو آماده
ميش��وند .طي اين مدت ،هر دو طرف سعي خواهند كرد
نيروي نظامي زيادي را با يكديگر روبهرو نكنند؛ زيرا هر دو
ميدانند كه خط قرمزها ديگر رعايت نميشود و نهايتاً به تمام
شهرها حمله خواهد شد .اسرائيل در اجراي منظم مانورهاي
نظامي و غيرنظامي فع��ال بوده و خواهد ب��ود و مانورهاي
غيرنظامي را به منظور آمادهسازي مردم براي جنگ پيش رو
انجام ميدهد .به همين منظور به غيرنظاميان گفته است« :ما
شما را براي بدترين شرايط آماده ميكنيم .ما به وظيفهمان
عمل خواهيم كرد ،اما برخي حوادث اجتنابناپذير ممكن
است اتفاق بيفتد».
در طرف مقابل ،حزباهلل ني��ز در حال اج��راي مانورهاي

دستاورد اصلي حزباهلل اين است كه نظاميانش ،در سوريه
(نه در لبنان) ،در حال جنگ با تكفيريها (القاعده و داعش)
هس��تند ،بهخصوص اينكه همه يا بيش��تر تكفيريها در
بالد الش��ام و اكثرا ً در سوريه جمع ش��دهاند .در واقع براي
حزباهلل اين يك مزيت است كه بتواند عمدتاً در يك منطقه
جغرافيايي با آنها ،آن هم نه به تنهايي بجنگد .عالوه بر اين،
حزباهلل برنامهريزي كرده تا ظرفيت نظامي خود را افزايش
دهد ،در توليد سالح براي جنگ از راه دور خالقانه عمل كرد،
سالحهاي جديدي را آزمايش كرد و پهپادها و موشكهاي
هدايت شونده ديگري را در جنگ واقعي به كار برد .عالوه بر
اين موارد ،جنگ با دشمنان مختلف با تاكتيكهاي متنوع
درسهاي زيادي به آن داد .از لحاظ استراتژيكي ،حزباهلل
صاحب پايگاههاي نظامي جديدي در سرتاسر مرز سوريه و
لبنان شد كه براي اين گروه تا حدودي رويا تلقي ميشد .در
جنگ پيش رو با اس��رائيل ،حزباهلل موشكهاي از راه دور
استراتژيكي خود را از مناطق مختلف در تپهها و كوههايي
كه با محيط طبيعي حفاظت و ب��ه دور از غيرنظاميان واقع
شدهاند ،پرتاب خواهد كرد.
برخي تحليلگران اش��تباهي راي��ج دارند ك��ه ميگويند:
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همه ما ميدانيم كه جنگ سوم بين حزباهلل و
اسرائيل حتمي است ،فقط مشكل پيشبيني
زمان اين جنگ است ،آيا به نظر شما با وقوع
اين جنگ ما فاصله زيادي داريم يا هر لحظه
بايد انتظار وقوع آن را داشت؟

حزباهلل از شمال تا جنوب و از
شرق تا غرب در مساحتي بيش
از 100هزار كيلومتر مربع
حضور خود را توسعه داده
و اين در حالي است كه كل
لبنان  10هزار كيلومتر مربع
و مساحت جغرافيايي جنگ
با اسرائيل به 4هزار كيلومتر
مربع محدود بو د

نظامي است و روستاها و ش��هركهايي را ايجاد كرده است
تا با شهركهايي كه اسرائيل در مرزهاي جنوبي كشورش
دارد برابر باشد .اين بدين معناست كه حزباهلل ديگر خود را
به دفاع بسنده نكرده است بلكه به سمت حمله پيش خواهد
رفت .قطعاً چنين سناريويي تحقق ميپذيرد؛ زيرا حزباهلل
تجربيات منحصربهفرد بسياري در سوريه كسب كرده است
كه از جمله آنها ميتوان به جنگ با گروههاي سازمانيافته
مانند «القاعده»« ،دولت اسالمي» ،گروههاي سازماننيافته
و ديگر گروههاي شورشي سوريه اشاره كرد .بنابراين ،زماني
كه مانورها در دو طرف افزايش مييابد ،سوء تدبيري به وجود
ميآيد كه جنگ نيز جزو آن خواهد بود.

گفته ميشود كه حزباهلل در جنگ بعدي با
اسرائيل تصميم گرفته است تهاجمي عمل
كندوبهمنطقهالجليلحملهكند؛دليلمطرح
شدن اين مسئله چيست و آيا اساس ًا حزباهلل
خواهد توانست در صورت وقوع جنگ دست
به چنين عملياتي بزند؟

تجربه جن��گاوري حزباهلل ط��وري برنامهريزي ش��ده تا
در س��وريه ،عراق و يمن به كار گرفته ش��ود .اس��تفاده از
انواع س�لاحها ،تاكتيكها و اس��تراتژيها باع��ث افزايش
اعتمادبهنفس و قابليت حزباهلل ش��ده است .عالوه بر اين،
ح��زباهلل از هم��ان تكنولوژيهايي اس��تفاده ميكند كه
ارتشهاي كالسيك به طور منظم در خاورميانه و بخشهاي
ديگر از جهان استفاده ميكردهاند.
بنابراين ،بهترين تاكتيك دفاعي ،حمله است .با تجربياتي كه
حزباهلل در القصير ،القلمون ،زبداني ،حمص ،حماه ،حلب،
نبل و الزهراء و ديرالزور در سوريه و با دولت اسالمي در عراق
به دست آورده اس��ت ،كام ً
ال طبيعي است كه تاكتيكهاي
نظامي را به راحتي كسب كند و در قلمروي خود به اسرائيل
حمله كند يا حتي ميدان جنگ را به زمين دشمن منتقل
كند؛ نه مانند س��ابق يعني از س��ال  1982كه همواره اين
مبارزات در خاك لبنان صورت ميگرفته است.

حزباهلل لبن�ان از ايجاد جبه�ه جديد عليه
اس�رائيل در منطقه جوالن واق�ع در جنوب
س�وريه خبر ميدهد ،به نظر ش�ما اين گروه

چگونه تالش دارد اين جبه�ه جديد فعال را
نگه دارد و تا چه حدي در اي�ن زمينه موفق
خواهد بود؟

اگرچه حزباهلل سوريه در منطقه جوالن ريشه دوانده است
اما خيلي زود است كه عليه اسرائيل در اين منطقه جبههاي
ايجاد شود .سمت سوري سرزمين جوالن هنوز توسط القاعده
و ديگر گروههاي سوري كنترل ميشود .بنابراين ،ايجاد جبهه
در اين منطقه شايد اص ً
ال امكانپذير نباشد آن هم زماني كه
جمعيت موجود در اين سرزمين متخاصم باشند.

شمادريكيازگزارشهايخودبهظرفيتهاي
دفاع هوايي حزباهلل پرداختهايد ،به نظرتان
اين جنبش موفق خواهد شد برتري بالمنازع
قدرت هوايي اسرائيل را به چالش بكشد؟

دفاع هوايي حزباهلل ميتواند با هرگونه بالگرد و جت ارتفاع
متوسط مقابله كند .اين مسئله باعث ميشود كه اسرائيل در
جنگ بعدي از بالگردهايش ديگر استفاده نكند و در مقابل از
جتهاي ارتفاع بلند استفاده كند تا شكست نخورد .بنابراين،
دفاع هوايي حزباهلل موجب خواهد ش��د كه سلطه هوايي
اسرائيل ،كه در گذشته خيلي مطرح بود ،كاهش يابد.

عملكرد متحدان منطقهاي دمش�ق ،يعني
اي�ران ،ح�زباهلل و حت�ي ش�يعيان عراقي
در رابطه ب�ا اين بح�ران را چگون�ه ارزيابي
ميكنيد؟

جنگ در س��وريه به دليل حضور تعداد بيشمار كنشگران
خيلي طوالني ميش��ود .ما در حال حاضر درب��اره بيش از
 150هزار شبه نظامي حرف ميزنيم كه در چند جبهه در
حال جنگ هستند .بنابراين ،ممكن نيست كه عملكرد اين
نيرو يا آن نيرو را مورد ارزيابي قرار داد زماني كه هر كدام از
طرفين ابتكار عمل را در يك جبهه به دست گرفتهاند نه در
جبهه ديگري.

يكي از مهمتري�ن اتهامهايي كه ب�ه ايران و
حزباهلل در جريان جنگ سوريه زده ميشود
اين است كه آنها فرقهگرا هستند و به دنبال
سركوب سنيها هستند ،به نظر شما چقدر
اين اتهام ميتواند درست باشد؟

دفاع هوايي حزباهلل
ميتواند با هرگونه بالگرد
وجت ارتفاع متوسط مقابله
كند .دفاع هوايي حزباهلل
موجب خواهد شد كه
سلطه هوايي اسرائيل كه
در گذشته خيلي مطرح بو د
كاهشيابد
ايران و حزباهلل در كنار ارتش سوريه در حال جنگ هستند،
حدود  70درصد از ارتش اين كش��ور را س��نيها تشكيل
دادهاند .حزباهلل نيز در لبنان «سرايا المقاومه» را دارد كه
از تمام مذاهب از جمله سنيها تشكيل شده است .اين يك
جنگ فرقهاي نيس��ت ،بلكه جنگي عليه تكفيريها است.
حزباهلل هيچ وقت اعالم نكرده است كه ميخواهم سنيها را
به قتل برسانم ،اما هم القاعده و هم «دولت اسالمي» بارها به
صورت آشكار گفتهاند كه ميخواهند تمام شيعيان و علويها
را قتل عام كنند.

جنگ س�وريه وارد ششمين سال خود شده
اس�ت ،پس از گذش�ت اين مدت آي�ا هنوز
ميت�وان گفت اين يك انقلاب واقعي عليه
حكومت بشار اسد است؟

جنگ س��وريه هيچگاه انقالبي عليه بشار اس��د نبود ،بلكه
هش��داري بود كه كالين پاول ،وزير خارجه سابق امريكا در
سال  2003به بش��ار اسد داد؛ درس��ت زماني كه امريكا به
عراق لشكر كشي و جنگ را در آنجا آغاز كرد .در واقع اين،
تصميم قطر است كه ميخواهد اس��د را عزل كند؛ زيرا اين
ي خود را براي صدور به كشورهاي اروپايي
كشور قرارداد گاز 
به خاطر مخالفت اسد از دس��ت داد .اين جنگي است كه به

منظور عزل بشار اسد برپا شد تا دمشق ديگر نتواند گذرگاهي
براي حزباهلل و محور مقاومت براي جنگ با اسرائيل باشد.
اكنون ،در مذاكرات صلحآميز در ژنو ،ديگر شاهد نمايندگان
سوريها و شورشيان سوري نيستيم .بلكه هيئت نمايندگان
رياض ،مصر و مسكو را شاهد هستيم.

چشمانداز شما از جنگ سوريه چيست؟ آيا
فكر ميكنيد تنها چيزي كه ميتواند بحران
در اين كشور را حل كند ،لزوم ًا جنگ است؟

فقط يك فرآيند سياسي ،مسئله جنگ سوريه را ميتواند
حل كند كه اين فرآيند هنوز تكامل نيافته است .القاعده هيچ
وقت سالحهاي خود را به فرآيند دموكراتيك نخواهد سپرد،
همچنين احرار الشمس و ديگر سلفيها كه قانون شريعت را
فقط به سليقه خود اجرا ميكنند.

آيا منافع مشتركي بين كشورهاي بينالمللي
و گروهه�اي تروريس�تي حاضر در س�وريه
وجود دارد؟

داعش همانطور كه باراك اوباما گفته ،حاصل لشكركشي
و حمله امريكا به عراق است .القاعده و طالبان نيز با حضور
امريكا در خاورميانه و افغانستان تحريك شدند .به هر روي،
آس��يب از قبل وارد شده اس��ت .ارتباط مبهم بين القاعده
و امريكا پيچيده اس��ت اما توضيح من اين است كه امريكا
از خطر القاعده ،اس��تراتژي دراز مدت و اه��داف آن كام ً
ال
آگاه است .با اين حال ،امريكا در خاورميانه متحداني مانند
عربستان سعودي دارد كه تا زماني كه رئيس جمهور سوريه،
بشار اسد ،بر س��ر قدرت باش��د ،نميتواند شاهد شكست
القاعده باشد .اينجاست كه امريكا ،همكاري و مصالحه خود
را آغاز ميكند و از روسيه درخواست ميكند تا از تضعيف
شدن القاعده در سوريه در مناطق حلب و ادلب جلوگيري
كند .عالوه بر اين ،در اينجا براي امريكا يك س��ودي وجود
دارد ،از اينكه ميبيند نيروي انساني ايران و حزباهلل دچار
خسران ميشود و اين دو كنشگر در اين جنگ تا حد ممكن
درگير ميشوند .براي ايران و حزباهلل مسئله چيز ديگري
است؛ هر دو طرف ميدانند كه اين جنگ ،جنگ بر سر بقا
است و تا زماني كه خطر داعش و القاعده كاهش نيافته ،آن
را متوقف نخواهند كرد.
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حزباهللالگویبینقصفلسطینیها
گروههاي مقاومت فلس��طيني ك��ه در خط مق��دم مبارزه
با صهيونيس��م قرار دارند با الگوبرداري از ح��زباهلل لبنان
توانس��تهاند ضربات س��ختي را بر پيكر رژيم صهيونيستي
وارد كنند.
حزباهلل لبن��ان به عنوان يك��ي از تأثيرگذارترين نيروهاي
منطقهاي كه با الهام از انقالب اسالمي تشكيل شد .هرچند
فعاليتهاي آن در داخل لبنان تعريف شده اما با قدرتيابي
تكفيريها در منطقه عملكرد منطق��هاي حزباهلل بيش از
پيش نمود پيدا كرده تا جايي ك��ه رهبران «مرتجع عرب»
تحت رهبري سعوديها و همچنين كشورهاي غربي حامي
رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از نفوذ گسترده حزباهلل،
آن را در ليست تروريستي قرار دادهاند تا بدين ترتيب دامنه
فعاليتهاي آن را را كاهش دهند.
يكيازمهمترينعرصههايتأثيرگذاريحزباهللدرخاورميانه
جامعه فلسطيني است كه به علت همگوني قومي و داشتن
دشمن مشترك صهيونيستي و نياز به الگوي موفق همواره
از تجربه سياس��ي در حال تكامل حزباهلل استفاده كرده و
آن را با محيط سياسي خود متناسب ساخته است .پيروزي
حزباهلل در جنگ  33روزه  2006در مقابل صهيونيستها
آن هم در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح اميدي را در دل
ملت فلسطين به خصوص مردم غزه به راه انداخت كه با در
پيش گرفتن الگوي مقاومت ميتوان بر دشمن اشغالگر پيروز
شد و آن را به زانو درآورد.
بعد از به قدرت رس��يدن جنبش حماس در سال  2006در
نوار غزه ،مقامات رژيم صهيونيستي قدرت گرفتن حماس
را تداعيكننده حزباهلل ديگر در قلبسرزمينهاي اشغالي
تشخيص دادند لذا با محاصره غزه تالش كردند تا از تشكيل
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حلقه جديد در محور مقاوم��ت جلوگيري كنند اما افزايش
فشارها به جنبش حماس نه تنها اين گروه را در تنگنا قرار نداد
بلكه عاملي براي رشد و پيشرفت اين گروه در عرصه سياسي
و نظامي در نوار غزه ش��د و ت�لاش همهجانبه حماس براي
مقابله با رژيم صهيونيستي و تن ندادن به خواستههاي اين
رژيم روز به روز جايگاه اين جنبش را در رأس قدرت سياسي
فلسطين تثبيت ميكند .چنانکه صهيونيستها براي مقابله
با قدرت فزاينده حماس در س��الهاي اخير سه جنگ عليه
مردم بيدفاع غزه به راه انداختند ولي با وجود استفاده از همه
تسليحات پيشرفته در نهايت شكست خوردند.

گروههاي اس�لامي فراهم كرد تا با به كار بستن آنها بتوانند
دشمن خود را وادار به تسليم سازند .نبرد مسلحانه حزباهلل
در برابر رژيم صهيونيستي و موفقيتهاي اين گروه به ملت
فلسطين اين پيام را منتقل كرد كه بدون مقاومت مسلحانه
نميتوانند رژيم اشغالگر غاصب را از سرزمين خود بيرون كنند
و به همين منظور ،گروههاي مقاومت فلسطين با الگوگيري از
حزباهلل نبرد مسلحانه را براي پيروزي نهايي در مقابل رژيم
غاصب صهيونيستي برگزيدند .همانند موضع قاطع جنبش
حزباهلل در لبنان ،اظهارات رهبران جنبش حماس نيز نشان
ميدهد كه «گردانهاي عزالدين قسام» شاخه نظامي اين
جنبش نيز بهرغم فشارهاي بينالمللي حاضر نيست سالح
خود را به زمين گذاش��ته و به خواس��تههاي تحميلي رژيم
صهيونيستيتندهدوهمچنانبهعنوانجنبشمقاومتيبه
راه خود ادامه ميدهد.

يكيازابزارهاييكهمقاومت
اسالميفلسطيندرمقابل
صهيونيستهاازحزباهللدرس
گرفتهوتوانستهدرمقابل
تلآويوموفقيتهاييكسب
كنداستفادهازساختتونلهاي
زيرزمينياست

ايجاد وحشت درسرزمينهاي اشغالي
رژيم صهيونيستي در سال  2006به خيال اينكه با استفاده
از حمالت گسترده ميتواند حزباهلل را نابود كرده و موازنه را
به نفع خود تغيير دهد وارد جنگ با محور مقاومت شد ولي
پس از 33روز ،اين جنگ نهتنها هيچ دستاوردي براي تلآويو
نداشتبلكهمقاومتباموشكبارانشهركهاتوانست«توازن
وحشتي» درسرزمينهاي اش��غالي ايجاد كند و در نهايت
اسرائيل مجبور به پذيرش آتشبس ش��د .اين دقيقاً همان
سياستي اس��ت كه امروز حماس و جهاد اسالمي در مقابل
تجاوزات اسرائيل در پيش گرفته تا جنايات در نوار غزه براي
مقامات رژيم صهيونيستي بدون هزينه باقي نماند.

الگويمقاومتمسلحانه
الگوي مؤث��ر حزباهلل در لبنان نقش��ه راهي را براي س��اير

زندگي مردم فلسطين نزديك به  70سال است كه با جنگ و خونريزي عجين شده
و حمالت وحشيانه اسرائيل به ملت فلسطين آنها را از ادامه مبارزه با رژيم اشغالگر
باز نداشته است ولي شليك موشكهاي فلسطيني به شهركهاي صهيونيستي
در جنگ  51روزه غزه در س��ال  ،2014چنان وحشتي را درسرزمينهاي اشغالي
ايجاد كرده بود كه به گفته رسانههاي اسرائيلي دهها هزار نفر از صهيونيستها براي
در امان ماندن از حمالت فلسطينيها منازل خود را به مقصد اروپا و ساير كشورها
ترك كردند .سامانه «گنبد آهنين» كه مقامات صهيونيستي آن را متضمن امنيت
شهركنشينان ميدانند ناكارآمدي خود را در جنگ غزه نشان داد و تنها توانست
 60درصد موشكهاي شليك شده از سوي غزه را رهگيري كند و اين مسئله نگراني
مقامات اسرائيل را تش��ديد كرده اس��ت .از اينرو ،اگر توان راكتها و موشكهاي
مقاومت اسالمي ارتقا پيدا كند اين سيستم پرهزينه به طوركلي از كار خواهد افتاد و
ميتواند آرامش نسبي حاكم برسرزمينهاي اشغالي را از بين ببرد.
كپيبرداري از تونلهاي حزباهلل
يكي از ابزارهايي كه مقاومت اسالمي فلسطين در مقابل صهيونيستها از حزباهلل
درس گرفته و توانسته در مقابل تلآويو موفقيتهايي كسب كند استفاده از ساخت
تونلهاي زيرزميني است .با آغاز حمله رژيم صهيونيستي به غزه ،شكل ديگري از
كاركرد نظامي اين تونلها مشخص شد .در جريان جنگ 33روزه ،نقش و تأثيرگذاري
اين تونلها به وضوح آشكار شد و يكي از مواردي كه ارتش صهيونيستي در مقابل آن
درمانده بود مسئله شبكه تونلهاي گسترده حزباهلل در جنوب لبنان بود و نيروهاي
صهيونيستي تلفات زيادي را از اين طريق متحمل شدند.
در جريان جنگهاي اخير اسرائيل عليه نوار غزه نيز باز اين تونلهاي زيرزميني
بودند كه نقش مهم��ي در انتقال نيروها و تجهيزات نيروهاي فلس��طيني بازي
كردند .نيروهاي فلسطيني با اس��تفاده از اين تونلها توانس��تند دهها نظامي
صهيونيستي را به هالكت رس��انده و تعدادي از آنان را به اسارت بگيرند و جان
رزمندگان فلس��طيني تا حدي از حمالت در امان بود .با توج��ه به نقش مؤثر
اين عملياتها مقامات صهيونيس��ت تأكيد زيادي بر نابودي اين تونلها دارند؛
تونلهايي كه هم در حكم ش��ريان حياتي مردم غزه و هم در حكم وس��يلهاي
دفاعي براي آنها در برابر صهيونيستها است .دفتر سياسي حماس اخيرا ً پس از
كشف يكي از تونلهاي اين جنبش كه تا مرزسرزمينهاي اشغالي ادامه داشت
اعالم كرد كه اين تونل تنها قطرهاي از درياي آمادگي مقاومت فلسطين است.
صهيونيستها از اين واهمه دارند كه اين تونلها به داخلسرزمينهاي اشغالي
نيز كشيده شود و تلفات انساني در بين صهيونيستها را افزايش دهد .نقش اين
تونلها در روند جنگ تا جايي مهم است كه «يووال اشتاينيتز» وزير انرژي رژيم
صهيونيستي در فوريه  ،2016در سخناني تأكيد كرد كه تلآويو از دولت مصر
خواسته است تا تونلهاي حماس در نوار غزه را غرق كند .چراكه اين كار ميتواند
در آينده از بار حمالت نيروهاي مقاومت عليه نيروهاي صهيونيست بكاهد .حتي
بر اساس گزارشهاي منتشر شده ارتش اس��رائيل تعدادي از نيروهاي خود را
مسئول كشف و نابودي تونلهاي گروههاي مقاومت فلسطين كرده است.
جمعبندي
حزباهلل لبنان توانس��ت با مقاومت تمام عيار در سال  2000جنوب لبنان را از
دست اشغالگران صهيونيستي آزاد و قدرت خود را در اين مناطق تثبيت نمايد
لذا ساكنان فلسطين امروز ميدانند اعتماد به بدنه گروههاي مقاومت در آينده
زمينه يك پيروزي ش��يرين را محقق خواهد كرد .االن جنبشهاي فلس��طين
تجربه حزباهلل در مقابل اش��غالگران صهيونيست را س��رلوحه عمل خود قرار
دادهاند و مسيري كه روزي منجر به هراس ساكنان صهيونيستي از حزباهلل شد
امروز به خوبي توسط فلس��طينيها تكرار ميشود .از سوي ديگر ،مسلح كردن
كرانه باختري در كنار مقاومت چشمگير مردم غزه و تجربه حزباهلل در مقابله با
اسرائيل ميتواند زمينهس��از يك بحران جدي براي تلآويو باشد چراكه كرانه
باختري از لحاظ جغرافياي نظامي تسلط بيشتري برسرزمينهاي اشغالي دارد
و سخنان مقام معظم رهبري در ارتباط با تس��ليح كرانه باختري نيز در همين
راستا قابل ارزيابي است.

بمب اتمی حزباهلل را هیچکس انکار نکرد!

سيد حسن نصراهلل در اواخر بهمنماه 1394در جريان
مراسم بزرگداشت رهبران شهيد حزباهلل با تبسمي
طنزآلود گفت «لبن��ان امروز بمب اتم��ي دارد» ،اين
اظهارات نصراهلل بازتاب زيادي در رس��انههاي جهان
داشت و تقريباً هيچ كس پيدا نشد كه بخواهد ادعاي
رهبر حزباهلل را به چالش بكشد.
وي به نقل از گزارش کارشناس��ان اس��رائيلي گفت:
«مخازن نیروگاههای اسرائیل حاوي  15هزار تن گاز
هستند و هدف قرار گرفتن آنها باعث مرگ دهها هزار
نفر ميشود و براساس برآوردها حدود 800هزار نفر در
معرض خطر هستند .اين امر کام ً
ال مانند انفجار يک
بمب اتمي است .يعني لبنان امروز بمب اتمي دارد! اين
سخنان به هيچ وجه مبالغهآميز نيست .البته ما بمب
ت چند
اتمي نداريم و منظور اين است که نتيجهاصاب 
موش��ک ما به مخازن آمونياک در حيفا ،بمب اتمي
خواهد شد».
حيفا در شمال سرزمينهاي اش��غالي قرار دارد و
سومين ش��هر بزرگ صهيونيستنشين محسوب
ميشود .موشكهاي حزباهلل در جريان جنگ دوم
لبنان (تابستان  )2006به اين شهر رسيدند و باعث
غافلگيري رهبران تلآويو ش��دند .از اين اظهارات
نصراهلل به عنوان «دكترين شبهاتمي» حزباهلل ياد
كردند .به نظر ميرسد رهبر حزباهلل اين دكترين
را در مقابل «دكترين ضاحيه» فرماندهان نظامي
تلآويو مط��رح كرد .دكترين ضاحيه كه در س��ال
 2006توسط گادي ايزنكوت ،رئيس كنوني ستاد
مشترک ارتش اسرائيل مطرح شده تأكيد دارد كه
براي فلج ك��ردن حزباهلل بايد ضاحي��ه را با خاك
يكسان كرد .در سندي كه مردادماه  1394پايگاه
اطالعرساني وزارت جنگ رژيم صهيونيستي در 30
صفحه منتش��ر کرده درباره اس��تفاده از دكترين
ضاحيه تأكيد ش��ده اس��ت .ضاحيه منطقهاي در
جنوب بيروت است كه مركز سنتي جنبش مقاومت

اس�لامي لبنان محسوب ميش��ود .در واكنش به
س��خنراني رهبر جنبش مقاومت اسالمي لبنان،
روزنامه صهيونيستي هاآرتص طي تحليلي به قلم
آموس هارل با اشاره به اينکه نصراهلل از نقاط ضعف
اسرائيل به خوبي آگاه است ،تأکيد كرد كه مقامات
تلآويو تهديدهاي وي را كام ً
ال جدي خواهند گرفت.
نويسنده با به چالش کشيدن ادعاي دستگاههاي
اطالعاتي و امنيتي تلآوي��و مبني بر محدود بودن
«تواناييه��اي اطالعات��ي حزباهلل ب��راي نفوذ به
نيروهاي دفاعي اسرائيل و ساير نيروهاي امنيتي»
آورده است« :سخنراني سيدحسن نصراهلل ،دبيركل
حزباهلل در روز سهشنبه نشان داد كه دستكم دو
بخش حزباهلليكي -جمعآوري اطالعات عمومي
قابل دسترس درباره جامعه اسرائيل و ديگري كه در
زمينه جن��گ رواني متخصص اس��ت  -به صورت
مؤثري كار ميكنند ».بنا بر گ��زارش هاآرتص ،در
جريان جنگ  33روزه لبنان ،يك راكت حزباهلل به
تأسيس��ات گازي حيفا اصابت كرده ك��ه بر اثر آن
نزديك به  6تن آمونياك به بيرون تراوش و عدهاي
زيادي مريض شدند.هرچند رسانههاي صهيونيستي
گزارش دا دهاند ،بسياري از كاستيهاي امنيتي در
منطقه حيفا برطرف ش��ده اس��ت اما كارشناسان
اسرائيلي ترديد دارند كه اقدامات امنيتي در اطراف
تأسيس��ات گازي ،بتواند به صورت كامل از آنها در
مقابل حمالت موشكي حزباهلل محافظت كند .اين
تجربه صهيونيستها از جنگ  2006و شناخت از
نصراهلل باعث ش��د كه آنها تهديد رهبر حزباهلل را
جدي بگيرند .درست چند ساعاتي پس از سخنراني
نصراهلل ،اويي گابي ،وزير حفاظت از محيط زيست
كابينه اسرائيل دستور داد اين تأسيسات گازي به
مكان ديگري انتقال يابد .بنا بر گفته رس��انههاي
اسرائيلي جابهجايي اين تأسيس��ات در حدود سه
سال زمان ميبرد.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

سرنوشت توافق طائف
و آينده سياسي لبنان

زايش دولت – ملت
حميدابراهيم زاده
لبنان نتيجه فرايند
پيچي��ده توافقنامه
س��ايكس – پيكو و روند دولتس��ازي مابعد تجزيه و
تفكيك شامات پس از فروپاشي دولت عثماني بوده است.
تفكيكسوريهبزرگوبرقراريمرزهايمصنوعي،تبعات
زيادي داشته و آثار آن هنوز در روند تحوالت اين منطقه
به اشكال و چهرههاي گوناگون خودنمايي ميكند .توافق
طائف (در  30سپتامبر  ) 1989رخداد مهمي در تاريخ
معاصرلبنانبودهكهتبعاتمختلفيدرشكلگيرينظام
سياسي اين كشور داشته اس��ت .جنگ داخلي لبنان
( )1975 – 1990كه محصول دخالت و تقاطع عوامل
داخلي و خارجي بوده ،زخم عميق و تلخي در بدنه جامعه
لبناني ب��ه وج��ود آورد .اين جنگ در ابع��اد مختلف و
متفاوت ،نتايج گوناگوني در پيداش��ته كه روي نظام
سياس��ي و امنيتي اين كش��ور ،آثار و تبعاتي به جاي
گذاشته اس��ت .براي پايان دادن به جنگ  15ساله اين
كش��ور تالشها و س��ناريوهاي متعددي مطرح شد و
توافقنامه طائف يكي از برونرفتهاي مهم اين واقعه تلخ
و ويرانگر بوده است .رسيدن به توافق طائف و امضاي آن
از سوي طرفهاي رقيب و درگير لبناني در پرتو شرايط
پيچيده ب��وده و عوامل مختلفي در فرآين��د اين توافق
دخالت داشته است .بعد منطقهاي جنگ داخلي لبنان
نقش مؤثري در شكلگيري توافق طائف داشت ه است ،در
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اين راستا بايد گفت كه توافق طائف راهحلي براي كنترل
و مهار تبعات سياسي –امنيتي جنگ لبنان در سطح
منطقهاي بوده است.
شرايط امضاي توافق طائف
-1ايران اس�لامي از يك جنگ تحميلي هش��ت ساله
پيروزمندانه خارج شد ولي گرفتار تبعات و آثار منفي اين
جنگ خانمانسوز است.
-2رژيمهاي صهيونيستي و سعودي از تضعيف دو بازيگر
و رقيب منطقهاي (ايران و ع��راق) و انزواي منطقهاي
مصر پس از امضاي قرارداد ننگين كمپديويد در ابعاد
مختلفي سود بردند.
-3آغاز فروپاشي شوروي سابق و بر هم خوردن توازن
بينالمللي به سود امپرياليس��م به رهبري امريكا .اين
تحوالت سياسي جهاني به سود قواي ارتجاع منطقهاي
بوده است.
-4پيوستن قاهره به قطار سازش با رژيم صهيونيستي،
اختاللي در موازي��ن قدرت منطقهاي ايج��اد كرد كه
زمينه ساز تقويت خط س��ازش و عاديسازي روابط با
صهيونيستها بوده است.
-5اشغال لبنان توسط رژيم صهيونيستي و انهدام جبهه
مقاومت فلسطين در لبنان ،سوريه را در مقابل با اين رژيم
تنها گذاش��ت .البته با پيروزي انقالب اسالمي ايران و

حضور قوي و فعال تهران در محور مقاومت دگربار موازنه
قدرت و هراس به سود محور مقاومت را تعديل كرد.
-6جنگ تحميلي هشت ساله ايران اسالمي و عراق در
ابعاد مختلفي به سود تاج و تخت آل سعود بود و دهه80
به نام «دهه قدرت عربستان سعودي» ناميده شده است.
اقتدار موقت عربستان سعودي در اين دهه زمينه را براي
حضور رياض در مسائل و قضاياي منطقه خاورميانه به
عنوان بازيگر و فعال برجسته فراهم كرد و در پرتو اين
تحول عربستان سعودي توانست لبنانيها را در طائف
گردآورد و جنگ داخلي آن كشور را خاتمه دهد.
توافقنامه طائف يا منشور وفاق ملي لبنان
س��ند طائف به دو نام ش��هرت دارد ،به عنوان «منشور
وفاق ملي» لبنان كه جنگ را ميان رقباي لبناني خاتمه
داده و به عنوان «توافقنامه طائف» كه لبنانيها را جهت
برونرفت از يك جنگ فاجعهآميز گرد آورد .اين سند در
مورخ  30سپتامبر  1989توسط طرفهاي لبناني امضا
شد و در 22اكتبر همان سال توسط پارلمان لبنان تحت
نام «منشور وفاق ملي» تصويب شد .اين توافقنامه نه تنها
ريشهها و علل جنگ داخلي لبنان را كام ً
ال خشكاند ،بلكه
آتش جنگ را به طور موقت خاموش كرد .در اين رهگذر
بايد اعتراف كرد كه آرامش و ثبات اين كشور در ربع قرن
اخير مديون اين توافقنامه است.

اين توافقنامه بر چهار پايه اصولي و عمومي استوار است:
-1اصول عمومي و اصالحات
-2بسط حاكميت لبنان بر تماميت ارضي آن كشور
-3آزادسازي لبنان از اشغالگري رژيم صهيونيستي
-4تحكيم روابط لبنان و سوريه
پيرامون تبعات و آثار اين توافق بر ساختار نظام سياسي لبنان
نظريات گوناگوني مطرح شده است.
درباره سطح و گسترش تأثيرگذاري اين توافقنامه بر لبنان پس از
جنگداخلياختالفديدگاهونظروجوددارد،ولياغلبنخبگان
سياسي لبنان به اين امر اذعان دارند كه اين توافقنامه هماهنگ
و مناسب با مقتضيات لبنان جديد نيست و گستره سودآوري و
تأثيرگذاري اين توافق كاهش يافته و حتي برخي از نخبگان بر
اين باورند كه توافقنامه در اين زمانه به يك معضل زيانآور براي
حياتسياسيلبنانتبديلشدهاست،بنابراينبعضيازنخبگان
لبنان به دنبال لغو يا اصالح اين توافقنامه هستند.
تبعات و آثار سياسي – امنيتي طائف
پيشروي نظام سياسي فعلي لبنان انواع چالشها و معضالت
قرار دارد كه بسياري از آنها ارتباط به جامعه با  18مؤلفه قومي و
مذهبي اين كشور دارد و همچنين ريشه در انباشتگي تاريخي
اختالف و منازعات اطراف لبنان دارد .حضور سايه سنگين نفوذ
عامل خارجي منطقهاي و فرامنطقهاي بر لبنان از دوران تحت
الحمايگي اين كشور تحت استعمار فرانسه از اول سپتامبر1920
تا استقالل و جدايي مصنوعي آن از سوريه در نوامبر  1943و
ادامه اين حضور در زمان حال همگي در شكلگيري تحوالت
برهه اخير اين كشور داشته است.
توافقنامه طائف به جنگي خاتمه داد كه يك هزار كشته و ويراني
وسيعي در پيداشت ولي روي ساختار نظام سياسي اين كشور
تأثيرات دامنهداري نداشته است .از جمله تغييرات حاصله در
ساختار سياسي لبنان پس از طائف ،موارد زير است:
-1طايفهگري سياسي حاكم بر نظام سياسي كشور را از بين نبرد
بلكه در ابعادي مهار كرد و در زمينههايي تعديل كرد .معضل
طایفهگري سياسي كه نقش مؤثري در جنگ داخلي اين كشور
داشته با امضاي توافقنامه طائف از ميان نرفته و هنوز در حيات
سياسي اين كشور تأثيرگذار است .شكنندگي اين توافق بيشتر
در اين عامل و اين واقعيت نهفته است.
-2در پرتو توافق طائف رئيس جمهوري لبنان هنوزی در انحصار
طايفه مسيحي ماروني اس��ت .اختيارات و مزايای او در برخي
زمينهها و ابعاد به سود شوراي وزيران كه يك نهاد دسته جمعي
تحت رياست نخست وزير كاهش يافته است .اين توافق در پرتو
شرايط مابعد طائف روي تركيب و چيدمان نخبگان مسيحي
لبنان تأثير گذاش��ت و در ابعادي انحصار قدرت را از دس��تان
نخبگان ماروني بيرون آورده است.
-3بر اساس اين توافقنامه در توزيع قدرت و سهميهبندي آن بر
اساس طايفه و منطقه بازنگري و اصالحاتي شده كه روي نظام
سياسي لبنان تأثيراتي داشته است .از جمله اعمال مساوات در
انتخابات پارلماني و تعيين مقامات بلندپايه در پستهاي اين
اقدام در تحكيم قدرت مسلمانان در پارلمان و تقويت جايگاه
رئيس پارلمان «شيعي» نقش مؤثري داشته است ،پارلمان پس
از توافق طائف توسعه يافت و اعضاي آن به  108و بعدها به 128
نفر افزايش يافت .مدت رياست پارلمان از يك سال به چهار سال
نيز افزايش يافت.
-4گرچه توافق طائف به دنبال برقراري سه موازنه بوده ولي در
مجموع ،اين موازنه به سود نخستوزير لبنان بوده كه از طايفه

اهل سنت اين كشور انتخاب ميشود.
این موازنهها عبارتند از:
الف :برقراري موازنه ميان وحدت لبنان و نظام سياسي آن از يك
سو و ميان نظام سياسي و تنوع مؤلفههاي سياسي و اجتماعي
آن از سوي ديگر.
ب :برقراري موازنه ميان قدرت و اختيار ميان رئيس جمهور و
نخست وزير كه هر دو نمايندگان قوه مجريه هستند.
ج :تعديل موازنه سياسي ميان مسلمانان و مسيحيان كشور.
-5بر اساس توافق سياسي طائف بايد مناسبات دمشق – بيروت
بر جسته و ممتاز باشد ،ولي در ابعاد و سطوح مختلفي ،دست
رياض را جهت توس��عه نفوذش در اين كش��ور كام ً
ال باز و آزاد
گذاشته به ويژه در س��ايه ظهور رفيق حريري (ساليان درازي
با دربار سعودي مرتبط بوده اس��ت) در مسند قدرت به عنوان
نخست وزير لبنان در دهه  90و نيمه اول دهه اول قرن .21
-7عوامل شكنندگي توافق طائف در دل سند آن نهفته است .در
اينجا ميتوان به برخي از اين عوامل اشاره كرد:
الف :سند توافق طائف در پرتو شرايط خاصي تدوين و امضا شده و
هم اكنون لبنان ،منطقه و جهان در سايه تحوالت اخير در شرايط
نوين به سر ميبرند.
ب :تركيب جمعيتي و عناص��ر مؤلفههاي مذهبي و قومي اين
كشور پس از ربع قرن از امضاي توافق شاهد تغييرات و تحوالتي
قابل توجه بوده است .جمعيت مسيحيان و طايفه ماروني در پرتو
تحوالت سهمگين لبنان و منطقه پيرامون آن شاهد كاهش و
جابهجايي شده است و جمعيت مسلمانان چه سني و چه شيعي
افزايش يافته اس��ت .اين تغيير تا ح��دودي ميتواند پايههاي
«دموكراسي توافقي» (الگوي لبناني) كه اساس نظام سياسي
لبنان است ،بلرزاند.
ج :اصل روابط ممتاز ميان بيروت و دمشق كه در سند توافق طائف
ثبت شده توسط عناصر داخلي و عوامل منطقهاي و بينالمللي
ناديده گرفته شده است.
تصويب قطعنامه شماره  1559مورخ سپتامبر  2004توسط
شوراي امنيت سازمان ملل در حقيقت ناقض توافق طائف است.
زيرا امريكا و فرانسه و رژيمهاي صهيونيستي و سعودي با صدور
اين قطعنامه سوريه را وادار به خروج از لبنان كردند و صفآرايي
جريان  14مارس به رهبري گروه المستقبل در كنار معارضه
سياسي و مسلح سوريه و دخالت آن در توسعه دامنه بحران و
جنگ سوريه ،خود عاملي بر جسته در زير پاگذاشتن اصول و
پايههاي توافق طائف بوده است.

اغلبنخبگانسياسيلبنان
به اين امر اذعان دارند كه اين
توافقنامههماهنگومناسب
بامقتضياتلبنانجديدنيستو
گسترهسودآوريوتأثيرگذاري
اينتوافقكاهشيافتهوحتي
برخيازنخبگانبراينباورند
كهتوافقنامهدراينزمانهبه
يكمعضلزيانآوربرايحيات
سياسيلبنانتبديلشدهاست

هـ :توافق طائف كه در دوران اقتدارگرايي عربستان سعودي امضا
شده خود برگه سياسي براي دخالت و نفوذ خاندان سعودي در
اركان دولت لبنان بوده است.
دخالت عربستان سعودي در لبنان تبعات منفي و دستاوردهاي
خطرناکی داشته كه امنيت و منافع ملي اين كشور را به مخاطره
انداخته است.
كانون خطر و تهديد مداخله آل سعود بيشتر در دايره طايفه اهل
سنت لبنان قرار دارد .سياستهاي عربستان سعودي در قبال
لبناندرسالهاياخيردرابعادمختلفيبرايتمامطوايفلبناني
زيانبخش بوده ولي براي اهل س��نت گستره اين ضرر و تبعات
منفي پر دامنهتر بوده است .در اين رهگذر ميتوان به اين ابعاد
زيانبخش اشاره كرد:
الف :عربستان س��عودي در دهه  90سعي داشت تمام قدرت و
نفوذ طايفه سني لبنان را در انحصار و انقياد «رفيق حريري»
قرار دهد و در اين راستا يكي از مأموريتهاي سفارت سعودي
در بيروت به تخريب نفوذ بازيگران سنتي اهل سنت اين كشور
مانند خاندان «كرامي»« ،ميقاتي»« ،سالم» و «الصلح» بوده
است .در اين رهگذر «نهاد المشنوق» وزير كشور لبنان گزاف
نگفته است كه تمام مشكالت و باليا بر سر اهل سنت لبنان ناشي
از سياست ملك عبداهلل سعودي در قبال لبنان و به حمايت از
خاندان حريري بوده است (مصاحبه المشنوق با مارسيل غانم
مجري برنامه «كالم الناس» در كانال «ال بيسي» لبنان مورخ
 2ژوئن )2016
ب :تش��ديد حساس��يتها و فتنههاي طايفهاي ميان س��ني
– شيعي ،س��ني – مس��يحي و مسلمان – مس��يحي يكي از
كاركردهاي دخال��ت رياض در امور داخلي لبنان بوده اس��ت.
عربس��تان س��عودي كه همواره نقش حامي نيروهاي مرتجع
و وابس��ته به غرب در لبنان را ايفا ميكرد و ارتباط تاريخي به
نيروهاي فاالنژ و مس��يحيان افراطي لبنان داش��ته در طائف
رياكارانه و به دروغ نقش آتش نشان و واسطه «مساعي حميده»
بازي كرد ،ولي اكنون همگي شاهدند كه رياض نقش فتنهگر و
آشوبگر در جامعه لبناني را ايفا ميكند.
ج :اسالم لبناني چه سني و چه شيعي در طول تاريخ يك اسالم
ميانهرو و معتدل بوده و ظهور پديده «اس�لام سلفي» و اسالم
وهابي بخش��ي از برنامههاي فرهنگي و مذهبي آل س��عود در
لبنان بوده اس��ت .هس��تههاي القاعده و داعش توسط سلفيه
جهادي سعودي در اين كشور كاشته شد و پايهگذاري پديده
افراطگرايي «شيخ» اسير» و ترويج خشونت و درگيري عليه
شيعيان و حزباهلل از جمله آثار نفوذ سياسي و دالرهاي نفتي
آلسعود بوده است.
د :شكست برنامههاي آموزشي سعودي براي چهره سازي «سعد
حريري»جهتجانشيني«رفيقحريري»ورهبريطايفهسني
براي سياست راهبردي آل سعود در لبنان سنگين تمام شده ،
بنابر اين رياض هم اكنون به دنبال چهرهها و ش��خصيتهاي
سني ديگري است ،مانند «نهاد المشنوق» و «اشرف الريفي» تا
سياستهاي شوم خود را در اين سرزمين صلحطلب و متمدن
پياده كند.
ه :سياستهاي سعودي بر ضد حزباهلل و محور مقاومت در
ابعاد و زمينهه��اي مختلف به ضرر و زي��ان امنيت ،ثبات،
اقتصاد و توسعه لبنان است و جامعه س��ني اين كشور به
دنبال اين سياس��ت ظالمانه ،زيان خواه��د ديد .تحريك
جامعه سني بر ضد حزباهلل كه بخشي از سياست سعودي
بر ضد حزباهلل است ،فتنه طايفهاي را در اين كشور تشديد
ميكند و منافع طايفه سني به ويژه اهالي شمال لبنان را
به خطر مياندازد.
www.javanonline.com
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

گفتوگو با مدیر شبکه المیادین درباره ضرورتهای رسانهای مقاومت

سایه « فريب رسانهاي» برسر مقاومت است

محمد حسن جعفرزاده

محمد حسن البحراني ،بيش از  30سال است در ايران
زندگي ميكند و فعاليت رسانهاي پرسابقهاي دارد .وي
مدتيمديريتدفترالجزيرهرادرتهرانبهعهدهداشت
سپس به ش�بكه العالم رفت و هم اكنون نيز مديريت
دفتر الميادين را به عهده دارد .البحراني در گفتوگو با
مابااشارهبهمحيطپيرامونيايرانكه 400ميليونعرب
زندگي ميكنند و همچنين هجمه تبليغاتي گسترده
عليه مقاومت در  رسانههاي طرف مقابل ،خاطرنشان
كرد كه تهران به فعالسازي رسانههايي براي هدايت
افكار عمومي منطقه نياز دارد.

شما چندين سال است كه تحوالت منطقه را
دنبال ميكنيد يك�ي از مهمترين قدرتهاي
تأثير گذار در اين تحوالت محور مقاومت است.
از نظر شما مؤلفههاي قدرت اين محور چيست
و عملكرد آن را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

مسئلهاي كه هيچ اختالفي درباره آن وجود ندارد ،اين است كه
ايران از هنگام پيروزي انقالب اسالمي و برپايي نظام جمهوري
اسالمي ،همچنان همانند گذشته رهبري محور مقاومت در
منطقه را برعهده دارد .نقش مح��وري مقاومت بر هيچ كس
پوشيده و همچون يك راز نيست.
وقتي ميگوييم مقاومت ،منظورمان مقاومت و ايستادگي بر
ضد رژيم صهيونيستي و قدرتهاي سلطهگر بينالمللي و در
رأس آنها اياالت متحده امريكاست.
بر اين باورم كه از همان روز نخس��ت برپايي نظام جمهوري
اسالمي ايران ،محور مقاومت تأسيس شد به همين سبب ايران
با انواع توطئهها روبهرو بوده است از جمله بايد به تالشهاي
امريكا براي براندازي نظام جمهوري اسالمي از  36سال پيش
تا كنون اشاره كنيم .ما طي اين مدت شاهد تالشهاي امريكا
در قالب توطئههاي نظامي ،تالشهاي كودتاگرانه نظامي به
فرماندهي برخي افسران ارتش يا دخالتهاي نظامي مستقيم
كه در طبس رخ داد ،براي بران��دازي نظام حكومتي در ايران
بودهايم كه تمام اين تالشها به شكست منجر شد.
پس از شكست اين تالشها ،دولت امريكا و به طور كلي غرب،
رژيم صدام را به سمت جنگ تمام عيار با ايران با هدف براندازي
نظام جمهوري اسالمي كشاندند ،زيرا نظام اسالمي ايران به
سبباستقاللسياسيوتصميمگيريمستقل،نظامبينالملل
را به چالش كشيد .فراموش نميكنيم يكي از معدود كشورها
و دولتهايي كه از نظام جمهوري اسالمي ايران حمايت كرد،
سوريه است .جداسازي تاريخ گذشته از تاريخ حاضر امكان
ندارد .در روزهاي نخس��ت تأسيس نظام جمهوري اسالمي،
ايران كانون حوادث و تحوالت بود و از اولين كشورهايي كه از
اين نظام و اين انقالب حمايت كرد ،نظام سوريه بود كه رهبري
آن را مرحوم حافظ اسد برعهده داشت.
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به همين سبب محور مقاومت از آن زمان بر اساس متغيرات
جديد شكل گرفت ،همچنين شكلگيري حزباهلل را فراموش
نميكنيم كه مدت كوتاهي پس از پيروزي انقالب اسالمي بود
در نتيجه محور مقاومت قبل از  35سال پيش در اوايل دهه
 80شكل گرفت ،همانند امروز ،محور مقاومت متشكل از ايران،
سوريه ،حزباهلل و البته مقاومت فلسطين از طريق حماس و
جهاد اسالمي به طور خودكار در اوايل دهه  90قرن گذشته به
اين محور پيوست.
و ميتوان گفت اين محور به صورت طبيعي پس از پيروزي
انقالب اسالمي ايران شكل گرفت.

شما به عنوان يك ناظر رس�انهاي و حرفهاي
فكر ميكنيد رسانههايي كه از محور مقاومت
حمايت ميكنند تا چه حدي توانس�تهاند در
نشان دادن ش�اخصها و موفقيتهاي محور
مقاومت موفق باشند؟

درباره اينك��ه چقدر رس��انهها در منعكس ك��ردن حقايق،
واقعيتها ،اهداف و اصول محور مقاومت موفق عمل كردهاند،
من تصور ميكنم بسياري از ش��بكههاي ماهوارهاي طرفدار
محور مقاومت مانند الميادين ،المن��ار و العالم در اين زمينه
عملكرد بسيار خوبي از خود نشان دادهاند و به اين محور خدمت
كردهاند .ولي قطعاً ما همچنان پايينتر از سطح مطلوب براي
رس��يدن به اين اهداف قرار داريم .يعني درست است كه اين
رسانهها به نقش خود ميپردازند ،اما آيا اين عملكرد آنها در
سطح مطلوب است ،قطعاً از سطح مطلوب خيلي فاصله داريم.
من معتقدم از اولين عواملي كه ما را بر آن ميدارد كه بگوييم
رسانههاي محور مقاومت از سطح مطلوب فاصله دارند ،اين
است كه امكانات مادي اين رسانهها يا پروژههاي مشابه ديگر
در سطح مطلوب نيس��ت ،اما در طرف مقابل محور مقاومت
از امكانات و توانمندي رس��انهاي مادي بسيار باال و سنگيني
بهرهمند هس��تند ،يعني در محور مقاومت تعداد رسانهها از
انگشتان دو دست فراتر نميرود ،اما محور مقابل دهها شبكه
رسانهاي در اختيار دارند كه با محور مقاومت مقابله ميكنند.

گفتمانيكهشبكههاي
ماهوارهاي و رسانههاي ما
بايددرپيشگيرندبايدبهطور
مستقيموبهصورتيكهيك
قاعدهعمليشود،ترويجوتبليغ
فرهنگتقريب،فرهنگصلحو
محبتوترويجاينفرهنگكه
مسلمانانهمگيبرادروامت
واحدوپيرويكدينواحدهستند

به عملكرد رسانههاي طرف مقابل پرداختهايد
يكي از مهمترين اين شبكهها به نظر الجزيره
اس�ت و ش�ما زمان�ي در اين ش�بكه فعاليت
ميكرديد؛ اگر امكان داشته باشد تجربهتان
را از عملكرد رسانههاي طرف به ويژه الجزيره
بيانكنيد؟

عملكرد الجزيره قب ً
ال اينگونه نبود ،من تا سال  2011ميالدي
در ش��بكه الجزيره فعاليت ميكردم .فق��ط الجزيره اينگونه
نيس��ت بلكه عموم ش��بكههاي عربي در منطقه ،رويكرد و
گفتمان سياس��ي خود را تغيير دادهاند .هدف رس��انهاي به
شكل كاملي فراموش شده است و از سال  2011با آغاز آنچه
به انقالبهاي بهار عربي خوانده ميشود ،شاهد شكلگيري
گفتمان سياسي و تبديل تريبونهاي رسانهاي به تريبونهاي
سياسي بودهايم ،ديگر جايي براي پنهان كردن اهداف واقعي
چه از سوي الجزيره يا العربيه يا ديگر رسانههاي منطقه وجود
نداشت؛ تا سال  2011تالش ميكردند بر اهداف واقعي خود
س��رپوش بگذارند .زماني كه در الجزيره ب��ودم در چارچوب
شرايطي فعاليت ميكرديم كه الجزيره و شبكههاي ديگر را
وادار ميكرد تا حدودي حرفهاي كار كنند به همين دليل ما
آن موقع از فضاها بهره برديم تا اينكه آنچه به انقالبهاي بهار
عربي موسوم شد ،آغاز گرديد.
تغييربزرگيكهدرگفتماناينشبكههارخداد،اينتغييرعم ً
ال
از پنج سال پيش با شكلگيري اعتراضات يا انقالبهاي عربي
در بسياري از كشورهاي منطقه روي داد.
ولي ميتوان گفت تا سال  2011ميالدي ،تعامل رسانهها و
به طور مشخص شبكه الجزيره با تحوالت منطقهاي ،تا حدي
قابل قبول بود .پوشش مسائل مربوط به ايران هم تا حدودي
قابل قبول بود اما از زماني كه كشورهاي منطقه به دو اردوگاه
يا جبهه تقسيم شدند :جبهه محور مقاومت يا بازدارندگي كه
نمايندگان آن ،ايران ،س��وريه ،حزباهلل و مقاومت فلسطين
بودند و در ادامه گروههاي مقاوم��ت از عراق و يمن همچون
جنبش انصاراهلل به اين محور پيوس��تند .محور مقابل محور
مقاومت ،محوري اس��ت كه رهبري آن را عربستان سعودي
برعهده دارد كه محور سازش و تسليمپذيري كامل در برابر
دشمن صهيونيستي و همدستي كامل با تمام دشمنان امت
اسالم است .روابط سعودي اسرائيلي ديگر يك مسئله سري و
پنهاني نيست و نميتوان آن را مخفي كرد و اين مسئله علني و
آشكار شده است و به طور مستمر به آن پرداخته ميشود و در
نتيجه دشمني با اسرائيل به دشمني با ايران تبديل شده است.
يعني كساني كه با اسرائيل همدست شدهاند ،ديگر اسرائيل را
دشمن منطقه نميدانند و ايران را جايگزين آن كردهاند.
در نتيجه اين واقعيت كنوني است .مايلم به آنچه در آغاز گفتم
برگردم و آن اينكه الجزيره و رسانههاي ديگر گفتمان و رويكرد
خود را از سطحي كه تالش ميكردند حرفهاي و همراه با واقعبيني
و واقعگرايي باشد به گفتمان سياسي كامل تبديل كرده و تغيير
دادهاند كه هدف آن ،مخدوش كردن وجهه محور مقاومت است
كه رهبري آن را جمهوري اسالمي ايران برعهده دارد.

فاطمه عرفانیان | جوان

به نظر شما عملكرد رسانههاي ايراني چقدر
در نشان دادن محور مقاومت موفق بودهاند،
چقدر ميتوانستهاند پوشش بدهند؟

تصورم اين اس��ت كه رس��انههاي ايران از دو بعد به محور
مقاومت ميپردازند؛ در سطح داخلي گمان نميكنم ايران
با مشكلي روبهرو باش��د چراكه دهها ش��بكه تلويزيوني و
راديويي در داخل ايران به زبان رسمي كشور يعني فارسي
فعاليت ميكنند ،يعني شبكهها ،راديوها ،روزنامهها اخبار
مح��ور مقاومت را منتش��ر ميكنند و پوش��ش ميدهند.
تعامل رسانههاي رس��مي ايران با محور مقاومت با تعامل
رسانههاي نوشتاري يعني روزنامههاي ايران فرق ميكند.
روزنامهها نيز نقش مش��خصي را در هدايت افكار عمومي
داخل برعهده دارند .ولي ب��ه طور كلي ميتوان گفت آنچه
ما از رس��انههاي ايراني انتظار داريم اين است كه رسانهها
هدايتگر افكار عمومي منطقه باشند و هدايت افكارعمومي
را برعهده بگيرند .ما هنگامي كه از ايران حرف ميزنيم از
كشوري ميگوييم كه تقريباً اطراف آن محيط عربي است،
يعني  400ميليون عرب در منطقه و اطراف ايران زندگي
ميكنند 22 .كش��ور عربي وجود دارد كه بخش زيادي از
مرزهاي ايران را كشورهاي عربي مانند عراق و كشورهاي
عضو ش��وراي همكاري(در حاش��يه جنوبي خليج فارس)
احاطه كردهاند.
من تصور ميكنم ايران به فعالسازي رسانههاي هدايتگر
اف��كار عمومي منطقه ني��از دارد و به طور مش��خص اين
رس��انهها باید عربي و در كنار آن رسانههايي به زبانهاي
خارجي ديگر مانند انگلیسی ،فرانسه و زبانهاي مهم ديگر
باشد .ولي بر اين باورم به رغم اين نقشي كه اكنون شبكه
الميادين و ش��بكههاي المنار ،العالم و برخي شبكههاي
ديگر ايف��ا ميكنند ،ولي رس��انههاي ايران��ي به حمايت
بيشتري نياز دارند؛ رسانههاي ايراني هدايتگر در جهتي
كه به شكل بهتري از محور مقاومت در رويارويي با هجمه
س��نگين محور دش��من مقاومت حمايت كنند؛ محوري
كه رهبري آن را عربس��تان س��عودي برعهده دارد .امروز
در حقيقت نميتوان ميان ش��بكههاي العربيه ،الجزيره،
اس��كاي نيوز عربي و اكثر رس��انههايي كه مورد حمايت
مالي كش��ورهاي معروف و ش��ناخته ش��دهاي همچون
عربستان سعودي ،قطر و امارات قرار دارند ،تفاوت و تمايز

قائل شد(همه اين رس��انهها در يك خط و جهت فعاليت
ميكنند).
اين رسانهها از حمايت مالي گستردهاي برخوردار هستند،
آنها تجربه بااليي در زمينه گمراهس��ازي و فريب رسانهاي
دارند .اين كش��ورها(همچون عربس��تان و قطر و امارات)
مش��كلي در تأس��يس ش��بكههاي خبري و حمايتهاي
مطلوب مال��ي و كادر انس��اني ندارند و همه چي��ز را براي
گمراهسازي و فريبكاري رسانهاي فراهم كردهاند .ما ميدانيم
خطرناكترين چيزي كه امروز محور مقاومت با آن روبهرو
است ،گمراهسازي و فريبكاري رسانهاي است كه دهها شبكه
ماهوارهاي عليه محور مقاومت در پيش گرفتهاند .بنابراين
اگر ما ميخواهيم با اين حجم سنگين گمراهسازي رسانهاي
دشمن مقابله كنيم بايد از رسانههاي محور مقاومت به شكل
بهتري حمايت كنيم هم از نظر تجربه حمايت كنيم و هم از
نظر كادر انساني و مسائل مالي و تجهيزات.

امروزه رس�انههاي جه�ان ممل�و از اخبار و
تصاوي�ري از گروه�اي س�لفي تكفيري در
منطقه هستند ،اين گروه چه چالشي را براي
جهان اسلامي ايجاد ميكنند و رسانههاي
مقاوم�ت چگونه باي�د با اين پدي�ده مقابله
كنند؟

بايد بگويم كه ما در گذشته فقط از اسرائيل حرف ميزديم،
امروز در كنار اس��رائيل و خطر صهيونيس��تي كه دشمن

منتصورميكنمايرانبه
فعالسازيرسانههايهدايتگر
افكارعموميمنطقهنياز
دارد و به طور مشخص اين
رسانهها باید عربيو در كنار آن
رسانههاييبهزبانهايخارجي
ديگرمانندانگلیسی،فرانسهو
زبانهايمهمديگرباشد

شماره يك قلمداد ميش��ود دش��من ديگري به منطقه
تحميل شد و آن تروريسم و جريان تكفيري است .حمايت
مستقيم برخي كشورهاي منطقه و در رأس آنها پادشاهي
عربس��تان س��عودي از تكفير و تروريس��م خطر نخستي
قلمداد ميشود كه حال و آينده منطقه را تهديد ميكند.
چالش بزرگ همانطور كه بيان كردم ناشي از تروريسم و
تكفير است كه منشأ آن تفكر وهابي است به همين سبب
من معتقدم اگر به شكل مطلوب از رسانهها حمايت كنيم
ميتوانيم از طريق ترويج و گسترش فرهنگ صلح ،فرهنگ
محبت ،فرهنگ تقريب با خطرات و پيامدهاي فكر وهابي
مقابله كنيم.
رس��انههاي ايراني يا رس��انههاي حامي ايران يا محور
مقاوم��ت در حال حاض��ر اين نق��ش را ايف��ا ميكنند
همانطور ك��ه قب ً
ال ذكر ك��ردم ،تعداد بس��يار زيادي از
ش��بكههاي ماهوارهاي به ترويج و تبليغ فتنه طايفهاي
و اختالفافكني ميان پيروان مذاهب اس�لامي در اين
منطق��ه ميپردازن��د .كنفرانسهايي در اي��ران ،لبنان
و عراق و كش��ورهاي ديگر براي وح��دت و تقريب بين
مذاهب اسالمي برگزار ميشود ،آيا اين كافي است ،قطعاً
خير ،گفتماني كه شبكههاي ماهوارهاي و رسانههاي ما
بايد در پيش گيرند بايد به طور مستقيم و به صورتي كه
يك قاعده عملي ش��ود ،ترويج و تبليغ فرهنگ تقريب،
فرهنگ صلح و محبت و ترويج اين فرهنگ كه مسلمانان
همگي برادر و امت واحد و پيرو يك دين واحد هستند،
مسلماً اين شيوه و رويكرد ،باب ميل طرف مقابل نيست
و به همين سبب مالحظه ميكنيم كه عم ً
ال دهها شبكه
و رسانه را براي فتنهافكني و ايجاد اختالف و درگيري و
تحريك عليه يك مذهب معين ب��ه كار گرفتهاند كه در
اين راستا گام برميدارند.
امت اس�لام و ما در محور مقاومت ،نقاي��ص زيادي براي
ارتقاي فعاليت رسانهاي و رس��يدن به سطح مطلوب در
مقابل چالشهاي پيش روي امت اسالم نداريم ،ما ثروت و
امكانات فراوان و فرصتهاي مناسب در اختيار داريم ،ولي
نياز داريم از اين ثروتها و امكانات مادي و انساني و تجارب
خود بهرهبرداري كنيم و همه آنها را در مكان مناسب و به
شكل صحيح به كار گيريم تا بتوانيم به سطحي برسيم تا با
چالشها مقابله كنيم.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

چالشهاي فردي و اجتماعي
در عصر جنگهای رسانهاي

امروزه ابزارهاي متعددي
زینب عواضه*
براي جنگافروزي در
جوامع مورد اس��تفاده
قرار ميگيرد كه موجب
تغيير معناي س��نتي
جنگ نزد ما شده است.
به عب��ارت ديگ��ر ،در
دوران ما ،جنگ صرفاً
به معناي صفكش��ي
تانكها و ادوات نظامي
سنگين نيس��ت ،بلكه
اين پديده در قالبها و
اشكال گوناگوني از جمله جنگ رواني ،جنگ فرهنگي،
جنگ نرم و ...ظهور و بروز يافته و يكي از اساس��يترين
انواع آن نيز جنگ رسانهاي است.
تأثير و نقش رسانه در سطح جامعه بر هيچ كس پوشيده
نيس��ت و بدون ش��ك اين تأثير ،در زمان وقوع جنگ
دوچندان ميشود ،چراكه با به كارگيري ابزاري كه اين
پديده (رسانه) در اختيار دارد ،امكان ايجاد جنگهاي
روحي و رواني گستردهاي براي صاحبان رسانهها فراهم
ميشود ،جنگهايي كه از طريق مديريت روشمند آن
ميتوان تأثي��رات مثبت يا منفي ب��ر اراده هر دو طرف
حاضر در درگيريها به وجود آورد.
ميزان استفاده يا آس��يبپذيري طرفين نزاع ،نسبت به
جنگهاي رواني ،كام ً
ال به رويكرد مديريتي موجود در
فرماندهي و اتاق فكرهاي هر دو طرف جنگ بس��تگي
دارد.
از س��وي ديگر و با توجه به تغييرات پرسرعت در حوزه
ارتباطات ،امروزه مس��ئله جنگهاي رس��انهاي صرفاً
محدود به ش��بكههاي تلويزيوني ،مطبوع��ات يا راديو
نميشود ،چراكه رسانههاي نامبرده ،ديگر تحت عنوان
رسانههاي كالسيك يا سنتي نزد ما شناخته ميشوند،
رس��انههايي كه چندان مورد اقبال و توجه نسل جوان
نيستند.
نسل جديد به رس��انههايي با سرعت بس��يار باالتر در
پوشش اخبار و حوادث نياز دارد كه اين امر در ابزارهاي
ارتباط��ي جديد يا ب��ه اصطالح ش��بكههاي اجتماعي
( )Social mediaمحقق شده است.
شبكههاي اجتماعي ،در مقايسه با آنچه طي دهههاي
گذشته به عنوان مدياي اصلي شناخته ميشد ،تأثير به
مراتب قويتري در ميان مردم از خود بر جا ميگذارند،
به طوري كه امروزه رسانههاي كالسيك و سنتي براي
انتقال سريع اخبار و همچنين به عنوان منبع ذكر خبر،
از اين شبكهها استفاده ميكنند.
بنابراين ،نقش و قدرتي كه اين رسانههاي جديد امروزه
و در سطح جهاني در اختيار دارند ،بر هيچ كس پوشيده
نيست ،اين قدرت از يك سو ،ناظر به امكانات فوقالعاده
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در تسهيل و تسريع فرآيند پوشش اخبار است و از سوي
ديگر نمايانگر تأثيري است كه از اين طريق بر مخاطبان
خود ميگذارد و اينجا دقيقاً محلي است كه مفهوم جنگ
رسانهاي به معناي نوين آن تحقق مييابد.
ابزارهاي جديد رسانهاي ،در حاشيه جنگ و با حركت
در سايه ،از طريق انتشار مكرر ادعاها و شايعات دروغين،
بر روحيه و اراده مجاهدان و مردمي كه از آنان حمايت
ميكنند ،تأثير مورد نظر خود را بر جا ميگذارند.
اين درحالي است كه فرآيند جعل اخبار دروغ و انتشار
گس��ترده آن ،با مديريت اتاق فكره��اي مخفي صورت
ميگيرد كه امروزه در پشت پرده بسياري از شبكههاي
خبري و خبرگزاريهاي ش��ناخته ش��ده عربي وجود
دارند.
سرمايهگذاري و مديريت اين ش��بكهها از سوي محور
امريكاي��ي -صهيونيس��تي انج��ام ميگي��رد و كار در
مرحله اجرا ،به مديران سعودي -قطري -تركي واگذار
ميشود.
ام��ا ه��دف نهاي��ي از تمام��ي اي��ن برنامهريزيه��ا و
سرمايهگذاريهاي گس��ترده ،چيزي نيست جز اينكه
مخاطبان خود را با آنچه در صحنه عملياتي در رسيدن
به آن ناكام ماندهاند ،در صفحه تلويزيونهاي خود مواجه
س��ازند و به اين ترتيب با القاي دروغين پيروزي خود،
روحي��ه و اراده طرف مقابل را دچار ضع��ف و در نهايت
شكست كنند.
براي روش��ن ش��دن اين مطلب ،بد نيس��ت مثالي را از
آنچه ط��ي روزهاي گذش��ته در حلب رخ داده اس��ت،
مطرح كنيم.
از حدود يك ماه گذشته ،جريان تكفيري موج رسانهاي
پر س��ر و صدايي را با اين مضمون آغ��از كرده كه حلب

قبرستان مجاهدين حزباهلل خواهد بود! و در اين راستا،
به طور بيوقفه ،اقدام به انتش��ار اخب��ار كذب ،مبني بر
تعداد بس��يار زياد ش��هداي حزباهلل در حلب از طريق
رسانههاي خود كرده است.
اين موج دروغين رس��انهاي با قدرت ب��ه فعاليت خود
ادامه داد ،تا زماني كه با س��دي محكم به نام سخنراني
سيد حسن نصراهلل روبهرو شد .دبير كل حزباهلل طي
سخنراني خود ،ادعاهاي دروغين آنان را تكذيب كرد و به
اين ترتيب ،روحيات مردمي كه به صاحب اين سخنراني
اعتماد تام و تمام دارند ،مجددا ً در موضع قدرت و پويايي
قرار گرفت .اكنون و در پاسخ به اين پرسش كه در برابر
اين واقعيت غيرقابل انكار ،چه وظايفي از ناحيه فردي،
ديني و اجتماعي متوجه ماست ميتوان به طور كلي به
موارد زير اشاره كرد:
اول :بايد دش��من خود را به خوبي بشناسيم تا با سالح
رس��انهاي كه در نبردها به كار ميگيرد آش��نا شويم و
از اين طريق بتوانيم در تمام��ي حوزهها مانع كاربردي
شدن آن شويم.
دوم :از افتادن به دام دش��من و حركت در مسيري كه
او براي ما تعيين كرده خودداري كنيم ،مس��ئلهاي كه
بسياري از صاحبان پايگاههاي مجازي ،وبالگنويسها،
فعاالن در توئيتر و فيسبوك ناخواس��ته ب��ه آن دچار
ميشوند ،به گونهاي كه به طور ناخواسته ادعا را با ادعا،
و س��خن بيمنطق را با مشابه آن پاس��خ ميدهند؛ اين
حركت بدون شك خطاست چراكه اتخاذ موضع انفعالي
در چنين صحنهاي موجب از دست دادن توازن و منطق
در طرف خودي خواهد شد.
سوم :تحريم تمامي شبكههاي ماهوارهاي كه به ترويج
دروغ و اخبار جعلي ميپردازن��د؛ بايد محيط خانههاي

خود را از نفوذ چنين ش��بكههايي مص��ون بداريم تا
نسل جديد در معرض جوس��ازيها و دروغهاي آنان
قرار نگيرد .كالم مشهوري هست كه ميگويد «آنقدر
دروغ بگو تا ت��و را باوركنند» ،ما بايد ب��ا محافظت از
محيط فكري خود و خانواده خود نسبت به تهديدات
اين شبكهها ،از معرض آنچه در اين كالم نهفته است
در امان باشيم.
چهارم :برنامهريزي رسانهاي دقيق و مطابق با شرايط
و نيازهاي روز در ساحتهاي فردي و جمعي ،براي آن
دسته از اطالعاتي كه بايد به آگاهي مردم برسد .بدون
ش��ك اين حركت ،نيازمند تالشها و مجاهدتهاي
مقدماتي و فرعي بيشماري است كه تمامي آنها بايد
به بهترين وجه ممكن اجرايي ش��ود تا آمادگي الزم
براي مقابله با هرگونه چالشي در دستگاه رسانهاي ما
وجود داشته باشد.
پنجم :خ��ودداري از كمك ناخواس��ته به دس��تگاه
رس��انهاي دش��من و انتش��ار مطالب كذب و جعلي
آن ،چراكه در اين حالت ،ما به ط��ور رايگان اقدام به
پيشبرد اهداف اتاق فكرهاي طرف مقابل با استفاده از
ظرفيتهاي رسانهاي خود كردهايم.
ششم :مراقب گفتمان خود باش��يم و از بيان آنچه به
نحوي ميتواند مورد استفاده دشمنان ما قرار بگيرد،
پرهيز كنيم .به عبارت ديگر ،گفتمان ما به هيچ عنوان
نبايد وسيلهاي براي رشد و تقويت فتنهانگيزيهاي
مذهبي يا قومي باشد كه هدف اصلي دشمنان ماست،
در اين صورت و با پرهيز از گرفتار شدن در اين مسئله،
تمركز ما به طور كام��ل بر اهداف اصلي ك��ه از ابتدا
مد نظرمان بوده ،قرار خواهد گرف��ت .آنچه تا اينجا
ذكر ش��د ،به وظايف ما در س��طح فردي اشاره دارد،
اما درباره وظايف كش��ورها و دولته��ا نيز ميتوان
به طور اختصار گفت :دولتهاي��ي كه امكان نظارت
بر ش��بكههاي ماهوارهاي را در اختي��ار دارند ،بايد از
فعاليت ش��بكههايي ك��ه حاضر به پذي��رش نظارت
هيچ نهادي نيس��تند ممانعت به عمل آورند كه اين
امر به طور قطع مس��تلزم همياري و هماهنگي ميان
طرفهاي فعال و مؤثر براي پيشبرد اهداف مشترك
به صورت جدي است .از س��وي ديگر ،بايد تمركز ما
متوجه راهاندازي شبكههاي ماهوارهاي با كيفيت ،به
زبانهاي متعدد ش��ود و نبايد فراموش كنيم كه در
اين حوزه ،بدون شك كيفيت ش��بكهها از تعداد آنها
به مراتب مهمتر است .در شرايطي كه جنگ رسانهاي
گستردهاي براي سياهنمايي چهره مقاومت در جريان
است ،بايد چنين شبكههايي به تمام زبانهاي رايج،
فعاليت مؤثر خود را تقويت كنند تا ميزان آگاهي در
جوامع متفاوت ب��ه حد نصاب مطلوب برس��د .اما تا
آن زمان ،بر هر فردي واجب اس��ت كه به قدر امكان
و اس��تطاعت ،به آگاهس��ازي محيط پيراموني خود
بپردازد تا به اين ترتيب ،براي مردمي كه تحت تأثير
فضاسازيهاي رسانهاي هستند ،حقايق همانگونه كه
وجود دارند نمايان شوند.
بدون ش��ك ما نميتواني��م در برابر م��رداب دروغ و
وارونهسازيهاي رس��انهاي كه عليه ما بر پا كردهاند،
دست روي دست گذاشته و هيچ واكنشي از خود نشان
ندهيم ،چراكه ما صاحب مباني و ارزشهاي اسالم ناب
محمدي هستيم.
*خبرنگار المنار

داستانجعلیدرمضایا
در دي ماه  1394رسانههاي عربي و غربي به همراه شبكههاي مجازي
مملو از تصاويري دلخراش��ي بودند ك��ه دل هر بينن��دهاي را به درد
ميآوردند .بنابر گفته آنها ،عكسها متعلق به ساكنان شهري كوچك
به نام مضايا واقع در نزديكي دمشق است كه در محاصره كامل ارتش
سوريه و حزباهلل لبنان قرار دارد.
اين شهر قبل از ش��روع بحران سوريه ،براس��اس آخرين سرشماري
در سال  2004در حدود  9هزار جمعيت در خود جاي داده بود و هم
اكنون نيز آمارهاي مختلفي از س��اكنان اين شهر و كساني كه به آن
پناهنده شدهاند وجود دارد .مضايا براي اولين بار زماني به سر زبانها
افتاد كه عمليات باز پسگيري شهر استراتژيك زبداني در مراحل آخر
خود بود .مضايا در جنوب زبداني قرار دارد كه فاصله زيادي با يكديگر
ندارند .عمليات زبداني به نوبه خود بخش��ي از عمليات بزرگ قلمون
محسوب ميشود كه مرحله دوم آن همزمان با آب شدن برفها در بهار
سال جاري در مناطق كوهستاني و مرزي لبنان و سوريه شروع شد.
رزمندگان حزباهلل به همراه واحدهاي ارتش سوريه توانستهاند گام به
گام گروههاي مسلح را از اين مناطق كه عمدتاً شامل «جبهه النصره»
شاخه سوري القاعده و «ارتش آزاد سوريه» ميشوند به عقب برانند و
در اوايل تير ماه نيروهاي مقاومت به شهر استراتژيك زبداني رسيدند.
اين شهر در ٥٠كيلومتري شمال غربي دمشق و هشت كيلومتري مرز
لبنان قرار دارد و به دليل اينكه گذرگاهي را براي ورود به شهر ناحله
لبنان فراهم ميآورد از اهميت زيادي براي حزباهلل و ارتش س��وريه
برخوردار است .همچنين مضايا در جنوب زبداني قرار دارد كه فاصله
با يكديگر ندارند.
پيوند سرنوشت مضايا با فوعه و كفريا
در پي پيشروي نيروهاي مقاومت در زبداني ،شبهنظاميان گروههاي
تروريستي س��لفي از «حركت احرار الشام» و «جبهه النصره» شاخه
سوري القاعده در شرايطي قرار گرفتهاند كه تمامي راههاي فرار به روي
آنها بسته شد .اين گروهها براي نجات افراد خود دو شهرك شيعهنشين
در استان ادلب را وارد معادله زبداني كردند و ساكنان اين شهركها را
هدف حمالت خمپارهاي سنگين قرار دادند .حزباهلل و ارتش سوريه
براي كاستن از فشار حمالت تروريستها عليه روستاهاي شيعهنشين،
با آتشبس موافقت كردند .بر اثر توافقي كه در اوايل شهريور ماه1394
با ميانجيگري ايران و تركيه به دس��ت آمد قرار شد آتش بسي  6ماه
به منظور كمكرس��اني جداگانه به مناطق تح��ت محاصره زبداني،

مضايا ،فوعه و كفريا برقرار شود .دو ش��هرك فوعه و كفريا بالغ بر 40
هزار نفر جمعيت دارند كه با س��قوط ادلب در بهار امسال به محاصره
كامل تروريستها در امدند .آتش بس تا دو هفته پيش به صورت كج
دار و مريز ادامه داشت تا اينكه ناگهان مخالفان سوري با جنجال زياد
تصاويري دلخراشي از انسانهاي نحيف و در حال مردن منتشر كردند
و مدعي شدند متعلق به ساكنان مضايا است كه به دليل محاصره شديد
حزباهلل و ارتش سوريه به اين روز افتادهاند .در عرض چند ساعت اين
تصاوير به خبر اول اكثر رسانههاي جهان تبديل شد و بحثهاي داغي
درباره آنها در شبكههاي اجتماعي درگرفت .اين تصاوير خشم جهاني
را به همراه داشت و با محكوميت چندين سازمان بينالمللي فعال در
امور حقوق بش��ر از جمله «ديدهبان حقوق بشر» و «عفو بينالملل»
مواجه شد.
جعل انسانيت در مضايا
خيلي زود مشخص شد كه اين عكس جعلي است و با اهداف خاصي
يوارطيگزارشيبانشاندادنجعلي
منتشرميشود.پايگاهتحليليآنت 
بودن تصاوير نوشت كه« :اين تصاوير دروغين با تالش براي محكوم
كردن دولت «بشار اسد» دست به دست ميشود» .اين سايت به اذعان
به اينكه فريب خورده و «داستاني را از شبكه وابسته الجزيره منتشر
كر دهاند كه در آن گزارش شواهد تصويري به چشم ميخورد كه بعدها
مشخص شد اين تصاوير دست به دست ش��دهاي از حوادث گذشته
است ».بر اس��اس اين گزارش «تصوير برجس��ته الجزيره از كودك
قحطيزده مضايا در واقع مربوط به ويدئويي است كه در منطقهاي ديگر
در سوريه ضبط شده و در ماه مه در «يوتيوب» منتشر شد ،يعني زماني
كه مضايا هنوز محاصره نشده بود ».در همين حال رسانههاي غربي و
عربي مدعي هس��تند اين تصاوير را با انگيزه بشردوستانه و كمك به
انسانها تحت محاصره منتشر ميكنند .اين ادعاي رسانههاي غربي
بيش از هرچيزي ماهيت رياكارانه آنها را نش��ان ميدهد چراكه آنها
درباره وضعيت اسفبار بيش از  ۱۱۰هزار شهروند شيعه سوريه در ۴
شهركفوعه،كفرياون ُُبلوالزهرادرفصلسرماتاكنونسكوتميكنند
اما محاصره هزار نفر در مضايا را با دروغ و جنجال به خبر اول خود تبديل
ميكنند« .ميشيل خوسودوفسكي» در وب سايت «تحقيقات جهاني
در كانادا» نوشت« ،انتشار تصاوير كودكان كشته شده در جنگ و زلزله
به عنوان كشته شدههاي حمله شيميايي نيروهاي بشار اسد يكي از
خطرناك و وحشتناكترين دروغهاي تاريخ بشر است».
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

هدف راهبردی تلآويو برای سیطره بر مسلمانان

جهاناسالمچهلتکه
صدور قطعنامه سازمان
زهرا سیدساداتحسینی
ملل در سال  1947مبني
بر تقسيم فلسطين به دو
دولت يهودي و عربي و تش��كيل دولت عبري مورد حمايت
اروپا و امريكا در سال  ،1948اولين اقدام آشكار صهيونيستها
عليه جهان اسالم بود؛ اقدامي كه به دليل نبود واكنش متحد،
مؤثر و ادامه ساير كشورهاي مسلمان منطقه سرآغازي براي
تجزيه و از بين بردن ساير دولتهاي اسالمي خاورميانه شد.
در واقع تجزيه كش��ور فلسطين نش��ان داد كه مدت اعتبار
توافق س��ايكس پيكو پايان يافته و اين منطقه آماده اجراي
طرح «خاورميانه جديد» اس��ت و اين گونه شد كه اصطالح
خاورميانه جديد از رايجترين اصطالحات مقامات سياس��ي
امريكا و اروپا به وي��ژه بعد از حمالت  11س��پتامبر بود ،اما
حقيقت امر آن است كه طرح مذكور در سال  1984و توسط
اسرائيل شاهاك به شكل غيرمحرمانهاي تئوريزه شد .بر طبق
اين طرح وي پيشنهاد تقسيم عراق به سه دولت (كرد ،سني
و شيعه) ،سوريه به سه دولت (علوي ،دروزي و سني) ،اردن
به دودولت يكي براي فلس��طينيان و دومي براي بدوي ها،
لبنان به پنج دولت (مسيحي ،شيعي ،سني ،دروزي و علوي)
و عربستان به چندين دولت كوچك مانند پيش از آنكه توسط
ملك عبدالعزيز بن س��عود يكپارچه و متحد شد ،مصر به دو
دولت (اسالمي و قبطي) ،س��ودان به دو دولت جنوبي زنگي
و ش��مالي عربي ،موريتاني به دو دولت عرب��ي و زنگي و نيز
شكلگيري يك دولت ويژه بربر و نيز تقسيم ايران به چهار
دولت را ارائه داد.
اين طرح در نهايت تبديل به راهبرد تلآويو و متحد استراتژيك
آن امريكا در خاورميانه تبديل شد .زيرا طبق اظهارات برنارد
لوئيس ،انديش��مند يهودي صهيونيستي -امريكايي و يكي
از مشهورترين مستشرقين جهان ،اين تقسيمبندي به نفع
اس��رائيل خواهد بود؛ البته اين دولته��ا و رژيمها ناتوان از
اتحاد نخواهن��د بود ولي اختالفات پايانناپذي��ر ،آنها را فلج
خواهد كرد .چراكه ضعيفتر از اسرائيل خواهند شد و همين
مسئله حداقل در  ۵۰سال آينده برتري رژيمصهيونيستي را
حفظ خواهد كرد.
بر اين اساس اولين اقدام براي آغاز اين سياست ايجاد منطقه
پرواز ممنوع در شمال عراق براي تشكيل دولت كردي پس از
حمله صدام به كويت بود .مرحله بعدي اين سياست با حمله
به برجهاي دوقلو تجارت جهاني عملياتي ش��د ،زماني كه با
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،امريكا نياز داشت تا دشمن
جديدي براي خود تعريف كند و چه چيز بهتر از اسالم سياسي
براي رهبران كاخ سفيد.
لشكركشي اياالت متحده به افغانستان و سپس عراق به بهانه
مقابله با بنيادگراهاي اسالمي كه ميتوانستند امنيت جهاني
را به مخاطره بيندازند ،بيش از همه رژيمصهيونيس��تي را
منتفع كرد .با سرنگوني صدام و از بين رفتن دولت در عراق،
شرايط براي هرج و مرج و ماهيگيري اسرائيل از آب گلآلود
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اين كشور فراهم شد .آنها ميتوانستند عراق را به سه قسمت
كردي ،شيعي و سني تقس��يم كنند و از اين طريق از بابت
خطراتي كه ميتوانست يك كش��ور متحد برايش به وجود
آورد ،خيالش راحت شود .در نتيجه روند دولت خودمختار
كردستان عراق شكل گرفت و مناطق سنينشين تحت تأثير
بعثيهاي بركنار شده مهمترين اپوزيس��يون دولت بغداد
شدند .اين مسئله تا جايي ادامه يافت كه پس از اعتراضات
مردم رمادي به شرايط رفاهي ،شبه نظاميان داعش قدرت را
در استانهاي سنينشين موصل و االنبار در دست گرفتند.
پيش از اين نيز در س��ال  2011س��ودان جنوب��ي با اعالم
موجوديت ،طرح تقسيم سودان را عملياتي كرد .نكته قابل
تأمل در اين مسئله به رسمیت ش��ناختن اسرائيل از سوي
اين دولت به عنوان اولين اقدام ديپلماتيك خود در محيط
بينالملل و صدور مجوز تأسيس سفارت اين رژيم بود.
دومينوي تغيير مرزها در جهان اسالم به ليبي و مصر رسيد.
تجزيه اين كشورهايي كه از منابع سرش��ار نفت برخوردار
بودند ميتوانست زمينهس��از قدرت تلآويو شود .با سقوط

معمر قذافي در ليبي ،ديگر حكومت طرابلس بر صادرات نفت
كنترلي نداشت و اين در حالي بود كه پااليشگاهها كماكان به
استخراج اين ماده حياتي ادامه ميدادند.
در مص��ر نيز محمد مرس��ي از ح��زب اخوان المس��لمين
نميتوانست جانشين خوبي براي حس��ني مبارك باشد و
همين مسئله زمينهساز كودتاي نظاميان به رهبري السيسي
شد .السيسي نيز پس از مدت كوتاهي نشانداد كه در قبال
گرفتن كرسي قدرت قاهره ،به خوبي از پس انتظارات تلآويو
بر ميآيد .او در آخرين اقدام خ��ود حاكميت جزاير تيران و
صنافير را به عربستان س��پرد تا با توجه به استحكام روابط
رياض و تلآويو ،نيروهاي اسرائيلي عمال نظارت و حضور بر
اين جزاير استراتژيك در درياي سرخ را به دست گيرند.
بر اين اساس با توجه به حضور نظامي تلآويو در اين مناطق
كه از سال  1967شروع شده اس��ت ،ميتوان انتظار داشت
در آينده رهبران اين رژيم با استناد به قانون «مرور زمان»
اين جزاير را ضميمه خاك خود كنند .زيرا طبق اين قانون
بينالملل��ي ،در صورتي كه تصرف س��رزميني داراي س��ه

خصوصيت مؤثر ،مستمر و مس��المتآميز باشد ،كش��ور تصرف كننده ميتواند ادعاي
مالكيت بر آن سرزمين را داشته باشد .اين در حالي است كه از سال  1967تاكنون تصرف
تيران و صنافير توسط اسرائيل اين سه شرط را داشته است و پيشبيني ميشود شرايط
تداوم اين شروط ادامه يابد .ضمن آنكه رژيمصهيونيستي در نتيجه اين توافق ميتواند
امنيت تجاري و دريايي خود را استحكام بخشد و بر صحراي سيناي مصر كنترل كامل
داشته باشد.
در اين شرايط پازل نقشه جديد خاورميانه با وقوع بحران در سوريه شكل آشكارتري به
خود گرفت .بحراني كه با دخالت نيروهاي خارجي و مزدوران داخلي راهپيمايي آرام مردم
در مارس سال  ،2011مقياسي گسترده يافت و باعث شد پس از گذشت بيش از پنج سال
همچنان ادامه داشته باشد .در اين راستا حذف فيزيكي و نرمافزاري جنبش مقاومت از
خاورميانه هدف اصلي براي مقامات اسرائيلي به شمار ميرود .رژيم مذكور برآن است تا با
براندازي بشاراسد متحد نزديك حزباهلل و البته ايران را از ميان بردارد .زيرا چنانكه تاريخ
نيز نشان ميدهد ،استراتژي حكومت حافظ اسد در رابطه با مقابله با حضور اسرائيل در
منطقه باعث شد كه در جنگ هشت ساله ايران و عراق ،فراتر از ايدئولوژي پان عربيسم ،از
جمهوري اسالمي ايران حمايت كند .اين مسئله ناشي از همسويي دو كشور در مخالفت
با فلسفه وجودي اسرائيل بود .پس از حافظ اسد ،پسرش بشار اسد نيز همچنان در سنگر
مقاومت ،سياستهاي سوريه را پيش ميبرد .مقابله با حكومت سوريه ،جمهوري اسالمي
ايران و حزب اهلل لبنان در اين راستا تحليل ميشود.
در مسير پيشبرد اين سياست ،اسرائيل و ساير همپيمانهايش مانند امريكا ،تركيه،
قطر و عربستان در پي آن بودند تا با اس��تفاده از ابزارهاي محلي و بينالمللي فضاي
تشنج را در سوريه توسعه دهند .پيش كشيدن موضوع تبادل سرزمين ميان فلسطين
و اس��رائيل ،طرح صلح عربي قطر كه چندي پيش اتفاق افتاد و همچنين استفاده از
گروههاي بنيادگراي اس�لامي و اجازه قدرتنمايي به آن در شرايط بحراني سوريه از
جمله اين موارد است .در اين راستا متحدان منطقهاي اس��رائيل نيز اميدوار بودند با
براندازي اس��د بر نفوذ خود در منطقه بيفزايند غافل از آنكه پس از چندپاره ش��دن
سوريه ،نوبت به خودشان ميرسيد .با اين حال حاكمان آلسعود كه غافل از نقشههاي
امريكايي -اسرائيلي براي خاورميانه هستند ،در كنار هزينههاي سنگيني كه در سوريه
كردند سال گذش��ته در بحبوحه جنگ سوريه ،با تحريك از س��وي غرب يمن را زير
آتش موشكهاي خود گرفتند .اين اتفاق نشان داد كه سعوديها چقدر ساده انديش
هستند .زيرا متوجه نشدند تشويق دوستان اسرائيليشان براي حمله به يمن به بهانه
روي كار آوردن دولت موردنظرشان همان نقش��ه قديمياي است كه براي گولزدن
صدام در تجاوز به كويت پياده كردند! از سويي ديگر لبنان نيز به دليل حضور حزب اهلل
از اهميت ويژهاي براي اسرائيل برخوردار است ،دو سال است كه بدون رئيسجمهور
اداره ميشود .چراكه تعيين يك رئيسجمهور به معناي پايان يافتن اختالفات ميان
احزاب اين كشور است و اين مسئله ميتواند زنگ خطري براي اسرائيل باشد .در اين
ش��رايط اگر از نمايي دور به خاورميانه بنگريم آن را منطقهاي درگير جنگ ،آشوب و
بيثباتي ميبينیم كه بيش از آنكه عليه دش��من اسالم متحد باشند ،دچار اختالفات
دروني عميقي هستند .اين در حالي اس��ت كه اخيرا ً رهبران سعودي با رسمي كردن
روابط سياسي خود با اسرائيل تالش دارند تابوي به رسميت شناختن و برقراري رابطه
با اين رژيم را از بين ببرند.
تاكتيك اسرائيل و امريكا در پيشبرد اين استراتژي ،حمايت از گروههاي جداييطلب،
افراطي و تش��ديد اختالفات مذهبي و قوميت��ي بود .پيدايش گروهه��اي بنيادگراي
تروريس��تي كه با لباس و ش��عارهاي ديني در پنج س��ال اخير موجي از وحشت را در
افكار عمومي جهان ايجاد كردهاند ،برنامهاي از س��وي تلآويو براي گس��ترش اسالم
هراس��ي اس��ت .رژيمصهيونيس��تي تالش دارد تا با ايجاد جنگهاي فرقهاي و درون
ديني ،توجه مسلمانان را از دشمن خارجي و توسعهطلبيهاي مرزي و اقتصادياش به
اختالفات داخلي معطوف كند .عالوه بر اين كمكهاي مالي ،تسليحاتي و اطالعاتي از
گروهكهايي مانند جنداهلل ،پژاك و مجاهدين خلق سياستي ديگر در راستاي ايجاد
تحقق طرح خاورميانه جديد اس��ت .اين گروهها به اميد رس��يدن به قدرت سياس��ي
محلي حاضر هس��تند از هر فرصتي اس��تفاده كنند كه البته بايد خاطرنشان كرد اين
سياس��ت صرفاً در مورد جمهوري اسالمي ايران به كار گرفته ميش��ود .زيرا مقامات
ايران توانستهاند با هوش��ياري و افزايش قدرت اطالعاتي و نظامي ضمن عدم افتادن
در دام جنگهاي مذهبي مانع هرگونه فعاليت تروريستها در كشور شوند .از اين رو
برنامه تقويت اش��رار و منافقين براي برهم زدن نظم مرزها در دستور كار تلآويو قرار
گرفته است.

واکنش انفعالی داعش وتوئيترعليهنامهرهبري
ش��بكه اجتماع��ي توئيتر كه م��ورد اقب��ال زياد
روزنامهنگاران ،سياستمداران و خواص قرار گرفته،
هموار مدعي آزادي بيان است تا جايي كه در مقابل
مس��دود كردن حس��ابهاي طرفداران و اعضاي
گروههاي تروريستي همانند «داعش» و «القاعده»
به بهانه حمايت از آزادي بيان مقاومت زيادي نشان
داده است.
در هشتم آذر ماه 1394اين شبكه مجازي در اقدامي
غافلگيرانه بعضي حسابهاي كاربران حرفهاي را كه
درباره نامه مقام معظم رهبري توئيت يا ريتوئيت
(بازنشر) كرده بودند ،به صورت موقت معلق كرد.
اين حسابها عمدتاً متعلق به روزنامهنگاران داخلي
و خارجي ب��ود .عباس اصالني دبي��ر كنوني گروه
بينالملل خبرگزاري تسنيم و سابق فارس ،صنم
شنتيايي خبرنگار انگليسي ايرانياالصل در شبكه
خبري فران��س  ،24جونا پاراس��وزك (Joanna
 )Paraszczukخبرنگار «راديو آزاد اروپا» « ،لئون
السجان وايپر» ))Leon Elsjan of Wipper
پيگيريكننده مسائل غرب آس��يا به ويژه ايران از
جمله كساني بودند كه اعالم كردند توئيتر حساب
آنها را به مدت كوتاهي تعليق كرده بود.
كام ً
ال مشخص بود كه تعليق شدن اين حسابها
به خاطر ارسال توئيتهايي درباره نامه مقام معظم
رهبري بود كه در هشتم آذر ماه  1394براي جوانان
غرب در پي حمالت تروريس��تي پاريس نوش��ته
شد .ايشان در اين نامه مينويس��ند« :مستندات
مسلّم تاريخي به روشني نشان ميدهد كه چگونه
تالقي استعمار با يك تفكر افراطي و مطرود ،آنهم
در دل يك قبيل ه ب��دوي ،بذر تن��دروي را در اين
منطقه كاشت .وگرنه چگونه ممكن است از يكي
از اخالقيترين و انسانيترين مكاتب ديني جهان
بنيادين خود ،گرفتن جان يك انسان را
كه در متن
ِ
به مثابه كشتن هم ه بشريت ميداند ،زبالهاي مثل
داعش بيرون بيايد؟»
صنم شنتيايي يك روز پس از انتشار اين نامه ،طي
توئيتي نوش��ت « :توئيتر ،ميتواني لطفاً مشخص
كنيد كه چگونه اين اتفاق افتاد؟ ش��ب گذش��ته
اكانت من هك ش��د ،توئيتي درباره نامه خامنهاي
پاك و اكانتم معلق شد » .عباس اصالني هم نوشت:
«اكانت توئيترم امروز براي بار دوم تعليق شد .تعليق
دوم چند دقيقه پس از توئيت (بدون هشتگ) مجدد

متن كامل نامه رهبر انقالب به جوانان غرب اتفاق
افتاد » .لئون الس��جان وايپر نيز در توئيتي نوشت:
«كه اينطور ،صبح اكانت من به صورت موقت توسط
توئيتر به دليل توئيت درباره نامه ديروز خامنهاي
به جوانان معلق ش��د » . . .در همي��ن حال عباس
اصالني عكس��ي از نامه توئيتر به خود را پس از باز
شدن حساب خود منتشر كرد .در متن اين نامه با
«معذرت خواهي» از اصالني درباره اختالل موقتي
كه صورت گرفته ،به وي هش��دار داده شده است
كه «لطفاً درباره چيزهایي ك��ه توئيت را ريتوئيت
ميكنيد مراقب باشيد » .در انتهاي نامه توئيتر آمده
است« :شما نياز خواهيد داشت كه رفتارتان را تغيير
دهيد تا به استفاده از توئيتر ادامه دهيد .تكرار نقض
قوانينتوئيترممكناستبهتعليقهميشگياكانت
شما منجر شود».
توئيتر در حالي با انتش��ار اخب��ار مربوط به نامه
مقام معظ��م رهبري مخالف��ت ميكند كه پس
از س��قوط موصل در تابس��تان  1393كه گفته
ميشود داعش آن را از طريق ارسال هزاران تويت
وحش��تآور به تصرف خود درآورد ،فش��ارهاي
زيادي به توئيتر وارد شد تا بعضي حسابهايي كه
حامي داعش هستند و نقش مهمي در گسترش
افكار و انديش��ههاي اين گروه تروريستي دارند،
مسدود كند اما مديران اين ش��بكه با استناد به
«حق آزادي بي��ان» در مقابل اين خواس��تهها
مقاومت زيادي از خود نشان دادند .اقدام توئيتر
در بس��تن اكانتهايي كه درباره نامه رهبر ايران
توئيت فرس��تاده بودند با انتقاد زياد كاربران در
شبكه مجازي مواجه شد و حتي كاربري نوشت
كه «من فك��ر ميكنم كه هم اكن��ون داعش بر
توئيتر مسلط شده است ».در جواب فعال ديگر
نوشت كه اين مسئله چنان نيز بياساس نيست
چراكه يك��ي از بزرگترين س��رمايهگذاران اين
شبكه مجازي اوليد بن طالل يكي از بزرگترين
سرمايهداران سعودي است .اين اقدام توئيتر به
عنوان يك ش��بكه مجازي قدرتمند و گسترده،
نشان ميدهد چگونه رسانههاي مدرن به ابزاري
براي حاميان تروريسم تبديل ميشوند كه نه تنها
بر خالف ش��عار خود يعني «آزادي بيان» عمل
ميكنند بلكه تحمل ش��نيدن حرف حقيقت را
ندارند و از انتشار آن جلوگيري ميكنند.

71

w w w.javanonline.com

مقاومتسوريه

عیار مقاومت

دولت اوباما اخيرا ً در حال
تصويب طرحي است كه
قرار است  40ميليارد دالر
كم��ك نظام��ي ب��ه
رژيمصهيونيستيپرداخت
كند .اينكه اين طرح در چه
متن و بستري مطرح شد و
به عبارت ديگر علت اصلي
پرداخت چنين كمكي چه
فرهاد نوايي
مؤلف��ه ي��ا مؤلفههاي��ي
ميباش��د ،چه تأثيري بر
رژيم تهاجمي اسرائيل خواهد گذاشت و پيامدهاي منطقهاي آن
چگونه است محور اصلي بحث اين مقاله اس��ت .در ابتدا الزم به
گفتن است كه كمكهاي نظامي امريكا به رژيمصهيونيستي از
ابتداي شكلگيري اين رژيم همواره وجود داشته است و حجم اين
كمكهاي مستقيم نظامي تاكنون به بيش از  155ميليارد دالر
رسيدهاست.اسرائيلبزرگتريندريافتكنندهكمكهاينظامي
امريكاست و از مجموع كل كمكهاي خارجي امريكا 55 ،درصد
را به خود اختصاص ميدهد و يك چهارم كل بودجه نظامي 16
ميليار د دالري اين كش��ور از طريق كمك نظامي امريكا تأمين
ميشود .نكته جالب اين اس��ت كه كمكهاي نظامي امريكا به
اسرائيل بعضاً به شكل وام هستند .اما برعكس كشورهاي ديگر كه
مجبورند وام دريافتي را به شكل خريدهاي نظامي مصرف كنند
در مورد اسرائيل چنين الزامي وجود ندارد .بنابراين اسرائيل ممكن
است از اين وامها در تحقيق و توسعه تكنولوژيهاي خود استفاده
كند كه ميتواند رقيب شركتهاي تسليحاتي امريكايي باشند.
مختصات كمكهاي نظامي امريكا به اسرائيل
ميزان كمكهاي واشنگتن  3ميليارد دالر در سال است.
بيشتر اين پول ،از «كمك خارجي ساالنه امريكا» تخصيص
داده ميشوند كه با سه آيتم شناخته ميشود :كمكها به
منظور حمايت اقتصادي ،كمكهاي نظامي و نيز كمكها
با هدف حمايت از مهاجران و پناهندگان .كمك پناهندگان
براي جذب پناهندگان يهودي از ش��وروي س��ابق انجام
ميگرفت اما از س��ال  1985تمامي پناهندگاني را كه به
اين كشور وارد ميشدند شامل ميشد .در حقيقت از اين
پس اسرائيل ميان پناهندگان و ديگر مهاجران تفاوتي
قائل نميشد .عالوه بر اينها سهم اسرائيل از طرحهاي
مش��ترك(  ) ASHAدر تخصيصات كنگرهاي نيز
محفوظ اس��ت كه صرف برنامههاي همكاريجويانه
در صنايع دفاعي ،كشاورزي ،علم و فناوريهاي جديد
ميشود.
قبل از س��ال  1998اس��رائيل  1/8ميليارد دالر س��االنه
كمكهاي نظامي و  1/2ميليارد دالر نيز به شكل اقتصادي

دريافت ميكرد .س��پس دو كش��ور توافق كردن��د تا حجم
كمكهاي اقتصادي به  120ميليون دالر كاهش پيدا كرده
و كمكهاي نظامي براي يك دوره  10ساله  60ميليون دالر
افزايش يابد .بعد از آن ،مقامات دو كش��ور در س��ال 2007
توافقنامه دوجانبهاي را امضا كردند كه برمبناي آن 30ميليارد
دالر طي يك دوره  10ساله به اسرائيل اعطا شود.
اسرائيل و البي آن
اسرائيل در مذاكرات با امريكا تالش دارد تا به نوعي در روابط
دو كشور موازنه ايجاد كند يا حداقل از برابري و سود متقابل
در روابط دو كشور دم زند .به عبارت ديگر مقامات اسرائيلي
تالش دارند تا به نوعي از وابستگي متقابل دو طرف با همديگر
صحبت كنند .اين چيزي اس��ت كه اس��رائيل و البي آن در
امريكا ميخواهند كه مردم باور كنند .بر همين اساس است
كه اسرائيل نسبت به منافعي كه از معبر اين كشور به امريكا
ميرس��د به ويژه در حوزه تكنولوژي گزافهگويي ميكند.
اما واقعيت آن اس��ت كه اين منافع در مقايسه با مزاياي
حاصل از درياف��ت تكنول��وژي و كمكهاي علمي،
صنعتي ،اقتصادي و نظامي از امريكا ناچيز هستند.
نگاهي به زرادخانههاي اسرائيلي نشان ميدهد
كه اين اسرائيل اس��ت كه كام ً
ال وابسته به
تكنولوژيه��اي امريكاي��ي اس��ت ن��ه
بالعكس.
اهميت اس��رائيل براي واشنگتن
ب��ه واس��طه فاكتورهاي��ي از
جمل��ه الب��ي داخل��ي و
تعه��دات ايدئولوژيكي
رهب��ران امري��كا
همچون اوباماس��ت
ك��ه ارزشه��اي
مشتركميان
تا ر ي��خ

ميپذي��رد .اما
امري��كا و صهيونيس��م را
غيرقابل مقاومت
البي اس��رائيل هرگز مطلق و
جوزف ماساد نشان
نبوده اس��ت .همانطور كه
نسبي اس��ت و به اين
ميدهد نفوذ اين البي،
اسرائيل با خواستههاي
بستگي دارد كه چقدر
منافع هژموني��ك امريكا
امپرياليس��تي و
وقتي پاي مسائلي همچون
همسو باشد .اما
ايران در ميان باشد حتي اوباما
مذاك��ره ب��ا
با اين البي ابايي ندارد .در مقابل
از رويارويي
رهبران امريكا اختالفنظر جدي
زماني كه
با اقدامات مقامات اسرائيل ندارند
مانند كشتن فلسطينيها و اشغال
سرزمينش��ان ،رويارويي با اين البي
پرهزينه است.
چه عاملي منجر به تعيين اين بسته 40
ميلياردي شد؟
روابط ميان باراك اوباما و نخستوزير اسرائيل در
سالهاي اخير رو به سردي گراییده بود .برهمين
اساس بنيامين نتانياهو سفر برنامهريزي شده خود
را به امريكا لغو كرد و گفته بود كه تمايل دارد در خصوص
افزايش كمك نظامي با رئيسجمهور بعدي امريكا مذاكره
كند .اكنون و پس از اين اظهارات دولت اوباما اعالم كرد كه
تمايلداردتابزرگترينوبيسابقهترينبستهكمكنظامي
در تاريخ امريكا را در اختيار رژيمصهيونيستي قرار دهد .زمان
درخواست اين بسته كمكي نيز به نشست داووس برميگردد.
نتانياهو در اين نشست به صراحت اعالم كرده بود كه ميزان
كمكهاي نظامي امريكا به اين كشور يعني  3/1ميليارد دالر
در مقابل 100ميليارد دالري كه ايران قرار است از معبر برداشتن
تحريمهانصيبششودناچيزاستودرخواستاعطايكمكهاي
بيشتر نظامي از امريكا را مطرح كرد .پس از اين سخنراني بود كه
نامه سناتورهاي امريكايي به كاخ سفيد ارسال شد .در حقيقت
حقوق فلس��طينيها و زندگيشان غرامتي اس��ت كه اوباما در
ازاي توافق با ايران در مسئله هستهاي به اسرائيل پرداخت كرده
است .بنابراين بايد انتظار داشت كه كمكهاي نظامي امريكا به
اسرائيل آتش اشغالگري و نسلكشي و آپارتايد را در سرزمينهاي
اشغالي شعلهور كند .به همين دليل ميتوان فهميد كه چرا اوباما
مصمم است كه اين معامله تسليحاتي را قبل از اتمام دوره رياست
جمهورياش به سرانجام برساند.
اسرائيل به عنوان يك رژيم تهاجمي
رژيمصهيونيس��تي از زمان ش��كلگيري در سال 1949
دائماً به فكر توس��عه سرزميني بوده اس��ت .از اشغال

تزریق امریکایی						

بلنديهاي جوالن در سوريه گرفته تا حمالت مختلف به لبنان ،غزه
و ...همگي مصداق اين كنش اسرائيل در سياست خارجي ميباشد.
اين رفتار نش��ان ميدهد كه دولتهاي مختلف اس��رائيل همگي
در چارچوب دولت رئاليست تهاجمي قرار ميگيرند .در حقيقت
رئاليستهاي تهاجمي قوياً هوادار رفتار تهاجمي هستند .در وهله
اول دولت تهاجمي به دنبال گسترش و برتري است و اين امر را نه
صرفاً به خاطر ترس از ناامني بلكه جهت دستيابي به قدرت نسبي
و به دنبال آن امنيت انجام ميدهند .دليل اين مسئله اين است كه
رئاليسم تهاجمي معتقد است كه در نهايت امنيت فقط از طريق
هژموني و سلطه جهاني تأمين ميشود .بر اين اساس اسرائيل در
چارچوب رئاليسم تهاجمي نه تنها به مسابقه تسليحاتي واكنش
نشان ميدهد بلكه فعاالنه ساخت تسليحات را بدون در نظر گرفتن
اينكه چنين امري يك مسابقه تسليحاتي را تحريك ميكند از سر
ميگيرد .بهعالوه چون هدفش توسعهيابي و دستيابي به پيروزي
است نيازمند آن است تا يك دكترين نظامي تهاجمي را بپذيرد و
بيش از سالحهاي دفاعي ،بر تس��ليحات تهاجمي تأكيد ميكند.
البته در مورد اخير يعني امضاي قرارداد كمك نظامي امريكا ،بخشي
از تسليحاتي كه اين كشور در اختيار اسرائيل قرار داد جنبه تدافعي
دارند ،مانند سيستمهاي دفاع موشكي «فالخن داوود» و «گنبد
آهني» و موشكهاي ميان برد و كوتاه برد .
در عين حال بسياري از اين كمكها جنبه تهاجمي دارند و به ويژه
اينكه همانطور كه عنوان ش��د برخي از وامهاي امريكا در راستاي
تحقيق و توسعه تكنولوژيهاي بومي مورد استفاده قرار ميگيرد.
مضافاً اينكه اسرائيل در طول دوره كوتاه عمر خود همواره استراتژي
جنگ پيش��گيرانه را در دس��تور كار قرار داد .يك دولت رئاليست
تهاجمي مداوماً به جنگ پيش��گيرانه فكر ميكن��د .در حقيقت
ميتوان استدالل كرد كه در چنين دولتي تمامي جنگها اساساً
جنگپيشگيرانههستند و منطق ساده اين دولت محسوب ميشود.
بنابرايناگردولتي،تهديدگرهمنباشدقابليتاينراداردكهبهچنين
چيزي تبديل شود(البته زماني كه قويتر شود ).حمله اسرائيل به
لبنان در سال 2006و راه افتادن جنگ 33روزه و بمباران سوريه كه
اساساً درگير جنگ داخلي ميباشد و حداقل در كوتاه مدت خطري
براي اسرائيل محسوب نميشد نيز در اين راستا تفسير ميشود.
بنابراين بر اساس منطق دولت رئاليست تهاجمي ،هميشه بهترين
گزينه اين است كه حمله كند و سرنوشت خود را به ديگران واگذار
نكند .در دنياي رژيم تهاجمي اسرائيل ،انتخاب جنگ پيشگيرانه نه
يك انتخاب بلكه امري هميشگي و اجباري است و مرتباً و فعاالنه در
جستوجوي فرصتي براي تضعيف ديگر دولتها و حذف هرگونه
تهديد آينده براي خود و نيز تبديل شدن به يك امپراتور جهاني يا
يك هژمون منطقهاي است .بنابراين براي رژيمصهيونيستي ،اتخاذ
ژست منفعالنه بازدارندگي و دفاعي كافي نيست.
اقدام ديگر رژيمصهيونيس��تي به عنوان يك رئاليست تهاجمي،
اعم��ال ابزارهاي
جس��توجو و

كمتر خش��ونتآميز براي تضعيف ديگر دولتهاي منطقه است.
اين اقدامات ميتوان��د طيفي از واگرايي و فروپاش��ي ائتالفهاي
مخالف و مهندسي بيثباتي سياس��ي را در برگيرد .مانند حمايت
از ش��ورشها و تجزيهطلبي در ديگر دولتها و خرابكاري در رشد
اقتصادي دولتهاي مخالف و تش��ويق و فريب آنها به اشتباهات
بزرگ و استراتژيك .بر اين اساس اسرائيل از سياست دوقطبي كردن
جهان اسالم و شكاف ميان شيعه و س��ني براي برهم زدن اتحاد و
نيز شكست مقاومت اس��تفاده ميكند و در مقابل با ظهور داعش،
مقاومت عليه اس��رائيل جاي خود را به تفرقه مذهبي (سني عليه
شيعه) ميدهد .نكته ظريف اينجاست كه رجعت جامعه اسالمي
به جنگ مذهبي ،نتيجه مستقيم قطب بندي سياسي است؛ بدين
ترتيب كه موجوديت بسياري از حكومتهاي محافظهكار عربي با
منافع اسرائيل و امريكا در منطقه گره خورده است و اين كشورها
راهبردتقابلمقاومتباامريكارابرنميتابند.بههمينخاطراستكه
سران عرب و كشورهايي مثل عربستان و قطر همه توان خود را براي
عملياتي كردن راهبرد جنگ مذهبي در درون جهان اسالم به كار
گرفته و ميگيرند .امر كردن به مفتيهاي وابسته در برجستهسازي
شكافشيعه،سني،حمايتازالقاعده،طالبان،جبههالنصرهوداعش
در منطقه ،كشتار شيعيان در عراق و پاكستان ،بيمهري نسبت به
دولت بغداد و سركوب شيعيان بحرين و حوثيهاي يمن همه در اين
چارچوب قابل تحليل هستند.
روابط اسرائيل با كردها ،آموزش نظامي آنها به ويژه پيشمرگههاي
كرد و حمايت از تشكيل كردستان بزرگ دقيقاً با هدف برهم زدن
امنيت كشورهاي منطقه ،درگير كردن آنها در بحرانهاي متعدد و
جلوگيري از اتخاذ يك سياست خارجي فعال توسط كشورهايي
همچون س��وريه ،ايران ،ع��راق و حتي تركيه ميباش��د .بنابراين
سياست خاورميانهاي اين رژيم حول شكلگيري تعدادي كشور
بيثبات ،ضعيف ،سرخورده و نابس��امان كه در پذيرش سيادت و
برتري اس��رائيل هيچ ترديدي به خود راه ندهند و چارهاي جز اين
نداشته باشند ،ميچرخد.
معماي امنيتي در خاورميانه
انديشمندان معماي امنيتي همچون رابرت جرويس ،جان هرز و
هربرت باترفيلد در تعريف اين مفهوم معتقدند :افراد و گروههايي
كه در كنار هم و بدون اينكه در يك واحد بزرگتر س��ازماندهي
شوند زندگي ميكنند نگران امنيت ،سلطه و نابودي خود توسط
همديگر هستند و در جستوجوي كسب امنيت تالش ميكنند
تا آن را از طريق دس��تيابي به قدرت بيش��تر به منظ��ور فرار از
تأثيرات قدرت ديگران بهدس��ت بياورند .اين امر باعث ميشود
تا ديگران نيز احساس ناامني كنند و وادار شوند تا براي بدترين
آماده ش��وند .از آنجايي كه در چنين جهاني
گز ين��ه
هيچ دولتي نميتواند

احساس امنيت كامل كند رقابت قدرت تضمين ميشود و چرخه
شريرانه امنيت و انباشت قدرت به وجود ميآيد .با توجه به اين
تعريف ميت��وان پيامدهاي دريافت كمكه��اي نظامي به ويژه
كمك  40ميليارد دالري توسط اسرائيل از طرف امريكا را درك
كرد .بدين ترتيب زماني كه حجم عظيمي از منابع مالي توسط
رژيمي هستهاي و تهاجمي دريافت ميشود عدم قطعيت و ترس
دولتهاي ديگر درباره نيات آن در فضاي آنارش��يك تش��ديد
ميشود .به ويژه اينكه در نظر داشته باشيم منطقه خاورميانه يكي
از بحرانيترين مناطق جهان است كه نه تنها با مشخصه فقدان
قدرت فائقه مركزي بلكه با هرج و مرج شديد ،سرشار از رقابتهاي
قدرت ميان كشورهاي اين منطقه ،اختالفات مرزي و ارضي ميان
بيشتر اين دولتها و تضادهاي مذهبي و قومي شناخته ميشود.
بنابراي��ن «خودياري» دولته��ا و در اين م��ورد افزايش قدرت
رژيمصهيونيستي براي فرار از معماي امنيتي از طريق انباشت
هرچه بيشتر قدرت ،چرخه رقابت بر سر قدرت را ايجاد ميكند.
اما آنچه روشن است تالش دولتها براي فرار از معماي امنيتي
از طريق تالش بيشتر براي كسب قدرت بيشتر در اين منطقه ،به
هيچ وجه نه تنها منجر به كسب امنيت نميشود بلكه به بازي با
حاصل جمع صفر و حتي تراژدي ختم ميشود .علت نيز روشن
است .بسياري از ابزارهايي كه رژيمصهيونيستي تالش ميكند تا از
طريق آنها امنيت خود را افزايش دهد از جمله دريافت كمكهاي
نظامي و مجهز شدن حتي به سالحهاي هستهاي در حقيقت به
كاهش امنيت ديگران از جمله ايران منجر ميشود.
عالوه بر اين معماي امنيتي در اي��ن معني ضمن اينكه موازنه قوا
را در س��طح منطقهاي به هم ميزند باعث ميش��ود تا كشورهاي
ديگر بهخصوص ايران كه س��ابقه تجاوز به خاك ،تحريم و تهديد
از جانب اس��رائيل و امريكا را دارد دس��ت به افزاي��ش قدرت خود
بزنند كه با منطق امنيت و قدرت متناسب است .در اينجا افزايش
قدرت اسرائيل يك پيامد منطقهاي ديگر نيز دارد آن هم تضعيف
كشورهاي عربي منطقه و نزديك شدن به اين رژيم است .كشورهاي
عربي پس از تالشهاي نافرجام در طول دهههاي گذشته و در پيش
گرفتن جنگهاي متعدد از جمله نبرد  1967رمضان كه در نهايت
به شكست آنها انجاميد ،اعتماد به نفس و اخيرا ً عزت نفس خود را
در رويارويي با اين رژيم از دس��ت دادهاند و اكنون به سمت صلح با
اين رژيم گام برميدارند .مذاكرات صلح كمپ ديويد كه منجر به
پيمان صلح مصر و اسرائيل شد ،پيمان صلح اردن در سال  1994و
اكنون روابط سياسي  -و نه لزوماً ديپلماتيك عربستان -همگي تاوان
افزايش قدرت اسرائيل در منطقه و حمايتهاي بيدريغ نظامي و
امنيتي امريكا هس��تند .به طور خالصه افزايش قدرت اسرائيل به
لطف حمايتهاي نظامي امريكا ضمن تضعيف قدرتهاي منطقه
و افزايش واگرايي در ائتالفهاي منطقهاي باعث تش��ديد معماي
امنيتيازسويكشورهايديگرشدهواحتمالتوسعهطلبياينرژيم
را در آيندهاي نزديك افزايش ميدهد.

						 بهآتشاسراییلی

مقاومتسوريه

عیار مقاومت
تحلیلگر ترک از زیانهای اردوغان برای مردم فلسطین سخن میگوید

رمضان بورسا تحليلگر و كارشناس شناخته
شدهتركيهاياستكهتحليلهاونوشتههاي
او در نشريات و ش�بكههاي مختلف منطقه
منتشر و پخش شده است .وي از شاگردان
مرحوم نجمالدين ارب�كان بوده و با مقامات
حزب عدالت و توسعه نيز آشنايي صميمي
و قديمي دارد كه اين سابقه باعث شناخت
دقيق او از تحوالت درون دولت تركيه شده
است .در ادامه مصاحبه ما با رمضان بورسا را
كه به موضوع سياستهاي دولت اردوغان
در قبال مسئله فلس�طين و جبهه مقاومت
اختصاص دارد ،مطالعه خواهيد كرد.

وقتي حوادث معاصر تركيه را از دهه 70ميالدي
تاكن�ون مش�اهده ميكني�م متوج�ه حضور
جدي مسئله فلسطين در تاريخ معاصر تركيه
ميشويم .حوادثي مانند راهپيمايي چند صد
هزار نفري قونيه كه منجر به كودتاي بزرگ دهه
 70شدياحوادثروزقدسيكهمنجربهكودتاي
 28فوريهشدهمگينشاندهندهتوجهياست
كه جبهه اسالمگراي تركيه به مسئله فلسطين
دارند .آيا شما اين مسئله را تأييد ميكنيد و اگر
چنين است علت اين مسئله را چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

مسئله فلسطين در سياستهاي معاصر تركيه را بايد به دو برهه
اصلي پش از بهار عربي و پس از بهار عربي تقسيم كنيم .در دوره
پيش از بهار عربي جامعه ديندار تركيه همواره مسئله فلسطين
را به عنوان يك مسئله غير قابل چشمپوشي قلمداد كرده است
و همواره در فكر انجام كاري براي فراهم شدن شرايط آزادسازي
فلسطين بوده است و در همين راستا تظاهراتها ،راهپيماييها
و فعاليتهاي مدني فراواني از جمله جمعآوري اعانات مردمي
براي مبارزان فلس��طيني را انجام داده اس��ت .مث ً
ال در 1979
زماني كه اسرائيل ،قدس را به عنوان پايتخت خود اعالم كرد
وزير خارجه وقت تركيه به دليل استيضاحي كه حزب «سالمت
ملي» از وي در مجلس به عمل آورد مجبور به ترك پست وزارت
خود شد .پس از اين هم يك راهپيمايي ميليوني در شهر قونيه
براي حمايت از قدس انجام ش��د كه در نتيجه اين راهپيمايي
تاريخي چند روز بعد ارتش دس��ت به كودتا زد و كنعان اورن
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح تركيه در بيانيهاي يكي از علل
كودتا را راهپيمايي حمايت از قدس اعالم كرد.
در واقع ملت تركيه پس از فروپاشي حكومت عثماني و تسلط
انگليس بر فلس��طين و پس از آن كه ش��اهد تش��كيل دولت
صهيونيستي بوديم هيچگاه حسرت بيتالمقدس و فلسطين
را از قلب خود بيرون نكرده است و از هر فرصتي براي بروز اين
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کار اردوغان
خیانت به غزه بود

احساسات استفاده كرده است.
اما پس از به��ار عربي ،جهان اس�لام دچار انقالب��ات دروني
ش��د .منظور از انقالب يعني دگرگوني بنيادين در تعامالت و
موضعبنديها معمول درون جهان اسالم .در چنين شرايطي
ظالمان جهان اسالم ديگر ان ظالمان پيشين و مظلومان جهان
اسالم ديگر با معيارهاي مظلوميت پيشين مورد محاسبه قرار
نميگيرند.
بخشي از مس��لمانان در حالي كه براي مظلومان سوريه گريه
ميكنند براي مظلومان يمن هيچ واكنشي نشان نميدهند.
بخشي ديگر نيز در حالي كه يمن را مورد توجه قرار ميدهند از
توجه به سوريه و عراق و ساير نقاط خودداري ميكنند.
بهار عربي يك فتنه بزرگ برا ي تحريف اراده ملتهاي مسلمان
در خاورميانه جهت تحقق حقوق خود بود كه در آزمايشگاههاي
غرب توليد شده بود .اين پروژه گام به گام پيش آمد تا اينكه در
سوريه به باالترين ميزان خود رسيد و در سوريه حق و باطل،
راس��ت و دروغ از طريق رس��انهها تحريف شدند و تالشهاي
فراواني براي ايجاد جنگ و درگيري مذهبي آغاز ش��د .به اين
ترتيب در دوره كنوني ش��اهد تغيير مع��ادالت در رفتارهاي
تركيه با اسرائيل هستيم .چند روز پيش نتانياهو از قريبالوقوع
بودن همراهي تركيه با اس��رائيل س��خن گفت .عجيب اينجا
است كه سازمانهاي مردمنهاد اسالمي در تركيه يعني همان
سازمانهايي كه تظاهراتهاي مختلف براي حمايت فلسطين
را سازماندهي ميكردند و مسئله كشتي ماوي مرمره را ايجاد
كردند و هر لحظه براي فلسطين حاضر به ريختن به خيابانها
بودند اكنون در برابر نزديكي تركيه به اسرائيل هيچ صدايي از
خود بروز نميدهند .البته بايد توجه كرد كه اين به معناي صرف
نظركردن اين تشكلهاي مردمي از آرمان فلسطيننيستبلكه
نشاندهندهاينمسئلهاستكهتشكلهاياسالميدرتركيهدر
اثرتبليغاتهايرسانهايحزبحاكمدچارشيفتگيووابستگي

 ملتتركيهپسازفروپاشي
حكومتعثمانيوتسلط
انگليسبرفلسطينوپساز
آنكهشاهدتشكيلدولت
صهيونيستيبوديمهيچگاه
حسرتبيتالمقدسوفلسطين
را از قلب خود بيرون نكرده است
و از هر فرصتي براي بروز اين
ت
احساساتاستفادهكردهاس 

به اين حزب شدهاند.
اين تش��كلها اكنون در حال يافتن راه حكيمان��ه و تأويل و
تفسيري مناسب براي نزيك شدن اردوغان به اسرائيل ،هستند.
اين مسئله به نوبه خود نتيجه فرآيندي است كه طي يك دهه
گذشته در تركيه در مورد تمام تشكلهاي اسالمگرا انجام شد
كه در پي آن ،تشكلهاي اسالمي همگي سياستزده شدند و از
حالت جماعت اسالمي يا تشكل اسالمي درآمده و به عنوان يك
شاخه حزبي حزب عدالت و توسعه رفتار ميكنند .مسئوالن اين
تشكلها نيز كساني هستند كه دچار وابستگي شديد به دولت
و شخص اردوغان هستند و البته اگر كسي به اين نحو نباشد در
اولين فرصت موقعيت و منصب خود را از دست ميدهد .با در
نظرداشتنتاريخگذشتهفعاليتهاياينتشكلهاومقايسهآن
با وضعيت موجود بايد گفت كه اين وضعيت ،حيرتآور است.

به نكته قابل توجهي اشاره كرديد .اجازه بدهيد
وارد مس�ئله سياس�تهاي اردوغان و حزب
عدالت و توسعه در قبال فلسطين شويم .زماني
اردوغان به عنوان كسي كه ميخواهد نهضت
فلس�طين را وارد مرحله جدي�دي كند و يك 
سرباز تازهنفس براي فلسطين شناخته ميشد
و ما حتي شاهد حوادث مشهوري مانند داووس
بوديم اما حجم مبادالت تج�اري بين آنكارا و
اسرائيل هماكنون افزايش قابل توجهاي داشته
و همزمان به طور علني ش�اهد نزديكي هيئت
حاكمه آنكارا و تلآويو هستيم .آيا آن فهم اوليه
اشتباه بود ،يا اكنون شرايط چيز ديگري است؟

نكته قابل توجهي در مورد حادثه مشهور داووس عرض كنم
و آن هم اينكه نيم س��اعت پس از اين حادثه آق��اي اردوغان
يك مصاحبه انجام داد و علناً گفت كه او به پرز هيچ اعتراضي
نكرده و عصبانيت و اعتراض او به مجري برنامه بوده اس��ت اما
خب مهندسي رس��انهاي به نوعي انجام شد كه بخش اول كه
اعتراض بود پخش ش��د و مردمي شد اما هيچ كس از سخنان
بعدي اردوغان خبردار نشد .اما در مورد مسئله نزديكي تركيه و
اسرائيل بايد بگويم كه آقاي اردوغان در اين موضوع يك عبارت
بسيار عجيب دارد و آن هم اينكه تركيه و اسرائيل به همديگر
نيازمند هس��تند! اما بايد بگويم كه در جهان اسالم هيچ كس
نميتواند به اسرائيل نياز داشته باشد .جغرافياي اسالم و مفهوم
امت اسالمي داراي يك خط قرمز است و آن هم ارتباط با قلب
صهيونيزم يعني اسرائيل است .وقع نهادن به اسرائيل و توجه به
آن يك ضعف و يك نكته منفي بزرگ محسوب ميشود.
تركيه براي اسرائيل سه شرط قرار داده بود .عذرخواهي ،برداشت
حصر غزه و پرداخت غرامت و ديه جانباختگان و جانبازان حادثه
ماوي مرمره .عذرخواهي را مدعياند كه انجام ش��ده اس��ت.
زماني كه اوباما در تلآويو بود يك صحبت تلفني بين تركيه و
اسرائيل برقرار شد و اكنون دولت مدعي است كه عذرخواهي

انجام شده است .اما در مورد شرط رفع حصر غزه بايد بگويم در
اين مورد اطالعات بسيار حيرتآوري در رسانههاي اسرائيلي
منتشر ميشود .بر اس��اس اين اخبار طرف تركي از اين شرط
چشمپوشي كرده است .اين اطالعات بسيار مهم است .من اص ً
ال
فكر اينكه تركيه حاضر به چشمپوشي از اين مسئله شده باشد را
همنميخواهمبهذهنمخطوردهمچراكهاينمسئلهاگرصحت
داشته باشد يك خيانت به نهضت فلسطين است .چشمپوشي
از رفع حصر غزه يا استفاده از ترفندهاي سياسي براي القاي اين
مطلب كه رفع حصر شده است اما در واقع چنين عملي يعني
لغو تمام تحريمهاي موجود عليه مردم نوار غزه رخ ندهد يك
خيانت آشكار به نهضت فلس��طين و تمام گروههاي مقاومت
فلسطيني است .بايد صراحتاً بگويم دولت تركيه و خود حزب
عدالت و توسعه هيچ گاه به عنوان بخشي از محور مقاومت در
منطقه نبودهاند و نميتوانند هم باشند .دخالتهاي تركيه در
امور فلسطين نتيجه عكس به همراه داشته است.
اردوغان به همراهي عربس��تان فرآيند ليبرالس��ازي و ماليم
كردن و همراهي كردن حماس را آغاز كردند و انجام دادند .در
نتيجه همين نوع رفتارها بود كه اكنون شاهد مشكالت داخلي و
اختالفات دروني در داخل حماس هستيم و بين رهبران حاضر
در درون غزه و بيرون غزه اين جنبش يك درگيري سياسي شديد
رخدادهاست.نتيجهطبيعيايناختالفاتايجادشدههمطبيعتاً
ضعف دروني در حماس خواهد بود كه حتي ميتواند به انشعاب
در داخل حماس منجر شود .اگر اين حادثه رخ داده قطعاً مسبب
و عامل اصلي آن تركيه و عربستان سعودي خواهند بود.
از طرف ديگر ،نتانياهو در س��خنراني اخير خود در كنست
عنوان كرد كه از تركيه خواستار تعطيل كردن دفتر حماس
در استانبول شديم .اين در حالي است كه حماس هيچ دفتر
رسمي در تركيه ندارد .رهبران حماس در تركيه حضور دارند
كه آنها هم دفترهاي ش��خصي متعلق به خ��ود را دارند لذا
ميتوانچنيننتيجهگرفتكهمنظورنتانياهواخراجهمهاين
افراد از تركيه بوده است .اگر تركيه حاضر به اين كار شود اين
هم يك خيانت به جنبش مقاومت فلسطين خواهد بود.
اما برخي افراد هس��تند كه معتقدند بهب��ود روابط تركيه و
اس��رائيل ميتواند نتايج مثبتي براي فلسطينيان به همراه
داشته باشد .اين فكر و اين نظر هم اشتباه است چراكه وخامت
ج سال اخير رخ
روابط بين تركيه و اسرائيل تنها در چهار  ،پن 
داده است و در  10سال قبل آن كه دولت عدالت و توسعه در
تركيه حاكم بود روابط دو طرف خوب بود اما با اين همه شاهد
تداوم جنگ و كشتار در فلسطين بوديم .تحريمها و فشارها بر
ملت فلسطين تحميل شد و تنها از طريق تونلها امكان رفت
و آمد وجود داش��ت .به نظر من با در نظر داشتن اين تجربه
تاريخي نبايد انتظار هيچ تغيير و تحولي در وضعيت مردم غزه
با بهتر شدن روابط تركيه و اسرائيل باشيم.
از طرف ديگر در موضوع كش��تي ماوي مرمره هم ما شاهد
كارشكني خود دولت تركيه هستيم .دادگاههاي تركيه درپي
شكايات مظلومان اين حادثه ،تعدادي از مقامات اسرائيلي را
كه شامل رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح آنها نيز ميشود
به صورت غيابي م��ورد محاكمه ق��رار داده و آنها را محكوم
شناختهاند .اين احكام مطابق با حقوق بينالمللي است و طبق
قوانين اين احكام بايد در محاكم بينالمللي مورد بررسي و
پيگيري قرار گيرد .اما دولت تركيه مانع از اين امر ميشود .در
حالي كه اردوغان در كالم در حال جدال با اسرائيل است اما در
دل راضي به محاكمه مقامات اسرائيلي در محاكم بينالمللي
نميشود و مانع اين اقدام شدهاند.
پروندههاي اين افراد در معاونت مربوطه وزارت دادگستري

تركيه بايگاني شده است و با وجود اعتراضات چندين باره و
تجمعات مختلفي كه مصدومان اي��ن حادثه و خانوادههاي
شهداي اين كشتي انجام دادهاند اما مسئوالن دولت و حزب
عدالت و توسعه از ارسال اين پروندهها به محاكم بينالمللي
خودداري ميكنند .همه اينها در حالي اس��ت كه اين جزو
حقوق طبيعي هر فردي است كه پيگير خون نزديكان كشته
شدهاش در يك حادثه باش��د يا فردي كه خود در آن حادثه
مصدوم شده بايد حق داشته باش��د كه پيگير ضرري كه بر
جانش وارد شده ،باشد اما دولت مانع اين مسئله شده است.
حتي در مقطعي دولت به اين خانوادهها پيش��نهاد داد كه
ديه كشتهشدگان و مصدومان توسط دولت تركيه پرداخت
ش��ود ،به ش��رط آنكه اين خانوادهها از بردن اين مسئله به
محاكم بينالمللي خودداري كنند .بنابراين ميتوانيم چنين
بيان كنيم كه با وجود آنكه حزب عدالت و توس��عه در تمام
انتخاباتهاي محلي و ملي در چند سال اخير حادثه كشتي
ماوي مرمره را تصاحب كرده است و با به اسم خود درآوردن
آن ميوه سياسي آن را به دست آورده است اما مانع پيگيري
حقوقي اين پرونده شده و به جاي ارسال پروندهها به محاكم

و پيش��رفتهتري در دس��تان گروههاي مقاومت است .در
گزارشي كه سازمان بازرسي اسرائيل تهيه كرده نسبت به
اهمالكاريهاي مقامات سياسي و نظامي اسرائيل اذعان
ي
شده است كه اين ني ز نش��اندهنده عدم تطابق پيشبين 
اس��رائيليها و واقعيتهاي صحنه مقاومت است .نصرت
الهياي كه شامل حال گروههاي مقاومت شده معادالت آنها
را به هم زده اس��ت .گنبد آهنين كه مايه غرور اسرائيل بود
ديديم كه چطور بيمصرف شد .اسرائيل متوجه شده است
كه تحريمها و حصرهايي كه در مورد غزه اعمال كرده نتيجه
معكوس به همراه داشته و باعث قدرتمندتر شدن گروههاي
مقاومت اسالمي شده است.
براي همين اسرائيل تمام تالش خود براي اجتناب از هر نوع
جنگ را به كار ميبرد .امنيت اسرائيل به شدت كاهش يافته
است و هزاران ساكن اراضي اشغالي به كشورهاي اروپايي
مهاجرت كردهاند .بنابراين ميتوانيم ادعا كنيم كه شاخه
فلسطين جبهه مقاومت اسالمي وضعيت بهتري نسبت به
گذشته دارد .در لبنان هم شاهد همين وضعيت هستيم.
حزباهلل داراي س�لاحهاي بسيار پيش��رفتهتر و دوربردتر

بينالمللي در يكي از اتاقهاي وزارت دادگستري آن را بايگاني
نموده است.

نسبت به گذشته است و تبديل به كابوس هميشگي و غير
قابل نابودي براي اس��رائيل شده است .اس��رائيل اكنون از
طرفي با حماس ،از طرفي با لبنان و از طرفي با شريعه رود
اردن مواجه اس��ت و اينها همگي اس��رائيل را در وضعيتي
سخت قرار داده است چراكه اين وضعيت سخت موجب شده
تا در اس��رائيل هم گروههاي تندرو تقويت ش��وند و دولت
صهيونيستي در يك پارادوكس سياسي گير كند .تحوالت
سياسي درون اسرائيل خصوصاً در وزارت دفاع نشاندهنده
اين تحوالت سياسي است .در اين ميان كرانه غربي رود اردن
از اهميت بااليي برخوردار است و تبديل به يكي از عناصر
تأثيرگذار در آينده تحوالت فلسطين و دولت صهيونيستي
شده است .اس��رائيل خود را براي سرنگوني محمود عباس
آماده كرده اس��ت و تحوالت اين چنيني ميتواند آينده را
تغيير دهد .اگر خاطرتان باشد حضرت رهبر بارها در مورد
لزوم تسليح كرانه غربي رود اردن و الحاق اين منطقه به خط
مقاومت سخن گفتهاند كه اهميت آن سخنان اكنون بروز
پيدا ميكند .در واقع اسرائيل و ايران اكنون در موضوع كرانه
غربي رود اردن يك درگيري و رقابت جدي دارند.

به عنوان آخرين سؤال نظر شما در مورد آينده
جبهه مقاومت اسالمي در منطقه كه از اجزا و
عناصرمختلفيازكشورهايمختلفتشكيل
شده است ،چيست و نقش تركيه در اين آينده
چه خواهد بود؟

يك حقيقت آشكار وجود دارد و آن هم اينكه جبهه مقاومت
هم در لبنان ،ه��م در يمن و هم در فلس��طين قدرتمندتر
از ديروز اس��ت .اين را ميتوان از گزارشهاي مختلفي كه
نهادهاي اسرائيلي در مورد وضعيت جبهه مقاومت فلسطين
و لبنان در سالهاي اخير منتش��ر كردهاند متوجه شد .در
جنگ  55روزه غزه يك حقيقت آش��كار وجود داشت و آن
هم عدم موفقيت اسرائيل در ورود به غزه و سرنگونسازي
حماس بود .غزه همچنان در دس��ت حم��اس باقي مانده
است و حماس و جهاد اسالمي و س��اير گروههاي مقاومت
اس�لامي دورترين نقاط اس��رائيل از جمله حيف��ا را مورد
ضربه قرار دادند .امروز موش��كهاي به مراتب قدرتمندتر
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عیار مقاومت
پديده داعش به طرق مختلف و با استفاده از ظرفيتها و جذابيتهاي افغانستان ،در
حال ورود به اين كشور است .داعش با اعزام مبلغان و فرستادگان ويژه براي جذب نيرو
و هوادار در افغانستان ،از روش «جابهجايي» بهره ميگيرد .داعش براي استفاده از اين
نوع نفوذ ،نياز به انتقال نيرو و «مهاجرت انبوه» به خاک افغانستان ندارد ،بلکه افراد و
گروههاي کوچک مهاجر ميتوانند زمينه نفوذ و گسترش را عملياتي سازند .حضور
عناصر افغان ،اتباع آسياي مرکزي و ...در جبهههاي جنگ داعش در عراق و سوريه و
بازگشت آنها به موطن خود نيز باعث «نفوذ سرايتي» داعش به افغانستان ميشود.
با توجه به بافت جمعيتي و ساختار اجتماعي س��نتي افغانستان« ،انتشار سلسله
مراتبي» داعش در اين کشور بستر بسيار مساعد و مؤثري دارد؛ «رهبران قبايل و اقوام»
و «برخي مناطق» افغانستان در بروز هر گونه تحول جديد نقش «پيشاهنگي» دارند
که دستيابي به آنها ،روند نفوذ و گسترش را تسهيل ميکند« .قندهار» و «هلمند» در
ش سفيدان و فرماندهان
جنوب ،از اينگونه مناطق هستند .به گفت ه رهبران قبايل ،ري 
جهاديمالعبدالرئوف خادم که مدعي نمايندگي از سوي داعش بوده است ،چندين
بار با آنها ارتباط برقرار کرده تا به او بپيوندند و رايزنيها براي جذب ،حتي بعد از کشته
شدن او نيز ادامه يافته است .وي با پيشنهاد پرداخت ماهيانه  500دالر ،تالش داشته
شبهنظاميان طالبان را به خدمت بگيرد.
داعش در اقدامي که آميخته با نوعي عمليات رواني نيز است ،هدفگذاري را براي
سيطره بر مناطق مختلف جهان اسالم به صورت يک نقشه منتشر کرده و پاکستان،
هند ،افغانستان ،ايران ،تاجيکستان ،ازبکستان ،قزاقستان و قرقيزستان را جزو قلمرو
خود با نام امارت «خراسان» تعيين کرده اس��ت .بر اين اساس ،داعش از نخستين
سال موجوديت در اين کشور ،گامهاي الزم براي سربازگيري و حضور در افغانستان
را برداشته اس��ت .با توجه به انگيز ه قوي داعش براي گسترش ايدئولوژي و قلمرو
به مناطق مستعد جهان اس�لام و همچنين اقبال فزايند ه برخي گروههاي افغان و
آسياي مرکزي به داعش ،احتمال سركوب و مهار آن توسط نيروهاي نظامي «بسيار
ضعيف» است .به نظر ميرسد ،رهبران داعش با بيرون آوردن همه اتباع کشورهاي
آسياي مرکزي از داعش و انتقال آنان به مناطق شمالي افغانستان ،چنين تشکيالتي
را با هدف شکل دادن گروهي که در پي بيثباتي در کل منطقه باشد ،در اين کشور
ايجاد خواهند کرد .در اين حالت ،آن دسته از افراطگرايان آسياي مرکزي که از صفوف
داعش در سوريه و عراق باز ميگردند و امکان ورود به کشورهايشان را ندارند ،ميتوانند
در قلمرو داعش در افغانستان ساكن شوند .لذا اين مناطق به «پناهگاه و مقر امن»
داعش و کشورهاي آسياي مرکزي و مرزهاي جنوبي روسيه به «حوزه عملياتي» اين
گروه تبديل خواهد شد.

در اين وضعيت ،هدفگذاري رهبران داعش صرفاً معطوف به خود افغانستان خواهد
بود تا آنها با استقرار در بخشهاي کمتر کنترل شده اين سرزمين ،عالوه بر حضور در
غرب آسيا ،در قلب آسيا يعني افغانستان نيز نفوذ داشته باشند و از اين طريق بتوانند
ضمن تهديد منافع قدرتهاي منطقه ،هزينههاي امنيتي مقابله با خود را نيز افزايش
دهند .داعش ميخواهد از تمام اقوام در تشکيالتش حضور فعال داشته باشند .بر اين
مبنا ،داعش شريک يا متحد طالبان در افغانستان نيست ،بلکه به عنوان جايگزين آن
در نظر گرفته شده است و حتي با آن ميجنگد.
در اين صورت ،داعش به عنوان ابزار و بس��تر جديد «پرورش و صدور افراطگرايان
منطقهاي» در افغانستان عمل خواهد کرد؛ نيروهاي خارجي عضو طالبان با داعش
بيعت خواهند کرد و اين گروه به طور خودانگيخته يا هدايت شده ،تالش خواهد کرد
پس از فرسايش ،تضعيف يا مصالحه احتمالي طالبان ،در افغانستان به ويژه مناطق
شمالي و غربي مستقر شده و با تش��کيل مجدد پناهگاههاي امن ،زمين ه فعاليت و
تقويت مخالفان مسلح ازبک ،تاجيک و ...را در شمال و عناصر ضد ايراني را در غرب
فراهم سازد.
از سوي ديگر ،ممکن است امريکا و ناتو ،براي مهار طالبان افغان ،اعم از شبکه حقاني و
شوراي کويته در مقطع بعد از ،2016يک تشکل شبهنظامي مسلح و مجهز از افغانها
با نام يا تحت پوشش داعش با اهداف سياسي -امنيتي ،براي رقابت ،رويارويي و جنگ
با طالبان ايجاد و مديريت کنند .يکي از روشهاي مرسوم امريکا در مديريت جريانات
افراطگرا ،تشکيل گروههاي موازي و رقيب است که بتوانند يکديگر را کنترل کرده و
متوازن سازند .از منظر راهبردي ،شکلگيري دو جبه ه طالبان -داعش در افغانستان
فرصتهاي بيشتري براي مديريت صحن ه افغانس��تان در اختيار امريکا و ناتو قرار
ميدهد ،اما اين سناريو چون باعث تشديد جنگ داخلي خواهد شد و مخالفت دولت
و مردم را در پي دارد ،احتمال وقوع آن كمتر محتمل است.
البته بايد اين نكته را اضافه كرد كه در ش��کلگيري «داعش» ،نهادهاي اطالعاتي
امريکا نقش داشتند و «خالفت اسالمي» در غرب آسيا توسط اين نهادهاي اطالعاتي
پيشبيني و طراحي شده بود .امريکا براي تداوم نفوذش در آسيا ،به دنبال کنترل و
مديريت غرب آسيا و آسياي مركزي است .لذا اگر افغانستان در کنترل داعش يا امريکا
باشد ،نفوذ و قدرت امريکا در منطقه ميتواند تثبيت شود .همچنين اگر امريکا بتواند
مذاکره با طالبان را به نتايجي مشخص برساند ،داعش يا هر گروهي مشابه آن ،به اهرم و
ابزار جديدکنترلو مديريتمنطقه توسط امريکا تبديلخواهدشد.حتياگربپذيريم
امريکا و ناتو درصدد تثبيت دولت مرکزي در افغانستان هستند ،آنها باز هم به اهرمهاي
کنترل و فشار در منطقه نظير داعش نياز خواهند داشت.

افغانستان  -داعش  -امریکا !
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 ژئوپلتيك گاز در جنگ سوريه

 ...جنگ ما عليه بشار اس��د از اعتراضات صلح آميز مردمي
موسوم به بهار عربي در س��ال  2011آغاز نشد بلكه از سال
 2000و هنگامي كه قطر پيش��نهاد اح��داث خط لوله 10
ميليارد دالري به طول ه��زار و  500كيلومت��ر را از طريق
عربستان سعودي ،اردن ،س��وريه و تركيه مطرح كرد آغاز
شد .ميدان گازي پارس جنوبي (گنبد شمالي) ،غنيترين
ميدان گازي طبيعي در جهان بين ايران و قطر مش��ترك
است .تحريمهاي تجارت بينالمللي تا همين اواخر ايران را از
فروش گاز به كشورهاي خارجي منع ميكرد .در عين حال،
گاز قطر تنها در صورتي ميتواند به كشورهاي اروپايي برسد
كه تبديل به مايع و از طريق دريا حمل ش��ود .مسيري كه
ظرفيت را محدود ميكند و هزينهها را افزايش ميدهد.
خط لوله پيش��نهادي ،قطر را از طري��ق پايانههاي توزيع
تركيه مس��تقيماً به بازارهاي اروپايي متصل ميس��اخت.
تركيه از اين طريق ميتوانس��ت هزينههاي ترانزيت را به
جيب بزند .خط لوله مش��ترك قطر – تركيه سلطه قطعي
كش��ورهاي عربي حاش��يه خليج فارس ب��ر بازارهاي گاز
طبيعي را موجب ميشد و قطر ،نزديكترين متحد امريكا
در جهان عرب را قويتر ميساخت .دو پايگاه نظامي عظيم
امريكايي و مقر فرماندهي مركزي امريكا در خاورميانه ،در
كشور قطر واقع شده است .اتحاديه اروپا كه  30درصد گاز
خود را از روس��يه تأمين ميكند نيز از پيشنهاد خط لوله
اس��تقبال كرد چراكه از اين طريق ميتوانس��ت به انرژي
با قيمت ارزانتر دس��ت يابد و از نفوذ سياسي و اقتصادي

پوتين رهايي پيدا كند.
تركيه ،كه دومين خريدار بزرگ گاز روس��يه است ،براي
پايان دادن به اتكاي خود به رقيب ديرينه و تثبيت خود به
عنوان مركز انتقال پرسود سوخت آسيا به بازارهاي اروپايي،
مش��تاق بود .خط لوله قطر ميتوانس��ت براي عربس��تان
سعودي با ايجاد پايگاهي در سوريه سودآور باشد.
هدف ژئوپلتيكي عربستان اين است كه قدرت سياسي
و اقتصادي رقيب اصلي خود و متحد نزديك بشار اسد،
يعني ايران را محدود نگه دارد .عربستان سعودي مناطق
شيعهنشين تحت س��لطه امريكا در عراق (و اخيرا ً پايان
بخشيدن به تحريمهاي اقتصادي عليه ايران) را به عنوان
عوامل كاهش قدرت خ��ود در منطقه ميداند و در حال
حاضر در جنگي نيابتي عليه تهران در يمن حضور دارد
كه تحت عنوان نسلكشي عربستان سعودي عليه گروه
حوثي يمن (شيعيان اين كشور) كه تحت حمايت ايران
ق��رار دارد ،از آن ياد ميش��ود .اما در اين ميان روس��يه
كه  70درصد گاز خود را به اروپا ميفروش��د ،خط لوله
قطر – تركيه را به عنوان تهديدي براي موجوديت خود
ميديد.
از نظر پوتين ،خط لوله قطر توطئ��ه ناتو براي تغيير وضع
موج��ود ،محروم ك��ردن روس��يه از تنها پاي��گاه خود در
خاورميانه ،ركود اقتصاد روس��يه و پاي��ان دادن به قدرت
نفوذ اين كش��ور در بازار انرژي اروپا بوده اس��ت .در سال
 2009اسد اعالم كرد امضاي تفاهمنامه مجوز ايجاد خط

لوله از طريق س��وريه را امضا نميكند .پس از آن اقدامات
اسد بيش از پيش خشم كشورهاي حاشيه خليج فارس را
برانگيخت ،چراكه او از «خط لوله اسالمي» كه مورد تأييد
روسيه بود و از ميدان گازي ايران از طريق سوريه به بنادر
لبنان كشيده ميشد ،حمايت كرد .اين خط لوله اسالمي،
ايران ،و نه قطر را ،تبديل ب��ه تأمينكننده اصلي بازارهاي
انرژي اروپا ميكرد و نفوذ تهران در خاورميانه و جهان را به
طور چشمگيري افزايش ميداد.
اس��رائيل نيز همان طور كه انتظار ميرفت مصمم بود تا از
ايجاد خط لوله اسالمي كه باعث قدرتمند شدن هرچه بيشتر
اي��ران و س��وريه و احتماال ح��زب اهلل و حماس ميش��د،
جلوگيري كن��د .گزارشه��اي محرمانه از س��ازمانهاي
اطالعاتي اسرائيل ،عربستان سعودي و امريكا نشان ميدهند
هم��ان زماني كه اس��د ط��رح خط لول��ه قط��ر را رد كرد،
برنامهريزان نظامي و اطالعاتي به س��رعت ب��ه اين نتيجه
رسيدند كه دامن زدن به شورش س��نيها در سوريه براي
بركناري بش��ار اس��د كه با آنان همكاري نداش��ته اس��ت،
راهكاري عملي براي دستيابي به هدف مشترك تكميل خط
لوله گاز قطر – تركيه است .بنا بر اس��ناد افشا شده توسط
ويكي ليكس ،در سال  2009پس از آنكه اسد طرح خط لوله
قطر را رد كرد ،سازمان سيا حمايت مالي از گروههاي مخالف
در سوريه را آغاز كرد .شايان ذكر است كه اين مسئله پيش
از قيام بهارعربي عليه اسد اتفاق افتاد...
منبع :پليتيكو
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به بار ميآورد و موجب تقويت جايگاه و حاميان اين نگرش در
بين اخوان ميشود .تندروهاي اخوان معتقدند قدرت اسلحه
آنان را حفظ ميكند ،يعني شمشير را نبايد از دست انداخت،
لذا شايد رگههايي از تكفيريها كه خود را بعد از كودتا با اخوان
همراه كردهاند رفتارهايي افراطي از خود بروز دهند ،در کنار اين
در درازمدت و در شرايط بس��ته ماندن وضعيت سياسي مصر
گروههاي جوان اخوان ممکن اس��ت به گروههايي زيرزميني
بدل شوند و دست به اسلحه برند .چنانکه بنا به برخي نشانهها
تالشهايي براي سعي در نزديکي «انصار بيتالمقدس» از سوي
شوراي عالي امنيتي مصر اشاره شده است.

اخوانالمسلمین
ازسیاسیاجتماعیتامسلحانه

*
اخوانالمسلمين مصر از
فرزاد رمضانيبونش
سال  1928ميالدي با
ه��دف تش��کيل يک
خالفت فراگير اسالمي
بنيان نهاده ش��د و در
ط��ول هش��ت ده��ه
گذش��ـته هـم��واره
تالشهايي در به دست
گرفتن قدرت انجام داد
تا اينك��ه در انتخابات
گذش��تـه رياس��ت
جمهوري مصر محمد مرسي ،نامزد اخوان به پيروزي رسيد.
محمد مرس��ي هرچن��د تالشهاي��ي را براي كاس��تن از
چالشهاي فراروي مصر و اخوان انجام داد اما ناتوان ماند.
به گونهاي كه با تش��ديد نارضايتي طيفهاي سياسي در
مصر و رويكرد ارتش کودتاي نرم��ي رخ داد .اخوانيها در
بسياري از كشورهاي اسالمي حضور داشتهاند و در مقاطع
گوناگون بر پايه شرايط هر كشور اقداماتي در جهت پيگيري
اسالم سياس��ي ،بعضاً اصالحات در س��اختار فكري تفكر
اسالمي و ...انجام دادهاند.
در واقع اخوان براساس حاکميت برآيند تفکرات نسل اول
اخوان است ،اما امروزه اخوان روياروي شبکههاي مجازي
و اينترنت و همچنين شبکههاي ماهوارهاي است .در اين
راستا در اين نوشتار تالش ميش��ود به دو سناريوي مهم
پيشروي اين جنبش پرداخته شود.
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رويکرد غيرمحتمل :تمايل به رويکرد نظامي
در واقع اخوان پس از حس��ن البنا به سه ش��اخه تقسيم شد؛
گروه نخست به دنبال تحقق آرمانهايي چون برقراري اتحاد و
يكپارچگي ميان فرق گوناگون اسالمي از جمله شيعيان با اهل
تسنن بود ،دسته دوم توجهي بنيادين به رويكردهاي سلفي و
ي قرار
تكفيري داشته و تحت تأثير نگرشهاي وهابي و تكفير 
گرفت و برخي نيز به غربزدهها و حاميان سكوالريس��م سوق
يافتند .در اين ميان اكنون نگرشه��اي مجموعهاي اخوان و
زيرشاخههاي آن ممكن است با اختالفات بيشتري نمود يابند و
بازيگران داخلي و خارجي بسياري نيز بسترهايي را براي تجزيه
در رأس و هرم جريان اخوان را فراهم کرده و روند تهديد و تطميع
برخي از جريانهاي ميانهرو اخوان و جوانان اخواني شرايط را
براي شکاف اخوان فراهم سازد .تجربه در دهههاي  40و  50و
با ظهور س��يدقطب و نگرش ميتواند در شرايط كنوني از نظر
فكري و عملي مدنظر قرار گيرد و برخي با انشعاب از بدنه اخوان
به همكاري و ائتالف با ساير گروههاي سلفي و تكفيري و حتي
القاعده بينديشد .در واقع گرايش به مبارزه نظامي در بين برخي
از رهبران و بدنه اخوان انكارناپذير اس��ت و برخي از مخالفان و
حتي برخي فرماندهان ارتش مصر تمايل دارند با وانمود كردن و
بزرگنمايي ايفاي نقش نظامي اخوان براي سركوب كامل اخوان
بهره گيرند .همچنين جريانهاي سلفي تندرو و القاعدهاي عم ً
ال
از گرايش بخشي از اخوان به مبارزه مسلحانه حمايت ميكنند.
در بعد ديگري خشونت دولتهايي چون مصر ميتواند خشونت

رويکردقريببهيقين:دورهگذاروبازسازيوتداومنقش
سياسياجتماعي
از نگاه بس��ياري بهرغم اينک��ه اخ��وان از طيفهاي مختلف
تندرو ،کندرو ،ليبرال و غيرليبرال تش��کيل شده ،در شرايط
كنوني اسالمگرايان اخواني جدا از تركيه از پشتيباني خارجي
نيرومندي برخوردار نيستند .همچنين بسياري از اقليتها در
جوامع اسالمي چون مسيحيان قبطي و حتي شيعيان مصر از
نگرش دوره اخواني ناخشنودند .در اين شرايط تحوالت فکري
اخوان با ورود نس��ل جديد تحصيلکردهها ب��ه اخوان ممکن
اس��تتغييراتي در پيكره اخوان به وجود آورد.در اين شرايط و
بيگمان در حال حاضر مجموعه اخوان ممكن است در دوران
گذار پوستاندازی كرده باشد ،بهرغم اختالفاتي كه در جناحهاي
مختل��ف بينالمللي اخوان ممكن اس��ت در اج��راي تاكتيك
ديدگاهها متفاوت باش��د و در ميانمدت رويکردهاي همگرا يا
واگرا را برگزينند .در واقع اخوان جرياني دعوتي است و جريان
جهادي نيست ،پايبند روشهاي مسالمتآميز و دعوتي است و
با پذيرش وضعيت موجود به دنبال و اميد به كسب دوباره قدرت
است ،لذا بازسازي دوباره و انجام اصالحات كلي در ساختار خود در
وضعيتي که شاکله اصلي اخوان هنوز هم براعتدال و مکتب ارشاد
پايبند است موجب خواهد شد رهبران اخوان با تأكيد بر نگرش
دعوتي و نه جهادي روشهاي مسالمتآميز و دعوتي آماده كنند
و رويكردهاي تندروانه را محكوم و در انديشه بازسازي و بازنگري
در نقش خود در ميانمدت باشند .در عين حال اخوان اساساً به
عنوانيکجنبش«سلفياصالحطلب» قائلبهتشکيلحکومت
اسالمي ،از طريق الگوهاي مسالمتآميز بوده و به دستاوردهاي
تمدن مدرن بشري همچون حقوق بشر ،حاکميت قانون ،جامع ه
مدني و توجه به حقوق زنان اهتمام ويژه داشته و به نظام شورايي
براي مقابله با ديکتاتوري معتقد است ،بنابراين اين گروه اسالمي
که بخشي از فعاليتهاي اجتماعي خود را در مناطق فقيرنشين
در طول  80سال گذشته انجام داده بود در ميان اليههاي پايين
جامعه محبوبيت گسترده دارد ،از يکسو ميتواند چون دوران
قبل از انقالب تمرکز خ��ود را روي فعاليتهاي سياس��ي امور
خيريه و ارائه خدمات درماني و ...به اقشار وسيعي از جامعه به ويژه
مردم متوسط به پايين قرار دهد و سرمايه اجتماعي کارآمدتري
در اختيار گيرد .اينک نيز هرچند در حوزه اقتصادي و سياسي
هرگونه فعاليت جماعت اخوان و گروههاي مرتبط با آن در مصر و
همچنين مصادره تمامي اموال اين جماعت صادر شده است اما
وضعيت كنوني رهبران ميانه و اهل تعامل را در انديشه بازنگري در
تاکتيکها نيز انداخته است .اين رويکرد در حالي است که رويکرد
جديد الغنوشي در تونس هم سبب خواهد شد برخي جريانهاي
اخواني در نقاط ديگر ،تجديدنظر و بازخواني عملکرد اخوان مصر
را در دستور کار خود قرار دهند.
* پژوهشگرمسائلمنطقهاي

مقاومتاالزهردرروزگاران

گذشت ه درخشانآیندهای نامعلوم
دو چيز مص�ر را با جهان
محمود رضازاده
اسالم و تمدن آن پيوند
ميزند؛ اسلام و االزهر.
مردم مصر از همان سالهاي آغازين تشكيل دولت
اسالمي به دين و آيين الهي گرويدند و از اهميت
اين س�رزمين متمدن و باس�تاني اين اس�ت كه
اميرمؤمنان امام علي (ع) بهترين و با ارزشترين
يارانش «مالك اش�تر» را  بدان س�وي اعزام كرد.
سلس�له فاطمي�ان دو خدمت جاودان�ه به تمدن
اسالمي داشت و آن هم بناي «قاهره» و «االزهر»
بوده است« .االزهر» و شهر «قاهره» همزاد بودند
كه توس�ط «جوهر الصقلی» (در فرهنگنامه فرق ه
وهابيت او را به نام «شيطان خبيث» ميشناسند)
فاتح مصر و وزير خليفه «المعزالدين اهلل» فاطمي
پايهگذاري شدند.
جايگاه و اهميت «االزهر» در تاريخ مصر و جهان
اسالم
االزهر يك��ي از آثار تمدني جاودانه فاطميان ميباش��د
كه چند قرن اس��ت كه در مصر و شمال آفريقا حكومت
ميرانند .در سال  24جمادي اول  359ه .ق سنگ بناي
آن توس��ط جوهرالصقلی ريخته ش��د و در روز جمعه 7
رمضان  361ه .ق گشايش يافت .االزهر توسط فاطميان
نه به عنوان مسجد بلكه به عنوان حوزه علميه و دانشگاه
براي نشر و ترويج تعاليم اسالمي پايهگذاري شده است .به

شهادت مورخان مسلمان و پژوهشگران بعدي «االزهر»
حوزه علميه و مركز دان��ش و پژوهش فرا مذهبي بوده و
مذهب تشيع در كنار مذاهب چهارگانه اهل سنت در آن
تدريس و تعليم ميشده است .سياست ديني و مذهبي
خلفاي فاطمي به گواه تاريخ هرگز رويكرد تعصبآميزي
نداشته و تسامح و تساهل جوهره اين سياست متمدنانه
بوده اس��ت و در طول تاريخ حكومت اين سلسله خبري
از جنگ مذهبي و فتنه دين��ي در قلمروي حاكميت آن
نبوده است .اين رويكرد مذهبي بعدها به عنوان دكترين و
فلسفه ديني و مذهبي اين حوزه علميه شد .شيوخ االزهر
طي يك هزار س��ال از مذاهب چهارگان��ه بودند و هرگز
رياست آن در انحصار يك مذهب خاص نبوده است.
تاريخ خدمات هزار س��اله االزهر ،گواه جايگاه و اهميت
اين نهاد مذهبي و فرهنگي در تاريخ مصر و جهان اسالم
است .بسط و نشر اسالم در جهان به ويژه در قاره آفريقا
مرهون تالشها و خدمات االزهر است .اين مركز علمي و
پژوهشي طي هزار سال اخير در ابعاد و سطوح مختلف بر
روند تحوالت تاريخي مصر و پيرامون آن اثربخش بوده و
به عنوان يك دژ استوار در قبال باليا و ناماليمات روزگاران
در اش��كال مختلف آن ،مقاومت و پايداري نموده است.
شيوخ و شاگردان آن همواره در حيات و زندگاني مصريان
و منطقه آثار سازندهاي از خود به جاي گذاشتند.
در دورهه��اي تاريخي فاطمي��ان ،ايوبي��ان ،مماليك،
عثمانيان ،اس��تعمار فرانس��ه و انگليس و حكومتهاي
مس��تقل و وابس��ته مصر اين نه��اد علم��ي و فرهنگي،
نقشهاي گوناگوني داشتند و در روند تحوالت تاريخي

اين كشور اثرگذار بودهاند .مركز خيزش و قيام مصريان
در برابر جور و ظل��م حاكمان وقت همي��ن االزهر بوده
و تاريخ مصر ش��هادت ميده��د كه چگون��ه االزهر در
برابر ارتش اس��تعماري ناپلئون و سردارانش ايستادگي
كرد .قتل ژنرال كلبر فرمانده ارتش اس��تعماري فرانسه
توسط سليمان حلبي طلبه االزهر بوده است .در دوران
اصالحات و نهضت احياي اسالم در اواخر قرن نوزدهم،
االزهر مركز و كانون بوده و سيدجمالالدين اسدآبادي
نهضت اصالحي و بيداري اسالمي را از همين نقطه آغاز
كرد و جمع يارانش همگي از طالب و مشايخ االزهر بودند.
در دوران نهضت ملي و عصر مبارزه با استعمار انگليس،
االزهر سنگر مقدماتي بوده و انقالبيون و استقاللخواهان
اعتراضات خود را عليه اين استعمار پير از همين مكان آغاز
كردند و سازماندهي ميشدند .در تاريخ معاصر و در دوره
دولت – ملت مصر پس از اس��تقالل از استعمار انگليس
باز هم االزهر نقش پيشگامي خود را ادامه داد و به بازوي
قوي سياس��ت خارجي مصر و قدرت نرم آن در سراسر
جهان تبديل شد .جمال عبدالناصر پدر مليگرايان عرب
و مليكننده كانال س��وئز كه در نهضت بيداري و مبارزه
با استعمار نيز نقش داش��ته در محدود كردن اختيارات
و اس��تقالل اين حوزه علميه مرتكب بزرگترين اشتباه
ش��د .ناصر بهرغم آگاه��ي از اهميت االزهر در توس��عه
سياس��ت خارجي مصر ولي با صدور قانون شماره 103
در س��ال  1961كه به موجب آن اختيارات شيخ االزهر
را محدود ميس��ازد ،مرتكب يك اش��تباه تاريخي شد.
بر اساس همين مصوبه ش��يخ االزهر توسط قوه مجريه
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

مصر(رئيسجمهور يا نخس��توزير) انتخاب ميش��ود و
اختيارات آن در چارچوب مقررات حكومت ميباش��د و
شيخ االزهر پس از اين قانون به عنوان يك كارمند دولتي
تبديل شد .مرحوم شيخ محمود شلتوت ،شيخ االزهر كه
نقش ارزنده و تاريخي در نهضت تقريب مذاهب اسالمي
ايفا ميكرد ،پس از دو سال از اين اين قانون در سال 1963
از مقام خود استعفا داد .در دوران سادات و مبارك شيخ
االزهر نه فقط كارمند دولت بوده بلكه عضو كميته مركزي
حزب حاكم نيز بوده است.
سكوت مرگبار شيوخ االزهر در قبال سياستهاي رژيم
صهيونيس��تي پس از انعقاد قرارداد ننگين كمپ ديويد
ميان سادات  -بگين محصول فقدان آزادي و استقالل اين
كانون مذهبي ،فرهنگي و علمي بوده است.
تالش سعوديها براي اشغال االزهر
جايگاه و اهميت االزهر در ابعاد و س��طوح مختلف براي
همگان قابل چشمپوشي نيست و لذا براي ورود به مصر
جهت انجام هر ه��دف و راهبردي باي��د از دروازه االزهر
گذر نمود.
دولت سعودي محصول اتحاد و ائتالف انحرافي مذهبي و

شهادتمورخانمسلمانو
پژوهشگرانبعدي«االزهر»
حوزهعلميهومركزدانشو
پژوهشفرامذهبيبودهو
مذهبتشيعدركنارمذاهب
چهارگانهاهلسنتدرآن
تدريسوتعليمميشدهاست
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بدعتگذار به نام محمدبن عبدالوهاب ()1791-1703
و يك بلندپرواز عش��يرهاي غارتگر به نام محمدبن سعود
نجدي (متوفي  )1765ميباشد .دولت نجد از سه مرحله
تاريخي و تأسيسي گذشته ،دولت اول ()1818-1744
دول��ت دوم ( ،)1891-1824و دول��ت س��وم (توس��ط
عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن در 1902پايهگذاري ش��د و
پادش��اهان آن هنوز در مسند قدرت هس��تند) و در سه
مرحله در قبال مصر موضع و سياس��تي داشته است .در
حافظه تاريخي خاندان سعودي نسبتاً به مصر و مصريان
يك نفرت و كينه ازلي نهفته است ،زيرا محمدعلي پاشا
خديو مصر جهت مهار كردن تهديد دولت سعودي اول كه
كاروانهاي حجاج خانه خدا را م��ورد غارت و تجاوز قرار
داده بود ،به نجد حمله كرد و آخرين پادشاه اين سلسله را
در  1818اسير كرد و به قتل رساند .سلسله دوم سعودي
نيز همواره اماكن مقدس ش��يعيان در نج��ف و كربال و
كاروانهاي حجاج را مورد حمالت غارتگري خود قرار داد
و لذا ارتش عثماني با همكاري ارتش مصر در يك جنگ به
حاكميت اين سلسله پايان دادند.
در جريان عزل و لغو خالفت عثماني توسط كمال آتاتورك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤس��س دولت سوم سعودي
تالش نمود خود را به عنوان «خليفه المسلمين» معرفي
كند ولي االزهر و پادشاهي مصر به مقابله با او پرداختند و
او را از اين لقب و منصب ناكام كردند .در دوران جمهوري
مصر(پس از فروپاشي پادشاهي در  )1952االزهر حامي
و پشتيبان حاكم وقت بر ضد سياستهاي توسعهطلبانه و
ارتجاعي سعودي بودند.
اهداف آل سعودي براي اشغال االزهر
يكي از سياس��تهاي راهبردي و نهفته پادشاهان دولت
سوم سعودي از عبدالعزيز تا ملك سلمان (هفت پادشاه
طي اين مدت حكومت كرده) رخنه ك��ردن در االزهر و
اشغال آن است.
اين سياس��ت راهبردي كه بخشي از سياس��ت ديني و
مذهبي خاندان سعودي ميباشد طي يك قرن از مراحل

مختلفي گذش��ته و هنوز ادام��ه دارد .از جمل��ه اهداف
راهبردي عربستان سعودي براي چيرگي و تصرف االزهر
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -1عربستان س��عودي پس از جنگ جهاني دوم و كشف
چاههاي نفتي به دنبال رقاب��ت با هژموني مصر در جهان
عرب و اسالم بوده اس��ت .تقابل فيصل سعودي و جمال
عبدالناصر در دهه  60پردهاي از فص��ول رقابت و تقابل
رياض -قاهره بوده اس��ت .خان��دان س��عودي از انزواي
منطقهاي مصر پس از انعقاد قرارداد كمپ ديويد و ظهور
عراق و الجزاي��ر به عنوان رقباي مص��ر در رهبري جهان
عرب ،كمال استفاده را كرد .ورود مصر به قلمروي سازش
با رژيم صهيونيس��تي آغاز مرحله تنزل سطح بازيگري
منطقهاي اين كشور بود و كاهش گستره نقش بازيگري
قاهره فرصتي طاليي براي توسعهطلبي رياض در منطقه
و جهان عرب بود .اش��غال و تصرف اتحاديه عرب توسط
عربستان س��عودي و شيوخ عرب حاش��يه خليج فارس
مرحله تازهاي از سقوط مصر در منطقه بوده است .افزايش
سرمايهگذاري خاندان سعودي در مصر بخشي از سياست
راهبردي رياض جهت اشغال و ربودن نقش منطقهاي مصر
ميباشد .آلسعود خوب ميداند االزهر وزنه و جايگاهي
مهم در سياست خارجي و نقش منطقهاي مصر دارد و لذا
سعوديها به دنبال اشغال االزهر به عنوان گامي در بسط،
نفوذ و اقتدار خود در اين سرزمين هستند.
 -2نخبگان وهابي از س��عودي اهميت جايگاه االزهر در
سياس��ت خارجي و قدرت نرم مصر به خوبي آگاهند لذا
سياستها و اقدامات آن در قبال االزهر و بسط روابط با آن
در چارچوب هدف تس��خير و تسلط بر اين مركز علمي و
مذهبي مهندسي شده است.
 -3در جهان اسالم سني دو مرجعيت اساسي عربستان
س��عودي و مصر و چند مرجعيت فرعي تركيه و مراكش
فعالند و مرجعتین وهابيت نجدي طي يك قرن در رقابت
و تقاطع با اس�لام ميانهرو و معتدل االزهر است .تصرف
االزهر براي سياست راهبردي وهابيت در ابعاد مختلفي
بسيار حائز اهميت است.
 -4عربس��تان س��عودي طي چند دهه به دنبال مصادره
«اسالم» بوده و اشغال «االزهر» ميتواند گام مهمي در اين
راه باشد .انحصار اسالم و تحكيم اسالم وهابي امريكايي
ميتواند جايگاه خاندان سعودي در رهبريت جهان اسالم
سني را تحكيم بخشد.
 -5تصرف االزهر ب��ه عنوان دژ مقاوم��ت در قبال افكار،
انديش��ه و تعاليم انحرافي وهابيت و سلفيگري ،فرصت
طاليي براي نشر و ترويج مذهب تكفيري وهابيت بدون
هيچ مزاحمي خواهد بود.
 -6عربستان س��عودي با اش��غال االزهر يا وهابي كردن
انديشه و سياست آن ميتواند اين مركز و كانون مذهبي
را به مركز عمليات بر ضد انديشه و تعاليم ناب محمدي
تبديل كند و از اين مركز ميتواند توطئهها و سياستهاي
فتنهانگيز خود را در جهان هدايت و فرماندهي كند .آل
سعود با االزهر تسخير شده ميتواند با قدرت نرم با ايران
اسالمي و مذهب اهل بيت (ع) به تقابل و نزاع بپردازد.
عربستان سعودي در راه پياده كردن سياست راهبردي
خود در وهابي نم��ودن االزهر ميليارده��ا دالر هزينه و
تالشهاي زيادي كرده و عملياتي كردن اين سياست از
مراحل تاريخي گوناگون گذشته است.
 -1مرحل��ه آغازين :ميان خاندان س��عودي و سلس��له

پادش��اهي خديوهاي مصر (از محمدعلي پاش��ا تا ملك
فاروق كه در  1952س��رنگون ش��د) يك جن��گ و نزاع
سنتي و تاريخي وجود دارد و جنگ رقابتي بر سر خالفت
مسلمين (در پي فروپاش��ي خالفت عثماني) ميان ملك
عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن و ملك فواد و پس��رش ملك
ف��اروق رخ داد .اين نبرد به س��ود هيچكدام تمام نش��د،
زيرا هر دو شايس��تگي خالفت بر مس��لمين را نداشتند.
علماي االزه��ر در اين مرحله تاريخي منتقدان انديش��ه
وهابيت بودند و آن را به عن��وان يك نحله ديني منحرف
ميدانستند .شيوخ االزهر نقش برجستهاي در نشر ادبيات
ضد وهابيت داشتهاند و اغلب كتب و رسالههاي رديه بر
انديشه و افكار وهابيت و ابن تيميه (پدر روحاني مكتب
وهابيت) از آن علما و شيوخ االزهر بوده است.
ملك عبدالعزيز با شيوهها و شگردهاي گوناگون توانست
يك رخنه ايجاد كند و ي��ك گام در جامعه مصري و نهاد
االزهر بردارد و اين جاي پا بعدها توسعه يافت و فرهنگ و
انديشه وهابيت در كالبد جامعه مذهبي و مستاصل مصر
چون زهر با سرعت سرايت كرد .ملك عبدالعزيز با برگزاري
كنگره مكه در س��ال  1926توانست برخي از علماي مصر
را جذب كند و آنها را در پايهگذاري نهادهاي آموزش��ي و
تعليمي فرقه «وهابيت» ياري نمايد .حافظ وهبد مش��اور
مصري ملك عبدالعزيز نقش موثري در سياس��ت نفوذ و
رخنه وهابيت سعودي داش��ت و عامل مهمي در جذب و
خريد برخي از علماي االزهر بود.
از جمله علماي مصري كه در خدمت دربار آل سعود بودند
«شيخ محمد حامد الفقي» بود .وي پايهگذار وهابيت در
مصر بوده و «جماعت انصار السنه المحمديه» اولين گروه
وهابيت در خارج از نجد بوده اس��ت .اين گروه با حمايت
مالي س��عودي توانس��ت فرهنگ و تعاليم اين فرقه را در
جامعه مصري ترويج دهد .در راه بسط و نشر نفوذ فرهنگ
وهابيت شيوخي همانند «شيخ عبدالرزاق عفيفي ،شيخ
عبدالرحمن الوكيل و ش��يخ محمد عل��ي عبدالرحيم»
تأثيرگ��ذار بودهاند .در اي��ن مرحله ،دي��واره ممنوعيت
و تحريم تدريس و آموزش كتابهاي ش��يوخ س��لفي و
پدران روحاني نحل��ه وهابيت همچون «اب��ن تيميه» و
«ابن قيم» به تدريج ترك برداشت .مطبوعات و رسانهها
همچون«التوحي��د» (جمعيت انصار الس��نه) «الصدي
النبوي» (سيدرزق الطويل)« ،الدعوه» (جمعيت اخوان
المسلمين) و «االعتصام» (جمعيت الشرعيه).
 -2مرحله تقابل و جنگ سرد :جنگ و نزاع رقابتي و تقابل
فيصل سعودي با ناصر مصري پردامنهترين جنگ سرد و
تنش خونين ميان اعراب ب��وده و يمن عرصه تقابل رياض
و قاهره بوده اس��ت .در اين دوره كه فيصل سعودي رهبر
اردوگاه ارتجاع عرب بود با ايدئول��وژي مليگرا و راديكال
ناصر به مقابله پرداخت .پادشاه سعودي از تنش و درگيري
ناصر با ح��زب اخوان المس��لمين( )1954-1970كمال
بهرهها برد و ب��ه رهبران اخ��وان پن��اه داد و از قدرت نرم
اخوانالمس��لمين بر ضد عقايد و انديش��ه ناصر بهترين
اس��تفاده را كرد .اخوانالمس��لمين به عنوان يك جريان
اسالم سياس��ي در ادوار مختلف تاريخي با حكومتهاي
خود درگير ش��دند و جهت رهايي از زندان و س��ركوب به
عربستان س��عودي پناه برده و در سياستها و طرحهاي
راهبردي فرهنگي -مذهبي وهابيت ذوب و حل ش��دند.
اخوانالمسلمين نقش مهمي در پايهگذاري نهادهاي علمي
و آموزشي آلسعود داشته و همواره در پرتو اين شرايط آنها

در خدمت سياست ايدئولوژي و فرهنگي سعوديها بودهاند.
در اين مرحله نيز عقايد و تعاليم وهابي و سلفي در انديشه و
ايدئولوژي اخوان المسلمين رسوخ و رخنه كرد.
 -3مرحله س��ازش با صهيونيس��تها :يك ام��ر تصادفي
نيست كه آغاز مرحله سازش سادات با رژيم صهيونيستي
با گشودن دروازههاي مصر روي انديشه و تعاليم ابن تيميه
و ابن عبدالوهاب نجدي همزمان و همراه باشد .دهه  70كه
دهه حاكميت انورس��ادات بر مصر بوده عصر طاليي نفوذ
س��عودي و وهابيت در مصر بوده و اغلب گروههاي جوان
و ضد سادات مس��لح بر انديشه س��لفي و تكفيري شدند،
محصول اين دوره دهها گروه و جمعيت وهابي و سلفي بوده
و دانشگاههاي مصر و االزهر درهاي خود را روي توليدات

در تاريخ معاصر و در دوره دولت
– ملت مصر پس از استقالل از
استعمارانگليسبازهماالزهر
نقشپيشگاميخودراادامه
داد و به بازوي قوي سياست
خارجي مصر و قدرت نرم آن در
سراسرجهانتبديلشد

مذهبي و فرهنگي وهابيت گشودند.
نشر و ترويج فرصت افراطگرايي و تنش مذهبي و شعلهور
ش��دن فتنه ديني و مذهبي و تكفي��ر حاكميت و جامعه
مصري محص��ول سياس��تهاي دروازههاي ب��از به روي
وهابيت و س��لفيگري بوده است .س��ادات و مبارك براي
تحكيم پايههاي استبداد سياسي و اقتصادي خود از فضا و
شرايط اين مرحله بهرهبرداري كردند.
 -4مرحله ملك سلمان :تعمدي اس��ت در نامگذاري اين
مرحله به نام پادشاه فعلي عربستان سعودي زيرا رياض در
زمان سلمان بزرگترين سرمايهگذاري عربستان در مصر
را انجام داده است.
عربستان سعودي با ساختن پل معلق ميان خود و بحرين،
آن كشور را در ابعاد مختلفي تسخير و تصاحب كرده و اينك
خاندان سعودي با بناي پل سلمان ميان مصر و عربستان
سعودي اهداف راهبردي در پي دارند.
س��عوديها در زمينههاي مختلفي در مصر دوران ژنرال
السيسي سرمايهگذاري كالني نموده ولي سرمايهگذاري
در االزهر اهداف ش��ومي در پي خواهد داشت .براي اولين
بار در تاريخ خاندان س��عودي (در سال  1744پايهگذاري
ش��ده) ملك س��لمان كه پادشاه هفتم سلس��له سوم اين
خاندان است روز شنبه مورخ  21فروردين  1395فاتحانه
وارد االزهر شد.

اين پادشاه با دست پر در توسعه نهاد االزهر سرمايهگذاري
و االزهر از او تشكر كرد .سرمايهگذاري عربستان سعودي
در االزهر تاكن��ون توليدات و نتايج گوناگوني داش��ته از
جمله:
 -1انعقاد توافقنامه ميان نهادها و مؤسسات ديني سعودي-
مصر در زمينه مبارزه با افراطگرايي و انديشههاي انحرافي
 -2همراهي و همگرايي االزهر با سياستهاي مذهبي و
فرهنگي عربستان س��عودي در مورخ دوم ژانويه .2016
علماي االزهر حكم اعدام شيخ مجاهد «نمر» (از روحانيون
مجاهد س��عودي) و  46نفر ديگر توس��ط علماي وهابي
آلسعودي را مطابق با «ش��رع اهلل » و اجراي «قصاص»
دانستند .شيخ فوزي الزفراق از علماي االزهر اعدام شيخ
نمر را اجراي حد و شرع خدا قلمداد نمود.
 -3متأسفانه ديده ميشود كه اخيرا ً االزهر به بوق تبليغاتي
عربستان سعودي عليه ايران و شيعيان جهان تبديل شده
است .عربستان س��عودي ،خاندان سعودي و شيوخ فرقه
ضال��ه وهابيت از گس��ترش نفوذ خ��ود در االزه��ر زياد
خوشحال و خش��نود نباش��ند ،زيرا در اين مركز علمي و
كانون تمدني و حوزه روحاني ،شيوخ و روحانيون زنده دل
و آگاه هنوز فراوان هس��تند و مشيت الهي بر آن است كه
االزهر همچنان مناره براي اشاعه و ترويج آيين و دين ناب
محمدي باشد.
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گزينهمقاومت

زمينههايايدئولوژيك
بازتوليد«سلفيگراييجهادي»درجهاناسالم
منطقهآسيايغربيوشمال
محمدرضا عشوري مقدم
آفريقا طي س��اليان اخير
ش��اهد نفوذ و گس��ترش
روزافزون جرياني است كه
در ادبيات سياسي از آن به
«سلفيگراييجهادي»ياد
ميش��ود .س��ازمانهاي
القاعده و داعش بارزترين
نماين��دگان اي��ن جريان
هستند.پژوهشگراندرباره
مب��دأ ش��كلگيري اين
جريان اختالفنظر دارند با اين حال به نظر ميرسد روي يك
تقسيمبندي از سه نسل جريان سلفي جهادي اتفاق نظر وجود
دارد:
 -1نسل گروههاي سلفي مصري و گروههاي منشعب از آن در
دهه  70ميالدي
 -2نس��ل س��لفي جهادي بينالمللي كه در س��ال  1998در
افغانستان و به زعامت اسامه بن الدن به تأسيس سازمان القاعده
انجاميد.
 -3نسل گروههاي محلي جداشده يا زيرمجموعه القاعده كه از
بارزترين نمونههاي آن ميتوان به گروه داعش ،جبهه النصره
سوريه ،انصار بيت المقدس در مصر ،انصار الشريعه ليبي و گروه
بوكوحرام در نيجريه اشاره كرد.
اين نوشتار برآن است تا در يك سير تاريخي به تبيين مؤلفهها
گستره نفوذ و بازتوليد

و زمينههاي ايدئولوژيك مؤثر بر توسعه
جريان سلفي جهادي پس از كاهش قدرت القاعده و افول دولت
طالبان افغانستان بپردازد.
 )1حمله امريكا به عراق
واقعيت آن است كه پس از س��رنگوني طالبان در سال 2001
گفتمان س��لفي جهادي تا حدود زيادي به فراموش��ي سپرده
شد .از اين دوره به بعد عمده نيروهاي اين جريان به كشورهاي
عربي منطقه بهخصوص اردن ،لبنان و عراق مهاجرت كردند .ابو
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مصعب زرقاوي شخصيتي تعيينكننده در اينباره است .بهرغم
اينكه وي در سال  2004با «بن الدن» اعالن بيعت كرد با اين
حال وضعيت بحراني القاعده پس از فروپاشي طالبان باعث شد
تا زرقاوي شخصاً بتواند همرديف شخصيتهاي تاريخي القاعده
خودنمايي كند.
از سال  2004زرقاوي تالش كرد تا نخستين حلقههاي سلفي
جهادي را در سوريه و سپس كردستان عراق تشكيل دهد .وقتي
در آوريل  2003نيروهاي امريكايي بغداد را اشغال و حكومت
صدام حسين را سرنگون كردند زرقاوي راهبرد ايدئولوژيك خود
را بر مبناي «مبارزه با اشغالگري» امريكاييها پيريزي كرد .اين
رويكرد بر مبناي يك دغدغه مذهبي طايفهاي استوار بود كه بر
اساس آن نيروهاي امريكايي با اشغال عراق حاكميت چندين
ساله اهل سنت بر اين كشور را به شيعيان سپرده و اهل سنت را به
حاشيه راندند .اين دغدغه كه به شدت نگرشهاي سلفيگرايانه
را تقويت ميكرد به ظهور تقابل گفتماني «ش��يعي -س��ني»
بر مبناي ائت�لاف ادعايي «صليبي -صفوي ضد اهل س��نت»
انجاميد .به لحاظ مرجعيت فكري ،يك شيخ سلفي مصريتبار
با نام ابوعبداهلل المهاجر بيشترين تأثير فكري را بر شكلگيري
رويكرد طايفهاي سلفيگرايان و طرح نظريه «طايفه منصوره»
در عراق داشته است.
اين رويكرد هويتي موجب شد تا زرقاوي در محافل اهل سنت
غرب عراق جايگاه قابل توجهي كسب كند .اين مسئله از آنجا
حائز اهميت است كه بدانيم وي در اين مسير حمايت محافل
بعثي عراق را نيز كه ديگر جايي در بازي سياس��ت نداشتند به
ل توجهي
دست آورد .شبكه زرقاوي در مدتي كوتاه به طور قاب 
گسترش يافت و شمار بسيار زيادي از داوطلبان را از كشورهاي
مختلف جذب كرد .راهبرد زرقاوي در عراق بر برجستهسازي يك
«بحران هويتي» و تقابل طايفهاي استوار بود.
دس��تاورد مهم زرقاوي در درگيريهاي سال  2003فلوجه به
دست آمد كه توانست از استراتژي سركوبگرايانه امريكاييها در
اين منطقه براي سربازگيري و پيشبرد اهداف خود بهره ببرد .با
وجود برخي اختالفات ميان روش زرقاوي و بن الدن شاهد اين

هستيم كه به جهت منافع مش��ترك ،زرقاوي با رهبر القاعده
بيعت و گروه «قاعده الجهاد في بالد الرافدين» را تأسيس كرد .به
اين ترتيب دو عامل در شكلگيري نخستين حلقه جريان نوين
سلفي جهادي در عراق مؤثر بود:
 -1حضور نظامي امريكا
 -2استراتژي تقابل با دشمن نزديك (شيعه)
«تكفير شيعيان» در راهبرد رهبران القاعده عراق بسيار حائز
اهميت بوده اس��ت تا جايي كه «ابو انس الش��امي» نخستين
مس��ئول هيئتهاي ش��رعي القاعده عراق در كتابي با عنوان
«الشيعه» به تبيين رويكرد طائفهاي زرقاوي ميپردازد .زرقاوي
در اين باره ميگويد« :رافضيها (شيعيان) جنگ عليه اهل اسالم
را آغاز كردند .آنها «دشمن نزديك» خطرناكي براي اهل سنت
هستند .هرچند امريكا دش��من اصلي است اما خطر رافضيان
بيشتر از امريكاييهاست».
با باال گرفتن درگيريها ميان دولت مركزي عراق با نيروهاي
زرقاوي ،وي اعالم كرد كه گروهي موسوم به «سپاه عمر» را براي
مقابله با گروه شيعي سپاه بدر راهاندازي كرده است .از محدوده
سال  2006به بعد زرقاوي تالش كرد تا عموم اهل سنت عراق را
به مشاركت در جنگ عليه جريان شيعه و «نفوذ ايران در عراق»
ترغيب كند .با اين حال تالشهاي زرقاوي براي اعالن تشكيل
يك امارت اسالمي مس��تقل در محدوده استان االنبار تا زمان
كشته شدنش در سال 2006هرگز به سرانجام نرسيد.
 )2شكست انقالبهاي عربي
س��ال  2011و ماجراي خيزشهاي مردمي در تونس ،مصر و
ليبي و ديگر كشورهاي عربي يك تحول جدي در تاريخ معاصر
جهان اسالم به شمار ميرود .واقعيت آن است كه براي نخستين
بار به جريانهاي اسالمگراي سياسي كه بارزترين آن جماعت
اخوانالمسلمين بود اجازه داده شد تا در فرآيند آزاد انتخاباتي
شركت كنند و بتوانند كرسيهاي مجلس را در دست گرفته و
حتي دولت تشكيل دهند .جريانهاي «اسالم سياسي» در اين
مسير دو مخالف عمده داشتند:
 -جريانها و احزاب سكوالر

 «تكفيرشيعيان»درراهبردرهبرانالقاعدهعراقبسيار
حائزاهميتبودهاستتا
جاييكه«ابوانسالشامي»
نخستينمسئولهيئتهاي
شرعيالقاعدهعراقدر
كتابيباعنوان«الشيعه»به
تبيينرويكردطائفهايزرقاوي
ميپرداز د
جريانهاي سلفي :مهمترين انتقاد اين جريانها به گروههاي
اسالم سياسي به ماهيت اين گروهها يعني مشاركت در فرآيند
سياسي بازميگشت .گذشته از مالحظات شرعي ،سلفيگرايان
يك ايراد راهبردي به اخوانيها داشتند اينكه اساساًحكومتهاي
عربيوغربيهرگزاجازهنخواهنددادكهاسالمگرايانبهحكومت
برسند و «تنها راه رسيدن به حكومت از شمشير ميگذرد».
اين تصور كه بيش از هر چيز به شكست تجربه مشاركت سياسي
اسالمگرايان در الجزاير و سركوب آنها به رغم پيروزي در انتخابات
بازميگشت خيلي زود و تنها يك سال پس از زمامداري دولت
اخواني محمد مرس��ي در مصر به واقعيت پيوس��ت .بار ديگر
تجربه الجزاير تكرار و دولت اسالمگراي اخوانالمسلمين توسط
نظاميان سرنگون شد .شايد س��لفيگرايان جهادي نخستين
جريان خرسند از سرنگوني ُمرسي بودند .اين تجربه ادعاهاي
هميش��گي آنها را در بيفايده بودن تالشهاي مسالمتآميز
اثبات ميكرد .مدتي بعد فضا براي اسالمگرايان حزب النهضه
در تونس نيز بسيار تنگ شد و آنها كه ابتدا پيروز انتخابات بودند
ترجيح دادند تا زماني نامعلوم از قدرت عقب بشكند تا آنچه بر
سر اخوانيهاي مصر آمد دامنگير آنها نشود .يكي از نخستين
واكنشها به سرنگوني دولت مصر ،بيانيه طعنهآميز گروه سلفي
الش��باب س��ومالي بود كه ميگويد« :آنها در هر صورت اجازه
حكومت به اسالمگرايان نخواهند داد تنها راه رسيدن به قدرت
از شمشير(جهاد) ميگذرد ».كمي بعد در ليبي نيز اوضاع براي
اسالمگرايان سخت ش��د و گروههاي نزديك به جريان اخوان
مسيري را طي كردند كه النهضه تونس گذراند.
نخس��تين جرقهها از بازتوليد جريان سلفي جهادي در شمال
آفريقا را بايد در انصارالشريعه تونس جستوجو كرد .اين گروه
س��لفي كه پس از انقالب به صورتي مس��المتآميز در فرآيند
دموكراتيك ش��ركت كرد به تدريج رفتاري خش��ونتآميز در
پيش گرفت و رس��ماً به يك جريان فراگير مسلح در تونس و
سپس در ليبي و شمال آفريقا تبديل ش��د .اين وضع حتي به
مصر نيز كشيده شد و كشوري كه براي سالها شاهد فعاليت
گروههاي س��لفي جهادي نبود اين بار خود را درگير مبارزه با
زيرشاخههاي القاعده همانند انصار بيتالمقدس و سپس گروه
المرابطون در صحراي سينا ميديد .گروههايي كه توانسته بودند
طيف گس��تردهاي از جوانان مصري س��رخورده از تالشهاي
مسالمتآميز را جذب خود كنند.
فقدان دولت مقتدر مركزي در كشورهاي تازه انقالبي ،فضاي
مناسبي را براي فعاليت گروههاي مسلح فراهم كرد .با اين حال
آنچه بيش از همه به روند گس��ترش دايره نفوذ س��لفيگرايي

جهادي انجاميد اوضاع بحراني در خاورميانه بود.
 )3بحران سوريه و عراق
جريانهاي اسالم سياسي همچون اخوانالمسلمين ،عمدتاً دو
نوع نگاه به صعود گروههاي سلفي جهادي دارند .نگاه اول اين
رويداد را فرآيندي طبيعي در نتيجه سركوب احزاب و گروههاي
سياسي ميداند و نگاه ديگر صعود اين جريانها را يك سناريو و
توطئه از سوي حكومتهاي عربي و غربي براي شكست و انحراف
رويدادهاي «بهار عربي» معرفي ميكند .اين نگاه بيش از همه
بر رويدادهاي سوريه تمركز دارد كه معتقد است به وجود آمدن
چنين جرياني اساساً يك سناريوي امنيتي بوده است .با اين حال
به نظر ميرس��د بايد صعود اين جريان را در ادامه رويدادهاي
تاريخي چند سال قبل عراق جستوجو كرد.
واقعيت آن اس��ت كه زرقاوي براي جانش��ينانش منظومهاي
منس��جم به جا گذاش��ت .جانش��ينان زرقاوي همواره عزمي
جدي براي برپايي يك «دولت اس�لامي» بر پاي��ه ايدئولوژي
سلفي داشتند كه در سال  2006به اعالن تشكيل يك امارت
خودخوانده در محدوده استانهاي انبار ،كركوك ،نينوا ،ديالي،
صالح الدين ،بابل و واس��ط انجاميد .با اين حال اما از اين سال
به بعد با تش��كيل گروههاي الصحوه و افزايش شمار نظاميان
امريكايي در عراق اوضاع براي بازماندگان زرقاوي به كندي پيش
رفت اما مشهود آن بود كه گفتمان ضدشيعي بسيار فراگيرتر
شده است .در اين راستا سلفيهاي عراق همواره بر اين مسئله
استناد ميكردند كه با افزايش نيروهاي امريكايي جريانهاي
اسالمگراي اهل سنت بيشتر به حاشيه كشانده ميشوند.
از س��ال  2011با انتخاب ابوبكر بغدادي به عنوان امير «دولت
اس�لامي عراق» اين گروه وارد مرحله جديدي شد .از اين پس
گفتمان القاعده ع��راق به يك رويك��رد در حمايت از «هويت
مذهبي س��ني» در تمامي منطقه خاورميانه به ويژه در عراق،
س��وريه و لبنان همزمان با رويدادهاي موس��وم به بهار عربي
تبديل شد.
تحوالت سوريه خيلي زود به تحركات گروههاي مسلح اخواني
و سلفي در اين كش��ور گره خورد .اين جريانها كه به شدت از
سوي كشورهاي غربي و عربي مخالف نظام بشار اسد حمايت
ميشدند خيلي زود توانستند پهنه وسيعي از خاك سوريه را
تحت سيطره خود درآورند .از نگاه سلفيان تحوالت سوريه به
شدت ماهيت مذهبي داشت .روي كار آمدن «بغدادي» با ورود
نيروهاي حزباهلل و گروههاي شيعه به سوريه همزمان شد كه
به شدت فضاي مناسبي را براي گفتمانسازيهاي طايفهاي
وي فراهم كرد.
واضح بود كه تا پيش از اين گفتمان سلفيه جهادي در مقايسه با
«اسالم سياسي» اخواني پايگاه قابل توجهي در سوريه نداشت.
با اين حال نخستين نشانههاي چنين جرياني پس از آن نمايان
شد كه ابوبكر بغدادي از پيوستن شاخهاي از القاعده در سوريه
به القاعده عراق و تشكيل دولت اسالمي عراق و شام (داعش)
خبر داد.
بسياري معتقدند دولت سوريه در سالهاي قبل با حمايت از
گروههاي اس�لامگراي نزديك به القاعده به منظور رويارويي
با نيروهاي امريكايي در عراق فضاي مناس��بي را براي فعاليت
اين گروهها در منطقه فراهم كرده بود .تنها سه ماه پس از آغاز
ناآراميهاي س��وريه« ،جهاد» به ش��اه كليد تمامي گروههاي
اخواني و سلفي منطقه ش��ام همانند گردانهاي عبداهلل عزام،
گروه لبناني فتحاالس�لام ،گروه جيش الصحابه و احرارالشام
تبديل ش��د .اين تحركات هيچگاه از رصد رهبران القاعده دور
نماند و همواره ارتباطات جدي ميان گروههاي س��لفي سوريه
و رهبران اين س��ازمان برقرار بود .جبهه النصره با اس��تفاده از

گفتمان جهادي به وجود آمده در سوريه توانست حجم وسيعي
از نيروهايش را از كشورهاي مختلف روانه اين كشور كند و به
بازيگري جدي در صحنه تحوالت ميداني سوريه تبديل شود.
به رغم تمامي اختالفات در اس��تراتژي اولويت «دشمن دور يا
نزديك» بين دو ش��اخه س��وري و عراقي القاعده رويكردهاي
طايفهاي و تقابل با «ايران صفوي» در گفتمان النصره همانند
القاعده عراق مشهود بوده است.
بنا بر اين شاهد اين هس��تيم كه دو رويه ،صعود جريان سلفي
جهادي را در سوريه تسريع بخشيد:
 -1تعميم فرآيند شكست «بهار عربي» به سوريه
 -2تقابل گفتماني شيعه -سني
تحولي كه از حيث ايدئولوژيك در اين برهه صورت گرفت آن بود
كه بشار اسد از دو ِ
حيث تكفير مذهبي (از نوع ابن تيميه) و تكفير
حاكم نامشروع (انديشه اخواني) مورد تكفير واقع شد .چنين
ِ
تحولي كه هر دو رويكرد تكفيري را در خود جمع كرد باعث شد
تا اوضاع در سوريه به ش��دت به سمت خشونت كشيده شود و
سيل گستردهاي از داوطلبان كشورهاي مختلف از آسياي ميانه
تا شمال آفريقا روانه سوريه شوند.
در عراق ام��ا از س��ال  2011و پايان موع��د توافقنامه امنيتي
واشنگتن  -بغداد براي حضور نظاميان امريكايي در عراق ،فعاليت
و نفوذ احزاب و جريانهاي نزديك به ايران در عراق بسيار قوت
گرفت؛ مس��ئلهاي كه بار ديگر پس از وقفهاي چندين ساله به
بازتوليد گفتمان «اهل ِ
سنت در حاش��يه» دامن زد .با افزايش
دايره نفوذ نوري المالكي به مثابه نماينده جريان شيعه بر مراكز
قدرت در عراق و خأل امنيتي ناشي از فقدان نيروهاي امريكايي
جريان سلفي جهادي وارد مرحله جديدي شد و توانست رؤياي
چندين ساله تشكيل دولت در محدوده غرب عراق را محقق كند.
همزمانباحوادثبهارعربي،ناآراميهادراستانهايسنينشين
عراق و همراهي برخي مسئوالن محلي ،فضاي مناسبي را براي
تحقق اهداف بلندپروازانه ابوبكر بغدادي و در دست گرفتن شهر
موصل و بخش وسيعي از خاك عراق و سرانجام اعالن رسمي
دولت خالفت فراهم كرد.
تأثير تحوالت مصر ،تونس و ليبي و اقدام نظاميان در سركوب
احزاب سياسي كه در ميان اسالمگرايان به «انقالبهاي مضاد»
مشهور شد به محدوده مصر و آفريقا محدود نماند و جريانهاي
س��لفي جهادي همانند داعش توانس��تند از اين رويدادها در
جهت بسط انديشههاي خود بهره ببرند .در اين زمينه سخنان
ابومحمد العدناني سخنگوي داعش در آگوست  2014بسيار
حائز اهميت است كه در پيامي با عنوان «روش مسالمتآميز،
دين چه كسي اس��ت؟» با انتقاد از عملكرد اخوانالمسلمين،
ِ
درپيش گرفتن حركت مس��لحانه و پيوستن به جريان سلفي
جهادي را توصيه كرد.
اگر حت��ي بپذيريم كه س��لفيگري جهادي آنگون��ه كه فؤاد
حس��ين در كتاب «زرقاوي ،نس��ل دوم القاعده» ميگويد در
پيشبرد مرحله ششم توسعهاي موس��وم به «رويايي فراگير تا
سال »2020شكست خورده باش��د واقعيت آن است كه اين
جريان دستاوردهاي قابل توجهي در محدوده وسيعي از منطقه
به دست آورده است .اين نوش��تار به هيچ عنوان در پي تبيين
همهجانبه چگونگي تشكيل جريانهاي سلفي جهادي به ويژه
داعش و القاعده نبوده و به هيچ نيز عنوان نافي تالشها و تأثيرات
دس��تگاههاي امنيتي قدرتهاي منطق��هاي و فرامنطقهاي و
مؤلفههاي اقتصادي  -اجتماعي در چنين فرآيندي نيس��ت.
با اين حال اين نوشتار تالش كرد تا نشان دهد چه زمينههاي
ايدئولوژيكيدرشكلگيريوتوسعهنفوذجريانهايسلفيگراي
جهادي در منطقه مؤثر بوده است.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

پایههای فکری داعش چگونه شکل گرفت؟

التقاط ازخشونت ،وحشتوانجماد

اين مقاله قصد ندارد درباره ابعاد سياسي و استراتژيك 
علی کریمپور
حكوم�ت داعش كنكاش كن�د و همچني�ن نميخواهد
درباره چگونگي پايهگذاري آن و ارتباطش با دستگاههاي
اطالعاتي غرب به ويژه سازمان «سيا» و مناسبات اين جريان با رژيم صهيونيستي
بحث كند .هدف اصلي مقاله بررسي ريشههاي عقيدتي اين گروه و ارتباط عقايد
آن با انديشه و تعاليم اسالم ميباشد .درباره ريشهها و پايههاي انديشه و ايدئولوژي
جري�ان تكفيري داع�ش ،نظري�ات گوناگوني وج�ود دارد .ايدئول�وژي اين گروه

مشخصات ايدئولوژي داعش
انديشه سلفي كه پايه و اس��اس عقيدتي داعش است ،طي
قرنها شاهد اجتهادات و نظريهپردازيهاي متعددي شده
و از بطن آن نحلهها و مكاتب فكري گوناگوني زايش ش��ده
اس��ت .لذا انديش��ه داعش همچون س��لفيگري از گذرگاه
مراحل تاريخي و سياس��ي متع��ددي عبور كرده اس��ت .از
جمله مهمترين ش��اخصهاي فكري داعش ميتوان به اين
مشخصات اشاره نمود:
 -1التقاطي بودن انديشه :با يك نگاه و در بررسيهاي اوليه
درباره انديش��ه داعش ،نمودها و ش��اخصهايي از التقاطي
بودن و آميختگي شالودههاي فكري آن ،به وضوح و مشخص
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رويكردها و اشكال متعددي داشته كه نميتوان آن را به يك ايدئولوگ مشخص و
مرحله تاريخي معيني از مراحل ش�كلگيري آن منسوب كرد و مرتبط دانست .از
زواياي مختلف ،آگاهي و اطالع از ابعاد مختلف فكري و عقيدتي اين جريان ،براي
مبارزه كردن با آن ضروري است.
ممكن است در بعد  نظامي  -سياس�ي ،اين جريان را در كوتاهمدت شكست داد و
تهديدات آن را مهار نمود ولي مبارزه با پايهها و اصول عقيدتي آن و ريشهكن كردن
تعاليم و ايدئولوژي اين جريان تكفيري و افراطي نياز به زمان بيشتري دارد.

ديده ميشود.
وجود مف��ردات سياس��ي و عقيدت��ي و خردهگفتمانهاي
پراكنده ،در درون متون فكري و گفتمان اين جريان ،نشانهاي
از التقاطي بودن فكر و انديشه داعش ميباشد .اين جريان
تكفيري ،مفاهيم سلفي را با انديشههاي انقالبي الهام گرفته
از اسالم سياس��ي با مكاتب مختلف آن در هم آميخته و در
قالب انديشه خودش ريخته است .علماي اهل سنت به ويژه
نخبگان سلفي آن از ابعاد مختلف و زواياي عقيدتي متفاوت به
نقد انديشه داعش ميپردازند و اين نيز از نشانههاي التقاطي
بودن انديشه اين جريان است .اين انديشه التقاطي و درهم
آميخته هم اكنون پرچمدار خالف��ت و جهاد و انقالب عليه
حاكمان جهان اسالم است.
 -2انجماد و خشكانديشي :داعش در بعد رفتاري و انديشه

در زمره مكاتب س��لفي تكفيري است كه از رحم تشكيالت
القاعده به رهبري بن الدن زايش يافته است .جمود و تحجر
فكري از مشخصات انديشه داعشي كه هنوز بر اساس فتواي
شيخ ابن تيميه ميانديشد و در فضاي عصر مغول و فرهنگ
تكفيري آن زمانه زندگي و عمل ميكند ،در فنون و هنرهاي
مجازاتها اب��داع و اجتهاد دارد ولي در قض��اوت و تعامل با
ديگران اندك اجتهاد و تغييري ندارد .تحجر فكري بر خلق و
خوي و طرز رفتار اين جريان چيرگي يافته و بويي از تحوالت
و مقتضيات زمانه نبرده است.
 -3ايدئولوژي به عنوان وسيله :ابداع و ابتكار فكري داعش در
استفاده كردن از اختالفات و انقسامات طايفهاي و مذهبي در
جامعه اسالمي خاورميانه است و از حساسيتها و نفرتهاي
طايفهاي و مفاهي��م مذهبي آن بهمنظور بس��يج جوانان و

هواداران خود بهرهبرداري ميكن��د و براي توجيه افعال و
كردارش از تكفير ديگران كمال استفاده را ميكند .رهبري
جريان داعش به خوبي از اجتهادات و انديش��ههاي علما و
روحانيون س��لفي جهت تكفير ملتها و حكومتها بهره
برده است .داعش در حمله به استانهاي عراق و به اسارت
بردن زنان و دختران ايزدي شهر سنجار و سر بريدن 1500
سرباز شيعي و كشتن صدها تن از عشاير عرب سني و ديگر
جرايم و جنايتهاي هولناك خود ،از پوشش ايدئولوژي و
انديشه خود استفاده كرده و آن را در توجيه اهداف و افعالش
به عنوان وسيله استخدام كرده است.
 -4انديشه خش��ونت و افراطگرايي :درباره علل خشونت و
افراطگرايي اين جريان و ريشههاي فكري از رفتار و رويكرد،
نظريات مختلف مطرح شده است از جمله:
الف) ريشه در عصر پدران سلفي و مفتيهاي آن :برخي از
تحليلگران معتقدند كه علت تكيه داعش بر «خشونت» و
«وحشت» ناشي از انديش��ه منبعث از پايههاي فكري ابن
تيميه و مفتيان سلفي دوران حمله مغول به مشرق اسالمي
بوده است« .سبي» و «ذبح» از مفردات آن دوران وحشت و
ويرانگري بوده است.
ب) واكنش��ي به حمله امريكا و اش��غالگري عراق در سال
 2003بوده است:
ايدئولوژي و انديشه ترور و ارعاب در حقيقت واكنش خشن
به رفتار و كاركرد وحشيانه س��ربازان امريكايي عليه مردم
عراق به ويژه اهل سنت بوده است.
ج) «خش��ونت» و «وحش��ت» به عنوان راهبرد عملياتي:
انديشه «وحشت» همواره از سوي رهبري داعش به عنوان
راهبرد عملياتي و نه تاكتيك عليه دش��منان خود به كار
رفته است و لذا عامل ترويج و نشر «وحشت» به عنوان پايه
ايدئولوژيكي در فكر عملگرايي اين جريان مطرح است.
 -5فكر وهابيت به عنوان اساس ايدئولوژي :در كالبد شكافي

و بررسي اليه اليههاي فكري و عقيدتي ايدئولوژي داعش،
حجم مفردات و مفاهيم انديشه وهابيت در پايهگذاري اصول
و شالودههاي ايدئولوژي اين جريان قابل توجه است.
جمود ،ديگرستيزي و طايفهگري كه سه شاخصه انديشه
وهابيت است هر سه واژه سرلوحه تفكر داعش ميباشد.
عبدالعزيزبن عبدالرحمن مؤسس و پايهگذار سلسله سوم
«آل سعود» با استفاده از ايدئولوژي «وهابيت» كه مبتني
بر خشونت و ارعاب و تكفير ديگران است توانست سراسر
ش��به جزيره عرب را فتح و مملكت نفرت و ارعاب را به نام
«المملكه العربيه السعوديه» تأسيس كند.
 -6انديش��هها و مفاهيم سياس��ي اخوانالمس��لمين :سه
ايدئول��وگ از جريان اخوانالمس��لمين در ش��كلگيري
«سلفيگري معاصر»« ،سلفيه جهاديه» و «سلفيه تكفيري»
نقش داشته كه هر سه رويكرد در ايدئولوژي داعش ادغام
و حل شده است.
 سيد قطب نظريه پرداز مفاهيمي همچون «حاكميت» و«جاهليت جامعه و حاكم»
 عبداهلل عزام ،اخواني فلسطيني و پايهگذار فكري «القاعده»و نظريهپرداز «جهاد و مبارزه»
 محمد سرور از رهبران اخوانالمسلمين سوريه و پايهگذارسلفيگري سياسي و تشكيالتي.
جريان اخوانالمس��لمين طي پنج ده��ه در ابعاد مختلف
سياس��ي ،عقيدتي و تش��كيالتي روي جريانهاي سلفي
بهويژه وهابيت تأثيرات گوناگوني داشته است و شالودههاي
فكري و ايدئولوژي آن به وض��وح در بنيان عقيدتي داعش
ديده ميشود.
 -7ايدئول��وژي تكفي��ري و حذف ديگ��ري :گرچه داعش
وارث مكاتب مختلف سلفيگري و نحلههاي تكفيري بوده
ولي خود بنيانگذار افراطيترين مكتب و ايدئولوژي تكفير
است .داعش ديگران را به آس��اني تكفير ميكند حتي اگر

از جريان تكفي��ري «القاعده» و وهابيت باش��د :در جريان
جنگ قدرت و در نبردهاي رقابت ايدئولوژيكي و سياسي
ميان داعش  -القاعده و داعش  -گروههاي سلفي جهادي،
به روشني و عيان ديده شد كه چگونه داعش با همكيشان
سلفي خود رفتار و تعامل ميكند و چگونه وحشيانه در قلع
و قمع آنها عمل ميكند.
 -8خشونت و تكفير افراطي عليه شيعه :شيعه در انديشه
سلفيها به عنوان «روافض» و «رافضي» مطرح است.
اين رويكرد فكري در پرتو پايههاي عقيدتي «وهابيت» و
«القاعده» به شكل افراطي شديد طرح شده است .در موضوع
«دشمن» و «خصومت» ش��يعه به عنوان يكي از دشمنان
نزديك مطرح است .طاغوت ،حاكمان ظالم ،جامعه جاهليت
در آئين ايدئولوژيك سلفيه جهاديه به عنوان دشمن نزديك
مطرحند .گروههاي س��لفي جهادي در موض��وع مبارزه با
دشمن «نزديك» و «دور» اختالف نظر دارند.
برخي از گروهها مبارزه با دشمن دور (صليبيها ،صهيونيسم
و هواداران غرب به ويژه امريكا) را در اين مرحله بر مبارزه با
دشمن نزديك ارجحيت ميدهند.
القاعده مبارزه با دش��من دور (امريكا) را در اين مرحله به
عنوان جهاد ميدانس��ت ولي ابو مصعب الزرقاوي مؤسس
و پدر روحاني داع��ش مبارزه با دش��من نزديك را فريضه
ميدانست و لذا با بن الدن اختالف نظر داشته است.
از ديد الزرقاوي شيعيان به عنوان دش��من نزديك در اين
مرحله تاريخي خطرناكتر از امريكا (دشمن دور) هستند و
لذا بايد آنها را تكفير و به قتل رساند .از اين جهت انفجارها و
عمليات انتحاري داعش در مناطق مسكوني شيعيان عراق
و سوريه به عنوان استراتژي و نه به عنوان تاكتيك عملياتي
مطرح بوده است .انشعاب داعش از القاعده در آوريل 2013
بيشتر بر س��ر توجيه مبارزه و جنگ با دشمن نزديك بوده
است.
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طاعون داعش در شمال آفريقا
از زمان جدايي ابوبكر بغدادي از تشكيالت القاعده به رهبري
دكتر ايمن ظواهري در  8آوريل  2013تا زمان اعالم خالفت
در 29ژوئن  2014از سوي او ،زمان اندكي است .ولي طي
اين مدت ويروس توحش و ويرانگري داعش همچون طاعون
و وبا سراسر جهان اس�لام و بخش��ي از اروپا را فرا گرفت و
ماشين جنگ رواني و عمليات رسانهاي غرب نقش پراهميتي
در اين روند داشته است.
در فرايند س��رايت و اپيدمي عوامل گوناگون و پيچيدهاي
دخالت داش��ته است .منطقه ش��مال آفريقا و مغرب عربي
و بخش وس��يعي از منطقه س��احل و صحرا در قاره آفريقا
يكي از كانونهاي ش��يوع و گس��تردگي داعش بوده است.
رهبري داعش در انتخاب اين منطقه جغرافيايي ،اهداف و
ديدگاههاي راهبر دياي دنبال ميكرد.
از جمله اهداف سياست استراتژيك داعش در اين منطقه:
 -1اين منطقه تش��كيل ش��ده از س��واحل جنوبي درياي
مديترانه و بخش��ي از اقيانوس اطلس و درامنيت اتحاديه
اروپا قرار گرفته است.
 -2وجود ميادين نف��ت و گاز در چ��اد ،ليب��ي و الجزاير و
ذخاير نفتي اورانيوم و مس و الماس در جنوب اين منطقه،
كش��ورهاي اروپايي مش��تريان عمده نفت ليبي و الجزاير
ميباشند.
 -3سواحل اين منطقه گذرگاههاي مهمي براي حمل و نقل
دريايي بينالمللي محسوب ميشود.
 -4اين منطقه گ��ذرگاه و دروازه مهاج��رت آفريقاييها به
قاره اروپا است.
 -5فعال بودن كانونها و شبكههاي ترانزيت انواع قاچاقها
ميان دو قاره اروپا و آفريقا در اين منطقه.
 -6وج��ود ظرفيته��اي بالق��وه ج��ذب نيرو و تش��كيل
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پايگاههاي مردمي :اغلب كش��ورهاي اين منطقه به نوعي
دچار بحرانهاي سياسي – امنيتي هستند و بحران اقتصادي
و تشديد نرخ بيكاري در اين منطقه جوانان را به سمت جذب
و پيوستن به داعش وا ميدارد .پراكندگي شهرها و دشواري
جغرافيايي كويري و كوهستاني منطقه به داعش و نيروهاي
مسلح آنها مشي از امنيت ميدهد .فقر و جوامع حاشيهاي
فضاي مس��اعدي جهت جذب نيرو و استخدام جنگجويان
مزدور فراهم ميكند .مهاج��ران آفريقايي كه ميخواهند
از طريق سواحل ش��مال آفريقا و درياي مديترانه خود را به
بهشت اروپا برس��انند در اين رهگذر ميتوانند طعمههاي
خوبي براي سياست جذب و عضوگيري داعش باشند.
داع��ش براي توس��عه نفوذ و ق��درت خود در اي��ن منطقه
جغرافيايي از شيوهها و سياستهاي مختلفي بهرهبرداري

پراكندگيشهرهاو
دشواريجغرافياييكويري
وكوهستانيمنطقهبه
داعشونيروهايمسلحآنها
امنيتميدهد.فقروجوامع
حاشيهايفضايمساعدي
جهتجذبنيروواستخدام
جنگجويانمزدورفراهم
ميكند

كرده است ،از جمله:
 -1سياست بيعت :بغدادي پس از اعالم خالفت خويش در
نيمه  2014از حدود  20گروه و جماعت سلفي در اين منطقه
بيعت گرفت ،اين گروهها با خط مش��ي ظواهري رهبر دوم
القاعده اختالفات گوناگوني دارند .بنابر اين با رهبري داعش
بيعت كردند ،از جمله اين گروهها:
 -1بخشي از جريان انصار الشريعه در ليبي
 -2مجلس شوري شباب االس�لام در منطقه درنه در شرق
ليبي
 -3گردان عقبه بننافع در تونس
 -4گروه��ي از جريان جماع��ت حماه الدعوه الس��لفيه در
الجزاير
-5جماعت التوحيد و الجهاد در مالي و نيجر
 -6المرابطون در مالي و الجزاير
 -7جندالخالقه در الجزاير :اين گ��روه پس از جدايي خالد
ابوسليمان (نام حقيقي قوري عبدالمالك) امير القاعده در
منطقه ميانه الجزاير و بيعت ب��ا البغدادي اعالم موجوديت
كرد.
 -8جماعت االعتصام بالكتاب و السنه در سودان :گروه سلفي
داراي گرايشهاي جهاد است و در س��ال  1991از اخوان
المسلمين سودان جدا شده است.
 -9كتيبه انصار الخافه در الجزاير
 -10انصار الدوله االسالميه فيالمغرب االقصي در مراكش:
به صورت هستهها و گروههاي كوچك و پراكنده فعاليت زير
زميني در برخي از شهرهاي اين كشور دارند.
 -11گروه المرابطون در موريتاني :عدنان ابوالوليد الصحراوي
رهبر اين گروه مسلح و سلفي است .اين گروه اولين جريان
سلفي در منطقه ش��مال آفريقا كه با البغدادي بيعت كرده

است.
طي دو سال اخير ،تالشها و فعاليتهاي داعش براي تحكيم
جايگاه خود در اين منطقه ،اغلب به شكست و ناكامي منجر
ش��ده اس��ت .داليل اين ناكامي علل فراواني دارد ،از جمله
قدرت ارتش و دستگاه امنيتي الجزاير و مراكش در كنترل و
رصد تحركات اين گروه.
همچنين استحكام پايگاه القاعده مغرب عربي در منطقه،
مانع اساسي براي پيش��روي داعش در شمال آفريقا بوده،
عالوه بر آن تجربه تلخ ش��رارتها و ظلمه��اي داعش در
سوريه و عراق مانع از ايجاد و فراهم آمدن پايگاه اجتماعي
براي رشد اين گروه شده است .از جمله موانع رشد اين گروه
در شمال آفريقا اين بوده است كه نزديكي جغرافيايي منطقه
به هامش امنيتي اتحاديه اروپا در منطقه درياي مديترانه
اس��ت .حضور داعش در ليبي تنها تجربه موفق اين گروه
بوده است .داعش با حمايت كادرهاي حرفهاي خود ،پس از
مرحله زمينهسازي توانست جاي پايي در ليبي فراهم كند
و شرايط بحراني و آشفته اين كشور پس از سقوط سرهنگ
قذافي ،جاده را براي پيشروي ماشين جنگي و ويرانگري در
سواحل منطقه ميانهاي ليبي مهيا كرد.
عوامل و زمينههاي مساعد رشد داعش در ليبي:
 -1ضعف و ناتواني ارتش و نيروهاي امنيتي
 -2فروپاشي ساختارهاي حكومتي و نهادهاي دولت – ملت
ليبي ،پس از سقوط قذافي.
 -3تنش و درگي��ري ميان جريانهاي سياس��ي و نظامي
رقيب ليبيايي
 -4حضور گروههاي سلفي جهادي و كادرهاي قديمي سلفي
كه در جنگهاي افغانستان ،عراق و سوريه فعاليت داشتند.
 -5حضور س��نتي كادرهاي وابس��ته به القاعده و اختالف
برخي از كادرها و رهبران با انديشه و رهبري ايمن ظواهري،
رهبر القاعده.
حضور اوليه و آغازين داعش در ليبي در منطقه درنه در شرق
شهر بنغازي در ش��رق ليبي بوده است از جمله مشخصات
جمعيتي اين شهر ،نبود انسجام قبيلهاي و اجتماعي است.
اين شهر برخالف ديگر شهرهاي ليبي تابع سيطره و چيرگي
يك قبيله و عشيره بزرگ نيست .در اين شهر قبايل متعددي
به طور سنتي به صورت همزيس��تي مسالمتآميز زندگي
ميكنند.
در بعد جغرافيايي ،اين شهر داراي سواحلي ممتد است كه

داعشباحمايتكادرهاي
حرفهايخود،پسازمرحله
زمينهسازيتوانستجايپايي
درليبيفراهمكندوشرايط
بحرانيوآشفتهاينكشورپس
ازسقوطسرهنگقذافي،
جادهرابرايپيشرويماشين
جنگيوويرانگريدرسواحل
منطقهميانهايليبيمهياكرد
ارتباط آسان با محيط پيراموني را تسهيل ميكند .همچنين
از دير باز از منطقه جنوب به ش��بكه ارتباطات كاروانهاي
تجاري مرتبط است و منطقه كوهس��تاني آن ميتواند دژ
مستحكمي براي حضور گروههاي مسلح باشد.
در بعد سياسي و ايدئولوژيكي اين شهر طي  42سال حكومت
قذافي جزو ش��هرهاي مخالفان و همواره مح��ل امن براي
فعاليت مخالفان سياس��ي و عقيدتي سرهنگ قذافي بوده
است .پس از س��قوط قذافي اين منطقه تحت نفوذ و قدرت
جريان سلفي جماعت «انصار الشريعه» قرار گرفت كه روابط
سنتي و عقيدتي با انديشه و سياست و ايدئولوژي القاعده و
سلفيه جهاديه دارد.
گروهي از جوانان «جماعت انصار الش��ريعه»« ،اخوان
المسلمين ليبي» و «جماعت الليميه القاتله (مرتبط با
القاعده)» كه با انديشه و سياست رهبري خود اختالف و
انگيزه براي انشعاب و جدايي داشته ،پس از سقوط قذافي
شروع به سازماندهي و آغاز يك جنبش سلفي با رويكرد
جهادي كردند و تش��كلي تحت عنوان «مجلس شوري
ش��باب االس�لام» در  4آوريل  2014اعالم موجوديت
كرد و در همين روز اقدام به برپايي يك رژه نظامي كرد.
پس از اندك مدتي يك دادگاه شرعي تشكيل كرد و به
كارمندان دولت در اين ش��هر پنج روز مهلت داد تا توبه
كنند و به اسالم باز گردند و از  30آگوست  2014اقدام

به برقراري احكام ش��رع و اجراي مجازاتهاي اسالمي
كرد .گروه «مجلس شوري ش��باب االسالم» در مورخ
 31اكتبر  2014رس��ماً مراس��مي جهت بيعت كردن
با خالفت ابوبكر البغدادي در ش��هر درن��ه برگزار كرد و
نمايندگانی از سوي رهبري داعش در اين مراسم شركت
كردن��د .به خاطر اهمي��ت ليبي در اس��تراتژي داعش،
ابوبكر البغدادي يك��ي از كادرها و فرماندهان زبده خود
به نام «وس��ام عبدالزايد الزبيدي» معروف به «ابونبيل
االنباري» را به ليبي فرس��تاد و االنباري افس��ر پليس
عراق دوران صدام و دوست ابوبكر بغدادي در زندان بوكا
بوده است .االنباري نقش مهمي در پيشروي و پيروزي
داعش در استانهاي سنينشين عراق و حضور مؤثري
در عمليات توسعهطلبي داعش در ليبي داشته است .از
جمله اقدامات وي ،اعدام  21مسيحي مصري در فوريه
 2014در سواحل ليبي بوده است.
امري��كا در مورخ  14نوامب��ر  2014اعالم ك��رد طي يك
عمليات هوايي االنباري امير داعش را در شمال آفريقا به
قتل رسانده است و داعش اين خبر را تأييد كرد.
داعش طي دو سال اخير توانست قلمروي نفوذ خود را در
 -1شرق ليبي :در درنه و برخي از محالت بنغازي -2 ،ميانه
ليبي و هالل نفتي :در سرت ،بنجواد و نوفلميه -3 ،غرب
ليبي :در صبراته گسترش بدهد.
داعش همچنين اقدام��ات تخريبي و انتح��اري در اغلب
ش��هرهاي ليبي انجام داده اس��ت ،از جمله حمله به هتل
كورتبيش��يا در طرابلس ،حمله به مركز آموزش پليس در
زليتين و چند پايگاه نظامي در مصراته.
داعش تالشهاي فراواني جهت تس��خير مناطق نفتي و
تأسيسات آن كرد ،ولي ناموفق بود و در همين حال ضربات
و آسيبهاي مخربي به چاهها و تأسيسات نفتي در منطقه
هالل نفتي وارد كرده است.
گرچه داع��ش پايگاه مردمي بس��یار مح��دودي در ليبي
داش��ت و كادر بومي آن متجاوز از هزار نفر نبود ،اما غرب
از طريق محافل سياسي و دستگاه رس��انهاي و تبليغاتي
خود خطر و تهديد داعش در ليبي و منطقه شمال آفريقا
را براي اهدافي بزرگنمايي ميكرد و حتي چند بار آشكارا
تهديد به مداخله مج��دد ناتو در ليبي به بهان��ه مبارزه با
داعش كرده است.
وضعيت ميدان��ي و نظامي حضور داع��ش در ليبي به طور
خالصه چنين است .بر اساس اخبار و گزارشهاي اخير نفوذ
و قلمروي اقتدار داعش در ليبي در بس��ياري از نقاط ليبي
آسيب جدي ديده است.
-1درمنطقهشرق:شهردرنه؛درچندمرحلهداعشپايگاههاي
خود از دستداد .در مرحله اول گروه سلفي «شوري مجاهدين
درنه» آنها را از شهر و حومه آن بيرون راند و داعش مجبور به
موضعگيري در برخي از كوههاي منطقه شد كه در عمليات
اخير ارتش اين جبههها را نيز از دس��ت داده اس��ت .در شهر
بنغازي ارتش به محالت تحت س��يطره داعش حمله كرد و
داعش با دادن تلفات سنگين از اين منطقه گريخت.
 -2در منطقه ميانه به ويژه سرت :عمليات بنيان مرصوص
كه از سوي نيروهاي هوادار حكومت وفاق ملي ليبي هدايت
ميشود ،آسيبهاي س��نگيني به داعش در شهر رساند و
داعش به ش��دت در بس��ياري از مناطق تحت تصرف خود
عقبنشيني و فرار كرده است.
 -3در منطقه غرب :در اوايل سال  2016داعش كانونهايي
را كه در اين منطقه داشته ،كام ً
ال از دست داده است.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

درایتالغنوشی

پویاییحزبالنهضه
در تاريخ معاصر جهان عرب ،كشور تونس يكي از كانونهاي
سكوالريسم غربزده بوده است .سكوالريسم حبيب بورقيبه
(رئيس جمهوري تون��س  1956ت��ا  )1989افراطيتر و
پردامنهتر از سكوالريسم نهادينه ش��ده لبنان بوده است.
حافظه تاريخي «مبارزه با حجاب» ميگويد كه ش��يراك
رئيسجمهور فرانس��ه ،زماني كه ميخواس��ت حجاب را
در فرانس��ه غيرقانوني اعالم كند در تون��س اين موضوع را
پايهگذاري كرد و جهت نهادينه كردن اي��ن امر از قوانين
ضد حجاب تونس بهره برده اس��ت .شيخ راشد الغنوشي و
رفقايش در چنين فضايي جريان اسالمگرايي را فعال كردند
ولي نتوانستند از فضاي دموكراسي پوشالي و كثرتگرايي
سياس��ي دروغين «بورقيبه» و «بن علي» برای كاش��تن
نهال «اسالم سياسي» استفاده کنند و لذا زندان ،شكنجه
و تبعيد و دش��واريهاي معيش��تي و اجتماعي فراواني را
تحمل كردند.
ذكاوت و پويايي دو مش��خصه ش��خصي راش��د الغنوشي
است كه توانس��ت طي  30سال اسالم سياس��ي تونس را
از گذرگاههاي دش��وار عبور دهد و سياست سركوبگرايانه
بنعلي (رئيس جمه��وري تون��س  1989ـ  )2011را در
منزوي كردن اسالم سياس��ي تونس ،خنثي سازد .نهضت
و خيزش مردم تونس ،تالشهاي الغنوش��ي و گروهش را
گس��تردهتر و پردامنهتر نمود و با سقوط بن علي و فرارش
به عربستان سعودي ،حاكميت تونس به دست يك ائتالف
سكوريس��ت ـ اس�لامي معارض افتاد .الغنوش��ي و گروه
اسالمگراي «النهضه» در پرتو ش��رايط جديد تونس و در
چارچوب ساختار سياسي نوين با روحيه و منشي عملگرا
و ليبرالي عمل كرد و توانس��ت به تحكيم جايگاه «النهضه
اس�لامي» در تار و پود س��اختار سكوالريستي بورقيبهاي
بپردازد .بسياري از تحليلگران عرب بر اين باورند كه ذكاوت،
فرصتطلبي و انعطافپذيري رهبري النهضه نقش فراواني
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در پايداري و مان��دن اين حزب اس�لامي در محيط كام ً
ال
سكوالريستي تونس داشته است.
ادامه بحرانهاي سياس��ي ـ امنيتي و فشارهاي اقتصادي
و معيش��تي طي پنج س��ال اخير ،عوامل زمينهساز ترميم
ساختارهاي سكوالريس��تي جامعه و دولت در تونس بوده
اس��ت .حضور «الباجي قايد السبس» يكي از ياران حبيب
بورقيبه (88ساله) در سمت رياست جمهوري اين كشور
شايد همزيستي مسالمتآميز الغنوشي ( 71ساله اسالمگرا)
با گروه «نداء تونس» (حزب حاكميت و سكوالريس��تي)
ترجم��ان واقعيتها و ش��رايط دروني جامعه سياس��ي و
اجتماعي تونس باشد .از سوي ديگر ازدواج مصلحتي نهضت
اسالمي ـ نداء تونس سكوالريستي معلول شرايط سياسي
ـ امنيتي و اقتصادي ـاجتماعي اين كشور باشد كه تحت
انواع فش��ارهاي غرب و تهديدهاي اسالم جهادي و وهابي
قرار گرفته است .اقتصاد تونس كام ً
ال وابسته به توریسم و
سرمايهگذاري غرب و اعراب خليج فارس است و لذا نخبگان
سياسي و اقتصادي اين كشور فرصتطلبانه سعي در ادامه
همين همزيس��تي مس��المتآميز موجود دارند .ترميم و
بازگشت قوي ساختارها و انديشههاي سكوالريستي حبيب
بورقيبه (بازگشت مجسمه بورقيبه نماد و سمبل اين حركت
است) و بنبست سياسي ـ انديشهاي پروژه اسالم سياسي
با الگوي اخوانالمسلمين (در پي ضربه اخوان المسلمين
مصر و سرنگوني محمد مرسي ) فكر پويا و انعطافپذير شيخ
راشد الغنوشي را به حركت به سوي تحول و تغيير و انطباق
با واقعيتهاي موجود ،وادار ساخت.
حركت الغنوش��ي و حزب نهضت اسالمي تونس به سمت
تغيير و تحول در ساختارها ،ماهيتها و انديشهها از ديدگاه
تحليلگران و آگاهان به مسائل تونس و جريانهاي اسالمي،
معلول عوامل زير هستند:
 1ـتجربههمزيستيمسالمتآميزاسالمگراييـسكوالريستي

در قالب حاكميت ائتالفي تونس از سال  2011تا  .2016اين
تجربه ،انعطافپذيري عقيدتي و فكري جريان اسالمگرايي
النهضه تونس را بيشتر و گستردهتر نمود و زمينه را براي طرح
مقرراتومفاهيمعقيدتيجديديفراهمساخت.
 2ـ تجربه اس�لام تركي (حزب عدالت و توسعه اردوغان)
و اس�لام مغربيالگويي براي تداوم و بقاي اسالم سياسي
در مسند قدرت بوده و شكس��ت اخوانالمسلمين مصر به
رهبري مرس��ي ،تجربه تلخي در فن بقا و ماندن در عرصه
سياست و قدرت بوده است.
 3ـ سياس��ت مه��ار و مقابله كش��ورهاي خلي��ج فارس
مانند امارات عربي و عربس��تان س��عودي با اقتدارگرايي
اخوانالمسلمين ،شرايط دشوار و تنگناهاي جدي براي
حاكميت الگوي اخواني در منطقه عربي به وجود آورد .اين
سياست اثر منفي روي تعامل غرب به ويژه امريكا با اسالم
سياسي اخوان داشته است.
4ـ ش��رايط درون جامع��ه ـ دول��ت تون��س :تنيدگ��ي
سكوالريس��م بورقيبهاي در انديش��ه و فرهنگ جامعه و
تهديدهاي زيانبخش جريانهاي سلفي تونسي ،تقابل دو
ايدئولوژي و فرهنگ سياسي و عقيدتي بودند كه اكثريت
جامعه به داليل فراواني تن به جريان سكوالريستي داده و
از ديد آنها اين جريان بيزيان بوده و جريان اسالم سياسي
و سلفي طي پنج سال اخير كارنامه سياهي داشته و براي
جامعه و اقتصاد آن زيان و ضررهاي فراواني داشته است.
جريانهاي اسالمگراي تونس و در رأس آنها حزب نهضت
اسالمي به رهبري راشد الغنوشي در طرح الگوي «زيست
اسالمي» و «زندگي مس��لماني» و «بديل اسالمي» براي
جامعه و ساختارهاي سياسي اين كش��ور ناموفق بوده و
شايد موانع فراواني پيش رو داشته است.
الغنوشي و حزبش طي پنج س��ال اخير با انواع شيوهها و
رفتارها در اين تالش ب��وده تا به ديگ��ران (نخبه بومي و

غربي) بفهماند كه در عرصه دموكراسي و مش��اركت سياسي و بازي قدرت بر
وفق مدلهاي مت��داول بازي ميكند و در رفتار و تعامل��ش با محيط پيراموني
مستقل عمل ميكند و وابسته به جريان اخوان المسلمين و اسالم سياسي مصر
نيست و از الگوي آن الهام نميگيرد .گرچه الغنوشي و حزبش از كمكهاي قطر
و تركيه كمال استفاده را ميكردند ولي سعي داشت خود را تا حدودي مستقل
از ايدئولوژي و تشكيالت اخوانالمسلمين بينالملل نشان بدهد و در تعاملش
با ديگران،عملگرا و دور از ايدئولوژي اسالمي برخورد ميكرد .آگاهان به مسائل
جريانهاي اسالمگرايي تونس بر اين باورند كه شاخصهايي مانند «همرنگي»،
«انعطافپذيري»« ،انطب��اق با واقعيته��ا» و تا ح��دودي «فرصتطلبي» و
«عملگرايي» به عنوان خصيصهها و مميزههاي رهبري جريان نهضت اسالمي
تونس شده است و تالش براي بقا در مسند قدرت به تقويت اين شاخص دامن
ميزند.
كنگره دهم حزب ،نتايج و تبعات آن
الغنوشي و رهبران س��نتي نهضت اس�لامي با برگزاري كنگره دهم ،پيامها و
اهدافي داشتهاند كه خالصه آن بدين شرح است:
 1ـ دوري از تبعات و كارنامه منفي اسالم سياسي در تونس به ويژه كاركرد منفي
گروههاي سلفي تونس وابسته به القاعده و داعش.
 2ـ با طرح جدايي فعاليت تبليغي و دعوي از فعاليت حزبي و سياسي ،رهبري
نهضت سعي دارد خود را به عنوان يك حزب سياسي با الگوي متعارف غربي كه
با قواعد بازي سياسي و حزبي آشنا است ،معرفي كند .به عقيده رهبري حزب،
اين اقدام و اين سياست تضمينكننده آينده سياسي اين حزب است .همچنين
به نظر رهبري حزب اين تالش و اين اقدام نوين باعث تقويت روابط آنها با غرب
خواهد شد و اروپا از اين طريق آنها را به رسميت خواهد شناخت.
راشد الغنوشي طي پنج سال اخير در مناسبتهاي مختلف و با استفاده از تريبونها
و رسانهها ،تالش داشته كه يك كانال مستمر ديالوگ با غرب داشته باشد و از اين
كانال خود را معرفي ميكرد .وي در نشريات فرانسوي زبان به ويژه چاپ پاريس
مقاالت فراواني در معرفي اسالم تونسي به رهبري خود نوشته است.
 3ـ الغنوشي و رهبري نهضت با برگزاري اين كنگره سعي داشته فصل تازه و مرحله
ت حزبي و سياسي خود را آغاز كند كه از جريان اخوان سنتي فاصله
نويني از فعالي 
و از سوابق گذشته و تاريخي تفاوت برجسته و چشمگيري داشته باشد .اين مرحله
نوين و فعاليت با ش��رايط دروني حزب و تحوالت سياسي جامعه تونس و جريان
اخوانالمسلمين در سطح منطقه و بينالمللي مرتبط و انطباق داشته باشد.
جريان اس�لام سياس��ي تونس به رهبري الغنوشي طي پنج س��ال اخير هيچ
دستاورد چشمگيري در عرصه اقتصادي و اجتماعي و حل مشكالت معيشتي
مردم نداشته و لذا سعي دارد خود را در قالب يك حزب سياسي متعارف معرفي
كند و از مفاهيم آرماني و ارزشي دوري ميجويد.
 4ـ پيرامون روند تغيير و تحول در عقايد ،انديشهها و كاركردهاي سياسي حزب
نهضت اسالمي به رهبري الغنوشي نظريات و ديدگاههاي مختلفي وجود دارد،
برخي هنوز به اين باور نرسيدهاند كه تحول قابل توجهي در اين حزب رخ داده
و به نظر آنها اگر تحولي رخ داده تاكتيكي و روبنايي بوده ولي عده زيادي عقيده
دارند كه حزب الغنوشي دچار تحوالت ريشهاي و زيربنايي شده است و از عقايد
و مرامنامه و ساختارهاي گذشته خود فاصله قابلتوجهي گرفته است كه ميتوان
آن را در قالب يك گسل ميان نهضت اسالمي و اخوان المسلمين تصور كرد.
 5ـ گرچه هنوز زود است تبعات و نتايج تحوالت حزب پس از كنگره دهم ارزيابي
و برآورد شود ولي سفر الغنوشي و رهبران حزب به پاريس به دعوت وزارت خارجه
فرانسه و استقبال مقامات بلندپايه اين كشور از رهبر نهضت اسالمي تونس نشانهاي
از تغيير مواضع غرب نسبت به حزب نهضت اسالمي تونس و پذيرفتن آن به عنوان
يك حزب سياسي و يك بازيگر عرصه سياست تونس است .برخي از تفسيرگران
عرب دعوت پاريس از الغنوشي را به مثابه نشانهاي از تحول ماهيتي و جوهري حزب
اسالمگراي نهضت تونس ميدانند و همچنين نمادي از آمادگي فرانسه براي تعامل
با احزاب غيرسكوالريستي تونس ميباشد.

سوگواري حقوقبشریها
برایعلوشتروریست!
واكنشها به كشته ش�دن زهران علوش مؤسس
و اولين فرمان�ده گروه «جيشاالسلام» نش�ان
ميدهد كه چگونه سازمانها و نهادهاي به اصطالح
بينالملليدفاعازحقوقبشررويكردهايدوگانهاي
در برخورد با مسائل بشري از خود نشان ميدهند و
فاقداعتبارهستند.
كن�ت روث  ،رئي�س «ديدهبان حقوق بش�ر» پس
از كش�ته ش�دن زهران علوش در صفح�ه توئيتر
رسمي خود نوشت« :كشتن زهران علوش بخشي
از اس�تراتژي اس�د اس�ت كه تالش ميكند ساير
گزينههايانتخاببيناووداعشازبينبرود».عالوه
بر روث ،تعداد زيادي از تحليلگ�ران غربي با ابراز
تأسفازكشتهشدنعلوش،اورايك انقالبيمعرفي
كردند .چارلز ليستر محقق «مؤسسه خاورميانه»
در واشنگتن كه به طرفداري از گروههاي سلفي در
سوريه به ويژه احرار الشام معروف است در صفحه
توئيتر خود نوش�ت« :مرگ زهران علوش به مثابه
يكيازمهمترينتلفاتانقالبخواهدبود.اينحمله
هوايي نشست رهبري را هدف قرار داد».
اعتراض به كش�تن زهران عل�وش و تالش براي
نش�ان دادن وي به عنوان يك شورش�ي ميانه و
جايگزينيمناسب هم براي اسد و هم براي داعش
از س�وي رئيس س�ازمان ديدهبان حقوق بشر با
انتقاد گس�ترده فعاالن در ش�بكههاي مجازي
مواجه شد .آنها با استناد به ماهيت سلفي علوش
وريشهخانوادگيويكهپدرشازشيوخبرجسته
سلفي است و همچنين مواضعي كه قب ً
ال گرفته
است ديدهبان حقوق بشر را به داشتن رويكرد و
استانداردي دو گانه متهم كردند.
زه�ران عل�وش در س�ال  ۱۹۷۱در ش�هر دوما
در حومه دمش�ق ب�ه دنيا آمد .وي فرزند ش�يخ
عبداهلل علوش از مفتيان س�لفي س�وريه است
كه اكنون در عربس�تان زندگي ميكند .زهران
داراي مدرك «ش�ريعت اسلامي» از دانشكده
شريعت دانشگاه دمشق است .وي پس از تكميل
تحصيالت دانشگاهي در س�وريه ،به عربستان
سعودي سفر كرد و در آنجا زير نظر شيوخ معروف
وهابي سعودي به تحصيل پرداخت .افرادي مانند
«عبدالعزيز بنب�از» و «عبداهلل ب�ن عبدالعزيز
العقيل» از استادان زهران در عربستان بودند.
يك�ي از مهمترين اس�تنادهايي كه فع�االن براي
نشان دادن ماهيت تكفيري زهران علوش استفاده
ميكنندسخنرانيهايضدشيعيوياست.دريكي

از اين سخنرانيها وي شيعيان و نصيريان (علويان)
را«مجوس»ميخواندوخواستار«پاكسازيدمشق»
از آنها ميشود .علوش همچنين در يك سخنراني
ديگر خواهان تشكيل حكومت بنياميه و قتل عام
شيعياننجفميشود.گرايشهايضدشيعيعلوش
درحديبودهاستكهيكيازفرماندهانسابقجبهه
النصره ميگويد هيچ كس را نديده بود كه به اندازه
زهران علوش از شيعيان متنفر باشد .عالوه بر اين
زهران علوش در چندين س�خنراني از بن الدن به
خوبي ياد ك�رده و هيچگاه ارتباط خ�ود را با جبهه
النصره شاخه سوري القاعده رد نكرده است.
تحليلگران با استناد به ادبيات گفتماني علوش
آن را همانند ادبيات القاعده و داعش ميدانند
كه از يك منبع يعني وهابيت تغذيه ميكنند و
بنابراين تفاوت چنداني بين آنها وجود ندارد .اما
رئيس ديدهبان حقوق بشر و ساير تحليلگران
غربي نه تنها اين ادبيات تروريس�تي علوش
را نادي�ده ميگيرند بلكه س�عي ميكنند او را
شخصيتي بزرگ و مردمي نشان دهند و نكته
جالب اينجاست كه القاعده نيز همان موضعي
را درباره زهران عل�وش اتخاذ كرده كه روث و
همكاران او اتخاذ ميكنند .يك فعال س�وري
با اشاره به اين تشابه رفتاري مينويسد «قابل
تعجب نخواهد بود كه القاعده نيز در سوگواري
مرگ علوش به كنت روث ملحق ش�ده است.
راني�ا خالك خبرن�گار و فع�ال بينالمللي در
پاس�خ به توئيت كن�ت روث ،ضم�ن انتقاد از
رويكرد دوگانه وي نوش�ت« :چرا شما درباره
حمله هوايي اسرائيل كه سمير قنطار و عدهاي
از شهروندان سوريه را كشت ،ساكت هستيد؟»
در همي�ن حال ،في�ل گردر تحليل سياس�ت
خارجي انگلي�س و امريكا در غرب آس�يا در
پاسخ به ادعاي روث نوش�ت« :نه آقاي روث،
كشتن تروريس�تهاي فرقهاي توسط ارتش
سوريه بخشي از اس�تراتژياي است كه مردم
سوريه را از كشته ش�دن توسط تروريستها
محافظت ميكند».
آنچه از عملكرد كنث روث و سازمان زيرمجموعه
وي مشخص است اينكه آنها نه تنها به حقوق بشر
اهميتي نميدهند بلكه آن را به عن�وان ابزاري در
راستاي سياستهاي استكباري به كار ميگيرند
و كشته شدن تروريستهايي مثل زهران علوش
ماهيت آنها را بيش از پيش آشكار ميكند.
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مقاومتسوريه

گزينهمقاومت

ليبي از استبداد تا برادرکشی
پنج سال از قيام و خيزش مردمي ليبي و سرنگوني رژيم استبدادي آن ميگذرد ،اما هنوز
طه مصطفوي
دوران برادركشي ،آوارگي و ويرانگري به پايان نرسيده است .غرب استعماري با ابزار ناتو
به بهانه دفاع از اين ملت ،سرنگوني ديكتاتوري سرهنگ قذافي و روي كار آوردن يك نظام
سياس�ي مردمي بر پايههاي دموكراس�ي ،آزادي و كرامت انس�اني ،مداخله نظامي و رژيم  42ساله استبداد را
سرنگون كرد و ويرانه هولناكي به جاي گذاشت .پنج سال گذشته اما ويراني و فروپاشي ارگان و زيرساختهاي
دولت -ملت اين كشور همچنان ادامه دارد و متأسفانه نقطه روشن و اميد در افق و آينده آن ،هنوز پديدار نشده
است  .اين كشور پس از پنج سال از براندازي قذافي هنوز در پيچيدهترين مراحل تاريخي خود و در آستانه حمالت
احتمالي كشورهاي غربي قرار دارد   .بررسي آخرين وضعيت سياسي -امنيتي اين كشور در اين برهه تاريخي
حساس ضروري ميباشد و كنكاش در روند تحوالت اين سرزمين ما را به درك و فهم پيچيدگيهاي بحران اين
كشور ياري ميكند.

حكومت وفاق ملي
يكي از دس��تاوردها و برآيندهاي روند گفتوگوهاي سياسي
گروههاي رقيب ليبيايي طي دو سال اخير ،تشكيل حكومت
وفاق ملي به رياست «فايز السراج» بوده است .از ديدگاه خيلي
از نخبگان ليبي و آگاهان به مس��ائل اين كشور با تشكيل اين
حكومت ميتوان در حل پيچيدگي بحران سياس��ي -امنيتي
ليبي كمك فراواني نمود ،اما پايهگذاري اين حكومت تاكنون با
موانع و چالشهايي پيچيده روبهرو است .شكلگيري حكومت
وفاق ملي تا اين برهه زماني از گذرگاه مراحل متعددي گذشته و
در اين روند با مشكالت پيچيدهاي دست و پنجه نرم كرده است.
شكلگيري دولت الس��راج در روند تحوالت اين كشور از اين
مراحل تاريخي گذر كرده است:
الف :حكومت وفاق ملي -دوره ليون:
برناردينو ليون ،دومين فرس��تاده ويژه سازمان ملل براي حل
بحران ليبي ،پس از اش��راف بر روند يكس��ال و ني��م مذاكره و
گفتوگو سياسي ميان طرفهاي درگير ليبيايي ،در روزهاي
آخر مأموريتش در مورخ  17مه��ر  ،1394حكومت وفاق ملي
پيشنهادي را معرفي كرد كه با واكنشهاي گوناگون و متناقضي
روبهرو گشت .ساختار حكومت وفاق ملي به رياست فايز السراج
متشكل از سه معاون رئيس كه (نمايندگان سه منطقه ليبي
شرق ،غرب و جنوب) ،دو وزير مشاور ،رئيس شوراي امنيت ملي
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ليبي و كابينهاي مركب از  17وزير بوده است .نخبگان و جامعه
سياسي اين كشور در قبال تشكيل چنين حكومتي به مخالفان
و طرفداران آن تبديل شده و گسلي بر ديگر گسلها و اختالفات
دروني اين كش��ور افزوده و پيچيدگي بحران را شديدتر كرده
است .مخالفت دو پارلمان «طبرق» و «طرابلس» مانع از تشكيل
اين حكومت گشت.
ب :حكومت وفاق ملي – دوره كوبل ر
مارتن كوبلر ،ديپلمات آلماني به عنوان سومين فرستاده ويژه
سازمان ملل جانشين ليون (ديپلمات اسپانيايي) شد و روند
گفتوگوهاي سياسي ليبي در شهر صخيرات مراكش ادامه
يافت و در م��ورخ  26آذر  ،1394طرفه��اي رقيب به توافق
رسيدند و سند سياس��ي امضا كردند كه بر اساس آن شوراي
رياستي حكومت وفاق ملي به رياس��ت «فايز السراج» اعالم
موجوديت كرد و طي يك ماه مش��ورت و رايزني «الس��راج»
كابينه خود را در مورخ  29دي  1394براي اخذ رأي اعتماد به
پارلمان طبرق معرفي كرد .حكومت وفاق ملي متشكل از 32
وزير پس از طرح در جلسه شوراي نمايندگان (پارلمان طبرق)
مورخ  5بهمن  1394با مخالفت  89نماينده (از  104نماينده
حاضر) رأي اعتماد نگرفت و پيشنهاد شد كه حكومت تحويل
شده با حدود 17وزير تشكيل شود و پارلمان براي معرفي چنين
حكومتي  10روز مهلت داد .السراج تصميم پارلمان را پذيرفت
و در نشستهاي شهر صخيرات در مراكش به مشورت و رايزني
پرداخت و در پايان در مورخ  26بهمن  1394كابينه  18نفره

( 13وزير و  5وزير مش��اور) به پارلمان طبرق معرفي كرد ،اما
پس از  10روز تالش ،تاكنون موفق به اخذ رأي اعتماد نشده
است .علل مخالفت پارلمان طبرق با حكومت السراج ريشه در
بستهاي از عوامل و انگيزههاي سياسي و حساسيتهاي محلي
و قبيلهاي دارد .نخبگان شرق كه طرفداران ارتش به فرماندهي
ژنرال «حفتر» از اجرايي ش��دن ماده هش��تم توافق سياسي
«صخيرات» هستند كه براس��اس آن رياست حكومت وفاق
ملي ،تعيين فرماندهان ارتش و دستگاه امنيتي را به عهده دارد.
سرنوشت ژنرال حفتر نقش مهمي در تشكيل يا عدم تشكيل
اين حكومت دارد .حكومت وفاق ملي گرچه هنوز از پارلمان
طبرق رأي اعتماد نگرفته ولي عم ً
ال و پس از استقرار در طرابلس
به عنوان يك حكومت مشروع عمل ميكند و تاكنون وزيران
خارجه ايتاليا ،آلمان ،انگليس ،اسپانيا ،تركيه ،الجزاير و تونس
و نخستوزير مالت از طرابلس ديدار كرده و با السراج مالقات
و مذاكره داشتهاند .محافل غربي و سازمانهاي بينالمللي و
منطقهاي با بيان حكومت در تعامل هستند ولي تاكنون رسماً
به رسميت شناخته نشده است ،زيرا پارلمان طبرق در گذشته
و بر اساس توافق سياسي صخيرات يك نهاد قانونگذار مشروع
اس��ت كه به حكومت الس��راج هنوز رأي اعتماد نداده است.
حكومت السراج در تالش است به عنوان يك حكومت قانوني
و مش��روع عمل كند و در راس��تاي تحكيم پايههاي مردمي،
گامهايي برداشته و به تشكيل نهادهاي نظامي -امنيتي اقدام
نموده اس��ت .حكومت السراج كه با حمايت س��ازمان ملل و
كشورهاي غربي پايهگذاري شده ،متأسفانه تاكنون نتوانسته از
مشكالت معيشتي و اجتماعي مردم ليبي بكاهد و هنوز گامي
در جهت ترميم و بازسازي تبعات منفي و ويرانههاي پنج سال
اخير در ابعاد مختلف ،برنداشته است .البته در اين كشور فضاي
سياسي -امنيتي مناسبي براي شروع فصل بازسازي و ترميم
ساختارها و زيرساختها به وجود نيامده است .در پرتو تشكيل
حكومت وفاق ملي به رياست السراج اين تحوالت ساختاري
رخ داده است:
 -1حكومت «نجات ملي» مستقر در طرابلس كه به رياست
«خليفه الخويل» (با گراي��ش اخواني) منحل و بس��ياري از
وزارتخانههاي آن تحويل حكومت وفاق ملي شد.
 -2كنگره ملي ليبي (پارلمان طرابل��س) اكثريت آن به نهاد
شوراي عالي دولت پيوستند .اين نهاد جديد بر اساس توافق
سياسي صخيرات مطرح شد تا به عنوان نهاد مشورتي قانونگذار
عملكند(بنيهمجلسسنا)
اما اقليت آن به رهبري نوري بوسهمين هنوز به عنوان مخالف
حكومت وفاق ملي فعاليت دارد.
 -3اغلب ميليشياها و گروههاي مسلح وابسته به جريان «فجر
ليبيا» كه گرايش اخواني و س��لفي دارند زير چتر تشكيالت
نظامي -امنيتي حكومت وفاق ملي درآمدند ،اغلب رهبران و
فرماندهان اين گروههاي مس��لح سوابق منفي حقوق بشري
دارند.
 -4نهادهاي مالي و اقتصادي ليبي مانند بانك مركزي ،شركت
ملي نفت ليبي و شركت سرمايهگذاري خارجي ليبي كه تحت
نظارت سازمان ملل فعاليت دارند ،هماكنون وفادار به حكومت
وفاق ملي شدند.
 -5پارلمان طبرق و حكومت موقت عبداهللالثني (از س��وي
سازمان ملل مشروع ميباشند) همچنان از مشروعيت قانوني
خود دفاع ميكند و كشورهاي منطقهاي مانند مصر و امارات
عربي متحده حامي آنها ميباشند.
 -6ارتش ليبي به فرماندهي ژنرال حفتر از جايگاه و مشروعيت
خوددفاعميكندودرقبالفشارهايبينالملليبرايتمكينبه

حكومت وفاق ملي همچنان پايداري ميكند .حكومت
وفاق ملي با تش��كيل كميته چيدمان امنيتي و گارد
رياستي س��عي در تقويت بنيه نظامي – امنيتي خود
نموده كه با اعتراض و واكنش ارتش روبهرو شده است.
وضعيتنظامي-امنيتي
از درنه (در شرق) تا مصراته( در غرب) تنش خونين و
درگيري همچنان ادامه دارد .در اين عرصه چهار نهاد و
جريان نظامي و مسلح فعالند كه عبارتند از:
 -1حكومت وفاق ملي با اس��تفاده از يگانهاي مسلح
جريان «فجر ليبيا» (با گرايش اخواني ،سلفي و اغلب از
اهالي شهر مصراته ميباشند) اقدام به تشكيل چند اتاق
عملياتي نمود كه اتاق عمليات «بنيان مرصوص» كه
عليه داعش در منطقه «سرت» فعاليت دارد ،مشهورتر
است .نيروهاي مس��لح كه عليه داعش در شهر سرت
وارد عمليات شده ،پيشرويها و پيروزيهايي داشته
ولي تاكنون موفق به آزادي ش��هر و حوم��ه آن از يوغ
داعش نشدهاند.
ت
 -2ارتش به فرماندهي ژنرال حفتر كه در قالب عمليا 
«الكرامه» دس��ت به اقدامات نظام��ي عليه نيروهاي
افراطگراي اخواني و س��لفي ميزند هماكنون در سه
جبهه مشغول عمليات است:
الف:منطقهدرنهوحومه:دراينعملياتبهپيروزيهايي
دست يافته و نيروهاي سلفي جهادي مانند گروه شوري
مجاهدين درنه و بقاياي داعش آسيب و تلفات جدي
ديدهان��د .اخيرا ً ارت��ش يك آتشب��س دو هفتهاي را
به شرط تسليم گروههاي مس��لح و عقبنشيني آنها
پذيرفته است.
ب :منطقه بنغازي :ارتش با آزادسازي منطقه قاريونس
در اين شهر به پيش��روي و پيروزي قابل توجهي نايل
آمده و به گروههاي س��لفي به ويژه شوراي مجاهدين
بنغازي تلفات س��نگيني وارد كرده اس��ت .داعش در
اين درگيريها فرمان��ده منطقهاي خود را از دس��ت
داده است.
ج :منطقه اجدابيا :در پي فتواي شيخ صادق الغرياني
مفتي س��لفي ليبي گروههاي س��لفي مانن��د «گروه
دفاع از بنغازي» و «ات��اق آزادي اجدابيا» به پايگاهها
و قرارگاههاي ارتش در اين ش��هر استراتژيك يورش
برده و توانسته برخي از محالت را تسخير كنند .ارتش
به فرماندهي حفتر ه ماكنون مش��غول پاكس��ازي و
پدافند است.
 -3داعش و نيروهاي ه��وادار :داعش پ��س از تلفات
جدي در فلوجه و رقه (در عراق و سوريه) در ليبي نيز با
حمالت ارتش و نيروهاي مسلح هوادار حكومت وفاق
ملي تلفاتي دريافت و از مناطق وسيعي در بن جواد و
نوفليه در منطقه هالل نفتي عقبنشيني كرده است.
در شهر س��رت در قبال تك ارتش در حال مقاومت و
پايداري است و از تاكتيك حمالت انفجاري و انتحاري
بهرهبرداري ميكند.
 -4گروههاي سلفي و جهادي طرفدار القاعده :اين گروه
در درنه و بنغازي در وضعيت پدافندي هستند و هر روز
تلفاتوشكستهاييمتحملميشوندوبهنظرميرسد
تك به مواضع ارتش در شهر اجدابيا ،انحرافي و با هدف
كاهش فشار روي بنغازي و درنه بوده است.

كتاب موج س��وم بيداري اس�لامي به قلم عبداهلل گنجي
توسط مؤسسه انديشهس��ازاننور در سال  1388منتشر
شده است .نويسنده در مقدمه كتاب با اشاره به اينكه كليد
بيدارياسالمي در نتيجه تقارن حركت استعمارگرانه غرب
و عقب ماندگي مسلمانان در حوزه عملي زدهشد ،معتقد
است ،بيدارياس�لامي طي  150سال گذش��ته به دليل
اختالف اساسي مسلمانان با هژمونسازي ليبراليسم غرب
بهويژه در حوزه فرهنگي بيشتر جهتگيري بيروني داشته
و در قالب گفتمان اسالم سياسي قدبرافراشته است.
نويسنده با تأكيد براينكه اس�لام در جايگاه واژگان نهايي
مينشيند و براي اكثر مس��لمانان نماد وحدت و انسجام
محس��وب ميش��ود خاطر نش��ان ميكند اس�لام محور
مركزي است كه نشانه سياست جهاني را معنا ميبخشد
و به بازس��ازي نظم جديد ميپردازد كه با گفتمان غربي
تفاوت و تمايز دارد و مهمترين منازعه اين دو گفتمان بر
سر معنادهي به مؤلفههايي مانند دموكراسي ،حقوق بشر،
آزادي و حيطه اختيارات دولت است .در ادامه كتاب تالش
شده تا س��ير حركت اسالمگرايي در مقايس��ه با گفتمان
غرب در مراح��ل مختلف مبارزه ،تكام��ل ،صورتبندي و
مفصلبندي تحليل ش��ود .در همين راس��تا نظريههاي
مربوط به بيداري مس��لمانان و تفس��يري كه غرب از اين
بيداري ارائ��ه ميكند ،مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت.
نويسنده موج بيداري اسالمي را به سه مرحله؛ «اصالحي»،
«انقالب  -جهاد» و «جهاد -مشاركت» تقسيم ميكند.
در فصل اول نظريههاي بيدارياسالمي مورد بررسي قرار
ميگيرد .اولين نظريه با عنوان «تجديد حيات اسالمي»
معرفي ميشود كه توسط خورشيداحمد ،متفكر مسلمان
پاكستاني مطرح شده است .از نظر احمد ،بيداري اسالمي
امري «برونزا» اس��ت و صبغه تقابلي و گفتماني دارد كه
ريش��ههاي آن را بايد در ميراث استعمار جستوجو كرد.
دومين نظري��ه« ،ادواري» نام دارد كه ب��ر خالف نظريه
تجديد حيات اس�لامي ،بيدار اس�لامي را امري درونزا
ميداند .از اين منظر هراير دكمجيان جنبشهاي اسالمي
را پديدهاي جديد معرفي نميداند بلكه جلوههاي معاصر
جرياني تاريخي اس��ت كه در ط��ول دوران پس از ظهور
اس�لام در بخشهاي گوناگ��ون جهان اس�لام نمود پيدا
كردهاند .نظريه بعدي كه به آن پرداخته ميش��ود ،نظريه
انقالب اسالمي اس��ت كه ماهيت اصالتگرا دارد و هدف
آن پايهگذاري زندگي ف��ردي و اجتماعي مس��لمانان بر
اساس آموزههاي اسالمي است .امام خميني (ره) به عنوان
بنيانگذار و اولين رهبر اسالمي با صراحت سرمايهگذاري
جمهوري اسالمي ايران براي بيداري اسالمي مسلمان را
فرياد ميزند و خطاب بيدارگرايانه او نه تنها جهان اسالم
بلكه «عالم مس��تضعفان» را در بر ميگرفت كه در تضاد
حتمي با منافع ابرقدرتها به خصوص غرب دارد.
در فصل دوم بحث بنيادگرايي را نويس��نده مورد بررسي
قرار ميدهد و معتقد است تفسيرها از بنيادگرايي يكي از
چالشهاي اساسي اسالم و غرب است .در حالي كه غرب
بار معنايي منفي به اين واژه ميده��د اما مفهوم آن براي
مسلمانان از كشوري به كشوري ديگر ،از شيوهاي به شيوه
ديگر متفاوت است .نويس��نده براي مشتبه نشدن مفهوم
بنيادگرايي در جوامع اسالمي با آنچه رسانههاي گروهي و
برخي انديشمندان و سياستمداران غرب تبليغ ميكنند،

موجسومبیداریاسالمی
پيشنهاد ميكند از واژه «اصولگرايي» استفاده شود .راشد
الغنوش��ي رهبر جريان اس�لامگرايي النهضه تونس اين
واژه را اينگونه توصيف ميكند«:منظور ما از بنيادگرايي
بهروري از اصول اسالمي است بيآنكه درباره انديشهها و
بينشهاي پيدا شده در تاريخ اسالم تعصبي خاص داشته
باشيم ».همچنين حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد كه
اگر بنيادگرايي را به معناي بازگشت به اصول و بنيادهاي
اسالمي بدانيم بزرگترين افتخار را به دست آوردهايم.
در فصل س��وم كتاب با نش��ان دادن خصاي��ص موج اول
بيداري اس�لامي ،افكار و عملك��رد رهب��ران فكري اين
موج از جمله س��يد جمال الدين حسيني ،اقبال الهوري،
محمد عبده ،عبدالرحمن كواكب��ي ،و ابواالعلي مودودي
مورد بررسي قرار ميگيرد .فصل چهام (انقالب و جهاد)،
موج دوم انقالب و زمينه شكلگيري آن را از جمله ظهور
رژيمصهيونيستي ،افول ناسيوناليسم عرب ،غارت فرهنگي
استعمار ،تالش براي حاكميت سكوالرها ،مداخله نظامي
خارجي و انسجام و روحانيت تش��ييع نشان ميدهد .در
ادامه فصل به مهمتري��ن عوامل بي��داري بهويژه انقالب
اسالمي و عملكرد و انديشههاي رهبران موج دوم بيداري
اسالمي يعني امام خميني ،س��يد محمد باقر صدر و سيد
قطب پرداخته شده است .در فصل پاياني (پنجم) ،زمينهها
و ش��رايط زماني اسالمگرايي در موج س��وم ( مشاركت و
جهاد) مورد بررس��ي قرارميگيرد .نويسنده پايان جنگ
س��رد و فروپاشي ش��وروي ،جهاني ش��دن ،هنجارسازي
جنگ عليه تروريس��م در غرب ،رشد رسانههاي فرامرزي
در جهان اسالم ،س��ازش ( مذاكرات با رژيم صهونيستي)
و پيروزيهاي حزباهلل لبنان را از ش��رايط و داليل موج
سوم نام ميبرد.
نويسنده با اشاره به راهبردهاي اسالمگرايان در موج سوم
به بررسي نمونههاي مشاركت در بعضي كشورهاي اسالمي
همانند تركيه و مصر ميپردازد و در پايان توصيههايي براي
اسالمگرايان ارائه ميكند؛ از جمله قراردادن فلسطين در
اولويت اساسي جهان اسالم و استفاده از انديشههاي امام
خميني به عنوان الگوي مبارزه ،مش��اركت در انتخابات،
استفاده از رس��انههاي فرامرزي ،كنار گذاشتن اختالفات
خ��رده گفتمان��ي و درون گفتماني و تقوي��ت توانمندي
انديشه اسالمي.
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عیار مقاومت

سوررئالیسم
چریکتصمیمسازانصاراهلل
پايگاه خبري و تحليلي ميدل ايس��تاي (Middle East
 )Eyeدر گزارش��ي درباره عبدالملك حوث��ي در بحبوحه
انقالب دوم يمنيها در ش��هريور  1393آورده« :سرنوشت
انقالب يمن در دس��تان مردي قرار دارد كه كمتر شناخته
شده است .كس��ي كه خود را از يك فرمانده شورشي به يك
تصميمس��از نهايي تبديل كرده است » .داس��تان زندگي
عبدالملك حوثي به اندازه داس��تان كل يمن مملو از رمز و
راز است ،به همين دليل نيز بعضي ناظران يمن را سرزمين
«سوررئاليستي» توصيف ميكنند ،يعني جايي كه «خيال با
واقعيت» تركيب ميشود.
گسترش مناطق نفوذ جنبش انصاراهلل طي سه دهه گذشته
از مهمترين مصاديق ماهيت سوررئاليستي يمن محسوب
ميشود .آنها در حالي پايتخت يمن را به كنترل خود درآوردند
كه 10سالپيش،كام ً
الدرحاشيهتصميمگيريهايسياسي
يمن قرار داشتند و از طرف دولت مركزي طرد شده بودند و
محدوده فعاليت آن صرفاً در استان صعده واقع در شمال اين
كشور محدود ميشد .البته اين اولين بار نيست كه زيديها در
تاريخ مدرن يمن ،حكومت را در اين كشور به دست ميگيرند.
آنها در  1918با امپراتوري عثماني مقابله كردند و حكومت
خود را در شمال يمن تشكيل دادند ،اما در سال  1962بر اثر
كودتايي توسط افسران ارتش و با حمايت جمال عبدالناصر به
بيش از نيم قرن حكومت زيديها در يمن پايان داده شد.
از آن زمان به ويژه در دوره علي عبداهلل صالح ،يكي از مهمترين
اقداماتحكومتعليهزيديهها،تغييربافتجمعيتيشيعيان
از طريق ترويج وهابيسم و سلفيگري با همكاري عربستان در
شمال يمن و سرزمينهاي زيديهها بود .علي عبداهلل صالح را
نيز بايد يكي ديگر از شاخصهاي مهم ماهيت سوررئاليستي
يمن توصيف كرد؛ چراكه تغيير موضع وي از دشمني به اتحاد
با انصاراهلل نقش بسيار مهمي در تغيير موازنه سياسي يمن
ش حوثيها در سال
دارد .در چنين شرايطي نطفه اوليه جنب 
 1990بسته شد؛ زماني كه حسين حوثي و جمعي از جوانان
صعده با الهام از انقالب اسالمي به رهبري امام خميني(ره)
ب المؤمن» را با ه��دف احياي هويت
گروهي با نام «ش��با 
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شيعيان زيديه با استفاده از ابزارهاي مدرن از جمله نوار كاست
و ويدئو ايجاد كردند.
طرد سياس��ي حوثيها از ط��رف دولت مرك��زي ،ناكامي
حوثيها در انتخابات پارلماني س��الهاي  1993و ،1997
اتحاد دولت مركزي صنعا به رهب��ري دولت «علي عبداهلل
صالح» با پادش��اهي س��عودي و همچنين امريكا و به ويژه
ي در دهه اول قرن حاضر مهمترين فراز
جنگهاي ششگانها 
و نشيبهايي است كه حوثيها در طول  30سال اخير خود
پشت سر گذاشتهاند .از اين ميان نقش جنگهاي ششگانه
بسيار مهم است ،چراكه حوثيها پس از هر جنگي به رهبري
عبدالملك حوثي كه پس از شهادت برادرش در جنگ اول
رهبري حوثيها را به عهده گرفت ،موفقتر و قدرتمندتر از
قبل ظاهر ش��دند و خود را به عنوان يك جنبش ريشهدار و
شكست ناپذير ثابت كردند.
شروع ناآراميها در جهان عرب از سال  2011كه در خارج به
«بهار عربي» و در داخل به «بيداري اسالمي» معروف شد و
به يمن هم رسيد ،نقطه عطفي در بازگشت حوثيها به عرصه
سياست در سطح ملي اين كشور محسوب ميشود و ميتوان
آن را اولين قدم حوثيها به رهبري عبدالملك براي «حركت

گسترشمناطقنفوذجنبش
انصاراهللطيسهدههگذشته
ازمهمترينمصاديقماهيت
سوررئاليستييمنمحسوب
ميشود.آنهادرحالي
پايتختيمنرابهكنترلخود
ً
كامال درحاشيه
درآوردندکه
تصميمگيريهاي قرارداشتند

از سطح محلي به سطح ملي» توصيف كرد.
بر اثر اين ناآراميها كنترل دولت مركزي يمن ضعيف شد و
همين مسئله زمينه را براي تحكيم قدرت حوثيها در صعده
فراهم آورد .رزمندگان حوثي س�لاحهاي سنگين به دست
آوردند و كنترل سرزمين خود را در ش��مال افزايش دادند.
در سال  2011آنها علناً حاكميت صعده را به عهده گرفتند و
فرمانداري براي اين استان انتخاب كردند ،ماليات ميگرفتند
و بر ادارات دولتي و نظام قضايي نظارت ميكردند .رهبران
حوثي اصرار داشتند كه به دولت يمن حمله نميكنند ،بلكه
واحدهاي نظامي و رهبراني را كه در خدمت احزاب رقيب قرار
دارند ،هدف قرار ميدهند به ويژه رهبران حزب اصالح و علي
محسن كه نقش مهمي در شروع جنگهاي ششگانه عليه
حوثيهاداشتند .همزمانباتحكيمسلطهامنيتيحوثيهادر
صعده عبدالملك طرفداران غيرنظامي خود را به صنعا فرستاد
تا عالوهبر شركتدر تظاهرات مردميعليهعبداهللصالحنقش
فعالي در تصميمگيريهاي سياس��ي ايفا كنند .حوثيها با
ملحق شدن به گفتوگوهاي ملي ،صاحب يك كرسي شدند
و از خواستههاي عمومي از جمله يك دولت فدرال بر اساس
اصول دموكراتيك ،تكثرگرايي سياسي ،آزادي مذهبي و توازن
قوا حمايت كردند .شهرت حوثيها به عنوان بركناركنندگان
علي عبداهلل صالح ،محبوبيت آنها را حتي در خارج از پايگاه
سنتيشان افزايش داد .حكومت پس از علي عبداهلل صالح
به رياس��ت عبد ربه منصور هادي با خواستههاي انقالبي و
عدالتطلبانه انصاراهلل همخواني نداشت به همين دليل اين
جنبش مصمم شد فعاليت خود را براي اصالح دولت جديد
تشديد و به صورت يكجانبه اقدام كند .در چنين شرايطي،
انصاراهلل تصميم گرفت از طريق سازماندهي تظاهراتمردمي،
دولت جديد را مجبور به انجام اصالحاتي بكند .نقطه عطف
حوثيها براي حركت به سمت پايتخت پس از تسلط بر شهر
عمران در اسفند ماه س��ال  ١٣٩٢صورت گرفت .در پي اين
تحول ،طرفداران اين جنبش با ايجاد كمپهايي در اطراف اين
شهر ،پوشش امنيتي براي تظاهرات مردمي ايجاد كردند .اين
تظاهرات پس از يك كش و قوس يك ماهه و پيچيده منجر به

  قياميمنيدرگلوگاه   ژئوپلتيكي

تسلط نيروهاي انقالبي به مراكز مهم دولتي شدند.
اماپيروزي انقالب يمنبراي حوثيهانهتنها بهمعني پايان
كار نبود ،بلكه شروع روزهاي س��خت براي اين جنبش
محسوب ميشود .همزمان كه حوثيها تالش ميكردند
از طريق گفت و گو با ساير احزاب نظام سياسي جديدي
را در يمن تشكيل دهند و تعريفي جديد از خود بر اساس
الگوي حزب اهلل لبنان ترسيم كنند ،عربستان سعودي به
عنوان رژيمي كه خواهان حفظ موجود است با نگراني اين
تحوالت را دنبال ميكرد و بديهي بود كه نميتوانست به
قدرت رسيدن گروهي را در حياط خلوت خود كه روابط
نزديكي با رقيب منطقهاي خود يعني ايران دارد ،به راحتي
تحمل كند ،اما از طرف ديگر ب��ه دليل ضعف طرفداران
عربستان در يمن ،رياض توانايي اعمال نفوذ بر تحوالت
آن كشور را نداشت .در همين حال ،تحوالت مهمي در
داخل عربس��تان در حال رخ دادن بود .ملك عبداهلل در
بهمن ماه 1393پس از يك ده��ه حكمراني فوت كرد
و س��لمان بن عبدالعزيز به عنوان ش��اه جديد عربستان
انتخاب شد .شاه جديد عربستان كه تغييرات بنياديني
از جمله انتخاب فرزند خود به عنوان وزير دفاع و جانشين
وليعهد در ساختار كابينه ايجاد كرده بود ،حمله به يمن را
فرصتي براي خود ديد تا عالوه بر انحراف افكار عمومي از
آنچه بعضي تحليلگران از آن به عنوان كودتا عليه فرزندان
پادشاه س��ابق عنوان كردند ،خود را به عنوان پادشاهي
مقتدر نشان دهد اما نتيجه اين جنگ كام ً
ال برخالف ملك
سلمان و فرزند خيالپردازش پيش رفت.
ماهه��ا از جنگ يمن ميگ��ذرد و داس��تان اين جنگ و
مقاومت انصاراهلل ابعاد ديگري از ماهيت سوررئاليستي
يمنيها نشان ميدهد؛ فقيرترين كشور عربي مورد هجوم
همهجانبه ثروتمندترين كشور عربي قرار گرفته است.
ش��بكههاي اجتماعي مملو از تصاويري است كه نشان
ميدهندچگونهنيروهاي«پابرهنه»يمنيپيشرفتهترين
و گرانترين تجهيزات نظامي عربستان سعودي را منهدم
ميكنند و نظاميان آنها را به اسارت ميگيرند.

تنگه بابالمندب ،گذرگاه آبي اس��ت كه درياي س��رخ
را به خليج ع��دن و اقيانوس هند از جن��وب و به كانال
سوئز و درياي مديرانه از شمال متصل ميكند .در واقع
اين تنگه راه ميانبري براي ارتباط غرب آس��يا به شرق
آفريقا و قاره اروپاس��ت كه با توجه به حجم ذخاير نفتي
در منطقه خاورميانه و خليج فارس و عبور نفتكشها از
اين مسير ،از لحاظ اهميت دومين تنگه مهم جهان پس
از كانال سوئز محس��وب ميشود .بر اساس ارزيابيهاي
اداره اطالعات انرژي امريكا ،مقدار نفتي كه روزانه از اين
تنگه عبور ميكند ،حدود  3ميليون و  ۸۰۰هزار بشكه
است كه اين رقم معادل 6درصد تجارت نفت جهاني به
شمار ميآيد .همچنين به دليل كوتاه شدن راه رسيدن
به اروپا ،كشورها گذر از باب المندب و كانال سوئز را در
اولويت تجاري خود قرار دادهاند كه بر اين اساس ساالنه
حدود  ۲۱هزار كشتي حامل انواع كاالها از اين تنگه عبور
ميكند .از اين رو به هم خوردن ثبات اين تنگه ميتواند
اثر زيانباري بر بازارهاي جهاني به وي��ژه در حوزه نفت
كشورهاي غربي داشته باشد.
مسئله قابل تأمل در تنگه بابالمندب ،تأثير حياتي آن بر
بقا و امنيت اسرائيل است؛ زيرا به دليل آزادي عبور و مرور
در اين تنگه ،كشتيهاي ضد اس��رائيلي ميتوانند براي
ضربه زدن به اين رژيم از اين مسير به مرزهاي فلسطين
اشغالي نزديك شوند .از اين رو كشور يمن و جزاير آن كه
در اين منطقه واقع است نقش تعيينكنندهاي بر حيات
تل آويو دارد .از سويي ديگر اريتره و جيبوتي نيز كه در
قس��مت غربي بابالمندب قرار دارند ،مورد توجه ويژه
رژيم صهيونيستي هستند.
در اين ش��رايط و به خص��وص پس از تح��والت عراق و
سوريه و شكس��ت اس��تراتژي تضعيف محور مقاومت،
اسرائيل تالش داش��ت امنيت مسيرهاي آبي منتهي به
مرزهاي جنوبي و غربي خ��ود را افزايش دهد .طبق اين
سياس��ت عربس��تان به يمن حمله كرد تا بتواند با روي
كار آوردن دولت موردنظر خود ،خيال س��ران تل آويو
را از لحاظ امنيت بابالمندب آس��وده س��ازد اما پس از

گذش��ت بيش از يك س��ال از آغاز نبرد و عدم پيروزي
در اين راه ،طرح ديگري از سوي مقامات اسرائيل به آل
سعود ديكته شد.
بر اين اس��اس چندي پيش خبر تجزي��ه جزاير صنافير
و تيران از س��رزمين مصر و الحاق به عربستان در صدر
اخبار رس��انههاي دنيا قرار گرفت .اين اتفاق پس از آن
صورت گرفت كه ملك سلمان به قاهره رفت و با السيسي
ديدار كرد.
در واقع رياض با كس��ب مالكيت جزاير مذكور ،توانست
بخش��ي از نگرانيهاي آتي اس��رائيل از باب��ت احتمال
تحركات ضد صهيونيس��تي حكومتهاي بعدي مصر را
مرتفع كند و بر حوزه نظارت دريايی اين رژيم در درياي
سرخ بيفزايد تا اس��رائيل بهتر بتواند مانع نزديك شدن
كشتيهاي ضد صهيونيستي به مرزهاي آبي اين كشور
از طريق تنگه بابالمندب ش��ود .بر اين اساس اسرائيل
به عنوان ضلع س��وم اما كام ً
ال نامرئي توافق ميان مصر و
عربستان ،موفق ش��د حاكميت خود را بر جزاير تيران و
صنافير دائمي سازد كه البته طبق قانون حقوق بينالملل
به «مرور زمان» ميتواند اين مناطق را كه از سال 1967
عم ً
ال در اختيار دارد ،به خاك خود ضميمه كند.
اما اين تمهيدات بازهم خيال ن��اآرام مقامات تل آويو را
راحت نكرده اس��ت؛ زيرا بابالمندب كماكان شاهرگ
حياتي اين رژيم براي تداوم تجارت با دنياست و اسرائيل
ميداند كه اگ��ر در مناس��بات تجاري با اروپ��ا به دليل
اختالف در زمينه آرمان فلسطين دچار چالش شود ،تنها
تنگه بابالمندب است كه ميتواند روند واردات و صادرات
كاالهاي تجاري به فلسطين اشغالي را استمرار بخشد.
از اين رو اسرائيليها پيروزي انصاراهلل در يمن را شكستي
نابودكننده براي خود ميدانند .زيرا اين گروه سر سازش
با رژيم صهيونيستي ندارد و همين آرمان ميتواند باعث
پيوند انصاراهلل با ايران و گسترش حوزه نفوذ تهران در اين
گذرگاه آبي شود .در اين شرايط اينكه چه نوع حكومتي
در يم��ن روي كار بياي��د ،ميتواند س��اختار ژئوپلتيك
منطقه را نيز تغيير دهد.
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مقاومتسوريه

عیار مقاومت

انصاراهلل ضلع پنجم مقاومت
گروه انصاراهلل يمن با توجه به
*
جعفر قنادباشي
عقبهاي که در اين کش��ور
دارد و بس��ترهاي
ضدصهيونيس��تي که در يمن فراهم شده به عنوان ضلع
پنجم محور مقاومت در منطقه مطرح اس��ت .نيروهاي
انصاراهلل زماني که در تابس��تان  2014به س��مت صنعا،
پايتخت يم��ن حرک��ت کردن��د ،روز قدس ب��ود و اگر
ويژگيهاي جبه��ه مقاومت را نگاه کني��م ميبينيم که
انصاراهلل به معن��اي کامل اين ويژگيها را داراس��ت و از
پشتوانه گس��ترده مردمي برخوردار است و عقبهاي که
انصاراهلل در يمن دارد ،از حزباهلل لبنان بس��يار بيش��تر
است .عالوه بر شيعيان يمن جمعيت اهل سنت اين کشور
نيز با انصاراهلل همس��و هس��تند و در مقابله با دشمنان
خارجي در کنار آنها قرار دارند .حزباهلل توس��ط اهل
سنت لبنان و بشار اس��د ،رئيسجمهور سوريه از طرف
اهل سنت سوريه حمايت ميشوند و اين ويژگي در يمن
براي انصاراهلل نيز وجود دارد ليکن باتوجه به جمعيت 24
ميليوني يم��ن دايره حمايت مردمي از انصاراهلل بس��يار
گسترده است .از آنجا که ايران رأس محور مقاومت است،
عالو ه بر حزباهلل و دولت سوريه بايد انصاراهلل را نيز تحت
حمايت خود داشته باشد و در اين ميان اقداماتي را براي
تقويت اين گروه انجام دهد.
ايران بايد انصاراهلل را حمايت کند
از آنجا که انصاراهلل از سوي ائتالف عربي در محاصره قرار
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دارد ،ايران بايد از راههاي مشروع بينالمللي انصاراهلل را
حمايت کند و کمکرسانيهايي براي مردم جنگزده
يمن انجام دهد تا انصاراهلل از اين شرايط و تنگناها خارج
ش��ود .باتوجه به تشديد حمالت عربس��تان سعودي،
مردم يم��ن و نيروهاي انصاراهلل ب��ه دارو و مواد غذايي
نياز دارند و بايد ترتيباتي را اتخاذ کنيم تا اين کمکها
از سوي جامعه جهاني به دس��ت مردم يمن و انصاراهلل
برسد .ايران بايد با ديپلماسي خود در جنبش عدم تعهد
و منطقه و همچنين از سوي سازمانهاي مردم نهاد و
خيريه مشکالت انصاراهلل را کاهش دهد .از طرف ديگر،
انصاراهلل براي اداره فرهنگي جامعه نياز به آموزش دارد
و ايران باتوجه به امکاناتي ک��ه در اختيار دارد ميتواند
آنها را آم��وزش دهد تا بتوانند انس��جام خود در مقابل
دشمنان را حفظ کنند.
ارائه مدل جديد از سوي انصاراهلل
يکي ديگ��ر از ويژگيهاي مه��م انصاراهلل ک��ه آن را از
کش��ورهاي عربي منطق��ه متمايز ميکن��د ارائه مدل
جدي��دي از اداره جامعه اس��ت .انصاراهلل در دو س��ال
گذشته بر بحرانهاي قومي و طايفهاي در داخل يمن
فائق آمده و الگوي بس��يار مناس��بي از وحدت شيعه
و س��ني را ارائه کرده و از طريق طبق��ات پايين ،نمونه
موفقي براي نجات کشور به وجود آورده است .کاري که
انصاراهلل در يمن انجام داد حتي در مورد انقالب تونس
نيز ما شاهد نبوديم که يک گروه کوچکي از جامعه بيايد

و کنترل پايتخت و امور جامعه را به دس��ت بگيرد اما
انصاراهلل در يمن اين الگو را پياده کرد که موفقيتآميز
هم بود .از س��وي ديگر ،انصاراهلل به طبقه خاصي مثل
ارتش يا قشر خاصي از جامعه يمن وابسته نيست و همه
مردم را به خدمت گرفته است که به نوعي ميتوان گفت
الگوي انصاراهلل الگوي انقالب اسالمي است و با توجه به
اينکه خيلي زود جنبه نظامي هم به خود گرفت ،الگوي
جديدي را در منطق��ه ارائه داد .گ��روه انقالبي که در
نهايت مجبور شد براي دفاع از يمن با ائتالف سعودي،
القاعده و داعش همزمان مبارزه کند و انسجام و وحدتي
که انصاراهلل با درايت خود در بين شيعه و سني به وجود
آورده در هيچ کجاي منطقه به چشم نميخورد و اين
الگوي خاص انصاراهلل است .انصاراهلل اختالفات طايفهاي
و قومي را در يمن کمرنگ کرده ،اقدامي که سالها زمان
نياز داشت تا اين اختالفات حل شود.
آينده سياسي انصاراهلل
هرچند انصاراهلل تاکنون از حضور در دولت و س��اختار
حکومت صرفنظر و همواره سعي کرده تا به اداره بهتر
امور جامعه کم��ک کند ،اما باتوجه ب��ه اينکه انصاراهلل
حسن نيت خود را به اثبات رسانده به نظر ميرسد زمان
آن فرا رسيده است تا اين گروه به اندازه ميزان نيرويي
که در کش��ور دارند و باتوجه به عقبه آنها ،در حکومت
آينده مش��ارکت و سهم داشته باش��ند و مردم نيز اين
انتظ��ار را از انصاراهلل دارند و از آنه��ا حمايت ميکنند.

انصاراهللبهطبقهخاصيمثلارتشياقشر
خاصيازجامعهيمنوابستهنيستوهمه
مردمرابهخدمتگرفتهاستکهبهنوعي
ميتوانگفتالگويانصاراهللالگوي
انقالباسالمياستوباتوجهبهاينکه
خيليزودجنبهنظاميهمبهخودگرفت،
الگوي جديدي را در منطقه ارائه داد
به عبارت ديگر ،در داخل يمن هي��چ مخالفتي با ورود انصاراهلل به چارچوب
حکومتي وجود ندارد و مخالفتها تنها از سوي برخي اقشار کوچک جامعه
و سعوديهاست.
متحد کردن مخالفان داخلي
انصاراهلل حتي توانسته مخالفان سابق را با خود همراه کند .علي عبداهلل صالح،
رئيسجمهور سابق يمن که در گذش��ته از مخالفان انصاراهلل بود ،به سمت
اين گروه گرايش پيدا کرده و در جنگ عربستان سعودي با انصاراهلل در يک
جبهه قرار گرفتهاند .اينکه چرا عبداهلل صالح به س��مت انصاراهلل تمايل پيدا
کرده يکي به ماهيت حزب کنگره تحت رهبري عبداهلل صالح و ش��خصيت
او برميگردد .عربستان س��عودي و ش��وراي همکاري خليج فارس از ابتدا
عالقهمند بودند تا عبداهلل صالح را با خود همراه کنند و در دولت آينده يمن
از صالح اس��تفاده کنند و با توجه به ارتش و طوايفي که تحت فرمان او بود
و بر يمن تسلط داش��تند ،اين کش��ور را اداره کنند اما زماني که سعوديها
نتوانستند عبداهلل صالح را با خود متحد کنند و توطئههاي عربستان در يمن
شکست خورد ،ترکيب قبلي که در آن عبداهلل صالح نيز بخشي از حکومت
آينده يمن بود ،از بين رفت و حمايت خارجي از صالح پايان يافت.
بدين ترتيب ،بخشي از اعضاي حزب کنگره ،ماهيت سابق خودشان را تغيير
دادند و وابستگي به حمايت خارجي به خصوص عربستان را رها کردند و به
سمت انصاراهلل تغيير رويه دادند و به همراه انصاراهلل در مذاکرات مشارکت
دارند.
در مجموع ،آنچه در جنگ يمن اتفاق افتاد اين اس��ت که قرار بود عربستان
با حمايت  9کش��ور به يمن حمله کند تا دولت دست نشانده خود را در اين
کشور تثبيت کند ،ولي در اين مسير موفق نشد و همين شکست عربستان
در سياستهاي خود اقدام مثبتي براي انصاراهلل است .از طرفي ،اختالف بين
امارات و عربستان بر سر تسلط بر بخشهايي از يمن از جمله «عدن» ميتواند
براي انصاراهلل مفيد باشد؛ چراکه انصاراهلل از لحاظ فرهنگي و نظامي رويارويي
جدي با عربستان دارد و اگر در مقابل دشمن خارجي خود پيروز شوند ،روند
تحوالت بيش از پيش به نفع انصاراهلل رقم خواهد خورد.
از سوي ديگر ،مذاکرات صلح براي پايان دادن به درگيريها در يمن که در
جريان است ،تاکنون نتيجه مؤثر و ملموسي نداشته ،اما ادامه اين مذاکرات
تنها راه براي حل بحران يمن است .از طرفي ،انصاراهلل به طور منطقي وارد
مذاکرات صلح شده و برگههاي برنده بيشتري در اختيار دارد و اگر مذاکرات
شکست بخورد براي احياي مجدد نيروهاي سياسي بايد تالشهاي زيادي
انجام ش��ود .از آنجايي که انصاراهلل در مذاکرات صلح حسننيت خود را در
مقابل کارشکنيهاي عربستان به اثبات رسانده است ،اين مسئله ميتواند
رقباي عربس��تان را در مقابل اين کش��ور قرار دهد تا انصاراهلل را از ليس��ت
تروريس��تي ادعايي خود خارج کند و به نظر ميرسد ،مذاکرات صلح جنبه
مثبتي است که ميتواند بحران يمن را حل و فصل کند.
* کارشناس خاورميانه و شمال آفريقا

اعتراض یک آزادیخواه برای یمن
دنيل مارتين واريسكو* در مارس  ،2015يك جوان  29ساله كه به تازگي به وزارت دفاع
عربس��تان منصوب ش��ده بود دس��تور بمباران يم��ن را داد .اين
بمبارانها تاكنون منجر به كشته شدن هزاران نفر و تخريب بيشتر
زيرساختهاي محدود اين كشور و قطع برق شده است و ميليونها مرد ،زن و كودك يمني را در
شرايط نااميدكنندهاي قرار داده كه دسترسي كمي به اب آشاميدني ،غذا و مراقبتهاي پزشكي
دارند .اين يك بازي ويدئويي نيست بلكه استفاده سنگدالنه و غيرانساني از ثروت براي نابود كردن
يك همسايه از طريق پيشرفتهترين تسليحاتي اس��ت كه با ميلياردها دالر ناشي از فروش نفت
ميتوان آنها را خريد .اين در حالي است كه توليدكنندگان سالح در حال خنديدن هستند و صداي
جامهاي پر از شامپاينهاي آنها را ميتوان در گران قيمتترين هتلها شنيد.
سياستهاي نيابتي ايدئولوژيكي و سرزنش حوثيها به مثابه اينكه عدهاي تروريست شرور هستند
كه توسط ايران آموزش ديدهاند ،بس است .اگر س��عوديها واقعا فكر ميكنند ايران بزرگترين
دشمن آنهاست پس اجازه دهيد آنها جنگندههاي خود را به سمت ايرانيها نشانه بروند جايي كه
حداقل ميتوانند دشمني داشته باشند كه به آنها پاسخ مناسب دهد.
يمن تهديدي براي عربستان يا هيچ كش��ور ديگر خليج [فارس] محسوب نميشود .فقيرترين
كشور در منطقه است كه به سختي ميتواند مقدار محدودي گاز و نفت صادر كند .عالوه براين،
جمعيت به خوبي مسلح با سالحهاي كوچك دارد اما زرادخانههاي نظامي آنها عمدتاً تانكهاي
منسوخ شده ساخت شوروي و چندين هواپيماست كه آنها نيز هم اكنون منهدم شدهاند .نگاهي
به تاريخ نشان ميدهد كه يمن هيچ گاه به دولت سعودي حمله نكرد اما اين آل سعود بود كه به
زور كنترل منطقه االسير را به چنگ آورد و جيزان و نجران را كه در كنترل امامت زيادي بود به
سرزمينهاي عربستان ملحق كرد.
قبايل حاضر در اينجا اتحاد نزديكي با قبايل يمني در جنوب داشتند نه با باديه نشينهاي نجد.
در سال  1934نيروهاي سعودي حديده را اشغال كردند و تجار محلي هندي را تهديد به غارت
كردند كه خوشبختانه تحت محافظت انگليسيها بودند .حمله سعوديها منجر به قحطي در صنعا
شد جايي كه نيروهاي سعودي تالش كردند پيش��روي كنند اما با مقاومت سرسختانه نيروهاي
امام زيدي مواجه شدند .حدود  80سال بعد تاريخ تكرار شده است اما اين بار كسي از يمنيها جز
خودشان دفاع نميكند .اين بحران انساني شديد هرگونه دليل عقلي براي ادامه بمباران يمن را
تحت سايه قرار داده است .كلمات متضاد اس��تفاده شده در جنگ يك طرف كه «طوفان قاطع»
خوانده ميشود سزاوار سرزنش است .اين يك طوفان ويرانگر و تخريب كننده و سونامي عليه مردم
يمن است و در هرصورت «قاطع» محسوب نميشود .اين جنگي است كه در آن هيچ استراتژي
خروجي از زمان آغاز نداشت و هنوز هم هيچ چشم انداز واقعي براي پايان آن وجود ندارد .بعضي
چيزها را شايد پول نتواند بخرد هر چند اين جنگ در حال خريد نفرت عميقي است كه احتماالً
به زودي از بين نخواهد رفت.
اما هم چنانكه از دست دادن زندگي و تخريب زشتگونه يمن هيچ نتيجهاي ندارد جهان بدون
اقدام نظاره ميكند .آيا بايد آمار كشتهها به دهها هزار نفر برس��د تا جهان توجه كند؟ آيا ما بايد
منتظر بمانيم تا مورخان آينده بگويند چقدر اين جنگ هوايي مضحك بوده اس��ت؟ كجاس��ت
نگراني رهبران غربي كه تأمينكنندگان كمكهاي تسليحات ،اطالعاتي و ناوهاي جنگي به ارزش
ميلياردها دالر به جنگي هستند كه هيچ عقل سلیمي موفقيتي در آن نميبيند.
چه اتفاقي براي ارزشهاي حقوق بشري افتاده است زماني كه تمامي جمعيت يمن ،كه انسان
هستند ،در حال رنج بردن از جنگ و محاصره هستند .آيا واقعا امريكا انتظار دارد سعوديها فردي
را به دولت بازگردانند كه از فرمانروايي بر يمن ناتوان بود و هم اكنون نيز چيزي جز يك عروسك
خيمه شب بازي سعوديها در نظر گرفته نميش��ود .ماه رمضان براي يمن چگونه خواهد بود
ماهي كه [ حضرت] محمد [ص] پيامبر آن را ماه صلح اعالم كرد؟ مكان مقدس مكه هم اكنون
جايي براي هتلهاي گرانقيمت و و بوتيكهاي مراكز خريد است تا مكاني جهت گردهم آمدن
براي اصولي كه اس�لام را به عنوان يكي از بزرگترين آيين جهان پايهگذاري كردند .من عليه
سعوديها نمينويسم ،جامعهاي پرجنب و جوش كه خيلي بيشتر از آنجا رسانهها نشان ميدهند
متنوع است بلكه من عليه يك استراتژي سياسي شكست خورده مينويسم كه بيشتر منجر به
تنش در ميان جهان اسالم ميشود تا اينكه مسلمانها را گردهم آورد .هر كسي كه از اسالم متنفر
است از ديدن بازي مرگ بين دو طرف شيعه و سني استقبال ميكند .صدمه بيشتري از طريق
خشونتهاي فرقهاي داخلي به چهره اسالم در سرتاس��ر جهان وارد ميشود نسبت به كنترل
استعماري يا تالشهاي شرق شناسانهاي كه تا حاال انجام گرفته است.
* رئيس مؤسسه امريكايي مطالعات يمن
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گزينهمقاومت

ک زكزكي
رويش به سب 
عص��ر روز ش��نبه  21آذرم��اه ،94
نيروه��اي ارتش نيجري��ه به منطقه
سكونت «شيخ ابراهيم يعقوب زكزكي»
رهبر «جنبش اس�لامي» حمله كردند و
صدها نفر از طرف��داران وي را به خاك و خون
كشيدند .طي اين جنايت ،چند تن از نزديكان شيخ زكزكي
از جمله سه پسر وي به شهادت رسيدند؛ شيخ زكزكي يك
سال قبلتر نيز سه پسر خود را در جريان حمله به مراسم
روز قدس در نيجريه از دست داده بود.
ش��يخ زكزكي همزمان با انقالب اسالمي به مذهب شيعه
گرويد و خ��ود را به عنوان يك��ي از پيروان راس��تين امام
خميني(ره) معرفي كرد .در حالي كه جمعيت ش��يعيان
نيجريه قبل از انقالب اس�لامي كمتر از هزار نفر بود اما با
تالشها و فعاليت بيوقفه ش��يخ زكزكي هم اكنون تعداد
جمعيت شيعيان بالغ بر 10ميليون نفر تخمين زده ميشود.
با تالشهاي وي نيجريه در رتبه سومين كشور شيعهنشين
دنيا بعداز ايران و عراق قرار گرفته اس��ت .شيعيان نيجريه
هم��ه دوازدهامامي و اغلب از مقلدين ام��ام خميني (ره) و
آيتاهلل خامنهاي هس��تند و بيشتر در ش��مال اين كشور
سكونت دارند.
حركت اسالمي نيجريه به رهبري شيخ ابراهيم زكزكي از
20سال پيش تاكنون بهطور روزانه ،روزنامه منتشر ميكند و
بهزودي شبكههاي راديويي ،اينترنتي و تلويزيوني راهاندازي
خواهد كرد .خبرنگار بيبيسي در گزارشي كه تقريباً دو سال
قبل منتشر شد از رشد فعاليتهاي رسانهاي شيعيان ابراز
شگفتي كرده است .روزنامه مصري الجريده نيز در گزارشي
ميداني به موضوع گسترش نفوذ مذهب شيعه تا قاره آفريقا
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و كشور نيجريه پرداخته اس��ت .اين روزنامه مصري آورده
است« :كشور نيجريه تا قبلاز پيروزي انقالب اسالميايران
جمعيت شيعه نداشت و بع د از پيروزي انقالب ايران ،ابراهيم
زكزكي كه دانشجوي رشته حقوق و مشغول به تحصيل در
اروپا بود ،در ديداري با امام خميني(ره) در پاريس ،بهشدت
تحت تأثير شخصيت ايشان قرار گرفت و به مذهب تشيع
گرويد و جريان ش��يعي را در آن كش��ور پايهريزي كرد».
فعاليتهاي زكزكي تنها به نيجريه محدود نش��ده و آوازه
او به فراتر از مرزهاي اين كشور رسيده و پيروان زيادي در
كشورهاي آفريقايي پيدا كرده است.
يكي از مهمترين ويژگيهاي شيخ زكزكي روحيه كام ً
ال ضد
امپرياليستي او است و رهبر جنبش اسالمي نيجريه بارها
نسبت به اهداف امپرياليستي در اين كش��ور هشدار داده
اس��ت .زكزكي همچنين به طرفداري از فلسطين معروف
است و نقش مهمي در برگزاري راهپيمايي عليه اشغالگري
صهيونيستها دارد.
موفقيت قابل توجه شيخ زكزكي در گسترش تشيع باعث
نگراني جريانهاي صهيونيستي و وهابي شده است و طي
چند سال گذشته تالشهاي زيادي براي ترور شيخ زكزكي
و جلوگيري از فعاليتهاي وي كردهان��د .در ژوئيه 2014
نيروهاي ارتش نيجريه به راهپيمايي شيعيان به مناسبت
روز قدس هجوم بردند كه  34تن از راهپيمايان از جمله سه
فرزند زكزكي شهيد شدند .در آن زمان ارتش نيجريه ادعا
كرد كه از خود دفاع كرده است .اخيرا ً نيز شيعيان هدف يك
بمبگذاري انتحاري قرار گرفتند كه بيش از  20نفر جان
خود را از دست دادند .هر چند گروه تروريستي بوكوحرام
مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت اما شيخ زكزكي با رد

ادعاي بوكوحرام ،اعالم كرد كه اين بمبگذاري توسط ارتش
صورت گرفته است.
جريانهاي طرفدار عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي
در نيجريه عليه شيخ زكزكي و جنبش او متحد هستند و او
را خطر بزرگي براي منافع گسترده خود در نيجريه ميبينند.
براي آل س��عود كه هر جايي ش��يعيان طرفدار ايران باشد
سياست فرقهاي و گسترش وهابيسم را در دستور كار خود
قرار ميدهد نيجريه نيز از اين مسئله مبرا نيست .وهابيسم
به صورت گستردهاي در شمال نيجريه وجود دارد و عدهاي
از طرفداران اين جري��ان در ارتش و مقامات دولتي حضور
دارند و همچنين گروه تروريس��تي بوكو حرام تحت تأثير
جريان وهابيگري طي چند سال گذش��ته قدرت زيادي
يافته است .بر اساس اسنادي كه توسط افشاگر ويكي ليكس
منتشر شده ،سفارت عربستان سعودي در آبان  1390در
نامهاي به دربار پادشاهي سعودي ،با اشاره به فعاليتهاي
ايران در نيجريه براي گسترش و تقويت و پشتيباني شيعه
در اين كشور ابراز نگراني ميكند.
از س��وي ديگر ،عوامل البي طرفدار رژيم صهيونيستي در
نيجريه قدرتمند هستند و خيلي خوب سازماندهي شدهاند.
گودالك جاناتان رئيسجمهور پيشين نيجريه يك مسيحي
صهيونيست بود كه به صهيونيستها براي نفوذ در ارتش
نيجريه و ساير دس��تگاه امنيتي اين كشور كمك كرد .در
همين حال گزارش ش��ده كه رئيس ستاد مشترك ارتش
نيجريه كه داراي روابطي نزديك با رژيم صهيونيستي است
اخيرا ً نيز به صورت مخفيانه به تلآويو سفر و با نخست وزير
رژيم صهيونيستي ،رئيس ستاد مش��ترك ارتش و رئيس
موساد ديدار كرده است.

