7

شنبه 15شهریور  10| 1393ذیالقعده  6| 1435سپتامبر  | 2014سال بيست و هفتم | شماره 7640

حاشيه سياست
تحليل روز

آق�ای قدوم�ی ،در ابت�دا از نق�ش
امام خمين�ي(ره) و ایدئول�وژی انقالب
ایشان و تأثیر آن در شکل گیری انتفاضه
فلسطین و مقابله با ظلم و ستم بگویید.
 امام خمين��ي(ره) به عنوان اندیش��مندیمتفکر و رهبری فرزانه برای انقالب اسالمی
در جهان مطرح است و ایشان شخصی است
که یک انقالب بزرگ را هدایت کردند.
امام(ره) با آغاز قیام علیه رژیم سمتشاهی و
ظلم و استبداد این رژیم ،پیام انقالب اسالمی
را نه تنها به کشورهای اسالمی ،بلکه به جهان
ارس��ال کردند و در این پیام عنوان ش��د که
انقالب اسالمی قیامی علیه ظلم و حکومتهای
دیکتاتور است.
ما نیز به عنوان جنبش مقاومت اس�لامی
فلسطین(حماس) تجربیات این انقالب بزرگ
را آموخته و استفاده کردیم و امروز میبینیم
که نسل جوان فلسطین نیز از ایدهها ،تفکرات
و اندیش��ههای ناب امام راحل برای مقابله با
ظلم و ستم بهرهمیبرد.
اینکه چ��را ام��ام(ره) در ابت��دای انقالب
اسالمی مس��أله فلس��طین را موضوع اصلی
جهان اسالم مطرح کردند و خود را در عرصه
برخورد با دیگران(رژیم صهیونیس��تی) قرار
دادند ،یک مس��أله بس��یار مهم اس��ت .این
درحالی بود که با توجه به ش��رایط و مسایل
پیرامونی ایران اس�لامی و انقالب اس�لامی
و مش��کالتی که در آن مقطع وجود داشت،
هدایت یک انقالب و انتفاضه دیگر کار بسیار
مشکلی بود ،اما امام با همان ایدئولوژی و تفکر
واالی خود نش��ان دادند که انقالب اسالمی
وابسته به جهان اس�لام است و ورودی اصلی
به جهان اسالم نیز مسأله فلسطین به عنوان
موضوع اول جهان اسالم است.
امام(ره) میخواستند به هویت اصلی این
انقالب که مقابله و مبارزه علیه ظلم و س��تم
بود ،تأکید کنند و از سویی افکار مردم ایران
و جهان را متوجه مس��أله اول جهان اس�لام
نمایند.
بنابراین ما به عنوان جنبش حماس و ملت
فلسطین اعتقاد راسخی به اندیشههای رهبر
کبیر انقالب اسالمی داریم و امام خمینی(ره)
حلقهای از زنجیر طالیی امت اسالمی فارغ از
بحث شعیه و سنی محسوب میشود.

عكس :محمد علی رضایی

گ�روه سیاس�ی -مه�دی
شهرآبادی:رژیم صهیونیستی
بار دیگر در جن��گ علیه مردم
فلس��طین شکست س��نگین را متحمل شد.
رویارویی ب��ا گروهه��ای مجه��ز مقاومت و
جهادی ،بخصوص جنبش حماس که عضوی
از مقاومت محسوب میش��وند ،نشان داد که
این نیروها دیگ��ر در مقابله ب��ا رژیم کودک
کش صهیونیستی دست و پا بسته نیستند و با
توانمندیهای که در اختیار گرفتهاند ،هرگونه
تحرک نظامی و عملیاتی رژیم جعلی اسراییل
را در سراسر منطقه رصد میکنند.
این پیروزی موجب ش��د تا دستاوردهای
سیاس��ی فراوانی برای مقاومت بدست بیاید.
همچنین این مقاومت جانانه س��بب ش��د تا
برخی ش��بهات که در گذشته از سوی برخی
کشورها و دشمنان مقاومت مبنی بر اختالف
ایران و حماس مطرح میشد ،به کلی از بین
برود تا ایران و جنبش جهاد اسالمی فلسطین
همچنان به عنوان خطوط اول مقابله با رژیم
صهیونیستی و سنگر اول دفاع از کشورهای
اسالمی مطرح باشند.
گروه سیاس��ی ق��دس مباح��ث مختلف
درخصوص تحوالت اخیر فلس��طین و جهان
اس�لام را با خال��د قدومی نماین��ده جنبش
حماس در ایران – که میهمان روزنامه قدس
در مش��هد بود -مط��رح کرده ک��ه متن این
گفتوگو را با هم میخوانیم.

«خالدقدومی» درتحریریهقدس:

سربازانحماسسربازانوحدتآفرینهستند
ما به عن��وان جنب��ش حم��اس ،ادبیات
مبارزاتی امام راحل را در ساختار تشکیالتی
خودمان قراردادهایم که سرلوحه این اندیشهها
و تفکرات(ره) میباشند.
از دیدگاه ما هم مس��أله ع��رب و عجم در
جهان اسالم مطرح نیست .گمشده مسلمانان
در حال حاضر حکمت است که باید به دنبال
این مسأله و اتحاد جهان اسالم باشیم.
در دوسه سال اخیر با اتفاقات منطقه،
فراز و فرودهایی در روابط ایران و حماس
اتفاق افت�اد ،بخصوص با ش�کل گیری
دولت اخ�وان المس�لمین در مصر این
مسأله ش�دت بیش�تری پیدا کرد .این
در حالی اس�ت ک�ه به نظر میرس�د در
ماههای اخیر با کن�ار رفتن دولت اخوان
المسلمین در مصر ،دوباره یک همگرایی
میان ایران و حماس بوجود آمده است.
ش�ما این اتفاقات و تحوالت در روابط را
چگونه ارزیابی میکنید؟
 من فکر میکنم که با س��رکار آمدن دولتاخوان المسلمین در مصر شاهد کاهش روابط
ایران و حماس نبودیم .مناسبات میان ایران و
حماس حتی برای یک روز هم متوقف نشده
است .خالد مشعل رئیس جنبش مدتی قبل
در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران ،نیز
بر همین اصل تأکید کرد .رابط��ه ما با ایران
رابطه جدیدی نیست .البته اختالف نظرهایی
هم هست اما همین اختالف نظرها نیز مسأله
تازهای نبوده است.
این اختالف دیدگاهها ممکن است در یک
خانواده و میان دو برادر نی��ز اتفاق بیفتد ،اما
مشکل اصلی نحوه مدیریت چالش پیش آمده
در یک مقطع زمانی بود.
این در حالی اس��ت که م��ا در یک مکتب
اسالمی و سیاسی هس��تیم .باید متوجه این
مسأله باشیم که همه ما اعم از شعیه و سنی،
هدف اس��تکبار جهانی قرارداری��م .جنبش
حم��اس و ای��ران دارای مش��ترکات فراوانی
هستند که شاخص ترین آن مسأله فلسطین
و قدس شریف است.
در یک مقط��ع زمانی ب��رای برخیها این
ش��بهه ایجاد ش��ده بود که با بروز اختالفاتی
اندک می��ان حماس و ای��ران ،جبهه حماس
از سنگر مقاومت خارج شده است ،اما جنگ

اخیر در فلسطین نشان داد که چنین مسألهای
نیست و به همه ثابت شد که اختالفی هم اگر
میان ای��ران و حماس بوده ،ای��ن اختالف ها
آنقدر جدی نبوده اس��ت .حم��اس به عنوان
عضو فعال جبهه مقاومت اسالمی مطرح است
و همیشه نیز در این جبهه خواهد ماند .ما اگر
در یک مس��أله جزیی نی��ز اختالفهایی پیدا
کردهایم ،اما از هدف اصلی خ��ود که مقابله،
مبارزه و رویارویی با دش��من صهیونیس��تی
است ،خارج نشدهایم.
اتحاد میان حماس و ایران و همبستگی
جبهه مقاومت چه تأثی�ری در مقابله با
رژیم صهیونیستی دارد؟
 اگر اختالف نظرهای میان حماس و ایران، 10درصد باش��د ،مش��ترکات ما با ایران 90
درصد است .همین مسأله باعث نزدیک شدن
اعضای جبهه مقاومت اس�لامی به یکدیگر و
دوس��تیها و همکاریها بین ما ش��ده است.
رهایی ق��دس عزیز از چنگال صهیونیس��تها
هم در س��ایه همین اتحاد خواهد ب��ود .ما با
این اتحاد و همبس��تگی به ریش��ه کنی این
غده س��رطانی منطقه نزدیکتر ش��دهایم .ما
برای حفظ مناف��ع و مصالح ای��ران و جهان
اس�لام در مقابل رژیم صهیونیستی قوی تر
عمل خواهیم ک��رد و بتدریج جبهه دفاعمان
در مقابل این خط��ر ،نیرومندتر از گذش��ته
خواهد شد.
من به پی��روزی مقاوم��ت در جنگ اخیر
اعتقاد داشتم و پس از این جنگ ،رخدادهای
خوبی نیز اتفاق افتاده اس��ت ک��ه تمام این
مسایل به اس��تحکام ارتباطات بیش از پیش
حماس با جبهه مقاومت و ایران اسالمی منجر
شده است.
من اکنون مطمئن هستم که در هر نقطه
از جهان یک برادر ایران��ی در کنار یک برادر
فلسطینی نشسته باشند ،حتما درباره مسایل
جهان اسالم بخصوص مسأله فلسطین بحث و
گفتوگو و مشورت میکنند.
این بحثها و مالقاتها ادامه دارد .باید اذعان
کرد که هیچگاه مقاومت و جنبش حماس از
مسیر اصلی خود منحرف نشده است.
آقای قدومی ،روحیه مقاومت فلسطین
در جنگ  51روزه چگونه بود؟ و روایتی از

روزهای سخت غزه بگویید.
 من اهل غزه نیس��تم .من متولد نابلس درکرانه باختری هستم اما درد و رنج فلسطینیان
را در غزه دیده ام .هفته اول جنگ نیز یک نفر
از اعضای خانوادهام که به غزه سفر کرده بود،
به شهادت رسید .این رخدادها نشان میدهد
که تمام مردم فلس��طین و جبهه مقاومت با
جان شان ،از آرمانهای اسالم و قدس شریف
دفاع میکنند .من به عنوان یک فلس��طینی
هر جای دنیا که باش��م ،لحظه ب��ه لحظه در
کنار مردم فلس��طین زندگی میکنم .جالب
است بدانید با ایجاد یک شبکه اطالع رسانی،
لحظه به لحظه از اخب��اری که در نقطه نقطه
غزه اتفاق می افتد ،مطلع می شویم .ما در تمام
فلسطین با یکدیگر مرتبط هستیم.
از س��ویی باید گفت که نب��رد اصلی ما در
کرانه باختری و قدس است ،نبرد ما در تمام
شهرهای فلسطین اشغالی ادامه دارد.
به عنوان مث��ال در کرانه باختری ش��اهد
شهرک سازی صهیونیستها و مقابله هر روزه
فلسطینی ها با آن هس��تیم ،از سویی غزه در
محاصره است و هر روز ،دشمن صهیونیست
زخمی بر پیک��ر آن وارد می کن��د .بنابراین
ما یک جنگ فراگی��ر و همه جانب��ه را علیه
صهیونیستها در س��رزمینهای اشغالی شاهد
هستیم.
مقاومت��ی ک��ه در فلس��طین اش��غالی و
بخصوص در غزه صورت گرف��ت مثال زدنی
و جانانه بود ،به طوری که به اعتراف دش��من
صهیونیس��تی ،چنین جنگی با این وس��عت
تاکنون بین اس��راییل و کشورهای عربی رخ
نداده است.
در این راستا باید اذعان کرد که حماس به
عنوان جبهه مقاومت در رویاروی با دش��من
صهیونیستی در خط اول جهان اسالم است.
باید پرس��ید اگر حماس ،نیروهای گردانهای
عزالدین قس��ام و گروهانهای القدس و سایر
نیروهای جه��ادی نبودند ،چ��ه اتفاقی برای
کش��ورهای عربی و اس�لامی میافت��اد؟ ما
به عنوان جنب��ش حماس مش��غول دفاع از
پایتختهای عربی و اسالمی هستیم.
از سویی تمام سیاستمداران و تحلیلگران
در ای��ران از  15س��ال قبل به ای��ن طرف ،از
جنگ ن��رم علیه ای��ران س��خن میگویند.
آمریکا و اسراییل همواره در حال توطئه علیه

ایران و جبهه مقاومت هس��تند .چه رژیمی
دانش��مندان هس��تهای ایران را ت��رور کرد؟
آیا جز رژیم صهیونیس��تی بود؟ تهاجم اخیر
پهپهاد صهیونیستی به مرزها و داخل خاک
ایران نیز نمونه دیگری از این جنگ و توطئه
است .اس��راییل دشمن شماس��ت و دشمن
ماست .این مسایل نش��ان میدهد که جبهه
مقاومت و حماس به هر ش��کل باید در برابر
رژیم صهیونیستی مورد پشتیبانی و حمایت
قرار بگیرد.
تحلیلگران و کارشناس�ان سیاس�ی،
معتقدند ک�ه راه انداخت�ن جنگ اخیر
در غزه در جهت انح�راف افکار عمومی
از شکستهای داعش(که صهیونیستها
از آن ه�ا حمایت می کنن�د) در عراق و
سوریه نیز نقش داشت .نظر شما در این
باره چیست؟
 آنچه که اکن��ون آشکاراس��ت اینکه افراطگرایی یک عنصر بیگانه است و هیچ ریشهای
نیز در جهان اس�لام ندارد .افراط گرایی یک
موجود انگل گونه است که حیاتش را مدیون
رژیم صهیونیستی و همپیمانانش است .انگل
در فضای گندیده رشد میکند .وقتی شرایط
پیرامون مناسب باشد ،تروریسم و افراط گرایی
رش��د میکند .ما نیز باید با گف��تو گو میان
طایفهها و گروهها اعم از شیعه و سنی ،زمینه
را برای خشکاندن این فتنه که جهان اسالم
با آن مواجه شده است ،فراهم کنیم .حامیان
افراطی گری و تروریسم ما را به سمت جنگ
حاشیهای در منطقه سوق دادهاند.
واقعیت این است که اسراییل از این اتفاق
بیشترین استفاده را برده است و در صدد است
تا با دامن زدن به افراط گرایی جهان اسالم را
به تضعیف بکشاند.
آنچه اکنون وظیفه ما را دو چندان کرده،
این اس��ت که ما به عنوان عرب ،عجم ،ترک،
کرد و سایر اقوام اسالمی بیاییم و مسایل بین
خودمان را ب��ا گفتوگو ح��ل و فصل کنیم،
چرا که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا
مترصد موقعیت اس��ت و با دخال��ت در امور
منطق��ه راه حلهای��ی را پیش پ��ای دیگران
خواهد گذاشت تا منافع خودش را تأمین کند
که قطعاً در این مس��أله آمری��کا نفع ملتهای
مس��لمان را در نظر نخواهد گرفت .بنابراین
مقابله با افراط گرایی عزم جدی کش��ورهای
اسالمی را میطلبد.
به نظر میرس�د با پیروزی مقاومت و
جنبش جهاد اسالمی فلسطین ،حماس
محبوبی�ت خوب�ی می�ان کش�ورهای
اسلامی و جهان پیدا کرده است و همه
پیام حرکت و مقاومت حماس را دس�ت
یافتهاند .جنبش حماس برای ارسال این
پیام به جهان و همچنین برای همگرایی
و وحدت کشورهای اسالمی چه برنامهای
در دستور کار دارد؟
 حماس ب��ه عنوان س��رباز خدمتگزار مردمفلسطین و جهان اس�لام تمام تالش و توان
خود را برای وحدت اس�لامی ب��کار خواهد
گرفت .ما برای حل مشکالت منطقه معتقد به
اندیشه اسالم معتدل هستیم که این اسالم نیز
حاصل تأسی به اصل نبوت و اهل بیت رسالت
است .استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیز
اسالم معتدل را در منطقه نشانه رفته است و
قصد تخریب آن را دارد.
ما به عنوان جنبش مقاومت اس�لامی و امت
واحد اسالمی باید اختالف پیش آمده را کنار
بگذاریم و ب��رای رفعت و تقویت اس�لام ناب
تالش کنیم که س��ربلندی جهان اس�لام در
رعایت این اصل مهم است .سربازان حماس
و جنبش مقاومت س��ربازان وح��دت آفرین
هستند.

سود اصلی مذاکرات هسته ای
از آن ایران بوده است

گروه سیاسی -یاسمین مشرف :مذاکرات هستهای
ایران با قدرتهای جهانی درحال نش��ان دادن ثمرات خود،
(البتهبرایایران)است«.مایکلروبین»مشاورسابقپنتاگون
در امور ایران و عراق و پژوهشگر مؤسسه «امریکن اینترپرایز»
در مقاله ای با عنوان «مذاکرات ایران درحال ثمردادن (برای
ایران) اس��ت» درمجله آمریکایی «کامنتری» سود اصلی
مذاکرات هسته ای ایران با قدرتهای جهانی را از آن تهران
دانسته و آورده است :معامله هس��ته ای باراک اوباما رئیس
جمهور آمریکا با ایران ،معامله ای که درمورد آن الف و گزاف
زیادی عنوان می شود ،نهایتا درحال نشان دادن نتایج مثبت
خود است ،اگرچه شاید این نتایج به گونه ای نیستند که کاخ
سفید انتظار آن را می برده اس��ت .در ادامه این مطلب آمده
است:وقتیپایموضوعاتاساسیایهمچونمسایلمرتبط
با سانتریفیوژهای ایران و یا مدت زمان مطلوب برای انجام
رژیمهای بازرسی فوق العاده از تأسیسات هسته ای ایران به
میان می آید ،دوطرف همچنان از یکدیگر فاصله دارند و این
اختالفاتهمچنانبهقوتخودباقیخواهدماند.ایندرحالی
اس��ت که ایران دریافته است با وجود مخالفتهای مقامهای
ارشد سیاسی آمریکا ،کاخ سفید دس��ت یافتن به هرگونه
توافقی با ایران را بر توافق نکردن با تهران ترجیح می دهد.
این مجله آمریکایی در ادامه آورده است :اما وقتی موضوع
اقتصاد ایران درمیان است ،مذاکرات چیزی جز نتایج مثبت
درپی نداشته اند .براساس اعالم بانک مرکزی ایران ،اقتصاد
این کشور در تقویم س��االنه ایرانیان که  20جوالی 2013
خاتمه یافته اس��ت ،به میزان  4.5درصد شاهد قراردادهای
اقتصادی بوده است .هرچند ش��اید از نظر استراتژیک غیر
منطقی به نظر برسد اما تیم مذاکره کننده اوباما تا سقف 7
میلیارد دالر به ایران وعده کاهش تحریمهای اقتصادی داده
است .اگر یکی از اهداف رهبران ایران از مذاکرات هسته ای
بهبودوضعیتاقتصادیاینکشوربودهباشد،بایدگفتحتی
قبل از اینکه مذاکرات آغاز شوند ،رهبران ایران به این هدف
خود رسیده اند.
پژوهشگر مؤسسه امریکن اینترپرایز ادامه می دهد :دولت
اوباما اطمینان داده اس��ت که روند کاهشی رژیم تحریمها
روندی برگشت پذیر است و درصورت عدم همکاری ایران،
این تحریمها یک بار دیگر به ش��دت سابق خود باز خواهند
گشت .البته این ادعا ،ادعایی مزخرف و بی معناست .درروابط
بین المللی قدرت حفظ یک جریان درستش به اندازه طمع
ورزی مهم است .همینکه تحریمها روندی کاهشی را آغاز
کردند ،تقریبا غیر ممکن خواهد بود که بتوان یک بار دیگر
اعمال فشارهای چشم گیر را افزایش داد .ادامه دادن گفتگوها
بدون انجام مصالحه ،موهبتی برای ایران به شمار می آید که
روند آن همچنان ادامه دارد .نویسنده در ادامه به برخی نتایج
اقتصادی توافق اولیه هسته ای برای ایران اشاره کرده و می
نویسد :عناوین خبری را در روزهای اخیر در نظر بگیرید:
 ایران اعالم کرده اس��ت در پنج ماه اول س��ال شمسیایرانیان(از  21مارس تا  21آگوس��ت س��ال  ،)2014سطح
معامالت این کشور 136درصد افزایش داشته است.
 معاون وزیر اقتصاد ایران طی یکی دو روز گذشته اعالمکرد ،خواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در
ایران 500درصد افزایش یافته است .افزون بر این ایران اعالم
کرده است پذیرای بیش از 300شرکت اروپایی و هیئت های
نمایندگی تجاری از کشورهای عربی بوده است.
 مقامهای رسمی درتهران از خواست قطر ،امیر نشینغنی از گاز منطقه خلیج فارس ،برای سرمایه گذاری در ایران
سخن می گویند.مایکل روبین در بخش پایانی این مطلب
آورده است :در فاصله س��الهای  2000تا  ،2005معامالت
تجاری اتحادیه اروپا با ایران به بیش از دو برابر سطح معمول
خود افزایش پیدا کرد .در همی��ن زمان قیمت نفت به پنج
برابر قیمت گذشته خود رس��ید .ایران از این سرمایه نقدی
چند برابرشده س��ود برده و آن را در زمینه برنامه هسته ای
و موشکهای بالستیک خود سرمایه گذاری کرد .همچنانکه
ایران در حال شدت بخشیدن به سرمایه گذاری در بخشهای
نظامی ،برنامه هسته ای و موشکهای بالستیک خود است،
جهانبایدمنتظرسالهاییباشدکهدرآنها نتایجافزایشسود
اقتصادی ایرانیان را شاهد خواهد بود ،بدون آنکه در مقابل
چیزی به دست آورده باشد.

