
گفتـمان4 یک شنبه  20 خرداد 1397  شماره 4762 

قاسم غفوری - مائده شیرپور  گ���و امریکا گفت و حمله  با حضور صدام،  عراق 
و ظهور تروریسم، روزهای ناخوشی را در قرن اخیر طی 
کرده که در سال های گذشته این ناخوشی با ظهور و بروز 
اما در شرایطی  بود،  گروه جنایتکار داعش تلخ تر شده 
و  منطقه ای  حامیان  و  بعثی ها  از سوی  تروریست ها  که 
تاریخی  فرمان  با  می شدند؛  حمایت  آنها  فرامنطقه ای 
پیوندی  سیستانی  آیت اهلل  به ویژه  دینی  مرجعیت 
شیرین میان مردم و نیروهای مسلح عراق ایجاد شد که 
نتیجه آن حضور گسترده زنان و مردان به ویژه جوانان 
ده ها  کنار  در  نَُجباء  بود.  مردمی  جهاد  قالب  در  عراقی 
گروه مقاومت دیگر برای مبارزه با تروریسم و حامیانش 
مردمی(  )بسیج  الحشدالشعبی  واحد  اسم  تحت 
تا  دادند  شهید  مردمی  نیروهای  شدند.  سازماندهی 
اخیر  سال   50 در  آنچه  از  تلخ تر  کامشان  عراق  مردم 
نرود.  اسارت  به  ناموسشان  و  نشود  کرده اند  تجربه 
و  داعش  امارت  پایان  در  را  مردمی  اراده  این  حاصل 
سپس برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در فضایی امن 
آن  به  نیز  جهانیان  که  کرد  مشاهده  می توان  باثبات  و 

اذعان کرده اند. 
جهادی  اسالمی  جنبشی  نَُجباء«  اسالمی  »مقاومت 
و  اسالمی  اصول  به  که  است  عراق  در  آن  مرکز  و 
مطلق  حاکمیت  به  معتقد  و  داشته  باور  آن  ارزش های 
تمامیت ارضی، صیانت  از  با هدف دفاع  و  بوده  اسالم 
از حرم های اهل بیت)ع( و حفاظت از حریم مردم مظلوم 
عراق و بعدها سوریه تشکیل شده است. نام این گروه 
از خطبه حضرت زینب کبری)س( در شام الهام گرفته 

شده است: »...أال فالعجب کل العجب لقتل حزب اهلل 
النَُجباء بحزب الشیطان الطلقاء...

نَُجباء در سال ۲00۴ میالدی گروه مقاومت ساده ای 
بود که سال ها قبل با شمار محدودی از نخبگان انقالبی 
آغاز به کار کرد تا اینکه گسترش یافت و اکنون ده ها 
فرمان  تحت  عراق  مختلف  مناطق  در  را  رزمنده  هزار 
همۀ  در  اسالمی  مقاومت  گروه  این  است.  داده  قرار 
نیز  سیاسی  و  رسانه ای  اجتماعی،  فرهنگی،  زمینه های 
فعالیت دارد. دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی »نَُجباء«، 
حجت االسالم والمسلمین »اکرم الکعبی« است که پس 
از مسئولیت های متعدد جهادی، تشکیالت نظامی دیگری 
به نام نَُجباء را با جذب رزمندگان شجاع و دلیر عراقی 
که سال های سال، قبل و بعد از سقوط »صدام حسین«، 
به  خود  از  فراوانی  جهادی  سوابق  معدوم،  دیکتاتور 
این  کامل  .نام  کرد  تأسیس  بودند،  گذاشته  نمایش 

تشّکل »حرکۀ حزب اهلل النَُجباء« است.
با شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی 
نجباء به عنوان یکی از گروه های مبارز مردمی که در کنار 
ثبات  و  امنیت  در  مهم  نقشی  مردمی  گروه های  سایر 
یکپارچگی  و  استقالل  همواره  و  دارند  و  داشته  عراق 
تا  بوده همکالم شدیم  برنامه هایشان  این کشور محور 
نحوه  درباره  و  پرسیده  مقاومت  جنبش  درباره  اندکی 
مذاهب  اتحاد  راه های  و  تروریستی  فعالیت های  جدید 
اسالمی برای مقابله با نقشه های شومی که قصدشان به 
بند کشیدن مردم آزادیخواه جهان است بیشتر بدانیم. 
بخوانید ماحصل گفت و گوی سیاست روز با دبیرکل نجباء 

را:

نمای نزدیک

تاثیر انقاب اس�امی بر ش�کل گیری جنبش های مقاومت در 
منطقه از جمله در عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟

انقالب اسالمی نه تنها در عراق بلکه در همه جهان تاثیر مهم 
و مثبتی داش��ت و اولین ش��خصی که در عراق این امر را متوجه 
شد، شهید س��یدمحمدباقر صدر بود که گفت: "امام خمینی)ره( 
آرزوی انبیا و اولیا را محقق کرد و باید در در این شخصیت ذوب 
ش��وید". لذا سیره امام خمینی)ره( ش��یوه انقالب است و همان 

خطی اس��ت که مقاومت در مبارزه با نظام صدام و پس از آن در 
مبارزه با اشغالگران و تکفیری ها تا امروز از آن تبعیت می کند.

ارزیابی شما از آینده عراق در شرایط حساس حاکم بر منطقه 
اقلیم کردس�تان عراق چیست؟ آیا زمان آن نرسیده است که 
کردس�تان نیز مانند س�ایر مناطق تحت حاکمیت عراق واحد 
به مرکزی�ت بغداد به عنوان راهکاری جه�ت مقابله با توطئه 

تجزیه عراق درآید؟

در اقلی��م کردس��تان، برخی از گروه های سیاس��ی به دنبال 
اس��تمرار نفوذ خود و س��رقت ثروت عراق هس��تند ولی مطمئناً 
کردهای عراق خواس��تار تقسیم نیس��تند و این نوید را می دهم 
که نقشه های مخالفان عراِق واحد، شکست خورده است و روزی 
خواهد رس��ید بخاط��ر همه جرائمی که مرتکب ش��دند محاکمه 

خواهند شد.
طرح مقاومت اس�امی نَُجباء برای یکپارچگی ش�یعه، س�نی، 
کرد و س�ایر اقوام در عراِق پس�اداعش چیست؟ پاسخ نَُجباء به 
برهم زنندگان داخلی و خارجی وحدت عراق چگونه خواهد بود؟

ما سال ها قبل در مقاومت اسالمی نَُجباء، معاونت امور ادیان 
و تقریب بین مذاهب را تاسیس کردیم که وظیفه اصلی آن ایجاد 
نقاط تفاهم بین طوائف و پشتیبانی از علمایی است که به دنبال 

ایجاد وحدت بین امت هستند.
در این راس��تا، موفقیت ه��ای زیادی را به دس��ت آوردیم و 
توانس��یم ائمه جماعاتی را که گفتمان تکفی��ر را نپذیرفتند و به 
همین دلیل تکفیری ها و داعش به مبارزه با آنان پرداختند را به 
مساجدش��ان برگرداندیم. نَُجباء همچنین توانس��ت به هموطنان 
اهل س��نت برای بازگشت به شهرها و روستاهای شان کمک و در 
جهت تحقق وحدت اس��المی، برنامه ه��ای فرهنگی را در مناطق 

آنان اجرا کند.
اخباری مبنی بر پیدایش عناصر جدید تروریستی در عراق با 
نام پرچم س�فیدها پس از شکست داعش منتشر شده است. 
ضمن تش�ریح اهداف تعریف شده برای این گروه تروریستی، 
واکنش نَُجباء به این گروه و گروه های مشابه چه خواهد بود؟

گروهک "پرچم های س��فید" مجموع��ه ای از باقی مانده های 
داعش است که پس از فرار سرکرده های آن، حزب بارزانی آن ها 
را پش��تیبانی کرده و برای حمله به نیروه��ای امنیتی حاضر در 
کرک��وک تجهیز کردن��د. این گروه کوچکتر از چیزی اس��ت که 
در رس��انه ها اعالم شده اس��ت و در واقع، خود را برای سیطره بر 
کرکوک پس از شکس��ت حزب بارزانی آماده کرده بودند ولی در 

نطفه خفه شده و شکست خوردند.
نَُجباء، نقشی مهم و اساسی را از زمان هجوم داعش ایفا کرد 
و در حمله های متعددی حضور داش��ت. ب��رادران ما، از کمربند 
امنیتی عراق گرفته تا س��امراء، تکریت، بیجی و موصل؛ در همه 
این عملیات حماس��ه های حس��ینی آفریدند و توانس��تیم طرح 

آمریکا را شکست دهیم و داعش را از عراق اخراج کنیم.
در همین راس��تا، مش��اهده می کنید که آمریکایی ها امروزه 
سرکرده های شکست خورده داعش را به صحرای "االنبار" عراق، 
دشت "حوران" واقع در غرب عراق و همچنین مناطقی در سوریه 

هدایت کرده و از آن ها حمایت می کنند و یا این تروریس��ت ها را 
به کشورهای دیگر منتقل می کنند.

چرا امریکا چنین برنامه ای را برای تروریست ها چیده است؟
برنامه جدید واش��نگتن برای تروریست های شکست خورده 
بدین علت اس��ت که آمریکا می داند داعش بهترین وس��یله برای 
تحقق اهداف استعماری و اقتصادی اش، غارت سرمایه ها و ثروت 

کش��ورهای اسالمی و تخریب این س��رزمین ها به بهانه مبارزه با 
تروریسم است.

بنابراین الزم اس��ت یک اس��تراتژی امنیتی و نظامی مستمر 
برای اخراج آمریکایی ها و مزدوران شان از منطقه توسط کشورها 
و گروه های مقاومت اتخاذ ش��ود تا صلح حقیقی در سرزمین های 

غرب آسیا حاکم شود.

دبیرکل نَُجباء در گفت و گو با سیاست روز:

سیرهامامخمینی)ره(خطیاستکهمقاومتدرمبارزهبااشغالگرانازآنتبعیتمیکند
اتحاد برای اخراج امریکا از منطقه ضامن صلح غرب آسیا

العللراق مللع حضللور صللدام واالحتللال 
االمريكي وظهور االرهاب شللاهد ايام عصيبة 
خال القرن الماضي وفي السنوات االخيرة بعد 
ظهور وتشللكيل عصابة داعش االرهابية راى 
ايامللا اكثر صعوبة، لكن فللي الظروف الحالكة 
ومع دعللم االرهابيين من قبل البعثيين وحماتهم 
فللي المنطقللة وخللارج المنطقة؛ وبعللد صدور 
الفتوى التاريخية من قبل المرجعية الدينية وعلى 
رأسها اية اهلل السيستاني حصل تائم جميل بين 
الشللعب العراقللي والقللوات المسلللحة العراقية 
وكانت نتيجته الحضور الواسع للنساء والرجال 

وخاصة الشباب في ميادين الجهاد الشعبي.
النجبللاء والللى جنللب عشللرات الفصائللل 
المقاومة تنظمت تحت عنوان واحد وهو الحشد 
الشللعبي لمحاربة االرهاب وداعميه. "المقاومة 
االسللامية حركة النجباء" هي حركة اسللامية 
جهاديللة مركزها العراق وتعتقد بالمبادئ والقيم 
االسللامية وحاكمية االسام المطلقة، وتشكلت 
بهللدف الدفللاع عن وحللدة االراضللي العراقية 
والدفاع عللن اضرحة اهل البيت )ع( والشللعب 
العراقي المظلوم والشعب السوري بعد انطاق 

االزمة في سوريا.
 اقتبللس اسللم الحركللة مللن خطبة السلليدة 
زينللب)س( فللي مجلللس الطاغية يزيللد، حيث 
قالللت: »...أال فالعجللب کل العجب لقتل حزب 
اهلل الُنَجبللاء بحزب الشلليطان الطلقاء... النجباء 
كانللت فصيللل مقللاوم صغير في سللنة 2004 
والتي تاسللس قبل عدة سنوات على يد عدد من 
النخب الثورية وتمكنت من تطوير نفسللها حتى 
اصبحللت اليوم ينضوي تحللت قيادتها اكثر من 
عشللرة االف مقاتل من مختلف مناطق العراق. 
هذه الحركة المقاومة االسامية لديها انشطة في 
جميع االصعدة الثقافية، االجتماعية، االعامية 

والسياسية.
الكعبللي  اكللرم  حجة االسللام والمسلللمين 
هو االميللن العللام للمقاومللة االسللامية حركة 
النجباء وهو الذي اسس الحركة بعد تسنمه عدة 
مسللؤوليات جهادية وقام باستقطاب المجاهدين 
االبطللال العراقييللن الذين كانللوا يجاهدون في 
سللبيل اهلل قبللل وبعد سللقوط "صدام حسللين" 
المعدوم. العنللوان الكامل للحركللة هو "حركة 

حزب اهلل النجباء".

اجرينللا حوارا مللع االمين العللام للمقاومة 
االسللامية حركة النجباء الشلليخ اكللرم الكعبي 
وهللو امين حركة اسللامية شللاركت الى جنب 
الحللركات المقاومة االخرى فللي الحرب على 
االرهاب ولعبللت دورا هاما فللي تحقيق االمن 
واالسللتقرار في العللراق وطالمللا كانت وحدة 
االراضللي العراقية. اقرؤوا مللا نتج عن حوار 

سياسة روز مع امين عام النجباء:
ما تقييمكم لتأثير الثورة االس���امية على تشكيل 
ح���ركات المقاوم���ة االس���امية وم���ن ضمنها 

العراق؟ 
الثورة االسللامة كان لهللا التأثير االيجابي 
والمهم على مسللتوى العالم اجمع وليس العراق 
فحسللب واول مللن ادرك اهميتهللا فللي العراق 
سماحة السلليد الشللهيد محمدباقر الصدر حيث 
قللال: أن "االمللام الخمينللي حقق حلللم االنبياء 
واالولياء"، وقال: "ذوبو فللي االمام الخميني". 
لذلللك منهج االمام هو منهللج الثورة وهو الخط 
والمسار التي سارت عليه المقاومة في مقارعة 
نظللام صللدام ثم االحتال ثللم مواجهللة التكفير 

وحتى يومنا هذا.
م���ا هو تقييمكم لمس���تقبل الع���راق في الظروف 
الحساس���ة في منطقة اقليم كردستان العراق؟ الم 
يأتي الوقت لخضوع اقليم كردس���تان لحكم بغداد 
العراقي���ة لمواجهة مؤامرة  المحافظ���ات  كباقي 

تقسيم العراق؟
شللعبنا الكللردي يرفللض التقسلليم لكن في 
االقليم بعض القوى السياسللية التللي تحاول ان 
تديم نفوذها وسطوتها وسرقاتها لخيرات العراق 
باسللم التقسلليم وقللد فشلللوا وذهب مشللروعهم 
وسلليأتي اليللوم الذي يحاسللبون فيلله على كل 

جرائمهم .
ما هي خطة المقاومة االس���امية حركة النجباء 
لتوحي���د الش���يعة واهل الس���نة والك���رد وباقي 
القوميات ف���ي العراق في فترة م���ا بعد داعش؟ 
ما هو رد النجباء على اع���داء وحدة العراق في 

الداخل والخارج؟
اسسللنا في حركة النجبللاء معاونية خاصة 
باسم معاونية شؤون االديان والتقريب وظيفتها 
االساسللية ايجللاد نقللاط االتفللاق والتفاهللم بين 
الطوائف وتوحيد الجهود ودعم العلماء االخيار 
الذيللن همهم وشللغلهم توحيد االمللة. وقد حققنا 

انجللازات ميدانيللة كبيللرة على هذا المسللتوى 
خصوصا في اعادة ائمة المساجد الذين رفضوا 
الخطللاب التكفيللري ولذلك حاربهللم وهجرهم 
داعللش وكذلك سللاعدنا بعودة الكثيللر من ابناء 
السللنة الذين هجرهم داعش الللى قراهم واقمنا 
برامللج ثقافيللة وميدانيللة لتعزيللز الوحللدة بين 

الطوائف.
انتشرت اخبار حول ظهور عصابة ارهابية جديدة 
في الع���راق تحمل عنوان الراي���ات البيضاء بعد 
هزيم���ة داعش. بعد توضيح اهداف هذه العصابة 
االرهابي���ة بينوا لنا رد حرك���ة النجباء على هذه 

العصابة والعصابات المشابهة؟
ما تسللمى بالرايللات البيضللاء مجاميع من 
فلللول داعللش التللي هربللت واسللتقبلها حزب 
البرزاني واعادوا تنظيمهم ودعمهم السللتهداف 
القوات االمنية في كركوك وقد هول لها االعام 
كثيرا واعطاهللا اكبر من حجم هللا لكن الحقيقة 
هللي مجموعة اريد لها السلليطرة على كركوك 
بعللد انهللزام حللزب البرزاني منها وقد فشلللت 

ودحرت بفضل اهلل.
لحركة النجباء دور اساسي وفعال منذ بداية 
هجمة داعللش فكان لنا الشللرف بالتصدي لهذا 
التنظيم والمشللاركة في اكثللر عمليات التحرير 
مللن حزام بغداد وصوال الى سللامراء وتكريت 
وبيجللي والموصل على طول هللذا الخط كانت 
الخوتنللا في النجباء صوالت حسللينة مشللرفة 
حتللى كسللرنا المشللروع االمريكللي ودحرنللا 
صنيعتهللم داعللش لذلللك اليوم تراهللم يقومون 
بحمايتهللم في صحراء االنبار الغربية في وادي 
حوران او كذلك المحميللة التي جعلوها لهم في 

سوريا وينقلونهم الى بلدان اخرى. 
لم���اذا تق���وم امري���كا بهك���ذا مخطط���ات لدعم 

االرهابيين؟
واشللنطن تقللوم بالتخطيللط لدعللم عصابة 
داعللش المهزومللة النهللا تراهن علللى داعش 
وهللو افضل من يسللهل لهم تحقيق مشللاريعهم 
االستعمارية واالقتصادية لنهب بلداننا وتدميرها 
باسللم محاربة االرهاب، لذلللك بنبغي ان تكون 
لللدول المنطقة وحللركات المقاومة االسللامية 
اسللتراتيجية امنية وجهود عسللكرية مسللتمرة 
حتى اخراج امريللكا واذنابها من المنطقة لننعم 

بالسام الحقيقي.

aq in the sensitive conditions 
now governing in Iraqi 
Kurdistan? Isn’t it the time 
for the Iraqi Kurdistan to join 
the Iraqi government as a part 
of a united Iraqi government, 
like other parts which are 
governed by Baghdad, as a 
counterstrategy to plots for 
disintegration of Iraq? 

In Kurdistan, some political 
groups seek to develop their 
influence and rob the wealth of 
Iraq, however the Iraqi Kurds 
don’t want the disintegration of 
Iraq and I promise that the evil 
plans of those opposing a united 
Iraq will fail and they will be 
tried for whatever wrong they 
have committed. 

What is the plan of al-
Nujaba Islamic Resistance 
to create and retain integrity 
among the Shiite, Sunni, Kurd 
and other Iraqi sects after the 
fall of the ISIL? What will be 
the response of al-Nujaba to 
those who break or undermine 
the unity of Iraq from inside 
or outside of Iraq? 

In the past years, we formed 
the Deputy for Religions Affairs 
and Approximation of Religions 
within al-Nujaba Islamic 
Resistance which mainly deals 
with creation of understanding 
among the sect and supports 
the clerics/scholars who try to 

establish unity among the people. 
In this regard, we had many 

achievements, we managed to 
return the congregation Imam of 
some groups to their mosques, 
the groups who didn’t accept the 
Takfir discourse, and thus were 
attacked by the Takfiris and ISIS. 

al-Nujaba also managed to 
help some Iraqi Sunni groups to 
return to their cities and villages 
and it performed some cultural 
programs in those regions for 
the fulfilment of Islamic Unity. 

 Some news have been 
published on the rise of a new 
terrorist group, White-Flags, 
after the collapse of ISIL. 
How do you describe the goals 
defined for this Terrorist 
group? and what will be the 
response of al-Nujaba to this 
and other similar groups? 

White-Flags group, is the 
remnant of the ISIS, which after 
the heads of the group escaped, 
Barzani Party supported and 
equipped them to attack the 
security forces in Kirkuk. 

It is much smaller than what 
is claimed by the media and 
indeed, it had prepared to get the 
control of Kirkuk after the defeat 
of Bazrani party, however it was 
badly defeated upon its rise. 

al-Nujaba played a significant 
and fundamental role since the 
attack of ISIS and many other 

attacks occurred. Our brothers 
have actively and bravely 
participated in the operations 
made across all areas, including 
Iraq security belt, Samarra, 
Tikrit, Baiji and Mosul; we 
managed to defeat the American 
plan and expel ISIL from Iraq. 

In this regard, you can see 
that Americans have directed 
the defeated heads of the ISIS 
group to “al-Anbar” desert 
inside Iraq, “Houran” plain in 
the west of Iraq and into some 
areas inside Syria and they are 
supporting them or moving 
them to other countries. 

Why did the US make such 
a plan on terrorists? 

Washington’s new plan for the 
terrorists is a failure as it knows 
the ISIS is the best instrument 
in achieving its colonising and 
economic goals and its plans 
for plundering the capital and 
wealth of the Islamic countries 
and destruction of these lands 
through the excuse of the fight 
against terrorism. 

Therefore an effective 
security and military program 
should be prepared and applied 
by the countries of the region 
so that the Americans and their 
mercenaries will be expelled 
from the region and the true 
peace will be established in the 
West of Asia.
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