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 کمپین ٨٠ تن از علمای تشیع برای توقف محاکمه آیت الله عیسی قاسم در انگلیس
بیش از ٨0 تن از علمای شیعه مستقر در انگلیس با صدور بیانیه و راه اندازه کمپین مجازی جمع آوری امضا، خواستار توقف محاکمه آیت الله عیسی 

قاسم توسط نظام آل خلیفه در بحرین شدند . 
علما در این بیانیه با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت الله شیخ عیسی قاسم متذکر شده اند که ایشان دعوت کننده به صلح و آرامش در بحرین و عامل 
بازدارنده از خونریزی است. همچنین ٨۲ روحانی امضا کننده این بیانیه تاکید کرده اند که آیت الله عیسی قاسم از جایگاه رفیع و محبوبیت شاخصی در میان 
علمای تشیع و حوزه های علمیه در تمامی جوانب سیره، سلوک، اخالق و منش برخوردار است. در پایان این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از محاکمه ایشان از نظام 

بحرین خواسته شده تا این محاکمه را متوقف کند چرا که تبعات زیان بار عظیمی خواهد داشت.  ] قبله اول [

به نظر می رسد پس از دستاوردهای مختلف 
جبهه مقاومت در سوریه و عراق و به ویژه 
آزادی قریب الوقوع موصل، آینده و منافع رژیم 
صهیونیستی در منطقه در معرض خطر قرار گرفته 
باشد. به ویژه که برخی منابع اسرائیلی به صراحت 
گفته اند آزادی موصل به معنی مهر پایانی بر برنامه 
تجزیه منطقه خواهد بود. در سایه این تحوالت، 

منطقه ما شاهد اتفاقات و تحرکات جدیدی است که 
به تدریج برخی از آنها در حال پدیدار شدن می باشد.

دیدار روز چهارشنبه گذشته بین رئیس جمهور 
تشکیالت  رئیس  عباس  محمود  و  آمریکا 
خودگردان فلسطین را هم در همین راستا می توان 
ارزیابی کرد، دیداری که برای اولین بار پس از روی 
کار آمدن ترامپ صورت گرفت. در حالی که دولت 
اوباما تاریخ مصرف عباس را تمام شده می دانست 

و برای حذف او از صحنه و جایگزینی اش با »محمد 
دحالن« عضو جدا شده جنبش فتح، برنامه ریزی 
کرده بود. به ویژه که دحالن سرسپردگی بیشتری 
به اسرائیل دارد. اما دولت جدید آمریکا با به قدرت 
رسیدن ترامپ درباره این تصمیم تجدید نظر 
کرد تا بتواند با کمک محمود عباس فشار به غزه 
را افزایش دهد و کمر جبهه مقاومت اسالمی را با 

همکاری خود عربها بشکند.
در راستای همین سیاست غزه امروز با مشکالت 
بی شماری روبرو است از بحران برق و سوخت 
که منجر به مشکالت در تامین آب، خدمات 
بهداشتی و محیطی ساکنان این منطقه شده و 
زندگی شان را فلج کرده است تا کاهش حقوق 
کارمندان توسط حکومت خودگردان که وضعیت 
آشفته ای را ایجاد کرده و مردم را به خیابانها 

کشانده است.
اکنون دیگر مشخص شده که حکومت خودگران 
و محمود عباس حاضرند برای بقای خود تن به 
هر نوع همکاری با آمریکا بدهند از جمله احیای 
فرآیند موسوم به »مذاکرات صلح بین اسرائیل 
و فلسطینیان« که از وعده های انتخاباتی دونالد 

ترامپ بود.
این در حالی است که طبق برآورد کارشناسان 
و تحلیلگران سیاسی و نظامی توان مقاومت 
اسالمی در فلسطین امروز چند برابر شده و با 
انتخاب »یحیی سنوار«، که از مبارزین و اسرای 
قدیمی فلسطینی است، به عنوان مسئول دفتر 
سیاسی حماس در نوار غزه، عمال در این جنبش 
رویکرد نظامی قوت بیشتری گرفته است و برای 
همین اسرائیل و کشورهای عربی در تالشند دیگر 
بیش از این در ساختار حماس چهره های طرفدار 
مقاومت نظامی به قدرت نرسند و تالش هایشان 
برای جلوگیری از  انتخاب اسماعیل هنیه به  

ریاست کل دفتر سیاسی حماس در همین راستا 
قابل تفسیر است.

از سوی دیگر انتفاضه سوم )انتفاضه قدس( هم با 
۲٨0تقدیم بیش از ۲٨0تقدیم بیش از ۲٨0 شهید قوی تر از انتفاضه های 
قبلی ظاهر شده است، چراکه این انتفاضه در 
واقع محصول به بن بست رسیدن فلسطینی ها 
و ناامیدی شان از راه حلها و گزینه های آزموده 
شده است که مسبب این وضعیت سیاستهای 
سرکوبگرایانه و جنایت بار اسرائیلی ها بوده است. 
لذا قیام مردمِی که دیگر چیزی برای از دست 

دادن ندارند، بسیار می تواند خطرناک باشد.
همچنین طبق اعتراف رسانه های صهیونیستی 
انتفاضه قدس از جنبه های مختلف سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی  این رژیم را در معرض خطر 
قرار داده است و نگرانی های شدیدی در بین 
مسئوالن رژیم غاصب اسرائیل به وجود آورده 
است، رژیمی که به اعتقاد بسیاری در وضعیت 

داخلی ناپایدار و وصله پینه ای به سر می برد.
در همین راستا رژیم اسرائیل سعی دارد 
با فرافکنی، مشکالت به بیرون و تعریف یک 
بازی جدید با تمرکز روی مذاکرات صلح بر روی 
ضعفهای داخلی خود سر پوش بگذارد تا جایی که 
خود اسرائیلی ها به دولت ترامپ توصیه می کنند 
موضوع انتقال پایتخت به قدس را فعال به تعویق 
بیندازد تا بتوانند محمود عباس را در بازی جدید 

خود به خدمت بگیرند.
در این بازی جدید برای نجات اسرائیل، که توسط 
دولت ترامپ و با همکاری برخی کشورهای 
عربی از جمله مصر و اردن طراحی شده، قرار 
است محمود عباس که دستش برای مذاکرات 
خالی است با تشدید فشارها بر حماس و ساکنان 
غزه جریان مقاومت را عمال از صحنه معادالت 

حذف کند. 

سخن نخست

در حوزه بین الملل هم 
تاریخ معلم انسان هاست

چند روز قبل در البالی کارهای 
روزانه، بطور اتفاقی با یک مناسبت 
در تقویم های کشورهای عربی 
حوزه شامات مواجه شدم؛ »عید الشهداء«. کمی 
بیشتر که تحقیق کردم با انبوهی از داده ها درباره 
اتفاقی مهم روبرو شدم که دقیقا یک قرن پیش 
در غرب آسیا رخ داده و امروز اگرچه کمتر نام و 
نشانی از آن باقی است، اما دست بر قضا مشابه 
همان اتفاقات در همان منطقه جغرافیایی در 
حال وقوع است. خالصه آنکه واقعه ای که امروز 
به عید الشهدا مشهور شده است به حادثه ای باز 
می گردد که همزمان با پایان جنگ جهانی اول 
توسط عثمانی ها در سوریه و لبنان رخ می دهد 
و در جریان آن دهها شهروند این کشورها اعدام 

می شوند و ... . 
اهمیت و جذابیت این ماجرای مکتوم مانده 
باعث شد تا در این شماره به قلم یکی از همراهان 

عزیز به آن بپردازیم.
در همین حال، ایامی که در آن قرار داریم 
همزمان است با بیست و ششمین سالگرد 
»انتفاضه شعبانیه« مردم عراق. قیام بی نظیری 
که می رفت تا طومار رژیم ستمگر و رئیس 
جمهور جالد بغدادنشین را برای همیشه جمع 
کند اما غربی ها و در راس آنها، ایاالت متحده 
آمریکا، که تا چند روز قبل مشغول بمباران ارتش 
عراق و از بین بردن تجهیزات ارتش صدامی 
بودند، به یکباره به او چراغ سبز دادند تا هر چه 
که می خواهد بکند بلکه بتواند قیام مردمی را 
سرکوب نموده و مانع فراگیرتر شدن آن بشود و 

همینطور هم شد. 
انشالله در شماره آینده به این موضوع مغفول 
واقع شده در تاریخ معاصر که اتفاقا، سازمان 
منافقین، این ناجوانمردان شمشیر کشیده بر 
وطن هم در جریان آن به خوش خدمتی به صدام 

مشغول بوده اند، خواهیم پرداخت.
در شماره قبل یادی کردیم از »شهید صالح 
غندور«، مجاهد شهادت طلب لبنانی که در 
ارتش  بر  نتیجه عملیاتش، ضربه ای مهلک 
اشغالگر صهیونیست در اراضی جنوب لبنان وارد 
کرد، اقدامی که نمی توان نقش آن در اضمحالل 
دژ نفوذناپذیر رژیم جعلی اسرائیل در لبنان را 
نادیده گرفت. این عملیات جسورانه که به لحاظ 
وسیله و هدف، از سایر عملیات مشابه متمایز 
بود، خشم و عصبانیت ژنرال هاى صهیونیست 

را برانگیخت.
مخلص کالم آنکه تاریخ معاصر ما در منطقه 
غرب آسیا و کشورهای اسالمی، مملو است 
از حوادث پیچیده، اثرگذار، عجیب و از همه 
مهمتر، پندآموزی که از آنها درس های متعددی 
می توان آموخت. براستی »تاریخ« چه میزان 
در طراحی سیاست خارجی، تنظیم روابط بین 
المللی و پیگیری موضوعات منطقه ای، »معلم« 

ما بوده است؟

محمد مهدی رحیمی

مذاکرات صلح و بازی مجدد محمود عباس
یکایی ها  در پازل آمر

   محمد مظهری

رژیــم اســرائیل 
سعی دارد با فرافکنی، 
مشکالت به بیرون و تعریف 
یک بازی جدید با تمرکز روی 
مذاکرات صلح بر روی ضعفهای 
داخلی خود سر پوش بگذارد 
تا جایی که خود اسرائیلی ها به 
دولت ترامپ توصیه می کنند 
موضوع انتقال پایتخت به قدس 
را فعال به تعــویق بینـدازد تا 
بتوانند محمود عباس را در بازی 

جدید خود به خدمت بگیرند
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»میدان المرجه«، نامی جدائی ناپذیر از میراث تاریخی دمشق 
و حتی سرزمین شام به شمار می رود، به گونه ای که می توان 
در این محل، نشانه های متعددی از میراث ادوار تاریخی 
مختلف این تمدن را مشاهده کرد. در مرکز این میدان، 
ستونی برنزی، به نام ستون تلگراف قرار گرفته که بیش از 
100 سال پیش در 1907، توسط هنرمندی ایتالیایی، 
با هدف یادبود ساز و کار ارتباطی دمشق با مدینه و سایر 

شهرهای با اهمیت جهان اسالم، ساخته شده است.
در قسمت باالی این ستون، مسجد کوچکی به چشم 
می خورد که نمادی از مسجد جامع یلدز، واقع در ترکیه 
است. دمشق یکی از مهم ترین نقاط جهان اسالم  برای ترکان 
عثمانی به حساب می آمد، به طوری که نام شام شریف را بر 
آن نهاده و زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل مهمی را 

که عمدتا دارای کاربری های نظامی بود، در آن بنا نهادند.
از جمله مهم ترین این زیرساخت ها، می توان به خطوط راه 
آهن دمشق-مدینه اشاره کرد که تقریبا همزمان با ستون 
برنزی تلگراف ساخته شد و علی رغم کمک بزرگی که به 
عثمانی ها در نبرد علیه نیروهای متفقین کرد، اما عمر 

بسیار کوتاهی داشت.
انقالبیون عرب که خواستار رهایی از سلطه ترکان عثمانی 
بودند، در مناطق مختلفی دست به تخریب این خط آهن 
زدند. بعدها تالش برای تعمیر و از سرگیری استفاده از آن 
به نتیجه نرسید و در نهایت، با تحویل بخش های مختلف 
این خط آهن به موزه های جهانی، توسط دولت سوریه، 
پرونده این میراث عثمانی ها در قلب شام برای همیشه 

بسته شد.
از سوی دیگر و در کنار آثار تمدنی و تاریخی در میدان 
المرجه، بسیاری از نشانه های تجدد سوریه نیز برای 
نخستین بار در این محل ظهور پیدا کردند؛ برای مثال 
می توان به اولین مجموعه هتل های نوین سوریه، اولین 
سینماها، قهوه خانه هایی که هنوز هم برخی از آن ها وجود 

دارند و البته ساختمان های بزرگ اداری دولت سوریه، از 
جمله وزارت کشور، اشاره کرد.

اما با عبور از فضای مادی و سازه های این میدان، میراثی به 
مراتب عمیق تر نیز در قلب این نقطه تاریخی دمشق وجود 
دارد که با گذشت حدود یک قرن از عمر آن، همچنان در 
خاطره جمعی سوری ها زنده مانده است. مردم دمشق، بر 
خالف گردشگران خارجی، این میدان را با نام میدان شهدا 
می شناسند، نامی که ریشه در مناسبت تاریخی عید شهدا 
دارد و هر ساله در روز 6 می)16 اردیبهشت(، در کشورهای 

لبنان و سوریه، مراسم یادبود آن برگزار می گردد.
برای پاسخ به این سوال که ریشه تاریخی عید شهدا 
چیست، باید باری دیگر به به دهه های پیشین و میراثی که 
ترکان عثمانی در سرزمین شام از خود به جای گذاشته اند، 

باز گردیم.
در اواخر حکومت عثمانیان بر سرزمین های عربی و 
همزمان با سال های سرنوشت ساز جنگ جهانی اول، 
فشارهای داخلی و خارجی بر سالطین ترک روز به روز 
در حال افزایش بود. آنان از یک سو قادر به ادامه جنگ 
با متفقین و به ویژه انگلیسی ها نبوده و از سوی دیگر، با 
جنبش های متعدد اسالمی و آزادی خواهانه در جهان 
عرب مواجه بودند که به طرز بی سابقه ای، عرصه را بر آنان 

تنگ کرده بود.
پس از شکست سنگین جمال پاشا، حاکم بالد شام، 
از نیروهای متفقین در صحرای سینا، دیگر سالطین 
ترک تاب تحمل این فضا را نداشته و موجی از خفقان و 
استبداد بی سابقه، سرزمین های عربی را که در اوج دوران 

روشنگری اسالمی قرار داشتند، فرا گرفت.
به این ترتیب، جمال پاشا، با خشونت بی سابقه ای به 
مطالبات شهروندان عربی پاسخ داده و میراث خونینی از 

خود در این سرزمین به جای گذاشت.
به دستور وی، دادگاه های غیر رسمی در منطقه عالیه 

در جبل عامل لبنان برپا شده و احکام اعدام در حجمی 
بی سابقه، در حق متهمین سوری و لبنانی در بازه زمانی 

1915 تا 1917 صادر گردید.
بخش قابل توجهی از این اعدام ها در سوریه، در میدان 
المرجه رخ داد و در این میان، به علت حجم گسترده 
اعدام هایی که در تاریخ 6 می 1916 در این محل به وقوع 

پیوست، این تاریخ به عنوان یادبود عید شهدا در سوریه و 
لبنان به حساب آمده و تکریم می شود.

فضای غیر انسانی و وحشیانه ای که در پی این حجم از 
اعدام های گسترده و غیر شرعی شکل گرفت به حدی بود 
که حتی حسین بن علی الهاشمی، حاکم وقت سرزمین 
حجاز نیز برای توقف احکام اعدام به صورت مستقیم 
وارد رایزنی با جمال پاشا شد، رایزنی هایی که البته 
هیچ گاه نتیجه ای در بر نداشت و قادر به کنترل حجم 
نفرت سالطین عثمانی، نسبت به آزادی خواهان جهان 

عرب نبود.
تاریخ گذشت، ترکان عثمانی هویت و سرزمین های تحت 
سیطره خود را یک جا باخته و ناچار به ترک بالد شام 
شدند. پس از آن، آزادی خواهان سوریه، بار دیگر و در همان 
میدانی که به تهمت دروغین همکاری با استعمار فرانسه و 
انگلیس قتل عام شدند، توسط فرانسوی ها و این بار به علت 

مخالفت با استعمار به شهادت رسیدند.
اما در نهایت، فرانسوی ها نیز از خاک سوریه خارج شده و 
این کشور در کشاکش تاریخ، توانست با تشکیل حکومت 

مرکزی مقتدری، استقالل خود را باز یابد.
نام المرجه، که به علت فضای سرسبز و پر از درخت آن 

محل انتخاب شده بود، به شهدا تغییر یافت.
امروز با گذشت بیش از 100 سال از احداث ستون تلگراف، 
کسانی که در آرزوی احیای سلطنت عثمای هستند، باری 
دیگر به دمشق، یا همان شام شریف چشم دوخته اند، اما 
میدان شهدا در اختیار فرزندان اعرابی است که سال ها 
پیش در همان محل به شهادت رسیدند و تا زمانی که 
حافظه تاریخی آنان زنده باشد، هیچ گاه اجازه سقوط این 

میدان را نخواهند داد.

بخش قابل توجهی از این اعدام ها در سوریه، در میدان 
المرجه رخ داد و در این میان، به علت حجم گسترده اعدام هایی 
که در تاریخ 6 می 1916 در این محل به وقوع پیوست، این تاریخ به 
عنوان یادبود عید شهدا در سوریه و لبنان به حساب آمده و تکریم 

می شود

   یک عالم سرشناس فیلیپینی: نامگذاری روز قدس توجه جهانیان را به بیت المقدس معطوف کرد
 نجیب طاهر، از مسئولین هیأت علمای فیلیپین، گفت: امام خمینی )ره( با نامگذاری »روز قدس« توجه جهانیان را به بیت المقدس معطوف کرد تا آزادی خواهان متحد 

شده و قدس به دامان اسالم برگردد. وی که در فیلیپین میزبان فعاالن فرهنگی ایران بود، تصریح کرد: امروزه اسالم در جهان به ویژه در خاورمیانه با مشکالت عدیده ای 
روبروست که متأسفانه برخی از اقدامات اعراب مشکالت عدیده ای را برای جهان اسالم به وجود آورده است. نجیب طاهر  افزود: آزادی قدس از چنگال صهیونیست ایده امام 

خمینی )ره( پایه گذار جمهوری اسالمی بود و ایشان حتی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را »روز قدس« اعالم کرد تا به این ترتیب توجه جهانیان به ویژه مسلمانان به این امر 
مهم و لزوم آزادی این مکان مقدس معطوف شود تا بلکه مسلمانان متحد شده و قدس را به دامان اسالم برگردانند. وی ادامه داد: اتحاد مسلمانان باید از پایه آغاز شود و باید بدانیم 
] قلب زمین [و آگاه باشیم چه بر سر ما آمده است تا در نهایت وارث قدس شویم. باید تعلیم ببینیم و این تعلیمات را در شکل عملی آن پیاده کنیم تا این مشکل بزرگ مسجداالقصی حل شود.  

»عید شهدا«؛ یادواره ای از میراث خونین 
سالطین عثمانی در شام شریف

   سیاوش فالح پور
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  پاپ فرانسیس با شیخ االزهر در قاهره دیدار کرد
 پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در سفرش به مصر با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور این کشور و احمد الطیب، شیخ االزهر دیدار کرد. وی در 
این سفر خواهان مخالفت با خشونت و تندروی شد. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در اختتامیه کنفرانس جهانی صلح االزهر گفت: هیچ صلحی بدون آموزش 
جوانان برای احترام به یکدیگر و گفتگوی سازنده به دست نمی آید. آینده بشریت بر پایه مذاکرات میان ادیان و فرهنگ هاست. مذاکره میان ادیان برای رسیدن به 
صلح و مقابله با اختالفات الزم است. شیخ االزهر بر لزوم تالش برای پاکسازی ابهامات از تصاویر ادیان تأکید کرد و گفت: باید برای نشان دادن ارزش اسالم و همزیستی 
میان تمامی مردم تالش کرد. تجارت سالح دلیل نبود صلح در جهان است. صلح جهانی به بهشت گمشده تبدیل شده است. هیچ راه حلی برای مشکالتی که جهان 
از آن رنج می برد جز از طریق توجه به پیام های آسمانی نیست. تمدن اروپایی تمدن تروریسم نیست و نباید به ادیان اهانت کرد. پاپ فرانسیس همچنین از کلیسای 
۲9قبطی های ارتودوکس در قاهره که در معرض حمله تروریستی داعش قرار گرفته بود، بازدید کرد. در حمله تروریستی داعش به این کلیسا ۲9قبطی های ارتودوکس در قاهره که در معرض حمله تروریستی داعش قرار گرفته بود، بازدید کرد. در حمله تروریستی داعش به این کلیسا ۲9 تن کشته شده بودند. ] اسالم انقالبی[

اوضاع در جزیره بحرین هر روز اوضاع در جزیره بحرین هر روز 
این  شود.  می  تر  این بحرانی  شود.  می  تر  بحرانی 
کشور کوچک جنوب خلیج کشور کوچک جنوب خلیج 
سالهاست  اگرچه  سالهاست فارس  اگرچه  فارس 
که شاهد انقالب فراگیر که شاهد انقالب فراگیر 
اکثریت مردم است اما در اکثریت مردم است اما در 
ماه های اخیر و با تشدید ماه های اخیر و با تشدید 
سرکوب گری رژیم آل خلیفه سرکوب گری رژیم آل خلیفه 
که کانون آن به صدور حکم سلب که کانون آن به صدور حکم سلب 
تابعیت آیت الله عیسی قاسم باز تابعیت آیت الله عیسی قاسم باز 
می گردد، شرایط پیچیده تر از می گردد، شرایط پیچیده تر از 

«شیخ محمد حسن «شیخ محمد حسن 

خجسته» عضو مجلس علمایی بحرین متولد خجسته» عضو مجلس علمایی بحرین متولد 
19٧1 میالدی است که پس از فارغ التحصیلی  میالدی است که پس از فارغ التحصیلی 
در رشته الکترونیک برای تکمیل مدارج علمی در رشته الکترونیک برای تکمیل مدارج علمی 
1991و دینی خود در سا ل 1991و دینی خود در سا ل 1991 رهسپار قم شد. وی  رهسپار قم شد. وی 
که از نیروهای شناخته شده مبارزاتی و انقالبی که از نیروهای شناخته شده مبارزاتی و انقالبی 
بحرین است در نخستین اعتراضات مردمی بحرین است در نخستین اعتراضات مردمی 
بحرین (انقالب الکرامه) توسط نیروهای بحرین (انقالب الکرامه) توسط نیروهای 
امنیتی بازداشت و برای همیشه به لبنان و امنیتی بازداشت و برای همیشه به لبنان و 

سپس ایران تبعید گردید.
خجسته که عضویت و مسئولیت در مجلس خجسته که عضویت و مسئولیت در مجلس 
علمایی بحرین، جمعیت التوعیه االسالمیه علمایی بحرین، جمعیت التوعیه االسالمیه 
و جمعیت الوفاق را در کارنامه مبارزاتی خود و جمعیت الوفاق را در کارنامه مبارزاتی خود 
٧٢دارد، جزء ٧٢دارد، جزء ٧٢ نفری است که اخیرا توسط رژیم  نفری است که اخیرا توسط رژیم 

آل خلیفه، سلب تابعیت شده اند .آل خلیفه، سلب تابعیت شده اند .
برای بررسی بیشتر آخرین تحوالت بحرین برای بررسی بیشتر آخرین تحوالت بحرین 
و روند دادگاه آیت الله شیخ عیسی قاسم و روند دادگاه آیت الله شیخ عیسی قاسم 
رهبر انقالبیون این کشور با وی به گفت وگو رهبر انقالبیون این کشور با وی به گفت وگو 

نشستیم:
 در ابتدا نقش مجلس علمایی بحرین در  در ابتدا نقش مجلس علمایی بحرین در 
تحوالت سیاسی و اجتماعی این کشور را تحوالت سیاسی و اجتماعی این کشور را 

تبیین فرمایید؟تبیین فرمایید؟

1۲0مجلس علمایی اسالمی بحرین با داشتن 1۲0مجلس علمایی اسالمی بحرین با داشتن 1۲0 عضو 
فعال، مجلسی بود که مناسبات دینی و فرهنگی و 
علمایی بحرین را پوشش می داد و با تالش شیخ 
عیسی قاسم و چند تن دیگر از علمای بزرگ 
بحرین شکل گرفت. با نزدیک شدن انتخابات 
۲011پارلمانی در سال ۲011پارلمانی در سال ۲011 فعالیت مجلس علمایی هم 

وارد مراحل جدی تر شد تا جایی که دولت بحرین 
به بهانه نداشتن شماره ثبت تصمیم به انحالل آن 
گرفت که واکنش علمای عظام را به همراه داشت و 
شیخ قاسم هم در پاسخ به این اقدام عنوان کردند 
ما امر به معروف و نهی از منکر می کنیم و در واجب 

شرعی از کسی هم اجازه نمی گیریم.
رژیم آل خلیفه که محبوبیت مجلس علمایی 
و شیخ عیسی قاسم را در میان مردم دیده بود 
دیگر تاب تحمل نیاورد و تصمیم گرفت تا مجلس 
علمایی و جمعیت الوفاق، که شیخ عیسی ارتباط 
مستقیم با آنها دارد را منحل کند. به گونه ای  دیگر 
می توان گفت؛ دولت بحرین با انحالل این دو مرکز 
دینی و علمایی؛ تصمیم گرفت بال های شیخ 
عیسی قاسم قطع شود که با تشکیل جلسات و 
۲01٤دادگاه های صوری در سال ۲01٤دادگاه های صوری در سال ۲01٤ مجلس علمایی 
توسط دولت بحرین تعطیل شد و برخی از رهبران 
دیگر جبهه ها هم همچون شیخ علی سلمان رئیس 
الوفاق دستگیر شدند و سلب تابعیت وی دو روز 

بعد صادر شد.
 اما اشاره کنم هر چند رژیم آل خلیفه تعطیلی 
جمعیت ها را رقم زد اما فعالیت ها و اقدامات 

فرهنگی و سیاسی ما تعطیل نشد و به پیشنهاد 
شیخ عیسی قاسم تجمع علمایی تشکیل و برنامهها 

همچون گذشته پیگیری و اجرا می شد.
 شاهد این هستیم که حدود یک سال پیش  شاهد این هستیم که حدود یک سال پیش 
دادگاه فرمایشی بحرین حکم به سلب تابعیت دادگاه فرمایشی بحرین حکم به سلب تابعیت 
شیخ عیسی قاسم داد، البته تاکنون در چند شیخ عیسی قاسم داد، البته تاکنون در چند 

عربستان و امارات که هر روزه طعم شکستهای پی در پی 
را در منطقه می چشند در صدد هستند تا با فشار بر انقالبیون 
بحرین و صدور حکم علیه شیخ عیسی به گونه ای یک ضربه به 

ایران وارد کنند

«شیخ محمدحسن خجسته»،  عضو ارشد مجلس علمایی بحرین در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:    روح الله فرقانی فدافن

انقالبیون حبرین 
خواستار عدالت هستند نه جنگ

اوضاع در جزیره بحرین هر روز 
این  شود.  می  تر  بحرانی 
کشور کوچک جنوب خلیج کشور کوچک جنوب خلیج 
سالهاست  اگرچه  فارس 
که شاهد انقالب فراگیر که شاهد انقالب فراگیر 
اکثریت مردم است اما در 
ماه های اخیر و با تشدید 
سرکوب گری رژیم آل خلیفه سرکوب گری رژیم آل خلیفه 
که کانون آن به صدور حکم سلب که کانون آن به صدور حکم سلب 
تابعیت آیت الله عیسی قاسم باز تابعیت آیت الله عیسی قاسم باز 
می گردد، شرایط پیچیده تر از 

همیشه شده است.
«شیخ محمد حسن 
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   یکی از رهبران ارتدوکس روسیه: باید به قوانین اسالم احترام بگذاریم
اسقف بزرگ ایالریون یکی از رهبران کلیسای پراواسالو روسیه یک بار دیگر حمایت خود را از مسلمانان در انتخاب سبک زندگی بر اساس قوانین و مقررات مذهبی خود و 

پوشش متناسب با عقاید مذهبی اعالم کرد و خواستار فراهم کردن زمینه   مناسب برای تحقق این امر شد.  وی گفت: اگر کسی ترجیح می دهد پوشش مناسب و غذای سفارش 
شده طبق دستورات دینی را انتخاب کند، ما موظفیم شرایط را برای او فراهم کنیم و باید به قوانین اسالم احترام بگذاریم. ایالریون مکرر حمایت خود را از لزوم رعایت حق مسلمانان 

در رابطه با مسئله  حجاب اعالم کرده است، در حالی که ریاست فعلی کلیسای پراواسالو روسیه با این امر مخالف است. گفتنی است که اخیرا جمهوری چچن قانون پوشش حجاب را در 
مدارس تصویب کرد و خانم »چرنیگا اکسانا الکساندرووا« رئیس بخش حقوقی پاتریارخ مسکو نیز با آن مخالفت کرد. این در حالی است که خود وی بدون هیچ مانعی روسری می پوشد 
و حجاب سر را رعایت می کند. الکساندرووا بر این باور است: تصویب قانون پوشش حجاب ماهیت سکوالری آموزش در مدارس دولتی روسیه را بر هم می زند. باید افزود که چند سال 
] اسالم انقالبی[پیش یکی از مسئولین کلیسای روسیه، فسوالد چاپلین، به دلیل حمایت از حفظ و رعایت ارزش های سنتی از سمت خود -ریاست بخش روابط متقابل کلیسا و جامعه- برکنار شده بود.

نوبت، جلسه آخر دادگاه ایشان که قرار است 
حکم نهایی را صادر کند به تعویق افتاده، پیش 
بینی شما در خصوص روند دادگاه شیخ عیسی 
قاسم و رای آن چیست، آیا از اوضاع و احوال 

رهبر انقالب بحرین خبر دارید؟
در خصوص روحیات شیخ عیسی قاسم بگویم، 
فشارهای رژیم آل خلیفه بر تعطیلی مجلس 
علمایی یا جمعیت الوفاق و بازداشت تعدادی از 
رهبران مبارز، هیچ اثر منفی روی ایشان نگذاشته 
است و حتی زمانی که نیروهای انقالبی احساس 

می کنند نیاز به روحیه  بیشتر دارند با شیخ عیسی 
می نشینند و روحیه می گیرند.

اما برای سلب تابعیتی ایشان و رای دادگاه عنوان 
کنم که رسیدن نیروهای امنیتی به منزل ایشان 
و یا بازداشت کردن شیخ عیسی قاسم کار آسانی 
برای نیروهای امنیتی آل خلیفه نیست. یک بار 
نیروهای امنیتی برای بازداشت شیخ اقدام کردند 
اما مردم با حضور به موقع و ایثارگرانه خود باعث 
شدند تا در کمتر از 5 دقیقه نظامیان عقب نشینی 
کنند؛ مردم الدراز که جمعیت ۲0 هزار نفری دارد با 
حلقه زدن بر اطراف خانه شیخ عیسی در هیچ وقت 
از شبانه روز اجازه ورود نیروهای رژیم آل خلیفه 
را به منزل ایشان نمی دهند و آماده جانفشانی 
هستند؛ شهادت جوانان بحرینی، مصطفی حمدان 
در حمله دوم دژخیمان آل خلیفه به منزل شیخ 

عیسی نشان دهنده این واقعیت است.
  با این توصیف، اقدامات احتمالی آل 
خلیفه در بازداشت رهبر شیعیان بحرین و 
خارج کردن ایشان از منزلش کار سختی برای 

نیروهای این رژیم خواهد بود؟
بله، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه بارها تالش 
کردند تا شیخ بزرگوار را بازداشت کنند اما 
واکنش های مردمی مانع تحقق این امر شد شیخ 
عیسی قاسم جوانان فدایی زیادی دارد که در کمتر 

از سه دقیقه خودشان را به منزل ایشان می رسانند و 
معتقدند که مراجع عظام مسیر ایثارگری و شهادت 

طلبی را برای جوانان در این باره روشن کرده اند.
  اساسا دادگاه شیخ عیسی قاسم و محاکمه 
غیابی ایشان بر اساس چه اتهامی شکل گرفته 

است؟
اصل اتهامی که به رهبر شیعیان بحرین وارد شده 
است اتهام پولشویی بود. ایشان را به اتهام جمع 
آوری خمس و اموال دینی به شکل غیرقانونی و 
صرف کردن آن در امور مختلف مورد اتهام قرار 

دادند.
 نظام رژیم آل خلیفه در تالش است تا خمس و 
زکات جمع آوری شده به دست شیعیان نرسد 
تا آنها در تنگنای مالی قرار گیرند. حتی در سال 
۲011 تعداد زیادی از کارمندان و کارگران شیعی 
از کارشان اخراج شدند تا بدین وسیله محتاج شوند 
و گرسنه بمانند و دست از انقالب بردارند. تعدادی 
از این کارگران که بیکار شدند بوسیله وجوه شرعی 
تامین مالی می شدند و رژیم آل خلیفه که احساس 
خطر از ادامه این روند می کرد اتهام پولشویی را به 

شیخ عیسی قاسم زد تا بتواند ایشان را بازداشت 
کند، اما شیخ عیسی به این موضوع توجهی نکرد و 
با اقتدار آن را لم یکن تلقی کرد اما دادگاه در تالش 

است تا حکمی علیه ایشان صادر کند.
بر اساس آخرین اخباری که داریم قرائن نشان 
می دهد حکم نهایی علیه شیخ عیسی قاسم صادر 
می شود و پرونده ایشان بسته خواهد شد تا از این 
طریق بتوانند به جمهوری اسالمی ایران ضربه ای 
وارد کنند. عربستان و امارات که هر روزه طعم 
شکستهای پی در پی را در منطقه می چشند در صدد 

هستند تا با فشار بر انقالبیون بحرین و صدور حکم 
علیه شیخ عیسی به گونه ای یک ضربه به ایران وارد 
کنند؛ آل سعود هر جا شکست بخورد به بحرین فشار 

می آورد تا بر این اساس به ایران ضربه بزند.
 مردم انقالبی بحرین تا چه اندازه در میدان 

دفاع از مرجعیت خود باقی می مانند؟
ممکن است حکم شیخ عیسی قاسم صادر شود 
ولی اجرای آن ساده نیست و با مخالفت شدید مردم 

مواجه خواهد شد.
مردم بحرین پیرو حکم فقها هستند؛ آیات عظام 
شیعه، راه را برای آن ها نشان داده اند و جوانان الدراز 

و دیگر مناطق بحرین آماده شهادت هستند.
علمای ما خواستار عدالت هستند نه جنگ؛ تا 
االن ۲00 شهید داده ایم که اخیرا هم شاهد اعدام 
تعدادی از جوانان بحرینی بودیم که آنها را به اتهام 
کشتن یک افسر اماراتی بازداشت و شهید کردند در 
صورتی که آن ها از این اتهام مبرا بودند و آن افسر 
اماراتی با انفجار چیزی که به کمرش بسته شده بود 

کشته شده است.

 آینده بحرین را چگونه ارزیابی می کنید؛ 
خواسته به حق شما چیست؟

ما خواستار عدالت و ایجاد اصالحات هستیم نه 
جنگ. اداره کشور به شکل جمهوری و دموکراسی 
از دیگر خواسته های ماست. در سال ۲011 برنامه 
اصالحی مطرح بود و قرار شد مجلس شورا حذف 
و مجلس نواب جای آن را بگیرد و عدالت اجتماعی 
در ادارات حاکم شود اما خلیفه بن سلمان که ٤٤ 
سال است که منصب نخست وزیری را برعهده 
دارد، تمام صالحیت نواب را به شورا داد و ٤0 نفر 

از طرف خودش در آن گماشت و به 1٨ نفر نماینده 
شیعیان هم توجهی نکرد. مجلس امروز که از طرف 
پادشاه بر سر کار آمده است حق استیضاح ندارند و 

تمام صالحیتها را پادشاه بررسی می کند.
ما می گوییم پادشاه به امور پادشاهی برسد ولی 
حکم نکند، چرا تمام قضات، وزرا، نخست وزیر به 
دستور پادشاه تعیین شوند؟ چرا مجلس بحرین 

اقتداری نداشته باشد؟
 آیا امکان تشدید خشونت های رژیم آل 

خلیفه علیه مردم  بحرین وجود دارد؟
مشکل مردم بحرین امروز آل خلیفه نیست مشکل 
ما آل سعود و امارات است. امروز برای امور بحرین 
در منامه تصمیم گرفته نمی شود بلکه تصمیم در 

ریاض گرفته می شود.
مشکل ما از سال ۲011 شروع شد که نیروهای آل 
سعود وارد بحرین شدند و می توان گفت بحرین 
عمال جز سعودی شد. حتی تغییر وزرا و تعویض 
برخی دیگر از مدیران در بحرین بدون اجازه 

سعودی ها صورت نمی گیرد.
 چه نتیجه ای برای انقالب مردم بحرین 

متصور هستید؟
نهضت انقالبی ما مسالمت آمیز و خواسته های ما 
عادالنه است، جنگ ما سخت افزاری نیست بلکه به 
صورت نرم است؛ اسقاط نظام از خواسته های ماست 
اما به شکل دیگر یعنی پادشاه از تمام صالحیتها 
سلب شود و همانند دکوری باشد و این مجلس 
و دولتمردان باشند که بدون دخالت پادشاه امور 

کشور را اداره کنند.

ما خواسـتار عدالت و 
ایجاد اصالحات هستیم 
نـه جنـگ. اداره کشـور بـه 
شـکل جمهوری و دموکراسی 
از دیگر خواسـته های ماسـت

در سال ٢٠11 تعداد 
زیادی از کارمندان و 
کارگران شیعی از کارشان 
اخراج شدند تا بدین وسیله 
محتاج شوند و گرسنه بمانند 

و دست از انقالب بردارند
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  تاتارستان شبکه تلویزیونی مختص مسلمانان راه اندازی می کند
حمیدولین مشاور سیاست اطالعاتی مفتی جمهوری تاتارستان اعالم کرد که کانال تلویزیونی مخصوص مسلمانان در تاتارستان ابتدا در شبکه های اینترنتی 
فعالیت خود را آغاز می کند و پس از مرحله آزمایشی به صورت کانال رسمی تلویزیونی فعالیت خود را پیش می برد. به گفته وی شبکه  تلویزیونی اسالمی در تاتارستان 
تا پایان سال ۲017 میالدی افتتاح خواهد شد. کانال تلویزیونی مخصوص مسلمانان ابتدا در شبکه های اینترنتی فعالیت خود را آغاز می کند، و پس از مرحله ی آزمایشی 
به صورت کانال رسمی تلویزیونی فعالیت خود را پیش می برد. ضرورت این موضوع از مدت ها پیش احساس می شد و در نهایت تصمیم بر ایجاد این کانال گرفته شد. در 
حال حاضر طرح راه اندازی در دست بررسی و آنالیز است.  در صورتی که راه اندازی این کانال اسالمی در تاتارستان با موفقیت انجام پذیرد، شبکه  مذکور به عنوان اولین 

کانال تلویزیونی بخش اروپایی روسیه محسوب خواهد شد.  

درحال حاضر حدود یک سال و نیم از اقدام وحشیانه 
نظامیان ارتش نیجریه در یورش به منزل شیخ 
»ابراهیم زکزاکی« رهبر شیعیان این کشور در 
منطقه »گیسلو« واقع در شهر »زاریا« می گذرد. این 
یورش ددمنشانه موجب وقوع درگیری های شدید 
میان نظامیان و حامیان شیخ زکزاکی شد. درهمین 
زمان بود که ارتش نیجریه مرتکب جنایتی هولناک 
شده و حدود دو هزار نفر از حامیان شیخ زکزاکی را 
به شهادت رسانده و هزاران َتن دیگر را نیز به شدت 
زخمی کردند. آن ها همچنین صدها نفر از قربانیان 
این حادثه غمناک را در گورهای دسته جمعی واقع 
در مناطق دورافتاده دفن کردند تا به زعم خود موجی 
از رعب و وحشت را در صفوف حامیان رهبر عالی 
شیعیان نیجریه حاکم کرده باشند و در نهایت با 
دستگیری شیخ زکزاکی و همسر وی به زعم خویش 
طومار اسالم انقالبی را در نیجریه برای همیشه 

بستند.
آخرین اخبار از وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی در 
بند طی ماه های گذشته حاکی از این بود که چشم 

راست وی نابینا شده و 
چشم دیگر نیز در آستانه 
نابینایی قرار گرفته است. 
اکنون طبق آخرین اخبار، 
شیخ زکزاکی از چندی 
پیش از ناحیه چشم چپ 
درد  احساس  شدت  به 
شدید می کند؛ به گونه ای 
که وضعیت بینایی وی به 
حالت هشدار رسیده است. 
با این حال مقامات دولت 
نیجریه همچنان از انتقال 
رهبر عالی شیعیان نیجریه 

به یک بیمارستان مجهز برای ممانعت از نابینایی 
کامل وی، خودداری می کنند.

در همین ارتباط، اخیرا جنبش اسالمی نیجریه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرده است: »دولت نیجریه 
قصد دارد چشم دیگر شیخ زکزاکی را هم عمدا نابینا 
کند. واضح است که دولت نیجریه از ابتدا درصدد 
نابودی شیخ زکزاکی برآمده است، اما به دلیل 

عدم تحقق این خواسته به پزشکان متخصص اجازه 
مداوای شیخ را نمی دهد تا وضعیت جسمانی وی هر 

روز وخیم تر شود«.
از سوی دیگر، به دنبال سلسله فشارهای گسترده 
تالش های  همچنین  و  نیجریه  وکالی  کانون 
شبانه روزی جنبش اسالمی این کشور، اخیرا دولت 
نیجریه با مالقات شیخ زکزاکی با برخی اقوام و 
نزدیکانش موافقت کرده است. طبق اعالم یکی از 
اعضای جنبش اسالمی نیجریه، دولت این کشور 

به صورت ماهانه اجازه یک یا دو مالقات را به شیخ 
زکزاکی می دهد. دولت نیجریه برای جلوگیری از 
فاش شدن محل حصر شیخ زکزاکی، مالقات ها را در 

مکان های متفرقه ترتیب می دهد.
تداوم حصر شیخ زکزاکی توسط دولت نیجریه در 
حالی است که حدود شش ماه پیش دادگاه عالی 
این کشور حکم آزادی وی را صادر کرد. با این حال، 

دولت نیجریه تاکنون حاضر به تمکین به رأی دادگاه 
عالی نشده است. در همین ارتباط، »حسن باال« عضو 
جنبش اسالمی نیجریه می گوید: »دولت نیجریه 
در ابتدا به دادگاه نیجریه متعهد شده بود که شیخ 
زکزاکی را آزاد می کند. اما به یکباره پشیمان شد و 
هیچگاه به تعهد خود عمل نکرد«. این اظهارات عضو 
جنبش اسالمی نیجریه بیش از هر چیز تاکیدی بر 
مسئله دخالت های خارجی از سوی عربستان سعودی 
و ایاالت متحده آمریکا برای مجاب کردن دولت 
نیجریه به تداوم مسیر سرکوب شیعیان و در رأس 

آنها شیخ زکزاکی است.
اخیرا کانون وکالی نیجریه نامه ای درخصوص مسئله 
آزادی شیخ زکزاکی به دولت نیجریه نوشته است. 
وکالی نیجریایی در نامه خود خواستار آزادی فوری 
شیخ طبق رأی صادره از سوی دادگاه عالی شد ه اند. 
این وکال در نامه خود خطاب به دولت نیجریه تأکید 
کرده اند که در صورت عدم تمکین به رأی دادگاه 

مسئله را از طریق دادگاه ها و مجامع بین المللی 
پیگیری خواهند کرد. در حال حاضر، کانون وکالی 
نیجریه منتظر پاسخ صریح دولت به نامه خود و اتخاذ 
موضع صریح در قبال حکم آزادی شیخ زکزاکی است 

تا گام های بعدی خود را براساس آن بردارد.
عالوه بر کانون وکالی نیجریه، جنبش اسالمی این 
کشور نیز تحرکات زیادی را با هدف زنده نگاه داشتن 
یاد و خاطر شیخ زکزاکی در میان مردم و همچنین 
حفظ جنبش مردمی ایجادشده در حمایت از وی، 

آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می توان به 
سفرهای دوره ای اعضای جنبش اسالمی به مناطق 
دوردست و روستایی اشاره کرد که در جریان آن ها 
به تبیین آرا و اندیشه های شیخ زکزاکی می  پردازند. 
افزون براین، جنبش اسالمی از مدتی پیش پخش 
تصاویر و پوسترهای مربوط به شیخ زکزاکی در میان 
مردم ساکن مناطق مختلف را در دستور کار خود 

قرار داده است.
در همین حال، سلسله تظاهرات های گسترده مردمی 
در محکومیت تداوم بازداشت و حصر شیخ زکزاکی 
و همچنین در اعالم همبستگی با وی، همچنان در 
نقاط مختلف نیجریه ادامه دارد. درهمین راستا، روز 

سه شنبه هفته گذشته تظاهرات گسترده ای توسط 
مردم نیجریه در حمایت مجدد از شیخ زکزاکی در 

شهر »کادونا« برگزار شد.
این تظاهرات پس از آن برگزار شد که شیخ »ابوبکر 
عبدالله سوکوتو« از روحانیون نیجریایی در یک 
سخنرانی آتشین، دولت نیجریه را به دلیل تداوم 
بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی به باد انتقاد گرفت. 
وی در جریان این سخنرانی تأکید کرد که مردم 
نیجریه به هیچ وجه از مطالبه مشروع خود مبنی 
بر لزوم آزادی شیخ زکزاکی دست نخواهند کشید. 
وی همچنین اعالم کرد: »دولت نیجریه باید فورا به 
آزادی شیخ زکزاکی مبادرت ورزد، درغیر این صورت، 
مسئولیت هرگونه تبعات منفی در این زمینه برعهده 

خوِد آن خواهد بود«.
حدود 10 روز پیش نیز تظاهرات  مردمی گسترده ای 
در اعالم همبستگی با شیخ زکزاکی در شهر »أبوجا« 
پایتخت نیجریه برگزار شد. نکته قابل تأمل درباره 
اعتراضات به تداوم بازداشت شیخ توسط دولت 
نیجریه این است که مسیحیان این کشور نیز 
دوشادوش مسلمانان به اعالم همبستگی با زکزاکی 
می پردازند و در این مسیر، تاکنون عقب ننشسته اند. 
این تظاهرات گسترده به دنبال فراخوان دو انجمن 
بزرگ مسلمانان و مسیحیان برای مشارکت فراگیر 
مردم در تظاهرات علیه دولت نیجریه با هدف اعمال 
فشار بر آن جهت آزادی هرچه سریعتر شیخ زکزاکی، 

در شهر »أبوجا« برگزار شد.
طبق اعالم اعضای جنبش اسالمی نیجریه، نیروهای 
پلیس این کشور برخالف رویه سابق خود در سرکوب 
هرگونه تظاهرات ضد دولتی و تجمع های حامی 
شیخ زکزاکی که آخرین نمونه های آن را در ماه  
محرم الحرام شاهد بودیم، به دلیل واهمه از آغاز مجدد 
فشارهای برخی نهادهای حقوق بشری از جمله 
سازمان عفو بین الملل، تا اطالع ثانوی و به صورت 
موقت یورش نظامی وحشیانه به معترضان را متوقف 
کرده اند. با این حال، اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در 
نقاط مختلف نیجریه و از جمله أبوجا، پایتخت این 

کشور همچنان در دستور کار مقامات نظامی نیجریه 
قرار دارد. ُپر واضح است که توقف موقت سرکوب 
معترضان کامال تاکتیکی بوده و به معنای دست 
کشیدن دولت نیجریه از رویکرد شیعه ستیزی خود 

نیست.
در هر صورت، امروز مقامات نیجریه از این واقعیت 
آشکار غفلت کرده اند که شیخ زکزاکی نه یک شخص 
بلکه یک تفکر است که میلیون ها نفر را با عقاید ناب 
اسالمی آشنا کرده و در مکتب خود پرورش داده 
است؛ مکتبی که بدون شک شیخ زکزاکی های زیادی 
از آن خارج خواهند شد تا انتقام شیخ مظلومشان را از 

مزدوراِن ابزار دست وهابیت، بستانند. 

نیروهای پلیس این کشور برخالف رویه سابق خود در 
سرکوب هرگونه تظاهرات ضد دولتی و تجمع های حامی 
شیخ زکزاکی که آخرین نمونه های آن را در ماه  محرم الحرام شاهد 
بودیم، به دلیل واهمه از آغاز مجدد فشارهای برخی نهادهای حقوق 
بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، تا اطالع ثانوی و به صورت 

موقت یورش نظامی وحشیانه به معترضان را متوقف کرده اند

کانون وکالی نیجریه نامه ای درخصوص مسئله آزادی 
شیخ زکزاکی به دولت نیجریه نوشته است. وکالی نیجریایی 
در نامه خود خواستار آزادی فوری شیخ طبق رأی صادره از سوی 

دادگاه عالی شد ه اند

؛  یه ر نیجر « د کی ا شیخ زکز وم نهضت » ا تد
هستند صحنه  ر  د ن  همچنا ن  شیعیا

  رامین حسین آبادیان

] اسالم انقالبی[
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صدمین روز از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهورایاالت متحده آمریکا گذشت 
نگاه اجمالی به کارنامه سیاست های منطقه ای 
آمریکا حاکی از ناکامی های پی درپی ترامپ در این 
بازه زمانی است. رئیس جمهور جدید ایاالت متحده 
درحالی که ادعا داشت به زیرساخت های داخلی 
این کشور خواهد پرداخت؛ بااین حال مشاهده 
می شود که وی همچون اسالف خود به دخالت های 

منطقه ای در حوزه های مختلف تداوم می بخشد.
نقش نظامیان در تصمیم گیری های سیاست 
خارجی آمریکا باعث شده است که کار ویژه دستگاه 
دیپلماسی این کشور تحت الشعاع قرار گیرد. 
لفاظی های جنگ طلبانه ترامپ نشان می دهد که 
وی تأثیرپذیری بسیاری از تیم امنیتی و نظامی خود 
دارد. این موضوع باعث شده است که نقش وزارت 
خارجه آمریکا به حاشیه رانده شود و نظامیان در 

سیاست های منطقه ای آمریکا جوالن دهند.
تداوم روند کنونی سیاست خارجی این کشور نوعی 
از ابهام به همراه دارد که متحدان منطقه ای واشنگتن 
را نگران ساخته است. عربستان به عنوان یکی از 
این متحدان تالش دارد نگرانی خود را با پرداخت 
باج هایی به دولت ترامپ رفع سازد. مطرح شدن 
56اعطای باج 56اعطای باج 56 میلیون دالری سعودی ها به آمریکا 
در این چارچوب می تواند تحلیل شود. سفر محمد 
بن سلمان به واشنگتن در ماه های اخیر و سفر جیمز 
ماتیس وزیر دفاع آمریکا به ریاض پیام های سیاسی و 

اقتصادی شفافی به همراه دارد.
گرچه اختالفات داخلی خاندان سعودی نیز دراین 
تحلیل ها مدنظر قرار می گیرد؛  با این  حال نگرانی 
از مواضع دونالد ترامپ نسبت به ریاض باید بیشتر 
موردتوجه باشد. رئیس جمهور جدید آمریکا در زمان 
رقابت های انتخاباتی و بعد از به قدرت رسیدن خود، 
کشورهای عربی از جمله عربستان را گاوی شیرده 
خوانده بود. دونالد ترامپ بر این عقیده بود که سر 
این گاوها در زمان اتمام شیرشان بریده می شود. 
چنین اظهاراتی به وضوح نشان می دهد که واشنگتن 
مناسبات خود را با کشورهای عربی از جمله عربستان 

سعودی استراتژیک تعریف نکرده است.
چنین مواضعی در 100 روز اخیر باعث شده است 
که سیاست خارجی ایاالت متحده پیش بینی ناپذیر 
باشد. این موضوع تأثیری مخرب بر مناسبات آمریکا 
با متحدان منطقه ای خود ازجمله کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بویژه سعودی ها خواهد داشت.

کارنامه صدروزه دونالد ترامپ در سیاست منطقه ای 
نشان می دهد که دولت وی برای حل منازعات 
دست به تنش آفرینی زده است. افزایش بحران 
در شرق آسیا و  تشدید تنش ها با مسکو اماره ای 
برای این قضیه است. همچنین تهدیدات توخالی 
واشنگتن در بازه 100 روزه اخیر مشهود بوده است.

سردرگمی در سیاست های منطقه ای واقعیت 
دیگری در کارنامه سه ماهه سیاست خارجی دولت 
دونالد ترامپ محسوب می شود. واشنگتن در قبال 

بحران سوریه مواضعی سردرگم اتخاذ کرد. آمریکا 
درحالی که از نقش مردم سوریه در تعیین سرنوشت 
خود سخن به میان می آورد، دست به اقدام نظامی 
در این کشور زد. حمله به پایگاه هوایی الشعیرات 
سوریه نیت واقعی ایاالت متحده آمریکا در قبال 

بحران شام را به تصویر کشید. این اقدام ادعای 
دروغین واشنگتن در ائتالف سازی علیه داعش 
را به خوبی به اثبات رساند و آشکارا نشان داد که 

خصومت آنها با دولت قانونی سوریه بوده است. 
مخالفان نظام مشروع بشار اسد پیش از اقدام نظامی 
آمریکا با تبلیغات رسانه ای خود حکومت سوریه را 
متهم به استفاده از سالح شیمیایی کرده بودند. این 
ادعای کذب در حالی مطرح می شد که سازمان ملل 
متحد پیش  از این به خروج سالح های شیمیایی از 

این کشور صحه گذاشته بود.
به نظر می رسد دونالد ترامپ نسبت به دوره 

رقابت های انتخاباتی در مواضع خود تجدیدنظر 
کرده است. ساختار سیاسی و امنیتی ایاالت متحده 
آمریکا اجازه نمی دهد که وی از چارچوب معین این 
کشور خارج شود. این واقعیت در 100 روز اخیر به 
اثبات رسید که رئیس جمهور جدید نیز همچون 

اسالف خود رفتار خواهد کرد.
رویکرد نظامی گری دولت جدید آمریکا از نقاط 
قابل توجه در کارنامه 100 روزه دونالد ترامپ 
محسوب می شود. حمله به مواضع داعش در 
افغانستان، اقدام نظامی در پایگاه الشعیرات سوریه، 
حمالت هوایی به مواضع القاعده در یمن و تالش 
برای حضور نظامیان آمریکا در عراق پس از نابودی 
داعش از جمله اماره های آشکار از جنگ طلبی 
کابینه دونالد ترامپ است. به نظر می رسد رویکرد 
نظامی گری در دولت جدید ایاالت متحده رو به 
افزایش خواهد بود؛ چراکه افرادی جنگ طلب در 

کابینه ترامپ جمع شده اند.
تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر افغانستان نیز نباید 
مورد غفلت واقع شود. سفر ژنرال مک مستر، مشاور 
امنیت ملی ترامپ و جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا 
به افغانستان نشان می دهد که دولت جدید آمریکا 
همچون سال های اخیر توجه جدی به این کشور 
خواهد داشت. حمله به مواضع داعش در افغانستان 
با بزرگ ترین بمب غیر اتمی می تواند حاکی از تداوم 

رویکرد نظامی آمریکا دراین کشور باشد.
مواضع دولت ترامپ در قبال برجام از نقاط قابل توجه 
دیگر در صد روز اخیر بود. اظهارات تند ترامپ 
نسبت به توافق هسته ای در حالی ابراز شد که دولت 
واشنگتن اقدام جدی در اجرایی کردن ادعاهای خود 
نداشته است. به نظر می رسد در ماه های آتی نیز دولت 
ترامپ به سختی قادر خواهد بود که تعهدات آمریکا 
در قبال برجام را نقض کند. البته جمهوری اسالمی 
ایران به صراحت تأکید کرده است که اقدام کشورمان 
در قبال هر نقضی تندتر خواهد بود. بیانات مقام معظم 
رهبری در این زمینه تصمیم گیری را برای دولت 

جدید آمریکا سخت کرده است.
واشنگتن که از پاره کردن برجام سخن به میان 
آورده بود، جواب مقتضی خود را از ایران گرفت. 
دولت آمریکا به خوبی می داند که نقض برجام و 
عدم تعهد به آن بیشترین ضربه را متوجه واشنگتن 
خواهد ساخت؛ چراکه افکار عمومی دنیا طی 
دو سال اخیر تعهد ایران به این توافق را به خوبی 
مشاهده کرده اند. حال آمریکا در این زمینه خود 
را در مقابل یک اجماع جهانی و افکار عمومی دنیا 
می بیند. کشورهای اروپایی مخالفت خود را با 
نقض برجام از سوی آمریکا اعالم کرده اند؛ لذا اقدام 
خارج از چارچوب واشنگتن به سختی با همراهی 

اروپایی ها مواجه خواهد شد.
در مجموع می توان گفت کارنامه 100 روزه 
سیاست های منطقه ای ایاالت متحده آمریکا با 
شکست های متعددی همراه شده است. تداوم 
اقدامات شتاب زده و غیرقابل پیش بینی در سیاست 
خارجی واشنگتن باعث می شود که منافع ملی 
آمریکا با تهدیدات جدی روبه رو شود. ترامپ 
آشنایی چندانی با مبانی استراتژیک نظام بین الملل 
ندارد؛ لذا تصمیمات شورای امنیت ملی آمریکا 
و نظامیان این کشور، مواضع وی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. روند کنونی در سیاست خارجی 
آمریکا سرنوشت سیاسی ترامپ را با ابهام هایی 
مواجه می سازد. اگر این روند در سیاست خارجی 
این کشور تداوم یابد، قدرت واشنگتن به میزان 
قابل توجهی کاسته خواهد شد. میلیتاریزه شدن 
سیاست خارجی ایاالت متحده اقدامی خطرناک 
محسوب می شود که با ادعاهای پیشین ترامپ در 
9تناقض است. شاید بتوان گفت؛ افزایش 9تناقض است. شاید بتوان گفت؛ افزایش 9 درصدی 
بودجه نظامی این کشور حاکی از این واقعیت تلخ 
است که واشنگتن به سمت جنگ طلبی بیشتر 

می رود. 

 دو اسالم شناس آلمانی خواستار وضع «قانون اسالم» در آلمان شدند
دو اسالم شناس معروف آلمانی پیشنهاد سابق یک سیاستمدار آلمانی از حزب محافظه کار مسیحی دموکرات را حمایت کردند و خواستار وضع »قانون اسالم« 

در آلمان شدند. این قانون به یک مدل اتریشی شباهت دارد که در آن کشور از سال ۲015 مساجد و ارگان های اسالمی باید خود را با قوانین و ساختارهای حقوقی در 
اتریش وفق دهند. پس از افزایش افراط گرایی در آلمان و حوادث تروریستی که رخ داد، بسیاری از افراد، نهادهای اسالمی را مورد انتقاد قرار دادند. برخی از آنها خواستار 

تغییر وضعیت حقوقی نهادهای اسالمی در آلمان شدند. 
یکی از این تغییرات به حمایت های مالی مساجد و نهادهای اسالمی در آلمان باز می گردد. بسیاری از مساجد و نهادهای اسالمی از سوی سایر کشورهای اسالمی حمایت 
] قلب زمین[می شوند. یکی دیگر از انتقادات متوجه امامان مساجد است. در قانون پیشنهادی آمده که امامان مساجد باید در آلمان تربیت شوند و دولت آلمان از آنها حمایت مالی کند. 

رویکرد نظامی گری دولت جدید آمریکا از نقاط 
قابل توجه در کارنامه 1٠٠ روزه دونالد ترامپ محسوب 
می شود. حمله به مواضع داعش در افغانستان، اقدام نظامی در 
پایگاه الشعیرات سوریه، حمالت هوایی به مواضع القاعده در یمن 
و تالش برای حضور نظامیان آمریکا در عراق پس از نابودی داعش 
از جمله اماره های آشکار از جنگ طلبی کابینه دونالد ترامپ است

     رامین ولی زاده میدانی

تشدید دخالت نظامی؛ نتیجه سیاست خارجی 
ترامپ در غرب آسیا

بیت المقدس حضور صد روزه رئیس جمهور جدید آمریکا در کاخ سفید را بررسی می کند
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٨

سوگواری روزها

ای وطنم!     خانه ام!

کاش

آجری بودم در دیوار مهربانت

کاش

ذره  خاکی بودم در باغت

کاش

لبخندی بودم بر لبان ساکنانت

و یا اشکی مهربان در چشمان صاحبت

زبان به سوگواری بگشای

که دل، تنگی می کند

و روزها در جنین به سوگ نشسته اند

که اینجا نماز خاموش است

و اذان ساکت است

و اذان می شنود که پژواك

صلح را پاره پاره می کند

و ادیان را تحریم می کند

در خانه خدا

    رجوف عساف

بیش از ربع قرن پیش در چنین ایامی عراق شاهد قیام گسترده 
مردم ستمدیده ای بود که می رفتند به سالها حکومت حزب ظالم 
بعث و رئیس جمهور دیکتاتورشان پایان دهند. قیامی که در 
آستانه فراگیر شدنش با چراغ سبز حکومت وقت آمریکا به صدام 
جنایتکار به فجیع ترین شکل سرکوب شد. این قیام که از جهت 
مختلف در تاریخ معاصر کم نظیر ست بسیار کم مورد توجه اهالی 
٤فرهنگ و هنر قرار گرفته تا آنجا که ٤فرهنگ و هنر قرار گرفته تا آنجا که ٤ سال پیش اولین کتاب در 

این موضوع آنهم به زبان فارسی روانه بازار شد.
فیلم «زیر شن های بابل» ساخته کارگردان معروف عراقی محمد 
الدراجی تالشی است برای معرفی گوشه ای از جنایتهای صورت 

گرفته علیه عراقی ها در این قیام مردمی.
داستان فیلم بدین شرح است که:«پس از سال ها سکوت، 
سه بازمانده گور دسته جمعی، داستان وحشتناک اسارتشان 
1991و قتل های رژیم وحشی صدام در طول قیام سال 1991و قتل های رژیم وحشی صدام در طول قیام سال 1991 مردم 
عراق، معروف به انتفاضیه شعبانیه را بازگو می کنند. در میان این 
داستان های ناگفته، ناگهان یکی از این سربازان عراقی، به نام 

ابراهیم می میرد و ...».
محمد الدراجی کارنامه پرباری در عرصه فیلمسازی دارد. 
نخستین فیلم بلند او «احالم» در جشنواره های مختلف با 
استقبال مواجه شد و بعد از آن فیلم های زیادی ساخت. «ام 
حسین» فیلم دیگری از همین فیلمساز است و «زیر شن های 

بابل» تازه ترین اثر سینمایی او است.
این فیلم جایزه بهترین فیلم عربي را در جشنواره فیلم ابوظبی 

٢٠13در سال ٢٠13در سال ٢٠13 کسب کرد. 
همچنین زیر شن های بابل در چهاردهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت اسالمی و اولین جشنواره بین المللی فیلم وحدت 

اسالمی در تهران نیز به نمایش در آمده است.

این روزها با همه اشتغاالتی که مردم ایران دارند، اما نام و 
یاد مدافعان حرم بویژه شهدای راه دفاع از حریم اسالم، 
امنیت ملی و بالد اسالمی هم بخشی از زندگی آنها را به خود 

معطوف کرده است. 
اکنون جای جای شهرهایمان آکنده به نام شهیدان مدافع 
حرم است و کم نیستند خانواده هایی که در جمع خود شهدا 

یا جانبازان مدافع حرم را پذیرا هستند.
کانال تلگرامی «سنگر نوشته» اگرچه اعضای چندانی ندارد، 
اما از یک ویژگی منحصر بفرد بهره می برند و آن اینکه توسط 
یکی از رزمندگان مدافع حرم و از دل خطوط مقدم نبرد با 

دشمن تکفیری بروز رسانی می شود.
ادمین این کانال که در معرفی خود نوشته است: «حیاط 
خلوتي کوچیك و خودموني، براي ثبت هر از گاهي خاطرات، 
عکس ها و سنگرنوشته هاي من» جوانی از فرزندان نسل 
سومی امام خمینی(ره) است که در کمال گمنامی، تکلیف 
خود را در معرفی گوشه هایی از مجاهدت های همرزمانش 
دیده است. این کانال برنامه بروزرسانی منظمی ندارد اما 
معموال با شهادت یکی از مجاهدان تصاویری از او در جمع 

همرزمانش و در مناطق مختلف عملیاتی منتشر می شود.
انتشار برخی دلنوشته ها در وصف شهدا و یا جانبازان مدافع 

حرم از دیگر بخش های این کانال است.
همچنین همزمان برخی توفیقات میدانی رزمندگان مقاومت 
در سوریه، مطالب مرتبطی در تبریک و شادباش این اتفاق 

در کانال منتشر می شود.
برای دسترسی به «سنگر نوشته» باید از آدرس

https://t.me/sangar_neveshtehhttps://t.me/sangar_neveshteh  https://t.me/sangar_neveshteh  بهره گرفت.

این روزها اخبار فلسطین به دالیل مختلف باز هم مورد توجه 
قرار گرفته است؛ یکی به دلیل اعتصاب غذای گسترده 
اسرای دربند رژیم صهیونیستی و دیگری به علت بیانیه 

جدید حماس در خصوص اصول و مبانی اش.
در این شرایط بیراه نیست که نگاهی بر زندگی «شهید فتحی 
شقاقی» داشته باشیم، دبیرکل فقید جهاد اسالمی فلسطین 
که فقدانش این روزها شاید بیش از همه سالهای قبل مشهود 
است. کتاب «شهید فتحی شقاقی کیست» نوشته دکتر 
حسن خامه یار تالشی است ستودنی برای معرفی بهتر این 

عالم مجاهد.
سیر تحول در اندیشه فتحی شقاقی، امام خمینی(ره) از 
نگاه دکتر فتحی شقاقی، آثار پربار انقالب اسالمی ایران بر 
فلسطین و یادداشت های دکتر فتحی شقاقی درباره انقالب 
اسالمی، پیدایش جنبش جهاد اسالمی فلسطین، ایدئولوژی 
جنبش جهاد اسالمی، جنبش جهاد اسالمی و انتفاضه و 
استراتژی جنبش جهاد در قبال قضیه فلسطین و فلسطین 
در آینه قرآن و حدیث و شقاقی پرچمدار وحدت مذاهب 

اسالمی از بخش های این کتاب است.
ترور فتحی شقاقی، سوگواره شهید از زبان حضرت آیت 
الله خامنه ای، وصیتنامه دکتر فتحی شقاقی، شقاقی از نگاه 
جانشین خود، دبیر کل حزب الله لبنان و عالمه سیدمحمد 
حسین فضل الله از جمله عناوینی است که در فصل چهارم 

کتاب حاضر به چشم می خورد.
نشرشاهد کتاب «فتحی شقاقی کیست؟» را در شمارگان سه 

هزار نسخه و ٢69 صفحه منتشر کرد.
به تازگی ترجمه ترکی استانبولی این کتاب نیز از سوی نشر 

فتا به بازار کتاب عرضه شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  یکی از هواداران مقاومت اسالمی و حزب الله لبنان با لباس 
خاخام های یهودی در کنار ساختمان امنیت ملی رژیم صهیونیستی، 

یاد شهدای مقاومت را گرامی داشته است

«زیر شن های بابل» روایتی جذاب
از انتفاضه شعبانیه

«سنگر نوشته» پیام رسانی«شهید فتحی شقاقی کیست؟»
 از قلب میادین نبرد

این روزها اخبار فلسطین به دالیل مختلف باز هم مورد توجه 

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

ویژه جهان اسالم

مدیر مسئول و سردبیر: ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

دبیر تحریریه: روح الله فرقانی فدافن

تیم هنری : علی باقری، سیدمحمد حسینی

طراحی نامواره: سید میثم عرب عامری
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