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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٢

    سازمان ملل: غزه غیرقابل سکونت است
 سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود درباره وضعیت نوار غزه هشدار داد که در پی محاصره شدید اسرائیل علیه نوار غزه، این منطقه عمال غیر قابل 
زندگی شده است. سازمان ملل در گزارشی که در سال 2012 درباره وضعیت غزه منتشر کرده بود، هشدار داده بود که اگر محاصره اسرائیل علیه نوار غزه 

ادامه یابد، این منطقه تا سال 2020 غیر قابل سکونت می شود.
بیش از 9۵ درصد از آب نوار غزه آشامیدنی نیست و این در حالی است که طی ماه های اخیر خطوط برق رسانی در غزه نیز کاهش چشمگیری داشته است و این 
مسئله موجب شده که مردم غزه روزانه فقط چند ساعت از نعمت برق برخوردار باشند. دو میلیون فلسطینی در نوار غزه زندگی می کنند و رژیم صهیونیستی از 

10 سال قبل این منطقه را به محاصره هوایی، زمینی و دریایی خود در آورده است.  [ قبله اول ]

فلسطین از دو منظر برای مسلمانان مهم است؛ فلسطین از دو منظر برای مسلمانان مهم است؛ 
نخست اینکه، فلسطین به لحاظ تاریخی و آثار نخست اینکه، فلسطین به لحاظ تاریخی و آثار 
تمدنی اسالمی مانند وجود قبله اول مسلمین تمدنی اسالمی مانند وجود قبله اول مسلمین 
یک سرزمین اسالمی است و آموزه های اسالم یک سرزمین اسالمی است و آموزه های اسالم 
یک سری تکلیف نسبت به بالد اسالمی و جوامع یک سری تکلیف نسبت به بالد اسالمی و جوامع 
اسالمی برای مسلمانان تعریف کرده است. اسالمی برای مسلمانان تعریف کرده است. 
این سرزمین اسالمی اکنون در اشغال غیر این سرزمین اسالمی اکنون در اشغال غیر 
مسلمان قرار گرفته است و تکلیف اسالمی مسلمان قرار گرفته است و تکلیف اسالمی 
ایجاب می کند تا این سرزمین از اشغال آزاد ایجاب می کند تا این سرزمین از اشغال آزاد 
شود. دیگر اینکه، رژیم صهیونیستی با این هدف شود. دیگر اینکه، رژیم صهیونیستی با این هدف 
در فلسطین تاسیس شده است تا زمینه سلطه در فلسطین تاسیس شده است تا زمینه سلطه 
غیر مسلمانان را بر بالد اسالمی تسهیل سازد. بر غیر مسلمانان را بر بالد اسالمی تسهیل سازد. بر 
این اساس همه کشورهای منطقه به عنوان هدف این اساس همه کشورهای منطقه به عنوان هدف 

برای این جریان تعریف شده اند. برای این جریان تعریف شده اند. 
از این رو با دکتر «یحیی غدار» دبیر کل تجمع از این رو با دکتر «یحیی غدار» دبیر کل تجمع 
عربی و اسالمی برای حمایت از گزینه مقاومت عربی و اسالمی برای حمایت از گزینه مقاومت 
درباره تحوالت مربوط به فلسطین و مردم درباره تحوالت مربوط به فلسطین و مردم 
مظلوم این کشور گفت وگو کردیم که شما را به مظلوم این کشور گفت وگو کردیم که شما را به 

خواندن آن دعوت می کنیم.خواندن آن دعوت می کنیم.
تبییــن شما درخصوص نقـش امام   تبییــن شما درخصوص نقـش امام   تبییــن شما درخصوص نقـش امام تبییــن شما درخصوص نقـش امام 
خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای در زنده نگه خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای در زنده نگه 

داشتن موضوع فلسطین  چیست؟
پس از اینکه دهها سال قبل مصر با امضای توافق کمپ 
دیوید از روند مبارزه با اسرائیل خارج شد، مسئله 
فلسطین تقریبا رو به اتمام بود ولی انقالب اسالمی 
ایران که بر اساس قدرت الهی پیروز شده بود، مانع از 
فراموشی فلسطین شد و در مقابل اسرائیل قرار گرفت. 
امام خمینی)ره( در بازگرداندن فلسطین به اولویت 
نخست مسائل جهانی نقش اساسی داشتند و در 
همین باره نیز با ابداع روز جهانی قدس و همچنین 
تعطیل کردن سفارت اسرائیل و جایگزینی سفارت 
فلسطین به جای آن، امید جدیدی به امت اسالمی 
و عربی و آزادگان جهان داد که فلسطین باقی خواهد 
ماند. خوشبختانه پس از رحلت امام خمینی نیز 

جانشین ایشان امام خامنه ای همان اهداف و راهبرد 
را در قبال فلسطین ادامه دادند. این در حالی است که 
کشورهایی مانند ترکیه و قطر و سعودی ها در صدد 
ویران کردن منطقه بودند ولی روز جهانی قدس 
مانع از فراموشی فلسطین شد و آن را در اولویت امت 
اسالمی باقی نگه داشت. کشورهایی که درگیر بحران 
تروریست ها شدند و با شرایط سختی دست و پنجه 
نرم می کنند، با حضور در راهپیمایی روز جهانی 
قدس اعالم کردند که فلسطین عامل وحدت آن ها 

هست و علیرغم مشکالت برای آزادی فلسطین 
متحد می شوند.

روند عادی سازی روابط کشورهای مرتجع   روند عادی سازی روابط کشورهای مرتجع روند عادی سازی روابط کشورهای مرتجع روند عادی سازی روابط کشورهای مرتجع 
عربی با صهیونیست ها و دشمنی برخی از این عربی با صهیونیست ها و دشمنی برخی از این 
کشورها با ایران را که به جای اسرائیل صورت کشورها با ایران را که به جای اسرائیل صورت 

می گیرد، چگونه ارزیابی می کنید؟
سعودی ها خادم صهیونیست ها هستند. در قرن بیستم 
ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان، فلسطین را همچون 
ِملکی در کنترل خود به یهودی ها تقدیم کرد و زمانی 
که جمال عبدالناصر هم جنبش های آزادی بخش 
را ایجاد کرد، باز هم سعودی ها با وی مقابله کردند. 
در حال حاضر ایران از فلسطین حمایت می کند و 
به همین دلیل سعودی ها با ایران دشمن هستند و به 
این صورت به رژیم اشغالگر قدس خدمت می کنند. 
بنابراین عادی سازی روابط آن ها با اسرائیل جای 
تعجب ندارد. برای این حکام عرب که بدون هیچ نوع 
دموکراسی به قدرت رسیده اند، حفظ تاج و تخت از 
همه چیز مهم تر است و هر کس که در این راه با آن ها 

نباشد و از فلسطین حمایت کند را دشمن می خوانند. 
این حکام مقاومت را تروریسم و ایران را کشوری 
تروریستی می دانند. زیرا با دشمن صهیونیستی 

مبارزه می کنند.
چه کشــورهایی از جنایت های گروه   چه کشــورهایی از جنایت های گروه   چه کشــورهایی از جنایت های گروه چه کشــورهایی از جنایت های گروه 
تروریستی داعش در منطقه سود می برند و تروریستی داعش در منطقه سود می برند و 

چرا این گروه را ایجاد کردند؟
طبیعتا آمریکا با پول های آل سعود گروه تروریستی 
داعش را ایجاد کرده است. تفکر وهابیت نیز توسط 

سعودی ها و با کمک آمریکا و صهیونیست ها در 
جهان ترویج می شود. وهابیت سعودی در حقیقت 
همان یهود تکفیری است و هر دو یکی هستند. 
برخی از خاخام ها نیز وهابیت را یکی از مذاهب یهود 
می دانند. وهابیت با اسالم به هیچ وجه ارتباط ندارد 
و آن ها مدعی ارتباط آن با اسالم هستند تا بدین 
وسیله با اسالم مبارزه کنند و آن را بد نشان دهند. 
بنابراین گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره 
و دیگر گروه ها، توسط آمریکا و صهیونیسم جهانی و 
با پول سعودی ها و قطری ها  ایجاد شده اند. ترکیه 
نیز از این گروه ها حمایت می کند. تروریست ها در 
بیمارستان های اسرائیل مداوا می شوند و اعالم 
می کنند که روابط خوبی با اسرائیل دارند. آن ها 
در حقیقت ابزار دست صهیونیست ها هستند. این 
تروریست ها حتی یک روز هم با رژیم اشغالگر قدس 
نجنگیدند بلکه با هر کس که با اسرائیل مبارزه کند، 
می جنگند و بر همین اساس نیز با محور مقاومت در 

حال جنگ هستند.

سخن نخست

برادران فلسطینی؛ این است 
مسیر پیروزی!

جمعه گذشته سرزمین های اشغالی شاهد 
اتفاق بی سابقه ای بود که بالفاصله در صدر اخبار 
رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفت؛ 
۳»حمله شهادت طلبانه ۳»حمله شهادت طلبانه ۳ جوان فلسطینی به نیروهای اشغالگر حاضر 

در مسجد االقصی و به رگبار بستن آنها«.
۳ افسر اسرائیلی به هالکت رسیده و ۳ افسر اسرائیلی به هالکت رسیده و ۳ جوان مجاهد  2در پی این اقدام، 2در پی این اقدام، 2
فلسطینی هم شهید شدند. در خصوص این اقدام نکات مختلفی قابل 
طرح است، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود؛ این عملیات توسط 
سه جوان ساکن شهر أم الفحم در شمال فلسطین صورت گرفت که دو 
29 ساله و دیگری 29 ساله و دیگری 29 ساله بود. اقدام شهادت طلبانه این سه  19تن از آنها 19تن از آنها 19
جوان که دست بر قضا همگی نام »محمد« دارند، نشان می دهد که روحیه 
مقاومت و مبارزه در میان نسل جدید فلسطین که از نظر سنی چندین 
دهه با سال های اشغال سرزمین شان فاصله دارند، کامال پویا و پررنگ 
است و برخالف برخی »مبارزان خسته« که به مرور از آرمان »مبارزه تا 
رهایی قدس« دست کشیدند، نسل جوان و نوجوان فلسطین با انگیزه ای 
مضاعف در میدان حضور دارد تا علی رغم همه دسیسه ها، سرزمینش را 
آزاد کند. این نگاه آرمانی و تکلیف گرا را می شود در آخرین مطلب شهید 
»محمد حامد جبارین« در فیس بوک یافت. وی تنها ساعاتی قبل از 
عملیات ضمن انتشار عکسی از خود و دیگر همرزمش در این عملیات، 
شهید »محمد احمد جبارین « که در صحن مسجد االقصی گرفته شده، 

می نویسد: » خنده فردا زیباتر خواهد بود، به اذن خدا« 
2. اگرچه انتفاضه سوم در سالهای اخیر بار دیگر روحیه مقاومت و مبارزه 
را در میان فلسطینی ها تقویت کرده، اما همواره این سوال وجود داشته 
که چرا آنها به جای بهره گرفتن از سالح های گرم) که از اوایل مبارزه 
ضداشغالگری متداول بود( سراغ سالح سرد و چاقو رفتند؟ اقدامی 
که احتمال موفقیت و میزان ضربه زدن به دشمن را کاهش می دهد. 
اما عملیات اخیر بار دیگر نشان داد که مسیر درست و اثرگذار مبارزه 
چیست. فلسطینی ها باید متوجه شده باشند که اسلحه مقاومت تنها 
گزینه مبارزه است که نه قابل زمین گذاشتن است و نه قابل فراموشی 
و کنار گذاشتن. آنها باید بار دیگر به سالح گرم که در سرزمین های 
اشغالی و کرانه باختری به میزان قابل قبولی در دسترس است، رجوع 
کنند. تجربه موفق گذشته و نیز تجربه جنگ های اخیر غزه نشان داده 
که با دشمن غدار باید به زبان خودش سخن گفت که این توصیه قرآن 
وا لُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍَّة َوِمن رِباِط الَخیِل ُترِهبوَن  هم هست؛ »َوأَِعدَّ
که با دشمن غدار باید به زبان خودش سخن گفت که این توصیه قرآن 
وا لُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍَّة َوِمن رِباِط الَخیِل ُترِهبوَن  هم هست؛ »َوأَِعدَّ
که با دشمن غدار باید به زبان خودش سخن گفت که این توصیه قرآن 

بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّکم«.
وا لُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍَّة َوِمن رِباِط الَخیِل ُترِهبوَن  هم هست؛ »َوأَِعدَّ

بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّکم«.
وا لُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍَّة َوِمن رِباِط الَخیِل ُترِهبوَن  هم هست؛ »َوأَِعدَّ

۳. این عملیات سطح منازعه را باال برده است؛ از سویی اکنون از جوانان 
و مبارزان فلسطینی توقع تداوم اینگونه عملیات ها به وجود آمده و آنها 
باید در مسیر برآورده کردن این توقع حرکت کنند و از طرف دیگر 
دشمن تا بن دندان مسلح اما بزدل و جان دوست صهیونیست اکنون 
بیش از گذشته احساس خطر کرده و می داند حتی در امنیتی ترین 
نقاط مانند مسجداالقصی که از چندین مرحله تفتیش و بازرسی عبور 
می کند، دیگر در امان نیست و به جدی ترین شکل ممکن است به 
رگبار بسته شود. همچنین در میان برخی جوانان و مبارزان فلسطینی 
که انگیزه الزم برای مبارزه مسلحانه نداشتند هم قطعا روح امید و 

تالش را خواهد دمید.
4. این عملیات کار را برای مبارزان سابق فلسطینی که اکنون » 
انقالبیون خسته« بهترین توصیف برای ایشان است، دشوار می کند. آنها 
که این روزها در خفا و حتی گاهی آشکار سخن از صلح و پذیرش ایده 
دو دولت سخن می گویند. طبیعتا در شرایطی که جوانان فلسطینی 
روند مبارزه و شیوه انجام آن را ارتقأ می دهند، سخن از عقب نشینی 

هزینه های بیشتری برای قائلین آن در پی خواهد داشت.
۵.  محل انجام این عملیات هم هوشمندانه انتخاب شده است، عالوه بر 
دشواری هرگونه تحرکی خصوصا عملیات مسلحانه در منطقه حفاظت 
شده مسجداالقصی، نفس اقدام در این محل و انتشار اخبار آن باعث 
یادآوری نام شریفی می شود که بیشترین گره خوردگی را با آرمان های 
مسلمانان دارد. برای آنها همواره نام فلسطین قرین با نام مسجد االقصی 
و بیت المقدس بوده و در این زمانه فراموشی اشغال قبله اول و دوران 
مصالحه حکام عرب با صهیونیست ها، بار دیگر جهت و هدف نخستین 
مبارزه ضدالشغالگری را به جهان اسالم گوشزد می کند. اقدامی که 
کامال برخالف میل صهیونیستهاست. نکته ای که رهبر انقالب هم 
سه سال پیش به آن اشاره کردند: »نگذارید قضّیه  فلسطین و قدس 
شریف و مسئله  مسجداالقصی به دست فراموشی سپرده بشود؛ آنها 

این را می خواهند«.

محمد مهدی رحیمی

  آل سعود خادم صھیونیست ھاست
   محمد فاطمی زاده

برخی از خاخام ها وهابیت را یکی از مذاهب یهود می دانند. 
وهابیت با اسالم به هیچ وجه ارتباط ندارد و آن ها مدعی ارتباط 
آن با اسالم هستند تا بدین وسیله با اسالم مبارزه کنند و آن را بد 

نشان دهند

دکتر یحیی غدار؛ دبیر کل تجمع عربی و اسالمی  برای حمایت از گزینه مقاومت در گفت وگو با بیت المقدس:



3    شماره 26   دوشنبه 26تیر1396  22شوال 1438   17 جوالی2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان سعودی همواره به 
دلیل سیاست های تبعیض آمیز رژیم سعودی علیه آن ها 
مظلوم واقع شده اند. خاندان آل سعود که متولی ترویج 
ایدئولوژی وهابیت هستند هیچ گاه موفق نشدند حضور 
شیعیان درعربستان را برتابند و از همین روی، برخالف 
تمامی اصول حقوق بشری با آن ها به عنوان شهروندان 
درجه دوم برخورد کرده و می کنند. اقدامات تبعیض آمیز 
و نژادپرستانه خاندان سعودی علیه شیعیان طی سال های 
اخیر به جایی رسیده که آن ها را از بدیهی ترین حقوق 
شهروندی نیز محروم ساخته است. امروزه دیگر هیچ یک 
از مشاغل بزرگ و دارای درآمد مناسب در عربستان به 
شیعیان سپرده نمی  شود. کودکان و نوجوانان شیعی 
نیز این حق را ندارند که در مدارس خود تحت تعلیم 
آموزه های تشّیع قرار گرفته و کتاب های شرعی را مطالعه 
کنند. آن ها در صورت رفتن به مدرسه باید تحت سیستم 
آموزشی آل سعود که بر پایه  واساس آموزش وهابیت بنا 

شده است، قرار گیرند.
اما مظلومیت شیعیان مناطق شرقی عربستان تنها به 
عدم برخورداری از حداقل حقوق شهروندان هر کشوری 
محدود و محصور نمی شود، زیرا امروز می بینیم که 
آن ها از بیش از دو ماه پیش تاکنون تحت شدیدترین 
حمالت و یورش های نظامِی وحشیانه نیروهای سعودی 
قرار گرفته اند. گزارش ها از شهرک »العوامیه« واقع در 
شهر »القطیف« عربستان حاکی از آغاز فاز جدیدی از 
سرکوب گری ها و عقده گشایی های خاندان سعودی علیه 
شیعیان است. حجم وسیع آثار تخریبی به جای مانده 
از حمالت وحشیانه و ددمنشانه سعودی ها به مناطق 
شیعه نشین عربستان به حدی است که با مشاهده 
فایل های ویدئویی و تصاویر منتشرشده از العوامیه، در 
وهله اول این تصور به ذهن متبادر می شود که مناطق به 
تصویر کشیده شده بخشی از کشورهایی نظیر سوریه و 

یا عراق است.
واقعیت این است که مسئوالن رژیم سعودی به خوبی 

می دانند که به دلیل اعمال سیاست های تبعیض آمیز و 
نژادپرستانه ده ها ساله علیه شیعیان مظلوم مناطق شرقی، 
کاسه صبر آن ها لبریز گشته و هرلحظه امکان طغیان شان 
علیه ظلم و جوری که طی سالیان متمادی متحمل شدند، 
وجود دارد. از همین روی، آل سعود با به راه انداختن حجم 
وسیعی از اقدامات سرکوبگرانه نامتعارف و غیرمنتظره 
علیه شیعیان، تالش می کند تا از آغاز یک انقالب مردمی 
در مناطق شرقی جلوگیری کند. سعودی ها از این مسئله 
در هراس هستند که مبادا انقالبی همچون انقالب 
مردمی بحرین، در عربستان نیز رخ دهد. ریاض می داند 
که درصورت تحقق چنین مسئله ای، همچون آل خلیفه 
باید سال ها با بحران ها و چالش های متعدِد ناشی از به راه 
افتادن جنبش های خودجوش مردمی، دست و پنجه 

نرم کند.
افزون بر این، همان گونه که گفته شد از بیش از دو ماه پیش 
شاهد ارتکاب شدیدترین اقدامات جنایتکارانه آل سعود 
علیه شیعیان هستیم. نیروهای سعودی در سکوت و 
بایکوت رسانه ای عجیب، به صورت دیوانه وار اقدام به 
حمالت خمپاره ای به غیرنظامیان ساکن شهرک العوامیه 
می کنند. سعودی ها حتی در طول ماه مبارک رمضان نیز 
دست از جنایت های خود علیه شیعیان عربستان نکشیده 
و آن ها را آماج حمالت شدید هوایی و زمینی قرار دادند. 
در واقع ریاض درصدد است تا در شرایط کنونی از تمرکز 
افکار عمومی بر روی تحوالت پی در پی منطقه از جمله در 
سوریه، عراق، بحرین و یمن، نهایت بهره برداری را کرده 
و بدین ترتیب اقدامات وحشیانه خود علیه شیعیان را 

تحت الشعاع این تحوالت قرار دهد.
درهمین حال، با اقداماتی که رژیم سعودی طی  سال های 
گذشته در عرصه ترویج وهابیت در داخل و خارج از 
مرزهای عربستان انجام داده است، امروز دیگر بر هیچکس 
پوشیده نیست که خاندان این رژیم دارای مشکل 
ایدئولوژیک با شیعیان هستند و آنان را بزرگترین مانع در 
برابر ترویج ایدئولوژی ای می دانند که سال ها برای بسط 

دادن آن تالش کرده و دالرهای نفتی شان را در این مسیر 
خرج کرده اند. خاندان سعودی بقای وهابیت را در گرو 
نابودی تشّیع می دانند و برای تحقق چنین خواسته ای 
حتی حاضر به خمپاره باران شهروندان بی دفاع خود 

نیز هستند.
دراین میان، اما نمی توان مسئله تشدید سرکوب گسترده 
شیعیان مناطق شرقی را با تغییر و تحوالت اخیر در 
ساختار قدرت آل سعود نیز بی ارتباط دانست. ملک 
سلمان اخیرا در اقدامی که قطعا مقدمات آن از چند ماه 
پیش آماده شده بود، »محمد بن سلمان« فرزند و ولیعهد 

دوم را به عنوان ولیعهد جدید خود منصوب کرد؛ کسی 
که با نقش آفرینی مؤثر در آغاز جنگ یمن، نشان داد که با 
افراطی گری و ماجراجویی در سطوح مختلف خو گرفته 
و عجین شده است. با توجه به وجود برخی اخبار مبنی بر 
کناره گیری قریب الوقوع پادشاه کنونی عربستان از قدرت 
به دلیل بیماری و کهولت سن، به نظر می رسد بن سلمان 

که خود را در یک قدمی کرسی پادشاهی می بیند، 
سرکوب گسترده شیعیان مناطق شرقی را در 

دستور کار خود قرار داده تا بدین سان به زعم خود به یکی از 
چالش هایی که تصور می کند در آینده ممکن است رژیم 

نوپای وی را با خطر مواجه سازد، پایان دهد.
متأسفانه رژیم سعودی برای توجیه اقدامات خصمانه خود 
علیه شیعیان، تحرکات مشکوکی را در مناطق شرقی 
کلید زده است. مدتی است که خبرهایی درخصوص 
وقوع انفجار در مناطق شیعه نشین و کشته و زخمی 
شدن عناصر پلیس سعودی براثر آن، در رسانه ها منتشر 
می شود؛ انفجارهایی که هیچگاه درباره علل وقوع آنها 
تحقیقی انجام نمی شود و مظنونین احتمالی آن نیز تحت 
تعقیب قرار نمی گیرند. بنابراین، اکنون این شائبه تقویت 
شده است که مقامات سعودی، خود از عوامل پشت پرده 
وقوع حوادث خرابکارانه در مناطق شرقی هستند تا 
بدین ترتیب، تصویری خشونت آمیز و افراطی از شیعیان 
را به افکار عمومی ارائه داده و به نوعی جنایت هایشان 
علیه آن ها را تحت عنوان دروغین »مبارزه با تروریسم« 

تداوم بخشند.
البته این مسئله نیز نباید ناگفته بماند که یکی از عوامل 
اصلی تداوم وحشی گری های آل سعود علیه شیعیان 
العوامیه نشأت گرفته از اطمینان کامل مسئوالن 
سعودی از عدم موضع گیری جامعه جهانی، سازمان 
ملل و همچنین نهاد های بین المللی است. متحدان 
منطقه ای و بین المللی سعودی ها که از بام تا شام 
شعارهای بشردوستانه سر می دهند، اکنون در روشنی 
روز، چشمان خود را به روی آتشی که بر آسمان العوامیه 
خیمه زده است، بسته اند. علی رغم هشدارهای متعدد 
برخی نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو 
بین الملل نسبت به فروش تسلیحات به ریاض، بازهم 
شاهد آن هستیم که کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس 
نه تنها هیچ توجهی به این هشدارها نمی کنند، بلکه 
به امضای قراردادهای تسلیحاتی جدید با ریاض هم 
مبادرت می ورزند و با این اقدام، میزان پایبندی خود به 
اصول حقوق بشری را در سطح کالن به منصه ظهور 

می رسانند! در این میان، سازمان ملل متحد نیز تنها در 
نقش یک تماشاچی ساده ظاهر می شود که اگر اعتراضی 
هم داشته باشد، پس از متوسل شدن سعودی ها به 
سیاست »تطمیع و تهدید«، به راحتی از کنار اعتراض 

خود می گذرد. 
اما در کنار همه این اتفاقات، خاندان سعودی اکنون خود 
به خوبی می دانند که رویکرد نظامی گری آنها در منطقه 
با بن بست مواجه شده و به خاک و خون کشیدن شماری 
از شیعیان مظلوم العوامیه نمی تواند تسکین دهنده آالمی 
باشد که در نتیجه شکست های متعدد در جبهه های 

مختلف، متحمل شده اند.

   اعدام چهار شهروند عربستانی در منطقه شیعه نشین القطیف 
وزارت کشور عربستان اعالم کرد که چهار نفر را به اتهام تروریسم در منطقه شیعه نشین القطیف در شرق این کشور اعدام کرده است. رژیم سعودی این 

اشخاص را به انجام اقدامات تروریستی در القطیف متهم کرده است.
نظامیان رژیم سعودی از دو ماه قبل حمله خود را به العوامیه در منطقه القطیف آغاز کرده اند که در پی این حمالت تاکنون شماری از شهروندان عربستانی به شهادت 

رسیده و یا زخمی شده اند. منطقه الشرقیه عربستان از سال 2011 میالدی تاکنون صحنه اعتراضات مردمی برای تحقق اصالحات و پایان دادن به سیاست های 
[ اسالم انقالبی ]تبعیض آمیز رژیم سعودی است. 

»العوامیه« در  آتش، رسانه ها در سکوت
    رامین حسین آبادیان

آل سعــود با به راه 
انداختن حجم وسیعی از 
اقدامات سرکوبگرانه نامتعارف 
و غیرمنتظره علیه شیعیان، 
تـالش می کند تا از آغـاز یک 
انقالب مردمی در مناطق شرقی 

جلوگیری کند

سعودی ها شیعیان شرق عربستان را با خمپاره هدف قرار می دهند
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٤

«ناظم عمر دباغ» متولد ١٩٤٨ در شهر کویه استان 
اربیل عراق است که با طی کردن مراحل تحصیلی 
خود در زادگاهش و عضویت در حزب دمکرات 
کردستان به فعالیت های فرهنگی و شغل معلمی 
پرداخت. نقش آفرینی وی در آزادسازی منطقه 
اقلیم از دست رژیم بعث صدام در سال ١٩٩١ منجر 
به جای گرفتنش در کابینه یکم و دوم اقلیم شد. 
دباغ که در آغاز ٢٠٠٠ میالدی بعنوان نماینده 
اتحادیه میهنی کردستان در امور اقتصادی و 
بازرگانی در ایران فعالیت داشته، در حال حاضر 

نماینده اقلیم کردستان در تهران است. 
در شرایطی که با بازپس گیری موصل از دست گروه 
تروریستی داعش، بحث برگزاری همه پرسی در 
اقلیم کردستان عراق، از سوی مقامات اقلیم مطرح 
شده است با وی به گفت وگو نشستیم. ایده ای که 
بسیاری از کارشناسان طرح مجدد آن در شرایط 
کنونی را پیشنهادی از سوی محور غربی-عبری 
می دانند تا کماکان منطقه را درگیر تقابل و نزاع 
قرار دهند. عراق پس از داعش و آخرین تحوالت 
منطقه محورهای دیگر گفت وگویمان با نماینده 
اقلیم کردستان عراق در تهران است که متن کامل 

آنرا در ادامه می خوانید:
  در خصـوص اهمیت آزادسازی شهر موصل و 
پایان خالفت داعش در عراق توضیح دهید؟

نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان ، ارتش عراق، 
حشدالشعبی و سایر نیروهای نظامی و انتظامی 
عراق برای اینکه ثابت کنند هدفشان دستیابی به 
عراق آزاد و بدون تروریسم است در برابر داعش 
ایستادگی و مبارزه کردند و در صحنه نبرد، همه 
نیروهای مبارز با همکاری یکدیگر نشان دادند 
که عراق جدید جوالنگاه حضور تروریسم نیست. 
نقش نیروهای پیشمرگ در دفاع از عراق و آزادی 

موصل، اگر 90 درصد نباشد، اما کمتر هم نیست 
زیرا باید بگویم آزادسازی شرق موصل از دست 
داعش به دست پیشمرگ های کرد صورت گرفت 
و آنها توانستند با دیگر نیروهای عراقی همکاری 

کنند.
  با آزادسازی موصل آیا می توان گفت خطر 

داعش و تکفیر در عراق تمام شده است؟
داعش نه فقط از دید نظامی و تروریستی بودن 
خطرناک است بلکه دارای پدیده خطرناک 
ایدئولوژی و ساختاری است که اگر این دیدگاه 
را نمی داشتند با این جدیت نمی جنگیدند. شاید 
امروز و فردا بتوانیم داعش را نابود کنیم ولی باید 
فکری برای نابودی ایدئولوژی آن کرد تا شاهد 
یک فضای متفاوت دیگری در عراق پس از داعش 

نباشیم.
نباید فراموش کرد که تروریست های داعش 
افرادی متشکل از 62 کشور و بیش از 12 گروهی 
مذهبی و تروریستی هستند که در اروپا و سایر 
نقاط جهان زندگی کردند، رشد یافتند و در فضای 
آزاد اروپا سازمان های خودشان را با عناوین 
القاعده، داعش و... شکل دادند و امروزه در عراق 
و یا سوریه حضور یافتند. اکنون که موصل آزاد 
شده برخی دیگر از شهرهای عراق همچون تلعفر 
و هویجه در اشغال این تروریست ها است که باید 

تالش کنیم تا این شهرها هم آزاد شوند تا منشاء 
رشد دوباره آنها نگردد و مجددا دست به اقدامات 
تروریستی نزنند؛ باید منابع تامین و حمایت آنها 

را از بین ببریم.
  به نظر شما عراق پس از موصل چگونه است؟

زمانی که داعش موصل را اشغال کرد و عنوان 
خالفت اسالمی را برای خود گذاشت؛ بین اقلیم 
کردستان عراق تا بغداد که دولت مرکزی در آن 
مستقر است 10۵0 کیلومتر فاصله افتاد؛ یا باید از 
طریق آسمان به بغداد سفر می کردیم و یا از طریق 
مرز شلمچه ایران. در آن زمان در مطلبی عنوان 
کردم که اگر داعش بغداد را تصرف کند چه بسا 
به اقلیم کردستان هم حمله ور شود چرا که اینها 
برای خراب کردن منطقه و تصاحب منابع انرژی 
نفت و گاز آمده بودند، از این رو همکاری نزدیکی با 
ارتش و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی عراق انجام 
دادیم و با شرکت در عملیاتهایی همچون قدس، 
خورماطور، کرکوک، داغوغ و ... توانستیم جلوی 

نفوذ تروریست های داعش به بغداد را بگیریم.
داعش در نظر داشت پس از تصرف بغداد، به اربیل 
هم حمله کند و کردستان را به اشغال خود درآورد. 
از همان اول هشدارهای جدی در اینباره دادم و 
مقاالتی هم منتشر کردم که داعش به غیر از موصل 

هم فکر می کند.

باید رابطه خوبی 
با همسایگان داشته 
باشیم، حداقل یک یا دو 
کشور بایـد با استقالل ما 
موافـق باشند وگرنه کار 
عاقالنه ای نیـست. اگـر 
مذاکره و گفتمانی در این 
باره نباشــد جنگ روی 

می دهـد

   روح الله فرقانی فدافن

مهسایگان موافق نباشند، استقالل کردستان 
عاقالنه نیست

   حمله شهادت طلبانه جوانان فلسطینی به صهیونیست ها در مسجد االقصی
مبارزان فلسطینی روز جمعه برای نخستین بار با وجود تدابیر بسیار شدید امنیتی در داخل و خارج مسجد االقصی توانستند به سد امنیتی نظامیان 
صهیونیست مستقر در داخل و اطراف مسجد االقصی نفوذ کنند و عملیات ضد صهیونیستی خود را به اجرا در آورند که بر اثر آن سه فلسطینی شهید شدند و دو 
نظامی صهیونیست نیز به هالکت رسیدند. در پی این عملیات مهم صهیونیستها قدس را به پادگان نظامی تبدیل کرده و مسجد االقصی را بستند و جلوی برگزاری 
1۵نماز جمعه در آن را گرفتند. چند روز قبل از آن هم نیروهای رژیم صهیونیستی با بیش از 1۵نماز جمعه در آن را گرفتند. چند روز قبل از آن هم نیروهای رژیم صهیونیستی با بیش از 1۵ خودروی نظامی از محور پادگان معسکر دوتان به شهر و اردوگاه جنین 
در شمال کرانه باختری رود اردن یورش بردند و به تفتیش و بازرسی خانه ها پرداختند.درمقابل، جوانان فلسطینی نیز به مقابله با یورش نیروهای اشغالگر پرداخته 

1۷ ساله و اوس محمد یوسف سالمه 1۷ ساله و اوس محمد یوسف سالمه 1۷ ساله شهید شدند. و با آنها درگیر شدند که در جریان آن، دو جوان فلسطینی به نام های سعد ناصر حسن عبدالفتاح صالح 20 [ قلب زمین ]

«ناظم دباغ»، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:
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امروز که موصل از دست داعش آزاد شده، مسلما 
عراق جدید بعد از آزادی موصل به وجود می آید 
و شرایط تغییر پیدا خواهد کرد، باید در پی راه 
حل های جدیدی برای حل مشکالت و برقراری 
آشتی ملی باشیم. با برخی افکار ممکن است جنگ 
داخلی بیشتر اوج بگیرد ولی با این وجود در عراق 

تفکراتی هم وجود دارد که می خواهند عراق جدید 
فدرال دمکرات برقرار شود.

   با این توضیح روشنی که اشاره کردید تجزیه 
عراق را چقدر جدی می بینید؟

کال خطر تجزیه وجود دارد؛ تا زمانی که با این 
ذهنیت کار کنند که سنی ها، کردها و یا شیعیان از 
دولت راضی نباشند خطر تجزیه وجود دارد، تغییر 
دولتمردان )عالوی - ابراهیم جعفری - مالکی- 
عبادی( نتیجه ای برای مردم به همراه ندارد، بهتر 
است کار با گفتمان و مذاکره حل شود تا مردم 
شاهد نتایج مثبت آن و پایبندی به قراردادها و 

قانون اساسی عراق باشند.
  چرا این روزها و همزمان با پاکسازی عراق 
از تروریست ها بحث همه پرسی استقالل اقلیم 

کردستان عراق مطرح می شود؟
مشکالتی که امروزه ما با دولت مرکزی داریم در 

چند محور خالصه می شود؛
قانون نفت، قانون پیشمرگ و ماده قانونی 140 که 
اکنون 8 سال از اتمام آن می گذرد اما شاهد بازبینی 

دوباره آن نیستیم.
اینکه اقدام به برگزاری رفراندوم یا همه پرسی 
می کنیم به این دلیل است که مردم مستقیما 
خودشان رضایت یا عدم رضایت از این مواد را اعالم 
کنند و دلیل نهایی اش پایبند نبودن به اجرای 

قانون اساسی در عراق است.
  اما چرا برخی از مقامات عراق برگزاری همه 
پرسی منطقه اقلیم کردستان را غیرقانونی 

می دانند؟ 
در قانون اساسی عراق آمده است: دولت اختیاریه؛ 
یعنی دولتی که به اختیار من و شما تشکیل شده 
است؛ دیگر اینکه در عراق »حق التقریر المصیر« 
تعیین شده است یعنی به کردها تعیین حق 
سرنوشت داده شده است و دیگر اینکه با همه 
پرسی می توان به مردم کرکوک گفت که آیا عالقه  
به همراهی با اقلیم دارند یا بغداد. حق انتخاب را 
به مردم دادیم. بهتر است بگویم که هیچ کاری با 
جنگ تمام نمی شود در این مدتی که داعش عراق 
را اشغال کرده ما هزاران شهید تقدیم کردیم. حتی 
با حضور در فلوجه و بغداد و کربال و نجف در برابر 
داعش جنگیدیم، اگر پیشمرگ و ایران نبودند 

شاید بغداد سقوط می کرد.
موضوع استقالل اقلیم هم به امروز و فردا بر 
نمی گردد دولت مرکزی عراق در ابتدا گفت عراق 

مستقل را بسازیم بعد روی فدرال بودن کردستان 
صحبت می کنیم، حاال می گوید پس از نابودی 
داعش. چه تضمینی برای استقالل  ما پس از 

نابودی داعش وجود دارد.
   با وجود اینکه منطقه اقلیم در حال حاضر 
خودمختار است و در بیشتر موارد با دولت مرکزی 
مشورتی انجام نمی دهد، با استقالل کردستان به 

چه چیزی دست پیدا می کنید؟
کال در طول تاریخ حتی قبل از صفوی و عثمانی 
امارات کردی در منطقه به دنبال تقویت اماراتشان 
بودند، بعد از جنگ چالدران کردستان به دو منطقه 
تقسیم شد، تا این که بعد از جنگ جهانی اول با 
واگذاری قسمتی از اراضی کردستان از ایران و 

ترکیه به سوریه و عراق، عراق جدید تشکیل شد.
اوضاع امروز کردستان برای نسل جدید قابل تحمل 
نیست، امروزه شرایطی ایجاد شده است که عراق 
پایبند قانون اساسی و توافقات نمی شود، انتظار 
داریم بعد از جنگ موصل و رقه چه تحوالتی 

صورت بگیرد؟
ما کردها می خواهیم تکلیف کرد در عراق روشن 
شود، به همین دلیل رهبران کرد در احزاب سیاسی 
به دنبال اجرای همه پرسی هستند. هیچ کردی 

نمی تواند همه پرسی را تایید نکند.
با این که اینجانب در مواردی اختالف نظری دارم، 
ولی آمادگی ندارم که بگویند ناظم دباغ با همه 
پرسی مخالف است، باید شرایط فراهم شود تا 

بتوانیم همه پرسی را اجرا کنیم.

کل کشورها و همسایه ها تاکید بر حفظ وحدت 
عراق دارند و تنها کشوری که تاکید بر حفظ حقوق 
کرد در چهارچوب قانون اساسی عراق می کند 

جمهوری اسالمی ایران است.
  فکر نمی کنید کشورهای همسایه عراق 
که دارای قومیت کرد هستند با این همه پرسی 

مخالفت کنند؟
ما باید کشورهای همچون ترکیه، ایران، سوریه 
و عراق را که دارای اقلیت کرد هستند، مطمئن 
سازیم که استقالل منطقه اقلیم تاثیر منفی در 
امنیت آنها نخواهد داشت. در این شرایط نباید 
نشان دهیم که بر کرد ترکیه یا کرد ایران اثرگذار 

هستیم.
فعال باید به کشورهای همسایه اطمینان بدهیم، 
چرا که جغرافیای زمینی و آسمان ما به گونه ای 
است که اگر بخواهند می توانند ما را محاصره کنند. 
باید رابطه خوبی با همسایگان داشته باشیم، حداقل 
یک یا دو کشور باید با استقالل ما موافق باشند 
وگرنه کار عاقالنه ای نیست. اگر مذاکره و گفتمانی 

در این باره نباشد جنگ روی می دهد.
  میزان سرمایه گذاری اقتصادی ایران در 

منطقه اقلیم چگونه است؟

متاسفانه تنها فعالیت اقتصادی دو طرف به صورت 
تجارت غیراستاندارد یا همان پیله وری است که 
باالی 4 میلیارد تا 6 میلیارد دالر در تغییر است. 
در حال حاضر ترکیه از لحاظ سرمایه گذاری با 
44٪ درصد بیشترین شرکت های سرمایه گذاری 
خارجی را در اقلیم به ثبت رسانده که ایران با 
داشتن 11٪ درصد سهم، نقش فعالی در اقتصاد 

منطقه اقلیم ندارد.
  تحلیل شما از تنش زایی های ریاض در منطقه 

چیست؟ 
پس از تغییراتی که در ساختار حکومتی عربستان 
پیش آمد و شاهد ورود جوانان بی تجربه سعودی 
در دستگاه حاکمیت آن شدیم باید گفت که اینها 
بیشتر به درک عقلی نیاز دارند تا اختالفات به جنگ 
منتهی نشود. ما به عنوان کشورهای منطقه باید 
هوشیار باشیم تا فریب اختالفات را نخوریم و بیشتر 
روی مشترکات یکدیگر وقت بگذاریم تا کشورهایی 
که در نظر دارند انرژی، نفت و گاز منطقه را به یغما 
ببرند موفق نباشند. عناصر یهودی و آمریکایی به 
دنبال منافع اقتصادی خودشان هستند و هر روز 
دامنه اختالف و تنش را میان برخی کشورهای 
منطقه گسترش می دهند. امیدوارم جوانان کم 
تجربه که مشاورین آنها دارای تفکرات تعصبی 
و مذهبی غیراصولی هستند و به دیگر کشورها 
وابستگی دارند به خودشان بیایند و گفتمان و 

مذاکرات را سرلوحه قرار دهند.
 حمله موشکی اخیر ایــران به پایــگاه 
تروریست های داعش در سوریه  را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
حمله موشکی ایران به محل استقرار تروریستها در 
سوریه در زمان مناسب صورت گرفت، ایران این 

توانایی و مدیریت را دارد که خودش را از جنگ 
دور کند.

امیدوارم شاهد آرامش پایداری در منطقه باشیم 
تا هزینه هایی که بر سر مسائل نظامی پرداخت 
می شود روزی صرف صنعت، کشاورزی و معرفی 
فرهنگ ها گردد، اما برخی مواقع حوادث به گونه ای 
پیش می رود که شرایط منطقه ایجاب می کند تا 
قدرت خود را هم نشان دهیم که این اقدام ایران در 

زمان خودش و به خوبی صورت گرفت. 

پـس از تغییراتـی کـه در سـاختار حکومتـی 
عربسـتان پیش آمد و شـاهد ورود جوانـان بی تجربه 
سـعودی در دسـتگاه حاکمیت آن شـدیم بایـد گفت که 
اینها بیشـتر بـه درک عقلـی نیـاز دارند تـا اختالفـات به 

جنـگ منتهی نشـود

حملــه موشـکـی 
ایران به محـل استقرار 
تروریستها در سوریه در زمان 
مناسب صورت گرفت، ایران 
این توانایی و مدیریت را دارد 

که خودش را   از جنگ دور کند

   عربستان به دانش آموزان دختر اجازه داشتن زنگ ورزش داد
وزارت آموزش و پرورش عربستان برای اولین بار در تاریخ خود به دانش آموزان دختر این کشور اجازه می دهد از ابتدای سال آتی تحصیلی متناسب با 

احکام اسالم در مدارس دولتی زنگ ورزش داشته باشند. این وزارتخانه در بیانیه ای که در سایت خود منتشر کرد، درباره مجوز مذکور آورد، بر اساس این 
مجوز برنامه های تربیت بدنی ویژه مدارس دخترانه از ابتدای سال تحصیلی آتی قابل اجرا هستند. مجوز یادشده در چارچوب اهداف سند چشم انداز 20۳0

عربستان مبنی بر تالش برای افزایش فعالیت های ورزشی در جامعه صادر شد. فعالیت  ورزشی برای زنان عربستانی یکی از جنجالی ترین موضوعات در محافل 
دینی، رسمی و حقوقی محسوب می شود. پیشتر عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ، مفتی عربستان مانع از برگزاری مسابقات دو بین دانشجویان دختر 

[ قلب زمین ]2008در دانشگاه ملک سعود ریاض در مارس 2008در دانشگاه ملک سعود ریاض در مارس 2008 شد. 
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  روزنامه سعودی جانشینان احتمالی بغدادی را معرفی کرد
روزنامه سعودی عنوان کرد؛ به احتمال زیاد، نام »ایاد العبیدی« و »ایاد الجمیلی« دو افسر سابق رژیم صدام بیشتر از دیگرنام ها برای جانشینی ابوبکر بغدادی 
سرکرده گروه تروریستی داعش به چشم می خورد. »ایاد عبدالرحمن العبیدی« ملقب به »ابوصالح« و یا »فاضل حیفا«، افسر ارشد سابق رژیم صدام حسین است که 
پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال 200۳ میالدی به شبکه تروریستی القاعده پیوست و جزو زندانیان سابق زندان »بوکا« بوده است. از سوی دیگر »ایاد حامد حلف 
الجمیلی« معروف به »ابوعبدالرحمن االنصاری« که در فلوجه عراق متولد شده، سرهنگ سازمان اطالعات ارتش عراق در زمان صدام حسین بود و در حال حاضر سمت 
مسئولیت امنیت داخلی گروه تروریستی داعش را برعهده دارد و از سرکردگان نزدیک به بغدادی محسوب می شود. وی نیز سمت معاون سرکرده داعش را در اختیار دارد.

بدون تردید مهم ترین فاجعه در طول جنگ 
داخلی بوسنی و تمامی جنگهای دهه 90 
بالکان و اساسًا بعد از جنگ جهانی دوم در 
اروپا، کشتار یازدهم جوالی )20 تیرماه( 
سال 199۵ شهر سربرنیتسا بوده که در آن 
بیش از هشت هزار نفر از مسلمانان بی گناه 
بوسنیایی قتل عام شدند. جنایت صورت 
گرفته علیه مسلمانان و شیوه کشتار بی 
رحمانه و نحوه دفن دسته جمعی و جابجایی 
گورها برای جلوگیری از کشف اجساد و 

همینطور سکوت سازمان های بین المللی 
در آن زمان نیز از دیگر ابعادی است که بر 
اهمیت فاجعه سربرنیتسا افزوده و هنوز نیز 
ابعاد مهمی از این جنایت مخفی است که 
به مرور زمان آشکار خواهد شد. سربرنیتسا 
یکی از شهرهای بوسنی و هرزگوین است 
که در ماههای پایانی جنگ داخلی بوسنی 
سازمان ملل آن را برای حفاظت مردم غیر 
نظامی از دست جنایتکاران، منطقه امن 
اعالم کرده بود و 400 صلح بان هلندی از 
آن محافظت می کردند ولی آنها به وظیفه 
خود در جلوگیری از عملیات تهاجم 
علیه مسلمانان ساکن سربرنیتسا 

عمل نکردند. گروه های مسلح چتنیک یا 
صربهای افراطی در حالیکه شهر سربرنیتسا 
مملو از هزاران غیرنظامی بود که از حمالت 
قبلی در شمال شرقی بوسنی گریخته و در 
آنجا پناه گرفته بودند، ابتدا شهر را کاماًل 
محاصره کردند و بعد به مدت پنج روز 
شهر را با توپ و راکت به شدت گلوله باران 
کردند و سپس ژنرال مالدیچ وارد شهر شد 
و مردم با فرار از شهر وارد کمپ نیروهای 
حافظ صلح در حومه شهر به نام پوتوچاری 

شدند. نیروهای هلندی با فشار مالدیچ به 
مردم اطمینان دادند که در صورتی که باقی 
مانده اسلحه های خود را تحویل دهند آنها 
را به نقاط امن منتقل خواهند کرد، مردم 
نیز به ناچار به آنها اعتماد کردند و نظامیان 
هلندی که مسئولیت نگهداری از اردوگاه 
پناهندگان را داشتند مردم را به نیروهای 
چتنیک تحویل دادند. همزمان صرب های 
افراطی مردان و پسران مسلمان بین 12 تا 
۷۷ سال را برای »بازجوئی به ظن ارتکاب 
جرائم جنگی« از بقیه افراد جدا کردند و 
زنان و کودکان را با ماشین هایی از منطقه 
دور کردند، اما مردانی که همچنان در انتظار 

خروج بودند، با یک قتل عام وسیع روبرو 
شدند. از این رو بیش از ده هزار نفر از اردوگاه 
متواری شدند، اما فرار بی نتیجه بود؛ چون 
چتنیکها در تمامی مسیرها در کمین بودند 
و کمتر کسی از سربرنیتسا جان سالم بدر 
برد و عمومًا در مسیر و در داخل جنگل به 
قتل رسیدند و در گورهای دسته جمعی 

دفن شدند. 
 آمار دیوان بین المللی دادگستری که در 
نتیجه توافق با نهادهای داخلی تعیین شده 

عدد 8۳۷2 نفر را نشان می دهد؛ با اضافه 
شدن ۷1 نفر از یک مزار جدید کشف شده 
در سال جاری، تعداد قربانیانی که تاکنون 
در قبرستان پوتوچاری دفن شدند به 6۵۷۵ 
نفر رسیده است و 1۷9۷ جسد دیگر هنوز 
کشف نشده و  ۵۷0 زن و 1042 کودک 
نیز در میان قربانیان هستند. این اعداد 
آمارهای رسمی بودند اما آمارهای غیر 
رسمی دیگری وجود دارد که تعداد قربانیان 

را تا 12 هزار نفر نیز ذکر کرده است. 
هر ساله برای یادآوری سالروز نسل کشي در 
سربرنیتسا برنامه های متنوعی در بوسنی و 
هرزگوین برگزار می شود. این برنامه طیف 

وسیعی از برنامه های دیپلماتیک و حضور 
مقامات سیاسی عالی رتبه تا پیاده روی 
یکصد و ده کیلومتری، دو ماراتن از شهر 
بیهاج و عزیمت کاروانهای دوچرخه سواری 
و موتورسیکلت سواری از سارایوو  را در بر 
می گیرد. عمومًا هر ساله در این روز اجساد 
کشف شده شهدای سربرنیتسا در طول 
سال گذشته را نیز طی مراسمی در شهرهای 
مختلف تشییع و سرانجام در مزار شهدای 
پوتوچاری دفن می کنند. امسال با حضور 
بازماندگان قربانیان، شهروندان و مقامات 
داخلي و خارجي برگزار شد و بقایای اجساد 
۷1 تن دیگر از قربانیان نسل کشی در 

قبرستان پوتوچاري به خاك سپرده شد.
یکی از برنامه های سالیانه برای گرامیداشت 
شهدای سربرنیتسا، »پیاده روی یکصد و 
ده کیلومتری صلح« یا اصطالحا »مارش 
میرا« است که برای ادای احترام به قربانیان 
کشتار سربرنیتسا و با حضور هزاران 
داوطلب از شهرک نزوک در نزدیکی توزال 
تا آرامگاه پوتوچاری یا محل اصلی وقوع 
جنایت برگزار می شود و تالشی عملی 
برای زنده نگه داشتن یاد قربانیانی است که 
چندین روز با پای پیاده مسیری نزدیک به 
110 کیلومتر را برای رسیدن به پناهگاه و 
نقطه امن به سمت توزال حرکت کردند ولی 
بسیاری از آنها هرگز به مقصد نرسیدند. در 
واقع شرکت کنندگان در این راهپیمایی 
مسیری عکس آنچه در یازدهم جوالی 
199۵ پیموده شد را طی می کنند .  امسال 
برابر آمارهای رسمی نزدیک به هفت هزار 
نفر از بیش از سی کشور در این راهپیمایی 
شرکت داشتند این برنامه از سال 200۵ 
میالدی هر سال برگزار می شود و با اینکه 
اقدامی جدید محسوب می شود ولی با 

استقبال خوبی روبرو شده است. 
هر ساله ایران بصورت رسمی و در قالب 
هیئتی دیپلماتیک در مراسم اصلی که در 
پوتوچاری برگزار می شود حضور فعال دارد. 
امسال برای اولین بار در راهپیمایی صلح دو 
گروه از ایران نیز حضور داشتند؛ گروهی از 
نویسندگان و اصحاب قلم با مدیریت بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی و هماهنگی رایزنی 
فرهنگی کشورمان و جمعی از پزشکان 
موسوم به سفیران صبح رویش و هماهنگی 
مجتمع آموزشی جمهوری اسالمی ایران 
در بوسنی که در جای خود قابل توجه است.
از تاریخ اولین جلسه رسمی دادگاه 
رسیدگی به جنایات جنگی بوسنی و بالکان 
در هشتم نوامبر 1994 در الهه تاکنون 
بیش از شش هزار نفر با عناوین متهم، شاهد، 
قربانی و جنایتکار و غیره در دادگاه حاضر 

شدند و 161 پرونده از مقامات نظامی و 
دولتی منطقه بالکان بدون در نظر گرفتن 
مصونیت های سیاسی در دادگاه مورد 
بررسی قرار گرفته و حکم صادر شده است 
اما رسیدگی به پرونده مالدیچ که عامل 
اصلی نسل کشی سربرنیتسا محسوب 
می شود، هنوز ادامه دارد و صدور حکم وی 
یکی از مهمترین خواسته های بازماندگان 

قربانیان سربرنیتسا ست.
در ماه ژوئن امسال دادگاه تجدید نظر 
الهه، دولت هلند را بابت مرگ ۳00 مرد 
مسلمان در سال 199۵ در سربرنیتسا 
مسئول دانست و پیشتر نیز در سال 
2014 دادگاه تقریبًا همین رای را صادر 
کرده بود. البته باید توجه داشت که 
این رای به کل جنایت صورت گرفته 
در سربرنیتسا تسری داده نشده است و 
تنها تعداد اندکی از پناهجویان را در بر 
می گیرد. بر اساس رای دادگاه نیروهای 
هلندی در پناهگاه خود در سربرنیتسا 
از  پناهگاه  ظرفیت  تکمیل  از  پس 
پذیرش پناهجویان جدید سر باز زدند 
و به نیروهای افراطی صرب اجازه تخلیه 
پناهجویان را دادند. اما در هر صورت 
این حکم یک موفقیت و یک گام به جلو 

محسوب می شود. 
بدون شک در مقام نخست جنایتکاران 
چتنیک که دست به چنین جنایتی زدند 
مقصر و محکوم هستند اما سازمانهای 
بین المللی نیز مسئولیت مستقیم دارند؛ 
در حالی که جنگنده های ناتو آماده حمله 
به مواضع نیروهای مهاجم بودند ولی هیچ 
دستوری دریافت نکردند و جنایتکاران 
با اطمینان خاطر از بی تفاوتی دولتهای 
غربی، بیش از هشت هزار مرد و جوان 

مسلمان بوسنیایی را از خانواده هایشان 
جدا کرده و قتل عام کردند. اینها در تاریخ 
ثبت شده است و آنها هیچ وقت نمی توانند 
از بار چنین مسئولیتی شانه خالی کنند. 

همانطور که آنتونیو گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل به مناسبت بیست و دومین 
سالروز نسل کشی سربرنیتسا اعالم کرده؛ 
همه باید صادقانه به گذشته نگاه کرده 
و کاری کنند که جنایات صورت گرفته 
هرگز تکرار نشود. در کنار این جامعه 
بین الملل و سازمان ملل باید مسئولیت 
خود را در فاجعه ای که در سربرنیتسا رخ 
داد، بپذیرند و تالش کنند تا از کوتاهی 
خود درس بگیرند. قطعا اجرای عدالت 
تنها مرهمی است که می تواند تسلی 
بخش بازماندگان قربانیان این جنایت 

دهشتناک باشد. 

بیش از ده هزار نفر از اردوگاه متواری 
شدند، اما فرار بی نتیجه بود؛ چون 
چتنیکها در تمامی مسیرها در کمین بودند 
و کمتر کسی از سربرنیتسا جان سالم بدر برد 
و عمومًا در مسیر و در داخل جنگل به قتل 
رسیدند و در گورهای دسته جمعی دفن شدند

[ قلب زمین ]

جنایت و مکافات
به مناسبت بیست و دومین سالگرد کشتار مسلمانان در سربرنیتسا  وحید پرست تاش
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

در شماره قبل و در بخش اول از این یادداشت در شماره قبل و در بخش اول از این یادداشت 
به بررسی ریشه های سیاسی برنامه ریزی بلند به بررسی ریشه های سیاسی برنامه ریزی بلند 
مدت قدرت های فرامنطقه ای برای تجزیه منطقه مدت قدرت های فرامنطقه ای برای تجزیه منطقه 
غرب آسیا پرداختیم و این سوال را مطرح کردیم غرب آسیا پرداختیم و این سوال را مطرح کردیم 
که «آیا این طرح های تجزیه خاورمیانه تنها یک که «آیا این طرح های تجزیه خاورمیانه تنها یک 
بحث سیاسی است و یا ریشه در مباحثات تاریخی بحث سیاسی است و یا ریشه در مباحثات تاریخی 
دارد؟» اکنون در بخش دوم در مقام پاسخ به این دارد؟» اکنون در بخش دوم در مقام پاسخ به این 

سوال بر آمده ایم:سوال بر آمده ایم:
در پی جنگ کشورهای عربی و اسرائیل، مردم این 
کشورها در اتفاقی نادر که شاید از دوره عباسی به 
بعد چنین موردی تجربه نشده بود، ملیت عربی خود 
را بروز دادند و پایتخت های عربی با همراه شدن با 
یکدیگر تصمیم به تحریم نفتی کشورهای حامی 
اسرائیل گرفتند. این تصمیم به منزله یک شوک برای 
جهان غرب بود و طبیعتا باید اقدام مقتضی در مقابل 
آن انجام می گرفت. در چنین وضعیتی مشاور امنیت 

ملی و وزیر خارجه دولت نیکسون، هنری کسینجر، 
دستور برگزاری نشستی با هدف فهم راه های ممکن 
برای از بین بردن روحیه ملی-عربی ایجاد شده در 

جهان عرب را داد.
بر اساس اسناد منتشر شده نخستین نشست 
19۷8رسمی در این راستا در ژوئن سال 19۷8رسمی در این راستا در ژوئن سال 19۷8 در دانشگاه 
پرینستون برگزار شد. ریاست این نشست را برنارد 
لوییس شرق شناس یهودی االصل بر عهده داشت. با 
این انتصاب بود که لوییس پروژه فکری تجزیه جهان 
اسالم را که بعدها به عنوان پروژه »خاورمیانه بزرگ« 

شناخته شد بر عهده گرفت.
برنارد لوییس متولد لندن در سال 1916 در 

خانواده ای یهودی است. نخستین فعالیت های 
خاورمیانه ای او به سال های دبیرستانش که در آن 
زمان اقدام به یادگیری زبان عبری کالسیک و مدرن 
می کند، باز می گردد. لوییس بر اساس خاطرات 
خود فردی متدین و از خانواده ای متدین و متعصب 
یهودی است. او بعدها در کنار تحصیل در رشته 
حقوق در رشته تاریخ نیز به تحصیل می پردازد که در 

این رشته بر تاریخ خاورمیانه تمرکز می کند.
او با پایان تحصیالتش به تدریس در رشته تاریخ 
می پردازد که همزمان می شود با جنگ جهانی دوم 
و به این ترتیب او راهی واحد اطالعات ارتش انگلیس 

می شود.
لوییس در خاطرات خود از اطالعات ارتش می نویسد: 
»در مصاحبه استخدامی ارتش شرکت کردم. سواالت 
متنوعی پرسیدند و گفتند که نظرشان نسبت به من 
مساعد است و البته باید مصاحبه دوباره ای انجام شود. 

چند وقت بعد یک  بار دیگر دعوت به مصاحبه شدم. 
در این مصاحبه گفتند که من می توانم به خدمت 

ارتش درآیم. 
افسر مصاحبه کننده گفت که -با توجه به تسلط من 
به زبان های اسالمی- باید راهی یگان سوارکاری 

ارتش بشوم!
19۳۷تعجب کردم، گفتم: ما االن در سال 19۳۷تعجب کردم، گفتم: ما االن در سال 19۳۷ هستیم، 

دیگر کسی اسب سواری نمی کند.
افسر جواب داد: لرونس عربستان را شنیده ای؟

گفتم: بله
ادامه داد: او اگر اسب سواری بلد نبود نمی توانست 

آن کارها را بکند.

به این ترتیب برای چندین ماه مشغول آموزش 
اسب سواری عربی و رقص شمشیر به هنگام اسب 

سواری بودم«.
لوییس در خاطرات خود به صراحت می نویسد: در آن 
دوره چنان تجربیاتی را پشت سر گذاشتم که تا ابد 

بازگو نخواهم کرد!
وی با پایان جنگ جهانی بار دیگر وارد فعالیت 
دانشگاهی می شود اما این بار او نه یک محقق صرف 

که یک افسر اطالعاتی ماهر نیز بود. 
پژوهش های لوییس در مورد تاریخ معاصر خاورمیانه 
و نیز مذاهب مختلف منطقه برای سال های متوالی 
ادامه داشت تا این که او با نشست دانشگاه پرینستون 
توانست از مقام یک استاد دانشگاه بودن به یک 
ایدئولوگ سیاسی و عملیاتی تغییر جایگاه بدهد. 
دیدگاه های او از دهه هشتاد میالدی تاکنون یکی 
از تاثیرگذارترین اندیشه ها در تشکل نظام سیاست 

خارجی آمریکا بوده است و افراد سرشناسی همچون 
کسینجر، برژنسکی و هانتینگتون تحت تاثیر او 

بوده اند. 
اندیشه های او که تحت عنوان »پالن لوییس« 
شناخته می شود از دهه هشتاد تاکنون دوره های 
تحول و تغییرات مختلفی را پشت سر گذاشته 
است اما نقاط اساسی آن که عبارت است از تجزیه 
کشورهای منطقه، همواره ثابت بوده است. بر اساس 

این طرح که از دریای مدیترانه تا هندوستان را شامل 
می شود کشورهای منطقه براساس تمایزات مذهبی 
و قومی تبدیل به کشورهای کوچکتری می شوند. این 
طرح را با دو عبارت »لبنانیزه« و یا »بالکانیزه« شدن 

خاورمیانه نیز تعریف می کنند.
در این طرح لوییس نوع حاکمیت روم باستان شبیه 
سازی شده است. به طوری که اقوام و مذاهب مختلف 
دارای جایگاهی دولتمدارانه می شوند و اختیارات 
اداری دولتی به آن ها داده می شود به طوری که به 
عنوان دولت هایی کوچک می توانند زیست سیاسی 
داشته باشند اما دولت روم با توان نظامی باالی خود 

توان اداره امپریال آن ها را دارد.
نخستین بار که مسئله نشست غیرعلنی متخصصان 
تاریخ و شرق شناس غربی در دانشگاه پرینستون 
علنی شد توسط یک نشریه تاریخ نگاری در ترکیه 
بود. در این نشریه تاکید شده بود که با در نظر داشتن 
نقشه اسرائیل و چشم اندازهای توسعه آن در دانشگاه 
پرینستون به این نتیجه رسیده شده است که باید 
کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به ویژگی های 
مذهبی و قومیشان تجزیه شوند. در همان خبر تاکید 
شده بود که همه این دولت های کوچک تحت یک 
فدراسیون و یا کنفدراسیون اداره خواهند شد و با 

یکدیگر وارد مراوده می شوند.
دومین خبر در مورد این نشست را نیز نشریه ای آمریکایی 
با نامEIR Executive Intelligence Review در 
9تاریخ 9تاریخ 9 سپتامبر 1980 منتشر کرد. در این نشریه 
نوشته شده بود: لوییس در این نشست به حمایت 
و همراهی با اندیشه هایی که معتقد به باز ترسیم 
فراگیر مرزهای خاورمیانه بودند پرداخته است. پروژه 
باز ترسیم مرزهای خاورمیانه به صورت مخفیانه از 
سال 1980 در دانشگاه پرینستون آغاز شده است. 
به استناد یک منبع عربی، در این نشست به بررسی 
طرحی که به بیان شیوه اداره حکومت عثمانی بر 
مناطق مختلف خاورمیانه می پرداخت پرداخته شد. 
نکته جالب آن است که نخستین اطالعات موثق 

مبنی بر چگونگی باز ترسیم مرزهای خاورمیانه در 
نشست دانشگاه پرینستون از اسرائیل بیرون آمد. 
بعدها لوییس با روی کار آمدن دولت جورج بوش 
توانست قدرت اقدام بیشتری برای خود کسب کند 

و گام هایی عملی برای تجزیه عراق برداشته شود.
در شماره آینده به بررسی پیشگویی هایی که در مورد 
تجزیه عراق از سوی نویسندگان صهیونیست بیان 

شده بود خواهیم پرداخت.

   سمینار گفتمان سه ادیان جهان در آلمان برگزار شد
 سمینار سه روزه با عنوان »دین و سیاست« گفتمان اسالم، مسیحیت و بودائیسم روز 12 جوالی در کلیسای اکسلنس شهر مونسترآلمان برگزار شد. در این 

سمینار حدود 20 اندیشمند در حوزه ادیان آسمانی از کشورهای ژاپن، آمریکا، ترکیه، تایلند، ویتنام و آلمان حضور یافتند و در مورد ابعاد سیاست و دین  به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. این سمینار که به عنوان اولین سمینار گفتمان سه ادیان در جهان از سلسله کنفرانس های »اسالم، مسیحیت و بودائیسم: گفتمان، بررسی تقابلی« 

است در ماه فوریه سال جاری در شهر ژاپن کار خود را آغاز نمود و قرار شد سمینار بعدی در مونستر آلمان به عنوان یکی از شهرهای مهم در دنیای مسیحیت برگزار شود.
سمینار بعدی در ماه فوریه 2018 در دانشگاه واشنگتن آمریکا است که در آن ابعاد اجتماعی و مذهبی مسئله تجارت در اسالم، مسیحیت و بودائیسم به صورت مقایسه ای 

[ قلب زمین ]مورد بررسی قرار خوهد گرفت.

در پی جنگ کشورهای عربی و اسرائیل، مردم این 
کشورها در اتفاقی نادر که شاید از دوره عباسی به بعد 
چنین موردی تجربه نشده بود، ملیت عربی خود را بروز دادند 
و پایتخت های عربی با همراه شدن با یکدیگر تصمیم به تحریم 
نفتی کشورهای حامی اسرائیل گرفتند. این تصمیم به منزله یک 

شوک برای جهان غرب بود

    مسعود صدر محمدی

یه غرب آسیا؛ نقشه ھای برنارد لوئیس داستان تجز
گزارش تحلیلی بیت المقدس درباره کلید خوردن تجزیه منطقه از  اقلیم کردستان عراق/ بخش دوم 
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فلسطین تو زنده ای
 

ندیده بودم....
هرگز ندیده بودم......

که غریبه ادعای ارث کند
چه جالب امروز صهیونیسم
ندیدهایم را پایان بخشید

و چشمانم را به غیر عادالنه ترین
صحنه ها دوخت

صحنه هایی غیر ادراک
که خود آن را ساخت

و بشر تخیل و تمثیل را به حیرت نهاد
فلسطین تو زنده ای

و هنوز نفس می کشی
و مقاومت را  همچون مشتی محکم 

بر صورت ظالمان می زنی
فلسطین تو سرو نیستی

تو آن مردابی هستی  که ظالم کش است
فلسطین تو زنده ای
و هنوز دعا می کنی

و تسبیح تو
مردمان تو هستند
که جدا ناپذیرند

و دستان تو 
معنای زندگی است

فلسطین تو زنده ای.....

     محمد خانی

٥٥باسل خطیب فیلمساز فلسطینی االصل اهل سوریه که ٥٥باسل خطیب فیلمساز فلسطینی االصل اهل سوریه که ٥٥
١٢سال سن دارد، بعد از ١٢سال سن دارد، بعد از ١٢ سال غیبت در صحنه سینما که طی آن 
بیشتر به کارهای تلویزیونی می پرداخت، به عرصه فیلمسازی 
بلند و کار در سینما بازگشته که حاصل آن فیلمی به نام «مریم» 
٢٠١3محصول ٢٠١3محصول ٢٠١3 است. این فیلم تاثیرات جنگ شش روزه اعراب و 
١٩6٧اسرائیل در سال ١٩6٧اسرائیل در سال ١٩6٧ را بر سرنوشت سه زن سوری در سه نسل 
را به تصویر می کشد. در این فیلم که سناریوی آن را باسل خطیب 
و برادرش تالید نوشته اند و هنرپیشه های مطرح سوریه مانند 
سوالف فاواخرجی و صباح الجزایری در آن بازی کرده اند، به بهانه 
١٠٠تشریح زندگی سه زن متعلق به سه عصر،١٠٠تشریح زندگی سه زن متعلق به سه عصر،١٠٠ سال از تاریخ سوریه 
ترسیم و به جنگ ها و برخی مشکالت بزرگ سوریه پرداخته 
می شود. هر سه زن مریم نام دارند. اتفاقات مربوط به زن نخست 
١٩١٨در سال ١٩١٨در سال ١٩١٨ شکل می گیرد که حکومت عثمانی در آستانه 
اتمام و بساط جنگ جهانی اول در حال برچیده شدن است. 
خطیب در قدم بعدی و برای ترسیم زندگی مریم دوم به سال 
١٩6٧ سفر می کند و این بار با مریمی مواجه هستیم که مسیحی 
3٥است، 3٥است، 3٥ سال سن دارد و جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی 
در منطقه برقرار است و چون اوضاع نا امن و بیرحمی های ارتش 
صهیونیستی بیشمار است, مریم همراه با مادر شوهر و دختر 
کوچکش به یک کلیسا واقع در منطقه کانیترای سوریه پناه 
می برند. اما مریم سوم مربوط به سال های اخیر است و خانواده او 
وابستگان مریم اول بوده اند و به همین سبب است که وی نیز مثل 
مریم نخست صدای خوشی دارد. در اپیزود سوم مریم می کوشد 
از فرستاده شدن مادربزرگش به خانه سالمندان جلوگیری کند 
اما زورش به سایر اعضای خانواده که چنین چیزی را می خواهند، 
نمی رسد و ... . «مریم» در شهر القنیطره سوریه تصویربرداری و 

توسط «موسسه عالی سینمای سوریه» تولید شده است.

آینده پژوهشی از اقدامات استراتژیک و مهمی است که مدتی 
است در جوامع مختلف و کشورهای توسعه یافته از جایگاه 
واالیی برخوردار شده و حتی نهادها و موسسات هم برای 
افزایش توفیقات خود، اقدام به آینده پژوهی در حوزه کاری 

خود می کنند.
کانال تلگرامی «آینده پژوهی جهان اسالم» وابسته به 
موسسه ای با همین نام بوده که به خوبی در این حوزه فعال 
است. این موسسه البته سایتی هم به همین نام دارد که از 
فعالیت تولیدی و پوششی خوب و قابل قبولی برخوردار است 

و بخشی از مطالب کانال، بازنشر تولیدات همین سایت است.
یکی از بخش های بسیار جذاب و دقیق کانال معرفی کشورهای 
اسالمی است که بر مبنای اعضای سازمان همکاری اسالمی، هر 
کشور را در چند قسمت و در بخش های اطالعات کلی، سیاسی 
و حکومتی، اقتصادی، گردشگری، اجتماعی و ... معرفی می کند.
در همین زمینه تصاویر مختلفی که مبین مطالب فوق باشد هم 

در ذیل هر پست قرار می گیرد. 
قرار دادن متن برخی کتاب های جدیداالنتشار درباره اسالم و 
مسائل پیرامونی آن، به زبان های مختلف هم از دیگر بخش های 

جذاب کانال است که با استقبال مخاطبان مواجه شده است.
همچنین خبر برگزاری و محتوی برخی نشست های تخصصی 

در حوزه جهان اسالم هم در این کانال قرار داده می شود.
برای دسترسی به کانال موسسه آینده پژوهی جهان اسالم باید 

https://t.me/iiwfschannelاز آدرس https://t.me/iiwfschannelاز آدرس https://t.me/iiwfschannel بهره گرفت.

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١، خأل هویتی ملت های 
آسیای مرکزی به عالوه بحران های سیاسی و فقر اقتصادی، 
محیط مناسبی برای رشد اسالم گرایی مهیا کرد. «حزب 
التحریر» مهم ترین گروه اسالم گرای آسیای مرکزی دارای پایگاه 
اجتماعی بسیار وسیعی است که با پرهیز از خشونت و با استفاده 
از رهیافت از پایین به باال تالش می کند زمینه استقرار خالفت 

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

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

بعدی قرار دارد.
این کتاب توسط «امانوئل کاراجیانس» به نگارش در آمده و از 
سوی موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللي ابرار معاصر در 

ایران ترجمه و منتشر شده است.
 «اسالم گرایي در آسیاي مرکزي» در سال ١3٩١ و در ٤٥6 صفحه 

منتشر شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   ناراحتی پیرمرد فلسطینی که برای نخستین بار طی ٥٠ سال اخیر نتوانست برای 
نماز خواندن وارد مسجداالقصی شود/در پی عملیات شهادت طلبانه روز جمعه 3 جوان 
فلسطینی در قدس شریف، صهیونیست ها در اقدامی بی سابقه در های مسجد را بسته اند

«مریم» روایت ١٠٠ سال 
تاریخ سوریه

بررسی اسالم گرایی
در آسیای مرکزی

جهان اسالم را بهتر بشناسیم
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