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اسرائیل هم به فریاد 

»بارزانی« نرسید

دالرهای ائتالف سعودی 
چشم سازمان ملل را در یمن 
کور کرده است

  عملیات موفقیت آمیز کرکوک و مرگ 
رؤیای »تجزیه طلبی«

»صادق الشرفی«، مسئول »جبهه مردمی یمن«      
در گفتگو با »بیت المقدس«:

6٧

ل سعـود  به  سـوی  حرکت آ
»پیچ اجتناب ناپذیر مرگ«

٤

»دکتر کالین کاول«، استاد دانشگاه بلوفیلد آمریکا  در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس مطرح کرد
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٢

  حمایت گسترده از سخنان ضدصهیونیستی رئیس پارلمان کویت
»مرزوق علی الغانم« رئیس پارلمان کویت هفته گذشته در سخنانی در یکصد و سی و هفتمین همایش اجالس اتحادیه بین المجالس در سنت پترزبورگ با 
حمایت از ملت فلسطین، جنایات اسرائیل را به هیئت این رژیم و حاضران متذکر شد و در نهایت با تشویق حضار باعث اخراج هیئت اسرائیلی از محل این کنفرانس 
شد. وی خطاب به هیئت اسرائیلی تاکید کرد: پس از اینکه واکنش پارلمانهای جهان را دیدید ، اگر ذره ای کرامت دارید از محل نشست خارج شوید... ای اشغالگران، 
ای کودک کش ها... وسایل خود را جمع کنید و از محل نشست بیرون بروید ای قاتالن، ای اشغالگران. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان، »احمد بحر« رئیس مجلس 

قانونگذاری فلسطین و »اساعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس از این موضع به شدت حمایت کردند.  [ قلب زمین ]

جالل طالبانی بیست روز قبل در برلین درگذشت. 
خبر درگذشت وی در روزهایی که اقلیم کردستان 
عراق مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، مشی 
میانه رو او را در اذهان زنده کرد. نوشتار حاضر تالش 
می کند تحوالت حزب متبوع طالبانی، »اتحادیه 
میهنی کردستان«، را پس از درگذشت وی مورد 
تحلیل قرار دهد. در ابتدا شخصیت طالبانی مورد 
بررسی اجمالی قرار می گیرد تا فقدان وی در این 

حزب بیشتر ملموس باشد.
جالل طالبانی بر اساس آنچه در کتاب خاطرات خود 
گفته بود، اصالتًا از کردهای ایرانی بود. ویژگی های 
شخصیتی طالبانی موجب شده بود که او را »مام 
جالل« خطاب کنند. اقلیم کردستان امروز گرچه 
عرصه یکه تازی مسعود بارزانی شده است؛ اما مام 
جالل نیز تالش های بسیاری برای خودمختاری 
این منطقه به انجام رساند. البته طالبانی با اقدامات 
خود نشان داد که به دنبال استقالل کردستان عراق 
نبود. گرچه جایگاه ریاست جمهوری در عراق بیشتر 
تشریفاتی است؛ اما قرار گرفتن طالبانی به عنوان 
رئیس جمهور عراق نشان داد که او مشی میانه روی را 

در پیش گرفته است.
رفتارهای ثبات بخش طالبانی موجب شده بود که 
آیت الله سیستانی او را عامل ثبات عراق معرفی 
کند. حتی پس از انتشار خبر درگذشت طالبانی 
مشاهده شد که مجدداً مواضع مثبتی از سوی مقامات 
کشورهای مختلف در رابطه با او اتخاذ شد. این موضوع 
نشان می دهد که اقلیم کردستان عراق امروز بیشتر از 
گذشته به وجود شخصیت هایی چون طالبانی نیازمند 
است. روابط خوبی که اقلیم کردستان عراق پس از 
خودمختاری خود با بغداد و کشورهای همسایه ایجاد 
کرد، بیشتر مرهون اقدامات طالبانی و اندیشه های 

همسو با او بود.
۲0۱۲کشور عراق پیش از سکته طالبانی در سال ۲0۱۲کشور عراق پیش از سکته طالبانی در سال ۲0۱۲ با 
مشکالتی که بعداً با آن دست و پنجه نرم کرد، مواجه 
نبود. وی تعادلی در عراق و اقلیم کردستان ایجاد کرده 
بود. حال به نظر می رسد درگذشت مام جالل بیش ترین 
 )PUK( تأثیر را بر حزب اتحادیه میهنی کردستان
۱٩7٥داشته باشد. طالبانی اول ژوئن سال ۱٩7٥داشته باشد. طالبانی اول ژوئن سال ۱٩7٥ این حزب را 
ایجاد کرد. وی به دنبال تشکیل نخستین کنگره حزب 
اتحادیه میهنی کردستان به عنوان دبیرکل آن انتخاب 

شد و تا پایان عمرش این سمت را برعهده داشت.
اتحادیه میهنی در طول سال های دبیرکلی وی فراز و 

نشیب های بسیاری داشته است. مبارزه مسلحانه این 
حزب علیه حکومت بعث یکی از این نمونه ها است 
۱٩7۶که در سال های ۱٩7۶که در سال های ۱٩7۶ تا ۱٩٩۱ روی داد. همین 
موضوع باعث شد که همکاری های جمهوری اسالمی 
ایران با این حزب برقرار شود. حزب اتحادیه میهنی 
۲00٣ تا ۲00٣ تا ۲00٣ نقش مهمی در  کردستان از سال ۱٩٩۱
کردستان عراق ایفا کرد و یکی از احزاب تأثیرگذار 
۲00٣به شمار می رفت. با سقوط رژیم بعث در سال ۲00٣به شمار می رفت. با سقوط رژیم بعث در سال ۲00٣

کردهای شمال عراق به سمت همگرایی برای اداره 
۲00٥واحد کردستان پیش رفتند. طالبانی از سال ۲00٥واحد کردستان پیش رفتند. طالبانی از سال ۲00٥

به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد که تا سال 
۲0۱4 در این جایگاه قرار داشت. حال به نظر می رسد 
پس از درگذشت وی حزب اتحادیه میهنی کردستان 
با چالش هایی مواجه شود و حتی امکان انشقاق در 

آن وجود دارد.
انشقاق در این حزب سابقه داشته است و جنبش 
گوران از درون آن ایجاد شد. این جنبش به رهبری 
۲00٩انوشیروان مصطفی در سال ۲00٩انوشیروان مصطفی در سال ۲00٩ از درون حزب 
اتحادیه میهنی کردستان به وجود آمد. این موضوع 
به دنبال اختالفاتی در درون این حزب بود. اختالفات 
شدیدتر دیگری نیز طول سال های اخیر در این حزب 
۲0۱۲مشاهده شده است؛ به گونه ای که از سال ۲0۱۲مشاهده شده است؛ به گونه ای که از سال ۲0۱۲ دو 
جریان در این حزب ایجاد شد. هیرو ابراهیم احمد 
همسر جالل طالبانی رهبری جریان اکثریت را بر 
عهده داشت. کوسرت رسول علی و برهم احمد صالح 
معاونان اول و دوم جالل طالبانی نیز جریان دیگری در 
این حزب ایجاد کردند. این جریان تحت عنوان »مرکز 
تصمیم گیری« شناخته شد؛ بنابراین پیش بینی 
می شود که این انشقاق به صورت جدی تداوم داشته 
باشد. برهم احمد صالح امسال دست به ایجاد جریان 
جدیدی زد. او با تشکیل جریانی تحت عنوان »ائتالف 
برای دموکراسی و عدالت« عماًل خروج خود را قطعی 
کرد که با استعفای وی از معاون دومی حزب اتحادیه 

میهنی کردستان همراه شد.

در حال حاضر دو جریان اصلی در بدنه حزب اتحادیه 
میهنی کردستان وجود دارد که نتایج رقابت های 
انتخاباتی پارلمان اقلیم کردستان در اول نوامبر 
می تواند تأثیر مستقیمی بر آینده این حزب داشته 
۱۸باشد. این حزب اکنون ۱۸باشد. این حزب اکنون ۱۸ کرسی در پارلمان دارد. 
اگر حزب اتحادیه میهنی کردستان بتواند تعداد 
کرسی های خود را در پارلمان افزایش دهد، امکان 
انشقاق دیگر در این حزب کاهش خواهد یافت؛ اما 
در صورتی که نتایج ضعیف تری کسب کند، احتمال 

چنین انشقاقی پیش بینی می شود.

قدرت نظامی این حزب در اختیار جناح وابسته به 
کوسرت رسول علی است. قدرت اقتصادی حزب نیز 
در دست جناح مربوط به هیرو ابراهیم احمد است. 
پافل طالبانی و قباد طالبانی پسران جالل طالبانی 
ازجمله افراد تأثیرگذار در جناح هیرو ابراهیم احمد 
هستند. نیروهای ضد ترور و نیروهای آسایش زانیاری 
وابسته به جناح اکثریت در حزب اتحادیه میهنی 

کردستان هستند.
نکته مهمی که در ارتباط با اتحادیه میهنی باید در 
نظر گرفت، موضع گیری آن در قبال همه پرسی 
اقلیم کردستان است. دو جناح این حزب در قبال 
همه پرسی نیز نظر واحدی نداشتند. به طوری که 
جناح اکثریت مخالف همه پرسی بود؛ اما جناح مربوط 
به کوسرت رسول علی با آن موافقت کرد. بر این 
اساس نوع تحوالت این حزب بر مناسبات آن با حزب 
دموکرات نیز تأثیر مستقیمی خواهد داشت. چنانچه 
جناح وابسته به هیرو ابراهیم احمد دست برتر را در 
رقابت های درون حزبی داشته باشد، احتمال افزایش 
اختالفات این حزب با حزب دموکرات وجود دارد؛ اما 
در صورتی که جناح دیگر چنین پیروزی را به دست 
آورد، مناسبات آن با مسعود بارزانی و حزب متبوعش 
افزایش خواهد داشت. پس این موضوع نشان می دهد 
که تحوالت مربوط به آینده حزب اتحادیه میهنی 
کردستان می تواند بر سرنوشت سیاسی اقلیم نیز 
تأثیرگذار باشد. قطعا اگر بارزانی خود را در مسئله 
استقالل تنها ببیند، تحوالت به دلخواه او پیش 

نخواهد رفت.
اکنون رقابت ها در داخل حزب اتحادیه میهنی 
کردستان افزایش یافته است و دو جناح این 
حزب تالش می کنند در انتخابات پیش رو نتایج 
بهتری را کسب کنند.  بر این اســاس انتخــابات 
اول نوامبر)۱0 آبان( این حزب و نتیجه آن تأثیر 
مستقیمی بر تحوالت کردستان خواهد داشت. 
به نظر می رسد جریان هایی که به دنبال افزایش 
تنش ها در اقلیم کردستان عراق هستند، تالش 
می کنند بر تحوالت داخلی حزب اتحادیه میهنی 
کردستان تأثیرگذار باشند. با این حال تداوم مشی 
جالل طالبانی در این حزب می تواند بر افزایش ثبات 
و آرامش در کردستان عراق تأثیر گذارد و توطئه های 

صهیونیستی را از این اقلیم دور سازد.

سخن نخست

پیام های سفر هیئت عالی رتبه 
حماس به تهران

ابتدای هفته جاری شاهد سفر هیئت 
عالی رتبه حماس به تهران بودیم، 
سفری که می شود گفت در چند سال 

اخیر بی سابقه بوده است.
ترکیب این هیئت شامل صالح  العاروری نایب رییس دفتر 
سیاسی حماس، اسامه حمدان مسئول روابط بین الملل، 
زاهر جبارین، عزت الرشق، محمد نصر، سامی ابوزهری و 

خالد الفاهوم است.
 در خصوص ویژگی های این سفر از حیث زمان، مکان و 

ترکیب آن ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
 این سفر یک هفته پس از امضای توافق آشتی ملی میان 
فتح و حماس در قاهره صورت گرفته است. توافقی که 
با حرف و حدیث ها و تحلیل های متعددی همراه بود. 
همچنین این اولین سفر »صالح العاروری« نایب رئیس 
حماس به تهران پس از تصدی این پست محسوب 
می شود. العاروری بنیانگذار شاخه نظامی حماس در 
کرانه باختری است که هم اینک در بیروت مقیم است و 
می توان او را در طیف نزدیک به ایران جنبش مقاومت 

اسالمی فلسطین به حساب آورد.
این سفر چالشی بزرگ برای اسراییل و آمریکا تلقی خواهد 
شد چون معتقد بودند با توافق آشتی ملی می توانند 
حماس را در درون فتح ادغام کرده و از زنجیره های 
مقاومت منطقه ای دور کنند. اما دقیقا در همین شرایط 
هیئتی عالی رتبه راهی ایران، به عنوان اصلی ترین حامی 
مقاومت فلسطین، می شود. اضافه کنید به آن، اینکه سفر 
این هیئت فردای سخنان »جیسون گرینبالت« نماینده 
ویژه ترامپ در امور باصطالح صلح خاورمیانه صورت 
گرفت که در آن از جنبش حماس خواست اسرائیل را 
به رسمیت بشناسد، خشونت را کنار بگذارد و به تمام 
قراردادهای منعقده میان اسرائیل و سازمان آزادیبخش 
فلسطین)ساف( پایبند باشد. در همین حال هیئت 
حماس یک روز پس از سخنان یحیی السنوار مسئول دفتر 
حماس در نوار غزه به تهران سفر کرد که در این سخنان 
گفته بود » ایران بزرگترین حامی گردانهای عزالدین 
القسام شاخه نظامی حماس از نظر مادی و معنوی است 
و آنچه که ما امروز داریم بخش قابل توجهی از آن متعلق 

به ایران است.« 
چند سال قبل و در ابتدای بحران سوریه، که حماس 
مواضع مشکوک و پرابهامی درباره فتنه شام اتخاذ کرده 
بود، در یادداشتی با عنوان »جذب حداکثری نسخه ای 
برای ایران تا فلسطین« نوشتم »حمایت ما از حماس، 
جهاد، حزب الله و ... پیش و بیش از آنکه تاکتیکی باشد 
اعتقادی است. ما براساس کالم امام روح الله مامور به 
وظیفه ایم پیش از آنکه نتیجه برای مان مهم باشد.« و 
نتیجه گرفته بودم »اگر حماس حقیقتا آنگونه که می گوید 
هنوز هم به دنبال مبارزه تا  نابودی اسرائیل باشد، دیر یا 
زود به حقیقت اهداف حامیان دغل باز اطرافش پی خواهد 
برد و الجرم قصد آغوش حامی حقیقی اش را خواهد کرد 
ما باید آغوشمان را تا آنروز، که دور نخواهد بود، باز نگه 
داریم« و اکنون اسامه حمدان مسئول روابط خارجی 
حماس در تهران در پاسخ به سوالی درباره فشارهای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت دوری گزیدن حماس از 
ایران و قطع روابط با محور مقاومت می گوید:» این شاید 
آرزوی برخی باشد که حماس از جمهوری اسالمی ایران 
جدا شود. من معتقدم که همین حضور هیئت حماس 
در تهران به معنای این است که حماس هرگز از ایران به 
عنوان همپیمان همیشگی خود دوری نخواهد گزید.« و 
اضافه می کند: » ایران و حماس در موضوعات راهبردی 
نظیر جهان اسالم، مسئله فلسطین، مقاومت اسالمی و 
ایستادگی در برابر استکبار جهانی با یکدیگر ارتباطی قوی 
و فصل مشترک دارند و روابط ما با ایران تا زمان آزادی 

فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد«.  

محمد مهدی رحیمی

وزهای  »اتحادیه میھنی کردستان« و   ر
سرنوشت ساز   پس از »مام جالل«

  رامین ولی زاده میدانی

جریان هایی که به دنبال افزایش تنش ها در اقلیم کردستان 
عراق هستند، تالش می کنند بر تحوالت داخلی حزب اتحادیه 

میهنی کردستان تأثیرگذار باشند
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ماهیت مسئله فلسطین چیست؟ چرا تا این حد طوالنی 
شده است؟ چه کسی یا جریانی متولی حقیقی این 
مسئله به شمار می رود؟ آیا فلسطین مسئله اعراب 
است یا ساکنین غرب آسیا فارغ از گرایش های نژادی 
یا مسلمانان و یا حتی فراتر از همه این ها، مسئله انسان 

و انسانیت است؟
اگرچه بدون شک هر انسانی با نگاهی ساده به گزاره های 
تاریخی تحریف نشده، پاسخ تمامی این سواالت را خواهد 
یافت، اما با گذشت حدود 7 دهه از آغاز مسئله فلسطین، 
اکنون پاسخ به این پرسش های ساده اما بنیادی، به نظر 

کاری سخت شده است.
اگر بخواهیم فارغ از تعلقات و گرایش های خود و صرفا بر 
اساس نگاهی بیرون از تاریخ به قضاوت مسئله فلسطین 
بپردازیم، بدون شک اولین ویژگی این مسئله را، غیر قابل 
انکار بودن خواهیم یافت؛ چرا که بر اساس آن، مردمی که 
ساکنین تاریخی یک سرزمین به شمار می رفته اند، قهرا 

بی سرزمین شده اند.
باز هم بدون توجه به علقه های عقیدتی و تمدنی هر یک 
از طرف های غالب و مغلوب و صرفا بر اساس گزاره یک 
خطی مسئله ابتدائی فلسطین، می توان واکنش های 
تاریخی طرفین را به سادگی تصور کرد؛ جریان مغلوب و 
همراهانش )کشورهای عرب تازه از بند استعمار عثمانی 
رهایی یافته( برای بازپس گیری آنچه از دست داده اند 
)سرزمین، غرور، تاریخ( وارد صحنه شده و طرف غالب و 
حامیان آن )صهیونیست ها به پشتیبانی انگلیس و سپس 
آمریکا( نیز به حفظ دستاوردهای جدید خود به هر قیمتی 

خواهند پرداخت.
اعراب علی رغم درک حساسیت تاریخی موقعیتی که 
در آن بودند، به دلیل عدم پایبندی به مبانی عقیدتی 
صحیح که می تواند در سخت ترین زمان ها برای ملت های 

مظلوم منشاء اثر باشد و همچنین تحمل سالیان طوالنی 
استعمار که تمام زیر ساخت های اجتماعی و سیاسی 
جوامع عربی را تا مرز ویرانی کشانده بود، در مقابل دشمن 
جدید شکست می خورند و پرده اول این نمایش به پایان 

می رسد.

پیچدگی مسئله فلسطین، در حقیقت از این نقطه آغاز 
می شود؛ از شکست!

حسن حنفی، متفکر مصری در بیان ارتباط پدیده تاریخی 
»نکبة« و جریان های فکری عربی می نویسد: شکست، 
انسان عرب را به فکر فرو برد، چرا ما علی رغم بر حق بودن 
شکست خوردیم، اشکال کار کجاست؟ آیا باید به خود 
رجوع کنیم و یا راه گذشته را به روش های جدیدتری 

ادامه دهیم؟
در حقیقت، جریان های عربی درگیر مسئله فلسطین 
از دهه های 40 تا 70، هرگز این شهامت را نداشتند که 

از خود بپرسند آیا ممکن است مبانی مارکسیسم، پاسخ 
مناسبی برای نیاز آن روز آن ها و مقاومت علیه اسرائیل 
نباشد؟ آیا امکان دارد بدون تکیه به اتحاد جماهیر شوروی 

در مقابل اسرائیل و حامیان غربی آن ایستادگی کرد؟
بدون شک نگاه فراتاریخی به ما اجازه می دهد به سادگی 

پاسخی مثبت به این سواالت ارائه کنیم، چرا که پیش 
روی ما، فرزندان عصر جدید، »گزینه مقاومت اسالمی« 
قرار گرفته است. در حالی که عقل عربی )تنها متولی 
مسئله فلسطین تا پیش از دهه 70( در آن زمان بر اساس 
مقتضیات تاریخی و مبانی عقیدتی خود، چنین امکانی 

را نداشت.
فقدان این فرصت تاریخی، برخی از جریانات عربی را بر آن 
داشت تا به تعبیر حنفی، در خود رجوع کرده و تالش کنند 
اشکال کار را، در جایی غیر از صحنه رویارویی با دشمن 
بیابند؛ در این نقطه، دو راه تاریخی »مقاومت« و »تطبیع« 
شکل می گیرد، سوال پیش روی متولیان مسئله فلسطین 
تغییر می کند؛ تالش برای حل مسئله و یا پاک کردن آن؟!

به این ترتیب است که همان کسانی که روزی اصلی ترین 
مانع برای پیش روی های صهیونیسم در منطقه و یا حتی 
جدی ترین گزینه برای نابودی آن به شمار می رفتند، 
توافق کمپ دیوید را امضا کردند؛ سندی برای پایان 
مقاومت رسمی ارتش های عربی و تحویل پرونده 

فلسطین به گروه های شبه نظامی مردمی!
نیروهای امنیتی قدرتمند دشمن تاریخی ما، بدون 
شک این امکان را برای او فراهم کرده تا در موارد مهمی با 
استفاده از جاسوس های کارکشته و یا ابزارهای پیشرفته 
به داخل حریم امن  ما نفوذ کند، اما نگاه تاریخی به ما ثابت 
می کند عمیق ترین نفوذ، در دل و عقل انسان ها و بدون 
استفاده از هیچ فرآیند متعارف امنیتی رخ می دهد؛ زمانی 
که با تنگ کردن عرصه حیات مادی و یا شکست های 
الینقطع، یک انسان  و یا رهبر سیاسی را به جایی برسانند 

که باور خود را به ادامه مقاومت علیه ظلم از دست دهد.
در چنین موقعیتی، اگر انسان دست آویزی ماورائی برای 
عبور از این صحنه پردازی نامبارک در اختیار نداشته باشد، 
بدون شک در حوزه نفوذ تاریخی دشمن قرار خواهد 
گرفت و وارد مسیری می شود که بدون دیکته مستقیم 

برای او طراحی شده است. 
اگرچه پایان مقاومت ارتش های عربی علیه اسرائیل از یک 
سو پدیده مبارکی به شمار می رود چرا که زمینه را برای 
ظهور مقاومت اسالمی مردمی فراهم کرد، اما از سوی 
دیگر، مقدمه ای شد برای آغاز حیات تاریخی جریان 
تطبیع؛ جریانی که از دهه 70 تا به امروز، حیات بیمارگونه 

خود را در سکوت ادامه داده است.
بر اساس زمینه شکل گیری نفوذ تاریخی مذکور، طبیعی 
است که هرچقدر میزان خودناباوری و ضعف روحانی 
جوامع بیشتر بوده باشد، شدت گرایش آن ها به تطبیع 
عمیق تر است و از این رو جدی ترین گرایش های تطبیع 

را می توان در جوامع عربی خلیج فارس مشاهده کرد.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی و یکی 
از چهره های میدانی جریان تطبیع در روزگار ما، در 
بخشی از سخنان خود در صحن عمومی سازمان ملل در 
سال جاری گفت: »نزاع« عربی-اسرائیلی بیش از حد 
متعارف به طول انجامیده و دیگر دلیلی برای استمرار 

آن وجود ندارد.
اهمیت این چند جمله کوتاه از زبان جبیر، از سفرهای 
پیدا و پنهان امرای جوان شیخ نشینان خلیج فارس به 
تل آویو و یا حتی دیدار علنی ژنرال سیسی با نتیانیاهو 
بیشتر است؛ چرا که خبر از آمادگی جریان تطبیع برای 
ورود به مرحله جدیدی از حیات تاریخی اش می دهد؛ 

تغییر علنی روایت ها!
به باور آنان، زمان آن رسیده که ماهیت مسئله فلسطین، 
از اشغال )احتالل، Occupation( به درگیری )نزاع، 
Conflict( تنزل پیدا کند، به عبارت دقیق تر، بر اساس 
محاسبات آنان، افکار عمومی اسالمی و عربی آمادگی 
این تنزل را دارد و از این بابت است که ترس آن ها نسبت 
به بیان واضح تر مواضع شان کمتر شده است و این تحول 

مهمی به شمار می آید.
بدون شک چهره های متعدد و کم وزنی همچون محمد 
بن سلمان یا محمد بن زاید و ... که امروز سردمداران 
تطبیع به شمار می روند، فرزندان تاریخی رهبرانی چون 
سادات هستند، رهبری که ترجیح داد به جای قهرمان 
اکتبر، در تاریخ از او با عنوان »قهرمان صلح« یاد شود؛ 
اگرچه هیچگاه پاسخ درخوری برای پرسش »صلح با چه 

کسی؟« در اختیار نداشته است.
جریان تطبیع، پس از شبیه سازی بحران سوریه، اکنون 
به صراحت برای پشت سر گذاشتن تمامیت فلسطین، 
یک بار برای همیشه، آماده شده است؛ هرچند با نگاهی 
به ویژگی انکار ناپذیری مسئله فلسطین، به نظر می رسد 

نتایج مطلوبی در انتظار آنان نیست.

   یورش نیروهای امنیتی بحرین به بند شخصیتهای سرشناس سیاسی در زندان جو
فعاالن بحرینی و خانواده های شخصیت های برجسته انقالب بحرین که در زندان جو بسر می برند در شبکه های اجتماعی از یورش نیروهای امنیتی به 

بند این زندانیان گزارش دادند. طبق این گزارش هفته گذشته نیروهای امنیتی با یورش به بند شخصیتهای برجسته انقالب ۱4 فوریه بحرین ضمن اهانت و 
اعمال خشونت، حداقل به مدت سه ساعت تمامی وسایل آنان را مورد بازرسی دقیق قرار داده و تمامی کتاب ها و بخشی از وسایل شخصی آنان را ضبط کرده و امکان 

تماس تلفنی آنان را نیز قطع نمودند. به گفته شبکه اللؤلؤ این شخصیتهای معارضان بحرینی از حدود 7 ماه پیش در اعتراض به شرایط زندان و سختگیری مسووالن از 
انجام هرگونه مالقاتی ممانعت نموده اند و همچنین شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق پیش از این در تماسی تلفنی به خانواده اش اطالع داده است که مسووالن 

[ قبله اول ]زندان برای اهانت و سختگیری بیشتر این شخصیتها را مجبور می نمایند تا در زندان با دست و پای زنجیر شده حرکت کنند. 

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی و یکی از 
چهره های میدانی جریان تطبیع در روزگار ما، در بخشی از 
سخنان خود در صحن عمومی سازمان ملل در سال جاری گفت: 
»نزاع« عربی-اسرائیلی بیش از حد متعارف به طول انجامیده و 

دیگر دلیلی برای استمرار آن وجود ندارد

یخی ین مراحــل یک بیماری تار آخر
بیت المقدس مواضع و اقدامات اخیر برخی سران عرب در قبال فلسطین را بررسی می کند    سیاوش فالح پور
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٤

دکتر کالین کاول (Colin S. Cavell) در 
باتون روژ، لوئیزیانا متولد شد. او دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در 
رشته علوم سیاسی به پایان برد. پس از آن و 
در فوریه ٢٠٠١ توانست مدرک دکترای خود 
را از دانشگاه ماساچوست در رشته علوم 
سیاسی به دست آورد. دکتر کاول در حال 
حاضر استاد علوم سیاسی دانشگاه بلوفیلد در 
غرب ویرجینیا است. او حضور به عنوان ریاست 
دپارتمان علوم اجتماعی را نیز در کارنامه 
خود دارد. کاول همچنین سابقه تدریس در 
دانشگاه های ییل در نیوهیون، کالج هولیوک 
ایالت ماساچوست، دانشگاه بحرین و همچنین 
دانشگاه نیواورلئان لوئیزیانا را نیز دارد. کاول 
تاکنون دروس مختلفی را ارائه داده است که 
از جمله آن ها می توان از حکومت ملی آمریکا، 
سیاست تطبیقی، روند قضایی در آمریکا، 
روابط بین الملل، قانون اساسی آمریکا و مدل 
سازمان ملل متحد نام برد. از تألیفات او می توان 
به »مطالعات آمریکا در خلیج فارس: آموزش 
سیاست آمریکا در بحرین« و »استراتژی آمریکا 

در خلیج فارس« اشاره کرد.
عدم موفقیت رژیم سعودی در سیاست های 
داخلی و منطقه ای، آشکار شدن چهره اصلی 
خاندان آل سعود و متحدانش برای مردم منطقه 
و جهان، در تضاد بودن اصالحات در حال انجام 
در کشور عربستان با بنیان ها و آموزه های 
وهابی-سعودی، قرار گرفتن عربستان سعودی 
در مسیر سقوط، ســوء استفاده غرب از 
بی خردی رهبران سعودی در غارت منابع غنی 
آن ها، تقویت موضع ایران در منطقه درنتیجه 
اشتباهات محمد بن سلمان در تصمیمات 
منطقه ای اش، به ویژه در قبال قطر و همراهی 
رسانه های غربی با منافع غرب از محورهای 

اصلی گفت وگو با این استاد دانشگاه بود. 
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

 بسیاری از کارشناسان منطقه معتقدند 
که عربستان سعودی در سیاست خارجی 
خود ناموفق عمل کرده است و در واقع به 
هیچ یک از اهداف مورد نظرش دست نیافته 
است. نمونه های این ناکامی را می توان در 
شکست داعش در سوریه و مقاومت مردم 
یمن در کنار انصارالله مشاهده کرد. به نظر 
شما آیا عربستان در سیاست خارجی اش در 

قبال منطقه بازنگری انجام می دهد؟
در ابتدا اجازه بدهید مرور مختصری بر تاریخ 

داشته باشیم. دو ماه از به تخت نشستن ملک 
سلمان در میان خاندان آل سعود )در ژانویه ۲0۱٥( 
نگذشته بود که این پادشاه 7٩ ساله سعودی آتش 
جنگ علیه همسایه اش )یمن( را در مارس ۲0۱٥ 
شعله ور ساخت. این جنگ در واقع تالشی برای به 
قدرت بازگرداندن دست نشانده سعودی ها )عبد ربه 
منصور هادی( بود. کسی که از پایتخت یمن رانده 
شده بود. به عبارتی جنبش انصارالله توانسته بود 

با همکاری اولین رئیس جمهور منتخب مردم یمن 
)علی عبدالله صالح( پایتخت این کشور را آزاد کند. 
این نکته را فراموش نکنیم که علی عبدالله صالح 
کسی بود که در سال ۲0۱۲ از سوی نیروهای تحت 

حمایت عربستان از قدرت کنار گذاشته شده بود.
از آن زمان به بعد هادی خارج از عدن و با این ادعای 
آمریکایی که او دولت مشروع یمن است به فعالیت 
ادامه داده است. این در حالی است که جنبش 

انصارالله یمن که خارج از مرزهای این کشور به 
حوثی ها شناخته می شوند، اکثر کشور از جمله 
صنعا را در کنترل خود دارد. با رانده شدن عروسک 
خیمه شب بازی سعودی ها از صنعا، تالش های ملک 
سلمان برای سلطه مجدد بر یمن منجر به بیش از 
۱0 هزار کشته و گسترش بیماری وبا در ۱٩ استان 
از ۲۲ استان یمن شده است. اوضاعی که جمعیت ۲7 

میلیون نفری یمن را زمین گیر کرده است.
یک ماه بعد از آغاز جنگ علیه یمن، یعنی در ماه 
آوریل ۲0۱٥ ملک سلمان، پسرش )محمد بن 
سلمان( را به عنوان جانشین ولیعهد منصوب 
کرد. بن سلمان در ماه ژوئن ۲0۱7 توسط پدرش 
به ولیعهدی عربستان ارتقا یافت تا با این کار به 
تاج وتخت بیش ازپیش نزدیک شود. این شاهزاده 
سعودی که وزارت دفاع پادشاهی سعودی را بر عهده 
دارد، معمار جنگ ویرانگر عربستان علیه مردم یمن، 
مسئول اصلی سیاست های شکست خورده در سوریه 
و عراق و نویسنده داستان منازعه آمیز پادشاهی 

با همسایه کوچک خود )قطر( محسوب می شود.

اکثـر تحلیلگـران آمریـکایی به خوبی آگاهند 
که پادشاهی سعـودی در پیچ اجتناب ناپذیر مرگ 
قرار گرفته است، اما بااین وجود، درک عمومی در میان 
استراتژیست های برتر این است که ایاالت متحده باید از این 
هرج ومرج در میان خاندان آل سعود استفاده کند و از آن ها 

پول زیادتری را بیرون بکشد

  امیرمحمد اسماعیلی

حرکت آل سعود به سوی »پیچ اجتناب ناپذیر مرگ«

      شهادت فرمانده ارشد ارتش سوریه 
سرلشکر »عصام زهرالدین« مرد افسانه ای ارتش سوریه که در کشتن عناصر داعشی در شرق سوریه، ید طوالیی داشت، چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار 

مین در منطقه حویجه صکر واقع در دیرالزور، به دیار باقی شتافت.
٣عصام زهرالدین در شهر دیرالزور ٣عصام زهرالدین در شهر دیرالزور ٣ سال با یارانش در محاصره بود اما اجازه نداد بخش عمده این شهر به دست داعش بیفتد.

تشییع پیکر شهید زهرالدین روز جمعه در زادگاهش شهر سویداء با حضور گسترده مردم و مقامات سوری برگزار شد.
فرماندهی گارد ریاست جمهوری سوریه در شهر دیرالزور به فرزند ارشد عصام زهرالدین یعنی یعرب زهرالدین سپرده شده است.

[ قلب زمین ]

»دکتر کالین کاول«، استاد دانشگاه بلوفیلد آمریکا  در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس مطرح کرد
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در ادامه سیاست داخلی سنتی و تبعیض آمیز آل 
سعود علیه مسلمانان شیعه، رژیم سعودی، شهروند 
عربستانی و روحانی برجسته شیعی یعنی شیخ 
نمر باقر النمر را در ژانویه ۲0۱۶ و در شهر العوامیه 
)استان شرقی عربستان سعودی( اعدام کرد. این 
اقدام که تنها یکی از مجموعه اشتباهات احمقانه 
وزیر دفاع پادشاهی بود، از سوی بسیاری از کشورها، 
گروه های حقوق بشری و مردم منطقه به عنوان 
اقدامی غیرعادالنه و غیر مشروع محکوم شد. اعدام 
روحانی برجسته شیعی به همراه جنگ ظالمانه 
علیه مردم یمن، روابط پادشاهی سعودی با عراق 
)کشوری با اکثریت شیعه( را بیش ازپیش تضعیف 
کرد؛ به گونه ای که ارتباطات میان این دو کشور در 

بدترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد.
عالوه بر این، مردم و دولت عراق و سوریه به خوبی 
از این موضوع آگاهند که عربستان سعودی به 
صورت مستقیم مسئولیت ایجاد و تأمین مالی 
داعش است. درنتیجه و با توجه به تخریب و 
ویرانگری های منطقه ای داعش، مردم خاورمیانه 
و همچنین مردم سایر قسمت های جهان، حاکمان 
غیر منتخب آل سعود و حامیان امپریالیستی آن ها 
یعنی ایاالت متحده و انگلستان را مسئول اصلی 
ویرانی های واردشده به مردم و کشورهای این منطقه 
می دانند. البته رئیس جمهور سوریه با همکاری ایران 
و روسیه توانسته است داعش را شدیدًا فلج کند 
و بخش اعظمی از قلمروی اشغال شده این کشور 
را پس بگیرد. در نتیجه شهرت و آوازه بن سلمان 
بیش ازپیش از بین رفت؛ به گونه ای که او به عنوان 

یک استراتژیست شکست خورده شناخته می شود.
 در مـاه های اخیــر رژیــم سعــودی 
سیاست های جدیدی را در عرصه داخلی 
و منطقه ای پیش گرفته است. اعطای حق 
رانندگی به زنان و افزایش تنش با قطر 
نمونه ای از این سیاست ها است. از سویی 
مقامات سعودی و البته تحلیلگران آمریکایی 
سعی دارند اقدامات ولیعهد سعودی را عصر 
اصالح سیاست های ارتجاعی و ورود به تجدد 
در عربستان سعودی جلوه دهند. به نظر شما 
اهداف پشت پرده این اصالحات چیست؟ و 
اینکه چقدر این تغییرات ثمربخش خواهد 

بود؟

محمد بن سلمان در تالش برای نجات نیک نامی 
روبه زوال خود، در ابتدا به دستگیری و زندانی 
کردن مخالفانش در اوایل سپتامبر ۲0۱7 روی 
آورد. مقامات سلطنتی و روحانیون برجسته در 
این لیست قرار داشتند. سپس و در ۲٣ سپتامبر 
۲0۱7، رسانه های دولتی سعودی اعالم کردند 
که زنان مجاز به شرکت در جشن روز ملی کشور 
)۸7 مین سالگرد( خواهند بود. این اقدام در ۲7 
سپتامبر با موضوع دیگری همراه شد که به زعم 
بسیاری از افراد اقدامی ناامیدانه در نظر گرفته شد. 
ملک سلمان با امضای حکمی سلطنتی به محمد 
بن سلمان اجازه داد تا به اصالح سیاست های کهنه 
رژیم سعودی بپردازد. اجازه رانندگی به زنان از 
جمله این اقدام اصالحاتی است؛ هرچند تا زمانی 
که سیاست واقعی اصالح نشده باشد این اقدامات 

راه به جایی نخواهد برد.
در کنار بسیاری از تمجیدهای بین المللی، با امضای 
این حکم سلطنتی، بسیاری از رسانه ها، این حرکت 
را به عنوان نشانه ای در نظر گرفته اند که در نهایت، 
رژیم ارتجاعی حاکم بر عربستان به سمت مدرنیته 
حرکت کرده است. البته برخی رسانه ها هم با طعنه 
اذعان می کنند که گویا عربستان در حال ورود به 
قرن بیستم است؛ یعنی در بهترین حالت، هنوز یک 
قرن عقب است! اگر تغییر سیاسی وعده داده شده در 
عمل به مرحله اجرایی برسد، اساسًا فرهنگ سلفی 
پادشاهی را تغییر خواهد داد و به زنان مورد ستم این 
کشور کمک خواهد کرد. بر همین اساس بسیاری از  
تحلیل گران این بازشناسی سیاسی و حقوقی زنان 
را فقط به عنوان یک شیوه سیاسی و اغفال موقت 
می بینند؛ زیرا تغییر سیاست اعالم شده به شدت با 
مبانی و آموزه های وهابی که پایه و اساس جامعه 
سعودی است در تضاد است؛ بنابراین، این سیاست 
نمی تواند بدون ایجاد چالش های جدی نظام مند 
در مقابل خاندان آل سعود اجرا شود؛ درنتیجه، 
تحلیل گران عربستان سعودی شک دارند که این 

تغییر سیاست اصاًل عملیاتی شود.
اما شاید بزرگ ترین اشتباه شاهزاده سعودی، 
راه اندازی کمپین محاصره تجاری و سفر هوایی 
علیه همسایه کوچک خود )قطر( در ٥ ژوئن ۲0۱7 
بود. هرچند سالطین و جریان های مستبد حاکم 
بر امارات متحده عربی، بحرین و مصر نیز به ائتالف 

تحت رهبری عربستان پیوستند. درمجموع نه تنها 
این حرکت سطحی، تأثیری خالف آنچه موردنظر 
بود به دنبال داشت و سبب تقویت روابط میان 
ترکیه و قطر شد، بلکه زمانی که محمد بن سلمان 
در اجرایی کردن اولتیماتوم ۱٣ بندی اش طی ۱0 
روز شکست خورد، حماقتش نه تنها در منطقه بلکه 

در سراسر جهان بر همگان آشکار شد.
اجازه بدهید به حماقت های بن سلمان در 
اولتیماتوم ۱٣ بندی اش نگاه مختصری بیندازیم. 
مواردی همچون محدود کردن رابطه با ایران و 
توقف مأموریت های دیپلماتیک در ایران، بستن 
شبکه تلویزیونی محبوب »الجزیره« در دوحه 
و سایر شبکه های وابسته به آن، بیرون راندن 
سربازهای ترکیه از قلمروی قطر، پایان دادن به 
تمام ارتباطات خود با »سازمان های تروریستی« 
)به ویژه اخوان المسلمین، حزب الله و حماس(، 
تعطیل کردن شبکه های دیگری که قطر به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم آن ها را تأمین مالی می کند، 
توقف حمایت مالی از تمام گروه هایی که از سوی 
عربستان، امارات، مصر، بحرین و آمریکا به عنوان 
تروریست تعیین شده اند، تغییر رویه دادن و ارائه 
اطالعات در خصوص تروریست هایی که توسط 
کشورهای مذکور مشخص شده اند، قطع تمامی 
ارتباطات با شخصیت های مخالف در کشورهای 
مذکور و پرداخت غرامت در برابر همه سیاست هایی 
که کشورهای مذکور معتقدند در قبال آن آسیب 
دیده اند، از جمله بندهای اصلی این اولتیماتوم 
بودند. به طور خالصه اولتیماتوم محمد بن سلمان 

از قطر می خواست تا حاکمیتش را تسلیم پادشاهی 
سعودی کند. بن سلمان عالوه بر اینکه سبب ایجاد 
انتقادات شدید شد برای خود رسوایی به بار آورده 
است. واقعیت این است که او شخصی سبک مغز 

است.
  به نظر شما چرا ایاالت متحده از چنین 
سیاست های مفتضحانه ای حمایت می کند؟ 
درهرصورت توجیه این اقدامات خصمانه 
برای آمریکا هزینه های سنگینی به دنبال 

خواهد داشت.
اکثر تحلیلگران آمریکایی به خوبی آگاهند که 

پادشاهی سعودی در پیچ اجتناب ناپذیر مرگ قرار 
گرفته است، اما بااین وجود، درک عمومی در میان 
استراتژیست های برتر این است که ایاالت متحده 
باید از این هرج ومرج در میان خاندان آل سعود 
استفاده کند و از آن ها پول زیادتری را بیرون 
بکشد. این پول می تواند از طریق فروش تسلیحات 
آمریکایی، سرمایه گذاری های اوراق قرضه زیربنایی 
و یا هر چیز بی ثمر دیگری که ملک سلمان و 
شرکایش مایل به خرید آن هستند، تأمین شود. 
به همین دلیل است که ترامپ یا سایر رهبران 
برجسته به ریاض می آیند و هر از چند گاهی در 
رقص شمشیر سنتی شرکت می کنند. پس از آن 
بهای اندکی را در برابر قراردادهای چندین ساله 
چند میلیون دالری می پردازند. این در حالی است 
که همچنان برخی سیاستمداران فریب خورده 
در واشنگتن وجود دارند که هنوز هم معتقدند 
که پادشاهی سعودی، به ویژه همراه با رهبران 
جوانش مثل محمد بن سلمان، می تواند مرمت و یا 
از نو فعال شود؛ اما قدرت متحدی که این سیاست 
مطلوب فعلی را در برابر عربستان سعودی پیش 
می برد به خوبی از چشم انداز بلندمدت منطقه 

آگاهی دارد.
تحلیل گران حاکمیت سیاسی  درهرصورت 
واشنگتن هرگز نباید این نکته را از یاد ببرند که 
اکثریت کسانی که قدرت را در پایتخت آمریکا 
به دست گرفته اند، فارغ التحصیالن کالج ها و 
دانشگاه های ثروتمند ملی هستند و درنتیجه تعهد 
کمی به ارزش های دموکراتیک دارند؛ درنتیجه، 

هماهنگی با دیکتاتورهای خودکامه غالبًا انتخاب 
سیاسی ترجیحی آن ها است. همچنین، دستور کار 
سیاسی رسانه های جریان اصلی آمریکا، پوشش 
مناسبی را برای این ذی نفعان فراهم می کند. 
به گونه ای که به ندرت پوشش فراگیر و عمیقی از 
ماهیت کاماًل غیر دموکراتیک و ارتجاعی رژیم های 
متحد آمریکا را فراهم می کند؛ در واقع، هر 
سیاستمدار یا مقامی که از این ارجحیت نخبگانی 
)حفظ قدرت( برای دیکتاتورهای استبدادی 
غفلت کند، به طور عمومی فریب خورده محسوب 

می شود.

زمانی که محمـد بن سلمان در اجــرایی کردن 
اولتیماتوم ١3 بندی اش علیه قطر طی ١٠ روز شکست 
خورد، حماقتش نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان بر 

همگان آشکار شد

یادبود شهید محسن حججی در بمبئی
مراسم یادبود شهدای مدافعان حرم و محسن حججی، در مسجد ایرانیان بمبئی، برگزار شد.

مراسم یادبود شهدای مدافعان حرم و  شهید محسن حججی، به همت خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران و با مشارکت سازمان مدافعان والیت در محل 
مسجد ایرانیان کالنشهر بمبئی، برگزار شد. در این مراسم موالنا اختر عباس جوون، از روحانیون مشهور هندی در سخنانی، گفت: ایام محرم فرصتی مغتنم برای 

پرداختن به درس ها و عبرت های حادثه عاشورا است. امام حسین )ع( برای دین خدا و ارزش های واالی دین مبین اسالم، خون را نثار کردند و به همگان آموختند که 
[ قلب زمین ]شهادت واالتر و بزرگتر از عزلت، گوشه نشینی و دنیا پرستی است. 

رئیس جمهور سوریه با همکاری ایران و روسیه 
توانسته است داعش را شدیدًا فلج کند و بخش 

اعظمی از قلمروی اشغال شده این کشور را پس بگیرد
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  رسیدگی به پرونده سرنوشت امام موسی صدر به بهمن ماه موکول شد
شورای دادگستری لبنان جلسه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش را به ریاست »قاضی جان فهد« و با حضور قضات این شورا شامل 

»غسان فواز«، »ناهده خداج«، »تریز عالوی«، »جان مارک عویس«،و »قاضی عماد قبالن« نماینده دادستان این کشور  برگزار کرد.
این شورا  در جلسه روز جمعه اعالم کرد که رسیدگی به پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش را به ۱۶ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن سال جاری موکول کرده 

است.

پس از برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان 
عراق از دولت مرکزی بغداد و انتشار نتایج آن کمتر 
کسی گمان می کرد که خیلی زود ورق برگردد و 
جدایی طلبان در یک شوک عمیق فرو بروند. با این حال، 
عملیات نظامی نیروهای عراقی در استان کرکوک و 
دستاوردهای نظامی چشمگیر آن، این اتفاق را رقم زد 
تا پرچم نیمه افراشته تجزیه طلبی در اقلیم کردستان 
پائین آید. ماجرا از آنجا آغاز شد که مقامات اقلیم و در 
رأس آن ها مسعود بارزانی، سرمست از نتایج همه پرسی 
و بدون توجه به درخواست های مکرر بغداد مبنی بر 
لزوم پایبندی به قانون اساسی، برای تصاحب مناطق 
مورد مناقشه خیز برداشتند. دولت عراق  نیز که وحدت 
اراضی خود را در خطر دید، برای عقب نشینی نیروهای 
پیشمرگه از مناطق مورد مناقشه و به ویژه کرکوک 
ضرب األجل 4۸ ساعته تعیین و در نهایت آن را ۲4 

ساعت دیگر تمدید کرد.
عدم توجه مقامات کردستان به درخواست ها برای 
حل وفصل سیاسی بحران ایجادشده موجب شد با 
پایان ضرب األجل، نیروهای عراقی اعم از ارتش، دستگاه 
مبارزه با تروریسم و پلیس فدرال عازم کرکوک شوند. 
در این عملیات نه تنها فرودگاه، پایگاه های نظامی و 
چاه های نفتی و گازی کرکوک به کنترل نیروهای 
عراقی درآمد، بلکه آن ها بر استان دیالی و شهرهای 
استراتژیک »طوزخورماتو« در صالح الدین و »سنجار« 
در نینوا نیز به طور کامل مسلط شدند. »حیدر العبادی« 
نخست وزیر عراق درخصوص این عملیات تأکید کرد: 
»ما تنها به وظیفه و تکلیف قانونی خود درچارچوب 
قانون اساسی عمل کردیم. ما می خواهیم کرکوک 
همچنان صحنه ای برای زندگی مسالمت آمیز اقشار 

مختلف مردم عراق باقی بماند«.
وجاهت قانونی عملیات نظامی بغداد

برخی به دنبال آن هستند تا از عملیات نیروهای 
مناقشه  مورد  مناطق  بر  تسلط  برای  عراقی 
مشروعیت زدایی کرده و آن را غیرقانونی جلوه دهند. 
این درحالی است که این عملیات طبق قانون اساسی 
و به منظور حفظ ثبات، وحدت و امنیت اراضی عراق 
انجام شد. از سوی دیگر، نمایندگان پارلمان عراق 
پیش از برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان، 

با تصویب قانونی دست دولت را در اتخاذ هر گزینه ای 
که منجر به حفظ وحدت اراضی کشور شود، باز 

گذاشتند. 
درهمین حال، انجام عملیات نظامی با هدف بسط 
سیطره دولت عراق بر تمامی اراضی خود پیشتر 
توسط اعضای شورای امنیت ملی این کشور به 
تصویب رسیده بود. لذا برخالف ادعاهای پوچ و واهی 
بوق های رسانه ای و تبلیغاتی وابسته به جدایی طلبان، 
اتخاذ گزینه نظامی توسط فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق کامال درچارچوب قانون بوده است. 

درهمین ارتباط، »أمین حطیط« کارشناس لبنانی 
معتقد است: »از آنجایی که کرکوک خارج از مناطق 
اقلیم کردستان واقع شده است، بنابراین حضور 
نیروهای پیشمرگه در آنجا غیرقانونی است و دولت 
این حق را دارد که برای بازپس گیری اراضی خود 
وارد عمل شود. این به معنای دفاع از تمامیت ارضی 

یک کشور است«.
نقش راهبردی اتحادیه میهنی 

در اینکه قدرت نیروهای مسلح عراق و هماهنگی 
باالی میان ارکان مختلف آن نقش بسزایی در تسلط 
زودهنگام بر کرکوک و مناطق مورد مناقشه دیگر 
داشته است، شکی نیست؛ اما از نقش آفرینی مهم 
و راهبردی »اتحادیه میهنی کردستان« در تحقق 
این مهم نیز نباید غافل شد. این اتحادیه با صدور 
دستور عقب نشینی نیروهایش از مناطق ملتهب، 
عمال همکاری خود با نیروهای ارتش را در سطوح 
عالی به منصه ظهور رساند. مقامات اتحادیه میهنی 

نه تنها این اقدامشان را پنهان نکردند، بلکه به انتقادات 
و اتهامات بارزانی نیز پاسخ داده و در قامت دفاع از 
خود برخاستند. این اتحادیه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد: »ما خیانت  نکرده ایم؛ عقب نشینی بهترین 

راه حل بود«.
»آال طالبانی« نماینده پرنفوذ اتحادیه میهنی در 
پارلمان عراق نیز در واکنشی تند نسبت به اتهامات 
بارزانی به این اتحادیه تصریح کرد: »از چه چیزی 
باید دفاع کنیم؟ ما نمی توانیم از چاه های نفت به 
سرقت رفته که معلوم نیست درآمدهای حاصل از آنها 

در کجا هزینه می شود، دفاع کنیم«. »الهور طالبانی« 
برادرزاده جالل طالبانی که از اعضای ارشد دستگاه 
امنیتی در سلیمانیه محسوب می شود، تأکید کرد: 
»ما ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان را به رسمیت 
نمی شناسیم که برای حفظ کرسی اش خون خود را 
به هدر دهیم«. مواضع صریح اتحادیه میهنی نشان 
داد که مسئوالن این حزب ترجیح دادند تا هیزم آتش 
جنگی که بارزانی آن را با هدف باقی ماندن در قدرت 

شعله ور کرده است، نشوند.
استراتژی یک بام و دو هوای آمریکا

هرچند که تا پیش از برگزاری همه پرسی استقالل 
اقلیم کردستان و پس از آن آمریکایی ها ژست مخالف 
به خود گرفته بودند و در ظاهر از دولت عراق حمایت 
می کردند، اما حوادث کرکوک عمق استراتژی 
واشنگتن در قبال بغداد را آشکار ساخت و پرده 
از چهره ریاکارانه آن کنار زد. درهمین راستا، در 
گیرودار عملیات کرکوک و پیشروی های نیروهای 
عراقی کنگره آمریکا مقامات دولت بغداد را به توقف 
حمایت های تسلیحاتی تهدید کردند. وزارت دفاع 
آمریکا نیز با صدور بیانیه ای نسبت به تحوالت کرکوک 
به شدت ابراز نگرانی کرد. افزون براین، سناتور »جان  
مک کین« هم خواستار توقف فوری عملیات نیروهای 
عراقی در کرکوک شد. مجموعه این مواضع به خوبی 
گواه بر تداوم سیاست های خصمانه واشنگتن در عراق 

و استراتژی »یک بام و دو هوای« آن است.
بارزانی بازنده بزرگ میدان

پس از تحوالت اخیر در کرکوک و دیگر مناطق مورد 
مناقشه در عراق می توان از »مسعود بارزانی« که 
هم اکنون به صورت غیرقانونی بر کرسی ریاست اقلیم 
کردستان تکیه زده است، به عنوان بزرگترین بازنده 
میدان یاد کرد. بارزانی که با هدف »قهرمان سازی« 
خود قصد داشت به توهم تشکیل کردستان بزرگ 
جامه عمل بپوشاند و بقای خود در قدرت را تضمین 
کند، پس از عملیات کرکوک در شوک بزرگی فرو 
رفته است. درست به همین دلیل است که وی برای 
نجات از باتالقی که در آن گرفتار شده و رهایی یافتن 

از نتایج وخیم قماری که در آن نتیجه را واگذار کرده، 
راهی جز اتهام زنی به دیگران در مقابل خود نمی بیند. 
اگر بارزانی از ابتدا به پیامدهای ناگوار اقدامات 
جدایی طلبانه خود می اندیشید و پیش بینی می کرد 
که این مسیر خطرناک در نهایت به مطالبه پارلمان 
اقلیم کردستان از وی برای استعفا ختم می شود، 
هیچگاه دست به چنین »خودکشی سیاسی« 
نمی زد. او هیچوقت به اندازه امروز منفعل و مستأصل 

نبوده است.
عملیات کرکوک به مثابه لغو نتایج همه پرسی

عملیات نیروهای عراقی در کرکوک به جز شکست 
طرح شوم بارزانی، نتایج دیگری نیز به دنبال داشت. 
این عملیات، وجود انشقاق در صفوف داخلی ُکردها 
در اقلیم کردستان را آشکار کرد؛ انشقاقی که بارزانی 
تمام تالش خود را برای سرپوش نهادن بر آن به کار 
بسته بود تا مبادا در تحقق اهداف شخصی و حزبی اش 
مانعی ایجاد شود. از سوی دیگر، این حقیقت، آشکار 
شد که اظهارنظرهای متعدد بارزانی درباره قدرت 
نیروهای پیشمرگه چیزی جز »دروغ و اغراقی« بیش 
نبوده است. پایگاه »رأی الیوم« در این باره می نویسد: 
»در عملیات نیروهای عراقی، هیبت پیشمرگه درهم 
شکسته شد و آنها دیگر نخواهند توانست که کنترل 

مناطق ازدست رفته را بازپس گیرند«.
این پایگاه عرب زبان در ادامه گزارش خود آورده است: 
»تسلط نیروهای عراقی بر کرکوک و دیگر مناطق 
عمال همه پرسی و نتایج آن را لغو و زمینه را برای آغاز 
گفت وگو میان نمایندگان اقلیم کردستان و دولت 
عراق فراهم کرد«. روزنامه »الحیات« چاپ لندن 
نیز با انتشار مطلبی صراحتا اعالم کرده است: »با 
عملیات کرکوک، رؤیای جدایی در کردستان عراق 
پایان یافت«. اقدام کمیته انتخابات اقلیم کردستان 
در تعلیق برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستِی این 
اقلیم به خوبی مؤید این مسئله است؛ اکنون بیش از 
هر زمان دیگری بارزانی به این نتیجه رسیده است که 
نباید با ریسمان پوسیده »بنیامین نتانیاهو« خود را 

به چاه می انداخت.

هرچند که تا پیش از برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم 
کردستان و پس از آن آمریکایی ها ژست مخالف به خود 
گرفته بودند و در ظاهر از دولت عراق حمایت می کردند، اما 
حوادث کرکوک عمق استراتژی واشنگتن در قبال بغداد را آشکار 

ساخت و پرده از چهره ریاکارانه آن کنار زد

[ قلب زمین ]

    رامین حسین آبادیان

یاد »بارزانی« نرسید اسرائیل هم به فر
عملیات موفقیت آمیز کرکوک و مرگ رؤیای »تجزیه طلبی«
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

باوجود گذشت بیش از دوسال ونیم از حمالت باوجود گذشت بیش از دوسال ونیم از حمالت 
گسترده ائتالف متجاوز سعودی به مردم گسترده ائتالف متجاوز سعودی به مردم 
بی دفاع و بی گناه یمن، این حمالت همچنان در بی دفاع و بی گناه یمن، این حمالت همچنان در 
سایه سکوت مجامع بین المللی و حمایت های سایه سکوت مجامع بین المللی و حمایت های 
قدرت های بزرگ از متجاوزان، ادامه دارد. طبق قدرت های بزرگ از متجاوزان، ادامه دارد. طبق 
آخرین گزارش های منتشرشده تجاوز نظامی آخرین گزارش های منتشرشده تجاوز نظامی 
١٢علیه مردم یمن تاکنون به شهادت بیش از ١٢علیه مردم یمن تاکنون به شهادت بیش از ١٢
هزار نفر و زخمی شدن هزاران َتن دیگر منجر هزار نفر و زخمی شدن هزاران َتن دیگر منجر 
شده است. این تجاوز نظامی اخیرا موجبات شده است. این تجاوز نظامی اخیرا موجبات 
شیوع بیماری سخت وبا در نقاط مختلف یمن شیوع بیماری سخت وبا در نقاط مختلف یمن 
را فراهم آورده است و طبق اعالم سازمان را فراهم آورده است و طبق اعالم سازمان 
بهداشت جهانی هم اکنون شمار قربانیان این بهداشت جهانی هم اکنون شمار قربانیان این 
٢بیماری از ٢بیماری از ٢ هزار نفر فراتر رفته و هزاران َتن نیز  هزار نفر فراتر رفته و هزاران َتن نیز 
در معرض ابتالء به آن قرار گرفته اند. محاصره در معرض ابتالء به آن قرار گرفته اند. محاصره 
سه جانبه یمن توسط ائتالف متجاوز سعودی نیز سه جانبه یمن توسط ائتالف متجاوز سعودی نیز 
به نوبه خود مشکالت و معضالت بسیار بزرگی را به نوبه خود مشکالت و معضالت بسیار بزرگی را 
در زمینه دستیابی مردم به مواد غذایی و دارویی در زمینه دستیابی مردم به مواد غذایی و دارویی 

به وجود آورده است.به وجود آورده است.
درهمین ارتباط گفتگویی با »صادق الشرفی« درهمین ارتباط گفتگویی با »صادق الشرفی« 
مسئول جبهه مردمی مواجهه با ائتالف سعودی مسئول جبهه مردمی مواجهه با ائتالف سعودی 
انجام شده است که مشروح آن را مطالعه انجام شده است که مشروح آن را مطالعه 

می کنید؛
خبرهایی مبنی بر وجود اختالفات میان خبرهایی مبنی بر وجود اختالفات میان 
احزاب یمنی و به ویژه انصارالله و کنگره ملی، احزاب یمنی و به ویژه انصارالله و کنگره ملی، 
منتشر شده که رسانه های سعودی نیز به منتشر شده که رسانه های سعودی نیز به 
آن دامن می زنند. هدف از انتشار این اخبار آن دامن می زنند. هدف از انتشار این اخبار 

چیست؟
از زمان آغاز تجاوز نظامی ائتالف سعودی علیه یمن، این 
ائتالف تمام تالش خود را برای اختالف افکنی میان احزاب و 
گروه های یمنی به کاربسته تا از این رهگذر مشکالت داخلی 
زیادی را در یمن به وجود آورد. هرچند که سعودی ها و 
کشورهای هم پیمان آن تا به امروز موفق به تحقق این هدف 
نشدند، اما همچنان روی گزینه تفرقه افکنی در صفوف 

داخلی یمن حساب ویژه ای باز می کنند. 
عربستان بسیار امیدوار است تا از طریق ایجاد مشکالت 
داخلی در یمن، دستاوردهای زیادی را برای خود حاصل 
کند. سعودی به خوبی می داند که ظهور و بروز هرگونه 
اختالفات داخلی در یمن می تواند مقاومت ارتش و 
کمیته های مردمی در برابر تجاوزگری ها را سست کند. به 
همین دلیل، این گزینه را در پیش گرفته است. همانگونه 
که گفته شد، این اقدامات تاکنون موفقیت آمیز نبوده و در 

آینده نیز ان شاءالّله به نتیجه نخواهد رسید.
 برخی گزارش ها حکایت از آن دارند که »محمد  برخی گزارش ها حکایت از آن دارند که »محمد 
بن سلمان« در آینده نزدیک بر تخت پادشاهی بن سلمان« در آینده نزدیک بر تخت پادشاهی 
عربستان تکیه می زند. آینده جنگ یمن در سایه عربستان تکیه می زند. آینده جنگ یمن در سایه 

حکمرانی بن سلمان چگونه خواهد بود؟

مشخص است که وی یک شاهزاده متکبر و بلندپرواز 
است و می خواهد منطقه را به نابودی بکشاند. وی تاکنون 

خدمات زیادی به دولت آمریکا ارائه کرده است. 
با این حال، نباید اینگونه تصور کرد که جنگ کنونی، جنگ 
محمد بن سلمان است. این شاهزاده سعودی تنها یک ابزار 

است. جنگ کنونی علیه یمن حتی تنها جنگ سعودی ها 
نیز محسوب نمی شود و در واقع، یک جنگ جهانی است 

۱0که بیش از ۱0که بیش از ۱0 کشور جهان در آن نقش آفرینی می کنند.
جنگ علیه یمن از داخل اراضی آمریکا هدایت می شود. 
آمریکایی ها حمایت های سیاسی، نظامی و لجستیکی 
بسیاری را از ائتالف متجاوز سعودی به عمل آورده و 
می آورند. واشنگتن تمامی امکانات الزم برای این 
تجاوزگری را برای ریاض فراهم کرده  است. بنابراین، این 
محمد بن سلمان نیست که آینده جنگ یمن و تحوالت 
مربوط به آن را تعیین کند. آمریکایی ها تعیین می کنند که 
جنگ یمن به چه سمت و سویی باید حرکت کند و در چه 

زمانی باید پایان یابد.  
سازمان ملل نام ائتالف سعودی را در لیست سازمان ملل نام ائتالف سعودی را در لیست 
ناقضان حقوق کودکان در یمن قرار داده و در ناقضان حقوق کودکان در یمن قرار داده و در 
عین حال، از اقدامات این ائتالف در رعایت عین حال، از اقدامات این ائتالف در رعایت 
برخی حقوق کودکان قدردانی کرده، این مواضع برخی حقوق کودکان قدردانی کرده، این مواضع 

دوگانه چگونه قابل تعریف است؟
اقدامات سازمان ملل و همچنین مواضع و نقشی که در یمن 
داشته ثابت کرده است که این سازمان، یک سازمان مزدور 
است. امروز سازمان ملل در یمن تنها برنامه ها و سناریوهای 
آمریکا را پیاده سازی می کند. سازمان ملل، خود طرفی 
است که نامش باید در لیست سیاه ناقض حقوق کودکان 
یمن قرار گیرد. نقض آشکار حقوق کودکان یمن توسط 

ائتالف سعودی درمقابل دیدگان سازمان ملل و در سایه 
مواضع منفعالنه آن صورت می پذیرد.

درحال حاضر سازمان ملل سایه حمایت خود را بر 
باجگیران بین المللی، غارت گران ثروت های ملت های 
مختلف و کسانی که به دنبال بسط هیمنه خود بر ملت های 

مستضعف جهان هستند، افکنده است. آنچه که از آن 
تحت عنوان منشور سازمان ملل یاد می شود چیزی بیش 
از جوهر بر روی کاغذ نیست. چیزی به اسم قانون برای 
سازمان ملل معنایی ندارد.  سازمان ملل مجری »قانون 
جنگل« است. این سازمان در جست وجوی پولی است 
که تجاوزگران به آن می پردازند. دالرهای ائتالف سعودی، 
چشم سازمان ملل را کور کرده است. هرگاه آمریکا از 
سازمان ملل بخواهد که حرکت کند، این سازمان حرکت 

می کند و هرگاه که از آن بخواهد بازایستد و سکوت پیشه 
کند، از حرکت بازمی ایستد. این واقعیت سازمان ملل است.
قدرت موشکی ارتش و کمیته های مردمی قدرت موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن طی  ماه های اخیر پیشرفت چشمگیری یمن طی  ماه های اخیر پیشرفت چشمگیری 
داشته است. این موضوع در تغییر موازنه قدرت داشته است. این موضوع در تغییر موازنه قدرت 

چه نقشی داشته است؟
قدرت موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن طی بیش 
از دوسال ونیم گذشته همواره تقویت شده است. این قدرت 
برای سعودی ها نیز به نمایش درآمده است. نیروهای 
یمنی تاکنون با استفاده و بهره برداری های الزم از توانایی 
موشکی خود دستاوردهای بزرگی را در نبرد با سعودی ها 
خلق کرده اند. یکی از ویژگی های مهم موشک های ارتش 
و کمیته های مردمی یمن این است که این موشک ها به 
دست ملت یمن ساخته شده اند. امروز ُبرد این موشک ها 
به مهمترین پایگاه های سعودی ها و مزدوران آنها می رسد. 
از آنجایی که کشورهای شرکت کننده در ائتالف متجاوز 
سعودی تنها زبان زور را می فهمند، موشک های نیروهای 

یمنی نقش مؤثری در معادالت میدانی داشته است.

براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی 
٢شمار قربانیان بیماری وبا در یمن از مرز ٢شمار قربانیان بیماری وبا در یمن از مرز ٢ هزار  هزار 
نفر گذشته است. ارزیابی شما از وضعیت انسانی نفر گذشته است. ارزیابی شما از وضعیت انسانی 

ناگوار در یمن چیست؟
گسترش بیماری وبا در یمن به دنبال حمالت ائتالف 
سعودی اتفاق افتاده است. این یکی از بزرگترین  
جنایت های جنگی ائتالف متجاوز سعودی به شمار می رود. 
تمامی گزارش ها، شواهد و قرائن نیز حاکی از آن هستند 

که سعودی ها و ائتالف تحت رهبری آن ها به صورت 
عامدانه زمینه های گسترش وبا در یمن را فراهم آوردند.

البته طبیعی است کسانی که یک ملت بی دفاع را مورد 
تجاوز نظامی وحشیانه قرار می دهند، از ساده ترین و 
ابتدایی ترین اصول اخالقی محروم باشند و در این سطح 
گسترده دست به نقض حقوق بشر بزنند. عربستان سعودی 
و ائتالف هم پیمان آن با این دست از اقدامات به دنبال 
انتقام جویی از مردم یمن هستند. محاصره اقتصادی مردم 
یمن نیز ازجمله دیگر جنایت های ائتالف متجاوز سعودی 

علیه مردم یمن به شمار می رود.
طی مدتی که از تجاوز نظامی ائتالف سعودی به یمن 
می گذرد، جنگنده های این ائتالف بارها از تسلیحات 
ممنوعه بین المللی استفاده کرده اند. این ائتالف همچنین 
۲0بیش از ۲0بیش از ۲0 میلیون نفر از مردم یمن را تحت محاصره خود 
قرار داده و مانع از رسیدن کمک های غذایی و دارویی به آنها 
می شود. به دنبال این اقدامات ضد انسانی، امروز ما شاهد 
یک فاجعه انسانی در یمن هستیم؛ فاجعه ای که نمونه آن 

در تاریخ را کمتر دیده ایم.

  کشته شدن ٥٠ پلیس مصری در درگیری با عناصر تروریستی
٥0 نفر از نیروهای امنیتی مصر در جریان درگیری با عناصر تروریستی در منطقه الواحات استان جیزه کشته شدند.

پس از آن که یگانی از پلیس مصر به منظور بازرسی از آپارتمانی که گروهی مسلح از آن به عنوان مخفیگاه استفاده می کرد، وارد محل شدند، بین دو طرف تیراندازی 
به راه افتاد.

در این آپارتمان، هشت عضو گروه »حسم«، که سال گذشته به قضات و ماموران پلیس قاهره حمله می کرد، مخفی شده بودند.
[ اسالم انقالبی ]مقامات مصر گروه »حسم« را شاخه نظامی اخوان المسلمین می دانند. اما مسئوالن اخوان این اتهام را رد می کنند.

سازمان ملل سایه حمایت خــود را بر باجگیــران 
بین المللی، غارت گران ثروت های ملت های مختلف و 
کسانی که به دنبال بسط هیمنه خود بر ملت های مستضعف 

جهان هستند، افکنده است

یکی از ویــژگی های مهم موشـک های ارتش و 
کمیته های مردمی یمن این است که این موشک ها به 

دست ملت یمن ساخته شده اند

   رامین حسین آبادیان

دالرهای ائتالف سعودی چشم سازمان ملل را در یمن کور کرده است
»صادق الشرفی«، مسئول  جبهه مردمی یمن در گفت وگو با »بیت المقدس«:
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پیشکش مدافعان حرم

به نام عشق، بنام مدافعان حرم
سرم فدای امام مدافعان حرم

اگر که قسمت من نیست تا حرم بروم
بخوان مرا تو غالم مدافعان حرم

من و تو ایم که از روزگار بیزاریم
جهان خوش است به کام مدافعان حرم

میان کل جهان در برابر داعش
زبانزد است قیام مدافعان حرم

فدای غیرت و مردانگی این مردان
فدای لطف و مرام مدافعان حرم

خود حسین و ابالفضل باده می ریزند
به دست خویش به جام مدافعان حرم

غزل سروده ام اینبار پیشکش باشد
سالمتی تمام مدافعان حرم

    امیر فرخندهد 

پرویز  کارگردانی  به  فیلمی  عنوان  شنبه  شکارچی 
شیخ طادی است. داستان فیلم به زندگی کودکی می پردازد 
که به میان اقوام مختلف رفته و از هر یک چیزی آموخته 

 است.
این فیلم ماجرای استحاله فکری و ذهنی این کودک و 
حرکت از فطرت پاک انسانی تا تبدیل شدن به موجودی 

خشن، خطرناک و خونریز است.
٢٥ درصد فیلمبرداری »شکارچی شنبه« در طی اقامت ٢٥ درصد فیلمبرداری »شکارچی شنبه« در طی اقامت ٢٥ ٨٠
٢٠روز گروه فیلمسازی در لبنان فیلمبرداری شده و ٢٠روز گروه فیلمسازی در لبنان فیلمبرداری شده و ٢٠ درصد 
آن در مناطق مختلفی از ایران نظیر چالوس و تهران انجام 
شده  است. علی نصیریان و امیریل ارجمند از ایران و دارین 

حمزه از لبنان، بازیگران اصلی شکارچی شنبه هستند.
ماجرای این فیلم اینگونه است: » در یک بندرگاه اسرائیل، 
زنی یهودی که پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی 
٨ازدواج کرده است، کودک ٨ازدواج کرده است، کودک ٨-٧ ساله خود را درپی اقدامات 
حقوقی و اصرارهای زیاد پدربزرگش (علی نصیریان) برای 
مدت کوتاهی به وی می سپارد. پدربزرگ کودک که یکی از 
سران جریان فکری صهیونیسم است در جواب نگرانی های 
مادر، وعده می دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی ماند و پس 
از آن، کودک با اراده خود هر کجا که خواست می تواند برود«. 
این فیلم علی رغم برخی مخالفت ها سرانجام در بیست و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد.

»سرزمین شام از سپیده دم تاریخ گهواره تمدن بوده 
است« این شعاری است که کانال تلگرامی »شامات« برای 

معرفی خود برگزیده است.
این کانال همانگونه که از نامش هم پیداست، به انعکاس 
اخبار تحوالت منطقه شامات و بطور خاص دو کشور 
سوریه و لبنان می پردازد. البته طبیعتا هنگامیکه به اخبار 
این مناطق پرداخته می شود، خودبه خود باید نظری هم 
به تحوالت سایر کشورهای موثر در حوادث و جریانات 
این منطقه مانند ایران، عراق، عربستان و سرزمین های 

اشغالی داشت.
انتشار آخرین اخبار تحوالت میدانی و یا مواضع سیاسی 
مقامات بخش اصلی مطالب این کانال را تشکیل می دهد، 
در کنار این تحلیل های مختلفی نسبت به اتفاقات روز 

شامات ارائه می دهد.
از بخش های جذاب این کانال پرداختن به برخی جنبه های 
فرهنگی، اجتماعی منطقه شامات و انعکاس اینگونه 

مراسمات است که کمتر به آنها توجه شده است.
تصاویر جذاب و کمتر دیده شده و نیز برخی فیلم ها 
یا کلیپ های از اوضاع و احوال این منطقه هم از دیگر 

بخش های کانال تلگرامی شامات است.
برای دسترسی به این کانال باید از لینک
https://t.me/MELITA١   بهره گرفت.

»دامنه دماوند، راز قدرت منطقه ای ایران« نوشته  احمد 
کاظم زاده از جمله آثاری است که تالش می کند شرایط 
امروز کشورمان در تحوالت منطقه ای را با رویکردی علمی 

بررسی کند
کتاب حاضر بازخوانی و شناسایی دقیقی از عناصر تأثیرگذار 
بر قدرت منطقه ای ایران است. در این کتاب تالش شده 
عوامل مؤثر بر قدرت منطقه ای ایران در سه سطح داخلی، 
منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه 
کتاب حاضر می تواند ضمن تبیین و تشریح ابعاد مختلف 
قدرت منطقه ای ایران، تصویر روشنی از عناصر و مؤلفه های 
تأثیرگذار بر آن ارائه دهد. همچنین کتاب حاوی چشم اندازی 
برای قدرت منطقه ای ایران است. »نظریه هاي قدرت 
منطقه اي و میزان انطباق آن با موقعیت ایران« و »عوامل 
بسترساز قدرت منطقه اي ایران« مهمترین فصل های کتاب 

است.
گزیده اي از متن کتاب: »در واقع سر پل هاي ارتباطي که 
کارگزاران جمهوري اسالمي ایران بعد از انقالب اسالمي 
در جاي جاي کشورهاي منطقه به خصوص در میان ملت ها، 
جنبش ها و گروه ها بنا گذاشتند بعدها به مرور زمان به 
ستون هاي قدرت ایران تبدیل شدند که اکنون از آن به محور 

مقاومت یاد مي شود«.
دامنه دماوند را  انتشارات اندیشه سازان نور در سال جاری 

منتشر کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   تصاویر شهیدان حججی و احمدی روشن در دست جوانان فلسطینی، 
سوری و لبنانی در بزرگترین گردهمایی دانشجویان ضدامپریالیستی جهان 
در روسیه/ بسیاری از آنان شهید حججی را می شناختند و تحسین می کردند

«شامات»؛ گهواره تمدنراز قدرت منطقه ای ایران«شکارچی شنبه»
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