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استعفای حریـری آسیبی 
به مقاومت اسالمی لبنــان 

نمی زند

»آل خلیفه«؛ کودک 
شیرخواری که به حمایت 
سعودی ها وابسته است

  »یاسر الحریری« تحلیلگر سیاسی لبنانی 
در گفت وگو با بیت المقدس:

»غسان خمیس« رئیس مرکز حقوق بشر و دموکراسی      
در خلیج فارس در گفت وگو با بیت المقدس:

٦٤

حامیان داعـش هم 
ناامیــد شـده اند

٧

»شیخ ماهر حمود« دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت در گفت وگو با بیت المقدس:
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٢

  افشای نامه وزیرخارجه عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل
روزنامه االخبار لبنان به سند محرمانه ای دست یافته که در آن وزیر خارجه عربستان نامه ای شامل پیشنهادات و مسائل مربوط به طرح آغاز روابط با اسرائیل را 
برای محمد بن سلمان فرستاده است. این روزنامه به نقل از منابع آگاه این سند محرمانه را که از سوی وزارت خارجه عربستان صادر شده، منتشر کرد. عادل الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان این سند را برای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان فرستاده که شامل خالصه مسائل و پیشنهادات درباره طرح ایجاد روابط میان عربستان 
و اسرائیل با استناد به توافق شراکت استراتژیک با آمریکاست. در نامه ای که الجبیر برای محمد بن سلمان فرستاده، آمده است: نزدیکی عربستان با اسرائیل در برابر 
مردم کشورهای اسالمی مخاطره آمیز است چراکه مسئله فلسطین جایگاه معنوی و میراث تاریخی و دینی نزد این کشورهاست و عربستان تنها زمانی این ریسک را 

می پذیرد که مطمئن شود آمریکا اقداماتی علیه ایران می کند.     [ اسالم انقالبی ]

»سید حسن نصرالله« دبیر کل جنبش حزب الله 
لبنان در یکسوی سپهر سیاسی جهان عرب است 
و »بن سلمان« ولی عهد تازه به دوران رسیده 
عربستان در سوی دیگر. بررسی تطبیقی جایگاه، 
تبارشناسی، دیدگاه ها و عملکرد این دو رهبر 
سیاسی جهان عرب از حوصله این نوشتار خارج 

است اما با نگاهی گذرا به تحوالت اخیر برای هر 
ناظر بی طرف و منصفی تفاوت عمق دانش، تجربه، 
صداقت، تسلط بر زوایای تاریک معادالت، اتخاذ 
راهبردها، بکارگیری تاکتیک ها و هدف گذاری 
دقیق دو سوی این خط به خوبی و بدون نیاز به 

مهارت سیاسی خاصی روشن می شود.
در  خوابیده  سلمان  بن  که  میزان  همان  به 
پترودالرهای نفتی سعودی، دچار سطحی نگری، 
بی مایه گی سیاسی، ناپختگی راهبردی و پریشان 
حالی در بکارگیری تاکتیک های مناسب است، 
صدها برابر آن سید حسن نصرالله با رهبری یکی از 
تاثیرگذارترین تشکیالت منسجم نظامی و حزبی 
در بحران خیزترین مناطق عالم و زیرگوش رژیم تا 
دندان مسلح صهیونیستی و دشمنی عمیق و کینه 

توزانه سعودی ها و اقمار منطقه ای آنها، از تجربه و 
دانش عمیق، اتخاذ راهبردهای کارآمد، بکارگیری 
تاکتیک های موثر در کنار ایمانی ژرف به آموزه 
های دینی و شیعی و امامت و والیت برخوردار است.

جدای از بی برنامگی و بی هدفی بن سلمان در 
برافروختن آتش جنگ بر علیه مردم بی دفاع یمن که 

اکنون بیش از دو سال است به کابوس او تبدیل شده 
و دست و پای او را در باتالقی سهمگین گرفتار کرده 
است، طراحی سراسر اشتباه و بچگانه او در ایجاد 
بحران در لبنان با گروگان گیری سعد حریری) فرزند 
خلف و عامل بی قید و شرط سیاست های سعودی 

در لبنان( خودزنی عجیبی را رقم زد و بتدریج اوضاع 
چنان بهم ریخته شده که راه پیش و پس را بر او 

بسته است.

این گروگان گیری نه تنها موجب آشوب و بحران 
بر علیه لبنان و حزب الله نشد بلکه موافقان جریان 
سعودی و سعد حریری در لبنان را هم خجالت زده 
کرد و باعث همبستگی بیشتر رقبا و جریان های 

سیاسی در لبنان شد.
شواهد گویای آن است که بن سلمان دست به 
دامان فرانسه شده است تا به او در پایان دادن به این 

آبروریزی تاریخی کمک کند.
اما سخنرانی سید حسن نصرالله پس از این گروگان 
گیری افکار عمومی دنیا و جهان عرب و اسالم 
را متوجه فرق فاحش و آشکار دو رهبر در سپهر 

سیاسی جهان عرب نمود.
سید حسن نصرالله مانند همیشه با انتخاب دقیق 
کلمات، ضمن پای بندی به مواضع و تعهدات خود، 
تقویت همبستگی ملی را نشانه گرفت و با پختگی، 
آرامش و رعایت معیارهای اخالقی، همدلی جریان 
های رقیب را برانگیخت. اهانت حاکمیت سعودی 
به ملت لبنان را گوشزد کرد، قدرت حزب الله در 
مقابل هر گونه دسیسه و حمله ای را به رخ کشید، 

بر قدرت منطقه ای ایران تاکید کرد و با لبخند 
معنا داری، حاکمیت ناتوان و ناپخته سعودی را به 

تمسخر گرفت.

سخن نخست

معرکه ابوکمال؛ اوج هم افزایی 
محور مقاومت

روز سی ام شهریور ماه بود که، سردار 
قاسم سلیمانی در مراسم بزرگداشت 
شهید مدافع حرم، مرتضی حسین پور 
شلمانی، وعده داد که »نابودی داعش نزدیک است و تا دو 
ماه دیگر نابودی این شجره خبیثه را جشن می گیریم و ایران، 
روسیه، سوریه و عراق باید این جشن را برپا کنند«، البته 
فرمانده دالور نیروی قدس سپاه قبل تر از آن هم و در پیامی 
که به مناسبت شهادت شهید محسن حججی صادر کرد، از 
رو به زوال بودن دولت اسالمی عراق و شام، در ماه های پیش 

رو خبر داده بود.
اکنون آن فرصت دو ماهه تقریبا به پایان رسیده و وعده سردار 
هم در حال تحقق است، آن هم در نقطه ای در مرز دو کشور عراق 
و سوریه، در »البوکمال«. برای همین است که اسم این نبرد را 
»ام المعارک« گذاشته اند و شدید ترین درگیری و جنگ بین 

جبهه مقاومت اعم از 
ارتش سوریه، حزب الله لبنان، سپاه پاسداران، فاطمیون، 

زینبیون، حیدریون  و سایر جریان ها 
با داعش و پشتیبانان آنها در این منطقه در جریان می باشد.

مبارزه در ابوکمال، نبرد پایانی و نهایی بین جبهه مقاومت و گروه 
تروریستی داعش و پشتیبانان آنها 

در عراق و سوریه است و از همین باب داعش تمام توان خود را 
در آنجا جمع نموده تا بلکه توفیقی کسب کند تا آنجا که تمام 

فرماندهان و نیروهای تکفیری داعش 
از سوریه و عراق و حتی خود ابوبکر البغدادی در این نقطه جمع 

شده اند و شدیدترین مقاومت 
از طرف آنها انجام می شود چراکه در واقع این نبرد، مبارزه مرگ 

و زندگی برای داعش است.
 نکته قابل توجه در این میدان این است که آمریکا و ائتالف به 
اصطالح ضد داعش نه تنها به آن ها حمله نمی کنند بلکه دائما 

برای نیروهای جبهه مقاومت مزاحمت 
ایجاد نموده و ضمن آن پشتیبانی بسیار قوی از داعش انجام 
می دهند. همین حمایت ها تردیدی باقی نمی گذارد که تالش 

آمریکا بر این است 
که به هر قیمتی از فروپاشی داعش در منطقه جلوگیری کند. در 
همین راستا آمریکا به دولت عراق فشار می آورد تا حشدالشعبی 
را مجبور کند که از مناطق مرزی سوریه عقب نشینی نموده تا 
عمال بخشی از جبهه تشکیل شده از نیروهای مقاومت خالی 
شود. این اقدام دخالت آشکار ایاالت متحده در امور مدیریتی و 

نقض حاکمیت عراق می باشد و هدف اساسی آن 
حفظ داعش، البته بصورت ضعیف شده و تحت کنترل، در این 

منطقه است.
اگرچه با ارزیابی سیر درگیری ها می شود از قطعیت پاکسازی 
این منطقه، بعنوان آخرین نقطه شهری تحت تصرف داعش، از 
لوث عناصر این گروهک تکفیری ظرف روزهای آینده سخن 
گفت، اما نباید آن را به معنای پایان فتنه شام دانست و هنوز 
مبارزه تا آزادی تمامی نقاط تحت اشغال گروه های تروریستی 
از جمله جبهه الشام و النصره، ادامه دارد و جشن پیروزی محور 

مقاومت بر جبهه عبری- عربی و غربی آن زمان خواهد بود. 
در خصوص نبرد ابوکمال، اما نکته دیگری هم وجود دارد و 
آن نقش آفرینی جدی و موثر رزمندگان جبهه مقاومت در دو 
محور سوریه و عراق است. نیروهای مقاومت از سمت سوریه و 
حشدالشعبی از طرف عراق در این نبرد از دو سو به هم نزدیک 
شده و به تعبیر نظامی آن »با هم دست دادند«. تحقق این 
هم افزایی و همراهی، اگر مهم تر از آزادسازی ابوکمال نباشد، 
حتما کمتر از آن نیست. سالهاست که دوست و دشمن، هر 
یک به دلیلی، از محور مقاومت اسالمی و نقش آفرینی آن در 
تحوالت منطقه سخن می گویند، اما فتنه تکفیری و اقدامات 
گروهک های تروریستی مانند داعش و النصره کمک شایان و 
ویژه ای به تقویت این محور و جدی تر شدن پیوندهای آن کرد. 
معرکه ابوکمال حلقه ای مهم در تقویت این محور است. اکنون 
راحت تر می شود از ارتباط زمینی و بدون مشکل تهران تا 

بیروت سخن گفت.    

محمد مهدی رحیمی

این گروگان گیری نه تنها موجب آشوب و بحران 
بر علیه لبنان و حزب الله نشد بلکه موافقان جریان 
سعودی و سعد حریری در لبنان را هم خجالت زده کرد و باعث 

همبستگی بیشتر رقبا و جریان های سیاسی در لبنان شد

سخنرانی سید حسن نصرالله پس از گروگان گرفتن سعد 
حریری افکار عمومی دنیا و جهان عرب و اسالم را متوجه فرق 

فاحش و آشکار دو رهبر در سپهر سیاسی جهان عرب نمود

سپھر سیاسی جھان عرب و دو نمونه از رهبران
     دکتر محمدرضا ثمری
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»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی به تازگی موج 
تازه ای از سرکوب ها علیه شاهزادگان نام آشنای 
عربستان را کلید زده است. این شاهزاده جوان و ناپخته 
سعودی »مبارزه با فساد« را بهانه اصلی سرکوب ها و 
بازداشت های سریالی در عربستان قرار داده تا افکار 
عمومی به اهداف سیاسی وی از ورای این اقدامات 
ضربتی ِپی نبرند. از چهره های شناخته شده میان 
شاهزادگان بازداشت شده می توان به »متعب بن  
عبدالله« فرزند پادشاه سابق عربستان و وزیر پیشین 
گارد ملی این کشور و همچنین »ولید بن  طالل« 
شاهزاده میلیاردر سعودی اشاره کرد. اقدامات محمد 
بن سلمان علیه شاهزادگان و وزرای سابق و کنونی 
سعودی با استقبال گسترده هیئت علمای ارشد 
عربستان مواجه شد. این هیئت با صدور بیانیه ای 
در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که اهمیت مقابله با 
فساد کمتر از اهمیت مبارزه با تروریسم نیست. هیئت 
علمای ارشد عربستان این اقدام را در راستای منافع 
ملی دانسته و از ولیعهد سعودی به دلیل ورود به مسئله 

مبارزه با فساد قدردانی ویژه به عمل آورد.
»مبارزه با فساد« شعاری عوام فریبانه 

ولیعهد مغرور سعودی درحالی مسئله »مبارزه با فساد« 
را دستمایه ای برای سرکوب شاهزادگان عربستان قرار 
داده است که خود به خوبی و بهتر از هرکس دیگری 
می داند که فساد در طول قریب به یک قرن گذشته و 
در نتیجه حاکمیت خودکامه خاندان سعودی، در جای 
جاِی ارکان قدرت این رژیم رخنه کرده و تمامی خاندان 
سعودی از کوچک تا بزرگشان را در خود بلعیده است. 
این ادعای مضحک )مبارزه با فساد( درحالی مطرح 
می شود که در طول سالیان متمادی گذشته مقامات 
سعودی هیچ نهاد، سازمان و یا کمیته  قدرتمندی را به 
منظور نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی عربستان 
تشکیل ندادند. اکنون این سؤال به ذهن متبادر می شود 
که کمیته جدیدالتأسیس مبارزه با فساد به ریاست 
»محمد بن سلمان« که روز 13 آبان ماه آغاز به کار کرد، 
پیشتر و در هنگامی که میلیاردها دالر از ثروت  ملت  
عربستان توسط شاهزادگان سعودی به غارت می رفت، 
کجا بوده است؟ سؤال دیگر این است که بن سلمان 
چگونه و با چه سازوکاری تنها ظرف کمتر از 24 ساعت 
از تأسیس کمیته مبارزه با فساد و انتصابش به عنوان 
رئیس این کمیته موفق به شناسایی قریب به 50 
شاهزاده مفسد شد و در همین مدت زمان اندک مقدمات 
بازداشت همه آن ها را فراهم آورد؟ پاسخ به این سؤاالت 
و دیگر ابهامات از این دست واضح است و همین مسئله 

نشان می دهد که مبارزه با فساد چیزی بیش از یک 
نمایش پوچ برای انحراف افکار عمومی از اهداف سیاسی 

بن سلمان در تقابل با شاهزادگان سعودی، نیست.
مقدمه سازی برای تکیه بر کرسی قدرت

جای هیچگونه تردیدی وجود ندارد که سلسله 
اقدامات اخیر بن سلمان علیه شاهزادگان سعودی 
با هدف هموار کردن زمینه جهت تکیه زدن وی بر 

کرسی پادشاهی صورت گرفته است. درحال حاضر 
شمار زیادی از شاهزادگان سعودی از تغییر ساختار 
انتقال قدرت در عربستان که بن سلمان عامل آن 
بوده است، خشمگین و عصبانی هستند و این مسئله 
تهدید بزرگی برای دوران پادشاهی آینده این شاهزاده 
جوان سعودی محسوب می شود. در طول حدود یک 
قرن گذشته سیستم حاکمیتی در عربستان سعودی 
به گونه ای بوده است که قدرت از برادر به برادر به ارث 
می رسید. با این حال، ملک سلمان در ماه جوالِی سال 
جاری میالدی فرزندش بن سلمان را به عنوان ولیعهد 
پادشاه، جایگزین برادرزاده اش »محمد بن نایف« کرد 
تا برای اولین بار به سنت ده ها ساله در عربستان پشت 
پا زده باشد. به همین دلیل شاهزادگان مشهور سعودی 
از این سنت شکنی بی سابقه به عنوان کودتایی توسط 
بن سلمان علیه بن نایف یاد می کنند که باید به آن 
پاسخ داده شود. بن سلمان به خوبی می داند که در 
صورت عدم مقابله با شاهزادگان نزدیک به بن نایف، در 
دوران پادشاهی تهدیدات زیادی از سوی آنها متوجه 
وی خواهد بود. لذا از هم اکنون برای به زیر کشیدن 

آن ها دست به کار شده است.

دستان پنهان شرکت آمریکایی »بلک واتر«
براساس برخی اخبار و گزارش های منتشرشده 
شرکت امنیتی »بلک واتر« آمریکا نقش مهمی را در 
پرونده مواجهه بن سلمان با شاهزادگان سعودی ایفا 
کرده است. این شرکت از حدود شش ماه پیش توسط 
مقامات سعودی مأموریت پیدا کرده تا از طریق اتخاذ 
تدابیر امنیتی ویژه و تخصصی لیستی از شاهزادگانی 

که درصدد برنامه ریزی جهت به چالش کشیدن 
پادشاهی بن سلمان هستند، تهیه کند. این شرکت 
آمریکایی نیز در طول این مدت پس از رصد اقدامات 
شاهزادگان سعودی و شنود مکالمات تلفنی آن ها 
یک لیست از اسامی 50 شاهزاده را در اختیار مقامات 
ریاض قرار داد. اکنون نیز همین شرکت مسئولیت 
مراقبت از شاهزادگان بازداشت شده در عربستان را 
برعهده دارد. بنابراین، همانگونه که پیشتر گفته شد، 
روند شناسایی و سپس بازداشت قریب به 50 شاهزاده 

صاحب قدرت و ثروت در عربستان نمی تواند در طول 
مدت زمانی کمتر از 24 ساعت به انجام رسیده باشد و 
آنچه که امروز رخ داده حاصل یک پروسه شش ماهه با 

همکاری شرکت آمریکایی بلک واتر بوده است.
چشم طمع به ثروت بادآورده شاهزادگان 

البته باید به این مسئله نیز اشاره شود که مقامات 
رژیم سعودی در سرکوب شاهزادگان سعودی نسبت 
به میلیاردها دالر از اموال آن ها بی تفاوت نبوده اند. 
پر واضح است که سعودی ها طی سه سال گذشته با 
کسری بودجه بی سابقه بالغ بر 100 میلیارد دالری 
مواجه بوده اند؛ کسری بودجه ای که آن ها را وادار 
به اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و اعمال 
محدودیت  در اعطای حقوق و مزایای کارمندان 
عربستان، کرده است. ازهمین روی، سعودی ها برای 
جبران بخشی هرچند کوچک از مشکالت و معضالت 
اقتصادی خود به اموال بادآورده شاهزادگان شان 
چشم طمع دوخته اند. درهمین ارتباط، روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« به نقل از منابع آگاه 
در عربستان گزارش داد: »این احتمال وجود دارد که 

موج دستگیری مقامات سابق و شاهزادگان کنونی 
عربستان به مصادره پول نقد و اموال آ نها به ارزش 800 

میلیارد دالر منجر شود«.  
از سوی دیگر، »مجتهد« فعال توئیتری و افشاگر اخبار 
خاندان سعودی بازداشت شاهزاده های عربستان را 
تالش بن سلمان برای ُپر کردن حساب های شخصی 
خود به وسیله دارایی های این افراد توصیف کرده است. 
این بدان معنا است که بن سلمان و پدرش در واقع به 
دنبال خلع سالح اصحاب ثروت در عربستان سعودی 

هستند؛ اصحاب ثروتی که در طول دهه های متمادی 
گذشته با احکام جداگانه حکام سعودی در پست های 
گوناگون سیاسی و اقتصادی گمارده شدند و روز به 
روز قد کشیدند. اکنون که آنها با توجه به برخورداری 
گسترده از منابع ثروت در عربستان به تهدید بزرگی 
در مسیر قدرت طلبی بن سلمان تبدیل شده اند، ارزشی 

جز یک ُمهره سوخته برای سردمداران ریاض ندارند.
سخن پایانی

سلسله تحوالت اخیر در عربستان سعودی به خوبی 
حاکی از این واقعیت است که جنگ قدرت در میان 
شاهزادگان سعودی بیش از پیش تشدید شده است 
و این مسئله نشان می دهد که عربستان سعودی 
طی ماه های آینده آبستن حوادث گوناگونی خواهد 
بود که می تواند به ظهور و بروز یک هرج ومرج بزرگ 
و تمام عیار در این کشور بینجامد. درهرصورت، 
بن سلمان با سرنگونی شاهزادگان سعودی به دنبال 
تکمیل پازل »کودتای نرم« خود علیه بن نایف است و 
بدون شک می داند که در این مسیر باید هزینه هایی 

را هم متحمل شود.

   برگزاری سومین مجمع علمیـ  دانشگاهی ایران و جهان عرب در تونس
سومین مجمع علمیـ  دانشگاهی ایران و جهان عرب در تونس با انتشار بیانیه ای با تأکید بر توسعه روابط و همکاری های دانشگاهی میان دو طرف، به کار خود پایان 

داد. رؤسای دانشگاه های ایران و کشورهای عربی روزهای 20 و 21 آبان ماه با شرکت در سومین مجمع علمیـ  دانشگاهی ایران و جهان عرب در تونس با شعار »برای 
همکاری علمی ثمر بخش میان دانشگاه های ایران و جهان عرب«، در قالب شش جلسه علمی به بررسی فرصت های همکاری علمی میان ایران و کشورهای عربی پرداختند.

دانشگاهیان در خصوص فرصت های ارزشمند همکاری ها، برطرف کردن موانع و چالش های پیش روی این همکاری ها و انجام گفت وگوهای مستقل درباره برنامه ها و راهبردهای 
مناسب برای توسعه روابط دانشگاهی میان دو طرف، گفت وگو کردند. در بخش پایانی این مجمع علمیـ  دانشگاهی، شرکت کنندگان موافقت خود را با میزبانی دانشگاه فردوسی 

[ قلب زمین ]مشهد در سال 2018 میالدی اعالم کردند.

سلسله تحوالت اخیر در عربستان سعودی به خوبی 
حاکی از این واقعیت است که جنگ قدرت در میان 

شاهزادگان سعودی بیش از پیش تشدید شده است

سعودی ها طی سه سال گذشته با کسری بودجه 
بی سابقه بالغ بر 100 میلیارد دالری مواجه بوده اند

نمایش مضحک »بن سلمان« برای تکیه بر تخت پادشاهی
روایت »بیت المقدس« از تشدید جنگ قدرت در عربستان    رامین حسین آبادیان
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     سازمان ملل خواستار لغو محاصره بنادر و فرودگاه های یمن شد 
سازمان ملل متحد هفته گذشته بار دیگر لغو کامل محاصره بنادر و فرودگاه های یمن را خواستار شد. در همین راستا، »استفان دوجاریک« سخنگوی سازمان ملل 
متحد در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد که آژانس های بشردوستانه به دسترسی کامل به همه بنادر و فرودگاه ها در یمن نیازمند هستند و موضوع تنها بر سر دسترسی به 
برخی بنادر برای کمک رسانی نیست. وی با اشاره به فوریت دسترسی کامل به همه بنادر و فرودگاه ها در یمن تاکید کرد که شمارش معکوس در این خصوص آغاز شده است.

دوجاریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت بهداشتی در یمن به سرعت در حال وخامت است و همه یمنی ها به واردات مواد خوراکی، سوخت و دارو 
نیازمند هستند لغو محاصره تمام بنادر یمن را خواستار شد. 

[ قلب زمین ]

رژیم آل خلیفه اخیرا اقدامات خصمانه خود 
علیه انقالبیون بحرینی را تشدید کرده است. 
بازداشت شمار زیادی از کودکان بحرینی و 
شکنجه اسرای سیاسی در زندان های آل خلیفه، 
خود گویای این واقعیت است. رژیم آل خلیفه 
در برابر انتقاداتی که از آن به دلیل شکنجه 
زندانیان می شود، از اسرا به عنوان افراد مجرم 
یاد می کند؛ اقدامی که در واقع به نوعی فرار رو 
به جلو محسوب می شود. تمامی این اقدامات در 
حالی انجام می شود که منامه همچنان از ورود 
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین 
برای نظارت بر وضعیت حقوق بشری در این 

کشور ممانعت می کند.
این در حالی است که جامعه جهانی همچنان 
به سکوت خود در برابر اقدامات خصمانه آل 
خلیفه ادامه می دهد. در آن سوی، ایاالت متحده 
آمریکا نیز بدون توجه به هشدارهای نهادهای 
حقوق بشری به حمایت های مالی و تسلیحاتی 
خود از رژیم آل خلیفه ادامه می دهد. تمامی این 
تحوالت در حالی است که کمیسر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل تاکنون نتوانسته است رضایت 
مقامات بحرینی برای بازدید از وضعیت حقوق 

بشری در این کشور را به دست آورد.
در همین ارتباط با »غسان خمیس« رئیس مرکز 
حقوق بشر و دموکراسی در خلیج فارس و از 
فعاالن حقوق بشری بحرین گفت وگو کردیم که 

مشروح آن از نظر می گذرد؛

  در خصوص آخرین اخبار از وضعیت و 
سرنوشت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان 

بحرین توضیح دهید. 
آیت الله عیسی قاسم در آگاه سازی دینی و سیاسی 
مردم بحرین نقش حیاتی را ایفا می کنند و به همین 
دلیل نیز حکومت بحرین ایشان را سردمداران معارضان 
می داند. بر همین اساس نیز شیخ عیسی را هدف 
تهاجم خود قرار داده اند تا بدین صورت جبروت و 
عظمت معارضانی که خواستار اصالحات سیاسی 
در بحرین هستند را بشکند. در همین راستا در سال 
گذشته اقدام به سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم 

کرد و پس از آن نیز ایشان را به یک سال حبس محکوم 
نمود. پس از آن نظامیان آل خلیفه با هجوم به منزل 
شیخ عیسی قاسم، به سوی تحصن کنندگان تیراندازی 

کرده و شیخ عیسی را در اقامت جبری قرار دادند. 
  اخیرا گزارش هایی از وضعیت وخیم 
زندانیان بحرینی در زندان های آل خلیفه 
و انتقام نظامیان حکومت از این زندانیان از 
طریق شکنجه آنها منتشر شد. در این رابطه 

توضیحاتی بفرمایید.
بحرین در نبود قانون با مشت امنیتی حکومت می کند 
و حکومت کشور مسائل امنیتی را به دادگاه های نظامی 

منتقل می کند. در همین راستا نیز دفتر جمعیت   های 
سیاسی معارضان مانند الوفاق و وعد را پلمب کرد. از 
سوی دیگر شکنجه زندانیان نیز بدون هیچ بازدارندگی 
در جریان است و ما در مرکز دموکراسی و حقوق بشر 
ده ها شاهد و گواه بر وجود شکنجه های جسمی و 
روحی و جنسی را رصد و ثبت کردیم که این مشاهدات 

در گزارشی تحت عنوان اتاق های مرگ منتشر شد. 
  رژیم حاکم بر بحرین معموال ایران را به برهم 
زدن ثبات و امنیت بحرین متهم می کند. علت 

این دروغ پراکنی های آل خلیفه چیست؟
حکومت بحرین بدین صورت در تالش است تا 

جامعه بین المللی را قانع کند که انقالب بحرین، 
انقالب مردمی که خواهان اجرای قانون اساسی 
است، نمی باشد. به همین دلیل نیز با مطرح کردن 
ادعاهایی بیان می کند که انقالب مردمی ما، فقط به 
دنبال از میان بردن حکومت بحرین در جهت منافع 
ایران است؛ زیرا اکثر معارضان از فرقه تشیع هستند. 
حکومت بحرین از اختالفات موجود با ایران در منطقه 
و جهان استفاده کرده و اتهام تصمیم ایران به گسترش 
نفوذش را مطرح می کند. این ادعاها فاقد صحت است 

و دلیل واقعی برای ادعاهای خود ندارند.
   به نظر شما علت تنش های پیش آمده میان 
بحرین و چند کشور عربی با قطر چیست؟ 
آیا آل خلیفه در این موضوع مجری اوامر 

سعودی ها است؟
در بحران به وجود آمده میان کشورهای حوزه خلیج 
فارس دو قطب وجود دارد؛ یک طرف سعودی ها و 
امارات و بحرین هستند که عالوه بر قطع روابط خود 
با قطر، اقدام به محاصره زمینی و دریایی و هوایی این 
کشور کردند و بدین وسیله در صدد فشار بر دوحه 
بودند تا تسلیم سیاست های ریاض شود. در طرف 
دیگر نیز عمان و کویت بودند که گفت وگو برای حل 

بحران سیاسی را پیشنهاد کردند.  بحرین و قطر از 
زمان های گذشته و دور اختالفاتی داشته اند و بحرین 
نمی تواند از محور امارات و سعودی ها دور شود؛ زیرا 
این دو کشور حامیان اصلی اقتصاد بحرین به ویژه در 
جلوگیری از کمبود بودجه ساالنه بحرین هستند. 
منامه نیز دوحه را به حمایت از معارضان سیاسی 
بحرین از زمان آغاز انقالب 2014 متهم کرده است. 

  اخیرا سید حسن نصرالله در سخنرانی 
خود تاکید کرد که آل خلیفه با ورشکستگی 
اقتصادی مواجه است و از سعودی ها و امارات 
استقراض می کند. در این خصوص توضیح 

دهید. 
وزارتخانه های کشور، دفاع و حتی وزارت آموزش و 
پرورش مصرف کننده هستند و بازده اقتصادی برای 
کشور ندارند. از طرفی وارد کردن نیروهای امنیتی به 
بحرین به صورت ساالنه نیز هزینه های سنگینی را 
بر بودجه کشور تحمیل می کند اما حکومت بحرین 
همانند کودکی می ماند که هنوز از شیرگرفته نشده 
است و به حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز 
دارد. زیرا بحرین کمترین سود را از ثروت های نفتی 

می برد.

امارات و عربستان حامیان اصلی اقتصاد بحرین به 
ویژه در جلوگیری از کمبود بودجه ساالنه بحرین هستند

حکومت بحرین از اختالفات موجود با ایران در منطقه 
و جهان استفاده کرده و اتهام تصمیم ایران به گسترش 
نفوذش را مطرح می کند. این ادعاها فاقد صحت است و دلیل 

واقعی برای ادعاهای خود ندارند

    محمد فاطمی زاده

»آل خلیفه«؛ کودک شیرخواری که به حمایت 
سعودی ها وابسته است

»غسان خمیس« رئیس مرکز حقوق بشر و دموکراسی در خلیج فارس در گفت وگو با بیت المقدس:
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٦ بازگشایی اتوبان بین المللی دمشق- حلب پس از ٦ بازگشایی اتوبان بین المللی دمشق- حلب پس از ٦سال 
 رفت و آمد کامیون های حمل بار از جاده حلب - دمشق از شهر حماة به سمت حومه شمالی شهر مورک پس از شش سال توقف هفته گذشته آغاز 

شد.
این کامیون ها یک روز پس از برداشتن موانع خاکی و بلوک های سیمانی که مسیر بین المللی را بسته بود، به مناطق آزاد شده شمال حلب رسیدند.

طبق گفته برخی منابع و نیز توافق میان ترکیه و روسیه گشودن اتوبان بین المللی دمشق - حلب و اجازه عبور و مرور کاروان های تجاری و تمامی وسایل نقلیه عمومی 
[ اسالم انقالبی ]بدون هیچ مانعی جزو توافقنامه های کاهش تنش به شمار می آید که روز یکشنبه با عبور اولین کامیون های تجاری از مورک این توافقنامه اجرا شد.

تحوالت یمن اخیرا وارد فاز جدیدی شده است. تحوالت یمن اخیرا وارد فاز جدیدی شده است. 
یگان های ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه یگان های ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه 
حمالت انتقام جویانه خود به مواضع متجاوزان حمالت انتقام جویانه خود به مواضع متجاوزان 
سعودی، فرودگاه نظامی »ملک خالد« در عمق سعودی، فرودگاه نظامی »ملک خالد« در عمق 
ریاض را هدف اصابت یک موشک قرار دادند. ریاض را هدف اصابت یک موشک قرار دادند. 
همین حمله کافی بود تا متحدان منطقه ای و همین حمله کافی بود تا متحدان منطقه ای و 
فرامنطقه ای ریاض همچون رژیم های مرتجع عربی فرامنطقه ای ریاض همچون رژیم های مرتجع عربی 
و همچنین کشورهای غربی مانند انگلیس، یکی و همچنین کشورهای غربی مانند انگلیس، یکی 
پس از دیگری در حمایت از آل سعود و محکومیت پس از دیگری در حمایت از آل سعود و محکومیت 
نیروهای یمنی، صف بکشند. دراین میان حتی نیروهای یمنی، صف بکشند. دراین میان حتی 
سازمان همکاری خلیج فارس نیز در قامت حامی سازمان همکاری خلیج فارس نیز در قامت حامی 
رژیم سعودی حاضر شد و حمالت یمنی ها را رژیم سعودی حاضر شد و حمالت یمنی ها را 
محکوم کرد! از سوی دیگر، به دنبال این حمله بود محکوم کرد! از سوی دیگر، به دنبال این حمله بود 
که ائتالف متجاوز سعودی در اقدامی فرافکنانه که ائتالف متجاوز سعودی در اقدامی فرافکنانه 
انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسالمی ایران انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسالمی ایران 
نشانه رفت و برای فریب افکار عمومی، تهران را نشانه رفت و برای فریب افکار عمومی، تهران را 
به ارسال موشک برای نیروهای یمنی متهم کرد؛ به ارسال موشک برای نیروهای یمنی متهم کرد؛ 
اتهامی که از سوی فرماندهان نظامی ایران قویا اتهامی که از سوی فرماندهان نظامی ایران قویا 
تکذیب شد. ازآنجایی که شورای عالی سیاسی تکذیب شد. ازآنجایی که شورای عالی سیاسی 
یمن پس از دولت نجات ملی، عالی ترین نهاد یمن پس از دولت نجات ملی، عالی ترین نهاد 
سیاسی در این کشور محسوب می شود، گفتگویی سیاسی در این کشور محسوب می شود، گفتگویی 
با دکتر »یاسر الحوری« دبیرکل این شورا انجام با دکتر »یاسر الحوری« دبیرکل این شورا انجام 

شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛
   ولیعهد عربستان موج تازه ای از حمالت    ولیعهد عربستان موج تازه ای از حمالت 
سیاسی به »انصارالله« یمن را به راه انداخته  سیاسی به »انصارالله« یمن را به راه انداخته  
است. بن سلمان اخیرا مدعی شده که عربستان است. بن سلمان اخیرا مدعی شده که عربستان 
نمی گذارد انصارالله به حزب الله دوم تبدیل نمی گذارد انصارالله به حزب الله دوم تبدیل 

شود. دیدگاه شما دراین باره چیست؟
بدون شک اظهارات اخیر »محمد بن سلمان« از دیدگاه 
ما مردود است. تحوالت سال های گذشته این واقعیت را 
به اثبات رسانده که در مقابل یمن، اسرائیل دوم )عربستان 
سعودی( قرار دارد. این مایه افتخار و سربلندی ماست که 
همچون حزب الله لبنان باشیم و در برابر اسرائیل دوم 
بایستیم. این باعث افتخار ماست که همچون حزب الله 
لبنان داشته باشیم. درهرصورت، رژیم کنونی عربستان 
سعودی به مراتب بدتر از رژیم صهیونیستی است، 
چراکه ریاض خود را زیر چتر اسالم قرار داده و از نام  

شهرهای مقدسی همچون مکه مکرمه و مدینه منوره 
برای پیاده سازی پروژه هاِی اسالم ستیزانه آمریکاییـ  

صهیونیستی سوء استفاده می کند. 
اظهارات ولیعهد عربستان علیه نیروهای أنصارالله در 
واقع برای به راه انداختن موج جدیدی از هرج ومرج در 
منطقه است؛ به ویژه اینکه ریاض هم اکنون در جبهه های 
منطقه ای ازجمله در سوریه و عراق متحمل شکست 
شده است. آنها برای ثبات زدایی از منطقه برنامه دارند؛ 
همانگونه که از طریق باز کردن پای حزب الله به مسأله 
یمن، برای لبنان توطئه چینی  می کنند. وادار کردن 
»سعد الحریری« به استعفا از پست نخست وزیری 
نمونه ای از توطئه چینی علیه لبنان از داخل خاک 

عربستان سعودی است.
   *اعضای دولت فراری و مستعفی »عبدربه    *اعضای دولت فراری و مستعفی »عبدربه 
منصورهادی« از جمهوری اسالمی ایران به منصورهادی« از جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان فاجعه ای برای ملت یمن یاد کرده اند! عنوان فاجعه ای برای ملت یمن یاد کرده اند! 
هدف اصلی مزدوران آل سعود از نسبت دادن هدف اصلی مزدوران آل سعود از نسبت دادن 

چنین اتهاماتی به تهران چیست؟
مزدوران عربستان سعودی عادت کرده اند که پس از 
متحمل شدن هرشکستی در یمن، انگشت اتهام خود 
را به سمت ایران نشانه روند. آنها حتی موفقیت یمنی ها 
در حمله به مواضع خود به وسیله موشک بالستیک 
»برکان2« را به ایران ربط دادند درحالی که این مسأله 
کذب محض است. ایران بارها اعالم کرده است که برای 
حمایت از ملت یمن از آمادگی کامل برخوردار است. 
مقصود مقامات ایرانی، حمایت های بشردوستانه از ملت 

یمن پس از توقف تجاوز نظامی و همچنین مشارکت در 
روند بازسازی کشور است و نه چیز دیگر. 

ایران هیچ دخالت نظامی در یمن ندارد. هدف اصلی 
جمهوری اسالمی ایران، حفظ صلح و ثبات در منطقه 
است. اما سعودی ها برخالف ایران تنها به چگونگی 
عملیاتی ساختن طرح های آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
منطقه می اندیشند. هراتفاقی که رخ می دهد، عربستان 
سعودی و مزدوران آن پای ایران را به میان می کشند تا 
بر شکست هایی که متحمل می شوند، سرپوش بگذارند. 
درخصوص دولت فراری منصورهادی هم باید گفت که 
اعضای این دولت تنها مواضعی را بیان می کنند که به 
آنها دیکته شده است. اظهارات آنها از دیدگاه ما هیچ 

اهمیتی ندارد. 
   *عربستان سعودی بار دیگر مدعی شده    *عربستان سعودی بار دیگر مدعی شده 
است که تداوم عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه است که تداوم عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه 
یمن بازگرداندن مشروعیت به این کشور است. یمن بازگرداندن مشروعیت به این کشور است. 

ارزیابی شما از این موضع ریاض چیست؟
عربستان سعودی از همان روزهای اولیه آغاز تجاوز 
نظامی مستقیم به یمن مدعی تالش برای بازگرداندن 
مشروعیت به یمن بود. اما همانگونه که خودتان پیشتر 
به مواضع اخیر آنها اشاره کردید، ریاض در واقع به دنبال 
ممانعت از تبدیل نیروهای انصارالله به حزب الله دوم 
است. لذا تجاوز نظامی رژیم سعودی به یمن نه با هدف 
بازگرداندن مشروعیت به این کشور که برای تحقق 
اهدافی خاص و ازپیش تعیین شده، صورت می پذیرد. 
قطعا این جنگ تجاوزکارانه و ظالمانه علیه مردم مظلوم 
یمن اهدافی غیراز آنچه که سعودی ها مدعی هستند، 
دارد. مشروعیت منصورهادی تنها یک بهانه است. امروز 
حتی خوِد سعودی ها نیز برای منصورهادی و اعوان 
او مشروعیت قائل نیستند چه برسد به دیگران. اگر 
عربستان سعودی برای منصورهادی مشروعیت قائل بود، 
او را تحت اقامت اجباری قرار نمی داد و با یارانش مانند 

بردگان برخورد نمی کرد.
   *ارتش یمن چندی پیش فرودگاه نظامی    *ارتش یمن چندی پیش فرودگاه نظامی 
آل سعود در ریاض را هدف شلیک موشک قرار آل سعود در ریاض را هدف شلیک موشک قرار 
داد. آیا برنامه ای برای تداوم این حمالت پس از داد. آیا برنامه ای برای تداوم این حمالت پس از 

قیل وقال های مقامات ریاض، وجود دارد؟
عملیات های نظامی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
علیه مواضع سعودی ها چه در داخل خاک عربستان و 
چه در خارج از مرزهای این کشور، در واقع دفاع از خود 
محسوب می شود. ما هر وسیله ای که بتوانیم از طریق آن، 
انتقام جنایت های سعودی ها را بگیریم، قانونی می دانیم 
و از آن استفاده می کنیم. تولید موشک و استفاده از آن 
نیز درهمین راستا قرار دارد. ملت یمن از حدود سه سال 
پیش تحت شدیدترین تجاوزهای نظامی عربستان 

سعودی قرار گرفته است.

امروز ملت ما کشته می شود، سرزمین ما درحال نابودی 
است و خاکمان اشغال می شود. بنابراین، حق طبیعی 
ماست که از هر ابزاری برای دفاع از ملت خود بهره برداری 
کنیم. »سید عبدالملک الحوثی« رهبر أنصارالله نیز 
بر این مسأله تأکید جدی دارد. زمانی که عربستان 
سعودی رسما از محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن 
خبر می دهد، لزوم استفاده از قدرت موشکی دربرابر 
متجاوزان بیش از پیش نمایان می شود. قدرت موشکی 
یمن عامل بازدارنده دربرابر تجاوز سعودی هاست و ارتش 
و کمیته های مردمی نیز از بکارگیری این قدرت در آینده 

تردید نخواهند کرد.
   *شورای عالی سیاسی یمن پس از دولت    *شورای عالی سیاسی یمن پس از دولت 
نجات ملی، تأثیرگذارترین نهاد تصمیم گیر و نجات ملی، تأثیرگذارترین نهاد تصمیم گیر و 
تصمیم ساز در این کشور است. شما به عنوان تصمیم ساز در این کشور است. شما به عنوان 
دبیرکل شورای عالی سیاسی چه انتظاری از دبیرکل شورای عالی سیاسی چه انتظاری از 
جامعه جهانی درقبال جنگ خونین یمن دارید؟

با کمال تأسف باید گفت که جامعه جهانی امروز در 
تحوالت خونین یمن تنها نقش »تماشاچی« را ایفا 
می کند. اگر هم تاکنون موضعی از سوی جامعه جهانی 
درقبال درد و رنج های ملت یمن اتخاذ شده، موضع 
بسیار ضعیفی بوده است. محاصره همه جانبه امروز یمن 
و فجایع ناشی از آن همچون گرسنگی زنان و کودکان 
یمنی، لکه ننگی بر پیشانی بشریت، جامعه جهانی و 
سازمان ملل متحد است. روزنه امید ما تنها مقاومت 
مردم یمن است. ما هیچ امیدی به جامعه جهانی برای 
نقش آفرینی جهت توقف هرچه سریعتر تجاوزگری های 
عربستان سعودی نداریم. جامعه جهانی خود امروز وارد 
معامالت تسلیحاتی بزرگی با کشورهای عضو ائتالف 
متجاوز سعودی شده است تا از این رهگذر، منافع و 
مصالح خود را تأمین کند. درحال حاضر، جامعه جهانی در 
کنار متجاوزان علیه یمن ایستاده است، اما رهبران جهان 
باید بدانند که به دلیل حمایت هایشان از متجاوزان، 
تاریخ آن ها را مجازات خواهد کرد؛ همانگونه که از زیر تیغ 

مجازات ملت یمن نیز عبور خواهند کرد.

هدف اصلی جمهوری اسالمی ایران، حفظ صلح 
و ثبات در منطقه است. اما سعودی ها برخالف ایران 
تنها به چگونگی عملیاتی ساختن طرح های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی در منطقه می اندیشند

 رامین حسین آبادیان 

باعث افتخار و سربلندی ما یمنی هاست که همچون حزب الله لبنان باشیم
»دکتر یاسر الحوری« دبیرکل شورای عالی سیاسی یمن در گفت وگو با »بیت المقدس«:
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٦

  جمعیت الوفاق بحرین اتهامات علیه شیخ علی سلمان را رد کرد
جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به اتهامات جدید وارده به دبیرکل این جمعیت شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای آن مبنی بر »جاسوسی برای قطر و توطئه 
برای سرنگونی حکومت آن« را بی اهمیت و گستاخانه خواند که منعکس کننده حجم بحرانی ست که نظام در قبال ملت و در منطقه و جامعه بین الملل دچار آن است .

در بیانیه الوفاق تاکید شده است این اتهامات حیله گرانه و ساختگی بوده و تنها برای فرار از بلوغ سیاسی در خصوص ضرورت شکل گیری تحوالت ریشه ای و فراگیر 
جهت دستیابی به دموکراسی ساخته شده اند، سودجویی از درگیری های منطقه برای فشار آوردن بر حرکت معارضه ملی نخواهد توانست التزام آن را به اصول ملی نفی 

کند و یا آن را در ساختن آینده استقرار سیاسی در بحرین نادیده انگارد.  [ قلب زمین ]

جنگ با داعش و تحوالت سوریه و لبنان مدت ها جنگ با داعش و تحوالت سوریه و لبنان مدت ها 
بود که لبنان را از کانون توجهات در منطقه تاحدی بود که لبنان را از کانون توجهات در منطقه تاحدی 
دور کرده بود، اما انتشار خبر استعفای غیرمنتظره دور کرده بود، اما انتشار خبر استعفای غیرمنتظره 
نخست وزیر لبنان بار دیگر دوربین رسانه ها و نگاه نخست وزیر لبنان بار دیگر دوربین رسانه ها و نگاه 
کارشناسان را متوجه این کشور کوچک اما مهم کارشناسان را متوجه این کشور کوچک اما مهم 

کرده است.کرده است.
کمتر از دو روز پس از آن که سعد حریری، نخست کمتر از دو روز پس از آن که سعد حریری، نخست 
وزیر سابق لبنان در پارلمان این کشور حضور وزیر سابق لبنان در پارلمان این کشور حضور 
یافت، در جریان سفر به عربستان و دیدار با مقامات یافت، در جریان سفر به عربستان و دیدار با مقامات 
این کشور در ریاض استعفای خود را به صورت این کشور در ریاض استعفای خود را به صورت 

غیرمعمول اعالم کرد.
استعفای نخست وزیر لبنان آنهم خارج از این استعفای نخست وزیر لبنان آنهم خارج از این 
کشور، با تعجب بسیار لبنانی ها و مقامات سایر کشور، با تعجب بسیار لبنانی ها و مقامات سایر 
کشورها مواجه شد و در خصوص آن تحلیل های کشورها مواجه شد و در خصوص آن تحلیل های 

مختلفی صورت گرفته است.
در همین راستا با »یاسر الحریری« کارشناس و در همین راستا با »یاسر الحریری« کارشناس و 
تحلیلگر سیاسی لبنان گفت وگو کردیم که شرح تحلیلگر سیاسی لبنان گفت وگو کردیم که شرح 

آن از نظر می گذرد:آن از نظر می گذرد:
نظر شما درباره علت استعفای ناگهانی سعد    نظر شما درباره علت استعفای ناگهانی سعد    نظر شما درباره علت استعفای ناگهانی سعد نظر شما درباره علت استعفای ناگهانی سعد 
الحریری نخست وزیر لبنان و نقش سعودی ها الحریری نخست وزیر لبنان و نقش سعودی ها 

در تحمیل این استعفا بر وی چیست؟
مشخص است که سعودی ها برای سوق دادن لبنان 
به سوی گزینه های گسترده سیاسی و امنیتی طرح 
و نقشه دارند تا وضعیت تنش زا شود. طبیعتا این نوع 
استعفا برای لبنان و جامعه بین المللی و منطقه نیز 
بسیار ناگهانی بود. نخست وزیر لبنان در ریاض تحت 
بازداشت و اقامت جبری قرار دارد و بر همین اساس 
نیز »میشل عون« رئیس جمهور لبنان در سخنانی 
تاکید کرد که اظهارات الحریری در این شرایط مبهم و 
پیچیده، نظر و سخن وی نیست. بنابراین ما با بازداشت 
نخست وزیر کشور مواجه هستیم و این اقدام برخالف 
قطعنامه های بین المللی و منشور سازمان ملل است. 
سعودی ها از سوی نهادهای رسمی لبنان به بازداشت 

سعد الحریری متهم هستند. این اقدام عربستان 
پیامدهایی را در پی دارد که سعودی ها نیز به حفظ 

این پیامدها تمایل دارند.
  علیرغم تاکیدات رئیس جمهور و دبیرکل   علیرغم تاکیدات رئیس جمهور و دبیرکل 
حزب الله لبنــان مبنی بر لــزوم بازگشت حزب الله لبنــان مبنی بر لــزوم بازگشت 
سعدالحریری به کشور، چرا سعودی ها اجازه سعدالحریری به کشور، چرا سعودی ها اجازه 
بازگشت نخست وزیر لبنان به بیروت را نمی دهند؟

مطمئنا بازگشت سعدالحریری در اختیار وی نیست 
و تصمیم گیری در این زمینه به  سعودی ها به ویژه 
»محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور بستگی دارد. 
سفیر فرانسه در ریاض نیز پس از دیدار با وی اعالم 
کرد که وی نتوانست به تنهایی با الحریری دیدار کند 
٦بلکه ٦بلکه ٦ فرد سعودی در اطراف نخست وزیر لبنان حضور 
داشتند که با زبان های مختلفی با هم سخن می گفتند 
و همچنین مسئولیت تامین امنیت الحریری را نیز 
عناصر سعودی برعهده داشتند نه لبنانی. سفیر فرانسه 
همچنین گفت که سعد الحریری نه تنها هرگونه سخن 
گفتن در زمینه سیاسی را رد و از او عذرخواهی کرده 

بود بلکه دعوت سفیر فرانسه برای صرف ناهار در محل 
این سفارتخانه در ریاض را هم رد کرده بود. بنابراین 
نخست وزیر لبنان در ریاض تحت اقامت اجباری است 
و البته برخی نیز در داخل لبنان با عربستان همصدا 
شده اند تا این کشور را از این اقدام تروریستی آشکار 

رفع اتهام کنند. 
سعد حریری مدعی شده که در لبنان هدف   سعد حریری مدعی شده که در لبنان هدف سعد حریری مدعی شده که در لبنان هدف سعد حریری مدعی شده که در لبنان هدف 
ترور قرار می گیرد و احساس خطر می کند. این ترور قرار می گیرد و احساس خطر می کند. این 

ادعای او را چگونه ارزیابی می کنید؟
طبق اطالعات شخصی من از نهادهای سیاسی، 
معتقدم که احساس ترس سعد حریری نسبت به 
مسائل امنیتی باید از سوی سعودی ها باشد و من 
هشدار می دهم که احتمال دارد سعد یا یکی از اعضای 
خانواده اش در لبنان یا خارج از لبنان مورد تعرض 
سعودی ها قرار گیرند. زیرا نهادهای امنیتی لبنان 
هرگونه تالش برای آسیب زدن به سعد الحریری را 
تکذیب کرده اند. ما در برابر هجمه امنیتی سعودی ها 
علیه لبنان قرار داریم و نهادهای امنیتی لبنان نیز 
هشدار داده اند که امکان دارد برخی افراد نقاب زده یا 
عضو گروه های تکفیری عملیات های ترور را در لبنان 

انجام دهند.

آیا هدف از استعفای حریری زمینه سازی   آیا هدف از استعفای حریری زمینه سازی آیا هدف از استعفای حریری زمینه سازی آیا هدف از استعفای حریری زمینه سازی 
برای حمله نظامی به لبنان و فشار بر حزب الله برای حمله نظامی به لبنان و فشار بر حزب الله 

است؟
برخی در لبنان همراه با سعودی ها در صدد هستند تا 
اینگونه وانمود کنند که نخست وزیر لبنان و یا دولت 

تحت فشارهای حزب الله وادار به استعفا شده است. به 
نظر من اینگونه نگاه و نظر در شرایط کنونی در لبنان 
به نفع هیچ کس نیست. زیرا نبود نخست وزیر یا دولت 
ضرر و آسیبی به حزب الله وارد نمی کند. ما تجربه ای 
18در کشور داریم که 18در کشور داریم که 18 ماه لبنان بدون رئیس جمهور 
بود و حزب الله نیز آسیبی ندید. بر همین اساس نیز 
حمله نظامی به حزب الله نیازمند محاسبات سیاسی 
و راهبردی است و این اقدام فقط برای راضی کردن 
گروهی در لبنان یا سعودی ها صورت نمی گیرد. 
به صورت کلی در هر زمانی انتظار حمله نظامی 
صهیونیست ها و آمادگی مقابله با آن وجود دارد ولی 
اسرائیل به خوبی می داند که اکنون محور مقاومت از 
لبنان تا سوریه و عراق و یمن گسترده شده است و 
این جنگ برای آنها ساده نخواهد بود. زیرا در صورت 
بروز جنگ، ما شاهد جنگ جهانی کوچکی در منطقه 

خواهیم بود.
  آیا سعودی ها قصد دارند شکست های   آیا سعودی ها قصد دارند شکست های 
خود در سوریه، عراق و یمن را با توطئه و خود در سوریه، عراق و یمن را با توطئه و 

تنش آفرینی در لبنان جبران کنند؟تنش آفرینی در لبنان جبران کنند؟
سعودی ها در سوریه، لیبی، آفریقا، پاکستان و یمن 
و در قبال مصر و ترکیه شکست خورده اند و معتقدم 

که تنش آفرینی آنها در لبنان در چارچوب فشار بر 
محور مقاومت صورت می گیرد تا بدین صورت با اقناع 
ائتالف بین المللی، از منطقه سهم خواهی کنند اما 
سیاست های محمد بن سلمان منجر به حل و فصل 

امور و به نفع سعودی ها نخواهد شد. 

 احتمال دارد سعد یا یکی از اعضای خانواده اش در لبنان 
یا خارج از لبنان مورد تعرض سعودی ها قرار گیرند. زیرا 
نهادهای امنیتی لبنان هرگونه تالش برای آسیب زدن به سعد 

حریری را تکذیب کرده اند

 محمد فاطمی زاده

یـــری آسیبی به مقاومت اسالمی لبنــان نمی زند استعفای حر
»یاسر الحریری« تحلیلگر سیاسی لبنانی در گفت وگو با بیت المقدس:
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با پایان قریب الوقوع حکومت منحوس داعش با پایان قریب الوقوع حکومت منحوس داعش 
در عراق و سوریه، طومار گروه های تکفیری در عراق و سوریه، طومار گروه های تکفیری 
می رود که پیچیده شود اگرچه درباره اندیشه می رود که پیچیده شود اگرچه درباره اندیشه 
ای که منجر به شکل گیری چنین تفکری شد ای که منجر به شکل گیری چنین تفکری شد 
هنوز نگرانی وجود دارد اما قطعا خالص شدن هنوز نگرانی وجود دارد اما قطعا خالص شدن 
کشورهای اسالمی و رزمندگان محور مقاومت کشورهای اسالمی و رزمندگان محور مقاومت 
از عرصه نبرد با داعش، نویدبخش برجسته از عرصه نبرد با داعش، نویدبخش برجسته 
شدن مجدد مسئله فلسطین و توجه ویژه به شدن مجدد مسئله فلسطین و توجه ویژه به 
آن در میان مسلمین است. در همین زمینه آن در میان مسلمین است. در همین زمینه 
با شیخ ماهر حمود از علمای برجسته اهل با شیخ ماهر حمود از علمای برجسته اهل 
سنت لبنان و دبیرکل اتحادیه جهانی علمای سنت لبنان و دبیرکل اتحادیه جهانی علمای 

مقاومت به گفت وگو نشستیم. ارزیابی میزان مقاومت به گفت وگو نشستیم. ارزیابی میزان 
موفقیت »دومین اجالس بین المللی اتحاد موفقیت »دومین اجالس بین المللی اتحاد 
علمای مقاومت« که اخیرا در بیروت برگزار شد علمای مقاومت« که اخیرا در بیروت برگزار شد 
هم محور دیگر این گپ و گفت بود که در ادامه هم محور دیگر این گپ و گفت بود که در ادامه 

می خوانید:
   برگزاری کنفرانس اتحاد علمای مقاومت    برگزاری کنفرانس اتحاد علمای مقاومت 

چه تاثیری بر مقاومت ملت فلسطین دارد؟

این کنفرانس در واقع یک اتفاق و عمل رسانه ای-
سیاسی است که می تواند بر روحیه ملت فلسطین 
تاثیر گذاشته و کامل کننده مقاومت در برابر اسرائیل 
در اشکال مختلفش باشد. طبیعتا تاثیر این کنفرانس 
بیشتر سیاسی-رسانه ای است و می تواند روحیه 
دشمن صهیونیستی را تضعیف کند چرا که در این 
کنفرانس صحبت هایی مطرح شد که پرده از درونیات 
و اندیشه هایی بر می دارد که صهیونیست ها سعی در 
پنهان کردنش دارند و لذا انشاالله تاثیر مهمی در این 

زمینه خواهد داشت.
   تفاوت کنفرانس اخیر اتحاد علمای    تفاوت کنفرانس اخیر اتحاد علمای 

مقاومت با کنفرانس قبلی و  اجالس هایی از مقاومت با کنفرانس قبلی و  اجالس هایی از 
این دست چیست؟

تفاوت در این است که این کنفرانس پس از تحقق 
پیروزی های مقاومت اسالمی بر اندیشه تکفیری در 
سوریه، عراق و لبنان برگزار می شود. اندیشه تکفیری 
در واقع بخشی از توطئه صهیونیست ها برای منطقه 
است چه اعتراف بکنند و چه نکنند. لذا از آنجا که این 

کنفرانس در پی پیروزی های مقاومت بر تکفیری ها 
در کشورهای عربی برگزار می شود می تواند تاثیر و 
انعکاس مهمی هم داشته باشد. اینکه ما از کشورهای 
مختلف به این ندا پاسخ داده و در اینجا جمع شده ایم 
به معنای نوعی جشن برای آغاز یک مرحله جدید 
و پشت سر گذاشتن مرحله قبلی است که در آن 
اندیشه داعشی سعی داشت تفکر مقاومت اسالمی و 

طرفدارانش و اماکن مهم آن را مورد تهدید قرار دهد.
مسئله دومی که زمینه ساز برگزاری این کنفرانس 
شد آشتی جریان های فلسطینی است و اما موضوع 
سوم تجربه گذشته این گروهها و فاصله گرفتن آنها از 
محور مقاومت بود که امروز شاهد بازگشت مجددشان 

هستیم. 
   پس از شکست خوردن داعش در    پس از شکست خوردن داعش در 
صحنه نبرد میدانی در سوریه و عراق آیا فکر صحنه نبرد میدانی در سوریه و عراق آیا فکر 
می کنید داعش در عرصه اندیشه هم شکست می کنید داعش در عرصه اندیشه هم شکست 
خواهد خورد؟ حضور داعش در تاجیکستان، خواهد خورد؟ حضور داعش در تاجیکستان، 

افغانستان و ... چگونه قابل توجیه است؟
امروز داعش حتی اگر بتواند به جاهای دیگر هم 
نفوذ کند قطعا حضورش ضعیف تر از گذشته خواهد 
بود. ماهیت اندیشه داعش برای همه جهان روشن 

شده وکسانی هم که آن را پشتیبانی مالی می کردند 
برایشان  نمی تواند  فهمیده اند که داعش دیگر 
کارکردی داشته باشد و لذا بعید است که این گروه 
تروریستی بتواند مثل گذشته نقش آفرینی قدرتمندی 
داشته باشد به ویژه که ضربات و شکست های سنگینی 

از ناحیه محور مقاومت متحمل شده است.
   لطفا نظرتان را به عنوان یک عالم اهل    لطفا نظرتان را به عنوان یک عالم اهل 
سنت درباره امام موسی صدر و حضرت سنت درباره امام موسی صدر و حضرت 
آیت الله خامنه ای بعنوان دو روحانی شیعه آیت الله خامنه ای بعنوان دو روحانی شیعه 
برجسته که حامی فلسطین بوده اند هم کوتاه برجسته که حامی فلسطین بوده اند هم کوتاه 

بیان کنید.
سید موسی صدر رهبری برجسته بود که در زمانی 
به صحنه آمد که نقش علمای دین کمرنگ شده بود. 
وی این نقش را دوباره احیا کرد و به تصحیح بسیاری 
از انحرفات در لبنان پرداخت و سرانجام ناجوانمردانه 

شهادت رسید.
امام خامنه ای رهبر برجسته ای است که همه صادقانه 
دوستش دارند و انشاالله امت اسالمی بیش از پیش 
از خدمات و برکات ایشان بهره مند شوند، گرچه 
خدماتی که تاکنون به این امت کرده اند بسیار مهم 

بوده است.

  تداوم دستگیری عوامل داعش در ترکیه
نیروهای پلیس ترکیه با اجرای عملیات های جداگانه ضد تروریستی، 3٦ مظنون به همکاری با گروه داعش را بازداشت کردند. 

یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود در این باره تاکید کرد: در عملیات مقابله با تروریسم در استانبول، 32 مظنون به همکاری با تروریست های داعش 
دستگیر شدند. بالگردهای پلیس نیز در این عملیات شرکت کرده اند. 

این منبع امنیتی تصریح کرد: همه افراد بازداشت شده، اتباع خارجی بوده و قصد انجام یک حمله تروریستی را داشتند. در یک عملیات ضد تروریستی دیگر نیز پلیس ترکیه 4 
[ اسالم انقالبی ]مظنون به همکاری با داعش را بازداشت کرده است. در جریان این عملیات پلیس ترکیه یک پرچم داعش به همراه اسناد و 50 هزار دالر پول نقد را کشف و ضبط کرده است.

  علی درخشان

حامیان داعش هم ناامیـــد شده اند
»شیخ ماهر حمود« دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت در گفت وگو با بیت المقدس:

اینکه ما از کشورهای مختلف در کنفرانس اتحاد علمای 
مقاومت جمع شدیم به معنای نوعی جشن برای آغاز یک 
مرحله جدید و پشت سر گذاشتن مرحله قبلی است که در آن 
اندیشه داعشی سعی داشت تفکر مقاومت اسالمی و طرفدارانش 

و اماکن مهم آن را مورد تهدید قرار دهد

امام خامنه ای رهبر برجسته ای است که همه صادقانه 
دوستش دارند و انشاالله امت اسالمی بیش از پیش از 

خدمات و برکات ایشان بهره مند شوند
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٨

سنگ

یک اتفاق ساده، مرا بی قرار کرد
باید نشست و یک غزل تازه، کار کرد

در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد
سنگی که فکر و ذکر دلم را، دچار کرد
از ذهن من گذشت که با سنگ می شود

آیا چه کارها که در این روزگار کرد
با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت

طغیان رودهای روان را، مهار کرد
یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت

بی سرپناه ها همه را، خانه دار کرد
یا می شود که نام کسی را بر آن نوشت

با ذکر چند فاتحه، سنگ مزار کرد
یا مثل کودکان شد و از روی شیطنت

زد شیشه ای شکست و دوید و فرار کرد
یا می شود که سنگ کسی را به سینه زد

جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد
ناگاه بی مقدمه آمد به حرف، سنگ

این گونه گفت و سخت مرا بی قرار کرد:
تنها به یک جوان فلسطینی ام بده

با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد!

  على فردوسى

تاریخ ایران زمین مخصوصا در قرن های اخیر مملو از تجاوز و 
تعدی کشورهای بیگانه برای تصرف آن و بهره مندی از منابع 
ارزشمند و غارت اموال آن است. اتفاقاتی که همیشه با چراغ 
سبز و همراهی پادشاهان رفاه طلب و خودخواه ایران همراه 
بوده است اگرچه ملت شجاع و قهرمان کشورمان در موارد 
متعددی در مقابل این دست اندازی ها مقابله و مبارزه کرده اند.
فیلم سینمایی »خاک و آتش« از جمله آثار هنری است که 
تالش کرده ماجرای یکی از این قبیل اقدامات را به تصویر 
بکشد. قصه فیلم »خاک و آتش« به وقایع ٩0 سال قبل 
برمی گردد که انگلیسی ها از مسیر هندوستان به ایران وارد 
می شوند و به بهانه احداث خطوط راه آهن و تلگراف در خطه 
بلوچستان به قاچاق اسلحه و ناامن کردن منطقه مشغول می 

شوند. 
131٥در ادامه در سال 131٥در ادامه در سال 131٥ مردی به نام جیند از اهالی سیستان و 
بلوچستان بر علیه انگلیسی ها قیام می کند و آنها را از خاک 
ایران بیرون می کند تا به تعبیر او، فرزندانش روی زمین پدری 

قد بکشند.
خاک و آتش را »مهدی صباغ زاده« کارگردانی کرده است 
و محمد قهرمانی و موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی 
تهیه کنندگی آنرا برعهده داشته اند. صباغ زاده همچنین 

نویسندگی فیلنامه این اثر را برعهده داشته است.
فریبرز عرب نیا، کاظم افرندنیا، مهدی میامی، افسانه ناصری، 
قاسم زارع، احمد نجفی، میترا حجار و فرامرز صدیقی هم 

بازیگران این فیلم هستند.

منطقه »غرب آسیا« اگرچه در تحوالت جهانی سهم به سزایی 
دارد و بسیاری از پرونده های مهم کشورهای اثرگذار اکنون در 
این منطقه تعریف شده است، اما در نگاه جامع تر و دقیق تر، 
»شمال آفریقا« را هم باید در همین چارچوب و در ادامه آن دید 
و به بیان بهتر اساسا این دو منطقه را باید بصورت یک مجموعه 
واحد و تقریبا یکپارچه تلقی کرد که در بسیاری از مسائل 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی با هم مشترک هستند.

با این همه در داخل کشورمان کمتر به تحوالت شمال آفریقا 
پرداخته می شود و حتی تحوالت آن، آنگونه که شایسته است 

در میان تحلیلگران و رسانه ها هم بازتاب پیدا نمی کند.
کانال تلگرامی »تحوالت شمال آفریقا« اگرچه مدت زیادی 
نیست که فعالیت خود را آغاز کرده است اما در همین مدت 
چند ماه هم بدلیل نداشتن مشابه و رقیب، توانسته جای خود 
را در میان عالقمندان باز کند. مصر، تونس، مراکش، لیبی، 
الجزایر و سودان کشورهای اصلی این منطقه هستند که 
عمده ترین سهم را در اخبار کانال دارند، اگرچه در میان آنها 

هم بیشتر شاهد توجه به تونس و مراکش در کانال هستیم.
انعکاس روزانه اخبار مهم کشورهای فوق الذکر از بخش های 
ثابت کانال است. همچنین صفحه نخست برخی روزنامه های 

این منطقه معموال در کانال باز نشر می شود.
همچنین به تناسب برخی تحوالت، تحلیل مرتبط با آن هم در 
کانال تحوالت شمال آفریقا ارائه می گردد عالوه بر آن گاهی 
درخصوص طیف بندی های سیاسی، مذهبی و اجتماعی 
یا وضعیت منابع و زیر ساخت های این کشورها هم آمار و 

گزارشهایی در کانال منتشر می شود.
برای دسترسی به کانال تلگرامی تحوالت شمال آفریقا باید 
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همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و برقراری جمهوری 
اسالمی در ایران که رهبری آن برخاسته از حوزه علمیه قم 
بود، بدخواهان اسالم و انقالب تالش های مختلفی را  برای بر 
هم زدن روابط علما و روحانیون دو حوزه اصلی شیعیان، یعنی 
حوزه های قم و نجف پیش گرفتند، اما در نهایت نتیجه ای 

نگرفتند.
»کتاب: دوگانه؟ حوزه نجف، حوزه قم« تألیف حمید صالحی 
از جمله آثار جدیدی است که تالش کرده تا ضمن بررسی 
این ٢ حوزه علمیه، به این سوال پاسخ دهد که آیا مکتب قم 

اساسا تفاوت یا اختالفی با مکتب قم دارد یا خیر؟
این کتاب با هدف روشنگری درباره تبلیغات نادرستی که در 
خصوص وجود اختالفات عمیق میان حوزه علمیه قم و حوزه 

علمیه نجف صورت گرفته، نوشته شده است. 
نویسنده برای رسیدن به این هدف ضمن بررسی روندهای 
تاریخی، کانون اصلی توجه خود را بر نحوه و شیوه مدیریت 
حوزه های قم و نجف در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران و سقوط صدام در عراق متمرکز کرده است. 

در این راستا، در کتاب حاضر تشابهات اعتقادی، اصولی، و به 
خصوص رفتاری و رویکردی این دو حوزه نسبت به تحوالت 
سیاسی در زمان های مذکور آورده شده است که نشان می دهد 
از منظر مدیریت تحوالت سیاسی و اجتماعی، هر دو حوزه 
به فراخور شرایط مکانی و مقتضیات زمانی، به ایفای نقش 
همسو و مؤثر پرداخته اند. »دوگانه؟ حوزه نجف، حوزه قم« را 
انتشارات اندیشه سازان نور در سال  13٩٦ منتشر و روانه بازار 

کتاب کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   بزرگداشت »شهدای زینبیون« در بین الحرمین در ایام اربعین حسینی/
نیروهای پاکستانی که تحت عنوان »زینبیون« در نبرد سوریه حاضرند جزو 

گمنام ترین رزمندگان محور مقاومت هستند

ماجرای ایستادگی بلوچستان 
در مقابل تجاوز انگلیسی ها

«شمال آفریقا» را بهتر بشناسیمدوگانه قم و نجف
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