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٢

  مقام نظامی روس: داعشی ها در حال تقویت قوای خود در افغانستان هستند  
فرمانده منطقه نظامی مرکزی روسیه اعالم کرد: تروریست هایی که در سوریه شکست داده شدند در حال تقویت نیروهای خود در افغانستان هستند.

الکساندر الپین افزود: نیروهای روسیه با همکاری ارتش سوریه تروریست های داعش را در خاورمیانه شکست دادند اما هنوز زود است که گفته شود مبارزه با این 
تهدید تروریستی جهانی پایان یافته است.

وی گفت: تروریست هایی که در سوریه شکست داده شدند در حال تقویت نیروهای خود در افغانستان هستند و نیروهای دشمن به خوبی آموزش دیده اند و این مسئله 
نباید کم اهمیت دانسته شود.  [ اسالم انقالبی ]

نگاهی بر تحوالت منطقه مهم غرب آسیا، نگاهی بر تحوالت منطقه مهم غرب آسیا، 
حکایت از روزهای خوب محور مقاومت دارد. حکایت از روزهای خوب محور مقاومت دارد. 
نابودی سیطره داعش در سوریه و عراق، نابودی سیطره داعش در سوریه و عراق، 
ناکام ماندن کودتای داخلی در یمن، شلیک ناکام ماندن کودتای داخلی در یمن، شلیک 
موشک های انصارالّله به سمت ریاض، ناکام موشک های انصارالّله به سمت ریاض، ناکام 
ماندن استعفای توطئه آمیز سعد حریری در ماندن استعفای توطئه آمیز سعد حریری در 
لبنان و ... ، بخشی از این توفیقات ارزشمند لبنان و ... ، بخشی از این توفیقات ارزشمند 
است. در همین شرایط دونالد ترامپ رئیس است. در همین شرایط دونالد ترامپ رئیس 
جمهور بی تجربه و پرحاشیه آمریکا، با اعالم به جمهور بی تجربه و پرحاشیه آمریکا، با اعالم به 
رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت رژیم رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی به خیال خام خود بدنبال تغییر صهیونیستی به خیال خام خود بدنبال تغییر 
روند تحوالت منطقه بود اما با موج مردمی و روند تحوالت منطقه بود اما با موج مردمی و 
حتی دولتی محکومیت این اقدام مواجه شد و در حتی دولتی محکومیت این اقدام مواجه شد و در 
مجموع فشارها بر محور نزدیک به ایاالت متحده مجموع فشارها بر محور نزدیک به ایاالت متحده 
بیشتر شد. برای تحلیل اوضاع منطقه با حجت بیشتر شد. برای تحلیل اوضاع منطقه با حجت 
االسالم و المسلمین   نعیم قاسم، شخصیت االسالم و المسلمین   نعیم قاسم، شخصیت 
برجسته محور مقاومت و جانشین دبیرکل برجسته محور مقاومت و جانشین دبیرکل 
حزب الله لبنان به گفت وگو نشستیم، که در حزب الله لبنان به گفت وگو نشستیم، که در 

ادامه می خوانید:
 رهبــر معظم انقالب چنــدی قبل در  رهبــر معظم انقالب چنــدی قبل در 
پیام شان به اجالس جهانی علمای مقاومت در پیام شان به اجالس جهانی علمای مقاومت در 
بیروت به لزوم پیگیری انواع مختلف مقاومت بیروت به لزوم پیگیری انواع مختلف مقاومت 
در مبارزه با رژیم صهیونیست اشاره داشتند. در مبارزه با رژیم صهیونیست اشاره داشتند. 
به نظر شما مقاومت در چه عرصه هایی به نظر شما مقاومت در چه عرصه هایی 

می تواند تبلور و تجسم عینی داشته باشد؟
ما باید به همه انواع مقاومت فرهنگی، سیاسی، 
تربیتی و اجتماعی توجه کنیم و با جنگ نرم دشمن 
مقابله کنیم. همه این صورت های مختلف مقاومت در 
راستای مقاومت در برابر اسرائیل قرار می گیرد. چرا 
که ملت های اسالمی برخی شان به لحاظ جغرافیایی 
به فلسطین اشغالی نزدیک هستند و می توانند به 
شکل مستقیم با اسرائیل مبارزه کنند اما برخی دیگر 
هم هستند که به لحاظ جغرافیایی فاصله دارند. 
اینها چطور می توانند نقش آفرینی داشته باشند؟ 

می توانند با مشارکت مالی یا در عرصه فرهنگی در 
مقاومت مشارکت کنند. لذا مقاومت یک کل است که 
از عناصری تشکیل شده که مکمل هم هستند. نباید 
ذهن ما به این سمت برود که مقاومت فقط در مبارزه 
نظامی محدود شده است. لذا بر همه امت است که 
مقاومت کنند و هر فردی از افراد امت امکانات معینی 

دارد که می تواند بر اساس آن به مقاومت بپردازد.
 اگرچه به فضل الهی داعش در سوریه و  اگرچه به فضل الهی داعش در سوریه و 
عراق شکست خورده اما آیا اندیشه داعشی عراق شکست خورده اما آیا اندیشه داعشی 

هم ریشه کن شده یا همچنان باقی است؟

داعش پس از نابودی دو امارت مهمش در موصل 
و رقه دچار یک شکست بسیار سنگین در عراق و 
سوریه شده است. همچنین امارت های داعشی ها 
در منطقه عرسال لبنان هم سقوط کرده است. پس 
از فروپاشی این مراکز موجودیت داعش به عنوان 
دولت در هم شکسته شد. یعنی هم اکنون در هیچ 
کجای جهان داعش به عنوان دولت موجودیت و 
حضوری ندارد در حالیکه انتظار می رفت عراق و 
سوریه نقطه آغاز کشورگشایی های داعش باشند، 
اما پس از نابودی این امارت ها موجودیت داعش 
هم به پایان رسید. لذا اندیشه داعشی و به طور کلی 
اندیشه تکفیری شکست خورده است چراکه دیگر 
نمی تواند خود را در برابر اسالم اصیل به عنوان 
یک گزینه و راه حل اسالمی مطرح کند. در اینجا 
داعش در دو عرصه شکست خورده است: یکی از 
دست دادن امارت و دولتش و دوم شکست فکری 
و اندیشه ای به طوری که دیگر قادر نیست به عنوان 
یک نوع اندیشه اسالمی مطرح شود. اما طبیعتا 
عناصری از آن باقی خواهند ماند و هم اکنون هم 
هستند که ممکن است امنیت جهان را به خطر 
بیندازند. این مسئله ادامه دار خواهد بود اما با 
سرنگونی شهرهای تحت تصرفش و شکست اصول 
و اندیشه اش دیگر اهمیت چندانی نخواهد داشت. 
  به تازگی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،   به تازگی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
قدس را بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی قدس را بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رسمیت شناخته است، اقدامی که به رسمیت شناخته است، اقدامی که 
واکنش های گسترده ای در جهان در پی واکنش های گسترده ای در جهان در پی 
داشت. با توجه به جمیع شرایط نهایت داشت. با توجه به جمیع شرایط نهایت 

مسئله فلسطین را چگونه می بینید؟
تا زمانی که جبهه مقاومت و رهبر معظم انقالب 
امام خامنه ای (حفظه الله) و ایران و حزب الله و 
همه کسانی که در داخل و خارج فلسطین مقاومت 
می کنند، هستند، نگرانی نیست و فلسطین آزاد 

خواهد شد٪

سخن نخست

بسوی «قدس» از «کربال»

»ما راهمان این است که باید از راه شکست 
عراق دنبال لبنان برویم.  ما می خواهیم که 
قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات 
کشور  عراق از این حزب منحوس نمی توانیم. ما لبنان را از خود     عراق از این حزب منحوس نمی توانیم. ما لبنان را از خود     عراق از این حزب منحوس نمی توانیم. ما لبنان را از خود 
می دانیم،     لکن مقدمه اینکه لبنان را ما نجات بدهیم این است 
که عراق را نجات      بدهیم. ما مقدمه را رها نکنیم و بی ربط برویم 
سراغ ذی المقدمه و همه     چیز خودمان را صرف کنیم در آن و 

عراق برای خودش محکم کند     جای خودش را«.
این ها بخشی از جمالت گوهربار معمار کبیر انقالب اسالمی 
ایران، حضرت امام خمینی(ره) است که از آن شعار »راه 
قدس از کربال می گذرد« استخراج شده و در تاریخ معاصر ما 
ماندگار شد. حضرت امام(ره) این بیانات را در بحبوحه حمله 
رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بیان فرمودند آن هنگام 
که گروهی از رزمندگان ایرانی، در قالب تیپ محمد رسول 
الله(ص) به فرماندهی جاویداالثر حاج احمد متوسلیان راهی 
سوریه شده بودند تا از آنجا به لبنان بروند و در کنار رزمندگان 
کم تعداد و عمدتا بی تجربه شیعه لبنانی در مقابل دشمن سرتا 
پا مسلح صهیونیست بایستند. این خطابه رهبر انقالب باعث 
شد تا فرماندهان جنگ و رزمندگان، متوجه اولویت اصلی 
کشور شده و از سوریه خود را مجددا به جبهه جنگ تحمیلی 
از سوی صدام برسانند. امام خمینی(ره) در آن زمان با تحلیل 
درست شرایط داخلی و منطقه ای، اگرچه موضوع اصلی جهان 
اسالم را آزادسازی فلسطین عنوان کردند اما تاکید داشتند که 
تا زمانیکه ایران در معرض تهدید گسترده همسایه نادانی به 
نام صدام و حزب بعث قرار دارد، نمی توان با تمام توان به جنگ 
۳٥صهیونیسم رفت. اکنون ۳٥صهیونیسم رفت. اکنون ۳٥ سال از آن زمان می گذرد. حاال نه 
از صدام ملعون خبری هست و نه از حزب بعثش. اکنون روزانه 
ده ها هزار ایرانی آزادانه به کربال می روند و عتبات مقدس را 
زیارت می کنند. اما این تنها بخشی از ماجراست. مهمتر آنکه 
در بغداد و در همان کاخ های صدام، دولتی بر سر میز قدرت 
نشسته است که خود را همپایان دولت ایران می داند و حتی 
بسیاری از وزرایش روزگاری در کنار رزمندگان ایرانی به اشکال 
مختلف با صدام مبارزه کرده اند. مهمتر آنکه حاال رزمندگان 
ایرانی نه در مرز و با نیروهای عراقی، که در داخل این کشور و 
به خواست حکومتش در کنار رزمندگان عراقی علیه دشمنان 

مشترک شان می جنگند. 
از سوی دیگر، باز هم رزمندگان ایرانی به سوریه رفته اند اما این 
بار نه برای آموزش لبنانی ها، بلکه برای مبارزه با تهدیدکنندگان 
امنیت ملی ایران، آنهم در کنار رزمندگان سوری و لبنانی. این 
بار دیگر از نهی ولی فقیه هم خبری نیست، بلکه این بار با دستور 
رهبر حی انقالب به سوریه رفته اند. چراکه آن شاگرد برجسته 
و وفادار مکتب خمینی(ره)، با درایت و تحلیل صحیح شرایط 
منطقه، خیالش از مرزهایش آسوده است و می داند برای عملی 
کردن اندیشه آن پیر سفر کرده مبنی بر آزادی قدس، باید 
هوای محور مقاومت را داشت و حال که سوریه به عنوان بخشی 
از این جبهه در معرض خطر است، باید بار سفر و کمک بست. 

۶اکنون قریب به ۶اکنون قریب به ۶ سال از آغاز آن حضور، که در ابتدا محرمانه 
هم بود، می گذرد. عملیات موفقیت آمیز بوده و آتش فتنه 
شام خاموش شده است. مهمتر آنکه جبهه مقاومت تجربه ای 
گرانسنگ در هم افزایی و همکاری پیدا کرده، اگرچه برای 
کسب آن هزینه ای سنگین و نیروهایی ارزشمند را هم تقدیم 
کرده است. ولی نتیجه آن شده که اکنون به راحتی می توان 
از تهران به کربال رفت، زیارت کرد، راهی بغداد شد و از آنجا به 
راحتی عزم دمشق کرد و بعد از زیارت در پایتخت سوریه، راه 
بیروت را در پیش گرفت و از بیروت تا مرز سرزمین های اشغالی 
را در امنیت کامل پیش رفت. این بیان تمثیل گونه، در دل خود 
تحقق شعار خمینی کبیر را تصویر می کند؛ »راه قدس از کربال 

می گذرد« و اکنون این راه هموارتر از همیشه است. 
توفیقات کنونی در کنار حماقت های کم خردانی همچون 
دونالد ترامپ، بار دیگر فلسطین و قدس شریف را عامل 
وحدت مسلمانان کرده است، مسلمانانی که چند سالی 
بود که بیشتر خبر تفرقه، نزاع و کشتار از آنها به گوش 

می رسید.

محمد مهدی رحیمی

مقاومت یک کل است که از عناصری تشکیل شده 
که مکمل هم هستند. نباید ذهن ما به این سمت برود که 
مقاومت فقط در مبارزه نظامی محدود شده است. لذا بر همه 
امت است که مقاومت کنند و هر فردی از افراد امت امکانات 

معینی دارد که می تواند بر اساس آن به مقاومت بپردازد

ح کند ینه اسالمی مطر داعش دیگر نمی تواند خود را به عنوان یک گز
«شیخ نعیم قاسم» جانشین دبیرکل حزب الله لبنان در گفت وگو با بیت المقدس:     علی درخشان
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یکم
فرودگاه بین المللی حضرت شاه جالل، داکا، بنگالدش

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد نام فرودگاه بود: 
حضرت شاه جالل؛ مروج و مبلغی صوفی که در قرن 
هفتم هجری در قونیه ترکیه امروزی بدنیا آمد و بعدها 
سر از منطقه  شرقی هندوستان بزرگ در آورد و به تبلیغ 
و ترویج اسالم در این منطقه شهرت یافت که در جریان 
حوادث سال۱۹۷۱ میالدی تحت عنوان کشوری 
مستقل بنام بنگالدش از دل پاکستان شرقی سر درآورد.

شاه جالل از سلسله صوفیه نقشبندیه بود که ذکر او 
در سفرنامه های ابن بطوطه هم آمده: »مردی نحیف 
و بلند باال که در غاری سکونت می کرد و تنها از شیر 
بزی که داشت می خورد«. حاال در بنگالدش جدید او 
آنقدر محترم شناخته می شود که بزرگ ترین دروازه  

بین المللی این کشور مزین به نام اوست.
***

دوم
ده دقیقه ای که سه ساعت طول کشید

از فرودگاه که بیرون زدم شب شده و رکن الدین منتظرم 
بود. او دانشجوی دکتری جامعه شناسی است و بر سر 
پروژه ی کمک رسانی به مردم روهینگیا با او آشنا شدیم. 
جوانی ۲۷ ساله و پر از احساس نسبت به مردم روهینگیا. 
می گفت بنگالدش کشور فقیری است و پر از درد اما از 
وقتی پایم به اردوگاه های روهینگیا باز شده تازه فهمیدم 

درد و رنج چیست. 
ماشین آمد و سوار شدیم. قرار بر این بود که در رستورانی 
شامی بخوریم و بعد به سمت اتوبوس های کاکس بازار 
عزیمت کنیم. قبال که سوال کرده بودم گفته بود که 
مسیر چند ده دقیقه بیشتر طول نمی کشد اما افتادیم 
در خیابان های پر ترافیک و دیگر همه زمانبدی ها به 
هم خورد. به قول توییتری ها ترافیکی که ترافیک های 
تهران و استانبول و قاهره و دهلی و کواالالمپور پیشش 

سوء تفاهم بود.
بعد از ۳ ساعت رسیدیم منزل دکتر صدیقی، استاد ۶۸ 
ساله  رکن الدین و او را هم سوار کردیم و رفتیم برای شام. 
چون دیر وقت شده بود تقاضا کردم اجازه بدهند اول 
نمازم را بخوانم که دکتر صدیقی و رکن الدین و دوستش 
هم به اصرار به من اقتدا کردند. برای شان روشن کردم 
که به فقه جعفری نماز می خوانم و دکتر صدیقی که 
خود داستانی دارد گفت هیچ ایرادی ندارد، به شما اقتدا 
می کنیم. نماز خواندیم و شام خوردیم و رفتیم به ایستگاه 
اتوبوس های کاکس بازار. حاال هم که دارم می نویسم 
اتوبوس ها براه افتاده اند و در مسیریم. تا صبح حداقل ۸ 

ساعتی در مسیر هستیم.
***

سوم
فرصت های ناب و خیال های خواب

وارد اتاق من که شدند مانده بودم به چه زبانی صحبت 
کنم. پرسیدم و گفتند عربی و انگلیسی و اردو! گفتم با 
هر سه آشنا هستم. همانقدری که من از اردو صحبت 
کردن شان تعجب کرده بودم آنها هم از اردو دانستنم 

شوکه شده بودند.
خودشان را که معرفی کردند فهمیدم هر سه اهل منطقه 
آراکان هستند. آراکانی که زمانی سرزمینی مسلمان نشین 
در حاشیه شرقی خلیج بنگال بود و بخش کوچکی از آن 
در بنگالدش و بخش اعظم آن در میانمار. عمدتا از نسل 
مهاجران روهینگیایی سال های ابتدایی دهه نود میالدی 

بودند که دیگر حاال تابعیت بنگالدشی گرفته بودند. 
فهمیدم که در آراکان هم زبان اردو زبان اسالم است چرا 
که عمده  مسلمانان آن منطقه را پیروان مکتب دیوبندیه 
شکل می دهند که تمام کتب شان به زبان اردو است. 
بعدتر که وارد مکتب خانه های کمپ هم شدم دیدم 

چقدر راحت می شود با اردو ارتباط برقرار کرد.
ماجرای زبان وقتی جالب تر شد که سخن زبان فارسی 
به میان آمد و گفتند که پیش از اردو زبان رسمی آراکان 
فارسی بوده است و تا وارد مکتب خانه های داخل 
کمپ های آوارگان روهینگیایی نشدم و ندیدم که چطور 
استاد مکتب خانه به بچه ها درس فارسی می دهد باور 
نکردم. آنجا بود که گفتم نکند یک دستی می زنند و 
خواستم که برایم ترکیب های اضافی کتاب را به اردو 

ترجمه کند: گوشت بز، شیر گاو، کباب آهو و ... که کرد.
توی ماشین که داشتیم می رفتیم شیخ که از دیگران 
مسن تر بود و مدرس مکتب خانه ها هم بود نام حافظ و 
سعدی را آورد و بیت شعری فارسی خواند و بقیه را به 

چه چه وادار کرد.
من مانده ام از این همه فرصت ناب و آن همه بی خیالی و 
خواب، در قبال ملت های مستضعف و مظلوم این منطقه.

***
چهارم

چشم هیز سرمایه داری
اسمش محمدحسن بود و اسم برادرش محمدحسین. 
اهل آراکان در میانمار و یک بچه روهینگیایی ساکن در 

اردوگاه قطب پالنگ.
چهره های مردم این قوم ملیح است و اخالق شان نرم و 
دین داری شان ساده. زنان شان عمدتا حجاب دارند اما 
هیچ کدام پوشیه نمی زنند و چنان سفت و سخت هم 

گیسو نمی گیرند.
مردان شان در میانمار اگرچه که فقیر بودند اما همه 
سقفی باالی سر و برای چند ماهی برنج در خانه برای 
خوردن داشتند. اینکه بعد از این همه ظلم هنوز چنان 
واکنش جدی ای نشان ندادند خود خوی این خلق خدا را 
روشن می کند. همان ارتش آراکان هم اگر واقعیت داشته 
باشد جز حمله به یک مقر پلیس، در همه  این سال ها کار 

خاصی نکرده است.
القصه مانده ام که این بندگان خدا چه کردند که چنین 

آواره شدند؛ جز آنکه دسترسی شان به سواحل زیبای 
خلیج بنگال چشم هیز سرمایه داری را تحریک کرد.

***
پنجم

انتظار ابابیل
دخترک چیزی بر سر نداشت؛ وقتی خواستم کسی 
سوره ای بخواند، معلم مکتب روسری دخترک دیگری 
را برداشت و بر سرش گذاشت. آمد جلوی دوربین؛ با 
چهره ای که ترکیبی از زیبایی و رنج و شرم بود. تالش 
داشت با دستش روسری اش را از کنار صور ش نگه 
دارد. سوره  فیل را خواند: و ارسل علیهم طیرا ابابیل، 
ترمیهم بحجارة من سجیل. انگار که او در دلش انتظار 
ابابیل را می کشید تا بر سر آنانیکه آواره  اش کردند 

سجیل بریزند.
***

ششم
َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ...

بیاید یک لحظه خودتان را جای قومی بگذارید که زمینش 
غصب و عزیزانش کشته و ناموسش هتک شده؛ کودکش 
سوزانده و بزرگش تیرباران و پیرش ذبح گشته؛ دردی 
سوزناک بر سینه، کوله باری از آنچه بجا مانده بر دوش و 
زن و فرزند در دست هجرت کرده؛ روزها و شب ها از کوه ها 
و جنگل ها عبور و پاهایش آماس کرده؛ امواج خروشان 
رودخانه را در قایق های شکسته و شلوغ در هم نوردیده به 
سوی دیگر آمده و حاال پیش روی جهانی قرار گرفته که 
بجای سوال از درد سینه اش فقط نان به او تعارف می کنند. 
نان. نان شکم را پر می کند اما نه پای برگشت می شود و 
نه دردی از سینه ها التیام می بخشد و نه عزت بر باد رفته 
را باز می گرداند و این همه جز با قائم شدن قسط محقق 
نمی شود؛ همانی که خداوند ضمانت تحققش را با »َوأَْنَزْلَنا 

اْلَحِدیَد ِفیِه بَْأٌس َشِدیٌد«کامل ساخت.
***

هفتم
اسباب بازی

اسباب بازی بچه های روهینگیا در اردوگاه ها هم خود 
داستانی است. برای من  از همه جالب تر ُسرنگ بود. با 
ماشین آرام از وسط اردوگاه رد می شدیم. چندتا بچه که 
پشت چادری مخفی بودند، سرنگ بدست ما را نشانه 

رفته بودند. سر سرنگ ها را درپوشی گذاشته و با نخی 
آن را به بدنه وصل کرده بودند؛ در حالی که سرنگ پر هوا 
بود. تا رسیدیم جلویشان همه با هم شلیک کردند: َتَرق. 
از جا پریدم و سرم را کشیدم داخل ماشین. بچه ها که 
دیدند شلیک شان به هدف اصابت کرده هم از جا پریدند 

و شادی کردند.
***

هشتم
روهینگیا؛ آوارگانی پربرکت

می گویند مهمان رزق و روزی خود را می آورد و این 
قاعده برای قریب به یک میلیون آواره  روهینگیا در 
جنوب بنگالدش کامال صادق است. طبق قوانین این 
جماعت حق خروج از ۸-۷ کمپ معین شده توسط 
مقامات بنگالدشی را ندارند و تمام راه های مواصالتی 
از این کمپ ها به سوی شهرها توسط ایست های متعدد 
بازرسی کنترل می شود. از این رو تمرکز این جماعت در 
مکان های مشخص است. تامین نیازهای اولیه شان هم 
برعهده سازمان ها جهانی و تشکل های بزرگ خیریه ای 
است و از این بابت هم فشاری بر بنگالدش اعمال 
نمی کنند. در مقابل محلی ها بازارچه های اردوگاهی 
زده اند و مایحتاج ثانوی این جماعت را تامین می کنند 
که خود کسب و کاری برای مردم ذاتا  فقیر اینجا شده 

است. 
آن طرف تر اما اوضاع خیلی فرق کرده. شهر کاکس 
بازار که در خیلی از فصول سال چندان رونقی ندارد، با 
حضور هیات های بین المللی تبدیل به یک شهر پر رونق 
توریستی شده. هتل های بزرگ، رستوران ها و حمل و 
نقل پر جوش که همه به موهبت آوارگان روهینگیایی 

رخ داده است.
کار به اینجا محدود نمی شود و تا گداهای این منطقه 
از ِقَبل این قوم روزی می خورند؛ وقتی با یکی دو بار 
درخواست پول به نتیجه نمی رسند، سریع خود را 

روهینگیا می نامند!
اوضاع دالل ها و واسطه ها که دیگر هیچ. قیمت همه چیز 
در کمپ ها چند برابر شده و ساده ترین کارهای عمرانی 
و ساختمانی حاال به چندین برابر قیمت محقق می شود.
این وسط بی بهره ترین خود روهینگیاست هرچند که 

همه به نامش سود می برند و نان می خورند.

   خروج دو حزب ُکردی از دولت منطقه کردستان
دو حزب »گوران« و »جماعت اسالمی« تصمیم گرفته اند در پاسخ به تظاهرات های ضد دولتی در منطقه کردستان، از دولت این منطقه خارج شوند.

پایگاه خبری »السومریة نیوز«، نوشت: دو حزب گوران و جماعت اسالمی، تصمیم گرفتند که از دولت منطقه کردستان خارج شوند و در عین حال، حزب گوران اعالم کرد 
که »یوسف محمد« از رهبران این حزب که پست ریاست پارلمان منطقه کردستان را دارد، نیز از این پست کناره گیری می کند.

دوشنبه همزمان با آغاز تظاهرات های ضد دولتی در منطقه کردستان، رهبران این دو حزب نشستی را برگزار کردند و طی بیانیه ای مشترک از مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان 
[ امت واحده ]و اعالم اعتراض آنها به صورتی کامال مسالمت آمیز، حمایت کردند. 

وهینگیا فراموش شدگان ر
گزارشی از سفر به کمپ آوارگان میانماری در بنگالدش    سید سرباز روح الله رضوی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

     رژیم صهیونیستی سال٢٠١٨ از یونسکو خارج می شود
۲٠۱۸رسانه های صهیونیستی اعالم کرده اند که اسرائیل در سال ۲٠۱۸رسانه های صهیونیستی اعالم کرده اند که اسرائیل در سال ۲٠۱۸ از سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) خارج خواهد شد.

پیش از این آمریکا با بهانه اینکه  یونسکو، دشمن اسرائیل است از سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد خارج شد.
این تصمیم آمریکا به دلیل آنچه که »موضع گیری های ضداسرائیلی« در یونسکو خوانده شد، صورت گرفته است.

[ قبله اول ]

اگر به تاریخ معاصر خاورمیانه نگاهی گذرا بیندازیم به 
این موضوع می رسیم که حضور رژیم اشغالگر قدس در 
سرزمین های اشغالی، علت اصلی شکل گیری و گسترش 
تنش های متعدد در منطقه بوده است. با شکل گیری 
۱۸۹۷جنبش سیاسی صهیونیسم در سال ۱۸۹۷جنبش سیاسی صهیونیسم در سال ۱۸۹۷ و »بیانیه 
۱۹۱۷بالفور« در سال ۱۹۱۷بالفور« در سال ۱۹۱۷ میالدی، جامعه ملل، در پایان 
جنگ جهانی اول و پس از سقوط امپراتوری عثمانی، 
قیمومیت بر فلسطین را به بریتانیا اعطا کرد. این اقدام با 
هدف این که بریتانیا »پیش زمینه های مطلوب سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی برای تأسیس خانه ملی یهودیان را 
عهده دار شود و هم چنین برای حفاظت از حقوق مدنی 
و حقوق مذهبی از همه ساکنان سرزمین فلسطین، 
صرف نظر از نژاد و مذهب« بکوشد، صورت گرفت. اکنون 
عمر این توطئه خبیثانه بریتانیایی به یک سده رسیده 
است و نقش روباه مکار، این بار در قامت رئیس جمهور 
آمریکا مجسم شده است؛ اما اینکه چرا این تصمیم از 
سوی ترامپ اتخاذ می شود درصورتی که هم قطاران 
پیشین او از این اقدام ابا داشتند، جای بحث و تأمل است.
آزادسازی قدس شریف؛ آرمان مشترک امت 

اسالمی
به جرئت می توان گفت که »آزادسازی قدس شریف« 
آن چیزی است که مسلمانان سراسر جهان با هر فرقه 
و مذهبی بر آن اشتراک نظر دارند. این نقطه اشتراک 
که می تواند فراتر از هر نظریه همگرایی موجب اتحاد 
امت اسالمی شود همواره هراس رژیم غاصب قدس 
را به دنبال داشته است. البته قدرت های امپریالیستی 
به خوبی از این موضوع آگاهند که آزادسازی قدس 
می تواند »نقطه شروع شکل گیری حکومت جهانی 
مستضعفان« باشد و به همین دلیل از هیچ حمایت و 
همراهی با رژیم صهیونیستی دریغ نمی کنند. اینکه 
»خاری« در چشمان امت اسالمی باشد می تواند در 

جهت منافع قدرت های استعمارگر تبیین شود.
طرح خاورمیانه جدید طرحی بود که قصد داشت 
خاورمیانه چندتکه را در جهت حفظ و تقویت رژیم 
اشغالگر قدس به دنبال داشته باشد. در این میان نقش 
داعش بسیار حائز اهمیت است و نباید این موضوع مورد 
اهمال واقع شود که این گروه تروریستی برای منحرف 
کردن قطب نمای اسالمی از بیت المقدس به شام 
شکل گرفته بود. به عبارتی دیگر کار ویژه اصلی داعش 
»شکل دهی نزاع درونی در امت اسالمی« به مدت سی 
سال بوده است. این درگیری درونی در کنار دامن زدن 
به اختالفات فرقه ای می بایست تصویر هولناکی از اسالم 
ارائه می داد تا پروژه اسالم هراسی غرب به خوبی مسیر 
خودش را در پیش گیرد. بر همین اساس می توانیم 
سرگشتگی و تحیر آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه ای 
و غربی اش را بعد از نابودی این نیروی دست ساخته شان 

تحلیل کنیم.
در کنار نابودی داعش، محوری شکل گرفت که 
به هیچ وجه انتظار آن نمی رفت. به عبارتی نظریه های 
روابط بین الملل که بر اساس مادی گرایی شکل یافته 
بودند، یک بار دیگر ضعف خود را در تحلیل مسائل 
نظریه پردازان  گذاشتند.  نمایش  به  خاورمیانه 
غربی نتوانسته بودند شکل گیری چنین اتحادی از 
نیروهای مجاهد را پیش بینی کنند. نیروهایی که 
اساس شکل گیری آن، نه بنیان های رئالیستی بود و نه 
ایده های ایدئالیستی. به عبارتی آمریکا و هم پیمانانش 
در بازی دوسر باختی شرکت کرده بودند که برخالف 
پیش بینی هایشان به وقوع پیوسته بود و در کنار نابودی 

تروریست های مورد حمایتشان، نزاع منطقه را به محور 
مقاومت اسالمی به رهبری جمهوری اسالمی ایران 

باخته بودند.
از طرفی قرار بود درگیری میان امت اسالمی شعله ور تر 
شود و درنتیجه تمرکز امت اسالم از بیت المقدس و 
آزادسازی آن به سوی دیگری معطوف شود و از سویی 
دیگر نفوذ آمریکا به عنوان بازیگر اصلی در تحوالت 
منطقه با بهانه مبارزه با تروریسم حفظ و توسعه یابد. 
عالوه بر این بنا بود تا موج بیداری اسالمی که تا مرزهای 
رژیم خودکامه و مرتجع سعودی رسیده بود به گونه ای 
کنترل شود و حمالت به یمن، فقیرترین کشور منطقه، 
با پیروزی اعضای متمول ائتالف عربی به پیروزی ختم 
شود. ضمن اینکه با روی کار آمدن شاهزاده سعودی قرار 
بود تا با خریدن زمان، اصالحات موردنظر آمریکا در این 
کشور صورت بگیرد. کافی است به سند ۲٠۳٠ نگاهی 
بیندازیم؛ سندی که از سوی یک شرکت آمریکایی به 
نام »وود مکنزی« برای رژیم سعودی تجویز شده است.

بن سلمان و سیاست های اصالحاتی عربستان
روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان شاهزاده ای 
تجددطلب این فرصت را فراهم کرده است تا عربستان 
بیش ازپیش به سمت آمریکا حرکت کند. اقدامات بن 
سلمان در دستگیری شاهزادگان سعودی، اعطای 
آزادی های مختلف به زنان و موارد متعدد دیگر از سوی 
برخی کارشناسان، اقدامات اصالحاتی بن سلمان 
برای حرکت جامعه سنتی عربستان به سوی تجدد 
است. طبیعی است که هر تغییری مخالفت هایی را به 
همراه خواهد داشت به ویژه اگر سرعت این تغییرات 
زیاد باشد. لذا عربستان به دشمن سازی خارجی نیاز 
داشت تا بتواند جامعه داخلی خود را منسجم پیش 
ببرد و در سایه این اصالحات از موج قیام های دامن گیر 
حکومت های استبدادی جان سالم به در ببرد. بر همین 
اساس عربستان سعودی به حمایت از داعش و گروه های 
تروریستی پرداخت تا با نفوذ ارزش های انقالبی ایران 

مقابله کند.
در هر صورت عمر سی ساله کابوسی به نام داعش 
می توانست سبب در امان ماندن عربستان و رژیم 
صهیونیستی از نابودی شود. ضمن اینکه این فرصت 
را فراهم می کرد تا بن سلمان بتواند به تدریج برقراری 
رابطه میان عربستان سعودی و اسرائیل را نهادینه 
کند؛ اما عمر کوتاه داعش سبب تحیر این دو رژیم 
شد؛ چراکه آمریکا و متحدان منطقه ای اش به حدی 

به عمر داعش دل بسته بودند که پالن دوم کاربردی را 
در نظر نگرفته بودند.

شاهزاده جوان راه چاره برای مقابله با نفوذ ایران و 
البته جلوگیری از فروپاشی را در اصالحات نخبگانی 
و یا اصالحات از باال به پایین جستجو می کند. او و 
همراهانش به خوبی از این موضوع آگاه اند که اصالحات 
مردمی به زودی دامن گیر این رژیم استبدادی خواهد 
شد و درنتیجه نابودی این خاندان را به همراه خواهد 
آورد. به همین خاطر است که آمریکا سعی می کند 
برنامه ای را در سرزمین سعودی به اجرا بگذارد که 
مانع از نابودی متحد مطیع خود شود و حداقل آن را 
به تعویق بیندازد. این موضوعی بود که در گفت وگوی 
رابرت کارتر روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی انگلیسی 
با بیت المقدس نیز مورد اشاره واقع شد: »در سال 
۲٠۱۶ در تهیه مستندی با عنوان »عربستان سعودی؛ 

رژیمی رو به افول« حضور داشتم. مستندی که تغییر 
رفتار عربستان سعودی در سال های اخیر را مطابق 
با افت قیمت نفت، حمله به یمن و کسری بودجه 
تجزیه وتحلیل می کند... برای آینده پادشاهی عربستان 
نگرانی های متعددی وجود دارد؛ آینده ای که به شدت 
به کاهش تدریجی فروش نفت، موفقیت ایران و محور 

مقاومت وابسته است.«
شکست داعش؛ نخستین گام های اتحاد امت اسالم

شکست داعش اولین بخش از پازل شکست هایی بود 
که به سرعت اتفاق افتاد. به عبارتی دیگر بعد از شکست 
داعش، تمرکز جهان اسالم بار دیگر به آزادسازی 
سرزمین های اشغالی معطوف شد. رژیم صهیونیستی و 
متحدان غربی-عربی تالش کردند تا تنش های تازه ای 
خلق کنند تا خأل داعش را پر کند و توجه مسلمانان را از 
مسئله حقیقی جهان اسالم منحرف کنند. تالش برای 
استقالل اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی، تالش 
برای ایجاد شکاف و جنگ داخلی در لبنان و کودتای 
علی عبدالله صالح در یمن از جمله مواردی بودند که 
دشمنان محور مقاومت تالش کردند تا آن را جایگزین 
فتنه داعش کنند؛ اما این تالش های مذبوحانه نه تنها 
مؤثر نبود بلکه سبب فرورفتن اتحاد شوم عربی-عبری-

غربی در باتالقی از شکست ها شد. البته نباید مقاومت 
مردم یمن و شکست در مسئله قطر را نیز به فراموشی 

عمر سی ساله کابوسی به نام داعش می توانست سبب 
در امان ماندن عربستان و رژیم صهیونیستی از نابودی 
شود. ضمن اینکه این فرصت را فراهم می کرد تا بن سلمان بتواند 
به تدریج برقراری رابطه میان عربستان سعودی و اسرائیل را 

نهادینه کند

  امیر محمد اسماعیلی

«قدس»، قطعه آخر پازل شکست های مثلث غربی-عبری-عربی



٥   شماره 4۶   دوشنبه 4 دی 139۶    ۶ ربیع الثانی 1439    2۵ دسامبر 2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  استرالیا پایان حمالت هوایی خود در عراق و سوریه را اعالم کرد 
وزارت دفاع استرالیا در روز جمعه از پایان حمالت هوایی  این کشور علیه داعش در عراق و سوریه خبر داد.

ماریس پاین، وزیر دفاع استرالیا گفت: این تصمیم بعد از اعالم پیروزی عراق در جنگ با داعش گرفته شده است. ما بعد از گفت وگو با عراق و کشورهای عضو 
ائتالف ضد داعش تصمیم گرفتیم جنگنده هایمان را از خاورمیانه به وطن بازگردانیم.

[ اسالم انقالبی ]۲٠۱٤استرالیا جزو کشورهایی است که در ائتالف ضد داعش تحت رهبری آمریکا از سال ۲٠۱٤استرالیا جزو کشورهایی است که در ائتالف ضد داعش تحت رهبری آمریکا از سال ۲٠۱٤ حمالتی را علیه داعش در عراق و سوریه انجام داده است.

سپرده شود.
مجموع این شکست ها این پیام را در برداشت که 
دیگر آمریکا قادر نخواهد بود تا نقش یک بازیگر مهم 
را در خاورمیانه بازی کند. از طرفی دیگر دشمنان 
محور مقاومت به خوبی از این موضوع آگاهند که 
گذشت زمان به ضرر آن ها تمام خواهد شد و تقویت 
بیش ازپیش محور مقاومت را سبب می شود. همچنین 
آن ها به خوبی از این موضوع مطلعند که در این 

وضعیت جدید نمی توانند سنت دیرینه اختالف افکنی 
خود را در پیش بگیرند، پس مجبورند گزینه های روی 

میز خود را از میان بد و بدتر انتخاب کنند.
ترامپ در حالی دست به شناسایی قدس به عنوان 
پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی زد که امیدوار 
است این شوک جدید تبعات بلندمدتی را برای این 
رژیم و آمریکا در بر نداشته باشد و نهایتًا با پذیرش 
تدریجی مسلمانان همراه شود. البته عربستان 

سعودی نیز نقش موازی را با این تصمیم در پیش 
گرفته است و تالش می کند مانع از شدت گرفتن 
اعتراضات و درگیری ها شود. بیزینس اینسایدر در 
گزارشی این طور به این مسئله پرداخت که »این 
عربستان است که باید هزینه تصمیم جنجالی ترامپ 
در تغییر پایتخت اسرائیل را بپردازد و این تصمیم 
ترامپ موضع عربستان را در میان کشورهاي عربی 

تضعیف می کند.«
در مجموع چنین به نظر می رسد که ایاالت متحده 
آمریکا و متحدان عبری-عربی اش به طور خاص در 
سوریه و عراق و به طورکلی در حوادث اخیر خاورمیانه 
خطاهای راهبردی زیادی مرتکب شده اند. خطاهایی 
که تضعیف بیش ازپیش موضع ایاالت متحده در 
خاورمیانه را در برداشته، نقشه های شاهزاده جوان را 
تحت شعاع قرار داده، رژیم اشغالگر قدس را به نابودی 

نزدیک کرده و محور مقاومت به رهبری جمهوری 
اسالمی ایران را بیش ازپیش محبوب و قدرتمند 
ساخته است. به نظر می رسد که آخرین قطعه از پازل  
شکست های اتحاد عبری-عربی-غربی با تصمیم 
ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی در حال تکمیل است. 
پازلی که نهایتًا نابودی رژیم اشغالگر قدس و آغاز 
حکومت مستضعفان به رهبری اسالم را به تصویر 
خواهد کشید. وظیفه جهان اسالم در این میان بسیار 
با اهمیت است. امت اسالمی نباید در قبال اقدام 
اخیر ترامپ موضعی احساسی و گذرا اتخاذ کند بلکه 
تداوم اعتراضات در کنار واکنش فعال دستگاه های 
سیاسی کشورهای اسالمی می تواند سبب آشکار 
شدن چهره واقعی آمریکا، اسرائیل و متحدان ریاکار 

منطقه ای شان شود.

«آیت الله عیسی قاسم»، روحانی برجسته و رهبر «آیت الله عیسی قاسم»، روحانی برجسته و رهبر 
شیعیان بحرین که ماههاست در حبس خانگی شیعیان بحرین که ماههاست در حبس خانگی 
بسر می برد، چند هفته قبل و پس از وخیم شدن بسر می برد، چند هفته قبل و پس از وخیم شدن 
وضعیت جسمانیش به دلیل سهل انگاری های وضعیت جسمانیش به دلیل سهل انگاری های 
رژیم آل خلیفه، سرانجام به بیمارستان منتقل رژیم آل خلیفه، سرانجام به بیمارستان منتقل 
شد. پس از انتقال وی به بیمارستان، پزشکان شد. پس از انتقال وی به بیمارستان، پزشکان 
تشخیص دادند که رهبر شیعیان بحرین باید تشخیص دادند که رهبر شیعیان بحرین باید 
هرچه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. هرچه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. 
انتقال آیت الله به بیمارستان و تحت درمان قرار انتقال آیت الله به بیمارستان و تحت درمان قرار 
گرفتن شان، بدلیل افزایش فشارهای بین المللی گرفتن شان، بدلیل افزایش فشارهای بین المللی 
و همچنین گسترش فعالیتهای مردمی علیه و همچنین گسترش فعالیتهای مردمی علیه 
رژیم آل خلیفه صورت گرفت اما رژیم بحرین رژیم آل خلیفه صورت گرفت اما رژیم بحرین 
تنها دو روز پس از انجام این عمل، آیت الله را تنها دو روز پس از انجام این عمل، آیت الله را 
مجددا به محل حصر خانگی خود در منطقه الدراز مجددا به محل حصر خانگی خود در منطقه الدراز 
بازگرداند.این در حالی است که رهبر شیعیان بازگرداند.این در حالی است که رهبر شیعیان 
بحرین پس از عمل جراحی که انجام داد برای بحرین پس از عمل جراحی که انجام داد برای 
بهبودی بیشتر به مراقبت احتیاج داشت. در حال بهبودی بیشتر به مراقبت احتیاج داشت. در حال 
حاضر تظاهرات های مردمی در حمایت از شیخ حاضر تظاهرات های مردمی در حمایت از شیخ 
عیسی قاسم و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه عیسی قاسم و محکومیت اقدامات سرکوبگرانه 
و ضد حقوق بشری آل خلیفه همچنان در مناطق و ضد حقوق بشری آل خلیفه همچنان در مناطق 
مختلف جزیره بحرین ادامه دارد. در همین، تنها مختلف جزیره بحرین ادامه دارد. در همین، تنها 
چند روز از پس شناسایی قدس اشغالی به عنوان چند روز از پس شناسایی قدس اشغالی به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی رئیس جمهور پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی رئیس جمهور 
آمریکا، هیئتی از بحرین عازم سرزمین های آمریکا، هیئتی از بحرین عازم سرزمین های 
اشغالی شد؛ مسئله ای که خشم فلسطینیان و اشغالی شد؛ مسئله ای که خشم فلسطینیان و 
افکار عمومی جهان اسالم را برانگیخت. بر همین افکار عمومی جهان اسالم را برانگیخت. بر همین 
اساس با شیخ «عبدالله صالح» جانشین دبیرکل اساس با شیخ «عبدالله صالح» جانشین دبیرکل 
جمعیت عمل اسالمی بحرین گفت وگو کردیم که جمعیت عمل اسالمی بحرین گفت وگو کردیم که 

از نظر می گذرد.
  درباره آخرین وضعیت آیت الله عیسی   درباره آخرین وضعیت آیت الله عیسی 
قاسم رهبر شیعیان بحرین توضیح دهید. حال قاسم رهبر شیعیان بحرین توضیح دهید. حال 

جسمی ایشان چطور است؟
وضعیت سالمتی آیت الله عیسی قاسم مطمئن نیست. 
۷٠ایشان مردی ۷٠ایشان مردی ۷٠ ساله هستند که از محاصره ای کشنده 

رنج می برند و دیدار با مردم و ادامه فعالیت های دینی 
برایشان ممنوع است. همچنین دیدار پزشکانی که بر 
روند درمان ایشان نظارت داشتند، نیز ممنوع شده است. 
این وضعیت نگران کننده و خطرناک است. طبق آخرین 
خبرها ایشان همچنان از بیماری رنج  می برند. این در 
حالی است که عمل اخیر شیخ عیسی موفقیت آمیز 

بوده است. 
  نقش سازمان های بین المللی (صلیب سرخ،   نقش سازمان های بین المللی (صلیب سرخ، 
حقوق بشر و سازمان پزشکان بدون مرز) را در حقوق بشر و سازمان پزشکان بدون مرز) را در 
کمک رسانی به شیخ عیسی چگونه ارزیابی کمک رسانی به شیخ عیسی چگونه ارزیابی 

می کنید؟
سازمان های بین المللی مانند صلیب سرخ و پزشکان 
بدون مرز و غیره، فقط می توانند اعتراض کنند و اقدامی 
رسانه ای انجام دهند. در بعد سیاسی شیخ عیسی از سوی 
قدرت های سیاسی جهان مورد محاصره قرار دارد و بدون 
موافقت کشورهای عضو شورای امنیت که بیشترشان 

استعمارگر و مستکبر هستند، کاری از پیش نمی رود. 
  اخیرا برخی اخبار منتشر شده بود مبنی بر   اخیرا برخی اخبار منتشر شده بود مبنی بر 
اینکه خانواده آیت الله قاسم خواستار حضور اینکه خانواده آیت الله قاسم خواستار حضور 
گروه پزشکی بین المللی شده اند و به گروه های گروه پزشکی بین المللی شده اند و به گروه های 
درمانی آل خلیفه اطمینان ندارند. در این رابطه درمانی آل خلیفه اطمینان ندارند. در این رابطه 

توضیح دهید.توضیح دهید.
آیت  الله عیسی قاسم، خانواده ایشان و تمام مردم بحرین 
به آل خلیفه اعتماد ندارند. بنابراین طبیعی است که 
خانواده شیخ عیسی خواستار حضور گروه پزشکی 
بین المللی و مورد  اعتماد شوند تا این گروه تصویری 
واقعی از وضعیت پزشکی شیخ عیسی را به نمایش 
بگذارد. زیرا تمام بیمارستان های بحرین به صورت های 
مختلف تحت نظارت وزارت کشور و دستگاه های امنیتی 
بحرین هستند که این نهادها به صورت مستقیم شیخ 

عیسی را هدف قرار داده اند. 
  چندی پیش بخش موسوم به آزادی های   چندی پیش بخش موسوم به آزادی های 
دینی در وزارت خارجه آمریکا در گزارشی از دینی در وزارت خارجه آمریکا در گزارشی از 
وجود تبعیض سازمان یافته علیه شیعیان در وجود تبعیض سازمان یافته علیه شیعیان در 

بحرین خبر داد. تحلیل شما از این موضوع بحرین خبر داد. تحلیل شما از این موضوع 
چیست؟

به دولت آمریکا و بخش های تابع آن هیچ اعتمادی 
نمی توان کرد؛ زیرا به صورت آشکار با استبدادگران 
در منطقه رابطه دارند و از اقداماتشان حمایت و بر 
آن سرپوش می گذارند. خود آمریکا و انگلیس مانع 
از اجرای اقداماتی علیه مقامات آل خلیفه و آل سعود 
و صهیونیست ها می شوند. تصمیم و گزارش وزارت 
خارجه آمریکا نیز تاییدی بر وضعیت خجالت بار کنونی 
بوده و با مصرف داخلی منتشر شده است. علت آن نیز 
متوقف کردن خشم مردم آمریکا در برابر نقض اصول 
مورد ادعای دولت شان، مانند دموکراسی و حقوق 
بشر توسط دولتمردان این کشور است. برخی اوقات 
نیز با هدف مجادله میان احزاب سیاسی این کشورها 

مطرح می شود. 
  نقش سازمان ملل در حمایت و توجه به   نقش سازمان ملل در حمایت و توجه به 
وضعیت آیت الله عیسی قاسم را چگونه ارزیابی وضعیت آیت الله عیسی قاسم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اظهاراتی که از سوی مقامات سازمان ملل مطرح و 
مواضعی که اتخاذ می شود، فقط برای از بین بردن 
نکوهش ها است. مسئولیت های بزرگ و سنگینی بر 
دوش مسئوالن سازمان ملل قرار دارد و اظهارنظر از 
سوی آن ها کمترین اقدام در برابر وزن سنگین این 

سازمان در جهان است. 
  عادی سازی روابط میان رژیم آل خلیفه با   عادی سازی روابط میان رژیم آل خلیفه با 
صهیونیست ها را به ویژه پس از تصمیم ترامپ صهیونیست ها را به ویژه پس از تصمیم ترامپ 

علیه قدس چگونه ارزیابی می کنید؟ علیه قدس چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آل خلیفه از گذشته تاکنون در نوک پیکان عادی سازی 
روابط با رژیم غاصب صهیونیستی قرار داشته و نقشه های 
آمریکا و صهیونیست ها را برای تسلیم کردن کشورهای 
عربی اجرایی می کند. تمام اقدامات آل خلیفه ترجمه 
خواسته های آمریکا است و شبیه ترین مزدور به دشمن 
غاصب  صهیونیستی در تمام زمینه  ها از جمله امنیتی، 

سیاسی، جنایت و امثال آن است.

 محمد فاطمی زاده

ین مزدور به صھیونیست هاست ل خلیفه شبیه تر آ

ایاالت متحده و متحدان عبری-عربی اش به طور خاص 
در سوریه و عراق و به طورکلی در حوادث اخیر خاورمیانه 

خطاهای راهبردی زیادی مرتکب شده اند

 «شیخ عبدالله صالح»جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسالمی بحرین در گفت وگو با بیت المقدس:
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٦

 ماکرون: در زمان مناسب کشور فلسطین را به رسمیت خواهیم شناخت
رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در پاریس تأکید کرد که فرانسه در زمان مناسب و نه تحت فشار، کشور فلسطین را به 
رسمیت خواهد شناخت. محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 

فرانسه گفت: آمریکا دیگر میانجیگر بی طرف به حساب نمی آید و ما دیگر هیچ طرحی را از سوی این کشور برای صلح قبول نخواهیم کرد.
وی گفت: ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور به من تاکید کردند که صلح جز با به رسمیت شناختن کشور فلسطین به 

پایتختی قدس شرقی محقق نخواهد شد. عربستان همواره از ما حمایت کرده است.  [ قلب زمین ]

قریب به یک ماه است که از ریشه کن شدن گروه تروریستی 
ـ تکفیری داعش در سوریه و مرزهای مشترک آن با عراق 
می گذرد. پس از نابودی تکفیری های داعش امید زیادی 
برای حل وفصل نهایی بحران سوریه در نزد مردم این کشور 
به وجود آمده بود؛ امیدی که البته همچنان نیز به قوت 
خود باقی است و زائل نشده. با این حال، به نظر می رسد 
که تروریست های حاضر در سوریه و حامیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای آن ها قصد ندارند خود را تسلیم واقعیت کرده 
و با نقش آفرینی مثبت در روند سیاسی سوریه به آرزوی 
دیرینه مردم این کشور برای دستیابی به صلح و ثبات و 
آرامش جامه عمل بپوشانند. با پایان کار داعش در سوریه 
پیش بینی می شد که معارضان سوری و اربابان آن ها هم 
سرعقل آمده، دست از زیاده خواهی های جاه طلبانه، 
رویکردهای توسعه طلبانه و مواضع تمامیت خواهانه خود 
دست بکشند. اما نگاهی به مواضع معارضان و حامیان 
خارجی شان به روشنی حکایت از آن دارد که آن ها باوجود 
چشیدن طعم تلخ شکست های مکّرر میدانی قصد ندارند از 
مواضع شان عقب نشینی کرده و مسیر حل سیاسی بحران 
سوریه را هموار سازند. از سوی دیگر، کسانی که تا به امروز 
در خط مقدم حمایت از معارضان و تکفیری ها در سوریه 
ایستاده بوده و همچنان نیز ایستاده اند، اکنون پس از 
برخورد با بن بست های گوناگون به فکر طراحی توطئه های 

جدیدی علیه دولت قانونی دمشق افتاده اند.
فقدان واقع بینی در نزد معارضان 

معارضان سوری تاکنون حاضر به صرف نظر از مواضع 
خصمانه سابق خود علیه دمشق نشده اند و همچنان بر 
تداوم همان مسیر گذشته در برخورد با دولت دمشق اصرار 
می ورزند. به نظر می رسد که معارضان فراموش کرده اند 
که دیگر در عرصه میدانی حرفی برای گفتن نداشته به 
همین دلیل از کوچکترین پشتوانه ای برای به کرسی 
نشاندن اهداف و خواسته های نامشروع شان برخوردار 
نیستند. اگر تا دیروز معارضان سوری قادر بودند تا از طریق 
تکیه بر معدود دستاوردهای میدانی خود بر َسر میز مذاکره 
با دولت دمشق نشسته و شرط و شروط  خارج از عرف خود 
را مطرح کنند، امروز دیگر خبری از آن معدود دستاوردها 
هم نیست. اگر تا دیروز تمامی کشورهای منطقه ای و 
بین المللی به صورت یکپارچه از هیئت معارضان سوری 
حمایت می کردند، امروز و با قطعی شدن شکست آن ها 
در عرصه میدانی، امروز دیگر هیچ نشانه ای از آن حمایت ها 
و پشتیبانی های سرسختانه خارجی از معارضان به چشم 
نمی خورد. بنابراین، همانگونه که گفته شد، اینکه معارضان 
سوری بدون درنظر گرفتن این موارد مهم و سرنوشت ساز 
و صرفا براساس تشویق و تحریک  های برخی حامیان 
تروریسم، مجددا در شرایط کنونی به مطرح کردن شرط 
و شروط برای دولت دمشق مبادرت می ورزند و در کمال 
تعجب خواستار کناره گیری اسد از قدرت می شوند، به 
خوبی نمایانگر »فقدان عنصر واقع بینی« در نزد آن هاست. 

حمایت از راهکار سیاسی در حد شعار
توافق مهم و استراتژیک ایجاد »مناطق کاهش تنش« 
چند ماهی است که در پی مذاکرات و گفت وگوهای 
فشرده میان طرف های مختلف از جمله ایران، روسیه و 
ترکیه، در کشور سوریه عملیاتی شده است. با این توافق 
در واقع، سنگ بنای حل وفصل سیاسی بحران سوریه 
نهاده شد. دولت دمشق از همان ابتدا حمایت کامل خود 
از این توافق را اعالم و تأکید کرد که از تمامی ظرفیت ها 
و امکانات برای موفقیت توافق حاصل شده بهره برداری 
خواهد کرد؛ وعده ای که تا به امروز در عرصه عمل نیز به 

منصه ظهور رسیده است. با این حال، معارضان سوری 
حتی لفظا و به صورت شفاهی نیز حاضر به حمایت از این 
توافق استراتژیک و راهبردی که مقدمه ای برای پایان 
حدود هفت سال جنگ است، نشده اند. به عنوان مثال، 
آن ها در جریان یکی از آخرین مذاکرات صلح سوری 
۸در سوئیس که تحت عنوان مذاکرات »ژنوـ  ۸در سوئیس که تحت عنوان مذاکرات »ژنوـ  ۸« برگزار 
شد، ترجیح دادند به جای بحث و تبادل نظر پیرامون 
تقویت و تحکیم توافق مناطق کاهش تنش، به مسئله 
کناره گیری اسد از قدرت بپردازند! برهمین اساس، 
می توان اینگونه گفت که ادعاهای فرافکنانه معارضان 
مبنی بر حمایت آن ها از تحقق راهکار سیاسی در سوریه 
تنها در حد یک شعار دروغین بوده و این ادعای مضحک 

فرسنگ ها با آنچه که بدان می اندیشند، فاصله دارد. 

سعودی ها دست بردار نیستند
علیرغم هزینه هایی که سعودی ها در تمام این  سال ها به 
دلیل حمایت های گسترده از گروه های تروریستی متحمل 
شده اند، اما باز هم رد پای آن ها در بحران این کشور دیده 
می شود. پیش از برگزاری هشتمین دور از مذاکرات صلح 
سوری در ژنو که اخیرا بدون حصول هیچگونه نتیجه 
ملموسی به پایان رسید، سعودی ها هیئت های معارض 
سوری را در شهر ریاض گردهم آوردند. پس از پایان این 
۲نشست که تحت عنوان نشست »ریاض ۲نشست که تحت عنوان نشست »ریاض ۲« برگزار شد، 
معارضان در بیانیه ای از کناره گیری بشار اسد از قدرت 
به عنوان مهمترین شرط خود برای رضایت دادن به آغاز 
مرحله انتقالی در سوریه یاد کردند. بیانیه مداخله جویانه 

۲و کارشکنانه »ریاض ۲و کارشکنانه »ریاض ۲« بزرگترین گواه بر تداوم نقش 
مخرب عربستان در تحوالت سوریه است. به نظر می رسد 
که سعودی ها از شکست های سنگین خود در منطقه 
عبرت نگرفته اند و تصمیم دارند به هر قیمتی به بازی با 

کارت های سوخته شان در سوریه ادامه دهند.
طرح جدید آمریکا برای بازسازی داعش 

همانگونه که پیشتر گفته شد، حامیان منطقه ای و 
از  داعش  تکفیری  تروریست های  فرامنطقه ای 
توطئه چینی های جدید علیه دولت قانونی دمشق 
بازنایستاده اند. سرویس های اطالعاتی آمریکا با همکاری 
و همراهی متحدان منطقه ای آن و به ویژه دستگاه های 
جاسوسی رژیم صهیونیستی، با بازسازی داعش در 
سوریه خواب شوم دیگری را برای این کشور دیده اند. 

آمریکایی ها در طرح توطئه آمیز خود برای سوریه 
گروهی موسوم به »ارتش جدید سوریه« را تأسیس 
کرده اند؛ گروهی که البته اعضای آن را تروریست های 
داعش تشکیل می دهند. آمریکایی ها این گروه را با بیش 
٥از ٥از ٥ هزار تروریسِت داعشی که موفق شدند با حمایت 
واشنگتن از شهرهای مختلف سوریه و به ویژه »دیرالزور« 
بگریزند، تشکیل داده اند. هدف اصلی ایاالت متحده از 
تشکیل گروه موسوم به ارتش جدید سوریه، فرسایشی 
کردن بحران این کشور است. طبق اعالم »اسپوتنیک« 
نیروهای ارتش جدید سوریه درحال حاضر تحت 
آموزش های نظامی فرماندهان آمریکایی قرار دارند و پس 
از اتمام دوره های آموزشی برای مبارزه با نیروهای دولت 

سوریه به جنوب این کشور اعزام خواهند شد. 
»وفیق ابراهیم« تحلیلگر مشهور عرب اخیرا جزئیات 
جدیدی را از طرح شوم ایاالت متحده برای بازسازی 
داعش در سوریه فاش کرده است. وی در این خصوص 
می گوید: »اعضای گروه موسوم به ارتش جدید سوریه 
۳٠٠توسط ۳٠٠توسط ۳٠٠ فرمانده آمریکایی تحت آموزش های نظامی 
مختلف قرار گرفته اند. نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری 
نیز بر آموزش نظامی اعضای این گروه نظارت دارند«. 
وی همچنین می افزاید: »عالوه براین، آمریکایی ها برای 
جلوگیری از برمال شدن ارتباطات شان با داعشی ها 
آموزش های عقیدتی را برای گروه موسوم به ارتش 
جدید سوریه کلید زده اند. هدف اصلی از این آموزش ها 
ریشه کن کردن تفکر داعشی در نزد اعضای گروه و 
اعطای ماهیت جدیدی به آن هاست. آمریکا این مسیر 
را با حمایت کشورهای غربی و همچنین برخی حکام 

مرتجع عرب همچون حکام سعودی ادامه می دهد«.
سخن پایانی 

اینکه معارضان سوری و حامیان آن ها نظیر آمریکایی ها 
و سعودی ها همچنان به کارشکنی ، سنگ اندازی و 
توطئه چینی های خود در سوریه ادامه می دهند، مسئله 
طبیعی است و افکار عمومی نیز انتظار دیگری از محور 
غربیـ  عربی دربرابر دولت دمشق به عنوان یکی از بازوان 
قدرتمند مقاومت در منطقه، ندارند. در واقع، آنها با 
رویکردهای خصمانه جدید خود در سوریه به دنبال 
کاهش هزینه های شکست شان در این کشور هستند. 
این دو همچون متحدان غربی شان می دانند که در سوریه 
ناچار به پذیرش شکست خود هستند. بی شک ریاض 
و واشنگتن سخنان اخیر متحد خود یعنی »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه را شنیده اند که گفته 
است: »ایران و روسیه پیروز جنگ در سوریه هستند. بشار 
اسد نیز به موجب پیروزی تهران و مسکو در قدرت باقی 

خواهد ماند«. 

  رامین حسین آبادیان

یکا برای بازسازی داعش یه» اسم رمز آمر «ارتش جدید سور
گزارش «بیت المقدس» از کارشکنی  معارضان و توطئه جدید آمریکا در شام

حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای تروریست های 
تکفیری داعش از توطئه چینی های جدید علیه دولت قانونی 

دمشق بازنایستاده اند
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   کاهش سطح روابط دیپلماتیک آفریقای جنوبی با رژیم صهیونیستی
آفریقای جنوبی بعنوان اولین کشور غیرعربی در حمایت از قدس، سطح روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را به »دفتر روابط سیاسی«  کاهش می دهد.

حزب حاکم بر آفریقای جنوبی اعالم کرد که در حمایت از مسئله قدس دست به یک اقدام عملی زده که طی آن سطح روابط دیپلماتیک با اسرائیل را در حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین، کاهش می دهد. 

[ قلب زمین ]

اختالفات آنکارا با متحدان سنتی خود در طی ماه های 
اخیر به حدی شدت یافته که سوال و تعجب ناظران 
تحوالت منطقه ای را در پی داشته است. نوشتار حاضر 
تالش می کند چرایی ایجاد تنش در مناسبات ترکیه با 
متحدان سنتی این کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار 
دهد. به نظر می رسد برای پاسخگویی به این پرسش 
 (Constructivism) می توان از تئوری سازه انگاری
بهره برد. سازه انگارها معتقدند که روابط بین بازیگران 
سیاسی در نظام بین الملل بر اساس هنجارهایی تعریف 
می شود که به صورت بین االذهانی شکل گرفته اند. 
بر این اساس می توان گفت که هر دو عامل مادی و 
فرهنگی در ساختار نظام بین الملل تأثیرگذار هستند. 
نظریه سازه انگاری برای پاسخ به این پرسش که چرا 
واحدهای سیاسی به منازعه یا همکاری با یکدیگر روی 
می آورند، بیان می دارد که برای بررسی این موضوع 
باید به این مسئله پرداخت که دولت ها چه تصویری از 

منافع محیطی خود دارند.
استفاده از این چارچوب نظری می تواند پاسخ به سؤال 
اصلی این نوشتار را با سهولت همراه سازد. بر اساس این 
تئوری باید به تصویر دولت آک  پارتی از منافع محیطی 
ترکیه پرداخت. دو سطح از منافع آنکارا بر اختالفات 
ترکیه با متحدان سنتی این کشور تأثیرگذار هستند. 
تضاد در منافع هویتی و منافع منطقه ای مهمترین 
اختالفات ترکیه با متحدان سنتی این کشور را تشکیل 
می دهند. اکنون هر یک از این سطوح به صورت جداگانه 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
سطح نخست که مربوط به منافع هویتی ترکیه می شود، 
در تضاد جدی با منافع متحدان سنتی این کشور قرار 
دارد. سازه انگاران هویت دولت ها را دارای بعد داخلی و 
خارجی می دانند که سطح نخست تضاد منافع ترکیه 
با متحدان سنتی این کشور به بعد داخلی اشاره دارد. 
موضوع اصلی در سیاست های متعارض سطح نخست 
به تحوالت سوریه و عراق و حمایت های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی از کردهای این کشورها مربوط می شود.
نیروهای  از  واشنگتن  تسلیحاتی  حمایت های 
دموکراتیک سوریه و یگان های مدافع خلق موجب تنش 
واقعی آنکارا و واشنگتن شده است. ترکیه بارها تأکید 

کرده که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و یگان نظامی 
آن به پ.ک.ک وابسته است؛ اما واشنگتن حمایت های 
خود را از این گروه ها علی رغم مخالفت های جدی آنکارا 
ادامه داده است. ادعاهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر 
اعمال برخی تغییرات در حمایت های آمریکا از کردهای 
سوری نیز بیشتر جنبه تبلیغی و تاکتیکی داشته است؛ 
چراکه واشنگتن در حال حاضر به این نتیجه رسیده که 
تداوم اختالفات آمریکا و ترکیه بر سر موضوع نیروهای 
دموکراتیک سوریه موجب تشدید تنش های طرفین در 
کنار پرونده های دیگری همچون عدم استرداد فتح الله 
گولن به ترکیه، نقش آفرینی واشنگتن در کودتای 
۲٠۱۶پانزدهم جوالی ۲٠۱۶پانزدهم جوالی ۲٠۱۶، محاکمه رضا ضراب و غیره 
خواهد شد. حمایت های آشکار رژیم صهیونیستی از 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق نیز که با شکست مواجه 
شد، یکی از نشانه های جدی تضاد منافع ترکیه با این 

رژیم محسوب می شود.

موضوع بعدی در سطح نخست تضاد منافع ترکیه با 
متحدان سنتی به اختالفات ایدئولوژیک مربوط می شود. 
به هر حال حمایت آنکارا از گروه های فلسطینی و اخوانی 
مورد رضایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
سعودی نیست. ارتباط ترکیه با حماس و تحرکات جدید 
این کشور برای مخالفت با تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر 
انتقال سفارت آمریکا به قدس موجب می شود که تضاد 
منافع آنکارا با آمریکایی ها و صهیونیست ها به صورت 
محسوس تری مشاهده شود. گرچه برخی تحلیلگران 
معتقدند که حمایت های آنکارا از گروه های فلسطینی 
در مقابل رژیم صهیونیستی برای کسب منافع دیگری 
انجام می شود؛ با این حال تضاد موجود در این زمینه 
بین منافع ترکیه و رژیم صهیونیستی قابل  انکار نیست. 
باید توجه داشت که رجب طیب اردوغان و آک پارتی به 
دنبال مدیریت موجی از اعتراضات مردم ترکیه در قبال 
رژیم صهیونیستی هستند؛ لذا برخی از منافع مشترک 
آنکارا با این رژیم مانع چنین امری نمی  شود. تالش 
اردوغان برای سوار شدن به موج اعتراضات دنیای اسالم 
در قبال تصمیم اخیر ترامپ با توجه به سوابق رفتاری 
رئیس جمهور ترکیه در قبال رژیم صهیونیستی نیز 
نمی تواند نادیده گرفته شود. اگر اردوغان به اختالفات 
ایدئولوژیک آنکارا با متحدان سنتی ترکیه نیز معتقد 
نباشد، نیاز دارد مجری چنین اختالفی باشد؛ بنابراین 
گرچه نوع دیدگاه مقامات آک پارتی با دیدگاه جمهوری 
اسالمی ایران در قبال آرمان فلسطین تفاوت بنیادین 
دارد؛ اما اردوغان و حزب متبوع وی نمی تواند حمایت 

آنکارا از فلسطینی ها را به تصویر نکشد.
سطح دوم اختالفات آنکارا با متحدان سنتی این کشور 
به تضاد در منافع منطقه ای مربوط می شود. همان طور 
که گفته شد، سازه انگاران به بعد خارجی هویت دولت ها 
نیز اشاره کرده اند. جایگاه یک واحد سیاسی در متن 
بین المللی نشان دهنده هویت آن واحد است. ترکیه در 
سطح منطقه به دنبال رقابت برای کسب جایگاه برتر 
در بین کشورهای اسالمی است. نکته مذکور در مورد 
بهره برداری اردوغان از تصمیم اخیر ترامپ در مورد 
انتقال سفارت آمریکا به قدس در این بخش از نوشتار 
به خوبی قابل تحلیل است. ترکیه فرصت کنونی را 
بهترین زمان برای نیل به اهداف خود در منطقه می بیند. 

شکست داعش در منطقه در حالی روی داده است که 
اسنادی از حمایت های ترکیه از این گروه تروریستی 
وجود دارد؛ لذا ترکیه احساس می کند که با اتخاذ موضع 
مخالف در قبال تصمیم رئیس جمهور آمریکا می تواند 

وجهه تخریب شده آنکارا را ترمیم کند.
اگر ترکیه به سیاست های پیشین خود در منطقه تداوم 
می بخشید، نمی توانست در نظم جدید منطقه  ای 
سهمی داشته باشد. بر این اساس چرخش تاکتیکی 
آنکارا به سوی جمهوری اسالمی ایران و روسیه با نگاه به 
وضعیت جدید منطقه صورت گرفته است. طرحی که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای آ ن ها 
همچون ارتجاع عرب برای مقابله با جبهه مقاومت در 
نظر گرفته بودند، با ناکامی مواجه شده است؛ لذا تداوم 
حضور آنکارا در جبهه غربی و صهیونیستی نمی توانست 
منافع منطقه ای ترکیه را تأمین کند. گسترش مناسبات 
آنکارا با دوحه نیز به دنبال چرخش تاکتیکی اخیر ترکیه 

و افزایش زاویه با ریاض اتفاق افتاده است.
در مجموع تضاد منافع هویتی و منطقه ای ترکیه با 
متحدان سنتی این کشور موجب شده است که تنش 
کنونی در مناسبات طرفین ایجاد شود. با این حال ذکر 
این نکته ضروری است که همان طور که سازه انگاران بر 
این نکته تأکید می کنند، تصویر واحدهای سیاسی از 
منافع محیطی موجب اتخاذ تصمیمات و خط مشی های 
آن ها می شود؛ لذا احتمال تغییر تصویر دولت ها می تواند 
بر رفتارهای آن ها نیز تأثیرگذار باشد. از آنجایی که 
رفتارهای سینوسی آک پارتی پیش از این سابقه داشته 
است، احتمال تغییر تصویر کنونی دولت مردان آنکارا از 
منافع محیطی آن ها غیر قابل انکار است؛ اما حفظ نگاه 
کنونی ترکیه به منافع این کشور می تواند موجب تداوم 
رفتارهای آنکارا در چارچوب کنونی باشد. در حقیقت 
منافع متضاد آنکارا با متحدان سنتی در حال حاضر بر 
منافع مشترک طرفین غلبه کرده است اما این امر به 
معنای چرخش کامل سیاست خارجی ترکیه در قبال 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای آن ها 
محسوب نمی شود. صفحه بازی کنونی بر تاکتیک های 
آنکارا برای کسب منافع محیطی تأثیرگذار بوده است؛ 
اما امکان تغییر زمین بازی تاکتیک های جدیدی را 

رقم خواهد زد.

منافع متضاد آنکارا با متحدان سنتی در حال حاضر بر 
منافع مشترک طرفین غلبه کرده است اما این امر به معنای 
چرخش کامل سیاست خارجی ترکیه در قبال آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و متحدان منطقه ای آن ها محسوب نمی شود

  رامین ولی زاده میدانی

راز چرخش های منفعت طلبانه اردوغان
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٨

می  زَند از کربال تا مسجد االقصی َصال

باد شرقی می  وزد فریادها ویرانه  اش
ابر، باران می  زند کوه غم من شانه  اش

بغض، طوفان می  شود؛ هی خانه ویران می  شود
خشم، آتش می  شود پیراهن تن خانه  اش

می  زَند خون سیاوش از یم مقتل به دشت
صوت قرآنش گلوی غنچه ُدردانه اش

ناله  ها می  زد فرنگیس از یمن تا شاِم درد
آی کیخسرو بزن آتش به دیو و النه  اش

از عقیق زرد ما خون صبوری می  چکد
حرف  ها دارد دل ُدرِّ نجف با دانه  اش

عاقبت از عصر عاشورا تهمتن می  رسد
می  شکافد نیل را یا حیدر جانانه  اش

بر درفش کاویانی، «یا َلثاراِت الُحسین»
یا علی آمد؛ حدید همت مردانه  اش

می  زَند از کربال تا مسجد االقصی َصال
می کشد ضّحاک را در آخرین افسانه  اش

  کاظم رستمی

درون مایه های پلیسی و رمانتیک دو ژانر پرطرفدار در 
بین مخاطبان سینما و تلویزیون در سراسر جهان است. 
کارگردانهای ایرانی نیز تجربه های زیادی در تولید این گونه 
آثار داشته اند و برخی اوقات هر دو موضوع را در یک فیلم 

گنجانده اند. 
در این میان اما سریال ایرانی «وفا» به کارگردانی محمدحسین 
٨٥لطیفی که در سال ٨٥لطیفی که در سال ٨٥ و در همزمانی نوروز و ماه صفر از تلویزیون 
پخش شد تجربه ای متفاوت تر است؛ فیلمی که عالوه بر قرار 
گرفتن در ژانر پلیسی و عشقی، درون مایه ضدیت با اشغالگری 

و جنایت های صهیونیستها را هم به فیلم اضافه کرده است. 
این سریال داستان جوانی به نام ژوبین پناهی است که به جرم 
جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در لبنان زندانی شده است. 
او به دلیل مشکالت روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و 
مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل 
می شود. در این زمان مامور ویژه ای از طرف موساد برای ربودن 
او از آسایشگاه روانی وارد لبنان می شود اما به دلیل عشقی که 
ژوبین به دختری لبنانی دارد با آن مامور همکاری نمی کند و ... .

«وفا» اولین سریالی بود که عشق جاسوسی از موساد به دختر 
لبنانی را نشان می دهد و دو شخصیت اصلی فیلم ربطی با ایران 
ندارند. البته فیلمنامه شخصیت های فرعی زیادی دارد که 
باالخره به نوعی به ایران، اتفاقات داخلی و بین المللی مربوط 
به آن و اعتقادات مذهبی مردمش مربوط است، اما تمرکز 
اصلی سریال بر وجه ملودرام فیلمنامه بوده و همین باعث 
می شود داستان عشق دو غیر ایرانی به یکدیگر برای مخاطب 

جذاب تر شود.
این سریال که تصویربرداری آن در لبنان انجام شده است در 
دومین جشنواره فیلم پلیس موفق شد جایزه ویژه هیئت 

داوران را دریافت کند. 

هرگوشه ای از مناطق مسلمان نشین را که نگاهی بیندازید، 
جمعی از مسلمین را در رنج و عذاب می یابید. از سوریه 
تا لبنان، از فلسطین تا عراق و از یمن تا بحرین. مصائب 
روهینگیایی ها هم که خود حدیثی مفصل دارد.  اگرچه 
در بسیاری از این مناطق به لطف و همت رزمندگان محور 
مقاومت شرایط میدانی در مجموع مساعد است اما هنوز 
زنان و کودکان مظلومی هستند که شرایط مطلوبی ندارند و 
با انواع مشکالت دست و پنجه نرم می کنند. متاسفانه بدلیل 
سیاست های امپریالیستی حاکم بر بسیاری از موسسات 
حقوق بشری و سازمان های بین المللی، توجه و اقدام خاصی 

هم برای رفع مشکالت این عزیزان صورت نمی گیرد.
حال گروهی از جوانان دغدغه مند و داوطلب ایرانی پیش 
قدم شده اند و چند کمپین در فضای مجازی برای حمایت از 
کودکان تحت رنج و ستم در سوریه، یمن و میانمار طراحی 
کرده اند. «مربای زردآلو»، «دخترم بثینه» و «فریاد کن» 
عناوین سه کمپینی است که توسط «جنبش فراتر از مرزها» 

طراحی شده است.
این جنبش عالوه بر سایت اینترنتی، یک کانال تلگرامی 
فعال هم دارد که در آن اخبار آخرین فعالیت ها و برنامه های 

در دستور کار معرفی می شود.
همچنین انتشار برخی تصاویر و نماهنگ ها از وضعیت زنان و 
کودکان مظلوم در این مناطق از دیگر بخش های کانال است.

برای دسترسی به این کانال باید از آدرس
https://t.me/movbeybor_ir  بهره گرفت.

انصارالله که در تحوالت انقالب ٢٠١١ یمن نقش عمده ای 
داشت، با دخالت عربستان و طرح مبادره خلیجی به حاشیه 
رانده شد و انقالب مصادره و منصور هادی رئیس جمهور 
گردید. دو سال بعد با اجراي طرح جرعه، انقالب یمن وارد 
مرحله تازه اي شد و انصارالله جهت تحقق خواسته هاي مردم 
یمن وارد صنعا شد و منصور هادی ابتدا استعفا داد و سپس 
به عدن و در نهایت به ریاض فرار کرد و عربستان به بهانه 
بازگشت منصور هادی جنگ علیه یمن را شروع کرد. جنگی 

که بیش از ١٠٠٠ روز از آغاز آن سپری شده است.
کتاب «جنگ علیه انقالب» گردآوردی شده توسط آقایان 
سعدالله زارعی،  جواد مددی و مسلم نیکخواه می باشد و به 
بررسي یکصد روز اول جنگ عربستان علیه یمن پرداخته  و 

با تحوالت روز این کشور پیش رفته  است.
در بخشی از این کتاب آمده است: «رژیم سعودي برابر 
الگوي «مبادرهـ  طرحـ  خلیجي» که انقالب فوریه ٢٠١١ یمن 
را متوقف کرد، در نظر داشت با حمله هوایي، حرکت مردم 
یمن در زمینه استقالل این کشور از عربستان را نیز متوقف و 
وضعیت سابق را برگرداند. مقامات سعودی با بیان این نکته 
که تغییرات یمن، امنیت کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس را به مخاطره انداخته و باید متوقف شود، سعی 
داشتند، عواقب امنیتی وخیم تغییرات را به مردم انقالبی 

یمن گوشزد نمایند».
جنگ علیه انقالب را مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور 

منتشر و روانه بازار نشر کرده است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

   کودکان فوعه و کفریا هم در حمایت از قدس شریف تجمع کردند/ فوعه و کفریا دو 
شهرک شیعه نشین در سوریه هستند که سالهاست در محاصره گروه های تکفیری 

قرار داشته و در وضعیت بسیار بحرانی درمانی و غذایی به سر می برند

جنبشی برای مظلومین جنگ علیه انقالب یمن«وفا» سریالی ایرانی- لبنانی
فراتر از مرزها 

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

ویژه جهان اسالم

مدیر مسئول و سردبیر: ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

 

تیم هنری : علی باقری، سیدمحمد حسینی

طراحی نامواره: سید میثم عرب عامری

w w w . q u d s o n l i n e . i r

https://t.me/beytolmaqdes


