
  ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 47   دوشنبه 11 دی 139۶    13 ربیع الثانی 1439    1 ژانویه 2018

نقش ایران در پساداعش؛ 
از رهبری مقاومت تا ثبات 

بخشی به منطقه

شهیدی با وصیت نامه 
متفاوت

  در گفت وگوی تفصیلی بیت المقدس با اندرو 
کوریبکو، استراتژین روس مطرح شد

مروری بر زندگی آموزنده 
 »شهید مهدی یاغی«

٤٧

آلخلیفهبهدنبالبهزانودرآوردن
انقالبیوناست

٦

»عبداالله الماحوزی« رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی بحرین در گفت وگو با بیت المقدس:



  شماره 47   دوشنبه 11 دی 139۶    13 ربیع الثانی 1439    1 ژانویه 2018

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٢

  مصر ١٥ تروریست وابسته به داعش را اعدام کرد  
مصر 1٥ متهم به عضویت در داعش را که در حمالت تروریستی سال های اخیر در شبه جزیره سینا نقش داشته اند، اعدام کرد.

این 1٥ نفر محکوم شده اند که در حمالت تروریستی سال 201۳ علیه نظامیان مصری در شبه جزیره سینا دست داشته  اند؛ حمالتی که به مرگ تعدادی از سربازان 
و انهدام چندین خودروی نظامی منجر شده است. افراد اعدام شده اعضای شاخه مصری داعش بوده اند.

تروریست های وابسته به داعش طی سال های اخیر به حمالت خود در شبه جزیره سینا شدت بخشیده اند و قربانیان زیادی را از بین نظامیان و شهروندان غیرنظامی 
مصری گرفته اند.  ] اسالم انقالبی [

»نوید حیدر« از فعاالن رسانه ای پاکستان در 
گفتوگو با »بیت المقدس« با اشاره به نقش رسانهها 
در توفیقات محور مقاومت در برابر گروه تروریستی 
داعش، گفت: رسانههای محور مقاومت در سالهای 
اخیر تالشهای زیادی در معرفی گروههای تروریستی 
و تکفیری از جمله داعش انجام دادند که باعث برخی 
روشنگریها نسبت به اقدامات ظالمانه آنها در 

کشورهای عراق و سوریه شد.
وی با بیان اینکه رسانههای منطقه غرب آسیا 
تالشهای زیادی برای معرفی گروههای تکفیری 
و اسالم ستیز از خود نشان دادند، افزود: گروههای 
تروریستی در حالی توانستند نزدیک به هفت سال 
در سوریه و عراق دست به اقدامات تروریستی بزنند 
که از حمایت رسانههای صهیونیستی و برخی 
رسانههای منطقهای همچون العربیه برخوردار بودند. 
خوشبختانه با ورود به موقع رسانههای محور مقاومت 
و آگاهی بخشی موثر، گروههای تکفیری نتوانستند به 

اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند.
این فعال رسانهای پشتو زبان با اشاره به اینکه 
رسانههای محور مقاومت به خوبی رویدادهای 
جبهه مردمی منطقه را به تصویر کشاندند، تصریح 
کرد: هر چند گروه تکفیری داعش در کنار حمالت 
تروریستی خود از داشتن توئیتر، فیس بوک، تلگرام 
و دیگر امکانات فضای مجازی برخوردار بود و رعب و 
وحشت در جامعه مورد هدف خود را دامن می زد اما 
با سیاستهای رسانهای محور مقاومت، اقداماتش 
به شکست زودهنگام رسید و آن افکار پلیدی که در 

ذهن و برنامه خود داشتند از بین رفت.
نوید حیدر با بیان اینکه رسانههای پاکستان در 
کنار دیگر رسانههای محور مقاومت، به خوبی 
تهدید اسالم تکفیری را برای جامعه خود تشریح 
کردند، ادامه داد: شبکه های تلویزیونی و رسانه 
های پاکستان درباره خطرات تکفیریها و تهدیدات 
افراطی آنها به خوبی در جامعه پاکستان اطالع رسانی 

کردند و نشستهای مختلفی با حضور کارشناسان 
و اندیشمندان به منظور آگاه کردن مردم از این 
موضوع به تصویر کشاندند که این امر نقش موثری 
در روشن بینی و همچنین تقویت محور مقاومت در 

منطقه داشت.
وی با اشاره به اینکه اساس و بنیاد جبهه مقاومت، 
رسانه است، عنوان کرد: اگر رسانه خوب عمل کند 
دیگر شاهد چنین رخدادهای افراطی و تروریستی در 
سطح منطقه نخواهیم بود. شاید اگر همان روزهای 
نخست حمله داعش به سوریه و یا عراق رسانه های 

محور مقاومت به خوبی و انسجام کار می کردند، 
۷نابودی تروریست های تکفیری را زودتر از ۷نابودی تروریست های تکفیری را زودتر از ۷ سال 

شاهد بودیم.
این کارشناس رسانه ای پاکستانی، ادامه داد: 
رسانه های محور مقاومت در حمالت اخیری 
اشغال  تحت  مناطق  آزادسازی  برای  که 
تروریستهای داعش صورت میگرفت، همانند 
یک ارتش قوی عمل کردند و با روشن کردن 
حقایق باعث شدند تا مظلومیت واقعی مردم ثبت 

و ضبط شود.
نوید حیدر با اشاره به اینکه آمریکا از توفان نمی ترسد 
ولی از رسانه ترس و واهمه زیادی دارد، گفت: 
آمریکاییها خیلی از دوربین و رسانه می ترسند 
چرا که میدانند واقعیات و ظلم و ستمی که به مردم 
می شود را نشان می دهند. چنانچه رسانهها به خوبی 
همین دوران پیروزی محور مقاومت به کار خود 
ادامه دهند دیگر شاهد اشغالگری و تجاوزی از سوی 

دشمنان اسالم نخواهیم بود.
این کارشناس پاکستانی با اشاره به گسترش 
روابط سیاسی تهران و اسالم آباد و شیطنتهای 
عربستان سعودی در این خصوص، گفت: پاکستان 
با ایران هم مرز است و مشترکات زیادی میان این 
دو کشور وجود دارد. شاید تعداد افراد پاکستانی 
که در ایران مشغول به کار هستند در مقایسه با 
افراد پاکستانی که در عربستان کار می کنند قابل 
٤مقایسه نباشد. اکنون ٤مقایسه نباشد. اکنون ٤ میلیون نفر پاکستانی در 
عربستان مشغول به کارند و بهره مالی فراوانی برای 
کشور پاکستان به همراه دارند. از سوی دیگر وجود 
مکه و مدینه در عربستان موجب شده است تا نگاه 
مذهبی مردم پاکستان به این کشور بیشتر باشد و 
اینگونه فکر کنند که همه چیز اسالم در عربستان 
است در حالی که اگر رسانهها به اینگونه موضوعات 
توجهی نشان دهند و روشنگری بیشتری در اینباره 

صورت بگیرد، اوضاع متفاوت میشود.

سخن نخست

محمد مهدی رحیمی

شبکه های تلویزیونی و رسانه های پاکستان درباره 
خطرات تکفیری ها و تهدیدات افراطی آنها به خوبی در 
جامعه پاکستان اطالع رسانی کردند و نشست های مختلفی 
با حضور کارشناسان و اندیشمندان به منظور آگاه کردن مردم 

از این موضوع به تصویر کشاندند

آمریکاازتوفاننمیترسدولیازرسانهواھمهزیادیدارد
»نوید حیدر« فعال رسانه ای پاکستانی در گفت وگو با بیت المقدس؛    روح الله فرقانی فدافن

حکایت دردناک افغانستان

پنجشنبـه گذشتــه روزی تلخ برای 
افغانستان و بویژه جامعه رسانه ای 
این کشور گذشت؛ »شهادت و زخمی 
شدن بیش از 120 مسلمان آزاده، از جمله تعدادی از 
دانشجویان و جویندگان حقیقت که در دفتر خبرگزاری 
صدای افغان و مرکز فرهنگی تبیان به بحث نشسته 
بودند« . افرادی که در این حادثه تروریستی به شهادت 
رسیده یا زخمی شدند، یا از علمای برجسته افغانستان 
بودند که دروس خارج و حداقل سطوح حوزه را به پایان 
رسانده، یا اساتید دانشگاه، دانشجو و طلبه بودند که اکثرا 
مسئولیت های باالی تشکیالتی در حزب اسالمی تبیان، 
مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری 
صدای افغان(آوا) داشتند و نیز دو تن از کارشناسان 
برجسته حوزه و دانشگاه آقایان محقق و مبارز و خبرنگار 
خبرگزاری جمهور و جمعی مهمانان ویژه نیز در جمع 

شهدا هستند.
درخصوص این اقدام ددمنشانه نکاتی قابل طرح است:

1.اگرچه تروریست های عمال دشمنان خارجی تاکنون 
از هر قوم، زبان و منطقه ای قربانی های بی شماری 
گرفته و آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره افغانستان 
٤2وارد کرده اند، اما این بار یک دست و گلچین، ٤2وارد کرده اند، اما این بار یک دست و گلچین، ٤2 تن از 
مخلص ترین مبارزانی را به شهادت رساندند که بعضا بیش 
از سه دهه در سنگر اول مبارزه و جهاد فکری فرهنگی و 
رسانه ای این کشور حضور داشتند و همچنان عاشقانه به 
پیش می تاختند تا در راستای ارتقای فکر و فرهنگ جامعه 
کار اثرگذاری انجام بدهند؛ چون می دانستند و با گوشت 
و پوست خود لمس کرده بودند که ریشه عمده مشکالت 

مردم در پایین بودن سطح فرهنگ عمومی نهفته است.
2. حوادث تروریستی در مناطق مختلف این کشور به 
دفعات و در اشکال مختلف اتفاق می افتد و این مسئله 
مسجل است که آمریکایی ها تأثیری بر تأمین امنیت 
و ثبات افغانستان ندارند و تاکنون نیز کاری از پیش 
نبرده اند، پس به چه دلیل و بهانه ای در این کشور حضور 

دارند؟
مگر این ها و نیز عوامل داخلیشان  نمیگفتند که امضای 
پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا ضامن تأمین امنیت 
و پیشرفت افغانستان است؟ آیا در بوق و کرنا اعالم نکردند 
که اگر افغانستان پیمان امنیتی را با آمریکا امضا نکند، 
۷0کشور به دهه ۷0کشور به دهه ۷0 برمی گردد و از کشته ها، پشتهها ساخته 
خواهد شد؟ پس چه شد پیامد مثبت امضای این دو پیمان 
و آمریکاییها چرا مطابق مفاد این پیمان ها کاری برای 

افغانستان و اتباع آن نمی کنند؟ 
۳. افغانستان از بسیاری از جهات در میان همه کشورهای 
دنیا بیشترین قرابت و نزدیکی را با ایران و ایرانیان دارد؛ 
زبان، فرهنگ، آئین و جغرافیای طبیعی، بخشی از این 
اشتراکات است. اما به راستی ما تا چه میزان حق این 
همسایگی و همسانی را به جا آورده ایم؟ افغانستانیها 
در نگاه و رویکرد مردم و مسئوالن ما چه جایگاهی دارد؟ 
در همین مورد اخیر( شهادت دهها فعال رسانهای شیعه) 
چگونه عمل کردیم؟ چقدر عملکرد ما و نهادهایمان 
مطابق موارد مشابه در سایر کشورهاست؟ هنوز فراموش 
نکردهایم چگونه برخی مقامات ارشد دولتی و عدهای از 
مردم برای کشته شدگان حوادث تروریستی در اروپا زاری 
کردند، پیام فرستادند و شمع روشن کردند. اما اکنون که 
تروریستها در اقدامی هوشمندانه و حساب شده، جمعی 
از بهترین نیروهای فرهنگی-رسانهای نزدیک به جمهوری 
اسالمی را به شهادت رساندهاند، به یک بیانیه محکومیت 
فرمالیته اکتفا کردیم. این اتفاق در حالی است که با فهم 
درست از تحوالت منطقهای، ظرفیتهای افغانستان و 
اهمیت دیپلماسی عمومی، به نحو احسن می توانستیم 
از همجواری با این کشور پهناور و مردم قانع و صبورش 

بهره ببریم.
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یمن به تازگی از مراسم های بزرگداشت هزارمین روز از 
مقاومت و ایستادگی دربرابر حمالت ددمنشانه هوایی 
و توپخانه ای متجاوزان سعودی و دولت های تحت امر 
آن ها فارغ شده است. چیزی نمانده که تجاوز نظامی 
غیرقانونی رژیم سعودی و متحدان آن به مردم بی دفاع 
و بی گناه یمن وارد چهارمین سال خود شود. سعودی ها 
خود نیز به خوبی می دانند که در طول این مدت نه تنها 
به حداقل  اهدافی هم که چشم دوخته بودند، دست 
نیافته اند بلکه پس از عملیات های نظامی موفقیت آمیز 
رزمندگان یمنی با نوعی تغییر در موازنه قدرت در جنگ 
نیز مواجه شده اند. رژیم سعودی پس از ناکامی در تحقق 
اهداف خود به ناچار برای تفرقه افکنی میان احزاب و 
جریان های سیاسی این کشور به ویژه »انصارالله« و 
»کنگره ملی« تالش کرد و پس از عدم توفیق در این 
زمینه به گزینه کودتا علیه انقالبیون و رزمندگان یمنی 
از طریق مهره های دست نشانده اش متوسل شد. این 
توطئه اخیر نیز چندی پیش با کشته شدن »علی 
عبدالله صالح« دیکتاتور مخلوع یمنی در نطفه خفه 
شد. اکنون نیز توطئه های جدید رژیم سعودی و امارات 
متحده عربی همچون گذشته با شکست مواجه شده 
و به همین دلیل شاهد تشدید جنایت های متجاوزان 
علیه غیرنظامیان یمنی هستیم؛ جنایت هایی که فریاد 
سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی را نیز تا 

حدی بلند کرده است. 
تیری که به سنگ خورد 

همانگونه که پیشتر ذکر شد، رژیم سعودی با همراهی 
متحدان خود و در رأس آنها دولتمردان اماراتی، پس 
از شکست توطئه کودتا علیه انقالبیون یمنی، طرح ها 
و توطئه های دیگری را در دستور کار قرار داده بودند. 
مهمترین طرح و نقشه سعودیها و هم پیمانان آن ها پس از 
به هالکت رسیدن دیکتاتور مخلوع یمن، روی کار آوردن 
فرزند وی یعنی »احمد بن عبدالله صالح« بود. عربستان 
سعودی قصد داشت با وارد کردن فرزند علی عبدالله 
صالح به صحنه تحوالت یمن وی را به عنوان رهبر جدید 
کنگره ملی معرفی کرده تا بدین ترتیب شعله های آتش 
کودتا علیه انقالبیون پس از مرگ صالح فروکش نکند. با 
این حال، آنها در عملیاتی ساختن این طرح و نقشه نیز 
ناکام ماندند تا سریال ناکامی هایشان همچنان ادامه 

داشته باشد.
ماجرا از این قرار است که فرزند صالح با وجود 
درخواست های مکّرر سعودی ها و اماراتی ها در نهایت 
حاضر به پذیرش عهده داری رهبری سیاسی و نظامی 
کنگره ملی نشد. در همین ارتباط، پایگاه یمنی 
»مأرب پرس« می نویسد: »احمد، فرزند صالح شوک 
بزرگی را به عربستان سعودی، امارات و ائتالف متجاوز 
علیه یمن وارد کرد. وی به خواسته ریاض و ابوظبی پاسخ 
منفی داد و دست رد بر سینه آن ها زد«. این پایگاه یمنی 
در ادامه گزارش خود آورده است: »سعودی ها به فرزند 
صالح وعده داده بودند که امکانات فراوان و مبالغ هنگفتی 
را جهت عهده داری رهبری کنگره ملی در یمن به وی 
اعطاء خواهند کرد. با این حال، احمد تمامی پیشنهادات 

را رد کرد«.
اختالف میان جریان های یمنی مورد حمایت 

ریاض
یکی از اتفاقات جدیدی که در عرصه تحوالت یمن حادث 
شده ظهور و بروز اختالفات در بدنه احزاب، جریان ها و 
گروه های یمنِی مورد حمایت عربستان و امارات است. 

»عبدربه منصور هادی« رئیس جمهوری مستعفی و 
فراری یمن اخیرا تغییراتی را در دولت غیرقانونی خود 
ایجاد کرده است. این تغییرات، وزارت کشور، وزارت 
کشاورزی، وزارت نفت و معادن و وزارت حمل و نقل 
دولت مستعفی یمن را دربر گرفته است. در این میان، 

سه استاندار هم تغییر کرده اند که دو َتن از آنها از جمله 
اعضای »شورای انتقالی جنوبی« یمن هستند. این اقدام 
منصور هادی با واکنش ُتند سخنگوی شورای انتقالی 
جنوبی یمن مواجه شد. در همین ارتباط، »احمد عمر 
بن فرید« سخنگوی این شورا تأکید کرد:»برکناری دو 
َتن از استاندارهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی و 
یکی از اعضای هیأت رئیسه شورا توسط منصور هادی 
نشان می دهد که او تحت کنترل کامل برخی جناح های 
سیاسی مشخص در یمن است«. وی افزود: »منصور 
هادی دانایی و بینش خود را از دست داده است و اقدامات 
آن شبیه رفتارهای کودکانه است. به طور کلی شورای 
انتقالی جنوبی یمن در مسیر استقالل، روند ثابت خود را 
طی خواهد کرد«. بروز چنین چالش هایی، به طور واضح 
بیانگر عمق اختالفات در بدنه جریان های سیاسِی مورد 

حمایت عربستان سعودی و امارات است.
تغییر آشکار موازنه قدرت 

امروز دیگر هیچکس شکی ندارد که موازنه قدرت در 
جنگ یمن با تغییرات چشمگیری همراه شده است. تا 
دیروز این سعودی ها و متحدان آن ها بودند که در جنگ 
یمن  یّکه تازی می کردند و بی وقفه بر مردم بی دفاع و 
بی گناه این کشور می تاختند اما امروز به لطف تقویت 
توان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن، تمامی 

معادالت تغییر کرده و موازنه قدرت نیز دستخوش 
تغییر شده است. حمله موشکی رزمندگان یمنی به 
کاخ »الیمامه« ریاض یکی از مهمترین عواملی است که 
به روشنی حکایت از تغییر موازنه قدرت در یمن دارد. 
عالوه براین، نیروهای یمنی طی روزهای گذشته از توان 

موشکی باالی خود برای ضربه زدن به مزدوران سعودی 
نیز نهایت بهره برداری را کرده اند. درهمین راستا، 
می توان به شلیک موشک بالستیک »قاهرـ  2« توسط 
ارتش و کمیته های مردمی یمن به شهرهای مرزی، 
نجران، جیزان و عسیر اشاره کرد که بدنبال آن شماری 
از مزدوران سعودی به هالکت رسیدند. درهمین حال، 
شلیک موشک های بالستیک »زلزالـ  2« به مواضع و 
پایگاه های مزدوران سعودی در شهر صنعاء طی چند 
روز گذشته نیز نشان داد که فضاسازی های عربستان 
سعودی در عرصه بین المللی علیه یمنی ها، رزمندگان 
این کشور را نمی هراساند و آن ها را تحت تأثیر قرار 

نمی دهند.
جبران شکست با تشدید جنایت ها 

اکنون که سعودی ها در تحقق اهداف و خواسته های 
مختلف خود در جنگ یمن ناامید شده اند، تشدید 
جنایت ها علیه غیرنظامیان این کشور را در دستور 
کارشان قرار داده اند. آن ها همچنین این جنایت ها را در 
انتقام جویی از حمالت موشکی موفقیت آمیز یمنی ها 
به شهرهای عربستان سعودی و به ویژه ریاض، مرتکب 
می شوند. در یکی از آخرین و هولناک ترین جنایت های 
ائتالف تحت سرکردگی عربستان سعودی، مناطقی در 
استان »تعز« یمن هدف حمالت هوایی جنگنده های 

متجاوز قرار گرفت و به دنبال آن 100 غیرنظامی 
یمنی شهید و زخمی شدند. به دنبال این جنایت 
قرون وسطایی، جنبش انصارالله در بیانیه ای اعالم 
کرد: »کشتار بی رحمانه یمنی های ساکن استان تعز و 
همچنین جنایات پیش از آن، همگی بیانگر شکست 
بزرگ رژیم سعودی و مزدوران آن در یمن است. خون 
شهروندان یمنی مورد هتک حرمت قرار می گیرد و رژیم 
سعودی، مواضع سازمان ملل متحد را با پول خریداری 
می کند«. عالوه بر تعز، رژیم سعودی در روزهای اخیر 
فجایعی را نیز در استان  های دیگر ازجمله صنعاء و 
الحدیده آفریده است و در پی آن ها ده ها شهروند جان 

خود را از دست داده اند.
یمن از گرسنگی درحال مرگ است

هرچقدر که از بحران یمن و تجاوزگری های سعودی ها 
و متحدانشان علیه مردم این کشور بیشتر می گذرد، 
بر حجم وخامت اوضاع انسانی ناگواِر حاکم بر صفوف 
شهروندان نیز افزوده می شود. گزارش هایی که اخیرا 
توسط نهادهای بین المللی درخصوص وضعیت انسانی 
یمن منتشر شده است، عرق شرم را بر پیشانی مدعیان 
دروغین حقوق بشر می نشاند. کمیته بین المللی صلیب 
سرخ با انتشار یک توئیت اعالم کرده است: »یمن از 
گرسنگی درحال مرگ است«. از سوی دیگر، آخرین  
گزارش ها حاکی از آن هستند که شمار مبتالیان به وبا 
از مرز یک میلیون نفر هم گذر کرده است. این درحالی 
است که تاکنون هزاران َتن براثر ابتال به این بیماری، 
مظلومانه و در سایه سکوت جامعه جهانی جان خود را از 
دست داده اند. درهمین حال، »میرتچل ریالنو« نماینده 
مقیم سازمان »یونیسف« در یمن اعالم کرده است که 
سال 201۷ سال وحشتناکی برای کودکان یمنی بوده 
است و شمار زیادی از آن ها در این سال در حمالت هوایی 
قربانی شده اند. با تمامی  این ها امروز یمن به نمادی از 
استقامت و پایمردی دربرابر متجاوزاِن تا دندان مسلحی 
تبدیل شده  است که در ارتکاب جنایت های بزدالنه علیه 
مظلومان و مستضعفان، گوی سبقت را از بسیاری از 

جنایتکاران مشهور تاریخ ربوده  اند. 

   مقام اطالعاتی سوریه: 3۰۰ داعشی انگلیسی در ترکیه پنهان شده اند
احتمال بازگشت ۳00 تروریست انگلیسی تبار به کشورشان، نگرانی مقامات امنیتی این کشور را برانگیخته است.

یک افسر اطالعاتی از کردهای سوریه اعالم کرد تروریست های انگلیسی که از پایگاه های داعش در سوریه بیرون رانده شده اند، اکنون در حال فرار هستند و نزدیک به 
۳00 نفر از این تروریست ها با تابعیت انگلیسی در ترکیه پنهان شده اند. پس از آن که شهرهای موصل در شمال عراق و رقه سوریه در سال جاری میالدی از اشغال داعش آزاد 

شد، تروریست های داعشی به سوی بیابان ها گریختند. اکنون گفته می شود دست کم ۳00 نفر از آن ها تابعیت انگلیسی دارند. این مسئله موجب نگرانی آژانس های اطالعاتی 
] قلب زمین [غرب از احتمال بازگشت این افراد به اروپا و انجام حمالت تروریستی دیگر شده است. 

شمار مبتالیان به وبا در یمن از مرز یک میلیون نفر هم 
گذر کرده است. این درحالی است که تاکنون هزاران َتن 
براثر ابتال به این بیماری، مظلومانه و در سایه سکوت جامعه 

جهانی جان خود را از دست داده اند

وغینحقوقبشرمیمیرد؟ یمندربرابرچشمانمدعیاندر
گزارش »بیت المقدس« از ناکامی سریالی سعودی و اوضاع انسانی ناگوار یمن    رامین حسین آبادیان
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٤

در گفت وگوی تفصیلی بیت المقدس با »اندرو کوریبکو«، استراتژین روس مطرح شد

    انتشار فهرست نام های ممنوعه در عربستان
وزارت کشور عربستان فهرستی از ٥0 نام ممنوعه در این کشور را برای نامگذاری کودکان منتشر کرد که ظاهرا در تضاد با فرهنگ و آیین سعودی ها است.

به گفته اداره امور مدنی وزارت کشور عربستان برخی از نام های ممنوع شده در تضاد با باورهای دینی سعودی هاست و برخی نیز غیراسالمی و به نوعی توهین 
به مقدسات محسوب می شود. با این حال با نگاهی به این فهرست می توان دریافت برخی از نام های ممنوعه، مانند امیر و بنیامین، تضادی با باورهای اسالمی ندارند؛ 
چراکه بنیامین یکی از فرزندان یعقوب، از پیامبران الهی است. ملک، ملکه، بنیامین، امیر، جبرائیل، عبدالمصلح، عبدالناصر، عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالمعین، یارا، 

لیندا، ایمان، ابرار، نبی، نبیه، آرام و بیان، از جمله نام های ممنوع شده در عربستان هستند.  ] قلب زمین [

اندرو کوریبکو (Andrew Korybko) تحلیل گر ) تحلیل گر 
سیاسی، روزنامه نگار و یکی از کارشناسان سیاسی، روزنامه نگار و یکی از کارشناسان 
موسسه مطالعات و پیش بینی های استراتژیک موسسه مطالعات و پیش بینی های استراتژیک 
مستقر در دانشگاه دوستی مردم روسیه است. مستقر در دانشگاه دوستی مردم روسیه است. 
تخصص اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، تخصص اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، 
ژئوپلیتیک منطقه و به ویژه استراتژی امریکا در ژئوپلیتیک منطقه و به ویژه استراتژی امریکا در 
اوراسیا است. »جنگ های ترکیبی؛ یک رویکرد اوراسیا است. »جنگ های ترکیبی؛ یک رویکرد 
انطباق غیرمستقیم در مسئله تغییر رژیم« کتاب انطباق غیرمستقیم در مسئله تغییر رژیم« کتاب 
او است که به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت او است که به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت 
سوریه و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این سوریه و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این 
مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی از مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی از 
جنگ استراتژیک است که در غرب آسیا اجرا جنگ استراتژیک است که در غرب آسیا اجرا 

می شود.
این استراتژین روس در گفت وگوی تفصیلی خود این استراتژین روس در گفت وگوی تفصیلی خود 
با بیت المقدس با بررسی وضعیت منطقه بعد از با بیت المقدس با بررسی وضعیت منطقه بعد از 
نابودی داعش، به تحلیل سناریوهای محتمل در نابودی داعش، به تحلیل سناریوهای محتمل در 
روابط ایران و روسیه پرداخت. کوریبکو معتقد روابط ایران و روسیه پرداخت. کوریبکو معتقد 
است جمهوری اسالمی ایران این توانایی را دارد تا است جمهوری اسالمی ایران این توانایی را دارد تا 
در آینده ای نه چندان دور به عنوان یک قطب بزرگ در آینده ای نه چندان دور به عنوان یک قطب بزرگ 

قدرت در عرصه سیاست بین الملل ظاهر شود.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است: متن کامل گفت وگو بدین شرح است: 

وضعیت فعلی سوریه را چگونه ارزیابی وضعیت فعلی سوریه را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ به نظر شما آیا می توان گفت جنگ می کنید؟ به نظر شما آیا می توان گفت جنگ 

پایان یافته است؟پایان یافته است؟
مرحله نظامی جنگ در سوریه به سرعت در حال 
فروکش کردن و گذار به مرحله سیاسی خود است؛ 
اما به رغم پیروزی قاطعی که این کمپین از طریق 
رسانه های جایگزین به صورت عوامانه ارائه کرده است، 
هنوز هم مسائل حل نشده ای وجود دارد که نیازمند 
آن است تا همه طرفین در خصوص آن در آینده 
نزدیک به »مصالحه« برسند. اکنون کشور سوریه از 
»فروپاشی لیبی مانند« نجات یافته و اقلیت های آن 
از نسل کشی قریب الوقوعی که در صورت پیروزی 
تروریست ها اتفاق می افتاد جان سالم به دربرده اند. 
اگرچه این دستاوردها در نوع خود قابل توجه هستند 
اما پیروزی مطلق و نهایی را نشان نمی دهـــد؛ زیرا 
سرنــوشت سیاسی رئیس جمهور سوریه هنـــوز 
حل نشده باقی است و کردها با حمایت ایاالت متحده، 
در حال حاضر بیشترین منابع انرژی و یک سوم مراتع 
غنی قابل کشت کشور را در اختیار دارند. این همه 
ماجرا نیست بلکه »مخالفان مسلح« کنترل ادلب را در 
دست دارند، مــرز جنوبی در نزدیکی ارتفاعات گوالن 
اشغال شده و چندین منطقه دیگر کشور به عنوان 
مناطق عاری از خشونت طبق توافق آستانه وجود 
دارند که درمجموع نشان دهنده این موضوع است 
که دولت هنوز کنترل خود را بر تمام کشور به دست 

نیاورده است.

به نظر شما سیاست های دمشق، تهران و به نظر شما سیاست های دمشق، تهران و 
مسکو به واگرایی می انجامد؟

خواسته صمیمانه دمشق این است تا با وجود فرایند 
اصالح قانون اساسی مصوب شورای امنیت سازمان 
ملل، رئیس جمهور سوریه، باقی دوران خود را با همان 
قدرتی که از سوی قانون اساسی 2012 به او اعطا 
شد به پایان برساند و سایر قسمت های کشور را که 
هنوز بیرون از حیطه حکومت سیاسی پایتخت است 

آزاد سازد.
22٥٤قطعنامه 22٥٤قطعنامه 22٥٤ و اقدامات موازنه گرایانه روسیه در 
منطقه، در حال شکل دهی به محیط استراتژیک به 
شیوه ای است که دولت اسد را به صورت اجتناب ناپذیر 
مجبور می سازد تا در خصوص این گونه مسائل به 
»مصالحه« تن دهد. بااین حال، ایران با دیدگاه متحد 
سوری خود مبنی بر اینکه با گذشت زمان امکان 
پیروزی کامل وجود دارد و تالش ها باید ادامه یابد 
تا به نتیجه برسد، موافق است. به این ترتیب متوجه 
تفاوت عمده دیدگاه متکی به زمان بین تهران و مسکو 
می شویم. عالوه بر این، خروج گسترده نظامیان روسیه 
از سوریه و توافق بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 
در ویتنام در اواخر ماه نوامبر، ایران و حزب الله را برای 
کاهش نیروهای خود تحت فشار قرار داده است. از 
طرفی مسکو »رسمًا« اعالم کرد که تروریسم در 

سوریه ریشه کن شده است.

در هم تنیدگی روابط روسیه و ایران، حتی با وجود 
اظهارات اطمینان بخشی که هر یک از آن ها در 
خصوص دیگری و مشارکتشان در مجامع عمومی 
می گوید باید به نحو دیگری نگریسته شود. واقعیت 
این است که استراتژی »موازنه گرایانه« مسکو، آن را 
به سوی در آغوش کشی رقیب متخاصم تهران یعنی 
عربستان سعودی سوق می دهد. در رویکرد روسیه، 
این کار به منظور ثبات بخشی به اوضاع منطقه ای 
انجام می شود. نمودی از این سیاست را در این موضوع 
شاهد هستیم که مسکو در حمایت از رئیس جمهور 
اخراج شده یمن، عبد ربه منصور هادی، سیاست های 
جدی تر را دنبال می کند. عالوه بر این، روسیه روابط 
بسیار خوبی با اسرائیل دارد و هر زمان که ارتش عرب 
سوریه و نیروهای متحد آنرا بمباران کند، آن را محکوم 
نمی کند. اختالف استراتژیک نهایی میان روسیه و 
ایران در خاورمیانه این است که مسکو روابط نزدیکی 
با کردهای سوریه و عراق دارد. در واقع روسیه از دنبال 

کردن چنین روابطی از جمله رابطه با عربستان، 
به دنبال به چالش کشاندن موقعیت سلطه گرایانه 

پیشین آمریکا با این بازیگران است.
به نظر شما اتخاذ چه راهبردی برای آینده به نظر شما اتخاذ چه راهبردی برای آینده 

جمهوری اسالمی ایران بهتر است؟
ایران باید به جای تمرکز صرف بر این مبارزه  دفاعی، 
باید نقش منطقه ای خود را در منطقه  اوراسیا مجدداً 
تعریف کند و این نکته را بفهمد که اکنون زمان 
مناسبی برای هدایت بسیاری از تالش های خود در 
برابر جبهه  شمالی و شرقی است تا به طور فعاالنه ابتکار 
عمل را در راستای توسعه  انگیزه  یکپارچه سازی نهادی 
و سازمانی چندقطبی در دست بگیرد تا درنهایت بتواند 
به طور مؤثرتری از منافعش دفاع کند. توضیح آنکه، 
موقعیت جغرافیایی ایران چنین طرحی را همراه با 
پتانسیل ارتباط با پاکستان و ترکیه، فراهم می کند. 
پیش  از این سه قدرت بزرگ مسلمان، تحت یک 
ناتو- همانند چتر امنیتی پیش از انقالب اسالمی 

اکنون کشور سوریه از »فروپاشی لیبی مانند« نجات 
یافته و اقلیت های آن از نسل کشی قریب الوقوعی که 
در صورت پیروزی تروریست ها اتفاق می افتاد جان سالم به 

دربرده اند

  امیر محمد اسماعیلی

نقشایراندرپساداعش؛ازرھبریمقاومتتاثباتبخشیبهمنطقه
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  دبیر کل ابتکار ملی فلسطین: مشکل فلسطین، نداشتن تدبیر سیاسی است 
مصطفی البرغوثی دبیر کل ابتکار ملی فلسطین در حاشیه تظاهرات روز خشم علیه تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره قدس گفت: 

تنها کاستی فلسطین امروز، فقدان تدبیر سیاسی قاطعانه برای کشاندن پرونده های رژیم صهیونیستی به محاکم بین المللی است.
وی افزود: باید تالش کرد و تظاهرات مردمی را گسترش داد. دستاورد بزرگی که تا االن داشتیم این بود که آنچه اسرائیل و آمریکا بدان دل بسته بودند شکست 

خورد. آنان بر این باور بودند که خواسته هایشان طی چهار یا پنج روز محقق خواهد شد اما امروز و در پایان یک ماه از آن تصمیم، تظاهرات مردمی در فلسطین 
] قلب زمین [همچنان ادامه دارد و روند تظاهرات نیز به سمت انتفاضه پیش رفته است. 

1٩۷٩، با یکدیگر متحد گشتند، درحالی که این 
سازوکار هیچ گاه در عمل به نتیجه  کافی و مطلوب 
نرسید، اما این فرصت یک نمونه  نهادی و سازمانی 
را در راستای تجدید همکاری سه جانبه بین این سه 

کشور فراهم می آورد.
پیشبرد مفهوم سازمان پیمان مرکزی یا سنتوی 
چندقطبی نیازمند آن است تا به اولویت اول سیاست 
خارجی ایران در دوران پساداعش تبدیل شود. 
پاکستان و ترکیه به سبب روابط کاری نزدیک با 
کشورهای چین و روسیه تحت فشار زیاد و شدید 
ایاالت متحده می باشند. آن ها همچنین با چالش 
امنیتی مشابه در ایران در مورد تهدید جدایی طلبی 
کردی و بلوچ با حمایت آمریکا روبرو هستند. به عالوه، 
هر سه  این کشورها قصد دارند تا نقش مهمی در یک 
جاده چین که دیدی بین المللی به روابط جاده ای 

جدید ابریشم دارد، داشته باشند.
با متحدشدن تحت سنتوی چندقطبی (و یا هر چیز 
دیگری که این توافق سه گانه اگر در عمل اجرا شود 
ممکن است نامیده شود)، هر یک از آن ها می تواند 
به طور مشترک به دیگران در باب طیف گسترده ای 
از همکاری مربوط به گسترش و کشش از حوزه ی 
امنیتی به حوزه ی اقتصاد، یاری رساند و آنان احتمااًل 
پتانسیل بهبودبخشی قدرت چانه زنی شان در برابر 
چین در مورد مذاکره ی معامالت بهتر جاده ی ابریشم 
را دارند. این سنتوی چندقطبی به عنوان یک کمربند 
تغییر منطقه ای از کشش و گسترش ثبات از بالکان 
به آسیای جنوبی و از آسیای مرکزی به خلیج فارس، 
عمل می کند و درنتیجه این فرصت را خواهد داشت 

تا به نیروگاه ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
 نقش چین در چنین شبکه ای از روابط 

چگونه تعریف می شود؟
سنتوی چندقطبی همچنین می تواند تبدیل به یک 
خط مشی برای هر یک از سه کشور در جهت تقویت 
مشارکتشان با چین باشد که این موضوع اهمیتی 
ویژه  برای ایران دارد. با توجه به این پیشنهاد که ایران 
تمرکز استراتژیک خود را از غرب و جنوب به شمال 
و شرق تغییر دهد، تهران باید شروع به اجرای یک 
استراتژی بزرگ آسیای میانه کند که امکان ایجاد 
احتمالی راه آهن بین منطقه ای با سرعت باالی راه 

ابریشم به چین را فراهم آورد. 
 آیا این طرح را می توان جایگزینی برای 

سازمان همکاری های شانگهای دانست؟

کشورهای  با  خود  روابط  تعمیق  و  تقویت  با 
آسیای مرکزی، علیرغم درگیری های تاریخی 
بین امپراتوری های مختلف ایرانی با این کشورها، 
فرصت پیوستن ایران به سازمان همکاری های 
شانگهای بیشتر می شود. این در حالی است که برخی 
قومیت گراها در تاجیکستان، به طرز شگفت آوری 
موانعی را بر سر این راه ایجاد کرده اند. این اتفاق 
غیرمنتظره، راه را برای ایران جهت پیوستن به این 
سازمان دشوار می کند. مخصوصًا از زمان پیوستن 
هند و پاکستان، این نگرانی ها بیشتر شده است. 
بااین حال ترکیه به این سازمان به عنوان جایگزینی 
برای اتحادیه اروپا می اندیشد که بدون پیوستن ایران، 

راه دشوارتری را در پیش دارد.
برخی تحلیلگران چشم اندازهای مختلف همکاری 
با قدرت های بزرگ اوراسیا مانند روسیه، چین، 
ایران، پاکستان و ترکیه را مورد بحث و بررسی 
قرار داده اند و اصطالحًا به این جمع، محفل طالیی 
می گویند؛ چراکه این کشورها به صورت حلقه ای 
قدرتمند در خاور غربی و آسیای مرکزی قرار دارند. 
این مسئله برای مدت مدیدی به صورت یک طرح 
موهوم و خیالی بود تا اینکه در اواخر دسامبر رؤسای 
مجالس ٥ کشور به همراه رئیس مجلس افغانستان 
در کنفرانسی در مورد حل وفصل مسائل مربوط به 
صلح در منطقه در اسالم آباد گرد هم جمع شدند. 
چنین اتفاقی بیانگر اشتیاق فراوان کشورهای محفل 
طالیی برای گسترش همه جانبه همکاری ها است که 
می تواند به نوبه خود به عنوان جایگزینی برای سازمان 
همکاری های شانگهای تلقی شود. مخصوصًا اگر ایران 

پیشگامی خود در این راه را رسمًا ابراز کند.
ایجاد زمینه های جدید در این راستا می تواند 
منجر به شکل گیری سازمان ها و نهادهای جدیدی 
شود. این سازمان ها قادرند تا به نوبه خود در ایجاد 
سازوکارهای فنی و مالی نقش بسزایی ایفا کنند؛ 
مانند سازوکارهای مالی، بانکی، گروه های متخصص 
و کارشناس، انجام معامالت آزاد تجاری و همکاری در 

زمینه مقابله با تروریسم.
اگرچه به نظر می رسد این محفل، در مقایسه با 
صالحیت ها و کار ویژه های سازمان همکاری های 
شانگهای، نهادی زائد به حساب می آید اما به دلیل 
عدم حضور هند-که از حامیان آمریکاست- و حضور 
ایران و ترکیه به عنوان دو تن از رهبران قدرتمند 
منطقه ای، تمایزاتی با سازمان همکاری ها داشته 

باشد.
عالوه بر این، درحالی که کشورهای آسیای مرکزی 
به طور رسمی عضو این سازمان نیستند، اما به 
طرز چشمگیری می توانند به عنوان عضو ناظر 
در این سازمان و در محفل طالیی حضور داشته 
باشند. بااین وجود، رخداد چنین رویدادی، منوط به 
شکل گیری پیمان مرکزی چندقطبی است. چراکه 
پاکستان می تواند به عنوان پلی برای ایجاد ارتباط 

میان دو بلوک به خوبی ایفای نقش کند.
سیاست خارجی ایران پس از داعش ایفای نقش 
به عنوان پیشگاه مقاومت در منطقه خاورمیانه 
(مدیترانه و خلیج فارس) و نیز کنترل و رهبری 
نهادهای قدرت و نفوذ در بخش های شمالی و شرقی 
(آسیای مرکزی و جنوبی) است. این اقدام با ثبات در 
کشورهای ذی نفوذ جمهوری اسالمی ایران همراه 
خواهد بود و قادر است تأثیر استراتژی جدید »مهار« 

ایاالت متحده را کاهش دهد.
 با توجه به اینکه واشنگتن برای انزوای 
حداکثری تهران تالش می کند، پیوستن به این 

اتحادها چقدر مفید خواهد بود؟
سنتوی چندقطبی می تواند به دلیل ماهیت فراگیر 
چندملیتی و موقعیت ژئوپلیتیک آن، پایه و اساس 
وحدت امت باشد. مخصوصا با حضور ایران در ساختار 
آن و ایفای نقش محوری این کشور در این سازمان. از 
این طریق ایران قادر است تا وابستگی خود به روسیه 
را در زمینه رشد استراتژیک در منطقه کاهش دهد 
و با این کشور روابط متعادل تری برقرار سازد. این امر 
ایران را در اعمال سیاست های مستقل از روسیه-با 
وجود اختالفات موجود با این کشور- در سوریه 

یاری می کند.
به نفع ترکیه و پاکستان است تا روابط خود را در زمانی 

که با کشورهای دیگر تقویت  می کنند، با روسیه و 
چین نیز چنین برخورد کنند؛ بنابراین این احساس 
وجود دارد که ایران می توانند به عنوان یک واسطه 
مناسب در این راستا اقدام کند. عالوه براین، سه قدرت 
مسلمان می توانند با استفاده از نظام جدید، راه خود 
را برای ورود به موقعیت اقتصادی در جاده ابریشم 
و چین هموار سازند و با استفاده از زیرساخت های 
مختلف برای تقویت همگرایی اقتصادی بین یکدیگر 

به قراردادهای برد- برد دست یابند.
اما نتیجه نهایی برای سازمان چندقطبی پیمان 
مرکزی، ایجاد کمربند ثبات منطقه ای است که 
حتی قادر است تا در حل وفصل منازعات موجود در 
پیرامون خود مانند سوریه و افغانستان ایفای نقش 
کند. عالوه بر مورد مذکور، این ساختار می تواند با 
حضور در موسسات و سازمان های بین المللی در 
تشکیل محفل طالیی با همکاری روسیه و چین مؤثر 
باشد. مخصوصا با استفاده از نوعی دوفاکتو استراتژیک 
و همکاری پاکستان که هم در محفل طالیی، هم در 
سازمان های همکاری های شانگهای و نیز در پیمان 
مرکزی چندقطبی عضویت دارد. هیچ یک از موارد 
فوق بدون نقش رهبری ایران محقق نخواهد شد؛ اما 
ابتدا الزم است تا تمهیداتی در این راستا انجام شود. 
برای مثال در درازمدت باید ایران نقش محوری خود 
در اوراسیا را تقویت کند و تمرکز خود را از جنوب و 
غرب به شمال و شرق تغییر دهد. ایران به جای این 
نگاه که حال حاضر بیش از هر زمان دیگری برای 
گسترش نفوذش در دو جهت جغرافیایی دشوارتر 
است می بایست این وضعیت را فرصت مغتنمی برای 
تنوع بخشی به حوزه های جدید در نظر بگیرد و راه 
را برای شکل گیری ائتالف بزرگ قدرت در دفاع از 

منافع جمعی چندقطبی های جهانی هموارتر سازد.

استراتژی »موازنه گرایانه« مسکو، آن را به سوی 
در آغوش کشی رقیب متخاصم تهران یعنی عربستان 

سعودی سوق می دهد

در درازمدت باید ایران نقش محوری خود در اوراسیا 
را تقویت کند و تمرکز خود را از جنوب و غرب به شمال و 

شرق تغییر دهد
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  شیخ اعظم سعودی : صحبت از مسائل سیاسی و انتقادی در خطبه های نماز جمعه حرام است!
»عبد العزیز بن عبدالله آل شیخ« مفتی اعظم وهابی عربستان سعودی  در مصاحبه ای خطاب به خطیبان نماز جمعه این کشور تبدیل خطبه های نماز جمعه 
به سخنان سیاسی، مطبوعاتی و انتقادی را حرام دانست. آل شیخ در گفت و گو با روزنامه عکاظ عربستان گفت: خطبه برای تذکر دادن به مردم و موعظه و هشدار در 

خصوص خشم الهی و ترغیب آن ها به اطاعت از خداوند است. در خطبه ها باید درباره نماز و دادن زکات و روزه و حج و نیکی به والدین و ... سخن گفت.
او افزود: تبدیل خطبه نماز جمعه به تحلیل های سیاسی و مطبوعاتی و انتقادات شدید، پسندیده نیست و خروج از شرع محسوب می شود و با هدف نماز جمعه مغایرت دارد.

] اسالم انقالبی [

رژیم آل خلیفه همچنان به جنایت های خود علیه رژیم آل خلیفه همچنان به جنایت های خود علیه 
انقالبیون بحرینی ادامه می دهند. این در حالی انقالبیون بحرینی ادامه می دهند. این در حالی 
است که در حال حاضر قریب به هفت سال است که است که در حال حاضر قریب به هفت سال است که 

از انقالب مردمی در بحرین سپری می شود.
آل خلیفه در جدیدترین جنایت، شش شهروند آل خلیفه در جدیدترین جنایت، شش شهروند 
بحرینی را در کمال مظلومیت و با برگزاری دادگاهی بحرینی را در کمال مظلومیت و با برگزاری دادگاهی 
فرمایشی به اعدام محکوم کرده است. مقامات فرمایشی به اعدام محکوم کرده است. مقامات 
آل خلیفه مدعی هستند که این جوانان در صدد آل خلیفه مدعی هستند که این جوانان در صدد 
طراحی برنامه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین طراحی برنامه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین 
بوده اند. حال آنکه آنها برای اثبات این ادعای واهی بوده اند. حال آنکه آنها برای اثبات این ادعای واهی 
تاکنون هیچ سند و مدرکی را به افکار عمومی تاکنون هیچ سند و مدرکی را به افکار عمومی 
ارائه نکرده اند.دادگاه نظامی آل خلیفه همچنین ارائه نکرده اند.دادگاه نظامی آل خلیفه همچنین 
در احکام جدید خود هفت شهروند بحرینی را در احکام جدید خود هفت شهروند بحرینی را 
در همین پرونده به هفت سال زندان محکوم کرد.

بر همین اساس برای بررسی ابعاد این رویداد مهم بر همین اساس برای بررسی ابعاد این رویداد مهم 
با »عبداالله الماحوزی« رئیس سازمان حقوق بشر با »عبداالله الماحوزی« رئیس سازمان حقوق بشر 
و دموکراسی بحرین مستقر در کشور آلمان و دموکراسی بحرین مستقر در کشور آلمان 

گفت وگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید.گفت وگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید.
چرا رژیم آل خلیفه مردم بحرین را به جای چرا رژیم آل خلیفه مردم بحرین را به جای 
محاکمه در دادگاه های مدنی، در دادگاه های محاکمه در دادگاه های مدنی، در دادگاه های 
»نظامی« محاکمه می کند؟ در خصوص هدف »نظامی« محاکمه می کند؟ در خصوص هدف 
٦آل خلیفه از محکوم کردن ٦آل خلیفه از محکوم کردن آل خلیفه از محکوم کردن ٦ بحرینی به اعدام  بحرینی به اعدام 

در روزهای اخیر نیز توضیح دهید.
رژیم آل خلیفه از سال 2011 تاکنون تالش کرده با 
استفاده از روش ها و وسایل مختلف مانند سرکوب، 
شکنجه، بازداشت، آزار جنسی و اخراج از کار مردم 

را به زانو د ر آورد اما پس از ناکامی در تحقق اهدافش، 
به روش دیگری برای تسلیم کردن مردم پناه برده 
است که همان دادگا ه های نظامی می باشد تا بدین 
صورت احکامی سریع را علیه انقالبیون صادر کند؛ 
در بین احکام صادر شده نیز شاهد نسبت باالیی از 
٦های اعدام هستیم که نمونه آن محکومیت ٦های اعدام هستیم که نمونه آن محکومیت ٦ حکم

شهروند بحرینی به اعدام در هفته گذشته بود. این 
اقدام آل خلیفه در این راستا صورت می گیرد ولی 

تاکید می کنم که این حربه رژیم برای به زانو درآوردن 
مردم نیز مانند حربه ها و روش های قبلی شکست 

خواهد خورد.  
آیا این افراد بازداشت شده و محکوم آیا این افراد بازداشت شده و محکوم 
به اعدام توسط دادگاه های نظامی بحرین، به اعدام توسط دادگاه های نظامی بحرین، 
حق داشتن وکیل مدافع هم دارند و از حقوق حق داشتن وکیل مدافع هم دارند و از حقوق 

زندانیان عادی برخوردار هستند؟
احکام صادر شده علیه این افراد کامال سیاسی 
است و این زندانیان نه تنها از حق داشتن وکیل 
محروم هستند بلکه خانواده هایشان نیز نمی توانند 
با آنها مالقات کنند. این زندانیان ماه ها دست بسته 
و چشم بسته و در سلول انفرادی نگه داشته می شوند 
علیرغم اینکه گزارش هایی در این زمینه از وضعیت 
زندانیان منتشر شده است ولی باز هم قاضی دادگاه 
به آن توجهی نمی کند. لذا این دادگاه ها فاقد تمام 
معیارها برای یک دادگاه عادل هستند. حاکم بحرین 
به سمت این دادگاه های نظامی رفته است تا احکام را 
به صورت سریعتر علیه مردم صادر کند. این در حالی 
است که افراد متهم شده نزد مردم بحرین شناخته شده 
هستند و امکان ندارد برای ترور کسی کاری انجام 
دهند. حتی من به شما باید بگویم که امروز به جای 
مردم بحرین، فرمانده ارتش بحرین باید محاکمه شود؛ 
چرا؟ زیرا وی در قتل های سال 2011 میالدی نقش 
داشته است. پس به جای این افراد بی گناه، او باید 

محاکمه شود.
گویا برخی از متهمان ربوده می شوند و گویا برخی از متهمان ربوده می شوند و 
بعضا اطالعی از سرنوشت آنها در دست نیست. بعضا اطالعی از سرنوشت آنها در دست نیست. 

درباره این موضوع توضیح بفرمایید.
بله برخی از این زندانیان بیش از یک سال است که ربوده و 
محبوس شده اند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست 
و بدین صورت درصدد شکنجه فرد زندانی و نیز شکنجه 

خانواده وی از طریق نگران کردن آنها به دلیل بی اطالعی 
از سرنوشت فرزندشان هستند. در این دادگاه های باطل 

هیچ اقدام عادالنه ای صورت نمی گیرد. 
 علیرغم تحوالت اخیر در محکومیت اقدام  علیرغم تحوالت اخیر در محکومیت اقدام 
ترامپ علیه قدس شریف، شاهد بودیم که هیئتی ترامپ علیه قدس شریف، شاهد بودیم که هیئتی 
از بحرین به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر از بحرین به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر 

کرد. واکنش شما به این اقدام چیست؟کرد. واکنش شما به این اقدام چیست؟
طبیعتا باید دقت کرد که در بحرین دو اراده وجود 
1٤دارد؛ اراده حکومت و اراده مردم. انقالب 1٤دارد؛ اراده حکومت و اراده مردم. انقالب 1٤ فوریه 
سال 2011 در بحرین نیز به این دلیل صورت گرفت 
تا حکومت کشور را تحت اراده مردم و در واقع نماینده 
ملت کند نه اینکه این حکومت تحت اراده آل سعود و 
آمریکا و افرادی از خاندان آل خلیفه باشد. این مشکل 
همچنان پابرجاست و هیئتی که به سرزمین اشغالی 
فلسطین سفر کرد، تحت اراده حکومت قرار داشت نه 
مردم. سعودی ها و آمریکایی ها برای عادی سازی روابط 
با رژیم اشغالگر قدس تالش می کنند و آل خلیفه نیز 
با اعزام این گروه به فلسطین اشغالی قصد داشت این 
پیام را صادر و ادعا کند که شخصیت دینی بحرین و 
شیعیان کشور در سالمت هستند و عادی سازی روابط 
با صهیونیست ها را تایید می کنند اما مردم بحرین از 
تمامی مذاهب از جمله شیعه و سنی علیه این اقدام 
قیام و اعتراض و بر حمایت از قدس به عنوان مسئله 
مرکزی و اصلی امت اسالم تاکید کردند. وقاحت 
آل خلیفه تا جایی رسیده که وزیر خارجه بحرین در 
توییتر اعالم می کند قدس مسئله ای جانبی است و 
نباید برای آن با آمریکا درگیر شویم اما مردم بحرین 
معتقدند که فلسطین موضوع اول جهان اسالم و مهم 
تر از مسائل داخلی ما در بحرین است. ان شاءالله ما در 
بحرین پیروز خواهیم شد و حکومتی تشکیل می دهیم 

که قدس در آن مسئله اول خواهد بود. 

  محمد فاطمی زاده

آلخلیفهبهدنبالبهزانودرآوردنانقالبیوناست
»عبداالله الماحوزی« رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی بحرین در گفت وگو با بیت المقدس:

امروز به جای مردم بحرین، فرمانده ارتش بحرین باید 
محاکمه شود، زیرا وی در قتل های سال ٢۰١١ میالدی نقش 

داشته است
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

   افتتاح کنیسه یهودی در زیر مسجداالقصی
  منابع عبری گزارش دادند: به تازگی یک کنیسه جدید یهودی در زیر دیوار براق در پایین مسجداالقصی افتتاح شده است.

  در این کنیسه ده ها صندلی و مکان نشستن وجود دارد. همچنین لوح های فلزی از تورات در آن تعبیه شده است.
  ساخت این کنیسه نزدیک به 12 سال طول کشیده است. در طول این سالها عملیات تقویت و زیر سازی  و حفاری در این مکان ادامه داشته است.

  افتتاح و بازگشایی این کنیسه با حضور وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی انجام شد.

] یاران آخرالزمانی [

ضبط و انتشار وصیت نامه تصویری شهدا همیشه 
از روش های تبلیغاتی حزب الله لبنان بوده است؛ 
از همان روزهای اولیه تأسیس و شکل گیری اش. 
وصیت نامه هایی که معموال با قرائت قرآن آغاز می 
شوند، با توصیه به پی گیری راه مقاومت و حمایت 
از حزب الله ادامه می یابند و با وصیت هایی به پدر، 
مادر و خانواده پایان می یابند. این روال معمول 
وصیت نامه هایی بود که از شهدای حزب الله لبنان 
منتشر می شد. وصیت نامه هایی که هر چند همیشه 
به دست خود شهدا نوشته می شدند و هیچ کس در 
صداقت و صمیمیت آن ها شکی نداشت، اما تشابه فرم 
و محتوایشان، کمی از تأثیرگذاری آنان کاسته بود. اما 
1۳٩2تابستان سال 1۳٩2تابستان سال 1۳٩2، وصیت نامه ای تصویری از یکی از 
شهدای جوان و خوش روی حزب الله در سوریه منتشر 
شد که به سرعت میان مخاطبان لبنانی شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد. کم تر کسی را می یافتی 
که وصیت نامه مهندس »مهدی یاغی« را ندیده باشد 
و ال اقل چیزی راجع به آن نشنیده باشد. وصیت نامه 
مهدی یاغی با تمام وصیت نامه هایی که پیش از آن 
منتشر شده بود متفاوت بود. بخش اولش مطابق 
همان کلیشه ها بود که قبال وجود داشتند، اما بخش 
دومش، آنجا که با شخص پشت دوربین به گفتوگو 
مینشست، بیشتر به گفت و شنود صمیمانه دو دوست 
می مانست تا آخرین وصیت های جوانی که به استقبال 
مرگ میرود. (و البته این تعبیر »مرگ« صرفًا مفهومی 
دنیایی دارد؛ و ااّل کیست ناآگاه از این که »مرده« اینان، 
صدها بار زنده تر از ما »زندگان« هستند؟!) مهدی 
یاغی با وصیت نامه »عفوي« اش - آنگونه که در زبان 
عربی توصیفش می کردند - نمادی بود از تمامی آنها 
که مرگ را به هیچ می انگاشتند؛ آنها که مرگ برایشان 
پدیدهای رنج آور و وحشت آور نبود و به تعبیر حضرت 
امام حسین (ع)، آن را صرفًا پلی می انگاشتند میان 
دنیا و آخرت؛ میان زندگی فانی و زندگی اخروی 
بدون درد و رنج و از این رو بود که وحشتی و دردی 

برایش متصور نبودند. آن روزها که در جبهه مقابل، 
عدهای - به خیال خام خود - به عشق رسیدن به حور و 
قصور و لذتهای شهوانی در آخرت به استقبال مرگ 
میرفتند، مردم وصیت نامه جوانی را میدیدند که 
صادقانه، جلوی دوربین نشسته بود و می گفت »من 
حورالعین نمی خواهم. نامزد من، حورالعین من توی 
اون دنیاست.« و آن روزها که داشتن موقعیتی مانند 
آن چه مهدی یاغی داشت، آرزوی بسیاری از جوانان 
بود، او زندگی مرفه و خوش آتیه اش را رها کرد و به 

استقبال مرگ شتافت. 
در وصیتنامه تصویریاش میشنوی که میگوید: 
»شهید که شدم، بچه های شبکه المنار می آن خونه 
مون و توی مصاحبه، پدرم بهشون می گه پسرم خیلی 
با ایمان بود، خیلی ..  و از این کلیشه ها. ولی از همین 
حاال بهشون می گم از این حرف ها بهشون نزنین. 
فقط بهشون بگین دلش پاک بود، بخشنده بود و ...« و 
این گونه، حتی پدر و مادرش را هم از افتادن در مسیر 

کلیشهها نهی می کند. 
زندگی مرفه، ماشین مدل باال، مدرک دانشگاهی از 
بهترین و گران ترین دانشگاه لبنان، همسر خوب و هر 
آن چه فکرش را بکنی. اینها همه برای مهدی یاغی 
مهیا بودند و البته، بر او مسلط نبودند و این مهدی 
بود که بر آنها مسلط بود. توصیه صاحب این قلم به 
خوانندگان این سطور، مشاهده وصیتنامه این شهید 
- که با ترجمه فارسی در شبکه های اجتماعی موجود 

است - قبل از ادامه دادن مطالعه سطور حاضر است. 
***

قرار بود اسمش »حسن« باشد نه »مهدی«؛ اما روز 
نیمه شعبان، روز والدت امام عصر (عج) به دنیا آمد و 
همین، نامش را به »مهدی« تغییر داد. والدتش روز 
نیمه شعبان بود و شهادتش، بیست و چهار سال بعد، 

روز شهادت امام علی (ع). 
پدرش روزهایی را به یاد می آورد که مهدی هنوز به 
سن تکلیف نرسیده بود و حتی نمازهای صبح را نیز در 

مسجد و به جماعت میخواند. روزهایی را که هنوز 
1۳نوجوانی 1۳نوجوانی 1۳ ساله بود و با اشتیاق و اصرار، به حزب الله 
پیوسته بود. روزهایی را که مهدی - به مانند روزهای 
بعد از آن - اصال دروغ گفتن را بلد نبود. حتی دروغهای 
کودکانه برای فرار کردن از تنبیه را هم. روزهای جنگ 
۳۳ روزه را که مهدی و برادرش خانه را ترک کردند و 
رفتند به جبههای که پدر و مادرشان از محلش بی 
خبر بودند و بعد از روزها بی خبری، 20 روز بعد به 
خانه بازگشتند. روز آخر را به یاد می آورد که مهدی، بر 
خالف همیشه که وقت کار با خانه تماس نمی گرفت، 
با همسرش تماس گرفت و یکی دو جمله بیشتر 
نگفت: »مراقب بچه ها باش.« ساعتی را به یاد میآورد 
که برادرش خبر شهادت مهدی را به او داد و او هم، به 
مانند زینب کبری (س)، گریان گفت: »اللهم تقبل منا 
هذا القربان« و بیشتر از همه، شفافتر از همه، روشنتر 
از همه آن لبخندی را به یاد می آورد که بر روی لبان 
مهدی دیده بود؛ هنگامی که جسدش را درون قبر 

گذاشته بودند و برایش تلقین میخواندند.
مادر مهدی هم خاطراتی این چنین از مهدی زیاد به 
یاد دارد. از کودکی هایش که وقتی متوجه شد مادرش 
- که پیش از آن از اهل تسنن بود - حاال شیعه شده 
است، چقدر خوشحال شد. از ذوق کردن هایش سر 

این که مادِر تازه شیعه شدهاش چقدر در فعالیت های 
مذهبی شرکت دارد. از غصه هایش که حتی وقتی 
مهدی برای کارهای روزمرهاش بیرون می رفت، قلبش 
را پر می کرد. از روزهای جبهه رفتنش، شهادتش و 
روزهای غم انگیز پس از آن. از خوابی که چند روز پس 
از شهادت مهدی دیده و هنگامی که از او پرسیده 
بود: »چه کار می کنی مامان؟« پاسخ شنیده بود 
که: »داریم خودمان را برای آزاد کردن قدس آماده 

می کنیم«.
بعد از شهادت مهدی، با پدر و مادرش که می نشستی 
و با آنان در مورد مهدی صحبت می کردی، حتما 
میشنیدی که »امیدوارم سرنوشت فرزند دیگرم هم این 
گونه باشد.« پدرش که در یکی از مصاحبهها گفته بود: 
»به خدا قسم اگر 20 پسر داشتم، اگر ۳0 پسر داشتم، 
100حتی 100حتی 100 پسر داشتم و یا اگر هیچ فرزندی جز مهدی 
نداشتم، باز همه آنان را به جبهه جنگ می فرستادم.«. 
خیلی ها این حرفها را به حساب تعارفات معمولی و 
1۳٩٦حرفهای شعاری می گذاشتند؛ اما تابستان 1۳٩٦حرفهای شعاری می گذاشتند؛ اما تابستان 1۳٩٦، 
چهار سال پس از شهادت مهدی، خبری منتشر شد که 
همه فهمیدند چیزهایی که پدر و مادر مهدی میگفتند، 
تعارف و شعار و .. نبود، حقیقت بود: »علی، فرزند دوم 

خانواده یاغی هم به شهادت رسیده بود«.

زندگی مرفه، ماشین مدل باال، مدرک دانشگاهی از 
بهترین و گران ترین دانشگاه لبنان، همسر خوب و هر آن چه 
فکرش را بکنی. اینها همه برای مهدی یاغی مهیا بودند و البته، بر 

او مسلط نبودند و این مهدی بود که بر آنها مسلط بود

  سید محمد موسوی

شھیدیباوصیتنامهمتفاوت
مروری بر زندگی آموزنده »شهید مهدی یاغی«
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سنگ تو خاصیت باران دارد 

سنگ بردار و بزن این شب آویزان را
تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را

سنگ، قانون دهان کوب زمین است، بزن
آه! موسیقی خشم تو همین است، بزن
زندگی زیر لگدهای هیوال، سخت است

رقص شیطان، وسط مسجد االقصی، سخت است
آب در کاسه خشم است که خون خواهد شد
چشم اگر باز کنی؛ ُکن فیکون، خواهد شد
نفس ویران شده در حنجره من، ای قدس

اولین خانه بی  پنجره من، ای قدس
شب آواره از آغوش تو، باال نرود

خون پاک تو به حلقوِم یهودا نرود
کوچه  هایت اگر از ابرهه و نیل، ُپر است
آسمانت ولی از خشم ابابیل، ُپر است
شهر من! سنگ تو خاصیت باران دارد

سنگ، خون جگر توست که جریان دارد
تیغ در دست خطرناک  ترین دژخیم است

نوبتی باشد اگر؛ نوبت ابراهیم است

 حسین هدایتی

»فرشتگان قصاب« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی »سهیل 
١3٩١سلیمی« ساخته سال ١3٩١سلیمی« ساخته سال ١3٩١ است.

این فیلم روایت قاچاق اعضای بدن در افغانستان است و ماجرای 
مردی افغان به نام فرهاد را روایت می کند که همسرش در حمله 

آمریکایی ها در مدرسه اي گرفتار شده است  و ... .
فرشتگان قصاب یک فیلم تماما ضد آمریکایی و ضد 
صهیونیستی است و توانسته با دوری از شعار زدگی، یک 
اثر قابل قبول، چه در محتوا و چه در تکنیک را به تماشاگران 

عرضه کند.
در این اثر که به تهیه کنندگی محمد قهرمانی ساخته شده، 
بازیگرانی از ایران، افغانستان و لبنان به ایفای نقش می پردازند 

و البته فیلم تماما در افغانستان اشغال شده روایت می شود.
ستاره پسیانی، محمد رضا غفاری، محمد جواد طاهری بازیگران 
ایرانی این فیلم هستند که در کنار دارین حمزه، پییر داغر، 
الیزابت دبث، پیتر کوآنجی و هادی شتات در فرشتگان قصاب 

بازی کرده اند.
در این فیلم حسن عباسی به عنوان مشاور فیلمنامه با سلیمی 

همکاری کرده است.
شرکت این اثر در جشنواره فیلم فجر با حواشی همراه بود اما 
در همین حال این فیـــلم موفق به دریافت ققنوس بلورین 
جبهه فرهنـــگی انقالب اسالمی و جایزه جنگجویان نور 
Light Fighters از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا شد. همچنین 
فرشتگان قصاب در نخستین جشنواره بین المللی فیلم 

وحدت اسالمی هم حضور یافت. 

تردیدی نیست که »فلسطین« مسئله اول جهان اسالم در 
ادوار معاصر است و اگرچه توجه به آن در زمان های مختلف 
دستخوش فراز و فرودهایی شده، اما همواره جایگاه کلیدی 
خود را حفظ کرده است. در همین چارچوب بسیاری از 
کارشناسان بر این باورند که تشکیل گروه های تکفیری برای 
انحراف اذهان مسلمانان از توجه به مسئله فلسطین بوده، 
موضوعی که امارههای متعددی هم برای تایید آن وجود دارد. 
اما اکنون و با پایان سیطره داعش بر سوریه و عراق و تضعیف 
جدی سایر گروه های تکفیری، دوباره زمینه برای توجه به 
اشغال قبله اول مسلمین فراهم شده است در همین حال 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم با اعالم انتقال سفارت 
کشورش به بیت المقدس، عمال زمینه بسیار مناسب تری 
را برای برجسته شده تحوالت فلسطین در افکار عمومی 
جهانیان و اتحاد مسلمانان در این موضوع فراهم کرد. در فضای 
شبکه های اجتماعی توجه به فلسطین تا حد قابل توجهی 
وجود دارد از جمله آنها »مرکز اطالع رسانی فلسطین« است 
که سایت اینترنتی و کانال تلگرامی فعالی دارد. کانال این 
مرکز که بعنوان »اولین پایگاه فارسی زبان کشور فلسطین« 
خود را معرفی کرده است، فعالیت های متنوع و جدی دارد 
و از مطالب مختلف بهره می گیرد. همچنین انعکاس مواضع 
رهبران فلسطینی و مقامات جهان درباره فلسطین بخش 
دیگری از مطالب کانال را تشکیل می دهد. عالوه بر این 
آخرین اخبار تحوالت میدانی در سرزمین های اشغالی در 
این کانال منعکس می شود. برای دسترسی به این کانال باید 

https://t.me/PalestineNewsاز لینک  https://t.me/PalestineNewsاز لینک  https://t.me/PalestineNews بهره گرفت.

عربستان و عراق از دیرباز داراي روابطي پرفراز و نشیب 
بوده اند. عربستان در قبال عراق از راهبرد ترکیبي مهار و دفع 
استفاده می کند. ضمن اینکه به طور غیر مستقیم از اقدامات 
تروریستي حمایت کرده و به تنش های شیعه و سني جهت 

تضعیف دولت مرکزي و مهار آن دامن می زند. 
کتاب »دموکراسی و صحرا، روابط عراق و عربستان در هزاره 
سوم«، نوشته دکتر محمدصادق کوشکی و جواد محمدی به 

روابط این دو کشور منطقه غرب آسیا می پردازد.
کتاب حاضر به روابط دو کشور در دو مقطع زماني پیش و پس 
از سقوط صدام می  پردازد. همچنین روش های تأثیرگذاري 
عربستان در عراق نیز مورد بررسي قرار گرفته و به بحث 
اهداف سیاست خارجي عربستان در عراق پس از صدام نیز 
پرداخته شده است که بخش مهمي از آن به مقابله با ایران و 

تفکر انقالب اسالمي مرتبط می شود.
در بخشی از این کتاب آمده است: هر چند یکي از برنامه های 
حکومت عربستان در عراق براي جلوگیري از تقویت 
حکومت مرکزي دامن زدن به تنش  ها و اختالفات مذهبي 
است، اما همواره به موازات ایجاد بي ثباتي، سعي در مدیریت 
این موضوع داشته تا این تنش  ها به سمت جنگ داخلي سوق 
پیدا نکند. چرا که تسري جنگ داخلي به درون مرزهاي 
عربستان می تواند امنیت و موجودیت نظام این کشور را با 
خطر مواجه کند. به عبارتي، عربستان سعي در حفظ تنش  ها 

در عراق در یک سطح کنترل شده دارد. 
»دموکراسی و صحرا« را انتشارات موسسه اندیشه سازان 

نور منتشر و روانه بازار کرده است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

   عکس هفته/راننده ای در مقدونیه در اقدامی جالب در اعتراض به تصمیم 
جنجالی ترامپ و به منظور همبستگی با قدس، پرچم فلسطین را جلوی اتوبوسش 

نصب کرده و باالی ماشینش هم کلمه قدس را نوشته است

«فرشتگان قصاب» از پشت پرده 
حضور آمریکایی ها در افغانستان 

می گوید

مرکز اطالع رسانی فلسطینعراق و عربستان، در هزاره سوم
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