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«اعتراف یا مرگ»، سیاست 
سرکوب گرانه آل خلیفه در 
مقابل انقالبیون
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٢

اسالم تا سال ٢٠٤٠ به دومین دین آمریکا بدل خواهد شد    
یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی با انتشار نتایج تحقیق خود در خصوص جمعیت مسلمانان این کشور اعالم کرد که تا سال 2040 میالدی، مسلمانان پس 

از مسیحیان به بزرگترین اجتماع این کشور بدل شده و جای یهودیان را خواهند گرفت.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی »پیو«، جمعیت کنونی مسلمانان آمریکا در سال 2017 به ۳/4۵ میلیون نفر می رسد که این مقدار حدود 1/1 
درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می دهد. پیو معتقد است این رشد تا جایی ادامه خواهد یافت که در سال 20۵0 میالدی، حدود 8/1 میلیون نفر از شهروندان 

آمریکا را مسلمانان تشکیل خواهند داد که این رقم به معنای  2/1 درصد از جمعیت کل این کشور یعنی دو برابر میزان فعلی است.  ] امت واحده [

»شیخ عبدالواحد« عضو جمعیت علمای هند در 
والیت راجستان این کشور در گفتوگو با بیت 
المقدس با اشاره به اینکه مشکالت امروز جهان 
اسالم فراتر از سوریه، عراق و یمن است، گفت: 
مشکالتی که جهان اسالم در این سالها و ماههای 
اخیر با آن روبرو شده است فراتر از کشورهای غرب 
آسیا است و حتی میتوان شاهد چنین رخدادهایی 

برای مسلمانان در شبه قاره هند هم بود.
عضو جمعیت علمای هند با بیان اینکه برگزاری 
کنفرانس های اسالمی در سطح بین المللی می تواند 
راهکارهای مناسبی برای حل مشکالت جهان 
اسالم باشد، افزود: انتظاری که از کنفرانسها و 
همایشهای اسالمی میرود این است که در کنار 
تقویت اتحاد و انسجام مسلمانان سراسر جهان به 
مشکالت و دغدغههای دیگر مناطق همچون شبه 

قاره هند و میانمار هم توجه نمایند.
وی با تاکید بر اینکه کنفرانسهای اسالمی باید 
به مشکالت مسلمانان در کشورهای سکوالر و 
الئیک هم توجه نمایند، تصریح کرد: همراهی برخی 
دولتها با سیاستهای انگلیس و آمریکا باعث 
شده است تا مسلمانان سراسر جهان با مشکالت 
عدیدهای مواجه شوند کما اینکه این گونه مشکالت 
را در میانمار و برخی از نقاط هندوستان هم میتوان 
مشاهده کرد که نیازمند توجه همایشهای اسالمی و 
افکار عمومی دیگر ملتها به این گونه رخدادها است.

عبدالواحد با بیان اینکه مشکالت اخیر میانمار، 
جنگ میان مسلمان و بودائیسم نیست، عنوان 
کرد: شکنجهها و کشتاری که در ایالت راخین علیه 
مسلمانان روهینگیا روی داده است را در هیچ جای 

تاریخ نمی توان مشاهده کرد. 
این مبلغ هندی افزود: ظلمی که امروزه به ملت 
مسلمان میانمار میشود دسیسه بزرگی است که 
از طرف غربی ها برای مردم به وجود آمده است چرا 
که آنها توان دیدن وحدت ملت مسلمان را در هیچ 

نقطهای از جهان ندارند. بهتر است ملت مسلمان 
در همراهی هر چه بیشتر با این مظلومان همصدا 

شوند تا شاهد بازگشت آرامش به زندگی آنها باشیم.
این عالم دینی هندوستان، تصریح کرد: در ماه های 
اخیر شاهد سفر خانم سوچی، رئیس جمهور 
میانمار، به هندوستان بودیم که نشان داد این 
مالقات برای حل قضیه مسلمانان روهینگیایی 
نبوده است آنها در تعامل با دیگر کشورها همچون 
هند میخواهند که قتل عام روهینگیاییها بدون 

مانع جهانی ادامه یابد.
وی در تحلیل راهکار چین در حل بحران میانمار 
گفت: راهکاری که پکن برای پایان مشکالت 
مسلمانان میانمار ارایه کرده است ترکیب مسلمان 
و بودیسم با یکدیگر است که پیش از این هم این 
دوقومیت در کنار یکدیگر با صلح و دوستی زندگی 
می کردند اما چین و یا کشورهای غربی بیشتر به 
دنبال قضایایی هستند که موضوعات دیگر در این 
خصوص کم رنگ شود همانند موضوع فلسطین یا 

پیروزیهای محور مقاومت در منطقه غرب آسیا.
عبدالواحد با بیان اینکه اعالم پایتخت شدن قدس 
برای سرزمین اشغالی دسیسه جدید آمریکا در 
منطقه غرب آسیا است، یادآور شد: من به عنوان 
یک مسلمان این موضوع را شدیدا محکوم می کنم. 
غربیها به خصوص آمریکا میخواهند که ملت 
مسلمان انسجام و وحدت نداشته باشند و دونالد 
ترامپ هم تصور می کرده که با مطرح کردن چنین 
مسئلهای مانعی در راه وحدت مسلمانان بوجود 

می آورد اما به نتیجه دلخواه خود نرسید.

سخن نخست

راز محبوبیت آقای دبیرکل

حجت االسالم سید حسن نصرالّله، 
دبیرکل حزب الّله لبنان هفته گذشته 
در گفت وگویی زنده با شبکه پرمخاطب 
2المیادین شرکت کرد و در طی آن که بیش از 2المیادین شرکت کرد و در طی آن که بیش از 2 ساعت به طول 
انجامید پاسخگوی سواالت متعدد و متنوع مجری سرشناس 
آن، سامی کلیپ، بود. متاسفانه به دلیل ناآرامی های محدودی 
که در برخی شهرهای ایران طی هفته قبل رخ داد و نیز اختالل 
در شبکه های پیام رسان، این مصاحبه جذاب و دیدنی، آنگونه 
که باید در ایران انعکاس نیافت. جالب آنکه برنامه با سوالی در 
خصوص شرایط داخلی ایران آغاز شد و نصرالله با صراحت به 
آن پاسخ داد. وی با اشاره به اینکه این آشوبها فراگیر نبوده و به 
88گستردگی ناآرامی های سال 88گستردگی ناآرامی های سال 88 نیست، افزود: »مشکل داخل 
نظام ایران که همه جریان های آن با هم متحد شدند، نیست 
بلکه مشکل ناشی از ورشکستگی بانک ها و موسسات بانکی 
است و مسئوالن ایران با آرامش با بحران بوجود آمده برخورد 

و حساب تظاهرات کنندگان را از آشوب گران جدا کرده اند«.
به مانند همه سخنان سید مقاومت، مهمترین فراز این برنامه 
سوال درباره جنگ احتمالی آینده حزب الله و اسرائیل و نتیجه آن 
بود، که نصرالله با صالبت همیشگی و البته با صراحت پاسخ داد: » 
جنگیدن با داعش به مراتب از جنگیدن با ارتش اسرائیل سخت تر 
است و کسی که داعش را در سوریه شکست داده، می تواند ارتش 
صهونیستی را نیز شکست دهد. اگر کمک های آمریکایی نبود 

داعش را زودتر از این در سوریه شکست می دادیم.« 
دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه مقاومت لبنان قویتر از 
هر زمان دیگری است، با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ درباره قدس 
شریف گفت: »باید به احتمال جنگ پس از تصمیمات ترامپ و 
نتانیاهو توجه داشته باشیم. محور مقاومت شامل ایران، فلسطین، 
سوریه و لبنان است و یمن نیز آماده شرکت در این محور است«

نصرالله در پاسخ به این سوال المیادین که آیا ممکن است روزی 
حزب الله رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، تاکید کرد 
که »اگر همه جهانیان اسرائیل را به رسمیت بشناسند، ما آن 
رژیم غاصب را به رسمیت نمی شناسیم. چیزی که باطل است، 
همیشه باطل است. آیا حق فلسطینی ها به دلیل گذر زمان از 
بین می رود؟ خیر. اگر دشمن خانه شما را اشغال کند، بعد از ده 
سال بیست سال حق شما از بین می رود؟ خیر« و در واقع آب 
پاکی را بر دستان هر خوش خیالی که آرزوی کرنش مقاومت 

اسالمی در مقابل اسرائیل را در سر دارد، ریخت.
این مصاحبه بخش های مهم و قابل توجه دیگری هم داشت 
که از آن عبور می کنیم، اما بخش پایانی آن شامل سواالت 
حاشیه و بعضا غیرمتعارفی بود که حتی با رنجش برخی حامیان 
مقاومت اسالمی در لبنان هم مواجه شد اما سید حسن نه تنها 
در پاسخ به آنها رو ترش نکرد بلکه به شیوه معمولش با صداقت 
و تیزهوشی به آنها پاسخ داد. نصرالله که در میان دوستان و 
دشمنان به وعدالصادق معروف است این بار هم سنت خود را 
تکرار کرد و آنگاه که مجری پرسید حقوق شما چقدر است، با 
تاکید بر اینکه تاکنون این سوال از او پرسیده نشده و طبیعتا 
هم کسی اطالعی از میزان حقوقش ندارد، افزود: » من 
حدود 1۳00 دالر حقوق می گیرم و البته مقداری از آن کسر 
می شود«. بیان این موضوع از دو جهت واجد اهمیت است 
اوال صداقت و شفافیت دبیرکل حزب الله که به عنوان یکی 
از عالی ترین مقامات لبنان، که جایگاهی فراملی دارد و البته 
قطعا می داند که هرگونه اظهارنظرش در داخل لبنان با عکس 
العمل های متعددی روبرو می شود، ابایی از بیان درآمدش 
ندارد. باید توجه داشت که سبک زندگی و نیز تعامل نصرالله با 
عالقمندان حزب الله و عموم مردم به گونه ای است که کمتر 
کسی در درستی این رقم تردید می کند. از سوی دیگر میزان 
دریافتی وی  بسیار متفاوت از مقامات عالی و میانی لبنان و 
حتی پایین تر از درآمد معمول در این کشور است. برای اینکه 
بهتر با این فاصله آشنا شوید باید اشاره کرد که طبق قانون 
لبنان، رئیس جمهور 12۵00 دالر، رئیس مجلس و نخست 
وزیر 11800 و وزرا و نمایندگان مجلس 8600 دالر ماهانه 
دریافت می کنند. راز محبوبیت این رهبر دالور و مومن عربی 
را باید از رعایت همین نکات دریافت. او مانند مردم زندگی 
می کند و سخن و فعلش آنقدر با هم تطابق دارد که حتی 
مخالفانش هم تردیدی در درستی سخنان و صداقت 

کالمش نمی کنند.

محمد مهدی رحیمی

  همراهی برخی دولت ها با سیاست های انگلیس و 
آمریکا باعث شده است تا مسلمانان سراسر جهان با 
مشکالت عدیده ای مواجه شوند کما اینکه این گونه مشکالت 
را در میانمار و برخی از نقاط هندوستان هم می توان مشاهده 

کرد

شکنجه ها و کشتاری که در ایالت راخین علیه 
مسلمانان روهینگیا روی داده است را در هیچ جای تاریخ 

نمی توان مشاهده کرد

یخ بی سابقه است  وھینگیا در تار شدت جنایت علیه مسلمان ر
«شیخ عبدالواحد» عضو جمعیت علمای هند در گفت وگو با بیت المقدس:    روح الله فرقانی فدافن
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قریب به 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد 
و دشمنان قسم خورده انقالب همچنان بدون عبرت 
گرفتن از تجربه های ناکام گذشته خود در رویارویی با 
جمهوری اسالمی ایران به تالش های مذبوحانه برای 
خدشه وارد کردن به آن گام برمی دارند. هفته گذشته 
و طی مدت زمان کوتاهی که برخی اغتشاشات توسط 
عناصر آشوبگِر مورد حمایت  سرویس های جاسوسی 
بیگانه در ایران طراحی و اجراء شد، مسئوالن رژیم 
صهیونیستی و همچنین سردمداران کشورهای غربی 
و به ویژه ایاالت متحده آمریکا و انگلیس در اقدامی 
نامتعارف، غیرقانونی و ساختارشکنانه به حمایت از 
آشوبگران پرداختند. درهمین راستا، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین توئیت تنها در 
طول سه روز، ایران را آماج اتهامات واهی و زاییده ذهن 
خود قرار داد. وی در یکی از توئیت های خود مدعی شد: 
»رژیم ایران ثروت های مردم این کشور را صرف حمایت 
از تروریسم می کند!« درهمین حال، »بوریس جانسون« 
وزیر خارجه انگلیس که به تازگی در تهران حضور یافته 
بود، به یکباره به فکر حمایت از اغتشاشگران افتاد و 
طی چند نوبت نسبت به اوضاع ایران ابراز نگرانی کرد! 
درکنار تمامی این تحوالت، رسانه های جیره خوار عربی 
که غالبا وابسته به عربستان نیز هستند بیکار ننشسته 
و بخش عمده ای از برنامه های خود را به پوشش معدود 

صحنه های آشوبگری در ایران اختصاص دادند.
تبدیل ایران به سوریه دوم؟

ذوق زدگی وصف ناپذیر مقامات غربی از جمله مسئوالن 
آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی از آشوبگری ها و 
نسخه پیچی گستاخانه آن ها برای جمهوری اسالمی 
حاکی از آن است که آن ها به دنبال پیاده سازی سناریوی 
مشابه سال 2017 در سوریه، علیه ایران هستند تا از 
این رهگذر، به زعم خود کشورمان را زمین گیر کنند. 
این درحالی است که ایران دارای یک نظام دموکراتیک 
برآمده از آراء مردمی است که در طول حدود 40 سال 
گذشته حوادث به مراتب بزرگتری را تجربه کرده و به گواه 
تاریخ، در هر بار با قدرتی دوچندان تمامی مراحل سخت 
و طاقت فرسا را پشت سر گذاشته است. انقالب نوپای 
ایراِن اسالمی در دهه 60 موفق شد به طور همزمان از 
یک سوی در برابر یک جنگ جهانی تمام عیار با طراحی 
انگلیس، هدایت آمریکا، پول سعودی و اجرای صدام 
معدوم ایستادگی کند و از سوی دیگر، پوزه منافقین را 

با اقتدار برگرفته از حمایت های مردمی، به خاک بمالد.
همانگونه که گفته شد، چنین دستاوردهایی توسط یک 
انقالب نوپا به منصه ظهور رسیدند و امروز قدرت و اقتدار 
ایراِن اسالمی حتی به اذعان بسیاری از تئوریسین ها و 
نظریه پردازان غربی قابل قیاس با چهار دهه پیش نیست. 
حال جای بسی تعجب و شگفتی است که دشمنان 
ایران، علیرغم وجود چنین تجربه واضح و شفافی دربرابر 
دیدگان خود، چگونه تصور می کنند که اندک اقدامات 
آشوبگرانه یک عده عناصر دست نشانده دستگاه های 
بیگانه می تواند اقتدار یک نظام اسالمی ریشه دار با 
پشتوانه مردمی و تجربی بی حدوحصر را به چالش 
بکشد. ایراِن اسالمی با برخورداری از قدرت نظامی، 
پشتوانه ارزشی، حمایت مردمی و کوله باری از توفیقات 
سیاسی و میدانی در عرصه سیاست خارجی، قابل 
مقایسه با هیچ کشوری در منطقه نیست که آمریکایی ها 
گمان کنند با همان نسخه های منسوخ و سناریوهای 

تاریخ مصرف گذشته خود قادر به شکست آن هستند.

نژادپرستی که از حقوق بشر می گوید
اگر قرار باشد 10 َتن از رهبران و سردمداران جهانی 
که در زمره شخصیت های نژادپرست قرار می گیرند، 
معرفی شوند، بدون شک »دونالد ترامپ« یکی از 
آنهاست. حال چنین فردی با چنین کارنامه و سابقه ای، 

ایران را به پایبندی به حقوق بشر دعوت کرده و آن 
را متهم به حمایت از تروریسم می کند! نژادپرستی 
درست در نقطه مقابل حقوق بشر قرار دارد و ترامپ 
طی یک سال گذشته ثابت کرده است که فردی کامال 
نژادپرست است. صدور قانون »ممنوعیت مهاجرتی« 
برای مسلمانان چندین کشور از جهان و تروریست 
خواندن آنها یکی از نمادهای بارز نژادپرستی دونالد 
ترامپ به عنوان پرچمدار حقوق بشر است! عالوه براین، 
ترامپ در سه موضع گیری خود درقبال حوادث معروف 
»شارلوتزویل« در ایالت ویرجینیا که در آن یک مهاجم 
به مخالفان نژادپرستی یورش برد، تنها در یک مورد 
حاضر شد مستقیما نژادپرستی و خشونت ناشی از آن را 
مورد عتاب و انتقاد قرار دهد. از سوی دیگر، آمریکایی ها 
در حمایت از تروریسم نیز سرآمد دیگر کشورها هستند. 
آن ها طی هفت سال اخیر تنها در سوریه، به عربستان 
سعودی دستور داده اند تا 40 میلیون دالر برای حمایت 
از گروه های تروریستی اختصاص دهد. حال دولتمردان 
آمریکایی اتهاماتی را متوجه جمهوری اسالمی ایران 
می سازند که خود سالها در مظان آنها قرار داشته و دارند.

تسویه حساب سیاسی رژیم صهیونیستی
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم 
طی چند نوبت با انتشار فایل هایی صوتی از آشوب ها در 
ایران حمایت کرد. به نظر می رسد که در شرایط کنونی، 
صهیونیست ها فضا را برای تسویه حساب های سیاسی 

خود با ایران به منظور جبران شکست های سنگین از 
محور مقاومت به رهبری تهران طی چند دهه گذشته، 
مناسب دیده اند. صهیونیست ها به خوبی می دانند که اگر 
امروز محور مقاومت به جزئی جدایی ناپذیر از تحوالت 
منطقه تبدیل شده به گونه ای که هیچ قدرتی به سادگی 
جرأت تعرض به آن را ندارد، این مسئله مرهون حمایت ها 
و پشتیبانی های جمهوری اسالمی ایران است. مقامات 
تل آویو می دانند که اگر طرح ایاالت متحده برای تشکیل 
»خاورمیانه بزرگ« جهت تضعیف کشورهای منطقه و 
به تبع آن تقویت قدرت صهیونیسم به بن بست رسیده، 
ایران مانع از به ثمر نشستن آن شده است. بنابراین، 
کامال طبیعی است که صهیونیست ها منتظر فراهم 
شدن فرصت جهت عقده گشایی های سیاسی علیه 

ایران باشند.
رسانه های سعودی سر از پا نمی شناسند

وقوع چند اقدام آشوب طلبانه در برخی نقاط ایران 
کافی بود تا رسانه های وابسته به رژیم سعودی آشکارا 
به جنگ و پایکوبی بپردازند. شبکه هایی نظیر العربیه 
و الحدث، آنتن خود را ساعت ها به بحث و بررسی 

حوادِث رخ داده، اختصاص دادند. البته طبیعی است 
که این رسانه های مزدور هم جهت با دولت متبوع خود 
در عربستان حرکت کنند. زمانی که محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی می گوید که ریاض جنگ و درگیری را 
به داخل مرزهای ایران هدایت می کند، نمی توان انتظار 
داشت که رسانه های وابسته به ریاض برخالف چنین 
سیاست هایی حرکت کنند. اما درهرصورت، عربستان به 
عنوان کشوری که به صورت قبیله ای اداره می شود و طی 
حدود یک قرن گذشته حتی رنگ برگزاری یک انتخابات 
دموکراتیک را به خود ندیده است، اساسا درجایگاهی 
نیست که جمهوری اسالمی ایران را به عنوان کشوری 
که الگویی از دموکراسی و حقوق بشر را از خود ارائه کرده 

است، مورد انتقاد قرار دهد.
سخن پایانی

امروز دشمنان جمهوری اسالمی ایران نمی خواهند و یا 
نمی توانند این واقعیت انکارناپذیر را باور کنند که ایران، 
جزیره ثبات در منطقه بوده و معدود اغتشاشات در آن 
که توسط عناصر نفوذِی دستگاه های بیگانه صورت 
می پذیرد، نمی تواند ضربه ای به اقتدار روزافزون ایراِن 
اسالمی وارد کند. ذوق زدگی احمقانه محور غربیـ  
صهیونیستی از اغتشاشگراِن تحت الحمایه سازمان های 
جاسوسی سیا و موساد نشانگر این واقعیت است که 
دشمن در عرصه خارجی به ناتوانی خود در مقابله با 
قدرت ایران پی برده و اکنون برای جامه عمل پوشاندن 
به آرزوهایش دست به دامان برخی عناصر فرصت طلب 
و آشوبگر داخلی شده است. بدون شک اگر سردمداران 
غربی و در رأس آن ها دولتمردان ایاالت متحده حداقل 
از دو تجربه تلخ خود در صف آرایی مقابل جمهوری 
اسالمی درجریان جنگ تحمیلی هشت ساله در دهه 
60 و فتنه همه جانبه هشت ماهه در دهه 80 درس 
عبرت می گرفتند، مرتکب حماقتی همچون پشتیبانی 
از فتنه گران و غوغاساالراِن آشوبگر دهه 90 در ایران 
نمی شدند و برای ظاهرسازی و حفظ اندک آبروی 
باقی مانده در نزد خود هم که شده یک ژست دیپلماتیک 

درقبال آشوب و افراطی گری اتخاذ می کردند.

   کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین در مشهد  برگزار می شود
دبیرخانه کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین، از برگزاری این رویداد دانشجویی بین المللی با حضور دانشجویان داخلی و خارجی و نیز چهره های 

برجسته جهان اسالم، در بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس خبرداد.
دبیرخانه این کنفرانس با اعالم فراخوان، محور های این کنفرانس را جهت ارسال آثار دانشجویان عالقمند به شرح زیر اعالم کرد:

1. بررسی ابعاد حقوقی قدس به عنوان پایتخت فلسطین  2. آزادی قدس، طلیعه تمدن نوین اسالمی  ۳. راهبردها، ظرفیت ها و تعامالت جنبش دانشجویی مسلمان در قبال 
] قلب زمین [مسئله فلسطین  4. مسئله قدس، محور وحدت جهان اسالم   ۵. نگاهی به آینده فلسطین با توجه به تحوالت اخیر منطقه 

ذوق زدگی احمقانه محور غربیـ  صهیونیستی از 
اغتشاشگراِن تحت الحمایه سازمان های جاسوسی سیا و 
موساد نشانگر این واقعیت است که دشمن در عرصه خارجی 
به ناتوانی خود در مقابله با قدرت ایران پی برده و اکنون برای 
جامه عمل پوشاندن به آرزوهایش دست به دامان برخی عناصر 

فرصت طلب و آشوبگر داخلی شده است

یره ثبات« منطقه ذوق زدگی احمقانه برای ناآرامی در »جز
روایت تالشی ناکام برای مقابله با اقتدار جمهوری اسالمی ایران    رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

در گفت وگوی تفصیلی بیت المقدس با پروفسور جیمز گلوین، استاد دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد

   فرار برادر ناتنی عبدالله صالح به آغوش سعودی ها
منابعی در دولت مستعفی یمن اعالم کردند که »صالح االحمر«، که دوشنبه از صنعا، پایتخت به منطقه تحت کنترل مزدوران سعودی در امارات فرار کرده 
بود، پنجشنبه وارد عربستان شد. صالح االحمر، برادر ناتنی »علی عبدالله صالح« رئیس جمهور اسبق یمن است. یک ماه پیش علی عبدالله صالح پس از تبانی 
با ائتالف عربی تحت رهبری سعودی برای ایجاد فتنه در صنعا و خروجش از ائتالف با جنبش »انصارالله«، در مسیر فرار به مأرب کشته شد. این منبع، که خواسته 
هویتش فاش نشود، گفت: »االحمر از شهر مأرب (شرق صنعا)، که تحت کنترل نیروهای هوادار دولت (مستعفی) یمن است، عازم عربستان شد«. نیروهای ارتش 

یمن، تمامی ورودی ها و خروجی های پایتخت را تحت کنترل شدید امنیتی قرار داده اند، ولی منبع مذکور مسیر فرار صالح االحمر از صنعا را اعالم نکرد. ] قلب زمین [

 ( (James Gelvin) گلوین  جیمز  (پروفسور  گلوین  جیمز  پروفسور 
کارشناس آمریکایی تاریخ  خاورمیانه است. او از کارشناس آمریکایی تاریخ  خاورمیانه است. او از 
١٩٩٥سال ١٩٩٥سال ١٩٩٥ تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده  تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده 
 ( (UCLA) تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس) تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس
بوده و به طور گسترده در حوزه تاریخ معاصر بوده و به طور گسترده در حوزه تاریخ معاصر 
خاورمیانه با گرایش ناسیونالیسم و تاریخ اجتماعی  خاورمیانه با گرایش ناسیونالیسم و تاریخ اجتماعی  
و فرهنگی فعالیت کرده است. گلوین قبل از و فرهنگی فعالیت کرده است. گلوین قبل از 
 ،( ،(MIT) پیوستن به دانشگاه کالیفرنیا در ام آی تی) پیوستن به دانشگاه کالیفرنیا در ام آی تیMIT) پیوستن به دانشگاه کالیفرنیا در ام آی تیMIT
کالج بوستون و دانشگاه هاروارد تدریس کرده کالج بوستون و دانشگاه هاروارد تدریس کرده 
و آخرین تألیف او «خاورمیانه جدید: آنچه هر و آخرین تألیف او «خاورمیانه جدید: آنچه هر 
٢٠١٧کس باید بداند» در سال ٢٠١٧کس باید بداند» در سال کس باید بداند» در سال ٢٠١٧ از سوی انتشارات  از سوی انتشارات 

آکسفورد منتشر شد.آکسفورد منتشر شد.
هم زمان با روزهای آغازین سال نوی میالدی هم زمان با روزهای آغازین سال نوی میالدی 
گفت وگوی تفصیلی با این استاد دانشگاه داشتیم. گفت وگوی تفصیلی با این استاد دانشگاه داشتیم. 
در طی این گفت وگو به بررسی مهم ترین اتفاقات در طی این گفت وگو به بررسی مهم ترین اتفاقات 
سال گذشته و حوادثی که باید در آینده منطقه سال گذشته و حوادثی که باید در آینده منطقه 
شاهد آن باشیم، پرداختیم. صحنه جدید تحوالت شاهد آن باشیم، پرداختیم. صحنه جدید تحوالت 
سوریه، پایان عمر داعش و نتایج زیان بار انسانی و سوریه، پایان عمر داعش و نتایج زیان بار انسانی و 
مالی آن، سیاست های ماجراجویانه سعودی در مالی آن، سیاست های ماجراجویانه سعودی در 
منطقه و سناریوهای مطرح در دوران پساداعش منطقه و سناریوهای مطرح در دوران پساداعش 

از محورهای اصلی این گفت وگو بود.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

 صحنه درگیری در سوریه در حال ورود به  صحنه درگیری در سوریه در حال ورود به 
مرحله جدیدی است. مرحله ای که هر بازیگری مرحله جدیدی است. مرحله ای که هر بازیگری 
سعی دارد بیشترین سهم ممکن را از آن خود سعی دارد بیشترین سهم ممکن را از آن خود 
کند. به نظر شما در سال جدید باید منتظر چه کند. به نظر شما در سال جدید باید منتظر چه 
اتفاقاتی در صحنه غرب آسیا و سوریه باشیم؟اتفاقاتی در صحنه غرب آسیا و سوریه باشیم؟

همیشه پیش بینی در خصوص مسائل خاورمیانه کار 
خطرناکی بوده است. به عنوان مثال تعداد اندکی از 
ما توانستیم سفر انور السادات را به اورشلیم در سال 
1977 پیش بینی کنیم. سفری که در نهایت منجر 
به اولین معاهده صلح بین اسرائیل و یک کشور عربی 
شد. همچنین اکثر کارشناسان نتوانستند انقالب 
1979ایران را در سال 1979ایران را در سال 1979 و یا قیام های عربی 2010-

2011 را پیش بینی کنند.
اما در سوریه، دولت همچنان موضع خود را تقویت 
خواهد کرد، اما کنترلش بر کل کشور کمی دور از 
ذهن خواهد بود. چهار دلیل برای این موضوع وجود 
دارد. اول اینکه بسیاری از گروه های معارض در صورت 
زمین گذاشتن سالح های خود چیزهای زیادی برای 
از دست دادن خواهند داشت. این موضوع، کردها را 
نیز در برمی گیرد که کنترل بخش زیادی از مناطق 
شمال و شرق سوریه را در دست گرفته اند اما به 
لحاظ فنی، نباید آن ها را بخشی از مخالفان به حساب 
آورد. دوم، دولت همچنان ضعیف است؛ به عبارتی 
اکثر دستاوردهای منطقه ای که دولت طی دو سال 
گذشته به دست آورده است به کمک حزب الله، 

واحدهای ایرانی، نیروهای آموزش دیده توسط ایران 
و نه توسط نیروهای دولتی سوریه بوده است. سوم 
اینکه اکثر قریب به اتفاق گروه های معارض در یک یا 
دو استان سوریه فعالیت می کنند که نشان دهنده این 
موضوع است که آن ها نیروهای محلی تحت کنترل 
اشخاص برجسته محلی هستند. با تجربه کنترل 
محدود دولت در طول شش سال گذشته، بعید به نظر 
می رسد که آن ها خودمختاری ای را که به سختی به 
دست آورده اند بدون مبارزه تقدیم دولت کنند. در 
نهایت، جنگ داخلی سوریه، جنگی نیابتی با غرب و 
عربستان سعودی و متحدانش بوده است که سیاست 
حمایت از نیروهای معارض را پیش برده اند. اگرچه 
این کمک ها قطعا به دلیل واماندگی فراهم کنندگان 
و مشکالت لجستیکی شان کاهش خواهد یافت، اما 
پایان نخواهد یافت. در نتیجه، مخالفان به راحتی 

تسلیم نخواهند شد.
جنگ داخلی سوریه نتایج زیان بار انسانی جنگ داخلی سوریه نتایج زیان بار انسانی 
و مالی سنگین به بار آورده است. آیا امکان و مالی سنگین به بار آورده است. آیا امکان 
بازسازی گسترده شهرهای این کشور در آینده بازسازی گسترده شهرهای این کشور در آینده 
نزدیک وجود دارد؟ وضعیت پناهندگان چه نزدیک وجود دارد؟ وضعیت پناهندگان چه 

خواهد شد؟
نماینده پیشین اتحادیه عرب و همچنین نماینده 
به درستی  سازمان ملل متحد چند سال پیش 
پیش بینی کردند که جنگ داخلی با »سومالیزه 
کردن« سوریه پایان یابد. مانند سومالی، سوریه دارای 
یک دولت بین المللی و نماینده دائمی در سازمان ملل 
خواهد بود. این دولت گذرنامه را صادر و تمدید و در 
صورت انتخاب، یک تیم را برای بازی های المپیک 

ارسال خواهد کرد. بااین حال، مانند دولت سومالی، 
دولت سوریه حکومت می کند، اما نه بر تمامی مرزهای 
شناخته شده بین المللی خود. وضعیت پناه جویان 
2016به رغم توافقاتی که اتحادیه اروپا و ترکیه در سال 2016به رغم توافقاتی که اتحادیه اروپا و ترکیه در سال 2016

مذاکره کردند، به بن بست رسیده است. در واقع یک 
سال پس از امضای این معاهده تنها ۳۵00 پناهنده 
سوری در ترکیه به اروپا  رفتند. با این نرخ، 800 سال 
طول خواهد کشید تا همه آن ها را به کشور بازگردانند! 
البته این یک روش بدبینانه برای پرداختن به موضوع 
است، اما از آنجایی که این معامله به امضا رسیده است، 
از لحاظ سیاسی کار برای سیاستمداران اروپایی در 
حمایت از این سیاست ها سخت تر شده و عماًل توافق از 
2بین رفته است. عالوه بر این، بیش از 2بین رفته است. عالوه بر این، بیش از 2 میلیون پناهنده 
در حال حاضر در خارج از ترکیه زندگی می کنند. 
مشکل پناه جویان سوری برای مدت طوالنی ادامه 
خواهد یافت؛ اما بااین  وجود کوتاه تر از زمانی است 
که پناهندگان فلسطینی در اردوگاه ها به سر برده اند، 

مدت زمانی که امسال به نیم قرن می رسد.
سوریه سال آینده یا احتماال هیچ گاه بازسازی نخواهد 

شد. خسارت بسیار شدید است: بیش از ۵00،000
نفر از جنگ مرده اند و بیش از دو میلیون نفر زخمی 
11٫۵شده اند. در مجموع، حدود 11٫۵شده اند. در مجموع، حدود 11٫۵ درصد جمعیت، 
تلفات زیادی را متحمل شده اند. نزدیک به نیمی از 
جمعیت (پیش از جنگ)، در داخل یا خارج از کشور 
آواره شده است. بیش از 80 درصد مردم سوریه زیر 
خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 70 درصد 
آن ها در فقر شدید زندگی می کنند، به این معنی که 
آن ها نمی توانند نیازهای اساسی را تأمین کنند. نرخ 
۵۵بیکاری در حدود ۵۵بیکاری در حدود ۵۵ درصد است و یک سوم کارکنان 
در اقتصاد جنگ به عنوان شبه نظامیان، قاچاقچیان و 
غیره مشغول فعالیت هستند. سرانجام، یک مطالعه در 
2016ماه مارس 2016ماه مارس 2016 تخمین زد که کل تلفات اقتصادی 
27۵در نتیجه درگیری، 27۵در نتیجه درگیری، 27۵ میلیارد دالر بوده است؛ با 
توجه به صندوق بین المللی پول، تخریب زیرساخت ها 
بین 180 تا 200 میلیارد دالر است. روسیه و ایران 
نمی توانند بازسازی را انجام دهند. ایاالت متحده، 
اروپاو عربستان سعودی دولت سوریه را کمک مالی 
نمی کنند چراکه در این صورت توانایی دولت را برای 

برداشته شدن محدودیت ها در عربستان سعودی-  اجازه 
دادن به زنان برای رانندگی، باز کردن مراکز سرگرمی، سلب 
قدرت نیروهای مذهبی برای دستگیری، ترویج «نسبتا متعادل» 
اسالم- تمام جنبه های مبارزه  بن سلمان تمرکز قدرت در دست 

خانواده  خود است

  امیر محمد اسماعیلی

وی خاورمیانه در سال ۲۰۱۸ سیاست ھای پیش ر



٥  شماره 48   دوشنبه 18 دی 139۶    20 ربیع الثانی 1439    8 ژانویه 2018

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  ریش سفید معروف داعشی در موصل دستگیر شد  
پیرمرد ریش سفیدی که دستور اعدام، بریدن سر و سنگسار قربانیان گروه تروریستی داعش در موصل را می داد، توسط نیروهای عراقی دستگیر شد.

این تروریست داعشی که ابوعمر نام دارد و ملقب به سفاح (خونریز) موصل است، یکی از معروف ترین تروریست  های داعشی بود که به ایجاد رعب و وحشت 
در میان مردم موصل می پرداخت. منابع محلی گفتند که ابوعمر اوایل ماه جاری میالدی  پس از گزارش های مردمی به دستگاه های امنیتی مبنی بر حضور یک 

۳ میالدی تصاویری از ۳ میالدی تصاویری از ۳ مرد متهم به همجنسگرایی توسط گروه تروریستی داعش  201۵گروه تروریستی در برخی مناطق موصل، دستگیر شد. در ماه مارس سال 201۵گروه تروریستی در برخی مناطق موصل، دستگیر شد. در ماه مارس سال 201۵
] قلب زمین [منتشر شد که ابوعمر دستور بریدن سر آن ها با شمشیر را در میان مردم در یکی از میادین عمومی موصل صادر کرد.

بیرون انداختن معارضان افزایش خواهد داد.
 یکی از عوامل مهمی که بر سیاست های 
منطقه ای عربستان سعودی تأثیرگذار بوده، 
بحث اصالحات اقتصادی و سیاسی و سند 
٢٠3٠ است. با توجه به شکست های گسترده 
رژیم سعودی در سیاست های بین المللی، 
آینده این طرح ها و برنامه ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در سال جدید هم عربستان سعودی همچنان به 
اصالحاتی که به وسیله شاهزاده  صورت می گیرد، 
ادامه خواهد داد، اما این اصالحات صرفًا جنبه 
ظاهری دارند. اگرچه شاهزاده محمد بن سلمان 
به عنوان یک مصلح شناخته  شده اما الزم است 
تعریف درستی از مصلح داشته باشیم. ولیعهد تالش 
جهت تحکیم قدرت خودش را از طریق خانواده  
سلطنتی حاکم ادامه خواهد داد. او دیگر شاهزادگان 
و نخبگان سیاسی را به اتهام فساد زندانی کرده است 
(درعین حال خود او تنها ۳00 میلیون دالر برای یک 
خانه در فرانسه هزینه کرده  است) و قدرت را از ستون 
دیگر حاکم بر عربستان که پایه ای مذهبی داشت، 
گرفته است. در حقیقت، به اصطالح »آزاد شدن« 
محدودیت ها در عربستان سعودی- اجازه دادن به 
زنان برای رانندگی، باز کردن مراکز سرگرمی، سلب 
قدرت نیروهای مذهبی برای دستگیری، ترویج 
»نسبتًا متعادل« اسالم- تمام جنبه های مبارزه  وی 
برای از بین بردن تأثیر مذهبی از قدرت خویش و 
تمرکز قدرت در دست خانواده  خود است. من بر این 
باور هستم که ولیعهد یک مصلح است اما نه زمانی 
که زنان رانندگی می کنند، بلکه زمانی که وی افکار و 
احساسات زندانی را از زندان های سعودی آزاد کند و 

جنگ وحشیانه  یمن را پایان بدهد.
 تالش شاهزاده  سعودی برای آزادسازی اقتصاد 
عربستان نیز شکست خواهد خورد. به عنوان یک 
حقیقت، ولیعهد مجبور شده است تا حقوق و مزایای 
کارمندان دولت را -80 درصد از نیروی کار عربستان 
سعودی- که به عنوان بخشی از طرح کلی آن بود، 
برگرداند. دو سال پیش، ولیعهد آزادسازی اقتصادی 
را تحت پوشش »چشم انداز 20۳0« اعالم کرد. 
همانند برنامه توسعه هشتم، برنامه توسعه نهم و برنامه 
توسعه دهم، چشم انداز 20۳0 فهرستی از توصیه های 
نئولیبرال خنثی را ارائه می دهد که شاید برای دولت پرو 

نیز آماده شده باشد. این بخش خواستار موارد مختلفی 
است: خصوصی سازی دارایی های دولتی، ازجمله 
آموزش وپرورش و پنج درصد از شرکت ملی نفت، آرامکو 
سعودی (Saudi Aramco)؛ کاهش و هدایت یارانه ها 
به سوی نفت، برق و آب؛ معرفی مالیات بر درآمد و ایجاد 

4۵0000 شغل جدید بخش خصوصی.
فرصت عربستان برای اینکه بتواند اقتصاد خود را در 
کمتر از دو دهه به رقیبی در سطح جهانی تبدیل کند، 
در بهترین حالت، یک اقدام بلندمدت است؛ یعنی 
آنکه به طور یک جانبه، معامالت حاکم دوباره تعریف 
می شود تا مردم عربستان را با دولت خود متصل نماید. 
این بدان معنی است که مؤثرین وسیله ای که دولت 
برای کسب رضایت از جمعیت خود خریداری می کند، 
کنار گذاشته شود. معنای آن این چنین است که 
اطمینان از جریان آزاد اطالعات در یک کشور باشد که 
در سال 2016 خبرنگاران بدون مرز رتبه  16۵ در بین 
180 کشور را از نظر آزادی مطبوعاتی، در نظر گرفتند 
-کشوری که شفافیت در تمام سطوح حکومت داری 
و تجارت امری نادر است. در اینجا این سؤال مطرح 
می شود که آیا عربستان سعودی، کشوری که خانواده 
سلطنتی از ارزشمندترین دارایی آن به عنوان یک قلک 
سلطنتی استفاده می کند، واقعاً قصد دارد سهام آرامکو 
سعودی را برای جذب سرمایه گذاران بالقوه جذب 
کند؟! درنهایت، این بدان معنا است که تغییر نگرش 
عمده نسبت به کار در یک کشور که در آن زنان تنها 
22 درصد از نیروی کار را تشکیل می دهند و نیروی کار 
خارجی ها به معنای واقعی کلمه تمام کار های سنگین 

را متقبل می شوند، انجام می شود.
 با شکست های گسترده رژیم سعودی در 
برابر جمهوری اسالمی ایران در منطقه و در نتیجه 
گسترش نفوذ ایران ، عربستان به همراه آمریکا 
در حال شکل دهی به اتحاد جدیدی علیه ایران 

است. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
در سالی که گذشت ولیعهد تا حد زیادی موفق شد 
رقابت میان عربستان سعودی و ایران را به مهم ترین 
درگیری در منطقه تبدیل کند. عربستان سعودی 
به طور فزاینده ای در مورد ایران و در نتیجه سه 
بحران دچار کژپنداری شده است. اول قیام های 
عربی 11-2010 که متحدان عرب عربستان را تهدید 
کرد و سبب بی ثباتی منطقه شد. این موضوع به 
ایران اجازه داد تا از آسیب پذیری دولت های مستبد 

استفاده کند. دوم سیاست باراک اوباما در تعامل با 
ایران است. سیاست های مبنی بر اینکه ایران به عنوان 
یک شخص بیگانه عمل نمی کند بلکه به عنوان 
یکی دیگر از بازیگران در کنار قدرت های دیگر در 
منطقه عمل خواهد کرد. نهایتًا سقوط قیمت نفت که 
اقتصاد عربستان سعودی را به لرزه درآورد. در نتیجه، 
عربستان، اقدام علیه ایران را اولویت سیاست خارجی 
قرار داد و دونالد ترامپ را متقاعد کرده که ایران یک 
خطر جدی در بی ثباتی منطقه است. در این نگاه 
برای سعودی ها و ترامپ، بزرگ ترین مشکل منطقه 
تروریسم است و بزرگ ترین تأمین کننده  تروریسم، 
ایران است. سیاست خاورمیانه  ای ترامپ بر اصلی 
استوار است و آن اینکه »ببین اوباما چه کارهایی انجام 
داده و خالف آن عمل کن«. سیاست خارجی آمریکا 
در خاورمیانه اکنون هم راستا و تابع سیاست عربستان 

سعودی است.
 پس از شکست داعش، چه سناریوهایی 

مطرح می شود؟
اگر 2014 سالی بود که داعش مهارنشدنی به نظر 
می رسید، سال 201۵، سالی بود که خالفت داعش 
جایگاهش را در اذهان مستحکم کرد. در حقیقت 
داعش در اوج خود، 40 درصد از عراق را کنترل 
می کرد. در آغاز سال 2017، این میزان به 10 درصد 
کاهش یافت و 70 درصد از سرزمین خود را نیز 
در سوریه از دست داد. به تدریج در این سال تمام 
شهرهای بزرگ را که در کنترل داشتند، از دست 

دادند. اکنون نیز خالفت به پایان رسیده است.
اکنون سه سناریو در خصوص دوران پساداعش وجود 
دارد. اول اینکه برخی یا همه مبارزان داعشی ممکن 
است به سادگی تسلیم شوند و یا به سایر طرف های 
معارض بپیوندند. برای معتقدان واقعی، شکست 
خالفتشان ممکن است به شدت سبب افسردگی 
شود. آن هایی هم که به سبب هیجان وارد شدند 
ممکن است جای دیگری را برای لگدپرانی بیابند و یا 

تنها به گوشه ای بخزند. دومین سناریوی محتمل این 
است که جنگجویان داعش همچنان به شورش در 
سوریه یا عراق و یا هر دو ادامه خواهند داد. این سناریو 
احتمالش بیشتر از سناریوی اول است، به ویژه به این 
دلیل که رهبری داعش نه تنها از طرفداران مذهبی، 
بلکه افسران و کارکنان نظامی سابق را که در ارتش 
صدام حسین و قبل از حمله به آمریکا خدمت کرده 
بودند شامل می شود. بااین وجود، اگر داعش به سادگی 
نقش شورشی را بر عهده بگیرد، دیگر داعش نخواهد 
بود. هدف داعش این است که سرزمین را بگیرد و نگه 
دارد؛ نه اینکه دولت حاکم و استقراریافته ای مانند 
عراق را بگیرد. اگر داعش هدف خود را تغییر دهد 
و به عنوان یک شورشی مبارزه کند، این امر کمی 
بیشتر از طالبان یا گروه های جهادی در سوریه است 
که با دولت مواجه هستند. این چیزی نیست که اکثر 
مبارزان داعش برای آن به کار گرفته شده باشند. در 
نهایت، سناریوی محتمل دیگر نیز وجود دارد که 
معارضان سابق، حمالت خود را در سطح جهانی و 
به همراه یا بدون حمایت سازمانی ادامه دهند. این 
یک احتمال است، هرچند فقط برای یک مدتی کوتاه 
کارساز باشد. بااین وجود، جهان افراد ساده لوح و 

آشفته کم ندارد.
من می خواهم بر این عبارت تأکید کنم »هرچند 
فقط برای یک مدتی کوتاه«. داعش با از دست دادن 
خالفت خود، توانایی اش را برای تولید و انتشار 
تبلیغات با کیفیت از دست می دهد و بدون خالفت، 
داعش دلیلی برای ماندن ندارد. مهم تر از همه، 
حرکات پرخطر که سعی در تحقق ناپذیری دارند، عمر 
مفید کوتاهی دارند و نیروهای بالقوه از آن ها دوری 
می کنند. چنین چیزی ممکن است موردی برای 
داعش باشد. این دلیل اصلی است که جنبش های 
آنارشیست خشونت آمیز که در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم در سطح جهانی شایع بودند تا 

اواسط بیستم ناپدید شدند.

اکثر دستاوردهای منطقه ای که دولت سوریه طی دو 
سال گذشته به دست آورده به کمک حزب الله، واحدهای 
ایرانی، نیروهای آموزش دیده توسط ایران و نه توسط نیروهای 

دولتی سوریه بوده است 

سیاست خاورمیانه  ای ترامپ بر اصلی استوار است و آن 
اینکه «ببین اوباما چه کارهایی انجام داده و خالف آن عمل 
کن». سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه اکنون هم راستا و 

تابع سیاست عربستان سعودی است
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٦

  لیبرمن: به زودی هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری ساخته می شود
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد، به زودی هزاران واحد مسکونی برای صهیونیست ها در کرانه باختری اشغالی ساخته خواهد شد.

دفتر آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد:  شورای عالی نقشه برداری دایره مدنی روز چهارشنبه آینده نشستی را برای 
موافقت با احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری برگزار خواهد کرد.

این در حالی است که شهرک  سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی از زمان اعالم تصمیم ترامپ درباره قدس و به رسمیت شناختن این شهر 
شدت بیشتری به خود گرفته است. ] اسالم انقالبی [

اگرچه برخی بر این باور بودند که رژیم صهیونیستی اگرچه برخی بر این باور بودند که رژیم صهیونیستی 
برنده درگیری های چند سال اخیر در عراق و برنده درگیری های چند سال اخیر در عراق و 
سوریه بوده است، اما با پایان سیطره داعش بر این سوریه بوده است، اما با پایان سیطره داعش بر این 
مناطق که در اثر اقدامات گسترده رزمندگان محور مناطق که در اثر اقدامات گسترده رزمندگان محور 
مقاومت بدست آمد اکنون صهیونیست ها بیش از مقاومت بدست آمد اکنون صهیونیست ها بیش از 
همیشه نگران هستند چراکه می دانند مجاهدان همیشه نگران هستند چراکه می دانند مجاهدان 
دالور با تجربه ای گرانسنگ از مبارزه با تکفیری دالور با تجربه ای گرانسنگ از مبارزه با تکفیری 
ها، آماده تر از هر زمان  عزم آزادی قدس شریف ها، آماده تر از هر زمان  عزم آزادی قدس شریف 
را دارند. در همین زمینه با «شیخ اکرم الکعبی» را دارند. در همین زمینه با «شیخ اکرم الکعبی» 
دبیرکل حرکت النجباء عراق به گفت وگو نشستیم دبیرکل حرکت النجباء عراق به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید:که در ادامه می خوانید:
رهبرمعظم انقالب چندی پیش در پیام شان    رهبرمعظم انقالب چندی پیش در پیام شان رهبرمعظم انقالب چندی پیش در پیام شان رهبرمعظم انقالب چندی پیش در پیام شان 
به اجالس علمای مقاومت در بیروت به لزوم به اجالس علمای مقاومت در بیروت به لزوم 
دنبال کردن اشکال و گونههای مختلف مقاومت های مختلف مقاومت 
اشاره داشتند. به نظر شما این انواع مختلف اشاره داشتند. به نظر شما این انواع مختلف 

مقاومت چه میتواند باشد؟
رهبر انقالب اسالمی (حفظه الله) همیشه تاکید 
داشتهاند که مقاومت باید در اشکال و انواع متنوعی 
باشد چه در ابعاد جهادی و نظامی و چه در ابعاد 
سیاسی، فرهنگی و رسانهای. همه ما میدانیم که 
تهاجم دشمن استعمارگر در تمام سطوح و ابعاد 
صورت میگیرد؛ همانطور که به لحاظ نظامی 
فلسطین را اشغال و به عراق و دیگر سرزمینهای 
اسالمی حمله کردند به لحاظ فرهنگی و اندیشهای هم 
به ما حمله کردهاند و تفکر غربی را از طریق جنگ نرم 
به کشورهای ما وارد ساختهاند و همچنین ما با تهاجم 
سیاسی روبرو هستیم به ویژه که میبینیم برخی 
حکومتها در جهان عرب و یا جهان اسالم متاسفانه 
نقش مزدور رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را 
ایفا می کنند. لذا ما به عنوان جبهه مقاومت باید در 
چارچوب خطوط و روشهایی که رهبر انقالب طرح 
فرمودند حرکت کنیم و برای مقابله با تهاجم فرهنگی، 
اندیشهای، سیاسی و نظامی دشمن علیه امت اسالمی 

به گونهها و اشکال مقاومت تنوع ببخشیم.

داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامی   داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامی   داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامی داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامی 
شکست خورده اما آیا اندیشه داعش هم شکست خورده اما آیا اندیشه داعش هم 

شکست خورده یا همچنان زنده است؟
در واقع داعش در عراق و سوریه شکست نظامی خورده 
و از هم پاشیده و پایان آن نزدیک است و انشاءالّله در 
آینده نزدیک طومار این گروه تروریستی به طور کامل 
در هم پیچیده خواهد شد. اما در بعد امنیتی، فکری 
و فرهنگی داعش همچنان در عراق و سوریه حضور 
فعالی دارد به ویژه به لحاظ امنیتی ما شاهد وجود 
هستههای بالقوه آن هستیم. از سوی دیگر برخی 
از شهرهای عراق و سوریه همچنان تحت تاثیر این 

سازمان تروریستی هستند. اما در بعد فکری و فرهنگی 
داعش طی این دوره طوالنی در سوریه و نزدیک به 
بیش از دو سال در عراق تالش داشته عقاید و اندیشه 
اش را بین افراد جامعه در مناطق تحت کنترلش ترویج 
داده و تثبیت کند. ما در عراق هر منطقهای را که آزاد 
کردیم دیدیم که در آنجا روشهای تدریس و آموزش 
داعشی در مدارس از ابتدایی گرفته تا دانشگاه وجود 
داشت که هدفش تعمیق و ریشه دار کردن اندیشه 
تکفیری و تروریستی بوده است. همچنین داعشیها 
برای مساجد و فعالیتهای عمومی در جامعه اهمیت 
خاصی قائل هستند. به نظر ما اندیشه داعش تا امروز 
حضور خود را حفظ کرده و همچنان بین مردم از زن 
و بچه گرفته تا پیر و جوان انتشار دارد. لذا باید با این 
اندیشه براساس کار فکری و اندیشه ای برخورد کرد 
تا بتوانیم افکار منحرفی را که داعش در اذهان اهالی 

مناطق تحت کنترلش نشانده اصالح کنیم. 
آیا گروه های مقاومتی که در عراق با هدف   آیا گروه های مقاومتی که در عراق با هدف آیا گروه های مقاومتی که در عراق با هدف آیا گروه های مقاومتی که در عراق با هدف 
مبارزه با داعش تشکیل شدند امروز آمادگی مبارزه با داعش تشکیل شدند امروز آمادگی 
و توان الزم برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و توان الزم برای مبارزه با رژیم صهیونیستی 

را دارند؟
مسلما محور مقاومت هدفی جز مبارزه و مقابله با 
استعمار و استکبار ندارد، چه این استعمار همچون 
اسرائیل و آمریکا به طور مستقیم وارد میدان مبارزه 
شده باشد و چه در قالب گروههای مزدور همچون 
داعش و جبهه النصره و دیگر گروههای تکفیری و 
تروریستی به منافع بیگانگان خدمت رسانی کند. 
لذا مقاومت صرفا برای مبارزه با داعش تشکیل نشده 
بلکه اصال قبل از داعش به وجود آمد. این مقاومت در 
برابر اشغالگری آمریکا در عراق ایستاد و خسارتهای 
بزرگی بر آن وارد ساخت تا جایی که مجبور شد 
توافقنامه خروج نیروهایش را امضاء کند. این مقاومتی 
که روزانه به آمریکا ضربه میزد و خسارت وارد می کرد 
همان است که با داعش به عنوان مجری پروژه و 
برنامه آمریکا در عراق جنگید و آن را شکست داد. 

هدف از ایجاد داعش تخریب اسالم و حمله به آن از 
درون بوده تا امت مسلمان سرگرم جنگهای داخلی 
بشوند و اسرائیل در امنیت باشد و بدون دردسر به 
تجاوزگریهای خود در سرزمین های اشغالی ادامه 

دهد.
اما آنچه قطعی است این است که برنامهها و اهداف 
»مقاومت اسالمی« جهانی است و این مقاومت تا 
نابودی رژیم صهیونیستی و دیگر انواع مختلف استعمار 

در منطقه ادامه خواهد داشت.
راهبرد دشمن برای دوران پساداعش چه   راهبرد دشمن برای دوران پساداعش چه راهبرد دشمن برای دوران پساداعش چه راهبرد دشمن برای دوران پساداعش چه 

خواهد بود؟
آمریکاییها برنامه ها و نقشههای متعدد و زیادی برای 
منطقه در سر داشته و دارند و فکر می کردند این پروژه 
(گروههای تکفیری) هم برای سالهای زیادی ادامه 
داشته باشد همچنانکه خود اوباما گفته بود حداقل 

ده سال نیاز است تا به عمر داعش در عراق پایان داد.
 اما فرزندان مقاومت همه را غافلگیر کردند و نقشه 
آمریکاییها را ناکام گذاشتند البته با کمک و پشتیبانی 
واقعی و تاثیرگذار جمهوری اسالمی ایران به رهبری 
حضرت آیت الله خامنهای. اگر این حمایت نبود این 
پیروزیهای بزرگ در طی این مدت کوتاه محقق 
نمی شد و پروژه آمریکا شکست نمیخورد. برای 
همین امروز هم به دنبال جایگزین برای داعش 
هستند چنانکه تمام تالش خود را کردند تا فتنه 
کردستان را ایجاد کنند. حکومت بارزانی که می خواهد 
کردستان را در راستای گسترش نفوذ اسرائیل در 
منطقه از عراق جدا کند در واقع آن روی سکه رژیم 
صهیونیستی است. اما این نقشهها در مدت کوتاهی 
و بدون خونریزی شکست خورد و ایران در ناکام 
گذاشتن آن نقش قابل مالحظه و مهمی داشته است. 
لذا ما هر لحظه و هر زمان انتظار نقشهای جدید داریم 
چراکه دسیسه های آمریکا پایان پذیر نیست و ما اگر 
متحد شویم و موضع یکپارچه بگیریم میتوانیم از نفوذ 

آمریکا در بین خودمان جلوگیری کنیم.

  علی درخشان

مقاومت اسالمی پس از داعش تا نابودی کامل اسرائیل ادامه خواھد داشت
شیخ اکرم الکعبی«دبیرکل حرکت النجباء عراق» در گفت وگو با بیت المقدس:

آمریکایی ها برنامه ها و نقشه های متعدد و زیادی برای 
منطقه در سر داشته و دارند و فکر می کردند این پروژه 
(گروه های تکفیری) هم برای سال های زیادی ادامه داشته باشد، 

اما فرزندان مقاومت همه را غافلگیر کردند
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  ریاض برای رد اتهام دست داشتن در حمالت ١١ سپتامبر وکیل آمریکایی گرفت
عربستان از یک قاضی آمریکایی خواسته تا شکایت علیه ریاض به اتهام مسئولیت داشتن در حمالت تروریستی 11 سپتامبر که در دادگاهی در شهر نیویورک 

در جریان است را با استناد به یک قانون تصویب شده در 2016 در کنگره آمریکا، رد کند.
وکالی حکومت عربستان در اسنادی که در دادگاه فدرال منهتن نیویورک ثبت کرده اند گفتند که اگرچه کنگره آمریکا در قانون سال 2016 برخی موانع حقوقی به منظور 

شکایت از عربستان به اتهام دست داشتن در حمالت 11 سپتامبر را برداشته اما به شاکیان اجازه نداده که بدون ادعاهای واقعی و شواهد مستدل از عربستان شکایت کنند.
این در حالیست که از 19 عامل حمالت 11 سپتامبر 2001، 1۵ نفر شهروندان عربستان بوده اند و یک سری اسناد خارج شده از حالت محرمانه نشان می دهد که پیشتر بازرسان 
] یاران آخرالزمانی [آمریکایی درباره برخی دیپلمات های عربستانی و دیگر مقام های مرتبط با دولت عربستان که با هواپیما ربایان بعد از ورود آنها به خاک آمریکا ارتباط داشته اند، تحقیق کردند.

رژیم آل خلیفه جنایت را به حد اعالی خود رسانده رژیم آل خلیفه جنایت را به حد اعالی خود رسانده 
و گویی سیاست «اعدام دسته جمعی» بحرینی ها و گویی سیاست «اعدام دسته جمعی» بحرینی ها 
را در پیش گرفته است و روز به روز فشارها علیه را در پیش گرفته است و روز به روز فشارها علیه 
آن ها را شدت می بخشد. در یکی از آخرین  نمونه ها آن ها را شدت می بخشد. در یکی از آخرین  نمونه ها 
٦، دادگاه ٦، دادگاه ٦ شهروند بحرینی را به اتهام واهی طراحی  شهروند بحرینی را به اتهام واهی طراحی 
برنامه ترور فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین، برنامه ترور فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین، 
ضمن سلب تابعیت به اعدام محکوم کرد. این ضمن سلب تابعیت به اعدام محکوم کرد. این 
دادگاه همچنین هفت شهروند بحرینی دیگر در دادگاه همچنین هفت شهروند بحرینی دیگر در 
این پروند ساختگی را سلب تابعیت نموده و به هفت این پروند ساختگی را سلب تابعیت نموده و به هفت 
سال حبس محکوم کرد. نکته قابل تأمل درخصوص سال حبس محکوم کرد. نکته قابل تأمل درخصوص 
اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه این است که اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه این است که 
این رژیم، محاکمه های سریالی انقالبیون را در این رژیم، محاکمه های سریالی انقالبیون را در 
دادگاه های نظامی به انجام می رساند؛ اقدامی که دادگاه های نظامی به انجام می رساند؛ اقدامی که 
با تمامی قوانین و مقررات بین المللی در تعارض با تمامی قوانین و مقررات بین المللی در تعارض 
آشکار است. در کنار این تحوالت، وضعیت آشکار است. در کنار این تحوالت، وضعیت 
جسمانی شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین جسمانی شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین 
هم مناسب گزارش نمی شود و آل خلیفه باوجود هم مناسب گزارش نمی شود و آل خلیفه باوجود 
اعتراضات گسترده مردمی همچنان به سیاست اعتراضات گسترده مردمی همچنان به سیاست 

اعمال اقامت اجباری علیه وی ادامه می دهد.
درهمین ارتباط به سراغ دکتر «سعید الشهابی» درهمین ارتباط به سراغ دکتر «سعید الشهابی» 
دبیرکل «جنبش األحرار» بحرین رفتیم تا روند دبیرکل «جنبش األحرار» بحرین رفتیم تا روند 
آخرین تحوالت این جزیره را از زبان وی جویا آخرین تحوالت این جزیره را از زبان وی جویا 

شویم؛ شویم؛ 
  طی ماه های اخیر این مسئله مشاهده شده   طی ماه های اخیر این مسئله مشاهده شده 
است که رژیم آل خلیفه به راحتی اقدام به صدور است که رژیم آل خلیفه به راحتی اقدام به صدور 
احکام اعدام علیه انقالبیون بحرینی می کند. احکام اعدام علیه انقالبیون بحرینی می کند. 

علت این اقدام خصمانه چه می تواند باشد؟ علت این اقدام خصمانه چه می تواند باشد؟ 
مقامات رژیم آل خلیفه موجودیت خود را در خطر 
می بینند. آن ها احساس می کنند که اگر مردم بحرین 
در امنیت کامل به سر ببرند، روزی پایه ها و ارکان 
قدرت آن ها متزلزل خواهد شد و در نهایت نابود 
می شوند. لذا آل خلیفه با صدور احکام اعدام علیه 
انقالبیون تالش می کند موجی از رعب و وحشت را 
بر صفوف آن ها حاکم سازد تا به زعم خود از شدت 
اعتراضات مردمی کاسته باشد. آل خلیفه همچنین به 

دنبال یافتن اهرم فشار جدیدی برای خود است. این 
رژیم تصور می کند که هر چقدر تعداد احکام اعدام 
بیشتر باشد، در نتیجه بیشتر می تواند بر شهروندان 
بحرینی جهت وادار کردن آن ها به دست کشیدن از 
خواسته ها و مطالبات مشروعشان و عقب نشینی از 
مواضع شان، اعمال فشار کند. عالوه  بر این، ایدئولوژی 
حاکم بر رژیم آل خلیفه یک ایدئولوژی خشونت آمیز 
و خونین است. درست به همین دلیل است که 
سردمداران این رژیم هیچ ابایی از کشتار مردم بی گناه 
ندارند و از بین بردن انسان ها برایشان کار بسیار 
آسانی محسوب می شود. صدور احکام اعدام علیه 
انقالبیون، تالشی برای حفظ کرسی قدرت از سوی 
آل خلیفه است. البته این را هم باید بگویم که چنین 
سیاست های خطرناکی نمی تواند باورهای ملت 
بحرین را خدشه دار کرده و آن ها را به عقب نشینی از 

مواضع شان وادار کند. 

مسئله قابل تأمل در محاکمه غیرنظامیان و   مسئله قابل تأمل در محاکمه غیرنظامیان و مسئله قابل تأمل در محاکمه غیرنظامیان و مسئله قابل تأمل در محاکمه غیرنظامیان و 
انقالبیون بحرینی، محاکمه آن ها در دادگاه های انقالبیون بحرینی، محاکمه آن ها در دادگاه های 
نظامی است. درحالی که این اقدام با قوانین نظامی است. درحالی که این اقدام با قوانین 
بین المللی در تعارض است. این مسئله را چگونه بین المللی در تعارض است. این مسئله را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
به این مسئله توجه داشته باشید که برگزاری تمامی 
دادگاه های آل خلیفه اعم از نظامی و غیرنظامی، جملگی 
مغایر با قانون هستند. زمانی که پادشاه بحرین اقدام به 
انتصاب قضات کرده و به آن ها قوانین را دیکته می کند، 
دیگر نمی توان از قانونی بودن دادگاه ها سخن گفت. این 
دادگاه ها همگی فاقد عدالت هستند. دادگاه های مدنی 

در بحرین طبق اعالم سازمان عفو بین الملل، فاقد عدالت 
هستند. درخصوص دادگاه های نظامی هم باید گفت که 
وضعیت آن ها به مراتب بدتر از دادگاه های مدنی است. 
آل خلیفه با برگزاری دادگاه های نظامی به دنبال آن است 
تا اینگونه به افکار عمومی در منطقه و جهان القاء کند که 
تروریسم، افراطی گری و خشونت آن را تهدید می کند. به 
نظر من، تفاوتی میان دادگاه های نظامی و مدنی در بحرین 
وجود ندارد. تمامی دستورات از سوی کاخ پادشاهی 
بحرین صادر می شود و دادگاه ها باید از آن تبعیت کنند. 

درحالی که پیش بینی می شد به دلیل   درحالی که پیش بینی می شد به دلیل   درحالی که پیش بینی می شد به دلیل درحالی که پیش بینی می شد به دلیل 
وخامت اوضاع جسمانی شیخ عیسی قاسم، وی وخامت اوضاع جسمانی شیخ عیسی قاسم، وی 
پس از عمل جراحی سنگینی که انجام داد دیگر پس از عمل جراحی سنگینی که انجام داد دیگر 
تحت اقامت اجباری قرار نگیرد، اما این اتفاق تحت اقامت اجباری قرار نگیرد، اما این اتفاق 
نیفتاد. علت اصلی تداوم سیاست های خصمانه نیفتاد. علت اصلی تداوم سیاست های خصمانه 

آل خلیفه علیه آیت الله قاسم چیستآل خلیفه علیه آیت الله قاسم چیست؟ 
رژیم آل خلیفه حضور شیخ عیسی قاسم در میان 

انقالبیون را خطری برای خود تلقی می کند، چراکه 
بحرینی ها شیخ را مرجعیت دینی خود می دانند و در 
هر شرایطی به نظر و دیدگاه وی احترام می گذارند. 
آل خلیفه نمی خواهد که ارتباط مستقیمی میان 
انقالبیون و شیخ قاسم برقرار باشد. در هر صورت، 
اقامت اجباری علیه شیخ مجددا از سرگرفته شده 
است. این در حالی است که بسیاری از پزشکان اعالم 
کردند که با توجه به بیماری های بسیاری که شیخ 
از آن رنج می برد، تداوم اقامت اجباری ممکن است 
به قیمت جانش تمام شود. آل خلیفه به دنبال مرگ 
تدریجی وی است. این رژیم اجازه مداوای جدی شیخ 
عیسی را نمی دهد تا رهبر گرانقدر شیعیان بحرین به 
تدریج و براثر شدت بیماری های مختلف، جان خود 
را از دست بدهد. اما باید این مسئله را نیز اعالم کنم 
که مقامات آل خلیفه متوهم شده اند. ملت بحرین با 
چنین سیاست های خصمانه ای از انقالب خود دست 
نمی کشد و تا زمان تحقق خواسته ها و مطالبات به حق 

خود در میدان باقی خواهد ماند. 
یکی از استراتژی های آل خلیفه برای   یکی از استراتژی های آل خلیفه برای   یکی از استراتژی های آل خلیفه برای یکی از استراتژی های آل خلیفه برای 
سرکوب انقالبیون، سیاست «اعتراف یا مرگ» سرکوب انقالبیون، سیاست «اعتراف یا مرگ» 
است. لطفا درخصوص این سیاست ضد حقوق است. لطفا درخصوص این سیاست ضد حقوق 

بشری توضیح دهید. 
رژیم آل خلیفه زندانیان سیاسی در بحرین را تحت 
شدیدترین نوع شکنجه ها قرار می دهد. شمار زیادی 
از زندانیان سیاسی تحت همین شکنجه ها جان خود 
را از دست داده اند. هدف اصلی از انجام شکنجه ها 
این است که زندانیان به آنچه که مقامات آل خلیفه 
می خواهند، اعتراف کنند. آل خلیفه زندانیان سیاسی 
را وادار می کند که اعتراف کنند تروریست هستند و 
در اقدامات خشونت آمیز مشارکت دارند. اگر زندانیان 
َتن به چنین کاری ندهند، آنقدر شکنجه می شوند 
تا کشته شوند. شهروندان بحرینی امروز در مقابل 
دو گزینه قرار گرفته اند؛ یا آنقدر شکنجه شوند که 
جانشان را از دست بدهند و یا آنچه را که آل خلیفه 

در برابرشان قرار می دهد، امضاء کرده و به گناه ناکرده 
اذعان کنند. بسیاری از اعترافاتی که آل خلیفه از 
زندانیان سیاسی بحرینی گرفته، تحت شکنجه های 
بسیار شدید انجام شده است. این اعترافات برای صدور 
احکام اعدام و حبس های سنگین علیه انقالبیون، 
گرفته می شوند. این استراتژِی آل خلیفه با بدیهی ترین 

قوانین بین المللی و حقوق بشری نیز در تضاد است. 
رژیم آل خلیفه عالوه بر انقالبیون، مقدسات   رژیم آل خلیفه عالوه بر انقالبیون، مقدسات رژیم آل خلیفه عالوه بر انقالبیون، مقدسات رژیم آل خلیفه عالوه بر انقالبیون، مقدسات 
بحرینی ها را مورد هتک حرمت قرار می دهند. بحرینی ها را مورد هتک حرمت قرار می دهند. 
مساجد را تخریب می کنند، نمادهای حسینی  مساجد را تخریب می کنند، نمادهای حسینی  
را پایین می کشند و ... . علت اصلی این اقدامات را پایین می کشند و ... . علت اصلی این اقدامات 

چیست؟
مقامات آل خلیفه اساسا اعتقادی به دین ندارند. دین 
در نزد آن ها کوچکترین ارزشی ندارد. شما به مسئله 
فلسطین و قدس اشغالی نگاه کنید. شهر قدس از 
لحاظ دینی و تاریخی جایگاه ویژه و محوری در میان 
مسلمانان دارد. اما درعین حال، وزیر خارجه بحرین 
صراحتا و به طور علنی اعالم می کند که فلسطین 
و قدس اشغالی یک مسئله فرعی است. آل خلیفه با 
هرآنچه که به دین ارتباط داشته باشد، سِر ستیز دارد. 
در ایام عاشورا نظامیان این رژیم به موکب های حسینی 
یورش می برند. مظاهر اسالمی را مورد هتک حرمت 
قرار می دهند. بسیاری از علمای بحرینی بیش از هفت 
سال است که در زندان های آل خلیفه به سر می َبرند. 
مساجد تخریب می شوند. افزون براین، بیش از هفتاد 
هفته است که مقامات آل خلیفه از برگزاری بزرگترین 
نماز جمعه شیعیان بحرینی در منطقه »الدراز« 
ممانعت به عمل می آورند. این ها جملگی حکایت از 
آن دارد که دین در قاموس آل خلیفه هیچ معنایی 
ندارد. این رژیم، دوست و هم پیمان آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و بیگانگان بوده و هیچ ارزشی برای 
دیِن خدا قائل نیست. اما طبیعی است که خداوند 
متعال در نهایت هیمنه و شوکت ظالمان را درهم 

خواهد شکست.

آل خلیفه به دنبال مرگ تدریجی شیخ عیسی قاسم 
است. این رژیم اجازه مداوای جدی وی را نمی دهد تا رهبر 
گرانقدر شیعیان بحرین به تدریج و براثر شدت بیماری های 

مختلف، جان خود را از دست بدهد

  رامین حسین آبادیان

»اعتراف یا مرگ«، سیاست سرکوب گرانه آل خلیفه در مقابل انقالبیون
«سعید الشهابی» دبیرکل جنبش «االحرار» بحرین در گفت وگو با بیت المقدس:
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٨

دستان کوچک

دست های کوچکت شکل پرستوها شده
دامنت غرِق اقاقی، غرِق شب بوها شده

 
 بین این مرداب های خالی از آبی هنوز
 سرزمیِن چشم هایت برکه قوها شده

  خنده هایت بی بدیل   ُغّصه هایت بی شمار و
خنده ات قربانِی دسِت کج ابروها شده

حق زیتون نگاهت پوزه کفتار نیست
نقِد لبخند تو خرِج برج و باروها شده

سنگ در مشت تو یعنی یک غزل از آسمان
دست تو انگیزه شعر النگوها شده

یک نسیم باید بیاید سمت طوفان بال
گرچه بارانت طلسم شوِم جادوها شده

 پنجره با چشم خود می بیند آن روزی که شب
 شیشه با ُهرم لباِن غنچه او «ها» شده

 سمانه احمدیان

بیش از ربع قرن پیش در چنین ایامی عراق شاهد قیام گسترده 
مردم ستمدیده ای بود که می رفتند به سالها حکومت حزب 
ظالم بعث و رئیس جمهور دیکتاتورشان پایان دهند. قیامی که 
در آستانه فراگیر شدنش با چراغ سبز حکومت وقت آمریکا به 
صدام جنایتکار به فجیع ترین شکل سرکوب شد. این قیام که 
از جهت مختلف در تاریخ معاصر کم نظیر ست بسیار کم مورد 
٤توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته تا آنجا که ٤توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته تا آنجا که ٤ سال پیش 

اولین کتاب در این موضوع آنهم به زبان فارسی روانه بازار شد.
فیلم «زیر شن های بابل» ساخته کارگردان معروف عراقی 
محمد الدراجی تالشی است برای معرفی گوشه ای از جنایتهای 

صورت گرفته علیه عراقی ها در این قیام مردمی.
داستان فیلم بدین شرح است که:«پس از سال ها سکوت، 
سه بازمانده گور دسته جمعی، داستان وحشتناک اسارتشان 
١٩٩١و قتل های رژیم وحشی صدام در طول قیام سال ١٩٩١و قتل های رژیم وحشی صدام در طول قیام سال ١٩٩١ مردم 
عراق، معروف به انتفاضیه شعبانیه را بازگو می کنند. در میان این 
داستان های ناگفته، ناگهان یکی از این سربازان عراقی، به نام 
ابراهیم می میرد و ...». محمد الدراجی کارنامه پرباری در عرصه 
فیلمسازی دارد. نخستین فیلم بلند او «احالم» در جشنواره های 
مختلف با استقبال مواجه شد و بعد از آن فیلم های زیادی 
ساخت. «ام حسین» فیلم دیگری از همین فیلمساز است و «زیر 
شن های بابل» تازه ترین اثر سینمایی او است. این فیلم جایزه 
٢٠١3بهترین فیلم عربی را در جشنواره فیلم ابوظبی در سال ٢٠١3بهترین فیلم عربی را در جشنواره فیلم ابوظبی در سال ٢٠١3
کسب کرد.  همچنین زیر شن های بابل در چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت اسالمی و اولین جشنواره بین المللی 
فیلم وحدت اسالمی در تهران نیز به نمایش در آمده است.

«قاره آفریقا» علی رغم گستردگی و تنوع جغرافیایی، مذهبی 
و فرهنگی ای که دارد، در میان سایر ملل و از جمله ایرانیان 

چندان شناخته شده نیست.
این قاره که عمده کشورهای آن سالها مستعمره اروپایی ها 
بوده اند اکنون در سطوح مختلف مکانی مناسب برای تعامالت 
سیاسی، اقتصادی و مذهبی با ایران است، اما به دلیل فقدان 
اطالعات کافی درخصوص این توانمندی ها، همواره از اولویت 

ما خارج بوده است.
کانال تلگرامی «Afro-interest» که متعلق به پایگاه خبری 
مرکز بین المللی مطالعات فرهنگی آفریقا می باشد، در تالش 
است تحوالت قاره آفریقا را به صورت تخصصی اطالع رسانی 
کند. این کانال حاوی اخبار مختلف از قاره سیاه در حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است اگرچه بیشتر آنرا 

موضوعات سیاسی و بین المللی تشکیل می دهد.
انعکاس تحوالت داخلی کشورهای مختلف این قاره و ترجمه 
برخی مقاالت مرتبط با این تحوالت از جمله مطالب منتشره 

در کانال است.
عالوه بر آن انتشار برخی اخبار دست اول از آفریقا که مشابه 
آن در رسانه های ایرانی کمتر پیدا می شود، از دیگر موضوعات 

انتشار یافته در کانال است. 
انتشار برخی تصاویر، فیلم ها و مستندهای جذاب با هدف 
معرفی آفریقا و ظرفیت های آن هم از بخش های دیگر این 

کانال تلگرامی است.
Afro-interestبرای دسترسی به کانال تلگرامی Afro-interestبرای دسترسی به کانال تلگرامی Afro-interest باید از آدرس 

https://t.me/Iccoas استفاده کرد. 

کویت در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از هر 
لحاظ متمایز و از سطحی از حداقل های توسعه یافتگی، رشد 
فرهنگی، آزادی های دینی و مذهبی و در سطحی محدود از 
وجود آزادی فعالیت سیاسی( البته کنترل شده) حتی در خأل 
وجودی احزاب (با توجه به ممنوعیت قانونی تشکیل حزب) 
برخوردار است. به گونه ای که معروف است که در پایان قرن 
بیستم آمریکایی  ها بر این عقیده بودند که «کویت، فرانسه 

جهان عرب است».
کتاب «سیاست و حکومت در کویت» نوشته دکتر حسنعلی 
احمدی فشارکی از جمله معدود آثاری است که در ایران به 
این کشور پرداخته اند. در بخشی از این کتاب آمده است: 
«نوشتة حاضر با هدف ارائه تصویری از مناسبات قدرت در 
کویت با تأکید بر ارائه تصویری از جریان های سیاسی و مذهبی 
قدرت و تمرکز بر جامعة شیعیان کویت با اتکاء به دانش نظری 
و مشاهدات عینی مولف در آن کشور وح اصل مصاحبت و 
هم اندیشی با برخی از استادان و فرهیختگان مسلمان کویتی 
به رشتة تحریر درآمده است و سعی شده تا به واکاوی جایگاه 

شیعیان در ساخت قدرت آن کشور بپردازد.»
در این کتاب با توجه به شرایط کنونی و محدودیت های موجود 
و سرعت تحوالت درون سیستمی و تغییرات سیاسیـ  
اجتماعی محیط، تالش شده تا تصویری دقیق از پویش های 
سیاسی جامعة شیعیان آن کشور جهت شناخت صحیح از 

شرایط ذهنی و عینی جامعة سیاسی کویت ارائه گردد.
«سیاست و حکومت در کویت» را انتشارات اندیشه سازان نور 

منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.  

خیلی دور خیلی نزدیک

   تصویری از  جوانان محکوم به اعدام با جمله ای با مضمون - شکایت بردن از قاضی 
دادگاه بحرین به قاضی آسمان- در دستان زنان انقالبی/دادگاه فرمایشی آل خلیفه 

اخیرا ٤ جوان بیگناه بحرینی را به اعدام محکوم کرده است

انتفاضه شعبانیه به روایت
«زیر شن های بابل»

آفریقا را بهتر بشناسیمکویت را بهتر بشناسیم

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
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