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»الحشد الشعبی« عامل اصلی 

هجمه های واشنگتن است

  »ماجد غماس« 
در گفت وگو با »بیت المقدس«:

حال  و هوای ضاحیه بیروت در ایام     
جنگ 33 روزه در گفت وگو 
با خانم »ریم اخرس«
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بحران کشمیـر؛ میراث شوم استعمار دکتر اسماعیل رضوان و دکتر طالل عتریسی
 در گفت وگو با بیت المقـدس مطـرح کردند؛
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    هشدار پزشکان ۷ کشور جهان درباره شرایط بحرانی شیخ زکزاکی 
 ۱۸۴ پزشک ایرانی و غیرایرانی با اشاره به شاخص های حیاتی و معاینات بالینی رهبر شیعیان نیجریه درباره فراگیر شدن مسمومیت سربی در خون و بافت 

های بدن شیخ ابراهیم زکزاکی هشدار دادند و تاکید کرند وی باید هرچه زودتر به یک بیمارستان تخصصی منتقل شود.
 نامه این پزشکان اهل هند، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و ایران به ۴ زبان انگلیسی، عربی، اردو و فارسی خطاب به دولت نیجریه نوشته شده و از این 
کشور خواسته هرچه سریعتر شیخ زکزاکی را به بیمارستان مجهز،منتقل کنند. گفتنی است علی رغم اینکه هفته گذشته دادگاهی در نیجریه رای به انتقال شیخ 

زکزاکی به هند جهت درمان داد، هنوز رای این دادگاه اجرا نشده است.  ] قلب زمین [

در مطالعه و بررسی نقش سیاست خارجی، در مطالعه و بررسی نقش سیاست خارجی، 
برداشت های گوناگونی وجود دارد، در برداشت های گوناگونی وجود دارد، در 
یکی از این برداشت ها، هنجارها، ارزش ها و یکی از این برداشت ها، هنجارها، ارزش ها و 
سلیقه های سیاستگذاران، در شکل دهی سلیقه های سیاستگذاران، در شکل دهی 
به سیاست گذاری خارجی دولت ها، نقشی به سیاست گذاری خارجی دولت ها، نقشی 
اساسی  ایفا می کند. هرچند نمی توان منکر اساسی  ایفا می کند. هرچند نمی توان منکر 
برخی عوامل ثبات بخش و ثابِت تغییرناپذیر برخی عوامل ثبات بخش و ثابِت تغییرناپذیر 
در سیاستگذاری خارجی شد اما به هر روی در سیاستگذاری خارجی شد اما به هر روی 
به قدرت رسیدن رهبران و احزاب جدید به قدرت رسیدن رهبران و احزاب جدید 
می تواند موجد دگرگونیهای عمده ای در می تواند موجد دگرگونیهای عمده ای در 

داده های سیاست خارجی شود.
چندسالی می شود که ولیعهدهای عربستان چندسالی می شود که ولیعهدهای عربستان 
و امارات برای رسیدن به کرسی پادشاهی و امارات برای رسیدن به کرسی پادشاهی 
دست به ماجراجویی در سیاست خارجی دست به ماجراجویی در سیاست خارجی 
زده اند و تالش می کنند با ایجاد تنش، برای زده اند و تالش می کنند با ایجاد تنش، برای 
خود محبوبیت و مشروعیت کسب کنند. خود محبوبیت و مشروعیت کسب کنند. 
هنگامی که پسر زاید با حماقتی زایدالوصف و هنگامی که پسر زاید با حماقتی زایدالوصف و 
دست به دامان گوساله سامری شدن، تجاوز دست به دامان گوساله سامری شدن، تجاوز 
ددمنشانه و سبعانه به مردم مظلوم یمن را ددمنشانه و سبعانه به مردم مظلوم یمن را 
آغاز کرد، هیچ وقت گمان نمی کرد که همچون آغاز کرد، هیچ وقت گمان نمی کرد که همچون 
حماری فربه در باتالقی آن هم به مدت حماری فربه در باتالقی آن هم به مدت 
پنج سال دست و پا بزند و هر چه زمان بگذرد پنج سال دست و پا بزند و هر چه زمان بگذرد 
بیش از پیش در آن فرو رود. در پنجمین سال بیش از پیش در آن فرو رود. در پنجمین سال 
تجاوز سعودی-اماراتی، انصارالله توانسته با تجاوز سعودی-اماراتی، انصارالله توانسته با 
حمالتی مقتصدانه و صد البته هوشمندانه، حمالتی مقتصدانه و صد البته هوشمندانه، 
ضمن نشان دادن درایت خود، ضرباتی کاری ضمن نشان دادن درایت خود، ضرباتی کاری 

را به پیکر آل سعود وارد سازدرا به پیکر آل سعود وارد سازد
۴۸تنها ۴۸تنها ۴۸ ساعت پس از حمله به نفتکش های سعودی 
و اماراتی در مسیر اصلی ابوظبی برای دور زدن تنگه 
هرمز، یعنی بندر الفجیره، انصارالله با هفت فروند 
پهپاد تأسیسات نفتی العفیف و العوامی را مورد هدف 
قرار داد تا مسیر جایگزین ریاض برای تنگه هرمز نیز 
به سرنوشتی مشابه مسیر ابوظبی دچار شود. حتی 
اگر پهپادهای انصارالله این ایستگاه های پمپاژ را 

هدف قرار نمی دادند و صرفًا بر فراز آنها چرخی! 
می زدند، باز هم کار یمنی ها کاری بود کارستان! 
چراکه با توجه به فاصله حداقل ۷۰۰ کیلومتری 
این ایستگاه ها از مناطق تحت کنترل انصارالله عبور 
این پهپادها از سامانه های عریض و طویل سعودی و 
رسیدن آنها به العفیف و العوامی سیلی سختی بود. 
در روزها و ماه های اخیر نیز یگان پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی که به انصارالله وابسته اند 
بارها فرودگاه نجران را مورد اصابت قرار دادند. گویا 
پهپادهای یمنی مسیری اختصاصی را برای ورود به 

عربستان یافته اند!
انصارالله تاکنون با هوشمندی مثال زدنی از حمالت 
جدی و گسترده به امارات خودداری کرده و به جای 
آن بر روی عمق خاک عربستان تمرکز کرده و پیام 
توانستن در زدن را به خوبی به اماراتی ها منتقل کرده 
البته شیوخ آل نهیان نیز به خوبی دریافته اند که 

اصابت موشک به آسمانخراش های دبی و ابوظبی 
همان و فرار سرمایه گذاران و سرمایه ها نیز همانا.

حمالت هدفمند انصارالله، با توجه به اتکای آل 
نهیان به دالرهای نفتی و سرمایه های خارجی، 
باعث شد تا انصارالله با دستانی پر در عرصه سیاسی 
حضور داشته باشد و پیروزی های نظامی خود را 
به پیروزی سیاسی تبدیل کند. از سوی دیگر، این 
حمالت مقتدرانه که افزایش قیمت جهانی نفت و 

ریسک سرمایه گذاری را نیز در پی داشته، توانسته 
با افزودن فشارهای داخلی و بین المللی، حال زار 
پسر زاید را زارتر کند و سفاهت وی را بیش از هر 
زمان دیگری به نمایش بگذارد و چه بسا او، خشک 
مغزی، نافهمی، قلدرمآبی و جنگ افروزی خود را 
کنار گذاشته و به تجاوز پایان دهد، چراکه اینگونه 
ضربه خوردن نفت و اقتصاد امارات و از سوی دیگر، 
اقتصاد تمام نفتی شیخ نشین ها باعث خواهد شد 
تا این کشور تقریباً از لحاظ ژئوپلتیک از حیز انتفاع 
اقتصاد تمام نفتی شیخ نشین ها باعث خواهد شد 
تا این کشور تقریباً از لحاظ ژئوپلتیک از حیز انتفاع 
اقتصاد تمام نفتی شیخ نشین ها باعث خواهد شد 

ساقط شود و ضربه ای اساسی را را دریافت کند.
صبر و پایداری جانانه مقاومت یمن باعث شد 
تا مقامات اماراتی ضمن ارزیابی محدودیت ها، 
موانع و مشکالتی که این تجاوز برای ابوظبی به بار 
آورده، خود را با شرایط جدید وفق دهند، چراکه 
ناکامی های متعدد در سیاست خارجی در کنار 
نارضایتی های داخلی می تواند برای محمد بن زاید 

هزینه های گزافی داشته باشد و همین ولیعهدی 
را نیز از دست بدهد؛ پادشاهی را که دیگر مپرس!

در همین راستا انور قرقاش وزیر مشاور در 
امور خارجه امارات خبر از بازآرایی -بخوانید 
عقب نشینی- نیروهای این کشور در جبهه الحدیده 
داد. استفاده از عبارت بازآرایی و نیز هماهنگی با 
سعودی ها در این خصوص برای کمرنگ کردن 
اختالفات با این کشور بود، لیکن در روز های اخیر 
درگیری  شدید میان نیرو های منصور هادی وابسته 
به سعودی و نیرو های شورای انتقالی وابسته به 
امارات برای تصرف کاخ معاشیق رخ داد که در 
نهایت منجر به تصرف این کاخ توسط نیروهای 
نیابتی امارات شد. شورای انتقالی جنوب یمن 
پیش از این از تصمیم خود برای سرنگونی دولت 
منصور هادی در عدن خبر داده بود. گویا عربستان 
از چرخش ناگهانی متحد دیروز خود خشمگین 
است و شکافی عمیق بین این دو کشور حاشیه 
خلیج فارس بوجود آمده که سخت می توان آن 

را ترمیم کرد.
 همزمان با تحرکات میدانی در عرصه سیاسی 
نیز نشانه های تغییر رویکرد به امارات به وضوح 
دیده می شود؛ سفر شیخ عبدالله بن زاید، وزیر 
۲خارجه امارات به مسکو در ماه گذشته، ۲خارجه امارات به مسکو در ماه گذشته، ۲ سفر 
اخیر هیئت های امنیتی امارات به ایران و ... ، همه و 
همه نشانه هایی هستند مبنی بر تالش شیخ نشین 
جنوبی خلیج فارس برای برون رفت از باتالق یمن 

و گشودن کانال های ارتباطی با جنبش انصارالله.
اینکه چرخش اخیر ابوظبی در یمن با هماهنگی 
واشنگتن بوده یا نه خود حکایتی جدا می طلبد، 
لیکن نکته مهم تر راهبرد کارای مقاومت است که 

بار دیگر کارایی خود را به نمایش گذاشته است.

سخن نخست

فتنه شام، میدان هنرنمایی 
شاگردان مکتب عماد

اگرچه بیشتر ایرانیها با نام »مغنیه« از 
۲3وقتي آشنا شدند که »حاج عماد مغنیه« ۲3وقتي آشنا شدند که »حاج عماد مغنیه« ۲3

۱3۸۶بهمن سال ۱3۸۶بهمن سال ۱3۸۶ در سوریه ترور و شهید 
شد اما ساکنان لبنان و بویژه شیعیان این کشور، از سالها قبل با این 

خاندان آشنا بودهاند.
 نخستین چهره شناخته شده این خاندان، »آیت الله جواد مغنیه« 
بود، عالم سرشناسی که تالیفات متعددی از او به جای مانده و سال 
ها در عراق و لبنان کرسی تدریس و وعظ داشت، مغنیه سرانجام در 
۱۴۰۰ محرم ۱۴۰۰ محرم ۱۴۰۰ هـ . ق در لبنان دارفانی را وداع گفت .جسد وی به  ۱۹
نجف اشرف منتقل و سپس آیت الله العظمی خویی بر وی نماز گزارد 
و در یکی از اتاقهای حرم امام علیـ  علیه السالمـ  دفن گردید. آن 
روز نجف اشرف تعطیل شد. عماد، جهاد و فواد مغنیه اما اعضای دیگر 
این خاندان هستند که در مسیر نبرد با دشمن متجاوز صهیونیستی 
به شهادت رسیدند. آنها فرزندان مرحوم حاج فائز مغنیه، پسرعموی 

آیت الله جواد مغنیه بودند.
مغنیه ها از منطقه طیردبا، روستایي در جنوب لبنان هستند، ابوعماد 
در همان منطقه کارگري میکرده است. مادرشان هم زنی بسیار 
بصیر، روشن و با کالمی نافذ است و تربیت بچهها بیشتر بهواسطه 
او بوده است. پدر مغازهاي داشته و پي امرار معاش بوده و مادر روي 

شخصیت این سه برادر بسیار تاثیر داشته است. 
بدون شک شناخته شده ترین عضو مغنیهها، عماد پسر بزرگ حاج 
فائز است. عماد مغنیه معروف به حاج رضوان اگرچه اولین فرزند حاج 
فائز مغنیه بود اما پس از دو برادر خود)جهاد و فواد( به شهادت رسید. 
۲رو حاج عماد بودند. پدر او که ۲رو حاج عماد بودند. پدر او که ۲ هر دو برادر بهتعبیري شاگرد و دنباله

سال پیش فوت کرد با وجود اینکه دو فرزند دیگرش هم شهید شدهاند 
اما شهادت حاج عماد برایش حادثه متفاوتتري بوده و بعد از آن عهد 
ميکند هیچگاه لباس مشکياش را از تن درنیاورد. این بهواسطه 
ارتباط نزدیك و اثرگذاري است که شخصیت عجیب و دوست داشتني 
حاج عماد با آنها داشته است. حاج رضوان فرمانده جهادی حزب الله 
و عمال دومین مقام آن بود که سالها صهیونیستها به دنبال ردی از 
او بودند تا انتقام ضربات بسیاری که بر پیکرشان وارد کرده را بگیرند. 
33جنگ 33جنگ 33 روزه اوج هنرنمایی شهید عماد بود. از این اسطوره مقاومت 
ترین آنها بود، پسری که نام سه فرزند به یادگار ماند که جهاد کوچكترین آنها بود، پسری که نام سه فرزند به یادگار ماند که جهاد کوچكترین آنها بود، پسری که نام 
عموی شهیدش را بر روی او گذاشته بودند. مصطفي)پسر دیگر شهید 
عماد(، هم پسري دارد که چند هفتهاي بعد از شهادت حاج عماد به 
دنیا آمد که اسم او را هم عماد گذاشتند. سنت جالبي که در خانواده 
ها یا پدران شهید هاي عموها یا پدران شهید هاي عموها یا پدران شهید  مغنیه هست این است که همه دوباره اسم

را روي فرزندان تازه متولد شده گذاشتهاند. 
همین مسئله نشان ميدهد خانواده به این راه و مسیري که ميرود 
اعتقاد دارد و جهاد و ایثارگری در این خاندان ریشه دوانده است. 
در میان فرزندان حاج عماد، جهاد بهواسطه اینکه بعد از شهادت 
پدرش حضور رسانهاي پیدا کرد، شناخته شدهترین فرزند بود. او که 
۶۸متولد سال ۶۸متولد سال ۶۸ شمسی بود، در مراسم تشییع حاج عماد در بیروت 
به نمایندگي از خانواده صحبت کرد. قدرت تکلم و توانایي باالي او 
در صحبت کردن یکي از دالیل انتخاب او براي این سخنراني بود. 
جهاد مغنیه که عالقه ویژهای به دنبال کردن اهداف و مسیر پدرش 
داشت، از عنفوان جوانی به حزبالله پیوست و خیلی زود با سپری 
کردن آموزش های دشوار عضو گروه نیروهای ویژه آن شد. جهاد 
سرانجام همچون پدرش در مسیر آزادی قدس شریف و در مرز 
سوریه با سرزمینهای اشغالی هدف موشک بالگردهای صهیونیست 
قرار گرفت تا سلسله شهادت در این خاندان منقطع نشود. همان 
خانوادهای که سیدحسن نصرالله درباره آنها گفت: »حاج ابوعماد 
مغنیه و ام عماد زندگی خود را صرف حمایت از آرمانها کردند. 
خانواده حاج فایز همگی شهید پرور هستند و این ویژگی منحصر 
به فردی است که نشانه میزان بخشندگی و جود، صبر و خضوع 
آنهاست. از برکت این خانواده منحصر به فرد است که لبنان، مقاومت 

و فلسطین فرماندهای مانند عماد مغنیه معرفی می کند«.
این روزها که در آستانه سیزدهمین سالگرد پیروزی حزب الله 
33قهرمان لبنان در جنگ 33قهرمان لبنان در جنگ 33 روزه قرار داریم، یاد فرمانده بزرگ 
محور مقاومت، شهید عماد مغنیه را گرامی می داریم و تاکید 
می کنیم که همانطور که سیدحسن نصرالله در پیام تسلیت 
شهادت او گفت؛ »اگرچه عماد رفت اما هزاران شاگرد تربیت شده 
مکتب او، راهش را ادامه می دهند« و توفیقات محور مقاومت در 

فتنه شام درستی این کالم را نشان داد.

محمد مهدی رحیمی

حمالت هدفمند انصارالله، با توجه به اتکای آل 
نهیان به دالرهای نفتی و سرمایه های خارجی، باعث 
شد تا انصارالله با دستانی پر در عرصه سیاسی حضور 

داشته باشد

یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
ماه های اخیر بارها فرودگاه نجران را مورد اصابت قرار 
دادند. گویا پهپادهای یمنی مسیری اختصاصی را برای 

ورود به عربستان یافته اند!

کارآیی مقاومت؛ 
راز چرخش های شیوخ خلیج فارس

 یونس کولیوند
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در طی روزهای اخیر روابط میان اسالم آباد و 
تنش های  شاهد  دیگر  باری  برای  دهلی نو 
گسترده ای بوده است. اگرچه با مطالعه تاریخ روابط 
پرفراز و نشیب دو کشور، برهه هایی را می یابیم که 
روابط دو کشور تا آستانه جنگ هسته ای هم 
پیش رفته است؛ اما به گفته ی کارشناسان، نباید 
این اختالفات را در بافت اختالفات هندوها و 
مسلمانان مورد تحلیل قرار داد. بلکه می توان 
ریشه این درگیری ها را در میراثی یافت که 
استعمار بریتانیا در این منطقه باقی گذاشته است.
درگیری اخیر متعاقب تصمیم دولت هند در هفته 
گذشته آغاز شد، آن زمان که اعالم کرد ماده 
3۷۰ قانون اساسی خود را که خودمختاری ایالت 
»جامو و کشمیر« و اختیارات ویژه آن را به رسمیت 
می شناسد، لغو کرده است. این ماده قانونی، 
اختیارات حکمرانی را غیر از مسائل دفاعی، 
امور خارجی و ارتباطات منطقه ای به یک نهاد 
قانون گذاری محلی محول می کرد. همچنین وزیر 
کشور هند در پارلمان این کشور عنوان داشت که 
این ایالت به دو منطقه به نام های جامو و کشمیر 
با پارلمان محلی و »لداک« بدون پارلمان محلی 

تقسیم شود. 
کشمیر منطقه ای واقع در شمال شبه قاره هند در دامنه 
کوه های هیمالیاست که تا پیش از استقالل پاکستان، 
امیرنشینی تحت الحمایه بریتانیا بود. برای فهم بهتر 
ریشه های بحران کشمیر، بازخوانی مختصر اهمیت این 
منطقه، تاریخ روابط میان دو کشور و نقش استعمار پیر 

در این تحوالت راهگشا خواهد بود.
به لحاظ موقعیت راهبردی در گستره فالت ایران، دو 
منطقه هارت لند وجود دارد؛ افغانستان و کشمیر. بر 
اساس این نظریه هر کس بر این منطقه مسلط شود 
بر کل منطقه حاکم است. ازاین رو در برخی از منابع، 
کشمیر را بام آسیا نیز می نامند؛ زیرا از این منطقه 
می توان بر مناطق مرزی سه کشور چین، هند و پاکستان 
کنترل داشت. کشمیر جدای از موقعیت راهبردی، 

موقعیت اطالعاتی و امنیتی مناسبی نیز دارد. این 
سرزمین به دلیل آنکه بر سرزمین های پست اطراف 
خود مسلط است و از طریق آن با افغانستان، آسیای میانه 
و چین مرتبط می شود، برای هند از نظر ژئوپلیتیکی و 
استراتژیکی اهمیت دارد. برای پاکستان نیز کشمیر به 
دلیل آنکه سرچشمه رودهای مهم سند، پنجابه جهلم، 
چنابه راوی و ستلج است و جاده آسفالته استراتژیک 
راولپندی، کلگیت، کاشغر ارتباط پاکستان - چین را 
تأمین می کند، اهمیت اقتصادی و ژئواستراتژیک دارد.

پس از ورود استعمار انگلیس به هند و فروپاشی مغوالن 
کبیر، منطقه کشمیر ابتدا به دست افغان ها و سپس به 
دست سیک ها افتاد. در دهه ۴۰ میالدی که موضوع 
استقالل پاکستان از هند مطرح بود، یک مهاراجه 
هندی بر کشمیر حکمرانی می کرد، درحالیکه ۷۸ 

درصد مردم آن مسلمان بودند. در این زمان میان 
جواهر لعل نهرو و محمد علی جناح و همچنین میان 
احزاب کشمیری بر سر استقالل یا پیوستن کشمیر به 
پاکستان اختالف نظر بود. پس از استقالل پاکستان در 
سال ۱۹۴۷ میالدی، مهاراجه کشمیر مایل به امضای 

قراردادی در زمینه توقف دخالت در امور کشمیر با هند 
و پاکستان بود.

 پاکستان این امر را پذیرفت، اما هند نه آن را رد کرد 
و نه پذیرفت. درگیری هایی هم میان مردم کشمیر با 
نیروهای مهاراجه به وقوع پیوست. برخی از مردم سرحد 
شمال غربی پاکستان با ادامه درگیری ها به کمک مردم 
کشمیر آمدند. در همین زمان مهاراجه کشمیر قرارداد 
الحاق به هند را امضا کرد و خواستار کمک نظامی هند 
شد. هند نیز نیروهای خود را به کشمیر اعزام کرد. از این 
پس درگیری های مرزی بین دو کشور رفته رفته تشدید 
شد و پیشنهاد همه پرسی توسط سازمان ملل که در 
قطعنامه های مختلف مطرح شده بود مورد پذیرش 

طرفین قرار نگرفت.
در بین سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ میالدی، اولین 
درگیری ها میان دو کشور بر سر کشمیر رخ داد که با 
امضای موافقت نامه تاشکند، آتش بس در سال ۱۹۶۵ 
برقرار شد. در سال ۱۹۷۱ میالدی بر سر حاکمیت 
بنگالدش بین هند و پاکستان جنگ درگرفت و معاهده 
»سیمال« میان آن ها امضا شد. یکی از موارد توافق 
طرفین در آن معاهده مسئله کشمیر بود که بر طبق آن 
خط آتش بس قبلی در کشمیر به خط کنترل بر اساس 
آتش بس پس از جنگ ۱۹۷۱ میان دو کشور تبدیل 
شد و دو طرف توافق کردند از طریق مذاکرات دوجانبه 
اختالفات خود را حل کنند. اگرچه انتظار می رفت 
که امضای این قرارداد، به حل بحران کشمیر کمک 
کند اما نتیجه ای حاصل نشد، بلکه مسائل جدیدی 

در این بحران به وجود آمد. یکی از این مسائل، رقابت 
تسلیحاتی میان دو کشور بود. درنتیجه ابتدا هندوستان 
اولین آزمایش اتمی خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد و در 
مقابل، پاکستان سالح های موشکی خود را توسعه داد.

در این میان می توان اختالفات مذهبی، جغرافیایی، 

اختالف بر سر سهم آب، اختالف بر سر منطقه مرزی 
سیاچن و درنهایت اختالف در خصوص مسائل سیاسی 
افغانستان را بخشی از مجموعه افتراقاتی عنوان کرد که 
به اعتقاد کارشناسان منجر به نشان دادن واکنش هایی 
از سوی هر دو کشور در زمان های مختلف در طول 
حیات استقالل پاکستان شده است. واکنش هایی که 
بیش از همه سبب تضعیف مسلمانان و به ویژه شیعیان 
در این منطقه شده است. از لحاظ بررسی های تاریخی 
از چندین قرن پیش، مسلمان در ایالت کشمیر بسیار 
به اعتقادات خود پایبند بوده و دولت هند صرف نظر از 
حمایت هندوها، حمایت چندانی از این گروه اقلیت به 
عمل نیاورده است. از سویی دیگر دولت بریتانیا هم پس 
از استعمارگری طوالنی و به منظور تداوم اختالفات، 
سعی کرده تا این موضوع همچنان تنش آمیز و بدون 

راه حل نهایی باقی بماند.
دیگر میراث استعمار ایجاد تفرقه میان مسلمانان و 
شیعیان در این منطقه است که مانع از حضور مؤثر این 
اقلیت در فرآیندهای تصمیم سازی شود. در سال های 
اخیر که کشمیر جنگی مسلحانه را شاهد بوده، بیشتر 
از همه بر شیعیان ضربه های سنگین وارد شده است. 
سایر مذاهب  با تشکل های مقتدر و امکانات اقتصادی و 
رفاهی خوب، توانسته اند در این اوضاع، صدای واحدی 
داشته باشند. ولی مسلمانان و به ویژه شیعیان کشمیر 
که دارای فرقه های مختلف هستند، از دیگر اقوام 
عقب مانده اند و نتوانسته اند حتی در مسائل حیاتی 

پیشرفت کنند.

   اسارت 2۰ خبرنگار در زندان های رژیم صهیونیستی
نظامیان رژیم صهیونیستی دو روز پیش محمد عتیق خبرنگار ۲۷ ساله فلسطینی را پس از حمله به منزلش در شهرک برقین در جنین واقع در کرانه باختری به 

اسارت گرفتند که با بازداشت او، شمار خبرنگاران اسیر در زندان های رژیم صهیونیستی به ۲۰  نفر افزایش یافت.
بازداشت خبرنگاران از جمله سیاست های همیشگی رژیم اشغالگر صهیونیستی برای سرپوش نهادن بر حقایق و جنایات خود علیه ملت فلسطین است.

این رژیم برای این منظور حتی از تیراندازی به سمت خبرنگاران هم ابایی ندارد و تاکنون تنها در جریان تظاهرات بازگشت در غزه از 3۰ مارس سال گذشته ۲ خبرنگار به شهادت 
] امت واحده [رسیده و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. 

پس از ورود استعـمار انگلیـس به هنـد و فروپاشی 
مغوالن کبیـر، منطقه کشمـیـر ابتدا به دست افغان ها و 

سپس به دست سیک ها   افتاد

مسلمان در ایالت کشمیر بسیار به اعتقادات خود 
پایبند بوده و دولت هند صرف نظر از حمایت هندوها، 

حمایت چندانی از این گروه اقلیت به عمل نیاورده است

بحران کشمیر؛ میراث شوم استعمار
   امیرمحمد اسماعیلی
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  مفتی جدید استانبول خواستار توسعه همکاری های دینی و قرآنی با ایران شد
محمت امین ماشالی مفتی جدید استانبول در سخنانی، گفت: ایران کشوری با سابقه تاریخی و تمدنی است. من نخستین بار در سال ۱۹۸۶ به عنوان نماینده 
ترکیه در مسابقات بین المللی قرآن کریم به جمهوری اسالمی ایران رفتم. پس از آن چندین بار به عنوان داور این مسابقات حضور یافتم.

مفتی جدید استانبول ادامه داد: زبان فارسی در گذشته زبان دیوانی و ادبی ما بوده است و کلمات و واژگان بسیاری از زبان فارسی در زبان ترکی وجود دارد. بسیاری از آثار 
در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی به زبان فارسی نگاشته شده است. وی با اعالم آمادگی برای همکاری در زمینه های دینی و قرآنی افزود: تفاسیر متعددی در زمینه قرآن 

در ایران نوشته شده و اخیرا هم تفسیر نمونه که از تفاسیر قرآن در حال ترجمه به زبان ترکی استانبولی است. ] اسالم انقالبی [

حال  و هوای ضاحیه بیروت در ایام جنگ 33 روزه در گفت وگو با خانم »ریم اخرس«

در کوران گرمای سوزاننده ی ماه تّموز، شعله جنگ 
متجاوزان صهیونیست آنقدر ناگهانی گر گرفت و زبانه 
کشید که فرصت درک و کنار آمدن با ماهیت و معنایش 
را نداشتم. سن و سالم مانع از این بود تا تصویری از 
درگیری های کوچه به کوچه روزهای جنگ داخلی 
لبنان در ذهنم باشد. حساب آزادسازی جنوب لبنان 
۲۰۰۰در سال ۲۰۰۰در سال ۲۰۰۰ هم که با چیزی که در عرف به آن جنگ 
اطالق می شود، فرق می کرد. در نتیجه با شروع تجاوز 
صهیونیست ها خودم را وسط میدان درک و تجربه دیدم.

صدای غرش هواپیماهای صهیونیستی به معنای شروع 
حمله هوایی بود. جنگنده هایشان مثل خود جنگ ناگهانی 
در سینه آسمان ظاهر می شدند و همانند صاحبانشان در 
نهایت بی رحمی بمب هایشان را می ریختند و می رفتند. 
از فراز هر کوچه ای که می گذشتند با شکستن دیوار 
صوتی بند دل تمام شیشه های ساختمان های آن محل 
می شکست و یکی بعد از دیگری پودر می شدند و روی 
زمین می ریختند. پشت بند صدای زیر روی زمین ریختن 
شیشه خورده ها، صدای نخراشیده و بم انفجار بلند می شد. 
انفجار، انفجار، انفجار. با صدای هر انفجار تصاویری از 
ساختمان های ویران شده که آرامگاه ساکنانش شده 
بود پیش چشمانم جان می گرفت. بدون این که شهدای 
حمله هوایی را دیده باشم یا بشناسمشان تصاویرشان 

پشت پلک هایم مجسم می شد. 
خواهرم توی بغلم بود و فکر اینکه نکند کودکی وحشت 
زده، خاکی و خون آلود به زحمت از زیر آوار مادرش را با 
گریه صدا بزند و مادر برای جواب دادن به او، دست کشیدن 
روی سرش و آرام کردنش جان در بدن نداشته باشد آزارم 
می داد. همین فکرها باعث می شد تا از سر استیصال از 
خاطرم بگذرد کاش اگر قرار است این انفجارها و آوارهای 
اجتناب ناپذیرش جان مادری را بگیرد، کام خاک گرفته 
مادر و کودک بی پناهش را یکجا با شراب شهادت سیراب 
کند. هرچند می دانستم درست در همان لحظه دعای 
مادرم این است که خودش بماند یا نه، خطری ما را تهدید 

نکند. صدای نفس های مادرم که سعی می کرد با آغوش 
کوچک زنانه اش جوری همه مان را در آغوش بگیرد که 
سپر دفاعی مان باشد در زیر آواری که احتمال داشت هر 

آن روی سرمان بریزد، آزارم می داد.
 صدای آژیر شروع حمله هوایی که بلند می شد اگر فرصت 
می کردیم و محیای بیرون رفتن از خانه بودیم، به طرف 
پناهگاه ها سرازیر می شدیم و اگرنه مادرم می دوید، قرآن 
را بر می داشت و ما را گوشه دیوار جمع می کرد. با وجودی 
که قلبم مثل پرنده ای که سایه شکارچی را باالی سرش 
می بیند در سینه می زد، دوست داشتم توی چشمان 
مادرم نگاه کنم و بگویم: »نگران ما نباش، نگرانی هایت 
برای مردت که چند کیلومتر آن طرف تر با این خون 
خواران سینه به سینه شده، کافی است«. اما از بس 
لب هایش مشغول جنبیدن بود که حرفم را می خوردم. 
نگرانی ها و افکار مادرم ورای طبیعت لطیف مادرانه اش 

بود. به محض تمام شدن آیة الکرسی، آیه »وجعلنا من 
بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم ال 
یبصرون« را می خواند. گوشه دیوار، دست در گردن هم تا 
جایی که صدای نحس غرش جنگنده های متجاوز قطع 
شود این آیه را تکرار می کردیم. این کار را مادر یادمان 
داده بود. از همان روزهای شروع تجاوز که مثل خیلی از 
مردم حرف روحانی مسجد قائم به گوشش رسیده بود 
که هربار حمالت هوایی رژیم بعث عراق علیه شهرهای 
ایران شدت می گرفت، ایرانی ها به خصوص مردم تهران 
به خاطر هم جواری با امام خمینی)ره( آیه »وجعلنا« را 
به نیت محفوظ ماندن محل استقرار امام و مراکز مهم 
حکومتی تالوت می کردند، از ما خواست تا در هنگامه 
حمالت هوایی پیوسته این آیه را بخوانیم. هول طبیعت 
خوفناک تجاوز هوایی در جانمان بود اما این زمزمه پیوسته 
به منظور حفظ جانمان نبود، در آن لحظات چیزی مهم تر 
از جان و سالمت مان برای ما در اولویت قرار داشت. خوب 
می دانستیم رژیم صهیونیستی برای از بین بردن سید 
حسن نصرالله و محل اختفای موشک ها و تجهیزات 
حزب الله، ضاحیه را شخم می زند. مکرر این آیه را به منظور 
ناکامی دشمن در رسیدن به هدفش تالوت می کردیم. 
ترسناک تر از در معرض حمله هوایی بودن، تصور از دست 
دادن سید و شکست آرمان هایمان بود. در سکوت مجامع 
بین المللی و افسارگسیختگی غاصبان صهیونیست در 
تجاوز و جنایت، حریم مان را شکسته بودند، خاکی و 
هوایی؛ اما نمی توانستیم اجازه دهیم که باورهایمان را 
سر ببرند و غرورمان را لگدمال کنند. حزب الله و مقاومت، 

تجلی باور و سید، تجسم غرورمان بود.
جنگ، جنگ بود. با تمام بی رحمی ها و قساوت های 
ذاتی اش که یک جا سرمان آوار شده بود اما به حکم آیه 
»وال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین« 
به هم که می رسیدیم از مقاومت می گفتیم و قرار 
می گذاشتیم حتی اگر خانه هایمان مورد اصابت قرار 
گرفت، برای تماشای آوار، حجم خرابی ها و به امید پیدا 
کردن اثاثیه سالم باقی مانده احتمالی، سراغ تله خاک 
باقی مانده از خانه هایمان نرویم. اکثر غیرنظامی ها از 
ترس این که در مواجه با این صحنه ها اشکی سرازیر شود 
و همان اشک به نشانه ضعف مورد سوء استفاده قرار گیرد، 
خودشان را موظف به پیروی از این قرار نانوشته کرده 
بودند. در این میان برخی مرزهای استوار ماندن را جابه جا 

کرده و پیام مقاومت و ایستادگی پشت سر مجاهدان را 
صریح تر و رساتر فریاد می زدند. مثل پیرزنی که بعد از 
ویران شدن خانه اش در کوی ابوطالب، تصویری از سید 
حسن را که به شکل معجزه آسایی سالم باقی مانده بود از 
ویرانه های خانه اش بیرون کشید و روی دست گرفت و با 
صدای بلند گفت: »آنچه باید بماند مانده و خواهد ماند« 
و آنقدر عکس را با دست های رنجورش روی تل خاک 
خانه اش باال نگه داشت تا جاسوس های بی شمار اردنی و 
سعودی که بین ما هوا را با نفس هایشان آلوده می کردند 

پیام را به خوبی بگیرند و به اربابانشان هم منتقل کنند.
با توقف حمالت، پیگیر خبرها می شدیم. هیچ خبری 
از جنایت های صهیونیست ها در خبرهای مدعیان 
آزادی و حقوق بشر نبود. به جای آن ساعت ها گزارش 
و مستند درباره بی خوابی و بی تاب شدن یک بچه 
صهیونیست به دنبال حمالت موشکی مقاومت پخش 
می شد. گوش ما اما تشنه شنیدن درباره رشادت های 
مقاومت از رسانه های انگشت شمارمان که در راس 
آن ها »المنار« قرار داشت، بود. المناری که با وجود مورد 
اصابت قرار گرفتن ساختمان مرکزیش و خاکسترشدن 
بنا تا پایین ترین طبقه زیرزمین، با مجاهدت کارکنانش 
اخبار مقاومت را لحظه به لحظه منتشر می کرد. از 
آن جا که صهیونیست ها کینه بنت جبیل را از روز 
سخنرانی تاریخی سید حسن در استادیوم این شهر و 
خانه عنکبوت خواندن اسرائیل به دل گرفته بود، بیش 
از همه شنیدن اخبار درگیری های بنت جبیل برایمان 
اهمیت داشت. همه هم و غم صهیونیست ها احتزاز 
پرچم منحوس شان برفراز محل سخنرانی سید بود. 
به خیال خودشان فقط با چنین حرکتی می توانستند 
شرم نشسته بر وجودشان بعد از آن سخنرانی را از 
سر و رویشان بشویند. اما فرمانده دالور شهر، »شهید 
خالد بّزی« و نیروهایش، با مقاومتی جانانه رویای 
صهیونیستی را به همراه سربازانش در دل بنت جبیل 
خاک کردند و با عدم سقوط شهری که از سه طرف مورد 
تهاجم بود، مصداق دیگری بر پوچ بودن هیمنه پوشالی 
صهیونیست ها ارائه دادند تا امید صهیونیست ها نا 
امید شود، تارهای عنکبوت تجاوزشان از هم بگسلد و 
مقاومت تابنده تر از قبل در قله آزادگی باقی بماند و از 
قول بهترین یاری کنندگان نوید دهد: »وال تهنوا و ال 

تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین«.

  الهه آخرتی

ین مقاومت شکست عنکبوت، میوه شیر

پیرزن آنقدر عکس نصرالله را با دست های رنجورش 
روی تل خاک خانه اش باال نگه داشت تا جاسوس های بی 
شمار اردنی و سعودی که بین ما هوا را با نفس هایشان آلوده 
می کردند پیام را به خوبی بگیرند و به اربابانشان هم منتقل کنند
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  شش فیلم ایرانی در جشنواره حقوق کودک لبنان
شش فیلم ایرانی به نخستین جشنواره جهانی فیلم حقوق کودک لبنان راه یافتند.

این جشنواره که مختص به نمایش گذاشتن فیلم هایی با موضوع حقوق کودکان است، در نخستین دوره میزبان شش فیلم ایرانی است. 
سه روک )ژیوار فرج زاده(، درخت سفید )فریماه خلیلی(، ۱۷ ساعت )پدرام نوری(، پناهگاه )ابوذر حیدری(، آنسوی حصار )آرمان قلی پوردشتکی( و آر یو والیبال )محمد 

بخشی( به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند. 
] اسالم انقالبی [نخستین جشنواره جهانی فیلم حقوق کودک لبنان۱۶تا ۲3 نوامبر در بیروت برگزار می شود. 

نبرد بزرگ در محور جنوبی در راه است

جنگ فراگیِر ائتالف متجاوز سعودی علیه مردم 
بی دفاع و بی گناه یمن علیرغم ورود به پنجمین 
سال متوالی، همچنان ادامه دارد. در طول این 
مدت، سعودی ها و متحدان آن ها ازجمله امارات، 
اردن، بحرین و سودان و ... از هیچ تالشی برای 
ارتکاب جنایت های ضد حقوق بشری در یمن دریغ 
نکرده اند. آخرین آمارهای منتشرشده درخصوص 
جنگ یمن و سلسله اقدامات خصمانه ای که علیه 
مردم بی دفاع این کشور انجام شده است، حاکی از 
آن است که یکی از بزرگترین جنایت های بشری در 

طول تاریخ در حال رقم خوردن است. 
ذبح حقوق بشر در یمن 

عربستان سعودی و متحدان آن طی سال های اخیر این 
واقعیت را ثابت کردند که حقوق بشر در قاموس آن ها از 
کوچکترین جایگاهی برخوردار نیست و برخالف آنچه که 
ادعا می کنند، حاضرند برای تحقق اهداف توسعه طلبانه 
خود تمامی اصول و ارزش ها را زیر پای بگذارند. آمار و 
ارقامی که درخصوص میزان تلفات انسانِی جنگ یمن 
مطرح می شود، خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. 
درهمین راستا، اخیرا مرکز موسوم به »پروژه گردآوری 
اطالعات مکانی و رخدادهاِی درگیری های مسلحانه« 
)ACLED( آمار جدیدی از شمار قربانیان جنگ یمن 

فاش کرده است.
این مرکز در گزارشی که در روزنامه آمریکایی »آسوشیتدپرس«  
منتشر شد، اعالم کرده که در طول بیش از چهار سال از جنگ 
یمن دستکم بیش از ۹۱ هزار نفر به شهادت رسیدند. طبق 
اعالم مرکز مذکور، تنها از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون 
حدود ۱۲ هزار یمنی توسط ائتالف متجاوز سعودی شهید 
شدند. این آمار در سال گذشته حدود 3۰ هزار نفر بود. این 
درحالی است که صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( 
نیز پیشتر با انتشار گزارشی اعالم کرده بود که در نتیجه جنگ 

یمن، روزانه ۵ تا ۶ کودک جان خود را از دست می دهند.
درهمین حال، »یوسف الحاضری« سخنگوی وزارت بهداشت 
یمن نیز هفته گذشته بیانیه ای را در خصوص خسارت های 
جانی ناشی از محاصره فرودگاه بین المللی »صنعاء« منتشر 
کرد. وی در این بیانیه اعالم کرد که ۴۲ هزار بیمار به دلیل بسته 
بودن فرودگاه بین المللی »صنعاء« و عدم امکان آن ها برای سفر 

به خارج از کشور، جان خود را از دست داده اند.
افزون برآنچه که گفته شد، استفاده از تسلیحات ممنوعه 
بین المللی همچون تسلیحات شیمیایی در بمباران مناطق 
مسکونی در استان های مختلف یمن نیز موجب شده است 
تا هزاران نفر یا بر اثر ابتالء به بیماری های صعب العالج جان 
خود را از دست داده باشند و یا اکنون با مرگ دست و پنجه 
نرم کنند. این بدان معناست که امروز شاهد یک فاجعه حقوق 
بشری در یمن هستیم و متجاوزان، عمال و در مقابل دیدگان 
جامعه بین الملل مشغول »ذبح حقوق بشر« به معنای واقعی 

کلمه هستند.
آمریکا و تداوم معامله با خون یمنی ها

دراین گیرودار اما آمریکا با تداوم ارائه کمک های تسلیحاتی 
به عربستان سعودی و ائتالف تحت رهبری آن در یمن 
همچنان به معامله با خون یمنی ها ادامه می دهد. درحالی 
که نمایندگان کنگره آمریکا اخیرا با تصویب قطعنامه ای 
هرگونه فروش تسلیحات به عربستان سعودی را ممنوع 
اعالم کردند اما »دونالد ترامپ« قطعنامه مذکور را وتو کرد 
تا نشان دهد رونق بخشیدن به بازار تسلیحاتی واشنگتن 
ارزشی به مراتب بیشتر از ریخته شدن خون هزاران انسان 

بی گناه در یمن، دارد.

همین حمایت های آمریکایی ها موجب شده تا سلسله 
تجاوزهای نظامی عربستان و متحدانش به یمن برای 
پنجمین سال متوالی ادامه داشته باشد. »علی القحوم« 
عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش أنصارالله یمن در این 
خصوص معتقد است: »اگر حمایت آمریکا از عربستان 
نبود، آل سعود حتی جرأت آغاز جنگ علیه ما را هم به خود 
نمی داد«. تداوم حمایت های تسلیحاتی ایاالت متحده از 
عربستان سعودی درحالی است که برخی سازمان های 
حقوق بشری نظیر سازمان »عفو بین الملل« چندین مرتبه 
با صدور بیانیه هایی خواستار توقف ارسال سالح برای حکام 

سعودی شده اند.
جنوب عربستان؛ آماج آتش بازِی مقاومت یمن

علیرغم تداوم حمایت های آمریکا از متجاوزان و همچنین با 
وجود خسارت های مادی و انسانی فراوانی که در طول مدت 
زمان گذشته به یمن تحمیل شده است اما درحال حاضر، 

در ُبعد نظامی و میدانی »معادله قدرت« به نفع مقاومت 
یمن تغییر یافته است. به عنوان نمونه می توان به سلسله 
عملیات های نظامی چند هفته اخیر مقاومت یمن علیه 
مراکز حساس و استراتژیک سعودی اشاره کرد که خواب را 

از چشم حکام آل سعود ربوده است.
درهمین ارتباط، نیروهای مقاومت یمن اخیرا در عملیاتی 
گسترده و فراگیر به صورت همزمان 3 پایگاه نظامی 
استراتژیک عربستان سعودی را به وسیله پهپادهای 
پیشرفته خود هدف قرار دادند. بدین ترتیب، پایگاه های 
»ملک خالد«، »أبها« و »نجران« توسط پهپادهای 
»قاصفk۲« مقاومت یمن هدف قرار گرفتند تا پیام قدرت 
روزافزون یمنی ها در عرصه نظامی به طور واضح به گوش 

متجاوزان رسیده باشد.

این درحالی است که نیروهای یمنی به تازگی نیز در جریان 
یک عملیات استراتژیک تحت عنوان عملیات »وفاداری 
به شهداء« موفق شدند کنترل بیش از 3۰ پایگاه متعلق 
به متجاوزان سعودی در شهرهای جنوبی عربستان را 
برعهده گیرند. »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در این خصوص تصریح کرد: »عملیات وفاداری به 
شهداء، ترس و وحشت را در اردوگاه متجاوزان حاکم 
ساخته است«. ازهمین روی، جنوب عربستان سعودی 
درحال حاضر آماج آتش بازِی مقاومت یمن قرار گرفته 
است و موجب شده تا معادله قدرت به نفع یمنی ها تغییر 
پیدا کند. اکنون نیز که »ابراهیم بدرالدین الحوثی« برادر 
رهبر جنبش »أنصارالله« یمن به دست مزدوران سعودی 
و آمریکایی ترور و شهید شده است، متجاوزان خود را برای 
دریافت پاسخی سخت تر و دردناک تر از گذشته از سوی 

مقاومت، آماده می سازند.

اسرائیل؛ غافلگیری بعدی یمنی ها
افزایش قدرت نظامی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به ویژه طی حدود ۲ سال اخیر حتی تحسین بسیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران منطقه ای و فرامنطقه ای را نیز 
برانگیخته است؛ به گونه ای که کارشناسان و صاحب نظران 
عرصه سیاسی و بین المللی هیچ احتمالی را در نوع و ماهیت 

غافلگیری بعدی یمنی ها بعید نمی دانند.
درهمین ارتباط، »عبدالباری عطوان« با انتشار مقاله ای در 
روزنامه  فرامنطقه ای »رأی الیوم« ضمن تمجید از قدرت 
نظامی نیروهای یمنی، می نویسد: »بعید نمی دانیم هدف 
بعدی موشک های انصارالله بندر ایالت و یا ام الرشراش در 
فلسطین اشغالی باشد؛ زیرا کسی که دارای موشک های 
بالداری است که با دقت به اهدافش در ریاض و الدمام 

اصابت می کند، در بمباران این بندر اسرائیلی و ایجاد رعب و 
وحشت در شهرک نشینان تردیدی به خود راه نمی دهد«. 
این تحلیلگر برجسته جهان عرب در ادامه مقاله خود در 
رأی الیوم یادآور می شود: »شاید برخی ادعا کنند که ارتش 
اسرائیل با بمباران صنعا و صعده و دیگر شهرها، به حمالت 
احتمالی أنصارالله پاسخ خواهد داد که البته بعید هم نیست 
اما باید گفت که این پاسخ، نتایج معکوس به همراه خواهد 
داشت، چرا که جنگنده های ائتالف سعودی-و اماراتی که 
طی ۵ سال گذشته یمن را بمباران کردند، نتوانسته اند 

یمنی ها را به زانو دربیاورند«.
آمادگی برای »جنگ بزرگ« در محور جنوبی

قدرت روزافزون یمنی ها موجب شده است تا زمزمه ها 
پیراموِن آماده شدن ارتش و کمیته های مردمی برای ورود 
به »نبرد بزرگ« در محور جنوبی به ویژه در عدن بیش از 
پیش به گوش برسد. علت این مسأله هم آن است که در 
سراسر یمن، این محور جنوبی است که به جوالن گاهی 
برای متجاوزان ازجمله سعودی و امارات تبدیل شده است. 
لذا نیروهای مقاومت یمن عزم خود را برای ورود به یک 

عملیات بزرگ و فراگیر در جنوب جزم کرده اند.
این درحالی است که طی روزهای اخیر اوضاع میدانی در 
جنوب یمن به ویژه در شهر عدن بار دیگر متشنج شده 
است، چراکه نیروهای اماراتی مستقر در عدن با مزدوراِن 
تحت الحمایه عربستان سعودی به شدت درگیر شدند. 
شدت این درگیری های نظامی به حدی است که حتی 
واکنش مقامات اماراتی و همچنین فرستاده ویژه سازمان 

ملل در امور یمن را به دنبال داشته است.
درهمین ارتباط، »مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه 
سازمان ملل متحد در امور یمن در سخنانی ضمن ابراز 
نگرانی از درگیری های اخیر در یمن خواستار توقف هرچه 
سریعتر این درگیری ها شده است. از سوی دیگر، »أنور 
قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجی امارات نیز توقف 
درگیری ها در عدن را خواستار شده است. اما آنچه که 
واضح به نظر می رسد این است که ائتالف ازهم فروپاشیده 
سعودی به خوبی می داند که شمارش معکوس برای آغاز 
نبرد بزرگ در عدن به صدا درآمده و ورود مقاومت به این 

نبرد، گریزناپذیر است.

افزایش قدرت نظامی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن به ویژه طی حدود 2 سال اخیر تحسین بسیاری 
از کارشناسان و تحلیلگران منطقه ای و فرامنطقه ای را نیز 

برانگیخته است

یم صهیونیستی« هدف بعدی مقاومِت یمن؟ »رژ
  رامین حسین آبادیان
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٦

  واکنش جالب عراقی ها به سوء استفاده رژیم صهیونیستی از موسم حج    
کاربران عراقی شبکه اجتماعی توییتر به سوء استفاده "آفیخای ادرعی" سخنگوی عربی زبان ارتش رژیم صهیونیستی از موسم حج واکنش نشان دادند.

آفیخای ادرعی طی روزهای اخیر تالش کرده بودند با انتشار پست هایی از موسم حج، بحث عادی سازی روابط مسلمانان با اسرائیل را تبلیغ کند، اقدامی که واکنش 
کاربران مسلمان توییتر از جمله کاربران عراقی این شبکه اجتماعی را برانگیخت. شهروندان عراقی در توئیتر در واکنش به این اقدام صهیونیست ها، کمپین نگارش کامنت 
های ضد اسرائیلی را زیر حساب های مسئوالن این رژیم به مناسبت موسم حج را آغاز و با انتشار متون و عکس نوشته هایی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و 
مسلمانان را افشا کردند. کاربران فضای مجازی در موسم حج سال جاری با #الکعبة_تجمعنا، جدا از اتحاد مسلمانان از ظرفیت موجود در فضای مجای برای بهره برداری  

معنوی و سیاسی همزمان با مراسم حج استفاده کردند.  ] اسالم انقالبی [

»ماجد غماس« در گفت وگو با »بیت المقدس«:

عراق این روزها شاهد تحوالت مختلفی در عراق این روزها شاهد تحوالت مختلفی در 
عرصه های سیاسی و میدانی است. در عرصه عرصه های سیاسی و میدانی است. در عرصه 
میدانی، از چند هفته پیش نیروهای عراقی با میدانی، از چند هفته پیش نیروهای عراقی با 
مشارکت گسترده »الحشد الشعبی« عملیات مشارکت گسترده »الحشد الشعبی« عملیات 
استراتژیکی را تحت عنوان عملیات »اراده استراتژیکی را تحت عنوان عملیات »اراده 
پیروزی« علیه بقایای عناصر تکفیری داعش در پیروزی« علیه بقایای عناصر تکفیری داعش در 
3نقاط مختلف کلید زدند. این عملیات گسترده از 3نقاط مختلف کلید زدند. این عملیات گسترده از 3
محور یعنی استان های »صالح الدین«، »نینوا« و محور یعنی استان های »صالح الدین«، »نینوا« و 
»األنبار« آغاز شد. »عادل عبدالمهدی« فرماندهی »األنبار« آغاز شد. »عادل عبدالمهدی« فرماندهی 
کل نیروهای مسلح عراق فرمان آغاز عملیات کل نیروهای مسلح عراق فرمان آغاز عملیات 
مذکور را برای ریشه کن کردن بقایای تروریسم مذکور را برای ریشه کن کردن بقایای تروریسم 
صادر کرد و »أبومهدی المهندس« از فرماندهان صادر کرد و »أبومهدی المهندس« از فرماندهان 
الحشد الشعبی از نزدیک بر روند عملیات در الحشد الشعبی از نزدیک بر روند عملیات در 
جبهه های مختلف نظارت داشت. درهمین ارتباط، جبهه های مختلف نظارت داشت. درهمین ارتباط، 
»بیت المقدس« گفت وگویی با »ماجد غماس« »بیت المقدس« گفت وگویی با »ماجد غماس« 
نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق در تهران نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق در تهران 

ترتیب داده است که مشروح آن از نظر می گذرد.ترتیب داده است که مشروح آن از نظر می گذرد.
  همانطور که می دانید »الحشد الشعبی«   همانطور که می دانید »الحشد الشعبی« 
اخیرا اعالم کرده است که فاز سوم عملیات اخیرا اعالم کرده است که فاز سوم عملیات 
موسوم به »اراده پیروزی« با موفقیت پشت موسوم به »اراده پیروزی« با موفقیت پشت 
سر گذاشته شد و تکفیری ها متحمل ضربات سر گذاشته شد و تکفیری ها متحمل ضربات 
سنگینی شدند. ارزیابی شما از این عملیات سنگینی شدند. ارزیابی شما از این عملیات 

علیه بقایای تروریسم چیست؟ علیه بقایای تروریسم چیست؟ 
بدون شک عملیات »اراده پیروزی« از عملیات هایی 
که پیشتر توسط نیروهای عراقی و الحشد الشعبی علیه 
تروریست های تکفیری انجام شده است، مستثنی نیست 
و از اهمیت بسزایی برخوردار است. علت اصلی این مسأله 
هم به موقعیت جغرافیایی بازمی گردد که عملیات نظامی 

در آنجا انجام می شود. 
در واقع، اهمیت عملیات »اراده پیروزی« در فضای 
3جغرافیایی خالصه  می شود که در حدفاصل میان 3جغرافیایی خالصه  می شود که در حدفاصل میان 3 استان 
»األنبار«، »صالح الدین« و »نینوا« قرار دارد. این فضای 
جغرافیایی یک مساحت بسیار بزرگ از مناطق بیابانی 
و صحرائی را شامل می شود که تروریست های تکفیری 
همواره از آن برای تردد میان سوریه و عراق بهره برداری 
کرده اند. ازهمین روی، پاکسازی چنین فضای استراتژیکی 

از لوث تروریست ها به شدت احساس می ُشد. 
اهمیت دیگر عملیات »اراده پیروزی« در تسلط 
تکفیری ها بر برخی مناطق مهم واقع در محور یادشده، 

نهفته است. تکفیری ها با کمک و همراهی عناصر بعثی 
یعنی عناصر بازمانده  از رژیم معدوم صدام موفق به تسلط 
بر این مناطق شده بودند. لذا می بایست اقدامی برای 
آزادسازی چنین مناطقی انجام شود. براساس آنچه که 
گفته شد، طبیعت جغرافیایی مناطق واقع در حدفاصل 
استان های سه گانه و همچنین تسلط تکفیری ها بر برخی 
نقاط استراتژیک آن، از جمله مهمترین اهداف عملیات 
»اراده پیروزی« محسوب می شود. از سوی دیگر، در 
بیان اهمیت عملیات مذکور همین بس که »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر عراق خود به عنوان فرماندهی 
کل قوا دستور آغاز آن را صادر و شخصا بر آن نظارت کرد. 
  »عادل عبدالمهدی« فرماندهی کل نیرهای   »عادل عبدالمهدی« فرماندهی کل نیرهای 
مسلح عراق اعالم کرده است که هدف اصلی مسلح عراق اعالم کرده است که هدف اصلی 
از عملیات »اراده پیروزی« پاکسازی مرزهای از عملیات »اراده پیروزی« پاکسازی مرزهای 
مشترک با سوریه از لوث تروریسِم تکفیری مشترک با سوریه از لوث تروریسِم تکفیری مشترک با سوریه از لوث تروریسِم تکفیری 
است. اهمیت این مرزهای مشترک برای بغداد است. اهمیت این مرزهای مشترک برای بغداد 

در چه مسأله یا مسائلی نهفته است؟ در چه مسأله یا مسائلی نهفته است؟ 
طبیعی است که مرزهای مشترک سوریه و عراق 
از اهمیت بسزایی هم برای طرف عراقی و هم برای 
طرف سوری برخوردار باشد. اکنون نیز تحرکاتی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا رصد شده است که نشان 
می دهد واشنگتن قصد دارد تکفیری ها را از طریق 
مرزهای مشترک با سوریه راهی عراق سازد. هدف 
اصلی آمریکایی ها از این اقدام، ثبات زدایی در عراق 
است. بنابراین، عملیات الحشد الشعبی در راستای 
مسدودسازی هرگونه روزنه جهت نفوذ تکفیری ها از مرز 

سوریه به عراق، انجام شده و می شود. 
نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است که 
حضور »الحشد الشعبی« به عنوان یک گروه »مقاومِت 
قدرتمند« در مرزهای سوریه و عراق دارای جنبه معنوی 
نیز هست؛ بدین ترتیب که الحشد الشعبی با سلسله 
دستاوردهایی که تاکنون محقق ساخته از پشتوانه نظامی 
و اطالعاتی بسیار بزرگی برخوردار است و به همین دلیل 
حضور آن در مناطق مرزی عراق و سوریه می تواند در 
مقابل تکفیری   ها جنبه بازدارنده داشته باشد. از سوی 
دیگر، اعضای الحشد الشعبی انگیزه فراوانی نیز برای 
نابود کردن تروریسِم تکفیری و بقایای حزب بعث دارند. 
  اخیرا شاهد آن هستیم که آمریکا اقدامات   اخیرا شاهد آن هستیم که آمریکا اقدامات 
نابود کردن تروریسِم تکفیری و بقایای حزب بعث دارند. 
  اخیرا شاهد آن هستیم که آمریکا اقدامات 
نابود کردن تروریسِم تکفیری و بقایای حزب بعث دارند. 

خود علیه »الحشد الشعبی« را در ابعاد مختلف خود علیه »الحشد الشعبی« را در ابعاد مختلف 
تشدید کرده است. از یک سوی، آمریکایی ها تشدید کرده است. از یک سوی، آمریکایی ها 
شماری از اعضای الحشد الشعبی را در لیست شماری از اعضای الحشد الشعبی را در لیست 
تحریمی خود قرار داده اند و از سوی دیگر، یکی تحریمی خود قرار داده اند و از سوی دیگر، یکی 
از مواضع این گروه را در شهر »آمرلی« بمباران از مواضع این گروه را در شهر »آمرلی« بمباران 
کرده اند. ایاالت متحده به دنبال تحقق چه کرده اند. ایاالت متحده به دنبال تحقق چه 

اهدافی است؟
نکته اساسی درخصوص سلسله سیاست های مختلف 
واشنگتن علیه الحشد الشعبی به مشی و منش الحشد 
الشعبی بازمی گردد. مشکل آمریکا اینجاست که تفکر 
و ایدئولوژِی تشکیالت الحشد الشعبی، تفکر مقاومتی 
است و اکنون جزئی از محور مقاومت محسوب می شود. 

بنابراین، اکنون همانگونه که حزب الله توسط آمریکا 
تحریم می شود، الحشد الشعبی نیز هدف چنین هجمه 
مشابهی قرار می گیرد. لذا پیش بینی می شود که سیاست 
اعمال فشار علیه الحشد الشعبی توسط ایاالت متحده 

همچنان ادامه داشته باشد.

یکی دیگر ازجمله مهمترین اهداف آمریکا از اقدامات 
خصمانه علیه »الحشد الشعبی« ایستادن آن در برابر 
خواسته و مطالبه ملت عراق است. آمریکایی ها به خوبی 
می دانند که »الحشد الشعبی« گروهی برآمده از بطن 
مردم و جامعه است؛ درست مانند آنچه که در ایران از آن 
به عنوان »بسیج« یاد می شود. لذا آن ها می خواهند در 

برابر این اراده مردمی بایستند و آن را از بین ببرند. 
درهمین حال، وجود الحشد الشعبی در واقع در نقطه 
مقابِل اهداف آمریکا نه  تنها در عراق بلکه در منطقه، قرار 
دارد. واشنگتن به دنبال آن است که تکفیری ها همچنان 
به عنوان یک مشکل بزرگ در منطقه باقی بمانند، اما 
نیروهای الحشد الشعبی با مجاهدت ها و فداکاری های 
خود قصد ندارند به تکفیری ها اجازه بقاء دهند. بنابراین، 

بدیهی است که واشنگتن به مقابله با آن بپردازد.
عراق  در  آمریکا  خصمانه  اقدامات  عراق    در  آمریکا  خصمانه  اقدامات    
دامنه های وسیع تری نیز دارد. به عنوان نمونه دامنه های وسیع تری نیز دارد. به عنوان نمونه 
می بینیم که واشنگتن به منظور تبعیت بغداد می بینیم که واشنگتن به منظور تبعیت بغداد 
از تحریم های ضد ایرانی و سپس قطع رابطه با از تحریم های ضد ایرانی و سپس قطع رابطه با 
تهران، فشارهای فراوانی را بر آن اعمال می کند. تهران، فشارهای فراوانی را بر آن اعمال می کند. 
ارزیابی شما از این مسأله و آینده روابط ایران ارزیابی شما از این مسأله و آینده روابط ایران 
و عراق در سایه کارشکنی های آمریکایی ها و عراق در سایه کارشکنی های آمریکایی ها 

چیست؟ چیست؟ 
فشارهای آمریکا بر بغداد برای تحت تأثیر قرار دادن روابط 
میان تهران و بغداد مسأله ای نیست که به امروز و دیروز 
ارتباط داشته باشد، بلکه آمریکایی ها مدت هاست که 
سیاست اعمال فشار بر بغداد برای محدودساختن روابط 

و مناسبات آن با تهران را آغاز کرده اند. 
پر واضح است که فشارهای ایاالت متحده بر بغداد هیچ 
نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت، چراکه نه تنها دولت 
بلکه ملت عراق نیز هیچگاه نپذیرفته و نخواهد پذیرفت 
که روابط و مناسباتش با تهران قطع و یا محدود شود. 

همین ایستادگی دولت و ملت عراق در برابر خواسته 
ضد ایرانِی آمریکا موجب شده تا فشارهای این کشور بر 
بغداد افزایش یابد اما در هر صورت، عراق بر موضع خود 

پافشاری خواهد کرد.
  عالوه بر تحرکات مشکوک واشنگتن،   عالوه بر تحرکات مشکوک واشنگتن، 
سعودی ها نیز درحال انجام اقداماتی در عراق سعودی ها نیز درحال انجام اقداماتی در عراق 
هستند. عربستان سعودی قصد دارد یک هستند. عربستان سعودی قصد دارد یک 
کنسولگری در نجف اشرف بازگشایی کند و کنسولگری در نجف اشرف بازگشایی کند و 
اهالی این شهر نیز با آن مخالفت کرده اند. هدف اهالی این شهر نیز با آن مخالفت کرده اند. هدف 
ریاض از تالش برای افتتاح این کنسولگری ریاض از تالش برای افتتاح این کنسولگری 

چیست؟
سابقه اقدامات عربستان سعودی چه در عراق و چه 
در دیگر نقاط منطقه این شائبه را ایجاد کرده است که 
احتماال در پوشش ایجاد کنسولگری در نجف اشرف به 
دنبال انجام تحرکات خصمانه ای باشد. اما با این حال، 
معتقدم که عربستان سعودی فضایی برای ایجاد تنش و 

بحران در عراق به دست نخواهد آورد. 
علت اصلی این مسأله هم آن است که دولت عراق 
در مسیر قدرتمندتر شدن گام برمی دارد. شما طی 
ماه های اخیر مواضع دولت عراق در قبال »تضعیف محور 
مقاومت« و »هجمه ها علیه جمهوری اسالمی ایران« را 
به عینه مشاهده کردید. سعودی ها با مشاهده این مواضع 
دولت عراق، به خوبی دریافته اند که بغداد به سمت نوعی 
استقالل در تصمیم گیری و اتخاذ مواضع راهبردی 
پیش می رود؛ استقاللی که از آن یک کشور قدرتمندتر 

خواهد ساخت.

  رامین حسین آبادیان

تفکر مقاومتی »الحشد الشعبی« عامل اصلی هجمه های واشنگتن است 

ایستادگی دولت و ملت عراق در برابر خواسته ضد 
ایرانِی آمریکا موجب شده تا فشارهای این کشور بر بغداد 

افزایش یابد

سعودی ها با مشاهده مواضع  اخیر دولت عراق، به 
خوبی دریافته اند که بغداد به سمت نوعی استقالل در 

تصمیم گیری و اتخاذ مواضع راهبردی پیش می رود
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  دبیرکل سازمان ملل: طرفهای درگیر در لیبی به آتش بس احترام بگذارند 
»آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل از طرف های درگیر در لیبی خواست به آتش بس انسانی در عید قربان احترام بگذارند.

وی افزود: از طرفهای درگیر در لیبی می خواهم به میز مذاکرات در این کشور بازگردند.
پیشتر دولت وفاق ملی لیبی از موافقت خود با اجرای آتش بس انسانی در جریان عید قربان خبر داده بود.

ارتش ملی لیبی نیز موافقت خود را با این مسأله اعالم کرد.
] قلب زمین [

  داود مازندرانی

»أم المعارک« در ادلب در انتظار ساعت صفر
سوریه به شرایط قبل از بحران بازمی گردد؟

درحالی که کمتر از 2 هفته از توافق میان برقراری 
آتش بس موقت در شهر »ادلب« سوریه سپری 
می شود، اما هیچ نشانه ای از محدودیت در 
تحرکات گروه های مسلح در این شهر و مناطق 
حومه آن دیده نمی شود. در سیزدهمین دور از 
سلسله مذاکرات »آستانه« درباره سوریه که در 
کشور قزاقستان برگزار شد، نمایندگان دولت 
سوریه و معارضان توافق کردند تا برای دست یابی 
به توافق نهایی، آتش بس موقت در مناطق کاهش 
تنش برقرار شود. طبق توافق صورت گرفته 
میان دولت سوریه و معارضان، گروه های مسلح 
می بایست مکان های استقرار خود در مناطق 
کاهش تنش را ترک کرده و تا شعاع 2۰ کیلومتری 
از این مناطق فاصله گیرند. این گروه ها همچنین 
ملزم شدند تمامی جنگ افزارهای سنگین خود 
را از خطوط مقدم نبرد خارج سازند. با این حال، 
آخرین اخبار حاکی از آن است که گروه های مسلح 
تا حدود زیادی پایبندی به توافق حاصل شده 
در آخرین مرحله از مذاکرات آستانه را نادیده 

گرفته اند.
همین مسأله موجب شده است تا در سایه عدم پایبندی 
گروه های مسلح به توافقات مذاکرات آستانه، دولت 
سوریه انگشت اتهام را به سمت آنکارا نشانه رفته و 
مقامات ترکیه را مسبب اصلی عهدشکنی گروه های 
مسلح معرفی کند. درهمین ارتباط، »بشار الجعفری« 
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تأکید کرده 
است: »ترکیه برخالف تعهداتش در سلسله نشست های 

مختلف آستانه همچنان به حمایت از گروه های مسلح و 
گروه های تروریستی به ویژه در ادلب ادامه می دهد و این 
مسأله باعث شده است تا ایجاد محدودیت در تحرکات 
این گروه ها با چالش جدی مواجه شود«. چند روز پیش 
نیز »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در 
سخنانی اعالم کرد که آنکارا به زودی عملیات نظامی در 
شرق فرات را آغاز خواهد کرد؛ سخنانی که واکنش های 
متعددی به دنبال داشت و موجب شد تا دمشق اعتراض 
شدیداللحن خود به آن را اعالم کند. این موضع گیری 
همچنین خشم آمریکا به عنوان رقیب ترکیه را هم به 

دنبال داشت.
آتش بس مشروط و قصه تکراری عهدشکنی ها

توافق حاصل شده میان نمایندگان دولت سوریه و 
معارضان در سیزدهمین دور از سلسله نشست های 
آستانه را نمی توان تحولی جدید در صحنه بحران سوریه 
تلقی کرد، چراکه پیشتر نیز دولت سوریه و معارضان در 
مذاکرات و گفتگوهای سیاسی به توافقاتی مشابه دست 
یافته  بودند، با این حال، تمامی این توافقات به دلیل نقض 
عهد های متعدد و کارشکنی های فراوان گروه های مسلح 
و حامیان آن ها با شکست مواجه شدند. ازهمین روی، 
کارشناسان و ناظران سیاسی براین باروند که توافق 
آتش بس مشروط و موقت در ادلب نیز در سایه تداوم 
رویکرد منفی گروه های مسلح و معارضان، به سرنوشتی 

بهتر از توافقات مشابه گذشته دچار نخواهد شد.
درهمین ارتباط، ژنرال »امین حطیط« کارشناس مسائل 

سیاسی، معتقد است: »درخصوص افق و دورنمای توافق 
اخیر ادلب باید گفت که تحوالت میدانی و برآوردها از 
شرایط کنونی گویای این واقعیت هستند که این توافق 
در سایه کارشکنی های گروه های مسلح و متحدانشان، 
حداقل در سال جاری میالدی با موفقیت همراه نخواهد 
بود؛ کما اینکه چنین توافقاتی در سال گذشته میالدی 

موفقیتی را کسب نکردند«.

طرف های مختلف مذاکرات آستانه ازجمله سوریه، ایران 
و روسیه تنها راه برون رفت از شرایط فعلی و فعال سازی 
توافقاِت آتش بس در ادلب را در اقدامات سازنده ترکیه 
جستجو می کنند. مثلث مذکور بر این باور است که 
ترکیه درصورت استفاده از نفوذ خود بر گروه های مسلح و 
همچنین گروه های تروریستی مستقر در ادلب می تواند 
نقش مهمی در برقراری آتش بس نهایی در این شهر ایفا 
کند. با این حال، آنکارا همچنان ترجیح می دهد در بحران 

سوریه جزئی از مشکل باشد تا راه حل.
نقش مخرب آنکارا در مناقشه ادلب 

علیرغم رایزنی های متعدد طرف های مختلف نشست 
آستانه ازجمله جمهوری اسالمی ایران و روسیه با مقامات 
آنکارا برای ایفای نقش سازنده توسط آن ها در ادلب، اما 
تاکنون هیچگونه تغییری در سیاست های ترکیه درقبال 
این شهر دیده نشده است؛ مسأله ای که نشان می دهد 
آنکارا همچنان قصد دارد به نقش مخرب خود در ادلب 
و ممانعت از حل وفصل مسالمت آمیز مناقشه در آنجا 

ادامه دهد.
آنکارا در جریان مذاکرات پیشین درباره سوریه متعهد به 
تخلیه مناطِق مشخص از حضور عناصر مسلح، همکاری 
در زمینه مبارزه با تروریسم و عقب راندن تسلیحات 
سنگین از مناطق کاهش تنش شده بود. با تمامی این ها، 
ترکیه هیچگاه زیر بار هماهنگی با ایران، سوریه و روسیه 
در زمینه مبارزه با تروریسم در ادلب نرفته است. از سوی 
دیگر، ترکیه نه  تنها اقدامی در راستای عقب راندن 

تسلیحات سنگین از مناطق کاهش تنش نکرده، بلکه 
طبق آخرین اخبار و گزارش ها، به منظور آغاز عملیات 
نظامی در شرق فرات، تسلیحات سنگین و پیشرفته خود 

را به اطراف این منطقه اعزام کرده است.
بنابراین، پر واضح است که این اقدام نظامی ترکیه 
با سلسله تعهدات آن در ادوار مختلف مذاکرات و 
گفتگوهای سیاسی درباره سوریه در تعارض است و 
آنکارا نیز خود را ملزم به پاسخگویی در برابر چنین 

تناقض بزرگی نمی بیند.
ادلب؛ صحنه رقابت گسترده آمریکا و ترکیه 

به نظر می رسد که شهر »ادلب« به صحنه بزرگی برای 
رقابت های سیاسی و نظامی ایاالت متحده آمریکا و ترکیه 
تبدیل شده است؛ به گونه ای که هیچیک از طرف های 
مذکور حاضر نیست عرصه را به دیگری واگذار کند. 
این مسأله آنجا بیشتر آشکار شد که همزمان با ارسال 
تجهیزات نظامی گسترده توسط ترکیه به سمت شرق 
فرات، آمریکا نیز بیش از ۱۰۰ کامیون حامل سالح برای 
متحدان خود یعنی نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری در 
شمال سوریه ارسال کرد. در واقع، آمریکایی ها به منظور 

مقابله با ترکیه و ممانعت از تسلط آن ها  بر ُکردهای 
مستقر در شمال سوریه چنین اقدامی را صورت دادند.

درست به همین دلیل است که ادلب به صحنه رقابت های 
توسعه طلبانه تنگاتنگ میان آمریکا و ترکیه تبدیل شده 
است و هر یک از آن ها تالش می کنند تا با تسلط بر نقاطی از 
شرق فرات، در مقایسه با دیگری دست برتر را داشته باشند. 
اما با این حال، کارشناسان و تحلیگران مسائل سیاسی 
معتقدند که آنکارا و واشنگتن علیرغم اختالفات گسترده 
با یکدیگر، بر َسر این مسأله که مناطق واقع در شرق فرات 

نباید به کنترل دولت دمشق درآید، اتفاق نظر دارند.
درهرصورت، در سایه تحرکات نظامی اخیر از سوی 
ایاالت متحده از یک سوی و ترکیه از سوی دیگر، بعید 

نیست که در آینده نزدیک نوعی درگیری محدود میان 
نیروهای دو طرف در شرق فرات به وقوع بپیوندد؛ به ویژه 
اینکه مقامات آمریکایی درخصوص هرگونه عملیات 
نظامی ترکیه علیه ُکردها در شرق فرات، هشدار داده اند.

»أم المعارک« در انتظار ساعت صفر
در سایه تحرکات نظامی ترکیه و آمریکا در شرق فرات 
یعنی در محور شمالی سوریه، دولت دمشق و نیروهای 
مقاومت عزم خود را برای آزادسازی این منطقه و برعهده 
گرفتن کنترل آن، جزم کرده اند. بدین ترتیب، »أم 
المعارک« )مادر نبردها( در انتظار ساعت صفر قرار دارد 
و شمارش معکوس برای انجام عملیات نظامی گسترده 
توسط نیروهای مقاومت سوری در ادلب آغاز شده است. 
درحالی که نیروهای مقاومت سوری خود را برای فتح 
ادلب آماده می کنند، تحرکات تکفیری ها نیز در این 
شهر بیش از پیش افزایش یافته است. درهمین ارتباط، 
»الکسی باکین« رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه 
از انتقال عناصر تروریست به جنوب ادلب خبر داد. این 
مسئول روس با اشاره به انتقال ۴۷۰ عنصر مسلح و مقادیر 
زیادی تجهیزات نظامی به جنوب منطقه کاهش تنش در 

ادلب، گفت: »تروریست ها در حال افزایش حضور خود 
جهت مقابله با ارتش سوریه هستند«.

ناگفته پیداست که با آغاز أم المعارک و آزادسازی کامل 
شهر ادلب، سوریه به شرایط پیش از بحران بازمی گردد. 
درست به همین دلیل است که تروریست های تکفیری و 
گروه های مسلح تمام توان خود را برای ممانعت از تحقق 
چنین مسأله ای بکار بسته اند. آمریکا و ترکیه نیز خود به 
خوبی به این مسأله واقف هستند و می دانند در صورت از 
دست رفتن ادلب، آن ها دیگر کوچکترین برگ برنده ای 
در سوریه جهت استفاده از آن برای اعمال فشار بر دمشق 
در اختیار نخواهند داشت. بنابراین، پیش بینی  می شود 

که کارشکنی هایشان در این مسیر افزایش یابد.

با آغاز أم المعارک و آزادسازی کامل شهر ادلب، سوریه 
به شرایط پیش از بحران بازمی گردد

ترکیه هیچگاه زیر بار هماهنگی با ایران، سوریه و 
روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم در ادلب نرفته است
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فاجعه منا

صبح در مشعرالحرام آن روز

با توجه نماز برپا شد

بعد تکبیِر عید قربان و

حرف حاجی که عید برپا شد

یاعلی گفته و همه همدل

جانب وادى منا رفتیم

چه منایی که گوییا آن روز

به سوى دشت کربال رفتیم

همه آماده راهی جمرات

بهر رمی و برائت از ابلیس

بی خبر زانکه در کمین ماست

دام نیرنگ و خدعه و تدلیس

وارثان هجوم کوچه تنگ

راه بر روى حاجیان بستند

حرمت میزبان و مهمان را

با جنایات خویش بشکستند

دست ناپاک خائن الحرمین

عامل نقشه یهودی شد

سنی و شیعه در کنار هم

کشته از فتنه سعودی شد

 سعید نسیمى

حمایت از مردم مظلوم فلسطین همواره یکی از دغدغه های ایرانیان 
بوده است. مردم ایران با کمک های خود سعی کرده اند آرامش، 
امنیت و دیگر حقوق تضییع شده فلسطینیان را به آنها برگردانند. 
حمایت های مردم ایران در قالب های مختلفی صورت می گیرد. 
حضور در راهپیمایی روز قدس، کمک های سخت افزاری، تالش های 
دیپلماتیک و پوشش رسانه ای بخشی از این کمک هاست. بخشی از 
حمایت های معنوی مردم در قالب ساخت فیلمهای سینمایی در مورد 
آرمان آزادی فلسطین و مظلومیت فلسطینیان در سال های اشغال 
سرزمینشان است اما متاسفانه تعداد محصوالت سینمایی درباره 
این موضوع محدود است که از جمله آنها فیلم سینمایی »راه نجات« 
است.  این فیلم اولین ساخته بلند سینمایی »راما قویدل« است. این 
فیلم داستان »مها«، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه 
است. بین مها و بچه های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد 
که لحظه های شیرینی را رقم می زند، اما یک حادثه باعث می شود 

مها حافظه اش را از دست بدهد ...
در »راه نجات« نادین سالمه (مها)، امانه والی (نبیله)، وسیم وحبی 
(مالک) و پل سلیمان (اسامه) و جمعی از بازیگران کودک فلسطینی 
نقش آفرینی می کنند. راما قویدل در این فیلم برای مطابقت جزئیات 
لوکیشن با ویژگی های بومی فضا و بستر مکانی وقوع داستان فیلم، 
از مشاوره عبدالله عبدالرحیم فیلمساز جوان فلسطینی و ساکن 
٩١ تهیه کنندگی این اثر را که در سال ٩١ تهیه کنندگی این اثر را که در سال ٩١ غزه نیز بهره گرفته است.

تولید شده سعید سعدی برعهده داشته است. 

»سرزمین شام از سپیده دم تاریخ گهواره تمدن بوده است« 

این شعاری است که کانال تلگرامی »شامات« برای معرفی خود 

برگزیده است.

این کانال همانگونه که از نامش هم پیداست، به انعکاس اخبار 

تحوالت منطقه شامات و بطور خاص دو کشور سوریه و لبنان 

می پردازد. البته طبیعتا هنگامیکه به اخبار این مناطق پرداخته 

می شود، خودبه خود باید نظری هم به تحوالت سایر کشورهای 

موثر در حوادث و جریانات این منطقه مانند ایران، عراق، عربستان 

و سرزمین های اشغالی داشت.

انتشار آخرین اخبار تحوالت میدانی و یا مواضع سیاسی مقامات 

بخش اصلی مطالب این کانال را تشکیل می دهد، در کنار این 

تحلیل های مختلفی نسبت به اتفاقات روز شامات ارائه می دهد.

از بخش های جذاب این کانال پرداختن به برخی جنبه های 

فرهنگی، اجتماعی منطقه شامات و انعکاس اینگونه مراسمات 

است که کمتر به آنها توجه شده است.

تصاویر جذاب و کمتر دیده شده و نیز برخی فیلم ها یا کلیپ های 

از اوضاع و احوال این منطقه هم از دیگر بخش های کانال تلگرامی 

شامات است.

برای دسترسی به این کانال باید از لینک

https://t.me/SHAMAT94 بهره گرفت.

سفرنامه و کتب خاطرات، از جمله کتاب هایی هستند که 
مخاطب زیادی دارند و افراد در سنین مختلف و عالئق متفاوت 
تمایل به مطالعه این کتب دارند. از جمله مسائلی که اهمیت و 
ارزش یک سفرنامه را افزایش می دهد جایگاه نویسنده آن و 

سطح دسترسی ها یا توانمندی های اوست.
کتاب »عبور از مسکو و پکن« شامل دست نوشته های »دکتر 
مجتبی رحماندوست« به حدود ١۰ کشور است. موارد روز 
نوشت در ماموریت ها و یا سفرهای شخصی  نویسنده  در این 
کتاب گرد آمده است. مواردی که شاید یک مخاطب که این 
سفر را تجربه نکرده و با شرایط محیطی آن کشور آشنا نیست 
با خواندن این کتاب به آنها دست یابد و حتی برای آنان که سفر 
داشته اند، حرف تازه ای داشته باشد. این کتاب در 3٤۰ صفحه 
نوشته شده و درباره سفرهای وی به کشورهای مختلف در اواخر 
سال ۷۰ تا هشتاد است. این اثر در بخش ها و فصل های مختلف 

نوشته شده است.
مجتبی رحماندوست نویسنده و شاعر است. او همچنین سابقه 
مشاورت رئیس جمهور در امور ایثارگران و نمایندگی مجلس را 
هم در کارنامه خود دارد و از این باب خاطراتش اهمیت بیشتری 
می یابد.  رحماندوست در سال ١3٦2 در جنگ ایران و حزب بعث 

عراق از ناحیه یک دست و یک پا مجروح شد. 
عبور از مسکو و پکن را انتشارات سوره مهر به زیور طبع آراسته 

است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

  اقامه نماز عید سعید قربان در مسجد االقصی 
با حضور بیش از ١۰۰ هزار نمازگزار

«راه نجات»؛ 
«شامات»؛ گهواره تمدنعبور از مسکو و پکناثری به یاد کودکان فلسطینی
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