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اقدام نظامی جدید آمریکا در 
خاورمیانه به معنای خودکشی 
ترامپ است
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

۲

    افتتاح بزرگترین مسجد اروپا در منطقه شالی جمهوری چچن  
بزرگترین مسجد روسیه که بزرگترین مسجد اروپا از نظر گنجایش به حساب می آید روز شنبه با پیام والدیمیر پوتین در منطقه شالی جمهوری چچن 

در قفقاز شمالی گشایش یافت.
این مسجد ظرفیت 30 هزار نمازگزار را دارد و با محوطه های پیرامون آن می تواند پذیرای 70 هزار نفر باشد ضمن اینکه دیوارهای آن با مرمر سفید تزیین شده و 

در حاشیه های آن از طال استفاده شده است.
پیش از این مسجد جامع مسکو با گنجایش بیش از 10 هزار نفر بزرگترین مسجد اروپا به حساب می آمد. ] قلب زمین [

امارات متحده عربی اخیرا اعالم کرده در امارات متحده عربی اخیرا اعالم کرده در 
نظر دارد تعداد نیروهایش در یمن را کاهش نظر دارد تعداد نیروهایش در یمن را کاهش 
دهد. درسالهای اخیر قدرت برتر در مناطق دهد. درسالهای اخیر قدرت برتر در مناطق 
جنوبی یمن در دست امارات و نیروهای جنوبی یمن در دست امارات و نیروهای 
وابسته به آن قرار داشته است اما همانطور وابسته به آن قرار داشته است اما همانطور 
که مسئـوالن اماراتی تاکیـد کــرده اند که مسئـوالن اماراتی تاکیـد کــرده اند 
کشورشان درصدد عقب نشینی از امارات کشورشان درصدد عقب نشینی از امارات 
نیست، اما برخی رسانه ها از این اقدام با نیست، اما برخی رسانه ها از این اقدام با 
عنوان شکست مفتضحانه و فرار از یمن یاد عنوان شکست مفتضحانه و فرار از یمن یاد 
کردند.  این موضوع خود محل بحث میان کردند.  این موضوع خود محل بحث میان 
مسئوالن اماراتی بوده است و بیانگر اختالف مسئوالن اماراتی بوده است و بیانگر اختالف 
عمیق عربستان سعودی با تنها همپیمان عمیق عربستان سعودی با تنها همپیمان 
منطقه ایش در مسئله یمن است که بدین منطقه ایش در مسئله یمن است که بدین 
صورت نمایان شده است. در مطلب پیش رو صورت نمایان شده است. در مطلب پیش رو 
درصدد هستیم تا واقعیت خروج نیروهای درصدد هستیم تا واقعیت خروج نیروهای 
اماراتی از یمن را بررسی کنیم و ببینیم آیا این اماراتی از یمن را بررسی کنیم و ببینیم آیا این 
اقدام را باید عقب نشینی به حساب آورد یا اقدام را باید عقب نشینی به حساب آورد یا 

تغییر استراتژی در مسئله یمن؟تغییر استراتژی در مسئله یمن؟

اختالف دیدگاه عربستان و امارات متحده
باید توجه داشت که از آغاز حمالت ائتالف 
2015عربستان سعودی علیه انصارالله در سال 2015عربستان سعودی علیه انصارالله در سال 2015

امارات متحده استراتژی متفاوتی را نسبت به 
عربستان در خصوص مسئله یمن اتخاذ کرد. 
هدف عربستان سعودی این بود تا با حمله به 
حوثی ها قدرت آنها را کم کند و با بیرون 
کردن شان از پایتخت زمینه را برای روی کار 
آوردن منصورهادی فراهم سازد. در این صورت 
عربستان ضمن حفظ امنیت مرزهای جنوبی اش 

می توانست نفوذ خود را در یمن گسترش دهد. 
اما اماراتی ها از همان ابتدا تالش کردند سیطره خود 
را بر مناطق ساحلی و جنوبی یمن گسترش دهند تا 
حضور آن ها در خطوط کشتیرانی دریایی در خلیج 
عدن و تنگه باب المندب تقویت گردد. به همین 

دلیل است که عربستان و امارات هر کدام رفتارهای 
سیاسی متفاوتی را در قبال یمن اتخاذ کردند و 

هرکدام به سوی مناطق جداگانه ای رفتند.
امارات اکنون از شورای انتقالی جنوب که یکی از 
جریان های جدایی خواهانه در یمن محسوب می 
شود، حمایت می کند. حتی منافع امارات در یمن 
در تقابل اساسی با عربستان قرار دارد. امارات تا 
کنون تالش کرده است تا عبد ربه منصور هادی به 
اهداف خود نرسد، زیرا وی مخالف شورای انتقالی 
جنوب محسوب می شود. افزون بر این از هنگام 
کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور 
برکنار شده یمن، امارات ضمن حمایت از طارق 
صالح برادرزاده وی، گردان های نظامی را زیر نظر 
طارق برای حمایت از استقالل مناطق جنوبی 
تاسیس کرده است. نکته جالب دیگر در تعارض 

منافع عربستان با نیروهای امارات این است که 
طارق صالح و شورای انتقالی جنوب اگرچه با 
حوثی ها در نبرد هستند اما مخالف قدرت گرفتن 

منصور هادی نیز هستند.
تغییر استراتژی نه عقب نشینی

با این وجود در واقع اقدام امارات به کاهش 
نیروهایش را باید تغییر استراتژی در یمن به 
حساب آورد. قدرت گرفتن حوثی ها و افزایش 
دامنه حمالت آنها از موشکی به پهپادی، موجب 
گردید تا چهره نبرد تغییر یابد. در ابتدای 
پنجمین سال از تجاوز ائتالف عربستان به یمن، 
انصارالله اعالم کرد بانک اطالعاتی از 300 هدف 
استراتژیک در عربستان و امارات را تهیه کرده 
است تا با هدف قرار دادن آن ها، خسارت عظیمی 

به این دو کشور وارد کند. 

اما امارات همچنان حضور فعالی در یمن دارد و 
تنها نیروهای نظامی خود را از یمن خارج خواهد 
90کرد. در طول چهارسال گذشته امارات 90کرد. در طول چهارسال گذشته امارات 90هزار نفر 
از شبه نظامیان وابسته به خود را آموزش داده است 
تا منافع امارات در یمن را به پیش براند. با بررسی 
اقدامات امارات متوجه می شویم که مقامات این 
کشور به خوبی دریافته اند که سیاست های پیشین 
امارات در یمن کاربرد خود را از دست داده است و 
باید استراتژی خود را در یمن تغییر دهد. در واقع 
امارات از سال های گذشته نیز زمینه های این 
انتقال را فراهم کرده بود تا استراتژی خود در را 

یمن تغییر دهد.
اوضاع امارات متحده عربی با عربستان بسیار 
متفاوت است. امارات متحده به دلیل تجمع 
سرمایه ها و شرکت های خارجی در مساحت 

نسبتا کوچکی به نام دبی آستانه ضربه پذیری 
باالتری نسبت به عربستان دارد. وارد آمدن یک 
موشک در این شهر شرکت ها و سرمایه های 
خارجی را به راحتی فراری می دهد و می تواند 
شاخص های بورس جهانی را جابجا کند. به همین 
دلیل اعالم خروج نیروهای امارات از یمن موجب 
می شود تا جنگ انصارالله در امارات تمام شده 
و این کشور از لیست اهداف موشکی و پهپادی 

انصارالله خارج گردد. 
با خروج نیروهای اماراتی از یمن این کشور 
می تواند با دور کردن نظامیان خود از میدان های 
نبرد، آسیب پذیریش را کاهش دهد و در مقابل با 
مدیریت شبه نظامیان وابسته، دو هدف افزایش 
تاثیرگذاری و کاهش آسیب پذیری را به صورت 

همزمان محقق کند. 
فایده دیگری که خروج نیروها برای امارات دارد 
این است که تصویر این کشور در مجامع بین 
المللی و حقوق بشری را بهبود خواهد داد. در واقع 
بعد از قتل جمال خاشقچی فشار افکار عمومی 
بین المللی بر عربستان و امارات افزایش یافت و 
انتقادات فراوانی علیه جنایات حقوق بشری این 

کشور در رسانه های غربی مطرح شد.
در بعد داخلی نیز امارات با این اقدام از فشار افکار 
عمومی جامعه اماراتی در خصوص هزینه های 
مادی و معنوی جنگ و نظامیان کشته شده در 

یمن خارج خواهد شد.
از سوی دیگر همانطور که ذکر شد، امارات به دلیل 
حساسیت باالی سرمایه های خود و ارتباطات 
اقتصادی با جمهوری اسالمی نیازمند روابط گرم 
و دیپلماسی فعال منطقه ای است. همانطور که 
شاهد آن بودیم که ماه گذشته امارات بعد از انتشار 
اخبار خروج نیروهایش از یمن و برخی تحوالت در 
خلیج فارس، توافق نامه امنیت مرزی با جمهوری 

اسالمی ایران منعقد کرد. 
در مجموع با جمع بندی آنچه که تاکنون بدان 
پرداخته شد، می توان گفت تغییر استراتژی 
امارات به عنوان نیروی سوم در کنار عربستان و 

ایران، پازل یمن را پیچیده تر کرده است.

سخن نخست

ضرورت های دوره جدید مجمع 
جهانی اهل بیت(ع)

در هفته جاری رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حکمی حجت االسالم دکتر رمضانی را 
به عنوان دبـــیرکل جدیــد مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( منصوب فرمودند. در خصوص این انتصاب و پایان 
15بخشیدن به دوره 15بخشیدن به دوره 15 ساله دبیرکلی حجت االسالم اختری بر این نهاد 
)که عماًل بیش از نیمی از عمر مجمع را در بر می گیرد( نکاتی قابل 
 ساله دبیرکلی حجت االسالم اختری بر این نهاد 
)که عماًل بیش از نیمی از عمر مجمع را در بر می گیرد( نکاتی قابل 
 ساله دبیرکلی حجت االسالم اختری بر این نهاد 

طرح است که به اختصار در ادامه به آنها می پردازیم:
مواردی که حضرت آیت الله خامنه ای در حکم صادره برای دبیرکل 
جدید مجمع جهانی اهل بیت ذکر کردند را باید بهترین سند و نقشه 
راه برای ادامه فعالیت این مجموعه تلقی کرد. اولین نکته در حکم 
ایشان اشاره به ضرورت اتخاذ »رویکرد تحولگرا« است. بدون تعارف 
و با بررسی و ارزیابی اجمالی فعالیت های مجمع با تاسف باید گفت 
که در سال های اخیر این مجمع دچار نوعی ایستایی، تعلل و تأخیر 
در پرداختن به موضوعات مهم یا واکنش نشان دادن به مسائل جاری 

حوزه بین الملل، جهان اسالم و به ویژه شیعیان بود.
همچنین رهبر انقالب در این حکم بر شرایط  حساس بین المللی و 
جایگاه مهم پیروان اهل بیت)ع( تاکید داشتند، طبیعی است که در 
این شرایط و با توجه به تعلل های گذشته مجمع، تسریع در اتخاذ 
برنامه های تحول گرا و ایجاد محمل هایی برای تشدید و توسعه 
فعالیت های مجمع بسیار ضروری است در این مسیر رهبر انقالب به 
درستی ابزارهای در اختیار دبیرکل جدید مجمع را هم تشریح کردند 
و بر بهره گیری از نیروهای فکرِی جواِن کارآمد و مجرب تاکید کردند.

 تاکید بر استفاده از جوانان محور بسیاری از احکام انتصاب اخیر 
رهبر معظم انقالب است که در چارچوب بیانیه گام دوم و رویکرد 
تحولگرایی که ایشان در پیش گرفته اند قابل ارزیابی است. این 
موضوع از جنبه دیگری هم قابل اتکا است و آن اینکه مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( در سال های اخیر اساساً با عدم تغییر و جابجایی در میان 
موضوع از جنبه دیگری هم قابل اتکا است و آن اینکه مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( در سال های اخیر اساساً با عدم تغییر و جابجایی در میان 
موضوع از جنبه دیگری هم قابل اتکا است و آن اینکه مجمع جهانی 

مدیران ارشدش، عماًل یک فضای بیگانه با جوانگرایی را تجربه کرده 
اهل بیت)ع( در سال های اخیر اساساً با عدم تغییر و جابجایی در میان 
مدیران ارشدش، عماًل یک فضای بیگانه با جوانگرایی را تجربه کرده 
اهل بیت)ع( در سال های اخیر اساساً با عدم تغییر و جابجایی در میان 

و اگرچه بسیاری از مدیران و فعالین در مجمع چهره های سرشناس، 
باتجربه و ارزشمند حوزه فعالیت بین المللی هستند اما فاصله گرفتن 
ایشان از دوران با نشاط جوانی و کم اطالعی شان از تحوالت روز، علوم 
نوین و فرصت های جدید تبلیغ عماًل باعث عدم تحقق حداکثرِی 
ایشان از دوران با نشاط جوانی و کم اطالعی شان از تحوالت روز، علوم 
نوین و فرصت های جدید تبلیغ عماًل باعث عدم تحقق حداکثرِی 
ایشان از دوران با نشاط جوانی و کم اطالعی شان از تحوالت روز، علوم 

خواسته های به حق از مجمع جهانی اهل بیت)ع( شده است. لذا 
ضروری است که در این حوزه با قید فوریت زمینه برای حضور جوانان 
انقالبی، دارای نگاه جهانی، واجد دانش زبانی، مسلط به ابزارهای 
تبلیغ نوین و  آشنا به مقتضیات محیطی فراهم شود. در این میان 
استفاده از توان و ظرفیت مجموعه های غیردولتی شکل گرفته از 
جوانان آتش به اختیار و عالقمند به دیپلماسی فرهنگی و دغدغه مند 
در حوزه مسائل جهان اسالم می تواند بسیار برای مدیران جدید 

مجموعه راهگشا باشد.
نکات مهم توجه به تنوع زبانی و منطقه ای است به تعبیر دیگر از دیگر نکات مهم توجه به تنوع زبانی و منطقه ای است به تعبیر دیگر از دیگر نکات مهم توجه به تنوع زبانی و منطقه ای است به تعبیر دیگر 
از ابتدای پیروزی انقالب تمرکز بسیاری از فعالیت های تبلیغی بر 
کشورهای پیرامونی و اصطالحاً منطقه عربی بوده در حالی که امروز 
به لطف حق تعالی، پیروان مکتب حقه اهل بیت)ع( در اقصی نقاط 
گیتی پراکنده اند اما متاسفانه بدنه مدیریتی نهادهای متولی فعالیت  
فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور را عمدتا کارشناسان منطقه 
عربی و کشورهای حوزه غرب آسیا تشکیل می دهند لذا عماًل امکان 
فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور را عمدتا کارشناسان منطقه 
عربی و کشورهای حوزه غرب آسیا تشکیل می دهند لذا عماًل امکان 
فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور را عمدتا کارشناسان منطقه 

بهره گیری از فرصت برنامه ریزی برای شیعیان در سایر بالد اعم از 
آفریقای غیرعربی، اروپا، آمریکا، اقیانوسیه و شرق آسیا را به شدت 
کاهش داده است و طبیعی است که در دوران جدید باید به آنها عنایت 
ویژه ای شود. مهمتر آنکه همین تاکید بر منطقه عربی و پیرامونی، 
امکان شناسایی و سپس تعامل با پیروان مکتب اهل بیت)ع( در برخی 
از مناطق دور افتاده و ناشناخته یا کمتر شناخته شده جهان را منتفی 
کرده است و از اولویت های دبیرکل جدید برنامه ریزی برای شناسایی 
این هسته های تجمع شیعیان و فراهم کردن زمینه ارتباط با آنهاست.

در این میان اهمیت بهره گیری از ابزارهای نوین تبلیغ، یعنی رسانه های 
برخط، شبکه های اجتماعی و ابزار این چنینی بسیار ضروری و 
مورد تاکید است. امروز با بهره گیری هوشمندانه از بستر شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها با کاهش هزینه ها می توان حداکثر نتیجه را 
گرفت و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه هستیم 
که طبیعتاً تأثیر خود را بر فعالیت نهادهای حوزه بین الملل هم گذاشته 
گرفت و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه هستیم 
که طبیعتاً تأثیر خود را بر فعالیت نهادهای حوزه بین الملل هم گذاشته 
گرفت و در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه هستیم 

است، استفاده درست از شبکه های اجتماعی می تواند افق های جدید 
و گسترده ای را در مقابل مدیران مجمع جهانی اهل بیت)ع( و هر 

عالقمند به تبلیغ در فضای بین الملل، بگستراند. 

محمد مهدی رحیمی

اوضاع امارات متحده عربی با عربستان بسیار 
متفاوت است. امارات به دلیل تجمع سرمایه ها و 
شرکت های خارجی در مساحت نسبتا کوچکی به نام 

دبی آستانه ضربه پذیری باالتری نسبت به عربستان دارد

وھای امارات از یمن،  وج نیر خر
عقب نشینی یا تغییر استراتژی؟

 محمد رفیعیان
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علیرغم گذشت قریب به 8 سال از بحران سوریه 
و بسیج کشورهای غربی و عربی علیه دولت و 
ملت این کشور، دستاوردهای نیروهای مقاومت 
سوری در نبرد با تروریسِم تکفیری همچنان ادامه 
دارد. در یکی از آخرین دستاوردهای استراتژیک 
راهبردی  شهر  سوری،  مقاومت  نیروهای 
»خان شیخون« در حومه جنوبی استان »ادلب« 
آزاد شد. رزمندگان مقاومت پس از شکستن 
خطوط استقرار تروریست های »جبهه النصره« 
از سمت شهرک »مدایا« موفق شدند برای اولین 
بار طی 6 سال گذشته وارد خان شیخون شوند. 
آزادسازی این شهر راهبردی را می توان یک 
نقطه عطف مهم برای ورود به استان ادلب و نبرد 
سرنوشت ساز جهت پایان بخشیدن به اشغال این 
استان به شمار آورد. این دستاورد بزرگ پس از 
آن حاصل شد که نیروهای مقاومت سوری موفق 
شدند ده ها عنصر تکفیری جبهه النصره را با وجود 
حمایت های خارجی، به هالکت رسانده و یا آن ها را 
بازداشت کنند. این درحالی است که شمار زیادی 
از تکفیری ها نیز به دنبال عملیات برق آسای 
مقاومت فرار را بر قرار ترجیح داده و به صورت 
دسته جمعی از خان شیخون گریختند؛   اتفاقی که 
حتی رسانه های غربی و عربی نیز نتوانستند بر آن 

سرپوش بگذارند.
واکنش بشار اسد و ارتش سوریه

پس از تحقق این موفقیت چشمگیر، ارتش سوریه 
روز جمعه بیانیه ای صادر و در آن تأکید کرد که پس 
از آزادسازی خان شیخون، عملیات پاکسازی این 
شهر استراتژیک از لوث تکفیری ها کلید خورده است. 
در بیانیه ارتش سوریه در این خصوص آمده است: 
»تروریست ها در زمان استقرار در خان شیخون به 
طور گسترده اقدام به مین گذاری و جاسازی بمب در 
آنجا کرده اند که با پاکسازی آن هموطنان می توانند به 
خانه و کاشانه خود بازگشته و زندگی طبیعی شان را از 
سر گیرند«. درهمین حال، »بشار اسد« رئیس جمهور 
سوریه نیز به پیروزی بزرگ مقاومت در حومه جنوبی 
ادلب واکنش نشان داد. وی در جریان دیدار با یک 
هیأت پارلمانی روسیه تأکید کرد: »مبارزه با تروریسم 
علیرغم حمایت های مستمر کشورهای غربی و عربی 
از تکفیری  ها ادامه پیدا خواهد کرد. تحوالت اخیر 
ادلب، حمایت نامحدود ترکیه از تکفیری ها را به آنانکه 
کوچکترین شکی نسبت به این اقدامات آنکارا داشتند، 

ثابت کرد«.
اهمیت استراتژیک خان شیخون

شهر »خان شیخون« از اهمیت راهبردی فراوانی برخوردار 
است، زیرا بر جاده های حیاتی اشراف دارد و همچنین 
نقطه تالقی میان حومه های شرقی، غربی و شمالی ادلب 
محسوب می شود. بدین ترتیب، سیطره بر این شهر اولین 
گام در مسیر بازگشایی جاده حیاتِی واقع در حدفاصِل 
حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه و دمشق به 
عنوان پایتخت سیاسی آن، تلقی می شود. این درحالی 
است که خان شیخون از اهمیت نظامی استراتژیک نیز 
برخوردار است، چراکه این شهر به عنوان دروازه ورودی 
به مناطق شمالی استان »حماه« شناخته می شود. 
درست به همین دلیل است که طی 6 سال گذشته شهر 
خان شیخون همواره یکی از پایگاه های مهم گروه های 
تروریستی و حلقه اتصال لجستیکی و پشتیبانی آن ها 

بوده است.  گروه های تروریستیـ  تکفیری با در اختیار 
داشتن خان شیخون می توانستند روستاها و شهرهای 
محور شمالی استان حماه را تهدید کرده و آن ها را هدف 

حمالت خمپاره ای و توپخانه ای خود قرار دهند.
 افزون براین، نیروهای مقاومت سوری در جریان 
عملیات خود برای آزادسازی خان شیخون موفق شدند 
شهرک های »اللطامنه«، »کفر زیتا« و »الزکاه« در شمال 
حماه را نیز آزاد کنند تا بدین ترتیب »مثلث مرگ« در 
این محور برای همیشه به زباله دان تاریخ بپیوندد؛ مثلثی 
که سال هاست مرکز تجمع گروه های تروریستیـ  
تکفیری محسوب می شود. ازهمین روی، پر واضح است 
که تسلط ارتش سوریه بر »مثلث مرگ« در شمال حماه 
و جنوب ادلب دستاوردی مجزا از تسلط بر خان شیخون 
محسوب می شود، چراکه این دستاورد به هیمنه چند 
ساله تروریست ها در محور یادشده پایان بخشید. این 
همان مسأله ای است که اهمیت تسلط بر خان شیخون را 

دوچندان ساخته است.
خان شیخون؛ عرصه مواجه نظامی مستقیم 

سوریه با ترکیه
نبرد تعیین کننده »خان شیخون« در حومه جنوبی 
استان »ادلب« سوریه از معدود نبردها در طول قریب 
به 8 سال گذشته محسوب می شود که به عرصه تقابل 
نظامی مستقیم میان سوریه و ترکیه تبدیل شد. علت 
این مسأله هم آن است که نیروهای مقاومت سوری پس 
از آغاز قاطعانه عملیات آزادسازی خان شیخون، با سلسله 
کارشکنی ها، سنگ اندازی ها و دست اندازی های آنکارا در 
مسیر پیشرفت عملیات مذکور، مواجه شدند. بنابراین، 
نیروهای مقاومت سوری چاره ای جز تقابل نظامی 

مستقیم با نیروهای ترکیه در ادلب ندیدند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در آستانه ورود نیروهای مقاومت 
سوری به شهر استراتژیک خان شیخون، نفربرهای 
زرهی ترکیه حرکت خود به سمت این شهر را کلید زدند. 
مقامات آنکارا در توجیه این اقدام خصمانه خود مدعی 
شدند که به منظور اعمال نظارت بر مناطق کاهش 
تنش در ادلب دست به سلسله تحرکات نظامی زده اند. با 
این حال، دیری نپایید که ارتش سوریه به اقدام ترکیه در 
حمایت از تکفیری ها واکنش نشان داد و برای اولین بار به 
بمباران کاروان نظامی این کشور در ادلب مبادرت ورزید. 

افزون براین، نیروهای مقاومت سوری همچنین با ورود 
مستقیم به خطوط حرکت نیروهای نظامی ترکیه در 
ادلب مانع از امدادرسانی آن ها به تروریست های تکفیری 
شدند و خود به صورت مستقیم، اجازه ندادند کاروان 
امدادرسانی ترکیه به تروریست های جبهه النصره به 
محل های استقرار آن ها برسند. براساس آنچه که گفته 
شد، برای اولین بار از سال 2011 نیروهای مقاومت 

سوری واکنش مستقیم به اقدامات خصمانه و تخریبی 
ترکیه نشان دادند تا این پیام را به مقامات آنکارا مخابره 
کرده باشند که آن ها از این پس نظاره گر جوالن دهی 

نظامیان ترکیه ای در خاک خود نخواهند بود.
این اقدام قاطعانه نیروهای مقاومت سوری اما به مذاق 
مقامات ترکیه خوش نیامد و واکنش آن ها را نیز در 
پی داشت. درهمین ارتباط، »مولود چاوش اغلو« وزیر 
خارجه ترکیه بدون اشاره به حمایت های کشورش از 
گروه تروریستی جبهه النصره در حومه ادلب، حمالت 
جنگنده های سوری به کاروان نظامی ترکیه را محکوم 
کرد. وی مدعی شد: »دولت اسد با آتش بازی می کند. 
ما اقدامات الزم را جهت حمایت از نظامیان کشورمان 
اتخاذ می کنیم«! این ادعای مقام ترکیه ای درحالی است 
که نیروهای نظامی ترکیه بدون مجوز دولت دمشق و 
برخالف قوانین  بین المللی به عنوان اشغالگر در خاک 

سوریه حضور دارند. 
کلید پیروزی در دستان »بشار اسد«

واقعیت آن است که استان ادلب آخرین ایستگاه حضور 
تروریست های تکفیری در سوریه محسوب می شود 
و بدین ترتیب، آزادسازی کامل این استان به مثابه 
آزادسازی کامل خاک سوریه و به معنای بازگشت این 
کشور به دوران پیش از بحران، است. ازهمین روی، 
کارشناسان و ناظران تحوالت سیاسی و میدانی سوریه 
براین باورند که با تسلط نیروهای مقاومت سوری بر شهر 

خان شیخون، کلید پیروزی در ادلب و به تبع آن، در 
سراسر سوریه در دستان »بشار اسد« قرار گرفته است؛ 
علت این مسأله هم به اهمیت جغرافیایی و همچنین ُبعد 

نظامِی استراتژیک خان شیخون بازمی گردد.
اکنون با تسلط نیروهای مقاومت سوری بر شهر 
خان شیخون، مسیر آزادسازی استان ادلب نیز در مقایسه 
با گذشته به مراتب هموارتر شده و این بدان معناست که 

ابتکار عمل بیش از پیش به دست جبهه متحدان سوریه 
افتاده است.

دست برتر متحدان دمشق در نشست سه جانبه
وزارت خارجه روسیه اخیرا با صدور بیانیه ای اعالم کرده 
که قرار است سران جمهوری اسالمی ایران، روسیه 
و ترکیه به منظور بررسی تحوالت سوریه نشست 
سه جانبه ای را برگزار کنند. طبق اعالم این وزارتخانه 
قرار است نشست مذکور در تاریخ 16 سپتامبر )25 
شهریورماه( در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شود. 
منابع رسانه ای نیز اعالم کرده اند که گفتگوها میان سران 
3 کشور مذکور در چارچوب توافقات حاصل شده پیشین 

درباره سوریه انجام خواهد شد. 
در واقع، برگزاری نشست سه جانبه میان سران ایران، 
روسیه و ترکیه آن هم در فاصله کمتر از یک ماه از 
تحقق دستاورد و پیروزی بزرگ و چشمگیر تسلط 
بر خان شیخون، برگ برنده ای برای متحدان دمشق 
محسوب می شود و بدون شک در سایه تسلط نیروهای 
مقاومت سوری بر خان  شیخون، هم پیمانان دمشق در 
این دور از مذاکرات و رایزنی های سیاسی درباره سوریه 
دست برتر را خواهند داشت. ازهمین روی، پیش بینی 
می شود ترکیه در جریان مذاکرات پیش رو اندکی 
از شدت و حدت مواضع خود علیه دمشق کاسته و 
ضمانت های جدیدی را جهت پایبندی به تعهداتش 

درخصوص سوریه به ویژه در ادلب، ارائه دهد.

   واکنش مجری الجزیره به تحلیلگر سعودی: مکه را به صاحبانش بازگردانید
»جمال ریان« مجری فلسطینی الجزیره در واکنش به یادداشت »عبدالحمید الغبین« تحلیلگر سعودی که خواستار ایجاد کشور فلسطین در اردن شده بود،   

از آل سعود خواست حکومت در حجاز و مکه را به صاحبانش بازگردانند.
ریان در صفحه شخصی خود نوشت: مکه باید به »هاشمی ها«، کسانی که نسلشان به پیامبر اکرم )ص( می رسد، بازگردانده شود.

گفتنی است در سالهای اخیر اعتراضات به آل سعود بدلیل ضعف در برگزاری مراسم حج و پاسداشت میراث معنوی مسلمانان تشدید شده است.
] اسالم انقالبی [

دیری نپایید که ارتش سوریه به اقدام ترکیه در 
حمایت از تکفیری ها واکنش نشان داد و برای اولین بار به 

بمباران کاروان نظامی این کشور در ادلب مبادرت ورزید

یه »خان شیخون«؛ کلید آزادسازی کامل سور
دستاورد استراتژیکی که پس از 6 سال محقق شد    رامین حسین آبادیان
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٤

  برگزاری اجالس سالیانه ائمه جماعات و مبلغین ساکن انگلیس
بیست و نهمین اجالس ساالنه علما و ائمه جماعات مساجد و مراکز اسالمی در انگلیس چهارشنبه 30 مرداد 1398 در محل مرکز اسالمی انگلیس در لندن برپا 
شد. در این نشست روحانیون شرکت کننده حول محور اصلی این کنفرانس یعنی »راه های استفاده بهینه از ظرفیتهای مراکز اسالمی«سخن گفته و تبادل نظر کردند.

حجت االسالم علیرضا رضوی رئیس مجلس علمای شیعه اروپا در ابتدای سخنان خود به نمایندگی از مجلس علمای شیعه اروپا که 40 عضو و 70 مرکز را زیرنظر دارد، 
حضور حجت االسالم سید هاشم موسوی در انگلیس به نمایندگی از مقام معظم رهبری را خوش آمد و تبریک گفت.

در بخش پایانی این نشست حجت االسالم علی برهان به ذکر مصیبت شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السالم پرداخت. ] اسالم انقالبی [

»جمال شعیب« کارشناس نظامی لبنانی در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد:

طی هفته های اخیر حمالتی هوایی علیه پایگاه های طی هفته های اخیر حمالتی هوایی علیه پایگاه های 
الحشد الشعبی در عراق صورت گرفته که انگشت الحشد الشعبی در عراق صورت گرفته که انگشت 
اتهامات را به سوی صهیونیست ها و آمریکایی ها اتهامات را به سوی صهیونیست ها و آمریکایی ها 
نشانه رفته است. اخیرا نیز بنیامین نتانیاهو نشانه رفته است. اخیرا نیز بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور تلویحی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور تلویحی 
به دخالت کشورش در حمالت هوایی به مواضع به دخالت کشورش در حمالت هوایی به مواضع 
حشدالشعبی در عراق اشاره کرده است. از سوی حشدالشعبی در عراق اشاره کرده است. از سوی 
دیگر نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون دیگر نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون 
عراق اعالم کرد که این کشور در صورتی که دخالت عراق اعالم کرد که این کشور در صورتی که دخالت 
اسرائیل در حمالت هوایی به مراکز حشد ثابت شود، اسرائیل در حمالت هوایی به مراکز حشد ثابت شود، 

پاسخ کوبنده خواهد داد.پاسخ کوبنده خواهد داد.
همچنین ابومهدی المهندس معاون رئیس هیئت همچنین ابومهدی المهندس معاون رئیس هیئت 
حشدالشعبی عراق گفت: آمریکایی که گروههای حشدالشعبی عراق گفت: آمریکایی که گروههای 
تروریستی را به عراق و منطقه آورده است در تروریستی را به عراق و منطقه آورده است در 
راستای نقض حاکمیت عراق و هدف قرار دادن راستای نقض حاکمیت عراق و هدف قرار دادن 

نیروهای حشدالشعبی تالش می کند.
برای پیگیری همین موضوع، بیت المقدس با »جمال برای پیگیری همین موضوع، بیت المقدس با »جمال 
شعیب« کارشناس امور نظامی از لبنان گفت وگو شعیب« کارشناس امور نظامی از لبنان گفت وگو 

کرده است که شرح آن از نظرتان می گذرد:کرده است که شرح آن از نظرتان می گذرد:

 حمالت نظامی و هوایی به پایگاه های  حمالت نظامی و هوایی به پایگاه های 
الحشد الشعبی در عراق به اعتقاد بسیاری الحشد الشعبی در عراق به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان توسط رژیم صهیونیستی و با از کارشناسان توسط رژیم صهیونیستی و با 
حمایت آمریکا صورت گرفته است. علت و حمایت آمریکا صورت گرفته است. علت و 
پشت پرده این اقدامات تحریک آمیز چیست؟ پشت پرده این اقدامات تحریک آمیز چیست؟ 
تجاوز صهیونیستی آمریکایی به مواضع گروه های مقاومت 
و الحشد الشعبی در عراق، حامل پیام عجز و ترس از 
توانمندی های عراق است و از بیم و هراس اسرائیلی ها 
از این الحشد الشعبی مقدس حکایت دارد زیرا توانسته 
به ارتشی مردمی و مقاوم تبدیل شود که قادر به کسب 
پیروزی در برابر گروه های تروریستی تکفیری در عراق 
است. این در حالی است که تروریستها حمایتهای زیاد 

و گسترده ای از کشورهای مختلف دریافت می کردند. 
با رسیدن نیروهای الحشد الشعبی به مرزهای مشترک 
عراق و سوریه و پیوند زدن پایگاه های محور مقاومت 
شامل بغداد، دمشق و بیروت با قدرت عظیم منطقه 

یعنی جمهوری اسالمی ایران، الحشد الشعبی از لحاظ 
نگاه امنیتی و نظامی صهیونیستها، به دشمن خطرناکی 
برای اشغالگران مبدل گشت. پژوهشها و گزارشهای 
مراکز مطالعات نظامی رژیم صهیونیستی و مواضع صریح 
برخی از سیاستمداران این رژیم به این موضوع اقرار کرده 
است. پناه بردن رژیم غاصب فلسطین به هدف قرار دادن 
پایگاه های الحشد الشعبی گواهی بر ترس و بیم آنهاست 
که نهایتا منجر به شکست جدیدی برای آنها و واشنگتن 

خواهد شد.
 طی ماه ها و سال های گذشته درگیری های  طی ماه ها و سال های گذشته درگیری های 
زیادی میان محور مقاومت با محور صهیونیستی زیادی میان محور مقاومت با محور صهیونیستی 
آمریکایی در منطقه شکل گرفت که اوج آن در آمریکایی در منطقه شکل گرفت که اوج آن در 
سرنگون کردن پهپاد آمریکایی بود. به نظر شما سرنگون کردن پهپاد آمریکایی بود. به نظر شما 
روند نبردها و تحوالت منطقه به ویژه در سوریه، روند نبردها و تحوالت منطقه به ویژه در سوریه، 
عراق، یمن، فلسطین و تنگه هرمز به نفع محور عراق، یمن، فلسطین و تنگه هرمز به نفع محور 

مقاومت پیش رفته است یا آمریکا؟مقاومت پیش رفته است یا آمریکا؟
نبرد با پروژه آمریکا طوالنی است؛ به ویژه اینکه بازوهای 
این پروژه و روشهای آن متعدد است و منافع آن با رژیم های 
وابسته و سازمانهای تروریستی پیوند خورده است اما 
نتایج حاصل از تقابل مستقیم میدانی میان آمریکا و محور 
مقاومت در سوریه، عراق، یمن و لبنان به صورت کامل در 
برهه اخیر، شکست گروه های مورد حمایت مستقیم آمریکا 

در برابر محور مقاومت مورد حمایت ایران بود. 

آنچه موجب شگفتی است، تقابل مستقیم میان آمریکا و 
ایران به ویژه در سرنگونی پهپاد آمریکا بر فراز خلیج فارس 
است؛ زیرا اوج تکنولوژی نظامی آمریکا در این مورد 
شکست خورد و عالوه بر آن شکستی سیاسی، رسانه ای 

و معنوی برای واشنگتن رقم خورد. از سوی دیگر 
آمریکایی ها دچار دستپاچگی رسانه ای و سیاسی شدند 
و نتوانستند به این اقدام ایران واکنشی نشان دهند که 
همین امر به ویژه پس از توییت های ترامپ، موجب 

تمسخر آنها گردید.
 اخیرا از سامانه موشکی تماما ایرانی »باور  اخیرا از سامانه موشکی تماما ایرانی »باور 
373« در تهران رونمایی شد. پیام این دستاورد « در تهران رونمایی شد. پیام این دستاورد 
به دشمنان محور مقاومت چیست و توانمندی به دشمنان محور مقاومت چیست و توانمندی 
موشکی و دفاعی ایران و جنبش های مقاومت موشکی و دفاعی ایران و جنبش های مقاومت 

منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر خبر رونمایی از این سامانه موشکی را بدون توجه به 
تحوالت میدانی به ویژه سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط 
ایران  و جنگنده های سعودی توسط یمنی ها بخوانیم، 
می توان گفت اهمیت این دستاورد دفاعی ایران فقط 
افزایش سطح توانمندی های دفاعی و گسترش ُبرد آن 
است اما با توجه به تحوالت یمن و نبرد در خلیج فارس، 
وجود این سامانه پیشرفته به همراه اتخاذ تصمیم برخورد 
قدرتمند در هر تقابلی، بدین معناست که معادله برتری 
هوایی دشمن از یمن گرفته تا ایران و عراق و سوریه و لبنان 
از بین رفته است. همه اینها پیشرفتی در حوزه دفاعی و 
هوایی برای گروه های مقاومت مورد هدف آمریکا و رژیم 

صهیونیستی محسوب می شود. 
 تحلیل شما از ارتقاء توانمندی موشکی  تحلیل شما از ارتقاء توانمندی موشکی 
و پهپادی یمنی ها و هدف قرار دادن مراکز و پهپادی یمنی ها و هدف قرار دادن مراکز 
اصلی سعودی و هشدارهای جدی به امارات اصلی سعودی و هشدارهای جدی به امارات 
چیست؟ آیا متجاوزان سعودی از حمالت خود چیست؟ آیا متجاوزان سعودی از حمالت خود 

عقب نشینی خواهند کرد؟
مقاومت راهبردی یمنی ها در عرصه مردمی، سیاسی و 

نظامی، معادله قدرتی را ایجاد کرده که نمی توان آن را 
شکست داد. بدیهی است که این مقاومت در بعد نقشه های 
نظامی نتیجه دهد؛ رهبران یمن نقشه های تشدید میدانی 
را به پشتوانه میزان مقاومت مردمی و قدرت یمنی ها برای 
نبرد با نظامیان و مزدوران متجاوز طراحی کردند. همزمان 
نیز روند عملیاتها را افزایش داده و سرزمین های بیشتری 
را در جبهه های داخلی و مرزها آزاد کردند. همزمان با 
آغاز خروج اماراتی ها از یمن یا عقب نشینی تاکتیکی 
آنها، حمالت موشکی و هوایی به اهداف سعودی تشدید 
شد و این حامل پیامی است مبنی بر اینکه زمان شکست 

متجاوزان فرا رسیده و راهی جز عقب نشینی ندارند. 
 چگونه باید با اقدامات ظالمانه اشغالگران  چگونه باید با اقدامات ظالمانه اشغالگران 
صهیونیست در یهودی سازی شهر قدس و صهیونیست در یهودی سازی شهر قدس و 
هتک حرمت مقدسات و ساکنان آنها مقابله هتک حرمت مقدسات و ساکنان آنها مقابله 

کرد؟کرد؟
از زمان انتفاضه سوم موسوم به االقصی و آغاز عملیات 
جوانان مقاوم فلسطینی و تقابل آنها با نظامیان و 
شهــرک نشینان صهیونیست در نقطه صفر با چاقو 
و نیـز راهپیــمایی بازگشت و روش های گوناگون 
دیگر، فلسطینی ها فصل جدیدی از فصول دفاع از 
مسجد االقصی را رقم زدند. این مبارزات نشانگر واقعی 
وجود عقیده ی بذل جان و مال برای تحقق پیروزی 
و آزادسازی فلسطین بود. تنها راه مقابله با اقدامات 
ظالمانه اشغالگران علیه قدس و اهالی و مقدسات آن نیز 
همین انتفاضه و تشدید عملیات ها و روش هایش است 
و ما به جوانان فلسطین در این خصوص امید بسته ایم. 
این جوانان مایه افتخار و عزت هستند و در تمام عرصه ها 

خواسته ها را محقق می کنند.

   محمد فاطمی زاده

ون مقاومت عامل حمله صهیونیست ھا به الحشدالشعبی وزافز ھراس از قدرت ر

با رسیدن نیروهای الحشد الشعبی به مرزهای مشترک 
عراق و سوریه و پیوند زدن پایگاه های محور مقاومت شامل 
بغداد، دمشق و بیروت با قدرت عظیم منطقه یعنی جمهوری 
اسالمی ایران، الحشد الشعبی از لحاظ نگاه امنیتی و نظامی 

صهیونیستها، به دشمن خطرناکی برای اشغالگران مبدل گشت

با توجه به تحوالت یمن و نبرد در خلیج فارس، وجود 
سامانه پیشرفته باور373 به همراه اتخاذ تصمیم برخورد 
قدرتمند در هر تقابلی، بدین معناست که معادله برتری هوایی 
دشمن از یمن گرفته تا ایران و عراق و سوریه و لبنان از بین رفته 

است
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  افسر سابق صهیونیست:حماس در حال تبدیل شدن به یک ارتش منظم و بزرگ است
»یونی بن مناحیم«، افسر سابق سرویس های اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که گردان های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس در نوار 

غزه در حال تبدیل شدن از یک گروه مسلح به یک ارتش منظم است.
وی گفت: حماس درصدد ایجاد یک ارتش منظم برای مبارزه با اسرائیل است و در این مسیر  به ادوات مختلف جنگی دست می یابد.

گفتنی است، پیشتر نیز شماری دیگر از مقام های صهیونیست به قدرت نظامی گروه های مقاومت در غزه اذعان کرده بودند.
] امت واحده [

سلسله تنش های اخیر در »کشمیر« واقع در 
حدفاصل میان هند و پاکستان وخامِت هرچه بیشتر 
اوضاع این منطقه و همچنین وضعیت مسلمانان 
ساکن آن را به دنبال داشته است. در پی این تنش ها 
که موج جدید آن از حدود یک ماه پیش آغاز شد، 
مسلمانان با شرایط امنیتی بسیار نامناسب و 
پیچیده ای دست وپنجه نرم می کنند. درگیری ها 
و تنش ها میان هند و پاکستان پس از آن تشدید 
شد که دولت »دهلی نو« طی حکمی، وضعیت 
خودمختاری کشمیر را لغو کرد. این اقدام دولت 
هند واکنش پاکستان را به دنبال داشت و دولت 
اسالم آباد با صدور بیانیه ای لغو خودمختاری شهر 
کشمیر را اقدامی برخالف قطعنامه های سازمان 

ملل متحد قلمداد کرد. 
درهمین ارتباط، کمیساریای عالی حقوق بشر 
سازمان ملل اخیرا با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
از ماه ِمی ۲۰۱8 تا آوریل ۲۰۱۹ تلفات غیرنظامیان در 
کشمیر که هند و پاکستان هرکدام بخش هایی از آن 
را در کنترل خود دارند، به باالترین میزان در ۱۰ سال 
گذشته رسیده است. برخی کارشناسان و ناظران 
سیاسی براین باورند که دولت هند به منظور تحمیل 
استراتژی های مد نظر خود به مردم کشمیر، قوانین 
جدیدی را در این شهر وضع کرده و برای صیانت 
از این قوانین تحمیلی، سیاست اعمال فشار را در 

دستور کار خود قرار داده است.

زندگِی تحت سرکوب در سایه انفعال سازمان ملل
همانگونه که پیشتر گفته شد، مسلمانان ساکن کشمیر 
بیشترین سهم از رنج های حاصل از درگیری ها در این شهر 
را متحمل می شوند؛ به ویژه اینکه دولت هند نیز تمام توان 
خود را برای اعمال فشار حداکثری به آن ها در دستور کار 
خود قرار داده است. درهمین راستا، سازمان های بین المللی 
اخیرا با صدور بیانیه ای به قطع وسایل ارتباطی، سانسور 
رسانه ای، ایجاد محدودیت جدید برای آزادی بیان و تجمع، 
استفاده بیش از حد از زور، ممانعت از سفر و بازداشت های 
خودسرانه علیه غیرنظامیان، به عنوان بخشی از فشارها 
علیه مسلمانان کشمیر اشاره کرده و آن را به شدت محکوم 
کردند. از سوی دیگر، روزنامه ترکیه ای »دیلی صباح« در 
گزارشی تکان دهنده اعالم کرد که از زمان لغو خودمختاری 
کشمیر، نیروهای امنیتی هند بیش از 4 هزار نفر از ساکنان 
این شهر را بازداشت کرده اند. این روزنامه اعالم کرده است 
که به دلیل ُپر شدن زندان ها در کشمیر، بسیاری از افراد 

بازداشت شده به خارج از این شهر منتقل شده اند.
در این میان اما انفعال سازمان ملل متحد بیش از هرچیز 
دیگری قابل مشاهده است؛ سازمانی که می بایست با 
استفاده از ابزارها و ظرفیت های موجود در نزد خود به 
منظور تأمین حقوق پایمال شده مردم کشمیر بهره برداری 
کند، به ابراز نگرانی شفاهی و منفعالنه از حوادث دردناِک 
این شهر بسنده کرده است. در همین راستا، سخنگوی 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل اخیرا اعالم 
کرده است که گوترش از گزارش های مربوط به وضع 
محدودیت ها در بخش هندِی کشمیر نگران است و دراین 
خصوص هشدار می دهد! ازهمین روی، یکی از مهمترین 
عوامل تداوم وضعیت فعلی کشمیر، انفعال سازمان 
ملل متحد و شانه خالی کردن آن از عمل به وظایف و 

مسئولیت های ذاتی خود است.
یکجانبه گرایی هند و اقدام سیاسی پاکستان 

از زمان آغاز تنش در کشمیر، مقامات پاکستان همواره 
بر لزوم انجام گفتگوهای سیاسی به منظور برون رفت از 

بحران در این شهر، تأکید کرده اند. به عنوان نمونه، چندی 
پیش بود که »عمران خان« نخست وزیر پاکستان خطاب 
به مقامات هندی اعالم کرد: »جنگ راه حل نیست؛ باید 
بنشینیم و گفتگو کنیم«. پس از بی توجهی دهلی نو به این 
اظهارات مقام ارشد پاکستانی بود که عمران خان لحن خود 
درقبال دولت هندوستان را تغییر داد. وی اخیرا با انتشار 
یک پست توئیتری اعالم کرد: »رهبران هند در تالش 
هستند تا با انجام یک عملیات کاذب در کشمیر و متهم 
کردن پاکستان در مورد آن، توجه افکار عمومی جهان به 
نقض حقوق بشر علیه مردم کشمیر را منحرف سازند«. 
وی در ادامه آورده است: »برخی گزارش های ادعایی از 
سوی هند حاکی از ورود عناصر تروریستی از افغانستان 
به کشمیر است؛ اما این ادعاها تنها با هدف انحراف اذهان 
جهانی نسبت به نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان 

در کشمیر مطرح می شوند«.

از سوی دیگر، وزارت خارجه پاکستان اعالم کرده است که 
قصد دارد مسأله کشمیر را از طریق راهکارهای سیاسی 
دنبال کند. این وزارتخانه خبر داده که اسالم آباد پرونده 
کشمیر را به دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی 
سازمان ملل محسوب می شود، ارجاع می دهد. به گفته این 
وزارتخانه قرار است شکایت پاکستان بر مواردی همچون 
اقدام هند در نقض حقوق بشر علیه مسلمانان کشمیر 

متمرکز شود.
درهمین حال، دولت هندوستان نیز همچنان بر مواضع 
سابق خود در قبال تحوالت کشمیر اصرار می ورزد و بر 
این مواضع پافشاری می کند. درهمین راستا، »راج نات 

سینگ« وزیر دفاع هند اعالم کرده است که دهلی نو هیچ 
میانجی گری از سوی هیچ طرفی درخصوص کشمیر را 
نخواهد پذیرفت. این مقام ارشد هندی همچنین تأکید 
کرده است که دهلی نو تنها حاضر است بر َسر »کشمیر 
ـ با اسالم آباد مذاکره  ـ منطقه تحت کنترل پاکستان  آزاد« 
کند و هیچ مذاکره ای با طرف پاکستانی درخصوص کلیت 

شهر کشمیر نخواهد داشت.
حمایت مثلث عبری، عربی و غربی از تنش در کشمیر
عالوه برآنچه که گفته شد، به نظر می رسد که تنش ها 
و درگیری های اخیر در کشمیر و به تبع آن نسل کشی 
مسلماناِن مظلوم این شهر، موجی از خرسندی را در 
صفوف مثلث عبری، عربی و غربی ایجاد کرده است. 
درهمین راستا، هرچند که مسئوالن رژیم صهیونیستی 
تاکنون موضع واضح، شفاف و علنی درقبال تحوالت 
کشمیر اتخاذ نکرده اند، اما انتشار یک کلیپ در حمایت از 

»نارندا مودی« نخست وزیر هند توسط »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی اش در 
فضای مجازی آن هم در بحبوحه تحوالت کشمیر نشان از 
موضع حمایتگرانه صهیونیست ها از نسل کشی مسلمانان 
در کشمیر دارد. چندی پیش بود که نتانیاهو در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی به بهانه سالروز استقالل 
هند، کلیپی را برای مودی منتشر کرد و رسانه های مختلف 
از آن به عنوان یکی از مظاهر روابط تنگاتنگ میان تل آویو و 
دهلی نو یاد کردند.  از سوی دیگر، کشورهایی نظیر آمریکا و 
انگلیس نیز به ابراز نگرانی درخصوص اوضاع کشمیر بسنده 
کردند. »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس ضمن ابراز 

نگرانی درخصوص وضعیت کشمیر خواستار برقراری 
آرامش در این شهر شد. وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور 
بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از تحوالت کشمیر اعالم کرد 
که واشنگتن اوضاع این شهر را از نزدیک رصد می کند! از 
سوی دیگر، عربستان سعودی نیز موضعی بهتر از مواضع 
متحدان غربی خود اتخاذ نکرده است. درهمین ارتباط، 
یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان به ابراز نگرانی 
درخصوص اتفاقات کشمیر بسنده کرد. آل سعود حتی 
حاضر به اتخاذ موضع رسمی دراین خصوص نشده است. 

با این حال، موضع امارات درخصوص کشمیر درمقایسه با 
عربستان سعودی خصمانه تر به نظر می رسد. هرچند که 
»انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجی امارات خواستار 
خویشتن داری طرف های درگیر در کشمیر شده است، اما 
روزنامه اماراتی »گلف نیوز« به نقل از »احمد البنا« سفیر 
ابوظبی در دهلی نو نوشته است: »اقدام هند در خصوص 
لغو وضعیت خودمختاری کشمیر، به صلح و ثبات بیشتر 

می انجامد«.
اشاره دقیق رهبر معظم انقالب به ریشه اختالفات

افزون برآنچه که گفته شد، حضرت آیت الله خامنه ای اخیرا 
در ریشه یابی تنش ها و درگیری های اخیر در شهر کشمیر، 
ضمن اشاره به مظلومیت و نجابت مسلمانان ساکن این 
شهر و لزوم رعایت انصاف درقبال آن ها، اقدامات خصمانه 
انگلیس را ریشه اصلی اختالفات کنونی در کشمیر معرفی 
کردند. ایشان وضعیت کنونی کشمیر و اختالفات هند و 
پاکستان را نتیجه اقدامات انگلیس خبیث به هنگام خروج 
از شبه قاره هند دانستند و تصریح کردند: »انگلیسی ها 
برای استمرار درگیری در کشمیر تعمدا این زخم را در این 
منطقه بر جای گذاشتند«. این اشاره دقیق رهبر انقالب 
اسالمی به سال 1947 بازمی  گردد که استعمارگران 
انگلیسی به صورت رسمی تجزیه شبه قاره را در پارلمان 
خود تصویب کردند تا زخم عمیقی را در این منطقه برجای 
گذاشته باشند. »استعمارگر پیر« این اقدام را با هدف 
جلوگیری از تشکیل حکومت متمرکز و قدرتمند در 
شبه قاره انجام داد. بنابراین، درگیری های امروز در شهر 
کشمیر نیز نشأت گرفته از زخمی است که استعمارگران 

بیش از 7 دهه پیش در شبه قاره برجای گذاشتند.

انتشـار یک کلیپ در حمایت از »نارنـدا مـودی« 
نخست وزیر هند توسط »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی 
آن هم در بحبوحه تحوالت کشمیر نشان از موضع حمایتگرانه 

صهیونیست ها از نسل کشی مسلمانان در کشمیر دارد

کشمیر و حکایت زخم عمیق »استعمارگر پیر« در شبه قاره
  داود مازندرانی
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  ممانعت ارتش هند از حضور گاندی در کشمیر    
»راهول گاندی« رهبر حزب کنگره هند، از احزاب مخالف و اصلی دولت که قرار بود از کشمیر هند دیدار کند، وارد سرینگر پایتخت تابستانی ایالت جامو و کشمیر 

شد اما اجازه خروج از فرودگاه را نیافت.
گاندی قصد داشت برای بررسی وضعیت امنیتی در کشمیر هند از این ایالت دیدار کند.

گفتنی است در یک ماه اخیر تماس با بخش هایی از جامو و کشمیر شدیدا محدود شده است و از زمانی که دولت هند در اقدامی مناقشه آمیز خودمختاری کشمیر هند را 
لغو کرد، شمار زیادی از نیروهای امنیتی در این منطقه مستقر شده اند. ] قلب زمین [

»فدریکو پیراچینی«، تحلیلگر بنیاد فرهنگ استراتژیک ایتالیا در گفت وگو با بیت المقدس:

فدریکو پیراچینی کارشناس ارشد در امور فدریکو پیراچینی کارشناس ارشد در امور 
بین المللی، منازعات، سیاست و استراتژی ها بین المللی، منازعات، سیاست و استراتژی ها 
است. او همچنین به عنــوان تحلیلگر در است. او همچنین به عنــوان تحلیلگر در 
»بنیاد فرهنگ استراتژیک« ایتالیا فعالیت »بنیاد فرهنگ استراتژیک« ایتالیا فعالیت 
می کند. جایی که به تحقیق و تفسیر در خصوص می کند. جایی که به تحقیق و تفسیر در خصوص 
سیاست اوراسیا و جهانی می پردازد. از او سیاست اوراسیا و جهانی می پردازد. از او 
مقاالت و آثار متعددی در محافل آکادمیک و مقاالت و آثار متعددی در محافل آکادمیک و 
تحلیلی مختلف منتشر شده است. در گفت وگو تحلیلی مختلف منتشر شده است. در گفت وگو 
با  این تحلیلگر ایتالیایی در خصوص ریشه های با  این تحلیلگر ایتالیایی در خصوص ریشه های 
تنش در غرب آسیا، نقش بازیگران منطقه ای تنش در غرب آسیا، نقش بازیگران منطقه ای 
و فرا منطقه ای در این تنش ها، تالش مثلث و فرا منطقه ای در این تنش ها، تالش مثلث 
عبری-عربی-غربی برای افزایش فشارها بر عبری-عربی-غربی برای افزایش فشارها بر 
محور مقاومت و به ویژه ایران و بررسی احتمال محور مقاومت و به ویژه ایران و بررسی احتمال 
شروع جنگی دیگر در غرب آسیا سخن گفتیم.شروع جنگی دیگر در غرب آسیا سخن گفتیم.
در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

  ریشه  تنش های اخیر در منطقه غرب آسیا   ریشه  تنش های اخیر در منطقه غرب آسیا 
را در کجا باید جست وجو کرد؟

تنش هایی را که در روزهای اخیر در خاورمیانه شاهد 
هستیم از مجموعه ای از تصمیمات سیاسی نشأت 
می گیرد که در طول سال ها توسط ایاالت متحده آمریکا 
با همراهی متحدان اصلی اش در منطقه، یعنی عربستان 

سعودی و رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.
صحنه بازی خاورمیانه از زمان انتخاب دونالد ترامپ در 
2016سال 2016سال 2016 به عنوان رئیس جمهور آمریکا پیچیده تر شده 
است. ترامپ وعده های مهمی به سرمایه گذاران انتخاباتی 
خود داد و تالش کرد تا این وعده ها را از طریق انتخاب 
تیم سیاست خارجی خود که به شدت با منافع اسرائیل 

همراه است، دنبال کند.
  کدام بازیگران منطقه ای و بین المللی در   کدام بازیگران منطقه ای و بین المللی در 

ایجاد و تشدید این تنش ها نقش دارند؟
عالوه بر نفوذ تل آویو بر روند تصمیم گیری سیاست 
خارجی منطقه ای ایاالت متحده، عربستان سعودی نیز 
تالش کرده تا نقش مهمی را در شکل دهی اقدامات 
ترامپ در خاورمیانه بر عهده گیرد. از لحاظ تاریخی، سه 
نهاد شناخته شده یعنی نو محافظه کاران، وهابی ها و 
صهیونیست ها هر یک تالش داشته اند تا با توجه به منافع 
خاص خود دستاوردهای بزرگی را در تسلط بر خاورمیانه 

داشته باشند.
واشنگتن در عوض کسب دالرهای کشورهای اوپک، 
برای عربستان سعودی حمایت نظامی فراهم آورده است. 
درنتیجه به لطف دالرهای نفتی و نقش ایاالت متحده به 
عنوان ذخیره ارز، اقتصاد آمریکا بیش از پیش تقویت 

شده است.
اسرائیل و عربستان سعودی از زمانی که ترامپ موفق شد 
رئیس جمهور ایاالت متحده شود، به تأثیرگذاری بیشتری 
در سیاست خارجی آمریکا دست یافته اند. خرید و فروش 

اسلحه و قراردادهای پرسود با ریاض تنها یک نمونه از 
روابط خوب ترامپ و بن سلمان است، چه رسد به اینکه 

نتانیاهو و ترامپ از مدت ها قبل دوست بوده اند.
ترامپ متحدان زیادی در واشنگتن ندارد و این باعث 
شده تا روی ریاض و تل آویو، به ویژه نتانیاهو و بن سلمان، 
به عنوان دوستان جدایی ناپذیر خود، حساب ویژه ای باز 
کند. برای تحلیل بهتر تنش های اخیر در خاورمیانه در 

نظر داشتن این پیش فرض ها ضروری است.
تمایل تل آویو و ریاض برای تسلط بر تنها قدرت 
منطقه ای، یعنی ایران، با روی کار آمدن ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور بیش از پیش افزایش یافته است. از نظر 
استراتژیک، ریاض و تل آویو لحظه ای مناسب را برای 
اقدام خود علیه جمهوری اسالمی می بینند. تنش های 
اخیر در عدم موفقیت سیاست های نئوکان ها، وهابی ها و 
صهیونیست ها برای وارد آوردن خسارت های قابل توجه 
به محور مقاومت و به ویژه ایران ودر نهایت تسلیم ساختن 

آن ریشه دارد.
  واکنش کشورهای مقابل از جمله ایران را   واکنش کشورهای مقابل از جمله ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تهران از واکنش های نامتقارن در برابر تجاوزهای آمریکا 
استفاده کرده است و می تواند متحدان خود را برای ارائه 
چتر اقتصادی مانند چین و در صورت نیاز یک چتر نظامی 
از طریق مسکو متمرکز کند. اگرچه غربی ها و رسانه های 
آن دوست دارند روایت هایی از تنش ها بین کشورهای 
متحد مانند ایران، روسیه و چین بسازند؛ اما مردم پکن، 
مسکو و تهران می دانند که با وجود اختالفاتشان، در 
درازمدت هدفشان مشترک است؛ صلح، سعادت و 
همکاری. کشورهایی مانند ایران، سوریه، کره شمالی، 
روسیه، چین، ونزوئال و بسیاری دیگر به اتحاد و مخالفت 
با اقدامات آمریکا و شرکای منطقه ای و جهانی اش برای 

جلوگیری از صلح و ثبات جهانی ادامه خواهند داد.
  به نظر شما ترامپ به چه میزان در   به نظر شما ترامپ به چه میزان در 
سیاست های منطقه ای خود موفق عمل کرده سیاست های منطقه ای خود موفق عمل کرده 

است؟
فشاری که نئوکان ها، صهیونیست ها و وهابی ها علیه 
ایران اعمال می کنند، نتیجه اقدامات ناامیدکننده برای 
منزوی ساختن اقتصادی تهران است تا بلکه از این طریق 

به شورش داخلی و براندازی نظم سیاسی کشور بینجامد.
این ها همگی تدابیری است که ده ها بار طی سال های 
مختلف مشاهده و بررسی شده است. ایران قباًل 
چندین دهه در معرض انواع محدودیت های اقتصادی 

و تعرض های مداوم قرار داشته است. ایران به دلیل 
همکاری با کشورهای مخالف هژمونی آمریکا و نیز 
1979مقاومت در برابر تجاوزهای ایاالت متحده از سال 1979مقاومت در برابر تجاوزهای ایاالت متحده از سال 1979، 
ماهیت مستقلی برای خود ایجاد کرده و بدین سبب مورد 

دشمنی ایاالت متحده بوده است.
آنچه ما در ماه های اخیر از سوی ترامپ شاهد آن بوده ایم 
واکنش هایی بوده که با هدف تحریک ایران صورت گرفته 
است تا از این طریق اقدامی از سوی ایران انجام شود و 
نوعی از واکنش نظامی را توجیه کند. هر چند هر نوع 
واکنش نظامی به معنای خودکشی برای ترامپ خواهد 
بود. به طور کلی سیاست های اعالمی واشنگتن تنها یک 
بلوف بزرگ است. کافی است به مدل رفتار ایاالت متحده 
با کره شمالی نگاهی بیندازیم؛ افزایش تهدیدات و به 

دنبال آن مذاکرات دیپلماتیک.
  آیا می توان از جنگی دیگر در منطقه غرب   آیا می توان از جنگی دیگر در منطقه غرب 

آسیا سخن به میان آورد؟آسیا سخن به میان آورد؟
آنچه دونالد ترامپ و مشاورانش درک نمی کنند این است 
که جنگ علیه ایران می تواند به معنای نابودی پایگاه های 
عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا در منطقه باشد. 
عالوه بر این هرگونه اقدام در منطقه به علت افزایش 
قیمت نفت به معنای چکاندن ماشه نابسامانی اقتصاد 

جهانی خواهد بود.
البته نباید فراموش کنیم که شروع جنگ جدید به معنای 

خیانتی دیگر در وعده های انتخاباتی ترامپ خواهد بود. 
موضوعی که شاید سبب شکست قطعی او در انتخابات 
پیش رو بشود. در این صورت طرف مورد شماتت بدلیل 
بحران اقتصادی جهانی که ناشی از انتخاب گزینه حمله 

به ایران باشد، کاماًل آمریکا و شخص ترامپ خواهند بود.
این اقدام حتی احتماالً روند جدا کردن متحدان اروپایی 
از ایاالت متحده را تسریع می کند و از ترامپ به عنوان 
توجیهی برای یک اقدام بی سابقه  بهره گرفته می شود. 
هرگونه صدمه احتمالی ناشی از حمله به ایران به طور 
مستقیم بر منافع اروپا در منطقه تأثیر خواهد گذاشت و 
این امر از سوی پایتخت های اروپایی برای توجیه مجدد 
تعریف اتحاد با ایاالت متحده مورد استفاده قرار می گیرد.

به همین دالیل، هرگونه حمله نظامی علیه ایران بدون 
عواقب ویرانگر برای نظم لیبرال غربی که نخبگان 
جهانی و اروپایی و آمریکایی به آن بسیار اهمیت 
می دهند، غیرقابل تصور است؛ بنابراین، هیچ گونه 
تهدید قابل توجهی علیه ایران واقعًا وجود نداشته و 
ایران به خوبی از این موضوع آگاه است. برای نمونه 
می توانید تنش های اخیر در خلیج فارس را در نظر 
بگیرید؛ یعنی پاسخ ایران به اقدامات تحریک آمیز مانند 
آنچه انگلستان در توقیف غیرقانونی یک نفت کش ایرانی 

در جبل الطارق انجام داد.
برای ایاالت متحده و متحدان منطقه ایش آن هیچ راه 
موفقیتی در اعمال »فشار حداکثری« وجود ندارد. این 
همان چیزی است که باعث می شود سیاست گذاران در 
عربستان سعودی، اسرائیل و ایاالت متحده به طور آشکار 

دیوانه وار عمل کنند.

  امیرمحمد اسماعیلی

یکا در خاورمیانه به معنای خودکشی ترامپ است اقدام نظامی جدید آمر

برای ایاالت متحده و متحدان منطقه ای آن هیچ 
راه موفقیتی در اعمال »فشار حداکثری« وجود ندارد. 
این همان چیزی است که باعث می شود سیاست گذاران در 
عربستان سعودی، اسرائیل و ایاالت متحده به طور آشکار 

دیوانه وار عمل کنند
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  برگزاری نهمین دور مذاکرات طالبان و آمریکا 
دور نهم مذاکرات آمریکا و طالبان از روز پنجشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

برخی منابع در این باره گزارش داده اند که نمایندگان آمریکا و طالبان بر روی ایجاد یک دولت موقت برای یک دوره 14 ماهه در افغانستان توافق کرده اند.
مقامات آمریکا و افغانستان تاکنون درباره گزارش این منابع واکنشی نشان نداده اند.

] اسالم انقالبی [

  سجاد گلچین

یم بهار مقاومت در خزان تحر
گزارش بیت المقدس از منافع گسترده همکاری اقتصادی ایران و عراق

در سال های اخیر و همزمان با شدت گرفتن 
تحریم های یک جانبه علیه ایران و با هدف 
براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران در ابعاد 
مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاهد 
هجوم تیرهای خالص سنگینی بر پیکره ی ایران 
بوده ایم که جز با اتکا به نیروی الهی مقاومت و 
تالش جهادی امکان نداشت بتواند همچو یوزی 
چابک و نیرومند به سالمت از طوفان امواج آن 

بگذرد. 
پس از برافروختن آتش جنگ هشت ساله به دست 
آمریکا و حلقه به گوشان او در منطقه و سربلندی ایران 
از آن، جامعه بین المللی سر تعظیم در مقابل عزم ملت 
ایران در مواجهه با توپ و تانک بیگانگان فرود آورده و 
طراحان مزدور آن نیز نقشه های خود را سراسر بر آب 
دیدند. در طول سالیان متمادی پس از دفاع مقدس، 
دشمنان ایران بیکار ننشسته و از هیچ دسیسه ای در 
راستای تضعیف قدرت کشورمان در مجامع بین المللی 
کوتاهی نکرده اند تا اینکه در سال های اخیر و پس از 
چندین سال  نشست و مذاکره، به توافقی نه چندان 
عادالنه با دولت ایران به نام برجام دست یافتند. به 
موجب این قرارداد بنا به اعمال محدودیت در برخی 
فعالیت های هسته ای ایران در مقابل ملغی شدن تمام 
تحریم های وارده بر ایران شد. تولد یکسالگی توافق را 
ندیدیم که طرف آمریکایی به خیال خود دست ما را در 
حنا گذاشت و خود را کنار کشید و منطق بغض آلود وضع 
تحریم توسط دولت ترامپ بر ملت ایران از سر گرفته 

شد. تحریم هایی که اینبار بازوی اقتصادی نظام را سیبل 
خود قرار داده و به موجب آن  در صدد به گل نشستن 
کشتی اقتصادی ایران در تنگناهای  حرکت خود بودند. 
تنگناهایی که گذر از آن ها بدون اتکا به قدرت الیزال 

الهی و تالش و تکاپوی نیروهای ایرانی میسر نبود.
اما باید توجه داشت در مسیر فتح قله های جهاد و 
پیشرفت، نقش کشورهای محور مقاومت به عنوان 
همراهان کشور ایران به منزله  موتورهای قدرت پیشروی 

ایران را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. 
در این بین عراق همواره به عنوان یکی از مناطق  
استراتژیک متالطم میان تهران و واشنگتن مطرح بوده 
است؛ به گونه ای که نگاه ایران به عراق همواره مثبت و 
برادرانه بوده و از طرفی آمریکا نیز همواره در تالش برای 
کاهش نفوذ ایران در این کشور با وضع اولتیماتوم های 

پی در پی برای عراق بوده است. 
ایاالت متحده در این مسیر البته اقدامات مخربانه 
دیگری هم داشته است؛ سعی در برانگیختن اقلیم 
کردستان و ایجاد تفرقه میان حکومت و مردم، 
برجسته سازی و سیاه نمایی حوادث بصره، شایعه 
فعالیت های عراقی ها در مشهدمقدس و ادعای 
سرمایه گذاری های کالن و مشروط سعودی ها در عراق.
عراق به عنوان همسایه ای با طوالنی ترین مرز خشکی 
میان همسایگان غربی کشورمان در سال های اخیر 
به یکی از متحدان استراتژیک ایران در منطقه مبدل 
گشته و پس از تحریم های آمریکا نیز تبدیل به یکی 
از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران شده است. کشور 

عراق با دارا بودن منابع عظیم انرژی از یک سو و در 
اختیار داشتن بازاری بزرگ و متنوع از سوی دیگر، از 
جایگاه ویژه ای در معادالت اقتصادی منطقه برخوردار 
است. با نیم نگاهی به آمار تجارت این دو کشور طی یک 
دهه گذشته در می یابیم میزان صادرات انواع کاال های 
ایرانی به عراق از 2 میلیارد و 762 میلیون دالر در سال 
1387 به به رکورد 9 میلیارد دالری صادرات به عراق 
در 11 ماه ابتدایی سال گذشته رسیده و عالوه بر جایگاه 
مهم سیاسی در منطقه، عراق را حائز جایگاه حساس 
اقتصادی نیز برای ایران کرده است. بنابراین با وجود 

مشترکات فرهنگی و مذهبی فراوان میان دو کشور و 
ابراز عالقه مقامات عالی دو همسایه، باید نسبت به فراهم 
آوردن زیرساخت های الزم جهت تسهیل نیل به هدف 
20 میلیارد دالر مبادالت تجاری در چند سال آینده و 
از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه تحقق این مهم 
گام برداشت و بدین سبب موجب افزایش نقش خود 
در مواردی از قبیل تأمین انرژی و برق موردنیاز عراق 
نسبت به حضور رقبای دیگر از قبیل عربستان سعودی 
شد. توسعه همکاری های بانکی در قالب توافقنامه های 
بانکی و ارزی و تالش در جهت جایگزین کردن یورو و 
دینار در مبادالت تجاری دو کشور از جمله اقدامات قابل 
تحسین میان ایران و عراق است. همچنین در جریان 
اصالحات اخیر می توان به حذف روادید اشاره کرد که 
عالوه بر افزایش رفت و آمد اتباع دو کشور، سبب تسهیل 

کار تاجران ایرانی و عراقی نیز گشته است.
 امکان سرمایه گذاری مشترک در مناطق مرزی بوسیله 
احداث بازارچه های مرزی مشترک با وجود جمعیت 
فراوان شهرهای مرزی و مزیت هایی همچون شناخت 
طرفین از یکدیگر و عالقه به مبادالت تجاری بسیار 

باال ست. 
گام مهم بعدی توجه به بازسازی کشور عراق است. با 
توجه به حضور موثر تاکتیکی ایران در پاکسازی خاک 
عراق از لوث تروریست ها، انتظار می رود در عرصه احیای 
مناطق تحت سیطره گروه  داعش نیز ایران به حضور 
مستــمر خود ادامه دهد و با توجه به عواملی همچون 
دارا بودن نیروهای متخصص و کارشناسان خبره، قیمت 
مناسب نیروی کار، قیمت مناسب مصالح و کاالهای 
ایرانی و از جهتی مشترکات فرهنگی و اجتماعی 

موجبات بازسازی سریع عراق را فراهم آورد.  

برقراری  و  اقتصادی  به موضوعات  پرداختن  با 
همکاری های استراتژیک همچون کنترل تولیدات و 
صادرات نفتی و گازی در کنار سایر موضع گیری های 
بین المللی، خواهیم دید کشورهای محور مقاومت شامل 
ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن به چنان 
استقالل و قدرتی دست خواهند یافت که مزودران عالم 

را در نتیجه اتحاد خود انگشت به دهان بگذارند. 
علیــرغم همــه فشــارهایی که از ســوی بسیاری از 
کشورهای دنیا به دو کشور وارد شده و پول های کثیفی 
که به حمایت آن آمده اند، اما امروز روابط تجاری دو 
کشور رو به رشد است و امنیتی که با همکاری دو کشور 
ایجاد شده، بی نظیر است و اقتدار و توانایی الزم هم برای 
گسترش روابط وجود دارد. بنابراین در شرایطی که ایران 
و عراق با اتکا به اقتدار در حوزه های امنیتی و سیاسی 
می توانند خطرهای بزرگ را پشت سر بگذارند، باید 
توجه خود را به جنگ اقتصادی منطقه معطوف کنند 
و نگاه ها را به سمت اولویت های اقتصادی جلب کنند تا 
بدین ترتیب مزیت ها و پایداری اقتصادی را نیز در جریان 

اتحاد دو کشور بیش از پیش شاهد باشیم. 

علیرغم همه فشارهایی که از سوی بسیاری از کشورهای 
دنیا به ایران و عراق وارد شده و پول های کثیفی که به حمایت 
آن آمده اند، اما امروز روابط تجاری دو کشور رو به رشد است و 

امنیتی که با همکاری دو کشور ایجاد شده، بی نظیر است

آمریکا همواره در تالش برای کاهش نفوذ ایران در عراق 
با وضع اولتیماتوم های پی در پی برای این کشور بوده است
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بشکه های نفت صهیونیسم

بشنو صدای طفل معصومی است 
که مادرش را خوانده از آوار

فریاد مظلومان تاریخ است، 
این دست بیرون مانده از آوار
از آخرین مشق دبستان ها 

آثار خون بر واژه ها مانده است
از مادران در شام بمباران، 

الالیی تلخی به جا مانده است
ای بشکه های نفت صهیونیسم، 

ای ملحد جامعه اسالم
توفان خودت را غرق خواهد کرد 

در موج این دریای ناآرام
ای خائنان خانه توحید، 
فرعونیان خواب بی تعبیر
ای خادمان کور آمریکا 
ای تاجران کهنه تکفیر

 میالد عرفان پور 

تاریخ معاصر را از هر برهه و گوشه ای ورق بزنیم، وضعیت برای 
افغانستان و مردمان نجیب آن یکسان است؛ جنگ، کشتار و آوارگی.  
شوروی، طالبان، آمریکا، ناتو، داعش و ... همه و همه در چند دهه 
اخیر نقش دشمن ملت افغان را ایفا کرده اند تا آنها روی خوشی و 

آرامش را نبینند.
اهالی سینما و هنرمندان هم در کشورهای مختلف تاکنون کمتر به 
این موضوع پرداخته اند. از این رو فیلم سینمایی »خاک و مرجان« 
از معدود آثاری است که در کشورمان تولید شده و موضوع آن 
افغانستان است. روایتی احساسی از زندگی خانواده ای افغانستانی 
که: »آمریکا به افغانستان حمله می کند. در گیرودار جنگ، زن قادر 
کشته می شود. قادر مانده است و غم بی مادری دو دخترش. قادر کابل 
را تحمل نمی تواند. همه چیز را رها می کند. در یکی از شهرهای مرزی 

با ایران اقامت می گزیند. شغل قاچاق بری را انتخاب می کند ...«.
کارگردانی این اثر را سید مسعود اطیابی برعهده داشته و سید امیر 

پروین حسینی تهیه کننده آن است.
از نکات قابل توجه خاک و مرجان این است که عمده نقش های آنرا 

بازیگران افغان ایفا کرده اند.
این اولین فیلمی است که درخود شهر کابل ساخته شده است چون 
عمال امکان ساخت فیلم در کابل موجود نیست و عوامل خاک و 
مرجان به دلیل مشکالت امنیتی که در طول ساخت فیلم پیش 

می آمد هفت بار به افغانستان سفر کردند. 

»پایگاه مطالعات بین الملل جبهه فرهنگی انقالب اسالمی« 

توضیحی است که کانال تلگرامی »االمه« برای معرفی خود 

انتخاب کرده است. این کانال که در واقع بازوی اطالع رسانی 

پایگاه اطالع رسانی ای با همین عنوان است تالش دارد تا به معرفی 

بهتر و هدفمند »جریان فکر و فرهنگ در جهان اسالم« بپردازد. 

معرفی فعالیت های فرهنگی گوناگون در کشورهای اسالمی بویژه 

مصر، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و لبنان از بخش های مهم 

این مجموعه اطالع رسانی است. انعکاس اخبار این فعالیت ها و نیز 

گزارش های تصویری یا فیلم های مرتبط با آن به جذابیت اخبار 

کانال افزوده است. همچنین بازنشر نظرات برخی کارشناسان یا 

فعاالن حوزه تبلیغ و دیپلماسی عمومی از دیگر بخش های االمه 

است. برخی موضوعات نیز بصورت پرونده ای و دنباله دار در این 

مجموعه پیگیری می شود.

عالوه بر اینها بازنشر اخبار تولیدی رسانه های کشورمان مرتبط 

با فعالیت های صورت گرفته در ایران در خصوص جهان اسالم و 

مسائل کشورهای منطقه، بخشی دیگر از مطالب این مجموعه 

اطالع رسانی را تشکیل می دهد.

http://alummah.irسایت االمه در آدرس http://alummah.irسایت االمه در آدرس http://alummah.ir قابل دسترسی است 

و برای استفاده از کانال تلگرامی آن هم باید از آدرس

https://t.me/alummah_ir بهره گرفت.

کتاب »استراتژی آمریکا؛ ایجاد شبکه های سکوالر- لیبرال 
در جوامع اسالمی« شامل تالش های فکری و پژوهشی 
مجموعه ای از نویسندگان آمریکایی برای ارائه راهبردهایی 
به سیاستمداران این کشور درباره چگونگی سیاست پردازی و 

اقدام در قبال مسلمانان و جهان اسالم است. 
پیتر سیکل، چریل بنارد، آنجل راباسا و الول اچ شوارتز با 
بررسی تجارب آمریکا در دوره جنگ سرد در قبال کمونیسم 
و درس آموزی از آن و همچنین براساس تقسیم بندی مرسوم 
غربی درباره جهان اسالم یعني تقسیم مسلمانان به افراط  گرا 
و میانه رو، سعی دارند چگونگی ایجاد و تقویت شبکه هایی از 

مسلمانان لیبرال و سکوالر در جهان اسالم را تبیین کنند.
 در بخشی از متن این کتاب آمده است: »بخش مهمي از اقدامات 
شبکه سازی ایاالت متحده و همچنین در سطحی وسیع تر 
سیاست دیپلماسی عمومی و ارتباطات راهبردی آن، شناسایی 

شرکاء و مخاطبان اصلی است. 
دشواری های ایجاد تمایز بین متحدان بالقوه و مخالفان یکي 
از مشکالت اصلي دولت  ها و سازمان های غربی است که سعی 

دارند از مسلمانان میانه رو حمایت کنند.«

این کتاب در ۲٤۰ صفحه و از سوی انتشارات موسسه 
اندیشه سازان نور روانه بازار شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  »عمر البشیر« رئیس جمهور سابق سودان در جلسه 
دادگاه در درون قفس قرار گرفت. مهمترین اتهام او 
دریافت رشوه از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان است. 
پیشتر محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر و هم پیمان 
عربستان هم در همین وضعیت به دادگاه کشانده شده بود.

گذری بر مظلومیت 
ملت افغانستان

استراتژی آمریکا 
برای جوامع اسالمی

پایگاهی برای جریان فکر و فرهنگ 
در جهان اسالم
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