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  سفر مخفیانه هیئت امنیتی مصری به قدس اشغالی 
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که هیئت امنیتی مصری سفر مخفیانه به قدس اشغالی انجام داده و با مسئوالن اسرائیلی در مورد غزه 
گفت وگو کرده است. این شبکه افزود که هیئت سازمان اطالعات مصر دیدارهایی محرمانه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از مسئوالن این رژیم 

به منظور بحث و بررسی اوضاع در نوار غزه داشته است.
این هیئت ابراز نگرانی کرده است که اوضاع سیاسی مبهم رژیم صهیونیستی و عدم تشکیل دولت جدید پس از انتخابات اخیر کنست، ممکن است به تشدید تنش در 

مرزهای غزه و حتی رویارویی نظامی در این منطقه منجر شود. ] قلب زمین [

شهر البوکمال، در استان دیرالزور سوریه از شهر البوکمال، در استان دیرالزور سوریه از 
دیرباز و به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، دیرباز و به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، 
شهری راهبردی و سوق الجیشی بوده است. شهری راهبردی و سوق الجیشی بوده است. 
البوکمال که در قرن هفدهم مقر مهم عثمانی ها البوکمال که در قرن هفدهم مقر مهم عثمانی ها 
بوده، این روزها و پس از گذشت هشت سال از بوده، این روزها و پس از گذشت هشت سال از 
بحران سوریه، قرار است با افتتاح یک گذرگاه بحران سوریه، قرار است با افتتاح یک گذرگاه 
و قرارگیری در قلب شاهراه مقاومت، بیش از و قرارگیری در قلب شاهراه مقاومت، بیش از 
هر زمان دیگری بر اهمیت استراتژیک اش هر زمان دیگری بر اهمیت استراتژیک اش 

افزوده شود.

بزرگ ترین و مهم ترین گذرگاه 
در قبضه مقاومت

این دروازه عبور و مرور مرزی که در سوریه 
»البوکمال« نامیده می شود و در عراق آن را »القائم« 
می خوانند، تا قبل از بحران سوریه بزرگ ترین و 
مهم ترین گذرگاه مرزی فی ما بین عراق و سوریه 
محسوب می شد، لکن با شروع فتنه تکفیری ها یا 
مسدود بود و یا تمام ظرفیت اش فعال نبود. چه قائل 
به نام البوکمال باشیم و چه القائم، این گذرگاه از دو 
گذرگاه دیگر یعنی »التنف« که در اختیار نیروهای 
آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به آن است و نیز 
»الیعربیه« که توسط قوات السوریه الدیمقراطیه یا 
همان نیروهای دموکراتیک سوریه اداره می شود، 
هم بزرگتر است و هم مهم تر؛ به ویژه آن که با تدابیر 
محور مقاومت نه  تنها عبور و مرور در البوکمال از سر 
گرفته خواهد شد، بلکه گنجایش آن به دو و یا سه برابر 

ظرفیت پیش از بحران خواهد رسید.
راه قدس از البوکمال می گذرد

بیراهه نیست که گفته شود با بازگشایی این گذرگاه، در 
واقع اتوبان تهران- ساحل مدیترانه هم به بهره برداری 
می رسد و زمینه امکان جابجایی سریع بار، نیرو و 
ادوات در این مسیر فراهم می گردد و طبیعتا قابلیت ها 
و ظرفیت های جدیدی در اختیار محور مقاومت قرار 
می گیرد که بیان آن در این نوشتار نمی گنجد. تا پیش 
از این و به دلیل سیطره مستقیم و غیر مستقیم ایاالت 
متحده آمریکا بر دو گذرگاه التنف و الیعربیه، چنین 
امری نشدنی بود. البوکمال همان حلقه مفقوده اتصال 
تهران به سواحل مدیترانه است که نه تنها برای مواجهه 
با تهدیدات رژیم صهیونیستی، بستر بسیار مناسبی را 
فراهم می آورد، بلکه زمینه  تسریع در پایان بخشیدن 
به موجودیت این غده سرطانی در منطقه و آزادسازی 

قدس شریف را نیز محقق می سازد. دلیل اصلی 
سنگ اندازی های ایاالت متحده و هدف قراردادن 
چندباره این گذرگاه و اماکن احداثی در اطراف آن در 

ماه های اخیر نیز به همین موضوع برمی گردد.
درهم تنیدگی اقتصادی هرچه بیشتر محور 

مقاومت 
از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا کارزار فشار حداکثری را آغاز 
مقاومت  محور  اقتصادی  دستاورد های  کرد، 
برای برخی ها که نسبت به این جبهه در گذشته 
بی مهری هایی داشتند و آن طور که باید و شاید 
پشت آن نمی ایستادند، ملموس تر شد. چه بسا اگر 
نبود تالش های مدافعان حرم و نیروهای خدوم 
انقالب در دستگاه ها و نهادهای مختلف در فراسوی 
مرزها، به ویژه همراهی دولت عراق، کشور در این 

دوران زمینگیر می شد. به  هر روی و با بازگشایی 
البوکمال مبادالت تجاری سه ضلع اساسی محور 
مقاومت، یعنی ایران، عراق و سوریه تقویت خواهد 
شد و بسیاری از کاالهای مورد نیاز کشور که در دوران 
تحریم دست نیافتنی و یا دست کم سخت یافتنی 
شده بودند، از مسیر ترانزیتی تهران-بغداد-دمشق-

مدیترانه تامین خواهد شد. از سوی دیگر کاالی ایرانی 
به سهولت و به سرعت به سواحل مدیترانه می رسد و از 
آن جا می تواند به بسیاری از کشورهای دیگر ترانزیت 
شود. به عبارت دیگر البوکمال مصداقی عینی برای 
اقتصاد مقاومتی است؛ هم بعد درون گرای آن را 

محقق می کند و هم جنبه برون گرا را.
البوکمال، صدایی که باید آن را شنید

پس از پیروزی انقالب اسالمی و با رخت بستن 
پارادایم قجری از  سیاست خارجی کشور، انقالب 
اسالمی تجربیات متفاوتی را به خود دید، تجربیاتی 
که برخی حاصل اعتماد بودند و برخی حاصل 
اقتدار. در طول سالیان پس از انقالب عده ای تالش 
بسیار کرده اند تا تجربیات گره خورده به اعتماد، 
برجسته شوند، مبنای عمل قرار گیرند و دوباره که 
نه بلکه چندباره تکرار شوند. اما در خصوص تجربیات 
حاصل از اقتدار که البوکمال هم میوه همین درخت 
است، شوربختانه و علی رغم نتایج چشمگیر، تالش 
درخوری برای واکاوی و تکرار آنها صورت نگرفته و 
صدای آنان بی پژواک مانده است. تاکنون البوکمال و 
البوکمال های بسیاری داشته ایم، گذرگاه هایی که در 
واقع دروازه عبور از بن بست ها شده اند، گه جملگی 
تجربه ها و نسخه هایی وطنی و برگرفته از تفکر ناب 
ایرانی بوده اند که هم باعث تحصیل  منافع ملی 
شده اند و هم طرح و الگویی نو در انداخته اند، آیا وقت 

آن نرسیده تا صدای البوکمال ها را بشنویم؟

سخن نخست

یک بازگشایی و چند پیام

در هفته جاری قرار است گذرگاه استراتژیک 
بین دو کشور سوریه و عراق بازگشایی شود 
گذرگاهی که در سوریه به »البوکمال« و 
در عراق به »القائم« معروف است. این گذرگاه مهم از اوایل بحران 
سوریه به دلیل تصرف مناطق اطراف آن از جانب نیروهای تکفیری 
بسته بوده و به صورت رسمی نقل و انتقال از آن صورت نمی گرفت. 
بازگشایی این محور راهبردی واجد پیام های مختلفی برای مقامات، 
تحلیل گران و فعاالن عرصه بین الملل است که در هفته های اخیر 
به انحای مختلف به آن پرداخته اند اگر چه در واقع برای پرداختن به 
این موضوع باید مروری چند ساله بر تحوالت سوریه و عراق داشت.

از جدی ترین نگرانی هایی که غربی ها از سال های قبل و همزمان 
با تقویت اجزای محور مقاومت از آن گریزان بودند برقراری ارتباط 
زمینی بی واسطه بین کشورهای حوزه محور مقاومت و پایتخت های 
آن ها بود. حتی بسیاری بر این باورند که فتنه شام و نیز اشغال 
مناطقی از عراق توسط داعش، تماما توطئه های طراحی شده محور 
غربی-عبری برای عدم الحاق کشورهای محور مقاومت به همدیگر، 
تضعیف و در نهایت از بین بردن این محور بوده است لذا در همه این 
سال ها تالش کردند که تا حد ممکن از برقراری مسیرهایی که بی 
واسطه کشورهای محور مقاومت و نیروهای این جبهه قدرتمند را 

به هم متصل می کند امتناع کنند.
با پدیدار شدن نشانه های پایان بحران سوریه و موفقیت های ارتش 
این کشور و هم پیمانانش در نابودی نیروهای تکفیری در مناطق 
مختلف سوریه، نگرانی جدی آمریکا حضور ایران و هم پیمانانش در 
مرز دو کشور سوریه و عراق و رسیدن مرزهای این دو کشور بدون 
هیچگونه تهدید و نگرانی به یکدیگر بود؛ لذا در همان ایام عمده 
تمرکز کماندوهای اعزامی آمریکا به مرزهای عراق و سوریه و منطقه 
»التنف« محدود شد و آمریکایی ها اعالم کردند که در این محدوده 
هر نیرویی که وارد شود را خواهند زد. در طرف مقابل نیروهای 
مقاومت که به اهمیت راهبردی اتصال مستقیم پایتخت های 
سوریه و عراق واقف بودند تمرکز خود را بر همین محور قرار دادند و 
در نهایت موفق به آزادی شهر البوکمال شدند که مدیریت میدانی و 

فرماندهی این عملیات را رزمندگان ایرانی بر عهده داشتند.
پس از تسلط محور مقاومت بر مرز دو کشور، آمریکایی ها این بار 
تمام تالش خودشان را کردند که این محور به سمت بازگشایی و 
عادی سازی عبور و مرور نرود و در بیش از یک سال گذشته به دفعات 
اقدام به بمباران های کور یا حساب شده در نوار مرزی سوریه و عراق 
و در نزدیکی برخی از مراکز و ساختمان های احداث شده جدید، 
کردند اما همه این سنگ اندازی های میدانی و فشارهای پشت پرده 
سیاسی )خصوصاً به دولت عراق( در نهایت مثمرثمر نبود و دمشق 

و بغداد اعالم کردند که در بهره برداری از این مسیر جدی هستند.
۲اکنون از تهران تا سپردی کردن مسافتی در حدود ۲اکنون از تهران تا سپردی کردن مسافتی در حدود ۲ هزار کیلومتر 
و طی مسیری کمتر از دو شبانه روز می توان به سواحل مدیترانه در 
لبنان رسید این فاصله تا دمشق کوتاه تر نیز هست و آن ها که باید 

بدانند می دانند که این فاصله یعنی چه.
اکنون مقامات کشورهای منطقه و در راس آن ها مسئولین ایران و عراق 
باید از این امکانی که فراهم شده و امکان تردد تسهیل شده ای که به 
وجود آمده است کمال استفاده را برای توسعه صادرات و توسعه تعامالت 
اقتصادی خود با سوریه به کار بگیرند. خصوص آنکه کشور سوریه 
در شرایط ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که نیاز جدی به بازسازی 
زیرساخت ها و نیز واردات کاالهای اساسی و مصرفی دارد لذا پیش از 
اینکه بازار این کشور به اشغال دولت ها و شرکت هایی در بیاید که خود 
عامل تخریب و عقب ماندگی سوریه در یک دهه اخیر بوده اند باید کشورها 

و شرکت های متعلق به محور مقاومت در این عرصه میدان داری کنند.
عالوه براین قطعا این گذرگاه، مسیری تضمین شده برای دور زدن 
تحریم ها و عاملی برای تدوام موفقیت  جمهوری اسالمی ایران در 
غلبه بر جنگ اقتصادی دشمن هم خواهد بود. ضمن اینکه به طور 
سنتی مسیر سفر زمینی ایرانیان به سوریه از طریق ترکیه بوده است 
اما همان طور که شاهد بودیم این کشور در فتنه شام کارنامه قابل 
قبولی نداشت لذا اکنون با کنار گذاشتن ترکیه از این مسیر عالوه بر 
این که راه های جدیدی در مقابل ایران قرار می گیرد، دولت آنکارا هم 
به واسطه بلندپروازی ها و اقدامات ناجوانمردانه خود تنبیه می شود 
تا همگان بدانند که گفتمان رایج در منطقه غرب آسیا رویکرد 
همراهی با محور مقاومت است و کشورهایی که به دنبال منافع خود 
و تضمین آنها در بلندمدت هستند حتماً باید به همنوایی جدی با 
همراهی با محور مقاومت است و کشورهایی که به دنبال منافع خود 
و تضمین آنها در بلندمدت هستند حتماً باید به همنوایی جدی با 
همراهی با محور مقاومت است و کشورهایی که به دنبال منافع خود 

جبهه مقاومت اسالمی بپردازند.

محمد مهدی   رحیمی

با بازگشایی گذرگاه  البوکمال، در واقع اتوبان 
تهران- ساحل مدیترانه هم به بهره برداری می رسد و 
زمینه امکان جابجایی سریع بار، نیرو و ادوات در این مسیر 
فراهم می گردد و طبیعتا قابلیت ها و ظرفیت های جدیدی در 

اختیار محور مقاومت قرار می گیرد

وت؛ بدون توقف تھران_بیر
با بازگشایی پایانه مرزی البوکمال صورت می گیرد یونس کولیوند
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در حالی که انقالب و نهضت اسالمی در بحرین 
در حال ورود به نهمین سال خود است، 
سلسله اقدامات خصمانه رژیم آل خلیفه علیه 
انقالبیون این کشور بیش از پیش تشدید 
شده است. در این میان، اقشار مختلف بحرین 
به ویژه علمای این کشور هدف اقدامات 
کینه توزانه آل خلیفه قرار گرفته اند. درهمین 
رسانه های  که  بود  پیش  چندی  ارتباط، 
عرب زبان از بازداشت یکی دیگر از علمای 
برجسته بحرینی خبر دادند و بدین ترتیب، 
»سعید العصفور« عالم بحرینی بدون تفهیم 
اتهام توسط نظامیان آل خلیفه دستگیر شد. 
روز سه شنبه هفته گذشته نیز آل خلیفه، یک 
دادگاه صوری را به منظور محاکمه انقالبیون 
بحرینی ترتیب داد. در جریان دادگاه مذکور 
٤ َتن از انقالبیون بحرینی به 3 تا ٧ سال حبس 
و پرداخت ١00 هزار دینار بحرینی محکوم 
شدند. دادگاه آل خلیفه مدعی شده است که 
محاکمه این ٤ نفر به دلیل دست داشتن آن ها 
در پرونده های تروریستی صورت گرفته است! 
این ادعا درحالی مطرح می شود که آل خلیفه 
تاکنون کوچکترین سند و مدرکی که داّل بر 
اثبات اتهامات انقالبیون باشد، به افکار عمومی 

ارائه نکرده است.

تعرض به عزاداران حسینی در محرم الحرام
عالوه بر آنچه که گفته شد، هفته گذشته خبر بازداشت ۶ 
شهروند بحرینی بدون تفهیم اتهام نیز در رسانه ها منتشر 
شد. رسانه های بحرینی اعالم کردند که علت اصلی 
بازداشت افراد مذکور مشارکت آن ها در مراسم عزاداری 
حسینیدر طول ماه محرم بوده است. این اقدام آل خلیفه 
درحالی انجام شد که این رژیم در طول دهه اول ماه 
محرم فشارهای زیادی را به عزاداران حسینی جهت عدم 
برپایی مراسم های عزاداری، وارد کرد. احضار روحانیون 
شیعی در طول محرم الحرام و بازجویی از آن ها و در 
مواردی بازداشتشان، تنها جزئی از اقدامات سران منامه 
علیه عزاداران حسینی محسوب می شود. این اقدامات 
تا جایی پیش رفت که »شیخ حسین الدیهی« معاون 
دبیرکل جمعیت »الوفاق« بحرین، سیاست »اعمال 
فشار« علیه علما  در طول ماه محرم را به شدت محکوم 
کرد. علمای بحرینی نیز با صدور بیانیه ای تأکید کردند: 
»اقدام آل خلیفه در احضار روحانیون، خطیبان و مداحان 
و بازداشت آن ها و همچنین تعرض این رژیم به نمادهای 

عاشورایی محکوم است«. 
تنگ تر کردن عرصه بر فعاالن حقوق بشری

یکی دیگر از اقداماتی که رژیم آل خلیفه در طول 
هفته های اخیر انجام داده است، تنگ تر کردن عرصه بر 
فعاالن حقوق بشری محسوب  می شود. در واقع، آل خلیفه 
با هدف تضعیف انقالب و نهضت اسالمی مردم بحرین، 
هدف قرار دادن فعاالن حقوق بشریـ  اعم از زن و مرد 
ـ را در دستور کار خود قرار داده است و به آن به چشم 
هسته اصلی استراتژی خود در تقویت ارکان حکومت 

متبوعش می نگرد.
به عنوان نمونه می توان به بازداشت »نجاح یوسف« 
فعال حقوق بشری زن بحرینی اشاره کرد. این اقدام 
ضد حقوق بشری درحالی اتفاق افتاد که نجاح یوسف 
کمتر از ۲ ماه پیش از زندان های این رژیم آزاد شده 

بود. درهمین ارتباط، دیده بان ویژه سازمان ملل در امور 
بازداشت های خودسرانه )WGDA( با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: »بازداشت خانم نجاح یوسف خودسرانه، 
غیر قانونی و برخالف حقوق وی مبنی بر آزادی بیان و 
محاکمه عادالنه بوده است«. دیده بان سازمان ملل از 
رژیم آل خلیفه خواسته است تا ضمانت کند که تحقیقات 
کامل و مستقلی در خصوص شرایط بازداشت و سلب 
آزادی خودسرانه این فعال حقوق بشری انجام می گیرد. 
این نهاد بین المللی همچنین از مقامات منامه خواسته 
است تا در خصوص افرادی که مسئول نقض حقوق نجاح 

یوسف بوده اند، تحقیقاتی را انجام دهد.
همانطور که پیشتر گفته شد این فعال حقوق بشری 

بحرینی کمتر از ۲ ماه پیش از بند آل خلیفه آزاد شد. 
وی قریب به ۳ سال در زندان های آل خلیفه به َسر ُبرد و 
بنابر اذعان رسانه های غربی تحت شدیدترین شکنجه ها 
توسط نظامیان آل خلیفه قرار گرفت. درهمین ارتباط، 
روزنامه انگلیسی »گاردین« با انتشار گزارشی صراحتا 
اعالم کرد که نجاح یوسف در دوران اسارت خود در بند 

آل خلیفه تحت شکنجه های فراوانی قرار گرفته است. 
طنین فریاد آزادی برای ٦ بانوِی در بند

همزمان با تشدید فشارهای همه جانبه رژیم آل خلیفه 
علیه انقالبیون و علمای بحرینی، فریادهای بلند برای 
آزادی ۶ بانوی آزادی خواِه در بند این رژیم در نقاط 
مختلف بحرین طنین انداز شده است. اقشار مختلف 
مردم بحرین و همچنین احزاب و جریان های انقالبی 
جملگی خواستار آزادی بانوانی هستند که تنها به دلیل 
ابراز عقیده و اندیشه های اسالمی و انقالبی خود در بند 
اسارت آل خلیفه دچار شده اند. »زکیه البربوری«، »هاجر 
منصور« و »فاطمه عبدالّله« از جمله بانوان بحرینی 

هستند که در بند آل خلیفه به َسر می برند و جملگی 
آن ها به ۳ تا ٥ سال حبس محکوم شده اند. 

در همین راستا، جمعیت »الوفاق« بحرین به عنوان 
بزرگترین حزب و جریان اپوزیسیون در این کشور، با 
صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری ۶ بانوی بحرینی از 
بند آل خلیفه شد و اعالم کرد که این بانوان تنها به دلیل 
داشتن اندیشه اسالمی بازداشت شده اند. این جمعیت 
تاکید کرد: »این بانوان به دلیل مخالفت با اقدامات 
خصمانه رژیم حاکم در مقابله با حرکت مطالبه گرایانه 
ملی، دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، نفی ظلم و 
استبداد و همچنین چپاول و فساد، در بازداشت به َسر 
می برند«. در ادامه بیانیه جمعیت »الوفاق« در این زمینه 

همچنین تصریح شده است: »هدف اصلی و اساسی 
آل خلیفه از اقدامات خصمانه مذکور، اعمال فشار بر مردم 
بحرین برای دست کشیدن آن ها از خواسته ها و مطالبات 

ضروری شان است«.
با تمامی این ها، رژیم آل خلیفه تاکنون از هرگونه اقدامی 
در مسیر آزادسازی ۶ بانوی شیعی بحرین خودداری 
کرده است و حاضر نیست در این زمینه به افکار عمومی 

و نهادهای حقوق بشری پاسخگو باشد. 
اهتمام به آمریکا و صهیونیسم به جای گوش فرا 

دادن به انقالبیون
سلسله تحوالت اخیر در بحرین حاکی از آن است که 
سران رژیم منامه به جای گوش فرادادن به مطالبات 
برحق انقالبیون در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و ... تمام توجه خود را بر روی آمریکایی ها و 
صهیونیست ها و راهکارهای تقویت روابط خود با آن ها 
متمرکز ساخته اند و اهتمام ویژه ای به این مسأله دارند. 
این مسأله به ویژه در دیدارهای وزیر خارجه بحرین در 

حاشیه هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در شهر »نیویورک« به خوبی قابل رؤیت است. 
درهمین راستا، »خالد بن احمد آل خلیفه« در حاشیه 
اجالس مذکور، در گردهمایی اعضای کمیته یهودیان 

آمریکا حضور یافته و سخنرانی کرد.
وزیر خارجه بحرین در گردهمایی مذکور از روابط تاریخی 
و استراتژیک میان منامه و واشنگتن سخن گفت و بر لزوم 
ارتقا  این روابط در عرصه های مختلف تأکید کرد. وی در 
این سخنرانی »حمد بن عیسی آل خلیفه« پادشاه بحرین 
را »صاحب سلوکی اصالحگرایانه« خواند که موجب شده 
بحرین به نمونه متمایزی برای زندگی مسالمت آمیز 
تبدیل شود! این اظهارات عجیب درحالی مطرح شد که 
وزیر خارجه بحرین از کوچکترین اشاره ای به وضعیت 

وخیم حقوق بشری در این کشور امتناع ورزید. 
از سوی دیگر، اخیرا یک روزنامه نگار صهیونیست هویت 
۲ َتن از سران جهان عرب را که در حاشیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل به صورت مخفیانه با »اسرائیل کاتز« 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کرده بودند، فاش 
کرد. این روزنامه نگار صهیونیست فاش کرده است که 
وزیر خارجه بحرین یکی از ۲ نفری بوده که با کاتز دیدار 

کرده است. 
تداوم استراتژی »خریداری امنیت« از خارج

تمامی تحوالت مذکور درحالی است که مقامات 
آل خلیفه همچنان بر تداوم استراتژی »خریداری 
امنیت« از خارج تأکید دارند. حدود ۲ هفته پیش بود که 
»سلمان بن حمد آل خلیفه« ولیعهد بحرین از امضای 
قرارداد خرید نخستین سامانه دفاع موشکی »پاتریوت« 
از ایاالت متحده آمریکا خبر داد. وی تأکید کرد که در 
جریان دیدارش با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

قرارداد مذکور را به امضا  رسانده است. 
برهمین اساس، به نظر می رسد که مقامات آل خلیفه نیز 
در تبعیت از عربستان همچنان به استراتژی خریداری 
امنیت از خارج از مرزهای خود چشم دوخته اند، 
سیاستی که ناکارآمدی خود را در موارد متعدد و از 
جمله در حمله اخیر ارتش یمن به تاسیسات نفتی 

آرامکو نشان داد. 

  رونمایی از کتاب وزیرخارجه پیشین لبنان درباره ایران 
جلسه رونمایی از کتاب اخیر عدنان منصور وزیر خارجه پیشین لبنان با نام » ایران، دولت، انقالب و آیات الّله« با حضور شخصیت های سیاسی لبنانی و نیز کاردار 

سفارت و رایزن فرهنگی ایران در بیروت برگزار گردید.
عدنان منصور مؤلف کتاب با اشاره به خالصه ای از محتوای کتاب خود، از ایران به عنوان کشوری که توانست به رغم وجود تحریم ها و دشمنی های شدید، به جایگاه باالی موفقیت 

در زمینه های مختلف علمی و نظامی و نیز نفوذ سیاسی در منطقه دست یابد، نام برد و گفت: ایران مورد ظلم و ستم بسیاری از سوی دشمنان و حتی دوستان نادان قرار گرفته، 
] یاران آخرالزمانی [زیرا استبداد خارجی کشوری که تمام تصمیم گیري هایش در داخل گرفته می شود را بر نمی تابد. 

رژیم بحرین در طول دهه اول ماه محرم فشارهای 
زیادی را به عــزاداران حسینی جهت عـدم برپایـی 

مراسم های عزاداری وارد کرد

ین در کمین آل خلیفه موج قدرتمند «نھضت اسالمی» بحر
با وجود تسریع حرکت سران منامه به سمت آمریکا و صهیونیسم صورت می گیرد    اسالم انقالبی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

  درخواست زندانیان بحرین از عبدالملک الحوثی برای تبادل با اسرای عربستان
جمعی از زندانیان بحرین در نامه ای به عبدالملک الحوثی رهبر انصارالّله یمن، خواستار قرارگرفتن در هرگونه برنامه ای برای تبادل اسرا با عربستان شدند. در 

این نامه همچنین به فلسطین به عنوان قضیه اساسی امت اشاره شده است.
در این نامه آمده است: »ما ضمن تبریک این پیروزی ها آرزومندیم که ملت یمن به آزادی کامل دست یابد و این جنگ خصمانه که ظالمانه علیه آنها به راه افتاده متوقف 
گردد«. در بخش دیگری از این نامه از رهبر انصارالّله یمن درخواست شده که »زندانیان بحرین و در صدر آنها بانوان شرافتمند زندانی، شخصیت ها و مریضان دربند در 

لیست برنامه هرگونه تبادل اسرا با سعودی ها قرارگیرند«.
 

] قلب زمین [

اندرو کوربیکو، تحلیلگر ارشد روس، در گفت وگو با بیت المقدس:

اندرو کوربیکو )Andrew Korybko( تحلیلگر ( تحلیلگر 
سیاسی، نویسنده و یکی از کارشناسان موسسه سیاسی، نویسنده و یکی از کارشناسان موسسه 
مطالعات و پیش بینی های استراتژیک مستقر مطالعات و پیش بینی های استراتژیک مستقر 
در دانشگاه دوستی مردم روسیه است. تخصص  در دانشگاه دوستی مردم روسیه است. تخصص  
اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، ژئوپلیتیک اصلی وی در زمینه مسائل روسیه، ژئوپلیتیک 
منطقه و به ویژه استراتژی آمریکا در اوراسیا منطقه و به ویژه استراتژی آمریکا در اوراسیا 
است. »جنگ های ترکیبی؛ یک رویکرد انطباق است. »جنگ های ترکیبی؛ یک رویکرد انطباق 
غیرمستقیم در مسئله تغییر رژیم« کتاب او غیرمستقیم در مسئله تغییر رژیم« کتاب او 
است که به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت است که به طور گسترده ای به تحلیل وضعیت 
سوریه و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این سوریه و اوکراین می پردازد و به دنبال اثبات این 
مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی از مدعی است که آمریکا نماینده مدل جدیدی از 
جنگ استراتژیک است که در غرب آسیا اجرا جنگ استراتژیک است که در غرب آسیا اجرا 
می شود. این تحلیلگر روس در گفت وگوی خود می شود. این تحلیلگر روس در گفت وگوی خود 
با بیت المقدس به ابعاد مختلف اجالس ساالنه با بیت المقدس به ابعاد مختلف اجالس ساالنه 
مجموع عمومی سازمان ملل اشاره داشت. مجموع عمومی سازمان ملل اشاره داشت. 
جایگاه جهان اسالم و ایران در اجالس امسال جایگاه جهان اسالم و ایران در اجالس امسال 
سازمان ملل، نتایج این اجالس برای غرب آسیا، سازمان ملل، نتایج این اجالس برای غرب آسیا، 
ابعاد مختلف سخنرانی رئیس جمهور ایران و ابعاد مختلف سخنرانی رئیس جمهور ایران و 
سران غربی در طول اجالس، طرح پیشنهادی سران غربی در طول اجالس، طرح پیشنهادی 
کشورهای اسالمی برای راه اندازی رسانه ای کشورهای اسالمی برای راه اندازی رسانه ای 
انگلیسی زبان برای مقابله با اسالم هراسی و آینده انگلیسی زبان برای مقابله با اسالم هراسی و آینده 
روابط کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان از جمله روابط کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان از جمله 

محورهای مهم این گفت وگو بود.
متن کامل این گفت وگو در ادامه تقدیم می شود:

به نظر شما جایگاه ایران و تحوالت منطقه   به نظر شما جایگاه ایران و تحوالت منطقه   به نظر شما جایگاه ایران و تحوالت منطقه به نظر شما جایگاه ایران و تحوالت منطقه 
در اجالس امسال سازمان ملل چه بود؟ این در اجالس امسال سازمان ملل چه بود؟ این 

اجالس چه نتایجی در بر خواهد داشت؟
ایران، موضوعی داغ در اجالس امسال سازمان ملل 
متحد بود؛ جایی که نخست وزیر پاکستان عمران خان 
در تالش بود تا میان این کشور و رقبای آن میانجیگری 
کند، درحالی که رقبا به تهدیدات ستیزه جویانه خود 
علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه دادند. درهرحال، 
این امکان همچنان وجود دارد که همکاری های مثمر 
چندجانبه میان ایران و پاکستان و ترکیه بتواند به 

عنوان مهم ترین نتیجه این اتفاق ظاهر شود.

شکی نبود که بر اساس اتهامات رقبا مبنی بر دست 
داشتن ایران در حمالت پهپادی انصارالّله علیه 
بزرگ ترین تأسیسات تولید نفت در عربستان سعودی 
در اوایل ماه میالدی، ایران به موضوعی داغ در اجالس 
امسال سازمان ملل تبدیل خواهد شد و با شروع 
اجالس این موضوع اثبات شد. در این رویداد ساالنه، 

جمهوری اسالمی ایران در سه موضع مهم مورد بحث 
واقع شد: اولین و مهم ترین آن، از سوی رئیس جمهور 
ایران به نمایش گذاشته شد؛ دومین موضع 
به وسیله تهدیدهای ستیزه جویانه ایاالت متحده و 
متحدانش علیه ایران دنبال شد؛ و نهایتًا تالش های 
میانجی گرایانه عمران خان، نخست وزیر پاکستان بود.
 سخنرانی رئیس جمهور ایران در اجالس  سخنرانی رئیس جمهور ایران در اجالس 

امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟
روحانی رژیم تحریم های یک جانبه ایاالت متحده علیه 
کشورش را به عنوان »تروریسم بی رحمانه اقتصادی« 
محکوم کرد و از ایاالت متحده خواست که به عنوان 
پیش شرط شروع مجدد مذاکرات، دوباره به برجام 
بازگردد. او همچنین از »ابتکار صلح هرمز« سخن 
به میان آورد تا از این طریق، یک ائتالف منطقه ای را 
برای تأمین امنیت جمعی در خلیج فارس شکل دهد؛ 
موضوعی که چالشی مستقیم برای ائتالف نوپایی 
محسوب می شود که هدف ایاالت متحده از ایجاد آن، 
»مهار« ایران بوده است. درواقع می توان این را یک 
اقدام مهم تلقی کرد؛ چراکه این نخستین پیشنهاد 

امنیتی غیر آمریکایی در دهه های اخیر بوده است.
 عملکرد و سخنرانی های ضد ایرانی سران  عملکرد و سخنرانی های ضد ایرانی سران 

غربی چگونه قابل تحلیل است؟
دونالد ترامپ به عنوان یکی از دشمنان اصلی ایران، در 
سخنان خود جمهوری اسالمی را به دلیل مشارکت در 
منازعات منطقه ای نظیر سوریه و همدستی احتمالی 
در حمالت پهپادی انصارالّله سخت مورد انتقاد قرار 
داد؛ موضوعی که انگلستان، فرانسه و آلمان نیز آن را 
محکوم کردند. ترامپ همچنین در مورد لزوم همکاری 
کشورهای عربی با »اسرائیل« در برابر به اصطالح 

»تهدید ایران« صحبت کرد. ترامپ مدعی است که 
این تهدید شامل برنامه های تسلیحات هسته ای 
تهران و موشک های بالستیک می شود. روی هم رفته، 
صحبت های سران غرب درباره ایران به طرز قابل 
پیش بینی خصمانه بود و نشان داد که مقابله بین این دو 

اردوگاه به زودی پایان نمی پذیرد.

در مورد جنبه میانجیگری، نخست وزیر پاکستان 
فاش کرد که ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی از او خواسته اند تا میان آن ها و ایران 
میانجیگری کند تا تنش ها فروکش کند. به نظر 
می رسد که این تالش خیلی موفقیت آمیز نبوده؛ اما 
با این وجود از نقش محوری و در حال رشد پاکستان 
حکایت می کند. این کانال ارتباطی غیرمستقیم 
قادر است در وضعیت بحران مورد استفاده قرار گیرد 
تا از بدتر شدن اوضاع در آن زمان جلوگیری شود. 
همچنین اسالم آباد می تواند از این کانال، به منظور 
ارائه راه حل های جدید برای مشکالت منطقه ای 

فعاالنه ای بهره گیرد.

 طرح پیشنهادی پاکستان، ترکیه و مالزی را  طرح پیشنهادی پاکستان، ترکیه و مالزی را 
برای راه اندازی رسانه ای انگلیسی زبان اسالمی برای راه اندازی رسانه ای انگلیسی زبان اسالمی 

را چگونه می بینید؟
نخست وزیر پاکستان و همتایان ترک و مالزی اش 
از ایجاد رسانه ای انگلیسی زبان برای مقابله با اسالم 
هراسی در سراسر جهان خبر دادند. اگرچه ایران رسمًا 
از ایجاد رسانه ای انگلیسی زبان برای مقابله با اسالم 
هراسی در سراسر جهان خبر دادند. اگرچه ایران رسمًا 
از ایجاد رسانه ای انگلیسی زبان برای مقابله با اسالم 

در این ابتکار مشارکت نمی کند اما برای این کشور 
فرصت مغتنمی خواهد بود که درنهایت در برخی 
ظرفیت ها می تواند برای حضور پررنگ شیعی، از آن 
بهره ببرد. از این گذشته، اسالم هراسی فقط نوعی 
تبعیض غیرمسلمانان علیه مسلمانان نیست، بلکه 
گاهی اوقات بین یک فرقه اسالم و دیگری به وجود 
می آید؛ بنابراین جمهوری اسالمی می تواند از این 
طریق برای مقابله با اسالم هراسی درون-اسالمی 

علیه شیعیان بهره ببرد.
 به نظر شما روابط کشورهای غرب آسیا به  به نظر شما روابط کشورهای غرب آسیا به 
چه سویی حرکت خواهد کرد؟ آیا می توانیم چه سویی حرکت خواهد کرد؟ آیا می توانیم 
شاهد روابط گرم تر اسالم آباد، تهران و آنکارا شاهد روابط گرم تر اسالم آباد، تهران و آنکارا 

باشیم؟
روابط ایران با پاکستان و ترکیه در حال تقویت است 
و برای سه طرف ممکن است تا در آینده و در صورت 
وجود اراده سیاسی میان همه طرف، به صورت 

ژئوپلیتیکی به طریقی چندجانبه همکاری کنند. 
چنین پیشرفتی واقعًا نیاز است؛ چراکه زمان آن فرا 
رسیده تا این سه کشور قدرتمند مسلمان از طریق 
چارچوب چند قطبی سنتو به هم نزدیک تر شوند. این 
اقدام با احیای اتحاد میان خود در دوران جنگ سرد 
امکان پذیر است؛ اما با این تفاوت که به روش جدید 
چند قطبی و غیرنظامی مبتنی بر همکاری و نتایج 
برد-برد نیاز دارد. اصرار رئیس جمهور ترکیه برای 
ادامه روابط تجاری با ایران و تالش های میانجیگری 
نخست وزیر پاکستان این امید را به وجود می آورد که 

این اتفاق امکان پذیر است.
گفته می شود که همکاری بین المللی چندجانبه میان 

ایران، پاکستان و ترکیه مدتی طول می کشد تا توسعه 
یابد، اما هم اکنون زمینه ای برای این کشورها وجود 
دارد تا بر اولویت بندی این هدف مهم متمرکز شوند، 
البته اگر واقعًا خواستار آن باشند. ایران در امتداد 
دارد تا بر اولویت بندی این هدف مهم متمرکز شوند، 
البته اگر واقعًا خواستار آن باشند. ایران در امتداد 
دارد تا بر اولویت بندی این هدف مهم متمرکز شوند، 

جبهه جنوبی خود از طرف ایاالت متحده، اسرائیل 
و متحدان آن ها در شورای همکاری خلیج فارس با 
فشارهای زیادی روبرو است. ازاین رو باید از طریق 
دو همسایه خود در امتداد محورهای غربی و شرقی 
به دنبال آسودگی باشد. در این میان، پشتیبانی 
دیپلماتیک و اقتصادی چین و روسیه هم مهم و 
کمک کننده است، هرچند هیچ چیز نمی تواند 
اهمیت همکاری همسایگی با پاکستان و ترکیه را 

جایگزین کند.
پس از وقایع این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل، 
هیچ شکی نیست که ایران در یک چهارراه استراتژیک 
قرار دارد. اگرچه ایران از مشرق و خلیج فارس به شدت 
در تنگنا قرار گرفته است؛ اما در عین حال فرصت های 
راهبردی جدیدی در آسیا صغیر )ترکیه( و جنوب 
آسیا )پاکستان( پدید آمده و این ادعا را ثابت می کند 
که »هر عملی، عکس العمل برابر و متضادی را در 
بردارد«. ایران می تواند از این فرصت برای تقویت 

روابط خود بهره بگیرد.

   امیرمحمد اسماعیلی

ودی پایان نمی یابد مقابله دو اردوگاه ایران و غرب به ز

اسالم هراسی فقط نوعی تبعیض غیرمسلمانان علیه 
مسلمانان نیست، بلکه گاهی اوقات بین یک فرقه اسالم و 

دیگری به وجود می آید

روابط ایران با پاکستان و ترکیه در حال تقویت است 
و برای سه طرف ممکن است در آینده و در صورت وجود 
اراده سیاسی میان همه طرف، به صورت ژئوپلیتیکی به طریقی 

چندجانبه همکاری کنند
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  اهتزاز بزرگترین پرچم حرم مطهر امام حسین)ع( در بنت جبیل
بنت جبیل در جنوب لبنان پذیرای بزرگترین پرچم حرم امام حسین )ع( بود که طی مراسمی برافراشته شد.

شیخ »مهدی خزاعی«، نماینده آستان قدس حسینی در این باره گفت: با مساعدت شیخ عبدالمهدی کربالئی، متولی آستان و معاون ایشان سید جعفر موسوی، 
این پرچم به جنوب لبنان منتقل شد. مساحت این پرچم ۹۶ مترمربع و ابعاد آن ۱۲در ۸ متر می باشد. این پرچم روی میله ای به ارتفاع ۳۳ متر به اهتزاز درآمده است. 

وی خاطر نشان کرد قبال پرچم مشکی دیگری در جنوب لبنان برافراشته شده بود .

] قلب زمین [

   محمد فاطمی زاده»محمد ماهر موقع« نماینده پارلمان سوریه در گفت وگو با »بیت المقدس«:

یکا در منطقه است وژه آمر یه به معنای شکست پر تشکیل کمیته قانون اساسی سور

گوترش دبیرکل سازمان ملل اخیرا از تشکیل 
کمیته تدوین قانون اساسی سوریه و برگزاری 
جلسات آن طی هفته های آتی خبر داد. »ولید 
المعلم« وزیر خارجه سوریه نیز آغاز فعالیت 
این کمیته را 30 اکتبر) 8 آبان( اعالم کرده بود. 
روس ها نیز اعالم کردند که این کمیته به ریاست 
نماینده دولت سوریه و نماینده معارضان فعالیت 

خواهد کرد.
برای بررسی اهمیت تشکیل این کمیته و موانعی 
که بر سر راه فعالیت آن به ویژه مداخالت خارجی 
وجود دارد، با »محمد ماهر موقع« نماینده پارلمان 
سوریه گفت وگو کرده ایم که شرح آن از نظرتان 

می گذرد.
 اهمیت تشکیل »کمیته تدوین قانون 
اساسی سوریه« در شرایط کنونی به ویژه پس 

از شکست داعش چیست؟
از جهت سیاسی اهمیت این اقدام در این است که گام 
نخست در مسیر راهکار سیاسی در سوریه محسوب 
می شود؛ به ویژه در وضعیت سوریه که کشور درگیر 
اقدامات تروریستها و مزدورانشان و کشتار مردم سوری در 

راستای خدمت به پروژه صهیونیستی آمریکایی به دست 
این جنایتکاران بود. ملت سوریه برای دفاع از حقوق خود 
قربانی های زیادی دادند و ارتش سوریه نیز در مبارزه با 
گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل به 

ویژه داعش دالوری های زیادی انجام داد. 
در چنین شرایطی اعالم تشکیل کمیته نگارش قانون 
اساسی سوریه حائز اهمیت و بدین معناست که پروژه 
آمریکا در منطقه شکست خورده و ابزارهایش یعنی 
گروه های تروریستی مورد حمایت ترکیه و کشورهای 

حوزه خلیج فارس ساقط شده اند.
 مکانیسم اجرایی تصمیمات اتخاذ شده در 
این کمیته و ضمانت اجرایی خروجی های آن به 

چه صورت خواهد بود؟
این کمیته تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد بلکه ماموریت 
آن فقط بازخوانی قانون اساسی کنونی سوریه است که 
در سال ۲0۱۲ میالدی تصویب شد. در این بازخوانی 
همچنین بندهای مختلف قانون اساسی سوریه مورد 
بررسی قرار می گیرد و متناسب با نیازها و منافع مردم 
سوریه به روز خواهد شد. زیرا سوریه کشوری مدنی و 
سکوالر است که طبق اصل شهروندی و مساوات میان 

تمام سوری ها بدون توجه به دین و مذهب و منطقه و 
جنسیت عمل می کند. 

بنابراین اگر بر آن توافق صورت گیرد این اقدام در تسریع 
فرآیندهای اجرایی تصویب قانون اساسی پیشنهادی از 
طریق قانون گذاری ایفای نقش خواهد کرد. در عین حال 

برخی از کشورها که خواهان پایان یافتن رنج های مردم 
سوریه و تحقق صلح و ثبات در منطقه نیستند، در مسیر 

این کمیته مداخالتی خواهند کرد.
 واکنش های بین المللی به تشکیل کمیته 
قانون اساسی سوریه و تاثیر آن در حل سیاسی 

بحران سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟
مطمئنا همه طرف های بین المللی و منطقه ای به ویژه 
کشورهایی که به دنبال تجزیه سوریه و حمایت از 
تروریسم بودند، از تشکیل این کمیته خشنود نشده اند. 
زیرا اهداف این کشورهای حامی تروریسم توسط 
ایستادگی مردم و دالوری های ارتش سوریه و متحدانش 
به ویژه حکومت و ملت ایران و دوستان سوریه ناکام 
ماند. از سوی دیگر کشورهای حامی سوریه و ضدتوطئه 
صهیونیستی آمریکایی از تشکیل این کمیته استقبال 
کردند و آن را گامی در راستای راهکار سیاسی مبتنی بر 
قطعنامه های بین المللی تلقی کرده که باید از آن حمایت 
و موفقیتش را تضمین کرد. در عین حال برخی از کشورها 
نیز درصدد به شکست کشاندن این گام برای مانع تراشی 
در مسیر راهکار سیاسی و اهداف توطئه گرایانه خود 

هستند که البته ناکام خواهد ماند.

 تحلیل شما از روند همکاری دمشق و 
متحدانش با سازمان ملل برای حل سیاسی 

بحران سوریه و موانع سر راه آن چیست؟
از نتایج مهم ۹ سال جنگ علیه سوریه، ظهور محور 
مقاومت است که سر و عقل آن تهران و قلب تپنده اش 
دمشق محسوب می شود. قدرت این محور و اهمیتش 
نیز در تقابل با پروژه سلطه طلبی آمریکا در منطقه است. 
از جمله نتایج مقاومت مردم سوریه نیز افشا شدن دوگانه 
بودن سیاست های بین المللی در منطقه به ویژه در برابر 
حقوق ملت های مظلوم است. آمریکا به دنبال نظام تک 
قطبی است ولی شاهد هستیم که تجمع بین المللی 
برای مبارزه با سیاست تک قطبی در جریان است که 
روسیه و چین و کشورهای برگزیت آن را مدیریت 
می کنند. در همین راستا مسأله سوریه نتایج مثبتی در 
عرصه منطقه ای و بین المللی در جهت مبارزه با سلطه 
صهیونیستی-آمریکایی در منطقه و جهان در پی داشت. 
بالشک همکاری میان سوریه و متحدانش در رابطه با 
سازمان ملل تاثیر جدی داشته و موجب شده سازمان 
ملل قطعنامه هایی در حمایت از راهکار سیاسی سوریه و 

تضمین کننده امنیت و استقالل و یکپارچگی و مخالفت 
با مداخالت خارجی صادر کند. همچنین طبق این 
قطعنامه ها مردم سوریه خودشان برای مسائل شان بدون 
تاثیرپذیری از خارجی ها تصمیم گیری خواهند کرد. 
زیرا خارجی ها به دنبال منفعت مردم سوریه نیستند 

بلکه یکپاچگی اراضی و ملت سوریه را هدف گرفته اند.

 آیا آمریکا و عربستان قصد دخالت از 
نگارش بندهای قانون اساسی سوریه به نفع 
خود و ممانعت از تاثیرگذاری قانون اساسی 

سوریه در مبارزه با تروریسم را دارند؟
بدون شک آمریکا از تروریسم برای تضمین وجودش در 
منطقه استفاده می کند و در همین راستا از گروه هایی که به 
دنبال ناکام گذاشتن تالش ها برای تحقق صلح در سوریه از 
طریق گفتگوهای سوری- سوری هستند، حمایت می کند. 
این اقدام آمریکایی ها نیز برکسی پوشیده نیست؛ به ویژه 
پس از حمایت تسلیحاتی، مالی، لجستیکی واطالعاتی آنها 
از گروه ها و احزاب و جنبش های جدایی طلب. در این رابطه 
کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه سعودی ها نیز ایفای 
نقش می کنند و قصد دارند در نگارش قانون اساسی جدید 
سوریه از طریق گروه های مورد حمایت خود دخالت کنند. 
گروه های مورد حمایت سعودی ها افکار وهابی و تجزیه 
طلبانه در سر دارند و ماموریتشان گسترش این افکار است.
باید تاکید کنم که دولت سوریه در برابر این تالش ها آگاه 
و هوشیار است؛ تالش هایی که به دنبال این است تا قانون 
اساسی جدید سوریه همانند و همسطح کشورهایی 

باشد که عامل رنج های مردم سوریه طی سال های 
اخیر شده اند. طبق قانون اساسی جدید سوریه مردم ما 
می توانند خودشان آینده شان را تعیین کرده و یکپارچگی 
و وحدت ملی و استقالل خود را با کشوری مدنی و به روز 
به رهبری رئیس جمهور مقاوم و پیروز یعنی بشار اسد 

تضمین کنند.

کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه سعودی ها قصد 
دارند در نگارش قانون اساسی جدید سوریه از طریق 

گروه های مورد حمایت خود دخالت کنند

از نتایج مهم 9 سال جنگ علیه سوریه، ظهور محور 
مقاومت است که سر و عقل آن تهران و قلب تپنده اش 

دمشق محسوب می شود
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  برگزاری اختتامیه پنجمین جایزه جهانی اربعین
مراسم اختتامیه پنجمین جایزه جهانی اربعین و تجلیل از برگزیدگان، امروز سه شنبه )۹ مهرماه( با حضور مقامات سیاسی و فرهنگی کشورمان در محل حسینیه 

الزهرا)س( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي برگزار می شود.
داوران بخش عکس این جایزه جهانی، ٤0 اثر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کرده اند که در حاشیه این مراسم در قالب نمایشگاهی به نمایش گذاشته می  شود.

همچنین اجرای فاطمه عبادی، هنرمند برگزیده برنامه »عصر جدید« با موضوع »پیاده روی اربعین« و رونمایي از پوستر ششمین دور جایزه جهاني اربعین از دیگر 
برنامه های ویژه این مراسم است. ] قبله اول [

انتخابات پارلمانی اخیر رژیم صهیونیستی انتخابات پارلمانی اخیر رژیم صهیونیستی 
وضعی بسیار پیچیده را رقم زده چرا که به هر وضعی بسیار پیچیده را رقم زده چرا که به هر 
دو جناح این قدرت را داده است که تشکیل دو جناح این قدرت را داده است که تشکیل 
هر دولتی را لغو کنند و در همان حال هیچ یک هر دولتی را لغو کنند و در همان حال هیچ یک 
از گروه ها توانایی تشکیل دولت بدون حضور از گروه ها توانایی تشکیل دولت بدون حضور 
جناح رقیب را ندارند. جناح بنیامین نتانیاهو، جناح رقیب را ندارند. جناح بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در 
3٢ کرسی)لیکود 3٢ کرسی)لیکود 3٢، ،  55انتخابات اخیر توانست 55انتخابات اخیر توانست 55
٧ و حزب راستگرا ٧ و حزب راستگرا ٧( را به ( را به  ١٦احزاب حریدی ١٦احزاب حریدی ١٦
دست آورد و این در حالی است که برای تشکیل دست آورد و این در حالی است که برای تشکیل 
١٢0 کرسی )از ١٢0 کرسی )از ١٢0 کرسی( نیاز  کرسی( نیاز  ٦١حکومت وی به ٦١حکومت وی به ٦١
٦5دارد و در همین حال باقی احزاب ٦5دارد و در همین حال باقی احزاب ٦5 کرسی به  کرسی به 
دست آورده اند که این قدرت را به آنها می دهد دست آورده اند که این قدرت را به آنها می دهد 
که دولتی جدید تشکیل دهند اما اختالف که دولتی جدید تشکیل دهند اما اختالف 
نظرهای سیاسی و ایدئولوژیک جمع کردن نظرهای سیاسی و ایدئولوژیک جمع کردن 
آنها را زیر یک سقف بسیار مشکل کرده است.آنها را زیر یک سقف بسیار مشکل کرده است.

  مخالفان نتانیاهو  بدین ترتیب صف آرایی کرده اند: 
»حزب آبی و سفید« به ریاست بنی گانتس رئیس ستاد 
۳۳مشترک سابق رژیم صهیونیستی با ۳۳مشترک سابق رژیم صهیونیستی با ۳۳ کرسی در صدر 
مخالفان نتانیاهو قرار دارد، حزب »کارگر و دموکرات« به 
٥ و ٥ و ٥ کرسی به دست آورده اند، حزب »اسرائیل  ۶ترتیب ۶ترتیب ۶
خانه ماست« به ریاست آویگدور لیبرمن وزیر جنگ 
سابق ۸ کرسی به دست آورده است، و دست آخر 
۱۳»لیست مشترک عربی« ۱۳»لیست مشترک عربی« ۱۳ کرسی را از آن خود کرد. 
اعالم حمایت لیست مشترک عربی از نخست وزیری 
بنی گانتس نقش مهمی در برهم خوردن موازنه قوا به 

ضرر نتانیاهو داشت.
 این صف بندی دو جناح بر تصمیم گیری رئیس رژیم 
صهیونیستی برای تعیین نخست وزیر تاثیر خود را 
٥٥گذاشت و نتانیاهو با ٥٥گذاشت و نتانیاهو با ٥٥ کرسی و اختالف یک رای 
۲۸توانست مکلف به تشکیل دولت ظرف ۲۸توانست مکلف به تشکیل دولت ظرف ۲۸ روز شود. دلیل 
ناکامی بنی گانتس خودداری حزب اسرائیل خانه ماست 
به ریاست لیبرمن از حضور در رای گیری و همچنین رای 
۳ تن از نمایندگان عرب پارلمان)کنیست( به نتانیاهو 
۱۳بود، در صورت رای دادن هر ۱۳بود، در صورت رای دادن هر ۱۳ عضو عرب کنیست به 

گانتس، وی می توانست بدون حضور لیبرمن هم تشکیل 
کابینه دهد اما این مسئله رخ نداد.

اما مشکالت گانتس برای رسیدن به پست نخست 
وزیری به همین جا ختم نمی شود، لیبرمن بارها اعالم 
کرده که در حکومتی که نمایندگان عرب در آن حضور 
دارند شرکت نخواهد کرد، لیبرمن در خصوص احزاب 
سنتی دینی صهیونیستی موسوم به حریدی ها)متحدان 
نتانیاهو( گفته که اگر بین آنها و عربها مجبور به انتخاب 

شود قطعا به سمت حریدی ها خواهد رفت.
بحران سیاسی صهیونیست ها شده، او در آن واحد هم در سایه این اتفاقات لیبرمن تبدیل به شاه کلید حل 

می تواند به نتانیاهو اکثریت الزم را بدهد تا در پست 
نخست وزیری ابقا شود و هم به گانتس قدرت مانور 
بیشتری در برابر نتانیاهو بدهد چرا که پیوستن لیبرمن 
۱۳به گانتس یعنی کنار گذاشتن ۱۳به گانتس یعنی کنار گذاشتن ۱۳ رای اعراب کنیست 
و این به زبان ساده تر یعنی گانتس نخواهد توانست 
نخست وزیر شود  اما  می تواند در چانه زنی های سیاسی 

سهم بیشتری از نتانیاهو بگیرد.
در سایه تکلیف نتانیاهو به تشکیل دولت، وی دو راه بیشتر 
ندارد؛ یا احزاب مخالف را قانع کرده و دولتی ائتالفی 
تشکیل دهد یا اینکه به شکست خود اعتراف کند، در 
خصوص اتفاق دوم یعنی اعتراف دو نظریه می توان در نظر 
گرفت، اولی اینکه نتانیاهو مدت قانونی)۲۸ روز به اضافه 
۱٤ روز اضافه( را بدون هیچ تحرکی به پایان برساند، در 
صورت رخ دادن این اتفاق توپ به زمین گانتس خواهد 
رفت که بدون حضور لیکود نمی تواند دولت تشکیل دهد 
و رئیس رژیم صهیونیستی را مجبور می کند برای تعیین 
نخست وزیر دست به دامان کنیست شود تا گانتس را 
معرفی کنند و در صورت عدم موفقیت گانتس برای 
تشکیل کابینه صهیونیست ها مجبورند برای بار سوم پای 

صندوق های رای بروند.
 جدای از همه این مسائل، اتفاقی که برای نتانیاهو بسیار 
حائز اهمیت است بازجویی نتانیاهو در روزهای آینده است 

که مشخص خواهد کرد آیا محکوم خواهد شد یا خیر؟

نتانیاهو در سه پرونده موسوم به پرونده ۱000 و 
۲000 و ٤000 متهم به دریافت هدایای گران قیمت 
از سرمایه داران صهیونیست و همچنین پرداخت رشوه 
به برخی رسانه های صهیونیستی در ازای حمایت مطلق 

از وی است.
جمع بندی

تحوالت انتخاباتی و پیچیدگی های صحنه سیاسی، 
رژیم صهیونیستی را با بحرانی بی سابقه روبرو کرده 
است، شانس نتانیاهو برای باقی ماندن در پست 
نخست وزیری بسیار اندک است، از طرفی دیگر رقبای 
وی نیز وضعیتی بهتر از او ندارند. مسئله عدم تشکیل 
کابینه صهیونیست ها تنها جنبه داخلی ندارد، هزاران 
کیلومتر آن طرف تر در کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا 
دونالد ترامپ، منتظر تعیین تکلیف سرنوشت نتانیاهو 
است چرا که یکی از ستون های اصلی »معامله قرن« 
شخص نتانیاهو و سیاست های همدالنه او با ترامپ 
است، در صورت عدم موفقیت نتانیاهو و سر کار آمدن 
یک دولت با گرایش های تندرو قطعا طرح معامله قرن را 

باید قبل از شروع تمام شده تلقی کرد.
در هر حال باید منتظر روزهای آینده بود و دید که زلزله 
در خانه عنکبوت چه اتفاقاتی رقم خواهد زد و چه کسی 
از این نبرد داخلی پیروز بیرون می آید، هر چند که برای 
گروه های مقاومت در منطقه فرقی نمی کند در فرقه 

جالدها چه کسی رئیس باشد.

زلزله در خانه عنکبوت به کجا ختم خواھد شد؟  مهرداد خلیلی

در سایه تکلیف نتانیاهو به تشکیل دولت، وی دو 
راه بیشتر ندارد؛ یا احزاب مخالف را قانع کرده و دولتی 

ائتالفی تشکیل دهد یا اینکه به شکست خود اعتراف کند

 باید منتظر روزهای آینده بود و دید که زلزله در خانه 
عنکبوت چه اتفاقاتی رقم خواهد زد و چه کسی از این 
نبرد داخلی پیروز بیرون می آید، هر چند که برای گروه های 
مقاومت در منطقه فرقی نمی کند در فرقه جالدها چه کسی 

رئیس باشد
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  رونمایی از یک موشک جدید در فلسطین
گردان های »ناصر صالح الدین« شاخه نظامی جنبش فلسطینی »المقاومه الشعبیه« )مقاومت مردمی( شنبه هفته جاری در نوزدهمین سالگرد تأسیس این 

جنبش از موشکی جدید رونمایی کرد.
 در بیانیه این جنبش نام موشک جدید » iq۲٥« معرفی شده تا اشاره ای به نام شهید »اسماعیل ابوالقمصان« موسس گردان های ناصر صالح الدین داشته باشد.

 موشک جدید دارای کالهک جنگی است، ۲٥ کیلومتر برد دارد و دارای دقت باالیی برای اصابت به هدف است.
] قلب زمین [

دوم اکتبر ٢0١8 خبری در رسانه های جهان منتشر 
شد که از جنایت جدید ریاض حکایت داشت. 
قتل »جمال خاشقچی«، روزنامه نگار عربستانی 
و سردبیر سابق روزنامه الوطن در کنسولگری 
عربستان در استانبول خبری بود که برگ تازه ای 
بر جنایت های آل سعود افزود. کیفیت قتل این 
روزنامه نگار به گونه ای بود که ریاض به راحتی 
نمی توانست تبعات آن را از خود دور کند. تکه تکه 
کردن جسد خاشقچی به نوعی آغازی بر پاره پاره 
شدن خیال پردازی های ولیعهد جوان عربستان 
بود. محمد بن سلمان که با کنار زدن رقبای خود بر 
کرسی ولیعهدی نشسته است، ناپختگی خود را در 

این ماجرا عیان کرد. 
عبدالّله  ملک  زمان  در  خاشقچی  جمال 
روابط نزدیکی با حکومت سعودی داشت؛ اما 
به حکومت رسیدن ملک سلمان و ولیعهدی 
پسر جوان او موجب دوری خاشقچی از بدنه 
حکومتی شد. انتقادات خاشقچی در مورد 
اقدامات شتاب زده محمد بن سلمان که عربستان 
را از سنت دیرینه خود جدا می سازد، مورد 
پذیرش ریاض نبود. سیاست سرکوب محمد 
بن سلمان که با بازداشت آشکار شاهزاده های 
سعودی همراه شده بود، باعث شد که فعالیت های 
رسانه ای خاشقچی کاهش پیدا کند؛ اما او 
سرانجام تصمیم گرفت در تبعیدی خودخواسته 
به واشنگتن سفر کند. خاشقچی پس از خروج 
از عربستان توانست نظرات انتقادی خود را با 
سهولت بیشتری مطرح سازد؛ به گونه ای که 
یادداشت-هایی در رسانه های مختلف آمریکایی 
منتشر می کرد. روزنامه واشنگتن پست از جمله 
رسانه هایی بود که یادداشت های او در آن منتشر 
شد. تمرکز قدرت در عربستان و اتخاذ روش های 
مختلف سرکوب در مقابله با منتقدان از انتقادات 

خاشقچی به حکومت سعودی بود.

از آن جایی که منتقدان سعودی در داخل عربستان ظرفیت 
چندانی برای آشکار ساختن نظرات خود ندارند، گزینه هایی 
غیر از سکوت یا مهاجرت را پیش روی خود نمی بینند؛ 
چراکه در غیر این صورت با سرکوب های حکومت سعودی 
مواجه می شوند. بر این اساس خاشقچی نیز گزینه مهاجرت 
را برگزید تا از برخوردهای خشونت آمیز سعودی ها به دور 
باشد؛ اما خاندان سعودی که بر پایه های متزلزل قدرت 
تکیه زده  است، انتقادات خاشقچی را به هیچ وجه برنتابید. 
خاشقچی با خروج از عربستان به چهره منتقد معروفی 
تبدیل شد که سیاست های سعودی ها را نشانه رفته بود. او 
در یکی از یادداشت های خود ولیعهد جوان و ناپخته سعودی 
را با قذافی و صدام مقایسه  کرده بود. چنین انتقاداتی موجب 

اتخاذ روشی وحشیانه برای قتل خاشقچی شد.
جمال خاشقچی دوم اکتبر ۲0۱۸ به سرکنسولگری 
عربستان در استانبول مراجعه کرده بود که پس از آن 
ناپدید  شد. ریاض در ابتدا مدعی شد که او از کنسولگری 
خارج شده است؛ اما تحقیقات بعدی ترکیه نشان داد که 
عربستان برای فرار از اتهامات خود به دروغ گویی روی آورده 
است. مستنداتی که آنکارا ارائه کرد، قتل خاشقچی را در 
کنسولگری عربستان به اثبات رساند. شبکه الجزیره نیز 
نقش موثری در اثبات این قتل در کنسولگری داشت که 
به نظر می رسد مستندات خود را از ترکیه دریافت می کرد. 
ریاض پس از انتشار مستندات قتل خاشقچی ناچار شد 

در نوزدهم اکتبر ۲0۱۸ قتل او را در کنسولگری تایید کند. 
فشار رسانه ای و واکنش های مختلف به این مساله موجب 
شد که عربستان دست به برکناری احمد عسیری، معاون 
وزارت اطالعات عربستان و سعود القحطانی از مشاوران 
محمد بن سلمان بزند. همچنین هجده نفر از افراد دیگری 
که ناشناس بودند، حکم بازداشت گرفتند. این اقدامات 
در حالی انجام شد که حکومت سعودی و شخص محمد 

بن سلمان از تبعات این اقدام وحشیانه هراس داشتند.
اعتراف ولیعهد  سعودی بر مسئولیت داشتن در قتل 
خاشقچی در مصاحبه ای که با شبکه پی بی اس خاشقچی در 
بیست و پنجم سپتامبر ۲0۱۹ انجام شده، پس از گذشت یک 
سال از این مساله نشان می دهد که حکومت سعودی هنوز 
از تبعات آن هراس دارد. محمد بن سلمان در حال حاضر در 
سیاست داخلی و خارجی عربستان با مسائلی مواجه شده که 

رویا پردازی های او را دست نیافتنی تر کرده است. 
سوی  از  خاشقچی  قتل  به  متعدد  واکنش های 

کشورهای مختلف دنیا نیز در پذیرش مسئولیت از 
سوی محمدبن سلمان تاثیرگذار بود.  لیندسی گراهام   و 
کریستوفر کونز، نمایندگان سنای آمریکا در ماه آگوست 
الیحه ای برای معرفی ریاض به عنوان مسئول این قتل 
ارائه داده بودند. آن ها درخواست داشتند که مقامات 
مرتبط با این مساله شناسایی شوند و از ورود آن ها به 
آمریکا جلوگیری به عمل آید. آگنس کاالمارد، نماینده 
ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام های فراقضایی نیز 
ژوئن امسال تحقیقات ریاض در مورد قتل خاشقچی را 
بی نتیجه خوانده بود. او گزارش خود را در چهل و یکمین 
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و 
عربستان را عامل این قتل خواند. او اعالم کرد که این قتل 
با یک برنامه و از سوی پانزده نفر از نیروهای اطالعاتی 
عربستان انجام گرفت. کاالمارد تاکید داشت که قتل 
خاشقچی یک جرم بین المللی و نقض توافق وین محسوب 
می شود. او همچنین اعالم کرد که عربستان به درخواست 

نمایندگان سازمان ملل متحد برای سفر به این کشور به 
منظور تحقیق در این رابطه جواب نداده است. 

عمق جنایت عربستان در این ماجرا به اندازه ای بود که 
واشنگتن نیز در سیاست اعالمی خود نتوانست در این 
رابطه از ریاض حمایت کند. وزارت امور خارجه آمریکا 
پس از گزارش آگنس کاالمارد در سازمان ملل از این 
گزارش حمایت کرد؛ اما این موضوع به معنای موضع 
واقعی واشنگتن در این زمینه محسوب نمی شود. تیم 
کین، سناتور ایالت ویرجینیای آمریکا در این رابطه اعالم 
کرده است که واشنگتن شانزده روز پس از قتل خاشقچی 
مجوز انتقال اطالعات فناوری هسته ای را به ریاض صادر 
کرد. او تاکید کرده که صدور چنین امتیازی پس از انجام 
این قتل بسیارعجیب است. در حقیقت واشنگتن در 
سیاست اعمالی خود کم ترین واکنشی به قتل وحشیانه 
خاشقچی نداشت. روزنامه واشنگتن  پست نیز از رویکرد 

دونالد ترامپ در این مساله انتقاد کرد.
موضع اتحادیه اروپا نیز در ارتباط با این مساله متناقض 
بود، با این حال کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در این 
رابطه جلساتی تشکیل داد. خدیجه چنگیز، نامزد جمال 
خاشقچی به پارلمان اروپا دعوت شد. او در نشست خبری 
مشترک با پی یر آنتونیو پانزری، رئیس کمیته حقوق بشر 

پارلمان اروپا در بروکسل نیز حضور یافت.
اما بدون شک ترکیه برجسته  ترین نقش را در معرفی 
عامالن قتل جمال خاشقچی داشت؛ به گونه ای که 
پیگیری های رجب طیب اردوغان، رئیس  جمهور و مولود 
چاووش  اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در این زمینه قابل 
ذکر است. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که حکم این 
قتل از سوی مقامات بلندرتبه عربستان صادر شده است. 
حتی آنکارا تاکید داشت که عامالن قتل باید به ترکیه 
تحویل داده شوند. حال پس از اعتراف ولیعهد سعودی به 
قتل خاشقچی الزم است جامعه جهانی به وظیفه خود در 
این رابطه عمل کند و محمد بن سلمان را به عنوان عامل 
اصلی این قتل به مجازات رساند. عدم برخورد جدی با 
اقدامات وحشیانه داخلی و منطقه ای ریاض مانع توقف این 
رفتارها می شود. کشتار بی رحمانه کودکان و زنان یمنی از 
نمونه های واضح دیگری است که جامعه جهانی در قبال 

رفتارهای وحشیانه ریاض سکوت کرده است. 

عمق جنایت عربستان در این ماجرا به اندازه ای بود 
که واشنگتن نیز در سیاست اعالمی خود نتوانست در این 

رابطه از ریاض حمایت کند

  رامین ولی زاده میدانی

یاض قتل خاشقچی و سیاست ھای پاره پاره ر
 گزارشی از سالگرد قتل روزنامه نگار منتقد سعودی از سوی ولیعهد ناپخته عربستان
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فـجــر پیــدا شده

قدس در حلقه اشغالگران مانده حزین
کعبه در چنبر پیمان شکنان چله نشین

آن چو ابری شده و خیمه زده بر رخ ماه
این چو ماری شده و حلقه زده گرد نگین

آن طرف می چکد از پنجه قابیلی آن
خون مظلومیت غزه و قانا و جنین

این طرف پشت دغل بازی خدمت به حرم
خون بحرین و یمن می چکد از پنجه این

این یهودا صفتان را ز وفاداری حق
چه نشانی ست به داغ خیانت به جبین

بشکند دست کسی کز سر خوش رقص کفر
خونی از مردم مظلوم بریزد به زمین

مشت شب وا شده، سوگند به این شهر امین
فجر پیدا شده، سوگند به زیتون و به تین

 محمد جواد شاه مرادى

فیلم »حوا، مریم، عایشه« محصول سینمای افغانستان و 

به تهیه کنندگی کتایون شهابی به عنوان نماینده سینمای 

این کشور در نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار 

انتخاب شد.

صحرا کریمی در این فیلم کلیشه های رایج در مورد 

افغانستان و خصوصًا زنان را به چالش می کشد و از نگاه 

سینما روایت و تصویری از زندگی سه زن از سه قشر 

متفاوت جامعه در کابل امروز را ارائه می دهد که هر کدام 

با چالش های متفاوتی رو به رو هستند. 

»حوا، مریم، عایشه« تولید سینمای مستقل افغانستان 

است و به رغم ناامنی ها که فیلمبرداری را در افغانستان 

دشوار کرده، در شهر و کوچه پس کوچه های کابل در 

لوکیشن های واقعی با بازیگران و نابازیگران افغانستانی 

ساخته شده است.

کتایون شهابی تهیه کننده ایرانی، تهیه کنندگی فیلم را 

برعهده داشته و کلیه کارهای پس از تولید آن در ایران 

انجام شد.

در ادامه معـرفی کانــال های تلگــرامی مرتبط با موضوعات 
مختلف جهان اسالم، در این شمــاره بنا داریم به معرفی کانال 

»Islamic World Students« بپردازیم.
این کانـال که در بخــش معرفی آن آمـده است؛ »کمپین 
ضدآمریکایی-ضدصهیونیستی دانشجویان جهان اسالم« بنا 
دارد تا در قالب های مختلف اقدامات جوانان و دانشجویان در نقاط 
مختلف دنیا علیه نظام استکبار و اشغالگری رژیم صهیونیستی را به 
تصویر بکشد. انعکاس برخی فعالیت های ضد آمریکایی در مناطق 
مختلف جهان، تجمعات حقوق بشری علیه جنایات این کشور و 
همپیمانانش، تحوالت داخلی فلسطین و سرزمین های اشغالی 

بخش از مطالب کانال را شامل می شود.
از نکات قابل توجه در »Islamic World Students« انتشار برخی 
مطالب به زبان انگلیسی و یا گاهی به زبان عربی است که باعث 
شده مخاطبان کانال از ملیت های مختلف باشند. همچنین گاهی 

فیلم هایی به زبان اصلی و با ترجمه فارسی بارگذاری می شود.
همچنین پخش برخی تصاویر یا فیلم های دردناک از اقدامات 
ضد انسانی غربی ها و یا اوضاع بغرنج ملت های تحت ستم از دیگر 

بخش های کانال است.
برای دسترسی به این کانال جذاب باید از آدرس

https://t.me/campiws  استفاده نمود. 

شناخت و ارزیابی راهبردها و همچنین عملکرد رژیم صهیونیستی 

در منطقه ای که حوزه ژئوپلیتیک پیرامونی جمهوری اسالمی ایران 

را تشکیل می دهد، برای شناخت و جلوگیری از تهدیدهای آتی 

این رژیم ضروری است. کتاب »راهبردهای اسرائیل در اوراسیا« 

ضمن بررسی اهداف، راهبردها، سیاست ها و خط مشی های رژیم 

صهیونیستی در منطقه، تأثیرات آنها را بر کشورهای اسالمی تبیین 

می کند. بر همین اساس، در کتاب حاضر روابط و عملکرد رژیم 

صهیونیستی در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی )قزاقستان، 

ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان( و قفقاز 

)آذربایجان، ارمنستان و گرجستان( بررسی شده است. در بخشی از 

متن این کتاب آمده است: »هدف دیگر اسرائیل در کشورهای آسیای 

مرکزی و قفقاز تداوم سیاست خارجی این کشور با نام استراتژی 

پیرامونی است که آن را در گذشته طرح ریزی کرده اند. استراتژی 

پیرامونی، اتحاد اسرائیل با کشورهای ترکیه، ایران دوران پهلوی و 

اتیوپی را تجویز کرد. اما این طرح با سقوط رژیم شاه در سال ١9٧9 

میالدی عملی نشد و عقیم ماند. پاره ای از کارشناسان سیاسی بر این 

باورند که در نظر اسرائیل آسیای مرکزی و قفقاز، جایگزین ایران شده 

است«. کتاب »راهبردهای اسرائیل در اوراسیا« نوشته رحمت الّله 

فالح بوده و از سوی انتشارات اندیشه سازان نور در ٢٦8 صفحه به 

زیور طبع آراسته شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  زمان رژیم صدام نیروهای امنیتی زوار محدود اربعین را 
دستگیر و شکنجه می کردند. اما چرخ روزگار چرخید و حاال 

نیروهای امنیتی عراق با افتخار به زوار اربعین خدمت می کنند.

راهبردهای صهیونیست ها حوا، مریم، عایشه
در اوراسیا

 «Islamic World Students»
کانالی چند زبانه برای فعالین 

جهان اسالم
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