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  ناامیدی نتانیاهو از آمریکا؛ می توانیم به تنهایی از خود دفاع کنیم 
در پی عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه به منظور حمله نظامی ترکیه به این منطقه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که این 
رژیم قادر است به تنهایی از خود دفاع کند. نتانیاهو در سخنانی در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ اکتبر 1٩73 اظهار داشت که تل آویو همانند سال 1٩73 

حمایت های آمریکا را بسیار مهم می داند. وی گفت که بار دیگر این قاعده اساسی را یادآور می شویم که "اسرائیل" قادر به دفاع از خود در برابر هر تهدیدی است.
نتانیاهو بدون اظهار نظر در مورد تصمیم جنجالی ترامپ در زمینه پشت کردن به کردهای سوریه که جزو همپیمانان اصلی او در جنگ با داعش بودند، بار دیگر به مساله 

ایران اشاره و با تکرار ادعاهای قبلی خود عنوان کرد که ایران منبع اصلی تنش در خاورمیانه است . ] یاران آخرالزمانی [

20١١بحرانی که سال 20١١بحرانی که سال 20١١ سوریه را در نوردید را شاید  سوریه را در نوردید را شاید 
بتوان یکی از فاجعه بارترین رخدادهای قرن بتوان یکی از فاجعه بارترین رخدادهای قرن 
حاضر دانست اما از دل فتنه شام تجربه هایی حاضر دانست اما از دل فتنه شام تجربه هایی 
گران بها برای جریان مقاومت در منطقه حاصل گران بها برای جریان مقاومت در منطقه حاصل 
شد که برای سال های سال می تواند آن را از شد که برای سال های سال می تواند آن را از 
حیث دفاعی بیمه کند. گرچه نقشه طراحی حیث دفاعی بیمه کند. گرچه نقشه طراحی 
شده قدرتهای جهانی برای درهم شکستن شده قدرتهای جهانی برای درهم شکستن 
دولت سوریه و به تبع آن جریان مقاومت بسیار دولت سوریه و به تبع آن جریان مقاومت بسیار 
استادانه کشیده شد و هدف اصلی اش نابودی و استادانه کشیده شد و هدف اصلی اش نابودی و 
یا حداقل استهالک جدی توان مقاومت اسالمی یا حداقل استهالک جدی توان مقاومت اسالمی 
بود اما مقاومت نه تنها تضعیف نشد بلکه توانست بود اما مقاومت نه تنها تضعیف نشد بلکه توانست 
گنجینه ای از تجربه در جنگی تمام عیار و در گنجینه ای از تجربه در جنگی تمام عیار و در 
همه زمینه ها را کسب کند، یکی از گنجینه هایی همه زمینه ها را کسب کند، یکی از گنجینه هایی 
که در جنگ سوریه قدرت خودش را به رخ که در جنگ سوریه قدرت خودش را به رخ 
دشمنان قسم خورده جهان اسالم کشید سردار دشمنان قسم خورده جهان اسالم کشید سردار 
شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد 
ه لبنان بود. در این گزارش به  ه لبنان بود. در این گزارش به میدانی حزب اللّٰ ه لبنان بود. در این گزارش به میدانی حزب اللّٰ میدانی حزب اللّٰ
شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد 
ه لبنان بود. در این گزارش به  میدانی حزب اللّٰ
شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد 
ه لبنان بود. در این گزارش به  میدانی حزب اللّٰ
شهید »حاج حاتم حماده« از فرماندهان ارشد 

مناسبت سالگرد شهادت وی سعی خواهیم مناسبت سالگرد شهادت وی سعی خواهیم 
کرد با جنبه های بیشتری از شخصیت این شهید کرد با جنبه های بیشتری از شخصیت این شهید 

بزرگوار آشنا شویم.بزرگوار آشنا شویم.

مهندس مقاومت 
1٩71شهید حاتم حماده در سال 1٩71شهید حاتم حماده در سال 1٩71 میالدی در شهرک 
قماطیه در جنوب شرق بیروت به دنیا آمد. بعد 
از طی کردن دوران نوجوانی در رشته مهندسی 
برق وارد دانشگاه بیروت شد و توانست با موفقیت 
فارغ التحصیل شده و مهندس برق شود. حماده با 
اتمام تحصیالت دانشگاهی به صفوف رزمندگان 
مقاومت اسالمی پیوست و توانست در پایه ریزی 
تشکیالت امنیتی و نظامی مقاومت اسالمی لبنان 

نقشی اساسی ایفا کند.
125شهید حاتم حماده با اسم جهادی حاج عالء 125شهید حاتم حماده با اسم جهادی حاج عالء 125 از 
پایه گذاران نیروی پدافند هوایی مقاومت اسالمی به 
33شمار می آید و در جنگ 33شمار می آید و در جنگ 33 روزه فرماندهی پدافند 
هوایی را برعهده داشت، سرنگونی یک جنگنده اف 
1٦ و هیلکوپتر ترابری سی اچ استالیون(یسعور) 
از شاهکارهای شهید حاتم حماده و یارانش بود که 
علی رغم امکانات بسیار محدود پدافند مقاومت در آن 

زمان، محقق شد.
 مرد میدان فتنه شام

جرقه حوادث ناگوار سرزمین شام که زده شد، خطر 
کشتار شیعیان و تعدی تروریست های تکفیری به 
حرم حضرت زینب(س) خیلی زود باعث نگرانی 
رهبران جبهه مقاومت شد لذا با تصمیم رهبری 
ه لبنان تیمی از فرماندهان زبده مقاومت به  حزب اللّٰ
رهبران جبهه مقاومت شد لذا با تصمیم رهبری 
ه لبنان تیمی از فرماندهان زبده مقاومت به  حزب اللّٰ
رهبران جبهه مقاومت شد لذا با تصمیم رهبری 

منطقه زینبیه اعزام شد تا با سازماندهی نیروهای 
مدافع مانع از سقوط حرم و پیشروی تکفیری ها شوند.

شهید حاتم حماده به همراه شهید علی فیاض ملقب 
به عالء البوسنه و دیگر یارانشان که تاکنون در نزد 
اهل زمین گمنام مانده اند، توانستند ظرف چند 
هفته خطر تروریست های تکفیری را از اطراف حرم 
حضرت زینب دور کنند اما این تازه آغاز فعالیت آنها در 

سرزمین شام بود.
2013در سال 2013در سال 2013 علیرغم نداشتن تجربه در زمینه 
جنگ شهری، حاج عالء فرماندهی عملیات تل 
النبی در اطراف شهرک راهبردی القصیر را برعهده 
گرفت و در آنجا بود که نبوغ نظامی خود در حمالت 

برق آسا و تاکتیکی را به فرماندهان مقاومت نشان داد 
تا جایی که وی به فرماندهی یکی از یگان های ویژه 
ه منصوب شد، یگان هایی که به برکت  رزمی حزب اللّٰ
تا جایی که وی به فرماندهی یکی از یگان های ویژه 
ه منصوب شد، یگان هایی که به برکت  رزمی حزب اللّٰ
تا جایی که وی به فرماندهی یکی از یگان های ویژه 

نام پرآوازه بنیانگذار آن شهید عماد مغنیه »رضوان« 
نام گذاری شدند. قدرت باالی فرماندهی حماده به 
حدی بود که برخی نزدیکانش وی را »ژنرال تراز اول« 

مقاومت نامیدند.
اما نبرد القصیر هم پایان راه نبود، حاج عالء 
تروریست های فراری از القصیر را شهرک به شهرک 
تعقیب کرد و زمین را زیر پای تکفیری ها در دیرعطیه، 
قاره، الجراجیر، یبرود، رنکوس و سایر مناطق شمال 
دمشق به لرزه در آورد، تکفیری هایی که فقط اسمش 
را در پشت بی سیم شنود می کردند اما چهره اش را 
در ضربات دردناک پی در پی عالء و یارانش ترسیم 

می نمودند.  
فتنه شام عالء را از خانه و کاشانه به کلی دور کرده 
بود، اتاق عملیات شده بود منزل دومش، همانجا 

رختخوابش را پهن کرده و به شوق شکستن کمر 
تکفیری ها تجدید قوا می کرد.

شهادت ژنرال تراز اول
 از ویژگی های شخصیتی شهید حاتم حماده می توان 
به کم حرفی، چهره خندان و برادری همیشگی برای 
دوستان و یارانش نام برد، یکی از اموری که مورد 
عالقه اش بود شرکت در عزاداری روز عاشورا در ضاحیه 
جنوبی بیروت بود، عادتش شده بود که ایام محرم با 
دوستانش چند روز در انبار تاسیسات، شب را به صبح 

برساند تا مراسم عزاداری از نظر فنی عیب و ایرادی 
نداشته باشد. شرکت در پیاده روی اربعین و پیوستن 
به دریای میلیونی عزاداران حسینی از دیگر عالقه اش 
2015بود. در سال 2015بود. در سال 2015 حاتم حماده عملیات آزادی شهر 
زبدانی در غرب دمشق را برعهده گرفت و توانست با 
فرماندهی نبردی خانه به خانه تروریست های تکفیری 
را محاصره کرده و سرانجام با خفت و خواری از آنجا 
بیرون کند، بعد از پیروزی در زبدانی جبهه حلب حضور 
حاتم حماده را به شدت احساس می کرد، حلب دومین 
شهر مهم سوریه هدف اصلی تکفیری ها و در آستانه 

سقوط به نظر می رسید.
25 مصادف با 25 مصادف با 25 مهرماه  201٦ اکتبر 201٦ اکتبر 201٦ 17سرانجام در 17سرانجام در 17
13٩5 حاج حاتم حماده ملقب به عالء در حین 
بازدید میدانی از خطوط  مقدم نبرد در جنوب غرب 
شهر حلب موسوم به شهرک 1070 واحد، توسط 
بمب کنار جاده ای مورد اصابت قرار گرفت و در دم به 

شهادت رسید.

پیکر پاک او یک روز بعد روی دستان مردم شهرک 
قماطیه تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید حاتم حماده از مردان مرد عصر ما بود که ترس 
برایش معنا نداشت، زندگی او سرشار از رشادت هایی 
بود که شاید کمتر برای نسل جدید از آن صحبت شده، 
رشادت هایی که کوچه های زینبیه، ارتفاعات قلمون و 
خاک سرد تپه های حلب به خوبی شهادت می دهند 
که اگر عالء و یارانش نبودند آینده ای برای شان قابل 

تصور نبود.

سخن نخست

مغناطیس حسین

راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین حسینی 
را از جهات مختلف می توان مورد بررسی 
قرار داد اما بدون شک یکی از ابعاد بسیار 
بزرگ آن نقش و تاثیر آن در معرفی مکتب اهل بیت علیهم السالم 
ه الحسین(ع) است. به تعبیری  و شخصیت و آرمان های اباعبداللّٰ
بزرگ آن نقش و تاثیر آن در معرفی مکتب اهل بیت علیهم السالم 
ه الحسین(ع) است. به تعبیری  و شخصیت و آرمان های اباعبداللّٰ
بزرگ آن نقش و تاثیر آن در معرفی مکتب اهل بیت علیهم السالم 

پدیده راهپیمایی اربعین که سال به سال با شکوه تر برگزار می شود 
امام حسین را جهانی خواهد کرد یا جهانی کرده است و ملت های 
بیشتری از دنیا را با این واقعیت آشنا نموده و برای همین است که 
هر سال شاهد افزایش میزان شرکت کنندگان در آن هستیم و 
ثانیاً شاهد حضور غیر مسلمانان یا غیرشیعیان و نیز پژوهشگرانی 
هر سال شاهد افزایش میزان شرکت کنندگان در آن هستیم و 
ثانیاً شاهد حضور غیر مسلمانان یا غیرشیعیان و نیز پژوهشگرانی 
هر سال شاهد افزایش میزان شرکت کنندگان در آن هستیم و 

از کشورهای مختلف دنیا در این راهپیمایی هستیم که آمده اند تا 
از نزدیک با پدیده ای که در تاریخ کم نظیر است و شبیه آن را با این 
حجم از اجتماع و مشارکت در تاریخ شاهد نبوده اند آشنا بشوند، 
آنچه که کمک می کند به این دیده شدن و به این جهانی شدن 
نیازی است که دنیای امروز دارد دنیایی پر از شقاوت، درگیری و 
ظلم در حالیکه اساس در پیاده روی اربعین دوستی، صمیمیت، 
خدمت و یک رنگی است و طبیعی است که مردم دنیا که تشنه این 
حقایق هستند اگر با سرچشمه آن آشنا شوند مشتاقانه به سمت 
آن حرکت کنند. اکنون با بستری که به واسطه راهپیمایی عظیم 
اربعین به وجود آمده شرایط مناسبی فراهم است تا حقیقت اسالم و 

حقیقت تشیع و اهل بیت(ع) به جهانیان معرفی شود.
این اقدام فرصتی در مقابل تالش کانون های استکبار جهانی علیه 
اسالم است که می کوشند از آن تصویری بسیار خشونت آمیز و کریه 
به جهانیان نشان دهند. اکنون مردم دنیا که از حقایق دور هستند و 
دچار زندگی روزمره و لذات و شهوانیات شده اند می توانند براساس 
ذات خود، چون آهن ربایی گرد مغناطیس وجود امام حسین(ع) 

جمع شوند و مسیر خیر و سعادت خود را در پیش بگیرند. 
جنبه مهم دیگر راهپیمایی اربعین ایجاد وحدت است؛ در گام اول 
وحدت بین شیعیان و ملیت های مختلف شیعه که دشمنان تالش 
بسیاری برای آتش افروزی بین آنها می کنند. به ویژه بین ایرانی ها 
و عراقی ها چرا که به تاثیر و نقش وحدت شیعیان و یکپارچه شدن 
آنها واقفند. می دانند اگر همه شیعیان مجتمع شوند و اختالفات 
و ملیت های خود را کنار بگذارند تبدیل به یک کانون انرژی و 
الهام بخش همگان خواهند شد و اتفاقات بسیاری را در جهان رقم 
خواهند زد. اتفاقات اخیر عراق و تالشی که رسانه های منطقه ای و 
فرامنطقه ای برای اثبات نقش ایران در سرکوب عراقی ها انجام دادند 

یکی از نمونه های آن بود.
 اما این راهپیمایی فقط زمینه ای برای وحدت شیعیان نیست بلکه 
راهپیمایی اربعین و توجه به امام حسین و آموزه های انسانی و دقیق 
ایشان وحدت بین مسلمانان را هم رقم خواهم زد. رهبرمعظم 
انقالب در این خصوص می فرمایند: »حادثه ی عجیبی بود حادثه ی 
امساِل(سال٩٦) اربعین کربال. این راه را دشمنان اسالم و دشمنان 
اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت 
عظیمی اّتفاق افتاد! وقتی حّتی جسمها در کنار هم قرار میگیرد، 
این جور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسالمی، 
مّلتهای مسلمان - سّنی و شیعه و ِفَرق مختلف تسّنن و تشّیع - با 
یکدیگر دلهایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوءظن نداشته 
باشند، سوءنّیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در 
دنیا چه اّتفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اسالم درست خواهد 

شد! وحدت؛ وحدت«.
آن روزی که مسلمانان دست در دست همدیگر امت واحده را 
شکل دهند و مانند یک واحد عمل کنند روز مرگ بر استکبار 

و پایان توطئه و تهاجم آن علیه مسلمانان مظلوم خواهد بود.
نکته پایانی در خصوص راهپیمایی عظیم اربعین نقش آن در 
ایجاد تمدن نوین اسالمی است امروز بیش از همیشه مسلمانان 
به این واقعیت پی برده اند که در آینده جهان باید سهم و نقش 
قابل توجهی داشته باشند و برای به دست آوردن جایگاه حقیقی 
خود تالش کنند. اگر سیل پیاده روندگان اربعین به این رسالت 
تاریخی خود در ایجاد تمدن نوین اسالمی واقف باشند و برای 
آن تالش کنند، برنامه ریزی کنند، در بستر و فضای تعامالت و 
ارتباطات اربعینی با یکدیگر گفتگو کنند و به دنبال یافتن نقش 
خود در ایجاد تمدن نوین اسالمی باشند؛ دور نخواهد بود آن 
روزی که تمدن نوین اسالمی سایه خود را بر سر جهان بگستراند 
و همه ملت های آزادیخواه از نعمت آن بهره مند شود» انهم یرونه 

بعیدا و نراه قریبا«

محمد مهدی   رحیمی

شهید حماده در جنگ 33 روزه فرماندهی پدافند 
هوایی را برعهده داشت، سرنگونی یک جنگنده 
اف ١٦ و هیلکوپتر ترابری سی اچ استالیون(یسعور) از 

شاهکارهای او و یارانش بود

ژنرال تراز اول مقاومت که بود؟
ه لبنان در سوریه مهرداد خلیلی گزارش بیت المقدس به مناسبت سومین سالگرد شهادت »حاتم حماده« از فرماندهان ارشد حزب اللّٰ



3  شماره 69   سه شنبه 23 مهر 1398    16 صفر 1441    15  اکتبر 2019

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

طی حدود 2 هفته اخیر یمن آبستن حوادث 
و رویدادهای متعددی بوده است. ازجمله 
مهمترین این حوادث می توان به عملیات بزرگ 
و استراتژیک یمنی ها علیه متجاوزان سعودی 
در شهر مرزی »نجران« تحت عنوان عملیات 
ه« اشاره کرد. نیروهای مقاومت  »نصر من اللّٰ
یمن موفق شدند در جریان این عملیات 
راهبردی ضربات مهلکی را بر پیکره متجاوزان 
سعودی وارد آورند. درهمین ارتباط، »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح 
ه بزرگترین عملیات  کرد: »عملیات نصر من اللّٰ
علیه متجاوزان از زمان آغاز جنگ علیه یمن 
محسوب می شود. در این عملیات که طی 
چند مرحله و در طول چند ماه انجام شد، 500 
متجاوز سعودی از جمله ده ها َتن از سرکردگان 
آن ها کشته و زخمی شدند و تنها در مرحله 
اول عملیات هم 2000 عنصر متجاوز به اسارت 
نیروهای مقاومت یمن درآمدند«. بسیاری از 
رسانه های منطقه ای و بین المللی عملیات 
بزرگ یمنی ها علیه سعودی را پوشش داده 
و برخی نیز از آن تحت عنوان »زلزله نجران« 

یاد کردند.

تداوم رایزنی های سیاسی برای نجات متجاوزان
همزمان با این تحوالت میدانی، سازمان ملل متحد 
رایزنی های خود برای نجات عربستان سعودی از باتالق 
یمن را بیش از پیش تسریع کرده است. درهمین راستا، 
»مارتین گریفیتس« نماینده ویژه سازمان ملل متحد در 
امور یمن اخیرا ضمن سفر به »صنعاء« پایتخت این کشور 

با »مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با »عبدالملک الحوثی« 
ه دیدار کرد. گریفیتس پس از دیدار  رهبر جنبش انصاراللّٰ
با عبدالملک الحوثی ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات 
خود با طرف  یمنی، تأکید کرد: »مذاکرات سازنده ای با 

رهبر انصاراللّٰه« یمن داشتم. گریفیتس از رهگذر این 
تالش ها و رایزنی های سیاسی بسیار امیدوار بود تا بتواند 
یمنی ها را نسبت به کاستن از شدت حمالت خود علیه 
مواضع سعودیـ  چه در داخل خاک عربستان و چه در 
نقاط مرزیـ  قانع سازد؛ اتفاقی که البته نیفتاد و وی 

دست خالی از صنعاء بازگشت.
تقسیم یمن به 3 اقلیم؛ توطئه ای برای تجزیه

انجام عملیات استراتژیک »نصر من اللّٰه« توسط نیروهای 
مقاومت یمن علیه متجاوزان سعودی در شهر مرزی 
نجران موجی از ترس و وحشت را در صفوف خاندان 
سعودی و متحدان منطقه ای آن ها ازجمله امارات متحده 
عربی، حاکم ساخت. در کنار این خسارت میدانی بزرگ، 

شکست تالش های سیاسی سازمان ملل برای خارج 
کردن آل سعود از باتالق یمن نیز مزید بر علت شد تا 
سعودی ها و حامیان شان توطئه ای را به منظور تجزیه 
این کشور تدارک ببینند. این توطئه عبارت است از ارائه 

طرح »تقسیم یمن به 3 اقلیم«. 
به موجب این طرح خصمانه، یمن می بایست به 3 اقلیم 
»صنعاء«، »عدن« و »حضرموت« تقسیم شود؛ به این 
ترتیب که نیروهای یمنی بر اقلیم صنعاء، متحداِن 
عربستان بر اقلیم حضرموت و متحداِن امارات نیز بر 
اقلیم عدن مسلط خواهند شد. طبق آخرین گزارش ها 
درخصوص این طرح، اقلیم صنعاء استان های صعده، 
البیضاء، حجه، ذمار، إب، عمران و الحدیده را شامل 
می شود. این درحالی است که اقلیم حضرموت نیز 
استان های المهره، شبوه، سقطری، مارب و الجوف را دربر 
می گیرد. در طرح مذکور همچنین استان های لحج و تعز 
نیز به عنوان زیرمجموعه های اقلیم عدن معرفی شده اند.
 طبق اعالم پایگاه »المشهد الیمنی« سعودی ها و 
آمریکایی ها رضایت جامعه بین الملل را هم برای 
پیاده سازی طرح اقلیم های سه گانه در یمن، جلب 
کرده اند. در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد، هرچند 
که در تقسیم بندی اقلیم های سه گانه سهمی نیز برای 
نیروهای یمنی در نظر گرفته شده است، اما واقعیت آن 
است که طرح مذکور از ماهیت تجزیه طلبانه برخوردار 
بوده و در یک کالم، وحدت اراضی یمن را هدف قرار 

داده است. 
اقلیم های سه گانه؛ امتداد طرح آتش بس جزئی

می توان از طرح تقسیم یمن به اقلیم های سه گانه که 
توسط ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی ساخته 
و پرداخته شده است به عنوان امتدادی برای طرح 
»آتش بس جزئی« که چندی پیش از سوی اتاق فکر 
آل سعود مطرح شد، یاد کرد. در واقع، پس از مخالفت 
نیروهای مقاومت یمن با طرح توطئه آمیز آتش بس جزئی 
بود که واشنگتن و ریاض به فکر مهیا ساختن یک »طرح 
جایگزین« افتادند و در نتیجه به جمع بندی در خصوص 
ارائه طرح تشکیل اقلیم های سه گانه رسیدند. به موجب 
طرح برقراری آتش بس جزئی در یمن که چندی پیش 
توسط عربستان سعودی مطرح شد، نیروهای مقاومت 
باید جنگ در مناطق خاصی از کشور خود را متوقف 
می کردند. یکی از این مناطق، صنعاء بود که در حال 

حاضر تحت سیطره ارتش و کمیته های مردمی است.
با این حال، مقاومت یمن به شدت با طرح آتش  بس 
جزئی مخالفت کرد. در همین ارتباط، دولت نجات ملی 
یمن با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت طرح  ارائه شده 
از سوی مقامات سعودی، مخالفت قاطعانه خود با اجرای 
آن را اعالم کرد. دولت نجات ملی همچنین اعالم کرد 
که چیزی تحت عنوان »آتش بس جزئی« را به رسمیت 
نمی شناسد و تنها خواستار تحقق »آتش بس فراگیر« 
است. این موضع دولت نجات ملی پس از آن اتخاذ شد 
که نیروهای مقاومت یمن دریافتند هدف از برقراری 
آتش بس جزئی، تضعیف مقاومت در مناطق تحت 
سیطره آن به ویژه در صنعاء است. باتوجه به آنچه که 

گفته شد، پر واضح است که سعودی ها و آمریکایی ها 
پس از متحمل شدن شکست سنگین در فریب مقاومت 
یمن، به حربه تشکیل اقلیم های سه گانه در این کشور 

برای تحقق اهداف خود، متوسل شده اند. 
خلع سالح مقاومت در دستور کار 

اینگونه به نظر می رسد که عربستان سعودی از رهگذر 
ارائه طرح تشکیل اقلیم های سه گانه در یمن به دنبال 
خلع سالح مقاومت است؛ هدفی که البته پیشتر نیز بارها 
برای جامه عمل پوشاندن به آن تالش کرده بود. در واقع، 
سعودی ها تمام تالش خود را به کار بسته اند تا آنچه را که 
با راهکار نظامی و از طریق مبارزات میدانی نتوانستند 
محقق سازند، از طریق راهکار سیاسی و با ارائه طرح های 
دیپلماتیک به دست آورند. آن ها به دنبال آن هستند تا 
از طریق تقسیم یمن به 3 اقلیم، دو هدف اصلی را محقق 
کنند؛ اول اینکه اشغالگری خود را  از  اراضی یمن تثبیت و 
به آن رسمیت و مشروعیت بخشند و دوم اینکه مقاومت 
را مجبور سازند تا در مناطق خارج از اقلیم مربوط به خود 
سالح هایش را روی زمین بگذارد. علت اصلی این تالش 
مذبوحانه عربستان سعودی نیز به قدرت روزافزون 
ارتش و کمیته های مردمی یمن بازمی گردد؛ به ویژه 
اینکه یمنی ها طی روزهای گذشته تهدیدات رعب آور 
و شدیدی را علیه ریاض و متحدانش از جمله ابوظبی 

مطرح کرد ه اند.
درهمین ارتباط، »عزیز راشد« معاون سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در تهدیداتی شدیداللحن خطاب به سعودی 
و امارات، گفت: »بدون شک در آینده عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی ضربات به مراتب دردناک تری را در 
مقایسه گذشته متحمل خواهند شد؛ ضرباتی که شدت 
آن یقینا از شدت حمله به آرامکو بیشتر خواهد بود«. 
سعودی ها که نیک می دانند این تهدیدات شدیداللحن 
از پشتوانه عملی و اجرایِی حقیقی برخوردار است، تمام 
تالششان را به کار بسته اند تا از رهگذر ارائه طرح هایی 
نظیر تشکیل اقلیم های سه گانه در یمن، ضمن جامه 
عمل پوشاندن به اهدافشان، از گزند حمالت توفانی 

مقاومت این کشور نیز در امان بمانند. 
ـ عدن« زنده شدن سناریوی دو قطبی »صنعاء 

طرح تشکیل اقلیم های سه گانه در یمن یاد و خاطره 
سناریوی دوقطبی »صنعاءـ  عدن« را که از قضاء پیشتر 
توسط خوِد سعودی ها مطرح شده بود، زنده کرد. 
سناریوی دو قطبی »صنعاءـ  عدن« در سال 2017 
توسط عربستان سعودی به منظور فراهم آوردن زمینه 
جهت تسلطش بر استان عدن، ارائه شد. به موجب این 
طرح شوم، استان صنعاء باید تحت حاکمیت نیروهای 
یمنی و استان عدن می بایست تحت حاکمیت عناصر 
متحِد سعودی درمی آمدند. این همان سناریویی است 
که سعودی ها حدود 2 سال پیش هرگونه پایان جنگ 

یمن را منوط به تحقق آن کرده بودند. 
اکنون نیز با گذشت قریب به 2 سال به نظر می رسد که 
عربستان سعودی نمونه ارتقاء یافته سناریوی »صنعاء 
ـ عدن« را با اعمال برخی تغییرات در آن، در چارچوب 
»اقلیم های سه گانه« ارائه کرده است و تالش می کند 
از این طریق به آرزوی چندین و چند ساله خود یعنی 
تسلط بر عدن، دست پیدا کند. با تمامی این ها ناگفته 
پیداست که این طرح نیز همچون طرح ها و سناریوهای 
مشابه گذشته در سایه اتخاذ مواضع قاطعانه توسط 
مقاومت یمن، به نتیجه نخواهد رسید؛ کما اینکه تاکنون 
طرح های مختلف سعودی ازجمله »دو قطبی صنعاءـ  
عدن«، »عقب نشینی هم زمان از الحدیده«، »برقراری 
آتش بس جزئی« و ... با هوشیاری دولت نجات ملی و 
گروه های مقاومت یمن سرنوشتی جز شکست و ناکامی 
نداشته اند. امروز مقاومت یمن نیک می داند که »پروژه 
تجزیه« خود را در پوشش طرح »اقلیم های سه گانه« 

پنهان کرده است.

  آزادی زندانیان شیعه نیجریه از اسارت
15 نفر از شیعیان زندانی نیجریه که عضو جنبش اسالمی نیجریه بودند، با حکم دادگاه عالی این کشور آزاد شدند.

این شیعیان حدود سه سال در زندان نیجریه حبس بودند.
آنها پس از کشتار گسترده شیعیان نیجریه در شهر زاریا توسط ارتش این کشور بازداشت شده بودند، کشتاری که شهادت حدود هزار تن از شیعیان نیجریه را در پی داشت.

شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه پس از کشتار زاریا توسط نیروهای ارتش این کشور بازداشت شد و تاکنون با وجود هشدارهای پزشکی مبنی بر وخامت حال 
] قلب زمین [او در حبس قرار دارد. 

سعودی ها به دنبال آن هستند تا از طریق تقسیم 
یمن به 3 اقلیم، دو هدف اصلی را محقق کنند؛ اول اینکه 
اشغالگری خود را  از اراضی یمن تثبیت و به آن رسمیت و 
مشروعیت بخشند و دوم اینکه مقاومت را مجبور سازند تا در 
مناطق خارج از اقلیم مربوط به خود سالح هایش را روی زمین 

بگذارد.

یه  توطئه تجز
طرح شوم تشکیل اقلیم های سه گانه در یمن    رامین حسین آبادیان
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٤

5١٤  بازداشت 5١٤  بازداشت 5١٤ فلسطینی در ماه سپتامبر گذشته 
51٤نظامیان رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر گذشته 51٤نظامیان رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر گذشته 51٤ فلسطینی را بازداشت کردند.

نهادهای حقوقی فلسطینی با اشاره به این مطلب تاکید کردند که ٨1 نفر از بازداشت شدگان کودک و 10 نفر هم زن بودند.
٤3 نفر است که ٤3 نفر است که ٤3 نفر از آنان زن و بیش از 200 نفر هم کودک هستند. شمار اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی هم اکنون حدود 5700

٤50 نفر هم تحت بازداشت موقت هستند.

] قلب زمین [

تهدیدات ترکیه مبنی بر انجام عملیات نظامی در تهدیدات ترکیه مبنی بر انجام عملیات نظامی در 
شرق فرات برای ایجاد منطقه امن در مرزهایش شرق فرات برای ایجاد منطقه امن در مرزهایش 
با سوریه سرانجام عملی شد و این عملیات عصر با سوریه سرانجام عملی شد و این عملیات عصر 
چهارشنبه هفدهم مهر ماه آغاز شد. نوشتار حاضر چهارشنبه هفدهم مهر ماه آغاز شد. نوشتار حاضر 
اهداف اعالمی و اعمالی، واکنش ها و نتایج عملیات اهداف اعالمی و اعمالی، واکنش ها و نتایج عملیات 
مذکور را که آنکارا از آن تحت عنوان »چشمه مذکور را که آنکارا از آن تحت عنوان »چشمه 
صلح« نام برده است، مورد بررسی قرار می دهد. صلح« نام برده است، مورد بررسی قرار می دهد. 
مطرح شدن ایجاد منطقه امن در خاک سوریه از مطرح شدن ایجاد منطقه امن در خاک سوریه از 
سوی ترکیه موضوع جدیدی نیست. این کشور سوی ترکیه موضوع جدیدی نیست. این کشور 
طی سال های اخیر این مساله را به صورت مکرر طی سال های اخیر این مساله را به صورت مکرر 
اعالم کرده است؛ اما شرایط را برای عملیاتی اعالم کرده است؛ اما شرایط را برای عملیاتی 
کردن آن مناسب نمی دید. ترکیه چهاردهم و کردن آن مناسب نمی دید. ترکیه چهاردهم و 
شانزدهم مهر ماه (ششم و هشتم اکتبر) به منظور شانزدهم مهر ماه (ششم و هشتم اکتبر) به منظور 
آمادگی برای انجام این عملیات کاروانی از تانک ها آمادگی برای انجام این عملیات کاروانی از تانک ها 
و نفربرهای نیروهای مسلح را در شهرستان و نفربرهای نیروهای مسلح را در شهرستان 
ریحانلی استان حتای و کاروان نظامی دیگری را ریحانلی استان حتای و کاروان نظامی دیگری را 
در استان کیلیس مستقر کرده بود. مجلس ترکیه در استان کیلیس مستقر کرده بود. مجلس ترکیه 
نیز اخیرا الیحه تمدید مجوز عملیات برون مرزی نیز اخیرا الیحه تمدید مجوز عملیات برون مرزی 
را به تصویب رساند. آنکارا عملیات »چشمه صلح« را به تصویب رساند. آنکارا عملیات »چشمه صلح« 
را با همراهی عناصر گروهک تروریستی »ارتش را با همراهی عناصر گروهک تروریستی »ارتش 
آزاد سوریه« به انجام می رساند. ارتش آزاد نیروها آزاد سوریه« به انجام می رساند. ارتش آزاد نیروها 
و خودروهای زرهی خود را در شهر منبج مستقر و خودروهای زرهی خود را در شهر منبج مستقر 

کرده است.کرده است.
آنکارا مدعی است که طی هشت سال گذشته از سه 
میلیون و هفتصد هزار آواره سوری میزبانی کرده است که 
3٦0تاکنون 3٦0تاکنون 3٦0 هزار نفر از آوارگان به کشور خود بازگشته اند. 
بر این اساس ترکیه در مواضع اعالمی خود بیان می کند 
که به دنبال اسکان آن ها در منطقه امن در محدوده 
شمال سوریه است. همچنین هدف دیگر ترک ها در این 
 (SDG) زمینه مبارزه با نیروهای دموکراتیک سوریه
است که بنا بر اعالم ترکیه، شاخه ای از حزب کارگران 
کردستان ترکیه (پ.ک.ک) هستند. موارد مذکور از 
جمله اهداف اعالمی ترکیه برای انجام عملیات در خاک 
سوریه هستند؛ اما به نظر می  رسد اهداف آنکارا صرفا 

محدود به این موضوعات نیست و اهداف دیگری در این 
باره حائز اهمیت است. در واقع ترکیه با ایجاد منطقه 
امن در سوریه به دنبال برقراری حائلی بین شهرهای 
کردنشین ترکیه و سوریه است. مهاجرانی که طبق 
پیش بینی ترک ها در منطقه امن اسکان داده خواهند 
شد، جمعیتی عمدتا عرب زبان هستند که ترکیب 
جمعیتی شمال سوریه به دنبال آن تغییر پیدا خواهد 
کرد. این موضوع موجب انقطاع کریدور کردی ترکیه و 
سوریه خواهد شد. هدف اعمالی دیگری که در این بین 
دنبال می شود، تثبیت نفوذ ترکیه بر شمال سوریه است. 
اگر آنکارا موفق به ایجاد منطقه امن در شمال سوریه 
شود، به یک نفوذ همیشگی در سوریه دست پیدا خواهد 
کرد که این موضوع جبرانی بر ناکامی های متعدد ترکیه 
در بحران سوریه محسوب می شود. بحران شام در حالی 
به سرانجام خود می رسد که آنکارا به اهداف خود در این 
بحران دست نیافت. هزینه های هنگفت حمایت از داعش 
و جبهه النصره دستاوردی برای ترکیه در پی نداشته است. 
بر این اساس ترک ها تالش می کنند کارت هایی برای 

معامله داشته باشند که این موضوع بر سرنوشت سیاسی 
سوریه تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه افزایش نفوذ ترکیه 
در سوریه به معنای امکان حضور آنکارا در کمیته قانون 

اساسی سوریه است.
واکنش ها به عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات 
نکات مهمی به همراه داشت. سرگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روسیه گفت وگوی دمشق و کردهای 
سوریه را الزمه حل وفصل وضعیت شمال شرقی سوریه 
دانسته و بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت 
سوریه تاکید کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کاخ کرملین نیز این موضع را مورد تاکید قرار داد. در 
مقابل اروپا و آمریکا موضعی دوپهلو داشته اند. کارلوس 

مارتین روئیز گوردخوئال، سخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده است که این اتحادیه 
نگرانی های امنیتی ترکیه را درک می کند. واشنگتن نیز 
مواضع منفعت طلبانه ای در این رابطه اتخاذ کرده است. 
گفت وگوی تلفنی اردوغان و ترامپ در چهاردهم مهر 
(ششم اکتبر) موید نکته مذکور است. آمریکا از یک طرف 
به حمایت خود از نیروهای دموکراتیک سوریه تداوم 
می بخشد و از طرف دیگر نظامیان خود را از شرق فرات 
به عقب رانده است. جاناتان هافمن، سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا (پنتاگون) هفدهم مهرماه در بیانیه ای اعالم 
کرد که سربازان آمریکایی از شرق فرات خارج شدند. 
این تصمیم به دنبال مشورت ترامپ با مارک اسپر، وزیر 
دفاع و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 

اتخاذ شد.
به نظر می رسد دولت دونالد ترامپ رویکرد اوباما در قبال 
کردهای سوریه را معیوب می داند؛ چراکه واشنگتن 
در آن دوره یگان های مدافع خلق (YPG) را به صورت 
آشکار مورد حمایت نظامی قرار داد. آمریکا در حال 

حاضر رویکردی دوپهلو اتخاذ کرده است که از تبعات 
حمایت از این نیروها به دور باشد. همین موضوع موجب 
اعتراض یگان های مدافع خلق شد. مصطفی بالی، 
سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه اعالم کرده 
است که مکانیسم امنیتی آمریکا از بین رفته است؛ لذا به 
تعهدات خود عمل نمی کند. این نیروها تاکید کرده اند که 
به هر قیمتی از شمال شرقی سوریه محافظت می کنند. 
چنین انتقاداتی باعث شده است که دونالد ترامپ بر تداوم 
حمایت واشنگتن از کردهای سوریه تاکید کند. او کردها 

را مبارزانی فوق العاده توصیف کرده است.
بررسی تبعات اقدام ترکیه نشان می دهد که انجام عملیات 
در شرق فرات نه تنها برای آنکارا نتیجه قابل قبولی در 
پی نخواهد داشت، بلکه پیامدهای مخربی نیز بر جای 
خواهد گذاشت. برخی از مقامات ترکیه از جمله ابراهیم 
کالین، سخنگوی ریاست جمهوری  ترکیه در پیامی 
اعالم کرده اند که این کشور چشم داشتی به خاک سوریه 
ندارد؛ با این حال بیان بهتر این موضوع عبارت است از 
اینکه ترکیه حق و توانایی چنین کاری را ندارد. اگر کالین 
گزاره مخالف بیان خود را نیز اعالم می کرد، در صحنه 
میدانی امکان وقوع نداشت. چرایی این موضوع نیز کامال 
روشن و مبرهن است. ارتش سوریه در حال حاضر بیش 
از هر زمان دیگری آمادگی مقابله با تجاوز ترکیه را دارد. 
اقتصاد تضعیف شده ترکیه نیز هم اکنون ظرفیت ورود 
به عملیات نظامی پرهزینه را ندارد و تحلیل گران از تاثیر 
مخرب این عملیات بر واحد پول شکننده ترکیه سخن 

به میان آورده اند.
عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه همچنین 

تنش های آنکارا و واشنگتن را تشدید خواهد کرد. از 
آن جایی که طرفین پرونده های الینحل متعددی در 
روابط خود دارند؛ لذا شرایط برای سرد شدن مناسبات 

دو طرف وجود دارد. واشنگتن علی رغم مواضع اعالمی 
خود در صورت نیاز با گروه های تروریستی همکاری 
می کند؛ لذا بعید است که ترکیه و آمریکا در مورد حزب 
کارگران کردستان به توافق مشخصی دست یابند. 
حتی ترامپ پس از مطرح شدن عملیات نظامی ترکیه 
در سوریه در یک موضع تند اقتصاد ترکیه را به نابودی 
تهدید کرده است. مقامات آنکارا بارها مواضع دوپهلوی 
واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده اند. بر همین اساس 
مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه به تازگی اعالم 
کرده است که از اظهارات رئیس جمهور آمریکا نمی توان 

به درک مشخصی دست یافت.
اقدام نظامی ترکیه در سوریه نگرانی های آنکارا را رفع 
نخواهد کرد و اهداف مد نظر ترک ها محقق نخواهد 
شد. تحرکات غیرمشروع ترکیه در خاک سوریه موجب 
می شود که نیروهای دموکراتیک سوریه بیش از پیش 
به سمت ائتالف با دمشق حرکت کنند که این امر سدی 
در برابر تجاوز ترکیه شکل خواهد داد. از آن جایی که 
کردهای سوریه ماهیت حمایت های تاکتیکی واشنگتن 
را در عقب نشینی از شمال شرقی سوریه مشاهده کردند؛ 
لذا عملیات نظامی آنکارا باعث شد که آمریکا بار دیگر 
چهره واقعی خود را در قبال کردها به نمایش بگذارد. این 
موضوع موجب رویگردانی نیروهای دموکراتیک سوریه 
از واشنگتن خواهد شد. محور مقاومت نیز مخالف هرگونه 
عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه است. در مجموع 
می توان گفت که مهره های بازی در مساله اخیر طوری 
چیده شده است که برآیند آن به نفع ترکیه نخواهد بود؛ 
چراکه از یک طرف اقدام آنکارا موجب افزایش تنش های 

منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد شد و از طرف دیگر نوع 
موضع گیری آمریکا کردها را دلسرد می کند و آن ها را به 

سوی دمشق سوق می دهد.

عملیات «چشمه صلح» و مھاجمی که بازھم می بازد  رامین ولی زاده میدانی

تحرکات غیرمشروع ترکیه در خاک سوریه موجب 
می شود که نیروهای دموکراتیک سوریه بیش از پیش به 
سمت ائتالف با دمشق حرکت کنند که این امر سدی در برابر 

تجاوز ترکیه شکل خواهد داد

دولت دونالد ترامپ رویکرد اوباما در قبال کردهای 
سوریه را معیوب می داند؛ چراکه واشنگتن در آن دوره 
یگان های مدافع خلق (YPG) را به صورت آشکار مورد حمایت 

نظامی قرار داد
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  تخریب گسترده قبرستان  مسلمانان اویغور توسط مقام های چینی
چین در حال تخریب قبرستان هایی است که در آن نیاکان اویغورها در خاک آرمیده اند.

براساس بررسی تصاویر ماهواره ای تنها ظرف دو سال، ده ها قبرستان در منطقه شمال غربی این کشور ویران شده اند، از جلمه در شهرستان شایار، مشاهدات 
خبرنگاران نشان از آن داشت که استخوان های انسانی رها شده و دور ریخته شده اند. در حالی که این پروژه از نگاه مسئوالن چینی نوعی استانداردسازی و توسعه 

شهری قبور قدیمی نامیده شده، اویغورهای ساکن در خارج از کشور بر این باورند که این تخریب ها با هدف حذف عناصر زندگی و حیات اویغورها در چین انجام 
] اندیشمندان [می شود. پس از پاکسازی قبرها و تخریب آرامگاه های اویغورها مقام های چینی در آن پروژه های شهری و تفریحی ایجاد می کنند.

در آستانه اربعین حسینی میلیون ها نفر از 
سراسر جهان آماده مشارکت در این گردهمایی 
می شوند. عاشقان و دلدادگان امام حسین 
علیه السالم هر ساله با گرامیداشت یاد این امام، 
مفهوم عدالت و آزادگی را تمرین می کنند. 
نهضتی که حسین(ع) به پا کرد امروز از چارچوب 
تشیع فراتر رفته و همه مسلمانان و حق طلبان را 
شیفته خود ساخته است. در همین راستا و برای 
واکاوی شخصیت، جایگاه و تاثیرات امام حسین 
در بین اهل تسنن گفت وگویی با »شیخ غازی 
حنینه« از علمای  برجسته اهل سنت و اعضای 
شورای رهبری جبهه عمل لبنان داشتیم که متن 

آن در ادامه می آید:

  جایگاه امام حسین علیه السالم نزد اهل 
سنت چیست؟ چه احادیثی در شأن ایشان 

دارید؟
اوال باید حادثه شهادت امام حسین را به امت اسالم و همه 
آزادگان جهان تسلیت بگویم. حادثه ای که دل هر مؤمن 
مسلمانی را که به خدا و پیامبرش و روز جزا ایمان دارد را 
به درد می آورد. باید بگویم که جایگاه امام حسین نزد هر 
مسلمانی (البته به جز ناصبی ها و دشمنان اهل بیت که تا 
امروز هم هستند) جایگاه بزرگ و ویژه ای است و همین بس 
که به همراه برادرش حسن علیه السالم حافظ نسل پیامبر 
اسالم بوده اند. درباره جایگاه امام حسین احادیث زیادی 
ه فرموده اند: »حسین  نقل شده از جمله این که رسول اللّٰ
از من است و من از حسینم، خداوند دوست بدارد کسی را 
که حسین را دوست بدارد«. یا »حسن و حسین سروران 
جوانان بهشت هستند«  و اینکه »حسن و حسین هر دو امام 
هستند چه بنشینند چه برخیزند«. و در کتاب های صحیح 

اهل سنت احادیث در منزلت امام حسین کم نیست.
  از نظر اهل سنت زیارت مرقد پیامبر اسالم 
و مراقد امامان جایز است و یا با عقیده وهابیت 

که زیارت شرک است هم نظر هستید؟
در عقیده مسلمانان و به ویژه اهل سنت هیچ شک و 
شبهه ای در جایگاه و منزلت پیامبر و امامان بعد از وی راه 
ندارد. در قرآن کریم آمده است: »خداوند اراده فرموده 
است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت 
برطرف کند و شما را پاک و مطهر گرداند«. و در جای دیگر 
می فرماید: »بگو من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم 
درخواست نمی  کنم جز دوست  داشتن اهل بیتم«. و در 
باب زیارت پیامبر اسالم حدیثی داریم که »هر کس مرا 
در زمان عدم حیاتم زیارت کند مثل کسی است که در 
زمان حیاتم زیارت کرده و هرکه مرا در زمان حیاتم زیارت 
کرده باشد بهشت بر او واجب می شود«. و در حدیثی دیگر 
می فرماید »بین منبر و مرقد من بوستانی از بوستانهای 
ه  بهشت است« پس اگر بین منبر و آرامگاه رسول اللّٰ

قطعه ای از بهشت باشد پس خود آن مرقد شریف چه 
جایگاهی دارد؟ لذا باید گفت یکی از سنتهای مؤکد 
ه زیارت ایشان و  بلکه وظیفه شرعی ما نسبت به رسول اللّٰ
تقدیس و تعظیم جایگاهشان و مرقدشان است. اما درباره 
ائمه هم همینطور زیارتشان از اموری است که باعث تقرب 
به خدا می شود و درهای رحمت الهی را به روی مؤمنین 
باز می کند به ویژه زیارت داماد و برادر پیامبر در دنیا و 
آخرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم و دو امام شریف 
حسن  و حسین علیهما السالم و بقیه امامان. چرا که این 
زیارت ها جایگاه و عظمت و قداست و فداکاری های پیامبر 
و ائمه هدی از نسل آن بزرگوار را برای ما یادآوری می کند 
و نسیمی از ایمان در روح ما می دمد و گذشته هایی را برای 
ما زنده می کند تا بر اساس آن حال و آینده مان را بسازیم.

اما بطور کلی در باب این موضوع کسی حرف شاذی نزده 
ولی وهابیت و در راس آنها ابن تیمیه و شاگردانش باالخص 
محمد بن عبدالوهاب. در وصف اینها فقط باید بگویم که 

این جماعت تقدیس ائمه را حرام می دانند در حالیکه 
در عمل به جای پیامبر و ائمه پادشاهان شان را مقدس 
می دانند و حتی در یکی از دیدارها با مهمانان خارجی 
خاک سرزمین شان را به عنوان هدیه تقدیم کردند گویا 
که این خاک را مقدس می دانند و این تقدیس جزء موارد 
شرک نیست و فقط زیارت مراقد امامان شرک است. به 
اعتقاد ما زیارت مراقد امامان در چارچوب این حدیث 
نبوی است که »شما را قبال از زیارت قبور نهی می کردم، 
اما اکنون به زیارت قبور بروید که یادآوری آخرت است 
برای شما«. و حدیث دیگری داریم که »قبر، یا بوستانی از 
بهشت است یا حفره ای از آتش جهنم«. و قبور پیامبران 
و ائمه همان قطعه های بهشت هستند که به زیارت شان 

مشرف می شویم.
  پیام نهضت و قیام امام حسین علیه السالم 
برای مسلمانان و غیر مسلمانان چه می تواند 

باشد؟

امام حسین با این نهضتی که بر پا کرد دیوار ترس و 
وحشتی که یزید با سرکوب و جنایت برپا کرده بود را 
فرو ریخت و مستقیما به یزید گفت تو ظالمی و این 
همان مصداق حدیث پیامبر است که »کلمة حق تقال 
فی وجه سلطان جائر« و لذا امام حسین در برابر حاکم 
ستمگر سخن حق را بر زبان راند و الگویی شد برای 
مقابله با تمام ستمگران در طول تاریخ به ویژه برای 
امت اسالمی تا بدانند چگونه در برابر ستمگر سرکشی 
که مقدرات و حقوق امت را در چنگ خود گرفته و آنها 
را از آزادی بیان و انتخاب سرنوشت شان محروم کرده 
قیام کنند و برای همین می گوییم نهضت حسین 
نهضتی برای مسلمانان و غیر مسلمانان و ملت های 

آزاده است. 
  شهادت امام حسین علیه السالم چه اثری 
بر تاریخ و مسیر و آینده امت اسالمی داشته 

است؟
ما امروز در برهه حساس و مهمی از تاریخ امت 
اسالمی به سر می بریم. امروز قدرت انتخاب ما 
مسلمانها از ما گرفته شده و شخصیت های ما به نفع 
شخصیت های غربی مصادره شده و سبک زندگی 
ما از هویت  و رفتار و اخالق دیگران گرفته شده نه از 
تاریخ خودمان. لذا ما باید حادثه شهادت امام حسین 
ه و اصالح  را وسیله ای برای احیای دین رسول اللّٰ
انحرافات و بازگرداندن اسالم به زندگی مان قرار 
دهیم. نه فقط در عبادات بلکه در حیات روزمره مان 
و در خانواده و جامعه وامت به شدت نیازمند احیای 
آموزه های اسالمی هستیم. باید اسالمی را به جهان 
معرفی کنیم که پیامبر می خواست؛ خالی از افراط ها 
و تفریط ها و بدون سرکوب بدون استبداد و تحقیر 
دیگری. اسالمی که آزادی های دیگران را به رسمیت 
می شناسد و به زن ها در جامعه شخصیت می دهد 
همانطور که حضرت زینب (س) به عنوان یک زن 
در ماجرای کربال نقشی پیشرو داشت و اسالمی که 
به جوانان بها می دهد همانطور که فرزندان و برادر 
امام حسین علیه السالم در روز عاشورا به میدان 
آمدند. اسالمی که با هرگونه سوء استفاده شخصی از 

ثروت ها و ظرفیت های امت مخالف است. 

بایـد حادثــه شهادت امام حسین علیه السالم را 
ه و اصالح انحرافات و  وسیله ای برای احیای دین رسول اللّٰ

بازگرداندن اسالم به زندگی مان قرار دهیم

   محمد مظهری

پیام نھضت امام حسین(ع) بازگشت اسالم به زندگی امت مسلمان است 
شیخ غازی حنینه در گفت وگو با بیت المقدس:
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   ورود اولین کشتی سوخت به یمن پس از ممانعت ائتالف سعودی
ه یمن اعالم کرد که سرانجام اولین کشتی حامل سوخت پس از ممانعت ائتالف سعودی برای سوخت رسانی به الحدیده، وارد این بندر در غرب  جنبش انصاراللّٰ
یمن شد. این جنبش در عین حال ائتالف عربستان را به توقیف ٩ کشتی دیگر سوخت متهم کرد که قرار بود ٩3 هزار تن بنزین و 123 هزار تن دیزل را وارد الحدیده 

کنند. شرکت نفت یمن هم با صدور بیانیه ای اعالم کرد که کشتی پهلو گرفته در بندر الحدیده پس از توقیف 55 روزه از سوی ائتالف عربستان وارد بندر الحدیده شد.
پیشتر شرکت نفت یمن با صدور بیانیه ای هشدار داده بود که در صورت ادامه جلوگیری عربستان سعودی از ورود نفتکش ها به بندر الحدیده یمن، ارائه خدمات ضروری 

به مردم متوقف و این کشور با فاجعه دیگری مواجه خواهد شد.  ] امت واحده [

زیارت، یکی از مناسک مشترک اکثر ادیان و در زیارت، یکی از مناسک مشترک اکثر ادیان و در 
عین حال قابل اشتراک  ترین آن هاست. دلیل این عین حال قابل اشتراک  ترین آن هاست. دلیل این 
امر، آمیختگی زیارت با جلوه های گوناگون حیات امر، آمیختگی زیارت با جلوه های گوناگون حیات 
و نشاط فرهنگی، جغرافیا، فضا و تجربه است. و نشاط فرهنگی، جغرافیا، فضا و تجربه است. 
زیارت در جامعه دینی درواقع آیینی برای نمایش و زیارت در جامعه دینی درواقع آیینی برای نمایش و 
برون زایی درون دادهای دینی و انسانی محسوب برون زایی درون دادهای دینی و انسانی محسوب 
می شود. به عبارتی زیارت در اسالم نشانه ای می شود. به عبارتی زیارت در اسالم نشانه ای 
برای تجلی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای برای تجلی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای 

مخاطبان درونی و بیرونی است.
حرکت توحیدی انبیای الهی برای نجات بشر و حرکت توحیدی انبیای الهی برای نجات بشر و 
وصال او به ملکوت عالم را حسین  بن علی (ع) وصال او به ملکوت عالم را حسین  بن علی (ع) 
همچون آیینه ای مجسم و منجلی ساخته است و همچون آیینه ای مجسم و منجلی ساخته است و 
عاشورا نقطه عطف در حیات باطنی انسان است. عاشورا نقطه عطف در حیات باطنی انسان است. 
زیارت و بکاء، استقرار و قرار در صف حسین (ع) زیارت و بکاء، استقرار و قرار در صف حسین (ع) 
و زیارت اربعین به طور خاص آمایش و رزمایش و زیارت اربعین به طور خاص آمایش و رزمایش 
فراتاریخی است که بنیان مرصوص آخرالزمان فراتاریخی است که بنیان مرصوص آخرالزمان 
را خبر می دهد؛ اما در هر تالش اربعین پژوهانه را خبر می دهد؛ اما در هر تالش اربعین پژوهانه 
بایسته است تا سه سطح تحلیلی هم زمان مورد بایسته است تا سه سطح تحلیلی هم زمان مورد 

توجه عالمان قرار گیرد.توجه عالمان قرار گیرد.

اولین سطح تحلیل نگاه به زیارت اربعین به مثابه مناسک 
است. رویین ترین سطح اربعین است که به مثابه واقعه یا 
رویدادی چشمگیر و جهانی، ظرفیت های معنوی و مادی 
نهاد زیارت را شکوفا کرده و در تعاطی خالصانه زائران و 
خادمان، جامعه ای نمادین حول محبت و شوق وصال 

امام سامان داده است.
دومین سطح تحلیل نگریستن به زیارت اربعین به مثابه 
نهادسازی و جنبش اجتماعی است. عظمت و امتداد 
و کمیت و کیفیت پیاده روی میلیونی اربعین در عین 
نارسایی های عدیده جوامع اسالمی و شیعی و توفیق 
در حل مسائل و موانع، جز با نهادسازی و تعاون بر »بِر« 
و مشارکت عمیق اجتماعی میسر نیست. از این دریچه 
زیارت اربعین چشم انداز و الگوی گمشده حل مسئله 
خصوصاً مسئله پیشرفت، خدمت و مشارکت در جوامع 
امروزی است که الزاماً تاب و خواست تجدد برون زای غربی 
را ندارد. موکب ها و صدها هزار کارگزار داوطلب و محب، در 
یک فرایند »غیر دولت پایه« و عقالیی، به چنان تقسیم کار 
اجتماعی و نظم اقتصادی و سیاسی رسیده اند که هرساله با 
کمترین بحران و چالش (به نسبت به قد و قواره این تجمع 
و ازدحام انسانی)، مواجهیم. تأمین مالی، نهادینه سازی 
دیگر خواهی و ایثارگری، تعمیق روحیه مشارکت و حل 
داوطلبانه مسائل، اربعین را به مثابه فناوری اجتماعی 
به کمک جامعه پس از زیارت خواهد آورد و نوید تحقق 
الگویی اسالمی و این زمانی از پیشرفت در عین معنویت 

است (واعمراللّٰهم به بالدک و احی به عبادک).
الگویی اسالمی و این زمانی از پیشرفت در عین معنویت 

است (واعمراللّٰهم به بالدک و احی به عبادک).
الگویی اسالمی و این زمانی از پیشرفت در عین معنویت 

سومین سطح تحلیل نگاه به زیارت اربعین به مثابه 
امر تمدنی است. عمیق ترین سطح تحلیلی اربعین، 
تحول و انقالب در مؤلفه ها و اضالعی از جامعه ماست که 
فراتر از تعریف و تنقیح مدرن و این تمدنی از آن هاست. 
امت سازی در عصر بن بست های دولت- ملت مدرن یکی 
از این یافته های اربعینی است. ظاهراً ایران و عراق دو ملت 
متفاوت اند که در عین مشترکات مذهبی و فرهنگی، 
هشت سال با هم جنگیده و از هم کشته گرفته اند. خانواده 

قربانیان و شهدا در دو طرف ماجرا می توانند سند زنده ای 
از تنافر و انتقام باشند؛ اما چه می شود که این حجاب ملت 
پایه، برداشته می شود و این دو ملت با احساس اخوت 
و مبتنی بر محبت یک محبوب وصف ناشدنی، به هم 
می رسند؟ تجربه منازعات میان قومی، میان فرهنگی، 
میان مذهبی و ...در سده معاصر مشابه چنین توفیقی در 
رفع و دفع سوژه نزاع را ندارد. گویا این دو ملت سال هاست 
انتظار هم را می کشند و قرن هاست که با هم مراوده دارند. 
از دوره حاکمیت عثمانی ها بر غرب عالم اسالم بین عراق 
عرب و عراق عجم فاصله هایی قرارداده شد. حال اما اربعین 
و جاذبه زیارت هم برای خادم و هم برای مسافر زائر، آن قدر 
هست که تفاوت های زبانی و فرهنگی و سیاسی را، به 
حاشیه براند. این تنها یکی از جلوات تمدنی حب الحسین 
یجمعنا است اما مبتنی بر این امِت بازشکل گرفته، دیگر 
ارزش ها و نهادهای نوین، خواهد رویید و اگر به کارآمدی و 
اتقان در تأمین سعادت انسانی برسد و اگر مورد مقایسه و 
تطبیق دیگر شهروندان مطیع دهکده جهانی غرب برسد، 
وقت آن رسیده که اذان تحقق تمدن نوین اسالمی بر 
گلدسته های مسجد کوفه شنیده شود. البته این مسیر 
پرپیچ وخم و سالکان آن را هزاران مانع و رادع درنده و 
خطرناک تهدید می کند و از همین رو باید واقع بینانه و 

هوشمندانه حرکت را رصد و دائماً اصالح و تقویت نمود.
زیارت امام سوم شیعیان و نوه پیامبر که در راه اصالح 

دین و امت جدش و مبارزه با ظلم و فساد به همراه خانواده 
و اصحاب معدودش و در فجیع ترین شکل ممکن در 
سال ٦1 هجری کشته شدند، از زنده ترین پدیده های 
زیارتی ادیان است که مناسک و آیین های مهمی را در 
فرهنگ مسلمانان پدید آورده است، از جمله زیارت 
ویژه اربعین که در دوره عراق پساصدام و تأمین نسبی 
200٨امنیت از سال 200٨امنیت از سال 200٨، گسترش کمی پیدا کرد و هرسال 
میلیون ها نفر را از مسیرهای مختلف و با پای پیاده به سوی 

کربال می کشاند. درواقع، آیین پیاده روی اربعین یکی از 
بزرگ ترین اجتماعات زیارتی ساالنه مسلمانان در جهان 
و یکی از پرجمعیت ترین آیین های زیارت های پیاده 
در دنیا به شمار می رود. طی یک دهه گذشته، زائران 
ایرانی به بزرگ ترین جمعیت زائران مهمان در پیاده روی 
اربعین تبدیل شده اند. آن ها هر ساله مهمان موکب ها و 
مبیت های عراقی می شوند تا تجربه خاص زیارت کربال 

همراه با پیاده روی تا حرم امام حسین (ع) را درک کنند.
زائران در این مسیرها از سوی میزبانانی که عمدتًا 
از قبایل و گروه های عراقی هستند مورد استقبال 
قرار می گیرند و به عنوان عزادارانی عاشق و در حال 
سلوک به سمت امام مظلوم، مورد تکریم و اطعام 
قرار می گیرند. انواعی از سبک های عزاداری در عین 
تحرک و نشاط معنوی، از ده ها فرهنگ و ملیت در یکجا 
قابل مشاهده است و حجم باالیی از تعامل اجتماعی 
رخ می دهد که بستر مهمی بر ای انسجام اجتماعی 
است. فهم واقعه  راهپیمایی سالیانه  اربعین در مسیر 
نجف به کربال، با استفاده از مفاهیم و مقوالت علوم 
اجتماعی موجود، هرچند پرتوی بر برخی از عناصر 
این پدیده می افکند، اما باعث پوشیده شدن و غفلت 
از برخی از عناصر ماهوی و جوهری این حرکت عظیم 
می شود. علوم اجتماعی موجود اربعین را با مقوالتی نظیر 
هویت دینی، اقتدار آفرینی ملی-مذهبی، تجربه دینی، 
عرفی زدایی/عرفی شدن، همبستگی/انسجام اجتماعی، 
منسک گرایی اجتماعی، گردشگری/توریسم دینی و 
نظایر آن مفهوم سازی و موجه می کند. بالطبع عظمت 
و ابعاد حرکت اربعین اقتضای چنین مفهوم سازی هایی 

را با استفاده از جعبه ابزار علوم اجتماعی موجود دارد و 
مادامی که از منظر مشاهده گِر صادق و همدل صورت 
گیرد، چه به روش و مردم نگارانه و چه پدیدارشناسانه 
یا حتی جامعه شناختی به معنی خاص آن، حظی از 
واقع دارد. بااین حال غفلت از جنبه های جوهری واقعه  
اربعین - که آن را در معنای واقعه از مابقی اقسام حرکت، 
جنبش، نهضت و مانند آن جدا می کند - واقعه  اربعین 
را هم رتبه و هم سنخ سایر مناسک و آیین های انبوه قرار 
می دهد. این هم سنخی، هرچند برای فهم متعارف علمی 
مهم و اساسی است، اما برای فهم عمیق تر و بنیادی تر 
قطعًا رهزن است. درواقع پدیده زیارت اربعین را باید 
در قالبی از سنتزها مشاهده کرد؛ سنتزی انسانی از عزا/
بهجت، کنشگری/تقدیرگرایی، سکون/حرکت، آشنایی/

غریبگی و خدمت/ضیافت که مانند بسیاری از دیگر 
تجارب معنوی با معادالت مادی قابل فهم نیست لکن 

می توان آن را در حد بضاعت تجربه کرد.
عمیق ترین سطح روابط و گفتگوی ادیان را، اشتراک 
در تجارب معنوی دانسته اند، اگر امکان و ضرورت این 
اشتراک گذاری و تجربه قدسی را بپذیریم، زیارت اربعین 
یکی از بهترین این فرصت هاست خصوصًا که می تواند 
بسیاری از ابهامات و تخیالت دیگرهراسانه در خصوص 
جهان اسالم و زندگی شیعیان را مورد تجدیدنظر تجربی 
قرار دهد. ظرفیت زنده زیارت اربعین، از مسیر بسط آن 
به عنوان یک رویداد معنوی مشترک می تواند مورد 
توجه همه معنویت جویان و فرهنگ پژوهان قرار گیرد و 
کشورها (دولت های) مرتبط با این رویداد خصوصاً عراق 

و ایران هم به این ضرورت پی برده اند.

وی اربعین؛ سنتزھایی در معرض تجربه مشترک معنوی  امیرمحمد اسماعیلی پیاده ر

عمیق ترین سطح تحلیلی اربعین، تحول و انقالب 
در مؤلفه ها و اضالعی از جامعه ماست که فراتر از تعریف و 

تنقیح مدرن و این تمدنی از آن هاست

عمیق ترین سطح روابط و گفتگوی ادیان را، اشتراک 
در تجارب معنوی دانسته اند، اگر امکان و ضرورت این 
اشتراک گذاری و تجربه قدسی را بپذیریم، زیارت اربعین 
یکی از بهترین این فرصت هاست خصوصاً که می تواند بسیاری 
از ابهامات و تخیالت دیگرهراسانه در خصوص جهان اسالم و 

زندگی شیعیان را مورد تجدیدنظر تجربی قرار دهد



٧  شماره 69   سه شنبه 23 مهر 1398    16 صفر 1441    15  اکتبر 2019

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  عضو داعش وزیر امنیت اندونزی را با چاقو مجروح کرد
 وزیر امنیت دولت اندونزی در یک حمله زخمی شد

پلیس اندونزی اعالم کرد در هنگام بازدید ویرانتو- وزیر امنیت اندونزی- از استان بانتن فردی مسلح به سالح سرد به او حمله و او را زخمی کرده است. عکس ها و 
فیلم های این حادثه نشان می دهند که فردی با تیشرت سیاه به ویرانتو نزدیک شده و با چاقو به او ضربه می زند. ویرانتو بالفاصله به زمین افتاده و محافظانش فرد مهاجم را 

بازداشت می کنند. پلیس اندونزی هنوز از انگیزه فرد مهاجم و وضعیت سالمت ویرانتو اطالعاتی نداده است. وزیر امنیت اندونزی به تازگی مسئول امنیت در استان پاپوآی 
] قلب زمین [غربی شده است و احتمال دارد به دلیل عملکردش در این استان، مورد حمله قرار گرفته باشد. 

از هفته گذشته ارتش ترکیه در اقدامی که نقض 
آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود، 
تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار داده و به شمال 
این کشور حمله کرده است. مقامات ترکیه مدعی 
هستند که این عملیات را به منظور تأمین امنیت 

خاک خود انجام می دهند!
رئیس جمهور ترکیه با اعالم این که عملیات 
نظامی در شمال سوریه با نام »چشمه صلح« است 
گفت که این عملیات علیه داعش، پ.ک.ک و 

ی.پ.گ است.
رئیس جمهور ترکیه همچنین هدف از این 
عملیات را جلوگیری از ایجاد گذرگاه تروریستی 
در طول مرزهای جنوبی کشورش و  بازگرداندن 
صلح به مناطق شرقی فرات و شمال سوریه 
عنوان کرده است.به گفته اردوغان، عملیات 
چشمه صلح تهدیدات تروریستی علیه ترکیه 
را خنثی خواهد کرد و منجر به ایجاد یک منطقه 

امن می شود.
در همین رابطه و برای بررسی بیشتر این موضوع 
با »یاسر الحریری« کارشناس و تحلیلگر مسائل 
سیاسی لبنان گفت وگو کرده ایم که شرح آن از 

نظرتان می گذرد.
  تحلیل شما از تجاوز اخیر ترکیه به شمال 

سوریه و پیامدهای آن برای منطقه چیست؟
این عملیات طبیعتا با هماهنگی های بین المللی و 
منطقه ای انجام شده و چانه زنی هایی نیز با طرف های 

بین المللی صورت گرفته که به ترکیه اجازه ورود به 
خاک سوریه را داده اند. از جهت قوانین بین الملل این 
اقدام ترکیه تجاوز به دولت و ملت سوریه محسوب 
می شود و جهان به ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و 
شورای امنیت باید مسئولیت خود را در برابر این اقدام 

برعهده گیرند. 
  آیا سوری ها در بعد سیاسی و نظامی برنامه ای 

برای مقابله با این تجاوز ترک ها دارند؟
هرچند که سوریه در بعد مردمی و سیاسی با این تجاوز 
مخالفت کرده اما در نهایت امر از آن بهره می برد. واقعیت 
این است که سوریه از دست تمرد و سرکشی ُکردها 
خالص می شود. طبیعتا آنها تجاوز ترکیه را هم نمی پذیرند 
و آن را اقدامات تروریستی تلقی می کنند. رهبران سوریه 
اجازه نمی دهند نظامیان ترکیه شمال سوریه را اشغال 

کنند و دمشق از ارتباطات منطقه ای و بین المللی برای 
توقف تجاوز ترکیه استفاده می کند. نقشه نخست علیه 
سوریه تجزیه این کشور بود و اکنون اگر ترکیه شمال 
سوریه را اشغال کند، منطقه ای تحت کنترل خود ایجاد 
خواهد کرد. دمشق نظامیان ترکیه در شمال سوریه را 

متجاوز تلقی  می کنند و با آنها برخورد خواهند کرد.
  وظیفه دولت ایران و روسیه به عنوان 
متحدان سوریه در برابر این تجاوز ترک ها 

چیست؟
روسیه و ایران به دلیل نشست های قبلی با ترکیه در 
آستانه و غیر از آن می توانند آنکارا را برای پایان دادن 
سریع به عملیات نظامی در سوریه و بازگشت به مرزهای 
بین المللی تشویق کنند. میان روسیه و ایران با سوریه و 
ترکیه ارتباطات و هماهنگی هایی وجود دارد که زمینه را 
برای تفاهم بیشتر همه این طرف ها درباره منطقه امن در 
شمال سوریه در آینده فراهم می کند. بنابراین معتقدم 
که نقش ایران و روسیه در تامین امنیت و ثبات سوریه و 
ممانعت از ترکیه برای تبدیل شمال سوریه به منطقه ای 

ضدامنیت سوریه بسیار بسیار مهم است.
  رفتار و تعامل آمریکایی ها با کردهای متحد 
خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ نتیجه اعتماد 

به آمریکا چیست؟
مسأله آمریکایی ها و کردها طوالنی است و این اولین 
بار نیست که آمریکایی ها اینگونه اقدامات را انجام 
می دهند. آمریکایی ها در گذشته نیز پشت بسیاری از 
متحدان خود را خالی کرده اند و امروز نیز دولت ترامپ 
به هیچ توافقی پایبند نیست. ترامپ در برابر کشورهای 

بزرگ نیز متعهد نمانده و توقع پایبندی آن به کردها 
درست نیست. آمریکایی ها از کردها در راستای منافع 
راهبردی خود علیه سوریه استفاده کردند و امروز نیز 
ترکیه را به کردها نمی فروشد. کردها در ارزیابی خود 
در برابر آمریکا اشتباه کردند. در ابتدا رهبران سوریه با 
رهبران کردها دیدار کرده و قصد اعطای امتیازات به 
آنها داشتند اما استفاده نکردند. واشنگتن مستقیم یا 
غیرمستقیم به ترکیه برای حمله به کردها اجازه داده 
و کردها باید درس بگیرند اما متاسفانه این دروس 
تاریخی را یاد نمی گیرند. آمریکایی ها منافع را به 

هرنوع دوستی و اتحاد ترجیح می دهند.
  آیا اردوغان به دنبال احیاء امپراتوری 
عثمانی است و آینده عملیات نظامی او در خاک 

سوریه را چگونه می بینید؟
ترکیه در عملیات نظامی علیه کردها پیروز خواهد شد. 
زیرا امکانات نظامی قویتری دارد. تمام کارشناسان 
نظامی نیز تاکید دارند که ترکیه قادر است به حضور 
نظامی کردها در شمال سوریه پایان دهد. اردوغان 
می داند که امپراتوری عثمانی به معنای جغرافیایی 
ممکن نیست اما وی درصدد ایجاد امپراتوری عثمانی 
به معنای سیاسی است؛ یعنی وی می خواهد پایه و 
اساس و نیز مسلط بر تصمیم گیری در منطقه به ویژه در 
میان مسلمانان اهل تسنن باشد. وی طی ده سال اخیر 
نیز سعی داشته که در زمینه مسائل جهان اسالم مانند 
فلسطین و سوریه و ... در رتبه نخست باشد. از ابتدای 
بهار عربی اردوغان از تحرکات مختلف به ویژه در مصر 

حمایت کرده است. 

واقعیت این است که سوریه از دست تمرد و سرکشی 
ُکردها خالص می شود. طبیعتا آنها تجاوز ترکیه را هم 

نمی پذیرند و آن را اقدامات تروریستی تلقی می کنند

واشنگتن مستقیم یا غیرمستقیم به ترکیه برای حمله 
به کردها اجازه داده و کردها باید درس بگیرند اما متاسفانه 
این دروس تاریخی را یاد نمی گیرند. آمریکایی ها منافع را به 

هرنوع دوستی و اتحاد ترجیح می دهند

  محمد فاطمی زاده

یه درس بگیرند یکا در سور کردھا باید از خیانت ھای آمر
»یاسر الحریری«کارشناس لبنانی مسائل غرب آسیا در گفت وگو با بیت المقدس:
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٨

چشمه جان بخش اربعین

نشد که پر بزنم عشق آن حوالی را
ببخش بر من مسکین شکسته بالی را

نشد که پای پیاده به درگهت برسم
و تحفه آورم این دست های خالی را

منی که چّله نشین غم توام موال
نشدکه همدل و همره شوم موالی را

نشد عراِق غمت را بگریم از دل و جان
بدل به آه کنم این شکسته حالی را

دوباره چشمۀ جان بخش اربعین جوشید
نشد که درک کنم حال آن زاللی را

بگو بگو »به کدامین دعات خواهم یافت«؟
بگو کجا برم این حسرت سؤالی را؟

ببار حضرت باران به شوره زار دلم
ببر ز سینۀ من داغ خشکسالی را

چکید قطره اشکی و از غم تو سرود
قبول کن ز من این شعر ارتجالی  را

 سعید سلیمان پور

بیش از ربع قرن پیش عراق شاهد قیام گسترده مردم ستمدیده ای 

بود که می رفتند به سالها حکومت حزب ظالم بعث و رئیس جمهور 

دیکتاتورشان پایان دهند. قیامی که در آستانه فراگیر شدنش با 

چراغ سبز حکومت وقت آمریکا به صدام جنایتکار به فجیع ترین 

شکل سرکوب شد. این قیام که از جهت مختلف در تاریخ معاصر 

کم نظیر ست بسیار کم مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته 

٦تا آنجا که ٦تا آنجا که ٦ سال پیش اولین کتاب در این موضوع آنهم به زبان 

فارسی روانه بازار شد. فیلم »زیر شن های بابل« ساخته کارگردان 

معروف عراقی محمد الدراجی تالشی است برای معرفی گوشه ای از 

جنایتهای صورت گرفته علیه عراقی ها در این قیام مردمی. داستان 

فیلم بدین شرح است که: »پس از سال ها سکوت، سه بازمانده 

گور دسته جمعی، داستان وحشتناک اسارتشان و قتل های 

١٩٩١رژیم وحشی صدام در طول قیام سال ١٩٩١رژیم وحشی صدام در طول قیام سال ١٩٩١ مردم عراق، معروف به 

انتفاضیه شعبانیه را بازگو می کنند. در میان این داستان های ناگفته، 

ناگهان یکی از این سربازان عراقی، به نام ابراهیم می میرد و ...«.

محمد الدراجی کارنامه پرباری در عرصه فیلمسازی دارد. این فیلم 

20١3جایزه بهترین فیلم عربی را در جشنواره فیلم ابوظبی در سال 20١3جایزه بهترین فیلم عربی را در جشنواره فیلم ابوظبی در سال 20١3

کسب کرد.  همچنین زیر شن های بابل در چهاردهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت اسالمی و اولین جشنواره بین المللی فیلم 

وحدت اسالمی در تهران نیز به نمایش در آمده است. 

این روزها با همه اشتغاالتی که مردم ایران دارند، اما نام و یاد 
مدافعان حرم بویژه شهدای راه دفاع از حریم اسالم، امنیت ملی و 
بالد اسالمی هم بخشی از زندگی آنها را به خود معطوف کرده است. 
اکنون جای جای شهرهایمان آکنده به نام شهیدان مدافع حرم 
است و کم نیستند خانواده هایی که در جمع خود شهدا یا جانبازان 

مدافع حرم را پذیرا هستند.
کانال تلگرامی »سنگر نوشته« اگرچه اعضای چندانی ندارد، اما 
از یک ویژگی منحصر بفرد بهره می برند و آن اینکه توسط یکی از 

رزمندگان مدافع حرم بروزرسانی می شود.
ه حیاط  ادمین این کانال که در معرفی خود نوشته است: »قربة الی اللّٰ

رزمندگان مدافع حرم بروزرسانی می شود.
ه حیاط  ادمین این کانال که در معرفی خود نوشته است: »قربة الی اللّٰ

رزمندگان مدافع حرم بروزرسانی می شود.

خلوتی کوچک وخودمانی، برای ثبت هر از گاهی خاطرات، عکس ها 
و سنگرنوشته های من کلیه حقوق مادی و معنوی این صفحه برای 
شهدا محفوظست وال غیر « جوانی از فرزندان نسل سومی امام 
خمینی(ره) است که در کمال گمنامی، تکلیف خود را در معرفی 

گوشه هایی از مجاهدت های همرزمانش دیده است.
این کانال برنامه بروزرسانی منظمی ندارد اما معموال با شهادت 
یکی از مجاهدان تصاویری از او را در جمع همرزمانش و در مناطق 

مختلف عملیاتی منتشر می کند.
انتشار برخی دلنوشته ها در وصف شهدا و یا جانبازان مدافع حرم از 

دیگر بخش های این کانال است.
برای دسترسی به »سنگر نوشته« باید از آدرس

https://t.me/sangar_neveshteh  بهره گرفت. 

مفهوم »غرب« در رویکردهای روابط بین الملل ایرانی، 

نقطه تمایزبخش »خود« و »دیگری« است و در طول حیات 

جمهوری اسالمی ایران مصادیق مختلفی مانند غرب به 

معنای خاص، آمریکا، شوروی، اسرائیل، عراق و غیره پیدا 

کرده است.

سؤال کتاب »غرب در رویکردهای روابط بین المللی 

ایران« این است که مفهوم »غرب« در رویکردهای رسمی 

و آکادمیک روابط بین الملل ایرانی در دوره زمانی ١35٧ تا 

١3٨٤ چگونه تکوین یافته است.

کتاب با تحلیل ِاسنادی و استعاری نشان می دهد که نوع 

سخن گفتن سوژه ایرانی درباره »غرب« به مثابه »دیگری« 

را می توان مقدمه ارائه تصویری نوین از دانش تولیدشده 

در این گوشه از جهان یا آنچه اولی ویور و آرلن تیکنر 

»جهان پردازی ورای غرب« می نامند قرار داد.

دستاورد ملموس کتاب، ایجاد نوعی »خود ادراکی معرفتی« 

در میان دانشوران و کوشندگان روابط بین الملل در ایران با 

هدف صورت بندی گفتمان های بومی روابط بین الملل است.

کتاب »غرب در رویکردهای روابط بین المللی ایران« اثر 

»حیدر علی مسعودی« از سوی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه چاپ و روانه بازار شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  شبیه این تصاویر در روزهای اخیر زیاد منتشر شده است؛ 
فرار خانواده های کرد از شمال سوریه. تصاویر دردناکی که البته 
نتیجه اعتـماد به آمریکاست. کاش اینبار کردهای دلبسته به 

غرب درس بگیرند.

«زیر شن های بابل» روایتی جذاب 
از انتفاضه شعبانیه

غرب در رویکرد 
روابط بین المللی ایران

«سنگر نوشته» پیام رسانی 
از قلب میادین نبرد
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