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    برگزاری مسابقه وحدت شیعه و سنی در افغانستان  
مسابقه بزرگ اخوت به مناسبت میالد پیامبر بزرگ اسالم و هفته وحدت با حضور بیش از 4 هزار شرکت کننده از میان دانشجویان، طالب و خواهران و 
برادران اهل تشیع و اهل سنت، از سوی شورای اخوت اسالمی بلخ، در مسجد جامع روضه حضرت علی (ع) شهر مزارشریف برگزار شد. در این مسابقه چهل 
سوال از منابع اهل سنت و تشیع همراه با پاسخ های آن طرح گردیده بود که از میان آنها 10 سوال در امتحان استفاده شده بود. این در حالی است که جزوه های این 
مسابقه، دو هفته قبل در تمام مکان های عمومی توزیع شده بود و کسانی که آن جزوات را تهیه کرده بودند می  توانستند در مسابقه شرکت کنند. علما و سخنرانان 
این مسابقه اعم از شورای اخوت اسالمی و شورای علمای بلخ ضمن اینکه برگزاری این مسابقه را حرکتی در مسیر وحدِت هرچه بیشتر میان مذاهب اسالمی در بلخ 

دانستند، خاطرنشان کردند که هفتۀ وحدت هفته اخوت و همدلی میان مذاهب اسالمی می باشد و جامعه اسالمی را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک می کند. ] امت واحده [

5٧پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 5٧پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 5٧
توانست مذهب تشیع را به عنوان یک توانست مذهب تشیع را به عنوان یک 
رویکرد امیدبخش به اسالم سیاسی در رویکرد امیدبخش به اسالم سیاسی در 
جهان مطرح کند. البته رهبران انقالب جهان مطرح کند. البته رهبران انقالب 
اسالمی خود به نوعی متاثر از تجربه و آثار و اسالمی خود به نوعی متاثر از تجربه و آثار و 
اندیشه های اسالم سیاسی سنی و مخصوصا اندیشه های اسالم سیاسی سنی و مخصوصا 
اخوان المسلمین بودند. پس از چند دهه اخوان المسلمین بودند. پس از چند دهه 
افول اسالم سیاسی در کشورهای عربی-
اسالمی و شکست  این جریان در ارائه یک اسالمی و شکست  این جریان در ارائه یک 
الگوی موفق یا حداقل امید بخش برای اداره الگوی موفق یا حداقل امید بخش برای اداره 
جامعه، ایران شیعه اولین نظام دینی بود که جامعه، ایران شیعه اولین نظام دینی بود که 
تالش کرد اسالم سیاسی را در عرصه عمل تالش کرد اسالم سیاسی را در عرصه عمل 

پیاده کند.پیاده کند.
به  به هر وقت اصطالح »اسالم سیاسی«  هر وقت اصطالح »اسالم سیاسی« 
گوش مان می خورد سوال های متعددی ذهن گوش مان می خورد سوال های متعددی ذهن 
را درگیر خود می کند؛ تعریف اسالم سیاسی را درگیر خود می کند؛ تعریف اسالم سیاسی 
چیست؟ سیاست چه حجم و مساحتی چیست؟ سیاست چه حجم و مساحتی 
از اسالم را به خود اختصاص می دهد؟ آیا از اسالم را به خود اختصاص می دهد؟ آیا 
اسالم اساسا یک دین سیاسی است یا مثل اسالم اساسا یک دین سیاسی است یا مثل 
مسیحیت فقط مجموعه ای از آموزه های مسیحیت فقط مجموعه ای از آموزه های 
عبادی و فقهی که می گوید کار خدا را به عبادی و فقهی که می گوید کار خدا را به 
خدا بسپار و کار قیصر را به قیصر؟ در تاریخ خدا بسپار و کار قیصر را به قیصر؟ در تاریخ 
امت اسالمی چه رویکردها و جریان هایی امت اسالمی چه رویکردها و جریان هایی 
در نسبت با اسالم سیاسی به وجود آمده در نسبت با اسالم سیاسی به وجود آمده 
است؟ تفاوت تشیع و تسنن در نسبت دین است؟ تفاوت تشیع و تسنن در نسبت دین 

و سیاست در چیست؟
 این در حالی است که بخشی از روشنفکران دینی 
معاصر نگاه مثبتی به اسالم سیاسی ندارند و چه 
بسا تالش کرده اند اسالم را اساسا یک دین غیر 
سیاسی معرفی کنند با این ادعا که سیاست چهره 
حقیقی و پاک این دین را مخدوش و آلوده می کند. 
این دسته با سلفی ها و وهابی هایی که می گویند 
»الحکم لمن غلب« و اسالم سیاسی را همان 

اسالم سیاست زده می پندارند، هم نظرند.  
برای روشن شدن نسبت اسالم و سیاست باید یک 

بازخوانی تاریخی داشته باشیم. حوادث متعددی 
را می توان مورد بررسی قرار داد از نحوه آغاز اسالم 
و انتشار آن تا کشته شدن نوه رسول الّله (ص) در 
کربال.  شعارهایی که پیامبر اسالم در برابر نظام 
حاکم در جزیره العرب مطرح کرد خود حاوی 
پیام های قابل تاملی است. ال اله اال الّله و محمد 
رسول الّله ... شعارهایی که  اگر چه در نگاه اول 
دینی به نظر می رسند ولی در دل خود عمیقا 

سیاسی هستند.
اگر از زاویه اسالم سیاسی به تاریخ بنگریم 
می بینیم که چطور »شعار توحید« قبایل عربی 
تکه تکه شده را  که هر یک خدایی داشتند، را 
متحد کرد و همه را زیر لوای یک پیامبر آورد. ایمان 
به حقانیت حضرت محمد(ص) که از اصول دین 
است در خود یک پیام سیاسی مستتر دارد و آن 

اطاعت و بیعت  و پذیرش رهبری سیاسی پیامبر 
است. برای همین می بینیم که در قرآن به کسانی 
که رهبری و مدیریت پیامبر را زیر سوال می برند 
حساسیت نشان داده شده زیرا اتحاد و انسجام امت 

برای اسالم مهم و حیاتی بوده است.
این اسالم سیاسی در حافظه و اندیشه مسلمانان 
زنده بود تا اینکه به دوره معاویه می رسیم. معاویه 
و سلطنتش یکی از پیچ های مهم تاریخی برای 
شیعه و سنت است و جا دارد از هر دو طرف 

واکاوی عمیقی شود.
طبق منابع اهل سنت، معاویه پس از به قدرت 
رسیدن و به حاشیه راندن حسن بن علی(ع) 

دستور داد روی منابر علی بن ابی طالب (ع) لعن 
شود و راویان حدیثی استخدام کرد تا تاریخ 
تحریف شود. این حوادث از البالی کتابهای 
حدیثی خود اهل سنت مخصوصا صحیح مسلم و 

بخاری قابل استخراج است.
از همین جا بود که نظام سیاسی حاکم، تحریف 
احادیث و تاریخ را به صورت جدی شروع کرد 
تا حافظه مسلمانان را پاک کرده و آنچه خود 
می خواست درون این ظرف بریزد. ادامه این 
جریان منحرف به کربال و قتل عام خاندان پیامبر 
منجر شد که نشانه مهمی از شکاف ایجاد شده در 

آگاهی و حافظه امت اسالمی است.
همین حوادث نشان می دهند که دستگاه حاکم 
چطور تاریخ را به نفع خود نوشته و تصویری از 
تاریخ داده که گویا این شیعه و سنی بوده اند که 

همیشه در برابر هم قرار داشته اند. این تاریخ 
تحریف شده، شیعه را یک جریان انحرافی معرفی 
می کند که اهل غلو است و اهل سنت را به دوری 
از سیاست دعوت می کند تا در مساجد مشغول 
عبادت و نماز خودشان باشند و علیه حاکم خروج 

نکنند.
دقت در البالی تاریخ و حوادث آن ما را به این 
نتیجه می رساند که جریان سومی بوده که هم 
شیعه را سرکوب کرده و هم اهل سنت را ساکت 
نگه داشته و همیشه تالش داشته رابطه بین 
تشیع و تسنن شکراب باشد تا خود حکومت 
کند.  امتداد این جریان را امروز در پیروان رویکرد 
ابن تیمیه و وهابیت می بینیم و جالب اینکه 
همین ها حساسیت مفرطی روی معاویه دارند و 
هیچ انتقادی را بر نمی تابند. این جریان، تاریخ 
اسالم را به دعوای شیعه و سنی تقلیل می دهد 
در حالیکه جنگ اصلی بین جبهه شیعه و سنی 
در یک طرف و دستگاه حاکم نماینده این تفکر 
سرکوب گر در طرف دیگر بوده است. فراموش 
نکنیم علما و ائمه اهل سنت اکثرا خود از محبین 
اهل بیت(ع) و شاگردان امام صادق(ع) بوده اند 
و حتی در این راه مورد سرکوب نظام حاکم قرار 
گرفته اند. امام شافعی می گوید اگر حب آل 
محمد(ص) رافضی بودن است پس شاهد باشید 

که من رافضی (شیعه) هستم.
باید تاریخ اسالم را یکبار غبارروبی کنیم تا 
واقعیت های جدیدی را بیابیم و ببینیم چطور 
مسلمانان شیعه و سنی تحت سرکوب و تفرقه 
افکنی جریان ها و نظام های حاکم زمان خود قرار 
گرفتند، نظام های حاکمی که بر مبنای پول و 
قدرت طلبی حکومت می کردند و امروز بقایای 
سیاسی و ایدئولوژیک شان را در پادشاهی های 
عربی حاشیه خلیج فارس می بینیم، نظام هایی 
که از هر نوع کودتا، دیکتاتوری و تندروی اسالمی 

و تفرقه افکنی میان امت، حمایت می کنند.

سخن نخست

ما امت محمدیم

40حدود 40حدود 40 سال از طرح و اجرای ایده دقیق، 
حساب شده و هوشمندانه معمار کبیر 
انقالب حضرت امام خمینی(ره) درخصوص 
نامگذاری هفته وحدت اسالمی می گذرد. پیشنهادی که از آن روز تا 
امروز همواره محل بحث اندیشمندان و فعالین سیاسی و اجتماعی 
و البته مقامات حکومتی نه فقط در ایران که در سطح جهان و به 
ویژه در کشورهای اسالمی بوده است. اگرچه ایده وحدت و پرهیز از 
تقویت اختالفات در میان فرق مختلف اسالمی پیش از امام راحل 
هم قائلینی داشته و افرادی له یا علیه آن سخن گفته و قلم زده اند اما 
هیچگاه سابقه نداشته است که شخصیتی در جایگاه عالی حکومتی 
این ایده راه طرح کرده و برای تحقق و اجرایی شدن آن تالش نموده 

و ساختار و نهاد تاسیس نماید.
با بررسی چهار دهه گذشته موارد متعددی را برای لزوم باور به 
اهمیت مسئله وحدت می توان ذکر کرد اما شاید هیچگاه به اندازه 
سال های اخیر و شرایط کنونی جهان اسالم زمینه برای سنجش 

کارایی ایده وحدت و پرهیز از اختالفات فراهم نبوده است.
در یک دهه اخیر کشورهای مختلف اسالمی درگیر اعتراضات، 
اغتشاشات و از همه آنها مهمتر جنگهای تحمیلی بین المللی 
بوده اند که بی شک یکی از هیزم های اصلی این آتش افروزی، 
اختالف اندازی بین فرق مختلف اسالمی به ویژه شیعیان و اهل 
سنت بوده است. سهم پررنگ اختالفات مذهبی در به وجود آمدن 
نزاع بین مسلمانان نشان دهنده پی بردن دشمنان به کارکرد و 
اهمیت وحدت در بین مسلمین و تالش برای تعمیق اختالفات و 
عدم تحقق حداکثری وحدت اسالمی است. اگرچه در این زمینه 
توفیقات مختلفی را کسب کرده اند اما از سوی دیگر امروز گفتمان 

وحدت و کارکرد آن قائالن بیشتری پیدا کرده است. 
شاید بارزترین میدان برای سنجش کارایی ایده وحدت و میزان 
صداقت قائلین به آن، میدان مبارزه برای آزادی قبله اول مسلمین 
باشد. »فلسطین« و آزادی آن مهمترین مسئله جهان اسالم است 
که سنجه ای دقیق و واقع بینانه برای بررسی ادعای هر کسی در 
خصوص ارادتش به جهان اسالم، نوع نگاه و زاویه دیدش به مسائل 
امت اسالمی و میزان دلبستگیش به مسلمانان است. در این 
شرایط می بینیم که در میدان مبارزه با صهیونیست و تالش برای 
آزادی فلسطین یک وحدت عملی شکل گرفته و شیعه و سنی در 
کنار هم در میدان مبارزه سیاسی، مبارزه نظامی و جهاد رسانه ای 
فعالیت می کنند.  در همین زمینه بارها رهبران و فرماندهان ارشد 
فلسطینی به نقش پررنگ ایران در حمایت از مقاومت فلسطین 
اشاره کرده اند. اشاره به ایران از این جهت مهم است که ایران به 
عنوان کشوری با حکومت شیعی و پرچمداری مسئله وحدت، به 
حامی نخست فلسطینیانی بدل شده که اکثریت قابل توجه آنان 

را برادران اهل سنت تشکیل می دهند.
حال باید به این نکته اشاره کرد که گفتمان مقاومت و تاکید بر مبارزه 
با اشغالگری و استکبار و تالش برای آزادی خاک و مال و اندیشه 
کشورهای اسالمی از قدرت های فرامنطقه ای اصلی ترین موتور 
محرکه برای تحقق ایده وحدت است. به بیان دیگر باید یک نگاه 
کاماًل کارکردی و عملگرا به مسئله وحدت داشت و در این مسیر 
هیچ عامل دیگری را نمی توان یافت که به اندازه مسئله مقاومت و 
مبارزه با ظلم بتواند امت اسالمی را در یک جبهه متشکل کند. البته 
همین گفتمان مبارزه با ظلم، بدلی نیز دارد که اتاقهای فکر غربی آن 
را طراحی کرده اند و آن توسعه گفتمان اسالم تندرو و سرکوبگر است 

آن چیزی که امروز تحت لوای تفکرات وهابیت ریشه دوانده است
در همین چارچوب تبیین درست تفکرات سلفی گری و تمایز آن از 
اندیشه اهل سنت ضروری است. در این مسیر از بزرگان اهل سنت 
انتظار می رود که جدی تر از قبل به میدان بیایند و با تکفیری ها و 

حامیان اندیشه وهابیت مرزبندی شفاف کنند. 
مجموعا باید اذعان کرد که جهان اسالم در یک پیچ تاریخی قرار 
دارد که بسیار برای آینده آن تعیین کننده است؛ اگر گام هایش 
را درست و هوشمندانه ای بردارد به سمت تاسیس »تمدن نوین 
اسالمی« حرکت خواهد کرد که نشانه هایی برای این بلوغ در 
میان مسلمانان دیده می شود اگرچه نگرانی هایی نیز وجود دارد. 
بی شک دشمنان پیشرفت مسلمانان و کشورهای اسالمی از 
اینکه ما احساس امت واحده کنیم و خود را امت محمد(ص) 
بنامیم بسیار نگرانند و این مسئله مختص امروز نبوده و در ادوار 
مختلف تاریخی برای عدم تحقق این اتحاد تالش کرده و هزینه 
کرده  و می کنند، باید به دنبال باطل سحر این اقدامات بود.

محمد مهدی رحیمی

اسالم سیاسی در حافظــه و اندیشه مسلمانان 
زنده بود تا اینکه به دوره معاویه می رسیم. معاویه 
و سلطنتش یکی از پیچ های مهم تاریخی برای شیعه و 

سنت است و جا دارد از هر دو طرف واکاوی عمیقی شود

باید تاریـــخ اسالم را یکبـار غبارروبی کنیم 
تا واقعیت های جدیدی را  بیابیم  و  ببینیم چطور 
مسلمانان شیعه و سنی تحت سرکوب و تفرقه افکنی 

جریان ها و نظام های حاکم زمان خود قرار گرفتند

وایت یک بازخوانی  ر
یخ اختالفات تشیع و تسنن از تار

  محمد مظهری

ایده »وحدت مسلمانان« کارآمدتر از همیشه بروز کرده است
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طی روزها و هفته های اخیر یمن آبستن حوادث 
متعددی بوده است. ازجمله مهمترین حوادثی 
که در این کشور رخ داده است، می توان به امضای 
توافقنامه میان مزدوران سعودی و اماراتی یعنی 
دولت مستعفی و فراری »عبد ربه منصور هادی« 
به نمایندگی از عربستان و شورای انتقالی جنوب 
یمن وابسته به امارات متحده عربی اشاره کرد. 
براین اساس، مزدوران سعودی و اماراتی با 
یکدیگر بر َسر تقسیم قدرت در شهر »عدن« 
و دیگر شهرهای جنوبی یمن توافق کردند. 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن توافق مذکور 
را بی ارتباط با منافع و مصالح مردم این کشور 
عنوان کرد. همزمان با امضای این توافق نیز 
کاروان هایی از نظامیان سعودی و اماراتی وارد 
»عدن« شدند. افزون برآنچه که گفته شد، اخیرا 
»محمد حمدان دقلو« معاون رئیس شورای 
حاکمیت سودان دستور خروج ۱۰ هزار نظامی 
سودانی از یمن را صادر کرده است. منابع آگاه 
اعالم کردند که دقلو قصد ندارد به جای این 
نظامیان، به یمن نیرو اعزام کند. درهمین ارتباط، 
»بیت المقدس« گفت وگویی را با »سید صادق 
الشرفی« عضو جنبش »أنصارالّله« یمن انجام 

داده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛

  همانطور که می دانید اخیرا توافقی میان 
مزدوران سعودی و اماراتی درخصوص نحوه 
اداره شهرهای جنوبی یمن به امضاء رسیده 
است. مقامات عربستان سعودی از این توافق 
به عنوان یک توافق تاریخی یاد کرده اند. توافق 
صورت گرفته میان ریاض و أبوظبی چه ماهیتی 

داشته و چه ابعادی را دربرمی گیرد؟  
توافق امضاشده میان مزدوران عربستان سعودی و 
امارات تنها برای حکمرانی بر محور جنوبی یمن نیست 
بلکه مناطقی در شمال یمن را نیز دربر می گیرد. ماهیت 
این توافق در واقع »تجزیه طلبانه« است. ائتالف متجاوز 
سعودی از رهگذر توافق مذکور به دنبال آن است تا 
تالش های خود برای تجزیه خاک یمن را وارد فاز تازه ای 
سازد. این ائتالف قصد دارد به نوعی سیاست تجزیه طلبی 

خود در یمن را در چارچوبی مشروع پیش ببرد. 
در رابطه با ابعاد توافق صورت گرفته میان مزدوران 
سعودی و اماراتی نیز باید گفت که براساس آن می بایست 
دولتی مشترک و متشکل از 24 وزیر برای اداره امور 
جنوب یمن و برخی نقاط شمالی، تشکیل شود؛ دولتی 
که البته از لحاظ قانونی دارای مشروعیت نیست و 
نمی توان آن را به رسمیت شناخت. نکته حائز اهمیت 
درخصوص توافق، آن است که ریاض و ابوظبی از طریق 

آن تالش می کنند تا به مرحله »تثبیت اشغالگری« در 
محور جنوبی یمن برسند و استقرار غیرقانونی خود در 
این محور را برای یک مدت زمان طوالنی تضمین کنند. 
توافق کنونی این فرصت را به سعودی ها می دهد که در 
سایه سیاست های تجزیه طلبانه خود در خاک یمن، 
درگیری ها و ناامنی ها در محور جنوبی یمن را بسط 
دهند، چراکه آن ها در چنین شرایطی می توانند اهداف 

خود را محقق سازند.  
  طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر ورود 
نظامیان عربستان و بحرین به شهر »عدن« 
منتشر شده است. هدف از تحرکات جدید 
سعودی ها و بحرینی ها در »عدن« چیست و آن ها 
با چه هدفی به صورت مشترک وارد محور جنوبی 

یمن شده اند؟
براساس آخرین اخبار و گزارش ها، تاکنون 2 کاروان از 
تجهیزات و نظامیان عربستانی و بحرینی وارد »عدن« 
در جنوب یمن شده  است. صدها افسر سعودی و بحرینی 
به همراه ده ها خودروی زرهی و مقادیر زیادی تجهیزات 
جنگی از طریق آب های ساحلی شهر »المعال« وارد 
»عدن« شده اند. ورود متجاوزان سعودی و بحرینی به 
»عدن« در راستای توافق صورت گرفته در داخل ائتالف 
متجاوز، اتفاق افتاده است. نباید این مسأله را فراموش 
کرد که متجاوزان سعودی و بحرینی از لحاظ نظامی 
جسارت مزدوراِن تحت امر خود را ندارند و از سوی دیگر، 
مدت زیادی به طول خواهد انجامید تا آن ها خود را با 

شرایط موجود در »عدن« وفق دهند. 
باید به این مسأله توجه داشت که کاروان های حامل 
تجهیزات و نظامیان سعودی و بحرینی در آستانه امضای 
توافق میان مزدوران ریاض و ابوظبی وارد »عدن« شدند 
و نه پس از آن. این بدان معناست که علیرغم توافق 
امضاشده، دو طرف به یکدیگر هیچ اعتمادی ندارند و 
به همین دلیل تصمیم گرفتند تا پیش از امضای توافق، 
بخشی از موارِد مورد تفاهم را اجرایی سازند. این مسأله 
نشان می دهد که حتی تقسیم قدرت در جنوب یمن 
نیز نمی تواند پایان بخش اختالفات در داخل ائتالف 
متجاوز باشد، چراکه عمق بی اعتمادی در این ائتالف 

بسیار زیاد است.
  چندی پیش »محمد حمدان دقلو« معاون 
رئیس شورای حاکمیت سودان دستور خروج 
۱۰ هزار نظامی سودانی از یمن را صادر کرد. منابع 

رسانه ای نیز اعالم کردند که نیروهای جایگزین به 
یمن اعزام نخواهند شد. ارزیابی شما از این اقدام 

سودان چیست؟ 
از زمان آغاز تجاوز نظامی گسترده به یمن، سودان نقش 
مهمی را در ائتالف متجاوز سعودی ایفا کرده است. 
طبیعتا ما از تصمیم اخیر سودان مبنی بر عقب راندن 
بخش بزرگی از نیروهای آن از یمن استقبال می کنیم 
و معتقدیم که تحریک های عربستان و امارات موجب 

غوطه ور شدن سودان در جنگ یمن شده است.
اکنون که سودان قصد ندارد نیروهای جایگزین به یمن 
اعزام کند، بدیهی است که این مسأله در عملکرد ائتالف 
متجاوز بیش از پیش تأثیرگذار خواهد بود. امیدواریم 
که روند خروج نظامیان سودانی از یمن همچنان ادامه 
داشته باشد و از این پس نیز سودان با توطئه ها علیه امت 

اسالمی همراه نشود.
ما امیدوار هستیم که از این پس سودان تحت تأثیر 
دیکته های خارجی به ویژه از سوی ایاالت متحده آمریکا، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار نگرفته و 
بنا بر خواسته آن ها در سیاست هایشان مشارکت نکند. 
درهرصورت، چنین تصمیمی از سوی سودان به ضرر 

ائتالف متجاوز تمام خواهد شد.
 طبق آخرین اخبار و گزارش های منتشرشده، 
وخامت اوضاع انسانی در یمن در سایه تداوم 
تجاوزگری های سعودی و متحدانش به اوج خود 
رسیده است. این درحالی است که محاصره 
فرودگاه »صنعاء« توسط ائتالف متجاوز سعودی 
نیز همچنان به قوت خود باقی است. آیا تداوم 
این وضعیت می تواند تبعاتی برای متجاوزان 

داشته باشد؟  

یمن امروز در سایه تداوم تجاوزگری های سعودی با یک 
»فاجعه انسانی« که نظیر آن در تاریخ شاید کمتر دیده 
شده باشد، مواجه است. اخیرا نهادهای حقوق بشری 
اعالم کردند که در هر 11 دقیقه یک کودک در یمن به 
دلیل شرایط ناشی از تداوم جنگ جان خود را از دست 
می دهد و این آمار بسیار تکان دهنده و هولناکی است. 
کودکان یمن متحمل بیشترین ضربات و خسارت ها از 

جنگ شده اند. این شرایط بسیار تأسف بار است.

درحال حاضر به ضرس قاطع می توان گفت که حدود 80 
درصد از بیمارستان  ها و مراکز درمانی یمن در سایه تداوم 
تجاوزگری های خارجی، عاجز از ارائه خدمات پزشکی 
و درمانی هستند. اقدامات ضد حقوق بشری متجاوزان 
همچنین موجی از کمبود دارو را در یمن ایجاد کرده است 
که به دنبال آن شماری زیادی از مردم به بیماری های 
واگیردار دچار شده اند. تداوم محاصره فرودگاه »صنعاء« 
نیز یک اقدام ضد حقوق بشری است که با هدف تحقق 
مقاصد سیاسی صورت می پذیرد. این اقدام متجاوزان 
موجب شده که تاکنون حدود 50 هزار یمنی که امکان 
انتقال به خارج از کشور برای درمان را نداشته اند، جان 

خود را از دست بدهند.
  شبکه آمریکایی »سی ان ان« با انتشار 
گزارشی از انتقال محرمانه سالح های ایاالت 
متحده به ائتالف متجاوز سعودی در محور جنوبی 
یمن پرده برداشته است. این درحالی است که 
کنگره آمریکا اعالم کرده بود که دیگر از سوی 
این کشور برای سعودی ها تسلیحات ارسال 
نمی شود. با این اوصاف، نقش آمریکا در تداوم 

جنگ یمن را چگونه می بینید؟ 
حمایت تسلیحاتی ایاالت متحده آمریکا از متجاوزان در 
یمن مسأله تازه ای نیست. آمریکایی ها طی سال های 
گذشته صدها میلیارد دالر سالح برای کشتار مردم یمن 
به ائتالف متجاوز فروخته اند. امروز یمنی ها با تسلیحات 
ممنوعه بین المللی که از قضاء توسط آمریکایی ها به 
عربستان فروخته می شود، کشته می شوند.  آمریکایی ها 
در زمینه فروش تسلیحات خود به متجاوزان در یمن هیچ 
خط قرمزی ندارند و تنها به ُپرسود بودن تجارت فروش 
سالح می اندیشند. حمایت های تسلیحاتی خارجی از 
ائتالف متجاوز سعودی تنها به ایاالت متحده محدود 

نمی شود، بلکه ابعاد فراتری را شامل می شود. 
عالوه  بر آمریکا، طرف هایی نظیر رژیم صهیونیستی، 
فرانسه و انگلیس نیز میلیاردها دالر سالح به عربستان 
و امارات فروخته اند؛ سالح هایی که هم اکنون برای 
تخریب زیرساخت های یمن مورد استفاده متجاوزان قرار 
می گیرند. با تمامی این ها شاهد هیچ واکنشی از سوی 
جامعه جهانی در قبال تداوم فروش تسلیحات کشتار 

جمعی به طرف های متجاوز در یمن نیستیم.

   رئیس امارات 5سال دیگر تمدید شد 
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان برای یک دوره پنج ساله دیگر، به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب شد.

این چهارمین دوره ای است که وی از سوی از شورای عالی اتحاد امارات به عنوان رئیس شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس انتخاب می شود.به موجب قانون اساسی 
امارات متحده عربی، ریاست وی در این دوره پنج ساله خواهد بود.

شیخ خلیفه در سال های اخیر در مناسبت های ملی، سیاسی و خبری این کشور کمتر حضور داشته و طی این مدت رسانه های امارات هم فقط تصاویر قدیمی از وی را 
] قلب زمین [منتشر کرده اند.

نهادهای حقوق بشری اعالم کردند که در هر ۱۱ دقیقه 
یک کودک در یمن به دلیل شرایط ناشی از تداوم جنگ 
جان خود را از دست می دهد و این آمار بسیار تکان دهنده و 

هولناکی است

عربستان سعودی و امارات به دنبال »تثبیت اشغالگری« در جنوب یمن
عضو جنبش »أنصارالّله« یمن در گفت وگو با »بیت المقدس« مطرح کرد    رامین حسین آبادیان
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  الحوثی: اسرائیل اگر حماقتی علیه ملت یمن کند، بیرحمانه ترین ضربات را متحمل خواهد شد
رهبر جنبش انصارالّله یمن طی سخنانی به مناسبت سالروز والدت پیامبر اکرم (ص) گفت: موضع ما در دشمنی با اسرائیل به عنوان رژیم غاصب موضعی اصولی، 
انسانی، اخالقی و التزام دینی است. سید »عبدالملک الحوثی درباره هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی علیه ملت یمن هشدار داد و گفت: اگر اسرائیل مرتکب هر گونه 

حماقتی علیه ملت ما شود، لحظه ای در صدور حکم جهاد علیه دشمن اسرائیلی و انجام حمالت سخت و شدید به این رژیم تردید نخواهیم کرد.
وی اعالم کرد: بیش از 120 میلیون بشکه نفت از مناطق تحت اشغال یمن از سوی متجاوزان از ابتدا دزدیده شده است. رهبر جنبش انصار الّله یمن تصریح کرد: ملت ما 

هرگز از مسیری که استقالل برایش به ارمغان می آورد، عقب نشینی نخواهد کرد و هر کس بخواهد به ما تجاوز کند باید مسئولیت عواقب آن را به عهده بگیرد. ] اسالم انقالبی [

»سندس یوسف االسعد«، تحلیل گر لبنانی »سندس یوسف االسعد«، تحلیل گر لبنانی 
مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر و حقوق مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر و حقوق 
زنان است. او در زمینه های مختلفی از جمله زنان است. او در زمینه های مختلفی از جمله 
روزنامه نگاری  سیاسی،  روزنامه نگاری جامعه شناسی  سیاسی،  جامعه شناسی 
حرفه ای، حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت حرفه ای، حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت 
می کند. سندس یوسف االسعد همچنین می کند. سندس یوسف االسعد همچنین 
از اعضای فعال کمیته بین المللی حمایت از از اعضای فعال کمیته بین المللی حمایت از 
روزنامه نگاران است. او دارای آثار متعددی روزنامه نگاران است. او دارای آثار متعددی 
در رسانه های مختلف لبنانی و بین المللی در رسانه های مختلف لبنانی و بین المللی 
است. االسعد در یادداشت ارسالی خود به است. االسعد در یادداشت ارسالی خود به 
بیت المقدس به ابعاد مختلف اعتراضات چند بیت المقدس به ابعاد مختلف اعتراضات چند 

هفته اخیر لبنان پرداخته است:

تظاهرات مردمی در واقع تالشی برای بهبود وضعیت 
اقتصادی در جهان عرب، به ویژه در عراق و لبنان بوده 
است. این تظاهرات در لبنان در میان اقدامات امنیتی 
ارتش و نیروهای امنیتی ادامه یافته است. در واکنش به 
فشار خیابانی، دولت لبنان با هماهنگی سایر جناح های 
سیاسی، مفاد اصالحاتی را ارائه داد که قرار است بخشی از 
خواسته های مردم را برآورده سازد و مالیات های ناعادالنه 
را کاهش دهد. مطمئنًا، این اعتراضات یک واقعیت 
خواسته های مردم را برآورده سازد و مالیات های ناعادالنه 
را کاهش دهد. مطمئنًا، این اعتراضات یک واقعیت 
خواسته های مردم را برآورده سازد و مالیات های ناعادالنه 

اصالح طلبانه جدید را به دولت تحمیل کرده و آن را 
وادار به تصدیق فساد گسترده و درنتیجه لزوم حرکت به 
سمت اصالحات و پاسخگویی به فساد کرده است. کسی 
صالحیت این حرکت های مردمی را نفی نمی کند، اما 
عوامل آمریکایی و رژیم صهیونیستی از روز اول، سعی 
داشته اند تا از این فرصت برای اجرای سیاست های خود 
با هدف ایجاد خأل و هرج ومرج سیاسی سوء استفاده 
کنند. تالشی که در واقع هدف اول و آخر آن، انتقام از 
پیروزی های مقاومت و حضور پرقدرت آن در عرصه 

لبنان است.
از همان لحظه شروع جنبش مردمی برخی چهره های 

داخلی به همراه برخی از سفارتخانه های نزدیک به 
آمریکا و عربستان سعودی که مواضعشان با منافع رژیم 
صهیونیستی همخوان است، تالش کردند تا این حرکت 
را یک جنگ داخلی معرفی کنند و از تظاهرات به حق 
مردم و خشم آن ها برای حمله به مقاومت و شاخه های 
آن بهره ببرند. درحالی که هزاران نفر از شرکت کنندگان 

خواستار پاسخگویی مفسدان بودند و رژیم طایفه ای را 
که سیاست اقتصادی رانتی تحت سلطه آمریکا را تحمیل 
کرده، محکوم کردند، مزدوران آمریکایی سعی داشتند 
تا شعارهای خود را علیه مقاومت که امیال استعماری 
امپریالیسم را ناکام گذاشته، طراحی کنند تا از این طریق 
حلقه آخر تحریم های واشنگتن را برای محاصره کسانی 
200٦که آن را شکست داده اند و رؤیاهای آن را در ژوئیه 200٦که آن را شکست داده اند و رؤیاهای آن را در ژوئیه 200٦

و اخیراً در سوریه ناتمام گذاشتند، تکمیل کنند.
نظام بانکی عامل اصلی بحران کنونی است. صاحبان 
بانک ها و شرکای سیاسی آن ها علیرغم توانایی خود در 
بهبود وضع اقتصاد و ممانعت از فروپاشی آن، میلیاردها 
دالر بدهی باال آورده اند. در این میان نیز می توان نقش 
بیگانگان، به ویژه ایاالت متحده را بررسی کرد. میشل 
عون در دومین سالگرد انتخاب خود، سیاست تحریم های 
اقتصادی آمریکا که علیه لبنان اعمال شده را »استعمار 
مالی« توصیف کرد. این سیاست از طریق فساد حامیان 
خود، به ویژه رئیس بانک لبنان، در وخیم تر شدن اوضاع 
اقتصادی، معیشتی و خدماتی مردم لبنان دخیل 
بوده است. زیاد سالمه که اکنون از طرف لبنانی ها به 
عنوان »دزد بانکی لبنان« لقب گرفته است، حامی افک 
(OFAC) محسوب می شود؛ ارگانی که ابزار اجرایی 
تحریم های ایاالت متحده بوده و علیه دولت ها، سازمان ها 
و افراد غیر آمریکایی تحریم های اقتصادی و بازرگانی 

اعمال می کند.

بی شک این یک توطئه است و هدف این است که 
حزب الّله را محاصره و تصویر آن را تخریب کند و 
سالحش را بگیرد. در واقع این جنگ علیه هر کسی است 
که به آمریکا و جاه طلبی های آن، »نه« بگوید. این امری 
کامالً واضح است و می تواند با مقاله ای که واشنگتن پست 
201٩در شانزدهم اکتبر 201٩در شانزدهم اکتبر 201٩ منتشر کرد، مطابق باشد. 

درست دو روز قبل از آغاز اعتراضات، واشنگتن پست در 
مقاله ای نوشت »ما سوریه را از دست دادیم، اجازه دهید 
لبنان را حفظ کنیم«. این خط فکری از سوی برخی 
رسانه های مشکوک در لبنان دنبال می شود که آنچه 
را که باید در تظاهرات گفته و انجام داده شود، مدیریت 
کنند. این نکته نیز قابل توجه است که این کانال ها 
آمادگی چشمگیری نشان داده و در تمام شبانه روز پخش 
می شوند. سؤال اینجاست که این کانال ها و شبکه ها از 
سوی چه کسانی تأمین مالی می شوند؟! عالوه بر این، 
احزاب ناشناس پرچم ها، آگهی ها، حمل ونقل، سیستم 
صوتی و مواد غذایی را به صورت رایگان ارائه می دهند. 
سید حسن نصرالّله به دلیل ترس از منحرف شدن مسیر 
تظاهرات از حق مطالبه شده به عناوین سیاسی، با هدف 
محاصره حزب الّله و دور نگه داشتن آن از متحدان و 
نفوذ بیشتر در محیط هواداران خود، نسبت به خطر 

موج سواری و سرمایه گذاری دشمنان هشدار داده بود.
دبیرکل حزب الّله در مراسم اربعین امام حسین (ع) 
خواستار همکاری و همبستگی میان مؤلفه های دولت 
و عدم فرار مسئوالن از مسئولیتشان شد. به عبارتی دیگر 
خواستار ادامه حیات سیاسی این دولت مشروط به حضور 
با روحیه جدید، روشی جدید و درس گرفتن از سطح 
نارضایتی مردمی و وضعیت فعلی لبنان شد. سید حسن 
نصرالّله در این خصوص تأکید کرد که »حرکت شما 
خودجوش و صادقانه بود. هیچ حزب، سازمان و سفارت 
خارجی در پشت آن نبود. همه ما به تصمیم شما احترام 
می گذاریم و از فریاد شما که درد شما را ابراز می دارد، 
قدردانی می کنیم. پیام شما به همه مسئوالن رسیده و 
کاماًل صریح بوده است.« او در پایان با اشاره به نیروهای 
قدردانی می کنیم. پیام شما به همه مسئوالن رسیده و 
کاماًل صریح بوده است.« او در پایان با اشاره به نیروهای 
قدردانی می کنیم. پیام شما به همه مسئوالن رسیده و 

سیاسی که وقت خود و کشور را هدر می دهند گفت: 
»ما در حزب الّله مردم و کشور خود را رها نخواهیم کرد 
و به کسی اجازه نخواهیم داد که آن را به سمت ویرانی 
سوق دهد و تعهد خود را نسبت به همه مسائل به حق در 
منطقه و کشور و مردممان تجدید می کنیم و مظلومان و 
ستم شدگان را رها نمی کنیم زیرا ما افرادی هستیم که 

حسین را ترک نمی کنیم.«
سخنان و راهنمایی های نصرالّله به هواداران خود برای 
عدم درگیری با کسانی که شعارهای تحریک آمیز 
سر می دهند، به خوبی توانست نقشه های واشنگتن و 

تل آویو را برای کشاندن حزب الّله در دام مورد نظر نقش 
بر آب کند. دام تحریک حزب الّله و مشغول ساختن آن 
برای دفاع از خود در جنگ داخلی جز خیال واهی برای 
براندازی پروژه مقاومت و ایجاد هرج ومرج در لبنان 
نیست. رهبر مقاومت هشدار داد که مظنونان یا مزدوران 
آمریکا در میان فعاالن، روحانیون، رسانه ها و اعضای 
سازمان های با بودجه خارجی حضور دارند و مطمئنًا 
این افراد تهدیدی جدی برای جنبش و حرکت مردمی 
حقیقی به وجود آورده اند. این مظنونان که به ارتباط با 
موساد مشهور هستند، برای جذب و سوءاستفاده از افراد 
درگیر، شعارهای فریبنده ای مانند همزیستی فرقه ای، 
اتحاد، جامعه مدنی و غیره برای جذب لبنانی ها سر 

می دهند.
برخی از صحنه هایی که در لبنان اتفاق می افتد، 
خودجوش نیست و بخشی جدایی ناپذیر از جنگ نرم 
در ارتباط با واشنگتن و سیاست های از پیش طراحی 
شده است و به هرج ومرج در سوریه، عراق، ونزوئال و 
دیگران ارتباط می یابد که تحت پوشش مطالبات به حق 
مردمی دنبال می شود. این سیاست های خبیثانه با رد 
برنامه های اصالحی و تأکید بر سرنگونی کامل نظام 
سیاسی، یعنی کنار گذاشتن میثاق و همه مسئولیت ها 
در لبنان انجام می پذیرد. این به معنای ضربه به پایگاه 
مقاومت مردمی و سرنگونی نمادگرایی و نقش و جایگاه 
آن است. درنتیجه شکافی ایجاد خواهد شد که هدف 
اصلی آن پوشاندن ناکامی آمریکا در منطقه و پوشاندن 
پیروزی های آینده است که توسط مجاهدان یمنی 

حاصل خواهد شد.
درنتیجه، مردم لبنان باید آگاه باشند و نظم و آرامش 
خود را دنبال کنند. آنچه ما امروز نیازمند آن هستیم 
این است که چیزی از کنترل خارج نشود و مردم 
لبنان آگاهانه توهمات استعمار و پروژه های آن را 
ناکام بگذارند. همه این ها مشروط بر آگاهی نخبگان 
تحصیل کرده ای است که در برابر استکبار مقاومت کرده 
و هزینه این گزینه را پرداخته اند. ما به بینش و قیام آن ها 
در مواجهه با رسانه های و مبارزان مزدوری که قصد 
دارند به منظور تسویه حساب خود از آن ها سوء استفاده 
کرده و شکست های خود را در برابر مقاومت و رهبری 

آن، ارتش و مردم جبران کنند، نیازمند هستیم.

   سندس یوسف االسعد

رؤیای نابودی مقاومت در خانه 

سخنان و راهنمایی های نصرالّله به هواداران خود برای 
عدم درگیری با کسانی که شعارهای تحریک آمیز سر 
می دهند، به خوبی توانست نقشه های واشنگتن و تل آویو را 

برای کشاندن حزب الّله در دام مورد نظر نقش بر آب کند
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  ۱٦ زخمی در حمله اشغالگران صهیونیست به قدس اشغالی
نظامیان رژیم صهیونیستی شهرک عیساویه در قدس اشغالی را مورد حمله شدید قرار دادند. منابع محلی از مقابله فلسطینیان با اشغالگران صهیونیست خبر 

می دهند. در همین حال، منابع پزشکی از زخمی شدن دست کم 1٦ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر داده اند.
در این درگیری ها یک نظامی اسرائیلی هم زخمی شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ده ها نظامی دیگر را برای سرکوب ساکنان شهرک عیساویه راهی این منطقه کرده است.
] قلب زمین [

رمزگشایی از پشت پرده حوادث مشکوک در کربال، از حمله به کنسولگری ایران تا فعال سازی هسته های بعثی 

مدتی است که دور دوم ناآرامی ها در عراق مدتی است که دور دوم ناآرامی ها در عراق 
به دنبال صدور فراخوان های متعدد توسط به دنبال صدور فراخوان های متعدد توسط 
رهبران برخی احزاب و جریان های سیاسی رهبران برخی احزاب و جریان های سیاسی 
در این کشور، آغاز شده است. این درحالی در این کشور، آغاز شده است. این درحالی 
است که پیشتر با تدابیر مرجعیت، دولت و است که پیشتر با تدابیر مرجعیت، دولت و 
نیروهای مسلح عراق، دور اول ناآرامی ها نیروهای مسلح عراق، دور اول ناآرامی ها 
پیش از آغاز راهپیمایی بزرگ و باشکوه اربعین پیش از آغاز راهپیمایی بزرگ و باشکوه اربعین 
حسینی (ع) پایان یافته بود. اما آنچه که در حسینی (ع) پایان یافته بود. اما آنچه که در 
دور جدید ناآرامی ها بیش از هر مسأله دیگری دور جدید ناآرامی ها بیش از هر مسأله دیگری 
توجهات را به خود جلب کرده است، میزان و توجهات را به خود جلب کرده است، میزان و 
حجم دخالت های خارجِی مغرضانه در امور حجم دخالت های خارجِی مغرضانه در امور حجم دخالت های خارجِی مغرضانه در امور 
داخلی عراق و نقش رسانه های وابسته به داخلی عراق و نقش رسانه های وابسته به 
بیگانگان و دستگاه های اطالعاتی آن ها در بیگانگان و دستگاه های اطالعاتی آن ها در 
حوادث این کشور است. البته این نقش آفرینی حوادث این کشور است. البته این نقش آفرینی 
منفی و مغرضانه از سوی بیگانگان و در رأس منفی و مغرضانه از سوی بیگانگان و در رأس 
آن ها ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی آن ها ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی 
خود اساسا یکی از عوامل و ریشه های اصلی خود اساسا یکی از عوامل و ریشه های اصلی 
شکل گیری نافرمانی مدنی در عراق بوده است شکل گیری نافرمانی مدنی در عراق بوده است 
اما در هر صورت، دور جدید ناآرامی ها در اما در هر صورت، دور جدید ناآرامی ها در 
این کشور، عمق و ماهیت تحرکات خصمانه این کشور، عمق و ماهیت تحرکات خصمانه 
و مذبوحانه آن ها را بیش از هر زمان دیگری و مذبوحانه آن ها را بیش از هر زمان دیگری 

برمال ساخت. برمال ساخت. 

حمله عناصر نفوذی به کنسولگری ایران 
حدود 10 روز پیش بود که وقوع یک حادثه در شهر 
»کربالی معلی« به تیتر اول بسیاری از رسانه های 
منطقه ای و بین المللی تبدیل شد. ماجرا از آنجا آغاز شد 
که شماری از افراد ناشناس و مجهول الهویه ساختمان 
مقر کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در شهر کربال را 
تحت محاصره خود درآورده و سپس اقدام به تعرض به 
آن کردند. با این حال، دخالت به موقع نیروهای امنیتی 
عراق موجب شد تا گروه های خرابکار نتوانند از رهگذر 
حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران، آسیب جدی را به ساختمان و یا تیم دیپلماتیک 
مستقر در آن وارد آورند. نکته قابل تأمل در خصوص 
این اقدام خرابکارانه این است که بالفاصله پس از انجام 
حمله مذکور، برخی از رسانه های غربی و عربی همچون 
»رویترز« و »العربیه« به پوشش خبری گسترده آن 
پرداخته در کمال تعجب در کوتاه ترین زمان ممکن، 
گزارش ها و تحلیل های مفصلی را هم پیرامون آن 

پخش کردند! 
همین مسأله موجب شد تا این شائبه به وجود آید که 
چنین حمله ای با طراحی قبلی از سوی عناصر آشوبگِر 

هدایت شده توسط دستگاه های اطالعاتی غربی و عربی 
صورت گرفته تا  خیلی زود به خوراک رسانه ای آن ها 
مبدل گردد و برای افکار عمومی در سطح منطقه و 
جهان به نمایش گذاشته شود. در واقع، هدف اصلی و 
اساسی طراحان این سناریوی شوم، ضد ایرانی جلوه 
دادن اعتراضات در عراق است؛ هدفی که سعودی ها و 

آمریکایی ها همواره در گیرودار  ناآرامی ها در عراق به 
دنبال تحقق آن بوده و هستند. دستگاه های خارجی 
وابسته به بیگانگان، فضای کنونی فراهم شده در عراق 
را فرصت مناسبی برای کاهش نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران در عراق قلمداد می کنند و درست به همین دلیل 
با اجیر کردن عناصر نفوذی و آشوبگر که عمدتا از میان 
بعثی ها گزینش می شوند، سناریوهایی نظیر حمله به 
کنسولگری ایران در کربال را با هدف تحت الشعاع قرار 
دادن روابط میان تهران و بغداد طراحی می کنند تا 
اینگونه القاء شود که مردم عراق خواهان تداوم این روابط 

و مناسبات با ایران نیستند. 
ارتباط نفوذی ها با دستگاه اطالعاتی امارات 

توطئه عوامل نفوذی در کربالی معلی و تالش آن ها 
برای ضد ایرانی جلوه دادن تحرکات و جنب وجوش های 
معترضان عراقی آنجا آشکار شد که اندکی پیش از 
عملیات حمله به ساختمان مقر کنسولگری ایران در 
کربال، شبکه رادیویی »صدای عراق« اعالم کرد که یک 
تیم جاسوسی وابسته به دستگاه اطالعات امارات توسط 
نیروهای امنیتی عراق شناسایی و متالشی شده است. 
این شبکه رادیویی همچنین اعالم کرد اعضای تیم 
جاسوسی وابسته به امارات از آشوبگران و عوامل نفوذی 
در میدان »التحریر« بغداد و دیگر شهرهای عراق حمایت 

مالی به عمل می آورند. 
طبق آخرین اخبار و گزارش های منتشرشده در این 
خصوص، عوامل دستگیرشده مستقیما با »طحنون 

بن زاید« مشاور امنیت ملی امارات و مسئول اطالعات 
خارجی این کشور در ارتباط بوده اند. اکنون نیز »طحنون 
بن زاید« تمام تالش خود را به کار بسته تا طرف های 
غربی را متقاعد سازد که این قضیه را حل و فصل کرده و 
از بغداد بخواهند این پرونده را مختومه نماید. با این حال، 
مقامات عراقی تاکنون هیچ چراغ سبزی به مقامات 

ابوظبی مبنی بر آزادی عناصر بازداشت شده، نشان 
نداده اند و بعید به نظر می رسد که در آینده نزدیک نیز 

اماراتی ها در این زمینه توفیقی حاصل کنند. 
رد پای واشنگتن و تل آویو در حوادث مشکوک کربال

عالوه برآنچه که گفته شد، رد پای ایاالت متحده آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در حوادث مشکوک کربالی 
معلی و حمله عناصر نفوذی به ساختمان کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در این شهر نیز دیده می شود. 
آمریکا در عالی ترین سطح به حوادث رخ داده در کربال 
واکنش نشان داد تا بدین ترتیب، بار دیگر از نقش 
پشت پرده آن در رقم خوردن چنین حوادثی پرده 
برداشته شود. درهمین ارتباط، »دونالد ترامپ« در 
اقدامی غیرمعمول و خارج از موازین دیپلماتیک، اخبار 
و گزارش های رسانه های سعودی از حمله به ساختمان 
کنسولگری ایران را در صفحه توئیتر خود بازنشر کرد تا 
به صورت آشکارا از اقدام وحشیانه مزدوراِن آمریکاییـ  
سعودی حمایت کرده باشد. به عبارت بهتر، باید گفت 
که ترامپ با این اقدام خود، از پیاده سازی سناریوِی 
ازپیش طراحی شده حمله به ساختمان کنسولگری ایران 

در کربال تمجید کرده است. 
از سوی دیگر، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جمله 
»اسرائیل کاتس« وزیر خارجه این رژیم نیز لب به 
تمجید از عوامل نفوذی به دلیل حمله آن ها به ساختمان 
کنسولگری ایران در کربال گشود و با حمله کنندگان 
ابراز همبستگی کرد! این اظهارات شرم آور مقام ارشد 
صهیونیست حتی صدای سران احزاب و جریان های 
سیاسی در عراق را نیز درآورد. درهمین راستا، »شیخ 
قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش »عصائب اهل الحق« 
عراق در سخنانی تأکید کرد: »حمایت های ترامپ، 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و همچنین رسانه های 
سعودی از تعرض به ساختمان کنسولگری ایران در 
کربال، اظهارات پیشین ما درباره نقش مخرب آمریکایی-

اسرائیلی-عربی در حوادث عراق را ثابت کرد«. 
تالش سعودی برای فعال سازی هسته های بعثی

همزمان با تحرکات خصمانه »عربیـ  آمریکایی« در 
عراق، عربستان سعودی تالش تازه ای را به منظور 
فعال سازی هسته های بعثی در این کشور، آغاز کرده 
است. سعودی ها بسیار امیدوار هستند تا از این رهگذر، 
به هدف خود یعنی براندازی دولت حاکم در عراق 

جامه عمل بپوشانند. در راستای همین تالش های 
مذبوحانه، منابع رسانه ای اعالم کردند که »خالد بن 
فیصل آل سعود« سفیر عربستان در کشور اردن با »رغد 
صدام« فرزند صدام معدوم در شهر »امان« پایتخت این 
کشور دیدار و گفتگو کرده است. دو طرف در جریان 
دیدار مذکور درباره آخرین تحوالت عراق و چگونگی 
موج سواری بر مطالبات مردمی به منظور تحریک بیشتر 
معترضان علیه دولت بغداد و ایجاد آشوب و هرج ومرج 

در عراق، بحث و تبادل نظر کرده اند. 
اما نکته قابل تأمل درخصوص این دیدار، آن است که 
گفته می شود سفیر عربستان در اردن دعوتنامه ای را در 
اختیار »رغد صدام« قرار داده که طی آن از وی خواسته 
شده تا در نشستی درباره عراق که قرار است در ریاض 
برگزار شود، شرکت کند. یک منبع اردنی که نخواست 
نامش فاش شود، در این خصوص گفته است: »عربستان 
از رغد صدام دعوت به عمل آورد تا در نشست ماه آتی 
میالدی در ریاض که قرار است با محوریت اوضاع عراق 
برگزار شود، شرکت کند. در نشست ریاض قرار است 
درباره چشم انداز آینده عراق بحث و تبادل نظر صورت 
پذیرد«. این تالش های عربستان در واقع نشانگر عمق 
نقش آفرینی آن ها در احیاء عناصر خیانتکار بعثی برای 

ایجاد هرج ومرج و ناامنی در عراق است. 
سخن پایانی

دستگاه های اطالعاتی غربی و عربی و در رأس آن ها 
عربستان و آمریکا از روزهای ابتدایی ناآرامی ها در 
عراق، پروژه براندازی دولت »عبدالمهدی« را در دستور 
کار خود قرار دادند. اما پس از مدتی، با مشخص شدن 
عدم نتیجه بخش بودن سیاست مذکور و باقی ماندن 
عبدالمهدی در رأس امور در عراق، دستگاه های مذکور 
چاره ای جز جابجایی اولویت ها در برنامه هایشان، در 
مقابل خود ندیدند. از همین  روی، آن ها تمام تالش خود 
را به کار بستند تا از فضای آشفته ایجادشده در عراق در 
وهله اول به منظور کاهش نفوذ جمهوری اسالمی ایران 
در این کشور و در وهله دوم برای فعال سازی هسته های 
بعثی در آنجا بهره برداری کنند. لذا می توان گفت که 
توطئه اخیر محور غربی-عربی علیه بغداد پس از حصول 
اطمینان کامل در نزد سران این محور مبنی بر شکست 
پروژه سرنگونی دولت »عادل عبدالمهدی«، کلید 

خورده است.  

   رامین حسین آبادیان

یکایی«      در عراق ـ آمر توطئه      »عربی 

توطئه اخیر محور غربی-عربی علیه بغداد پس از 
حصول اطمینان کامل در نزد سران این محور مبنی بر 
شکست پروژه سرنگونی دولت »عادل عبدالمهدی«، کلید 

خورده است
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  اسد: هدف از توقیف نفتکش ایرانی ضرر رساندن به مردم سوریه بود
بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که هدف از اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی، ضرر رساندن به مردم سوریه و مجبور کردن آن ها به پرداخت 
بهای حمایت از دولتشان بود. وی در مصاحبه با شبکه خبری »روسیا الیوم« تاکید کرد: برخی از مردم سوریه انتظار دارند که در مراحل مختلف جنگ علیه دولت 

خود قیام کنند اما سوری ها این کار را نکردند.
رئیس جمهور سوریه ادامه داد: آن ها انتظار داشتند ملت سوریه از تروریست ها، معارضان مسلح میانه رو و کاله سفید حمایت کنند اما مردم در کنار دولت خود ایستادند 

و الزم است تا بهای آن را بپردازند. ] یاران آخرالزمانی [

خبر اینکه احمد امروز هم عملیات را اجرایی خبر اینکه احمد امروز هم عملیات را اجرایی 
نمی کند ولوله ای در میان نیروهای مقاومت بر نمی کند ولوله ای در میان نیروهای مقاومت بر 
پا کرد. این سومین روز متوالی بود که استخاره پا کرد. این سومین روز متوالی بود که استخاره 
احمد برای انجام عملیات در آن روز بد می آمد احمد برای انجام عملیات در آن روز بد می آمد 
و در نتیجه او اعالم می کرد که در آن روز و در نتیجه او اعالم می کرد که در آن روز 
عملیاتی انجام نخواهد داد. زمزمه در افتاده عملیاتی انجام نخواهد داد. زمزمه در افتاده 
بود که شاید احمد مردد یا پشیمان شده است بود که شاید احمد مردد یا پشیمان شده است 
و از این رو برای انجام عملیات امروز و فردا و از این رو برای انجام عملیات امروز و فردا 
می کند. بعد از آن همه دوندگی برای فراهم می کند. بعد از آن همه دوندگی برای فراهم 
کردن مقدمات کار و آماده سازی ماشین در کنار کردن مقدمات کار و آماده سازی ماشین در کنار 
برنامه ریزی دقیق در شناسایی و طرح ریزی برنامه ریزی دقیق در شناسایی و طرح ریزی 
محل اجرای عملیات، دیگر صبر همه تمام محل اجرای عملیات، دیگر صبر همه تمام 
شده بود و می خواستند نتیجه زحمتشان را شده بود و می خواستند نتیجه زحمتشان را 
به چشم ببینند. جلسه ای ترتیب دادند و به به چشم ببینند. جلسه ای ترتیب دادند و به 
احمد ابالغ شد که اگر او به هر دلیلی امکان احمد ابالغ شد که اگر او به هر دلیلی امکان 
برداشتن گام آخر را ندارد همه چیز مهیاست برداشتن گام آخر را ندارد همه چیز مهیاست 
تا یکی از دوستان صمیمی اش کار را تمام کند. تا یکی از دوستان صمیمی اش کار را تمام کند. 
بیان پیشنهاد جایگزینی احمد با یکی دیگر بیان پیشنهاد جایگزینی احمد با یکی دیگر 
از نیروها او را برافروخته کرد. با عصبانیت به از نیروها او را برافروخته کرد. با عصبانیت به 
همه یادآور شد که طرح اولیه عملیاتی که همه یادآور شد که طرح اولیه عملیاتی که 
پختگی اش به مدد برنامه ریزی های فرماندهان پختگی اش به مدد برنامه ریزی های فرماندهان 
مقاومت ممکن شده متعلق به اوست و او از مقاومت ممکن شده متعلق به اوست و او از 
همان روز اول شرط کرده بود که روز و ساعت همان روز اول شرط کرده بود که روز و ساعت 
اجرای عملیات را خودش تعیین می کند. با این اجرای عملیات را خودش تعیین می کند. با این 
حال بیان نارضایتی از تغییر مجری عملیات حال بیان نارضایتی از تغییر مجری عملیات 
او را راضی نکرد و برای اینکه خیال خودش را او را راضی نکرد و برای اینکه خیال خودش را 
راحت کند که بی اطالع او کار به کس دیگری راحت کند که بی اطالع او کار به کس دیگری 
5۰٤واگذار نمی شود یادآور شد ماشینی پژو 5۰٤واگذار نمی شود یادآور شد ماشینی پژو واگذار نمی شود یادآور شد ماشینی پژو 5۰٤
که برای اجرای عملیات آماده شده است متعلق که برای اجرای عملیات آماده شده است متعلق 
به پدر اوست و بنابراین استفاده و رکاب گرفتن به پدر اوست و بنابراین استفاده و رکاب گرفتن 
از ماشین فقط حق شرعی خود احمد است. از ماشین فقط حق شرعی خود احمد است. 
صحبت ها همین جا تمام شد و قرار شد باز صحبت ها همین جا تمام شد و قرار شد باز 

منتظر بمانند تا احمد شخصا زمان اجرای منتظر بمانند تا احمد شخصا زمان اجرای 
عملیات را اعالم کند.

1٣٦1 آبان 1٣٦1 آبان 1٣٦1 استخاره برای اجرای  20 سرانجام سحرگاه 20 سرانجام سحرگاه 20
عملیات خوب آمد. بالفاصله احمد که از مدت ها قبل 
منتظر رسیدن این لحظه بود پشت فرمان خودرو 
نشست و از زادگاه پدری اش روستای دیر قانون النهر 
به سمت صور حرکت کرد. هدف عملیات نابودی 
ساختمان چند طبقه ای بود که یکی از بزرگ ترین 
پایگاه های نظامیان متجاوز صهیونیست در جنوب 
لبنان به شمار می رفت. امتیاز عملیات هم در این بود 
که فرماندهان صهیونیست در این ساختمان دفتر و 

استراحتگاهی ویژه داشتند.
لحظاتی بعد از اینکه نیروهای مشرف بر منطقه، که 
وظیفه  نظارت بر اجرای عملیات را برعهده داشتند، 
ورود خودرو احمد به جاده ای که به پایگاه صهیونیست 
ها ختم می شد را گزارش دادند، پژو احمد تغییر جهت 
داد و مسیر رفته را برگشت. بعد از اینکه این اتفاق 
چندبار دیگر تکرار شد، دوباره نگرانی سراغ نیروها آمد. 
توجیهی برای رفت و برگشت های احمد نداشتند و 
دوباره این فکر به سراغشان آمده بود که نکند احمد 
برای اجرای عملیات دچار تردید و دودلی شده باشد و 

نتواند از عهده انجام کار به خوبی برآید.
 سرانجام بعد از چند بار رفت و برگشت خودرو پژو 
504 با نهایت سرعت محوطه نظامی پایگاه را پشت 
سر گذاشت و قبل از اینکه نگهبانان پایگاه بتوانند کاری 
بکنند با همان سرعت به طبقه اول ساختمان برخورد 
کرد. در اثر انفجار مواد منفجره کارگذاری شده در 
ماشین، ساختمان در هاله ای از دود و خاک ناپدید و 
چند ثانیه بعد تلی از خاک از آن برجای ماند. عملیات با 
موفقیت انجام شده بود. تازه بعد از انتشار گزارش های 
صهیونیست هایی که در شوک و ناباوری فرو رفته 

بودند دلیل حرکات سوال برانگیز احمد برای همگان 
آشکار شد. گزارش های متجاوزان به این مسئله اذعان 
داشت که به دلیل بارانی بودن هوا در آن روز، بیش تر 
نظامیان حاضر در منطقه برای مصون ماندن از باران در 
ساختمان جمع شده بودند. دیگر توضیحی الزم نبود 
که چرا بعد از انجام سه استخاره متوالی، استخاره احمد 
در یک روز بارانی خوب آمده بود. به عالوه جزئیات 
گزارش به این نکته اشاره داشت که تعداد نظامیان 
حاضر در پایگاه رفته رفته با سپری شدن ساعات اولیه 
صبح و شدت گرفتن باران بیشتر شده است. به طوری 
که اگر عملیات در همان ساعات شروع روز انجام 
گرفته بود تلفات کمتری برای صهیونیست ها داشت. 
در حقیقت احمد که خود معنی استخاره روز بارانی 

را خوب فهمیده بود با این رفت و آمدها اجازه داده 
بود تا حداکثر صهیونیست های ممکن در ساختمان 
جمع شوند و او بعد وارد عمل شود. آمار چشمگیر 
151»هالکت 151»هالکت 151 نظامی صهیونیست« که بیشتر آن ها 
از درجه داران و فرماندهان حاضر در منطقه بودند به 
خوبی نشان می داد چطور دست تقدیر الهی همه چیز 
را به بهترین شکل در کنار هم قرار داده تا فداکاری 
احمد بهترین نتیجه و اثرگذاری را در پی داشته باشد. 
صهیونیست ها که عاجز از درک این نوع ایثار عامل 
استشهادی و نصرت الهی، یارای غلبه بر اندوهی 
که گریبانشان را گرفته بود را نداشتند این روز را در 

سرزمین های اشغالی »روز اندوه« نام گذاری کردند.
با وجود انجام موفقیت آمیز و غرورآفرین این عملیات، 
تا سه سال بعد هیچ کس از هویت عامل استشهادی که 
اولین و بزرگترین عملیات استشهادی مقاومت را رقم 
زده بود، خبر نداشت. سرانجام در سومین سالگرد این 
حماسه فراموش نشدنی سید حسن نصرالّله در خالل 

سخنانی که در گردهمایی مردم صیدا انجام می گرفت 
هویت احمد را برای مردم لبنان و جهان آشکار کرد 
15و اعالم کرد قهرمان این حماسه جوان 15و اعالم کرد قهرمان این حماسه جوان 15 ساله ای به 
نام »احمد جعفر قصیر« بوده است که با وجودی که از 
سنین کودکی در کشور دیگری زندگی می کرده است 
تنها هفت ماه بعد از شروع تجاوز صهیونیست ها به 
لبنان، خودش را برای دفاع از کیان سرزمینش به لبنان 
رسانده و این حماسه را با خون پاکش رقم زده است. 
همچنین سید حسن نصرالّله در این سخنرانی احمد 
قصیر را به لقب »امیراالستشهادیون« ملقب ساخت و 

روز شهادت او را »روز شهید« اعالم کرد.
خون احمد خیلی زود برکتش را نشان داد و بعد 
از او هم رزمانش یکی بعد از دیگری در حالی که 

سر از پا نمی شناختند داوطلب اجرای عملیات 
شهادت طلبانه شدند. کار به جایی رسیده بود که 
دبیرکل حزب الّله نه تنها امکان موافقت با تک تک 
این پیشنهادات را نداشت که حتی زمان پاسخگویی 
به نامه های بلند و باالیی که به دستش می رسید و 
در هرکدام نویسنده تمام تالشش را به کار گرفته 
بود تا اجازه اجرای عملیات استشهادی را بگیرد، 
نداشت. عملیات های استهشادی که با تأسی به 
حرکت قهرمانانه احمد قصیر یکی بعد از دیگری در 
مناطق اشغالی لبنان اجرایی می شد جنوب لبنان 
را به جهنمی واقعی برای متجاوزان صهیونیست 
تبدیل کرده بود. تا جایی که همین ناامنی ها و تلفات 
صهیونیست هایی که هر لحظه و در هر مکان با کابوس 
رسیدن عامل استشهادی دست و پنجه نرم می کردند 
در کنار سایر عوامل، زمینه ساز آزادی کامل جنوب 
لبنــان پــس از بیست و دو سال اشغال، در تاریــخ 

2000 می 2000 می 2000 ) شد. 1٣٧٩ خرداد 1٣٧٩ خرداد 1٣٧٩ (25 5

سرانجام بعد از چند بار رفت و برگشت خودرو پژو 5۰٤ 
با نهایت سرعت محوطه نظامی پایگاه را پشت سر گذاشت 
و قبل از اینکه نگهبانان پایگاه بتوانند کاری بکنند با همان 

سرعت به طبقه اول ساختمان برخورد کرد

با وجود انجام موفقیت آمیز و غرورآفرین این عملیات، 
تا سه سال بعد هیچ کس از هویت عامل استشهادی که 
اولین و بزرگ ترین عملیات استشهادی مقاومت را رقم زده 

بود، خبر نداشت

وز بارانی  الهه آخرتی راز ر
گزارش بیت المقدس از عملیات استشهادی »شهید احمد قصیر«
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  ابتالی هزاران نظامی اسرائیلی به مشکالت روحی و روانی  
هزاران  نفر از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به مشکالت روحی و روانی مبتال شده اند.

روزنامه عبری زبان معاریو با اشاره به این مطلب افزود که طبق گزارش های سال گذشته، میزان نظامیان اسرائیلی که به سبب مشکالت روحی و روانی از خدمت در 
ارتش کناره گیری کرده اند، ٣0 درصد افزایش یافته است و تعداد این سربازان به 4500 نفر رسیده است.

این در حالی است که این تعداد در سال قبل از آن ٣500 نفر بوده است..
] قلب زمین [روزنامه مذکور افزود که نیمی از این نظامیان از یهودیان حریدی هستند که در کل مخالف خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی هستند.

»سارا عابد«، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی 
است و در حوزه های مربوط به بحران سوریه، 
مسائل کردها در عراق و سوریه و همچنین 
سیاست ایاالت متحده در غرب آسیا فعالیت 
می کند. عابد در رسانه های بین المللی نظیر 
فاکس نیوز، اسپوتنیک، پرس تی وی ظاهر 
شده است. او فارغ التحصیل دانشگاه ایالت 
فلوریدااست و در دانشگاه های مختلف جهان 
به ارائه سخنرانی پرداخته است. با این تحلیلگر 
در خصوص اجرای چهارمین گام کاهش 
تعهدات هسته ای از سوی ایران، واکنش ها 
و چشم اندازهای پیش روی آن به گفت وگو 

پرداختیم.

  چهارمین گام ایران در مسیر کاهش تعهدات 
هسته ای را چگونه ارزیابی می کنید؟ هدف این 

گام ها چگونه دیده می شود؟
هفته گذشته، مقامات انرژی هسته ای ایران تأیید کردند 
که در نیروگاه فردو غنی سازی اورانیوم خود را از ٣٫٦٧ 
درصد به 5 درصد افزایش می دهند. این چهارمین قدم 
تهران برای کاهش تعهدات خود در قبال توافق هسته ای 
ایران در 2015 است که همچنین به عنوان برنامه جامع 
اقدام مشترک (JCPOA) شناخته می شود. این اقدام در 
پاسخ به خروج یک جانبه ایاالت متحده در سال گذشته 
و درنتیجه اعمال تحریم های فلج کننده و همچنین عدم 

توانایی اروپا در عمل به تعهدات خود است.
تهران قصد دارد تا زمان بازگشت ایاالت متحده به توافق 

یا اقدام مؤثر کشورهای اروپایی در قبال تحریم ها، روند 
کاهش تعهدات خود طی فرصت های شصت روز ادامه 
دهد. مسئوالن ایرانی اظهار داشته اند که این گام ها 
کاماًل برگشت پذیرند؛ اما ایاالت متحده دوست دارد تا 
این اقدامات نمادین را که درواقع به دنبال ایجاد فشار 
بر ایاالت متحده برای بازگشت به برجام است، بهانه ای 
برای تحت الشعاع قرار دادن تصمیم نادرست خود به 
کار گیرد. منظور من درست زمانی است که نخستین و 
جدی ترین قصور از سوی دولت ترامپ مبنی بر خروج و 

اعمال تحریم های بیشتر صورت گرفت.
  تالش طرف های اروپایی برای باقی نگه 

داشتن ایران کافی بوده است؟

اگرچه اعضای اروپایی که بخشی از این معامله هستند 
هنوز به اجرای آن متعهد هستند و تدابیری را نیز برای 
کمک به تحمل تحریم ها پیشنهاد کرده اند، اما به نظر 
می رسد که این اقدامات برای فشار به ایاالت متحده 
برای رفع تحریم ها که الزامات ایران قبل از مذاکرات 
است، کافی نباشد. برجام در روند حل وفصل اختالفات 
نقص دارد؛ وقتی طرفی قرارداد را ترک کند (مانند آنچه 
ایاالت متحده انجام داد) تنها گزینه ایران بازگشت به 
وضعیت پیش از توافق است، به این امید که شرایط 
بهتری برای خود به وجود آورد. از سوی دیگر ایران پس 
از خروج یک جانبه ترامپ یک سال کامل به تعهدات 

خود متعهد ماند.
  واکنش ایاالت متحده نسبت به این گام ها 

چگونه بوده است؟
وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو به شیوه مضحکی، 
ایران را به آمادگی برای »گریز سریع هسته ای« متهم 
می کند. البته او چگونگی و چرایی رسیدن به این 
نقطه را از قلم می اندازد. ایاالت متحده با خروج از 
توافق چندجانبه و اعمال تحریم های فلج کننده که 
برای نابودی صنعت نفت ایران و کاهش صادرات به 
صفر تعبیه شده، این روند را تشدید کرده است. دولت 

ترامپ باید به این سؤال پاسخ بگوید که با ایجاد شرایط 
غیرقابل تحمل، تالش برای فروپاشی اقتصاد، دولت 
و جامعه ایران و تالش ناموفق برای »تغییر رژیم« در 
این کشور باید انتظار چه رفتار دیگری از ایران داشت؟ 
تحریم های بی رحمانه، آسیب پذیرترین اعضای جامعه 
را تحت تأثیر قرار داده است، حتی مواد غذایی و دارو نیز 
از »کمپین فشار حداکثر« واشنگتن تأثیر پذیرفته اند. 
با باال رفتن تنش ها و ناامیدی، هر گام کاهش تعهدات 
این نگرانی را مطرح می کند که امضاکنندگان اروپایی 
ممکن است آن را به منزله عبور از خط قرمز و در نتیجه 
نابودی توافق بدانند؛ موضوعی که فقط ایاالت متحده 
طرفدار آن است. ترامپ اخیرًا برای تسهیل ادامه 

توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، معافیت هایی 
را برای چین و روسیه و اروپا صادر کرد. این معافیت های 
دوره ای به شرکت های خارجی اجازه می دهد تا در 
برنامه های هسته ای غیرنظامی با سازمان انرژی اتمی 
ایران همکاری کنند. برخی بر این باورند که این ممکن 
است نشانه ای مبنی بر این باشد که ترامپ می خواهد 

وارد مذاکره برای توافق جدیدی با ایران شود که در 
صورت برداشته شدن تحریم ها این کار ممکن خواهد 

بود.
  به نظر شما چه واکنشی می تواند نسبت به 
قصور طرف های اروپایی از سوی ایران صورت 

بگیرد؟
در واکنش به کوتاهی امضاکنندگان اروپایی (انگلیس، 
فرانسه و آلمان) در انجام تعهدات خود طبق معاهده 
منع گسترش سالح های هسته ای (NPT) و مقابله 
با تحریم های فلج کننده اعمال شده توسط دولت 
ترامپ، برخی از چهره های تأثیرگذار ایرانی طرفدار 
خروج ایران از ان پی تی هستند. آن ها اظهار داشته اند 
که این کشورها نتوانسته اند یک ساختار مالی کافی را 
ایجاد کنند تا شرکت ها بتوانند با ایران تجارت کنند و 
این در حالی است که آمریکا تحریم های سنگینی را 

اعمال می کند.
میان رئیس جمهور ایران، حسن روحانی و دیگر 
چهــره های ایـرانی در مورد اینکه آیـا ایــران باید 
در ان پی تی باقی بماند یا نه، اختالف نظر وجود دارد. 
روحانی و دولت او بر این عقیده اند که به نفع ایران 
نیست تا  از ان پی تی خارج شود؛ درحالی که دیگران 
می گویند که ایران از عضویت خود در ان پی تی نفع 
نمی برد و به این موضوع اشاره می کنند که هند، 

پاکستان و اسرائیل نیز بخشی از آن نیستند.
  به نظر شما آیا ادعاهای آمریکا مبنی بر 
تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای 

پذیرفتنی است؟

باید به این نکته اشاره کرد که رهبر ایران، فتوا یا حکم 
شرعی علیه کشورهای دارنده سالح هسته ای صادر 
کرده است. چهره های ایرانی نیز بارها اظهار داشته اند 
که ایران قصد ندارد سالح هسته ای تولید کند. درواقع 
به نظر می رسد که اعتماد و عالقه کمی برای گفت وگو 
با ایاالت متحده باقی مانده، به ویژه اینکه خصومت 

آشکار به هنجاری در رفتار واشنگتن درقبال ایران 
تبدیل شده است.

  آیا اختصاص خط اعتباری ۱5 میلیارد دالری 
و اینستکس اروپایی تأثیری داشته است؟

اروپا و به طور خاص فرانسه گزینه هایی را برای کمک 
به کاهش تحریم ها از جمله پیشنهاد خط اعتباری 
15 میلیارد دالری و اینستکس را ارائه داده اند؛ اما 
هیچ کدام عملی نشده است. اینستکس توسط انگلیس، 
آلمان و فرانسه به عنوان کانال پرداخت مالی برای 
کمک به ایران در ادامه تجارت و دور زدن تحریم های 
ایاالت متحده، راه اندازی شد. بدون عملیاتی شدن 
این تصمیمات، ایران پنجمین گام خود را در کاهش 
تعهدات برجام بر خواهد داشت و این همه به منظور 
فشار بر این ملت ها برای بهبود وضعیت فعلی است. 
هر اقدامی که ایران انجام می دهد حساب شده و 
برگشت پذیر است، اما مطمئنًا با هر قدم این خطر 
وجود دارد که اعضای دیگر، اقدام آمریکا و خروج از 
برجام را دنبال کنند. تصمیم به تزریق گاز اورانیوم 
به سانتریفیوژها در تأسیسات فردو به همراه سه قدم 
قبلی که توسط ایران برداشته شده است به معنای 
هشدار به سایر امضاکنندگان است. نمی توان از ایران 
انتظار داشت که به طور یک جانبه تعهدات هسته ای 
خود را انجام دهد درحالی که طرف های دیگر از انجام 
تعهدات خود شانه خالی می کنند. با برداشتن این 
گام ها، ایران امیدوار است تا پیش از آنکه خیلی دیر 
شود پیامی جدی را به همه طرف ها مبنی بر بازگشت 

به توافق ارسال کند.

رهبر ایران، فتوا یا حکم شرعی علیه کشورهای دارنده 
سالح هسته ای صادر کرده است. چهره های ایرانی نیز بارها 

اظهار داشته اند که ایران قصد ندارد سالح هسته ای تولید کند

تصمیم به تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژها در 
تأسیسات فردو به همراه سه قدم قبلی که توسط ایران 
برداشته شده است به معنای هشدار به سایر امضاکنندگان است

اقدامات ایران در حوزه ھسته ای حساب شده و دقیق است
سارا عابد، روزنامه نگار سوری مقیم آمریکا، در گفت وگو با بیت المقدس:    امیرمحمد اسماعیلی
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در انتهای کوچه  شب، زیر پنجره
قومی نشسته خیره به تصویر پنجره

 این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد
در پشت شیشه بغض گلو گیر پنجره

 اصرار پشت پنجره  گفتگو بس است
دستی برآوریم به تغییر پنجره

تا آن که طرح پنجره ای نو در افکنیم
دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره

 ما خواب دیده ایم که دیوار شیشه ای است
اینک رسیده ایم به تعبیر پنجره

تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم
یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره

 جز با کلید ناخن ما وا نمی شود
 قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره

پنجـــره

 قیصر امین پور 

عطیه جبار الدراجی فیلمساز عراقی فارغ التحصیل 
٢۰۰٤ است. او در سال ٢۰۰٤ است. او در سال ٢۰۰٤ ۱٩٩٢مدرسه هنرهای زیبا در سال ۱٩٩٢مدرسه هنرهای زیبا در سال ۱٩٩٢
شرکت الرفیدین عراق را با هدف به تصویرکشیدن رنج های 

شهروندان عراقی برای تولید فیلم تأسیس کرد.
این کارگردان در سال ٢۰۱۱ اولین فیلم مستند خود به 
نام در آغوش مادرم را کارگردانی کرد. این فیلم در مورد 
5۰درد و رنج یتیمان در عراق است و در بیش از 5۰درد و رنج یتیمان در عراق است و در بیش از 5۰ جشنواره 
۱٨بین المللی شرکت کرده و  ۱٨بین المللی شرکت کرده و  ۱٨ جایزه از جمله جایزه بهترین 
فیلم در جشنواره بین المللی کره و آسیا و اسکار اقیانوسیه 

را کسب کرده است.
آخرین ساخته او فیلم »راه مریم« است که در خالصه 
داستان آن آمده است: »پدری دختر هشت ساله خود را 
از بصره به کربال می برد و در جست وجوی درمانی برای 

سرطان اوست...«
در این فیلم بازیگرانی چون اسعد عبد المجید، شهد 
عطیه، محمد جباره و حسن رهیف و فواد حنون ایفای 
نقش می کنند و مدیر فیلم برداری را نیز درید المنجم 

برعهده دارد.
فیلم سینمایی راه مریم ساخته عطیه جبار الدراجی در این 
فصل از اکران  گروه »هنر و تجربه« روی پرده سینماهای 

ایران رفته است.

کشورهای اسالمی و بویژه چند کشور منطقه غرب آسیا در سال های 

اخیر روزهای پرتنشی را سپری کرده اند و بسیاری از آنها شاهد 

تحوالت ریز و درشت بسیاری بوده اند. اکنون و با فراگیری شبکه های 

اجتماعی میزان فراگیری و انتشار اخبار این گونه تحوالت اگرچه 

رشد قابل مالحظه ای پیدا کرده اما به همان میزان محمل و فرصت 

برای انتشار اخبار کذب و غیردقیق هم توسعه یافته است. 

کانال تلگرامی خبری  - تحلیلی » تحوالت جهان اسالم « در این میان 

جزو رسانه هایی دسته بندی می شود که تالش دارند اخبار موثق و 

دقیق را از تحوالت مختلف در جهان اسالم ارائه دهند. اگرچه عمده 

اخبار این کانال را خبر، تصویر و فیلم از میادین نبرد در سوریه و یمن 

تشکیل می دهد اما تحوالت فلسطین، عراق، مصر، لیبی و سایر بالد 

اسالمی هم بخشی از مطالب این کانال را شامل می شود. تحوالت 

جهان اسالم، همانگونه که خودش نیز تاکید کرده است، کانالی است 

که صرفا به انتشار اخبار بسنده نکرده و ارائه تحلیل های کوتاه و بلند 

درخصوص تحوالت میدانی و سیاسی در بالد مختلف اسالمی را جزو 

وظایف خود قرار داده است. 

همچنین انتشار نماهنگ هایی درخصوص رزمندگان و شهدای 

مدافع حرم هم از بخش های جذاب این کانال است.برای دسترسی 

https://t.me/iswnews به کانال تحوالت جهان اسالم باید از لینکhttps://t.me/iswnews به کانال تحوالت جهان اسالم باید از لینکhttps://t.me/iswnews

استفاده نمود. 

نقض معاهدات دوجانبه در قبال کشورهای مختلف 
توسط دولت های دموکرات و جمهوری خواه آمریکا 
مکرراً انجام شده است. همچنین نقض موافقت نامه هایی 
نظیر توافق اقلیمی پاریس، کنوانسیون های چهارگانه 
ژنو، حقوق بشردوستانه و... تنها بخشی از بدعهدی 
آمریکاست. البته این تمام ماجرا نیست و می توان رفتار 
ظالمانه و تحقیرآمیز این کشور را در برابر شهروندان خود 

به فهرست اضافه کرد. 
کتاب »اعتماد نافرجام؛ تاریخ بدعهدی های ایاالت متحده 
آمریکا«، تألیف دکتر ابوذر گوهری مقدم و امیرمحمد 
اسماعیلی توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع) 
منتشر شد. این کتاب در ٤۱۰صفحه و ۱٦فصل به شکل 
دانشنامه ای کالن باهدف نشان دادن خسارات وارد آمده 
به ملت های مختلف درنتیجه اعتماد به آمریکا در مقاطع 

مختلف تاریخی نگاشته شده است.
در این کتاب تالش شده به موارد بد عهدی آمریکا در قبال 
ایران نیز پرداخته شود. کودتای ٢٨ مرداد قبل از انقالب 
و نقض بیانیه های الجزایر پس از انقالب، مثالی دیگر از 
بدعهدی آمریکایی ها در تاریخ ایران به شمار می رود امری 
که به شکل یک روند تا تحوالت منجر به شکل گیری برجام 

در مورد برنامه هسته ای ایران به اوج خود می رسد.

خیلی دور خیلی نزدیک
  تصویر »عائد ابوعمرو« جوان فلسطینی که در جریان 
تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت در نوار غزه در حال 
مقابله با نظامیان اسرائیلی است، به عنوان عکس برتــر 
سال ٢۰۱٩ از سوی روزنامه گاردین انتخاب شده است.

این جوان مبارز در یک دستش پرچم فلسطین و در دست 
دیگرش فالخن (قالب سنگ) قرار دارد. وی در جمعه بعد 
از ثبت این تصویر به ضرب گلوله تک تیراندازان اسرائیلی 

زخمی شد اما باز هم در این تظاهرات شرکت کرد.

محصول عراق 
بر پرده سینماهای ایران

با تاریخ بدعهدی های آمریکا 
آشنا شوید

«تحوالت جهان اسالم» را در 
شبکه های اجتماعی دنبال کنید
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