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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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در آس��تانه روز پاسدار و همچنین سوم خرداد س��الروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس و 

فتح خرمش��هر، مراسم دانش آموختگی دانش جویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام 

حسین)ع( با حضور حضرت آیت الله خامنه ای � فرمانده معظم کل قوا � برگزار شد.

رهب��ر معظم انقاب اس��امی در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار ش��هدای گمنام و 

قرائ��ت فاتحه، برای ش��هدای دفاع مقدس علّو درجات را مس��ئلت کردن��د. فرمانده کل قوا 

سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین جانبازان 

سرافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این مراس��م در سخنانی با اشاره به »گفتمان نوین اسامی« و 

»گفتمان جاهلیت« به عنوان دو گفتمان اصلی دنیای امروز، نزدیکی و آشتی این دو گفتمان 

را غیرممکن دانس��تند و با اشاره به زیاده خواهی های جدید در مذاکرات هسته ای، از جمله 

درخواس��ت برای بازرس��ی از مراکز نظامی و گفت وگو با دانش��مندان ایرانی، تأکید کردند: 

»این اجازه مطلقاً داده نخواهد ش��د و دش��منان بدانند که ملت و مسئوالن ایران در مقابل 

زیاده خواهی ها و زورگویی ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.«

فرمانده کل قوا همچنین با اشاره به اخباری مبنی بر تاش بدخواهان ملت و برخی مسئوالن 

منطقه خلیج فارس برای کش��اندن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران، گفتند: »اگر شیطنتی 

صورت بگیرد، واکنش جمهوری اسامی ایران بسیار سخت خواهد بود.«

بیانات در مراسم دانش آموختگی دانش جویان دانشگاه امام حسین)ع(

مقام معظم رهبری: 
جاهلیت امروز که گفتمانی ظالمانه است 

در مقابل گفتمان اسالمی قرار دارد
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رهبر انقاب اس��امی در این مراس��م، رویکرد انجام کارهای نو، ابتکاری و پُرمغز را در همه 

مسائل مورد تأکید قرار دادند و با اشاره به وجود این ویژگی ها در مراسم امروز دانشگاه امام 

حسین)ع(، خاطرنشان کردند: »باید از انجام کارهای سطحی در همه مسائل پرهیز کرد.«

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه سپاه پاسداران انقاب اسامی شجره طیبه ای است 

که به مرحله قابل قبولی از توانایی ها و پیشرفت و بلوغ فکری و عملی رسیده است، افزودند: 

»دانشگاه امام حسین)ع( یکی از نشانه های تکامل و حرکت رو به جلوی سپاه است.«

ایش��ان عقبه این دانش��گاه را عملیات های مهم دوران دفاع مقدس و مجاهدت و فداکاری 

پیش کس��وتان سپاه برش��مردند و خطاب به دانشجویان این دانش��گاه گفتند: »امروز پرچم 

حرکت انقاب عظیم اس��امی که پرچم گفتمان نوین اسامی است، به دست شما رسیده و 

باید آن را همانند گذشتگان خود، با قدرت و استحکام به پیش ببرید.«

رهبر انقاب اسامی، پرچم گفتمان نوین اسامی را برای سعادت بشریت، راه گشا و برای نسل 

جوان دنیا، پُرکش��ش و پُرجاذبه دانستند و خاطرنشان کردند: »این حرکت پُرافتخار، با رهبری 
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امام بزرگوار ما به وجود آمد و ملت ایران با ازخودگذشتگی و فداکاری، از این حرکت پاسداری 

و ای��ن پرچم را بلند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اش��اره ب��ه وجود گفتمان دیگری تحت 

عنوان »گفتمان جاهلیت« افزودند: »گفتمان جاهلیت امروز که گفتمانی ظالمانه، زورگویانه، 

متکبرانه و خودخواهانه و از جانب قدرت های سلطه گر جهان است، در مقابل گفتمان اسامی 

قرار دارد که طرفدار عدالت، آزادی بشر و از بین رفتن زمینه های استثمار و استعمار، و نابودی 

نظام سلطه است.

ایشان با تأکید بر اینکه چشمان تیزبین ملت ها قادر به تشخیص این دو گفتمان و شناخت 

حرکت منافقانه و ریاکارانه گفتمان جاهلیت، تحت پوش��ش الفاظی همچون »حقوق بشر« 

و »عدم خشونت« است، گفتند: »امکان آشتی و نزدیکی این دو گفتمان به یکدیگر هیچ گاه 

وجود نخواهد داشت؛ زیرا یک گفتمان قائل به ظلم و ستیزه گری با ملت هاست؛ در حالی که 

گفتمان دیگر، قائل به حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است.«

رهبر انقاب با اش��اره به تبلیغات دش��منان مبنی بر منزوی بودن جمهوری اس��امی ایران، 

خاطرنش��ان کردند: »نظام اسامی از ابتدا تاکنون همواره در دل ملت ها جای داشته است و 

نشانه بارز آن، ابراز عاقه و شیفتگی مردم کشورهای مختلف دنیا نسبت به رؤسای جمهور 

ایران، در طول 36 سال گذشته است.«

حض��رت آیت الله خامنه ای، نام ملت ایران را در میان ملت ها و حتی دولت مردان منصف و 

مستقل و آزادگان جهان، نامی بلندآوازه و پُرافتخار خواندند و تأکید کردند: »منزوی کسانی 

هستند که فقط می توانند با زور و دالر، برخی افراد را جذب خود کنند.«

ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران، عزت خود را به وسیله اسام و حرکت و آرمان های انقابی 

به دست آورده است، به وجود برخی چالش ها در مقابل نظام اسامی اشاره کردند و گفتند: 

»ما از این چالش ها هیچ ابا و واهمه ای نداریم؛ زیرا وجود چالش نشان دهنده تحرک، زنده 

و فعال بودن و حرکت روبه رشد است.«

رهبر انقاب تأکید کردند: »ملت ایران از این چالش ها، با قدرت و با توکل بر خدا و با اعتماد 

به نفس عبور خواهد کرد.« حضرت آیت الله خامنه ای یکی از این چالش ها را زورگویی ها و 

زیاده خواهی های طرف مقابل در مذاکرات هسته ای دانستند و خاطرنشان کردند: »دشمنان، 

همچنان ملت ایران و مس��ئوالن را به خوبی نش��ناخته اند که حرف زور می زنند؛ زیرا ملت و 

دولِت  برآمده از این ملت، هیچ گاه تسلیم حرف زور نخواهند شد.« ایشان با تأکید بر اینکه 

خب��ر و نظ��ر
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ه��ر مقدار در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل کوتاه بیاییم، آن ها جلوتر خواهند آمد، 

خاطرنش��ان کردند: »باید در مقابل این زیاده خواهی ها، دیواره مستحکمی از عزم و توکل و 

اقتدار ملی به وجود آید.«

رهبر انقاب یک نمونه از زیاده خواهی های طرف مقابل در مذاکرات هسته ای را درخواست 

ب��رای بازرس��ی از مراکز نظامی و گفت وگو با دانش��مندان و محققان ایران��ی بیان کردند و 

افزودند: »همان گونه که قباً هم گفته ش��د، اجازه هیچ گونه بازرس��ی از هیچ یک از مراکز 

نظامی و همچنین گفت وگو با دانش��مندان هس��ته ای و سایر رشته های حساس و اهانت به 

حریم آن ها داده نخواهد شد.« حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: »من اجازه نخواهم 

داد که بیگانگان بیایند و با دانش��مندان و فرزندان عزیز و برجس��ته این ملت صحبت و از 

آنان بازجویی کنند.« ایشان با تأکید بر اینکه هیچ ملت و دولت عاقلی اجازه چنین کاری را 

نمی دهد، گفتند: »دشمِن پُررو و وقیح انتظار دارد که ما اجازه دهیم آن ها با دانشمندان و 

محققان ما درباره یک پیشرفت اساسِی بومی و ملی گفت وگو کنند، اما مطلقاً چنین اجازه ای 

داده نخواهد شد.« رهبر انقاب خاطرنشان کردند: »این موضوع را دشمنان نظام اسامی و 

همه کسانی که منتظر تصمیم نظام هستند، به روشنی متوجه شوند.«

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »مس��ئولین عزیز کش��ور که با ش��جاعت در این میدان 

حرکت می کنند، بدانند که تنها راه مقابله با دش��من وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است.« 

ایشان تأکید کردند: »مسئوالن و مذاکره کنندگان باید پیام عظمت ملت ایران را در مذاکرات 

نش��ان دهند.« رهبر انقاب با تأکید بر اینکه همه مس��ئوالن به برکت انقاب اسامی است 

که صاحب مسئولیت شده اند، خاطرنشان کردند: »همه ما خدمتگزار مردم هستیم و وظیفه 

داریم که در مقابل زورگویی، وقاحت، توقعات بی جا و توطئه ها با کمال استقامت بایستیم.«

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به برخی خبرها مبنی بر تاش مشترک دشمنان و برخی 

مسئوالن سفیِه منطقه خلیج فارس برای کشاندن جنگ های نیابتی به نزدیکی مرزهای ایران 

اش��اره و تأکید کردند: »پاس��داران انقاب اس��امی و همه پاس��داران حریم امنیت ملی در 

نیروهای مس��لح هوشیار و بیدارند و اگر ش��یطنتی صورت بگیرد، واکنش جمهوری اسامی 

ایران بسیار سخت خواهد بود.«

ایش��ان با تأکید بر اینکه ملت ایران با امیدواری کامل به حرکت در مس��یر افق روشن خود 

ادامه خواهد داد، خاطرنش��ان کردند: »پیمودن مسیر حرکت به سمت آرمان های واال، قطعاً 
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همراه با هزینه هایی است و در طول تاریخ نیز ملت هایی مدال لیاقت گرفته اند که در مقابل 

چالش ها به زانو در نیامدند و در مقابل هرگونه تجاوز سخت و نرم، حصار مستحکم عزم و 

اقتدار ملی را نشان دادند.«

رهب��ر انق��اب، ملت ایران را در زمره چنین ملت هایی دانس��تند و در پایان اظهار امیدواری 

کردند که جوانان عزیز و نس��ل نورس��یده، بار س��نگین امانتی را که از نسل گذشته به آن ها 

رسیده، بهتر و مستحکم تر از قبل، به پیش برند.

در این مراسم، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری � فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 

� هدف از ارتقای س��طح آمادگی های همه جانبه س��پاه را دفاع از انقاب اس��امی و حفظ 

دستاوردهای آن دانست و تأکید کرد: »سپاه پاسداران انقاب اسامی با درک شرایط محیطی 

انقاب اس��امی و تقابل دو جبهه مستضعفین و مستکبران، به دنبال تولید قدرت روزافزون 

درونی با تکیه بر معنویت، ایمان، عقانیت و هوشمندی و استفاده از فناوری های دفاعی و 

امنیتی و به روز رسانی تاکتیک های نبرد نامتقارن است.«

سرلش��گر جعفری با تأکید بر اینکه سلحش��وری جزئی از پاسداری اس��ت، افزود: »پاسداری 

انقاب اسامی در برابر دشمنان در سایه برق شمشیرهایمان و قدرِت ایمان و فناوری هایی 

اس��ت که توازن وحش��ت و خطر را برای دشمنان برقرار می سازد.« فرمانده کل سپاه با بیان 

اینکه دش��منان با زبان ساح بیشتر آشنا هس��تند و ما هم قصد داریم با همین زبان با آنان 

روبه رو شویم، تأکید کرد: »ساح سپاه برای عدالت خواهی و ظلم ستیزی به کار می رود.«

س��ردار دریاداِر پاس��دار، مرتضی صفاری � فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( � نیز گزارشی از 

برنامه ها و اقدامات علمی و فرهنگی این دانشگاه بیان کرد.

در این مراسم، دو تن از فرماندهان، دو تن از استادان و پژوهشگران و نماینده دانش آموختگان 

و دانش جویان نمونه دانش��گاه امام حسین)ع( هدایای خود را از دست فرمانده معظم کل 

قوا دریافت کردند و نماینده دانش جویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز به دریافت سردوشی 

مفتخر شد.

اجرای طرح »ش��جره طیبه« از جمله برنامه های مراس��م امروز میثاق پاسداری دانش جویان 

دانش��گاه افسری امام حسین)ع( بود. همچنین در این مراسم، دانشجویان دانشگاه افسری 

امام حسین)ع(  ، نمایش رزمی اعتمادبه نفس را اجرا کردند.در این مراسم، یگان های حاضر 

در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

خب��ر و نظ��ر
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پس از وارد کردن نیروهای امنیتی و نظامی، مسئوالن بحرینی اکنون  خبر
بحرین 1200 
معلم از اُردن 
وارد می کند

تصمیم دارند کادر آموزشی خود را نیز از اردن تأمین کنند.

به گزارش العالم سایت »مرآة البحرین« اعام کرد که بر اساس آمار منتشر 

ش��ده از اردن، 1200 معلم از این کشور ]در ازای دریافت حقوق و پول[ 

برای کار در بحرین داوطلب شده اند. انتقال معلمان اردنی به بحرین بنا به درخواست وزارت 

آموزش و پرورش بحرین صورت گرفته اس��ت. گفته می ش��ود معلمان اردنی جانشین معلمان 

بحرینی خواهند شد که به زندان افتاده یا از کار برکنار شده اند.

آیا بهتر نیست امیر بحرین به جای آنکه در فکر نابود ساختن مردم بحرین و کشتار آن ها  نظر

به وسیله نیروهای امنیتی خارجی و استحاله آن ها به وسیله مأموران فرهنگی خارجی باشد، در 

فکر سازش با ملت خود و احترام به حقوق اساسی آن ها باشد؟

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، کریم وصفی � آهنگساز مشهور  خبر هنرمندی که 
با ساز به جنگ 
تروریست ها 

رفت

و نوازنده ویولن سل � ساعتی پس از یک انفجار تروریستی در غرب بغداد 

و در حال��ی ک��ه آثار به جا مانده از انفجار همچنان در محل به چش��م  

می خورد، با ساز خود به مکان وقوع انفجار رفت و قطعه ای از ساخته های 

خودش با نام »آوای زندگی، ما ملتی نامیراییم« را با حس و حال خاصی نواخت.

آهنگ این آهنگساز عراقی آیا در دل سخت آن ها که می خواهند عراق را قربانی منافع خود  نظر

کنند، تأثیری خواهد گذاشت؟

سرویس های مبارزه با تروریسم فرانسه اعام کردند هویت حدود 104  خبر کشته شدن بیش 
از 100 تروریست 

فرانسوی 
در سوریه و عراق

تن از تروریست هایی که از فرانسه برای مشارکت در جنگ به سوریه و عراق 

رفته و در این کشورها کشته شده اند، شناسایی شده است. دو نفر از این افراد 

نوجوانان 12 و 14ساله ای هستند که دو سال پیش به همراه مادرشان که زنی 

تندرو اهل تولوز � واقع در جنوب غربی فرانسه � بود، کشور را ترک کرده بودند.

طبق اعام س��رویس های مبارزه با تروریسم فرانس��ه، حدود 800 فرانسوی برای مشارکت در 

جنگ به س��وریه و عراق رفته اند که از این تعداد حدود 450 نفر همچنان در این کش��ورها به  

س��ر می برند و 260 نفرش��ان نیز این منطقه را ترک کرده اند. از میان کشته شدگان در سوریه و 
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عراق می توان به دو برادر دیگر که بزرگسال و از اهالی منطقه پاریس هستند، اشاره کرد. طبق 

اعام سرویس های مبارزه با تروریسم فرانسه، یکی از این افراد در سال 2013 و دیگری در سال 

2014 فرانسه را به مقصد سوریه و عراق ترک کردند. یکی از بستگان آن ها اخیراً در عملیاتی 

ضد تروریستی بازداشت شد.

یک جوان س��اکن ش��هر کوچک هرو � در جنوب فرانسه � نیز در جریان جنگ های سوریه و 

عراق کش��ته ش��د. 10 تا 20 فرانسوی 18 تا 30 ساله که برای مشارکت در جنگ به سوریه یا 

عراق رفته اند و هفت تن از آن ها نیز در این کشورها کشته شدند، از اهالی این شهر هستند. 

طبق اعام س��رویس های مبارزه با تروریسم فرانسه، یکی از این افراد کشته شده از عامان 

س��ه انفجار انتحاری در منطقه طریبیل � در مرزهای عراق و اردن � بود که به کش��ته شدن 

چهار عراقی منجر شد.

سرویس های مبارزه با تروریسم فرانسه اعام نکردند که چه تعداد از این 800 جنگجوی  نظر

فرانسوی که به سوریه و عراق رفته اند، با سرویس های اطاعاتی یا نظامی فرانسه در ارتباط 

بوده اند!

خب��ر و نظ��ر
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رادیو رژیم صهیونیستی مدعی شد كه جنبش اخوان المسلمین طرح  خبر

اسرائیل و ترور 
محمد مرسی

ترور محمد مرسی را ریخته و منتظر فرصت مناسبی برای این اجرای این 

طرح اس��ت. به گزارش مهر، رادیو رژیم صهیونیس��تی با انتشار گزارشی 

مدعی ش��د كه مقامات ارش��د جنبش اخوان المس��لمین ب��ه این نتیجه 

رس��یده اند كه اگر محمد مرسی را ترور كنند، محبوبیت جنبش اخوان بیش از پیش می شود و 

نیروهای این جنبش فوراً متحد خواهند شد.

به نظر می رسد ترور محمد مرسی به نفع اسرائیل و دولت نظامی حاکم بر مصر است؛ زیرا  نظر

بدین وسیله پس از آزادی مبارک از زندان، مسئله زندانی بودن مرسی خودبه خود حل می شود.

ژن��رال آمریکایی ک��ه دولت آمریکا وی را مس��ئول آموزش و تجهیز  خبر ژنرال آمریکایی 
مسئول آموزش 
معارضان سوریه 
استعفا می کند

معارضان سوریه کرده بود، از سمتش کناره گیری کرد.

به گزارش »تابناک«، ژنرال مایگل ناگاتا که باراک اوباما � رئیس جمهور آمریکا � 

وی را برای آموزش و تجهیز معارضان سوریه تعیین کرده بود، از سمت خود 

کنار می رود. یک سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری بلومبرگ گفت: ژنرال ناگاتا در ماه مه یا ژوئیه از 

سمت خود به عنوان ریاست »فرماندهی مرکزی عملیات ویژه« استعفا می کند. دولت آمریکا این 

یگان را مسئول نظارت بر برنامه 500 میلیون دالری آموزش و تجهیز نیروهای سوری کرده بود.

معارضان سوری اصطاحی است که در مورد تروریست های النصرة و داعش و... به کار می رود. نظر

شهرک نش��ینان صهیونیس��ت یک ک��ودک دو س��ال و هفت ماهه  خبر شهادت کودک 
فلسطینی 
به دست 

نشینان شهرک 

فلسطینی را با خودرو زیر گرفتند و به شهادت رساندند. به گزارش فارس 

به نقل از وبگاه خبری »قدس«، حمزه عمار احمد در حی الطوِر شهر قدس 

زیر گرفته و پس از آن فوراً به بیمارس��تان منتقل ش��د، اما به دلیل شدت 

جراحات به شهادت رسید.

ظاهراً در اس��رائیل، زیر گرفتن فلس��طینی ها )به وس��یله رانندگان صهیونیست( مجازات  نظر

بازدارنده ای در پی ندارد.
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پایگاه خبری »المنار« فلس��طین در خبری عنوان کرد که اخیراً شش  خبر تالش رژیم های 
شش کشور 
برای تدارک 

حمله به سوریه

کشور طی جلسه ای محرمانه در آنکارا � پایتخت ترکیه � قرار تدارک حمله 

به دمشق را گذاشته اند.

به گزارش مهر، ش��ش کشوری که تروریسم را در منطقه حمایت و اداره 

می کنند، همگام با گروه های تروریس��تی در سوریه، طرح حمات وسیع به دمشق را تصویب 

کردند. به نوشته پایگاه خبری »المنار« فلسطین، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، ایاالت متحده 

آمریکا، فرانسه و انگلیس با سرکردگی رژیم صهیونیستی و با حمایت دستگاه اطاعاتی این رژیم 

آماده حمله به سوریه هستند. این پایگاه خبری در ادامه فاش کرد که تروریست هایی که قرار 

است در این جنگ شرکت داشته باشند، هم اکنون در عربستان و قطر در حال کسب آموزش های 

الزم جنگی هستند. بر این اساس، رژیم اسرائیل نقش بارزی در این جنگ خواهد داشت؛ زیرا 

سوریه دشمن تمام عیار رژیم صهیونیسیتی به حساب می آید.

این پایگاه خبری در ادامه مطلب خود به نقش اردن اشاره کرد و نوشت: اردن تاکنون توانسته 

نقش مثبتی برای عربستان در سوریه ایفا كند. این کشور با عبور دادن تسلیحات نظامی و تسلیم 

آن ها به گروه های تروریستی، توانسته خشنودی حامیان تروریسم در منطقه را فراهم کند.

تابناک می نویسد: از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با همکاری ایالت متحده آمریكا سعی دارد  نظر

که بدون هزینه دادن، کش��ورهای اسامی را وارد نزاعی بی فرجام و پرهزینه كند که نفعی برای 

ملت های مسلمان نداشته و باعث ایجاد تنش در جهان اسام و میان کشورهای منطقه می شود.

اعضای پارلمان افغانستان در اعتراض به افزایش ناآرامی های والیات  خبر پارلمان افغانستان: 
پیمان امنیتی 

کابلـ  واشنگتن 
لغو شود

ش��مالی این کش��ور و بی توجهی آمریکا در قبال تعهداتش به نیروهای 

نظامی افغان، خواهان لغو پیمان امنیتی کابل � واشنگتن شدند. 

به گزارش »تابناک«، اعضای پارلمان افغانستان در صحن علنی این مجلس 

اعام کردند: علت اصلی بروز ناامنی های افغانستان و خصوصاً مناطق شمالی این کشور، عدم 

پای بندی آمریکا به توافق نامه امنیتی کابل � واشنگتن است. بر همین اساس، نمایندگان مردم 

افغانستان از مسئولین ارشد امنیتی دولت کابل خواسته اند تا با حضور در پارلمان، پاسخگوی 

مشکات و ناآرامی های اخیر این کشور باشند. فاطمه عزیز � نماینده مردم والیت قندوز � در 

پارلمان افغانس��تان با اعتراض شدید به وضعیت وخیم مناطق شمالی افغانستان گفت: پیمان 

خب��ر و نظ��ر
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امنیتی کابل واشنگتن از روی ناچاری و با عجله از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان به امضا 

رسید. فاطمه عزیز گفت: به دلیل افزایش ناآرامی ها در افغانستان پس از امضای پیمان امنیتی 

کابل � واشنگتن، این توافق نامه باید فسخ شود.

از زمان حضور آمریکایی ها در افغانس��تان کشت تریاک در افغانستان و میزان بی کاری و  نظر

ناامنی در این کشور بسیار بیشتر شده است.

به گزارش »العالم« حمات عربستان سعودی، به شهرک ها و منازل  خبر
بحران انسانی در
یمن به دلیل 

حمالت عربستان
مس��کونی، به آواره شدن زنان و کودکان یمنی و بروز مشکات روحی و 

جسمی زیادی منجر شده است. خبرنگار شبکه »العالم« از صنعا گزارش 

داد: این مش��کات به ویژه با شدت یافتن حمات که به صورت روزانه و 

مستمر ادامه یافت، رو به افزایش است. امه الملک الخاشب � فعال حقوقی یمنی � به خبرنگار 

»العالم« گفت: »زنان باردار در بسیاری از مناطق یمن اولین قربانیان حمات سعودی بودند. 

سعودی ها در بمباران یمن هیچ رحمی به زنان و کودکان نکردند.«
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حمات آمریکا به مردم یمن با پرچم عربس��تان یادآور حمات این کشور به مردم غزه با  نظر

پرچم اسرائیل است. در هر دو مورد، اسرائیل و عربستان در نماد تهاجم و آمریکا در نهاد تهاجم 

قرار داشته است.

به گزارش »العالم« فراخوان اس��تاد علوم سیاسی عربستان برای دور  خبر
استاد علوم سیاسی 
عربستان: تبلیغات 

ضد شیـعه را 
متوقف کنید

انداختن صندوق های نظرسنجی روزنامه سعودی »الیوم« به علت انتشار 

مقاله ای تحریک آمیز علیه تشیع، واکنش های گسترده در شبکه اجتماعی 

فیس بوک به دنبال داشت. به گزارش پایگاه خبری شبکه »العالم« به نقل 

از »سی.ان.ان«، توفیق السیف در تاریخ 30 آوریل )10 اردیبهشت( در صفحه کاربری خود در 

شبکه فیس بوک نوشت: »این یادداشت و پیشنهاد مختص روزنامه الیوم سعودی است. امیدوارم 

به آن پاس��خ مثبت دهید. خداوند نگه دارتان باش��د. اجازه ندهید یک روزنامه محلی به تشیع 

توهین کند. مبلّغان متعصب، جنگ یمن را برای تکرار ناس��زاهای همیش��گی در روزنامه ها یا 

مس��اجد غنیمت ش��مرده اند. امروز روزنامه الیوم نمونه کریه دیگری از این ناسزاها را به قلم 

نویسنده ای به نام ناصر القفاری که به نظر می رسد از مبلغان مذهبی باشد، منتشر کرد.«

السیف در ادامه خواهان توقف مطلق مطالعه و خرید این روزنامه عربستانی شد و گفت که 

این نشریه در هر صورت نشریه ای بیهوده 

است که ارزش مطالعه و تلف کردن وقت 

ندارد. ش��مار زیادی از کارب��ران هم با این 

فراخوان اس��تاد عربستانی همراهی کردند 

و تصاوی��ری از دور انداختن تعداد زیادی 

از صندوق های نظرس��نجی مربوط به این 

روزنامه منتشر شده است.

چندی پیش یک خلبان مصری به دلیل  نظر

آنکه حاضر نش��د م��ردم بی دف��اع یمن را 

بمباران کند، بازداشت شد. اینک یک استاد 

دانشگاه عربستانی خواهان توقف تبلیغات 

علیه تشیع شده اس��ت. این حوادث نشان 

خب��ر و نظ��ر
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می دهد که اکثریت خاموش جهان اس��ام اندک اندک پی به ماهیت ضد اسامی سیاست های 

استعماری می برند و به آگاهی و هشیاری سیاسی می رسند.

یک مس��ئول عالی رتبه محلی عراق��ی از اقدام یک فروند هواپیمای  خبر
تجهیز داعش 

توسط هواپیمای 
آمریکایی

نظامی آمریکایی در ارس��ال س��اح و مهمات به نیروهای داعش در این 

کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، یکی از مسئوالن محلی عراقی از اقدام 

نیروی نظامی آمریکا در فرود آوردن محموله ای از ساح و مهمات نظامی 

بر فراز منطقه الخضره � که محل استقرار نیروهای سازمان تروریستی داعش است � با استفاده 

از چتر خبر داده و در این زمینه خواستار آغاز تحقیقات شده است.

مهندس مفید البلداوی � فرماندار شهر بلد در 80 کیلومتری شمال استان صاح الدین � در این باره 

در گفت وگو با »العربی الجدید« افزود: یک فروند هواپیمای نظامی آمریکایی وابسته به ائتاف 

بین المللی به وس��یله چتر و به صورت عمدی، یک محموله س��اح و مهمات نظامی را بر فراز 

منطقه الخضره که تحت سیطره داعش است، فرستاده است.

هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد! نظر

سازمان تنظیم كننده بازار انرژی تركیه فاش كرد كه رژیم صهیونیستی  خبر
رژیم صهیونیستی، 
دومین صادرکننده 

سوخت دیزل 
بـه تـرکیـه

دومین صادركننده سوخت دیزل به تركیه به شمار می رود. به گزارش پایگاه 

خبری ش��بكه »العالم« س��ازمان تنظیم بازار انرژی تركیه در گزارش��ی كه 

بخش هایی از آن را خبرگزاری »جیهان« منتشر كرد، آورده است: اسرائیل در 

رتبه دوم فهرست صادركنندگان سوخت دیزل به تركیه است. برپایه این گزارش، واردات سوخت 

دیزل تركیه از رژیم صهیونیستی در سال گذشته میادی كه هم زمان با جنگ این رژیم علیه نوار 

غزه بود، افزایش قابل ماحظه 71 درصدی داشت و به 2.2 میلیون تن رسید. این آمار در سال قبل 

از آن 1.2 میلیون تن بود. خبرگزاری »جیهان« خاطرنشان کرد: نكته جالب توجه این است كه با 

وجود تنش ظاهری در روابط بین تل آویو و تركیه، این رژیم در رتبه دوم فهرست صادركنندگان 

دیزل به تركیه قرار گرفته است و این درحالی است كه رژیم صهیونیستی تولیدكننده درجه یك نفت 

نیز نیس��ت. بر اساس گزارش س��ازمان تنظیم بازار انرژی تركیه، تركیه در همین دوره زمانی، 32 

میلیون و 555 هزار تن نفت و فرآوردهای نفتی )دیزل، بنزین و نفت گاز( وارد كرده است. 
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اسام آمریکایی یعنی همین: در ظاهر به اسرائیل ناسزاگفتن و در باطن با دشمنان اسرائیل  نظر

جنگیدن و دشمنان اسرائیل را نابود ساختن.

یک س��وم اعضای داعش از اروپا آمده اند � یک روزنامه فرانسوی با  خبر

دو خبر و 
یک نظر

انتش��ار گزارش��ی، درباره پیامدهای خطرناک عضوگیری گروه تروریستی 

داعش از اتباع اروپایی هش��دار داد. به گزارش خبرگزاری »مهر« روزنامه 

فرانسوی »لوفیگارو« در گزارشی اعام کرد: دست کم یک سوم از اعضای 

گروه تروریستی داعش از کشورهای اروپایی هستند.

فعالیت گسترده طرفداران داعش در اروپا � روزنامه »گاردین« در گزارشی نوشت: طرفداران  خبر

داعش در شبکه های اجتماعی در کشورهای اروپایی بیش از طرفداران این گروه تروریستی در 

شبکه های اجتماعی کشورهای عربی هستند. به گزارش خبرگزاری »فارس«، روزنامه »گاردین« در 

گزارش��ی نوشت که طرفداران داعش در ش��بکه های اجتماعی در کشورهای اروپایی و غربی � 

خب��ر و نظ��ر
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همچون بلژیک، انگلیس و فرانس��ه � بیش از طرفداران این گروه تروریس��تی در ش��بکه های 

اجتماعی کشورهای عربی � همچون عراق و سوریه � هستند.

محقق��ان علوم اجتماعی ایتالیایی با بررس��ی صفحات مربوط به اصلی تری��ن گروه داعش در 

شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر، نشان  داده اند که پُست های مربوط به داعش بیش از 

همه در کشورهای اروپایی و به زبان های غیر از زبان عربی )انگلیسی، فرانسوی و...( مورد توجه 

قرار می گیرد. این گزارش با اشاره به فعالیت زیاد تروریست های داعشی در شبکه های اجتماعی 

تصریح می کند که تروریست ها از طریق این شبکه های اجتماعی با هزاران نفر از طرفداران خود 

در مناطق مختلف جهان گفت وگو می کنند و پیام های آن ها را باز نشر می دهند.

خبر سوم چنین است: غرب با شست وشوی مغزی جوانان اروپایی و به وسیله پول، آن ها را  نظر

به جان دولت هایی انداخته است که برای استقال و آزادی کشورهای خود تاش می کنند.

به نوش��ته پایگاه خبری »نهرین نت«، کمیته امنیت و دفاع پارلمان  خبر
تأیید کمک های 
نظامی آمریکا به 

داعش
عراق ارائه کمک های نظامی آمریکا به تروریس��ت های داعش از طریق 

هواپیما را تأیید کرد.

ب��ه گزارش »ایرنا« به نقل از »نهری��ن نت« کمیته امنیت و دفاع پارلمان 

عراق اعام کرد که هواپیماهای آمریکایی تروریس��ت های داعش را در منطقه صاح الدین به 

ساح و تجهیزات نظامی مجهز کرده اند. در گزارش کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق آمده است 

که این اقدام چندین بار در استان های دیگر عراق تکرار شده و نشان می دهد که برخی کشورها 

می خواهند عراق همچنان تحت اشغال تروریست های داعش باقی بماند.

اخی��راً مقامات آمریکایی از طرح تجزیه عراق به س��ه منطقه کُردنش��ین، سنی نش��ین و  نظر

شیعه نشین حمایت کرده اند.

آمارهایی تأمل برانگیز درباره »پورش��ه در ایران« � شاید سال 1931  خبر

سه خبر و 
یک نظر

که فردیناند پورشه، شرکت پورشه را در شهر اشتوتگارت تأسیس می کرد، به 

فکرش هم نمی رس��ید که خودروهایش 80 س��ال بعد، چهار هزار و 721 

کیلومتر این طرف تر در کش��وری دیگ��ر، تبدیل به چالش جدی برای یک 
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طبقه اجتماعی خاص ش��ود؛ طبقه ای اجتماعی که پول یک دس��تگاه خودروی پورشه آن ها به 

اندازه یارانه نقدی حدود 34 هزار نفر در ایران است.

»صدای اقتصاد« نوش��ت: پورشه و پورشه سواران، هرچند وقت یک بار سر زبان ها می افتند و 

همین زمان ها هم هس��ت که همه به این موضوع فکر می کنند که یک مرتبه چه ش��د و این 

طبقه از کجا سر برآورد و گسترش پیدا کرد؛ طبقه ای که با میزان پولی که بابت همین خودروشان 

هزینه کرده اند، طبقه ای مافوق دهک های جامعه به حساب می آیند. همین گروه نوظهور که تا 

قبل از سال های 87 و 88 عماً جایگاهی نداشتند، یک باره به وجود آمدند و خیابان های شهر را 

از خودروهای لوکس و آنچنانی پُر کردند که بعضی هایشان هم به اصطاح با »دور دور کردن« 

جاده های شهر را زیر پا می گذاشتند.

به هرحال، نگاهی به آمار گمرک، وجود این طبقه و واردات پورشه در سال های مختلف، خودش 

گویای مطلب اس��ت. س��ال 88، حدود 230 دستگاه پورشه به کشور وارد شده بود. این آمار در 

سال 90، یک باره به حدود 570 دستگاه رسید و تقریباً رشد دو برابری پیدا کرد. البته آمار واردات 

خودروهای لوکس و باالی 2500 سی س��ی بیش از این میزان اس��ت. سال 88، بیش از 30 هزار 

دس��تگاه خودرو لوکس به کش��ور وارد شده بود و حاال در سال 93 به 133 دستگاه کاهش پیدا 

کرده است.

ساعت های مچی لوکس � قیمت انواع ساعت های مچی لوکس در برند های گران قیمت از  خبر

پنج میلیون تا بیش از 30 میلیون تومان در بازار عرضه می شود و ساعت های مچی معمولی در 

مغازه های سطح شهر محدوده قیمت حدود 350هزار تا دو میلیون تومان دارند. البته به غیر از 

ساعت های میلیونی که معموالً از جنس طا هستند و در ساختشان از سنگ های گران قیمت 

استفاده می شود، تعداد بسیار اندکی از ساعت های مچی هم به صورت سفارشی ساخته و وارد 

کشور می شوند که قیمت هایشان به چند صد هزار دالر می رسد که بعضاً هم قیمت یک واحد 

آپارتمان 200 متری در مرکز پایتخت است!

بر اس��اس گزارش میدانی خبرنگار ایس��نا، به نظر می رسد سالیان زیادی است که ساعت مچی 

برای بخش قابل توجهی از مردم دیگر وس��یله ای برای اطاع از زمان نیست؛ بلکه به وسیله ای 

تزیینی بدل شده که باعث زیبایی می شود و نوعی اعتماد به نفس برای افراد به همراه دارد. 

حتی برای بخش محدودتری از افراد، ساعت مچی وسیله ای لوکس و تجملی است که در کنار 

خب��ر و نظ��ر
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ماش��ین های میلیاردی، کت و ش��لوار های چندین میلیونی، کیف و عینک های آفتابی خاص با 

برند های گران قیمت، از ضرورت های مهم تلقی می شود.

کشف مخفی گاه پادشاه گدایان در شمال ایران � یک مرد افغان به سبک الیور توییست،  خبر

کودکان خیابانی را در خانه مخروبه ای گرد آورده و از آنان برای گدایی استفاده می کرد.

روزنام��ه »ایران« نوش��ت: این مرد که فاگین پیر آمل اس��ت، در یک��ی از محله های آمل خانه 

مخروبه ای تهیه کرده و همه کودکان خیابانی و زنان بدسرپرست و بی سرپرست را در این مکان 

دور هم جمع کرده بود تا برای اقدامات خاف کارانه خود مورد استفاده قرار دهد. راز اقدامات 

این مرد هنگامی فاش شد که مأموران پلیس در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم و آسیب های 

اجتماعی در جریان مخفی گاه این مرد قرار گرفتند.

پلیس برای به دست آوردن ردی از این مرد، پاتوق وی را به صورت نامحسوس تحت مراقبت خود 

قرار داد تا اینکه رد او را در یک خانه مخروبه شناسایی کرد. پلیس با اطمینان از اینکه فاگین و 

سایر کودکان و زنان در خانه مخروبه هستند وارد عمل شد و اقدام به بازداشت مرد افغان کرد. در 
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جریان بازرسی از این خانه مخروبه، 15 کودک یک تا پنج سال بی سرپرست و بی خانمان که نسبتی 

با فاگین پیر و زنان دستگیر شده نداشتند، پیدا شدند. در جریان بازجویی های انجام گرفته از این 

باند و متهم اصلی پرونده مشخص شد که وی با پرسه زدن در خیابان های شهر، کودکان بی خانمان 

را شناسایی و آن ها را برای استفاده در گدایی، به مخفی گاه خود می برد. بر اساس اعام فرمانده 

پلیس آمل، در میان اعضای این گروه به جز کودکان خیابانی پنج زن وجود داش��تند. همچنین 

تحقیقات درباره مخفی گاه این تبهکار مشخص کرد که وی خانه مخروبه مورد نظر را اجاره کرده 

و صاحب ساختمان از جزئیات نحوه استفاده وی از خانه اش بی اطاع بوده است.

به نظر شما سهم این زنان بی سرپرست و کودکان خیابانی از مواهب عمومی در جیب کیست؟ نظر

داعش، س��ه »کبوترباز« را اعدام کرد � گروه تروریستی داعش، سه  خبر

پنج خبر و 
یک نظر

»کبوت��ر باز« را در منطقه المقدادیه اع��دام کرد. به گزارش پایگاه خبری 

شبکه »العالم« یک منبع محلی در استان دیالی، اعام کرد که داعش سه 

کبوترباز را در اطراف روستای ابودهن در منطقه المقدادیه اعدام کرد.

اعدام 13 نوجوان به جرم تماشای فوتبال � روزنامه »دیلی میل« انگلستان به نقل از گروه  خبر

فعاالن حقوق بش��ری موسوم به »رقه در سکوت سر بریده می شود« نوشت: گروه تروریستی 

داعش حکم اعدام 13 نوجوان موصلی را به جرم تماشای رقابت فوتبال اجرا کرده است.

به گزارش »ایرنا« این روزنامه به نقل از گروه فعاالن بشری موسوم به »رقه در سکوت سر بریده 

می شود« نوشت: 13 نوجوان هفته گذشته در حال تماشای مسابقه عراق و اردن در چارچوب 

رقابت های جام ملت های آسیا از تلویزیون در محله الیرموک شهر موصل بودند که تروریست ها 

آن ها را بازداش��ت کردند. بنابراین گزارش، گروه تروریس��تی داعش اعام کرد که این نوجوانان 

»قوانین دینی را با تماشای فوتبال زیر پا گذاشته اند.« حکم اعدام این نوجوانان با تیرباران در 

میدان اصلی شهر اجرا شد و سپس جسد برهنه آن ها رها شد؛ در حالی که خانواده هایشان از 

ترس این گروه تروریستی جرأت دفن آن ها را نداشتند.

اعدام دس��ته جمعی و تهدید پزش��کان موصلی � تروریس��ت های داع��ش ضمن اعدام  خبر

دسته جمعی برخی پزشکان در شهر موصل، به دیگر اطبا هشدار داده اند که در صورت خودداری 

خب��ر و نظ��ر
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از معالجه مجروحین داعشی، شاق خواهند خورد. به گزارش »فارس« به نقل از پایگاه خبری 

»روداو« تروریس��ت های داعش پس از اعدام پزش��کانی که از معالجه تروریست ها سرباز زده 

بودند، به دیگر همکاران آن ها هشدار داده اند که تکرار چنین عملی با شاق پاسخ داده خواهد 

شد. بر اساس این گزارش، حسن فاضل آالف � مدیر مرکز آموزشی درمانی ابن سینا در شهر موصل 

� گفته که ده ها پزشک پیش از این به دلیل خودداری از رفتن به مقرهای داعش اعدام شده اند 

و تاکنون حتی اجساد آن ها هم به خانواده هایشان تحویل نشده است.

سنگسار 17 زن بابت مخالفت با جهاد نکاح � تکفیری های داعش 17 زن را در موصل به دلیل  خبر

امتناع از پذیرش آنچه که »جهاد نکاح« خوانده می ش��ود، سنگس��ار کردند. به گزارش خبرگزاری 

»فارس« تکفیری های داعش 17 زن را در شهر موصل، به دلیل عدم پذیرش آنچه که آن را »جهاد 

نکاح« می خوانند، سنگسار و به قتل رساندند. سعید مموزینی � مسئول اطاع رسانی شعبه 14 حزب 

دموکراتیک کردستان � در گفت وگو با پایگاه خبری »خندان« نوشت: تروریست های داعش، 17 زن 

را در شرق موصل سنگسار کردند؛ زیرا این زنان حاضر نشدند با عناصر این گروه تروریستی ازدواج 
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کنند. این نخستین بار نیست که داعش، زنان را به دلیل مخالفت با آنچه که جهاد نکاح می نامند، 

قتل عام می کند. 26 آذر گذشته وزارت حقوق بشر عراق در بیانیه ای اعام کرد: ابو انس اللیبی � از 

تروریست های داعش � 150 دختر و زن عراقی در فلوجه را که برخی از آن ها باردار بودند، به علت 

رسانده اس��ت. قت��ل  ب��ه  کنن��د،  ش��رکت  ن��کاح  جه��اد  در  نش��دند  حاض��ر   اینک��ه 

در بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است: گروه های وابسته به داعش قتل عام گسترده ای را در 

فلوجه به راه انداخته و قربانیان را در دو قبرستان در محله جوالن در منطقه الزغارید دفن کردند.

اعدام 100 داعش��ی به دلیل تردید در وفاداری! � تشکیات تروریستی داعش 100 تن از  خبر

عناصر خود را به علت تردید درباره وفاداری ش��ان، اعدام کرد. به گزارش پایگاه خبری ش��بکه 

»العالم« محمد س��الم الغبان � وزیر کشور عراق � با اشاره به اینکه داعش در مرحله شکست 

روح��ی � روانی به س��ر می ب��رد، اعام کرد: داع��ش 100 عنصر خود را به عل��ت تردید درباره 

وفاداری شان به این گروه تروریستی اعدام کرده است.

... و این پایان ماجرای حرکتی که از یازدهم س��پتامبر 2001م. آغاز ش��د نیس��ت، ولی  نظر

نشانه ای از آن هست.

دادگاهی در کابل چهار مرد را به خاطر نقش داش��تن در قتل فجیع  خبر
قاتالن فرخنده 

به اعدام 
محکوم شدند

»فرخنده« به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری »آسوشیتدپرس« 49 

نفر، از جمله 19 افسر پلیس در این دادگاه به خاطر همین پرونده محاکمه 

شدند.

عده ای مرد در 19 مارس )28 اس��فند( با حمله به زنی 27 س��اله به نام فرخنده، او را به اتهام 

اهانت به مقدس��ات دینی و س��وزندان قرآن ، تا سرحد مرگ کتک زدند و سپس جسدش را به 

آتش کشیدند. دادگاهی در کابل از روز شنبه جلسه محاکمه عامان قتل فرخنده را آغاز کرد. این 

محاکمه که دو روز به طول انجامید، به طور مستقیم از تلویزیون افغانستان پخش شد. دادگاه 

ابتدایی شهر کابل، همچنین هشت تن دیگر از عامان قتل فرخنده را به 16 سال حبس محکوم 

کرد و 18 تن دیگر را نیز بی گناه دانست. فرخنده مدتی پیش در منطقه شاه دو شمشیره شهر 

کابل با یک دعانویس درگیر ش��د. وی فرخنده را متهم به قرآن س��وزی و مردم را به کشتن وی 

خب��ر و نظ��ر
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تحریک کرد. در نتیجه، وی بی رحمانه به قتل رسید. پس از تحقیقات پلیس و دادستانی معلوم 

شد که وی بی گناه بوده و هیچ قرآنی را آتش نزده است.

خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« به جای آنکه مرد دعانویس را که با فرخنده درگیری داشته و  نظر

م��ردم را تحریک کرده مس��بب این خیانت بدان��د، علت این جنایت را س��وزاندن قرآن اعام 

کرده است. این یک نمونه دیگر از جنگ روانی است که غرب علیه اسام به راه انداخته است.

دیوان پادشاهی عربستان با صدور بیانیه ای اعام کرد: لقب سلمان  خبر تغییر لقب 
پادشاه عربستان 

از »ملک« 
به »امـام«

بن عبدالعزیز از »ملک« به »امام« تغییر می کند.

به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری رس��می عربس��تان )واس(، دیوان 

پادشاهی عربستان در بیانیه ای اعام کرد که سلمان بن عبدالعزیز � پادشاه 

این کش��ور � تمایل دارد که لقب خود را از ملک س��لمان به »امام سلمان« تغییر دهد. در این 

بیانیه آمده است: با توجه به تمایل سلمان بن عبدالعزیز برای تغییر لقب ملک، لقب وی پس از 

ارائه لقب جدید به هیأت علمای عربستان تغییر خواهد کرد. هیأت علمای عربستان نیز توافق 
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کردند لقب سلمان بن عبدالعزیز از »ملک« به »امام« تغییر یابد و لقب رسمی پادشاه عربستان 

»امام سلمان بن عبدالعزیز« شود. 

»امام« از نظر لغوی به معنی پیشرو و رهبر است. اینکه هم زمان با حمله به یمن، عنوان  نظر

پادشاه عربستان از »پادشاه« به »امام« تغییر کرده است به چه معناست و منظوْر پیش روی و 

رهبری در چه راهی است؟

نخست وزیر انگلیس در راستای معرفی اعضای کابینه جدید، یکی از  خبر انتصاب یک 
تندرو در کابینه 
جدید دولت 

انگلیس

چهره های ضداسامی را برای وزارت دادگستری انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری »فارس«، دیوید کامرون � رهبر حزب محافظه کار � در 

پی نتیجه انتخابات اخیر که بار دیگر با پیروزی قاطع حزبش همراه بود، 

به نخست وزیری انگلستان منصوب ش��د. کامرون اعام کرد وزرای پیشین خزانه داری، کشور، 

خارجه، آموزش و پرورش و دفاع هم چنان در سمت خود باقی هستند. شبکه خبری بی .بی .سی 

خبر داد: مایکل گوو � وزیر آموزش و پرورش پیش��ین کابینه کامرون � که س��ال گذشته به دلیل 

اعتراضات بسیار معلمان و تجمعات اتحادیه های معلمان از این سمت برکنار شده بود، این بار 

به عنوان وزیر دادگستری انگلیس منصوب شده است. 

مایکل گوو از معروف ترین سیاست مداران ضداسامی انگلیس است. وی سال 2006م. کتابی با 

عنوان »عملیات اسب تروا« منتشر کرد که در آن مدعی شده بود مسلمانان توطئه دارند تا بر 

مدارس بریتانیا تس��لط یابند. وی این توطئه مسلمانان را در واقع تهدید اسامی شدن بریتانیا 

نامید. گوو در این کتاب ضمن انتقاد از عدم شفافیت اخاقی در سیاست بریتانیا در طول 10 تا 

15 سال گذشته، مدعی شده بریتانیا از سوی جمعیت مسلمان آن مورد تهدید است.

منظور از توطئه دانش آموزان مسلمان در مدارس بریتانیا این حقیقت است که دانش آموزان  نظر

ممتاز مدارس این کشور غالباً از میان اقلیت مسلمانان این کشور هستند.

پایگاه »اینترنش��نال بیزنس تایمز« در گزارش��ی در مورد اوضاع لبنان،  خبر
تصاویر بزرگان 
شیعه در خـانه 
مسیحیان لبنان

نوشته است که مسیحیان این کشور در یک جبهه همراه با حزب الله در برابر 

داعش می جنگند. به گزارش »فارس«، پایگاه »اینترنشنال بیزنس تایمز« گزارشی 

در خصوص وضعیت لبنان و ارتباط میان مسیحیان و حزب الله لبنان منتشر 

خب��ر و نظ��ر
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کرده و نوشته است که مسیحیان اکنون حزب الله را تنها حامی خود در برابر گروه تروریستی داعش 

می دانند. گزارش »بیزنس تایمز« بر اساس گفته های رفعت نصرالله، فرمانده نیروهای مسیحی 

است که در کنار حزب الله و ارتش لبنان با داعش مبارزه می کنند. 

نصرالله که در خانه اش در رأس بعلبک که تنها 2.5 مایل با مواضع داعش فاصله دارد صحبت 

می کرد، گفت: »ما در وضعیت بسیار خطرناکی هستیم. تصور کنید که ارتش در نبرد شکست 

بخورد. چه بر سر ما می آید؟« از زمان آغاز تحرکات داعش در نزدیکی مرزهای لبنان، ساکنان 

مناطق مسیحی نش��ین � از جمله ش��هر رأس بعلبک در نزدیکی مرز سوریه � ساح به دست 

گرفته و به مبارزان علیه این گروه پیوس��ته اند.نصرالله در این مورد می گوید: »ما دو گزینه 

داریم: یکی اینکه از خانه خود دفاع کنیم و کشته شویم و دیگر اینکه فرار کنیم. دومی، اصاً 

گزینه نیست!«

در جنگ های لبنان مفهوم اسام ناب و مسیحیت ناب بیش از پیش آشکار شد و معلوم شد  نظر

که مسلمانان و مسیحیانی که واقعاً پیرو اسام و تعالیم حضرت مسیح)ع( هستند، همیشه در 

یک سنگر قرار دارند. 
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منطقه خاورمیانه پس از حمله عربس��تان سعودی به یمن، با 

خاورمیان��ه قبل از این حادثه تفاوت بس��یاری دارد و خواهد 

داشت؛ چرا که جنگ اخیر ریاض ضد صنعا با هدف تغییر معادله در داخل یمن و منطقه بوده 

و تحقق این اهداف یا شکست آن ها، قطعاً شرایط تازه ای در منطقه پدید می آورد.

در ای��ن فراین��د، جنگ به عنوان یک اب��زار، معنا و مفهوم روش��نی دارد. جنگ آخرین گزینه 

تصمیم گیران سیاسی است و معموالً هیچ سیاست مداری به جنگ روی نمی آورد؛ مگر زمانی که 

همه گزینه های سیاس��ی دیگر ناکارآمد گردد. از این رو حمله عربستان سعودی به یمن نشان 

می دهد که ریاض نسبت به اقدامات سیاسی در حفظ نفوذ خود در یمن نااُمید بوده و جنگ 

آخرین گزینه و انتخاب آن ها برای بازگرداندن نفوذ خود به یمن اس��ت. این برداشِت توصیفی 

این پرسش را مطرح می کند: »مگر چه تحولی در یمن افتاد که عربستان احساس کرد نفوذش 

در یمن از دست رفته و برای بازآوری آن راهی جز جنگ نیست؟«

درک پیامدهای جنگ زمانی امکان پذیر است که بدانیم تصمیم گیران سعودی در چه شرایطی 

قرار داشتند و با چه هدفی تصمیم به جنگ گرفته اند. چند دهه است که عربستان سعودی در 

یمن نفوذ گسترده ای داشته و از طریق تقدیم کمک های مالی گسترده، به خرید سیاست مداران 

و نیز خرید س��ران قبایل � از جمله آل احمر که رهبران قبیله حاشد هستند � اقدام می کردند. 

در نتیجه این سیاست ها، یمن به حیات خلوت عربستان سعودی تبدیل شده بود و عربستان 

قادر به انجام هر کاری در این کشور بود. قیام مردم یمن در جریان بیداری اسامی، این نفوذ را 

کاست و ریاض به علت نااُمیدی از باز تولید این نفوذ، دست به جنگ و تجاوز ضد یمن زد تا 

از این رهگذر این هدف را تحقق بخشد. چهار سال پیش )2011م.( اعتراضات وسیع مردمی در 

میدان تغییر صنعا آغاز گردید و مردم شعار می دادند که »الشعب یرید إسقاط النظام« )= ملت 

خواهان تغییر نظام هستند(. عربستان مهم ترین حامی رژیم حاکم بر یمن با تقدیم کمک به 

نظام صالح تاش کرد از انجام تغییرات سیاسی در یمن جلوگیری کند. 

یادداشت سیاسی

پیامدهای تجاوز عربستان سعودی به یمن 

حسین کربالیی 
کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه
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سیاست حفظ وضع موجود سعودی در کشور های اطراف به نگرانی شدید آن ها از امکان تبدیل 

هرگونه تحول سیاس��ی به مردم ساالری در کش��ورهای پیرامونی، به تهدید سیاسی برای رژیم 

سنتی حاکم در ریاض بر می گردد. دخالت سعودی در بحرین و عراق و اکنون یمن، ناشی از این 

نگرانی جدی است. در فوریه 2012م. عربستان سعودی در جهت مهار حرکت مردم، از طریق 

ش��ورای همکاری خلیج فارس پیشنهادی ارائه داد که بر پایه آن، علی عبدالله صالح از ریاست 

جمهوری کنار رفته و عبد ربه منصور هادی معاون وی جایگزین او گردید. در این فرایند، ریاض 

تاش داشت با تغییر افراد و جابه جایی مهره ها، قیام مردم یمن را مهار سازد. 

برای مهار این قیام فراگیر مردم قرار ش��د هادی به مدت دو سال منصوب گردد. قول داده شد 

که در این دو سال ،تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر پایه 

قانون اساسی جدید صورت گیرد و خواست مردم در تغییر نظام نیز تحقق یابد. دو سال سپری 

شد )فوریه سال 2014م.(، ولی هادی هیچ کدام از وعده ها را عملی نکرد و شاید نیتی هم در 

انجام وعده ها نداش��ت. ریاض فش��ار آورد تا مجلس نمایندگان یمن فرصت دیگری به منصور 

هادی بدهد تا اصاحات مورد درخواس��ت مردم را تحقق ببخش��د. پارلمان مأموریت هادی را 

به مدت یک سال دیگر تمدید و او را در پست ریاست جمهوری ابقا کرد، اما در این یک سال 

نیز رئیس جمهور موقت یمن کاری جز برگزاری گفت وگوهای ملی انجام نداد و این ناکامی یک 

بار دیگر تکرار گردید. هادی برای بار دوم درخواس��ت تمدید کرد که نمایندگان مردم موافقت 

نکردند. هادی چند روز قبل از انتهای مهلت قانونی، استعفای خود را تقدیم مجلس کرد و از این 

طریق کوشید نظام سیاسی در یمن را با خأل در ریاست جمهوری، با بحران روبه رو سازد.هادی 

پیشاپیش با تعیین نکردن معاون اول برای خود تاش داشت مجلس را تحت فشار قرار دهد و 

از آن ها باج گیری کند.

هم زمان با این بحران های سیاسی، تحوالت اجتماعی و سیاسی مهمی در یمن رخ داد که نظام 

هادی را با بن بست مواجه کرد. ناتوانی دولت در اصاح نظام فاسد حاکم، میزان رضایت مندی 

اجتماعی از این نظام را به علت ناکارآمدی و فقرزایی به ش��دت کاهش داد و شرایط تحوالت 

بعدی را فراهم س��اخت. تحول اول در ساختار قبیله ای رخ داد و نشان داد که جامعه قبیله ای 

یمن استعداد تحوالت گسترده را دارد. در قبیله حاشد که بزرگ ترین قبیله در یمن است )شش 

میلیون نفر( و یک چهارم جمعیت یمن را تشکیل می دهد، تحوالتی رخ داد که تأثیرات سیاسی 

مهمی به بار آورد. آل احمر � رهبران این قبیله � که در س��اختار قدرت در گذش��ته سهم ش��ان 

خب��ر و نظ��ر
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ریاست پارلمان و فرماندهی ارتش بود، همواره به علت وابستگی به عربستان سعودی، مجری 

بی چون وچرای سیاست های ریاض بودند . در چند سال اخیر، عربستان در جهت گسترش نفوذ 

خود در یمن، از آل احمر خواسته بود که به سعودی کمک کند تا مدارس وهابی در یمن تأسیس 

و تکثیر گردد و آل احمر به رغم نبود بستر اجتماعی، این کار را انجام دادند. 

بیش از نیمی از زیر ش��اخه های قبیله ای حاش��د، ش��یعه زیدی و بقیه سنی شافعی اند که هر 

دو با گس��ترش تفکر وهابی در این کش��ور مخالف بودند. اولین اعتراض جدی ضد گس��ترش 

تفکرات وهابی در سال گذشته در استان شیعه نشین صعده اتفاق افتاد. آل احمر دریک اقدام 

تحریک آمیز در منطقه دماج در صعده، مدرسه وهابی راه اندازی و عمده طاب آن را از خارج 

از کشور یا از استان های دیگر تأمین کردند. این اقدام با اعتراض گسترده مردم منطقه روبه رو 

ش��د و دولت با وساطت قبایل، با بستن مدرسه به این غائله پایان داد. ادامه این سیاست های 

واگرایانه و تحریک آمیز از س��وی آل احمر به این منجر ش��د که مردم قبایل حاشد ضد رهبران 

خود، در دو اس��تان عمران و ارحب قیام مس��لحانه کنند و با پیروزی بر آل احمر، آنان را از این 

منطقه اخراج کنند. 

تغییر وفاداری کورکورانه قبیله ای به وفاداری خردمندانه ملی و وحدت بخش، نقطه تحول مهم 

اجتماعی بود که از شدت نفوذ عربستان سعودی در یمن کاست و یمن را در معرض تحوالت 

بسیاری قرار داد که موجب تحوالت بعدی شد. استان های عمران و ارحب در نقطه میانی بین 

اس��تان شمالی صعده و اس��تان صنعا، در مرکز قرار دارد. تحوالت جدید نوعی هم گونی میان 

نیرو های حوثی در صعده و نیرو های استان عمران و ارحب ایجاد کرد. در نتیجه آن، نیرو های 

انصار الله ش��کل گرفتند و به سمت پایتخت حرکت کردند. این تحوالت انصارالله را نیز دچار 

دگرگونی سیاس��ی کرد. آنان با ورود به صنعا، مطالبات ملی را جایگزین خواس��ته های بخشی 

کردند. با حضور انصارالله در صنعا اعتراضات مس��المت آمیز مردمی در پایتخت آغاز ش��د که 

بسیاری از تحلیلگران آن را موج دوم بیداری اسامی در یمن قلمداد کردند. 

این تحرک جدید با ویژگی  تازه ای آغاز شد که آن، موضوع رهبری سید عبدالملک حوثی است. 

موج اول اعتراضات اجتماعی در یمن � مانند دیگر کش��ورهای بیداری اس��امی � فاقد رهبری 

مشخصی بود و عربستان سعودی به همین دلیل موفق به مهار آن شد، ولی موج دوم اعتراضات 

اجتماعِی دارای رهبری آگاه و بابصیرت بود، موفق به بسیج اکثریت جامعه یمن شد. ناکارآمدی 

هادی در تحقق خواس��ت و مش��ارکت مردم در نظام سیاس��ی، اصرار مردم بر ضرورت تحقق 
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اصاحات اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فساد همه جانبه در دولت را بیشتر کرد. هادی به جای 

اینکه تسلیم خواست مردم گردد، از ارتش خواست تا اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در صنعا را 

سرکوب کند. این اقدام با مقاومت عظیم اجتماعی روبه رو شد و با پیوستن ارتش به مردم، شهر 

صنعا به سرعت به دست مردم افتاد. این تحوالت همه راه ها را بر رژیم هادی بست. 

او راهی جز امضای قرارداد صلح و مش��ارکت و پذیرش خواس��ت نیروهای انقابی و مردمی 

نداش��ت. از همان آغاز، هادی به تحریک عربستان در پی شکستن توافق برآمد، ولی به علت 

سلطه مردم بر پایتخت، عرصه مانور محدودی داشت. او سرانجام استعفا کرد و با فرار به عدن، 

سعی کرد در مقابل اراده مردم یمن قرار گیرد. انتقال سفارت خانه های خارجی به عدن، حمایت 

شورای همکاری خلیج فارس از هادی و کمک غربی ها به این فرآیند، شبهه تجزیه یمن را تقویت 

کرد. به همین علت، نیرو های انقابی و وحدت طلب یمن وارد عدن شدند و هادی ناچار به فرار 

به عربستان گردید. با فرار هادی، عربستان احساس کرد که عوامل تأثیرگذار خود در یمن را به 

طور کامل از دست داده است و آل احمر و هادی عماً خارج از قدرت هستند؛ به همین علت، 

تصمیم گرفت به تجاوز نظامی به یمن دست بزند.

پیامدهای جنگ در یمن

شکی نیست که حمله نظامی عربستان سعودی و متحدان آن ضد یمن، آن هم با به کارگیری 

پیشرفته ترین ابزار  جنگی ساخت آمریکا و اروپا � از جمله موشک های هوشمند لیزری � ضربات 

س��نگینی به جامعه انسانی یمن و زیرس��اخت ها و امکانات محدود اقتصادی این کشور فقیر 

وارد س��اخت. جبران این ضایعه در آینده بدون کمک جامعه بین المللی و کشور های دوست 

امکان پذیر نخواهد بود.

در ابعاد سیاس��ی، حمات هوایی س��عودی ضد مردم و کشتار گس��ترده آن ها، ضد این تجاوِز 

توجیه ناپذیر در جامعه یمن، نوعی اجماع ملی پدید آورد. بن عمر � نماینده دبیرکل سازمان ملل 

در امور یمن که دارای ملیت مغربی اس��ت � در آخرین گزارش خود در ش��ورای امنیت پس از 

استعفا از این سمت، گزارش داد که گفت وگو های سیاسی میان گروه های یمنی در آستانه امضای 

توافق بود که عربس��تان سعودی به این کشور حمله کرد و گفت وگو را بر هم زد؛ در حالی که 

هیچ دلیل موجهی برای آغاز جنگ ضد یمن وجود نداش��ت. انهدام سیستماتیِک تقریباً همه 

پادگان های نظامی، شش فرودگاه مسافربری کشور، بیش از نیمی از کارخانه ها و زیرساخت های 
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آب و ب��رق یمن نش��ان از اراده ای برای انتقام گیری از یم��ن و بازگرداندن این جامعه به قرون 

وسطاست. این رفتار از سوی هیچ گروه سیاسی داخلی در یمن نمی تواند قابل دفاع باشد.

پیوستن احزاب ناصری، بعثی و ملی به انصارالله و ارتش پس از آغاز عملیات جنگی ضد یمن 

نمایان ساخت که جنایات سعودی در داخل یمن قابل دفاع نیست. تنها گروه هایی از این اقدام 

عربستان حمایت کردند که به پایگاه اجتماعی داخلی دل بستگی ندارند � مانند حزب اصاح آل 

احمر)اخوان المسلمین(، هواداران هادی و سازمان های تکفیری القاعده و داعش. این نیروها 

به رغم تاش های سعودی برای پیاده کردن چتربازان کمکی،در طول جنگ، فروریختن بسته های 

س��اح های پیشرفته سبک و نیمه سنگین برای آن ها از هوا و تأمین پوشش هوایی برای آنان از 

طریق بمباران نیرو های مشترک انصارالله و ارتش و کمیته های مردمی، توفیق قابل توجهی در 

حضور یکسره و قابل استمرار در مناطق مهم نداشتند؛ در حالی که نیرو های ملی به رغم بمباران 

وسیع موفق به پاک سازی بسیاری از مناطق از مخالفان شدند. 

ش��هر عدن که هواداران هادی در آن بسیج شده بودند، تقریباً به طور کامل پاک سازی شده و 

بخش های وس��یعی از ش��هر تعز � که دژ حزب اصاح شمرده می شود � نیز به دست نیرو های 

مردمی سقوط کرده است. نیرو های وحدت طلب و استقال خواه یمنی نیرو های تکفیری را نیز 

در مارب و ابین شکست داده اند و حضور این نیرو ها در حال حاضر به استان کویری و حاشیه ای 

حضرموت در شرق یمن محدود شده است .

این شرایط نشان می دهد نیرو های تکفیری و تجزیه طلب تاکنون نتوانسته اند هدف عربستان 

سعودی را تأمین کنند، با سلطه بر یک منطقه زمینه بازگشت هادی به یمن را فراهم سازند و 

تغییر مورد نظر عربستان � یعنی برپایی جنگ داخلی در یمن � را تأمین کنند و این به معنای 

شکست مهم ترین هدف جنگ است. نفوذ نیرو های قبیله ای یمن به درون عربستان سعودی و 

رسیدن به مرکز استان نجران نیز میزان آسیب پذیری ریاض را نمایان ساخت و اجاره کردن 2100 

مزدور سنگانی برای دفاع از استان های مرزی، عمق درماندگی عربستان را نمایان می سازد.

پیامد های جنگ یمن بر ساختار داخلی سعودی

آغاز تجاوز سعودی ضد یمن در چارچوب ائتاف محدود دو شاهزاده جوان )محمد بن سلمان � 

فرزند پادشاه، وزیر دفاع و رئیس دربار � و محمد بن نایف � وزیر کشور و رئیس سازمان امنیتی 

� صورت گرفت. بسیاری از مسئوالن سعودی، از جمله شاهزاده مقرن � ولی عهد قبلی � و سعود 
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الفیصل � وزیر خارجه قبلی � تنها 15 دقیقه قبل از آغاز حمله، از آن باخبر ش��دند. این رفتار 

انحصارگرایانه با موج گسترده ای از مخالفت ها در درون خاندان آل سعود روبه رو شد. 

در جنگ ه��ا معموالً دولت ها می کوش��ند وحدت داخلی را حفظ کنن��د؛ در حالی که در نظام 

س��عودی به علت اختاف نظر درباره جنگ، تصفیه های گس��ترده ای در خاندان حاکم انجام 

گرفت. شکی نیست که تغییرات اخیر در عزل و نصب در عربستان سعودی اولین نتایج جنگ 

یمن است و قطعاً تاثیرات آتی آن بیشتر خواهد بود. سقوط راهبرد سعودی در خرید دیگران با 

پول در این جنگ و ظهور اشکاالت پیش بینی نشده در اجرای نقشه جنگی آنان، رژیم آل سعود 

را با چالش های جدی روبه رو کرده و بسیاری از محاسبات آنان را برهم زده است. 

این شرایط جدید و غیرمترقبه میزان تأثیرات حمله به یمن بر ساختار داخلی آل سعود را افزایش 

می دهد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، قله کوه یخی اس��ت که از باتاق یمن نمایان شده است و 

پیامد های بیشتر در آینده بروز خواهد کرد. درماندگی نظام آل سعود در جنگ ممکن است از 

س��وی مخالفان داخلی خاندان حاکم مورد بهره برداری قرار گیرد و به موجی از انتقام از سوی 

زیان دیدگان عزل و نصب های اخیر تبدیل شود. عربستان در حال حاضر در گرداب جنگ گیر 

کرده اس��ت و نه راه پیش و نه راه پس دارد. ادامه جنگ بدون تحقق اهداف، هزینه بر اس��ت 

و عماً عربستان را در جنگ اخاق بازنده تر می کند و تحت فشار بیشتر افکار عمومی جهان 

قرار می دهد. اگر هم جنگ را بدون تحقق اهداف به پایان برسانند، یک رسوایی به بار خواهد 

آمد که نظام به طور کلی هزینه های آن را متحمل خواهد شد و عوامل فردی آغازگر جنگ باید 

هزینه آن را بپردازند.

پیامد های جنگ یمن بر معادالت منطقه

شکی نیست که جنگ یمن از نگاه رهبران سعودی یک ابتکار برای تغییر معادالت سیاسی حاکم 

بر منطقه بود. رژیم ریاض تصور می کرد که یک ائتاف سنی در مقابل ائتاف مقاومت تشکیل 

داده و از طریق این ائتاف، ایران و محور مقاومت را در مقابل ش��رایط س��ختی قرار داده که 

نتیجه ای جز بازندگی پیش روی آنان نیست. 

واکنش ایران در اعزام مسئوالن ایرانی به عمان، پاکستان، سوریه، عراق، الجزایر و لبنان و انعکاس 

مواضع انس��انی ایران نسبت به یمن، به سرعت اشتباه محاسباتی عربستان را نمایان ساخت. 

عربستان تصور می کرد نیروی زمینی مورد نیاز آن از سوی پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و مغرب 
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تأمین شده و جای بحث ندارد و با یک اشاره آن ها، به جبهه های جنگ یمن احضار خواهد شد، 

ولی واقعیت میدانی بس��یار متفاوت بود. هیچ کدام از این کشورهای به اصطاح سنی، نیروی 

زمینی اعزام نکردند و سیاست عربستان در مدیریت پروژه های سیاسی بر پایه ریخت وپاش پول 

و رش��وه و تحریک احساسات مذهبی، با بن بست روبه رو شد. این تحول حجم و میزان مانور 

و نفوذ عربس��تان را در س��طح منطقه عریان کرد. جنگ ضد یمن به جای اینکه وزن سیاس��ی 

عربستان را افزایش دهد، نقاط ضعف آن را نمایان ساخت.

از سوی دیگر، با آغاز حمله نظامی عربستان سعودی به یمن، این کشور به حدی دچار غرور 

ش��ده بود که مس��ئوالن آن از طوفان قاطعیت دو و سه برای یکسره س��ازی شرایط در سوریه 

و عراق صحبت می کردند. تصور بر این بود که عربس��تان به ابتکاری روی آورده که به بس��ط 

سلطه اش بر کل منطقه می انجامد و ایران در مقابل این ابتکار راهی برای تغییر معادله جدید 

پیدا نخواهد کرد.

خودداری بسیاری از کشورها از شرکت در بازی عربستان، طرح اولیه قطب بندی منطقه بر پایه 

مذهبی را فرو ریخت. در مرحله دوم، تنها ماندن سعودی در جنگ بر ضد یمن، عربستان را در 

معرض ریزش نفوذ منطقه ای خود قرار داده و این تحول قطعاً به تغییر معادله به زیان عربستان 

خواهد انجامید.

اظهارات باراک اوباما � رئیس جمهور آمریکا � خطاب به رهبران سعودی درباره اینکه خطری که 

آن ها را تهدید می کند، از داخل است و نه از سوی دیگر کشورهای منطقه، موضع مهمی است 

که نشا ن می دهد آمریکا حاضر نیست از حماقت های عربستان به بهانه خطر ایران حمایت 

کند. اساساً پشتیبانی آمریکا از هم پیمانان خود در منطقه بی حد و مرز نیست. آنان الزاماً از 

این گونه ماجراجویی های خطرناک جانب داری نمی کنند. دعوت اوالند � رئیس جمهور فرانسه � 

به اجاس اخیر سران شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار شد، نشان داد رهبران آل 

سعود مانند کسی هستند که در حال غرق شدن است! آن ها با خرید چند هواپیمای رافائل از 

فرانسه می کوشند شرایط وخیم خود را در معادله منطقه بازسازی کنند و از سقوط حتمی خود 

در باتاق جنگ یمن جلوگیری نمایند.
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