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آسیب ها و ضعف ها
1ـ از جمله مباحثی که در طول شکل گیری تحوالت  منطقه در چند سال گذشته 
ــت، ضعف شناسایی و رصد تحرکات  ــده اس ــده و کمتر بدان پرداخته ش از آن غفلت ش
ــکل دهنده گروه های تکفیری توسط غرب  با  ــاخت و پرداخت و ش ــکار س پنهان و آش

محوریت برخی حکام منطقه است.
ــا  ــت که گروه های تکفیری مدت ها )چه بس ــای متعددی حاکی از آن اس گزارش ه
ــیار بلند مدت( تحت آموزش و تعلیم در حوزه های مختلف اعم از؛ اعتقادی، نظامی  بس
ــته هایی نظیر؛ تک تیراندازی، ایجاد تله های  و ... بوده اند. وجود عناصر کار بلد در رش
ــتمر و ... همه و همه  ــتیکی مس ــهرها، تجهیز لجس انفجاری با روش ها و متد روز در ش
ــت که غفلت اشراف اطالعاتی سبب  گویای تحرکات و فعالیت های متعدد و طوالنی اس
ــد که به ناگاه با پدیده به نام داعش روبرو شویم. گروه تکفیری که با ساز و کاری  آن ش
خاص به سرعت در صدر اخبار دنیا قرار گرفت و فضای رعب و وحشتی عمیق بر مردم 
ــاخت. لذا عدم رصد تحرکات توسط عوامل ذیربط اطالعاتی و متعاقب  ــتولی س دنیا مس
ــیب هایی است که  ــناریوهای مطمع نظر طرف مقابل، از جمله آس آن عدم پیش بینی س
ــرگرم  باید درصدد رفع آن برآمد. چه اینکه گمان می رود در مقطعی که دولت وقت س
ــاز در دستگاه اطالعاتی بوده، بوجود آورندگان گروه های  تغییرات غیرمتعارف حاشیه س

تکفیری با خیال آسوده  سرگرم  کار خود بوده اند.
ــکل گیری  ــاء، عناصر، مولفه ها و عوامل ش ــترک از منش ــدم درک و فهم مش 2ـ ع
ــزاری از جمله دیگر  ــخت افزاری و نرم اف ــی در میان متولیان عرصه س ــای عرب انقالب ه

ضعف های پیش روی می باشد.
ــجام علمی  ــترک عامل فقدان یکپارچگی و انس چه اینکه این عدم درک و فهم مش
ــاهده  ــئون مختلف مواجه با پدیده های این چنینی می گردد.  به عبارت دیگر مش در ش
ــت و دوگانگی نگاه را، به ذهن  افراط و تفریط  در برخی مواضع  متولیان امر، این گسس

متبادر می سازد.
ــورهای عربی را ناشی از عوامل مادی و  نگاهی که رویدادها و تحوالت انقالب ها کش
ــتی، ارزیابی کرده و وجه تسمیه این تحوالت را برآمده از دیدگاه  مطالبات صرف معیش
ــده را حاصل دغدغه های  ــه تحوالت حادث ش ــی« می نامد و نگاه دیگری ک ــار عرب »به
ــالمی از کج روی های حّکام خویش قلمداد  ــی و آرمانی و بغض فرو خفته ملل اس هویت

کرده که عنوان »بیداری اسالمی« این طیف فکری را نمایندگی می کند.
ــای معارض  ــت ه ــاد، موجب خودنمایی سیاس ــه دو نگرش متض ــت ک بدیهی اس

می گردد.
ــانه و عدم  ــایی و ضعف دیگری که با پررنگی خودنمایی می کند فقدان رس 3ـ نارس
ــت. چرا که تردیدی وجود ندارد که  ــت حقایق به گوش جهانیان اس امکان انتقال درس
بسیاری از عوامل و عناصر فریب خورده در جبهه تکفیری ها فاقد درک صحیح و منطقی 
از حقایق ناب اسالمی هستند و جهل آنان عامل اسیری شان در سیاهی و تباهی مطلق 
ــت. از این رو  برخورداری جمهوری اسالمی ایران از توان  رویکرد تکفیری ها گردیده اس
ــنگری و ارتقا سطح معرفت  فریب  ــاخت که با روش ــانه ای موثر، نظام را قادر می س رس

خوردگان در صفوف آنان خلل ایجاد نماید.
ــوی واقعیت ها،  ــارغ از عدم هدایت فریب خوردگان به س ــه نماند این خالء ف ناگفت
ــمئز کننده از دین اسالم را نزد افکار عمومی دنیا  ــته تصویری بسیار ناثواب و مش توانس

به نمایش بگذارد.
ــتگاه های فرهنگی متولی و دارای مسئولیت  البته کم کاری و ضعف قابل توجه دس

در این حوزه بسیار مشهود است که خود مقال دیگری را می طلبد.

راهکارها 
ــت. اگرچه به برکت  ــراف اطالعاتی از جمله مهمترین ضرورت های پیش روی اس 1ـ تقویت اش
ــگ عوامل و عناصر اطالعاتی خدوم و مخلص به انقالب،  ــود تعهد مردمی و همچنین حضور پررن وج
ــری ظرفیت ها متعدد در  ــت لیکن ضرورت دارد با بکارگی ــور از امنیت قابل قبولی برخوردار اس کش
ــود تا ضمن رصد دقیق  ــار، چتر اطالعاتی فراگیرتری در منطقه پیرامونی و فراپیرامونی پهن ش اختی
روندها و پیشران های منطقه، هر نشانک ضعیفی که پتانسیل  ایجاد تهدید در هر عرصه ایی  را دارد، 

شناسایی و تمهید مقتضی اتخاذ گردد.
ــر اقدامات ضروری  ــای فرهنگی متولی از دیگ ــتگاهها و نهاده ــاد تحول بنیادین در دس 2ـ ایج
ــک فعالیت موثر، هدفمند و هوشمند نهادهایی  ــت. بدون ش مقابله و مواجهه با گروههای تکفیری اس
ــالمی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، سازمان تبلیغات اسالمی  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس نظیر س
ــته از اسالم و خصوصا شیعه ارائه دهد. لذا  ــیار موثر را می توانند در ارائه تصویری شایس و ... نقش بس
ــالم دوست در کشورهای مختلف به وهابیت و سرانجام  گرویدن هزاران نفر از مردم حقیقت جو و اس

تاسف بار آنان حاکی از کم کاری مزمن و فزایند دستگاه های فرهنگی قلمداد می شود.
ــنا به فرهنگ  ــود که افراد دارای انگیزه، دردمند و از طرفی آش در ضمن باید این امکان فراهم ش
ــور هدف عهده دار مسئولیت و وظیفه خطیر  ــالمی و همچنین آگاه به شرایط بومی و محلی کش اس
ــکلی، سمبلیک و ارائه آمارهای غیرواقعی اجتناب شود. برای نمونه اگر  رایزنی گردند و از اقدامات ش
از ظرفیت هایی نظیر نامه نگاری به جوانان اروپایی توسط مقام معظم رهبری بهره برداری شایسته ای 
می شد می توان امید داشت که به میزان قابل توجهی با روشنگری، مانع از ایجاد تصویر غلط از اسالم 

نزد افکار عمومی شویم.
ــزاری از جمله مهمترین  ــخت افزاری و نرم اف ــی عوامل و عناصر در حوزه های س ــم تکمیل 3ـ ه
ــیاری از اقدامات سخت افزاری بدون  ــالمی است. چه بسا بس ضرورت های هدایت جبهه مقاومت اس
ــی عمومی، خروجی الزم را فراهم نسازد و  ــتن از اقدامات نرم افزاری و به عبارتی دیپلماس مدد جس
ــبات دیپلماتیک و تعامالت بین المللی بدون پشتوانه  ــوی دیگر بسیاری از رفت و آمدها و مناس از س

ظرفیت های سخت افزاری، نخواهد توانست عزت عظمت و اقتدار نظام را میسر سازد.
ــجام سیاسی و عملی در ارکان مختلف حاکمیتی و یکپارچگی در اتخاذ مواضع در عرصه  لذا انس
سیاست خارجی از حیاتی ترین عوامل بهره برداری بهینه و شایسته از ظرفیت  عظیم جبهه مقاومت 

است.
4ـ تبیین الگوی نظری و عملی حزب اهلل لبنان و تسری آن به کشورهای عالقمند به استفاده از 

آن مدل، از دیگر پیشنهادات است.
ــتیبانی  ــتقیم حزب اهلل لبنان در امور اجرایی و جذب حداکثری پش بدون تردید عدم دخالت مس
ــورها را دارد. چه بسا اگر  ــمندانه است و قابلیت پیاده سازی در بسیاری از کش ــیار هوش مردمی، بس
ــرایطی متفاوت، ضرورتی برای حضور  ــکل گرفته بود ضمن بوجود آوردن ش ــوریه ش این مدل در س
ــیه های مادی  ــرد و از هزینه های معنوی و حاش ــوی ایران فراهم نمی ک ــوریه را از س فیزیکی در س

اجتناب می شد.
مصداقا اگرچه انصار اهلل در یمن وارد فاز نظامی فرسایشی شده است لیکن باید تالش کرد ضمن 
ــتوانه انصار اهلل قرار گیرد و ظرفیت های  ــرایط، کماکان حمایت مردمی، پش جلوگیری از تداوم این ش

این نیروی عظیم مردمی زایل نگردد.
5ـ در خاتمه پیشنهادات باید مجددا به اهمیت رسانه توجه و عنایت دیگری کرد. در چند سال 
ــعه و گسترش فضای رسانه ای فراهم شده است  ــته اقدامات و فعالیت های نسبتا خوبی در توس گذش

لیکن کماکان با نارسایی و خالء جدی رسانه روبه رو هستیم
خالء رسانه با رویکردی ایجابی و اغنایی در تبیین جبهه مقاومت اسالمی در میان اقشار و عموم مردم 
ــو و ناتوانی در رساندن پیام گروه های مردمی در کشورهای اسالمی که جویای حفظ کرامت و  از یک س

عزت خویش باشند از دیگر سو ضرورت نگاه جدی به این حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد.

نظام جمهوری اسالمی ایران براساس منظومه فکری و 

ش
ـر

گــ
ن

ــکل گیری انقالب اسالمی به  مکتبی خویش از آغاز ش
ــده داخلی و  ــای عدی ــایس و توطئه ه ــروز دس ــم ب رغ
خارجی، هیچ گاه از حمایت معنوی و مادی نهضت های 
ــالمی دریغ  ــوم به مقاومت اس آزادیبخش و امروزه، جبهه موس
ــع ملی از  ــدم تفکیک مناف ــاد به ع ــا اعتق ــواره ب ــد و هم نورزی
ــدی وثیق و عمیق میان  ــای دینی، ضمن برقراری پیون آموزه ه
ــی و اعمالی،   ــر دکترین و راهبرد اعالم ــا، به موازات یکدیگ آنه

سیاست خارجی کشور را بر پایه آن استوار ساخت.
ــت خارجی به مثابه الگویی  به این ترتیب این مدل از سیاس
ــی، چارچوب نظری و  ــرد با وجوه ممیزه اختصاص ــر به ف منحص
ــخ نمای مطرح  ــان مدل های ناکارآمد و ن ــی خود را در می عمل
ــا هویت و خصیصه  ــتراند و اساس در عرصه نظام بین المللی گس

شخصیتی منحصر به خود را شکل داد. مدلی که به سرعت بارقه 
ــیاری از آزادی خواهان اُمم اسالمی و بعضا  امید را در قلوب بس
ــاخت و از دیگر سو نظام سلطه حاکم  ــالمی زنده س ملل غیر اس
ــی بزرگ و سردرگمی فزاینده ایی  بر عرصه بین الملل را با چالش

روبرو نمود.
ــت خارجی  ــکاف راهبردی در سیاس ــن انفکاک و ش بنابرای
ــه مقاومت و اتخاذ رویکرد  ــا تفکیک منافع ملی از منافع جبه ب
ــه و معارض با یکدیگر، بدون تردید همه منافع کالن نظام  دوگان
ــی و منطقه ای را با آسیب و تهدیدی  اعم از؛ ملی، آرمانی، ارزش

بسیار خطرناک روبرو می سازد.
ــت راهبردی غرب با هدایت ایاالت  ــت که سیاس از این روس
متحده آمریکا -ناظر بر اضمحالل و یا دست کم مهار ایران - بر 
ــدید شکاف و گسست در سیاست خارجی جمهوری اسالمی  تش

ایران با استفاده از ایجاد  فضای دوقطبی؛ تفکیک منافع ملی – 
از - جبهه مقاومت متمرکز شده است.

لذا تاّمل روی ادبیات گفتمانی و مواضع انقالبی و یا منفعالنه 
ــت اندرکاران عرصه سیاست خارجی، از مقطع بروز و ظهور  دس
ــیب پذیری  ــورهای عربی، گویای آس تحوالت و انقالب های کش

جدی نظام دراین حوزه است.
ــائبه نگاه  ــوریه با ش  مواضعی نظیر عدم حمایت از دولت س
ــا غرب در مبارزه به  ــان به حوادث جهان عرب، همراهی ب یکس
اصطالح با تروریست، تنزل سطح مخاصمه با رژیم صهیونیستی 
ــده عقب گرد  ــی از یک تفکر خزن ــی و ... حاک ــه حوزه سیاس ب
ــم خواهد زد.  ــات و ممات انقالب را رق ــت که حی از اصولی اس
ــن خواهیم  ــای در کمی ــه تهدیده ــی ب ــگاه گذرای ــن رو ن  از ای

داشت.

آسیب شناسی رویکردهای سخت افزاری و نرم افزاری ایران در جبهه مقاومت

انفکاک یا هم تکمیلی راهبردی؟
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تحلیل چرایی دشمنی عربستان با انقالب یمن 

به دنبال احیای 
جسد مرده خود در منطقه 

ــانه ای یمن با  ــری یک مدیر تلویزیونی و رس علی الزه
اشاره به تالش اسرائیل برای گمراه ساختن روند انقالب های 
ــال انحراف  ــرائیل به دنب ــه گفت که اس ــالمی در منطق اس

انقالب های اسالمی منطقه است. 
ــه  ــا ویژه نامه » هندس ــی ب ــوی اختصاص وی در گفتگ
ــوی  ــه تمامی تحوالت منطقه از س ــت« با بیان اینک مقاوم
ــیر انقالب های  ــدف تغییر در مس ــکا با ه ــرائیل و آمری اس
ــاز گمان براین بود  ــود افزود: در آغ مردمی، پیگیری می ش
ــت و دیگر حرکتی انجام  که انقالب در یمن ناکام مانده اس
ــت. غرب به دنبال آن بود تا انقالب مردم یمن  نخواهد گرف
ــد بگویم که  ــود. این رابای ــت مصر دچار ش ــز به سرنوش نی
ــرائیل دارد، یمن هم برای  همان اهمیتی که مصر برای اس
ــعودی ها و اسرائیلی ها. یمن مرزهای مشترک جغرافیایی  س
ــه از اهمیت  ــت ک ــعودی دارد و هم مرز مناطقی اس ــا س ب

راهبردی زیادی برای ریاض برخوردار است. 
عربستان سعودی به بهانه شورای همکاری خلیج فارس، 
همانگونه که در بحرین دخالت و نیروی نظامی ارسال کرد، به 
دنبال حفظ ساختار سیاسی سابق در یمن و با اندکی تغییرات 
با نام انقالب بود. انگیزه ریاض از حمایت از علی عبداهلل صالح 

نیز در آغاز بر همین اصل راهبردی خالصه می شد. 
اما با وجود ادامه حمایت های سیاسی از رئیس جمهوری 
سابق یمن دیگر در برابر مقاومت مردم یمن چاره ای نداشتند 
جز انکه تسلیم شوند. اما تالش کردند تا مدیریت انقالب یمن 
و گروه های یمنی را نیز در دست بگیرند. در اینجا با استفاده 
ــورای همکاری خلیج )فارس( معاون صالح  از نفوذ خود در ش

را سرکار آوردند و مسیر انقالب را منحرف کردند. 
ــود گمان نمی کردند که  ــان هیچگاه در ارزیابی ها خ آن
ــاراهلل و مردم یمن، بار دیگر قیام کنند و انقالب خود را  انص
ــاور بودند که انقالب آنان  ــه دهند. چرا که آنان براین ب ادام
ــته جدید از ساختار سیاسی  ــت و تنها یک پوس واقعی نیس
گذشته است. بویژه اینکه دخالت سعودی ها نیز آشکار بود. 
انصاراهلل به آرامی به یک الگوی مبارز و انقالبی برای مردم 
یمن تبدیل شد ودر برابر دولت هادی قرار گرفت. آنان در آغاز 
ــیر آن را داشتند که این  قصد اصالحات در انقالب و ادامه مس
تظاهرات مسالمت آمیز از سوی هادی به خشونت کشیده شد. 
ــی و  ــن به دلیل اهمیت راهبردی و جغرافیای سیاس یم
ــادی برای غرب دارد. البته  ــز تنگه باب المندب اهمیت زی نی
نگرانی های سعودی نیز باید در نظر گرفته شود. با انقالب های 
ــترش آن به مرزهای سعودی و نیز در  عربی در منطقه و گس
ــد. از آ»جا  ــهرهای آن، این نگرانی عمیق تر ش ــی از ش برخ
ــعودی ها یک خاندان فرتوت پادشاهی هستند و هیچ  که س
پشتوانه مردمی ندارند، تنها راه نجات خود را در بازیگری در 

منطقه و به نفع جریان امریکا در انقالب های عربی دیدند. 
عربستان که احساس می کرد دیگر از توانمندی گذشته 
برای تغییر قواعد بازی در منطقه برخوردار نیست و از سویی 
نگران تغییر ساختار سیاسی خود به مانند مصر و تونس بود 
ــد. از  به پناهگاهی برای مقابله با انقالب های عربی تبدیل ش
ــی عربستان در یمن نتیجه نداد این  آنجا که اقدامات سیاس
ــرائیل و امریکا بطور مستقیم وارد  ــبز اس ــور با چراغ س کش
ــت.  ــد که هنوز هم در باتالق آن گرفتار اس جنگ با یمن ش
ــتان قصد دارد صنعا را  ــت که عربس ــنیده شده اس البته ش

اشغال کند تا در روند مذاکرات کویت تاثیر بگذارد. 
ــورهای عربی  حضور داعش و اماراتی ها و برخی از کش
ــتراتژیک را نشان  در یمن نیز بخوبی اهمیت این منطقه اس
ــالمی و انصاراهلل  می دهد. یمن نباید در اختیار گروههای اس
ــتان به یقین در  ــد چرا که موجودیت اسرائیل و عربس باش
ــوری که تمام تالش خود را برای ترویج  خطر می افتد. کش
ــتفاده از برگه داعش قصد دارد  افکار وهابیت می کند و با اس
تحوالت منطقه را به سود غرب تغییر دهد تا ثبات سیاسی 
ــی آن تضمین گردد.  خود را تضمین کند و پایداری سیاس
ــد مرده خود در منطقه هستند و  آنها به دنبال احیای جس
ــی و مالی به داعش با این  از این رو تمامی کمک های سیاس

هدف انجام می گیرد. داعش شاخه نظامی وهابیت است. 

عربستان بحران زده
دوست و دشمن سازی خیالی 

ــاه سعودی در سال 2015 و  با مرگ ملک عبداهلل پادش

ده 
ازن

ـــ
ب

ــیدن ملک سلمان برادر وی و سپس مرگ  به قدرت رس
ــعود الفیصل وزیر امور خارجه سعودی و آمدن عادل  س
الجبیر در این سمت و متعاقب آن حرکت های گسترده 
ــی  ــپهر سیاس ــلمان برای حذف تمام خانواده اش از صحنه س س
ــت. محمد بن سلمان فرزند  ــتان وارد فازهای ویژه ای گش عربس
ــاه سعودی در حالی در یک کودتای آشکار به مقام ولیعهد  پادش
ــید که هر روز  ــپس وزارت جنگ رس ــن نایف( و س ــد ) ب ولیعه
ــوی خاندان سلمان برای تقویت موقعیت  اقدامات جدیدی از س
ــن عقیده اند که جنگ یمن زاده  ــیاری بر ای او صورت گرفت. بس
ــتادگی یمنی ها  ــن قدرت طلبی بوده که البته به دلیل ایس همی
ــبانه روی برایش مبدل  ــعودی به کابوسی ش ــبات شاه س محاس
ــعودی در حالی از یمن نتوانسته به اهداف  ــد. خانواده شاه س ش
ــت یابد که همزمان با زنجیره ای از چالشهای داخلی و  خود دس
ــت و  ــهایی که البته با دوس ــت. چالش بیرونی مواجه گردیده اس
ــمن سازی غیر واقعی به دنبال فرار از این چالشها و رسیدن  دش

به قدرت مطلق در خاندان سعودی است. 

خانواده پادشاه در جنگ قدرت 
خانواده پادشاه سعودی که با جنگ یمن نتوانسته به قدرت 
ــت رویکرد اقتصادی و همزمان حذف  ــت یابد سیاس مطلق دس

رقیبان به بهانه گشایش اقتصادی را در پیش گرفته است. 
 پایگاه خبری صعده پرس یمن به نقل از 'مجتهد' کاربر 
معروف اینترنتی سعودی از تالش پشت پرده محمد بن سلمان 
جانشین ولیعهد عربستان برای کنار زدن محمد بن نایف ولیعهد 
ــلمان تا تالش کرده  ــور از قدرت خبر داد. محمد بن س این کش
ــور را تحت یک  تا نیروهای ویژه ارتش و گارد ملی و وزارت کش
فرماندهی و تحت امر خود قرار دهد. بن سلمان می خواهد اداره 
ــود را نیز  ــد بن نایف اداره می ش ــدرات که تحت نظر محم مخ
ــلمان برنامه هایی برای دادن استقالل  مستقل اعالم کند. بن س
ــه ادارات اطالعات، گارد ملی ونیروهای ویژه نیز دارد تا پس از  ب
آن بجز ادارات پلیس، دفاع مدنی و سازمان زندان ها، محمد بن 

نایف پست های دیگری در اختیار نداشته باشد. 
ــرکت نفت  ــعودی، خالد الفالح – مدیرعامل ش ــاه س  ش
ــران بین المللی  ــرد. تحلیلگ ــن النعیمی ک ــو – را جایگزی آرامک
برکناری النعیمی پس از بیش از دو دهه حضور در این وزارتخانه 
بزرگ را آغازی بر قدرت نمایی علنی شاهزاده محمد بن سلمان 
– جانشین ولیعهد و وزیر دفاع 30 ساله عربستان سعودی – در 

سلسله مراتب قدرت در این کشور می دانند. 
ــاز مرحله  عدم  ــتان مرحله تحول اقتصادی و آغ  عربس
ــم انداز عربستان  ــتگی اقتصاد به نفت را تحت عنوان »چش وابس
2030« آغاز کرد. روزنامه »عکاظ« عربستان نوشت، این همان 
ــت که »محمد بن سلمان« از آن سخن گفت و اعالم  طرحی اس

کرد. 
 در قدرت نمایی اقتصادی برای برتر نشان دادن خاندان 
ــم مرزهای بین دو  ــر اعالم کرد، بعد از ترس ــلمان، دولت مص س
ــعودی و مصر دو جزیره صنافیر و تیران به  ــتان س کشور عربس
ــود. جزایری  که متعلق به  ــعودی بازگردانده می ش ــتان س عربس
مصر بوده و ادعای بازگرداندن آن صرفا برای توجیه این طرح و 

نمایش قدرت سلمان بوده است. 

پرونده سیاه حقوق بشری 
ــازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعالم کرد: رژیم   س
ــعودی به صدور احکام اعدام توسعه می بخشد. این رژیم پس  س
از بزرگ ترین عملیات دسته جمعی در تاریخ این کشور در دوم 

ــال 2016 که طی آن 47 زندانی را اعدام کرد، این بار  ژانویه س
ــتم آوریل 2016 حکم اعدام یوسف المشیخص را مورد  در بیس
ــت. "علی یوسف علی مشیخص" از  تایید و تصویب قرار داده اس
ــتان قطیف در شرق عربستان،  ــهر "عوامیه" از توابع اس اهالی ش

در 26 ژانویه 2014 بازداشت شد. 
ــتان سعودی اعدام  ــال 2015، 153 نفر در عربس  در س

شده اند که 71 تن از این افراد ملیت غیر سعودی داشته اند. 
ــه فعاالن مدنی در  ــنگین علی  در ادامه صدور احکام س
عربستان سعودی، دادگاهی سعودی، »عیسی الحمید« موسس 
ــتان را به 9 سال  ــهروندی و سیاسی در عربس انجمن حقوق ش

حبس محکوم کرده است. 
ــیعه  ــر در بیانیه ای محاکمه 30 ش ــان حقوق بش   دیدب
ــتانی در عربستان سعودی  ــتانی، یک ایرانی و یک افغانس عربس
ــت« خواند و  ــخر عدال ــی برای ایران را »تمس به اتهام جاسوس
ــتم قضایی ناعادالنه  افزود: این دادگاه لکه ننگ دیگری بر سیس

عربستان سعودی است. 

دشمن سازی خیالی 
ــد رفتارهای  ــت، ایران بای ــد امنیت منطقه اس ــران تهدی ای
منطقه ای خود را تغییر دهد، ایران از دخالت در امور کشورهای 
ــتان دخالت ایران را تحمل نمی کند،  عربی دست بردارد، عربس
تمام کشورهای عربی در برابر دخالت های ایران قرار دارند و. . از 
جمله کلید واژه های تکراری در ادبیات گفتاری افرادی همچون 

عادل الجبیر است. 
 عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با شبکه 
ــپاه  ــا تودی« درباره اخبار حضور اخیر فرمانده س ــی »راش روس
ــت گفت: کامال منفی است.  قدس ایران در نزدیکی فلوجه چیس

ریاض حضور قاسم سلیمانی در بغداد را کامال منفی می داند. 
ــتان و  ــیخ« مفتی عربس  »عبدالعزیز بن عبداهلل آل الش
ــو با روزنامه  ــور در گفت وگ ــد این کش رئیس هیأت علمای ارش
ــر در اظهاراتی ایرانیان را به برخورد  ــتان بار دیگ »عکاظ« عربس
بد در مراسم حج متهم کرده و گفته سی سال است که ایرانیان 

رفتار بدی در حج دارند. 
ــیه خلیج  ــورهای عربی حاش ــعودی کش  به تحریک س
فارس در نشست ریاض تأکید کردند تبادل اطالعات را به منظور 
ــا آنچه »خطرهای ایران« نامیده اند افزایش خواهند داد  مقابله ب
ــورهای عضو شورای  ــر گیری روابط ایران و کش و افزودند: از س
همکاری خلیج فارس منوط به توقف اقدامات و دخالت های این 

کشور در منطقه است. 
ــران را مقصر  ــه ای، ای ــتان در بیانی ــج عربس  وزارت ح
ــال حج ریاض - تهران اعالم کرد  بی نتیجه ماندن مذاکرات امس
ــرکان مانع حرکت  ــت برگزاری دعای کمیل و برائت از مش و گف

دیگر حجاج است. 
ــازمان همکاری اسالمی در ترکیه  ــت سران س  در نشس
ــد ضد ایرانی را گنجاند اما به  ــعودی چند بن در بیانیه پایانی، س
ــه در روز پایانی اصال  ــیاری از اعضا، این بیانی دلیل مخالفت بس

غرائت نشد. 

دلبستن به دشمنان دوست نما
ــلمان برای  ــی از نکات قابل توجه در عملکرد خانواده س یک
ــمنانی است  ــیدن به اهداف داخلی و خارجی رویکرد به دش رس
ــت سعودی عنوان می شوند. در این لیست نام  که در ظاهر دوس

رژیم صهیونیستی برجسته تر مشاهده می شود. 
ــوم به "اوراق پاناما" که به تازگی  ــاس اسناد موس  براس
ــاه عربستان 80  ــلمان بن عبدالعزیز، پادش ــده است، س فاش ش
میلیون دالر در کارزار انتخاباتی بنیامین نتانیاهو در سال 2015 

هزینه کرده است. 
ــا هم و غم محمد  ــتانی گفت: تنه  مجتهد، فعال عربس
ــین ولیعهد  ــلمان جانش بن زاید ولیعهد ابوظبی و محمد بن س

سعودی، لذت جویی و محافظت از اسرائیل است.  
ــبق  ــعودی و رئیس اس ــاهزاده س  »ترکی الفیصل«، ش
دستگاه اطالعاتی عربستان و »یاکوف عادمیرور« معاون امنیتی 
سابق »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم اسرائیل در نشستی 

در واشنگتن به ابراز دیدگاه های ضد ایرانی پرداختند. 
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ماموریت اصلی 
رسانه ها 

جمهوری اسالمی ایران در سوریه و یمن نقش حمایتی 
ــوریه از  ــت قانونی و مردم را دارد و تا کنون در س از حاکمی
حکومت قانونی بشار اسد و مردم حامی قانون حمایت کرده 
ــتها مخالفت خود را به صورت علنی بیان کرده  و با تروریس
ــت مردمی که مایل  ــت. البته در یمن هم ایران از حرک اس
ــوی دست نشانده آل سعود نبوده اند  به قبول حکومت از س
ــن حمایتها فکری و معنوی  ــت اما همه ای حمایت کرده اس

بوده است. 
اما رفتارهای ایران در مواجهه با این دو اتفاق در منطقه 
ــورهای منطقه با ایران مخالفت  ــده که برخی کش باعث ش
ــتان و اسرائیل از اصلی  ــه گانه ترکیه عربس کنند. محور س
ــتهای جمهوری اسالمی ایران هستند  ترین مخالفان سیاس
ــهایی که در منطقه انجام می دهند در جهت مقابله  و واکنش

با ایران است. 
ــالمی ایران با  ــه این را باید گفت که جممهوی اس  البت
حمایتی که از حاکمیت سوریه داشته و مبارزه با تروریستها 
علی الخصوص داعش باعث شده قدرتهای غربی که تا دیروز 
از محور عربستان اسرائیل و ترکیه حمایت می کردند از این 
ــه کشور  ــت از حمایت از این س مثلث فاصله گرفتند و دس
ــتند و البته تعدادی از کشورهای دیگر مثل امریکا و  برداش
ــه و اروپا نیز دچار تردید هستند و برای آنها اولویت،  فرانس
ــتی و  ــتان، رژیم صهیونیس ــت اما عربس مبارزه با داعش اس
ــه، مقابله با ایران را در صدر اولویتهای خود در منطقه  ترکی
ــران هم حمایت از  ــالمی ای قرار دادند و برای جمهوری اس
ــن و همچنین مبارزه با  ــوریه و مردم یم حکومت قانونی س

تروریست و داعش اولویت است. 
ــران و مواضع تریکه  ــا بین ای ــاس غربی ه بر همین اس
ــتان اسرائیل قرار دادند. افکار عمومی جهان هم قطعا  عربس
ــت  ــت اس آنجایی که نگاه ایران بر مبنای مبارزه با تروریس
ــه در تعریف  ــت البت ــت نگاه کرده و با ایران همراه اس مثب
تروریست هم دچار مشکل هستیم. مثال جهان آن بخش از 
ــتی داعش را مثبت ارزیابی  مبارزه ایران با گروهک تروریس
ــاس را نکوهش  ــزب اهلل و حم ــت از ح ــا حمای ــد ام می کن

می کند. 
ــانه های ایران  ــت که نیاز دارد تا رس دقیقا این مرز اس
ــد فرق بین مواضع غربی  ــطوح بین المللی باید بتوانن در س
ــه گانه و ایران و روسیه را برای مخاطبان و افکار  و محور س
ــتند که باید بتوانند  ــانه ها هس عمومی جهان بیان دارد، رس
مستدل و روشن تفاوتها را بیان کنند تا جهان افکار عمومی 
جهان با زوایای این بحثها آشنا شوند. البته دولتها می دانند 
ــتان و اسرائیل  اما افکار عمومی جهان نمی دانند مثال عربس
چه می کنند و الزم است رسانه ها کار روشنگری این مواضع 
ــداری پیگیری  ــدون جانب ــتدل و البته ب ــه صورت مس را ب

کنند. 
ــته باشند تا مردم  ــاانه ها نباید نقش جانبدارانه داش رس
ــن  از انها فاصله بگیرند باید صرفا حقایق را برای مردم روش
ــب  کنند و مردم با توجه به رو به رو بودن با ده ها منابع کس

خبر قضاوت خودشان را خواهند کرد. 

زاويه 
ديد

امروز رس��انه های خبری به عنوان مهمترین ابزار اطالع رس��انی نقش مهمی را در مدیریت تحوالت بین الملل برعهده 
دارن��د. رویک��رد این رس��انه ها بیش از یک فرایند اطالع رس��انی اس��ت و به اب��زاری برای مدیریت، تعریف و تفس��یر 
رویدادهای جهانی تبدیل شده است. بی تردید بخش زیادی از رسانه های منطقه و جهان دراختیار همین جریانهای قدرت 

قرار دارد. رسانه هایی که مسیر را برای توجیه، انکار و پذیرش آنچه که نیست، فراهم می کنند. 
دروغ پردازی، انکار واقعیت، تخریب، توجیه و تحریف از مهمترین ش��گردهای این ش��بکه های خبری است. در چنین 
ش��رایطی نیاز به رس��انه مقاومت که تمامی رویدادهای محور مقاومت را آنگونه که هس��ت منتشر کند، بیش از هر زمان 
دیگری احس��اس می ش��ود. در ادامه این نوش��تار، به دیدگاه چند تن از ش��خصیت های سیاسی و رس��انه ای جهان اسالم 

درباره این ضرورت اشاره می شود. 

کارشناسان در گفت وگو با هندسه مقاومت مطرح کردند

نارسایی صدای رسانه های جبهه مقاومت

علی خرم 
نماينده اسبق ايران در دفتر ژنو سازمان ملل متحد
کارشناس مسائل سیاسی 

سعید الشهابی 
دبیرکل جنبش بحرين

شکستن انحصار رسانه ای غرب 
ــانه های  ــد از بین برود. رس ــرب بای ــانه ای غ انحصار رس
ــته به سعودی تقریبا تمامی عرصه رسانه ای منطقه را در  وابس
برگرفته اند و محور ضد مقاومت نیز در سایه همین رسانه های، 
سیاست های خصمانه خود را توجیه می کنند. سعودی ها هزینه 
ــرای مدیریت تحوالت و اخبار به زیان محور مقاومت  زیادی ب
می کنند. انقالب های عربی، فرصت خوبی بود تا نیاز به داشتن 
ــه تقویت این رسانه ها وا  ــانه حامی مقاومت ما را به اندیش رس
ــانه سرمایه  ــرائیل بیش از هرجریان دیگری روی رس دارد. اس
ــت. چرا ما نباید در این باره فعالیت بیشتری  گذاری کرده اس
انجام دهیم. این ضعف درباره رسانه های حامی مقاومت وجود 
ــد نه  ــته در جریان باش دارد. تالش انان بایدهماهنگ و پیوس

آنکه تنها در زمان حادثه، وارد کار شوند 

شیخ زهیر جعید
دبیرکل جبهه عمل اسالمی لبنان

اتاق فکر رسانه ای
باید از هر ابزار و فرصتی برای ایجاد و حدت و یکپارچگی 
در میان جهان اسالم استفاده کرد. رسانه نقش مهمی در این 
ــانه های محور  ــا توجه به هجمه ای که علیه رس ــان دارد. ب می
ــت تا یک اتاق فکر رسانه ای  مقاومت وجود دارد، ضروری اس
ــانه حامی مقاومت و دادن خوراک فکری به  برای تقویت رس
آن فعال شود. طرح های مختلفی نیز در این زمینه ارائه شده 
ــالمی ایران نقش  ــن را بگویم که جمهوری اس ــت. باید ای اس
مهمی هم در نزدیکی ادیان و مذاهب دارد هم در ایجاد اتحاد 
ــانه ای. اما ما نیازمند حضور بیشتری از رسانه های حامی  رس
مقاومت هستیم. حضور زیاد این رسانه ها به معنای پراکندگی 
ــانه ای با یک هدف  ــت بلکه تعدد رس در هدف و دیدگاه نیس

مشترک است 



ویژه نامه 
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زاويه 
ديد
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مقاومت
نگاهی راهبردی

ــت بین المللی  ــی و افزایش منزل ــای جایگاه جهان ارتق
هرملتی و هرکشوری از جمله جمهوری اسالمی ایران، بدون 
ــکالت داخلی و خارجی،  ــتادگی در برابر مش مقاومت و ایس
ــتیابی به  ــت ؛ همچنانکه دس ــری محال و غیر ممکن اس ام
ــان دیگران نیز  ــه به اذع ــورمان ک ــگاه رفیع فعلی کش جای
ــت،  ــتقل، مقتدر، تاثیرگذار و الهام بخش اس جایگاهی مس
ــان اصیل مقاومت  ــه فرهنگ غنی و گفتم ــو توجه ب در پرت
ــارها و تهدیدهای نظام  ــه تبع آن، پایمردی در برابر فش و ب
ــها، استقالل  ــتکباری و همچنین دفاع از آرمانها و ارزش اس
ــی و البته پرداخت  ــی،حاکمیت ملی و تمامیت ارض سیاس

هزینه های فراوان به دست آمده. 
ــمه حیات و نشاط و رمز  در حقیقت، این اصل، سرچش
موفقیت و پیروزی یک ملت در عرصه های مختلف سیاسی، 
ــی و فناوری بوده و خواهد  اقتصادی،فرهنگی، نظامی، علم
ــت در آن، تعیین کننده جایگاه  ــود؛ عرصه هایی که موفقی ب
ــور و البته ارتقاء دهنده آن نیز  منطقه ای و بین المللی کش

خواهد بود. 
بنابر این نه تنها رها کردن مقاومت بلکه غفلت و اهمال 
ــارتهای جبران ناپذیری در حوزه های  نسبت به آن نیز خس
ــت که نتیجه طبیعی آن، سیر  مختلف به همراه خواهد داش
نزولی موقعیت و منزلت منطقه ای و جهانی ما خواهد بود. 

ــاز مقاومت و ایستادگی در  ــت س نگاه به عنصر سرنوش
میان مسئولین و مردم نباید نگاهی مقطعی، سطحی و گذرا 
باشد بلکه باید نگاهی راهبردی،عمیق و پایدار باشد تا سیر 
صعودی رشد و ترقی کشور را بیش از این شاهد باشیم. در 
ــهای مختلفی می توانند نقش آفرین باشند  این راستا بخش
ــتقیم  ــانه های جمعی و گروهی به دلیل ارتباط مس که رس
ــک طرف و امکان تعامل و پیگیری بی  با افکار عمومی از ی
ــطه با تصمیم سازان و مسئولین اجرایی از  ــطه و با واس واس
ــترش فرهنگ  ــرف دیگر،قابلیت و توان مضاعفی در گس ط
ــیت های الزم در عرصه های مختلف  مقاومت و ایجاد حساس
ــد چنین رویکردی می تواند  ــتتد. به نظر می رس را دارا هس
ــی و امنیت ملی و  ــع و مهمی در تامین منافع مل ــار جام آث
همچنین تقویت قدرت ملی و نهایتا اعتالی منزلت سیاسی 

بین المللی کشور داشته باشد. 

احمد مصطفی 
انديشمند مصری

وجود یک رسانه مستقل 
برای بازتاب واقعیت های جهان اسالم ضروری است

 وجود یک رسانه مستقل برای بازتاب واقعیت های جهان 
ــت. هر چند امروز رسانه هایی وجود دارند  ــالم ضروری اس اس
ــرار گیرند، اما تعداد  ــته اند در کنار محور مقاومت ق که توانس
ــت و از سیاست مشترکی پیروی نمی کنند. باید  آن اندک اس
ــژه مقاومت در منطقه ضرورت  ــانه وی گفت که وجود یک رس
ــادی برای انحصار  ــه تالش ها و طرحهای زی ــژه اینک دارد بوی
ــال  ــود. این واقعیت را نیز باید گفت که پس از س اخبار می ش
ــه به نفع محور  ــانه ای خوبی در منطق ــک توازن رس 2000 ی
ــژه اینکه برخی از  ــد اما باید ادامه یابد بوی ــت ایجاد ش مقاوم
ــد. انگیزه و چرایی حذف این  شبکه های ماهواره ای حذف ش
ــبکه های ماهواره ای حامی مقاومت نیز دلیل افزابش توان  ش
ــذاری در روند تحوالت منطقه و محور مقاومت  آنان و تاثیرگ
ــی تالش هایی که انجام گرفته  ــت. بی تردید با وجود تمام اس
است اما هنوز ما نیازمند یک رسانه مکتوب، شفاف و مستقل 
ــتیم. نقش سازمانهای مردم نهاد نیز در این میان اهمیت  هس
دارد بویژه سازمان های غیردولتی که پسوند اسالمی دارند. به 
اعتقاد من مفهوم های خبری که نشان دهند وحدت اسالمی 
ــود. بجز ضرورت رسانه های  ــت باید در رسانه ها ترویج ش اس
ــانه به عنوان منبع  ــدد در حوزه مقاومت اما باید یک رس متع
ــت های خبری ایجاد شود که مهمترین  و تعیین کننده سیاس
ــمرد: ایجاد تعریف  ماموریت های آن را می توان اینچنین برش
ــان رویدادهای محور  ــا – بازتاب همزم ــه از مفهوم ه یکپارچ
ــویی باید به تالش های اسرائیل و سعودی برای  مقاومت. از س

حذف رسانه مقاومت اشاره کنم 

بدرالدين حسون 
مفتی سوريه

نیاز امروز جهان اسالم 
ــش از هر زمان  ــالم و دنیای مقاومت امروز بی ــان اس جه
ــتقل است تا  ــانی مس ــبکه اطالع رس دیگری نیازمند یک ش
ــاب دهد. در این  ــار و رویدادهای مقاومت را بازت ــد اخب بتوان
ــم و المیادین در جبهه مقاومت  ــبکه هایی چون العال میان ش
ــانه  ــراه المنار،  بخوبی فعالیت کردند. اما در زمینه رس به هم
ــتاری، کمبود جدی وجود دارد. جبهه رسانه ای مقاومت  نوش
ــاهد  ــان انقالب های بیداری ما ش ــود. در زم ــد تقویت ش بای
چرخش برخی رسانه های عربی و سیاست دوگانه آنان بودیم. 
در حالی که تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین، را سانسور 
می کردند، رویدادهای سوریه را وارونه نشان می دادند و از آن 
ــر از آن که به تحریف و  ــه عنوان انقالب یاد می کردند. فرات ب
دست کاری واقعیت های سوریه روی آوردند. سکوت دردناک 
ــت و  ــان از این دوگانگی داش آنان در برابر اتفاقات بحرین نش
اینکه تا چه اندازه این رسانه ها به محور غرب وابسته هستند. 
ــال 2006 به دروغین بودن  اما فکار عمومی جهان پس از س
اهداف رسانه های غربی و سعودی پی برد و تا اندازه ای جبهه 

رسانه ای مقاومت نیز تقویت شد 

سید محمد علی حسینی 
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه 

کمال الهلباوی 
کارشناس مسائل سیاسی مصر

رسانه افق بیداری اسالمی
 با وجود این چالش ها اما همچنان آینده بیداری اسالمی 
درخشان و امیدوارکننده است در حالی که غرب از همان آغاز 
برای مصادره این جنبش اسالمی برنامه ریزی کرد. سخنگوی 
سابق جنبش اخوان المسلمین با اشاره به چالش های بیداری 
ــان آینده  ــن چالش ها اما همچن ــا وجود ای ــالمی گفت: ب اس

بیداری اسالمی درخشان و امیدوارکننده است. 
ــت خطر جریانهای  ــال الهلباوی"که دردومین نشس "کم
تکفیری دردنیای امروز، در قم شرکت کرده بود در گفت وگو 
ــان اینکه تالش های زیادی  ــالمی با بی با خبرنگار بیداری اس
ــورت گرفته  ــالمی ص ــیر بیداری اس ــرای گمراه کردن مس ب
ــادره این جنبش  ــاز برای مص ــت افزود: غرب از همان آغ اس
ــاره به بروز  ــرد. وی همچنین با اش ــه ریزی ک ــالمی برنام اس
ــالمی  ــای تکفیری و آفت آن برای مفهوم بیداری اس جریانه
ــن گروهها به عنوان  ــد که ای گفت: فضا بگونه ای مدیریت ش
ــوند و زمینه برای  ــالم به افکار عمومی معرفی ش نماینده اس
ــالم فراهم شود. وی ادامه  ــه دار شدن مفهوم واقعی اس خدش
ــتفاده  ــالمی اس داد: جریانهای تکفیری، از فرصت بیداری اس
ــعودی در  ــی غرب و س کردند و با حمایت های مالی و سیاس
عرصه سیاسی منطقه پدیدار شدند و تمامی تحوالت بیداری 
اسالمی و انقالب های عربی را به نفع غرب و صهیونیسم پیش 
ــالمی ایران  ــد. وی با قدردانی از تالش های جمهوری اس بردن
ــتار آگاهی دادن  ــالمی، خواس و نیز مجمع جهانی بیداری اس
ــاندن ظرفیت های  درباره خطر جریانهای تکفیری و نیز شناس
مشترک جهان اسالم و وحدت اسالمی شد. هلباوی در پایان 
ــتار مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری شد و بر لزوم  خواس

فراهم کردن زمینه های فرهنگی در این باره تاکید کرد. 

علی قازان
مجری لبنانی شبکه العالم

صدای رسانه  بلند تر از گلوله
امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند رسانه های قدرتمند 
ــتیم. تمام تالش هایی که درباره حذف  در حوزه مقاومت هس
المنار، العالم و المیادین توسط سعودی ها شد برای این است 
تا صدایی که در برابر طرح امریکایی – اسرائیلی بلند می شود، 
ــان دهنده تاثیرگذاری این  ــه گردد. البته این موضوع نش خف
ــانه کمتر از  ــاورم که صدای رس ــت. من براین ب ــانه هاس رس
گلوله ای نیست که بسوی دشمن شلیک می شود. و در برخی 
ــت. همانگونه که در برخی زمان ها،  ــتر هم هس از جهات بیش
ــانه ها هستند که بازنده و برنده را تعیین می کنند. ما  این رس
باید آن قدر رسانه داشته باشیم که اگر میادین را خفه کردند، 
میلیون ها شبکه المیادین فریاد برآورد و نه انکه با بسته شدن 

یک یا دو شبکه حامی محور مقاومت، نگران شویم 

احمد البحرانی 
خبرنگار شبکه تلويزيونی عراق

رسانه صدای مقاومت 
ــد المیادین  ــی مقاومت مانن ــبکه های حام ــی از ش برخ
ــرح رویدادهای  ــرفته و خوبی در ط ــه پیش ــته اند نمون توانس
مقاومت و دغدغه های انسانی باشند. این شبکه ها به حقیقت 
در برابر تفکرات نادرست ایستادند و بدون انکه نگران فشار و 
ــرزنش دیگران باشند. اگر اینگونه موضع گیری ها  هجمه و س
ــت اما رسانه های مقاومت این  ــخت اس در این دوران کمی س
ــت  کار را بخوبی انجام داده اند. المیادین پرچمدار مقاومت اس
و برخی شبکه های تلویزیونی دیگر نیز همین رویکرد را دنبال 
می کننداین رسانه ها انقالبی جدید در معادله های رسانه ای و 
ــدازه که المیادین ها و  ــری ایجاد کردند. با این حال هر ان خب
ــکل بگیرد بازهم به اینچنین رسانه ها  ــتری ش العالم های بیش

نیازمند هستیم 
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ذره بين

یمن و ما
یمن کشوری است که به گفته بسیاری از تاریخ دانان، ساکنان آن عرب های اصیل بوده 

ــورهای عربی که از تجزیه امپراطوری عثمانی و یا چندپاره 1 ــیاری از کش و برخالف بس
ــازی کشورها توسط استعمار، شکل گرفته اند، دارای سابقه ای اصیل و تاریخی است.  س
بر این اساس اگر قرار باشد کشوری عربی بر سایر کشورها برتری داشته باشد آن کشور، یمن است 

نه رژیم هایی مانند سعودی که زاده استعمار و قراردادی چون سایس -پیکو هستند. 
بررسی روابط تاریخی ایران و یمن نشان می دهد که دو کشور مناسبات تاریخی و باستانی قابل 
تاملی را سپری کرده که بخش عمده ای از آن روابط دوستانه و برادرانه بوده است لذا از نظر تاریخی 
دو کشور از ظرفیتهای بسیاری برای توسعه مناسبات و بهره گیری ازظریفهای یکدیگر برخوردارند. 

ــتراتژیک و سوق الجیشی است.  موقعیت جغرافیایی یمن نیزهمچون ایران موقعیت اس
ــایه است در حالی که مرزهای جنوبی آن 2 ــتان و عمان همس یمن از نظر مرزی با عربس

مشرف بر آبراه های بین المللی است. 
ــازد برگرفته از سواحل یمن  ــرخ متصل می س تنگه باب المندب که خلیج عدن را به دریای س
است. منطقه ای استراتژیک که 30 الی 40 درصد تجارت دریایی جهان از طریق آن صورت میگیرد 

و به نوعی نقش تنگه هرمز را در آن منطقه دارد. 
ــتراتژیک میان دو کشور در حالی که حاکمیت این کشور برگرفته از ساختار مردمی  روابط اس
ــمنان و حتی پیش  ــالم جهت مقابله با تهدیدات دش ــد، می تواند قدرتی بزرگ برای جهان اس باش
برد اهداف آن در صحنه جهان ایجاد نماید. ایران با تنگه هرمز و یمن باب المندب می توانند نظم 
نوینی را در سپهر سیاسی اقتصادی جهان رقم زنند که حاصل جمع آن باالرفتن قدرت چانه زنی 

جهان اسالمی در صحنه بین الملل خواهد بود. 
ــورهای عربی غرب آسیا و شمال  ــیاری از کش ــال 2011 همچون بس  ملت یمن در س

ــد که نتیجه آن نیز 3 ــالمی اعتراضات خود را آغاز کردن ــا در چارچوب بیداری اس افریق
ــه دهه حاکمیت علی عبدااهلل صالح بود. پس از او منصور هادی قدرت را  ــرنگونی س س
ــور  ــالمی در این کش ــت گرفت که نتیجه این انتقال غیر مردمی قدرت،انحراف بیداری اس در دس
ــتباهات گذشته،  ــال 2014 یمنی ها با تکیه بر وحدت و یکپارچگی و درس گرفتن از اش بود. در س
ــترده در صنعا حاصل آن بود. نتیجه  ــاز جدید بیداری را رقم زدند که اعتصاب و تحصن های گس ف
ــام گروه های یمنی از جمله  ــارکت« میان تم ــن بیداری در نهایت امضای توافقنامه »صلح و مش ای
ــت مردم ساالری دینی و تحقق مطالبات  ــت منصور هادی بود. روندی که می توانس دولت به ریاس

مردم برای داشتن دولتی مردمی و غیروابسته به بیگانگان را اجرایی سازد. 
ــتان و امریکا با طرح قانون اساسی جدید  ــال 2015 منصورهادی به تحریک عربس  در اوایل س
ــوب و  ــی زد، یمن را در فضای آش ــاالری را رقم م ــاختار مردم س ــه تجزیه یمن و حذف س ــه ک ک
ــعودی را  ــتان، تجاوز اعتالف امریکایی س ــازمانی قرار داد که در نهایت نیز با فرار وی به عربس نابس
ــت خارجی جمهوری اسالمی ایران حمایت از  ــور رقم زد. با توجه به اینکه اصول سیاس به این کش
ــیدن به اهداف و مطالبات مردم ساالرانه از طریق دمکراتیک است توجه  ــالمی در رس ملت های اس
ویژه داشتن به مسئله یمن به عنوان کشوری که مردم آن به جرم حرکت در مسیر بیداری اسالمی 
ــتقالل خواهی زیر آتش جنگنده های امریکایی -سعودی مجازات می شوند، برای تحقق اصول  و اس
ــاالرانه ملتهای  ــالمی و تحقق مطالبات مردم س ــی بر حمایت از بیداری اس ــت خارجی مبن سیاس

اسالمی امری قابل توجه است. 
ــهود  ــول و چارچوب هایی که همواره در ادبیات گفتاری دولت یازدهم مش ــی از اص یک

ــگ و منازعات منطقه ای و 4 ــق صلح جهانی و پایان دادن به جن ــت تالش برای تحق اس
ــوب نیز طرحی 4  ــه در همین چارچ ــت. چنانک ــالمی اس ــان بویژه در ممالک اس جه
ماده ای برای حل بحران یمن ارائه نمود. بر اساس همین راهبرد استمرار و گسترش دامنه حمایت 

از یمن در برابر متجاوزان به این سرزمین امری ضروری است. 
هر چند که کشورهای غربی و عربی بر آنند تا چنان وانمود سازند که ورود ایران به مقوله هایی 
همچون کمک به مردم یمن، سوریه، عراق و... هزینه های بسیاری برای جمهوری اسالمی به همراه 
ــت که این ورود نه تنها هزینه چندانی ندارد بلکه ارتقای جایگاه ایران  دارد اما حقیقت امر آن اس
ــوری صلح طلب و ضد جنگ را رقم می زند. از این  در میان ملت های منطقه و جهان به عنوان کش
ــیار موثر و حائز اهمیت است. برای مقابله با ایران  ــی ترویجی غرب بس رو برای مقابله با ایران هراس
هراسی آوردن هیات های بزرگ از کشورهای اروپایی شاید اقدامی به نسبت مثبت باشد اما مسلما 
ورود به عرصه هایی همچون کمک به ملت مظلوم یمن که جهان شاهد درد و رنج آنها است گامی 
موثرتر برای نشان دادن روحیه صلح طلب ایران در صحنه جهانی است که نتایج سیاسی، اقتصادی 

بسیاری به همراه دارد. 
ــتی به عنوان  نکته دیگر در باب ضرورت حمایت از یمن مبارزه آنان با رژیم صهیونیس

دشمن اول منطقه است. جمهوری اسالمی و دولت یازدهم همواره بر این تاکید دارند 5
ــد مورد حمایت ایران  ــش و هر ملتی که با رژیم صهیونیتی در جنگ باش ــه هر جنب ک
ــناد بر این امر گواهی دارد که جنگ یمن صرفا  ــواهد و اس خواهد بود و از این امر کوتاه نمی آید. ش
ــت که به دنبال نابودی منطقه است. اتاق عملیات  ــعودی نیست بلکه با صهیونیست اس جنگ با س
ــاس حمایت از یمن به  ــتی و مشارکت مستقیم این رژیم بر این اس ــترک سعودی- صهیونیس مش

عنوان اصلی راهبردی در مبارزه با رژیم صهیونیستی ضروری است. 
ــتند که  ــم در یمن هس ــترش تروریس ــعودی در حال گس ــه آخر آنکه امریکا و س نکت

ــم تهدیدی برای 6 ــت. تروریس ــه" و "حضر الموت" گواهی بر این امر اس تحوالت"کالم
ــیاری برای ورود  ــعودی طرح در بس ــت چنانکه س ــالمی اس امنیت ملی جمهوری اس
ــتها به ایران اجرا کرده است حمایت از یمن در برابر ائتالف امریکایی- سعودی گامی ملی  تروریس

در مبارزه با تروریسم است که امری ضروری برای تامین امنیت کشور می باشد. 
ــورت نه تنها  ــا هر عنوانی که ص ــئله یمن ب ــت که دوری از مس ــن مهم باید توجه داش ــه ای ب
ــالمی نخواهد بود بلکه هزینه های بسیاری برای آن در صحنه  تامین کننده منافع ملی جمهوری اس
منطقه ای و جهانی دارد. جهان با نگاه یک حامی و ناجی به جمهوری اسالمی می نگرد بویژه اینکه 
ــوریه جایگاهی بسیار ارزنده در افکار عمومی منطقه،  ــم در عراق و س مبارزه موفق ایران با تروریس
ــعودی-  ــردم یمن و تالش برای پایان دادن به تجاوزات ائتالف س ــت. حمایت از م ایجاد کرده اس
آمریکایی اصلی مهم و ریشه ای برای استمرار روند رو به رشد جایگاه منطقه ای وجهانی ایران است. 
باید به این مهم توجه داشت که سکوت و عقب نشینی از حمایت های آشکار و علنی نتیجه ای جز 
ــعودی- آمریکایی به همراه ندارد چنانکه تحوالت سوریه و نشست هایی چون  ــدید تجاوزات س تش
ــرکایش هرگز به تعهدات خود پایبند نیستند که نمود آن جنایت  ــان داده که آمریکا و ش وین نش
گسترده تروریست ها در خان طومان تنها چند روز پس از تعهد آمریکا به مقابله با تروریست ها در 

مناطق شمالی سوریه بود. 

ــاهد جنایتی هولناک بود و آن تجاوز گسترده ائتالف  ــال 1394 جهان ش فروردین س

رت
صی

ــتقالل ب ــعودی به مردم بی دفاع یمن بود. مردمی که تنها جرم آنها، اس آمریکایی – س
خواهی و آزاد منشی بوده است. 

ــعود با حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل به یمن  بیش از 14 ماه از تجاوز آل س
می گذرد و تصور و ارزیابی اولیه این بود که ارتش آل سعود در زمانی کوتاه به اهداف اعالم شده 
ــت آموز  ــه و کنگره ملی دیگر گرو ه های وطنی و بازگرداندن حکومت دس ــرای نابودی انصارال ب
ــال نه  تنها به نتیجه نرسید، بلکه  ــید. این راهبرد در طی تقریباً یک س منصورهادی خواهد رس
به دلیل ارتکاب جنایات جنگی توسط آل سعود و طوالنی شدن برنامه اشغال یمن برای غرب 
ــه بازیگران پنهان و  ــعود و بقی ــل نبود. لذا در هماهنگی های جدید آمریکا با آل س ــل  تحم قاب
آشکار، سیاست های جدیدی برای کسب اهداف اولیه در دستورکار قرار گرفت. این بار سیاست 

»مذاکره و فشار و حمله نظامی هم زمان« با تغییراتی جدید در یمن دنبال می شود. 
در مذاکره سیاسی، همان اهداف جنگی در دستورکار تیم ریاض و با هماهنگی آمریکاست 
و ولدشیخ درواقع کارگزار آمریکایی و با نام سازمان ملل است که باید این نقشه راه مذاکراتی 

را به سرانجام برساند. 
ــت نظامی قبل، بر اساس  ــت. سیاس در صحنه عملیات نظامی نیز تغییراتی در جریان اس
ــتفاده از  ــورها و اس ــه  بر نیروهای مزدور »منصور هادی« و نظامیان اجاره ای از برخی کش تکی
ــدت آل سعود انجام می گرفت و دنبال  ــتی تکفیری و حمالت هوایی پر ش جریان های تروریس
ــعود را به  عنوان بهای  ــا اولویت و منافع راهبردی موازی با آل س ــد. ازآنجا که اماراتی ه می ش
ــکل برخورد کرده و تا مرز خارج  ــتند، در عدن با آل سعود به مش ــارکت خود در نظر داش مش

کردن نیروهایشان به پیش رفتند. 
در سیاست های جدید، بندر مکال در جنوب استان حضرموت به اماراتی ها اختصاص یافت 
ــدب در اختیار آمریکایی ها و نفت و حکومت یمن به آل  ــی ها و باب المن و بندر عدن را انگلیس
سعود تعلق یافت تا در ترکیب جدید با تقسیم غنائم یمن، هر یک از طرف ها، مرزهای خود را 

داشته و منافع خود را تضمین شده بداند. 
ــی و توافق با  ــت آموز در یک عملیات نمایش ــت های دس ــاس تروریس بر همین اس
ــده و در کوهستان ها مستقر شدند تا علیه نیروهای  ــهر خارج ش القاعده در مکال از ش
وطنی در یمن جنوبی و یا علیه نیروهای انصاراهلل و ارتش و کنگره ملی وارد 
ــوند. در سیاست نظامی و عملیاتی جدید نیروهای ویژه آمریکایی  جنگ ش
ــی با تعداد بیش تری از نیروهای زمینی زرهی اماراتی و عربستان  و انگلیس
ــرقی صنعا و با پوشش وسیع تری از حمالت هوایی  از دو محور غربی و ش
ــغال آن وارد عمل  و نیروهای چترباز و هلی برن برای ورود به صنعا و اش
ــل در کویت می گذرد و  ــد. چند هفته از مذاکرات بی حاص خواهند ش
ــا اعالم کرده اند اگر  ــخنگوی نظامی آنه ــعود و س وزیر خارجه آل س

ی  ــا ه و ــن ندهند، وطنی نیر ــی آنها ت یمن به راه حل سیاس
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گزارش

ــغال صنعا به زودی انجام خواهد شد. نیروهای  عملیات برای اش
ــار عملیاتی از استان مارب و  ــی و اماراتی، فش آمریکایی،  انگلیس
ــیده اند و تیم  ــهر نِِهم را شدت بخش ــتان حدید و ش ضالع و اس
ــته به ریاض هم کویت را ترک کرد تا هماهنگی  مذاکراتی وابس
ــی  ــتیکی و نظامی در میدان با روند فرسایش بین اقدامات لجس

مذاکرات کویت به خوبی دنبال شود. 
ــت صلح یمن از 21 ماه گذشته )آوریل( میان هیأت   نشس
ــت. بازی  ــده اس ریاض و هیأت انصاراهلل و کنگره مردمی آغاز ش
ــکار می شود که »احمد  ــتر آش بودن مذاکرات کویت زمانی بیش
ــت عبدربه منصور هادی رئیس  ــت وزیر دول عبید بن دغر« نخس
جمهور مستعفی یمن؛ اعالم کرد رسیدن به حکومت وفاق ملی 
ــت. این در حالی است  در یمن منوط به خلع صالح انصاراهلل اس
ــده و مطالبات مردمی را  ــه صادقانه وارد مذاکره ش که انصارللل
ــه اش در خصوص  ــاراهلل چارچوب برنام ــد. انص ــری می کن پیگی
راه حل سیاسی بحران کنونی یمن را به سازمان ملل ارائه داد. بر 
اساس گزارش شبکه »المسیره«، این چارچوب شامل موارد فوق 
ــل و فراگیر، لغو محاصره  ــت: تثبیت آتش بس به صورت کام اس
ــکال آن و نیز رفع تمامی موانع برای عبور و مرور  در تمامی اش
شهروندان یمنی در داخل و خارج و توافق بر یک دولت توافقی 
ــی تدابیر امنیتی و غیر امنیتی اجرا  ــاس آن تمام جدید تا بر اس

شود. 
ــن همانند مدل  ــعود در یم ــاری آمریکا و آل س ــدل رفت م
رفتاری آنها در سوریه است و همان گونه که در سوریه با افزایش 
ــی ها و...  تدریجی تعداد نظامیان خود در میدان در کنار انگلیس

نقش بیش تری را به عهده گرفته اند. 
در یمن نیز برای جبران نگرانی از شکست ارتش آل سعود و 
بقیه مزدوران و تروریست ها، نقش عملیاتی فعال تری را عهده دار 
ــتان  ــرق اس ــده اند. پایگاه های نظامی در جنوب و غرب و ش ش
ــتقرار و محورهای عملیاتی نیروی های آمریکایی  صنعا، محل اس
ــت که از پیاده نظام نیروهای  ــعودی و اماراتی اس انگلیسی و س

تروریست و اجاره ای هم بهره مند هستند. 

اذعان سعودی به شکست 
ــال کشتار در یمن به  در اقدامی قابل تامل و پس از یک س
ــعودی آن را تروریست می نامید،  بهانه مقابله با انصاراللهی که س
ــتان اذعان کرد که این  ــادل الجبیر« وزیر امور خارجه عربس »ع
ــور چه با حوثی ها )انصاراهلل( اتفاق نظر داشته باشد یا خیر،  کش

ولی به هر حال بخشی از بافت اجتماعی یمن هستند. 
ــت  ــخنان الجبیر در حالی به عنوان اذعان به شکس ــن س ای
ــود که اخبار و گزارش های  ــر مقاومت یمن قلمداد می ش در براب
ــازد. »مجتهد« که در  ــره این اصل را بیشتر آشکار می س منتش
ــبکه های اجتماعی به افشاگری درباره دربار آل سعود معروف  ش
است، درتوئیت های خود از آن چه آن را »امتیازدهی بن سلمان 
ــت. این اطالعات را  ــاراهلل« خوانده پرده برداش ــه نیروهای انص ب
سفیر عربستان در کویت به هیأت ریاض داده که خود به صورت 

مستقیم با هیأت یمنی وارد مذاکره شده است. 
ــعودی، از طرف بن سلمان به انصاراهلل پیشنهاد کرد  سفیرس
ــاه بیایند و نیز  ــازمان ملل آمده، کوت ــه از آنچه در قطعنامه س ک
امتیازات دیگری درقبال توقف فعالیت خود در مرزهای عربستان 
ــینی از قطعنامه  بگیرند. ازمهم ترین این امتیازدهی ها، عقب نش
سازمان ملل، عقب نشینی از خواسته خود از انصاراهلل برای خروج 
ــته اش مبنی بر  ــینی از خواس از مناطق تحت کنترل و عقب نش
ــت. از جمله دیگر امتیازدهی ها، تعهد به ماندن  تحویل سالح اس
ــمت رئیس جمهوری به شکل صوری تا  عبدالمنصور هادی در س

ــکیل دولت وحدت ملی  ــت که درآن میزان زمان تش اس
ــارکت انصاراهلل مساوی  ــت مش تح ــق  مناط ــا  ب

کنترل آنان است. اما 
خواسته ای  انصاراهلل 
ــن دارد  ای از  بیش 
ــت  پرداخ آن  و 
ــی  مال ــت  غرام
معادل 

ــت که یمن  ــه یمن در ازای ویرانی هایی اس ــا میلیارد دالر ب ده ه
ــده است. بن سلمان به  ــتان متحمل ش براثرحمالت هوایی عربس
ــته موافق است اما خواسته است که این  طور اصولی با این خواس
ــکل صریح نباشد بلکه درقالب نشستی ملی برای  غرامت ها به ش
بازسازی یمن محقق شود تا اینگونه برداشت نشود که درپاسخ به 

خواسته انصاراهلل صورت گرفته است. 

دستان آغشه به خون 
ــانی ویژه سازمان ملل هشدار داد که   مدیر عملیات انس
7. 6 میلیون شخص در یمن با کمبود شدید غذا مواجه هستند 
و آنها تا قحطی یک قدم فاصله دارند. در پی درخواست سازمان 
ــارد دالر کمک به بیش از 13  ــل برای جمع آوری 1. 8 میلی مل
ــال جاری میالدی تنها 16 درصد از حمایت  میلیون یمنی در س

مالی تامین شده است. 
ــزارش داده اند بمب های  ــر بارها گ  نهادهای حقوق بش
ــی و  ــتار جمعی انگلیس ــالح های کش ــی و س ــفری آمریکای فس

فرانسوی مورد استفاده سعودی علیه مردم یمن بوده است. 
 سازمان دیده بان حقوق بشر، و دیگر مجامع حقوق بین 
ــی از بزرگترین جنایات  ــتان در یمن را یک الملل،اقدامات عربس

سال 2015 در دنیا توصیف کردند. 
 متجاوزان سعودی-آمریکایی با بیش از 140 هزار بمب 
خوشه ای ساخت آمریکا و انگلیس که به کارگیری آن در سطح 
ــت، یمن را بمباران کرده اند که بر اثر آن  بین المللی ممنوع اس
هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند. ائتالف متجاوزان همچنین 
ــهرت دارد به منطقه فج  ــی که به »مادر بمبها« ش ــب نوترون بم
ــکونی را در این  ــان در صنعاء پرتاب و برخی محله های مس عط

شهر با بمبهای خوشه ای بمباران کردند. 
ــک نیاز دارند که دو  ــش از 15 میلیون یمنی به کم  بی
ــت و پنجاه یمنی آواره در  و نیم میلیون آواره در داخل و دویس

جیبوتی و سومالی از جمله آنها هستند. 
ــازمان بین المللی غیر دولتی شامل پزشکان  ــش س  ش
ــنال،  ــنال، پریمیر اوریگانس اینترنش ــان، هندیکپ اینترنش جه
ــنگی و همچنین سازمان ِکر،  ــازمان تالش علیه گرس اکتید، س
ــر کردند. این  ــزارش هولناکی را درباره وضع ملت یمن منتش گ
سازمانها اعالم کردند از بیست و سوم مارس سال گذشته یعنی 
ــش هزار قربانی اعم از  ــی و ش روز آغاز تجاوز به یمن، حدود س

کشته یا زخمی ثبت کرده اند. 
عربستان سعودی در طول یک سال بیش از 200 کارخانه، 
570 انبار مواد غذایی و حدود 400 بازار و مجتمع تجاری یمن 

را از بین برده است. 
محاصره یمن موجب تعطیلی 50 واحد صنعتی شده که در 
ــت و 80  پی آن 75 درصد بخش صنعتی یمن از کار افتاده اس

درصد کارگران این بخش بیکار شده اند. 
حجم خسارت های اقتصادی یمن در طول یک سال گذشته 

از مرز 40 میلیارد دالر گذشت. 
 بیش از 500 پل در سراسر این کشور را تخریب شده است. 
ــامل بیمارستان، درمانگاه و...(  بیش از 200 مرکز بهداشتی )ش
ــر یمن بر اثر  و بیش از 140 مرکز تولید یا انتقال برق در سراس

بمباران های عربستان کامال تخریب شده است. 

بازی با القاعده 
ــه ائتالف  ــت ک ــه در تحوالت یمن آن اس ــه قابل توج نکت
ــعودی- آمریکایی به دنبال بازی دو سر برد با القاعده و دیگر  س

ــتی هستند. نیروهای القاعده که  گروه های تروریس
ــلیح شده سعودی هستند از یک سو به عاملی  تس
ــا ارتش و نیروهای  ــتار مردم و مقابله ب برای کش
ــوی دیگر زمینه  ــده اند و از س مردمی مبدل ش

ــقتیم آمریکا فراهم  را برای حضور نظامی مس
می سازند. 

ــتر نمود می یابد  این امر زمانی بیش
ــعودی، در  ــر خارجه س ــر وزی الجبی

ــاره به  ــر خود با اش ــه توئیت صفح

ــت که نباید به داعش و القاعده به عنوان  این مسئله اظهار داش
ــتی فرصت داد که در یمن و یا در هیچ جای  گروه های تروریس

دنیا باقی بمانند. 
ــل از آغاز  ــتان 25 آوری ــالف عربی تحت امر عربس  ائت
عملیات نظامی مشترکی با نیروهای یمنی علیه القاعده خبر داد 
ــتان و امارات نیز در آن حضور داشتند و  که نیروهای ویژه عربس
ــتند ظرف چند روز شهر المکال، مرکز استان حضرموت را  توانس

از دست القاعده خارج کنند. 
ــبکه خبری بی بی سی در گزارشی به همکاری میان   ش
ائتالف عربی - آمریکایی تحت هدایت عربستان و تروریست های 
القاعده در یمن اعتراف کرد. چندین گزارش از نیروهای ائتالف 
ــت های القاعده که در یک جبهه در جنوب یمن علیه  و تروریس

انصاراهلل می جنگند طی 11 ماه گذشته منتشر شده است. 
ــدان، حضور پررنگ  ــه به نقل از منتق ــزاری فرانس  خبرگ
گروه های تروریستی را درجنوب یمن حاصل همکاری دولت دست 

نشانده عربستان در عدن و حتی رساندن سالح به آن ها دانست. 
ــط  ــاخه داعش در یمن توس ــه افزود: ش ــزاری فرانس خبرگ
ــت های سابق القاعده در نوامبر 2014 پایه گذاری شد و  تروریس
ــتین حمله هایش را در ماه مارس همان سال علیه مساجد  نخس

شیعیان این کشور در صنعا اجرا کرد. 
ــت آمریکا مطلبی را به قلم   پایگاه خبری هافینگتون پس
ــر کرد که از ارتباط نزدیک ائتالف  ــناس امنیتی منتش دو کارش

عربستان با گروه های تروریستی به ویژه القاعده خبر می داد. 
ــتان حضرموت در یمن گزارش دادند:   منابع یمنی از اس
نظامیان اماراتی با حمایت نظامیان خارجی که احتمال می رود از 
تفنگداران آمریکا باشند یورش گسترده ای را در شهرها و مناطق 
استان حضرموت در جنوب یمن شروع کرده اند. این نظامیان به 
مساجد یورش برده و دهها نفر از علما و خطیبان در حضرموت و 

جنوب به بهانه همکاری با القاعده را بازداشت کرده اند. 

مقاومت در برابر بهانه جويی آمريکايی
ــروي تفنگدار با تجهیزات نظامي و خودروهاي خود  200 نی
وارد المکال شدند. "جف دیویس" سخنگوي وزارت دفاع آمریکا 
ــنگتن از نیروهاي  به اعزام نیرو به یمن اعتراف کرد و گفت: واش
ــتیباني مي کند. دست کم 20 بالگرد  ائتالف به ویژه اماراتي پش
نظامی آمریکا در جنوب یمن فرود آمده است. 15 بالگرد نظامی 
ــاو »ایندیانا« به پایگاه نظامی  ــی و 5 بالگرد بلک هاوک از ن آپاچ

العند در لحج جنوب یمن منتقل شده اند. 
 "ناصر باقزقوز" عضو هیئت ملی یمن در واکنش به ادعای 
مخالفت انصاراهلل با مبارزۀ ائتالف عربی به سرکردگی عربستان ضد 
القاعده، اطالعاتی مهم درباره وقایع استان حضرموت که به بهانه 
مبارزه با القاعده صورت می گیرد، افشا کرد. باقزقوز در این جلسه 
که با حضور نمایندگان سازمان ملل برگزار شده بود، گفت: بزرگان 
و سرانی که در حضرموت بازداشت شدند، از القاعده نیستند. وی 
ــد کرد: عناصر القاعده، آزادانه می گردند و هیچ کس آن ها را  تاکی
بازداشت نمی کند و بهترین دلیل برای اثبات این موضوع، عملیاِت 

گروه های تکفیری در شهر المکال در حضرموت است. 
ــش انصاراهلل یمن در واکنش به ورود ناو هواپیمابر   جنب
آمریکایی به خلیج عدن، بر لزوم آمادگي براي مقابله با اشغالگران 

آمریکایي در این کشور تاکید کرد. 
ــدور بیانیه ای ضمن  ــن با ص ــی انقالبی یم ــه عال  کمیت
ــوم کردن حضور نظامی آمریکا در جنوب یمن اعالم کرده  محک
ــتعمار گرایانه واشنگتن صورت  ــتای اهداف اس این اقدام در راس

گرفته و تجاوز آشکار به خاک یمن است. 
 "خالد الخزان" یکی از فرماندهان جنبش انصاراهلل 
ــده اند که در استان "مکال" با  گفت: آمریکایی ها مدعی ش
ــرده و فرماندهان آنان را  ــده و داعش مبارزه ک القاع
ــت که هدف  ــن اس ــرار می دهند اما روش ــدف ق ه
ــغال خاک یمن  ازمطرح کردن اینگونه ادعا ها اش

است. 
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٥٢٨ ھزار کیلومتر مربع

حدود ٢٥ میلیون 

از شمال با عربستان سعودی و از شرق با عمان، 
خ یای سر یای عرب و از غرب بر در در جنوب بر در

یدی یک سوم جمعیت شیعیان ز
    ۵۵ درصد سنی ھای شافعی مذھب

تاريخچه  مختصر 
زيديه: يكى از شاخه هاى 
آن  نــام  كــه  اســت  تشــيع 
برگرفته از نــام زيد، فرزند 
بــرادر  و  ســجاد(ع)  امــام 
اســت.  باقــر  محمــد  امــام 
شــاخص ترين وجــه اعتقادى 
آن ها، بــاور به امامت زيد به 
جاى برادر بزرگوارش است. 
در منابــع فقهــى زيديه، 
عالوه بر نســب بردن از امام 
حســن و امام حســين، ســه 
شــرط اساســى ديگــر بــراى 

امامت وجود دارد:
1: اعلــم و افضــل زمانه 
بودن، يا يكى از علما و فضالء 

زمانه بودن.
2: طلب بيعت از مردم.

3: بــه قيــام با شمشــير 
عليه حكام جائر اقدام كند.

جنبــش حوثــى نام خــود را از نام 
شيخ «بدرالدين الحوثى الطباطبايى»، 

روحانى شيعه زيدى گرفته است. 

انديشه حوثى ها: 
تاكيد بر جهاد و امر به معروف 

خنجر يمنى: 
سلحشورى به نوعى در ذات مردم 
يمن اســت و نماد خنجر پهن يمنى، بر 

همين خصيصه تاكيد دارد.

١٩٨٦ تاســيس موسســه فرهنگى بــه نام 
«اتحاد شباب». چهره هاى اصلى آن «نجم 

الدين مويدى» و «بدرالدين الحوثى» 

١٩٩٥ شــيخ بدرالدين، پدر حســين، در پى اختالف با على عبداهللا صالح، بر ســر 
سركوب حزب سوسياليست (بدرالدين مخالف اين سركوب بود)، مجبور به ترك 

يمن شد و از طريق سوريه به ايران آمد و يك سال در ايران زندگى كرد. 

١٩٩٠ با اتحاد يمن و شكل گيرى جمهورى يمن،حزب «الحق» از درون 
همين اتحاد ايجاد شــد كه به دليل اختالفــات درونى و همجنين 

فشار از سوى دولت عبداهللا صالح، خيلى زود منحل شد. 

٢٠٠٣ همزمــان با حمله يكجانبه آمريكا به عراق، طرفداران شــباب المومن، مقابل ســفارت آمريكا در صنعا تجمع كردند و 
شــعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اســراييل ســر دادند. در حمله نيروهاى امنيتى ، چندين نفر كشــته و حدود 600 نفر 

دستگير شدند.. دولت يمن به حوثى ها اعالم جنگ كرد و براى دستگيرى رهبر آن ها 55000 دالر جايزه تعيين كرد. 

١٩٨٦ با وقوع انقالب اسالمى در ايران، شيخ بدرالدين ، پس از اقامتى يك ماهه 
در سوريه، به همراه شوهر خواهرش وارد ايران شد. در ايران به قم رفت و 

با برخى شخصيت هاى ايرانى و عراقى مبارز ساكن در ايران ديدار كرد.

٢٠٠٢ جنبش شباب المومن به رهبرى حسين الحوثى، بر شدت جهت گيرى هاى سياسى خود افزود. شعار اين جنبش: 
اهللا اكبر، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اســراييل، پيروزى از آن اســالم اســت. دولت يمن حوثى  ها را جنبشى معرفى 

مى كرد كه قصد اعاده حكومت امامى زيدى را دارند و در نتيجه يك جنبش ارتجاعى و عقب مانده هستند. 

١٩٩٢ شــيخ  پســر  الحوثــى»،  بدرالديــن  «محمــد 
بدرالدين، «مكتب الشباب المومن» را راه اندازى 

كرد كه البته خيلى زود دچار انشعاباتى شد.

٢٠٠٤ حمله ارتش يمن به صعده. حسين الحوثى، در ناحيه مران، 
در درگيرى با نيروهاى دولت يمن به شهادت رسيدند. دولت 

يمن، پيكر او را در سال 2013 تحويل خانواده اش داد.

با شهادت حسين، پدرش شيخ بدرالدين، رهبرى جنبش را به عهده گرفت. وى به 
دليل كهولت ســن و بيمارى، رهبرى نظامى-سياسى را به سومين پسرش، «عبدالملك 
بدرالدين الحوثى» سپرد، و خود مرشد معنوى آن باقى ماند. شيخ بدرالدين براى درمان 

بيمارى ريوى خود به آلمان سفر كرده بود، در نهايت در آذرماه 1389 درگذشت.

٢٠٠
٥

نيروهاى دولتى يمن، با پشــتيبانى عربســتان و چراغ ســبز آمريكا، در اواخر ژانويه 2005، از زمين و آسمان به استان صعده 
حملــه كرد، تا كار جنبش انصاراهللا را يكســره كند، اما با مقاومت آن ها روبه رو شــد. در نهايت، بــا افزايش تلفات ارتش و البته 
كشته شدن تعداد زيادى غيرنظامى زير بمباران ارتش يمن، در 27 مارس، پايان حمله دوم به صعده از سوى دولت يمن اعالم شد. 
دور سوم جنگ در اواخر سال 2005 شروع و تا اوايل سال 2006 به طول انجاميد.  به دليل برگزارى مقدمات انتخابات رياست جمهورى در 
ســال 2006، عبداهللا صالح حاضر شــد برخى زندانيان وابسته به جنبش را آزاد كند تا آرامش نسبى براى برگزارى انتخابات برقرار شود. 

پيمان صلحى بين دو طرف برقرار شد. اما با برگزارى انتخابات، دولت يمن توافق را زير پا گذاشت و دور جديدى از حمالت را آغاز كرد.

٢٠٠
٧

دور چهارم جنگ از فوريه تا ژوئن 2007 طول كشيد. باز هم آغازكننده جنگ دولت 
يمن بود كه به بهانه تهديد جامعه يهودى الســالم از ســوى انصاراهللا وارد عمل شــد. 
بهانه اى كه به شــدت از جانب رهبران جنبش رد شد. با ميانجى گرى دولت قطر، و سفر 
شــيخ حمد آل نهيان، امير سابق قطر به يمن، و قول كمك به بازسازى استان صعده، توافق صلح 
رسمى ميان دو طرف در دوم فوريه در دوحه منعقد شد، كه البته بيش از يك ماه طول نكشيد.

٢٠٠
٨

دور پنجــم جنگ هم در مــارس 2008با اتهام زنى رييس جمهور يمن بــه انصاراهللا مبنى بر نقض 
توافق صلح آغاز شــد. انصاراهللا، براى اولين بار با ســالح ســنگين، و با تاكتيك چشــمگيرى به مقابله 
پرداختند.4 اســتان همجوار صعده هم وارد درگيرى شوند.ورود قبايلى مانند قبيله «حاشد» به نفع 
عبداهللا صالح و حمايت همه جانبه عربستان هم نتوانست موجب كنترل انصاراهللا شود. صالح جهت حفظ كنترل 
خود بر صنعا، در 17 ژوئن 2008، به بهانه سى امين سال به قدرت رسيدنش، اعالم آتش بس يكجانبه كرد. 

٢٠٠
٩

در ماه مارس 2009،  جنگ ششم صعده يا «جنگ زمين سوخته» شكل گرفت.دولت با كمك القاعده و ورود مستقيم عربستان 
به بهانه كشته شدن مرزبان اين كشور، راهبرد تبديل صعده به يك ويرانه را در پيش گرفت. ارتش يمن تلفات سنگينى ديد، 
عربســتان هم در شكســتى مفتضحانه، ســه پادگان مرزى خود به نام هاى قمرا، الجابرى و جبل الدخان را نيز در تصرف نيروهاى 
انصاراهللا ديد. حوثى ها و كميته هاى مقاومت، ده ها كيلومتر در درون مرزهاى ســعودى پيشــروى كردند. اين جنگ با متوقف كردن حمالت 

هوايى و موشكى از سوى عربستان، و قبول عقب نشينى از خاك عربستان از طرف انصاراهللا، در اواخر ژانويه 2010 متوقف شد.

٢٠١
٣

در ســال 2013 (آذرماه 1392)، ســلفى هاى تحت حمايت عربســتان و حزب اخوانى اصالح و نيروهاى 
تكفيرى منطقه «دماج»، قصد داشتند تا با يورش نظامى، استان صعده را به تصرف خود درآورند.در نبردى 
كه در مناطق دماج و كتاف درگرفت، انصاراهللا شكســت سختى به سلفى ها وارد كرد. ارتش كشور هم كه 
بعد از بركنارى عبداهللا صالح در سال 2012 (در پيامد خيزش هاى عربى)، هيچ گاه انسجام خود را بازنيافت، با كنار 
كشيدن فرمانده متنفذ خود «محسن االحمر» و نيروهاى تحت فرمانش از نبرد، عمال پايگاه ها و انبارهاى مهمات خود 
را در اختيار انصاراهللا گذاشــت. كنترل صنعا به دســت انصاراهللا افتاد و آن ها كه تقريبا جايگزين دولت ضعيف و 

لرزان عبد ربه منصور هادى شدند، «كميته هاى مردمى» را براى اداره و تامين امنيت شهر تشكيل دادند.

٢٠١
٥

 در 23 ژانويــه 2015، در واكنــش به كارشــكنى هاى 
منصــور هــادى در رونــد توافــق يمــن، و ارتباطــات او با 
عربســتان و ســاير دولت هاى خارجى جهت مداخله نظامى 
در يمــن، انصاراهللا كاخ رياســت جمهورى را هــم به تصرف درآورد 
و رييس جمهور و نخســت وزير را در حبس خانگى قرار داد. با فرار 
منصور هادى از صنعا به يمن، ماجراهاى دخالت نظامى ناجوانمردانه 

عربستان و هم پيمانانش كليد خورد.

جنگ های انصاراهللا 
با دولت يمن 

انصارالله در یک نگاه

داده نما



ویژه نامه 
جبهه مقاومت 

و بیداری اسالمی

وزنامه  ضمیمه ر
وز سیاست ر

پیش شماره نخست
نیمه دوم 
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داده نما

٥٢٨ ھزار کیلومتر مربع

حدود ٢٥ میلیون 

از شمال با عربستان سعودی و از شرق با عمان، 
خ یای سر یای عرب و از غرب بر در در جنوب بر در

یدی یک سوم جمعیت شیعیان ز
    ۵۵ درصد سنی ھای شافعی مذھب

تاريخچه  مختصر 
زيديه: يكى از شاخه هاى 
آن  نــام  كــه  اســت  تشــيع 
برگرفته از نــام زيد، فرزند 
بــرادر  و  ســجاد(ع)  امــام 
اســت.  باقــر  محمــد  امــام 
شــاخص ترين وجــه اعتقادى 
آن ها، بــاور به امامت زيد به 
جاى برادر بزرگوارش است. 
در منابــع فقهــى زيديه، 
عالوه بر نســب بردن از امام 
حســن و امام حســين، ســه 
شــرط اساســى ديگــر بــراى 

امامت وجود دارد:
1: اعلــم و افضــل زمانه 
بودن، يا يكى از علما و فضالء 

زمانه بودن.
2: طلب بيعت از مردم.

3: بــه قيــام با شمشــير 
عليه حكام جائر اقدام كند.

جنبــش حوثــى نام خــود را از نام 
شيخ «بدرالدين الحوثى الطباطبايى»، 

روحانى شيعه زيدى گرفته است. 

انديشه حوثى ها: 
تاكيد بر جهاد و امر به معروف 

خنجر يمنى: 
سلحشورى به نوعى در ذات مردم 
يمن اســت و نماد خنجر پهن يمنى، بر 

همين خصيصه تاكيد دارد.

١٩٨٦ تاســيس موسســه فرهنگى بــه نام 
«اتحاد شباب». چهره هاى اصلى آن «نجم 

الدين مويدى» و «بدرالدين الحوثى» 

١٩٩٥ شــيخ بدرالدين، پدر حســين، در پى اختالف با على عبداهللا صالح، بر ســر 
سركوب حزب سوسياليست (بدرالدين مخالف اين سركوب بود)، مجبور به ترك 

يمن شد و از طريق سوريه به ايران آمد و يك سال در ايران زندگى كرد. 

١٩٩٠ با اتحاد يمن و شكل گيرى جمهورى يمن،حزب «الحق» از درون 
همين اتحاد ايجاد شــد كه به دليل اختالفــات درونى و همجنين 

فشار از سوى دولت عبداهللا صالح، خيلى زود منحل شد. 

٢٠٠٣ همزمــان با حمله يكجانبه آمريكا به عراق، طرفداران شــباب المومن، مقابل ســفارت آمريكا در صنعا تجمع كردند و 
شــعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اســراييل ســر دادند. در حمله نيروهاى امنيتى ، چندين نفر كشــته و حدود 600 نفر 

دستگير شدند.. دولت يمن به حوثى ها اعالم جنگ كرد و براى دستگيرى رهبر آن ها 55000 دالر جايزه تعيين كرد. 

١٩٨٦ با وقوع انقالب اسالمى در ايران، شيخ بدرالدين ، پس از اقامتى يك ماهه 
در سوريه، به همراه شوهر خواهرش وارد ايران شد. در ايران به قم رفت و 

با برخى شخصيت هاى ايرانى و عراقى مبارز ساكن در ايران ديدار كرد.

٢٠٠٢ جنبش شباب المومن به رهبرى حسين الحوثى، بر شدت جهت گيرى هاى سياسى خود افزود. شعار اين جنبش: 
اهللا اكبر، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اســراييل، پيروزى از آن اســالم اســت. دولت يمن حوثى  ها را جنبشى معرفى 

مى كرد كه قصد اعاده حكومت امامى زيدى را دارند و در نتيجه يك جنبش ارتجاعى و عقب مانده هستند. 

١٩٩٢ شــيخ  پســر  الحوثــى»،  بدرالديــن  «محمــد 
بدرالدين، «مكتب الشباب المومن» را راه اندازى 

كرد كه البته خيلى زود دچار انشعاباتى شد.

٢٠٠٤ حمله ارتش يمن به صعده. حسين الحوثى، در ناحيه مران، 
در درگيرى با نيروهاى دولت يمن به شهادت رسيدند. دولت 

يمن، پيكر او را در سال 2013 تحويل خانواده اش داد.

با شهادت حسين، پدرش شيخ بدرالدين، رهبرى جنبش را به عهده گرفت. وى به 
دليل كهولت ســن و بيمارى، رهبرى نظامى-سياسى را به سومين پسرش، «عبدالملك 
بدرالدين الحوثى» سپرد، و خود مرشد معنوى آن باقى ماند. شيخ بدرالدين براى درمان 

بيمارى ريوى خود به آلمان سفر كرده بود، در نهايت در آذرماه 1389 درگذشت.

٢٠٠
٥

نيروهاى دولتى يمن، با پشــتيبانى عربســتان و چراغ ســبز آمريكا، در اواخر ژانويه 2005، از زمين و آسمان به استان صعده 
حملــه كرد، تا كار جنبش انصاراهللا را يكســره كند، اما با مقاومت آن ها روبه رو شــد. در نهايت، بــا افزايش تلفات ارتش و البته 
كشته شدن تعداد زيادى غيرنظامى زير بمباران ارتش يمن، در 27 مارس، پايان حمله دوم به صعده از سوى دولت يمن اعالم شد. 
دور سوم جنگ در اواخر سال 2005 شروع و تا اوايل سال 2006 به طول انجاميد.  به دليل برگزارى مقدمات انتخابات رياست جمهورى در 
ســال 2006، عبداهللا صالح حاضر شــد برخى زندانيان وابسته به جنبش را آزاد كند تا آرامش نسبى براى برگزارى انتخابات برقرار شود. 

پيمان صلحى بين دو طرف برقرار شد. اما با برگزارى انتخابات، دولت يمن توافق را زير پا گذاشت و دور جديدى از حمالت را آغاز كرد.

٢٠٠
٧

دور چهارم جنگ از فوريه تا ژوئن 2007 طول كشيد. باز هم آغازكننده جنگ دولت 
يمن بود كه به بهانه تهديد جامعه يهودى الســالم از ســوى انصاراهللا وارد عمل شــد. 
بهانه اى كه به شــدت از جانب رهبران جنبش رد شد. با ميانجى گرى دولت قطر، و سفر 
شــيخ حمد آل نهيان، امير سابق قطر به يمن، و قول كمك به بازسازى استان صعده، توافق صلح 
رسمى ميان دو طرف در دوم فوريه در دوحه منعقد شد، كه البته بيش از يك ماه طول نكشيد.

٢٠٠
٨

دور پنجــم جنگ هم در مــارس 2008با اتهام زنى رييس جمهور يمن بــه انصاراهللا مبنى بر نقض 
توافق صلح آغاز شــد. انصاراهللا، براى اولين بار با ســالح ســنگين، و با تاكتيك چشــمگيرى به مقابله 
پرداختند.4 اســتان همجوار صعده هم وارد درگيرى شوند.ورود قبايلى مانند قبيله «حاشد» به نفع 
عبداهللا صالح و حمايت همه جانبه عربستان هم نتوانست موجب كنترل انصاراهللا شود. صالح جهت حفظ كنترل 
خود بر صنعا، در 17 ژوئن 2008، به بهانه سى امين سال به قدرت رسيدنش، اعالم آتش بس يكجانبه كرد. 

٢٠٠
٩

در ماه مارس 2009،  جنگ ششم صعده يا «جنگ زمين سوخته» شكل گرفت.دولت با كمك القاعده و ورود مستقيم عربستان 
به بهانه كشته شدن مرزبان اين كشور، راهبرد تبديل صعده به يك ويرانه را در پيش گرفت. ارتش يمن تلفات سنگينى ديد، 
عربســتان هم در شكســتى مفتضحانه، ســه پادگان مرزى خود به نام هاى قمرا، الجابرى و جبل الدخان را نيز در تصرف نيروهاى 
انصاراهللا ديد. حوثى ها و كميته هاى مقاومت، ده ها كيلومتر در درون مرزهاى ســعودى پيشــروى كردند. اين جنگ با متوقف كردن حمالت 

هوايى و موشكى از سوى عربستان، و قبول عقب نشينى از خاك عربستان از طرف انصاراهللا، در اواخر ژانويه 2010 متوقف شد.

٢٠١
٣

در ســال 2013 (آذرماه 1392)، ســلفى هاى تحت حمايت عربســتان و حزب اخوانى اصالح و نيروهاى 
تكفيرى منطقه «دماج»، قصد داشتند تا با يورش نظامى، استان صعده را به تصرف خود درآورند.در نبردى 
كه در مناطق دماج و كتاف درگرفت، انصاراهللا شكســت سختى به سلفى ها وارد كرد. ارتش كشور هم كه 
بعد از بركنارى عبداهللا صالح در سال 2012 (در پيامد خيزش هاى عربى)، هيچ گاه انسجام خود را بازنيافت، با كنار 
كشيدن فرمانده متنفذ خود «محسن االحمر» و نيروهاى تحت فرمانش از نبرد، عمال پايگاه ها و انبارهاى مهمات خود 
را در اختيار انصاراهللا گذاشــت. كنترل صنعا به دســت انصاراهللا افتاد و آن ها كه تقريبا جايگزين دولت ضعيف و 

لرزان عبد ربه منصور هادى شدند، «كميته هاى مردمى» را براى اداره و تامين امنيت شهر تشكيل دادند.

٢٠١
٥

 در 23 ژانويــه 2015، در واكنــش به كارشــكنى هاى 
منصــور هــادى در رونــد توافــق يمــن، و ارتباطــات او با 
عربســتان و ســاير دولت هاى خارجى جهت مداخله نظامى 
در يمــن، انصاراهللا كاخ رياســت جمهورى را هــم به تصرف درآورد 
و رييس جمهور و نخســت وزير را در حبس خانگى قرار داد. با فرار 
منصور هادى از صنعا به يمن، ماجراهاى دخالت نظامى ناجوانمردانه 

عربستان و هم پيمانانش كليد خورد.

جنگ های انصاراهللا 
با دولت يمن 

انصارالله در یک نگاه



ویژه نامه 
جبهه مقاومت 
و بیداری اسالمی

وزنامه  ضمیمه ر
وز سیاست ر
پیش شماره نخست
نیمه دوم 
خرداد 1395

10

داده نما

برقراری آتش بس1

روحانی در ديدار با فواد معصوم رئیس جمهور عراق:
ما خواس��تار آتش بس فوری به معن��ای واقعی کلمه 

در یمن هستیم. 

ظريف در مادريد:
حمالت هوایی )به یمن(؛ به طور واضح راه حل مناس��ب 
نیس��تند و تم��ام حم��الت هوای��ی و زمینی بای��د متوقف 

شوند. 

ظريف در نامه به بان کی مون:
در چنی��ن ش��رایطی وظیفه ف��وری جامع��ه بین الملل 
مداخل��ه مؤثر ب��رای پای��ان دادن به این حم��الت هوایی 
بیه��وده، برق��راری آتش بس و تضمین ارس��ال کمک های 
انس��ان دوس��تانه و پزش��کی برای مردم یم��ن و کمک به 
بازگش��ت صلح و ثبات در این کش��ور از طریق گفت وگو و 

آشتی ملی بدون هیچ پیش شرطی است. 

ظريف در کنفرانس خبری مشترک با همتای پاکستانی: 
ما خواستار آتش بس فوری در یمن هستیم. 

امیرعبداللهیان، معاون وزير امور خارجه: 
جمهوری اس��المی در کم��ک به مردم یم��ن در توقف 
تجاوزات عربستان و تقویت روند سیاسی نقش مهمی را ایفا 
کرده و تا زمانی که در چارچوب طرح جمهوری اسالمی شاهد 

برقراری صلح و ثبات در یمن باشیم، ادامه خواهد یافت. 

کمک های بشر دوستانه2

جلوگیری از ورود کمک های دارويی و غذايی ايران
چندین محموله هوایی کمک های ایران برای مردم یمن توسط 
هواپیماهای س��عودی به ایران بازگردانده شد و به هیچ کدام 
از هواپیماه��ای ایران اجازه ورود به خاک یمن داده نش��د و در 
س��ومین مرتبه از اعزام هواپیمای حامل کمک ه��ای دارویی و 
غذایی برای یمن، هواپیماهای سعودی برای جلوگیری از فرود 

هواپیما، فرودگاه صنعا را هدف موشک باران خود قراردادند. 

»استیو وارن« سخنگوی وزارت دفاع آمريکا: 
کشتی ایرانی نباید در یمن پهلو بگیرد و باید در جیبوتی 

توقف کرده و محموله اش را به سازمان ملل تحویل دهد. 

نتیجه:
بسیاری سرنوشت کشتی نجات را ناکامی در عرصه جنگ 
دیپلماتیک برای دولت یازدهم در مقابل ائتالف دانس��تند. 
بعدازاین اقدام، شاهد اقدامی جدی و عملی برای شکست 

محاصره ظالمانه مردم یمن از سوی دولت نبودیم. 

لنگر گرفتن کشتی نجات در جیبوتی
نیروهای ائتالف به فرماندهی عربستان از ابتدا با ورود 
این کش��تی به یم��ن مخالف��ت ک��رده و ورود آن را منوط به 
بازرس��ی خود دانس��تند. این در حالی بود که مقامات ایرانی 
تأکید کرده بودند اجازه بازرسی از این کشتی به هیچ کشوری 
را نخواهند داد. باوجود تمام حمایت ها این کش��تی که عازم 
یمن بود، به دالیل نامعلومی به جای لنگر انداختن در سواحل 
یمن، راهی جیبوتی ش��د و کمک های م��ردم ایران به صورت 
مستقیم به مردم یمن نرس��ید و بعدها خبرهایی از فروش 

مواد ارسالی ایران توسط دالالن جیبوتی به گوش رسید. 

ارسال کمک از طريق کشتی
ارسال محموله های کمک برای مردم مظلوم یمن از طریق 
کشتی نیز دیگر اقدامی بود که وزارت امور خارجه مسئول 
پیگیری آن ش��ده بود. کشتی حامل محوله دارویی و غذایی 

ایران بنام نجات از مهمترین کمک های ایران بوده است. 

جان کری در جلسه شورای روابط خارجی:
چن��د ماه پیش که ی��ک محموله از س��وی ایران راهی 
یمن بود، خیلی زود با همتای خود ]ظریف[ تماس گرفتم و 
گفتم که این امر می تواند باعث یک رویارویی جدی ش��ود 

و ما آن را تحمل نمی کنیم. 

به کشورهاي درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسي کشتي حامل 
کمک هاي انساني جمهوري اسالمي ایران داده نخواهد شد. 

مرضیه افخم سخنگوی سابق وزارت خارجه همزمان با اعزام کشتی:

صالح الصماد، رئیس دفتر سیاسی جنبش »انصاراهلل« 

کویتی الرای:در ابتدای وقوع حمله عربستان در مصاحبه با روزنامه 
 برادران ما در جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود برای 

کم��ک به یم��ن را اعالم کردند و در این راس��تا چندین 

توافقنام��ه در ته��ران امضا ش��د و برخ��ی از آن ها اعالم 
گردید، اما جنگ موجب عدم اجرای آن ها شد. 

طرح 4 ماده ای ایران برای برون رفت از اوضاع بحرانی 

در یمن، ذیل نامه ای توسط ظریف برای بان کی مون، 
رسانه ای شد. این طرح عبارت بود از:

 1- برقراری آتش بس و توقف سریع همه حمالت نظامی 
خارجی

و پزشکی برای مردم یمن2- ارس��ال فوری و بدون وقفه کمک های انسان دوستانه 

3- ازسرگیری گفتگوی ملی یمنی و تحت هدایت مردم 
و گروه های اجتماعی این کشوریمن و با مشارکت نمایندگان همه احزاب سیاسی 

4- تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن. 

گزيده رويکرد دولت در قبال يمن 
سير مواضع 

تاکتيکی و راهبردی
با نگاهی به سیاست ها و مواضع دولت در قبال بحران یمن از همان آغاز تا کنون می توان به این نکته پی برد 

که بیشتر این سیاست ها براساس پیگیری مسالمت آمیز برای برون رفت از بحران بوده است ، با آنکه در عرصه میدانی ، 
کشتار و جنگ از سوی سعودی ها و هم پیمانان غربی آن عمال هرگونه راهکار دیپلماتیک را به بن بست می کشاند.

این در حالی است که  با وجود تمامی تالش جنبش های مردمی یمن برای حل بحران یمن با راهکار یمنی – یمنی اما همچنن عامل 
دخالت خارجی مانع پایان کشتار در یمن است.
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دولت فراگیر وحدت ملی4

ظريف در نامه به بان کی مون: 
جمهوری اس��المی ایران تأکید می کن��د که این منازعه 
راه ح��ل نظامی ن��دارد و تنه��ا راه برقراری صل��ح و ثبات، 
ایجاد ش��رایطی است که همه احزاب یمنی، بدون مداخله 
خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل 

دهند. 

گفت وگوی ملی یمنی3

روحانی:
ایران آماده همکاری با سازمان ملل، نماینده دبیر کل 

و کشورهای منطقه برای بازگشت ثبات به یمن است. 

امیرعبداللهیان در ديدار با بوگدانف:
ما حامی این هستیم که همه گروه های سیاسی یمن در 

آینده کشور خود نقش داشته باشند. 

ظريف در ديدار با همتای عمانی: 
چارچوب ه��ای یکجانبه گرایانه ب��رای حل وفصل بحران 
یم��ن موردانتقاد ماس��ت و در یافتن راه حل ه��ا نمی توان 

جمعیت مورد توجهی از مردم یمن را نادیده گرفت. 

با توجه به آنچه تاکنون بدان اشاره شد، می توان 
این گونه دریافت که سیاست خارجی دولت یازدهم 
در قبال قضیه یمن، بیش��تر جنبه ی انفعالی داشته 
اس��ت. البته باید اش��اره ش��ود که ط��رح 4 ماده ای 
ایران ب��رای برون رفت از ش��رایط بحرانی در یمن، 
تنها اقدامی اس��ت که می توان آن را به نوعی اقدام 
فعال در راس��تای حل بحران موجود دانست. دیگر 
انتق��اد جدی به عملکرد دولت در قبال موضوع یمن 
را می توان موضوع کشتی نجات دانست که علیرغم 
پش��تیبانی همه جانبه نظام جمهوری اس��المی از این 
ط��رح دولت و هزین��ه بر روی موض��ع دولت، بدون 
توجه به این اقدامات، وزارت امور خارجه از موضع 
خود عقب نشینی کرد و به نوعی شکست را در قبال 
تهدیدات پذیرفت. البته باوجود انتقادات به برخی 
اقدام��ات دولت در قبال یمن، باید اش��اره کرد که 
دولت هیچ گاه از حق مردم یمن در اس��تقالل کشور 
و تعیین سرنوشت خود، کوتاه نیامده و از این حیث 
موض��ع محکم��ی در قبال مخالفان م��ردم یمن اتخاذ 
کرده اس��ت. همچنین ذکر این نکته هم ضروری به 
نظر می رس��د که توجه دولت به حل موضع از طریق 
تالش های دیپلماتیک نیز امری قابل تحسین است. 

جمع بندی

دولت همواره تالش داشته تا کشورهای مختلف 
را نس��بت به وجود خطر تروریس��م آگاه ساخته و از 
این رهگذر مقدمات اجم��اع منطقه ای و جهانی علیه 

اقدام عربستان در حمله به یمن را فراهم آورد. 

گروه ه��ای تروریس��تی القاع��ده و داعش برای 
تص��رف یمن منتظر هس��تند و ب��رای آن دندان تیز 
کرده اند و حتی بر نقاطی از این کش��ور هم مس��لط 

شده اند. 

این ش��رایط ممکن اس��ت به بدتر شدن شرایط 
تن��ش آلود در این منطقه ک��ه در حال حاضر با یکی 
از خش��ن ترین اشکال افراطی گری و هجمه چندالیه 
و شوم تروریست های موردحمایت نیروهای خارجی، 

درگیر است، بیانجامد. 

درحالی ک��ه همه م��ا درباره مس��ائل س��وریه و 
عراق و مبارزه با تروریس��م سخن می گوییم و عمل 
می کنیم، سیاست نادرست عربستان در به کارگیری 
زور علیه یمن منجر به رشد تروریسم در این کشور 

شده است. 

هشدار به خطر 
یستی ور وه های تر گر

ظریف در کنفرانس مشترک با سرتاج عزیز 
مشاور نخست وزیر پاکستان در امنیت ملی و امور خارجی

ظریف در نامه خود به بان کی مون

حسین امیرعبداللهیان در مسکو

وزارت ام��ور خارجه، تالش های گس��ترده ای را 
برای اجرای ش��دن طرح مذکور اعمال کرده اس��ت. 
از جمل��ه این تالش ها می توان به س��فرهای متعدد، 
دیداره��ا و رایزنی ها در س��طوح مختل��ف با مقامات 
و مس��ئولین سایر کش��ورها اش��اره کرد. در همین 
راس��تا، محمدج��واد ظری��ف، چند روز پ��س از آغاز 
تهاجم علیه یمن، س��فری به پاکستان و عمان انجام 

داد و با مقامات این کشورها به گفتگو نشست. 

جمه��وری اس��المی ای��ران در چارچ��وب طرح 4 
ماده ای خود آمادگی دارد هرگونه کمک الزم را برای 
توقف عملیات نظامی و آغ��از گفت وگوهای بین همه 

اطراف یمنی انجام دهد. 

ما عمیقاً نگران کش��تار م��ردم بی دفاع و بی گناه 
یمن و تخریب زیر س��اخت های این کشور هستیم و 
هم��ه تالش خ��ود را برای توقف این کش��تار به کار 

می بریم. 

یک��ی از موضوع��ات ض��روری و ف��وری در میان 
فجای��ع ج��اری در منطقه م��ا یمن اس��ت. ایران یک 
رهیاف��ت معق��ول و اجرایی ب��رای حل ای��ن بحران 
دردناک و غیرضروری ارائه داده اس��ت. طرح چهار 
م��اده ای م��ا خواس��تار آتش ب��س ف��وری، کمک های 
انس��ان دوس��تانه برای غیرنظامیان یمنی، تس��هیل 
گفتگ��و میان گروه ه��ای یمنی و تش��کیل یک دولت 

فراگیر گسترده وحدت ملی است. 

 ای��ران از روس��یه انتظار دارد ت��ا به تالش های 
دیپلماتیک و رایزنی های خود با مقامات کش��ورهای 
مختل��ف ادام��ه داده تا حمالت نظامی س��عودی فوراً 

متوقف و محاصره دریایی یمن پایان پذیرد. 

توجهات را به بحران یم��ن جلب می کنم. در اثر 
محاس��بات غلط حمله ب��ه یمن، گروه ه��ای افراطی و 

تروریستی در جنوب این کشور تقویت شده اند. 

باید بمب��اران یمن متوقف ش��ود؛ که به صورت 
روزانه علیه مردم یمن انجام می شود. 

 ما برای رس��یدن به راه حل سیاس��ی در سوریه 
و یم��ن ب��ا اتحادیه اروپا گفتگو و مش��ورت خواهیم 

داشت. 

ب��ا اش��اره ادامه حمالت عربس��تان س��عودی به 
م��ردم و زیرس��اخت های یم��ن بر توقف ف��وری این 
حمالت و ارس��ال کمک به مردم بی دفاع این کش��ور 

تأکید کرد. 

جمهوری اسالمی ایران بر نقش و اعتبار سازمان 
ملل متحد در یافتن راه حل سیاس��ی بحران در یمن 
تأکید دارد و خواستار مشارکت همه گروه های یمنی 

در این فرآیند است. 

رایزنی های منطقه ای 
و فرامنطقه ای

ظریف در تماس تلفنی با یوسف بن علوی

ظریف در دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه

ظریف در دیدار با مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا

ظریف در مقاله ای در نیویورک تایمز:

ظریف در تماسی با بان کی مون

 امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با معاون وزیر خارجه روسیه

ظریف در کنفرانس مشترک خبری با موگرینی در بروکسل

ظریف در نشست خبری با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا

ظریف در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن
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فرهنگ 
انقالب

راهبرد سینمایی مقاومت 
چیست؟

ــالمی به جوانان غربی بدون  نامه رهبر معظم انقالب اس

هنر
هه 

تردید، حاوی مهم ترین محورهای راهبردی است. جب
بر این باورم به همان میزان که جوانان غربی مخاطب 
این نامه هستند جامعه روشنفکری ما، اساتید دانشگاه ها 
و قاطبه هنرمندان و سینماگران ایران و جهان اسالم نیز به نوعی 

مخاطب این نامه و محورهای مندرج در آن هستند. 
نکته قابل تامل، زمان انتشار نامه رهبری به جوانان اروپایی 
ــده و دقیق و به هنگام انتخاب شده  ــت که بسیار حساب ش اس
ــانه های غربی و سیاستمداران مغرض  است. در شرایطی که رس
ــره گیری و  ــو و جنجال و با به ــدن بر طبل هیاه ــا با دمی آن ه
ــتفاده از فضای ملتهب امروز دنیا بویژه، بعد از حوادث  ــوء اس س
ــدید فضای »اسالم هراسی« و  ــتی پاریس نسبت به تش تروریس
ــرای ایجاد تنفر و  ــترده ای را ب ــتیزی« تالش های گس »اسالم س
انزجار از دین مبین اسالم و جمعیت مسلمانان در اروپا و آمریکا 
ــونت های صورت گرفته علیه مسلمانان در جوامع اروپایی  و خش
ــمان مسائل و ایجاد هراس از  دامن می زنند و بعضا، با آگراندیس
ــکار عمومی دنیا  ــا و ترورها در بخش هایی از اف ــات تهدیده تبع
ــان را رقم بزنند  ــی و روحی دلخواهش ــدند فضای روان موفق ش
ــرده خطاب به  ــطه و بی پ ــار نامه رهبری، آن هم، بی واس انتش
ــه های  ــی و آمریکایی بار دیگر توطئه ها و دسیس ــان اروپای جوان
ــن رو، ماهیت و  ــاخت و از ای ــیطان را نقش بر آب س ــاب ش اذن
ــت نگارش نامه از جانب رهبر معظم انقالب و زمان و نحوه  کیفی

انتشار آن بسیار مهم و قابل تحقیق است. 
ــال های  ــدون تردید، در طول تاریخ معاصر و در تمامی س ب
ــکوهمند انقالب اسالمی  ــته، بخصوص، بعد از پیروزی ش گذش
ــان غرب و  ــدا و پنه ــرکات پی ــات و تح ــاهد اقدام ــواره، ش هم
ــالم  ــم بین الملل در جهت تخریب و تخطئه دین اس صهیونیس
ــرم)ص( بوده ایم.  ــخصیتی پیامبر اک ــره نورانی و ابعاد ش و چه
توطئه های گسترده فرهنگی، اقتصادی، نظامی و رسانه ای غرب 
از یک سو، در کنار فضاسازی های سیاسی و امنیتی بعد از وقایع 
11 سپتامبر و بعد از آن پیوسته و متوالی در مقیاس های متفاوت 
ــت و کار به جایی رسیده تا نظام  ــته و تداوم یافته اس وجود داش

ــی به نام »داعش« در  ــلطه در صدد جعل گروهک های افراط س
سرزمین های اسالمی شده است که همچون زامبی ها تصاویری 
ــونت و خون ریزی را به نام اسالم و پیامبر  ــت و خش پر از وحش
در اذهان جهانیان به ثبت رسانده اند و این اواخر، با سناریوهای 
ــم در پاریس و برخی از  ــم کور و مبه متعدد به صورت تروریس
ــکل وسیع تر، گسترده تر  نقاط جهان این اقدام های مذبوحانه، ش

و وقیحانه تری هم به خود گرفته است. 
ــت که امام المسلمین برای نخستین  ــرایطی اس در چنین ش
ــانه های غربی، صمیمی و بی  بار با دور زدن تمام قواعد بازی رس
پرده با جوانان اروپا و آمریکا به گفتگو می نشیند و با ارسال نامه  و 
طرح راهبردی ترین مباحث مربوط به نیازهای بشریت و معرفی 
چهره زالل دین مهربانی و عدالت، توجه دادن افکار جوانان غربی 
به حقایق دین اسالم، افق های نویی را پیش روی جوانان و حتی 
متفکران و اندیشمندان اروپایی و آمریکایی و جهانیان می گشاید. 
البته نباید غافل شویم این نامه ها که مبتنی بر درک جدی 
ــت  ترین ظرفیت ها و ضرورت های اجتناب ناپذیر امروز جهان اس
ــفانه با  گذشت سه  ــزد می کند و آن اینکه متأس واقعیتی را گوش
ــای بالقوه و  ــالمی و برغم ظرفیت ه ــه از گفتمان انقالب اس ده
ــینمایی  ــه ورز و جامعه هنری و س بالفعل موجود، جریان اندیش
ــب نیاز جامعه جهانی با  ــالم و ایران نتوانسته به تناس جهان اس
ــم ها و ابزارهای مدرن بویژه سیِنما و تصویر  ــتفاده از مکانیس اس
به شناسایی چهره واقعی اسالم و معرفی سرچشمه های بیکران 

اندیشه، عاطفه و احساس این »صراط طیبه« بپردازند. 
ــوان و بالقوه غربی که دارای  ــاب قرار دادن جمعیت ج خط
ــتند و روزانه در معرض  ــان گرا هس ــی حقیقت جو و آرم فطرت
ــانه های  ــن رس ــات دروغی ــی ها و تبلیغ ــم پاش ــدیدترین س ش
ــالم قرار دارند  ــرای تنفر و انزجار از اس ــتی و غربی ب صهیونیس
ــت. اما نکته اینجاست که  ــگرف اس ــیار مهم و دارای آثار ش بس
وقتی رهبری عزیز تا بدین جا پای به میدان می گذارد رسالت و 
ــمندان، هنرمندان و سینماگران ما به عنوان مشعل  نقش اندیش
ــالمی و راویان ادبیات و معنویت جدید  داران گفتمان انقالب اس

برآمده از روح و جوهره دین اسالم چیست؟
ــان می دهد که آن ها در طول  ــینمای غرب نش نگاهی به س
تمامی این سال ها بیکار ننشسته اند و پیوسته به تولید فیلم ها و 
سریال هایی مشغولند تا جهان اسالم و خاورمیانه را به گستره ای 
لبریز از خشونت، ترور، انفجار، وحشی گری، تجاوز، غارت و تحجر 
ــالم معرفی نمایند.  تصویر نمایند و همه را هم، مزورانه به نام اس
ــک تیرانداز آمریکایی« و »ایرانیوم« گرفته تا مجموعه های  از »ت
مهندسی شده ای از نوع سریال »هاملند«، »24« و ده ها فیلم و 

سریال دیگر. واقعاً ما در چه فضایی به سر می بریم؟
مسئولین فرهنگی و سینمایی ما در چه حالی به سر می برند؟ 
و چه استراتژی را طراحی کرده اند؟ جایگاه تولیدات استراتژیک ما 
کجاست؟ تا کی قرار است پز درخشش و آمار جوایز فستیوال های 

غربی را به رخ بکشیم و به آن افتخار کنیم؟
ــت آغاز شده است  جنگ های صلیبی جدید خیلی وقت اس
ــینمایی وارد جهان اسالم  ــگرهای فرهنگی و س و این بار، با لش
ــک نکنیم که پیشقراوالن این جنگ باید  ــده اند. ش و منطقه ش
ــاتید دانشگاه ها و اصحاب فرهنگ و  هنرمندان، سینماگران، اس
ــانه باشند همچنانکه، آن ها هم با این تفکر و استراتژی پا به  رس

میدان گذاشته اند. 

محمد خزاعی
دبیرجشنواره بین المللی فیلم مقاومت

آزادی بیان با الگوی گزینشی 
ــبکه های اجتماعی و  ــر می دهد و از محورهای ادعایی آنها نیز آزادی ش غرب همواره ادعای حمایت از آزادی بیان را س

انه
رس

گ 
ماهواره ای است در حالی که رفتار عملی این کشور حقایقی ورای این ادعاها را نشان می دهد. جن

شبکه های مجازی و ماهواره ای به یکی از ابزارهای مقاومت مبدل شده اند و می توان گفت که مقاومت در کنار جنگ سخت 
و توان باالی دفاعی در حوزه قدرت نرم نیز حضوری فعال دارد که وجود شبکه های ماهواره ای و مجازی قدرتمند نمودی از آن 
است. یکی از طراحی های دشمنان مقاومت را مقابله با این دستاوردها تشکیل می دهد. لغو فعالیت شبکه هایی مانند العالم، المیادین، پرس 
تی وی، االقصی نمودهایی از این اقدامات برای خاموش کردن صدای مقاومت است. در اقدامی علیه جبهه مقاومت در حوزه رسانه حساب 
کاربری شبکه تلویزیونی المسیره یمن بر روی شبکه اجتماعی تلگرام از بامداد یکشنبه 29 فروردین از سوی شرکت تلگرام از دسترسی 
خارج شدبه گزارش شبکه المسیره، این اقدام در پی افزایش تعداد مشترکین کانال تلگرام شبکه المسیره به 65 هزار نفر صورت گرفته 
است. گفتنی است حساب کاربری تعداد دیگری از گروه ها و شبکه های مخالف تجاوز عربستان به یمن نیز از شبکه تلگرام بسته شده 
است. با وجود این، شبکه المسیره بر روی ماهواره یوتلست 8 غربی، فرکانس 11627 مگاهرتز، قطبیت عمودی، سیمبل ریت 27500 با 
 ¾ FEC فرکانس 11062 مگاهرتز، قطبیت عمودی، سیمبل ریت 6500 با ،Express AM44 و همچنین بر روی ماهواره ¾ FEC
قابل دریافت است. الزم به ذکر است صفحه توئیتر گروه های فلسطینی نیز هدف دشمنان مقاومت قرار گرفته است. »ابوعبیده« سخنگوی 
گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس اعالم کرد بستن حساب کاربری این گردان ها در توئیتر بی طرفی و صداقت شبکه اجتماعی 
مذکور را تکذیب می کند. ابوعبیده در اظهاراتی که سایت رسمی القسام آن را منتشر کرده، گفته است: توئیتر تسلیم فشارهای دشمن شد 
و این موضوع، عدم بیطرفی این شبکه در مساله فلسطین را برای ما ثابت می کند. وی افزود: پیام دیگری که از بسته شدن حساب خود 

در توئیتر درمی یابیم میزان دردی است که به خاطر پیام ما به دشمن و متحدان آن در جهان وارد شده است. 
الزم به ذکر است پیش از این نیز با طراحی آمریکایی- سعودی فعالیت شبکه المنار وابسته به حزب اهلل لبنان در شرکت های 
ماهواره ای غربی و عربی ممنوع شد. شرکت ماهواره ای مصری نایل ست به وزارت اطالعات لبنان اعالم کرد که پخش شبکه المنار 

را از 5 آوریل )17 فروردین( متوقف کرده است. 
در آذر ماه نیز شرکت عرب ست پخش برنامه های شبکه خبری المنار را از روی ماهواره های خود قطع کرده است. در واکنش 
ــت مانع از »پخش صدای  ــطین را ادامه خواهد داد، افزود اقدام عرب س به این اقدام المنار با اعالم این که حمایتش از آرمان فلس

مقاومت« نمی شود. این درحالیست که عرب ست آبان ماه نیز پخش برنامه های شبکه المیادین را قطع کرده بود. 
ــریه ای مانند شارلی ابدو اجازه انتشار  ــورهای غربی که ادعای آزادی بیان سر می دهند و حتی به نش ــت کش الزم به ذکر اس

میلیون ها نسخه اهانت آمیز به پیامبر اسالم ) ص( را می دهند در برابر این توقیف ها سکوت و حتی از آن حمایت کرده اند. 

ت
اوم
مق
ان
ست
روایتی از تجربه دا

»ابوالحسن ابوهدوان« 
به نام »شیخ محتسب«
بخشی از کتاب »مدفن زندگان«

 به قلم »ولید الهودلی«

مترجم: طاهره گودرزی
ــته کننده  ــي و خس ــک راه طوالن ــس از ی ــرانجام پ س
ــن راه را در 8 ماه طي  ــیدم... ای ــه رس ــتان رمل ــه بیمارس ب
ــت اما این  ــقالن و رمله 9 کیلومتر اس ــردم. . فاصله عس ک
ــنده، نیازمند چند بار مراجعه به  راه پیمایي الک پشتي کش
ــک و پشت سر نهادن نزاعي طوالني، آرام، دیپلماتیک،  پزش
ــتوه آورد... سرانجام، قلمي  ــت که من را به س پرسروصداس
ــیاه  ــار، ورقه را س که تنها براي بیماری بدحال و تحت فش

مي کند، نوشت: »تحویل براي بررسي الزم«. 
ــرارداد تا وارد مرحله  ــک، این ورقه را در کارتابل ق پزش
ــرتان را درد بیاورم و تمام  ــود; نمي خواهم س نوبت گیري ش
ــاده اي  ــته کننده را بیان نمایم. من بیماري س جزئیات خس
ــت. در بالد خارج طي کردن  ــاده اس دارم. راه حل آن نیز س
چنین مراحلي حتي یک روز هم نمي کشد و این همه زمان 
ــقت ها را طلب نمي کند. موضوع مهم تر، آن  و تحمل این مش
ــاهده کردم... افرادي که  چیزي است که در بیمارستان مش
بیماري هاي حاد داشتند، در حال تحمل این مشقت ها بودند 
و ارواحي که با بي صبری منتظر مالقات با ملک الموت بودند. 
آنان احساس مي کردند که به زودي فرشته مرگ، دست آنان 
را خواهد گرفت و از وسط این جنگل که حیوانات درنده آن، 

تنشان را رنجور ساخته، نجات خواهد داد...
ــا  ــک، ب ــتان کوچ ــن بیمارس ــه ای ــن ورودم ب در اولی
ــدوان" معروف به  ــودم: "محمد ابوه ــن« همراه ب »ابوالحس
ــه آغوش گرفت و  ــش اقامت کردم، مرا ب ــن در اتاق ابوالحس

چشمانش از پس پرده اشک برق مي زد...
ــه وی را دیدم; در پس هیکل نحیف  ــر اولین باری ک تصوی
امروزش، همچنان خودنمایي مي کرد. اما تصویر اولي که در ذهنم 
ــي که  ــود، متعلق به فرد دیگري بود... فردي قوي هیکل، کس ب
سرزندگي و طراوت از او مي بارید... چشمانش نور دیگري داشت. 
شکوه و ابهت را منتقل مي کرد...نگاهش از پیکر مي گذشت و با 
ــت که با طنین موسیقایي  دل کارها مي کرد... صدایي بلند داش
ــات را به جوش و خروش درمي آورد. از همان نگاه  خود، احساس
اول مي توانستي کبریا و عزت نفس را در وجودش پیدا کني اما 
ــد و با سخنان نغزش مایه  همه اینها مانع بذله گویي وي نمي ش
خشنودي دیگران را فراهم مي کرد. اما امروز رنگ پریده و الغر اندام 
شده بود. . تنها کساني مي توانستند ردپاي آن شکوه قدیم را در 
وي نگیرند که احساساتي لطیف و قلبي پاک دارند. نفس هایي که 
به سرعت و با ضعف فراوان مي آمدند و مي رفتند هر چند که از 
رحمت و عطوفت آکنده بودند. قلبي لرزان داشت که واژه ها را نیز 
ــر و رویش نشسته بود  با خود مي لرزاند. َگرد پیري به موهاي س

سرزندگي او گم شده و پویایي اش آرام گرفته بود. 
بر لبه تختش نشستم. . سیل پرسش هایم را به طرفش 

روانه کردم:
ـ »حالت چطوره »ابوالحسن«؟«

ـ »حالم همینه که مي بیني هر طور هست الحمد ا...«
ــقالن" بودیم  ــي رو که زندان "عس ــال 92، روزای ـ »س

یادت میاد؟«
ــرحال بودم.  ــالم و س ـ »آره یادش به خیر! اون روزا س

بیماري هنوز به جونم سرک نکشیده بود. «
ــره بزرگي بر روي  ــده بود گویي صخ ــش آرمی او در تخت
ــینه اش افتاده و به دنبال راهي براي نجات از سنگیني آن  س
بود... وقتي از دردهایش حرف می زد، احساس راحتی می کرد. 
ــر  ــتان دور افتاده به س ــتان قدیمي که در این بیمارس دوس
ــان خسته شده  مي برند، از صحبت با هم درباره صحبت هایش
بودند اما تا مهماني جدید پیدا مي کردند، مکنونات قلبي شان 
ــتان را  را بیرون مي ریختند. اداره زندان، عامدانه این بیمارس
ــرا  ــدي نگه می دارد تا باري جدید بر بارهاي اس ــرایط ب در ش
ــیر را بدتر مي کند. در  ــرایط رواني اس بیفزاید. فرآیند کار، ش
ــمی به یک اندازه اهمیت  ــکی مدرن، ابعاد روحي و جس پزش
ــدا مي کنند و این جدایي  ــد اما اینها، این دو را از هم ج دارن
ــار روحي به همراه درمان جسمي.  را تعمیق مي بخشند. فش
ترکیبي ناهمگون که اداره زندان ها سخت به آن توجه دارد... 
چگونه ممکن است که مثال یک عمل باز قلب، بر روی فردي 
که بیش از 60 سال سن دارد انجام شود اما پاهایش به تخت 
بسته شده باشد و نگهباناني مسلح دور تا دورش حضور داشته 

باشند؟ این چه پزشکي دیوانه واري است؟ 
ادامه دارد
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صبوری
خودش را مدافع حرم نمی نامد می گوید مدافع اصلی حضرت 
ــدگان حمایت می کند. زخمی  ــت که از همه رزمن زینب)س( اس
ــین کرده و حتی  ــی که او را خانه نش ــق بر پیکر دارد. زخم عمی
ــته بماند اما دم  ــاعت در حالت نشس نمی تواند بیش از یکی دو س
نمی زند و گالیه ای ندارد. کامال معلوم است که با خدا معامله کرده 
و پای عهدش ایستاده است. خودش است و دختر کوچک و دوست 
داشتنی 7 ساله اشت. ریحانه بابا این روزها پرستار پدر است و مادر 
برای چرخاندن اوضاع اقتصادی خانه مجبور شده سر کار برود. مادر 
ــابقه کار در خارج از منزل را نداشته با اوضاع بهبود  که تا کنون س
ــر کار می رود.  ــبی پدر ریحانه برای درآوردن لقمه ای حالل س نس
ــوریه کارشناس یکی از کارخانه های  مرد جوان قبل از اعزام به س

خودروسازی بوده که قبل از رفتن بازخرید شده است. 

وداع ریحانه 
ــک و گالیه ای از  ــت کم ــت بدون درخواس کال فردی قانع اس
ــرایط. از آن روزها می گوید از روزهایی که بعد از داوطلب شدن  ش
ــکر در  ــوریه. » خداراش ــهای الزم را دید و قرار بود برود س اموزش
ــوریه نبود اما نگرانی چیزی  ــی مخالف حضورم در س خانواده کس
ــند، از ریحانه)دختر 7 ساله اش(  ــود نداشته باش است که نمی ش
وقتی خواب بود خداحافظی کردم تا سخت نباشد دل کندن از دنیا 
اما با همسرم که خیلی منطقی با موضوع کنار آمده بود خداحافظی 
کردم و آرزو کردم از سوریه برنگردم و شهید شوم. « ریحانه ناظر 
سخنانمان است تا کلمه شهید شدن را بر لب پدر می شنود با همان 
ــکی ساده اش پیش می اید و سر بر بازوی پدر می گذارد.  چادر مش
ــخنانش را ادامه دهد:»ریحانه هم توجیه  هیچ نمی گوید تا پدر س
ــوریه برای جنگ نروم آن افراد خشن  ــت می داند اگر من به س اس
داعش به ایران می اید و کشور را نا امن می کنند« ریحانه اما لبخند 

بر روی لبش خشک می شود و می گوید پدرم قهرمان است. 

دلدادگی 
ــود از لحظه ورود  ــروع می ش ــوریه ش خاطرات حضور در س
ــی عجیب به قلبش الهام شده تا بتواند  که می گوید انگار آرامش
ــن و سخت را تحمل کند، صحنه تکه تکه  همه صحنه های خش
ــتان و رزمندگان، صحنه های برخورد وحشیانه کریه  شدن دوس
الچهره هایی به نام تروریستهای احرار شام و داعش و...سخت بود 

ــنگر بدون پناه  حضور در جنگهای پارتیزانی و چریکی بدون س
گاه و تنها هدف بود که باعث می شد پیش روند. 

پاکستانی و لبنانی و ایرانی در کنار ارتش سوریه به مبارزه مشغول 
ــنگالخی  ــت و جاده های س ــد و مدام در جنگلهای زیتون، دش بودن
می جنگیدند و وقتی نمی شد کاری کرد بمباران هواپیماهای روسی به 
دادشان می رسید. می گوید در مسیری وحشتناک تیری بر بدنش فرو 
رفته که اگر عمل می کرد تکه تکه شده بود. همان لحظه تیر خوردن 
هم می گوید به دلیل شدت درگیری هیچ نیروی ایرانی کنارش نبوده 
و در حال عقب نشینی بوده اند» حتی نای سر چرخاندن رو به خاک 
را نداشتم، انقدر خون از بدنم رفته بود که نمی توانستم تکان بخورم و 
ثانیه ای با شهادت فاصله بود، شهادتین را می گفتم و در انتظار داعش 
بودم تا برسند و. . دستی پیش امد انگار از سوی خدا مامور بود، با همه 
سختی ها و شلیکهایی که به سمتش می شد مرا از مسیری صعب العبور 
برگرداند به عقب، رزمنده ای پاکستانی بود، در بیمارستانی در سوریه 
اولین گلوله را که خطرناک بود چرا که هم نزدیک قلبم بود و هم عمل 
ــتان بقیه  ــرده در بدنم مانده بود دراوردن و باقی ماجرا در بیمارس نک
اهلل ادامه یافت. «به صحنه های خشن که می رسم می گویم اگه صالح 
می دانید جلوی ریحانه...دخترک می فهمد می گوید به اتاقم می روم.... 

 اوج وحدت
گاهی فکر می کند، بگوید که شیعه مظلوم واقع شده اما خودش 
ــننی می شود که برای  می گوید تا یاد مجاهدتهای برادران اهل تس
کمک به مدافعین اعزام می شدند به این نتیجه می رسد که بگوید 
مسلمانان واقعی مظلوم اند، از رشادتهای رزمندگان سنی ای می گوید 
که از زاهدان خودمان می آیند و تا انتها در کنار شیعیان برای بیرون 
راندن تروریستها همراه می شوند، سوریه اکنون سرزمینی شده که 
اهل عملها در آن قدم می گذارند و آنهایی می آیند که شاید هل من 
ــیاه و سفید، عرب و عجم، شیعه و  ــنیده اند، س ناصر ینصرنی را ش
سنی فرقی نمی کند وقتی دلت را به خدا وصل کرده باشی می توانی 
ــوی. . راهی  ــنوی و راهی ش ــدای یاری بخش امام زمانت را بش ص
ــتی داشته باشد. سوریه سرزمین  مسیری که معلوم نیست بازگش
ــیده اند و می توانند صدای  ــت که به توحید عملی رس مردهایی اس

کسانی را بشنوند که...آنجا سرزمین مردان بزرگ است. 

حرف های دل
ــان می دهد دلم تاب دیدن  ــه ورود گلوله به بدن را نش صحن
ــتهای منطقه  ــیگری های داعش و تروریس زخم را ندارد...از وحش

می گوید وحشیگریهایی که نوشتنی نیست...از تله های وحشتناک 
تا شلیک با گلوله نفر بر به انسان. از افرادی می گوید که هم رزمش 
ــدت ثروتمند که شهید شده  ــر یک خانواده به ش بودند، تک پس
ــهدا و جانبازان دیگر، از جانبازی می گوید که موج انفجارها  از ش
ــتان را یکبار که تشنج کرده کتک  گرفته اش و نگهبانان بیمارس
زده تا در خیال خودش به دوستان هم رزمش در حلب کمک کند 

و اکنون از اداره دولتی کنار گذاشته شده و درامدی ندارد!

معامله با خدا
ــم! اول لبخند  ــدار پولی که بابت این کار گرفته می پرس از مق
ــنیدم که عده ای  ــد می گوید خیلی این موضوع را ش ــد و بع می زن
ــوریه برویم اما اگر پول  معتقدند ما پول کالنی می گیریم که به س
داشتم حداقل خانه ای می خریدم که آسانسور داشته باشد تا برای 
ــکل مواجه نشوم! از میهمانان ویژه  باال رفتن و پایین امدن با مش
ــر نزده البته توقعی هم ندارم،  ــی به ما س خانه اش می پرسم:»کس
فقط دلم می خواست کسی از همان پادگان آموزشی حداقل برای 
سر زدن به خانه آن تک فرزند خانواده ای که شهید شد می رفت و 
سر سالمتی می داد خانواده شهدا هم انتظاری ندارند اما کاش فقط 

یکی شهادت فرزندشان را تبریک و تسلیت می گفت همین. «
ــمهای شهید  از خانواده ای برایمان می گوید که برای خرج مراس
طالهایشان را فروخته اند و انتظاری ندارند، می گوید آنهایی که با خدا 
معامله می کنند انتظاری ندارند، دوباره ریخانه می آید و سر بر بازوی 
پدر می گذارد، ناخوداگاه به جانباز می گویم این لحظه را حاضری با چه 
مقدار پول تعویض کنی! می خندد می گوید هیچ یک از این لحظات و 

ان لحظاتی که در سوریه می جنگیدیم قابل خریدن نیست!

خاطرات قدیمی
ــت محمد مدواری که جانباز شده و  اما این خانواده عجیب اس
ــدیم می گوید: » 5 برادر بودیم و مادر دوست داشت  همکالمش ش
همه ما شهید شویم، یکی از برادرانم با حمله منافقین ترور شد در 
سال 65، یکی از برادرانم جانباز دفاع مقدس است، یکی دیگر محرم 
سال گذشته شب شهادت امام سجاد در سوریه شهید شد و من...«

ــتگاری رفته بود و  ــازه خواس ــد ت ــهید ش برادر اولش که ش
ــوریه شهید شد دو دختر دارد،  دومیش میثم مدواری که در س
7 و سه ساله! ریحانه می گوید نازنین زهرا هم سن من است و با 

هم مدرسه رفتیم البته خانه انها خارج از تهران است. 

 آرامش میثم
سرم گیج می رود وقتی فکر می کنم نازنین زهرا تنها دو ماه 

بعد از اینکه توانست کلمه بابا را بنویسد پدرش...
میثم مداوری از ابتدای جنگ سوریه به آنجا اعزام شده بود و 
از سپاهیان شجاع ایران بود، او تنها دغدغه اش خانواده اش بود که 
ــهادت خیالش از بابت خانواده راحت می شود،  چهار روز قبل از ش
ــرش خوابی را برایش تعریف می کند، همسر شهید  انجا که همس
خواب دیده بود در حال خروج از خانه به همراه دخترها برای خرید 
ــت و نورانی پیش می آید و می گوید  ــت که مردی بلند قام نان اس
ــا انجام دهم  ــتین به خودم بگوید ت ــن به بعد هر کاری داش از ای
ــت شما خرید کنید،شهید که خواب را از زبان همسرش  الزم نیس
می شنود خیالش راحت می شود که اما حسین)ع(هوای خانواده را 
دارد و چهار روز بعد با تیر خشن یک تروریست سر از بدنش جدا 
می شود تا در مسیر امام حسین)ع(،حسینی وار شهید شده باشد. 

 آرزوها
شب جمعه اول ماه رجب شب آرزوهاست و من میهمان این 
ــودش را جانباز نمی داند و البته  ــواده آرزوی جانبازی که خ خان
ــهید هم جانباز اعالن نشده معلوم است...می خواهد  در بنیاد ش
به قول خودش لیاقت پیدا کند و شهید شود، ریحانه اما آروزی 
زیارت حرم حضرت زینب را دارد و تمام شدن جنگی که پدرها 

را می خواند و ممکن است برنگرداند. 

سخت دل کندن
ریحانه برایم سوره فیل را می خواند، ریحانه حاال خاله صدایم 
ــم بازی می کنیم و بعد  ــده، کمی با ه می زند و با من صمیمی ش
مجبور به دل کندن از خانه ای می شوم که فداکارانی عظیم را دیده، 
به دیوارهای خانه حسادت می کنم که هر گوشه اش میزبان عکسی 
ــت و در کنار آن عکس پدر و مادری را به دیوار نشان  ــهدا اس از ش

می دهد که 5 پسر شجاع و فداکار را تقدیم جامعه کرده است. 
ریحانه می ماند و پدر اوست که لیوان آب دستش می دهد و 
با گذاشتن سرش بر روی شانه پدر خستگی را از تن پدر رزمنده 
ــیر پایین رفتن از پله ها دیگر گالیه ای  اش به در می کند. در مس
ــن همه پله ندارم وقتی یادم می اید پدر این خانه باید با درد  از ای
ــتخوان و گلوله ای که کنار نخاعش مانده پله ها را  ــتگی اس شکس
ــد و درمان را ادامه دهد. . هر پله  ــتان برس بپیماید تا به بیمارس
ــقوطی می شود برایم دردناک...اینجا خانه ای  پایین آمدن انگار س
بود که دیوارهایش برای محافظت از مردان کم آورده بود، خانه ای 

بود به وسعت جهان. آری اینجا خانه مدافع حرم است. 

گفت و گوی خودمانی سیاست روز با یک مدافع حرم 

حرف هایی از جنس الماس
همه چیز از فروردین سال 93 شروع شد وقتی بر مزار پدر و مادرش حاضر می شود

22 تابوت شهید را می بیند که با احترام به خاک سپرده می شود، در همان لحظه انگار تلنگری به قلبش می خورد  
و آرزوی مادر یادش می آید. همین چند ثانیه کافی بود تا راهی سامرا و بعد برای دوره اموزشی مدافعین حرم 

ثبت نام کند و یک راست برود به قلب دمشق برای دفاع از حرم حضرت رقیه )س(. 



ویژه نامه 
جبهه مقاومت 
و بیداری اسالمی

وزنامه  ضمیمه ر
وز سیاست ر
پیش شماره نخست
نیمه دوم 
خرداد 1395

16

ميراث

درک تنهایی تو
اگر چه دشوار است اما 
تو به خوبی با ناله های 
رقیه در خرابه های شام 
آشنا هستی و می دانم 
که تو تفسیری از 
رنج های گذشته پدرانی 
هستی که برای دفاع 
از شرافت و حریم اهل 
بیت، گرانبهاترین داشته 
خود را قربانی کردند 


