
پکن آماده پاسخگویی به تمام 
تهدیدهای آمریکا 

س��خنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن محکوم 
کردن عبور کش��تی های جنگ��ی آمریکایی از تنگه 
تایوان گفت پکن آماده پاس��خ ب��ه تمام تهدیدها و 

تحریکات است.
»وان��گ ونبی��ن« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
چی��ن، تحریکات آمریکا در تنگه تایوان را محکوم و 
درخصوص پاسخ پکن هشدار داد.ونبین در نشستی 
خبری گفت: »کش��تی های جنگی آمریکا مکرراً در 
تنگه تایوان قدرت نمایی کرده و موجب برانگیختن 
و افزایش تنش ش��ده است«.س��خنگوی دس��تگاه 
دیپلماسی چین آمریکا را به »فرستادن پیام اشتباه« 
به نیروهای جدایی طلب تایوان و »ایجاد خطر جدی 
ب��رای صلح« متهم کرده. خبر دیگر آنکه نتایج یک 
نظرس��نجی نشان داد، بیش از نیمی از مردم چین، 
مسکو را مهم ترین متحد پکن دانسته و روابط پکن 
و واشنگتن را واجد اهمیت کمتری می دانند.این در 
حالی است که طبق نتایج این نظرسنجی تنها ۴۷.۵ 
درص��د از مردم چین، رابطه ب��ا آمریکا را مؤثرترین 
عامل بر این کش��ور می دانند. این درحالی است که 
این میزان در س��ال گذش��ته ۸۲.۱ درصد بود. خبر 
دیگ��ر آنکه در ادامه تحرکات چی��ن برای مقابله با 
بحران سازی های منطقه ای آمریکا، چین و پاکستان 
برای بازس��ازی بزرگراه کراچی-تورخم قراردادی به 
ارزش ۱00 میلی��ون دالر امض��ا کردند.این بزرگراه 
که طوالنی ترین مس��یر جاده ای پاکستان محسوب 
می شود، کراچی در ایالت سند را به تورخم در ایالت 

خیبرپختونخواه متصل می کند.

نیمچه گزارش

جهان پس از یک سال

یک س��ال پی��ش در چنی��ن روزی جهان ش��اهد 
تروریس��م دولتی آمریکا بود. تروریس��می که با به 
شهادت رس��اندن سردار سپهبد قاس��م سلیمانی، 
ابومه��دی المهن��دس مع��اون حش��د الش��عبی و 
همرزمانش��ان در فرودگاه بغداد توسط آمریکا رقم 
زده ش��د. آمریکایی ها بر این تصور بودند که با ترور 
فرمانده��ان مقاوم��ت، زمینه س��از تضعیف جبهه 
مقاومت در منطقه می ش��وند ت��ا نتیجه آن ادامه 
حیات گروه های تروریس��تی و رژیم صهیونیستی و 
نیز اس��تمرار بحران در منطقه برای توجیه حضور 

نظامی آمریکا باشد.
 اکن��ون یک س��ال از آن زمان می گ��ذرد در حالی 
ک��ه تحوالت حقایق��ی دیگر را نش��ان می دهد. در 
یک س��وی معادله عملک��رد جبه��ه مقاومت قرار 
دارد که دس��تاوردهای انصاراهلل یم��ن در مبارزه با 
ائتالف سعودی-آمریکایی و تغییر موازنه قدرت به 
نفع یمن، دس��تاورهای سوریه و عراق در مبارزه با 
تروریسم، موازنه وحشتی که حزب اهلل لبنان پس از 
شهادت یکی از اعضایش توسط رژیم صهیونیستی 
علیه این رژیم به راه انداخته که ماه هاست سربازان 
این رژیم در آماده باش به س��ر می برند و.... بخش 
کوچک��ی از این دس��تاوردهای مقاومت اس��ت. در 
س��وی دیگر معادل��ه، عملکرد منطق��ه و جهانیان 
در سالگرد شهادت س��رداران مقاومت است. امروز 
در بسیاری از کش��ورهای منطقه و جهان، مردم با 
برپایی مراسم های یادبود، ضمن گرامی داشتن یاد 
و خاطره سرداران مقاومت و تاکید بر ادامه راه آنها، 

خواستار انتقام خون آنها هستند. 
نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر جهان نشان می دهد 
ک��ه افرادی بوده اند که پس از درگذشتش��ان برای 
آنها مراس��م یادبود گرفته ش��ده اس��ت اما مراسم 
آنه��ا در حد کشورش��ان و یا چند کش��ور محدود 
بوده اس��ت اما امروز سراسر جهان سالگرد شهادت 
س��رداران مقاومت را به س��وگ نشسته و خواستار 
مجازات عامالن و آمران این جنایت بزرگ شده اند. 
هر چند که آمریکایی ها با برخی تحرکات نظامی در 
منطقه و فضاسازی رسانه ای و حتی ادعاهای جدید 
برای ایران هراسی به دنبال کم رنگ سازی سالگرد 
شهادت س��رداران مقاومت بوده اند اما این حربه ها 
نیز نتوانس��ته ذره ای از ارادت و اشتیاق جهانیان به 
سرداران مقاومت را بکاهد و امروز جهان در سوگ 
این دالورمردان که پیامشان پیام آزادگی و مقاومت 
بوده اش��ک می ریزند در حال��ی که فریاد ادامه راه 
آنها را س��ر می دهد. حقیقت امروز، جهانی ش��دن 
مقاومت س��رداران مقاومت است که همچنان ادامه 
خواهد داشت که حداقل ثمره آن خروج آخرین نفر 

از نظامیان آمریکایی از منطقه خواهد بود. 

نیمچه گزارش

گزارش

آمریکا با بحران سازی امنیتی و اقدام علیه گروه های مقاومت 
عراق��ی در حالی به دنبال عدم اجرای مصوبه پارلمان عراق 
مبنی بر خروج نیروهای خارجی از این کش��ور اس��ت که، 
ملت و نیروهای امنیتی و نظامی عراق در س��الگرد شهادت 
فرمان��دان مقاومت تاکید کردند که آمریکا با خفت و زبونی 

و التماس کنان مجبور به فرار از این کشور خواهد شد. 
آمریکا در حالی با ترور فرماندهان مقاومت از جمله سردار 
س��پهبد قاس��م س��لیمانی و ابو مهدی المهندس به دنبال 
ادامه اش��غال عراق بود که پیامد این ترورها، جدی تر شدن 
عزم عراقی ها برای اخراج نیروهای آمریکایی بود که مصوبه 
پارلم��ان عراق از آن جمله اقدامات بوده اس��ت. اکنون در 
سالگرد ش��هادت فرماندهان مقاومت، گروه ها و ملت عراق 
تاکی��د دارند که آمری��کا گزینه ای جز خ��روج از عراق آن 
هم در ش��رایطی که برای امنیتشان التماس خواهند کرد، 
نخواهن��د داش��ت. در همین چارچوب س��خنگوی جنبش 
النجباء عراق گفت، دنیا ش��اهد دومین شکس��ت نیروهای 
اش��غالگر آمری��کا در اراض��ی ع��راق طی یک ده��ه آینده 
خواهد بود. »نصر الش��مری« در حس��اب توییتری خود به 
روز مان��دگار در حافظ��ه مردم عراق اش��اره کرد که در آن 

اش��غالگران آمریکایی شکس��ت خورده و باخفت در نتیجه 
حم��الت و عملیات نیروهای مقاومت مجبور به ترک خاک 
عراق می ش��وند و ب��رای خروج امن از این کش��ور التماس 
می کند.او نوش��ت: »همانند این روز ب��زودی خواهد آمد و 
دنیا ش��اهد دومین شکس��ت نیروهای اش��غالگر آمریکا در 
اراضی عراق طی یک دهه آینده خواهد بود«.پارلمان عراق 
۱۵ دی ماه س��ال گذش��ته، دو روز بعد از اقدام تروریستی 
آمریکایی ها در به ش��هادت رس��اندن س��پهبد حاج قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس، 
جانش��ین رئیس الحشد الش��عبی، به طرح اخراج نیروهای 
آمریکا از عراق رأی مثبت داد و خواستار اجرای این مصوبه 
شد.اخیرا سید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
گفت وگو با ش��بکه المیادین گفت ک��ه نظامیان آمریکا در 
س��ال ۲0۱۳ بر اثر عملیات گروه ه��ای مقاومت، مجبور به 
ترک عراق می ش��وند و برای اینکه فرصتی برای خروج امن 
پیدا کنند، به سردار سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی التماس کرده اند تا این 

گروه ها عملیات خود را متوقف کنند
از سوی دیگر »فالح الفیاض« رئیس سازمان الحشدالشعبی، 

در گفت و گو با »المسیره«، بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی 
از خ��اک عراق تأکید کرد.رئیس س��ازمان الحشدالش��عبی 
ادامه داد:  »با یاری خداوند،  در روزهای آینده شاهد اجرایی 

شدن مصوبه در واقعیت خواهیم بود«.
همچنین العام��ری رئیس ائتالف »الفتح« در پارلمان عراق 
ب��ا تأکید بر لزوم اخراج عناصر تروریس��ت آمریکایی از این 
کشور، گفت که اعتراضات اکتبر سال ۲0۱9، طرح مشترک 
آمریکا و رژیم بعث بود تا جنگ شیعی-شیعی راه بیاندازند.
این مس��ئول الفتح خاطر نشان کرد: »خواسته ما، برقراری 
حاکمیت مل��ی و اخراج نیروهای خارجی از عراق اس��ت... 
نمی ت��وان پذیرفت ک��ه حاکمیت عراق نقض ش��ود... ملت 
مخالف باقی ماندن این نیروها هستند«. همچنین »مهدی 
تقی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تأکید 

کرد که نیروهای خارجی باید از این کشور اخراج شوند.خبر 
دیگر از عراق آنکه یک کاروان لجس��تیکی ائتالف آمریکایی 
در نزدیک��ی م��رز کویت با ع��راق هدف انفج��ار بمب کنار 
جاده ای قرار گرف��ت. همچنین یک منبع امنیتی در االنبار 
ع��راق از پرواز هواپیماهای نظامی آمری��کا بر فراز القائم در 

غرب األنبار به سمت نوار مرزی عراق و سوریه خبر داد.
از س��وی دیگر برهم صالح رئیس جمه��ور عراق ، گفت که 
عراق در خصوص حفظ حاکمیت خود مماش��ات نمی کند. 
الزم به ذکر اس��ت م��ردم عراق نی��ز در مناطق مختلف از 
شیعه و سنی، ضمن گرامی داشت یاد فرماندهان مقاومت، 
بر لزوم پایان اش��غال کشورشان توس��ط بیگانگان تاکید و 
خواس��تار اجرای مصوبه پارلمان مبن��ی بر اخراج نیروهای 

آمریکایی از کشورشان شدند. 

علی تتماج 

آمریکایی ها در حالی در س��ال ۲00۱ اشغال افغانستان را 
رق��م زدند که جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا از این 
جنگ با نام جنگ صلیبی اس��تفاده کرد. هر چند وی پس 
از چند روز این س��خن را پس گرفت اما رفتار آمریکایی ها 
نشان داد که عمل نش��ان داد که تفکراتشان همان جنگ 
صلیبی است چنانکه در سال ۲00۳ عراق را اشغال کردند 

و در سال ۲006 در زمان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی 
علیه حزب اهلل لبنان، رایس وزیر خارجه وقت آمریکا از تولد 
خاورمیانه بزرگ خبر داد. این سیاس��ت ها در دوران اوباما 
نیز ادامه یافت چنانکه ترامپ در س��ال ۲0۱6 رسما اعالم 
کرد که داعش ساخته اوباماست. آمریکایی ها با همان تفکر 
جنگ های صلیب��ی در دو دهه اخیر در حالی خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا به میدان نبردی ب��ا میلیون ها آواره و صدها 
ه��زار قربانی مب��دل کرده اند که به اذع��ان ترامپ، در این 
سالها آمریکا ۷ هزار میلیارد دالر خرج جنگ افروزی هایش 

کرده اما هیچ دستاوردی نداشته است. 
در باب چرایی این شکس��ت دیدگاه ه��ای متعددی مطرح 
می ش��ود اما یک مولفه بیش از س��ایر مولفه ه��ا در این امر 
نقش داشته است و آن تحقق وعده صادق مردانی است که 

به جای تس��لیم شدن در برابر تهدیدات، وارد عرصه میدان 
مقاومت ش��دند و در نهایت نیز توانس��تند تش��کیل ارتش 
واح��د مقاومت را رقم زنند. افرادی مانند س��ردار س��پهبد 
قاسم س��لیمانی و همرزمانشان که ریشه بحران  را شناخته 
و ب��رای مقابله با آن به پاخواس��ته و مرزها در نوردیدند. در 
حالی آمریکایی ها با تفکر جنگ صلیبی در حال گس��ترش 
بحران س��ازی ها و جنایاتشان در سراس��ر خاورمیانه بودند 
گروه های مقاومت در بس��یاری از کشورهای منطقه شکل 
گرفت از ح��زب اهلل در لبنان گرفته، ت��ا انصاراهلل در یمن، 
گروه های مقاومت فلس��طین تا گروه های مقاومت در عراق، 
از فاطمیون در افغانستان تا زینبیون  در پاکستان و...  نکته 
مهم آنکه سرداران مقاومت همواره تاکید داشتند که راهکار 
شکست دشمن در قالب وحدت و یکپارچگی مقاومت رقم 

می خورد و بر اساس همین دیدگاه نیز لشکر واحد مقاومت 
در س��وریه در قالب مدافعان حرم و مبارزان با تروریس��م و 
حامیانش��ان شکل گرفت. وعده ای که به حقیقت پیوست و 
امارت داعش در عراق و سوریه نابود شد و حامیان آنها نیز 
مجبور به اعتراف به شکس��ت شدند.  نکته مهم آنکه امروز 
در اولین س��الگرد شهادت سرداران مقاومت سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی 
و همرزمانشان توسط تروریسم آمریکایی، وعده صادق آنها 
در ب��اب کارآمدی و ادامه حیات مقاوم��ت همچنان ادامه 
دارد که پیروزی انصاراهلل یمن بر ارتش س��عودی، رزمایش 
مشترک گروه های فلسطینی برای نخستین مرتبه، شکست 
تروریست ها در عراق و سوریه و تحرکات آمریکایی ها برای 

فرار از منطقه نمودی از تحقق آن وعده صادق است  

یادداشت

وعده ای که به 
حقیقت پیوست  مهسا شاه محمدی 

پرتغال رئیس دوره ای اتحادیه  اروپا شد
آلمان پس از 6 ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، این پُست را به پرتغال 
تحویل داد و بر این اساس از امروز پرتغال به طور رسمی ریاست دوره ای 

این نهاد را بر عهده دارد.
پرتغال از دیروز اول ژانویه س��ال ۲0۲۱ میالدی رسماً ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. »آنتونیو کوش��تا« نخست وزیر این کشور 
ادعا کرد که در این دوره بر واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا و بازسازی 
آس��یب های اقتصادی اجتماعی ناشی از آن تمرکز خواهد کرد. این در حالیست 
که آلمان پس از 6 ماه ریاس��ت دوره ای اتحادیه اروپا، ۱۱ دی این پُس��ت را به 
پرتغال تحویل داد و بر این اس��اس، از دیروز اول ژانویه؛ پرتغال به طور رس��می 
ریاس��ت دوره ای این نهاد را بر عهده گرفته اس��ت در حالی که کرونا اصلی ترین 

چالش اروپا را تشکیل می دهد.

اسکاتلند ساز جدایی از انگلیس را دوباره نواخت
وزیر اول اسکاتلند بعد از جدایی رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، خطاب 

به این اتحادیه نوشت اسکاتلند به زودی بازخواهد گشت.
بع��د از پای��ان دوره گذار برگزیت و خروج رس��می بریتانی��ا از اتحادیه 
اروپ��ا، »نیکال اس��تورِجئون« وزیر اول اس��کاتلند در توییتی خطاب به 
این اتحادیه نوش��ت: بازخواهیم گش��ت.وی در این توییت نوشت: اروپا، 
اس��کاتلند به زودی بازخواهد گشت. چراغ ها را روشن نگه دار )به این معنی 
که روند جدایی از لندن و بازگشت به اتحادیه اروپا به عنوان کشوری مستقل هر 
چند به آرامی ولی در جریان اس��ت(. پارلمان اسکاتلند هم روز چهارشنبه توافق 
تجاری پس��ابرگزیت »بوریس جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس را رد کرد. اعضای 
پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ با رد رضایت از این توافق، گفتند این توافق باعث 

آسیب جدی به محیط زیست، اقتصاد و منافع اجتماعی اسکاتلند خواهد شد.

برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی در بالروس 
رئیس جمهور بالروس بدون تعیین زمان، گفت در این کش��ور همه پرسی 
تغییر قانون اساس��ی برگزار خواهد شد. لوکاشنکو از برگزاری همه پرسی 
تغییر قانون اساس��ی در ب��الروس خبر داد خبرگ��زاری دولتی بالروس 
»بلتا« گزارش داد »الکساندر لوکاشنکو« اعالم کرد این کشور همه پرسی 
تغییر قانون اساس��ی برگزار خواهد کرد. لوکاشنکو مشخص نکرد که این 
همه پرس��ی چه زمانی برگزار خواهد ش��د.خبرگزاری بالروس پیشتر گزارش 
داده بود لوکاش��نکو پس از تصویب و اجرایی ش��دن قانون اساسی جدید، از سمت 
خود کناره گیری خواهد کرد.بعد از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱9 مرداد 
و اعالم پیروزی لوکاش��نکو، مخالفان رئیس جمهور این کش��ور دست به تظاهرات 
زده اند. این در حالی است که کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری بالروس 

بعد از انتخابات رسما اعالم کرد، لوکاشنکو با ۸0.۱0 درصد آرا پیروز شد.

پیام گروه های عراقی در سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت

 آمریکا با خفت از عراق 
خارج خواهد شد

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید  شنبه  13 دی 1399  شماره 5491 

در پی خشونت ها و خرابکاری های هر ساله در شهرهای 
مختلف فرانس��ه در شب سال نو، دستکم ۳0 خودرو در 

شهر »استراسبورگ« به آتش کشیده شد.
روزنام��ه فرانس��وی »فیگارو« ب��ه نق��ل از منابع پلیس 
گ��زارش داد دس��تکم ۳0 خ��ودرو در اقدام��ات عمدی 
به آتش کش��یده ش��دند.رئیس منطقه »با-رن« در این 
خصوص گفت: تاکنون تعداد مش��خصی خودرو به آتش 
کش��یده ش��ده و چند نفر در طول ش��ب در این ارتباط 
بازداش��ت ش��ده اند.در ویدئوهای��ی که از حوادث ش��ب 
س��ال نو در ش��بکه های اجتماعی ارس��ال شده، صدای 
انفجارهای مهیب به دلیل آتش گرفتن س��وخت خودرو 
ش��نیده می شود.در س��ال ۲0۱9 حدود ۲۲0 خودرو در 
این شهر در شب سال نو به سوزانده شد. برای جلوگیری 
از چنی��ن اقداماتی، عالوه بر وض��ع مقررات منع رفت و 
آمد، در کل ماه دس��امبر آتش بازی ممنوع بود و پلیس 

ه��م نیروهای س��یاری را در مکان های اس��تراتژیک در 
سراس��ر ش��هر مس��تقر کرده بود.در مجموع ۱00 هزار 
افس��ر و ژاندارم در سراسر فرانسه برای نظارت بر اجرای 
محدودیت ها مستقر ش��ده بودند. خرده فروشی سوخت 
هم به طور موقت ممنوع ش��ده بود.اما ظاهراً این تدابیر 
چندان تاثیرگذار نبود و عالوه بر استراسوبرگ شهرهای 
دیگر هم شاهد چنین خشونت هایی بود.سال گذشته در 
رکوردی، هزار و ۴۵۷ خودرو در فرانسه در شب سال نو 
در سراسر این کش��ور به آتش کشیده شد. سال ۲0۱9 
هم هزار و ۲90 خودرو در مجموع در فرانس��ه سوزانده 
ش��دند. چنین اقداماتی از س��ال ۲00۵ به یک مراس��م 
س��االنه در مناطق حومه ای فرانس��ه تبدیل شده، در آن 
س��ال پاریس و دیگر شهرها سه هفته صحنه آشوب بود 
و تعداد بیش��ماری س��اختمان و خودرو به آتش کشیده 

شدند و دستکم سه نفر جان باختند.

رئیس کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن گفت، تنها 
در صورت آزادی اسرای فلسطینی در ریاض، خلبان های 
سعودی آزاد خواهند ش��د. »عبدالقادر المرتضی« رئیس 
کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن در گفت وگویی 
تلویزیونی با ش��بکه »المس��یره« به بیان تحوالت مربوط 
به اس��را در سال ۲0۲0 میالدی پرداخت.وی در خصوص 
خلبان های سعودی اسیر در صنعاء گفت: به طرف مقابل 
تأکید کرده ایم که این خلبان های س��عودی جز در مقابل 
آزادی اسرای فلسطینی در عربس��تان سعودی، از زندان 
خارج نخواهند شد.عربستان سعودی از فوریه ۲0۱9 بدون 
هیچ دلیل قانونی 6۸ فلسطینی و اردنی را بازداشت کرده 
که در میان آنها »محمد خضری« عضو ارشد حماس نیز 
دیده می ش��ود.المرتضی در ادامه از آزادی ۱0۸۷ اسیر از 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در س��ال جاری میالدی 
خبر داد و افزود، 6۷0 نفر آنها طی عملیات تبادل اسرا با 

نظارت سازمان ملل و ۴۱۷ نفر آنها با وساطت های محلی 
آزاد ش��دند.المرتضی گفت، هیأت س��ازمان ملل در سال 
۲0۲0، ۱۲ بار از زندان های اس��را در صنعاء بازدید کرده 
اما ائتالف سعودی اجازه اینگونه بازدیدها از زندان هایش 
را نمی دهد. خبر دیگر از یمن آنکه سازمان حقوق بشری 
»انتصاف« در جدیدترین گزارش خود در خصوص آخرین 
آمار تلفات غیر نظامیان در یمن که پنجش��نبه منتش��ر 
کرد، از کشته و زخمی شدن ۱۳0۸۲ زن و کودک یمنی 
خبر داد.طبق این گزارش ۲۳9۲ زن و ۳۷96 کودک در 
این مدت کش��ته ش��ده و ۲۷9۸ زن و ۴096 کودک نیز 
زخمی شده اند. سازمان حقوق بشری »انتصاف« در ادامه 
با انتقاد شدید از سکوت کشورهای جهان و سازمان های 
بین المللی، این نوع انفعال و عدم واکنش را »خجالت آور« 
توصی��ف کرد و گفت که طبق قوانی��ن بین المللی هدف 

قرار دادن غیر نظامیان جنایت جنگی است. 

آزادی اسرای فلسطینی شرط یمن برای سعودی سوختن فرانسه در خشونت های شب سال نو 

دوازدهم دی ماه پنجمین س��الروز ش��هادت ش��یخ نمر از 
علمای برجس��ته و وحدت بخش جهان اس��الم  اس��ت که 
در راه ح��ق و حقیقت تمام تالش خ��ود را به کار گرفت و 
در نهایت نیز در س��ال ۱۳9۴ به دست آل سعود به شهادت 

رسید
 آیت اهلل "نمر باقر النمر"  روحانی بارز عربس��تانی، در سال 
۱۳۷9 هجری قمری در ش��هر "عوامیه" در اس��تان قطیف 
)ش��رق عربس��تان( به دنیا آمد. وی تحصی��الت مقدماتی 
خ��ود را در ش��هر عوامی��ه تکمیل کرد و در س��ال ۱۴00 
هج��ری قمری، ب��رای تحصیالت ح��وزوی ابتدا ب��ه ایران 
س��فر کرد تا در تهران در حوزه علمی��ه حضرت قائم)عج( 

حضور پیدا کند، که در همان س��ال توس��ط آیت اهلل سید 
محمدتقی مدرس��ی در تهران تأس��یس شده بود.شیخ نمر 
پس از ۱0 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم)عج(، 
عازم س��وریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب)ع( برای 
ادامه تحصیالت حوزوی نام نوش��ت.وی پس از بازگشت به 
عربس��تان مرکز "اإلمام القائم)عج(" را  در العوامیه تأسیس 
کرد که در واقع سنگ بنای "مرکز اسالمی" در سال ۱۴۲۲ 
هجری قمری بود.نیروهای امنیتی عربستان سعودی شیخ 
نمر باقر النمر را در سال ۲0۱۲ بازداشت کردند. آنها پیش 
از آن نیز چندین بار وی را به بهانه های مختلف بازداش��ت 

کرده بود.

نخس��تین بازداش��ت ش��یخ نمر ب��ه م��ی ۲006 میالدی 
بازمی گردد، وی هنگام بازگش��ت از س��فر کوتاه مدتش به 
بحرین، به دلیل مش��ارکت در همایش��ی بین المللی قرآن 

کریم از سوی نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شد.
ش��یخ نمر دومی��ن بار در ۲۳ آگوس��ت ۲00۸ میالدی در 
ش��هر "القطیف" به دس��ت نیروهای امنیتی رژیم سعودی 
بازداشت شد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر 
در مارس ۲009 میالدی در معرض بازداش��ت قرار گرفت. 
در نهای��ت آیت اهلل نمر در هش��تم ژوئیه ۲0۱۲ به دس��ت 
نیروهای امنیتی بازداش��ت ش��د. نیروهای امنیتی سعودی 
قبل از بازداشت شیخ نمر، خودروی او را تعقیب کرده و به 
س��وی وی تیراندازی کردند، که در نتیجه آن شیخ نمر به 
شدت مجروح ش��د.محاکمه آیت اهلل نمر در مارس ۲0۱۳ 
آغاز ش��د و دادس��تانی کل عربس��تان در آن زمان با متهم 

کردن وی به فتنه انگیزی، اعدام ایشان را خواستار شد.

دادگاهی در عربس��تان در ۱۵ اکتبر ۲0۱۴ با مطرح کردن 
اتهامات ادعایی "فتنه انگیزی در کش��ور" حکم اعدام آیت 
اهلل نم��ر را صادر کرد. س��رانجام وزارت کش��ور عربس��تان 
س��عودی در بیانیه ای در ۱۲ دی 9۴ از اعدام آیت اهلل نمر 
باق��ر النمر خبر داد.وی باره��ا تأکید کرده بود که از گفتن 
کالم حق ترس ندارد، حتی اگر در این راه بازداش��ت شده، 
وارد زندان ش��ود و تحت ش��دیدترین شکنجه ها و آزارها و 
اذیت ها تا س��رحد ش��هادت قرار گیرد.وی تصریح می کند 
که مفتی های وهابی، س��اخته و پرداخته آل سعود هستند. 
به گفته ش��یخ نمر، آل س��عود به مفتی ه��ای وهابی پول 
می دهن��د تا با دامن زدن به اختالف��ات طایفه ای و مذهبی 
و ایجاد اختالف بین ش��یعیان و اهل سنت، آنها را به خود 
مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه ای و قبیله ای 
به حاکمیت خود بر عربس��تان و غارت و چپاول ثروت های 

آن ادامه دهند.

  به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت شیخ نمر به دست آل سعود 

راه  ماندگار شهید حقیقت 


