ايران و جهان

از جهان سياست

٭ پاس��خ رهب��ر معظ��م انق�لاب به نام��ه مولوي
عبدالحميد؛ اركان جمهوري اس�لامي موظفند هيچ
تبعيضي ميان ايرانيان روا ندارند
٭ دكت��ر روحان��ي :دولت ميانمار جل��وي جنايات
وحشيانه عليه مسلمانان را بگيرد
٭ علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي :اگر
برجام لغوشود ،بخت حل مسالمت آميز مسأله كره
شمالي به كلي از بين ميرود
٭ آخوندي وزير مس��كن وشهرسازي 19 :ميليون
ايراني مسكن مناسب ندارند
٭ وزراي جن��گ و دارايي داع��ش در حمله هوايي
روسيه به ديرالزور سوريه به هالكت رسيدند
٭ بارش بيسابقه و مستمر باران ،مسافران و مردم
الهيجان و لنگرود را غافلگير كرد
٭ وزير رفاه :براي مقابله با فقر بايد س��طح مهارت
مردم را باال ببريم
٭ دادستاني تهران :مردم در موسسات مالي مدعي
پرداخت سود بيشتر سپرده گذاري نكنند
٭ امي��ر س��رتيپ حاتم��ي وزير دف��اع :بايد برخي
بيتوجهيها نسبت به مقوله سربازي از بين برود
٭ الريجاني رئيس مجلس :مش��كالت اقتصادي را
بايد خارج از ساليق سياسي حل كرد
٭ ارتش كره جنوبي با موشكهاي بالستيك حمله به
پايگاههاي هستهاي پيونگ يانگ را تمرين كرد
٭ عيسي كالنتري رئيس سازمان حفاظت از محيط
زيس��ت :ش��يوه كنوني مصرف آب تمدن كشور را
تهديد ميكند
٭ ترامپ :آماده حمله اتمي به كره شمالي هستيم
٭ وزير بهداش��ت :تن ّزل اخالق��ي جامعه را تهديد
ميكند
٭ نجفي ش��هردار ته��ران :همه تواناي��يام را وقف
منافع نظام و شهروندان ميكنم
٭ پارلم��ان كاتالوني��ا قانون همه پرس��ي جدايي از
اسپانيا را تصويب كرد
٭ معترضان كرهاي بر س��ر اس��تقرار سامانه ׳׳تاد׳׳
آمريكا با پليس اين كشور درگير شدند
٭ دهلي نو :جامو و كشمير بخش جدايي ناپذير هند
باقي خواهند ماند
٭ بغداد :به نتايج همه پرس��ي اس��تقالل كردستان
عراق پايبند نخواهيم بود
٭ آمري��كا تحريمه��ا عليه كوبا را يك س��ال ديگر
تمديد كرد
٭ پوتين :كره شمالي را به عنوان كشور هستهاي به
رسميت نميشناسيم
٭ فرستاده س��ازمان ملل در سوريه :مخالفان اسد،
شكست را بپذيرند
٭ لندن :عربستان فوراً به جنگ يمن پايان دهد
٭ آمريكا بمب افكنهاي بيـ  52را در افغانستان
مستقر ميكند
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رضا كيان

پاکسازی لبنان از تروریستها

عملیات مش��ترک نیروهای ارتش س��وریه ،ارتش
لبن��ان و حزب اهلل که از چند روز پیش در بلندیهای
قلمون و به ش��کل همزمان و هماهنگ در دو س��وی
مرزهای لبنان و س��وریه علیه نیروهای داعش آغاز
ش��ده بود با پیروزی قاطع محور مقاومت و شکست
و اخراج تروریس��تهای تکفی��ری از منطقه به پایان
رس��ید.این چندمین بار بود ک��ه همکاری نیروهای
سوری و لبنانی به نتیجه رسید و شکست تروریستها
را در پ��ی داش��ت .اهمیت این پی��روزی را می توان

٭همکاری ارتش سوریه ،ارتش لبنان و حزب اهلل
شاید مهمترین نکته در مورد عملیات قلمون غربی،
ایج��اد هماهنگی و همکاری موث��ر میان نیروهای
س��وری و لبنانی بود .الگوی��ی که چند بار دیگر هم
آزمایش ش��ده و موفق عمل کرده بود .باید توجه
کرد که گروههای تروریس��تی که امروزه با نامها و
نش��انهای گوناگون در سوریه یا عراق فعالیت می
کنند تکامل یافته گروههای جهادی هستند که در
جنگ با ش��وروی در افغانس��تان حضور داشتند و
شناخته شده ترین آنها گروه القاعده است.
ای��ن گروهها نزدیک ب��ه چهار دهه اس��ت که با
یکدیگر ارتباط رسمی و غیر رسمی دارند ،عملیات
تروریس��تی را طراح��ی و اج��را ميكنند و در یک
کالم همدیگر را خوب ميشناسند و پیدا می کنند.

در کالم سید حس��ن نصراهلل ،رهبر حزب اهلل لبنان،
یافت که در سخنرانی خود به مناسبت این رخداد از
آن با عنوان آزادس��ازی دوم لبنان پس از پیروزی بر
دشمن صهیونیست در سال  ۲۰۰۰میالدی یاد کرد.
او به درستی این پیروزی را در امتداد نبرد با اسراییل
توصیف کرد.اما باید دید چه ویژگیهایی سبب ساز
جای��گاه بلند این عملیات در ن��زد رهبر حزب اهلل و
دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ش��ده؟ در
ادامه نکاتی را در این رابطه بیان ميکنیم.

بحران داخلی سوریه و عراق با وجود همه زیانهای
مادی و معنوی که متوجه مردمان این کش��ورها
کرد اما این فرص��ت تاریخی را هم فراهم آورد تا
ملیتهای گوناگون
نیروهای مح��ور مقاومت که از ّ
هس��تند ،یکدیگر را پیدا کرده ،هماهنگ شده و به
یکپارچگی عملیاتی برسند.
نب��رد قلمون غرب��ی را می توان یک��ی از نقاط اوج
همبس��تگی و هماهنگی می��ان نیروهای گوناگون
محور مقاومت ارزیابی کرد که توانستند به خوبی
از پس اجرای وظایف محوله برآیند.
٭نابودی تروریستها در لبنان
پاکس��ازی مرزهای مشترک سوریه و لبنان بویژه
در س��مت لبنان ،امکان بازسازی توان تروریستها
را از بی��ن میبرد .تا به حال بلندی های منطقه یاد

جنایاتی بدتر از داعش در آسیا
در روزهای اخیر در حالی که شکستهای پی در پی
گروه افراط گرای داعش در عراق و آزاد سازی تلعفر
به خبر خوب و پیشروی های طالبان در شهرهای
مختلف افغانستان و حمله های مکرر آنها به مردم
و نظامیان این کشور به خبر تلخ رسانه های جهان
تبدیل شده ،در گوشه ای دیگر از جهان ،فرسنگها
دورتر از خاورمیانه پر آشوب ،افراط گرایی هايی از
جنس غیر اسالمی بیداد میکند که این بار مسلمانان
قربانیان اصلی آن هستند .جنایاتی همچون به آتش
کشیدن خانه های مسلمانان ،تجاوز به زنان آنها در

مالء عام ،مصلوب کردن مردان مسلمان و آتش زدن
زنده زنده آنها ،که هر چند از خشونت و قساوت
داعش چیزی کم ندارند ،اما به دالیلی خاص به تیتر
یک رسانهها تبدیل نمی شوند ،هیچ سازمان بین
المللی وظیفه خود نمی داند که فراتر از محکومیت
کاری انجام دهد و هیچ کشور غربی تشکیل ائتالف
برای مقابله با این امر را تعهد و مسئولیت انسانی خود
نمی بیند! اما فجایع میانمار از کجا نشأت میگیرد و
چرا با چنین واکنش سردی از سوی جامعه جهانی
مواجه شده است؟

میانمار ،با نام پیش��ین برمه ،کش��وری اس��ت در
جنوب ش��رقی آس��یا که ترکیبی اس��ت از اقوام و
مذاهب گوناگون 68 .درصد از مردم میانمار از تبار
برم��ه ای و بقیه از دیگر اقوام هس��تند .همچنین از
نظر مذهبی نیز  ۸۹درصد از مردم میانمار بودایی،
 ۴درصد مس��یحی ۴ ،درصد مسلمان و يك درصد
نیز پیرو آیین هندو هس��تند .این کشور آسیایی نیز
همچون برخی دیگر از همس��ایگانش از مستعمره
ه��ای بریتانیا بود که در س��ال  ۱۹۴۸به اس��تقالل
رس��ید .از زمان استقالل ،این کشور شاهد درگیری
های درازمدت میان اقوام پرشمار خود بود و یکی از

طوالنی ترین جنگهای داخلی را به خود دیده است.
در س��ال  ۱۹۸۲قانون حقوق شهروندی در میانمار
به تصویب رس��ید که به واس��طه این قانون از میان
 ۱۴۴قومی��ت موجود در میانمار ۱۳۵ ،قومیت حق
شهروندی دریافت کردند و  ۹دسته از اقوام اقلیت
از حق ش��هروندی محروم شدند که بزرگترین این
قومیتها ،قوم مسلمان روهینگیا است .بر این اساس،
ّ
نه «تین س��ین» ،رئیس جمهور میانم��ار و نه حتی
خانم «آنگ سان سوچی» که مثلًاسمبل مبارزات
دمکراس��ی خواهی در میانمار است ،مسلمانان این
منطقه را ش��هروندان میانمار نمی دانند و خواهان

