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درگذشت عبدالباسط ،استاد برجسته قرآن

عبدالباسط محمد عبدالصمد ،از قاریان بزرگ اهل
مصر بود که توانایی خاص در قرائت قرآن داشت .از
این استاد برجسته ،تالوتهای زیبا و دلنشین زیادی
از قرآن بر جای مانده است .معمو ً
ال از عبدالباسط،
منشاوی ،خلیل الحصری و مصطفی اسماعیل به
عنوان چهار قاری مهم و بزرگ قرآن در دوران معاصر
نام میبرند .استاد عبدالباسط سرانجام نهم آذرماه
 ۱۳۶۷در  ۶۹سالگی دار فانی را وداع گفت.

هیئت اروپایی
جاسوس بود

رئیسجمهور ونزوئال
اعضای هیئت
اتحادیه اروپا را که
بر انتخابات هفته
گذشته در این کشور
نظارت میکردند،
«جاسوس» خواند و
آنها را متهم کرد به
دنبال «لکهدار کردن»
انتخابات منطقهای
در گزارشهای
اولیهشان هستند.
«نیکالس مادورو»
گفت :آنها نتوانستند
چنین کاری انجام
دهند .آنها ناظر
نبودند ،بلکه هیئتی
از جاسوسان بودند
که آزادانه در سراسر
کشور پرسه میزدند
و از زندگی اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی
در کشور جاسوسی
میکردند.

جهان

علوی پــس از آنکه محور
عربی و غربی تمام ظرفیتها
و توان خود را پای کار آوردند
تــا دول ــت قــانــونــی ســوریــه را
سرنگون کنند ،در این کشور
درگ ــی ــری داخ ــل ــی شــدیــدی
میان نیروهای حامی سوریه و معارضان مسلح
از سلفیها تا دموکراتهای تا بن دندان مسلح
شکل گرفت .این جنگ خانمانسوز که برای
مدتی در حــدود هشت ســال جریان داشــت،
هر چند موجب پیروزی نهایی جبهه مقاومت
علیه تروریستهای چند ملیتی شد اما طبیعتا ً
خرابیهای گستردهای را برای سوریه به بار آورد.
حال ،پس از آنکه پایههای دولت اسد تقویت
شــده و خــطــرات راهــبــردی از ســر آن گذشته،
نخبگان تصمیمگیر آن تصمیم به پیشبرد
هــدف صلحآفرین خــود از مجرای گفتوگو و
تعامل با گروهها و معارضان گرفتهاند .در همین
راستا ،روند جدید آشتی در سوریه در شرایطی
است که نیروهای ارتش در  22شهریور سال
جاری به همراه نیروهای پلیس نظامی روسیه،
وارد شهرک «الــیــادود» استان درعــا واقــع در
جنوب سوریه شــده بودند که طی ایــن رونــد،
دمشق با میانجیگری روسیه توانسته بود با
بزرگان عشایر داخل این شهرک به توافق برسد
که براساس آن ،گرو ههای مسلح میبایست
تمامی سالحهای خود را به ارتش تحویل دهند
و کنترل شــهــرک بــه نــیــروهــای دولــتــی واگ ــذار
شــود .به گــزارش الوقت ،این رونــد که از آن به
عنوان «دوران پیشروی صلحآمیز بــرای گذار
از مرحله بحران» میتوان یاد کرد ،مرحلهای
جدید از تحوالت سوریه پس از بحران 2011
است که عنصر اصلی آن را میتوان پذیرش
مشروعیت مجدد حکومت مرکزی از سوی
شهروندان سوری دانست .در این میان ،فرمان
عفو عمومی بشار اسد پیشران اصلی نسخه
جدید «صلح بدون جنگ» بوده است.

◾

◾فرمان عفو عمومی؛ دروازه ورود به آشتی
مرحله جدید فرایند آشتی در سوریه اساسا ً
نتیجه مستقیم فــرمــان عفو عمومی رئیس
جمهور سوریه در  12اردیبهشت است .بشار

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

غروب خورشيد

اذان ظهر

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان مغرب

نیمه شب شرعی

اذان صبح فردا

طلوع فردا

اذان صبح فردا

طلوع فردا

16:17

11:20

16:37
04:55

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

اوقات شرعی به افق تهران
غروب خورشيد

11:53
17:11

22:36

05:27

06:24

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

16:51

23:09

سردبیر:
امیر سعادتی

06:56

رونمایی مقاومت از تاکتیک جدید خود در سوریه
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◾بازگشت شهروندان سوری به آغوش حکومت

در ماهها و سالهای ابتدایی پس از آغاز بحران
سوریه بخشی قابل توجه از شهروندان سوری
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اما در وضعیت جدید ،اکنون استان دیرالزور
به کانون جدید آشتی در سوریه تبدیل شده
که بیش از هر موضوع دیگری میتوان از آن به
عنوان آشتی میان ملت و دولت یاد کرد.

صلح بدون جنگ

اســد نزدیک به هفت مــاه پیش ،فرمان عفو
عمومی برای محکومان پروندههای کیفری را
صادر کرد .این فرمان عفو شامل جرایمی نظیر
«خدشه وارد کردن به اقتدار دولت» یا «فرار
از سربازی» به شرط مراجعه فرد فرارکننده در
 ۳تا  ۶ماه آینده میشد .این فرمان همچنین
جرایم قانون تروریسم از جمله «توطئه برای
ارتــکــاب اقــدام تروریستی» و تعامل با پولی
غیر از لیره سوریه به شرط پرداخت غرامت به
بانک مرکزی را دربرمیگرفت.
هر چند این فرمان شامل افراد مرتبط با گروه
اخوا نالمسلمین و اسرائیل نمیشد امــا در
ادامــه فرایند «صلح بــدون جنگ» ایــن روند
بهشدت مورد استقبال شهروندان سوری واقع
شده است .در همین زمینه شاهدیم در شهر
المیادین استان دیرالزور غیرنظامیان تحت
تعقیب و نظامیان و سربازان فراری با رساندن
خود به پایگاههای ویژه برای برخورداری از عفو
عمومی به زندگی طبیعی خود بازمیگردند.
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◾

◾تأثیرات نسخه جدید صلح بدون جنگ

درزمــیــنــه تــأثــیــرات نسخه جدید «صلح بــدون
جنگ» با سازوکار عفو عمومی میتوان به چند
محور مهم اشاره کرد :نخست اینکه این فرایند
نشانگرچرخشیبزرگدرمعادالتسوریهاست؛
بدین شرح که در عرصه جدید ،تروریستها در
مناطقجنوبیوشمالیکشورباپیبردنبهناتوانی
خود در مقابله با حکومت مرکزی و با ناامید شدن
از حامیان عربی و غربی ،به این باور رسیدهاند که با
تسلیمبدونمجازاتمیتواننددرحالتحداقلی
زنده بمانند و هیچ چشماندازی مبنی بر تداوم
رویکرد گذشته برای آنها وجود ندارد .در چنین
فضایی به نظر میرسد تروریستهای حاضر
در استان ادلب نیز در نهایت به چنین سناریوی
مشابهی تن دهند.
در ســطــح دوم ،اج ــرای ــی ش ــدن فــرایــنــد صلح
نــشــانــگــر آن اس ـ ــت شـ ــهـ ــرونـ ــدان سـ ـ ــوری و
سـ ــران قــبــایــل و عــشــایــر ای ــن کــشــور بــه محور
دمــشــق – تــهــران – مسکو بــه عــنــوان جــریــان
قابل اعتماد بــاور داشته و ایــن محور میتواند
بــدون دخــالــت محور غربی  -عربی و ترکیه به
صـــــورت مــســتــقــیــم ب ــا مــخــالــفــان م ــذاکـ ـرات
را پیش بــرده و به توافقاتی پــایــدار دســت یابد.
همین امــر احتمال تــکــرار رخــدادهــای مشابه
در مناطق شمالی را بیش از هــر زمــان دیگری
اف ــزای ــش م ـیدهــد و در آیــنــده مــیت ــوان نتایج
مثبتی را بــرای ثبات و امنیت سوریه به همراه
داشته باشد.
سومین محور مهم بر این اساس است که در
مناطق شمالی از یک سو کردها بخشی قابل
توجه از مناطق سرزمینی سوریه را تحت کنترل
داشته و در سوی دیگر گروههای تروریستی در
ادلب و شمال حلب حضوری قابل توجه دارند.
در ایــن میان ،کردهای سوریه که با حکومت
مرکزی نیز ارتباطاتی داشتهاند ،میتوانند از
نوع توافق فرایند آشتی اخیر بهره گرفته و صلح
با دمشق را کلید بزنند.

تحت تبلیغات گسترده رسانههای غربی و عربی،
مسیر الحاق و نزدیکی به گروههای تروریستی
را در پیش گرفتند .آنها در ابتدا میپنداشتند
گروههای افراطی میتوانند تحت لوای حکومت
خود ،آرمانشهر ایجاد کنند اما بهتدریج پس از پی
بردن به ماهیت واقعی این جریانها ،شهروندان
به ستوه آمده از ناامنی و اقدامات تروریستها،
آغــوش خــود را بــرای حضور نیروهای حکومت
مــرکــزی بــه عــنــوان نــاجــی صلح گــشــودنــد .نماد
بــارز ایــن امــر در اجــرایــی شــدن فرایند آشتی در
شهرهای مختلف سوریه ،طی چند ماه گذشته
قابل مشاهده است.
ایــن فرایند در ابتدا در شهر درعــا آغــاز شد که
از ی ــک س ــو ت ــروری ــســته ــای حــاضــر در ایــن
شــهــر ب ــا نــهــایــی کـ ــردن مــرحــلــه دوم ت ــواف ــق با
حــکــومــت م ــرک ــزی تسلیم شــدنــد و از ســوی
دیــگــر ،شــهــرونــدان نیز پــس از کنترل ارتــش بر
مــرکــز شــهــر ،بــازگــشــت بــه مناطق مسکونی را
آغــاز کردند .متعاقب استقرار ارتــش در محله
«درعا البلد» در  17شهریور ،بسیاری از ساکنانی
که به منازل خود بازگشتهاند ،با ابراز شادمانی از
خروج تروریستها ،از ارتش سوریه نیز قدردانی
کردند.

گزارش کوتاه

خبر

لبنان بار دیگر صحنه اعتراضات شد

روایت یک وبگاه تحلیلی آمریکایی از واکنش بایدن به افت محبوبیت

کر ،کور و گنگ!

تحرکات مشکوک علیه عروس خاورمیانه
قدس لبنان روز گذشته بار دیگر شاهد برپایی
اعتراضهایی با عنوان «روز خشم» در واکنش
به وضعیت بد اقتصادی و سقوط بیسابقه
ارزش لیر بود؛ اتفاقی که همزمانی آن با انتشار
تصاویری از سفارت در حال ساخت آمریکا
در لبنان -که بیشتر به شهر شباهت دارد تا
مرکز دیپلماتیک -بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است .اسکای نیوز گزارش داد :عالوه بر بیروت
در صیدا واقع در جنوب و طرابلس در شمال
لبنان شماری از معترضان به خیابان آمدهاند.
روز یکشنبه برخی فراخوانهای ناشناس در
شبکههای اجتماعی م ــردم را بــه حضور در
خیابان ترغیب کرده بودند .این همه در حالی
است که لبنان یکی از سختترین بحرانهای
یکـنــد.
اق ـت ـصــادی ت ــاری ــخ خ ــود را تـجــربــه مـ 
عربستان سعودی و برخی طرفهای غربی که
در پی کاهش نفوذ حزبهللا در لبنان هستند،
گفتهاند هر گونه کمک به لبنان مشروط به
آنچه «اصالحات» خواندهاند ،است.
امــا همزمانی ایــن رخــدادهــا با تصاویر و فیلم

منتشر شــده از ساخت بزرگترین سفارت
آمریکا در منطقه «عوکر» در شمال بیروت -با
هزین ه یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر -که مانند
یک شهر کامل است ،سروصدای زیادی به راه
انداخته اســت .این سفارت شامل فرودگاه،
اماکن تفریحی ،ساختمانهای کنسولگری
و واحــدهــای مسکونی اســت .برخی معتقد
هستند بین این سفارت غیرمعمول و اسرائیل
خطوط تماس قرمز علیه حزبهللا به صورت
مستقیم برقرار خواهد شد بهویژه آنکه آمریکا
امنیت اســرائـیــل را در مقدمه اولــویـتهــای
سیاست خارجی خود در خاورمیانه قرار داده
است.

عملکرد رئیس جمهور آمریکا نه تنها موجب
اعــتــراض بــســیــاری از مــتــحــدان شــده بلکه
منجر به از دست رفتن روزافــزون محبوبیت
وی در بین م ــردم ای ــاالت متحده هــم شده
اســت .در همین راستا ،یک وبگاه تحلیلی
آمریکایی نوشت« :جــو بایدن» در حــال از
دست دادن جایگاه خود بین رأیدهندگان
ایــن کشور اســت و مــردم علیه دموکراتها
شــدهانــد ،امــا آنهــا اهمیتی نمیدهند .به
گــزارش فــارس ،وبگاه «اسپکتیتور» در این
زمینه افزود :کاهش شدید محبویت بایدن
در نظرسنجیها پیام روشــنــی بــه دولــت او
م ـیدهــد ،امــا رئیس جمهور دربــرابــر آنهــا
کر ،گنگ و کور است .این نشریه در بخش
دیگر این گزارش با اشاره به افزایش جنایت
در آمریکا نــوشــت :حجم اخــیــر سرقتها
در لسآنجلس و شیکاگو خشم عمومی
را بیش از پیش برانگیخته اســت ،بسیاری
از آنهــا به دادستانهای دموکرات هدایت
میشوند که از تعقیب جرایم امتناع میکنند
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و باندهای جنایتکار متوجه این موضوع شده
و سوءاستفاده مینمایند.
اسپکیتیتور نوشت :آیــا پیامی واضـحتــر و
بلندتر بــه سیاستمداران مـیتــوانــد وجــود
داشــتــه بــاشــد؟ ای ــن وبــگــاه در خــاتــمــه ایــن
تحلیل عــنــوان کــرد :دمــوکــراتهــای آمریکا
موفقیتهای زی ــادی کــه رأیدهــنــدگــان آن
را حــس کــنــنــد ،نــداشــت ـهانــد .دمــوکــراتهــا
شــکــس ـتهــای ف ـ ـ ـراوان کــســب ک ــردهان ــد و
رأیدهــنــدگــان آمریکا متوجه ایــن موضوع
شدهاند .این موضوعی است که آنها مدام
میگویند اما دموکراتهای واشنگتن گوش
شنوا ندارند.
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یادداشت
آینده اکو و افغانستان
به هم گره خورده است

مــیــراحــمــدرضــا مــشــرف
پانزدهمین اجــاس ســران کشورهای
عضو اکــو در شرایطی در ترکمنستان
خاتمه پیدا کــرد که تحوالت افغانستان موضوع
محوری سخنرانان اجالس و همچنین کانون اصلی
رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه بود .بر این اساس
در بحث ریشهیابی ضعفها و ناکارآمدی نسبی
چهار دهه گذشته اکــو ،اغلب به عوامل و مــواردی
اشــاره میشود که با تحوالت و شرایط سیاسی و
اقتصادی حاکم بر افغانستان در ارتباط مستقیم
ب ــوده و یــا بــه نـحــوی بــا آن مرتبط اس ــت .بــرخــی از
مهمترین این عوامل را به طور خالصه میتوان در
چارچوبهای ذیل مورد توجه قرار داد.
الف) افغانستان بستری برای اختالفات سیاسی
اکو؛ وقتی چند سال پیش ،از خلیل ابراهیم اکچا،
دبیرکل وقــت اکــو در مــورد دالیــل نــاکــارآمــدی این
سازمان سؤال کردند وی اختالفات سیاسی و تفاوت
دیدگاههای کشورهای عضو را مهمترین مانع بر سر
راه گسترش فعالیتهای اکو توصیف کرد .تردیدی
وجود ندارد که افغانستان در چهار دهه اخیر یکی
از همین کانونهای اختالفنظر بود که به واگرایی
میان اعضای اکو دامن زده است .در حال حاضر نیز
اگر چه قدرتیابی دوباره طالبان در افغانستان این
ظرفیت را دارد که اختالفات و واگراییهای سیاسی
درون اکو را تشدید کند ،اما اعضا با اتفاق نظر کنونی
بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر و ضرورت همکاری
و هماهنگی بیشتر برای بازسازی افغانستان ،نشان
دادند به درک مشترکی در قبال تحوالت این کشور
رسیدهاند.
ب) ام ـن ـیــت ،پــاشـنــه آش ـیــل افـغــانـسـتــان و اکــو؛
به طور قطع معضالت امنیتی یکی از دالیل عمدهای
است که موجب شده اکو درمقایسه با سازمانهای
اقـتـصــادی مشابهی همچون اتـحــادیــه اروپ ــا و یا
آ.سه.آن نتواند کارکردهای مثبت خود را بهویژه در
عرصه مبادالت درون سازمانی نشان دهد .در این
میان با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و
قرار گرفتن آن در مرکز مبادالت اقتصادی و ترانزیتی،
اوضــاع نابسامان امنیتی ایــن کشور در دهههای
گذشته ضربه مهلکی بر گسترش همکاریهای
درونسازمانی اکو وارد کرده است .بنابراین بهبود
اوضاع امنیتی افغانستان و کارآمدی بیشتر عملکرد
اکو ،دو روی یک سکه هستند.
ج) افغانستان و اکو درگیر در مداخالت فرامنطقهای؛
شکی وجــود ن ــدارد کــه حضور نظامی آمریکا در
افغانستان طی دو دهه اخیر بر روند همکاریها میان
کشورهای منطقه و بهخصوص بر سیاستگذاریها
در داخل افغانستان بسیار تأثیرگذار بوده است.
اکنون که آمریکا از منطقه خارج شده و از سوی دیگر
با توجه به رقابت فزایندهاش با چین ،توجه سیاسی
کمتری به حوزه اکو دارد ،این فرصت فراهم است تا
کشورهای منطقه در شرایطی جدید ،مساعد و به
دور از مداخالت فرامنطقهای ،به همکاری بیشتر با
یکدیگر گرایش نشان دهند.
د) بستر مشترک توسعه اقتصادی افغانستان و
اکو؛ در حالی که توسعه اقتصادی پایدار و افزایش
سطح زندگی مردم یکی از اهداف و برنامههای مهم
اکــو تلقی مـیشــود ،ناهماهنگی و سطح متفاوت
اقـتـصــادی مـیــان اع ـضــا ،بــه ع ـنــوان یکی از نقطه
ضعفها و دالیل ناکارآمدی این سازمان بیان شده
اســت .وضعیت فعلی افغانستان میتواند کامال ً
گویای همین تفاوت ها باشد .بنابراین موفقیت اکو
مستلزم رفع این نابرابریهای اقتصادی است.در
اجالس اخیر نیز شاهد بودیم هم جمهوری اسالمی
و هم کشورهای دیگر بــرای مشارکت در بازسازی
افغانستان ،بهدور از حواشی و رقابتهای سیاسی،
اعالم آمادگی کردند.
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