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 رهبر انقالب در دیدار علی اف: خیر و مصلحت دولت آذربایجان در همراهی با احساسات مذهبی مردم است
حضرت آیت الله  خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، مذهب مشترک را مهمترین عامل در احساس قرابت و 
خویشاوندی جمهوری اسالمی ایران با مردم و مسؤوالن آذربایجان خواندند . رهبر معظم انقالب مواضع دولت آذربایجان در قبال ایران از جمله در قضیه مذاکرات هسته ای 
را بسیار خوب ارزیابی کردند و افزودند: دولت آذربایجان در محافل و مجامع سیاسی همواره در کنار ایران بوده است و این مواضع مثبت، بیش از پیش دو کشور را به یکدیگر 
نزدیک می کند. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به عصبانیت دشمنان از روابط نزدیک ایران و آذربایجان افزودند: رژیم خبیث صهیونیستی بیش از همه دشمنان در جهت تضعیف 
روابط برادرانه ایران و آذربایجان تالش می کند و در مقابل باید از ارتباطات صمیمی موجود مراقبت کرد. ایشان همچنین با تجلیل از مردم آذربایجان و گرایش های دینی آنان، 

گفتند: خیر و مصلحت دولت آذربایجان در همراهی با احساسات مذهبی مردم است، به نحوی که آنان هیچ گونه نگرانی نسبت به مسائل مذهبی از ناحیه دولت نداشته باشند. [اسالم انقالبی]

دکتر »سهیل اسعد« از طالب فعال در دکتر »سهیل اسعد« از طالب فعال در 
آرژانتین و از پدر و مادری لبنانی االصل متولد آرژانتین و از پدر و مادری لبنانی االصل متولد 
شده است. او تا جوانی در آرژانتین بزرگ شده است. او تا جوانی در آرژانتین بزرگ 
شده و سپس برای خواندن دروس حوزوی و شده و سپس برای خواندن دروس حوزوی و 
دانشگاهی راهی لبنان و ایران شده و اینک دانشگاهی راهی لبنان و ایران شده و اینک 
بیش از یک دهه است که بخشی از سال را بیش از یک دهه است که بخشی از سال را 
در ایران زندگی می کند. او شش ماه از سال در ایران زندگی می کند. او شش ماه از سال 
در قم تحصیل می کند و شش ماه دیگر را در در قم تحصیل می کند و شش ماه دیگر را در 
چندین کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد. چندین کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد. 
در گفت و گو با دکتر اسعد به بررسی مسائل در گفت و گو با دکتر اسعد به بررسی مسائل 
روز دنیای اسالم و تاثیر اندیشه های انقالب روز دنیای اسالم و تاثیر اندیشه های انقالب 
اسالمی در آمریکای التین پرداختیم که در اسالمی در آمریکای التین پرداختیم که در 

ادامه می آید:ادامه می آید:
تحلیل شما از هم افزایی و تقویت محور تحلیل شما از هم افزایی و تقویت محور 

مقاومت اسالمی در حال حاضر چیست؟
طبیعتا یک نقطه ضعف در محور ما دیده می شود 
و آن این است که دولتها، سازمانها، نهادهای 
غیردولتی و بنیادها با یک عدم هماهنگی مواجه 
هستند، اما در سال های اخیر می بینیم که 
جمهوری اسالمی ایران مسیر و هدف مشترکی را 
دنبال می کند که تاثیر و حرکت آن را در رسانه ها 

می توان مشاهده کرد.
اما این هم افزایی در جامعه بین الملل نیازمند 
زمان است و متاسفانه محور استکباری و 
اسرائیل توانسته اند در این عرصه جلوتر باشند 
اما ما همچنان به تالش مان ادامه می دهیم تا 
هجمه ای که علیه ما شکل گرفته است با شکست 
روبه رو شود. شاید بتوان به یکی از نکات تاثیرگذار 
محور مقاومت اشاره کرد؛ تا چندی پیش موضوع 
فلسطین در آمریکای التین مجهور و گمنام 
بود و شهروندان آرژانتینی و دیگر کشورهای 
آمریکای التین تفاوت میان فلسطین و لبنان را 
نمی دانستند و فکر می کردند فلسطین همان 

لبنان است و یا برعکس. اما امروزه به دلیل آگاهی 
بخشی به ملت ها توانستیم موضوع فلسطین را در 
این کشورها احیا کنیم و حتی جامعه نخبگان این 

مناطق را به این موضوع واقف سازیم.
این آگاهی بخشی محور مقاومت در سطح مطلوبی 
است و هر روز بهتر از گذشته در این عرصه گام 

برمی دارد.

  با توجه به اینکه شما به آمریکای التین   با توجه به اینکه شما به آمریکای التین 
رفت و آمد دارید، آیا شاهد اشاعه انقالب رفت و آمد دارید، آیا شاهد اشاعه انقالب 

اسالمی در منطقه تان هستید؟
اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم باید نگاهی 
به 20 سال پیش داشته باشیم مردم این منطقه 
در گذشته شناختی از اسالم نداشتند و حتی 
زیر ساخت هایی همچون مسجد، بازار یا مراکز 
اسالمی وجود نداشت و فضای فرهنگی ضعیفی را 
شاهد بودیم، اما امروزه با همکاری و تالش انقالب 
اسالمی ایران یک حرکت جدی شروع شده است 
و شاهد تاثیر عمیق آن در آمریکای التین و حتی 
سرخ پوست های منطقه هستیم. گاهی شاهدیم 

عالمان دین بومی این کشورها برای تحصیل به 
ایران می آیند.

گسترش حجاب اسالمی و ازدواج مسلمانان با 
یکدیگر از دیگر موضوعات قابل توجه در این خطه 
است که به مدد جمهوری اسالمی ایران توسعه 
پیدا کرده است و حتی کالس های قرائت قرآن 
و تعالیم دین اسالم در دانشگاه ها بسط و نشر 

یافته است.
 به عنوان شهروند آمریکای التین چه  به عنوان شهروند آمریکای التین چه 
تحلیلی از سخنان و عملکرد رئیس جمهور تحلیلی از سخنان و عملکرد رئیس جمهور 

جدید آمریکا دارید؟جدید آمریکا دارید؟
در سخنان و سیاستهای آقای ترامپ چیز جدیدی 
دیده نمی شود. آمریکایی ها از همان ابتدا کارشان 
شیطنت بوده و هست، انتظار عوض شدن آنها 
را نداریم اما چیزی که در شخصیت ترامپ دیده 
می شود این است که در او قانون و منطق وجود 
ندارد. شاید شیطان برای انجام کارهای بد خود 
دارای قانونی باشد اما این فرد بی قانون است و 
خودش را محور قرار داده است. نکته دیگر این است 
که آمریکا شاید در گذشته خیلی قوی بود اما االن 
ضعیف شده است و کشورهای مقاومت از جمله 

ایران اسالمی قوی تر شده اند.
 چرا رهبر انقالب در افتتاحیه کنفرانس  چرا رهبر انقالب در افتتاحیه کنفرانس 
حمایت از انتفاضه فلسطین از آقای »مالکوم حمایت از انتفاضه فلسطین از آقای »مالکوم 

ایکس« آمریکایی تجلیل کردند؟ایکس« آمریکایی تجلیل کردند؟
تجلیل رهبر انقالب اسالمی ایران از مالکوم ایکس 
پیام قشنگی دارد و این مطلب را نشان می دهد که 
جنایت های آمریکا به شهروندان خودش رسیده 
است و دیگر فقط علیه افراد خارجی نیست؛ این 

فرد آمریکایی بود و صدها هزار نفر پیرو داشت.
بیان این موضوع از سوی رهبری نشان می دهد که 
رهبری ایران دغدغه دفاع از حق پایمال شده در 

40 سال پیش آمریکا را هم مدنظر دارند.

سخن نخست

سال ٩٦ و نوید روزهای 
بهتر برای محور مقاومت

95سال 95سال 95 آخرین روزهای خود را پشت سر 
می گذارد و سوز زمستان مشتاقانه می رود تا 
در سور و سات بهار جایی برای خود دست و پا 
کند. در این فرصت و در آخرین شماره »بیت 
المقدس« در سال جاری، فرصت را غنیمت شمرده و مروری 

اجمالی بر تحوالت جهان اسالم در این سال خواهیم داشت.
»سوریه« در حال حاضر قطعا کانونی ترین نقطه در تحوالت 
بین المللی است، نگاهی گذرا بر رخدادهای سرزمین شام تردیدی 
باقی نمی گذارد که در یک سال گذشته این محور مقاومت بوده که 
دست باال را در اختیار داشته است. نکته مهمتر آنکه این دست برتر 
نه فقط در عرصه میدانی و صحنه نبرد که در میز مذاکره و تعامالت 
سیاسی هم تداوم یافته و ایران و روسیه به عنوان همپیمانان دولت 
95قانونی سوریه از موقعیت مناسبی برخوردار بوده اند. سال 95قانونی سوریه از موقعیت مناسبی برخوردار بوده اند. سال 95 در حالی 
به پایان می رسد که در همین روزهای اخیر و پس آزادسازی شهر 
استراتژیک و بسیار مهم حلب، شهر باستانی تدمر هم به دست ارتش 
عربی سوریه و رزمندگان محور مقاومت آزاد شده و نیز دیپلمات های 
ایران، روسیه و ترکیه راهی آستانه پایتخت قزاقستان هستند تا در 
نشست دیگری برای حل سیاسی بحران سوریه با حضور نمایندگان 

دولت این کشور و هیأت معارضین شرکت کنند.
کمی پائین تر در »عراق« هم تکفیری ها به آخر خط رسیده اند، 
سلسله توفیقات ارتش و مجاهدان حشدالشعبی ادامه دارد و 
اکنون آنها در مرکز شهر موصل، به عنوان آخرین و البته مهمترین 
پایگاه داعش در عراق، حضور دارند. البته آزادسازی موصل را نباید 
پایان بحران آفرینی گروه های تکفیری- تروریستی برای عراق 
دانست و با توجه به زمینه هایی که برای فعالیت چنین گروه هایی 
در بخش هایی از کشور عراق وجود دارد احتمال تداوم اقدامات 
ضدانسانی آنها بصورت پراکنده وجود دارد ضمن اینکه غربی ها 
به میدان داری آمریکا توطئه های خطرناکی را برای عراق بعد از 
داعش در نظر دارند که راس آنها تجزیه این کشور و چند پاره کردن 

همسایه غربی ایران است.
»عربستان« بعنوان همسایه جنوب عراق هم در بررسی تحوالت 
یک سال اخیر منطقه جایگاه ویژه ای دارد، این اهمیت بیشتر از 
باب نقش آفرینی سلبی و اقدامات منفی این رژیم است. این روزها 
عالوه بر سوریه و عراق که آل سعود با دالرهای نفتی و فتاوی 
انگیزه بخش مفتیان شان در پشت پرده به کمک تفکیری ها در 
آنجا رفته اند، در یمن و بحرین دخالت مستقیم شان را ادامه داده 
و کارنامه ننگین خاندانشان را سیاه تر نموده اند. نوروز امسال آغاز 
سومین سال جنگ تحمیلی آل سعود به ملت یمن است، نبرد 
نابرابری که در آن انقالبیون یمنی به رهبری انصارالله در برابر 
عربستان و ائتالف نامیمون همراهان این رژیم صف آرایی کردند 
2و با مقاومت وصف ناپذیرشان در 2و با مقاومت وصف ناپذیرشان در 2 سال گذشته سعودی ها را 
کامال ناکام گذاشتند. خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که 
مقامات سعودی در پی مصالحه با دولت قانونی و انقالبی یمن بوده 
و پیغام هایی را برای برخی حامیان منطقه ای این حکومت ارسال 
کرده اند تا آنها از ارتباطات خود برای کشاندن یمنی های مبارز 
پای میز مذاکره و فیصله دادن این جنگ ظالمانه استفاده نمایند. 
همزمان سعودی ها در جزیره بحرین هم به سرکوب گری خود 
ادامه می دهند، رژیم آل خلیفه که توانایی مقابله با موج روزافزون 
خواسته های به حق ملت بحرین را نداشتند از همان اوایل بحران 
دست یاری به سمت برادر بزرگتر خود دراز نموده و از آل سعود که 
سابقه طوالنی تری در سرکوب و جنایت داشتند، مدد خواستند. 
اکنون ششمین سالگرد این ورود که تعبیر درست تر برای آن 
اشغالگری است، همزمان شده با روز اعالم حکم دادگاه نمایشی 
بحرین درباره آیت الله عیسی قاسم. این دادگاه و اعالم حکم آن 
تاکنون دو بار به تعویق افتاده اما براساس شواهد این بار با دفعات 
قبل متفاوت بوده و احتمال اعالم حکم زیاد است؛ حکمی که هرچه 
باشد در درجه اول بر تحوالت این جزیره کوچک و در گام بعدی بر 

سیر اتفاقات منطقه قطعا موثر خواهد بود. 
ارزیابی تحوالت در پاکستان، افغانستان، ترکیه، تونس، لیبی و 
بسیاری دیگر از بالد اسالمی هم از اهمیت برخوردار است که 
فرصت محدود این مقال امکان پرداختن به آنها را میسر نمی کند. 
اما در هرحال سالی که سپری شد با فراز و فرودهای بسیاری 
همراه بود که سیر آنها امید به توفیقات محور مقاومت را افزایش 

می دهد.

محمد مهدی رحیمی

طنین آیات قرآن به برکت انقالب اسالمی 
یکای التین شنیده می شود در آمر

دکتر »سهیل اسعد«، فعال فرهنگی آرژانتینی در گفت وگو با بیت المقدس :   روح الله فرقانی فدافن

تجلیل رهبر انقالب 
اسالمی ایران از مالکوم 
ایکس پیام قشنگی دارد و 
این مطلب را نشان می دهد که 
جنایت های آمریکا به شهروندان 
خودش رسیده است و دیگر فقط 
علیه افراد خارجی نیست؛ این 
فرد آمریکایی بود و صدها هزار 

نفر پیرو داشت
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خلي السالح صاحی1 ... )سالح را آماده نگه دار(
این عبارت، بخشی از شعر مشهوری است که احمد شفیق 
کامل، شاعر عربی مصری در اواخر دهه 60، در ضرورت 
آمادگی مستمر برای مقابله با دشمن خیانت کار)رژیم 

صهیونیستی( سروده است.
از قضا، این شعر نیز، همانند روزگاری که در آن سروده 
شده، همراه با سرنوشت تاریخی جهان اسالم و عرب به 
پیش آمده و صرفا محدود به نزاع مصر و اسرائیل، اشغال 
صحرای سینا و ... نمانده، بلکه امروزه، شعر احمد شفیق، 
یکی از محبوب ترین سروده های عربی، نزد گروه های 
مقاومت اسالمی است که از آن در بیانیه ها و تبلیغات 

عمومی خود استفاده می کنند.
طبیعی است که این شعر، مانند بسیاری از نمونه های 
تاریخی مشابه آن، ارزش خود را، نه صرفا به دلیل 
زیبایی های ادبی، بلکه در بستر ارتباط ظریفی که با روزگار، 
دردها و محنت مردمش برقرار کرده، به دست آورده است. 
»سالح را آماده نگه دار«، ندایی تاریخی است که هنوز 
هم، بعد از گذشت نیم قرن از آغاز تجاوز صهیونیست ها 
به سرزمین های اسالمی،صدای آن در جای جای غرب 

آسیا و ناخودگاه ملت های این منطقه به گوش می رسد. 
ملت های بازمانده از تمدن شکوهمند اسالمی، در 
طلیعه هزاره نوین و درست هنگامی که تازه، از خالفت 
سلطنتی عثمانی و استعمار اروپایی رهایی یافته 
بودند، با دشواره ای روبرو شدند که به یک معنا، تمامی 
سرنوشت آنان را تحت تاثیر خود قرار داد؛ اشغال واضح 
و آشکار سرزمین های اسالمی و عربی، با حمایت صریح 

قدرت های غربی!
مسأله روشن و ساده است؛ بخش هایی از سرزمین های یک 
تمدن به هم پیوسته و با عقبه تاریخی به اشغال نیروهای 
بیگانه درآمده، بنابراین اولویت مطلق تمامی وابستگان 
آن تمدن، باید بر محور آزادسازی سرزمین های اشغالی 
و احیاء کرامت از دست رفته ملت های خود در مناطق 

یاد شده بچرخد.
اما واقعیت های تاریخی، کمی پیچیده تر از مرور چنین 
مسأله ای در قالب چند گزاره است، به عبارت دیگر، در 

شرایط فعلی منطقه و جهان اسالم، فاصله غیرقابل انکاری 
میان امر واقع )آنچه هست( و امر مثالی )آنچه باید باشد(، 

به چشم می خورد. 
همانطور که گفته شد، طبیعی است که تمامی 
ظرفیت ها و قوای کشورها و ملت های منطقه، تا پایان 
اشغال و بیرون راندن اشغال گران، بر مقاومت علیه رژیم 
صهیونیستی متمرکز باشد، لکن امروزه، ما با موقعیت 
خطرناکی روبرو هستیم که در آن، بخشی از جریانات 
مسلح اسالمی، ضمن اعتراف به اهمیت مسأله فلسطین، 
آن را از اولویت دغدغه های امت اسالمی خارج کرده و 
قضایای دیگری را شایسته پیگیری مباشر می دانند، به 
عبارت دیگر، ضمن باور به دشمن پنداشتن اشغال گران، 
در تقسیم بندی دشمنان به دور و نزدیک، صهیونیست ها 
را جزو  دشمنان دور به شمار آورده و بر این باورند که ابتدا 

باید با دشمنان نزدیک خود به جهاد بپردازند!
بدون شک چنین انحراف آشکار و بدیهی، یک شبه پدید 
نیامده و برای بررسی آن، باید ریشه های شکل گیری و نفوذ 
اولیه چنین جریاناتی را در دل جهاد اسالمی، به ویژه در 

جنگ افغانستان، مورد مطالعه قرار داد.
اما در سوی دیگر این صحنه، جریانات جهادی اصیلی قرار 
دارند که در کشاکش بحران ها، نه تنها اندک انحرافی در 
مواضع آنان نسبت به اصل مسأله فلسطین مشاهده نشده، 
بلکه روز به روز، بر اراده و قدرتشان برای حل نهائی این 

بحران افزوده می شود.
اهمیت این جریانات زمانی بیشتر به چشم می آید 
که بدانیم علی رغم نقش محوری که در مقاوت علیه 
اشغال گران و شکست های متعدد آنان داشته اند، توسط 
دستگاه رسانه ای غرب و نهادهای منطقه ای وابسته به آنان، 
مورد تجاهل قرارگرفته و تالش گسترده ای در به حاشیه 

راندن این جریانات دیده می شود.
گردان های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین، یکی از بارزترین مصادیق این جریانات اصیل 
جهادی به شمار می رود، گروهی که کارنامه ای کم نظیر و 
پرافتخار در تاریخ جهاد اسالمی معاصر در جهان اسالم از 

خود بر جای گذاشته است.

تاریخچه درخشان »گردان های قدس« شاخه 
نظامی جهاد اسالمی فلسطین

بدون شک، عملکرد گردان های قدس، طی بیش از 3 دهه 
که از تاسیس آن می گذرد، در دو بعد نظامی و عقیدتی، به 
مثابه الگویی مناسب، پیش روی تمام ظرفیت های بالقوه 

جهادی در جهان اسالم قرار دارد.
گردان های قدس، از اوایل دهه هشتاد میالدی و در 
حالی که به هیچ گونه امکانات و زیرساخت های ضروری، 
جهت مقاومت علیه یکی از پیشرفته ترین نیروهای 
نظامی و امنیتی جهان دسترسی نداشت، صرفا بر اساس 
باور به مبانی دینی و ضرورت جهاد علیه متجاوزان به 
سرزمین های اسالمی، فعالیت خود را آغاز کرد، به طوریکه 
طی سال های اولیه و در سایه نبود پشتوانه های مالی و 
تسلیحاتی، عملیات های جهادی خود را با تجهیزاتی 
همچون چاقو اجرا می کردند. حرکت شاخه نظامی جنبش 
جهاد، در سایه نبود امکانات، با تکیه بر مبانی اسالمی تا 
آغاز انتفاضه اول، تحت عناوینی همچون سرایا الجهاد و 
سیف االسالم، ادامه یافته و پس از آن، وارد مرحله جدید و 

جدی تری از حیات جهادی این گروه می شود.
از ابتدای دهه 90 و در پی بازداشت های گسترده اعضای 
این گروه از سوی نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، 
عملیات های گردان های قدس، سازمان یافته تر شده و 
رفته رفته، خسارت های جانی و مالی عمیق تری را به بدنه 

نظامی اسرائیل وارد می کند.
شرایط سخت و محدودیت های گسترده، نقش جدی 
در افزایش کم نظیر خالقیت برای طراحی عملیات های 

نظامی و استشهادی در گردان های قدس داشته است.
از سوی دیگر و در کنار خالقیت در طراحی عملیات ها، 
گردان های قدس از جمله اولین گروه های جهادی بوده اند 
که در سایه حمایت پشتیبانان منطقه ای خود، پا به عرصه 
تولید موشکی گذاشته و قادر به استفاده از این فناوری در 

جهت اهداف مقاومت هستند.
مسأله فلسطین؛ همواره در اولویت نخست جهاد 

اسالمی
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 

گردان های قدس، همزمان با توسعه و تعمیق ظرفیت های 
عملیاتی و تسلیحاتی خود، از صیانت از مبانی گفتمانی و 

حفظ اصول سیاسی خود غافل نبوده است.
برای مثال، در حالی که برخی جریانات جهادی دیگر، 
همواره در تالش برای ورود به البی های منطقه ای و عربی 
بوده و تمام تالش خود را در جهت فهم و امتیازگیری از 
این گونه مبادالت صرف می کنند، با نگاهی به سابقه و 
عملکرد گردان های قدس، می بینیم که با تحلیلی عمیق، 
همواره تمامی تحوالت بین المللی را زیر نظر داشته و 
بر اساس مبانی گفتمانی صحیح، در قبال تمامی آن ها 

موضع گیری می کند.
خالد البطش، یکی از فرماندهان گردان های قدس 
می گوید: پس از پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا و سفر 
وی به قاهره، مواضع ناپخته ای در میان برخی از دوستان 
ما دیده می شد، اما ما از همان زمان درک کردیم که 
نمی توانیم به سخنان خوب برخی قدرت های بین المللی 
در این جا و آنجا دل خوش کرده و  نباید ذره ای در آمادگی 

نظامی خود برای مقاومت غفلت کنیم.
نتیجه چنین وجه تمایزی میان گردان های قدس و برخی 
دیگر از جریانات مسلح اسالمی را با وضوح بیشتری، 

می توان در قبال بحران داخلی سوریه مشاهده کرد.
گردان های قدس، نه تنها همواره از زبان تمامی نیروها و 
نمایندگان خود، بر اولویت تام و مطلق مسأله فلسطین 
نسبت به سایر مسائل و بحران ها تاکید کرده بلکه در 
قبال مشکالت ثانویه نیز مواضع صحیح و مطابق با منافع 
ملت های مسلمان اخذ کرده است. چنین عملکردی از سوی 
جریانی جهادی کافی است تا میزان باالیی از حساسیت 

دستگاه های امنیتی اسرائیلی و غربی را از آن خود کند.
عالوه بر شهادت و بازداشت حجم گسترده ای از نیروهای 
گردان های قدس، موج شدید ترور فرماندهان این گروه 

نظامی از سوی صهیونیست ها نیز قابل توجه است.
باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از ترور فرماندهان 
این گروه، از نیمه دوم دهه نود و پس از مخالفت عملی 
گردان های قدس با قرار داد اسلو کلید خورده است، به 
طوری که در همان سال 1995، سه تن از فرماندهان ارشد 
این گروه و مجاهدان ماندگار تاریخ اسالم؛ محمود الخواجا، 
هانی عابد و دکتر فتحی شقاقی، توسط رژیم صهیونیستی 

به شهادت رسیدند.
امروزه، موشک های گردان های قدس، که روزگاری 
مقاومت مخلصانه را با تکیه بر دشنه های خود علیه 
اشغال گران آغاز کرده بودند، به عامل رعب و ناامنی برای 
ساکنین سرزمین های اشغالی و روزنه امید برای مردم 

مظلوم فلسطین و ملت های منطقه بدل گشته است. نتیجه 
و عاقبتی که به ما اجازه می دهد تا از گردان های قدس، به 
عنوان مصداق جهاد اصیل اسالمی و مایه افتخار ملت های 

مسلمان یاد کنیم.
-----------------------------------------------

پی نوشت:
1 . خلی السالح صاحی صاحی صاحی  

لو نامت الدنیا صاحي مع سالحی  
سالحی فی ایدیة نهار ولیل صاحی  

ینادى یا ثوار عدونا غدار  
خلی السالح السالح صاحی,صاحی 

حرکت شاخه نظامی 
جنبش جهاد، در سایه 
نبود امکانات، با تکیه بر مبانی 
اسالمی تا آغاز انتفاضه اول، تحت 
عناوینی همچون سرایا الجهاد و 
سیف االسالم، ادامه یافته و پس از 
آن، وارد مرحله جدید و جدی تری 
از حیات جهادی این گروه می شود

  »باسل االعرج«  جدیدترین شهید انتفاضه قدس
»باسل االعرج«  یکی از جوانان مبارز فلسطینی از منطقه الولجه در غرب بیت لحم بود که بارها از سوی سرویس امنیتی تشکیالت خودگردان به علت فعالیت مقاومتی 

بازداشت شده بود.االعرج آخرین بار 6 ماه پیش از زندان های تشکیالت خودگردان آزاد شد و بالفاصله تحت تعقیب ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. نیروهای ویژه ارتش 
رژیم صهیونیستی هفته گذشته منزل وی را محاصره کرده و خواستار تسلیمش شدند. اما االعرج در اقدامی قهرمانانه و جسورانه دو ساعت تمام تا آخرین گلوله های خود در برابر 

صهیونیست ها مقاومت کرد و پس از آن به شهادت رسید. محافل فلسطینی شهادت باسل االعرج را نمونه ای آشکار از همکاری امنیتی میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی 
[اسالم انقالبی]دانسته و خواستار توقف این خیانت ها هستند.

جهاد اصیل اسالمی؛ از دشنه تا موشکـ
مروری بر تاریخچه  و  استراتژی های »گردان های قدس«  سیاوش فالح پور
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

پروفسور »نجم الدین اربکان« نخست وزیر فقید 
اسالمگرای ترکیه از جمله بزرگترین رهبران 
اسالمگرای منطقه است که هنوز هم میراث نیکوی 
فعالیت های سیاسی او پابرجاست. اربکان در حالی 
توانست در یک سیستم الئیک سرکوبگر به مدت 
٥ دهه فعالیت کند که بارها احزابی که او با هدف 
تشکیالت سازی برای جریان اسالمگرایی در ترکیه 
تاسیس کرده بود، توقیف شده و خود او بارها زندانی 
شد.  اما هیچ کدام از این سرکوب ها نتوانست که عزم 
راسخ او برای تالش در راستای گسترش اندیشه 
اسالمگرایی در قلب الئیسیته جهان اسالم را سست 
کند. به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت وی، 
در گزارشی به گوشه هایی از زندگی این شخصیت 

اسالمگرای معاصر پرداخته ایم؛
نجم الدین اربکان در سال 1951 از طرف دولت ترکیه عازم 
آلمان شد تا تحصیالت علمی خود در موضوع موتورها را در 
دانشگاه آخون آلمان ادامه دهد. در این دانشگاه با توجه به 
لیاقت علمی اش به عنوان دستیار پروفسور اشمیت که به 
عنوان نفر اول مهندسی ساخت موتور در آلمان شناخته 
می شد مشغول کار شد و در عرض یک سال و نیم سه پروژه 
مهندسی را به سرانجام رساند. تنها یکی از این پروژه ها کافی 

بود تا او به عنوان دکترا نایل شود. 
سالهای حضور اربکان در آلمان سالهایی است که هویت دینی 
و اسالمی او شکل می گیرد. در این دوره حوادث متعددی 
باعث می شود تا دانشمند جوان مسلمان در اروپا برای خود 
هویتی اسالمی و در ادامه هویتی مبارز تعریف کند. در این 

میان دو حادثه مهم آینده اربکان را تغییر می دهد.
نخستین رویداد سفارشات مستمر دولت ترکیه برای تهیه 
ساده ترین ملزومات کشاورزی و نظامی خود به آلمان 
بود. اربکان در حالی که به عنوان یک دانشمند جوان 
بن بست های علمی موتورسازی در اروپا را فتح می کرد 
شاهد بود که میهن خود از شرکتهایی که او در آنجا کار 
می کند ساده ترین موتورهای صنعتی را درخواست می کند 
و آلمانی ها تولیدات خود را به چند برابر قیمت تمام شده به 
ترکیه به فروش می رسانند. طبیعتا این وضعیت برای او قابل 
تحمل نبود. این وضعیت بعدها با تالشهای موفق ارابکان 
برای تولید نخستین موتور ملی در ترکیه به ثمر نشست و 
او توانست با همکاری تعاونی بیش از 200 نفر از دینداران 
ترکیه، نخستین کارخانه تولید موتور بومی را احداث کرده 

و نخستین موتور ملی را در ترکیه تولید کند.
اربکان بعدها در دوره نخست وزیری خود و پیش از آن، 
زمانی که به عنوان مدیر اتاق صنایع ترکیه وارد فعالیت 
می شود نهضت تاسیس صنایع سنگین در ترکیه را با هدف 
خودکفایی و استقالل از فشارهای اقتصادی و صنعتی اروپا 

آغاز می کند. 
حادثه ای دیگر نیز زندگی اربکان را تغییر می دهد. این حادثه 
را اربکان در کتاب »مبارزه من« )Davam( که در واقع 
مانیفست فکری او قلمداد می شود چنین نقل می کند: »من 
به عنوان دستیار پروفسور اشمیت که معروفترین متخصص 
و نفر اول مساله موتور سازی در آلمان بود مشغول فعالیت 
بودم. روزی اشمیت با دادن دعوت نامه ای به من گفت که 
به همایشی محرمانه دعوت شده است اما به دالیلی نمی 
تواند در آن حضور یابد و از من خواست تا در آن همایش 

شرکت کنم.
من شب به محل همایش مراجعه کردم با در دست 

داشتن دعوت نامه توانستم که وارد سالن همایش که 
تحت تدابیر امنیتی و کنترل شدید بود، شوم و به جای 
پروفسور اشمیت در جای او بنشینم. موضوع همایش که 
افراد سرشناس بسیاری از رده های مختلف علمی، اداری، 
سیاسی و اقتصادی در آن حضور داشتند بر اساس دعوتنامه 
»بررسی وضعیت امروز عربستان« بود. اما دکتر مولر رئیس 
کل شرکت نفتی ESSO به عنوان سخنران آغاز کننده 

همایش گفت:
اگرچه شماها را با عنوان دعوت به همایشی با عنوان بررسی 
وضعیت امروز عربستان دعوت کرده ام اما این عنوان به 
دلیل محرمانه بودن موضوع اصلی همایش انتخاب شده 
است. هدف اصلی همایش از این قرار است که ما با همکاری 
دوستان آمریکایی در منطقه دمام عربستان توانسته ایم 
عظیم ترین منابع نفتی جهان را کشف کنیم. من به تازگی 
از این منطقه بازگشته ام. در این جلسه که مهمترین افراد 
اروپا از مهمترین شهرهای آن جمع شده اند می خواهیم با 
شما در مورد این که چگونه می توانیم از این منابع نفتی به 
نفع خودمان بهره برداری کنیم مشورت بگیریم. برای همین 
پس از ارائه اطالعاتی کوتاه در مورد وضعیت این ثروت از 

شما خواهم خواست تا توصیه هایتان را به ما منتقل کنید«
اربکان ادامه می دهد: »آن زمان منابع نفتی عربستان 
بزرگترین منابعی بود که به تازگی کشف شده بود و 20 درصد 
از منابع کل نفت جهان را تشکیل می داد. اروپایی ها از همان 
روزهای نخست تصمیم گرفته بودند تا برای آن منابع فکری 
بکنند. دکتر مولر در ادامه سخنان خود اطالعاتی عجیب 
و غریب در مورد اسالم ارائه داد و در ادامه جلسه حاضران 
چنان پیشنهادهای غیرانسانی ای برای بیرون کردن منابع 
نفتی مسلمانان از دست آنان دادند که آن روز سخت ترین 
روز حیاتم برای تحت کنترل گرفتن خودم بود. اما همان شب 
نامه ای 40 صفحه ای برای دوستانم در ترکیه نوشتم و آنان را 

از آنچه گذشته بود مطلع کردم«.
بر اساس چنین تجربیاتی اربکان معتقد بود که اروپا جهان 
اسالم را تنها در سطح یک تولید کننده محصوالت کشاورزی 
و میوه می داند و حاضر به قبول کشورهای اسالمی به عنوان 
یک توان فنی و علمی در جهان نیست. او منافع ترکیه را نیز 
که سالهاست برابر در اتحادیه اروپا به انتظار نشسته است را نه 
عضویت اتحادیه اروپا که ایجاد اتحادیه ای اسالمی با مشارکت 
کشورهای توانمند جهان اسالم می دانست. وی با اشاره به 
آرزوی افراد مسلمان برای عضویت در یک اتحادیه مسیحی 
و نوع نگاه حقارت آمیز صلیبیان به جهان اسالم به دلیل تفوق 

صنعتی آنها، این آزمندی مسلمانان به عضویت در اتحادیه 
اروپا را ناشی از شکست در برابر نفسانیت خود دانسته و راه 
حل را در ایجاد بازار مشترک اسالمی برای مدیریت عرضه 
و تقاضا در جهان اسالم و مبارزه با هژمونی اقتصادی پولی 

صهیونیزم بر جهان می دانست. 

اربکان معتقد بود که صهیونیزم تمساحی است که آمریکا 
آرواره باالیی و اتحادیه اروپا آرواره پایینی آن را تشکیل 
می دهد. در مغز این تمساح متفکران صهیونیست قرار دارند 
و بدن آن دالالن و همکاران آسیایی و غیرآسیایی آنهاست. 
جهان مسیحی سعی دارد تا به اهدافی که با جنگ های 
صلیبی دست نیافته است یعنی تحت حاکمیت و تجزیه 
در آوردن جهان اسالم از طریق اتحادیه اروپا و سازمان های 

مالی به انجام برساند. 
این نوع نگاه اربکان به مناسبات جهان غرب با جهان اسالم 
عالوه بر جهان بینی مبتنی بر اسالم و کفر او ناشی از تجربیات 

شخصی او در دوره های مختلف اقامتش در اروپا بود. 
وی با بازگشت به ترکیه پس از مدتی فعالیت علمی متوجه 
می شود که چاره ای جز ورود به میدان سیاست حرفه ای 
ندارد و باید راهی برای رهایی ملت ترکیه و در نهایت امت 

اسالمی از سلطه غرب زدگان و غربیان پیدا کند.
او سیاست را یک »جهاد« می داند و هر نوع فعالیت سیاسی  به 
شرط آن که در راستای تحقق عزت ملل اسالمی و در نهایت 
رهایی تمام ملت های مستضعف، فارغ از دین و وابستگی 

نژادی شان باشد را  از مقوله جهاد به شمار می آورد.
مفهوم جهاد از کلید واژه های فهِم حیات سیاسی و فکری 

اربکان است و این مفهوم به حدی حیات او را تحت تاثیر 
خود قرار داده بود که اگر چه اسالم گرایان ترکیه در محافل 
شخصی از او همواره با عنوان »استاد« )Hoca(یاد می 
کردند اما به هنگام تجمعات چند هزار نفری تنها شعاری که 
الیق اربکان بود عنوان »مجاهد« بود که یک صدا از سوی 

طرفدارانش فریاد زده می شد .
از منظر اربکان وظیفه بنیادین هر مسلمانی جهاد در نبرد 
تاریخی موجود میان حق و باطل است که از ابتدای تاریخ 
وجود داشته و تا انتهای آن نیز وجود خواهد داشت. جهاد به 
معنای تالش با تمام وجود و تمام قوا برای حاکم شدن حق 
در جامعه و وصول انسانها به آرامش و حریت است بی آنکه از 

قدرت های دنیوی هراسی به دل باشد. 
جهاد به معنای توجه به رسالتی است که هر مسلمان در 
برابر ملت خود، امت اسالم و تمام بشریت بر عهده دارد. هر 
مسلمان موظف به جهاد است تا روزی که حق تمام زمین 
را فراگیرد. انسانی که دست به جهاد نزند بی شک نخواهد 

توانست که از امتحان الهی این جهان سربلند خارج شود.
در همین راستا و برای نیل به این غایت بزرگ است که 
سیاست در میدان توجه اربکان قرار می گیرد. از دیدگاه او 
کسی که بگوید سیاست به من ربطی ندارد در واقع می گوید 
که نیمی از قرآن به من ربطی ندارد. چرا که سیاست یکی از 

اوامر اصلی قرآن کریم و عبادتی عظیم است.
در دیدگاه اربکان برای رسیدن انسانیت به سعادت، برای 
حکومت حقیقت در برابر باطل، سود در برابر ضرر، عدل 
در برابر ظلم و زیبایی در برابر کژی مجبوریم که دست به 
مبارزه بزنیم. چرا که در غیر این صورت تبدیل به تماشاگرانی 
خواهیم بود که در مقابل چشمان ما حقوق مستضعفین 
و فقرا پایمال می شود و ما هیچ کاری انجام نمی دهیم. در 
این صورت فرد مسلمان با سکوت در برابر ظلم به نوعی یاور 
و حامی ظالم می شود. عدم اقدام به جهاد در واقع خسران دو 
سرای هستی است چرا که در این جهان در برابر ظالمان ذلیل 

خواهیم شد و در آن جهان در برابر خداوند رو سیاه.
او در یکی از سخنرانی های خود گفته بود: »گاهی اوقات از 
من می پرسند شما تمام مقاطع تحصیلی تان را به عنوان 
فرد ممتاز به پایان برده اید، موفقیتهای علمی بزرگی را به 
دست آورده اید اگر در عرصه علمی می ماندید و  موفقیتهای 

علمی تان را ادامه می دادید، بهتر نبود؟
جواب من این است شما می توانید یک استاد تمام دانشگاه 
باشید حتی جایزه نوبل هم دریافت کنید اما اگر کشورتان 
مانند امروز گرسنه باشد و در سختی ها دست و پا بزند، اگر 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: در برخی موضوعات حج با عربستان به توافق رسیدیم
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره موضوع حج امسال گفت: درباره حج یک دور مذاکرات موفق را داشته ایم و هیأت پنج نفری که از سوی بنده 
اعزام شدند، با وزیر حج عربستان سه دوره مذاکره انجام دادند و نتیجه مذاکرات این شد که در رابطه با برخی از مسائل به توافق رسیدیم و در بخشی دیگر مسائلی 

که وجود دارد در حال گفت وگو هستیم.
وی افزود: اگر عربستان شروط ما را بپذیرد، سیاست قطعی دولت اعزام حجاج به حج است. نتیجه مذاکرات هر چه باشد به اطالع مردم می رسانیم، اما سیاست جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد زمینه برای اعزام حجاج به بیت الله است، ولی به شرط پذیرش شروط جمهوری اسالمی از سوی دولت عربستان.

 مسعود صدرمحمدی

هرچه کردم برای خدا کردم

[ اندیشمندان ]

مروری بر زندگی و اندیشه»پروفسور نجم الدین اربکان«، معمار اسالم گرایی حقیقی در ترکیه

اربکان معتقد بود 
که صهیونیزم تمساحی 
آرواره  آمریکا  که  است 
باالیی و اتحادیه اروپا آرواره 
پایینی آن را تشکیل می دهد. 
در مغز این تمساح متفکران 
صهیونیست قرار دارند و بدن 
آن دالالن و همکاران آسیایی 

و غیرآسیایی آنهاست
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  بیانیه علمای بحرین: اوضاع کشور جز با قیام و شهادت اصالح نمی شود
همزمان با تشدید سرکوب گری آل خلیفه در بحرین علمای این کشور هفته گذشته با   بیانیه مهمی صادر کردند. ترجمه متن بیانیه بدین شرح است: بسم 

الله الرحمن الرحیم )ُقْل إِنََّما أَِعُظُکْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا لِلَِّه َمْثَنی َوُفَراَدى(. این فرمایش الهی است که "ان تقوموا لله" در راه خدا بپاخیزید ، این همان کلید پیروزی 
همزمان با تشدید سرکوب گری آل خلیفه در بحرین علمای این کشور هفته گذشته با   بیانیه مهمی صادر کردند. ترجمه متن بیانیه بدین شرح است: بسم 

الله الرحمن الرحیم )ُقْل إِنََّما أَِعُظُکْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا لِلَِّه َمْثَنی َوُفَراَدى(. این فرمایش الهی است که "ان تقوموا لله" در راه خدا بپاخیزید ، این همان کلید پیروزی 
همزمان با تشدید سرکوب گری آل خلیفه در بحرین علمای این کشور هفته گذشته با   بیانیه مهمی صادر کردند. ترجمه متن بیانیه بدین شرح است: بسم 

است که خداوند از طریق انبیاء و رسل و اولیاء و مصلحان ما را به آن سفارش نموده است. اصالح کشورها و ملتها بدون قیام و شهادت در راه خدا امکان پذیر نیست. 
اى فرزندان برومند این مرز و بوم ، شمایي که در پی تحقق حق و عدالت و عزت و کرامت دین و وطن هستید ، امروز روز شما است و فرصتی بزرگ برای تحقق خواسته 
9هایتان، پس در راه خدا بپاخیزید که مورد رحمت الهی خواهید بود. از ملت مومن که توکلشان به خداست و به راستی وعده الهی ایمان دارند، خواستاریم از روز 9هایتان، پس در راه خدا بپاخیزید که مورد رحمت الهی خواهید بود. از ملت مومن که توکلشان به خداست و به راستی وعده الهی ایمان دارند، خواستاریم از روز 9 مارس 
14تا 14تا 14 مارس روزها و شب های تاریخی از عزت و صالبت بسازند و با حضور در تظاهراتهای استثنایی و عظیم تحت عناوین »به خانه ها باز نخواهیم گشت« و »دفاع تا پای 

جان«، همگی صفحه ای درخشان در دفاع از دین، وطن، عزت و کرامت و مقاومت در برابر ظلم و دشمنی و تجاوز ایجاد نماییم.

در دنیا  300 هزار کودک از گرسنگی درحال جان کندن باشند، گرفتن جایزه 
نوبل به چه دردی می خورد؟ برای همین از خداوند به خاطر نصیب کردن 
چنین توفیقی که خدمت به هفتاد میلیون ملت خودمان  و همه انسانیت است، 
تشکر می کنیم، تالش ما این است که در این جهان برای سعادت و خوشبختی 
همه انسانها تالش کنیم و به عنوان یک مسلمان امتحان این جهان را با جان و 

مال خود به سرانجام برسانیم چرا که حیات چیزی جز ایمان و جهاد نیست«.
اربکان بر اساس قرائتی جهادی که از اسالم داشت اسالم را دین خوش بینی 
و تسامح می دانست اما در عین حال هر دو نوع قرائت خشونت آمیز و قرائت 
متساهالنه از اسالم با نام اعتدال را انحراف از مبانی اسالمی ارزیابی می کرد . 
او معتقد بود که چیزی به نام اسالم معتدل وجود ندارد و اسالم اسالم است با 

تمام مختصات ذاتی آن. 
او اسالم و مسائل جهان اسالم را مساله ای فرا مذهبی تلقی می کرد و تمام تالش 
خود را همواره برای ایجاد هماهنگی و مالقات میان مسؤوالن دولتی و مذهبی 
مذاهب مختلف اسالمی انجام می داد. او در دوره نخست وزیری خود برای تاکید 
بر نظریه اتحادیه بزرگ اسالمی خود و تاکید بر نگاه فرامذهبی اش، نخستین 
سفر رسمی خود را بر خالف تمام نخست وزیرهای تاریخ ترکیه که به آمریکا 

سفر می کردند به ایران انتخاب کرد. 
او فارغ از این که مردی به شدت مذهبی و متدین در مذهب حنفی بود ایران و 
انقالب اسالمی ایران را جنبشی که ناشی از قیام جبهه حق علیه باطل در تاریخ 
بشر است ارزیابی کرده و کمک به ایران را وظیفه حق طلبانه خود می دانست.  
پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران او در یک سخنرانی خود در مجلس ترکیه 
طی اقدامی تامل برانگیز به قرائت سوره فیل پرداخته و به صورت ضمنی خبر 

از موج گیری اندیشه اسالمی در جهان در برابر سیستم های الئیک می دهد.
او البته خیلی زود هزینه این نوع نگاه و تعامالت را هم پرداخت کرد و یکسال پس 
از به قدرت رسیدنش در یک کودتای نظامی در سال 199٧ از نخست وزیری 
کنارگذاشته شد و حزب رفاه که وابسته به او بود، منحل اعالم شد. اربکان که 
بزرگترین قراردادهای گازی تاریخ ترکیه را با ایران منعقد کرده بود، آخرین سفر 
خارجی عمر خود را نیز در سال 2011 به ایران انجام داد و چند ماه پس از آن در 

9 اسفند 1389 دارفانی را وداع گفت.
تشییع جنازه او یکی از بزرگترین تشییع جنازه های معاصر ترکیه به شمار 
می آید که با حضور تمام احزاب و حتی مقامات ارتش انجام شد. در این تشییع 

جنازه از شصت کشور دنیا نمایندگان جریانات اسالمی حضور یافتند.
نکته جالب این که بنابه وصیت اربکان برای او هیچ گارد رسمی و مراسمات 
تشریفاتی رسمی انجام نشد . اما دوست داران و شاگردان او از تمام شهرهای 
ترکیه خاک آورده و قبر او را با خاکهایی که از سراسر کشور آورده شده بود 
پوشاندند. حتی عالوه بر ترکیه، خاک مسجد االقصی، قبرس شمالی )منطقه 
مسلمان نشین( و خاک مزار دوست او و رهبر مسلمان بوسنی »علی عزت 

بگوویچ« هم برای مزار او آورده شد. 
این نوشته را با ترجمه صفحه پایانی کتاب »مبارزه من« که خود او چند 
هفته پیش از وفاتش به عنوان مانیفست فکری و اعتقادی اش منتشر کرده 
است به پایان می بریم: » مبارزه ما اسالم است. غایت آمالمان نیز کسب 
رضای الهی است. هدف مان تحکم نظام حق است. آرزویمان سعادت تمام 
بشریت است. راهمان جهاد است. شیوه مان اقناع است. معتقدیم که تنها 
راه نجات بشریت اسالم است. اسالم نیز چیزی جز ساختاری الهی نیست. 
و از این روی کامل است بی آن که نقصان و کاستی ای در آن راه یابد. تالش 
برای این مبارزه توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود. خواه شب و 
روز در این راه تالش کنید و خواه نسبت به آن بی تفاوت باشید در پیروزی 
نهایی این مبارزه تاثری نخواهید داشت و پیروزی نهایی از آن این مبارزه 
است اما انچه مهم است امتحانی است که ما در این مبارزه از خود پس 

می دهیم. هرچه کردم برای رضای خدا کردم«.

[ سربازان آخرالزمانی]

هالل شیعی به خورشید تابان 
در منطقه تبدیل شده است

پدر شهید »سید عدیل حسینی« تک تیرانداز لشکر زینبیون:    روح اهللا فرقانی فدافن

»من خودم را بدون هیچ طمعی برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( 
حاضر کردم. شاید برای خودسازی در زندگی ام، موقعیت بهتر از این 
به دست نمی آوردم و به این حرفم یقین کامل دارم؛ هدفم از آمدنم 
به اینجا فقط خدمت است، خدمتی که خداوند توفیق آن را به من 
بدهد. من از پدر و مادر خود که محبت فرزندی با من را کنار گذاشته 
و به من فرصت دادند تا خودم را بر ثانی زهرا )س( قربانی کنم، تشکر 
می کنم. مادرم همیشه می گفت من همه بچه هایم را به بی بی  زهرا 

)س( سپرده ام، به مادرم افتخار می کنم«.
 این بخشی از وصیت نامه »سید عدیل حسینی« تک تیرانداز لشکر 
مجاهدین پاکستانی در سوریه، زینبیون، است. صحبت کردن از 
خانواده شهید عدیل یعنی سخن از پاراچنار، سند و پنجاب پاکستان، 
سخن از سرزمینی که پر است از زینب های مکرر و مظلومیت 
شیعیان، خانواده عدیل نمونه ای از صدها خانواده ای است که به عشق 
امام خمینی )ره( و کسب معارف دینی از دیارشان هجرت کردند و 

راهی قم شدند.
»سید مظهر همدانی« پدر شهید عدیل به خبرنگار بیت المقدس، 
می گوید: خانواده من اصالتًا از همدان ایران هستند که به پاکستان 

مهاجرت کردند و به عنوان شاه همدان در این کشور معروف شدند.
با پایان تحصیالت و کسب لیسانس در پاکستان و با مطالعه کتاب های 
آیت الله طباطبایی و شروع انقالب اسالمی به ایران آمدم تا بهتر با 
معارف تشیع آشنا شوم و از این رو بود که فرزندانم هم در این مسیر 

گام هایی در کسب معارف دینی برداشتند.
انقالب اسالمی را به عنوان یک معجزه قرآن می دانم چرا که توانست 
بر فرهنگ غربی که بر این کشور حاکم بود، پیروز شود. آمدن ما به 
ایران با جنگ تحمیلی همراه شد و زمانی که آموزش های الزم برای 
حضور در جبهه های نبرد را دیدم، به دلیل بیماری نتوانستم در خط 
مقدم حاضر شوم و حسرت حضور در میادین نبرد در دلم باقی ماند 
تا اینکه فرزندم عدیل در جبهه های محور مقاومت در سوریه حضور 

یافت و توانست با شهادتش از ما سبقت گیرد.
این پدر شهید با تمجید از شهید »جاوید حسین« نخستین شهید 
92زینبیون در سوریه که در سال 92زینبیون در سوریه که در سال 92 به شهادت رسید، می گوید: اکنون 
زینبیون دهها شهید تقدیم اسالم کرده اند و فرزندم عدیل توانست 
با اعتقاد کامل به مسیر مقاومت برای همیشه نامش را جاودانه سازد.

همدانی می افزاید: عدیل از همان کودکی اعتماد به نفس خاصی 
داشت حتی زمانی که برای مدرسه او را ثبت نام کردیم در انتخاب 
معلمش دقت می کرد. یک روز دیدم مدرسه نمی رود وقتی علتش را 
جویا شدم، گفت: اساتید با بچه ها رفتار خوبی ندارند و اگر ادامه دهم 

اخالق و رفتار من هم خراب می شود.

در پیدا کردن دوستانش وسواس خاصی داشت و اول صفات آنها 
را بررسی می کرد وقتی بداخالقی دوستانش را می دید، به آنها 
تذکر می داد. غیرت دینی خاصی داشت، همیشه در غذا خوردن 
احتیاط می کرد که حالل باشد تا در نمازش تأثیر منفی نگذارد. 
وقتی به ایران آمد 20 سال داشت، به امور نظامی و رزمی آشنا بود 
و بارها اعالم کرده بود که شهید می شوم و شاید به این دلیل هم 

ازدواج نمی کرد.
این روحانی پاکستانی ادامه داد: چند سال درس حوزوی را در ایران 
دنبال کرد تا اینکه به عنوان تک تیرانداز در محور مقاومت و لشکر 
زینبیون پذیرفته شد. شش ماهی در میادین نبرد حضور داشت و 
با وجود اینکه مرخصی داشت، نوبتش را به دیگر دوستانش می داد. 
حتی در آخرین تماس هایش هم به فکر به روز کردن تجهیزات نبرد 
در سوریه بود و می گفت اگر دوربین بهتری داشته باشم، اهداف را 
بهتر می بینم، با تسلطی که به امور فنی و نظامی داشت، مطالعاتی بر 
روی سالح های کشورهای مختلف انجام داد تا بهتر بتواند در مقابله 
دشمنان ایستادگی نماید. خوشا به سعادتش که توانست در میادین 
نبرد، کارآمد و سربلند باشد و به آرزویی که شهادت بود، دست یابد.

پدر شهید عدیل در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان یک محقق 
دینی و پدر شهید مدافع حرم چه تحلیلی نسبت به انقالب اسالمی 
و اندیشه های امام خمینی )ره( دارید؟ گفت: قبل از انقالب، از 
تشیع در منطقه فقط اسمی  بود و این وضعیت راضی کننده نبود 
اما با آمدن امام خمینی )ره( و ایجاد انقالب اسالمی، مردم راه 
را شناختند و شیعه توانست در مسیر خود قرار گیرد. برخی 
کشورهای منطقه می گفتند هالل شیعی در حال شکل گیری است 
ولی اکنون همانند خورشیدی تابان شده و این جای خوشحالی 
است، این خط همفکری و همراهی اگر ادامه و توسعه یابد، کسی 

نمی تواند جلوی مسلمانان بایستد.

آمـدن مـا به ایـران بـا جنگ 
تحمیلـی همـراه شـد و زمانـی 
کـه آموزش هـای الزم بـرای حضـور 
در جبهه هـای نبـرد را دیدم، بـه دلیل 
بیماری نتوانسـتم در خـط مقدم حاضر 
شـوم و حسـرت حضور در میادین نبرد 
در دلـم باقـی مانـد تـا اینکـه فرزندم 
عدیـل در جبهه هـای محـور مقاومت 
در سـوریه حضور یافـت و توانسـت با 

شـهادتش از مـا سـبقت گیرد

اربکان فارغ از این که مردی به 
شدت مذهبی و متدین در مذهب 
حنفی بود ایران و انقالب اسالمی ایران 
را جنبشی که ناشی از قیام جبهه حق 
علیه باطل در تاریخ بشر است ارزیابی 
کرده و کمک به ایران را وظیفه حق طلبانه 

خود می دانست
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  با حضورنمایندگانی از 30 کشور جهان؛ همایش بین المللی امور اسالمی در قاهره برگزار شد
بر مبنای اعالمیه ای که توسط محمد مختار جمعه، وزیر اوقاف مذهبی و رئیس شورای امور اسالمی مصر خوانده شد، قاهره پایتخت کشور مصر این روزها میزبان 
همایش بین المللی امور اسالمی شد. در این همایش که از روزهای شنبه تا دوشنبه هفته گذشته تحت نظارت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برگزار شد، 

هیات های مذهبی متشکل از رهبران و نمایندگان مذهبی موسسات و نهاد های اسالمی از 30 کشور مختلف جهان شرکت داشتند.
این گردهمایی اسالمی »نقش رهبران سیاسی، مذهبی، رسانه ای و تصمیم گیرندگان در ترویج صلح برای رویارویی با تروریسم« نام  داشت و شامل 6 جلسه بود که با 
تصویب یک بیانیه  و کنفرانس مطبوعاتی بین المللی به پایان رسید.   400 تن از روحانیون و علمای مذهبی از دانشگاه االزهر مصر، عالوه بر روشنفکران و صاحب نظران از 

کشورهای مختلف عربی در این نشست ها حضور داشتند.   [قلب زمین]

نیروهای مقاومت در سوریه با وجود گذشت نزدیک به شش 
سال از بحران این کشور همچنان به تحقق دستاوردهای 
میدانی مهم ادامه می دهند. در همین راستا اخیرا شهر باستانی 
و استراتژیک »َتدُمر« توسط نظامیان ارتش سوریه آزاد شد. 
اهمیت این دستاورد میدانی عالوه بر موقعیت استراتژیک این 
شهر به زمان تحقق آن نیز بازمی گردد، چرا که این موفقیت 
درست در هنگام برگزاری مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو 
محقق شد تا بار دیگر قدرت محور مقاومت در سوریه آشکارا 
برای معارضان و حامیان منطقه ای و بین المللی آن ها به 

نمایش درآید. 
تدمر که در نزد غربی ها به »پالمیرا« شناخته می شود، از 
شهرهای قدیمی و باستانی سوریه است که در مرکز این کشور 
واقع شده و از توابع استان حمص است. این شهر در حدود 200 
کیلومتری از دمشق و در شمال شرق آن واقع شده و در فاصله 
150 کیلومتری از رود فرات و 160 کیلومتری شرق حمص 
قرار دارد. این شهر به »عروس صحرا« در سوریه مشهور است. 
تروریست های تکفیری داعش در طول مدت زمانی که بر این 
شهر باستانی سیطره داشتند، خسارت های فراوانی را به آن 
وارد و بسیاری از آثار تاریخی موجود در آن را تخریب کردند. 
عروس صحرا از سال 1980 در فهرست »یونسکو« قرار گرفت.

اهمیت استراتژیک شهر تدمر در این است که این شهر، 
نقطه اتصال میان چندین شهر و استان مهم سوریه به ویژه 
شهرهای دمشق و حمص، محسوب می شود. ارتش سوریه با 
تسلط بر شهر راهبردی تدمر از این پس می تواند ضمن اشراف 
کامل بر فعالیت های گروه های تروریستیـ  تکفیری به ویژه 
در شهر حمص و حومه شهر دمشق، نسبت به کنترل آنها 
مبادرت نماید. از سوی دیگر تمامی خطوط امدادرسانی به 
تروریست های داعش از طریق شهر تدمر به شهرهای دیگر به 
طور کامل مسدود شده اند. این بدان معناست که خارج شدن 
عروس صحرای سوریه از تصرف داعش، ضربه جبران ناپذیری 
را بر پیکره این گروه تروریستی در برخی شهرهای دیگر هم 

وارد کرده است.
فتح تدمر عالوه بر اهمیت استراتژیک آن از لحاظ جغرافیایی، 
دستاورد دیگری را با خود به همراه آورد و آن، تقویت بیش 

از پیش روحیه نیروهای مقاومت و در نقطه مقابل، تضعیف 
هرچه بیشتر روحیه تروریست های تکفیری در سوریه 
است. طی ماه های اخیر، پس از آزادسازی شهرک های 
شیعه نشین نبل و الزهراء و تسلط کامل بر شهر استراتژیک 
حلب، فتح شهر تدمر سومین ضربه سهمگینی بود که بر 
پیکره تکفیری ها وارد آمد و موجبات فروپاشی بیش 

از پیش صفوف آن ها را فراهم نمود. امروز، تکفیری ها و 
حامیان خارجی آنها از جمله ایاالت متحده آمریکا، ترکیه، 
عربستان و قطر به این واقعیت پی برده اند که این نیروهای 
مقاومت هستند که در عرصه تحوالت میدانی، ابتکار عمل 

را در دست دارند.
همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، دستاورد بزرگ نیروهای 
سوری در فتح شهر تدمر، درست همزمان با برگزاری 
مذاکرات ژنو4 درباره سوریه محقق شد؛ مذاکراتی که در طول 
یک هفته برگزاری، همواره با سنگ اندازی های معارضان 
و کارشکنی های حامیان منطقه ای و بین المللی آن ها 
همراه بود. در حالی که همگان در اقصی نقاط جهان منتظر 
شنیدن صدای صلح از ژنو بودند، به یک باره صدای خشونت 
و افراطی گری از شهر حمص بلند شد. همزمان با برگزاری 
مذاکرات ژنو4، شهر حمص سوریه شاهد وقوع چندین انفجار 

مهیب بود که در نتیجه آن ده ها غیرنظامی بی  گناه سوری 
جان باخته و یا به شدت زخمی شدند.

اما اعضای هیأت مذاکره کننده معارضان سوری در نشست 
ژنو حتی زحمت محکومیت زبانی این انفجارها را نیز به خود 
ندادند تا بار دیگر ثابت کنند که همچنان زبان خشونت و 
افراطی گری را بر زبان صلح ارجح می دانند. در همین حال، 

حامیان معارضان و تکفیریها نیز بیکار ننشستند و با ارائه 
پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
به منظور سنگ اندازی در مسیر راهکار سیاسی برای برون رفت 
از بحران سوریه، خواستار اعمال تحریم های اقتصادی بیشتر 
علیه این کشور شدند؛ توطئه ای که البته با واکنش جدی چین 
و روسیه مواجه شد و در نهایت با رأی منفی این دو کشور، این 

قطعنامه وتو شد.
با این حال، فتح شهر تدمر در یک موقعیت زمانی خاص 
بهترین واکنش در برابر تمامی کارشکنی ها و سنگ اندازی های 
معارضان و حامیان خارجی آن در مسیر گفت وگوهای صلح 
بود. تحقق این دستاورد، این پیام را به معارضان و حامیانش 
مخابره کرد که آنها راهی جز نشستن بر سر میز مذاکره با 
دولت مقتدر دمشق برای پایان بحران شش ساله ندارند و 
سنگ اندازی در این مسیر، نه دولت و ملت سوریه که خوِد 

آنها را به بزرگترین بازنده در نبرد کنونی تبدیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، معارضان و حامیان آنها در سوریه به دنبال تداوم 
توفیقات نیروهای مقاومت، به جای مغتنم شمردن فرصت 
جهت جبران اشتباهات گذشته خود در این کشور، جمهوری 
اسالمی ایران را به عنوان کشوری که رهبری محور مقاومت را 
برعهده داشته و دارد، آماج هجمه های رسانه ای ـ تبلیغاتی خود 
قرار داده اند. نقش مهم و راهبردی ایران در حمایت از نیروهای 
مقاومت در منطقه به ویژه در سوریه و عراق طی سال های 
گذشته، عامل اصلی اتخاذ سیاست های خصمانه و کینه توزانه 

معارضه و حامیانش علیه جمهوری اسالمی بوده و هست.
در همین راستا، اخیرا »نصر الحریری« رئیس هیأت مذاکره 
کننده معارضان سوری در گفت وگوهای ژنو4 در اظهاراتی 

مضحک و تعجب برانگیز ضمن تروریست خطاب کردن 
ایران و حزب الله لبنان، مدعی شد: »مبارزه با تروریسم برای 
ما به معنای مبارزه با شبه نظامیان ایران و حزب الله است!!« 
این در حالی است که پیشتر نیز کشورهایی نظیر ایاالت 
متحده آمریکا و عربستان سعودی موضع مشابهی را علیه 
ایران اتخاذ کرده بودند که جملگی حاکی از شدت عصبانیت 
آنها از نقش آفرینی مؤثر و فعال جمهوری اسالمی در زمینه 
حمایت از گروه های مقاومت در منطقه هستند. در واقع، 
معارضان و حامیان آن ها نیک می دانند که ایادی و مزدوران 
آنها دیگر یارای ایستادگی در برابر نیروهای مقاومت و ارتش 
سوریه را ندارند و از همین روی، به اتهام زنی  های بی پایه  و 
اساس و فضاسازی رسانه ای علیه ایران به منظور فریب افکار 

عمومی، متوسل شده اند.
در هر صورت، طبق اعالم قبلی سازمان ملل متحد، قرار است 
از فردا )24 اسفند( دور دیگری از  مذاکرات صلح سوریه در 
شهر »آستانه« قزاقستان برگزار شود. انتظار نمی رود که در 
جریان این مذاکرات، معارضان چیزی بیش از آنچه را که 
تاکنون عرضه داشته اند، به منصه ظهور برسانند؛ به ویژه اینکه 
در حال حاضر نوعی »چندصدایی« نیز از داخل صفوف آنها 

به گوش می رسد.
ناگفته نماند که تحقق دستاوردهای میدانی مهم و استراتژیک 
در سوریه، از جمله ذخایر ارزشمند هیأت اعزامی دمشق به 
مذاکرات صلح محسوب می شوند و مذاکره کنندگان سوری 
به پشتوانه همین دستاوردها می توانند از موضع قدرت با طرف 
مقابل خود به گفت وگو نشسته و مطالبات مشروع و به حق 

ملت سوریه را در عرصه دیپلماتیک محقق سازند.

فتح شهر تدمر در یک موقعیت زمانی خاص بهترین 
واکنش در برابر تمامی کارشکنی ها و سنگ اندازی های 
معارضان و حامیان خارجی آن در مسیر گفت وگوهای صلح بود. 
تحقق این دستاورد، این پیام را به معارضان و حامیانش مخابره کرد 
که آنها راهی جز نشستن بر سر میز مذاکره با دولت مقتدر دمشق 

برای پایان بحران شش ساله ندارند

یه بازگشت وس صحرا« به آغوش محور مقاومت در سور »عر
گزارش بیت المقدس از آخرین تحوالت سیاسی- نظامی در سرزمین شام  رامین حسین آبادیان
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رژیم صهیونیستی در آستانه ٧0 سالگی خود قرار 
دارد و مخالفت ها با تاسیس و بقای این رژیم نیز 
عمری به همین درازا. ٧0 سال برای یک جنگ و 
کشمکش دائمی زمان کمی نیست. اما چرا این 
مبارزه علیه یک رژیم غاصب که صرفا بر روی زر، 
زور و تزویر بنا شده است تاکنون به سرانجام نرسیده 
است؟ چرا و چگونه رژیمی که گویی از همه قوانین 
حقوقی و جزایی جهان مستثنی است و خالف 
فطرت بشریت بنا شده است تاکنون به حیات خود 
ادامه می دهد؟ چه ضعف هایی در دشمنان اسراییل 
و چه نقاط قوتی در این رژیم وجود دارد؟ اینها 
سواالتی است که قصد داریم در این مقال در حد 

بضاعت و به اجمال به آن بپردازیم.
اولین نکته ای که توجه هر مخاطب هوشیاری 
را به خود جلب می کند لزوم پرهیز از دامن زدن 
به اختالفات موجود در میان امت اسالمی است. 
مسلمانان در طول تاریخ اسالم از دوئیت ضربه 
خورده اند و مسأله ای که قرآن کریم پیروان خود 
را از آن به شدت برحذر داشته تفرقه و اختالف 
است؛ »و از خداوند و فرستاده اش اطاعت کنید و 
با یکدیگر نزاع نکنید، که سست می شوید و قّوتتان 
از بین می رود، و صبر کنید، همانا خداوند با صابران 
است.«   اختالف نظر در محور مقاومت بر سر آنچه 
2011از سال 2011از سال 2011 میالدی در سوریه می گذرد، می تواند 
وجود داشته باشد و در عین حال خللی در مبارزه 
با رژیم صهیونیستی ایجاد نکند. تالش امپریالیسم 
در تشدید این اختالف بر مبنای استراتژی انگلیسی 
»اختالف بینداز و حکومت کن« خود به تنهایی باید 
موجب هم افزایی در محور مقاومت گردد. اعتماد 
به دینارهای هم پیمانان رژیم صهیونیستی در امت 
اسالمی و پشت کردن به منادیان واقعی آزادی 
قدس شریف مسیر مقاومت را قطعا منحرف خواهد 
کرد. حفظ و تشدید وحدت بین همه گروه های 
مبارز فلسطینی از جمله »سرایا القدس« از جنبش 
جهاد اسالمی، »کتائب عّزالّدین قّسام« از حماس، 
»کتائب شهداء االقصی« از فتح و »کتائب ابوعلی 
مصطفی« از جبهه  خلق برای آزادی فلسطین امری 
قطعی و ضروری است.گروه هایی که تاکنون در سه 
جنگ بیست و دو روزه، هشت روزه و پنجاه روزه 
توانسته اند پیروزی های تاریخی و بی نظیر در طی 
هفتاد سال مبارزه با اسراییل را به ثبت برسانند و این 
معنا را بیش از پیش در عمل اثبات کنند که ارتش 

اسراییل شکست ناپذیر نیست.
نکته دیگر آن است که در آیات قرآن کریم به صورت 
متعدد وعده الهی در رابطه با پیروزی قطعی مومنین 
بر کفار داده شده است. با احتساب این وعده ها 
می بایست اسرائیل که نسل همان یهودی است که 
قرآن از آنان به گمراهان یاد می کند تاکنون شکست 
خورده باشد اما چرا این وعده قطعی الهی به تاخیر 
افتاده است؟ »اى پیامبر! مومنان را به جنگ )با 
دشمن( تشویق کن، هر گاه بیست نفر با استقامت 
از شما باشند بر دویست نفر غلبه می کنند و اگر 
صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند 
پیروز می گردند چرا که آنها گروهی هستند که 
نمی فهمند!  هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد 

و دانست که در شما ضعفی است; بنابراین، هر گاه 
یکصد نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر 
پیروز می شوند و اگر یک هزار نفر باشند، بر دو هزار 
نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد و خدا با صابران 
است.«  قوت و ضعف ایمان در نیروهای جبهه حق 
نیز می تواند عاملی دیگر برای تسریع یا تاخیر 

پیروزی باشد. 

اما نقاط قوت رژیم اشغالگر قدس در کجاست؟ 
قدرت اسراییل در همان محور زر، زور و تزویر 
خالصه می گردد. »زراندوزی« صهیونیست ها 
و  کارتل ها  نیز  امروزه  دارد.  دیرینه  قدمتی 
تراست های بزرگ اقتصادی در اختیار این فرقه 
است. شرکت فرانسوی ال اورال)تولید کننده لوازم 
آرایشی(، شرکت سوئیسی نستله )تولید کننده 
صنایع غذایی(، شرکت بریتانیایی مارکس اند 
اسپنسر )پوشاک و مواد غذایی( و ...که همگی موفق 
به دریافت جایزه جوبیلی )Jubilee Award  - این 
جایزه به بزرگترین شرکت های تأمین کننده اقتصاد 
اسرائیل اعطا می شود.( از دست بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده اند تنها بخش 
کوچکی از کمکهای مالی به این رژیم را تامین 
می کنند. پیرامون »زور« باید دانست که بزرگترین 
قدرت های مادی جهان از رژیم اسراییل حمایت 

می کنند و گویی پیش شرطی قانونی و نانوشته 
در سلسله مراتب قدرت در جهان وجود دارد و 
آن حمایت متعصبانه از رژیم صهیونیستی است. 
سازمانهای بین المللی نیز که مسؤول رسیدگی به 
دعاوی جهانی هستند با توجه به اینکه اقتصادی 
وابسته به کشورهای ثروتمند دارند در اغلب موارد 
از انجام وظایف خود آنگونه که انتظار می رود 

ناتوان هستند. ناتوانی در صدور حتی یک قطعنامه 
علیه اسراییل در جریان تجاوز 50 روزه اسراییل 
به نوار غزه تنها یک مورد از موارد متعدد است. 
نقش »تزویر« را نیز عمدتا رسانه ها برای رژیم 
صهیونیستی ایفا می کنند. استفاده از تاکتیکهای 
خبری موازی سازی، کانتکست و زمینه، عادی 
نمایی، دروازه بانی خبر و...  به نفع رژیم صهیونیستی 
بخشی از پروژه امپراتوری رسانه ای جهان برای 
مشروعیت بخشی به این رژیم نامشروع است. 
صاحبان آگهی و سرمایه گذاران رسانه های جریان 
اصلی نیز که اغلب صهیونیستهایی مانند روبرت 
مرداک هستند باعث شده اند که یکی از خط 
قرمزهای پررنگ رسانه های غربی بحث پیرامون 

ماهیت اسراییل باشد.
صهیونیست  زرساالر  محور  با  مقابله  برای 
حـرکت هایی در سطح دنیا جهت تحریم کاالهای 

صهیونیستی انجام گرفته که الزم است ادامه پیدا 
کند. جنبش بین المللی »بایکوت، عدم سرمایه گذاری 
و تحریم اسرائیل«  که به جنبش»»BDS« مرسوم 
است امروزه در دوازدهمین سال فعالیت خود در 
سراسر جهان و از ادیان و مذاهب مختلف طرفداران 
بسیاری یافته است. آگاهی بخشی به مردم دنیا 
درباره نقش اقتصاد در اقدامات ضد بشر دوستانه 
رژیم صهیونیستی حرکتی رو به جلو است. برای 
مقابله با زور در پیشبرد اهداف صهیونیستها باید بر 
نقش افکار عمومی تاکید کرد. صدور قطعنامه اخیر 
شورای امنیت سازمان ملل علیه شهرک سازی های 
غیرقانونی اسراییل با رای ممتنع ایاالت متحده را 
می توان یک پیروزی برای افکار عمومی در برابر 
امپریالیسم دانست. پیرامون تزویر رسانه ای، باید 
عالوه بر تامین اقتصادی بیشتر رسانه های غیر 
همسو، سهم زیادی برای آموزش و حرکت به سمت 
حرفه ای گری رسانه ای مخالفین اشغالگری اسرائیل 

قائل شد.
در پایان باید اشاره کرد قرآن کریم به ما وعده می 
دهد: »و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما 
برترید اگر ایمان داشته باشید«   این آیه از قرآن 
یک معادله کاماًل گویاست. تا زمانی که مسلمین 
به احکام و دستورات الهی پایبند باشند و تبعیت از 
قرآن کنند پیروزند اما مادامی که از قرآن و اسالم 
فاصله گرفتیم نباید انتظار فتح و ظفر داشته باشیم. 
محاسبه و مراقبه گرچه یک ابزار ضروری برای 
سلوک فردی است اما گروهها و جمعیت های 
اسالمی نیز که برای رسیدن به یک آرمان به دور 
یکدیگر جمع شده اند از آن مستغنی نیستند. این 
مساله به صورات صد چندان برای کسانی که به 
صورت مستقیم و رودررو با سرسخت ترین دشمنان 
الهی و قاتالن پیامبران مبارزه می کنند ضرورت 

پیدا می کند.   

  تکذیب موافقت روسیه با عملیات رژیم صهیونیستی ضد حزب الله
هفته گذشته برخی رسانه ها مدعی شدند دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و مقامات ارشد روسیه در مسکو با هدف افزایش همکاری 

مشترک در سوریه و منع حضور نیروهای حزب الله لبنان در مرزهای شمالی اسرائیل بوده است. در این دیدار تل آویو همچنین بر لزوم دریافت اطالعات بیشتر در 
زمینه آنچه در مرزهای مشترک خود با سوریه می گذرد و رصد تحرکات حزب الله به عنوان همپیمان »بشار اسد« تاکید و اهتمام داشته است. همچنین نتانیاهو در این 

سفر در تالش برای طرح مسأله افزایش همکاریها میان دمشق و تهران است. یک منبع دیپلماتیک - نظامی در این باره تاکید کرد: طرف اسرائیلی بدنبال دستیابی به آزادی 
عمل در مناطق حساس مورد نظر خود در سوریه است تا بتواند تحرکات در این مناطق را از نزدیک رصد کند و در این رابطه مانعی نداشته باشد. این خبرسازی ها اما با واکنش 

کاخ کرملین مواجه شد و روسها در بیانیه ای اعالم کردند موافقت روسیه با عملیات اسرائیل ضد حزب الله در سوریه صحیح نیست. 

برای مقابله با محور زرساالر صهیونیست حــرکت هایی 
در سطح دنیا جهت تحریم کاالهای صهیونیستی انجام گرفته 
که الزم است ادامه پیدا کند. جنبش بین المللی »بایکوت، عدم 
سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل«  که به جنبش»»BDS« مرسوم است 
امروزه در دوازدهمین سال فعالیت خود در سراسر جهان و از ادیان و 

مذاهب مختلف طرفداران بسیاری یافته است

آسیب شناسی ۷ دھه مبارزه فلسطینی ھا     علی اصغر بروجردی
یم صھیونیستی علیه رژ

[قبله اول]
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٨

ابرهای اجابت

ای خدای مهربان و پاک ما!

دفن کن شمشیر را در خاک ما 

ما ز شرک و شمر و شیون خسته ایم

ما ز برق کوه آهن خسته ایم  

نسل ما صد پشت خنجر دیده است

قرنها این خاک قیصر دیده است 

ما به تعویق زمان افتاده ایم

ما به کنج کهکشان افتاده ایم

  ما گرفتاریم با جرمی جهول

در ظلومستان عصری بی رسول

 این همان عصر سیاه ثانی است

این کمون آخر ویرانی است

ما به فرعونی ترین قصر آمدیم

ما به موسی ترین عصر آمدیم 

باغداران »فلسطین« مرده اند

شاعران »دیر یاسین« مرده اند 

 ای خدا! آواز ده خورشید را

بین ما تقسیم کن توحید را 

قفل شبهای »حرا« را باز کن

کوه بعثت را طنین انداز کن

 از زمین بردار رسم لرزه را

منزوی کن آبهای هرزه را

    مرحوم احمد عزیزی 

موضوع اشغال فلسطین از سوی صهیونیستها موضوعی است که از 
ابعاد مختلف به آن پرداخته شده است اگرچه تاکنون حق مطلب آنگونه 
که باید ادا نشده. ساخت فیلم هم یکی از ابزارهایی بوده که این مسأاله را 
مورد توجه قرار داده است اما کمتر سابقه داشته که خود فلسطینی ها 
پیش قدم شده و درباره شرایط داخلی کشورشان و جنایت های رژیم 

اسرائیل فیلم تولید کنند.
٢0١3»ُعمر« درامی فلسطینی محصول ٢0١3»ُعمر« درامی فلسطینی محصول ٢0١3 به کارگردانی هانی ابواسعد 
٢0١3کارگردان معروف فلسطینی است که در جشنواره کن سال ٢0١3کارگردان معروف فلسطینی است که در جشنواره کن سال ٢0١3
٩٨رونمایی شد و در همان سال نامزد دریافت اسکار هم شد. این فیلم ٩٨رونمایی شد و در همان سال نامزد دریافت اسکار هم شد. این فیلم ٩٨
دقیقه ای که از واقعیت های زندگی روزمره مردم فلسطین الهام گرفته 
شده، روایتگر رابطه چند دوست است که برای آزادی سرزمین خود با 
سربازان اسرائیلی مبارزه می کنند، اما در این مسیر دچار اشتباهاتی 
می شوند. »عمر« یک جوان فلسطینی است که در نانوایی کار می کند، 
او عاشق دختری به نام »نادیه« است و با وجود مخاطرات ناشی از 
تیراندازی ، هر روز برای دیدن او از دیوار حایل باال می رود. طارق برادر 
نادیه از مبارزان فلسطینی است. او در یکی از روزها هنگام بازگشت 
از دیدار نادیه، مورد آزار و تمسخر سربازان اسرائیلی قرار می گیرد. 
عمر که ظلم را برنمی تابد اصرار دارد هر چه سریع تر مبارزه مسلحانه را 
شروع کند و در پاسخ به طارق که می گوید »چرا امروز؟« پاسخ می دهد: 
»هر روز که صبر کنیم، یک روز از اشغال می گذره«. داستان اصلی فیلم 
از آنجایی شروع می شود که عمر، امجد و طارق در عملیات »حوارا« 
یک سرباز اسرائیلی را می کشند و تحت تعقیب قرار می گیرند. در 
این تعقیب و گریز عمر دستگیر می شود و به زندان می افتد. او با وجود 
بازجویی های بسیار و شکنجه های جنسی لب به اعتراف نمی گشاید و 
نمی گوید چه کسی به سرباز اسرائیلی شلیک کرده است و ...  . این فیلم 
٨طی ٨طی ٨ هفته در شهرهای ناصره، نابلس و بیت شنان تصوربرداری شد و 
در آن »آدم بکری« بازیگر معروف عرب در نقش عمر و لیم لوبانی در 

نقش نادیه از بازیگران اصلی هستند.

سرعت تحوالت بین المللی و منطقه ای از یک طرف و فراگیری 
شبکه های اجتماعی و ابزار دسترسی به آنها، شرایطی را 
فراهم نموده که عالقمندان و دنبال کنندگان اخبار در این 
حوزه افزایش یابد. این مساله البته آفت جدی را هم بدنبال 
داشته و آن نشر سریع شایعات و اخبار مبهم است که ضرورت 
راه اندازی و توجه به منابع معتبر و نیز ارائه تحلیل را بیش از 

پیش نموده است. 
»اندیشکده راهبردی تبیین« با همین رویکرد از چند سال 
پیش شروع به فعالیت نموده و از مدتی قبل کانال تلگرامی 
خود را نیز راه اندازی کرده است. این اندیشکده که شعار 
»تحلیلگران نسل سوم انقالب اسالمی« را برای خود برگزیده 
است تالش می کند ضمن انعکاس اخبار و تحوالت جاری 
کشورهای منطقه، در گام مهمتر به ارائه تحلیل و ارزیابی در 

خصوص آنها اقدام نماید.
ترجمه روزانه مقاالت و گزارش های منتشر شده در رسانه های 
مطرح خارجی از دیگر بخش های این کانال است که مخاطبان 

زیادی دارد. 
همچنین اندیشکده تبیین به فراخور رویدادها، میزبان 
برگزاری برخی نشستهای علمی می شود که گزارش جامع 

آن در کانال تلگرامی هم منعکس می شود.
از بخش های قابل توجه این کانال بسته های خبری روزانه در 
حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل است که از جامعیت 

مناسبی برخوردار می باشد.
برای دسترسی به این کانال باید از طریق لینک

https://t.me/Tabyincenter  اقدام نمود.

در سالهای اخیر و با رشد قارچ گونه گروه های تکفیری در 
منطقه غرب آسیا که دامنه اقداماتشان تا قلب اروپا هم کشیده 
شده است، موضوع بررسی ریشه ای و عمیق تروریسم و 
زمینه های شکل گیری آن بیش از پیش موضوعیت پیدا 
کرده و در دستورکار موسسات پژوهشی در سراسر دنیا قرار 

گرفته است.
در ایران هم بعنوان کشوری که در ٤ دهه اخیر خود قربانی 
تروریسم بوده و امروز هم در کانون تحوالت واقع شده، ارزیابی 
این مساله در دستور کار نهاد و موسسات علمی و تحقیقاتی 

قرار گرفته است.
کتاب»زادگاه تروریسم؛ با اسناد معتبر« از جمله آثار پژوهشی 
در زمینه ریشه یابی مسأله تروریسم و شکل گیری گروه های 
تکفیری است که از سوی گروه پژوهشگران موسسه 
داراالعالم موسسه اهل بیت(ع) و با همکاری دبیرخانه دائمی 

کنگره مقابله با جریان های تکفیری منتشر شده است.
در این کتاب که در ٧ فصل تنظیم شده است اندیشه تکفیر 
و مبانی جنایت های تکفیری ها ریشه یابی شده و در نهایت 
وهابیت به عنوان مبنای فکری این گروه ها و رژیم عربستان 
سعودی به عنوان حامی و پشتیبان اصلی آنها معرفی شده 

است.
پژوهشگران این کتاب با ارائه اسناد و مدارک متعدد از منابع 
و کتب وهابیت، تشابهات این جریان و گروه های تکفیری در 
افراطی گری و تقابل با سایر ادیان و مذاهب را مورد تاکید 

قرار داده اند.
»زادگاه تروریسم؛ با اسناد معتبر« که حاوی بیش از ١00 صفحه 
سند و تصویر رنگی است در ٢٨0 صفحه و به قیمت ١٥000 

تومان در سال جاری منتشر شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

    تظاهرات عظیم یمنی ها در پایتخت این کشور با شعار »ملت 
یمن تسلیم محاصره آمریکایی سعودی نمی شود« که هیچگاه 
در رسانه های مدعی آزادی بیان منعکس نمی شود

فیلمی فلسطینی برای روایت 
مصائب روزمره فلسطینیان

زادگاه تروریسم تکفیری را 
با اسناد معتبر بشناسید

«اندیشکده راهبردی تبیین»
کانالی برای خبر و تحلیل بین الملل

در سالهای اخیر و با رشد قارچ گونه گروه های تکفیری در 

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

ویژه جهان اسالم

مدیر مسؤول و سردبیر: ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

دبیر تحریریه: روح الله فرقانی فدافن

تیم هنری : علی باقری، سیدمحمد حسینی

طراحی نامواره: سید میثم عرب عامری

w w w . q u d s o n l i n e . i r


