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صدر خوبان عراق

هر کس با »فلسطین« نیست، 

دشمن است
قهر دولت باکو  با  
اسالم گرایان آذربایجان

  دکتر حکم امهز
 در گفت وگو با بیت المقدس :

گزارش بیت المقدس از تالش   
صهیونیست ها برای تسلط 
بر جمهوری آذربایجان
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در بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد شهادت »آیت الله سید محمدباقر صدر«
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 دبیرکل انصارالّله یمن: دشمن سعودی تمام تصمیماتش را در واشنگتن می گیرد
عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصارالّله یمن هفته گذشته به مناسبت دومین سال تجاوز عربستان سعودی به یمن گفت: تجاوز ظالمانه عربستان برای 

همه از جمله خود منصور هادی تعجب آور بود.
وی در ادامه افزود: ملت یمن آماده فدا کردن جان خود در مسیر آزادی، عزت و استقالل است.

الحوثی تصریح کرد: دشمن سعودی تمامی تصمیمات خود را در واشنگتن می گیرد و تدابیر و نقشه های آنان در آمریکا ترسیم شده است.
دبیر کل جنبش انصارالله یمن در ادامه تأکید کرد: ملت یمن هیچ توجیهی برای حمله نیروهای دشمن و در رأس آن آمریکا و دست نشانده آن عربستان و امارات متحده عربی 

به کشورشان نیافتند. این موضوع بیانگر مظلومیت ملت یمن و محکومیت متجاوزان است. [قبله اول]

جامعه و سرزمین فلسطین و به دنبال آن جامعه و سرزمین فلسطین و به دنبال آن 
منطقه غرب آسیا شرایط سختی را تجربه منطقه غرب آسیا شرایط سختی را تجربه 
می کنند و این مسأله، مسوؤلیتی سنگین می کنند و این مسأله، مسوؤلیتی سنگین 
بر دوش تک تک انسانها و جوامع انسانی بر دوش تک تک انسانها و جوامع انسانی 
به ویژه مسوؤلین دولتی، اصحاب رسانه و به ویژه مسوؤلین دولتی، اصحاب رسانه و 
اندیشمندان گذاشته است. از سوی دیگر اندیشمندان گذاشته است. از سوی دیگر 
دولتهای متمول عربی، آرمان فلسطین دولتهای متمول عربی، آرمان فلسطین 
را فراموش کرده و به جای آنکه امکانات را فراموش کرده و به جای آنکه امکانات 
و توانمندی های خود را در راه آزادی و توانمندی های خود را در راه آزادی 
قدس شریف بکار بندند، میلیاردها دالر قدس شریف بکار بندند، میلیاردها دالر 
از درآمدهای جهان اسالم را برای کشتن از درآمدهای جهان اسالم را برای کشتن 
مسلمانان در کشورهای سوریه، عراق، مسلمانان در کشورهای سوریه، عراق، 
یمن و بحرین هزینه می کنند. حاکمیت این یمن و بحرین هزینه می کنند. حاکمیت این 
شرایط جدید موجب شده است تا اولویت شرایط جدید موجب شده است تا اولویت 
آزادسازی فلسطین در جهان اسالم و آزادسازی فلسطین در جهان اسالم و 
خصوصا کشورهای عربی به حاشیه برود و خصوصا کشورهای عربی به حاشیه برود و 
این خود به فرصتی برای رژیم صهیونیستی این خود به فرصتی برای رژیم صهیونیستی 
تبدیل شده است تا با تشدید حمالت تبدیل شده است تا با تشدید حمالت 
تجــاوزگرانه علیه قـدس شریف در پی تجــاوزگرانه علیه قـدس شریف در پی 

یکسره سازی مسأله مسجد االقصی باشد.یکسره سازی مسأله مسجد االقصی باشد.
در همین راستا و برای بررسی مسائل در همین راستا و برای بررسی مسائل 
مربوط به مسأله فلسطین با »دکتر حکم مربوط به مسأله فلسطین با »دکتر حکم 
امهز« سردبیر خبر شبکه المنار در ایام امهز« سردبیر خبر شبکه المنار در ایام 
33جنگ 33جنگ 33 روزه و دبیر تحریریه خبر شبکه  روزه و دبیر تحریریه خبر شبکه 
العالم گفت وگو کردیم که شرح آن از العالم گفت وگو کردیم که شرح آن از 

نظرتان می گذرد:

 با توجه به تحوالت کنونی در منطقه  با توجه به تحوالت کنونی در منطقه 
و درگیری های موجود در سوریه، عراق و و درگیری های موجود در سوریه، عراق و 
یمن لطفا درباره اقدامات انجام شده از سوی یمن لطفا درباره اقدامات انجام شده از سوی 
کشورهای اسالمی برای اولویت بخشی به کشورهای اسالمی برای اولویت بخشی به 

مسأله فلسطین توضیح دهید. مسأله فلسطین توضیح دهید. 
همانگونه که مستحضرید حدود یک ماه قبل 

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلسطین در تهران با مشارکت صدها شخصیت 
خارجی و منطقه ای برگزار شد. این کنفرانس 
در شرایط واقعا حساسی برگزار شد تا توجهات 
و اولویت را به سمت قدس و مسأله مقدس 
فلسطین بازگرداند. این کنفرانس این پیام را 
داشت که مسأله فلسطین نه تنها مسأله ای عربی 

نیست بلکه فراتر از اسالمی بودن، یک مسأله 
انسانی و جهانی است. یکی دیگر از مهم ترین 
دستاوردهای این کنفرانس این است که یک 
فاصله تاریخی محسوب می شود و ما قبل آن 
با بعدش متفاوت است. ما باید دوست و دشمن 
مسأله فلسطین را مشخص کنیم. هر کس که با 
مسأله فلسطین همراهی کند، طبیعتا او دوست 
است و هر کس که در طرف مقابل ایستاده، 
دشمن محسوب می شود. در حال حاضر مسأله 
فلسطین تبدیل به معیار حق و باطل در منطقه 
شده است؛ هر کس که می خواهد جزئی از پروژه 
صهیونیستی- آمریکایی- سعودی باشد، برود در 

این پروژه بماند اما هر کس که درصدد حضور در 
اردوگاه حق و عدالت و از بین بردن ظلم است، پس 
به جمع حضار در این اردوگاه بپیوندد. کنفرانس 
انتفاضه نیز برای حمایت از مقاومت فلسطین در 
تهران تشکیل شد. این کنفرانس جدی ترین اقدام 
در ایام اخیر در میان کشورهای اسالمی برای 

موضوع فلسطین بوده است.
 »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
بارها از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بارها از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
قدس سخن گفته است. به نظر شما پاسخ قدس سخن گفته است. به نظر شما پاسخ 
کشورهای اسالمی در این زمینه چگونه باید کشورهای اسالمی در این زمینه چگونه باید 
باشد؟ آیا نمی شود که کشورهای اسالمی باشد؟ آیا نمی شود که کشورهای اسالمی 
سفارتخانه های خود را در واشنگتن تعطیل سفارتخانه های خود را در واشنگتن تعطیل 

کنند؟کنند؟
تعطیل کردن سفارتخانه ها اقدام خوب و 
صحیحی است ولی تمام کار نیست بلکه جزئی 
از پروژه ایستادن در برابر دولت آمریکا است. 
کشورهای اسالمی می توانند در تمام زمینه ها از 
جمله سیاسی و اقتصادی آمریکا را تحریم کنند. 
با این حال مشکل اصلی در سفارتخانه ها نیست 
بلکه مشکل اصلی وجود رژیم صهیونیستی 
است. در حال حاضر نیز سفارت آمریکا در 
سرزمین های اشغالی فلسطین واقع شده است. 
بنابراین اصل وجود این رژیم غیرقانونی و مخالف 
قوانین بین المللی است لذا بستن سفارتخانه ها 
جزئی از روند مقابله است که کشورهای عربی 
باید با جدیت این کار را انجام دهند. حداقل کاری 
که می توانند انجام دهند، عدم فروش نفت است. 
یکی دیگر از موارد هم تحریم خرید کاالهای 
آمریکا برای فشار بر واشنگتن است. متاسفانه 
برخی رژیم های عربی ترسو هستند و وضعیت 
مسأله فلسطین را به آنچه که امروز مشاهده 

می کنیم، رسانده اند.

سخن نخست

صدر خوبان عراق

در آستانه سی و هفتمین سالگرد شهادت 
آیت الّله سید محمدباقر صدر قرار داریم. 
شخصیتی کم نظیر که در همه سالهای پس از 
شهادتش و از جمله در روزگار حساس اخیر، که اگرچه بساط حکومت 
ظالم بعث در عراق جمع شده اما هنوز هم ناامنی و افتراق بر این کشور 
سایه افکنده، فقدانش کامال محسوس است. شهید سید محمدباقر صدر 
مجموعه ای از ویژگی ها و صفاتی را داراست که در کمتر شخصیتی اعم 
از شخصیت های فکری و حتی عالمان دینی معاصر مشاهده می شود. 
25وی دارای نبوغی خارق العاده بود تا آنجا که در سن 25وی دارای نبوغی خارق العاده بود تا آنجا که در سن 25 سالگی تدریس 
40دروس خارج را در حوزه علمیه نجف آغاز کرد و پیش از 40دروس خارج را در حوزه علمیه نجف آغاز کرد و پیش از 40 سالگی و در 
پی درگذشت آیت الله سیدمحسن حکیم، بعنوان مرجع برجسته عراق 
شناخته شد. اما این دانش و تسلط تنها به حوزه فقه و اصول محدود نبود 
و دامنه دانش آیت الله به فلسفه، اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی هم 
می رسید و تالیفات شهید در این موضوعات کماکان به عنوان مرجعی 
ارزشمند مورد رجوع اهل علم است و به اذعان بسیاری هنوز هم اثری در 
حد کتب »اقتصادنا« و »فلسفتنا« که از منظری نو به اقتصاد اسالمی و 

فلسفه اسالمی بپردازد، تالیف و گردآوری نشده است.
اما به نظرم برجسته ترین ویژگی شهید صدر، رویکرد انقالبی وی و 
اعتقادش به اسالم سیاسی است که موجب می شود رسالت دینی خود را 
نه تنها در َمدرس حوزه و کنج حجره، که در کنار آنها در میدان سیاست و 
مبارزه با حکومت فاسق بداند و برای فراهم نمودن ابزار تحقق حداکثری 
آن تالش کند.  نبرد طوالنی مدت با حزب بعث، انتشار مقاله در نشریات 
مختلف و راه اندازی مجله االضواء گوشه ای از فعالیت های شهید است 
که البته باید به آنها تاسیس »حزب الدعوه االسالمیه« عراق را هم اضافه 
کرد؛ حزبی که هنوز هم در عراق جایگاه ویژه و اثرگذاری دارد اگرچه با 
فراز و فرودهایی هم همراه بوده است. در این میان فتاوی آیت الله صدر 
در مسائل سیاسی به وضوح نشان دهنده عمق بینش و اعتقاد وی به لزوم 
ورود علماء و بزرگان شیعه به امور روزمره مردم و مواجهه با طاغوت است. 
مانند فتوای جهادی که علیه حکومت جبار وقت عراق صادر کرد: »بر 
همه ملت مبارز و مسلمان عراق واجب کفایی است که به قیام مسلحانه 
علیه حزب بعث و سردمداران آن دست زنند… تا خود را از چنگال این 

دژخیمان خون خوار نجات دهند.«  
در همین حال شهید از اوضاع سایر بالد اسالمی هم غافل نبود و نگاه 
جهان اسالمی داشت، صدر نمی توانست در حوزه نجف بنشیند و ببیند 
در همسایگی کشورش جوانان انقالبی مسلمان به خاک و خون کشیده 
می شوند همین دغدغه مندی باعث می شود تا چنین فتوایی را صادر 
کند: »کسانیکه در ایران برای دفاع از اسالم و مسلمین قیام کرده و کشته 
می شوند، شهید هستند و خداوند آنان را با امام حسین علیه السالم، در 
بهشت محشور می گرداند. ان شاءالله تعالی« و البته او این جمله را هم 
درخصوص رهبر کبیر انقالب اسالمی مطرح کرد که در تاریخ ماندگار 
شد: »ذوبوا فی االمام الخمینی کما ذاب هو فی االسالم«.در امام خمینی 

ذوب شوید همان گونه که وی در اسالم ذوب شد.
در مکتب شهید صدر طالب زیادی حضور داشتند که بسیاری از آنها 
بعدها از بزرگان حوزه شدند که البته وجه بارز آنها همان نگاه انقالبی و 
دغدغه مندی سیاسی بود؛ سید عباس موسوی که حزب الله قهرمان 
لبنان را راه اندازی کرد و در مقام دبیرکلی آن به شهادت رسید، سید 
محمدباقر حکیم که در تبعید، مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 
را تاسیس کرد و در مقام ریاست آن در عراق شربت شهادت نوشید و 
نیز سید محمود هاشمی شاهرودی و سید کاظم حائری که اکنون در 

جایگاه مرجعیت در جهان اسالم قرار دارند. 
همین هوشمندی، وسعت نظر، شجاعت و اثرگذاری آیت الله صدر در 
نهایت موجب شد صدام دیگر تاب تحمل او را نیاورد و پس از بارها زندانی 
۱9کردنش سرانجام تصمیم به قتل وی بگیرد، اقدامی که سرانجام در ۱9کردنش سرانجام تصمیم به قتل وی بگیرد، اقدامی که سرانجام در ۱9

59فروردین 59فروردین 59 عملی شد و سید محمدباقر به همراه خواهرش بنت الهدی 
در زندان به شهادت رسیدند و مخفیانه در قبرستان وادی السالم نجف 
دفن شدند. حکام عراق به درستی متوجه شده بودند که پیروزی انقالب 
ایران زمینه مساعدتری برای فعالیت های صدر فراهم کرده و دیر نخواهد 

بود که بساط حکومت آنها هم جمع شود.
در پی شهادت »این شخصیت علمی و مجاهد، که از مفاخر حوزه های 
علمیه و از مراجع دینی و متفکران اسالمی بود«، امام خمینی)ره( سه 

روز عزای عمومی اعالم کرد.
کالم را با جمالتی از حضرت آیت الله خامنه ای درباره شهید صدر به 
پایان می بریم: »او بی شک  یک  نابغه  و یک  ستاره  درخشان  بود. از جنبه  
علمی ، جامعیت  و تحقیق  و نوآوری  و شجاعت  علمی  را یکجا دارا بود. در 
اصول ، در فقه ، در فلسفه  و در هر آنچه  با این  دانشها ارتباط می یابد در 

زمره  بنیانگذاران  و صاحبان  مکتب  محسوب  می شد«.

ھر کس با «    فلسطین  » نیستمحمد مهدی رحیمی
دشمن است

   محمد فاطمی زاده
دکتر حکم امهز، تحلیلگر لبنانی مسایل منطقه در گفت وگو با بیت المقدس:

بستن سفارتخانه ها 
جزئی از روند مقابله است 
که کشورهای عربی باید با 
جدیت این کار را انجام دهند. 
حداقل کاری که می توانند انجام 
دهند، عدم فروش نفت است. 
یکی دیگر از موارد هم تحریم 
خرید کاالهای آمریکا برای فشار 

بر واشنگتن است
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کمتر از یک ماه و نیم پیش انقالب مردمی در بحرین 
شش ساله شد. کمتر کسی گمان می کرد که با وجود 
سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقالبیون 
طی سالهای گذشته، انقالب بحرین بتواند چنین مسیر 
طوالنی را پشت سر بگذارد. خاندان آل  خلیفه در طول 
این مدت از ارتکاب هیچ جنایتی علیه انقالبیون دریغ 
نکرده اند. از ماه ها پیش نیز به دنبال گسترده تر شدن 
دامنه انقالب مردمی در بحرین، اقدامات خصمانه 
آل خلیفه برای قلع و قمع انقالبیون بیش از پیش 
تشدید شده است. شهادت شماری از جوانان انقالبی 
در زندان های آل خلیفه و یا در حین مبارزات انقالبی 
طی ماه های اخیر، خود به تنهایی گواه بر این مدعاست.

سران آل خلیفه در طول این مدت، همزمان با تشدید 
اقدامات سرکوبگرانه علیه جوانان انقالبی، به صورت 
بی سابقه ای علمای بحرینی را که همواره چراغ راه 
انقالبیون در مسیر سخت و طاقت فرسای انقالب 
بوده اند، هدف قرار دادند. طی ماه ها و هفته های اخیر 
تعداد بیشماری از علمای بحرینی تنها به دلیل بیان 
دیدگاه های خود در مخالفت با آل خلیفه بازداشت و 
روانه زندان شدند. در این میان، به نظر می رسد که 
آل خلیفه قصد ندارد از محاکمه شیخ »عیسی قاسم« 

رهبر انقالب مردمی بحرین دست بکشد. با وجود اینکه 
تحصن مردم بحرین در منطقه »الدراز« و در اطراف 
منزل شیخ عیسی قاسم به 300 مین روز خود نزدیک 
می شود، اما همچنان شاهد پافشاری آل خلیفه برای 

محاکمه وی هستیم آنهم در دادگاهی فرمایشی.
در روز 24 اسفندماه 95 قرار بود آخرین جلسه دادگاه 
شیخ عیسی قاسم برگزار شده و حکم رهبر شیعیان 

بحرین اعالم شود اما آل خلیفه برای چندمین بار متوالی 
ضمن تعویق دادگاه شیخ اعالم کرد که جلسه بعدی 
به روز ۷ ِمی )۱۷ اردیبهشت ماه( موکول شده است. از 
چند روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه، نقاط مختلف 
بحرین شاهد برگزاری تظاهرات های گسترده مردمی در 
حمایت از رهبر انقالب مردمی و مخالفت با سیاستهای 
سرکوبگرانه آل خلیفه بودند. این تظاهرات ها عمدتا در 
مناطق »القدم«، »الدراز«، »کرباباد«، »المعامیر« و 

»الدیه« جزیره برگزار شدند. 
اینگونه استنباط می شود که تداوم حمایت های 
بی نظیر مردمی در بحرین از شیخ عیسی قاسم از طریق 
ادامه تحصن در منطقه الدراز و همچنین برگزاری 
تظاهرات های گسترده در اقصی نقاط این کشور، موجی 
از ترس و وحشت از محاکمه شیخ عیسی را در صفوف 
سران آل خلیفه حاکم کرده است. آل خلیفه از زمان 
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، تالش زیادی برای 
صدور حکم دادگاه وی  کرده است تا شاید بدین ترتیب، 
بتواند مسیر انقالب بحرین را از شکل پایدار و مستمر 

خود منحرف نماید.
در همین ارتباط، شیخ »عبدالله الدقاق« نماینده 
شیخ عیسی قاسم در ایران، تصریح می کند: »حکام 
آل خلیفه به دنبال اخراج شیخ عیسی از بحرین هستند 
و برای اجرای این نقشه خبیثانه همه تالش خود را 
به کار بسته اند. با این حال، مردم وفادار بحرین مانع 
از این کار خواهند شد و بدون شک عواقب این اقدام 
متوجه خاندان آل خلیفه می شود. تجمع فدائیان شیخ 
عیسی در اطراف منزل وی، تمام این نقشه ها را خنثی 

می کند«.
علیرغم تمامی اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه 
علیه مردم، علمای بحرینی در طول این مدت نقش 
بسیار مهم و تأثیرگذاری را در تنویر افکار عمومی و 
جلوگیری از ظهور و بروز کوچکترین انحراف در مسیر 
انقالبیون ایفا کرده اند. نقشی که در هفته های اخیر 
پررنگ تر، منسجم تر و موثرتر شده و علمای بحرینی   با 
صدور بیانیه های مختلف در لحظات پرالتهاب، حساس 

و سرنوشت ساز ضمن پرده برداشتن از نقشه های شوم 
خاندان آل خلیفه برای ضربه وارد کردن بر انقالبیون، 
صدای مظلومیت انقالب بحرین را به گوش مسلمانان 
و آزادگاِن عاَلم رسانده اند؛ بیانیه هایی که البته موجبات 
تشدید فشارهای ظالمانه آل خلیفه علیه آنها را بیش از 

پیش فراهم آورد. 
علمای بحرین اخیرا با صدور بیانیه ای مشترک اعالم 

کرده اند: »دفاع از آیت الله عیسی قاسم تا پای جان، 
اقدامی شرعی و فقهی در برابر هر نوع حماقت حکام 
آل خلیفه علیه ایشان است«. علمای بحرین همچنین در 
بیانیه ای دیگر تأکید کردند: »رژیم آل خلیفه از هرگونه 
انسانیت به دور است چرا که با وجود درخواست های 
فراوان، از درمان زندانیان سیاسی در بنِد خود خودداری 

می کند«.
عالوه بر این، علمای بحرین پیش از برگزاری آخرین 
جلسه دادگاه آیت الله عیسی قاسم، با صدور بیانیه ای 
مشترک از مردم خواستند تا به صورت گسترده 
تظاهراتی را تحت عناوین »به خانه بازنخواهیم گشت« 
و »دفاع تا پای جان« علیه رژیم آل خلیفه برگزار کنند. 
در بیانیه علمای بحرینی آمده بود: »باشد که همگی 
صفحه ای درخشان در دفاع از دین، وطن، عزت و کرامت 
و مقاومت در برابر ظلم و دشمنی و تجاوز ایجاد نماییم. 
ملت با حضور استثنایی در تظاهرات علیه آل خلیفه 
روزها و شب هایی تاریخی خلق کنند. اوضاع بالد جز با 

قیام و شهادت اصالح نمی گردد«.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، پس از گسترده تر 
شدن دامنه انقالب مردمی در بحرین، آل خیلفه 
سیاست های سرکوبگرانه خود علیه انقالبیون را بیش 
از پیش تشدید کرد. در ادامه این سیاست ها دادگاه 
آل خلیفه سه جوان بحرینی به نام های »میثم عمران 
حسین عمران«، »عبدالمحسن صباح محمد« و 
»محمد علی عبدالمحسن« را به اعدام محکوم کرد. 
پیشتر نیز رژیم آل خلیفه حکم اعدام شش جوان 

بحرینی را طی دو مرحله اجرا کرده بود. 
از سوی دیگر، »مصطفی حمدان« نوجوان ۱8 ساله 
بحرینی که در جریان تجمع دفاع از آیت الله در منطقه 
الدراز هدف شلیک گلوله نیروهای رژیم آل خلیفه قرار 
گرفته بود، در نخستین روزهای فروردین بر اثر شدت 
جراحات وارده به شهادت رسید. »عبدالله العجوز« 2۱ 
ساله از جمله دیگر جوانان بحرینی است که در جریان 
تظاهرات های اعتراضی علیه آل خلیفه هدف اصابت 

گلوله قرار گرفته و مظلومانه شهید شد.
افزون بر این، رژیم آل خلیفه در اقدامی که به صورت 
آشکارا با اصول حقوق بشری در تعارض است، در 
رسیدگی پزشکی به آن دسته از زندانیان سیاسی که 
به درمان احتیاج دارند، اهمال می کند تا به زعم خود، 
شرایط سخت آنها عبرتی باشد برای دیگر انقالبیون. 
»محمد سهوان« جوان انقالبی بحرینی که اواخر 
اسفندماه بر اثر شدت جراحات در زندان به شهادت 
رسید از جمله قربانیان این سیاست غیرانسانی آل خلیفه 
در زندان های این رژیم است.

شدت قلع و قمع انقالبیون 
توسط آل خلیفه موجب شده 
است تا مخالفان خارج نشین 
بحرینی نیز علیه متحدان این 
رژیم و کسانی که در کشتار 
مردم بحرین سهیم هستند، 
به پاخیزند. در همین ارتباط، 
چندی پیش بحرینی های 
مقیِم آلمان با برگزاری تجمع 
اعتراضی در مقابل سفارت 
سعودی در شهر »برلین« 
خواستار توقف جنایتهای این 

رژیم علیه انقالبیون شدند.
اقدام سران آل خلیفه در ممانعت از بازدید کمیساریای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت 
زندان های این رژیم، خود به تنهایی گواه بر نقض 
گسترده حقوق بشر در بحرین است. با این حال، 
آل خلیفه به این واقعیت آشکار واقف است که امروز، 
شعله های انقالب مردمی در بحرین بیش از پیش زبانه  

می کشد. 

در  آل خلیفه  سران 
طول این مدت، همزمان با 
تشدید اقدامات سرکوبگرانه 
علیه جوانان انقالبی، به صورت 
بی سابقه ای علمای بحرینی را  هدف 
قرار دادند. طی هفته های اخیر تعداد 
بیشماری از علمای بحرینی تنها 
به دلیل بیان دیدگاه های خود در 
مخالفت با آل خلیفه بازداشت و روانه 

زندان شدند

  مقام صهیونیستی: عملیات ترور »مازن« آغاز مرحله جدید ترور فلسطینی هاست
»آموس یادلین«، رئیس سابق سازمان اطالعاتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس مؤسسه مطالعات امنیتی این رژیم با اشاره به ترور مازن فقها اسیر آزاده فلسطینی 

اظهار داشت: احتمال دارد عملیات ترور »مازن فقها« در غزه آغاز مرحله جدید ترور مقامات حماس توسط اسرائیل باشد.
وی پیش بینی کرد حماس به این عملیات پاسخ خواهد داد و افزود: این پاسخ احتمالی اسرائیل را وارد عملیات جدیدی علیه حماس خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مسوؤالن رسمی رژیم صهیونیستی نسبت به ترور مازن فقها، اسیر آزاد شده فلسطینی همچنان سکوت پیشه کرده اند، اما برخی از رسانه های صهیونیست 
[اسالم انقالبی]ضمن هشدار نسبت به واکنش حماس تاکید کردند پاسخ حماس به این ترور شلیک موشک نیست بلکه واکنش فلسطینی ها خطرناک تر خواهد بود.

»قیام و شهادت«؛ مسیر انقالبیون 
مظلوم حبرینی برای عبور از آل خلیفه

 رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

آیت الله سیدمحمدباقر صدر فقیه مبرز و روحانی 
مبارز عراقی بود که سرانجام نیز در   مسیر فقاهت 
انقالبی به شهادت رسید. وی در عین حال که در 
فقه، منطق و تفسیر صاحب نظر بود و کتاب هایش 
در فلسفه و اقتصاد اسالمی تا به امروز هم مورد توجه 
و رجوع است اما در عین حال در میدان سیاست 
هم دستی بر آتش داشت و با تاسیس حزب الدعوه 
االسالمیه عراق، در مسیر مبارزه با حزب بعث عراق 
و حکومت فاسد این کشور گام نهاد و در همین طریق 
در 1٩ فروردین 13٥٩ به همراه خواهرش »بنت 
الهدی« به دست دژخیمان رژیم بعث عراق به شهادت 
رسید اما آثار و اقدامات مختلف ایشان تا به امروز نه 
فقط در عراق که در بسیاری از کشورهای اسالمی 

پابرجاست.
»حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد مبلغی« استاد 
حوزه علمیه قم و رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس 
شورای اسالمی است که چندی قبل به مجلس خبرگان 
رهبری نیز راه یافت. وی تاکنون در مقاالت و گفتارهای 
مختلفی به ایده ها و تفکرات شهید صدر پرداخته است. 
استاد مبلغی در گفت وگو با »بیت المقدس« با اشاره به 
ابعاد شخصیتی شهید صدر، رویکرد ایشان به مسائل 
جهان اسالم را مورد توجه قرار داد و گفت که اهل سنت، 
بیش از شیعه از برخی آثار ایشان بهره برده و ما هنوز 
استفاده الزم از اندیشه شهید صدر را نبرده ایم. متن 

کامل این گفت وگو به شرح زیر است:
 در ایام سالگرد شهادت آیت الله سید 
محمدباقـر صـدر هستیم. شما مهمتــرین 
شاخصه ها و ویژگی های ایشان را چه می دانید؟

شهید صدر از شخصیت های نادر در جهان تشیع بلکه در 
جهان اسالم  محسوب می شود؛ این شخصیت، ویژگی هایی 
داشته است که توجه به این ویژگی ها، انسان را متقاعد 
می سازد که او یک فرصت بزرگ برای عرصه تفکر در 
زمینه های مختلف مربوط به علم یا کاوش نسبت به دین و 

علوم دینی و حوزوی و انسانی است.
این ویژگی ها عبارتند از اینکه این شخصت دارای نبوغ ذهنی 
و فکری در سطح باالیی بود تا جایی که قدرت ابتکار بسیار 

زیادی را به او بخشیده بود. 
دیگر اینکه این شخصیت دارای احساس مسؤویت نسبت 
به سرنوشت جهان اسالم و جهان تشیع و حوزه های علمیه 
و سرنوشت علوم اسالمی بود و با یک نگاه پر از تعهد و روحیه 
سرتاسر پذیرنده ی مسوؤلیت به جهان اسالم و به سرنوشت 

اسالم و تشیع می نگریست.
ویژگی سوم این بود که وقت بسیار کافی و فرصت بسیار 
زیادی را مصروف می داشت در پیگیری مطالعه نسبت به 

اندیشه ها و تحلیل آنها و دستیابی به دیدگاه های نهایی.
دیگر اینکه او یک انسان جامع نگر بود؛ در زمینه های مختلف 
به سراغ علوم و فنون مختلف و اندیشه های مختلف می رفت.

و دیگر اینکه این شخصیت در زمان خودش منعزل نبود بلکه 
اولویت را به وضعیت معاصر، نگاه های معاصر، نظریه های 
معاصر و اندیشه های مربوط به شرایط معاصر می داد و یا 
اندیشه های فقهی و علوم اسالمی را سعی می کرد که ناظر به 

زمان پی بگیرد و کشف کند.
و نیز این شخصیت، یک شخصیت روش شناس بود. بر 
خالف بسیاری از عالمان که مقوله »روش« را یا یکسره به 
فراغی نهاده اند و یا به پاره ای از ابعاد روشی آن هم به صورت 
کم رمق توجه دارند، نگاه این شخصیت به مقوله »روش« 
بسیار جدی بود و از این حیث می توان استفاده های 

شایانی از ایشان برد. این مجموعه و حلقه های دیگر، 
شخصیت شهید صدر را در وضعیتی قرار داده که نباید 
نسبت به رجوع به وی احساس بی نیازی کرد و یا رجوع به او 

را امر کم اهمیتی تلقی نمود.
  اشاره کردید که یکی از خصوصیات شهید 
صدر این بود که نگاه به جهان اسالم داشت. 
این رویکرد چگونه در اندیشه و آثار ایشان 

بروز دارد؟
یکی از شاخصه های انسانهای مصلح و تاثیرگذار این است 
که ُبعِد جهان اسالمی داشته باشند؛ شهید اول، شهید ثانی، 
عالمه حلی و.. اینها شخصیت هایی هستند که مطالعاتشان، 
سیره و نگاهشان، حضورشان و تعامالتشان واجد این ُبعد 
بوده است و هر کس که فاقد این شاخص باشد، او فرزند زمان 
خودش نیست و نمی تواند یک مسیر سازنده ای را نه برای 

مذهب و نه برای جهان اسالم در پیش بگیرد.
یکی از علل موفقیت شهید صدر همین برخورداری از بعد 
»جهان اسالمی نگری« بود. به همین خاطر کتابهایی که 
نوشته، به سرعت در جهان اسالم انتشار یافته است؛ شاید 
کتابهای هیچ عالم شیعی به مانند شهید صدر به فضای جهان 

اسالم رسوخ و نفوذ و حضور پیدا نکرده است.
شهید صدر انسانی بود که جهان اسالمی می اندیشید؛ اگرچه 
از خاستگاه قوت مذهب شیعه و ادبیات و روش تفکر شیعی به 
جلو می رفت، اما این کاال را کاالیی برای جهان اسالم می دید 
با یک نگاه باز و یک نگاه بهره گیرنده، در کتابهاش استفاده از 
اقوال عالمان اهل سنت موج می زند. آن مخرج برآمده از آراء 
مذاهب از جمله شیعه در نگاه های ایشان به صورت ملموسی 
مشاهده می شود و نظریاتی که می داد، از خاستگاه اسالم و 
برای اسالم بود و هر مسلمانی که با کتابهای ایشان ارتباط 
داشته به خود می بالیده است و نوعی افتخار را برای همه 
ایجاد کرده بود. این سیره ، این روش و این مطالعه، از یک 

روح پر از احساس مسؤولیت در قبال جهان اسالم و از یک 
نگاه عمیق علمی به جهان اسالم و دغدغه های جهان اسالم 

نشات می گیرد. 
شما در کالم ایشان تعصب نمی بینید. در آثار ایشان، توهین 
و نقدهای احساسِی نیش زننده و فراری دهنده نمی بینید؛ 
همه جا ادب و اخالق حاکم است همه جا نگاه گسترده و 
بهره گیرنده حاکم است. یعنی به رغم اینکه از قوت فقه شیعه 
که خودش وابسته به این مذهب بود و مفتخر به این مذهب 
بود،برخوردار است ولی در عین حال یک رویکرد فراگیر 
داشت که همین رویکرد باعث شد شاهد اقبال فراگیر به 

آثار ایشان باشیم.

  اتفاقا چندی قبل یکی از فعاالن حوزوی 
در عرصه بین الملل می گفت که در حاشیه 
یک همایش بین المللی در مراکش با تعدادی 
از علمای اهل سنت مواجه شده است که آنها 
با افتخار می گفتند شاگرد مکتب فکری شهید 
صدر در زمینه اقتصاد هستند و یا آقای زمانی 
رایزن فرهنگی پیشین ایران در مصر از عالقه 
آقای احمد الطیب شیخ االزهر به آثار شهید 

صدر می گفت.
کتاب »اقتصادنا« ایشان بیش از آنچه که در مراکز شیعه 
تدریس شده، در مراکز اهل سنت تدریس شده است؛ این 
کتاب بیش از آنچه که محل استفاده علمی برای بنای یک 
اقتصاد اسالمی از سوی اهل سنت شده، از سوی شیعه نشده 
است. ما هنوز هم استفاده نکرده ایم. و بیش از آنچه که به 
دیدگاه های ابداعی و ابتکاری ایشان و تطویر و تعمیق این 
دیدگاه ها و کشاندن آن به بانکداری اسالمی و اقتصاد اسالمی 
در میان اهل سنت شده، در میان ما نشده است. ما هنوز در 
اول کاریم که اقتصاد اسالمی چه بوده است. حتی این هم حل 
نشده و بحث نشده است. یا رساله ها و پایان نامه های ما در این 

زمینه نبوده است. 
به هر حال شهید صدر، شخصیتی استثنایی است و از ابعاد 
مختلف باید این انسان صاف، بی پیرایه، صادق، پراز صدق و 
صفا و دلسوزی کامل برای جهان اسالم و به دور از تعصبات 
و خشک مغزی ها و دونده به سمت ابتکارات و ابداعات و 
دارای قدرت فهم زمان خود چه در زمینه فلسفه چه در 
زمینه اقتصاد و چه در زمینه جامعه مورد ارزیابی و بررسی 
قرار بگیرد. معروف است که کتاب اخیری که نوشته بودند 
»مجتمعنا« بود که اهمیتش نه تنها کمتر از »فلسفتنا« و 

»اقتصادنا« نبود که از برخی جهات مهمتر بود و در آن حمله و 
یورشی که ماموران رژیم صدام کردند از بین رفت. این کتاب، 
حاوی مفاهیم اجتماعی اسالم بود چیزی که امروزه در فقر 
آن به سر می بریم؛ چیزی که امروز به خاطر نداشتنش یا به 
خاطر ضعف نگاه های اجتماعی برآمده از منطق اجتماعِی 
اسالم، آسیبهای فراوانی داریم می خوریم چه بسیار از آرائی 
که االن ارائه می شود اما اصال بی توجه است به سنن اجتماعی 
و به زیرساختهای اجتماعی و به انعکاسهای اجتماعی و نوع 

تاثیری که در جامعه می تواند ایجاد کند.
ما امروزه نیازمند یک نهضت اساسی برای رفتن به سمت 
آنچه شهید صدر به دنبالش بود یعنی مجتمعنا هستیم. اگر 
ایشان اقتصادنا را نمی نوشت ما در مرحله صفر بودیم؛ اگر 
ایشان فلسفتنا را نمی نوشت آن تطبیق ها را نداشتیم. البته 
مرحوم شهید مطهری و عالمه طباطبایی این کار را کرده 
بودند اما کشاندن تطبیقی تر به عالم محاجه و مواجهه در 
فلسفتنایک رنگ و لعاب خاصی دارد که نباید از دید مخفی 

نگاه داشت. 

 درگذشت مدیر شبکه ماهواره ای االمیر
»شیخ باسم یاسین العبودی« مدیر شبکه ماهواره ای االمیر درگذشت.  

العبودی که یکی از فعاالن رسانه ای جهان اسالم بود هفته گذشته در سانحه رانندگی در عراق درگذشت.   
این شبکه که مدیریت آن در کشور عراق قرار دارد، محور فعالیت های خود را حمایت از محور مقاومت و نیز نشر معارف اسالمی قرار داده است.  

انقالب مردم بحرین و حمایت از شیخ عیسی قاسم از برجسته ترین رویکردهای شبکه االمیر است که مرحوم العبودی شخصا آنرا دنبال می کرد.  

 حسن صدرایى عارف

اھل سنت بیش از شیعیان از آثار شهید صدر بهره برده اند

[ اندیشمندان ]

دکتر احمد مبلغی در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

ما  امروزه نیازمند یک 
نهضت اساسی برای رفتن 
به سمت آنچه شهید صدر به 
»مجتمعنا«  یعنی  بود  دنبالش 
هستیم. اگر ایشان اقتصادنا را 
نمی نوشت ما در مرحله صفر بودیم؛ 
اگر ایشان فلسفتنا را نمی نوشت 

آن تطبیق ها  را   نداشتیم
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  حضور وزیر کشور عراق در مقر مرکزی مقاومت اسالمی نجباء
»قاسم األعرجی« وزیر کشور عراق یکشنبه گذشته با حضور در مقر مرکزی مقاومت اسالمی ُنَجباء در بغداد، با حجت االسالم »اکرم الکعبی« دبیرکل 

این جنبش، دیدار و گفتگو کرد.
طرفین در این دیدار که بدون حضور اصحاب رسانه انجام پذیرفت؛ درمورد مسائل روز عراق و سرنوشت این کشور در روزهای پس از عملیات موفقیت آمیز موصل 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وزیر کشور عراق با ابراز نگرانی از امنیت شهروندان در انفجارهای پراکنده این کشور اظهار داشت: پایان اقدامات تروریستی در سراسر کشور، تقویت فعالیت های اطالعاتی 

[ اسالم انقالبی]برای کشف و انهدام این گروهک ها را می طلبد تا ثبات و آرامش به کشور علی الخصوص پایتخت بازگردد. 

در آخرین روزهای سال 95 الهام علی اف رئیس جمهور 
آذربایجان طی سفری یک روزه به تهران با مقامات عالی 
جمهوری اسالمی دیدار و در مورد مسایل مختلف دو 

جانبه مذاکره کرد. 
مهمترین دیدار علی اف در تهران با مقام معظم رهبری بود 
که اگرچه کوتاه بود اما توجه به محتوای بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در این دیدار نشان از نگرانی های ایشان در 

قبال مسأله آذربایجان دارد. 
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مذهب مشترک 
را مهم ترین عامل در احساس قرابت و خویشاوندی 
جمهوری اسالمی ایران با مردم و مسئوالن آذربایجان 

خواندند.
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.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اگر پشت دولت 
آذربایجان به مردم گرم باشد، هیچ قدرتی نمی تواند به 
شما آسیب برساند و ما نیز برای موفقیت دولت و ملت 

آذربایجان دعا می کنیم. 
این بیانات مقام معظم رهبری نشانگر دو مساله اصلی 
»نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست های جمهوری 
آذربایجان در قبال ایران« و »فشارهای مذهبی به 
مردم این کشور« است. فشارهایی که ریشه در نگرانی 
حاکمیت آذربایجان در قبال تحرکات دینداران و جریان 

اسالم گرایی در این کشور دارد.
نفوذ اسرائیل در ساختار حاکمیتی جمهوری آذربایجان 
در چند سال اخیر نشان دهنده آن است که رژیم 

صهیونیستی طرح های کالن تری در مورد نوع مناسبات 
خود با آذربایجان در قبال ایران دارد. 

بررسی رفتارهای رژیم صهیونیستی  در قبال دولت باکو 
نشان می دهد که این رژیم تالش دارد تا با ارائه مشوق های 
اقتصادی و دیپلماتیک به دولت باکو، که سخت در چنبره 
بحران های اقتصادی و نیز دیپلماتیک گیر افتاده است، از 
این کشور به عنوان پایگاهی برای فشار بر ایران استفاده 
کند.  تل آویو تالش دارد تا با استفاده از عدم آگاهی 
مردم عامه آذربایجان در قبال خطرات صهیونیزم برای 
ملل مسلمان با نفوذ در ساختارهای حاکمیتی و از سوی 
دیگر گسترش دیپلماسی عمومی خود در آذربایجان 
از اهرم های مختلف سیاسی و فیزیکی آذربایجان علیه 

ایران استفاده کند.
ترور دانشمندان هسته ای ایران از سوی موساد که از سوی 
ایستگاه این سرویس در باکو مدیریت شد و نیز پروازهای 
پهپادهای جاسوسی اسرائیل از خاک آذربایجان علیه 
ایران نمونه ای از اقداماتی است که تاکنون افشا شده 
است. حضور مستشاران امنیتی اسرائیل در باکو با هدف 
برنامه ریزی برای تحرکات قومیتی در ایران، حمایت های 
پنهان و آشکار از گروه های تجزیه طلب و قومیت گرای 
ایرانی از دیگر مواردی است که تاکنون از سوی رژیم 

صهیونیستی در آذربایجان پیگیری شده است. 
با توجه به سیاست های رژیم صهیونیستی در باکو می 
توان چنین نتیجه گیری کرد همچنان که مقام معظم 
رهبری نیز در بیاناتشان به صورت ضمنی بیان کرده اند  
اصلی ترین هدف تل آویو دور کردن باکو از تهران است. 
این تالش ها با استراتژی تهدیدانگاری ایران از سوی باکو 
و تالش های متقابل برای مهم نشان دادن این تهدیدات 

فرضی است.
در ادامه اعمال این سیاست اصلی ترین اهرم ترساندن 
دولت باکو توسط صهیونیست ها، اقبال عمومی و توان روز 
افزون جریان اسالم گرایی در این کشور است. که در نتیجه 
این اقبال عمومی به جریان اسالم گرایی در آذربایجان و 
ترسی که حاکمیت باکو از این توان روزافزون دارد  شاهد 

اقدامات نابخردانه، تند و چکشی توسط دولت در قبال 
متدینین هستیم.

اگر چه بر اساس ماده ۱8 قانون اساسی جمهوری 
آذربایجان »تمام معتقدان دینی در برابر قانون یکسان 
هستند.« و ماده 48 همین قانون به طور خاص به ارائه 
تعریف حقوقی از اصطالح آزادی وجدان پرداخته 
می نویسد: »هر فرد آزادی وجدان دارد: هر فردی دارای 
حق تعیین نوع رابطه خود با دین است، او می تواند به 
تنهایی و یا با همراهی سایر افراد به هر دینی معتقد بوده و یا 
به هیچ دینی معتقد نباشد. او می تواند نظر خود در ارتباط 
با دین را به آزادی ابراز نماید«. با این وجود صحنه واقعیات 
جامعه جمهوری آذربایجان نشانگر چیز دیگری است. طی 
سال های اخیر شاهد زیر پا گذاشتن اصل آزادی وجدان 
و سرکوب شهروندان از سوی حاکمیت صرفا به دلیل 
گرایشات مذهبی بوده ایم که اصلی ترین و یا به عبارت 
دقیق تر تنهاترین هدف این فشارها گروه های اسالمگرا 
با گرایشات شیعی و انقالبی می باشند. به راستی سبب 
این برخوردها چیست و این شدت عمل در برابر یک قشر 

خاص از شهروندان ریشه در کجا دارد؟
با فروپاشی حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی 
و استقالل جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از 
جمهوری های این اتحادیه، نقش دین و دینداران در 
سطح مسائل اجتماعی و فرهنگی همانطور که قابل 
پیش بینی بود افزایش یافت. مردم به طرز عجیبی روی 
به سوی دین آورده بودند و مناسک و شعائر دینی به رغم 
دهه ها تبلیغ منفی در منظر عموم انجام می شد و مورد 
توجه و اقبال عمومی قرار می گرفت. نخستین زمزمه های 
چنین احساساتی به یک دهه پیش از فروپاشی، همزمان 
با وقوع انقالب اسالمی ایران باز می گشت. در چنین 
شرایطی پیشروان جریان مذهبی با تشکیل حزب 
اسالمی آذربایجان نخستین گامهای اقدامات تشکیالتی 
را به انجام رساندند. این حزب با اقدامات تشکیالتی موفق 
به جلب اقبال مردمی شده و به خاطر حضوری که در 
جنگ قره باغ داشتند که صدها رزمنده داوطلب و چندین 

شهید از نتایج آن بود، موجبات نگرانی رژیم الئیک باکو 
را فراهم آورد. نهایتا فعالیت حزب غیرقانونی اعالم شده، 
سران آن محاکمه و اعضای آن تحت پیگرد و آزار قرار 
گرفتند. با این همه نوع برخوردهایی که با دینداران و 
فعالین مذهبی می شد به نحوی نبود که حکایت گر یک 
بحران باشد. اما در سالهای اخیر دولت باکو با دست زدن به 
یک سری اقدامات عرصه را چنان بر دینداران تنگ کرده 
که بارها شاهد زیرپا گذاشته شدن اصل آزادی وجدان و 

ابتدایی ترین مسایل حقوق بشری بوده اند.
نخستین اقدام دولت علی اف برای انجام این محدودیت 
تشکیل »کمیته دولتی همکاری با تشکل های دینی« 
بود. اقدامی که اگرچه در ابتدای امر با نارضایتی نهاد اداره 
مسلمانان قفقاز همراه بود، اما در ادامه راه همچون تمامی 
نمونه ها جناب شیخ االسالم الله شکور پاشازاده سکوت 

اختیار کرد.
نخستین اقدام این کمیته پس از شکل گیری، بازبینی 
مدارک تشکلهای دینی و صدور مجوز مجدد برای آنها 
بود. این تشکل ها پیش از این دارای مجوز فعالیت از 
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان بودند، اما اکنون 
باید دوباره و متناسب با برخی قوانین تغییر یافته، اقدام به 
دریافت جواز فعالیت می کردند. طبیعی است که در طی 
این فرآیند به صورت کامال حساب شده، تمام تشکل هایی 
که به نحوی قابلیت خطرآفرینی در آینده را داشتند، به 

علت نقص در مدارک   از دریافت مجوز محروم شوند.
پس از این دوره که می توان آن را دوره ایجاد آمادگی 
حقوقی برای سرکوب های دینداران نام برد مرحله 
سرکوب میدانی دینداران آغاز شد که در این راستا قانون 
منع حجاب در مدارس به تصویب رسیده و ابالغ شد که 
در نتیجه آن اعتراضات مردمی قابل توجهی آغاز شد. در 
همین ماه ها اقدام دولت برای تخریب مسجد حضرت 
فاطمه زهرا)س( در مرکز باکو نیز تنش میان حاکمیت 
و دینداران را افزایش داد که نتیجه آن ده ها زندانی و 

دربندشدن رهبران جریان اسالم گرای آذربایجان است.
با توجه به سیاست های جمهوری آذربایجان در قبال 
دینداران این کشور چنین می توان گفت که دینداران 
در یک مثلث شوم قدرت طلبان بومی، رژیم اسرائیل و 
شیوخ عربی محاصره شده اند و این حلقه هر روز در حال 

تنگ تر شدن است.
در حالی که جریانات خطرناکی مانند سلفی ها در آزادی 
عمل کامل قرار دارند دولت آذربایجان با انجام حمالتی 
همچون ماجرای نارداران که سال 94 صورت گرفت و به 
شهادت چند تن از دینداران و دستگیری و شکنجه ده ها 
نفر انجامید تالش دارد تا جریان مسالمت جو و فعال 

اجتماعی شیعی را به طرف فعالیت های تند سوق دهد.
در نتیجه این سیاست گذاری امروز مجموع سالهای 
زندانی که براساس احکام دادگاه به رهبران و فعاالن 
اسالم گرای این کشور داده شده بیش از 300 سال است.

البته باید به این نکته توجه کرد که دولت آذربایجان با 
بحران مشروعیت درباره رفتارهای خود در قبال دینداران 
این کشور مواجه است چرا که هیچ سند و دلیل محکمی 
در مورد تمام اتهاماتی که به این جریان زده می شود ارائه 

نکرده است.
دولت آذربایجان دینداران این کشور را به فعالیت 
تروریستی، بر هم زدن نظم عمومی، تالش برای نابودی 
دولت در این کشور و قاچاق مواد مخدر متهم می کند 
اما این اتهامات حتی جواب گوی سؤاالت نمایندگان 
مجلس این کشور نیست به طوری که زینب خانالر اوا، 
نماینده مجلس آذربایجان و از هنرمندان شناخته شده 
این کشور در نطقی در مجلس با اشاره به بهانه جویی های 
حاکمیت برای دستگیری حاج طالع باقراف، روحانی 
جوان این کشور گفته بود: اگر می خواهید کسی را 
دستگیر کنید به جای بهانه جویی های کودکانه مثل 

مرد رفتار کنید!

قهر دولت باکو با اسالم گرایان آذربایجان
گزارش بیت المقدس از تالش صهیونیست ها برای تسلط بر جمهوری آذربایجان  محمد قراداغى



    شماره 13   سه شنبه 15 فروردین 1396  6رجب 1438   4 آوریل2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

6

  وزیر اوقاف الجزایر: عربستان تالش می کند به روابط تهران-الجزیره آسیب بزند
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران در دیدار با وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر، هدف جمهوری اسالمی ایران را تحکیم روابط با الجزایر عنوان 
کرد و گفت: دو کشور دشمنان مشترکی دارند که با همکاری های فرهنگی و قرآنی در خاورمیانه و شمال آفریقا، می توانند گام های مشترکی بردارند.

 صالحی امیری در این دیدار افزود: ما با الجزایر قرابت فکری داریم ولی عدم ارتباط و تبادل باعث سئوالتی در اذهان می شود.
وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه الجزایر تحت تاثیر روابط ایران و عربستان قرار نگرفته است، گفت: تالش می شود تا این اختالفات جنبه دینی 
پیدا نکند. محمد عیسی افزود: در سفر اخیر به عربستان با شخصیت های برجسته ای دیدار و مشاهده کردم تالشهایی وجود دارد تا به روابط ایران و الجزایر آسیب برسانند. [قلب زمین]

بیش از ۱۱ سال از جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی علیه 
حز ب الله لبنان در سال 2006 سپری می شود؛ جنگی که 
در نهایت با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی و پیروزی 
مقتدرانه نیروهای مقاومت مردمی حزب الله پایان یافت. 
صهیونیستها در آن زمان گمان می کردند که به راحتی و 
ظرف مدت چند روز می توانند مناطق جنوبی لبنان را به 
سیطره خود درآورند، با این حال، نه تنها رؤیایشان در این 
عرصه تعبیر نشد، بلکه با سرشکستگی و کوله باری ُپر از خالی 

به سرزمین های اشغالی بازگشتند.
با وجود اینکه انتظار می رفت شکست ننگین رژیم 
صهیونیستی در برابر حزب الله در سال 2006 همواره آیینه 
عبرتی در برابر دیدگان مسوؤالن تل آویو باشد تا دیگر در 
دام اشتباهات محاسباتی گرفتار نشده و علیه این گروه 
مقاومت مردمی دست به ماجراجویی جدیدی نزنند، اما باز 
هم در طول این مدت شاهد تهدیدات نظامی پرطمطراق 
صهیونیستها علیه حزب الله به ویژه در چند ماه اخیر بوده ایم. 
به عنوان نمونه، اخیرا »هرتسی هلیفی« رئیس دستگاه 
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی هشدار داده است که اگر 
حزب الله مرتکب اشتباهی شود، جنگ جدیدی میان دو 

طرف آغاز خواهد شد. 
این مقام ارشد رژیم صهیونیستی همچنین تهدید کرده 
است که در صورت بروز هرگونه جنگ احتمالی این رژیم با 
حزب الله لبنان، مناطق مسکونی واقع در جنوب این کشور 
به شدت مورد هجوم قرار خواهند گرفت. این تهدید در کنار 
صدها تهدید دیگر در طول این مدت، در حالی مطرح شدند 
که قدرت نظامی حزب الله لبنان در مقایسه با سال 2006 
ده ها برابر افزایش یافته است؛ به گونه ای که طی سالهای 
اخیر حتی فرماندهان نظامی صهیونیست نیز به این واقعیت 

اذعان داشته اند.
تقویت بنیه نظامی حزب الله طی بیش از ۱0 سال گذشته 
تمامی معادالت نظامی را دگرگون کرده و موازنه قدرت را به 
نفع این گروه مقاومت مردمی تغییر داده است. در حال حاضر 

حزب الله به موشک پیشرفته موسوم به »یاخونت« دست 
پیدا کرده است. این موشک برای هدف قرار دادن کشتی ها و 
قایق های جنگی طراحی شده است. این نوع موشک معموال 
برای هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر نیز استفاده می شود و 
این قابلیت را دارد که برای پنهان ماندن از رادار دشمن، در 
لحظه شلیک تا ۱4 هزار متر از سطح زمین اوج گیرد. 

طبق آخرین گزارش ها، موشک »یاخونت« دارای سرعت 
استثنایی 6.5 کیلومتر در ثانیه است.

در همین ارتباط، »دیوید سالمی« از فرماندهان صهیونیست 
ضمن تأیید دستیابی حزب الله لبنان به سلسله موشک  های 
نوع »یاخونت« می گوید: »جنگ آینده اسرائیل با حزب الله 
به هیچ وجه آسان نخواهد بود، چراکه دشمن در حال حاضر 
به تسلیحات پیشرفته ای دست پیدا کرده است که در سال 

2006 از آنها برخوردار نبود«.
تقویت چشمگیر و بی سابقه قدرت دفاعی دریایی حزب الله 
لبنان از جمله دیگر عوامل بازدارنده حمالت نظامی احتمالی 
رژیم صهیونیستی است. تقویت قدرت نظامی دریایی حزب الله 
موجب شده تا این گروه قادر به هدف قرار دادن سکوهای 

حفاری نفت رژیم صهیونیستی باشد. صهیونیستها به خوبی 
می دانند که هدف قرار گرفتن سکوهای حفاری نفت آنها، 
ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصادی تل آویو وارد خواهد آورد. 
از همین روی، قدرت حزب الله در این عرصه نیز یکی دیگر از 
عوامل بازدارنده هرگونه حماقت احتمالی دشمن اسرائیلی 

محسوب می شود.

عالوه بر این، »سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان 
بارها در طول این سالها اعالم کرده است که رآکتور هسته ای 
»دیمونا« که در صحرای »نقب« در جنوب سرزمین های 
اشغالی واقع شده، در تیررس موشک های حزب الله قرار دارد 
و این گروه می تواند در هر لحظه  که اراده کند، این رآکتور 
حساس هسته ای را آماج حمالت موشکی قرار دهد. افزون بر 
این، »تل آویو« و »حیفا« نیز از حمالت موشکی حزب الله لبنان 
در هرگونه جنگ نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی علیه این 

گروه، در امان نخواهند ماند.
افزایش قدرت نظامی حزب الله لبنان به ویژه در عرصه 
موشکی، مسأله ای است که حتی رسانه های رژیم 
صهیونیستی نیز به آن اذعان دارند. در همین ارتباط، کانال 

دوم تلویزیون این رژیم چندی پیش در گزارشی اعالم کرد: 
»حزب الله در آغاز جنگ 2006، ۱5 هزار موشک در اختیار 
داشت که این تعداد در پایان جنگ به ۷ هزار موشک رسید اما 
با گذشت یک دهه از جنگ، حزب الله این موشک ها را به ۱50 

هزار عدد رسانده است«. 
»الی  کرمون« پژوهشگر پژوهشگاه سیاست و استراتژی رژیم 
صهیونیستی نیز ضمن تأیید این مطلب که در زرادخانه نظامی 
حزب الله ۱50 هزار موشک و راکت در انواع و اقسام مختلف 
وجود دارد، می گوید: »این در حالی است که حزب الله تعداد 
نیروهای خود را نیز به بیش از 50 هزار نفر افزایش داده است و 

در میان آنها ۱5 هزار نیروی ویژه وجود دارند«.
در خصوص تقویت قدرت نظامی حزب الله لبنان پس از 

جنگ 33 روزه، »نوعم تیفون« یکی دیگر از فرماندهان ارتش 
رژیم صهیونیستی تاکید می کند: »حزب الله هشتمین رتبه 
را از لحاظ قدرت موشکی در سطح جهان دارد«. این فرمانده 
صهیونیست در جریان یک سخنرانی همچنین اعالم کرد: »در 
صورت هرگونه جنگ احتمالی با حزب الله، اسرائیل نمی تواند 
برای چند هفته متوالی حجم فراوان موشک های شلیک شده 

از سوی این گروه را تحمل کند«.
عالوه بر این، در گزارشی که در سال 20۱۱ توسط 
پژوهشگران آمریکایی مرکز »پژوهش های استراتژیک 
بین المللی« منتشر شد، آمده است: »حزب الله لبنان به دلیل 
برخورداری از قدرت موشکی بسیار باال و در اختیار داشتن 
تسلیحات پیشرفته نه تنها برای اسرائیل تهدید بزرگی به 

شمار می رود، بلکه به تهدید جدی برای منافع آمریکا در 
خاورمیانه تبدیل شده است«.

در هر صورت، امروز حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازوان 
قدرتمند محور مقاومت در منطقه به قدرتی در عرصه نظامی 
دست یافته است که حتی دشمن اسرائیلی هم نمی تواند 
بر آن سرپوش بگذارد. از همین روی، پر واضح است که 
در صورت حماقت مسئوالن تل  آویو و تصمیم آنها مبنی 
بر ورود به یک ماجراجویی جدید در جنوب لبنان، رژیم 
صهیونیستی بار دیگر طعم تلخ شکست را خواهد چشید؛ 
با این تفاوت که حجم خسارت هایی که این رژیم متحمل 
خواهد شد، این بار بسیار فراتر از آنچه خواهد بود که در سال 

2006 حزب الله به آن تحمیل کرد.

تقویت بنیه نظامی حزب الله طی بیش از 10 سال گذشته 
تمامی معادالت نظامی را دگرگون کرده و موازنه قدرت را به 
نفع این گروه مقاومت مردمی تغییر داده است. در حال حاضر 
حزب الله به موشک پیشرفته موسوم به »یاخونت« دست پیدا 

کرده است

قدرت نظامی منحصربه فرد حزب الله لبنان؛ 
کابوس آشفته کننده صهیونیسم

روایت بیت المقدس از زرادخانه نظامِی بازوی مقاومت در منطقه  رامین حسین آبادیان
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با پایان یافتن مذاکرات هیأت حج و زیارت 
جمهوری اسالمی ایران و وزارت حج عربستان 
85سعودی و اعالم توافق برای اعزام 85سعودی و اعالم توافق برای اعزام 85 هزار زائر 
۱396ایرانی به حج تمتع ۱396ایرانی به حج تمتع ۱396، دورنمای حج امسال تا 
حدودی مشخص شد، اما هنوز ابهاماتی باقی مانده 
است که در صورت برطرف نشدن، می تواند نتایج 
غیرقابل انتظاری برای این کنگره عظیم اسالمی 

بدنبال داشته باشد.
مذاکرات نمایندگان جمهوری اسالمی ایران با طرف 
96سعودی برای تعیین تکلیف حج سال 96سعودی برای تعیین تکلیف حج سال 96، از اوایل 
اسفندماه سال گذشته و با اعزام هیات مذاکره کننده 
کشورمان به عربستان آغاز شد و در نهایت، طی سه 
2۷دور گفت وگو با فواصل زمانی چند روزه، 2۷دور گفت وگو با فواصل زمانی چند روزه، 2۷ اسفندماه 
به صورت رسمی از سوی سازمان حج و زیارت، حضور 
96حجاج ایرانی در مناسک حج تمتع سال 96حجاج ایرانی در مناسک حج تمتع سال 96 قطعی 
اعالم شد. یک روز بعد از آن نیز حجت االسالم و 
المسلمین سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت به همراه حمید محمدی سرپرست 
سازمان حج، نشست خبری مشترک برگزار کردند 
تا جزئیات بیشتری از این توافق و برنامه های اعزام 

را اعالم کنند. 
چندی بعد و در پنجم فروردین ماه سال جاری 
نیز، سازمان حج و زیارت با انتشار اطالعیه ای، 
اولویت های اعزام به حج امسال را اعالم کرد و از 
مشموالن خواست تا از دهه سوم فروردین ماه بر 
اساس شرایطی که در اطالعیه تکمیلی این سازمان 
اعالم خواهد شد، برای انجام مراحل ثبت نام خود 

برای اعزام به حج تمتع اقدام کنند.
مذاکرات حج ایران و عربستان در شرایطی برگزار 
شد که پس از وقوع فاجعه مشکوک »منا« در حج 
465 و شهادت 465 و شهادت 465 نفر از هموطنانمان و نیز شهادت  94
۱2 زائر در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، 
متولیان حج عربستان سعودی حاضر به جبران 
خسارت و ارایه تضمین های متعارف و عینی برای 
95حفظ امنیت و عزت حجاج ایرانی در حج 95حفظ امنیت و عزت حجاج ایرانی در حج 95 نشدند 
و عالوه بر آن، با افزودن شروط نامتعارف به الزامات 
حضور زائران کشورمان، باعث محرومیت ملت ایران 
از حضور در حج سال گذشته شدند. کارشکنی 
زمامداران سعودی که بیش از هرچیز به »صد 
سبیل« شباهت داشت، به همین جا ختم نشد؛ آنها 
تالش کردند تا در محافل سیاسی و مذهبی جهان 
اسالم اینطور القا کنند که ایرانیان خودشان حاضر 
به انجام مراحل اداری و کنسولی حج و پذیرش 
شرایط قانونی در مهلت مقرر نشده اند و از حضور در 

این آیین ابراهیمی باز مانده اند! 
85حاال و پس از اعالم توافق برای اعزام 85حاال و پس از اعالم توافق برای اعزام 85 هزار زائر 
کشورمان به حج امسال، بیش از هر زمانی این سوال 
برای مردم، علما و کارشناسان مطرح شده است که 
این اعزام در چه شرایطی صورت می گیرد و تکلیف 

94مطالبات بر زمین مانده حج 94مطالبات بر زمین مانده حج 94 چه می شود؟
»قول سعودی« برای تکریم حجاج ایرانی

حجت االسالم قاضی عسکر 28 اسفندماه سال 
گذشته در نشست خبری با رسانه ها تاکید کرد که 
»در این مذاکرات خواسته های مردم، مسوؤالن و در 
راس آنها مقام معظم رهبری در اولویت قرار داشت 
و بیشتر این خواسته ها در توافق نهایی محقق شد«. 
وی با منطقی و مستدل خواندن گفت وگوهای 
انجام شده میان دو طرف برای تعیین تکلیف حج 

96 گفت: »در موضوع حفظ عزت، کرامت و مراعات 
امنیت زائران ایرانی، مشکالتی که در سال های 
گذشته داشتیم مطرح شد و در تفاهم نامه ای که 
امضا شد، آن ها اذعان کردند که راحتی، عزت، 
کرامت و امنیت حجاج را در زمانی که در عربستان 

هستند، تامین می کنند.«
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، درباره برخی 
جزئیات دیگری هم که در سواالت خبرنگاران 
درباره کیفیت برگزاری حج از جمله مراسم دعای 

کمیل مدینه منوره و برائت از مشرکان روز عرفه 
مطرح شده بود، اینطور توضیح داد که »کلیات 
آنچه که مورد نظر بوده، در توافق نامه وزارت حج 
عربستان و سازمان حج و زیارت ایران لحاظ شده 
است که بر اساس آن، برگزاری مراسم دعا در محل 
سکونت و جاهایی که متعلق به زائران ایرانی است 
بالمانع بوده، ولی در دور بعدی مذاکرات، این 
مسائل جزئی تر مطرح و بحث خواهد شد تا با توافق 
صورت گرفته و تفاهم در آینده، مشکالت از سر راه 

برداشته شود.«
پرونده های مفتوح مانده و نیمه تمامی مانند فجایع 
منا و مسجدالحرام و دیه شهدای این دو فاجعه و 
حقیقت یابی آن و مجازات خاطیان و مسببان نیز، 
بخش دیگری از ابهامات موجود در افکار عمومی 
است که حجت االسالم قاضی عسکر درباره آنها 
گفت: »ما درگیر دو مسأله شهدای مسجدالحرام و 
منا بودیم. در مورد شهدای مسجدالحرام، بنا بر قول 

پادشاه عربستان به صورت قطعی هدیه  پرداخت 
می شود و دیه ای هم از طرف شرکت بن الدن - 
شرکت پیمانکار عامل حادثه - به حادثه دیدگان 
مسجدالحرام قرار بوده پرداخت شود که این کار را 

هم شروع کرده اند.«
به گفته سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام 
»پرونده فاجعه منا به دلیل قطع روابط سیاسی 
دو کشور، راهی برای پیگیری نداشت و اگر 
می خواستیم از طریق محاکم بین المللی پیگیری 

کنیم، با پروسه ای طوالنی روبرو می شدیم؛ هر چند 
که در وزارت امور خارجه، دادستانی، سازمان حج و 
بنیاد شهید کارهای گسترده ای دراین زمینه انجام 
شد و در دو ماه گذشته وکیلی اختیار کردند که 

طبق قرارداد، قرار است امور را دنبال کند«.
حاال وقت محکم کاری است

در شرایطی که سازمان حج و زیارت کشورمان از 
زائران در نوبت مانده خواسته است که برای انجام 
تشریفات ثبت نام و مراحل بعدی کار اقدام کنند، 
سواالت و ابهامات مهمی درباره کیفیت شرکت 
96نهایی حجاج ایرانی در مناسک تمتع 96نهایی حجاج ایرانی در مناسک تمتع 96 وجود دارد 
که برای حفظ عزت، کرامت و امنیت میهمانان خانه 
خدا و حرم نبوی و ائمه بقیع )ع(، راهی جز رفع این 

ابهامات وجود ندارد.
رهبر معظم انقالب پس از فاجعه دردناک و 
فراموش نشدنی منا، بر لزوم »توجه عربستان 
سعودی و پذیرش مسوؤلیت این واقعه »به قاعده 

حق و انصاف«، تشکیل کمیته حقیقت یاب از 
جهان اسالم برای مشخص شدن علت این فاجعه 
و پیگیری حقوقی و جلوگیری از فراموشی آن« 
تاکید کردند، حاال در شرایطی که از اعزام قطعی 
96هزاران زائر ایرانی به حج 96هزاران زائر ایرانی به حج 96 سخن گفته می شود، 
این نگرانی بیش از هر زمانی احساس می شود 
که ذوق زدگی ناخواسته و اعتماد به وعده های 
نسیه حکام سعودی و تصمیم گیری عجوالنه برای 
حضور زائران کشورمان بدون دریافت تضمین های 
کافی و محکم، حج را بر خالف فلسفه وجودی 
آن، به فرصتی برای عقده گشایی سعودی ها علیه 
جمهوری اسالمی و حجاج ایرانی با توجه به 
تحوالت منطقه و بروز مجدد فجایع تلخ و مشکوک 

تبدیل کند.
این نگرانی وقتی جدی تر می شود که مواضع 
سیاسی عربستان سعودی علیه کشورمان در 
ماههای اخیر و همراهی آنها با رژیم صهیونیستی، 
بیش از هر زمانی ماهیت حاکمان وابسته حجاز 
را رو کرده است. بنابراین، محکم کاری و احتیاط 
همه جانبه متولیان حج کشورمان در هر صورت - 
96حضور یا عدم حضور ایرانیان در حج 96حضور یا عدم حضور ایرانیان در حج 96 - به سود 

ملت ایران خواهد بود.
از سوی دیگر براساس اظهارات علنی مقامات 
کشورمان و برخی اخبار پنهان، هنوز تکلیف برخی 
جزئیات، که اتفاقا کلیدی هستند، مشخص نشده 
است؛ موضوعی که قاضی عسکر هم به آن اشاره 
کرده و گفته »مذاکرات درخصوص آنها ادامه دارد« 
و دور از ذهن نیست که دنبال کردن آنها در نهایت 
نتیجه ای غیر از آنچه که امروز درباره حضور ایرانیان 
96در حج 96در حج 96 گفته می شود را بدنبال داشته باشد. 
لذا به نظر می رسد نباید حضورمان در سرزمین 
وحی را قطعی دانسته و فضای جامعه را احساسی 
کرد. وجود حکام تازه کار، نادان و وابسته در رأس 
حکومت عربستان رعایت این مالحظه را دوچندان 

می کند.

  السیسی در دیدار با العبادی: برای یکپارچگی ملی عراق تالش می کنیم
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در منطقه بیت المیت کشور اردن محل برگزاری بیست و هشتمین 

دوره اجالس سران اتحادیه عرب، بر اهمیت ریشه کن کردن تندروی و تداوم تالش برای توسعه یکپارچگی ملی عراق برای پشت سرگذاشتن همه اقدامات تفرقه 
برانگیز و شعله ورشدن آتش جنگ در این کشور تاکید کرد.

العبادی نیز در این دیدار مراتب تشکر و قدردانی خود را از مواضع همیشگی مصر در حمایت از عراق ابراز داشت و نسبت به نقش محوری قاهره در جهان عرب و افزایش 
همسبتگی کشورهای عربی تاکید کرد.

نخست وزیر عراق همچنین اعالم کرد که بغداد به تداوم هماهنگی های مشترک بین دوکشور و تالش برای توسعه روابط دو جانبه چشم دوخته است. 

هنوز تکلیف برخی جزئیات، که اتفاقا کلیدی هستند، 
مشخص نشده است؛ موضوعی که قاضی عسکر هم به آن اشاره 
کرده و گفته »مذاکرات درخصوص آنها ادامه دارد« و دور از ذهن 
نیست که دنبال کردن آنها در نهایت نتیجه ای غیر از آنچه که امروز 
درباره حضور ایرانیان در حج ٩6 گفته می شود را بدنبال داشته باشد

توافق برای حج ۹۶ و چند ابهام جدی     حامد حسین عسکری
[امت واحده]
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٨

انفجار

هر صبح با نخستین انفجار

پاهایت از خواب بیدار می شوند

آن سوتر پدر دست ها و پاهایش را

انفجار برده است

و دیوارها دیگر خانه ی تو نیستند

دیوارها خاک شدند

تا به آغوش بگیرند

برادرت را

حاال تو مانده ای و بغضی که باید منفجر شود

دیگر هیچ فرقی نیست میان انگشتانی که ماشه 

را می کشند

با دستانی که بغضت را در قطعنامه ها وتو می کنند

امروز نه این خاک، نه آن آسمان

امروز تاریخ شرمسار توست

سرت را به آسمان بده و بغضت را بر این خاک ببار

فردا زیتون زارها از بغض تو شکوفه می کند

    سینا علی محمدی 

»بازمانده« یک فیلم سینمایی تاریخی در مورد نزاع اعراب 
1٩٤٨و رژیم صهیونیستی در سال 1٩٤٨و رژیم صهیونیستی در سال 1٩٤٨ است که به کارگردانی 

مرحوم سیف الله داد  ساخته شده است.
این فیلم را می توان جزو نخستین فیلم هایی به حساب 
آورد که در ایران مستقیما به موضوع فلسطین و اشغال آن 

می پردازد.
سیف الله داد فیلمنامه این فیلم را بر اساس داستانی از 
غسان کنفانی نویسنده فلسطینی به نام بازگشت به حیفا 
نوشته است و موضوع آن به سال 1٩٤٨ و تشکیل کشور 
اسرائیل و حکومت آن بر شهر حیفا باز می گردد. وی  برای 
نگارش فیلمنامه »بازمانده« چند سفر به سوریه و لبنان 
داشتند و حجم زیادی کتاب تاریخی در مورد این سرزمین ها 

مطالعه کرده بودند.
ماجرای فیلم در سال 1٩٨٤ می گذرد و دکتر سعید به 
همراه همسرش لطیفه و نوزادشان فرحان در شهر حیفا 
در فلسطین اشغالی زندگی می کنند. او همسایه و همبازی 
یهودی دوران کودکی اش شمعون را در حال بمب گذاری 
در یک قطار می بیند و پلیس را در جریان می گذارد. اما 
مطلع کردن پلیس، آغاز دردسرهای او و خانواده اش است. 
شمعون با تهدید از وی می خواهد شهر را ترک کند، اما 

سعید امتناع می کند و ... .
اگرچه عوامل اجرایی این فیلم تقریبا همگی ایرانی هستند 
اما برای بازیگران فیلم از بازیگران عرب استفاده شده و 
تصویربرداری آن هم در شهرهای الذقیه و دمشق در کشور 

سوریه انجام شده است.
این فیلم عالوه بر محبوبیت در میان منتقدان و مخاطبان 
ایرانی، به عنوان یکی از آثار شاخص مربوط به فلسطین در 

کشورهای منطقه شناخته شد. 

صدور انقالب اسالمی از آرمان های نخستین امام خمینی(ره) 
پس از پیروزی انقالب بود که برای تحقق آن تالش کردند و البته 
بسیاری از تحوالت جهانی و بویژه منطقه ای در دهههای اخیر 
هم نتیجه همین تفکر و پیام انقالب بود. اندیشه ای که البته 
در سالهای ابتدایی انقالب برخی به غلط آنرا تفسیر کردند و با 
اقدامات نسنجیده شان هزینه هایی را بر کشور تحمیل کردند. 
شرایط حال حاضر غرب آسیا ضرورت تبیین درست آرمان 
صدور انقالب و نیز دنبال کردن آن از طریق ابزارهای نوین را دو 

چندان کرده است.
کانال تلگرامی »صدور انقالب اسالمی« که چند ماهی است 
فعالیت خود را آغاز نموده بدنبال تحقق همان خواسته های 
فوق الذکر در حد توان خود است. این کانال که توسط دفتر صدور 
انقالب بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) اداره می شود 
در چند حوزه به فعالیت می پردازد؛ اطالع رسانی برنامه های 
دفتر عمدتا در محل دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود و 
نیز انتشار محتوای متنی یا تصویری نشست ها پس از برگزاری 
آنها، همچنین اطالع رسانی یا انعکاس خبر برگزاری برخی از 

نشست ها در این حوزه هم از دیگر برنامه های کانال است.
انتشار مطالب کارشناسان حوزه بین الملل و مسائل فرهنگی و 
نیز باز نشر مطالب کانال های دیگر در این حوزه از سایر بخشهای 

کانال صدور انقالب است.
همچنین این کانال متناسب با تحوالت روز و نیز مناسبت های 
تاریخی مرتبط، اقدام به تولید گزارش و یا عکس نوشت می کند.
برای دسترسی به کانال صدور انقالب اسالمی باید از لینک 

https://t.me/Sodur_Enghelab استفاده نمود.

»شاهرگی برای حریم« عنوان چهارمین کتاب از مجموعه آثار 
مدافعان حرم می باشد که به قلم سمانه خاکبازان به رشته تحریر 
در آمده است. این اثر ارزشمند به شرح احواالت شهید مدافع 

حرم »حمید اسداللهی« از تولد تا شهادت می پردازد.
شهید حمید اسداللهی یکی از شهدای مدافع حرم است که در 
سال ٩٤ و در جریان آزادسازی شهر استراتژیک خان طومان 
سوریه به شهادت رسید.  در این کتاب پدر، مادر، همسر و 
دوستان شهید به بیان خاطرات خود از دوران کودکی تا لحظات 
شهادت او می پردازند. آنگونه که در این کتاب می خوانیم شهید 
اسداللهی شهدای مدافع حرم را در حقیقت شهید مدافع حریم 
انقالب اسالمی می دانست و در تمام عمر ارزشمند و کوتاه خود 
در تالش بود که از حیثیت انقالب اسالمی دفاع کند و در این امر 
همواره پیشرو  و ثابت قدم بماند و خود را سرباز امام و ولی زمانش 
بداند. از فعالیت های انقالبی در مسجد موسی بن جعفر(ع) تا راه 
اندازی گروه جهادی بنیان مرصوص گرفته و از انتخاب رشته 
ادبیات عرب در دانشگاه(جهت ارتباط با دیگر مسلمانان) تا 
ساماندهی زائران پیاده روی اربعین و نهایتا حضور در میان 
مدافعان حرم برای دفاع از حریم اهل بیت و انقالب اسالمی که با 

شهادت او امضا می شود.
در این کتاب می خوانیم:

وقت های بیکاری می نشستیم و با هم صحبت می کردیم.

یک شب در مورد سبک زندگی شروع کردیم به صحبت.
وقتی از حمید در مورد سبک زندگی اش پرسیدم، گفت»حاج 
محسن، سبک زندگی من و خونوادم، پادگانیه.« گفتم»یعنی 
چی؟«گفت»ما خودمون رو تو پادگان امام زمان(عج) می دونیم« 
گفتم»چه جوری؟« گفت»مثل یه سرباز که توی پادگان هست...«
 شاهرگی برای حریم در 1٩٢ صفحه و در قالب ٩فصل از سوی 

انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

    بحرینی ها بر سر مزار شهید فدایی عقیده و رهبر
 مصطفی حمدان- جوان 1٩ ساله بحرینی در حمله نیروهای آل خلیفه به تجمع 
هواداران آیت الله عیسی قاسم در اطراف منزل ایشان به شهادت رسید

«بازمانده» سرآغاز  فیلم سازی 
برای فلسطین

آشنایی با شهید راه دفاع 
از حریم انقالب اسالمی

کانالی دانشجویی برای دنبال کردن 
آرمان «صدور انقالب اسالمی»

»شاهرگی برای حریم« عنوان چهارمین کتاب از مجموعه آثار 

از حریم انقالب اسالمی

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
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