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 همایش همبستگی اسالمی در باکو برگزار شد
همایش بین المللی  همبستگی اسالمی که به ابتکار اداره مسلمانان قفقاز و کمیته دولتی امور تشکل های دینی جمهوری آذربایجان برگزار شد. »مبارز قربانلی« رئیس 
کمیته دولتی امور تشکل های دینی جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود در این همایش با بیان اینکه در حال حاضر در ٦٧ کشور جهان، مناقشه های نظامی جریان دارد، 
گفت: در این مناقشه ها ٦5 میلیون نفر از خانه و کاشانه خود اخراج شده اند که بیش از 55 درصد از آنها از کشورهای اسالمی هستند. وی افزود: در شرایط فعلی جهان، بیش از 
همه مسلمانان و کشورهای اسالمی از ترور رنج می برند و بیگانگان برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه کشورهای اسالمی، درصدد ایجاد مناقشه های مختلف و اختالف های 
مذهبی در میان مسلمان هستند. بیگانگان برای خدشه دار کردن اسالم، فعالیت های تروریستی در کشورهای مختلف را به دین اسالم منتسب می کنند و ما برای مقابله با 
این توطئه های خصمانه، بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و وحدت میان مسلمانان نیاز داریم. در شرایط فعلی، همبستگی اسالمی باید یک نقشه راه برای همه ما باشد. [ قبله اول ]

صلح طلب  فعال  بورواال«  میتی  »فیروز 
فلسطین  سرشناس  حامیان  از  و  هندی 
است که برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری 
برنامه های مختلف بین المللی برای آزادی 
فلسطین را در کارنامه خود دارد. وی یکی از 
سازمان دهندگان راهپیمایی جهانی به سوی 
قدس و از سازمان دهندگان اصلی »کاروان 

آسیایی الی بیت المقدس« که به سوی غزه 
حرکت کرد، است. این فعال هندی در گفت وگو 
با بیت المقدس؛ در خصوص آزادی سرزمین 
فلسطین از دست اشغالگران صهیونیستی، 
می گوید: قدس میراث مشترک همه بشریت 
است که البته به این معنا نیست که من قصد دارم 
در قدس زندگی کنم اما در زمانی که در بمبئی، 
دهلی یا هرجای دیگری زندگی می کنم همه ما 
مسئول امنیت و قداست این مکان مقدس یعنی 
قدس هستیم. موضوع فلسطین را می توان از 
راه دیپلماتیک حل کرد اما برخی کشورهای 
اروپایی دوست دارند تا آتش فتنه و درگیری 

در خاورمیانه شعله ور باشد. شاید بتوان گفت 
یکی از دالیل به وجود آمدن گروه تروریستی 
داعش برهم زدن آرامش در خاورمیانه است تا 
کشورهای منطقه و جهان از موضوع فلسطین 
دور شوند. تغییر دادن رژیم های حاکم در سوریه 
و عراق از دیگر برنامه های صهیونیست ها است 
تا بتوانند به اشغالگری خودشان در سرزمین 

قدس ادامه دهند.
این فعال صلح هندی، با تشریح وضعیت 
می کند:  تصریح  آسیا،  غرب  کشورهای 
آمریکا تالش کرده تا روابط سعودی ها و رژیم 
صهیونیستی  روز به روز گسترده تر شود و 
این عادی سازی روابط، موضوعی است که به 
عنوان چالش بزرگ پیش روی فلسطینیان 
و حتی جهان عرب و اسالم قابل توجه است. 
آمریکا، اسرائیل و حتی آلمان و فرانسه هم 
نمی خواهند در کشورهای خاورمیانه از جمله 
عراق و یا سوریه ثبات و پایداری باشد. آن ها 
تالش می کنند تا شعله اختالف و تفرقه در 

کشورهای غرب آسیا فزونی یابد تا بتوانند 
منابع غنی انرژی و پتروشیمی این کشورها را 

به غارت ببرند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تحوالت 
یمن و حمله آل سعود به این کشور، یادآور 
شد: حمله بی رحمانه عربستان سعودی به 
یمن خیلی ظالمانه است و به نظر من یمن 

همچون ویتنامی برای عربستان خواهد بود 
و آمریکا هم از همکاری با آل سعود در این 
یورش های وحشیانه متضرر خواهد شد. بهتر 
است کشورهای اسالمی منطقه برای مقابله با 
اندیشه تکفیری که تالش می کند خودش را به 
نماد مسلمانی  در منطقه تبدیل کند، مقابله 
نمایند تا اسالم ناب محمدی آسیبی نبیند. 
یادآور شوم ما هم در هندوستان در تالش 
هستیم تا با همکاری موسسات و دانشگاه های 
مرتبط با دین اسالم که قرن ها در این زمینه 
کار کرده اند، اجازه ندهیم اندیشه تکفیری در 

این کشور رشد کند.

سخن نخست

حزب الله لبنان توانمندتر از 
همیشه در مقابل اشغالگران

بحران تحمیلی به سوریه در حالی وارد هفتمین 
سال خود شده که در این ایام تحوالت با فراز 
و فرودهای بسیاری همراه بوده است، بودند 
روزهایی که دمشق تا سقوط پیش رفت و تروریست ها خود را در چند 
متری کاخ ریاست جمهوری و سایر مناطق حساس پایتخت دیدند. اما 
اکنون چند سالی است که دیگر از سقوط دمشق و تهدید اماکن خاص 
خبری نیست. این روزها اتفاقا سمت و سوی اخبار بیشتر بر مدار توفیقات 
ارتش عربی سوریه جلو می رود. در ارزیابی این چرخش حوادث که منجر 
به دست برتر نظام شده عوامل متعددی را می توان ذکر کرد اما قطعا یکی 

از آنها حضور نیروهای زبده حزب الله لبنان در عرصه نبرد است. 
مقامات این جنبش پس از اقدامات تروریستی چند باره ای که تکفیری ها 
علیه مردم لبنان و بویژه ساکنین بیروت انجام دادند راه حل را در متوقف 
کردن خرابکارانی دانستند که از سرزمین شام وارد خاک لبنان می شدند. 
در این مسیر آنها اطمینان یافتند که تکفیری ها پس از سوریه حتما به 
سراغ لبنان خواهند آمد پس عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد و تنها 
راه حل مبارزه با داعش و امثالهم در خاک سوریه و از بین بردن آنها در 
همان کشور است. تصمیمی که اگرچه در ابتدا با حواشی و مخالفت های 
قابل توجهی در لبنان مواجه شد اما زمان چندانی نیاز نبود تا هر ببینده 

منصفی به درستی آن اذعان کند.
حضور عملیاتی رزمندگان حزب الله در سوریه اگرچه بسیار موثر بود و 
برخی توفیقات میدانی مانند آزادی القصیر بطور خاص به نام آنها ثبت 
شد اما از همان ابتدا برخی این شبهه را مطرح کردند که حضور آنها در 
سوریه به معنای تضعیف توان رزمی شان در مقابله با دشمن اصلی یعنی 
رژیم صهیونیستی است موضوعی که سید حسن نصرالله در طول این 
سالها بارها آنرا رد کرده و تاکید کرد که حضور در سوریه نه تنها توان شان 
را تحلیل نمی برد بلکه میدانی برای افزودن تجربه های ایشان است. 
دبیرکل حزب الله همچنین همواره بر این نکته تاکید کرده که در این 
جنبش تمرکز اصلی کماکان بر دشمن اشغالگر صهیونیستی است و 
بخش ثابت و قابل توجهی از نیروها کما فی السابق برای مقابله با این 

رژیم فعالیت می کنند.
در همین حال محور مقاومت در مبارزه خود علیه رژیم صهیونیستی 
طی سال های اخیر از اهرم رسانه بسیار هوشمندانه استفاده نموده 
است. هرچه زمان می گذرد گروه های مقاومت فلسطین و لبنان با درک 
بیشتر نسبت به آسیب پذیری رژیم صهیونیستی از این زاویه، اقدام به 
تهیه گزارش ها یا فیلم هایی نموده اند تا جامعه صهیونیستی را تحت تأثیر 
قرار دهند.کلیپ های گوناگون گروه های مقاومت در غزه، رزمایش های 

گوناگون با پیوست رسانه ای قوی و... بخشی از این اقدامات است.
در جدیدترین اقدام جنگ رسانه ای محور مقاومت، حزب الله لبنان 
3۱پنج شنبه 3۱پنج شنبه 3۱ فروردین ماه در اقدامی کم سابقه رسانه های گوناگون 
لبنانی را به مرزهای جنوب لبنان با فلسطین اشغالی دعوت نمود تا از 
نزدیک در جریان اقدامات رژیم صهیونیستی در آن سوی مرزها از جمله 
حفاری ها و ایجاد موانع جدید قرار گیرند. این اقدام از سوی رسانه های 

صهیونیستی بسیار مورد توجه و تحلیل قرار گفت.
حزب الله در این بازدید رسانه ای با نمایش حفاری ها و موانع جدید 
ایجاد شده در منطقه، این پیام را به مخاطبین منتقل ساخت که رژیم 
صهیونیستی در حال تغییر تاکتیک از تهاجم به رویکردی دفاعی است. 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در این باره نوشت: »این بازدید 
که به دعوت حزب الله لبنان انجام شد نشان داد که تاکتیک اسرائیل از 

مرحله هجوم به مرحله دفاع تبدیل شده است.«
یکی از پیامدهای این اقدام، تحت تأثیر قرار دادن رسانه های صهیونیستی 
و پرداختن به قدرت حزب الله بود. به طور مثال پایگاه صهیونیستی کول 
هزمان نیز در گزارشی با عنوان »نقص و عیب های سامانه دفاعی ارتش 
اسرائیل«، به افزایش توان نظامی حزب الله لبنان پرداخت و نوشت: 
»ارزیابی های امنیتی اسرائیل نشان می دهد که حزب الله لبنان یک 
۱۰ هزار موشکی در اختیار دارد که حدود ۱۰ هزار موشکی در اختیار دارد که حدود ۱۰ هزار موشک از این  ۱3۰سامانه ۱3۰سامانه ۱3۰

موشک ها می توانند تمام نقاط اسرائیل را هدف قرار دهند.«
به نظر می رسد بحران شام همانگونه که سید دالور لبنان گفت اگرچه 
جوانان و فرماندهان شجاع و مخلصی را از حزب الله گرفت اما میدان 
آموزش و آزمایش جدی برای رزمندگان این جنبش بود تا بر تنوع 
توانمندی هایشان بیفزایند. خصوصا که آنها تا پیش از این تجربه نبرد 
گسترده و بهره گیری از توپخانه و سالحهای سنگین دیگر به این شکل 
را نداشتند. مسئله مهمتر آن است که این تقویت توانمندی به هیچ وجه 
سایه بر هدف اصلی این جنبش که نابودی رژیم اشغالگر قدس است، 

نینداخته است. 

یمن، ویتنام آل سعود می شودمحمد مهدی رحیمی
   روح الله فرقانی فدافن

فعال صلح طلب هندی در گفت وگو با بیت المقدس عنوان کرد

آمریکا تالش کرده 
تا روابط سعودی ها و 
رژیم صهیونیستی  روز 
به روز گسترده تر شود و این 
عادی سازی روابط، موضوعی 
است که به عنوان چالش 
بزرگ پیش روی فلسطینیان 
و حتی جهان عرب و اسالم 

قابل توجه است
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قریب به 3 سال است که از محاصره کامل دو شهرک 
شیعه نشین »فوعه« و »کفریا« در حوالی شهر ادلب 
سوریه می گذرد. در این مدت، شیعیان ساکن این دو 
شهرک روزگار سختی را سپری کردند. آنها در برابر 
تمامی اقدامات خصمانه و سیاستهای سرکوبگرانه 
تروریست های تکفیری »جبهه النصره« و »أحرار 
الشام« مقاومت کرده  و خم به ابرو نیاورده اند؛ مقاومت 
جانانه ای که حقد و کینه تکفیریها برای سرکوب بیشتر 
شیعیاِن مظلوم را بیش از پیش افزایش داد. پس از 
سقوط ادلب به دست تکفیریها، آنها گمان می کردند 
که به راحتی می توانند فوعه و کفریا در این استان را 
نیز به کنترل کامل خود درآورند؛ حال آنکه مقاومت 

شیعیان آنجا تمامی معادالت را برهم زد.
شهرک های فوعه و کفریا در۱۰ کیلومتری شمال 
شرقی شهر ادلب واقع شده و حدود 3 کیلومتر با 
یکدیگر فاصله دارند. آخرین آمارها نشان می دهد 
که تعداد ساکنان فوعه به حدود 35 هزار نفر و شمار 
ساکنان کفریا به بیش از ۱5 هزار نفر می رسد. پس از 
اشغال ادلب، تکفیریها حمالت تروریستی گسترده ای 
را به شهرک های فوعه و کفریا ترتیب دادند تا شاید 
بتوانند این دو شهرک را به طور کامل به اشغال خود 
درآورند. با این حال، عدم موفقیت آنها در این زمینه 
موجب شد تا برای به زانو درآوردن شیعیان، این دو 

شهرک را تحت شدیدترین محاصره درآورند.
واقعیت این است که شیعیان شهرک های فوعه و کفریا 
در جریان عملیات آزادسازی شهرک های شیعه نشین 
»نبل« و »الزهرا« در استان حلب نقش مهمی را ایفا 
کردند و دوشادوش نیروهای مقاومت سوری برای 
آزادسازی این دو شهرک، جنگیدند؛ مسئله ای که 
تکفیریها، خود نیز به خوبی از آن آگاهی دارند. از 

همین روی، یکی از انگیزه های اصلی جنایتهای 
تکفیریها علیه اهالی فوعه و کفریا، انتقام جویی از 
شیعیان به دلیل ایستادگی آنها در کنار نیروهای 
مقاومت سوری بوده است. از دست دادن شهرک های 
نبل و الزهراء در حلب که از موقعیت جغرافیایی 
استراتژیکی نیز برخوردار بودند، ضربات سهمگینی را 

بر پیکره تکفیریها وارد آورده بود.
تروریست های تکفیری »جبهه النصره« و »أحرار 
الشام« پس از محاصره فوعه و کفریا ضمن قطع کامل 
خطوط انتقال آب و برق و گاز، از ورود هرگونه مواد 
غذایی و دارویی به شیعیان این شهرک ها جلوگیری 
کردند. افزون بر این، حمالت خمپاره ای مداوم 
تروریست های تکفیری به بیمارستان ها و مراکز 
درمانی فوعه و کفریا، شیعیان این دو شهرک را با 
بحران جدی در زمینه امکانات پزشکی و تجهیزات 
درمانی مواجه ساخت. در همین ارتباط، پایگاه 
»عربی پرس« می نویسد: »بسیاری از ساکنان فوعه 
و کفریا براثر حمالت خمپاره ای گروه های تکفیری 
نیاز به مداوای فوری دارند و نبود امکانات و تجهیزات 
پزشکی و دارویی شرایط را بیش از پیش برای اهالی 

سخت کرده است«.
در هر صورت، تداوم محاصره شهرک های فوعه و کفریا 
در ادلب از یک سو و تداوم خمپاره ای گاه و بی گاه به 
آنها از سوی دیگر، موجب شده اهالی این شهرک ها 
با اوضاع انسانی و معیشتی فاجعه باری مواجه شوند. 
اگر اوضاع در این دو شهرک هرچه سریعتر بهبود 
نیابد، بدون شک سرنوشت هزاران نفر از اهالی آنجا 
با خطر جدی مواجه خواهد شد؛ هرچند که شیعیان 
مظلوم فوعه و کفریا با مقاومت مثال زدنی و بی سابقه 
خود بارها این پیام را به تکفیریها مخابره کرده اند که 

همچون سید و ساالر شهیدشان اباعبدالله الحسین)ع(، 
مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می دهند.

وضعیت فاجعه باری که تروریست های تکفیری برای 
شیعیان فوعه و کفریا در طول سالهای گذشته ایجاد 
کردند، موجب شد تا دولت سوریه و هم پیمانانش در 
محور مقاومت تمامی ظرفیت های نظامی و دیپلماتیک 
خود را برای نجات آنها بکار بندد. ازهمین رو، مذاکرات با 
تکفیریها برای شکستن محاصره فوعه و کفریا آغاز شد 
تا در نهایت به توافق مبادله تروریستهای محاصره شده 
دو شهرک »الزبدانی« و »المضایا« در حومه دمشق با دو 

شهرک فوعه و کفریا ختم شود. 
بدین ترتیب، اتوبوس های حامل شهرک نشینان فوعه و 
کفریا که اغلب آنها را زنان و کوکان تشکیل می دادند، از 
این دو شهرک خارج شده و در منطقه »الراشیدن« در 
غرب حلب توقف کردند. زنان و کودکان مظلوم فوعه 
و کفریا که پس از گذشت قریب به 3 سال محاصره 
خفه کننده چشم به آزادی دوخته بودند و انتظار آن 

را می کشیدند، نمی دانستند که تکفیریها در پِس پرده 
مبادله اسرا، چه سناریوی شومی را برای آنها طراحی 
کرده بودند. درحالی که همگان منتظر انتقال اهالی 

فوعه و کفریا به منطقه ای امن بودند به یکباره خبری 
شوکه کننده در صدر اخبار رسانه های منطقه ای 
و بین المللی قرار گرفت. یک انفجار تروریستی در 
نزدیکی محل حضور و استقرار اتوبوس های حامل 

اهالی این دو شهرک در غرب حلب به وقوع پیوست.
طبق آخرین آمار منتشرشده این اقدام تروریستی 
به شهادت دستکم ۱۱2 نفر و زخمی شدن بیش از 
5۰۰ نفر دیگر انجامید.  یکی از شاهدان عینی ماجرا 
می گوید که یک خودرو شروع به توزیع  خوراکی کرد 
و پس از آنکه کودکان به دور آن جمع شدند، منفجر 
شد. این جنایت هولناک که قلب هر آزاده ای در 
هرگوشه از جهان را به درد آورد، درحالی اتفاق افتاد 
که دولت دمشق به وعده خود مبنی بر آزادی گروهی 
از تکفیریهای تحت محاصره اش در الزبدانی و المضایا 

عمل و آنها را راهی ادلب کرده بود.
اکنون این سؤال بسیار بزرگ افکار عمومی منطقه 
و جهان را مشغول خود ساخته است که مدعیان 
ُپرادعای حقوق بشری کجا هستند تا بار دیگر شعارهای 
پرطمطراق خود را که پیشتر علیه دولت دمشق سر 
می دادند، امروز علیه تکفیریهای تحت الحمایه خود 
سر دهند؟ سکوت سنگین جامعه جهانی و کشورهای 
غربیـ  عربی در قبال این جنایت ننگین، بار دیگر خط 
بطالنی بر تمامی شعارهای ساختگی و ظاهری آنها در 
حمایت از حقوق بشر کشید و ثابت کرد که این واژه 
هیچ جایگاهی در قاموس آنها نداشته و تنها با اغراض 
سیاسی و به منظور تحقق اهداف شوم و پلید خود، از آن 

بهره برداری می کنند.
کشورهای غربیـ  عربی همچون ایاالت متحده آمریکا، 
فرانسه، انگلیس، قطر و عربستان که همواره از تکفیریها 
در سوریه به اشکال مختلف حمایت کرده اند، ثابت 
کردند که حقوق بشر در نزد آنها چیزی جز یک شعار 
پوچ برای فریب افکار عمومی و زمینه سازی برای 

پیاده سازی سناریوهای شیطانی نبوده و نیست.
دراین میان، اما از نقض عهد مجدد دولت ترکیه نیز نباید 
غافل شد. مقامات دولت ترکیه درجریان مذاکرات صلح 
سوریه در »آستانه« متعهد شده بودند که از نفوذ خود 
بر گروه های مسلح سوریـ  که اغلب آنها تروریستی 
ـ برای کنترل اقدامات خشونت آمیز آنها استفاده  هستند 
می کنند؛ وعده ای که هیچگاه عملیاتی نشد. به همین 
دلیل، جنایت اخیر علیه شیعیان فوعه و کفریا را می توان 

لکه ننگ دیگری بر پیشانی دولتمردان ترکیه ای قلمداد 
کرد؛ جنایتی که قصه ُپرغصه اهالی این دو شهرک را با 

شهادت به پایان رساند.

شیعیان شهرک های فوعه و کفریا در جریان عملیات 
آزادسازی شهرک های شیعه نشین »نبل« و »الزهراء« در استان 
حلب نقش مهمی را ایفا کردند و دوشادوش نیروهای مقاومت سوری 
برای آزادسازی این دو شهرک، جنگیدند؛ مسئله ای که تکفیریها، خود 

نیز به خوبی از آن آگاهی دارند

   مادر چهار اسیر فلسطینی اعتصاب غذا کرد
مادر چهار اسیر فلسطینی در همبستگی با پسران اسیرش) ناصر، محمد، نصر و شریف( در بند زندانهای رژیم صهیونیستی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. وی تاکید کرده 

که این اعتصاب غذا را همگام با اسرای فلسطینی ادامه خواهد داد. اعتصاب غذای بیش از ۱5۰۰ اسیر فلسطینی از روز هفدهم آوریل )روز اسیر فلسطین( در زندان های رژیم 
صهیونیستی آغاز شد.  مهمترین مطالبات اسرای فلسطینی در اعتصاب غذای کرامت ایجاد وضعیتی در زندان های رژیم صهیونیستی است که در آن کرامت انسانی بر اساس موازین 

بین المللی و قوانین پذیرفته شده جهانی رعایت شود. مرکز تحقیقات اسرای فلسطینی اعالم کرده که در حال حاضر هفت هزار و 24 اسیر فلسطینی و از دیگر کشورها در زندان های رژیم 
[ قلب زمین ]صهیونیستی در اسارت قرار دارند که در 23 زندان، بازداشتگاه و مراکز تحقیق و بازجویی دوران اسارت خود را می گذرانند.

آوارگی کودکان »فوعه و کفریا« 
سند رسوایی مدعیان حقوق بشر

   رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

  واکنش علمای بحرین به قانون جدید رژیم آل خلیفه
علمای سرشناس بحرین در واکنش به اظهارات »خالد بن علی آل خلیفه« که گفته است وزارتخانه اش در حال ارائه پیش نویس قانون یکپارچه سازی احکام 
خانواده های بحرینی است، بیانیه ای صادر و مخالفت خود را با آن اعالم و تاکید کردند: موضع علمای بحرین همچنان اصرار بر مطالبه ضمانتهای قانونی برای 
تحکیم قانون خانواده است و این موضوع تاکنون فراهم نشده است. تایید هرگونه حکمی که باعث تجاوز از این ضمانتهای قانونی شود، به ویژگی های مذهب شیعه 
لطمه می زند. در این بیانیه که از سوی آیت الله شیخ عیسی قاسم، سید عبدالله الغریفی، شیخ عبدالحسین الستری، شیخ محمد صالح الربیعی و شیخ محمد صنقور 
امضا شده، آمده است: مداخله نهاد قانونی در امور دینی امری است که عواقب بیشتری در پی خواهد داشت و باعث پیچیده تر شدن اوضاع در مرحله ای می شود که 

کشور بیش از پیش به همبستگی در مقابله با پیچ و خم های دشوار نیاز دارد.   [ اندیشمندان ]

در شماره قبل نشریه بیت المقدس در مطلبی با عنوان 
»مانیفست بهشت زهرا تنها راه نجات اسالم« به معرفی و 
بررسی برخی نظریات » آتاسوی مفتی اوغلو« اندیشمند 
معاصر ترکیه ای پرداختیم و همانگونه که در انتهای آن 
مطلب وعده دادیم در این شماره به بررسی بخشی دیگر 

از افکار وی خواهیم پرداخت:
یکی از مهمترین  کلید واژگان در اندیشه »آتاسوی مفتی 
اوغلو« کلمه »زبان« است. او زبان را چیزی بیش از کلمات 
و جمالتی که بر زبان می آید قلمداد می کند و واژه زبان 
را مترادف منطق می داند. در اندیشه مفتی اوغلو به دلیل 
این که مسلمانان در زبان مدرنیته  در حال حیات هستند 
از این رو امکان فهم حقیقت موجود خود که در جهانی غیر 
از جهان مدرن در حال حیات هستند و نیز بازتاب دادن آن 
به یکدیگر و دیگران را از دست داده اند. این مسأله باعث 
شده است تا جوامع مسلمانان نه یک جامعه اسالمی 
بلکه مجتمعی از افراد مسلمان به شمار بیاید. دلیل این 
امر این است که مسلمانان خود را از پارادایم اسالمی که 
بسیار فراتر از مفاهیم مدرن است تنزل داده و در پارادایم 
مدرن در حال تکلم هستند. این فرآیند باعث شده است تا 
مسلمانان از حالت آرمان گرایانه اسالمی که مبتنی بر فهم 

متعالی از حقایق هستی و مبتنی بر مبادی اسالمی است 
و اساس آن توحید در عقاید و عدالت در جامعه بشری 
بوده، عدول کرده و خود را در چارچوب منفعت گرایانه  

دروضعیتی تقلیل یافته قرار دهند.

از همین روست که مفتی اوغلو وارد »گفتمان مقاومت« 
می شود. از دیدگاه او مقاومت بیش از آنکه جنبه فیزیکی 
داشته باشد عملیاتی فکری برای دفاع از شرافت انسانی 
است: »آنچه که تاریخ، حیات و انسان را دارای 

مفهم و ارزش می کند مقاومت است. ما باید متوجه باشیم 
که دیگر ذلت و افلیج بودنی که ناشی از اندیشه نژادگرایانه 
امپریالیستی صهیونیستی در جوامع اسالمی است به حد 
نهایت خود رسیده است. قالده به سر بودن در برابر غرب به 
هیچ وجه معنای هست بودن ندارد و اگر میخواهم سهمی 
از هست بودن داشته باشیم باید مقاومت کنیم. با مقاومت 
است که می توانیم ارزش ها و مفاهیم الهی و انسانی را د 
رجهان پخش کنیم. با قالده به سر شدن در برابر غرب هیچ 
چیز از خود نخواهیم داشت که بتوانیم آن را نیز عرضه 
کنیم. بردگی در برابر غیر به معنای وداع گفتن با تمام 
فرهیختگی ها، شرافت های انسانی و اخالقی گری است«.

در اندیشه مفتی اوغلو ایمان مترادف با اعلون بودن است 
و مومنین باید همواره در سطحی برتر از جهان کفر واقع 
شوند: »مومن بودن به معنای واال بودن است. اگر خود را 
مومن می دانید اما نشانی از واالیی در خود نمی بینید پس 
نقصانی در ایمان خود دارید و باید در آن بازبینی کنید. 
در نبردی اندیشگانی که فرد مومن در آن حاضر می شود 
اگر او خود را دست برتر و طرف غالب این نبرد نداند پس 

مفهوم ایمان او دچار نقصان است«.
مفتی اوغلو در مورد نقصان های فهم ایمانی مسلمانان 

معتقد است تاریخ زدگی وهم ردیف دانستن ارزشهای 
متراکم و متورم تاریخی که هیچ ربطی به دین اسالم 
ندارد با سنن حقیقی اسالمی، یکی از علل کژفهمی 
مسلمانان در مسأله ایمان و یکی از علل تصلب فکری 

جامعه اسالمی است.
در نظر مفتی اوغلو تمام بحرانهای سیاسی، امنیتی و 
جغرافیایی جوامع اسالمی مسلمانان ناشی از بحران های 
فکری بروز یافته و یا نهفته مانده مسلمانان است که 

زمینه را برای بروز سایر بحرانها مهیا می کند. از منظر او 
تاکید بیش از حد بر نقش سازمان های جاسوسی غربی 
و دولت های امپریالیستی به عنوان مسببین بحران های 
موجود در جوامع اسالمی ناشی از فرار متفکرین مسلمان 

از خود انتقادی است. متفکرین مسلمان از آنجا که 
نمی توانند در زبان حقیقی جوامع مسلمان به استنطاق 
مدارک بنشینند از این رو خود را وارد زمین بازی غربی 
می کنند و از همین رو عاجز از بازاندیشی در مبادی خود 
می شوند. این عجز نیز ریشه در تصلب درسننی دارد که 
اکنون بسیاری از آنها هم ارج  دین و معارف دینی و یا گاه 

به اسم معارف دینی شناخته می شوند.
البته اینها هیچ کدام به معنای تاریخ ستیزی مفتی اوغلو 
نیست و او در بسیاری از سخنرانی های خود مطالعه و 
ژرف اندیشی در تاریخ 5۰۰ ساله گذشته امت اسالمی را 
برای هر کدام از اندیشمندان و خصوصا جوانان مسلمان 

واجب می داند.
مفتی اوغلو معتقد است عدم مطالعه و تعمق مسلمانان 
در تاریخ چند سده اخیر آنها را از شناخت دشمنان فکری 
خود که به صورت وجود شناختی با اسالمیت  در تعارض 

قرار دارند، باز داشته است.
از منظر او کاپیتالیزم، نئولیبرالیزم و فهم سکوالر از هستی 
اساسا با مفهوم اسالم و اعتقاد توحیدی در تعارض قرار 
دارند و امکان مسلمان  بودن و کاپیتالیست بودن یا 
مسلمان سکوالر بودن وجود ندارد. اگر چنین ترکیب هایی 
در جهان امروز امکان تولید یافته است از آن رو است که 
اسالم از جایگاه یک دین به معنای حیات بخشی خود 
تنزل داده شده و به عنوان یک سرگرمی و امری شخصی 
که آن هم باز در الیه های وجود فکری فردی تاثیری 

نمی گذارد تعریف شده است. این نوع از تعریف برای 
افرادی که اسالم را به عنوان هویت فکری و خود تعریف 
کرده اند نتیجه ای جز عدم تعین هستی شناختی به بار 
نمی آورد. آنها در حالی که می دانند وضعیت موجود 

مخالف هویت اسالمی آنها است اما هیچ راهی برای برون 
رفت زا این وضعیت نمی توانند تولید کنند و این نیز 

نتیجه ای جز سرخوردگی تاریخی در برندارد.
در نتیجه این سرخوردگی تاریخی است که جوانان 
مسلمان بیش ازآنکه گام به سوی اندیشه بگذارند سطح 
فکری خود را در سویه تقلید نگه می دارند و تالش 
می کنند تا با عضویت در جماعتها و گروه های مختلف، 
بی آنکه در مورد سطح اندیشه و نوع بینش اسالمی 
سردمداران آن جماعتها و فرقه ها تفکر کنند، خود را به 
یک مقلد در تمام سطوح فکری و عمل اجتماعی بدل 
کنند. این تقلیل که با تمایل به منیت، اوتوریته وتحکم 
درمیان سردمداران جماعت همراه است نتیجه ای جز 
پایمال شدن خودباوری و آزادگی در میان نسل های 
آینده ندارد. دیگر عارضه این فرآیند یک دست و یک 
نسق شدن فضای فکری در میان مسلمانان و کاهش 

دیگرپذیری درون اسالمی در جامعه مسلمانان است.
از منظر مفتی اوغلو مسلمان بودن هم معنای جهانی 
بودن است. اسالم دین رهایی بخش نهایی الهی است که 
مکلف به رسالت سعادت برای تمام تاریخ بشریت است. از 
این رو مسلمان بودن به معنای امکان مفاهمه و مرابطه با 
تمام جهان است و حکمی که توان جهانی بودن را نداشته 
باشد نمی تواند حکم و اندیشه ای اسالمی محسوب شود. 
مسلمان بودن به معنای تفکر براساس گشاده ترین افقها 

و حرکت با هدف گسترده ترین اهداف است.

از منظر مفتی اوغلو کاپیتالیزم، نئولیبرالیزم و فهم 
سکوالر از هستی اساسا با مفهوم اسالم و اعتقاد توحیدی 
در تعارض قرار دارند و امکان مسلمان  بودن و کاپیتالیست 

بودن یا مسلمان سکوالر بودن وجود ندارد

مفتی اوغلو وارد »گفتمان مقاومت« می شود. از دیدگاه 
او مقاومت بیش از آنکه جنبه ای فیزیکی داشته باشد 

عملیاتی فکری برای دفاع از شرافت انسانی است

   مسعود صدرمحمدی

»گفتمان مقاومت« عملیاتی فکری 
برای دفاع از شرافت انسانی است

نگاهی بر آرا و افکار »آتاسوی مفتی اوغلو« اندیشمند ترکیه ای /بخش دوم
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   چند سیاستمدارهندی در پرونده تخریب »مسجد بابری« به دادگاه می روند
۱٩٩2چند سیاستمدار عضو حزب حاکم  که نخست وزیر مودی را نیز در قدرت دارد، به خاطر ایفای نقش در حمله سال ۱٩٩2چند سیاستمدار عضو حزب حاکم  که نخست وزیر مودی را نیز در قدرت دارد، به خاطر ایفای نقش در حمله سال ۱٩٩2 به مسجد بابری و تخریب آن به 

۱٦دادگاه می روند. دادگاه عالی هند اعالم کرد شهر لکنو میزبان دور جدید رسیدگی به جرائم مربوط به مسجد بابری- ساخته شده در قرن ۱٦دادگاه می روند. دادگاه عالی هند اعالم کرد شهر لکنو میزبان دور جدید رسیدگی به جرائم مربوط به مسجد بابری- ساخته شده در قرن ۱٦- است. 
این اولین دادگاه بعد از دو سال عدم تحرک در مورد تخریب مسجد بابری است. پیشتر دادگاه سفلی چند مقام این حزب را از اتهام توطئه تبرئه کرده بود. گفتنی است 

2در جریان درگیری های پس از تخریب مسجد بابری بیش از 2در جریان درگیری های پس از تخریب مسجد بابری بیش از 2 هزار نفر که عمده آنان مسلمان بودند، کشته شدند.

[ قلب زمین]

همه پرسی اصالح قانون اساسی ترکیه دوباره رسانه های 
۱٦دنیا را متوجه این کشور ساخت. همه پرسی ۱٦دنیا را متوجه این کشور ساخت. همه پرسی ۱٦ آوریل با 
همه حواشی خود در حالی برگزار شد که حزب عدالت 
و توسعه با آرای شکننده موفق به پیروزی در مقابل 
55 درصد از 55 درصد از 55 میلیون شرکت کننده  4مخالفان شد. 4مخالفان شد. 5۱/4
در انتخابات موافقت خود را با اصالح قانون اساسی اعالم 
4٨/4٨/4٨ درصد از آرا نیز مخالف  ٦کردند؛ این در حالی بود که ٦کردند؛ این در حالی بود که ٦
چنین تغییری بود. حال اردوغان با اختالف یک میلیون 
و دویست و پنجاه هزار رأی توانسته به خواسته های 
خود جامه عمل بپوشاند؛ اما معترضان نتیجه اعالم شده 

را قبول ندارند.
حزب جمهوری خواه خلق )CHP( به رهبری کمال 
قلیچدار اوغلو که بزرگ ترین اپوزیسیون حزب حاکم 
 )HDP( به شمار می آید و حزب دموکراتیک خلق ها
به رهبری مشترک صالح الدین دمیرتاش و فیگن 
یوکسکداغ که هم اکنون در زندان به سر می برند، 
مخالفت خود را با نتایج اعالم شده ابراز کردند و 

درخواست ابطال همه پرسی  را داشتند.
اگرچه به نظر می رسد مخالفت ها نسبت به نتیجه 
همه پرسی تأثیر چندانی بر تداوم روند اصالح قانون 
اساسی ترکیه نخواهد داشت؛ اما توجه به دالیل این 
اعتراضات نشان می دهد که درستی ادعای مخالفان 

می تواند نتایج انتخابات را مخدوش سازد.
طبق گفته عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا حدود دو 
و نیم میلیون رأی مشکوک در همه پرسی قانون اساسی 
وجود دارد؛ چراکه این تعداد از آرای فاقد مهر از سوی 
هیئت عالی انتخابات موردپذیرش قرار گرفته اند. این در 
حالی است که چنین موضوعی اقدامی مغایر با قانون است. 
همان طور که بیان شد امکان به نتیجه رسیدن اعتراضات 

مخالفان چندان قابل تصور نیست؛ اما نتیجه همه پرسی در 
صورت اثبات مشکوک بودن دو و نیم میلیون رأی بطورکلی 
تغییر پیدا خواهد کرد. بااین حال پیروزی حال حاضر 

عدالت و توسعه )AKP( نیز پیروزی قابل توجهی نیست.
نتایج نسبتاً برابر همه پرسی و اختالف پایین آرای مثبت 
و منفی، اماره ای از شکست پنهان حزب عدالت و توسعه 
در ورای پیروزی ظاهری است. نباید فراموش کرد که 
این انتخابات برای اصالح قانون اساسی برگزار شده 
بود؛ اما آیا چنین نتیجه ای برای اصالح میثاق ملی یک 
کشور می تواند موفقیت آمیز باشد؟ فضای کنونی ترکیه 
با نتایج به دست آمده به سمت یک دوقطبی پیش رفته 
است که تداوم این تضادها ضربات جبران ناپذیری بر 
دموکراسی این کشور وارد خواهد ساخت. اردوغان و 
حزب عدالت و توسعه خواهان اصالح قانونی هستند 
که تقریبًا نصف رأی دهندگان مخالفت خود را با این 

موضوع اعالم کرده اند.
نکته مهم دیگر در رابطه با همه پرسی به پیامدهای 
اصالح قانون اساسی در ترکیه مربوط میشود. تغییر 
۱٨ ماده از قانون اساسی این کشور محورهای 

مهمی را مورد هدف قرار داده است. بر اساس نتیجه 
به دست آمده، سیستم حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی 
به ریاستی تغییر می یابد؛ لذا پست نخست وزیری حذف 
و رئیس جمهور به صورت مستقیم هدایت کابینه را به 
دست خواهد گرفت. افزایش اختیارات رجب طیب 

اردوغان در قانون اصالح شده پیامدهای جدی به دنبال 
خواهد داشت و اگر ادعا شود که هدف از اصالح قانون 
اساسی ترکیه به خاطر شخص اردوغان بوده، ادعای 
نادرستی نیست. رئیس جمهور طبق قانون اساسی جدید 
الزم نیست بی طرف باشد؛ لذا اردوغان با قدرت بیشتری 
به حزب عدالت و توسعه برمی گردد. گرچه وی در طول 
مدتی هم که ریاست جمهوری ترکیه را به دست داشت و 
از نظر قانونی نمی توانست در هیچ حزبی عضویت داشته 
باشد، در مقام عمل حامی و پشتیبان اصلی آک پارتی 
به شمار می رفت. رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی 
جدید هر پنج سال انتخاب خواهد شد؛ لذا از آنجایی 
2۰۱٩ که اردوغان تا سال 2۰۱٩ که اردوغان تا سال 2۰۱٩ رئیس جمهور ترکیه است، 
می تواند برای دو دوره آتی به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
2۰2٩شود. بر این اساس اردوغان تا سال 2۰2٩شود. بر این اساس اردوغان تا سال 2۰2٩ می تواند 

رئیس جمهور ترکیه باقی بماند.
رئیس جمهور طبق قانون اساسی جدید می تواند 
فرمان های اجرایی صادر کند. وی قادر خواهد بود فرمان 
همه پرسی و جنگ را با تأیید پارلمان اجرایی سازد. 
اختیارات رئیس جمهور در»هیئت قضات و دادستان ها« 

۱3نیز قابل توجه خواهد بود؛ چراکه چهار عضو از ۱3نیز قابل توجه خواهد بود؛ چراکه چهار عضو از ۱3 عضو 
آن از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد. انتخاب 
۱5 قاضی از ۱5 قاضی از ۱5 عضو دادگاه قانون اساسی نیز در اختیار  ۱2

رئیس جمهور است.
همه نکات گفته شده حکایت از یک واقعیت دارد؛ 
۱٦همه پرسی ۱٦همه پرسی ۱٦ آوریل برگزار شد تا اردوغان تنها فرد 
۱٦قدرتمند ترکیه باقی بماند. به نظر می رسد اتفاق ۱٦قدرتمند ترکیه باقی بماند. به نظر می رسد اتفاق ۱٦ آوریل 
2۰۱٧ عالوه بر تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت، دارای 
تأثیرات بلندمدتی هم خواهد بود. بسیاری از پرونده های 
موجود در سیاست خارجی ترکیه با اصالح قانون اساسی 
تحت تأثیر آرای اردوغان خواهد بود، موضوع چند دهه ای 
الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا با تغییرات انجام شده آرزویی 
بیش نخواهد بود. تنش های پیش از برگزاری همه پرسی 
بین ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی تنها آغازی از 
یک روند تنش آلود بود. به سختی می توان باور کرد که 
اروپایی ها  کشوری با یک نظام ریاستی را در جمع خود 

بپذیرند. تنشهای دیگر در مناسبات طرفین ازجمله مسئله 
پناهندگان این پروسه را سخت تر می سازد.

پرونده سوریه نیز از مهم ترین موضوعات سیاست 
خارجی ترکیه است که بی شک تحت تأثیر نتیجه 
۱٦همه پرسی ۱٦همه پرسی ۱٦ آوریل قرار خواهد گرفت. همچنین 
مسئله ارتباطات آنکارا با گروه های تروریستی از مسائل 
پر چالش سیاست خارجی ترک ها به شمار می آید. 
تحوالت داخلی ترکیه باعث می شود که سمت وسوی 
تغییرات سیاست خارجی این کشور چشم انداز روشنی 

نداشته باشد.
اردوغان اکنون به آرزوی دیرینه خود دست یافته است. 
ایستادگی اردوغان در برابر مخالفان نشان می دهد 
که وی اهمیت چندانی به تبعات قدرت طلبی خود 
نمی دهد. به نظر می رسد رئیس جمهور ترکیه کسب 
قدرت بیشتر را با هر هزینه ممکن پذیرفته است. اقدامات 
اردوغان و حزب عدالت و توسعه دموکراسی ترکیه را به 
مسیرهای پرپیچ وخمی کشانده است. گرچه اردوغان 
به دیکتاتور نامیده شدن خود از سوی مخالفان اعتراض 
میکند و به اراده مردم تأکید دارد؛ اما وی راه و رسم 

دیکتاتوری را پیدا کرده است.
ادعای اردوغان درست است، او یک دیکتاتور نیست؛ 
چراکه دیکتاتورها نمی توانند اقداماتی همسنگ اردوغان 
داشته باشند. وی دیکتاتوری خود را در یک مسیر کاماًل 
دموکراتیک پیش می برد. گرچه این موضوع در عالم 
نظر پارادوکسیکال است؛ اما اردوغان مرد پارادوکسها 

است. حتی می توان ادعا کرد که اردوغان نیازی به تغییر 
و اصالح قانون اساسی نیز نداشت؛ چراکه این همان اراده 
شخص اردوغان است که در ترکیه اجرا می شود. اگر 
رئیس جمهور ترکیه و حزب حاکم در همه پرسی این 
کشور پیروز می شوند، این موضوع چندان مهم نیست؛ 
چراکه پیروزی و عدم پیروزی آن ها در عمل تفاوتی 
ندارد. اگر اراده اردوغان منجر به اصالح قانون اساسی 
می شود، اراده وی زمینه انجام هر اقدام دیگری را نیز 

فراهم خواهد ساخت.  

همه پرسی ١٦ آوریل برگزار شد تا اردوغان تنها فرد 
قدرتمند ترکیه باقی بماند. به نظر می رسد اتفاق ١٦ آوریل ٢٠١٧ 
عالوه بر تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت، دارای تأثیرات بلندمدتی 
هم خواهد بود. بسیاری از پرونده های موجود در سیاست خارجی 

ترکیه با اصالح قانون اساسی تحت تأثیر آرای اردوغان خواهد بود

اگرچه به نظر می رسد مخالفت ها نسبت به نتیجه همه پرسی 
تأثیر چندانی بر تداوم روند اصالح قانون اساسی ترکیه نخواهد 
داشت؛ اما توجه به دالیل این اعتراضات نشان می دهد که درستی 

ادعای مخالفان می تواند نتایج انتخابات را مخدوش سازد

     رامین ولی زاده میدانی

دیکتاتوری به سبک رجب طیب اردوغان
بیت المقدس تحوالت ترکیه پس از رفراندوم را بررسی می کند
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٦

  فلسطینیان برای همبستگی با اسرا موهای خود را تراشیدند
شمار زیادی از  فلسطینیان در همبستگی با اسرای فلسطینی که روز دوشنبه گذشته دست به اعتصاب غذای گسترده در زندان های رژیم صهیونیستی  زده اند، 
موهای خود را تراشیدند. اقشار مختلف جامعه فلسطین از قبیل پزشکان، وکال، روزنامه نگاران و فعاالن حقوقی از یکشنبه شب گذشته در شهر بیت لحم تراشیدن 

موی خود در اعتراض به سیاست های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی را از سرگرفتند.
محمد اللحام عضو شورای انقالبی جنبش فتح فلسطین ضمن دعوت همه فلسطینیان به انجام این کار، در اینباره گفت: این فعالیت، اشاره آشکاری به مخالفت با سیاست های 

رژیم صهیونیستی علیه اسرای ما و اعالم همبستگی با اعتصاب غذای گسترده آنها است. [ قلب زمین]

چندی قبل ارتش آمریکا با شلیک 5٩ فروند موشک تام 
هاوک از ناوهای جنگی خود مستقر در دریای مدیترانه، 
»پایگاه هوایی الشعیرات«؛ مرکز عملیاتهای هوایی علیه 
گروه های تروریستی را مورد هدف قرار داد. ایاالت متحده 
هدف خود از این اقدام را پاسخی به حمله ادعایی شیمیایی 
ارتش سوریه در خان شیخون عنوان کرد، اما در اجرای این 
عملیات نیز نتوانست به اهداف خود برسد و خسارات وارد 
شده به پایگاه هوایی الشعیرات بسیار محدود و قابل ترمیم 
بود. گرچه می توان به روشنی درک کرد که توفیقات اخیر 
ارتش سوریه در تقابل با گروه های تروریستی النصره و 
داعش، حامیان غربی آنها بخصوص ایاالت متحده آمریکا 
را بر آن داشت تا درصدد اقدامی برای ُکند کردن حرکت 

روند پیروزی های ارتش عربی سوریه باشند.
نیروی دریایی ارتش ایاالت متحده بعنوان مجری این 
حمله از 2 ناو »یو اس اس راس« و »یو اس اس پورتر« از 
ناوهای کالس آلن بورگ خود، که هر کدام قادر به حمل 
حدود صد تیر موشک تام هاوک در کنار دیگر سامانه های 
تهاجمی هستند، استفاده برد و با شلیک 5٩ فروند از این 

موشک، عمال در پی نابودی این پایگاه هوایی بود.
موشک تام هاوک یکی از موشکهای کروز سطح به سطح 
پر استفاده در دنیا است که قابلیت پرتاب از شناورهای 
سطحی و زیرسطحی را دارد. آنچه باعث شهرت این 
موشک شده است استفاده گسترده از آن در جریان 
جنگ خلیج فارس و ضربه های متعددی است که 
آمریکا با شلیک 2٨٨ فروند از این موشک به 

زیرساخت های عراق در طول آن مدت وارد آورد.
شرکت سازنده این موشک یک و نیم میلیون دالری 
»ریتون« نام دارد و یکی از شرکتهای اصلی پشتیبانی 
کننده از ارتش رژیم صهیونیستی است که اخیرا به 
اتفاق ۱4 شرکت دیگر آمریکایی بعنوان شرکتهایی که 
در نقض حقوق بشر نقش موثر دارند از طرف جمهوری 

اسالمی ایران مورد تحریم قرار گرفت.
اما آنچه که این تسلیحات پر زرق و برق و پر سر و صدا در 
حمله به الشعیرات از خود نشان دادند حاکی از آن است 
که ارتش ایاالت متحده آمریکا در عمل دارای نقاط ضعف 
فراوان عملیاتی است به طوری که از 5٩ فروند موشک 
تام هاوک شلیک شده تنها 23 فروند از آنها به الشعیرات 
اصابت کرد که اصابت این تعداد نیز نتوانست مانع از 

فعالیت های پروازی این پایگاه شود. 
تصاویر منتشره پس از حمله آمریکا به این پایگاه هوایی 
حاکی از آن است که خسارات وارده به آن جزئی بوده و 
فقط 5 فروند از جنگنده های آن از بین رفته که به گفته 
مسئولین سوری جزو هواپیماهای فرسوده و از رده خارج 

نیروی هوایی سوریه بوده است.
آنچه که باعث کاهش خسارات و تلفات سوریه در 
این حمله شده به نظر می رسد دو عامل باشد؛ ضعف 
تسلیحات آمریکایی در دقت و اقدام مناسب نیروهای 
سوری در اجرای دقیق اصل پدافند غیرعامل. نیروهای 
سوری با استفاده از کمکهای مستشاری جمهوری 
اسالمی ایران و بهره برداری از تجارب ارزنده نیروهای 

مسلح کشورمان در امر پدافند غیرعامل و مهندسی 
دفاعی توانستند تجهیزات خود را از گزند حمله ارتش 

آمریکا حفظ کنند. 
نحوه مدیریت استحکامات و اجرای اصول پدافند 
غیرعامل در سطح تاسیسات پایگاه هوایی الشعیرات 
باعث شد تا عالوه بر دقت کم موشکهای شلیک شده 

از ناوهای آمریکایی، موشکهای اصابت کرده به پایگاه 
نیز نتوانند خسارتی به سطوح پروازی و عملیاتی این 
پایگاه وارد آورند به طوری که یک روز پس از انجام حمله 
موشکی آمریکا، جنگنده های این پایگاه در حضور 
خبرنگاران رسانه ها به انجام پروازهای عملیاتی بر ضد 

مواضع گروه های تروریستی پرداختند. 

یکا به «الشعیرات»  چرا حمله موشکی آمر
موفقیت آمیز نبود؟

  محمد شلتوکى

مرزھای کشورھای اسالمی با وحدت مسلمانان ایمن می شود
»حاج روشن احمدلی« رهبر جنبش مقاومت اسالمی 
قره باغ در گفت وگو با بیت المقدس در خصوص تاثیر 
انقالب اسالمی بر سایر کشورهای منطقه و جهان؛ 
گفت: زمانی که حضرت امام خمینی )ره( انقالب 
کردند سرچشمه انقالب تنها در ایران شروع نشد بلکه 
به سایر کشورهای مختلف هم توسعه یافت. انقالب 
اسالمی با شکل گیری خود در ایران توانست دیگر 
کشورها را به حرکت رو به جلو که همان آزادی خواهی 

است، هدایت کند.
وی افزود: در خصوص انقالب اسالمی ایران این نکته 
را هم اشاره کنم که اتحاد و وحدت ایجاد شده میان 
کشورهای اسالمی و تقویت محور مقاومت در مقابله 
با گروه های تروریستی و استعمارگران از برکات این 
انقالب است که توانست دشمنان را در رسیدن به 

اهدافشان ناکام بگذارد.
رهبر حرکت مقاومت اسالمی قره باغ اظهار داشت: 
همانگونه که امام حسین )ع( توانست با ایستادگی 
و مقاومت در برابر لشکر کفر، پیام آزادگی خود را به 
جهانیان نشان دهد؛ انقالب اسالمی با رهبری امام 
خمینی)ره( هم نشان داد که واهمه ای از دشمنان 
ندارد و به سوی عدالت و آزادی گام برمی دارد. با این 
انقالب اتحاد مسلمانان بیشتر شده است و مسلمانان 

دریافته اند که هیچ چیز نمی توان سد راه آنها شود و 
انقالب اسالمی ادامه دارد.

این فعال سیاسی آذربایجان در خصوص تحوالت 
منطقه و ترسیم آینده آن؛ اظهار داشت: گروه های 

تروریستی تکفیری با ایجاد ناامنی در منطقه تالش 
می کنند تا اندیشه های غلط خود را توسعه دهند 
و کشورهای مسلمان را ناامن سازند اما جمهوری 
اسالمی ایران با درایت آیت الله خامنه ای موفق شده 
است تا جلوی آنها ایستادگی نماید و اجازه ندهد 
عدالت و حق پایمال شود. تروریست های داعش اکنون 
در سوریه شکست خوردند و این شکست ها تداوم 
دارد چرا که ملت های مسلمان منطقه دریافته اند 
وحدت می تواند دشمنان آنها را نابود سازد و مرزهای 

کشورهایشان را با وحدت ایمن سازند.

     روح الله فرقانی فدافن

اتحاد و وحدت ایجاد 
کشورهای  میان  شده 
محور  تقویت  و  اسالمی 
مقاومت در مقابله با گروه های 
تروریستی و استعمارگران از 
برکات انقالب اسالمی ایران است 
که توانست دشمنان را در رسیدن 

به اهدافشان ناکام بگذارد

»روشن احمدلی« رهبر جنبش مقاومت اسالمی قره باغ در گفت وگو با بیت المقدس:
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روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا اتفاق روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا اتفاق 
مهم و غافلگیرانه ای بود که هنوز بسیاری از مهم و غافلگیرانه ای بود که هنوز بسیاری از 
موسسات بین المللی درگیر تفسیر و تحلیل موسسات بین المللی درگیر تفسیر و تحلیل 
چگونگی تحقق آن هستند. ارزیابی سیاست چگونگی تحقق آن هستند. ارزیابی سیاست 
های ایاالت متحده در دوران ترامپ از دیگر های ایاالت متحده در دوران ترامپ از دیگر 
موضوعات مورد بحث کارشناسان در ماه های موضوعات مورد بحث کارشناسان در ماه های 

اخیر بوده است. اخیر بوده است. 
»دکتر دنیل کروت«، استاد مطالعات روسیه »دکتر دنیل کروت«، استاد مطالعات روسیه 
و اوراسیا دانشگاه واشنگتن است. او تألیفات و اوراسیا دانشگاه واشنگتن است. او تألیفات 
مختلفی را در حوزه های تغییرات اجتماعی، مختلفی را در حوزه های تغییرات اجتماعی، 
درگیری های قومی، نسل کشی، شرق اروپا و درگیری های قومی، نسل کشی، شرق اروپا و 
استبداد داشته است. »تصویر نو: چهار ایده استبداد داشته است. »تصویر نو: چهار ایده 
مهم که جهان مدرن را می سازند« کتاب اخیر مهم که جهان مدرن را می سازند« کتاب اخیر 
اوست که از سوی دانشگاه پرینستون منتشر اوست که از سوی دانشگاه پرینستون منتشر 
شده است. کروت همچنین در زمینه های شده است. کروت همچنین در زمینه های 
جامعه شناسی تطبیقی، هویت قومی، تغییر جامعه شناسی تطبیقی، هویت قومی، تغییر 
اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، مطالعات 
بین المللی، جامعه شناسی سیاسی و شرق اروپا بین المللی، جامعه شناسی سیاسی و شرق اروپا 

فعالیت داشته است.
ممنوعیت سفر شهروندان برخی از کشورهای ممنوعیت سفر شهروندان برخی از کشورهای 

اسالمی به آمریکا، چگونگی مواجهه با اوضاع اسالمی به آمریکا، چگونگی مواجهه با اوضاع 
غرب آسیا و شمال آفریقا و جایگاه عربستان غرب آسیا و شمال آفریقا و جایگاه عربستان 
سعودی و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج سعودی و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 
فارس برای ترامپ، محورهای گفت وگوی ما با فارس برای ترامپ، محورهای گفت وگوی ما با 

این استاد برجسته آمریکایی بود.این استاد برجسته آمریکایی بود.
در ادامه متن کامل گفت وگو را بخوانید:

  به نظر برخی کارشناسان سیاست های   به نظر برخی کارشناسان سیاست های 
متزلزل ترامپ در مقابل ناتو و اتحادیه اروپا متزلزل ترامپ در مقابل ناتو و اتحادیه اروپا 
برای آینده امنیت اروپا به شدت نگران کننده برای آینده امنیت اروپا به شدت نگران کننده 
بوده است. ترامپ در موارد متعددی قبل و بوده است. ترامپ در موارد متعددی قبل و 
بعد از مبارزات انتخاباتی خود، ناتو را به عنوان بعد از مبارزات انتخاباتی خود، ناتو را به عنوان 
پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را 
»اساسًا وسیله ای برای آلمان« نامید. به نظر »اساسًا وسیله ای برای آلمان« نامید. به نظر »اساسًا وسیله ای برای آلمان« نامید. به نظر 
پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را 
»اساسًا وسیله ای برای آلمان« نامید. به نظر 
پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را 
»اساسًا وسیله ای برای آلمان« نامید. به نظر 
پیمانی »منسوخ شده« و اتحادیه اروپا را 

شما این اقدامات ترامپ می تواند باعث برهم شما این اقدامات ترامپ می تواند باعث برهم 
زدن ثبات اروپا شود؟

به نظر می رسد که ترامپ به دنبال بر هم زدن ثبات 
اروپا است. از آنجایی  که این موضوع به  سختی 
توجیه پذیر است و تنها باعث آسیب منافع آمریکا 
می شود، کاماًل واضح نیست که چرا این کار صورت 
می گیرد. نباید این را از خاطر برد که ایاالت متحده 
آمریکا هنوز هم مهم ترین قدرت نظامی و اقتصادی 
جهان است. به همین دلیل حضور کسی که آن را 
رهبری می کند و او نادان، دمدمی، مشورت ناپذیر و 
احتمااًل کاماًل غیرمنطقی است، نه تنها اروپاییان بلکه 

باید همه را نگران کند.
  برخی کارشناسان معتقدند زمانی که   برخی کارشناسان معتقدند زمانی که 
کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و 
کویت در فهرست ممنوعیت سفر ترامپ دیده کویت در فهرست ممنوعیت سفر ترامپ دیده 
نمی شوند، نوعی ریاکاری به چشم می خورد. نمی شوند، نوعی ریاکاری به چشم می خورد. 
این در حالی است که به طور مسلم می توان این در حالی است که به طور مسلم می توان 
نقش این کشورها را در ترویج تروریسم، نقش این کشورها را در ترویج تروریسم، 
فرقه گرایی مذهبی و افراط گرایی در سراسر فرقه گرایی مذهبی و افراط گرایی در سراسر 
غرب آسیا و فراتر از آن در طی سال های اخیر غرب آسیا و فراتر از آن در طی سال های اخیر 
مشاهده کرد. به نظر شما این اقدامی چه مشاهده کرد. به نظر شما این اقدامی چه 

مفهومی را در بردارد؟
این ممنوعیت نسبت به برخی از کشورهای اسالمی 
یک شیرین کاری رسانه ای است که قطعًا باعث آسیب 
برخی مردم خواهد شد، اما درواقع هیچ تأثیری بر 
بهبود و افزایش امنیت آمریکا نخواهد داشت. این 
موضوع برای آمریکایی هایی که نمی توانند هیچ یک 
از کشورهای تأثیرگذار بر روی نقشه جهانی را پیدا 
کنند، خوب به نظر می رسد. درهرصورت انجام این 
کار، سیاست جدی را جایگزین می کند و این مفهوم 
را نشان می دهد که در خصوص چگونگی مقابله با 

وضعیت خطرناک خاورمیانه و قسمت هایی از آفریقا، 
تأمل کمی صورت گرفته است.

کشورهای نفت خیز خلیج فارس از جمله عربستان 
سعودی، برای آمریکا بسیار مهم تر از آن هستند که به 
طور مستقیم مورد اهانت قرار گیرند، بنابراین منطقی 
است که بگوییم ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورها 
از سوی ترامپ، اقدامی کاماًل ریاکارانه است؛ اما نباید 
در مورد این موضوع بسیار زننده قضاوت کنیم. زمانی 
این سیاست ریاکارانه تعبیر می شود که متوجه شویم 
هیچ چیز منحصربه فرد جدید و شدیدی نسبت به 
ایاالت متحده وجود ندارد. البته فرانسه، روسیه، 
چین، بریتانیا، ترکیه، عربستان سعودی و بسیاری از 

کشورهای دیگر نیز رفتاری ریاکارانه دارند.

  برخی از تحلیلگران عنوان می کنند که   برخی از تحلیلگران عنوان می کنند که 
نتانیاهو به وضوح مصمم است تا از این واقعیت نتانیاهو به وضوح مصمم است تا از این واقعیت 
بهره برداری کند که دیگر اوباما در کاخ سفید بهره برداری کند که دیگر اوباما در کاخ سفید 
حضور ندارد و بدین ترتیب با چاپلوسی ترامپ، حضور ندارد و بدین ترتیب با چاپلوسی ترامپ، 
تالش می کند تا مقابله با ایران را با توجه به تالش می کند تا مقابله با ایران را با توجه به 
برنامه هسته ای اش و همچنین تهدید مفروض برنامه هسته ای اش و همچنین تهدید مفروض 
برای رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده تشدید برای رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده تشدید 
کند. به  عبارت  دیگر نتانیاهو به دنبال متقاعد کند. به  عبارت  دیگر نتانیاهو به دنبال متقاعد 
کردن ترامپ برای اعمال فشارهای بیشتر کردن ترامپ برای اعمال فشارهای بیشتر 
نسبت به ایران است. آیا البی های این رژیم و نسبت به ایران است. آیا البی های این رژیم و 
عربستان سعودی در شکل دادن سیاست های عربستان سعودی در شکل دادن سیاست های 
ضد ایرانی در دولت ترامپ موفق خواهند بود؟

برخی فکر می کنند که سعودی ها و اسراییلی ها 
عالقه مندند که ایاالت متحده با ایران وارد جنگ 
شود. از سوی دیگر، رهبران این کشورها آگاه تر از 
رهبران ما )آمریکا( نسبت به وضعیت فعلی هستند، 
بنابراین در مواردی ممکن است آن ها تصمیم بگیرند 
که چنین جنگی بیش ازحد خطرناک خواهد بود و 

بنابراین واقعًا نباید اصاًل اتفاق بیفتد. همچنین ارتش 
ایاالت متحده مشتاق ورود به یک جنگ دیگر نیست. 
اگرچه آمریکایی ها می توانند ایران را بمباران کنند 
اما ازآنجایی که نسبت به اشغال ایران ناتوان هستند، 
تمام  کاری که تمایل دارند انجام دهند این است 
که جمعیت به هم پیوسته و متحدی را شکل دهند 
که نسبت به موضع واقعًا ضدآمریکایی حکومتشان 
تبدیل به جمعیتی شوند که علی رغم حکومتشان، 
خیلی ضدآمریکایی نیستند. عالوه بر این، ممکن است 
روسیه و چین، ایران را به وسیله موشک های مؤثر 
یاری کنند. در این صورت ایران می تواند حزب الله 
را علیه اسرائیل آزاد بگذارد. من مطمئن نیستم که 

اسرائیل واقعًا به دنبال جنگ دیگری در حال حاضر 
باشد. البته، هرکسی می داند که در حقیقت آمریکا 
یک متحد غیرقابل اعتماد است. بنابراین شاید اسرائیل 
و عربستان سعودی تصمیم بگیرند که افزایش فشار 
بر روی ایاالت متحده جهت آغاز جنگ یک ایده 

مناسب نیست.

آزادی بانوی مبارز فلسطینی پس از ١٥ سال
حزب الله لبنان ضمن تبریک آزادی لینا احمد الجربونی قدیمی ترین بانوی اسیر فلسطینی از زندان های رژیم صهیونیستی، خواستار همبستگی گسترده با 

انتفاضه اسرای فلسطینی شد. حزب الله در بیانیه ای افزود: نقشی که الجربونی طی سال های اسارت ایفا کرد، تجسم کننده حقیقی نقش زن مقاوم و مبارز است. 
حزب الله در این بیانیه انتفاضه اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را گرامی داشت و خواستار همبستگی گسترده کشورهای عربی و اسالمی با این انتفاضه به 
منظور تحقق اهداف آن شد. لینا الجربونی بانوی فلسطینی که از سال 2۰۰2 میالدی در زندان های رژیم صهیونیستی بود بعد از تحمل ۱5 سال اسارت روز یکشنبه آزاد شد.

الجربونی در سال 2۰۰2 به اتهام مشارکت در یک گروه مبارز از زیرمجموعه های جهاد اسالمی بازداشت و به ۱٧ سال زندان محکوم شد و سپس در تجدید نظر، حکم زندان وی 
به ۱5 سال کاهش یافت.  

کشورهای نفت خیز خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، 
برای آمریکا بسیار مهم تر از آن هستند که به طور مستقیم مورد 
اهانت قرار گیرند، بنابراین منطقی است که بگوییم ممنوعیت ورود 

اتباع برخی کشورها از سوی ترامپ، اقدامی کامًال ریاکارانه است

ممکن است روسیه و چین، ایران را به وسیله موشک های مؤثر 
یاری کنند. در این صورت ایران می تواند حزب الله را علیه اسرائیل 
آزاد بگذارد. من مطمئن نیستم که اسرائیل واقعاً به دنبال جنگ دیگری 

در حال حاضر باشد

     امیر محمد اسماعیلی

یکا  صھیونیست ھا و آل سعود ھم می دانند که آمر
متحدی غیرقابل اعتماد است

[ قلب زمین]

»دکتر دنیل کروت« استاد دانشگاه واشنگتن در گفت وگو با بیت المقدس:
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٨

می زند از کربال تا مسجداالقصی صال

باد، شرقی می وزد فریادها ویرانه اش

ابر، باران می زند کوه غم من شانه اش

بغض، طوفان می شود هی خانه ویران می شود

خشم، آتش می شود پیراهن تن خانه اش

می زند خون سیاوش از یم مقتل به دشت

صوت قرآنش گلوی غنچه دردانه اش

ناله ها می زد فرنگیس از یمن تا شام درد

آی کیخسرو بزن آتش به دیو و النه اش

از عقیق زرد ما خون صبوری می چکد

حرف ها دارد دل ُدر نجف با دانه اش

عاقبت از عصر عاشورا تهمتن می رسد

می شکافد نیل را یا حیدر جانانه اش

بر درفش کاویانی یا لثارات الحسین

یا علی ظافر حدید همت مردانه اش

می زند از کربال تا مسجداالقصی صال

می کشد ضحاک را در آخرین افسانه اش

    کاظم رستمی 

» نجدت اسماعیل انزور« کارگردان معروف سوریه ای در 
جدیدترین اثر خود به موضوع مهم گروه تکفیری داعش پرداخته 
است. »فانی و از هم گسیخته« از پشت پرده جنایات یکی از 

رهبران داعش رازگشایی می کند.
این فیلم داستان بانویی را روایت می کند که در روستایی در 
نزدیکی مرز سوریه که توسط داعش اشغال شده، یکی از پسرهای 
او در ارتش سوریه خدمت می کند و دیگری ساکن خارج از کشور 

١١است و دختر کوچکش تقریبا ١١است و دختر کوچکش تقریبا ١١ سال دارد.
شاهزاده داعش عاشق دخترک شده و با قطع مقرری و حقوق 
و دسترسی به مواد غذایی، مادر را تحت فشار قرار می دهد تا 
بخاطر زندگی شان تن به خواسته  وی دهد. اما مادر باهوش و قوی 
دخترک، به مقاومت و به چالش کشیدن شاهزاده ادامه می دهد، 
به طوری که شاهزاده در نهایت راهی به جز ربودن دختر و زندانی 
کردن مادر پیدا نمی کند، جایی که او را تحت شکنجه های جسمی 
قرار می دهد، تا اینکه برادر دختر، که در سوریه سرباز جنگی 
است، او را نجات می دهد. در یکی از سکانس این فیلم که مربوط 
به فرار امیر داعش است زمانی که وی در حال جمع کردن وسایل 
خود است، پاسپورت های ترکیه ای، عربستانی و آمریکایی و 
پول های حامیان تروریست ها را با خود می برد که نشانه ای از 

حامیان اصلی داعش در سوریه و عراق است.
این کارگردان سوری سازنده فیلم جنجالی »پادشاه شن ها« است 
که به داستان عبدالعزیز آل سعود موسس پادشاهی سعودی 
درعربستان می پردازد که نمایش آن بازتاب های گسترده ای را 
به همراه داشت.  نجدت انزور که علمای وهابی به خاطر ساخت 
فیلم »پادشاه شن ها« خون وی را مباح اعالم کرده اند، نشان داده 
است که می توان هم در جنگ نظامی و هم در برخورد فرهنگی با 

حامیان تروریست ها به آنها ضربه های سنگینی زد.حامیان تروریست ها به آنها ضربه های سنگینی زد.

در ادامه معرفی کانالهای تلگرامی مرتبط با موضوعات 
مختلف جهان اسالم، در این شماره بنا داریم به معرفی کانال 

»Islamic World Students« بپردازیم.
این کانال که در بخش معرفی آن آمده است؛ »کمپین 
ضدآمریکایی-ضدصهیونیستی دانشجویان جهان اسالم« 
بنا دارد تا در قالبهای مختلف اقدامات جوانان و دانشجویان 
در نقاط مختلف دنیا علیه نظام استکبار و اشغالگری رژیم 

صهیونیستی را به تصویر بکشد.
انعکاس برخی فعالیت های ضد آمریکایی در مناطق مختلف 
جهان، تجمعات حقوق بشری علیه جنایات این کشور و 
همپیمانانش، تحوالت داخلی فلسطین و سرزمین های 

اشغالی بخش از مطالب کانال را شامل می شود.
از نکات قابل توجه در »Islamic World Students« انتشار 
برخی مطالب به زبان انگلیسی و یا گاهی به زبان عربی است 
که باعث شده مخاطبان کانال از ملیت های مختلف باشند. 
همچنین گاهی فیلم هایی به زبان اصلی و با ترجمه فارسی 

بارگزاری می شود.
همچنین پخش برخی تصاویر یا فیلم های دردناک از 
اقدامات ضد انسانی غربی ها و یا اوضاع بغرنج ملت های 

تحت ستم از دیگر بخش های کانال است.
برای دسترسی به این کانال جذاب باید از آدرس

https://t.me/campiws  استفاده نمود.

حزب الله لبنان پدیده کم نظیری است که از ابعاد مختلف قابل 
بررسی است. این جنبش اسالمی که کمی بیشتر از 3 دهه از 
عمرش می گذرد، در همین مدت آنچنان تحوالتی را در سطح 
داخلی لبنان و خارج از مرزهای این کشور رقم زده که در کانون 
توجه مقامات سیاسی، تحلیلگران و موسسات مطالعاتی 
بین المللی قرار گرفته است. در داخل ایران بعنوان کشور 
الهام بخش این تشکیالت هم، تاکنون کتب مختلفی به این 
تشکیالت پرداخته اند اما بدون تردید قوی ترین و مستندترین 
اثر در این باره کتاب »از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حزب الله 
لبنان ١3٧٩-١3٦١« است که توسط »دکتر مسعود اسداللهی« 
نوشته شده است. در این اثر تاریخچه پیدایش، رشد، عملکرد 
و دستاوردهای جنبش حزب الله لبنان از سال ١3٦١ تا ١3٧٩ 
در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول پیشینه تاریخی و 
اجتماعی شیعیان در لبنان، از زمان قیمومیت فرانسه بر لبنان 
( ١٩٤3-١٩٢٠) تا پیروزی انقالب اسالمی ایران و تاثیر آن در 
جنبش شیعیان لبنان، شرح داده می شود.  فصل دوم مربوط 
به چگونگی پیدایش حزب الله لبنان است. از جمله مطالب این 
فصل عبارت اند از: تهاجم ١٩٨٢ اسرائیل به لبنان، انشعاب در 
جنبش امل، ورود ایران به صحنه لبنان، حزب الله انقالب اسالمی 
در لبنان، شیعیان و حکومت امین جمیل، اعالم موجودیت 
حزب الله، امل و مقابله با حزب الله، جنگ اردوگاه ها، و جنگ 

امل علیه حزب الله.
کتاب با سه ضمیمه شامل نامه سرگشاده حزب الله، متن سند 
پیمان طائف و گاهشمار وقایع، همچنین فهرست منابع و ماخذ 

به پایان می رسد.
این اثر در٢٦٠ صفحه از سوی موسسه مطالعات اندیشه سازان 

نور به زیور طبع آراسته شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   انتقال کودکان جنگ زده فوعه و کفریا به پناهگاهی در حلب سوریه/ 
بسیاری از والدین این کودکان یه کشته شده اند و یا اکنون از سرنوشت 
فرزندان خود بی اطالعند

پشت پرده داعش را در 
«فانی و از هم گسیخته» ببینید

«از مقاومت تا پیروزی» بهترین 
مرجع برای «حزب الله» شناسی

«Islamic World Students» کانالی 
چند زبانه برای فعالین جهان اسالم

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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