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حــزب اللـه 
و  حماسه ساز
سازش ناپذیر

وقتی تمساح برای کودکان 
یمنی اشک می ریزد!

«مختار زینبیون»؛ 
از تولد در خیبر 
تا شهادت در حلب

  استاد دانشگاه سیدنی 
در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

۴6

   در بزرگداشت هفدهمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان   

٢
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٢

 پارلمان چچن اجازه پوشش و حجاب به دانش آموزان را صادر کرد  
پارلمان چچن به طور رسمی به صورت ماده متمم و اصالحیه  قانونی به دانش  آموزان اجازه  انتخاب پوشش و حجاب بر اساس موازین مذهبی و رسومات 
خود را صادر کرد. بر این اساس با تایید این ماده  قانونی توسط رییس جمهور چچن دانش آموزان می توانند با پوشش مناسب دین، مذهب و سنن خود در 
کالس درس حاضر شوند. البته دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه موضع خود را دررابطه با این اصالحیه  قانون مشخص نکرده است. دمیتری پیسکوف 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره خاطر نشان شد که، روسیه یک کشور دارای ملیت ها، فرق و مذاهب متعدد و گوناکون است، و والدیمیر پوتین 
رییس جمهور نیز مکرر اظهار داشته اند که توان و قدرت کشور نیز برپایه همین تعدد ملیت و مذاهب استوار است. اما باید دانست که روسیه یک کشور سکوالر است 
و این مورد در قانون اساسی ثبت گردیده است. الزم است بررسی شود که در این زمینه باید در سطح فدرال تصمیم گرفته شود، یا اینکه دستگاه های دولتی مناطق 

نیز دارای امتیازات و حقوق قانونی تصمیم گیری در این زمینه هستند. [ قبله اول ]

غرب آسیا روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد، 
در حالیکه حسنی مبارک، رئیس جمهور جنایتکار 
مصر تبرئه شده تا ظاهرا آخرین میخ ها هم بر تابوت 
انقالب این کشور زده شود، دادگاه رهبر انقالب 
بحرین برای بار چند به تعویق افتاده و قرار است 
در این هفته برگزار شود. اما همه این تحوالت 
کوچک و بزرگ حکایت از برنامه ریزی گسترده 
دشمنان برای تامین منافع شان در این نقطه 
حساس از کره خاکی دارد. برای تحلیل شرایط 

منطقه و راه حل های برون رفت از این چالش ها با 
»شیخ محمد قدوره« عضو سازمان ارشاد اسالمی 

فلسطین به گفت وگو نشستیم.
قدوره  با تاکید بر اینکه موضوع فلسطین، مسئله 
مشترک میان مسلمانان جهان است، گفت: با 
وجود اینکه برخی کشورهای عربی منطقه با اتکا 
به منابع نفتی خود ماندن رژیم صهیونیستی را 
تضمین می کنند، اما شاهد تالش برخی کشورها 
همچون ایران هستیم که موضوع فلسطین را 

مسئله اول جهان اسالم معرفی می کند و در برابر 
اسرائیل مقاومت می کنند.

عضو هیئت علما فلسطین افزود: برگزاری 
کنفرانس وحدت اسالمی  و یا همایش های بین 
المللی که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
در تهران برگزار می شود نشان می دهد که 
جمهوری اسالمی ایران برای وحدت کشورهای 
اسالمی و عربی منطقه نهایت تالش خود را انجام 
می دهد که این اقدامات نقش بسزایی در وحدت 

و انسجام ملت های مسلمان دارد.
قدوره در پاسخ به سوالی درخصوص ارزیابی 
از موج انتفاضه سوم در سرزمین های اشغالی، 
فلسطین  جدید  انتفاضه  در  کرد:  تصریح 
شاهد حضور و خروش جوانانی هستیم که 
آزادی سرزمین فلسطین را حق مشروع خود 
می دانند و برای رسیدن به آن از هیچ تالشی 
دریغ نمی کنند و به مبارزه خود ادامه می دهند. 
امیدوارم با روشنگری هایی که علمای جهان 
اسالم انجام می دهند بتوانیم هر چه زودتر 
آزادی بیت المقدس را ببینیم و با اتحاد بیشتر 

کشورهای اسالمی دیگر به آمریکا و سایر 
اشغالگران اجازه ندهیم تا به بهانه های واهی 
دست به غارت معادن و ذخایر نفتی منطقه 

بزنند.
وی تاکید کرد: امروزه آمریکا و صهیونیست ها 
در فکر ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند و 
به این دلیل از گروه های تروریستی تکفیری 
مانند داعش حمایت می کنند و با دالرهای نفتی 

تروریست ها را تقویت می کنند.
عضو سازمان ارشاد اسالمی فلسطین افزود: 
این ها با این قبیل کارها در نظر دارند تا رژیم 
صهیونیستی به غارت و اشغالگری خود در 
فلسطین ادامه دهد. اما اتحاد و همدلی مسلمانان 
می تواند افراطی گری های موجود که داعش 
به آن دامن می زند را از بین ببرد و مانعی باشد 
برای جلوگیری از گسترش اندیشه تکفیری در 
جامعه مسلمان، هر چند نباید تاثیر رسانه ها و 
مطبوعات را در مبارزه با تفکر تکفیری نادیده 
گرفت که دراز بین بردن این اندیشه خطرناک 

بی تاثیر نخواهد بود.

سخن نخست حزب الله؛
 حماسه ساز و سازش ناپذیر

»اینک ملتهای  عرب  و مسلمان  برای  نخستین  
بار شاهد عقب  نشینی  خفت بار و از سر ناچاری  
غاصبان  صهیونیست  از سرزمینی  هستند که  
سالها آن  را ملک طلق  خود پنداشته  و هرگونه  گفت وگو درباره  آن  
را رد می کردند. این  حادثه  عظیم ، منشاء مقایسه ای  به  یاد ماندنی  
میان  دوگونه  رفتار با دولت  خشن  و زورگوی  صهیونیست  و حامیان  
بی انصاف  آن  است : رفتاری  از سر شجاعت  و عدالت خواهی  و متکی  
بر فداکاری  مؤمنانه  جوانان  و رفتاری  از سر تسلیم  و گریز و متکی  بر 

تصمیم  مستکبران«.
17این بخشی از پیامی است که ولی امر مسلمین جهان 17این بخشی از پیامی است که ولی امر مسلمین جهان 17 سال پیش 
در چنین ایامی صادر کرده اند؛ پیام تبریک به ملت، دولت و حزب الله 
لبنان به مناسبت پیروزی  بر رژیم صهیونیستی در چهارم خرداد 
2000. رزمندگان مقاومت اسالمی لبنان در سال 2000. رزمندگان مقاومت اسالمی لبنان در سال 2000 میالدی  1379
کاری کارستان کردند و بر همه خاطرات تلخ مسلمانان و اعراب از 

نزاع نیم قرنی با اشغالگران اراضی اسالمی، خط فراموشی کشیدند.
آزادی جنوب لبنان را به واقع باید سرآغاز تحوالت جدی درغرب 
آسیا دانست، اگرچه بسیاری از کارشناسان پیروزی انقالب اسالمی 
درایران را ریشه تحوالت عمیق، اثرگذار و تعیین کننده در این 
منطقه می دانند اما لبنان به دلیل شرایط ژئوپلتیکی ویژه ای که دارد 
و از جمله اینکه کشوری عربی در کنار سرزمین های اشغالی است، 
همواره در کانون توجه و البته طمع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
بوده و طبیعتا هرگونه تحولی در آن بالفاصله حاوی پیام به تمام 
منطقه است و مهمتر آنکه آنچه در جریان تاسیس و شکوفایی جریان 
مقاومت اسالمی لبنان که بعدا به نام مبارک حزب الله خوانده شد، 
قابل توجه است نقش هدایتگری و راهبری جمهوری اسالمی ایران 

است که دوست و دشمن بر آن صحه می گذارند.
پس از این توفیق ارزشمند لبنانی ها که اسطوره شکست ناپذیری 
صهیونیستها را برای همیشه به موزه تاریخ فرستاد، جریان های 
مقاومت اسالمی دیگر خصوصا در سرزمین های اشغالی جانی 
دوباره گرفتند و ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل سلسله وار در 
33مسیر شکست و اضمحالل قرار گرفت؛ جنگ 33مسیر شکست و اضمحالل قرار گرفت؛ جنگ 33 روزه و چندین 
تهاجم فراگیر اما نافرجام علیه غزه محاصره شده هم از دستاوردهای 
79آن توفیقی است که در شامگاه سوم خرداد 79آن توفیقی است که در شامگاه سوم خرداد 79  با تدبیر فرماندهان 
حزب الله و در راس آنها سیدحسن نصرالله و شهید عماد مغنیه و 
جانفشانی جوانان لبنانی رقم خورد. دبیرکل حزب الله لبنان سالها 
1999بعد خاطره ای زیبا و مهم از آن ایام نقل کرد؛»در اواخر سال 1999بعد خاطره ای زیبا و مهم از آن ایام نقل کرد؛»در اواخر سال 1999

در دژ اسرائیل انتخابات نخست وزیری صورت گرفت. رقابت میان 
ایهود باراک و نتنیاهو بود، هر دو نیز وعده داده بودند اگر پیروز 
شوند از لبنان عقب نشینی خواهند کرد... اما جو این بود که ارتش 
اسرائیل عقب نشینی نمی کند و وقتی هم زمان معین شده برسد، 
برای باراک کاری ندارد زیر قولش بزند... بنده از شما پنهان نمی کنم 
که حتی اوضاع ما در حزب الله در سطح سیاسی و جهادی مانند 
دیگر نیروهای سیاسی کشور و منطقه بود و این گونه به موضوع نگاه 
می کردیم... این جا سفری داشتیم به جمهوری اسالمی و دیداری 
با حضرت امام خامنه ای. دیدگاهمان را درباره  اتفاقات و انتظارات 
را شرح دادیم. ولی حضرت امام خامنه ای نظری مخالف و تعجب 
برانگیز داشتند. ایشان گفتند، برخی برادران هم حضور داشتند، که: 
پیروزی شما در لبنان بسیار بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک تر از 
آن چیزی که انتظارش را دارید و این را با چشم خود خواهید دید. 
و این مخالف تمام تحلیل ها، اطالعات، اسناد و مدارک بود. در آن 
برهه هیچ گونه نشانه ای از آغاز تدارک اسرائیل برای عقب نشینی 
از جنوب لبنان وجود نداشت. ایشان به برادران گفتند: به لبنان که 
بر می گردید، خود را برای این پیروزی آماده کنید که سخن رانی 
سیاسی تان چه باشد و هنگام عقب نشینی دشمن اسرائیلی به مرزها 
18چه کارهایی انجام دهید.« جالب آنکه دقیقا 18چه کارهایی انجام دهید.« جالب آنکه دقیقا 18 سال قبل در سوم 
1361خرداد 1361خرداد 1361 رزمندگان ایرانی به فرماندهی حاج احمد متوسلیان 
)همان کسی که اتفاقا جزو حلقه اصلی موسس مقاومت اسالمی 
لبنان است( با شکست معجزه گونه ارتشیان صدام، خرمشهر را آزاد 
کردند تا خمینی کبیر درباره آن بگوید: »خرمشهر را خدا آزاد کرد«.

چندی قبل رهبر معظم انقالب در دانشگاه امام حسین)ع(  فرمودند: 
»خرمشهرها در پیش است«. بنظر می رسد این سخنان ایشان را 
باید توصیه ای به همه فرزندان انقالب در اقصی نقاط جهان دانست. 
شرایط منطقه ای هم نشان می دهد که گروه های محور مقاومت 
روزهای تعیین کننده ای را در پیش دارند که همچون گذشته با 
سازش ناپذیری و حماسه سازی باید سربلند آنها را پشت سر 

بگذارند. 

یسم تکفیری اتحاد و ھمدلی محمد مهدی رحیمی ور رمز نابودی تر
مسلمانان است

   روح الله فرقانی فدافن

با روشنگری هایی 
که علمای جهان اسالم 
انجام می دهند می توانیم هر 
چه زودتر آزادی بیت المقدس 
را ببینیم و با اتحاد بیشتر 
کشورهای اسالمی دیگر به 
آمریکا و سایر اشغالگران 
اجازه ندهیم تا به بهانه های 
واهی دست به غارت معادن و 

ذخایر نفتی منطقه بزنند

«شیخ محمد قدوره»، عضو هیئت علما فلسطین در گفت وگو با  بیت المقدس:
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رژیم آل سعود اخیرا پروژه سرکوب شیعیان ساکن 
مناطق شرقی عربستان را بار دیگر کلید زده است. 
یورش های وحشیانه نظامیان سعودی به منطقه 
»العوامیه« واقع در شهر شیعه نشین »قطیف« از 
حدود دو هفته پیش آغاز شده است. به دنبال این 
اقدامات خصمانه تاکنون 4 نفر از شیعیان به شهادت 
رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند. این 
اقدامات خصمانه در العوامیه درحالی انجام می شود 
که تحرکات شیعیان این منطقه برای نشان دادن 
اعتراضات خود به آل سعود، همواره »مسالمت آمیز« 

بوده است.
شهر شیعه نشین قطیف در استان »احساء« در شرق 
عربستان واقع شده است. این شهر از شهرهای قدیمی 
عربستان به شمار می رود و تاریخ آن به دوران پیش از 
اسالم بازمی گردد. شهر قطیف دارای یک میلیون نفر 
جمعیت شیعه است. منطقه »العوامیه« نیز که زادگاه 
شهید شیخ نمر النمر محسوب می شود، در شهر 
قطیف واقع شده است. پس از اعدام شهید شیخ نمر در 
حدود یک سال و نیم گذشته سلسله اقدامات خصمانه 
و سرکوبگرانه آل سعود علیه شیعیان ساکن زادگاه 
این روحانی برجسته شیعی، تشدید شد؛ اقدامات 

خصمانه ای که امروز نیز به اوج خود رسیده است.
سرکوب گسترده شیعیان مناطق شرقی عربستان که 
از هیچ ابزاری برای دفاع از خود برخوردار نیستند، 
با واکنش های شدید داخلی و خارجی مواجه شده 
است. درهمین ارتباط، علمای قطیف با صدور 
بیانیه ای هرگونه تساهل و تسامح در برابر اقدام 
نظامی آل سعود در العوامیه را رد کردند. علمای 
قطیف اعالم کردند: » ما و تمامی غیرتمندان امت 
نتقام هستیم و هیچکس حق  اسالمی، خواهان ا
تساهل و تسامح در این زمینه را ندارد و هرکس این 

کار را انجام دهد از ما نیست«. انجمن علمای یمن 
نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: » از تمامی مسلمانان 
درخواست می کنیم تا برای توقف حمالت نظامی 
آل سعود به العوامیه قیام کرده و به وظایف خود 

عمل کنند«.
مقامات آل سعود برای توجیه سرکوب شیعیان 
تاکنون بهانه های واهی مختلفی را مطرح کرده اند. 
با این حال، ُپر واضح است که علت اصلی قلع و قمع 
اهل تشّیع مناطق شرقی، دشمنی مقامات سعودی 
با ایدئولوژی شیعیان است. درست یک هفته پیش 
از آغاز موج سرکوب شیعیان، »محمد بن سلمان« 
جانشین ولیعهد سعودی در اقدامی بی سابقه و البته 
هّتاکانه اظهاراتی را به منظور زیر سؤال بردن یکی از 
اعتقادات اصلی شیعیان یعنی اعتقاد به »مهدویت« 
مطرح کرد. وی با لحنی تمسخرآمیز گفت: »ایرانی ها 
معتقدند که مهدی )عج( خواهد آمد و باید زمینه را 
برای ظهور او فراهم کرد«. این اظهارات به خوبی 
نشان می دهد که علت اصلی اقدام وحشیانه اخیر 
خاندان سعودی، نگرانی شدید آنها از ریشه دواندن 
ایدئولوژی شیعیان در عربستان است نه آنچه که از 

آن به عنوان تخلفات اهل تشّیع یاد می کنند.
افزون براین، امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست 
که »محمد بن سلمان« وزیر دفاع و جانشین ولیعهد 
سعودی سودای تصدی کرسی پادشاهی پس از 
ملک سلمان را در ذهن می پروراند. سلسله تحوالت 
ماه های اخیر در عربستان نیز حاکی از آن است که 
بن سلمان تا حدودی اداره امور کشور را در دست 
گرفته است. ازهمین روی، به نظر می رسد که 
سرکوب شیعیان مناطق شرقی عربستان با دستور 
مستقیم بن سلمان و با هدف جلب حمایت سران 
وهابیت از خود، انجام می شود. در واقع، جانشین 

ولیعهد سعودی با خوش رقصی برای وهابیون از 
طریق سرکوب اهل تشّیع، تالش می کند تا برای 
عبور سهل و آسان از موانِع پیش روی خود در مسیر 

رسیدن به پادشاهی، حمایت آنها را به دست آورد.
عالوه براین، از سلسله شکست های متعدد خاندان 
سعودی در عرصه سیاست های جنگ طلبانه خارجی 
نیز نباید غافل شد. مقامات رژیم سعودی امروز بیش 
از هر زمان دیگری به خلق بحران هایی نیازمندند 
که افکار عمومی منطقه و جهان را از دومینوی 
شکست های خارجی آنها به ویژه در یمن، سوریه 
و عراق، منحرف سازد. به همین دلیل، سعودیها 
در تالش هستند تا با القاء این توهم که شیعیان 
خطر بزرگی برای عربستان محسوب می شوند، 
به افکار عمومی آدرس غلط داده و آنها را از طرح 
سؤاالت متعدد درباره سیاست های جنگ طلبانه 
شکست خورده ریاض بازدارند. خاندان سعودی تمام 
تالش خود را به کار بسته اند تا توجه افکار عمومی 
حتی المقدور به داخل مرزهای عربستان معطوف 

شود تا خارج از این مرزها.
در این میان، اما سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال 

اقدامات تروریستی رژیم سعودی علیه شیعیان 
بی دفاع و بی گناه العوامیه نیز در نوع خود قابل تأمل 
است. ایاالت متحده آمریکا و همچنین کشورهای 
غربیـ  عربی که خود را پرچمدار احترام به حقوق 
بشر تلقی می کنند، تاکنون کوچکترین موضعی در 
قبال اقدامات خصمانه آل سعود در العوامیه اتخاذ 
نکرده اند. مدعیان حقوق بشر بار دیگر این واقعیت 
را اثبات کردند که حقوق بشر در قاموس آنها هیچ 
جایگاهی ندارد و این، منافع و مصالح آنهاست که 
تعیین می کند متناسب با شرایط زمانی و مکانی، 
چه موضعی باید بگیرند. امروز، سعودیها به پشتوانه 
حمایت های بی دریغ متحدان غربیـ  عربی خود، 
شیعیان را تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار 

می دهند.
تداوم اقدامات وحشیانه آل سعود علیه شیعیان در 
مناطق شرقی عربستان ممکن است روند تحرکات 
مسالمت آمیز آنها را به سمت اتخاذ گزینه »مقاومت 
مسلحانه« سوق دهد؛ گزینه ای که بدون شک 
درصورت تحقق، معادالت کنونی در عربستان را 
دستخوش تغییرات گسترده خواهد کرد. درهمین 
راستا »طالل عتریسی« رئیس مرکز منطقه ای و 
مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان تصریح 
لبته بعید نیست که در صورت تداوم  می کند: »ا
همین وضعیت، بخشی از شیعیان ساکن مناطق 
شرقی به گزینه مقاومت مسلحانه فکر کنند. نکته 
قابل ذکر در این زمینه، این است که اگر شیعیان 
ساکن مناطق شرقی روی گزینه مقاومت مسلحانه 
فکر کنند و در مقام پیاده سازی آن برآیند، آنگاه 

هیچکس جلودار آنها نخواهد بود«.
درهرصورت، مسلم آن است که مقاومت شیعیان 
عربستان در برابر سرکوبگری های آل سعود همچنان 
با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و شیعیان، میدان 
سیاست های  به  خود  مسالمت آمیز  اعتراضات 
تشدید  با  حتی  را  سعودی  رژیم  تبعیض آمیز 
سرکوب ها ترک نخواهند کرد. شیخ »اکرم الکعبی« 
دبیرکل جنبش »ُنَجباء« عراق درباره مقاومت 
بر اقدامات سرکوبگرانه  شیعیان عربستان در برا
آل سعود می گوید: »ماشین سرکوب آل سعود در 
العوامیه خانه های مردم را ویران کرده، کودکان را به 
شهادت رسانده و ترس و خرابی را گسترانده است. 
مقاومت مردم العوامیه در برابر رژیم وهابی سعودی 
همانند مقاومت مردم غزه و جنوب لبنان در برابر 

رژیم صهیونیستی است«.
امروز دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که رژیم های 
سعودی و صهیونیستی دو روی یک سّکه هستند و 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. سعودی ها نسخه 
کپی برابر اصل صهیونیست ها محسوب می شوند 
که برای تحقق اهداف شوم خودـ  چه در داخل و چه 
در خارج از مرزهای عربستانـ  دست به هرکاری 
می زنند. درحال حاضر سعودیها سیاست های 
خصمانه ای مشابه آنچه را که در نزد صهیونیست ها 
سراغ داریم، درپیش گرفته اند؛ غافل از اینکه دیر 
یا زود آن ها نیز همچون رژیم صهیونیستی منفور 

قاطبه ملت ها خواهند شد.

سکــوت مدعیـان 
حقـوق بشـر در قبـال 
اقــدامات تروریستی رژیم 
سعودی علیه شیعیان بی دفاع 
و بی گناه العوامیه نیز در نوع خود 

قابل تأمل است

    در تازه ترین پژوهش بین المللی اعالم شد: تعداد مسلمانان در انگلیس ۴ برابر شده است
پژوهشگران دانشگاه »سنت ماری« در لندن، دریافتند که 48.6 درصد از ساکنان بریتانیا، بی دین هستند و شمار مسلمانان و هندوها در فاصله زمانی 1983 تا 

2015 چهار برابر شده است. بر پایۀ این پژوهش، منطقۀ جنوب شرقی بریتانیا و اسکاتلند، بیشترین تعداد بی دینان را در خود جای داده اند و شمار کسانی که از طایفۀ 
آنجلیکانی، برگشته و بی دین شده اند، 17.1 درصد است.

مرکز لندن، کانون متدینان در بریتانیا به شمار می رود و از 8 میلیون ساکن لندن، 13 درصد از آنان مسلمان هستند. بر اساس اطالعات سازمان ملی آمار انگلیس، از 65 میلیون نفر 
جمعیت بریتانیا، 3 میلیون تن، معادل 4 درصد، مسلمانند.

[ اسالم انقالبی ]پیش از این مرکز آمریکایی »بیو« در ماه آوریل گذشته به این نتیجه رسیده بود که تا سال 2075، اسالم، بیشترین پیروان را در سراسر جهان خواهد داشت. 

سرکوب شیعیان »العوامیه«؛ آل سعود 
و صهیونیسم دو روی یک سّکه

   رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

۴

  رمضان عبدالله: موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهیم شناخت
رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسالمی اعالم کرد: جنبش جهاد اسالمی بر گزینه آزادسازی کامل فلسطین باقی خواهد ماند و موجودیت رژیم 

صهیونیستی را حتی در یک وجب از خاک فلسطین به رسمیت نخواهد شناخت و بر سر حتی یک ذره از خاک قدس سازش نخواهد کرد.
وی که به مناسبت شصت و نهمین سالروز اشغال فلسطین سخن می گفت، افزود: ای مردم فلسطین و ای امت عربی و اسالمی و ای آزادگان جهان امروز سالروز اشغال 
1948)روز نکبت( فلسطین دردکشیده است که از سال 1948)روز نکبت( فلسطین دردکشیده است که از سال 1948 آغاز شده است. این سالروز بزرگترین جنایت مسلحانه و عملیات پاکسازی نژادی در تاریخ بشریت است زمانی 
که سرزمین فلسطین غصب شد و قتل و ترور و آوارگی ساکنان اصلی آن با زور سالح و جنایتهای صهیونیستها آغاز و ملتی دیگر از پیروان دین یهودی که در سراسر 

جهان پراکنده بودند جعل شد ، کسانی که جنبش صهیونیست آنها  را به فلسطین آورد تا در آنجا تحت اشغال انگلیس اسکان دهد [ قلب زمین ]

دکتر تیم اندرسون «Tim Anderson» عضو » عضو 
هیئت علمی دانشگاه سیدنی استرالیا است هیئت علمی دانشگاه سیدنی استرالیا است 
که دکتری خود را در رشته اقتصاد و سیاست که دکتری خود را در رشته اقتصاد و سیاست 
جمله  از  است.  کرده  کسب  جمله بین المللی  از  است.  کرده  کسب  بین المللی 
حوزه های پژوهشی او می توان به استراتژی حوزه های پژوهشی او می توان به استراتژی 
توسعه و تحوالت سیاسی غرب آسیا اشاره توسعه و تحوالت سیاسی غرب آسیا اشاره 
داشت. اندرسون دارای مقاالت و کتاب های داشت. اندرسون دارای مقاالت و کتاب های 
مختلفی است و سابقه حضور در کنفرانس ها مختلفی است و سابقه حضور در کنفرانس ها 
و نشست های متعددی را در کارنامه دارد. و نشست های متعددی را در کارنامه دارد. 
آخرین تألیف او کتاب «جنگ کثیف در سوریه: آخرین تألیف او کتاب «جنگ کثیف در سوریه: 
واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت» از سوی واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت» از سوی 

انتشارات گلوبال ریسرچ منتشر شده است.
نقش انفعالی سازمان ملل متحد نسبت به نقش انفعالی سازمان ملل متحد نسبت به 
نقض حقوق بشر در مرزهای داخلی و خارجی نقض حقوق بشر در مرزهای داخلی و خارجی 
این کشور، استانداردهای دوگانه حقوق بشر این کشور، استانداردهای دوگانه حقوق بشر 
آمریکایی در خاورمیانه و فروش تسلیحات به آمریکایی در خاورمیانه و فروش تسلیحات به 
رژیم سعودی و تالش عربستان و متحدانش رژیم سعودی و تالش عربستان و متحدانش 
با  بحرین  انزوا کشیدن شیعیان  به  با برای  بحرین  انزوا کشیدن شیعیان  به  برای 
دستگیری آیت الله شیخ عیسی قاسم از دستگیری آیت الله شیخ عیسی قاسم از 
محورهای گفت وگو با این استاد دانشگاه و محورهای گفت وگو با این استاد دانشگاه و 

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیاست.تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیاست.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل    اخیرًا شورای حقوق بشر سازمان ملل    
متحد، عضویت عربستان سعودی را تمدید متحد، عضویت عربستان سعودی را تمدید 
کرده است. این تصمیم انتقادات زیادی را با توجه کرده است. این تصمیم انتقادات زیادی را با توجه 
به نقض گسترده حقوق بشر توسط عربستان در به نقض گسترده حقوق بشر توسط عربستان در 

داخل و خارج مرزهای این کشور عربی در پی داخل و خارج مرزهای این کشور عربی در پی 
داشته است. این حرکت برخالف این واقعیت داشته است. این حرکت برخالف این واقعیت 
است که دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، است که دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، 
هر دو ارتکاب جنایات جنگی رژیم سعودی علیه هر دو ارتکاب جنایات جنگی رژیم سعودی علیه 
غیرنظامیان یمنی را به  شدت محکوم کرده اند. غیرنظامیان یمنی را به  شدت محکوم کرده اند. 

شما این تصمیم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که سازمان ملل یک 
سازمان سیاسی است که توسط دولت ها کنترل می شود. 
حضور رژیم سعودی به عنوان یک دولت، چه رسد به 

عضویت در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، 
نشان دهنده شناخت سیاسی دولت ها و نه صالحیت 
اخالقی این رژیم است. در خصوص اظهارات دیده بان 
حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نباید ادعایشان را در 

مقام اخالقی به هنجارها و قوانین تعبیر کرد.
1970دیده بان حقوق بشر در اواخر دهه 1970دیده بان حقوق بشر در اواخر دهه 1970 توسط نخبگان 
آمریکایی ایجاد شد تا به دشمنان سیاست خارجی 
واشنگتن حمله کند. این دشمن در آن زمان اتحاد 
جماهیر شوروی بود. دیده بان حقوق بشر به حیاتش ادامه 
می دهد تا آن نقش را نه تنها در خاورمیانه بلکه در آمریکای 
التین نیز بازی کند. این همان دلیلی است که از سوی 

مخالفان مورد نقد قرار گرفته است.
این اواخر هم سازمان عفو بین الملل برای خدمت به همان 

هدف شکل گرفته است. معروف است که مقامات وزارت 
امور خارجه ایاالت متحده بین دیده بان حقوق بشر و 
سازمان عفو بین الملل بازی می کنند. آن ها دو سازمان 
»دربند« هستند. این موضوع کاماًل درست است که 
بگوییم رژیم سعودی به دلیل جنگ خبیثانه اش علیه 
مردم یمن سزاوار محکومیت است. در واقع باید آن دسته 
از دولت هایی مسئولیت را بر گردن بگیرند که نماینده 
واقعی ملت ها هستند؛ در این صورت می توانند از ارسال 

سالح به آل سعود جلوگیری کنند.

سعودی،  عربستان  سعودی، ،  عربستان   ،٢٠١٥ مارس  از 
غیرنظامیان یمنی را تحت شدیدترین حمالت غیرنظامیان یمنی را تحت شدیدترین حمالت 
نظامی قرار داده است تا از این طریق بتواند نظامی قرار داده است تا از این طریق بتواند 
رئیس جمهور مستعفی یعنی عبد ربه منصور رئیس جمهور مستعفی یعنی عبد ربه منصور 
هادی را به قدرت بازگرداند؛ کسی که می توان هادی را به قدرت بازگرداند؛ کسی که می توان 
او را از متحدان سرسخت ریاض به شمار او را از متحدان سرسخت ریاض به شمار 
آورد. از طرفی دیگر به دنبال تضعیف جنبش آورد. از طرفی دیگر به دنبال تضعیف جنبش 
مردمی انصار الله یمن است؛ اما این رژیم با مردمی انصار الله یمن است؛ اما این رژیم با 
وجود تحمل هزینه های سنگین در دستیابی وجود تحمل هزینه های سنگین در دستیابی 
به اهدافش ناتوان بوده است. به نظر شما چرا به اهدافش ناتوان بوده است. به نظر شما چرا 
عربستان سعودی همچنان حمالت خود را علیه عربستان سعودی همچنان حمالت خود را علیه 

شهروندان یمنی ادامه می دهد؟
رژیم سعودی میلیاردها دالر هزینه کرده و جان هزاران 

نفر را گرفته است. در واقع عربستان تالش کرده است تا 
نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را افزایش دهد. بااین حال 
رژیم سعودی دریافت که در حال از دست دادن نفوذش 
حتی در همسایه نزدیک خود و در فقیرترین کشور منطقه 
است؛ چیزی که می توان آن را به عنوان نتیجه ای از یک 

انقالب واقعی در منطقه دانست.
خاندان آل سعود تحمل این امر را بسیار سخت می دانند 
اما با وجود غرور و تکبرشان، نمی توانند راه خروجی 
دیگری را بیابند. چنین رژیمی که فاقد حمایت مردمی 
یا جوهره سیاسی به عنوان یک ملت است، ممکن است 
تنها از طریق انزوای شدید یا شکستی سخت متوقف شود.
اخیرًا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید اخیرًا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید 
تنها از طریق انزوای شدید یا شکستی سخت متوقف شود.
اخیرًا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید 
تنها از طریق انزوای شدید یا شکستی سخت متوقف شود.

اخیرًا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید    اخیرًا یکی از مقامات ارشد کاخ سفید    
اذعان کرده است که آمریکا در حال نهایی اذعان کرده است که آمریکا در حال نهایی 
کردن قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش کردن قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش 
١٠٠از ١٠٠از ١٠٠ میلیون دالر با عربستان سعودی است  میلیون دالر با عربستان سعودی است 
تا از این طریق قابلیت های نظامی این کشور تا از این طریق قابلیت های نظامی این کشور 
را توسعه دهد. به همین خاطر است که بعضی را توسعه دهد. به همین خاطر است که بعضی 
کارشناسان معتقدند که آمریکا با امثال این کارشناسان معتقدند که آمریکا با امثال این 
پاداش ها خدمات عربستان در یمن را جبران پاداش ها خدمات عربستان در یمن را جبران 
می کند. به نظر شما تصویب این گونه قراردادها می کند. به نظر شما تصویب این گونه قراردادها 
با وجود نقض گسترده حقوق بشر در یمن، چه با وجود نقض گسترده حقوق بشر در یمن، چه 

معنی می تواند داشته باشد؟
واشنگتن به صورت مستقیم و غیرمستقیم این جنگ 
ننگین علیه یمن را حمایت می کند. باوجوداین، گاهی 
برای قربانیان آن، اشک تمساح می ریزد. آل سعود، حمایت 
تسلیحاتی و لجستیکی آمریکا را پشت سر خود دارد؛ 
چراکه ایاالت متحده رژیم وهابی را به عنوان بخش مهمی 
از طرح گسترده خود برای تسلط بر منطقه می بیند. دولت 
ترامپ طرح »خاورمیانه جدید« را به ارث برده است. 
Foreign Policyچند هفته پیش، مجله Foreign Policyچند هفته پیش، مجله Foreign Policy گزارش داد که 
پنتاگون »افزایش حمایت از ائتالف به رهبری عربستان 
)علیه یمن( را به عنوان یکی از راه های بالقوه برای اعمال 
فشار بیشتر در مقابل نفوذ ایران در یمن می بیند.«  بنابراین 
آنچه برای واشنگتن مهم تلقی می شود، کل صفحه 

شطرنج است، نه تعدادی از مردم و آرزوهایشان.
در کنار بی بهره کردن رژیم سعودی از تسلیحات و 
مشروعیت، در حال حاضر افزایش فریادها در سطح 
بین المللی برای جلوگیری از محاصره اقتصادی و 

گرسنگی مردم یمن اهمیت دوچندانی دارد.
برخی تحلیل گران معتقدند که محاکمه    برخی تحلیل گران معتقدند که محاکمه    برخی تحلیل گران معتقدند که محاکمه برخی تحلیل گران معتقدند که محاکمه 
روحانی بزرگ شیعیان بحرین یعنی آیت الله روحانی بزرگ شیعیان بحرین یعنی آیت الله 
شیخ عیسی قاسم، از نظر استراتژیکی یک شیخ عیسی قاسم، از نظر استراتژیکی یک 
اشتباه بسیار بزرگ برای عربستان سعودی اشتباه بسیار بزرگ برای عربستان سعودی 
و متحدانش به شمار می رود. آیا می توان این و متحدانش به شمار می رود. آیا می توان این 

تحلیل را قبول کرد؟تحلیل را قبول کرد؟
اتهامات دروغینی همچون »پول شویی« علیه شیخ عیسی 
قاسم بخشی از پروژه فرقه گرایی گسترده شورای همکاری 
خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی است. آزار و 
اذیت برجسته ترین رهبر مذهبی بحرین به طور واضح 
برای ارعاب شیعیان، به ویژه در بحرین، در نظر گرفته 
شده است؛ اما این کار باعث واکنش عمومی در سراسر 
منطقه خواهد شد. نظیر این اقدامات باعث خواهد شد تا 
رژیم سعودی اندک آبروی داشته خود را نیز از بین ببرد و 
نقش خود را به عنوان متولی مقدس ترین اماکن اسالمی 

زیر سؤال ببرد.

دیده بان حقوق بشر در اواخر دهه ١٩٧٠ توسط نخبگان 
آمریکایی ایجاد شد تا به دشمنان سیاست خارجی واشنگتن 
حمله کند. این دشمن در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بود. 
دیده بان حقوق بشر به حیاتش ادامه می دهد تا آن نقش را نه تنها در 

خاورمیانه بلکه در آمریکای التین نیز بازی کند

رژیم سـعودی دریافت کـه در حال از دسـت دادن 
نفوذش حتی در همسـایه نزدیک خـود و در فقیرترین 

کشـور منطقه است

   امیرمحمد اسماعیلی«دکتر تیم اندرسون» استاد دانشگاه سیدنی در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس مطرح کرد:

یزد یکا برای کودکان یمنی اشک تمساح می ر وقتی آمر



٥  شماره 20   دوشنبه 1 خرداد 1396  25 شعبان 1438   22 می2017

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

   دبیرکل مقاومت اسالمی ُنَجباء: مقاومت مردم «العوامیه» از جنس مقاومت مردم غزه است
شیخ »اکرم الکعبی« دبیرکل مقاومت اسالمی ُنَجباء در واکنش به سرکوب مردم مظلوم شهر العوامیه عربستان از سوی رژیم آل سعود، طی سخنانی خواستار اقدامی 

درخور برای جلوگیری از جنایات رخ داده در این کشور علیه شیعیان شد. وی در این باره اظهار داشت: بر همه آزادگان جهان و متنفرین از ظلم و استکبار جهانی )که در رأس آن 
مثلث شرارت یعنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار دارد( الزم است که موضعی شرافتمندانه در برابر اقدامات تروریستی رژیم سعودی در العوامیه اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد خون  پاک مردم بی گناه این شهر شیعه نشین زیر قدم های مغرضانه این رژیم پایمال گردد.
فرمانده ارشد حشد الشعبی عراق با بیان اینکه مقاومت مردم العوامیه در برابر رژیم وهابی سعودی همانند مقاومت مردم غزه و جنوب لبنان در برابر رژیم صهیونیستی است  افزود: ماشین 

[ قلب زمین]سرکوب آل سعود خانه های مردم را ویران کرده، کودکان را به شهادت رسانده و ترس و خرابی را در این شهر گسترانده است.

16همه پرسی اصالح قانون اساسی ترکیه در 16همه پرسی اصالح قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 
2017 با پیروزی شکننده حزب حاکم برگزار شد. 
48.59 ٪ موافقان در برابر 48.59 ٪ موافقان در برابر 48.59 ٪ مخالفان پیام هایی  51.41
برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه داشت. 
ناظران بیرونی و تحلیلگران سیاست ترکیه اکنون به 
تأثیرات نتیجه این همه پرسی بر روند سیاست داخلی 
و سیاست خارجی این کشور می پردازند. نوشتار حاضر 
نیز به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که 
16همه پرسی 16همه پرسی 16 آوریل ترکیه چه تأثیراتی بر سیاست 

داخلی و خارجی این کشور خواهد داشت؟ 
پاسخ گویی به پرسش این نوشتار نیازمند تمرکز بر نتایج 
همه پرسی است. بر این اساس تحلیل تأثیرات نتایج 
همه پرسی بر حوزه های سیاست داخلی و سیاست 

خارجی انجام می شود.
16تبیین تأثیرات نتایج همه پرسی 16تبیین تأثیرات نتایج همه پرسی 16 آوریل ترکیه بر 
سیاست داخلی این کشور ابتدا نیازمند بررسی موافقان و 
مخالفان این همه پرسی است. موافقان و مخالفان اصالح 
قانون اساسی بر اساس احزاب حاضر در پارلمان ترکیه 

به دو حزب موافق و دو حزب مخالف تقسیم می شود. 
حزب عدالت و توسعه به ریاست بن علی یلدیریم - 
که رجب طیب اردوغان بعد از اصالح قانون اساسی 
ریاست حزب را عهده دار می شود - و حزب حرکت 
ملی به ریاست دولت باغچلی احزاب موافق همه پرسی 
اصالح قانون اساسی را تشکیل می دادند. در مقابل حزب 
دموکراتیک خلق ها به ریاست مشترک فیگن یوکسک داغ 
و صالح الدین دمیرتاش و حزب جمهوری خواه خلق به 
ریاست کمال قلیچدار اوغلو مخالفان اصالح قانون اساسی 

ترکیه به شمار می آمدند. 
گرچه همه پرسی اخیر با نتیجه ای شکننده به نفع حزب 
حاکم عدالت و توسعه تمام شد؛ اما معنای برعکس این 
نتیجه شکست احزاب مخالف بود. با این حال یک نکته 
اساسی دراین بین نباید فراموش شود؛ آک پارتی پیروزی 
شکننده خود را با تبلیغات وسیع و بهره گیری از امپراتوری 
رسانه ای به دست آورد؛ این در حالی بود که احزاب 
AKPمخالف اصالح قانون اساسی ظرفیت ها و امکانات AKPمخالف اصالح قانون اساسی ظرفیت ها و امکانات AKP را 
CHP دراختیار نداشتند. پس می توان پیش بینی کرد کهCHP دراختیار نداشتند. پس می توان پیش بینی کرد کهCHP

HDPو HDPو HDP به عنوان مخالفان همه پرسی علی رغم شکست 
خود به این نتیجه دست یافتند که حزب عدالت و توسعه 
در روند افول خود قرار گرفته است. گرچه این موضوع 
نیازمند شواهد و قرائن دیگری است؛ اما آک پارتی صرفًا 
در همه پرسی اخیر با یک پیروزی  شکننده مواجه نبود، 
بلکه تحلیل گران ترکیه به خوبی یاد دارند که انتخابات 
AKP با ناکامی AKP با ناکامی AKP در کسب آرای  2015پارلمانی هفتم ژوئن 2015پارلمانی هفتم ژوئن 2015
الزم برای تشکیل کابینه همراه شد؛ لذا باید دولت ائتالفی 
تشکیل می شد. بااین حال آک پارتی با کارشکنی های خود 
موجب عدم تشکیل دولت ائتالفی شد و گزینه انتخابات 
زودهنگام یکم نوامبر همان سال را برگزید تا دولت 

تک حزبی تشکیل دهد.
AKPامیدواری احزاب مخالف AKPامیدواری احزاب مخالف AKP برای سرنوشت سیاسی 
خود و نگرانی آک پارتی از افول محبوبیت این حزب 
می تواند رقابت های طرفین را شدت بخشد. اکنون 
اصالح قانون اساسی ظرفیت های پارلمان را به اندازه ای 
HDP و CHP می کاهد؛ لذا پیش بینی می شود

تصمیمات جدیدی برای حفظ خود در صحنه سیاسی 
ترکیه اتخاذ کنند. حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت 
ملی نیز با نتایج همه پرسی به مسیر سخت پیش روی 
خود پی بردند؛ لذا احتمال می رود که برنامه های حزب 

حاکم ترکیه برای افزایش محبوبیت خود افزایش یابد. 
تأثیرات بعدی نتایج همه پرسی بر سیاست داخلی ترکیه 

از همین امر سرچشمه می گیرد.

حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت خود ناچار 
است بحران های کنونی ترکیه را حل وفصل کند. 
مسئله کردها و افت رشد اقتصادی ترکیه می تواند دو 
هدف عمده آک پارتی در این مسیر باشد. مذاکرات 
2015صلح با کردها از سال 2015صلح با کردها از سال 2015 متوقف شده و از آن زمان 
درگیری های سنگین ارتش ترکیه با حزب کارگران 
کردستان )PKK( تشدید یافته است. بااین حال نتایج 
همه پرسی نشان داد که کردها هنوز به حزب حاکم 
ترکیه اقبال دارند؛ لذا دو سناریوی کاماًل متفاوت 

می تواند در انتظار مسئله کردهای این کشور باشد.
بر اساس سناریوی نخست می توان گفت که همه پرسی، 
حکومت ترکیه را ناچار می سازد که مذاکرات صلح با 
کردها را مجدداً آغاز کند. گرچه ممکن است روند این 
مذاکرات طوالنی شود تا اردوغان و حزب متبوع وی 
منافع حداکثری خود را از این موضوع ببرند؛ اما آنکارا به 
حل وفصل این قضیه تن خواهد داد. در مقابل بر اساس 
PKK سناریوی دوم حجم درگیری های ارتش ترکیه باPKK سناریوی دوم حجم درگیری های ارتش ترکیه باPKK

افزایش خواهد یافت؛ چراکه اردوغان از قدرت الزم 
برای تصمیم گیری واحد برخوردار شده و اعتراضات راه 
به جایی نخواهد برد. این دو سناریو را می توان حالت های 
خوش بینانه و بدبینانه مسئله کردها دانست؛ بااین حال 
نگارنده معتقد است که حکومت ترکیه هر دو سناریو 

را می تواند به صورت هم زمان پیش ببرد. استفاده از 
ظرفیت ها و منافع حاصل از سناریو های مذکور دلیلی 

بر این مدعا است.
افت رشد اقتصادی ترکیه نیزاز خطرهای جدی برای 
قدرت آک پارتی محسوب می شود؛ لذا حکومت ترکیه 
ناچار است تصمیمات اجرایی در این راستا اتخاذ کند. 
بااین حال نباید این واقعیت را فراموش کرد که فضای 
دوقطبی کنونی ترکیه تبعات منفی بر شاخص های 
اقتصادی ترکیه در پی داشته لذا بهبود شرایط کنونی 
نیازمند دخالت های دولت در بازار است. بااین حال 
دخالت دولتی نیز نمی تواند به صورت پایدار تداوم یابد و 
خود این تاکتیک می تواند آثار مخربی بر اقتصاد ترکیه 
داشته باشد. بر این اساس اقدامات محتاطانه آک پارتی 

در این فضا قابل پیش بینی است.
تأثیرات نتایج همه پرسی بر سیاست خارجی ترکیه نیز 
قسمت دوم این نوشتار را تشکیل می دهد. برای تبیین 
تأثیرات نیاز است که نتیجه همه پرسی موردتوجه باشد. 
16حزب عدالت و توسعه پیروز رقابت 16حزب عدالت و توسعه پیروز رقابت 16 آوریل بود؛ لذا قدرت 
اردوغان افزایش قابل توجهی خواهد داشت. افزایش قدرت 
رئیس جمهور و کاهش نسبی قدرت پارلمان می تواند 
تأثیرات مستقیم بر پرونده های سیاست خارجی این 
کشور داشته باشد. عضویت در اتحادیه اروپا، تعامل با رژیم 
صهیونیستی و بحران سوریه مهم ترین پرونده های آنکارا 

در سیاست خارجی به شمار می آیند.
بحث روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا یک سابقه تاریخی 
دارد؛ لذا تنش های کنونی در مناسبات آنکارا با این اتحادیه 
برای ناظران بیرونی تعجب برانگیز است. نگارنده پیش از 
16برگزاری همه پرسی 16برگزاری همه پرسی 16 آوریل معتقد بود که تنش های 
AKPطرفین پس از پیروزی AKPطرفین پس از پیروزی AKP می تواند به صورت تدریجی 
کاهش یابد. توجه به چرایی اظهارات تنش آفرین اردوغان 
و مقامات ترک در قبال اتحادیه اروپا می تواند غبار فضای 
ابهام گونه کنونی را کمی فرونشاند. اتخاذ مواضع تند 
مقامات آنکارا علیه برخی از اروپایی ها به دنبال آشکار 
شدن مخالفت های جدی آن ها با همه پرسی اصالح قانون 
اساسی روی داد؛ چراکه معتقد بودند که کاهش جایگاه 

پارلمان ترکیه می تواند به دیکتاتوری در این کشور ختم 
شود. چنین مواضعی از سوی اروپایی ها با اظهارات تند 
اردوغان و مقامات آنکارا مواجه شد. بااین حال تداوم این 
تنش ها در حال حاضر در تقابل با اقدامات پراگماتیسمی 
اردوغان است؛ چراکه متغیر تنش-آفرین بین طرفین 
اکنون به نتیجه مشخصی رسیده است. اظهارات فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی 
بر احترام به رأی مردم ترکیه در همه پرسی نگاهی از آغاز 

روند فروکش کردن تنش های اروپا با آنکارا است.
تأثیر نتایج همه پرسی بر مناسبات ترکیه با رژیم 
صهیونیستی نیز از محورهای مهم در این زمینه محسوب 
می شود. مناسبات طرفین از زمان به رسمیت شناخته 
شدن رژیم صهیونیستی از سوی آنکارا متوقف نشده 
است. حال افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه نقش 
ایجابی در مناسبات آنکارا و تل آویو بر جای خواهد گذاشت. 
روابط امنیتی طرفین برای کنترل و محدود کردن 
اقدامات نیروهای مقاومت اسالمی فلسطین در ترکیه 
اماره ای از گسترش مناسبات دو طرف محسوب می شود. 
عمل-گرایی مقامات آنکارا موجب می شود که مناسبات 
اقتصادی و امنیتی طرفین افزایش بیشتری داشته باشد.

 در نهایت بحران سوریه مهم ترین پرونده سیاست 
خارجی ترکیه محسوب می شود؛ لذا افزایش قدرت 
اجرایی اردوغان در سیاست خارجی موجب می شود که 
روند خصومت آمیز مواضع آنکارا در قبال دمشق و دولت 
مشروع آن شدت بیشتری پیدا کند. البته ذکر این نکته 
ضروری است که وضعیت داخلی ترکیه تنها پارامتر مؤثر 
بر مواضع آنکارا در قبال دمشق محسوب نمی شود، بلکه 
متغیرهای مختلف منطقه ای و فرا منطقه ای نیز در این 
16زمینه تأثیرگذار هستند. بنابراین نتایج همه پرسی 16زمینه تأثیرگذار هستند. بنابراین نتایج همه پرسی 16

آوریل تنها به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر بر مواضع 
ترکیه در قبال بحران سوریه به شمار می آید. 

در مجموع می توان گفت که نتایج همه پرسی اصالح 
2017 آوریل 2017 آوریل 2017 علی-رغم  16قانون اساسی ترکیه در 16قانون اساسی ترکیه در 16
پیروزی شکننده آک پارتی تأثیراتی بر سیاست داخلی و 

خارجی این کشور بر جای می گذارد.

عضویت در اتحادیه 
اروپـا، تعــامل با رژیم 
صهیونیستی و بحران سوریه 
مهم ترین پرونده های آنکارا 
در سیـاست خارجی به شمار 

می آینـد

    رامین ولی زاده میدانی

؟ د مین سو می بر ا را را به کد نکا یل آ ر و ۱ آ ۶ ســی  ھمه پر
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  دبیر کل مجمع جهانی تقریب: موضوع فلسطین مهمترین محور برای توحید صفوف مسلمین است
آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حاشیه کنفرانس »روسیه و جهان اسالم« در چچن روسیه، با مصطفی برغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین 
دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار طرفین بر ضرورت اهتمام به مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسالم تأکید کردند.  آیت الله اراکی در این دیدار بر اهمیت موضوع 
فلسطین به عنوان اصلی ترین محور وحدت جهان اسالم تأکید کرد و افزود: نگاه جمهوری اسالمی به مسئله فلسطین یک نگاه صرفاً سیاسی و دیپلماتیک نیست بلکه خاستگاه موضع 
جمهوری اسالمی در قبال فلسطین یک خاستگاه اعتقادی و آرمانی است.  وی با اشاره به تشکیل اتحادیه علمای مقاومت توسط جمهوری اسالمی ایران به دست مجمع جهانی تقریب، برای 
حمایت همه جانبه  علمای اسالم از آرمان فلسطینی، بر ضرورت همکاری و هم افزایی جریان های فلسطینی با این اتحادیه در راستای تحقق اهداف این نهاد اثرگذار تأکید کرد و افزود: این 
اتحادیه همواره در حال گسترش و توسعه در کشورهای مختلف جهان اسالم است و به صورت ماهانه و هفتگی اشخاص مهم و ذی نفوذ از نخبگان جهان اسالم به این اتحادیه می پیوندند.

نبرد  در سوریه در حالی پنجمین سال خود را پشت 
سر می گذارد که تروریست های تکفیری با حمایت 
حامیان غربی- عربی شان خود را از سراسر جهان به بالد 
شام رسانده اند تا در جدا کردن این حلقه مهم از محور 
مقاومت و در مسیر خواست صهیونیست ها نقش آفرینی 
کنند. از سوی دیگر عالقمندان اسالم ناب محمدی و 
رزمندگان محور مقاومت هم به خواست دولت قانونی 
سوریه راهی این کشور شدند تا در راه خنثی سازی 
توطئه دشمنان مقاومت اسالمی، به ادای تکلیف 
اقدام کنند. در این میان رزمندگان »پاکستانی« که با 
تحمل سختی های مضاعف و با توجه به مخالفت دولت 
کشورشان راهی معرکه شام شده اند، جایگاه ویژه ای 
در نبرد دارند. لشکر آنها که »زینبیون« معروف است 
در بسیاری از میادین حساس و خطرناک وارد شده و 
سربلند بیرون آمده است. اما علی رغم این مجاهدت ها 
تاکنون در فضای رسانه ای کمتر به زینبیون پرداخته 
شده است. به همین منظور در این شماره قصد داریم به 
شهید » قادر مفکر« بپردازیم. آنچه در ادامه می خوانید 

گزارشی از مالقات و گفت وگو با برادر این شهید لشکر 
زینبیون است:

هشت سال از من کوچکتر بود اما چنان به هم وابسته 
شده بودیم  که روزهایی که به مدرسه می رفتم دلتنگی 
و گریه می کرد؛ بزرگتر که شد چه روزها و شب هایی در 
ایالت خیبر پاکستان با هم مدرسه می رفتیم و درس 
می خواندیم، سال ها  از   کنار هم بودنمان می گذشت و 
هر کس »قادر« را می دید فکر می کرد که از من بزرگتر 
است چرا که رشیدتر و قدبلندتر از من بود؛ با پشتکاری 
که داشت تمامی کارهای فنی دوستان و خانواده را بدون 
چشمداشت مالی انجام می داد؛ داشتن همین ویژگی ها 
تا جایی پیش رفت که زمانی که احساس کرد خانواده 
نیاز به پشتوانه مالی دارد کالس درس را تا ششم بیشتر 
ادامه نداد و برای امرارمعاش بیشتر به کار مکانیکی 
پرداخت. در سال 2008 که من برای ادامه تحصیل به 
ایران آمده بودم به قم آمد و در کنار من به کار مشغول 
شد؛ سال ها با شور و شوق خاصی کار می کرد و حقوق 
و دستمزدش را به خانواده هایی که نیاز مالی داشتند 

پرداخت می کرد. هرچند بارها به علت نداشتن اقامت او 
را به پاکستان بازگرداندند اما عالقه خاصی به کارکردن 
در ایران و استفاده از جلسات وعظ و سخنرانی علمای 
شیعه داشت. در میان دوستان و خانواده خیلی بخشنده 
و مهربان بود. همین ویژگی هایش باعث می شد که 
دیگران زود با او رفیق شوند حتی یک روزی که یکی از 
دوستانش نیاز به مبلغ پولی برای درمان مادرش داشت، 
آنرا مهیا کرد اما زمانی که می خواست پول را به دوستش 
بدهد به جرم نداشتن اقامت بازداشت و به اردوگاه منتقل 
شد! در نهایت هم با تالش من آن مبلغ پول برای درمان 

بیمار ارسال شد و قادرهم به پاکستان نزد مادرم رفت.
در سال های اخیر که شعله جنگ و تجاوز تروریست ها 
به حریم اهل بیت در سوریه باال رفت، اخبار آنجا را رصد 
می کرد تا اینکه با چند تن از دوستانش تصمیم به ملحق 
شدن به لشکر زینبیون جهت دفاع از حرم حضرت زینب 
گرفت. وقتی مخالفت های جدی خانواده از جمله من 
را دید، از طریقی دیگر تصمیم گرفت تا رضایت ما را 
جلب کند؛ شرکت در مراسم ها و انجام فرایض دینی 
را زیاد اهمیت می داد و مقید بود تا رضایت مادرمان 
را از طریق من جلب کند اما من مخالف رفتنش بودم 
و می خواستم انگیزه اش از رفتن به سوریه را بدانم تا 
اینکه فتوی برخی از علما و مراجع دینی را برایم بیان 
کرد و با وجود دلبستگی زیادی که به همدیگر داشتیم 
دیگر مانعش نشدم؛ آخرین روزی که از منزلمان خرج 
می شد سایه اش خیلی سنگین بود و وقار خاصی در 
خداحافظی اش موج می زد، چابکی و جسارتش و 
آشنایی با مسائل فنی باعث شد تا در همان روزهای ورود 
به لشکر زینبیون به عضویت گروه تخریب درآید و بعدها 
با لقب مختار، فرمانده گروهان هفت لشکر زینبیون شود.

گروهان هفت گروهی ویژه از لشکر زینبیون است که 
شهدای زیادی را در دفاع از حریم اهل بیت تقدیم کرد. 

جرأت و شهامت قادر آنقدر زیاد بود که برای شناسایی از 
وضعیت منطقه تا نزدیکی تروریست ها پیش می رفت 
و سرانجام 22 اسفندماه 94 بود که در حومه حلب و در 
یک عملیات شناسایی در حین خنثی کردن مین به 

درجه رفیع شهادت رسید.
خبر شهادت برادرم را از طریق دوستانم در قم دریافت 
کردم خیلی برایم سخت و دشوار بود تا جایی که برخی 
آمدند و خبر شهادتش را تکذیب می کردند و با نشان 
دادن تصاویرش در منطقه می گفتند هنوز زنده است 
و من تا اندازه ای آرام شدم. بارها به زیارت حضرت 
معصومه رفتم؛ اما یکی از همرزمانش که از سوریه 
برگشته بود، وسایل برادرم را با خودش آورده بود و 
به شهات او یقین پیدا کردم و دیدم بهتر است مادر 
و سایر اعضاء خانواده را در جریان قرار دهم. به بهانه 
مجروح شدن برادرم به آن ها اطالع دادم که باید به قم 
بیایند. یک ماهی طول کشید که خانواده ویزای ایران 
را دریافت کنند؛ از روبروشدن با مادرم ترس داشتم 
که چگونه خبر شهادت قادر را به او بدهم. در ایستگاه 
راه آهن صورتم را پوشانده بودم که اول با من روبرو 
نشود، مادرم که جویای احواالت من بود مرا صدا کرد 
و در آغوشم کشید؛ شهامتی که مادرم نسبت به خبر 
شهادت قادر داشت مرا آرامش می داد؛ می گفت برای 
قادر که شهید شده گریه می کنی؟ او که برای دفاع 
از حریم اهل بیت رفته، آمدن مادر آرامش خاصی به 
خانواده ما در آن روزهای سختی که با آن روبرو بودیم 
داد؛ همسر و فرزندانم که برای شهادت عمویشان 
دلتنگی زیادی می کردند آرامش خاصی پیدا کردند و 
سرانجام نوزده فروردین 95 که همزمان با ایام شهادت 
حضرت فاطمه بود، قادر در یک مراسم باشکوه در 
میان موجی از مردم والیت مدار قم تشییع و در بهشت 

حضرت معصومه )س( آرام گرفت.

خبر شهادت برادرم را از طریق دوستانم در قم دریافت 
کردم خیلی برایم سخت و دشوار بود تا جایی که برخی 
آمدند و خبر شهادتش را تکذیب می کردند و با نشان دادن 
تصاویرش در منطقه می گفتند هنوز زنده است و من تا اندازه ای 

آرام شدم

در میان دوستان و خانواده خیلی بخشنده و مهربان 
بود. همین ویژگی هایش باعث می شد که دیگران زود با او 
رفیق شوند حتی یک روزی که یکی از دوستانش نیاز به مبلغ 
پولی برای درمان مادرش داشت، آنرا مهیا کرد اما زمانی که می 
خواست پول را به دوستش بدهد به جرم نداشتن اقامت بازداشت 

و به اردوگاه منتقل شد!

[ یاران آخرالزمانی]

ر حلب ت د د ر خیبر تا شها ز تولد د ؛ ا » ن ینبیو ر ز مختا «
  روح اهلل فرقانی فدافن
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در ادامه معرفی شهدای شاخص »لشکر زینبیون«، 
رزمندگان پاکستانی حاضر در محور مقاومت در 
سوریه، این  بار به سراغ »شهید سید زاهد حسین 
3 دختر و 3 دختر و 3 7نقوی« رفتیم. وی با داشتن 7نقوی« رفتیم. وی با داشتن 7 فرزند )4

پسر( و با وجود اینکه می بایست در کنار خانواده اش 
حضور داشته باشد زمانی که احساس تکلیف 
می کند برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( راهی 
جبهه های مقاومت می شود تا مبادا گزندی به 
حریم اسالم و حرم حضرت زینب)س( و حضرت 

رقیه )س( وارد شود.
شهید نقوی سال ها به دور از خانواده و فرزندان، 
ساکن ایران بود اما همیشه فرزندانش را تشویق به 
تحصیل می کرد. برای بیشتر شنیدن از این شهید 
فتنه تکفیرکه در حلب به شهادت رسیده است، به 
سراغ خانواده وی رفتیم و ساعتی با آن ها همکالم 
شدیم. جمشید که فرزند بزرگ این خانواده است 
می گوید: پدرم هیچ وقت ما را مجبور به کار نمی کرد 
حتی راضی بود تا دور از خانواده برای تأمین رفاه ما 
کار کند اما ما به تحصیل ادامه دهیم. تالش های 
پدرم باعث شد تا من و خواهرانم به درس توجه 
بیشتری کنیم و کمتر در جریان مشکالت روزمره 
قرار گیریم. تقریبًا 6 سالی پدرم ایران بود و ما درس 
بیشتری کنیم و کمتر در جریان مشکالت روزمره 

قرار گیریم. تقریبًا 
بیشتری کنیم و کمتر در جریان مشکالت روزمره 

6قرار گیریم. تقریبًا 6
می خواندیم، با کار و تالشی که پدرم به صورت 
شبانه روز انجام می داد، توانستیم در زادگاهمان 
خانه بخریم. در این مدتی که دور از خانه مشغول کار 

بود همیشه به من تأکید می کرد که خانواده را اداره 
کنم و مواظب برادران و خواهرانم باشم.

جمشید ادامه می دهد: در چند سال اخیر که پدرم 
به پاکستان برگشت همزمان شده بود با شروع 
جنگ های داخلی در پاراچنار، که درگیری هایی 
با وهابی ها رخ می داد؛ پدرم و پسرعموهایش اولین 
کسانی بودند که برای دفاع به جنگ وهابی ها در 
پاراچنار می رفتند. بعد از آن مبارزات بود که پدرم 

دوباره به ایران آمد تا به شغل خود ادامه دهد.
پسر بزرگ شهید نقوی در توصیف آخرین دیدارش 
با پدر می گوید: لبخند را از صورتش بر نمی داشت؛ 
از اینکه شاید دیگر برنگردد زیاد سخن می گفت و 
شوخ طبعی اش هم گل کرده بود. نصیحت می کرد 
که از چاه آبی که در منزل داریم به همسایه ها هم 
آب بدهیم، ما فکر نمی کردیم که قصد رفتن به 

سوریه را دارد و در آنجا به شهادت می رسد.
جمشید نقوی در خصوص نحوه اعزام پدرش به 
سرزمین شام می گوید: پدرم توسط دوستانش که 
در یک محل کار می کردند از اخبار و جنایت های 
تروریست های تکفیری در سوریه آگاه می شد. 
یک روزی که خبر حمله به قبور مطهر بزرگان 
مدفون در دمشق را می شنود، بسیار نگران شده، 
گریه می کند و تصمیم می گیرد تا برای دفاع از 
حریم والیت به محور مقاومت در سوریه بپیوندد. 
دوستانش در ایران مانع رفتنش می شوند و 

می گویند فرزندانت به وجود تو نیازمندند اما پدرم 
می گوید حاضرم بچه هایم تنها بمانند ولی آسیبی 
به حرم حضرت رقیه)س( و حضرت زینب)س( 
وارد نشود. بعد از اینکه پدرم زنگ زد و با مادرم 
مشورت کرد مادرم موافقتش با حضور پدرم در 
جبهه های سوریه را اعالم کرد و گفت چه افتخاری 
باالتر از دفاع از حرم حضرت زینب )س(. چند ماهی 
از رفتنش به سوریه گذشته بود و گاهی تماس 
می گرفت و از احواالتش سخن می گفت، در یکی از 
عملیات ها تعداد زیادی از دوستانش شهید شدند 
که خواهرزاده پدرم هم یکی از آن ها بود، تالش 
زیادی برای پیدا کردن پیکر این شهید انجام دادند 
اما به نتیجه ای نمی رسند؛ پدرم که هم با تجربه 
بود و هم بزرگتر از سایرین، دوستانش را دلداری 
داده و می گوید ناراحت نباشید عصر امروز به کربال 
می روم و پیکر خواهر زاده ام را از امام حسین)ع( 
مطالبه می کنم. دوستانش می گویند؛ تو االن حلب 
سوریه هستی چطور عصر می خواهی کربال باشی؟ 

هنوز خورشید غروب نکرده بود که آتش دشمن بر 
سر زینبیون شدید شد و پدرم بر اثر این حمالت به 
شهادت رسید؛ نیم ساعتی از شهادت پدرم نگذشته 
بود که پیکر خواهرزاده اش هم پیدا می شود. آن 
موقع دوستانش متوجه منظور سخن پدرم شدند 

که بیان کردند اینکه عصر به کربال می رود یعنی 
از شهادت خودش آگاه بوده است. با تماسی که 
از سوی عمویم برقرار شد از شهادت پدرم باخبر 
شدیم و برای تشییع پیکر پاکش به ایران آمدیم 
و بدنش را در بهشت حضرت معصومه)س( قم به 

خاک سپردیم.
فرزند ارشد شهید نقوی در پایان می گوید: امروز 
با ادامه دادن راه و تالش هایی که پدرم برای اداره 
خانواده می کرد در کارگاهی مشغول کارم و مخارج 
خانواده را تأمین می کنم. خودم تا کالس دهم 
بیشتر نتوانستم درس را ادامه دهم چرا که پدرم 
شهید شد اما سعی و تالشم این است که خواهران و 
برادرانم در راه علم و دانش گام های موفقی بردارند. 
تنها یک خواسته و آرزو دارم و آن دیدار با رهبر 
انقالب اسالمی است و امیدوارم که این امر محقق 

شود و توفیق دیدار نصیبم شود.
محمد قادر یکی دیگر از فرزندان این شهید 
زینبیون می گوید: پدرم همیشه آماده ایثارگری 

و کمک به دیگران و همیشه آماده شهادت بود و 
همیشه حسرت می خورد که چرا شهید نشده است. 
مادرم زمان با خبرشدن از شهادت پدرم شکرگزار 
این بود که او در راه دفاع از حریم والیت به شهادت 

رسیده است.

 نمایشگاه ملی «فلسطین آزاد» در آرژانتین افتتاح شد
سفارت تشکیالت خودگردان فلسطین در آرژانتین، شصت و نهمین سالروز یوم النکبه را با سازماندهی فعالیت فرهنگی و افتتاح دومین نمایشگاه ملی آثار هنری 
تحت عنوان »فلسطین آزاد« گرامی داشت. حسنی عبدالواحد سفیر فلسطین در آرژانتین در افتتاحیه نمایشگاه درباره رویدادهای یوم النکبه و مهاجرت اجباری 

فلسطینیان در سال 1948 سخن گفت و سیاست های نژادپرستانه رژیم اشغالگر و پاکسازی نژادی را تشریح کرد.
در همین حال، »لویس مورادو« هنرمند آرژانتینی تاکید کرد که بسیاری از تابلوها و آثار هنری مربوط به مقاومت، رمز کلید بازگشت و نقش زن فلسطینی و مسایلی از این قبیل 

هستند. در مسابقه ای که به مناسبت افتتاحیه این نمایشگاه برگزار شد، 64 هنرمند آرژانتینی از مناطق مختلف این کشور حضور داشتند و این تعداد دو برابر تعدادی است که 
[ یاران آخرالزمانی]در مسابقه اول حضور داشتتند. 

با ادامه دادن راه و تالش هایی که پدرم برای اداره 
خانواده می کرد در کارگاهی مشغول کارم و مخارج خانواده 
را تأمین می کنم. خودم تا کالس دهم بیشتر نتوانستم درس را 
ادامه دهم چرا که پدرم شهید شد اما سعی و تالشم این است که 

خواهران و برادرانم در راه علم و دانش گام های موفقی بردارند

     روح الله فرقانی فدافن

ماجرای پیکر شهیدی که با شهادت
 »سید زاھد« پیدا شد

فرزندان شهید مدافع حرم زینبیون در گفت وگو با بیت المقدس عنوان کردند
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٨

صلح پاره پاره

ای وطنم!

خانه ام!

کاش آجری بودم در دیوار مهربانت

کاش ذره  خاکی بودم در باغت

کاش لبخندی بودم بر لبان ساکنانت

و یا اشکی مهربان در چشمان صاحبت

زبان به سوگواری بگشای

که دل، تنگی می کند

و روزها در جنین به سوگ نشسته اند

که اینجا

نماز خاموش است

و اذان ساکت است

و اذان می شنود

که پژواك

صلح را پاره پاره می کند

و ادیان را تحریم می کند

در خانه خدا

    رجوف عساف

فیلم فلسطینی «3٠٠٠ شب» اثری جذاب و خوش ساخت درباره 
زنان فلسطینی است. کارگردان این فیلم « می مصری» و ساکن 

لبنان می باشد که پیشتر فقط اثر مستند ساخته است. 
این فیلم ماجرای «لیال»، یک تازه عروس جوان و معلم مدرسه 
٨فلسطینی است که به اشتباه دستگیر و به ٨فلسطینی است که به اشتباه دستگیر و به ٨ سال زندان محکوم 
می شود. او به زندان زنان اسرائیل با امنیت باال منتقل شده 
که در آن با دنیای وحشتناک زندانیان سیاسی فلسطینی و با 
زندانیان جنایی اسرائیلی مواجه می شود. هنگامی که متوجه 
می شود که باردار است، رئیس زندان او را تحت فشار برای 
سقط بچه و جاسوسی در میان دیگر زندانیان فلسطینی قرار 
می دهد. با اینحال، لیال پسرش را بدنیا می آورد... در لحظه ای از 
درک حقیقت، لیال مجبور به انتخابی می شود که برای همیشه 

زندگی اش را تغییر خواهد داد.
به گفته کارگردان، این فیلم در یک زندان واقعی ساخته شده و در 
هیچ یک از بخش های گرفته شده مربوط به زندان از دکور صحنه 

استفاده نشده است.
سابین صیداوی، شارلوت اوزو، می المصری تهیه کنندگان آن 
هستند و گیلس پورته تصویربردار و میشیل تّیان تدوین گر فیلم 

را برعهده داشته اند.
3٠٠٠  شب تولید مشترک اردن، فلسطین، فرانسه و امارات، قطر و 
لبنان است. این فیلم اولین بار در بخش سینمای جهان جشنواره 
فیلم تورنتو به نمایش درآمد و بعد در جشنواره فیلم تائورمینا، 
جشنواره بین المللی فیلم آنونه، جشنواره بین المللی وایادولید 

و چند جشنواره دیگر جوایزی دریافت کرد.
همچنین این فیلم تندیس بهترین فیلمنامه جشنواره بین المللی 

فیلم مقاومت تهران را سال گذشته از آن خود کرد.

در روزگاری به سر می بریم که پیروان ادیان آسمانی از یک سو و 
هواداران آئین ها و فرهنگ های بشرساخته، هر روز بر تالش های 
شان برای تبلیغ مکتب خود و جذب افراد بیشتر به تفکر و مذهب 

متبوع شان می افزایند.
در این میان پیروان خاتم رسل(ص) و آئین حنیف محمدی هم 
در اقصی نقاط کره خاکی تالش می کنند تا با معرفی دین اسالم 
بر آمار مسلمین جهان بیفزایند. اگرچه در این مسیر اختالفاتی 
بین پیروان مذاهب مختلف اسالمی وجود دارد و از سوی دیگر 
هجمه بسیار شدید مخالفان اسالم و مسلمانی کار را برای تبلیغ 
این دین مبین سخت کرده است اما این دین مبین آنقدر جذابیت 
دارد که اکنون باالترین میزان رشد را در میان همه ادیان واقعی و 
ساختگی به خود اختصاص داده است. در جمهوری اسالمی ایران 
اگرچه نهادهای مختلفی متولی فعالیت های مذهبی و فرهنگی 
در خارج از مرزها هستند اما برجسته ترین آنها «سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی» است. در این مجال بنا داریم کانال تلگرامی 
این سازمان را معرفی کنیم.  در کانال سازمان که از حجم تولیدات 
قابل توجهی هم برخوردار است، اخبار فعالیت های دفاتر مختلف 
سازمان در خارج از کشور که تحت عنوان رایزنی فرهنگی 

فعالیت می کنند، منعکس می شود. 
اصلی ترین بخش محتوای این کانال انعکاس فعالیت های 
رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور است که شامل 
برگزاری نشست ها، مالقات رایزن ها، شرکت در همایش ها و ... 
می شود. معرفی برخی از کتب منتشر شده از جانب سازمان از 
دیگر بخش های این کانال است عالوه بر آن انعکاس فعالیت های 
مدیران ستادی سازمان هم در زمره محتوای منتشر شده در این 

کانال تلگرامی قرار دارد.
https://t.me/icro3برای دسترسی به این کانال از آدرس  https://t.me/icro3برای دسترسی به این کانال از آدرس  https://t.me/icro3 باید 

استفاده نمود.  

با حضور مستشاران ایرانی در سوریه وعراق و نقش آفرینی 
ویژه ایشان که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان 
ایران زمین شده، واژه «مدافعان حرم» هم به ادبیات روزمره 
مردم راه پیدا کرد. در همین حال کتاب خاطرات رزمندگان 
مدافع حرم هم به مرور جای خود را در میان مخاطبان باز 
کرده و ادبیات مقاومت که پیشتر در کشورمان تقریبا با 
خاطرات ٨ سال دفاع مقدس شناخته می شد، اکنون دایره 

ای وسیع تر پیدا کرده است.
شهید «محمدحسین محمدخانی» از جمله این مجاهدان 
بود که نام نیکش از فردای شهادتش در گوش این سرزمین 
پژواک شد. او در عنفوان جوانی پا به مسیر حراست از حریم 
اسالمی گذاشت و در این راه از حضور در خط مقدم نبرد 

شام ابایی نداشت.
گفته می شود شهید محمدخانی که در جبهه های سوریه به 
نام «عمار» شناخته می شد، آنچنان در میدان نبرد خوش 
درخشید که به سرعت مراتب را طی کرد و در جایگاه 
فرماندهی یکی از تیپ های مستشاری ایران قرار گرفت. 
جمله ای معروف از سردار قاسم سلیمانی درخصوص او نقل 

شده است که «عمار مرا یاد حاج همت می اندازد».
شهید محمدخانی دانشجوی دانشگاه آزاد یزد بود و در 

هیئت و اردوهای جهادی فعالیت داشت.
«عمار حلب» به تازگی در قالب هفتمین جلد از مجموعه 
مدافعان حرم از سوی نشر روایت فتح به چاپ رسیده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  «قدس شریف» در قابی زیبا و متفاوت/
 انشالله بزودی به قبله اول پای خواهیم گذاشت

«٣٠٠٠ شب» روایتی مستند از درون 
زندان های صهیونیست ها

گذری بر زندگی شهید محمدخانی 
در «عمار حلب»

کانالی برای آشنایی با فعالیت های 
تبلیغی ایران در خارج از کشور
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