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رزمندگان محور مقاومت 
»الحشداالسالمی« را برای 

آزادی فلسطین تشکیل دهند

صهیونیست ها دوباره حماقت 
کنند حزب الّله  با آزادسازی 
فلسطین تاریخ ساز خواهد 
شد

  »شیخ محمد قدوره« عضو هیئت علمای 
فلسطین در گفت وگو با »بیت المقدس«:

»مروا عثمان« استاد دانشگاه بین المللی     
بیروت در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

٢٤

یکا نگران تبدیل »حشدالشعبی«  آمر
ّبه »حزب الله دوم« 3

بیت المقدس تحرکات اخیر مقامات ایاالت متحده در عراق را بررسی می کند
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٢

  برگزاری نمازجمعه وحدت در مرز سرزمین های اشغالی
علما و نخبگان شرکت کننده در دومین اجالس بین المللی اتحاد علمای مقاومت جمعه گذشته با سفر به جنوب لبنان نماز جمعه را حدیقه ایران)پارک ایران( 
در مارون الراس اقامه کردند. شیخ ماهر حمود دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت در خطبه های نماز جمعه با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز اجالس اتحاد علمای 

مقاومت، گفت: امروز و با روبه اضمحالل بودن تکفیری ها، اتحادی بی نظیر در میان علما و نخبگان جهان اسالم در مبارزه با اسرائیل بوجود آمده است.
در پایان دهها نفر از علمای مذاهب مختلف اسالمی نماز جماعت را به امامت شیخ ماهر حمود اقامه کردند.

[ اسالم انقالبی ]

١١ ( ١١ ( ١١ آبان ماه) مصادف بود با  آبان ماه) مصادف بود با  ٢٠١٧دوم نوامبر ٢٠١٧دوم نوامبر ٢٠١٧
یکصدمین سالگرد صدور »اعالمیه بالفور«، یکصدمین سالگرد صدور »اعالمیه بالفور«، 
یادداشتی که جیمز بالفور وزیر امور خارجه یادداشتی که جیمز بالفور وزیر امور خارجه 
انگلیس  خطاب به »روتشیلد« ارسال نموده و انگلیس  خطاب به »روتشیلد« ارسال نموده و 
در آن نظر مساعد دولت  انگلستان  نسبت  به  در آن نظر مساعد دولت  انگلستان  نسبت  به  
»تشکیل  یک  کشور یهودی  در فلسطین«  را »تشکیل  یک  کشور یهودی  در فلسطین«  را 

اعالم کرد.
اعالمیه بالفور یکی از عجیب ترین اسناد بین اعالمیه بالفور یکی از عجیب ترین اسناد بین 
المللی تاریخ است، زیرا به موجب آن یک المللی تاریخ است، زیرا به موجب آن یک 
دولت استعمارگر، سرزمینی (فلسطین) را که دولت استعمارگر، سرزمینی (فلسطین) را که 
مالک آن نبود، به نیابت از کسانی که مالکش مالک آن نبود، به نیابت از کسانی که مالکش 
بودند (فلسطینیان) و استحقاقش را داشتند، بودند (فلسطینیان) و استحقاقش را داشتند، 
به کسانی بخشید که اصاًل استحقاق آن را به کسانی بخشید که اصاًل استحقاق آن را به کسانی بخشید که اصاًل استحقاق آن را 
نداشتند (صهیونیست ها)، فاجعه ای که به نحو نداشتند (صهیونیست ها)، فاجعه ای که به نحو 
بی سابقه ای در تاریخ، به اشغال یک سرزمین و بی سابقه ای در تاریخ، به اشغال یک سرزمین و 
آواره شدن یک ملت منجر شد. هفته گذشته آواره شدن یک ملت منجر شد. هفته گذشته 
بیروت شاهد دومین اجالس بین المللی اتحاد بیروت شاهد دومین اجالس بین المللی اتحاد 
علمای مقاومت  با شعار »وعده حق-فلسطین علمای مقاومت  با شعار »وعده حق-فلسطین 
میان بیانیه بالفور و وعده  الهی« را با مدیریت میان بیانیه بالفور و وعده  الهی« را با مدیریت 
اتحادیه جهانی علمای مقاومت در بیروت برگزار اتحادیه جهانی علمای مقاومت در بیروت برگزار 
کردند. در همین راستا با شیخ »محمد قدوره« کردند. در همین راستا با شیخ »محمد قدوره« 
عضو هیئت علمای فلسطین گفتگو کردیم که عضو هیئت علمای فلسطین گفتگو کردیم که 

در ادامه از نظر می گذرد. در ادامه از نظر می گذرد. 
بین  اجالس  برگزاری  بین اهمیت  اجالس  برگزاری  اهمیت    
المللی اتحاد علمای مقاومت در بیروت المللی اتحاد علمای مقاومت در بیروت 
با حضور صد ها نفر از علمای مسلمان با حضور صد ها نفر از علمای مسلمان 
جهان را چه می دانید و پیام آن خطاب به جهان را چه می دانید و پیام آن خطاب به 
کشورهای منطقه و دشمنان امت اسالمی کشورهای منطقه و دشمنان امت اسالمی 
چیست؟علمای اسالمی چگونه می توانند در چیست؟علمای اسالمی چگونه می توانند در 
توجه و اهتمام مسلمانان به مسئله فلسطین توجه و اهتمام مسلمانان به مسئله فلسطین 

ایفای نقش کنند؟
ما از طریق این کنفرانس اعالم می کنیم که نباید مردم 
فلسطین را در مقابله با ارتش دشمن صهیونیستی 
که مورد حمایت آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان 
شیطان های بزرگ و همچنین اروپایی های توطئه گرو 
برخی حکام عربی هستند تنها رها کرد. پیام ما به 
جهانیان و آزادگان و مسلمانان این است که عالوه بر 
تداوم حمایت از فلسطین، این پشتیبانی را افزایش دهند 
و مقاومت را فعال تر کنند. زیرا مقاومت تنها راه آزادسازی 
فلسطین از چنگ دشمنان و صهیونیست هاست. ما 

خطاب به تمام علما اعم از شیعه و ُسنی اعالم می کنیم 
که باید عالوه بر وحدت کلمه، وحدت صف نیز داشته 
باشند و با پروژه امپریالیستی و آمریکایی صهیونیستی 
مقابله نمایند. زیرا هدف این نقشه تجزیه کشور ها و 
ملت های منطقه به گروه های از هم پاشیده شده و ایجاد 
فتنه هایی میان آنهاست تا بدین صورت بر مردم و ملت ها 
حکومت کنند. بنابراین از تمام علما درخواست می کنیم 
که از هیچ تالشی برای وحدت کلمه و صف و متحد 

کردن مسلمانان و مقاومت دریغ نکنند. نخبگان نیز باید 
از طریق برگزاری جشنواره ها و همایش ها، فضا را برای 
ایفای نقش علما در آگاه سازی مردم و ملت ها و گسترش 

تفکر اسالم ناب محمدی فراهم کنند. 
در خصوص اعالمیه بالفور و نقش آن در در خصوص اعالمیه بالفور و نقش آن در 
اشغال سرزمین فلسطین توضیح دهید. اشغال سرزمین فلسطین توضیح دهید. 
پاسخ و واکنش شما به اظهارات نخست وزیر پاسخ و واکنش شما به اظهارات نخست وزیر 
انگلیس مبنی بر برگزاری جشن در صدمین انگلیس مبنی بر برگزاری جشن در صدمین 

سالگرد صدور این اعالمیه چیست؟
این اعالمیه توسط کسانی که هیچ حقی در قبال 
سرزمین فلسطین و صاحبان آن نداشتند، صادر شد. 
این اعالمیه پس از حمله انگلیس و فرانسه به وطن 
عربی با هدف تجزیه آن از طریق توافق سایکس-پیکو 
در دستور کار دولت انگلیس قرار گرفت. پیش از آن 
1907نیز در سال 1907نیز در سال 1907 میالدی در کنفرانسی در لندن 
تصمیم گرفته شد که یک رژیمی برای اسکان ملت 
یهود در قلب وطن عربی تشکیل گردد تا بدین صورت 
عرب های مشرق را از اعراب مغرب جدا کنند. بر همین 
194٨اساس نیز در سال 194٨اساس نیز در سال 194٨ میالدی اقدام به ایجاد رژیمی 
غاصب در سرزمین فلسطین کردند. این رژیم تا االن نیز 
خطر و تهدیدی برای امت عربی و اسالمی ما محسوب 
می شود. بنابراین صدور این اعالمیه توسط انگلیس 
غیرقانونی است و این کشور مسئولیت کامل گرفتن 
سرزمین فلسطین و تحویل دادن آن به صهیونیست ها 
را برعهده دارد. سخنان نخست وزیر انگلیس درباره 

برگزاری جشن صدسالگی اعالمیه بالفور نیز نشانگر 
تاثیرگذاری صهیونیسم بر انگلیس و اروپا و آمریکا و 
کشورهای استعماری است. بنابراین ما سخنان وی را 

محکوم می کنیم. 
به نظر شما امکان محاکمه مقامات دولت به نظر شما امکان محاکمه مقامات دولت 
انگلیس در دادگاه های بین المللی به دلیل انگلیس در دادگاه های بین المللی به دلیل 
حمایت و افتخار به صدور اعالمیه بالفور حمایت و افتخار به صدور اعالمیه بالفور 

وجود دارد؟

تمام ملت ها باید برای محاکمه مقامات انگلیس به 
دلیل ارتکاب این جنایت شنیع در کنار ملت فلسطین 
بایستند. زیرا با صدور این اعالمیه، مردم فلسطین هدف 
توطئه ها و دشمنی ها قرار گرفته و از سرزمین خود 
اخراج شدند. در صورتی که انگلیس در دادگاه های 
بین المللی مورد محاکمه قرار گیرد، این اقدام بر روی 
فلسطینی های صاحب حق بسیار تاثیر خواهد گذاشت. 
 اخیـــرا شاهــد برخـی تحرکات  اخیـــرا شاهــد برخـی تحرکات 
صهیونیست ها برای تجزیه و تقسیم عراق صهیونیست ها برای تجزیه و تقسیم عراق 
از طریق جدایی اقلیم کردستان از حکومت از طریق جدایی اقلیم کردستان از حکومت 
مرکزی این کشور بودیم. رهبر انقالب مرکزی این کشور بودیم. رهبر انقالب 
اسالمی نیز این اقدام را تشکیل »اسرائیل اسالمی نیز این اقدام را تشکیل »اسرائیل 
دوم« دانستند. تحلیل شما از کالم ایشان و دوم« دانستند. تحلیل شما از کالم ایشان و 
جدایی طلبی سران اقلیم کردستان چیست؟

این اقدام توطئه ای علیه عراق برای تجزیه این کشور 
بود و بدین صورت در صدد ایجاد رژیمی نژادپرست 
با زعامت ُکردها در شمال عراق بودند. مصیبت 
عظیم تر برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در 
اراضی کردستان و وجود ائتالف میان دشمن 
اسرائیلی و اقلیم کردستان بود. آنچه علیه فلسطین 
کردند، اکنون در حال اجرایش ضد کردستان با 
هدف تضعیف و تجزیه عراق هستند. ما بیانات 
امام خامنه ای )مدظله العالی( را در این راستا ارج 
می نهیم. ایشان مردم عراق را به وحدت و عدم 
انتقام گیری از هم دعوت نمودند. ما از امام خامنه ای 
به دلیل توجه به سرنوشت امت اسالمی و عربی به 

ویژه ملت مظلوم فلسطین تشکر می کنیم. 
طی ماه های گذشته گفتمانی تحت طی ماه های گذشته گفتمانی تحت 
عنوان »الحشد االسالمی« از سوی رهبران عنوان »الحشد االسالمی« از سوی رهبران 
جبهه مقاومت برای تجمیع قدرت مسلمین جبهه مقاومت برای تجمیع قدرت مسلمین 
به منظور آزادسازی فلسطین مطرح شده به منظور آزادسازی فلسطین مطرح شده 

است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
باید همانند راهی که حزب الله در لبنان و الحشدالشعبی 
در عراق پیمود، پیشگامانی در جهان اسالمی و عربی 
برای کمک به مردم فلسطین وجود داشته باشند و 
در رأس آن ها نیز ایران اسالمی و متحدان آن  یعنی 
یمن، عراق، لبنان و سوریه قرار دارند. در وهله نخست 
نیز این کشورها باید حمایت خود را از طرح ایجاد 
»الحشداالسالمی« اعالم کنند تا ملت ها از لحاظ فکری 
و عملی برای آن آماده و همراه شوند. زیرا فلسطین 

متعلق به تمام امت اسالمی و عربی است. 

سخن نخست

فلسطین و نعمات هم نشینی 
علمای اسالمی

هفته گذشته بیروت، پایتخت زیبای 
3لبنان شاهد برگزاری اجالس 3لبنان شاهد برگزاری اجالس 3 روزه 
اتحاد علمای مقاومت بود، اجالسی که 
3برای دومین بار برگزاری می شد و نخستین جلسه آن 3برای دومین بار برگزاری می شد و نخستین جلسه آن 3

سال قبل و در پی تشکیل اتحادیه جهانی علمای مقاومت 
در همین شهر برگزار شده بود. نفس برگزاری چنین 
همایشی آنهم در شهر استراتژیک بیروت مهم و قابل توجه 
است و البته این اهمیت وقتی مضاعف می شود که بدانیم 
300در آن بیش از 300در آن بیش از 300 چهره سرشناس از دهها کشور آسیایی، 
اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حضور یافته و به ارائه نظر و 

گفتگو پرداخته اند.
نکته مهم تر درخصوص این اجالس اما شرایط زمانی است 
که بر بستر آن برگزار می شود. در همین خصوص مواردی 

در ادامه تقدیم می گردد:
اجالس اتحادیه علمای مقاومت در شرایطی برگزار شد که 
همه شواهد حکایت از نابودی قریب الوقوع داعش در سوریه 
و عراق دارد و تردیدی نیست که با پایان بحران آفرینی 
تکفیری ها، که عمال موجب اشتغال فکری و توان نیروهای 
محور مقاومت شده بود، اکنون باید دوباره به میدان مبارزه 
براي فلسطین بازگشت.  مسئله قابل توجه در این بازگشت 
این است که اینبار رزمندگان مقاومت با کوله باری از تجربه 
جنگ های متنوع در سوریه و عراق پا به میدان مبارزه با 
دشمن صهیونیستی می گذارند، تجربه ای ارزشمند که 

البته برای آن هزینه گزافی پرداخته شده است. 
اما این تنها رزمندگان محور مقاومت و فرماندهان میدانی 
این جبهه نیستند که با تجربیات ارزشمندی مواجه شده 
اند بلکه علما و نخبگان جهان اسالم، که با عینک واقع بینی 
و محاسبه گری تحوالت را دنبال کرده اند نیز اکنون بیش 
از همیشه به کیمیای وحدت و همبستگی بین مذاهب 
مختلف اسالمی و خاصه علمای آن پی برده اند تا بتوانند در 
گام اول با تشکیل جبهه ای واحد در مقابل منافقان داخلی و 
تندروهای تکفیری زمینه پاکسازی جبهه اسالمی را فراهم 
کنند و در گام بعدی همین صف واحد به مبارزه با دشمن 

اصلی، یعنی استکبار و صهونیسم اشغالگر بپردازد.
شکل گیری این فهم و درک عمیق را از حضور »گسترده« 
و »متنوع«،  میهمانان اجالس می توان یافت. اقدامی که 
در نمونه های مشابه آن در سالهای اخیر تقریبا بی سابقه 

بوده است.
در واقع می توان برگزاری اجالس با این ویژگی ها را نشانه 
ای بر فراهم شدن زمینه های مناسب برای شکل گیری 
دوران جدیدی از وحدت علما و همراهی در مسیر مبارزه 

با اسرائیل دانست.
همچنین در همین چارچوب نمی توان از نقش آفرینی 
علمای بالد در مقابله با عادی سازی روابط از سوی برخی 
از سران کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی غافل 
شد. اکنون که شیوخ و روحانیون کشورهای مختلف 
بطور جدی تر عزم مبارزه با اشغالگران را کرده اند حتما 
هزینه برای عادی سازان روابط با صهیونیست ها بیش 
از قبل خواهد شد. از همین باب برگزاری این نشست 
و اجالس های دیگر از این دست را باید اقدامی موثر در 
بر هم زدن طراحی های دشمنان برای انحراف اذهان از 

موضوع فلسطین تلقی کرد.
ولی امر مسلمین جهان در پیامی که برای افتتاحیه این 
اجالس و خطاب به شیخ ماهر حمود عالم سنی مذهب 
لبنانی و دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت ارسال کردند، 
بر تداوم مبارزه متنوع با رژیم صهیونیستی تاکید کردند 
و در همین زمینه برگزاری اجالسی با حضور متنوع و 
متکثر علمای شیعه، سنی، دروزی، علوی، اسماعیلی و 
... را باید از نمونه های مبارزه متنوع تلقی کرد، تردیدی 
نیست که نفس کنار هم نشستن نخبگان جهان اسالم و 
از فلسطین گفتن، خود رعب و وحشت به دل و جان 

بزدالن اشغالگر می اندازد.

محمد مهدی رحیمی

مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین از چنگ دشمنان 
و صهیونیست هاست و انگلیس مسئولیت کامل گرفتن 
سرزمین فلسطین و تحویل دادن آن به صهیونیست ها را 

برعهده دارد

رزمندگان محور مقاومت »الحشداالسالمی« 
را برای آزادی فلسطین تشکیل دھند

»شیخ محمد قدوره« عضو هیئت علمای فلسطین در گفت وگو با »بیت المقدس«:  محمد فاطمی زاده
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آمریکایی ها در روزهای گذشته تحرکات دیپلماتیکی 
را آغاز کرده اند که نشان از تالش آن ها برای آمادگی 
جهت نقش آفرینی در عراِق بعد از داعش دارد. 
واشنگتن درصدد است تا از رهگذر این تحرکات 
دیپلماتیک موانع پیش روی خود جهت حضور مؤثر 
سیاسی و نظامی در خاک عراق را از میان بردارد. یکی 
از بزرگترین موانعی که امروز در مسیر تحقق این هدف 
آمریکایی ها قرار گرفته، نیروهای »حشدالشعبی« 
هستند؛ نیروهای فداکار و جان برکفی که اگر نبود 
جانفشانی ها و از خودگذشتگی  آن ها در میادین 
طاقت فرسا و کمرشکِن نبرد، اکنون داعش در جای 
جای خاک عراق ریشه دوانده بود. درهمین ارتباط، 
»رکس تیلرسون« درجریان سفرهای دوره ای خود 
به کشورهای عربی، در دیدار با مقامات سعودی در 
اظهاراتی مداخله جویانه و خصمانه علیه حشدالشعبی 
گفت: »این نیروها، شبه نظامیانی هستند که از سوی 
ایران حمایت می شوند و اکنون زمان آن فرارسیده که 

به خانه هایشان بازگردند!« 
مدتی از این اظهارنظر تأمل برانگیز آمریکا نگذشته بود 
که »هدر نائورت« سخنگوی وزارت خارجه این کشور 
وقتی با سؤالی پیرامون دیدگاهش درباره »أبومهدی 
المهندس« از فرماندهان حشدالشعبی مواجه شد، 
در سخنانی تعجب برانگیز مدعی شد: »من او را 
می شناسم. او یک تروریست است!« این اظهارنظرهای 
خصمانه و برنامه ریزی شده از سوی واشنگتن با واکنش 
شدید بغداد مواجه شد. »حیدرالعبادی« نخست وزیر 
عراق ضمن مداخله جویانه توصیف کردن سخنان 
تیلرسون علیه حشدالشعبی به دفاع از این گروه 
پرداخت. وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه ای مواضع 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علیه حشدالشعبی را 
به شدت محکوم کرد. اکنون این سؤال مهم به ذهن 
متبادر می شود که چه چیزی سبب شده تا آمریکایی ها 
تداوم حضور قدرتمندانه حشدالشعبی در عراق را 
برنتابیده و به صورت کامال سازماندهی شده به نبرد 

دیپلماتیک با آن بشتابند.
سابقه دشمنی واشنگتن با حشدالعشبی

دشمنی دولتمردان آمریکایی با نیروهای حشدالشعبی 
و فرماندهان نظامی این گروه به دیروز و امروز مربوط 
نمی شود. آمریکایی ها از همان دوران اولیه تشکیل 
حشدالشعبی بر کوس دشمنی با این گروه و رهبران 
آن کوبیدند. جنگنده های آمریکایی که در قالب 
ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش در عراق 
فعالیت دارند، در طول حدود سه سال گذشته 
دهها عضو حشدالعشبی را به بهانه های مختلف به 

شهادت رسانده اند. آخرین جنایت آمریکایی ها علیه 
حشدالعشبی به حدود سه ماه پیش بازمی گردد. 
در این جنایت، جنگنده های آمریکا در تاریخ 7 
آگوست سال جاری میالدی )15 مردادماه( مواضع 
حشدالشعبی در مرزهای مشترک سوریه و عراق را 

هدف سنگین ترین حمالت متجاوزانه قرار دادند. به 
دنبال این حمالت بیش از 40 عنصر حشدالشعبی 
به شهادت رسیدند و ده ها نفر دیگر به شدت زخمی 
شدند. آمریکایی ها پس از این جنایت، در ادعایی نخ نما 
مدعی شدند که این حمله اشتباهی انجام شده است! 
بنابراین، اگر امروز آمریکایی ها تحرکات دیپلماتیک 
خود علیه حشدالشعبی را آغاز کرده اند، به این دلیل 
است که پیشتر با اتخاذ گزینه های نظامی خصمانه و 
ارتکاب جنایت  های جنگِی محرز و غیرقابل انکار موفق 

به کنار زدن آن از عرصه تحوالت عراق نشدند.
قدرت نظامی حشدالشعبی خار چشم آمریکا

حشدالشعبی از زمان تأسیس در سال 2014 به 
دنبال صدور فرمان جهاد کفایی توسط آیت الله 
سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق، خود را 
به عنوان یک شاخه نظامی قدرتمند و تأثیرگذار بر 
رونِد تحوالت میدانی این کشور مطرح کرده است. 
دستاوردهای میدانی این گروه در جبهه های مختلف 
نبرد با تروریست های تکفیری، خود به تنهایی گواه بر 
این مدعاست. آزادسازی شهرهایی نظیر موصل، تلعفر، 
فلوجه و شمار دیگری از شهرهای اشغال شده توسط 
داعش مرهون قدرت نمایی ها و فداکاری های نیروهای 
حشدالشعبی بوده است. اکنون نیز آن ها در عملیات 
آزادسازی محور غربی استان األنبار نقش آفرینی 
می کنند و تا به امروز دستاوردهای چشمگیری را 

نیز محقق کرده اند. این  درحالی است که آن دسته 
از معدود عملیات هایی که حشدالشعبی مجوز 
مشارکت در آنها را دریافت نکرد، به چالش بزرگی 
برای نیروهای عراقی تبدیل شدند. به عنوان نمونه 
عدم مشارکت حشدالشعبی در عملیات آزادسازی 

الرمادی، عالوه براینکه فضا را برای جوالن دهی 
نیروهای آمریکایی در آن عملیات فراهم کرد، موجب 
هرچه طوالنی تر شدن بیشتر زمان عملیات نیز شد. 
تجربه میدانی قریب به سه سال گذشته کامال گویای 
این حقیقت است که قدرت نظامی حشدالشعبی به 
خاری در چشمان دولتمردان ایاالت متحده تبدیل 
شده است و آنها دیگر حضور چنین نیروی قدرتمندی 

را در عرصه میدانی عراق برنمی تابند.
هراس از آخرین ضربه بر پیکره داعش 

همانگونه که پیشتر ذکر شد، نیروهای حشدالشعبی 
هم اکنون نیز نقش مهم و استراتژیکی در تحوالت میدانی 
عراق ایفا می کنند و درحال حاضر نیز حضوری فعال و 
مؤثر در عملیات آزادسازی محور غربی استان االنبار یعنی 
شهرهای مرزی »القائم« و »راوه« دارند. از آنجایی که 
آزادسازی این دو شهر مرزی به معنای پایان کامل حضور 
تروریست های تکفیری در خاک عراق است، آمریکایی ها 
به شدت نگران هستند تا مبادا این اتفاق در آینده نزدیک 
رخ دهد. مسئله ای که بر نگرانی آمریکایی ها بیش از 
گذشته افزوده، این است که اخیرا همگرایی بی سابقه ای 
میان نیروهای حشدالعشبی و نیروهای مقاومت سوری 
در مناطق مرزی مشترک، ایجاد شده است. در راستای 
همین همگرایی و هماهنگی های میان دو طرف است که 
عملیات پاکسازی مناطق مرزی از لوث تکفیری ها مدتی 
است که کلید خورده است. نیروهای سوری عهده دار 
مسئولیت پاکسازی شهر مرزی »البوکمال« شده اند و 
حشدالشعبی نیز القائم و راوه را هدف خود قرار داده است.

صهیونیست ها بازهم احساس خطر کردند 
یکی دیگر از عوامل مهمی که آمریکایی ها را به مقابله 
با حشدالشعبی در عراق واداشته، مسئله امنیت رژیم 
صهیونیستی است؛ موضوعی که آمریکایی ها همواره 
از آن به عنوان خط قرمز خود یاد کرده و می کنند. 
واقعیت این است که فرماندهان ارشد حشدالشعبی 
بارها اعالم کرده اند که درصورت درخواست رسمی 
دولت دمشق، حاضر به مشارکت در نبردهای میدانی با 
تکفیری ها در خاک سوریه هستند. عالوه براین، پیشتر 
»سید هاشم الموسوی« سخنگوی جنبش مقاومت 

اسالمی ُنَجباء عراق که زیرمجموعه حشدالشعبی 
به شمار می رود از تشکیل جبهه آزادسازی جوالن 
اشغالی از تصرف صهیونیست ها خبر داده بود. ازهمین 
روی، آمریکایی ها بسیار نگران هستند که مبادا دامنه 
نقش آفرینی حشدالشعبی در تحوالت میدانی از 
مرزهای عراق فراتر رفته و به سوریه نیز کشیده شود، 
چراکه در این صورت، امنیت رژیم صهیونیستی در 
بلندی های جوالن اشغالی با مخاطرات جدی مواجه 
خواهد شد و پیامدهای وخیمی را برای اصلی ترین 
متحد واشنگتن در منطقه و جهان به دنبال خواهد 

داشت.
جلوگیری از تبدیل »حشدالشعبی«

به »حزب الله دوم«
اما به نظر می رسد که نگرانی دولتمردان آمریکا از 
عملکرد حشدالشعبی در عراق، مسائل دیگری را نیز 
دربر می گیرد. در واقع، آمریکایی ها با مشاهده قدرت 
روزافزون نیروهای حشدالشعبی و حمایت های دولت 
بغداد از این نیروها به این نتیجه رسیده اند که ممکن 
است »حشدالشعبی« درصورتی که به زودی مهار 
نشود، به »حزب الله دوم« در منطقه تبدیل شود؛ به ویژه 
اینکه نیروهای حشدالشعبی همچون حزب الله لبنان 
تحت حمایت کامل ایران قرار دارند و فرماندهان آن 
روابط بسیار حسنه و تنگاتنگی با رهبران مقاومت دارند. 
آمریکایی ها هنوز پیام قاطعانه »أبومهدی المهندس« 
از فرماندهان ارشد حشدالعشبی به »سید حسن 
نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان را فراموش نکرده اند. 
المهندس در این پیام که در تاریخ 31 آگوست سال 
جاری میالدی )9 شهریورماه( صادر شد، خطاب به سید 
حسن نصرالله اعالم کرد: »ای سید مقاومت، ما همواره 
در کنار تو هستیم«. برهمین اساس، آمریکایی ها همه 
عزم خود را جزم کرده اند تا حشدالشعبی را در عراق 
به انزوا بکشانند. این توطئه البته ماه ها پیش و با اقدام 
هوشمندانه نمایندگان پارلمان عراق در تصویب طرح 
»به رسمیت شناخته شدن حشدالعشبی به عنوان 
شاخه ای از نیروهای مسلح« کامال خنثی شده است و 

در آینده نیز نتیجه بخش نخواهد بود.

   همایش »أنصارالله« یمن در محکومیت بیانیه »بالفور«
جنبش أنصارالله یمن همایشی را در صدمین سالروز بیانیه شوم بالفور در دانشگاه صنعاء برگزار کرده است. 

در این همایش »عبدالعزیز بن حبتور« نخست وزیر یمن و »هشول زابیه« رئیس شورای نمایندگان محمد عبدالسالم شرکت کردند.
سخنرانان این همایش تأکید کردند که بیانیه بالفور دارای یک هدف نهایی بوده و آن، تجزیه کشورهای عربی است تا بدین ترتیب منافع صهیونیستها و استعمارگران تأمین شود.

شرکت کنندگان در این همایش همچنین گفتند که استمرار حیات بیانیه بالفور با هدف ثبات زدایی از کشورهای منطقه و غارت ثروت های ملت ها صورت می گیرد.
[ قلب زمین ]شرکت کنندگان تأکید کردند که ملت یمن تا پایان در کنار ملت فلسطین و در برابر پروژه های استعماری صهیونیستها خواهد ایستاد. 

آن دسته از معدود عملیات هایی که حشدالشعبی 
مجوز مشارکت در آنها را دریافت نکرد، به چالش بزرگی 

برای نیروهای عراقی تبدیل شدند

یکا نگران تبدیل »حشدالشعبی« به »حزب الله دوم« آمر
ّ    رامین حسین آبادیان

بیت المقدس تحرکات اخیر مقامات ایاالت متحده در عراق را بررسی می کند
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٤

استاد دانشگاه بین المللی بیروت با اشاره به وجود 
روحیه شهادت طلبی در میان نیروهای حزب الله، 
شهادت را مفهومی مبارک در میان خانواده های 
حامی حزب الله خواند که به عنوان منبعی از افتخار 

و پیروزی به آن نگریسته می شود.
مروا عثمان دانشجوی دکتری دانشگاه بیروت 
لبنان است. او در حال حاضر مدرس دانشگاه 
بین المللی بیروت و همچنین دانشگاه معارف 
لبنان است. حوزه تمرکز این تحلیل گر و 

روزنامه نگار، مسائل سیاسی خاورمیانه، به ویژه 
مسائل سیاسی لبنان و فلسطین است. این استاد 
دانشگاه با رسانه های متعدد منطقه ای و بین المللی 
همکاری دارد؛ موضوعی که از او شخصیتی بین المللی 
در تحلیل مسائل منطقه ساخته است. آشنایی 
مروا عثمان با جریان های سیاست داخلی لبنان 
سبب شد تا در خصوص نقش حزب الله در افکار 
عمومی و احزاب لبنان به گفت وگو بپردازیم. وجود 
روحیه شهادت طلبی در میان نیروهای حزب الله، 
سیاست های شکست خورده آمریکا در خاورمیانه، 
نقش تنش زای آمریکا و متحدان منطقه ای در ثبات 
منطقه و آخرین تحوالت سوریه از دیگر محورهای 
این گفت وگو بودند. این تحلیل گر مسائل منطقه، 
در پایان با اشاره به احتمال وقوع جنگ میان 
رژیم اشغالگر قدس و حزب الله تأکید کرد »اگر 
اسرائیل اشتباه احمقانه ای را در حمله خود به 
لبنان صورت دهد، نیروهای حزب الله این بار با آزاد 
کردن سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست ها 

تاریخ سازی خواهند کرد«.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

  در ابتدا کمی از اوضاع سیاسی لبنان 
برایمان بگویید و اینکه احزاب داخلی و افکار 
عمومی لبنان، حضور حزب الله در سوریه را 

چگونه ارزیابی می کنند؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که طبیعتًا نمی توان 
ادعا کرد که همه مردم لبنان در خصوص مداخله نظامی 
محور مقاومت در »جنگ جهانی« علیه سوریه خوشحال 
هستند. همان طور که می دانید عرصه سیاسی لبنان 
به شدت توسط دو بلوکی که ما آن ها را ائتالف 14 مارس 
و ائتالف ٨ مارس می نامیم، مجزا شده است. ائتالف 
٨ مارس شامل افرادی می شود که با حزب الله متحد 
شده اند و ائتالف 14 مارس، افرادی را در بر می گیرد که با 
هر چیزی که حزب الله طرفدار آن است، مخالفت می کنند. 
درهرصورت لبنانی های زیادی وجود دارند که حامی 

مقاومت برای ورود به سرزمین سوریه هستند و حاضرند با 
ارتش سوریه برای ریشه کن کردن تروریسم و حامیانش، 
همکاری کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از مردم هم وجود 
دارند که دوست داشتند النصره و داعش، حزب الله را از 
سوریه بیرون کنند؛ چراکه این به نوعی دستاورد سیاسی 

برای آن ها تلقی می شد.
برای درک بهتر این شکاف در اوضاع سیاسی لبنان، باید به 
متحدان منطقه ای هر دو طرف نگاه کرد. به عنوان مثال، 
متحد منطقه ای حزب الله مسلماً ایران است، درحالی که 
رقبای حزب الله در لبنان با پادشاهی سعودی متحد 
هستند. به عبارتی دیگر زمانی که یک فرد بتواند موقعیت 
دو هماورد منطقه ای )ایران و عربستان سعودی( را درک 
کند به راحتی قادر است شکاف مشابهی را در داخل لبنان 

تشخیص دهد.

در صورت تجاوز جدید به لبنان شک دارم که این 
بار رژیم صهیونیستی حتی قادر باشد یک اینچ وارد 

خاک های لبنان شود

  امیرمحمد اسماعیلی

صهیونیست ھا دوباره حماقت کنند حزب الله 
یخ ساز خواھـد شد با آزادسازی فلسطیـن تار

ّ

      برگزاری اجالس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم) در بیروت 
139٦ آبان 139٦ آبان 139٦ آغاز به کار کرد. 12صد و هفتاد و ششمین اجالس موسع شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( صبح جمعه 12صد و هفتاد و ششمین اجالس موسع شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( صبح جمعه 12

این اجالس دو روزه در هتل رامادا بیروت و به ریاست آیت الّله محسن مجتهد شبستری برگزار شد و مهمترین مسائل جهان تشیع در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
صد و هفتاد و ششمین اجالس موسع شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( صبح جمعه 

این اجالس دو روزه در هتل رامادا بیروت و به ریاست آیت الّله محسن مجتهد شبستری برگزار شد و مهمترین مسائل جهان تشیع در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
صد و هفتاد و ششمین اجالس موسع شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( صبح جمعه 

شایان ذکر است شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( متشکل از علماء و نخبگان پیرو اهل بیت )علیهم السالم( از کشورهایی است که جمعیت زیادی از 
شیعیان در آنها زندگی می کنند.

ایران، عراق، هندوستان، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، بحرین و عربستان از جمله این کشورها هستند.
[ قلب زمین ]

»مروا عثمان« استاد دانشگاه بین المللی بیروت در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:
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در مورد افرادی که از حزب الله حمایت می کنند باید این 
واقعیت را در نظر داشت که این افراد نه تنها به شیعیان 
منحصر نمی شوند بلکه بسیاری از فرقه های دیگر را نیز در بر 
می گیرند. در مقابل، چنین ادعایی در خصوص رقبا نیز قابل 
بیان است؛ بنابراین مسئله موضوع مذهب یا فرقه نیست، 
بلکه صرفاً یک دسته بندی سیاسی است. مردمی که حضور 
حزب الله در سوریه را حمایت می کنند، به خوبی این موضوع 
را دریافته اند که باید تروریسم را در تمام اشکال آن ریشه کن 
کرد. آن ها همچنین می دانند که ریشه کن کردن تروریسم 
در خاک لبنان کافی نیست. از آنجایی که جایگاه جغرافیایی 
نقش بسیار مهمی را بین سوریه و لبنان بازی می کند و دو 
کشور در بسیاری از مناطق جغرافیایی به هم متصل اند، 
برای تروریست ها بسیار آسان است تا از یکی از کشورها 
به دیگری بروند. به همین دلیل، ریشه کن کردن تروریسم 
در سوریه به همان اندازه ای که برای سوریه اهمیت دارد، 
برای لبنان نیز مهم است. مردمی که حزب الله را حمایت 
می کنند کاماًل این موضوع را درک می کنند و از این رو 
مداخله نظامی حزب الله در جنگ سوریه را می پذیرند و 

پشتیبانی می کنند.
  یکی از ویژگی های متمایزکننده حزب الله، 
وجود نوعی روحیه شهادت طلبی بین آن ها 
است. به این رویکرد در میان مردم لبنان چگونه 

نگریسته می شود؟
در این خصوص بازهم باید میان طرفدار و مخالف تمایز قائل 
شویم. طرفداران )حزب الله( معتقدند که مفهوم شهادت 
در راه رهایی کشورشان از اشغال و تروریسم، یک عمل 
قهرمانانه است که در نهایت شهید را به مقام الهی می رساند؛ 
درحالی که مخالفان آن را به عنوان یک اقدام غیرضروری 
تمایل به مرگ برای موضوعی می بینند که خارج از مرزهای 
لبنان است. این نکته را باید متذکر شد که این مخالفان با 
شهیدان حزب الله که جان خود را در راه مبارزه با رژیم 
اشغالگر قدس فدا کرده اند نیز مشکل دارند؛ چراکه به آسانی 
می توان گفت که این معترضان از لحاظ ذهنی به طرح 
آمریکایی-اسرائیلی تعلق دارند؛ بنابراین شگفت انگیز 
نیست که می بینیم چنین گروه ها یا ائتالف های سیاسی 

شهادت قهرمانانه نیروهای حزب الله را تحقیر می کنند.
بااین حال آنچه این مخالفان و حامیان آن ها در منطقه 
و کشورهای امپریالیستی نمی توانند درک کنند این 
است که چگونه این مبارزان آزادی حاضر به مرگ برای 
دلیلی می شوند که در آن نفس خودشان و یا کشورشان 

مطرح نمی شود. همچنین آن ها نمی توانند این موضوع 
را بفهمند که تمایل این مبارزان آزادی برای مرگ 
درحالی که در داخل کشورشان می جنگند به همان 
اندازه ای است که در برابر موجودیت رژیم صهیونیستی 
می جنگند؛ چراکه آن ها به ارزش واالی شهادت اعتقادی 
ندارند. ببینید زمانی که یک جوان، کسی که تمام 
زندگی اش را پیش رو دارد و ممکن است دانش آموز 
مدرسه یا دانشجوی دانشگاه باشد و شاید چیزی از زندگی 
ندیده باشد، چگونه جوانی اش، آینده اش و برنامه اش را 
کنار می گذارد و برای رسیدن به مقام شهادت به سوی 
خط مقدم حرکت می کند تا شانس شهادت را بیابد؛ پس 
باید درنگ کرد و اندیشید که چه چیز باعث شده که این 
جوان به چنین تصمیم دشواری روی آورد؟ برای مبارزان 
حزب الله این پاسخ فقط عشقی است که آنان را در میان 
پیروان اهل البیت قرار دهد. آن ها به طورجدی و به معنای 
واقعی کلمه مکتب امام حسین )ع( را می فهمند. آن ها 
نه تنها از طرف افرادی که تحت ستم هستند صحبت 
می کنند و نه تنها آماده مبارزه با ظلم و ستم هستند بلکه 
آماده اند تا جان خود را فدا کنند؛ زیرا امام حسین پیش از 

آن ها این کار را انجام داده است.
این داستان کربال است که در آن امام حسین )ع( سرزمین 
پیامبر را ترک می کند و با طی مسیر طوالنی به نینوا 
می رود تا این اطمینان را به وجود آورد که به مفاهیم واالی 
عدالت و آزادی عمل شود. سپس به نبرد عظیم کربال 
می آید و پس ازآن حضرت زینب در برابر استبداد یزید 
به مبارزه برمی خیزد. همه این درس ها به خوبی توسط 
جوانان حزب الله فهمیده شده است. به همین خاطر است 
که این مسیر از سوی آنان کاماًل پذیرفته شده و دنبال 
می شود و درمجموع توسط خانواده ها و جامعه جشن 
گرفته می شود. شهید داشتن در میان خانواده های حامی 
حزب الله موجب افتخار و غرور آن ها می شود؛ چراکه 
آن ها شهادت را هدیه ای از سوی خدا و به عنوان منبعی از 

افتخار و پیروزی می بینند.
دوران  ابتدای  از  ترامپ  دونالد    
ریاست جمهوری اش (حتی از آغاز مبارزات 
انتخاباتی اش) بارها به حزب الله حمله کرده 
است و آن را »گروه تروریستی« نامیده که 
برهم زننده ثبات منطقه است. به نظر شما، چرا 
او چنین موضع خصمانه ای را در برابر محور 
مقاومت و به ویژه حزب الله لبنان در پیش 

گرفته است؟ پیامدهای چنین سیاست هایی 
چه خواهد بود؟

بر کسی پوشیده و پنهان نیست که اتحاد میان ترامپ و رژیم 
صهیونیستی بسیار مستحکم است و ازاین رو موضع ترامپ 
در برابر حزب الله، به طور قطع موضعی خصمانه خواهد 
بود. در حال حاضر آخرین تحوالت در واشنگتن برای 
راه اندازی یک کمپین عمومی با هدف مقابله با نیروهای 
حزب الله لبنان صرفاً بخشی از تالش های گسترده آمریکا 
برای مقابله با پشتیبان اصلی محور مقاومت، یعنی ایران 
است. فشار جدید ترامپ اعطای پاداش های مالی برای 
فرماندهان تحت تعقیب و گسترده تر کردن حیطه عمل 
سازمان اطالعاتی ایاالت متحده را شامل می شود. همچنین 
تالش برای جذب متحدان به منظور تضعیف بیشتر شبکه 
جهانی در شمار این سیاست ها قرار می گیرد. بااین حال، 
ترامپ هنوز هم کاماًل متوجه نیست که چه کار سختی 
در برابر موضع طوالنی و پایداری که میان حزب الله و 
متحدان منطقه ای و بین المللی آن به وجود آمده، پیش 

رو خواهد داشت.
با توجه به اینکه ترامپ، رئیس جمهور مؤسسی به شمار 
نمی رود و تابه حال در حل مسائل داخلی ایاالت متحده 
تصمیم گیری های نامتعادلی از خود بروز داده است، این 
سؤال مطرح می شود که عملکرد او در خصوص مسائل 
خارجی چگونه بوده است؟ به نظر من، او هنوز هم از درک 
پیچیدگی اوضاع عاجز است و به سادگی سیاست های 
رژیم صهیونیستی در منطقه را دنبال می کند. او نهایتًا از 
اشتباهات خود درس می گیرد اما درست زمانی که بسیار 

دیر خواهد بود.
  داعش در آستانه نابودی است. به نظر شما، 
برنامه ایاالت متحده و متحدان منطقه ای اش 

برای دوران پساداعش چه خواهد بود؟

من گمان می کنم در حال حاضر شاهد پروژه جدیدی 
از سوی آمریکایی ها در خاورمیانه هستیم؛ پروژه ای 
که تاکنون شکست خورده باقی است. به عنوان مثال، 
ایاالت متحده و اسرائیل هر دو از رفراندوم کردستان عراق 
حمایت کردند. تالشی که به عنوان یک شکست کامل 
ثابت شده است و احتماالً اکنون یک جنگ داخلی کردی 
ایجاد خواهد کرد. ما همچنین نقش ایاالت متحده در 
شعله ور کردن شکاف میان کشورهای خلیج فارس را شاهد 
بوده ایم؛ شکافی که بعد از خصومت اخیر خلیج فارس میان 

قطر و سایر کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان 
سعودی به وجود آمد. به نظر می رسد بحران اخیر عمیق تر 
می شود و معتقدم که ایاالت متحده و متحدان اروپایی اش 
از این بحران نفع می برند و از طریق قراردادهای تجاری و 
توافقنامه های نفتی با کشورهای خلیج فارس در حال پر 

کردن جیب های خود هستند.
در خصوص وضعیت سوریه، شاهد آنیم که ایاالت متحده 
در حال تقویت نیروهای دموکراتیک علیه ارتش عربی 
سوریه است. این حمایت ها درست زمانی بیشتر شد که 
ارتش عربی سوریه این توانایی را داشت داعش را در دیرالزور 
ریشه کن کند. آمریکا در تالش است تا خسارت های ناشی 
از شکست داعش را با صحنه آشوب جدیدی با بازیگری 
نیروهای دموکراتیک جبران کند. ورود نیروهای ترکیه به 
ادلب باید به عنوان زنگ خطری برای نیروهای دموکراتیک 
نگریسته شود. به عبارتی احتمال وقوع هرگونه درگیری 
با ترک ها میان ادلب و رقه وجود دارد. همچنین افزایش 
قدرت ارتش عربی سوریه در دیرالزور باید هشداری برای 
نیروهای دموکراتیک کرد باشد که ارتش عربی سوریه 
به آن ها اجازه پیشروی در این منطقه را نخواهد داد؛ 
بنابراین می توانیم بگوییم که در داخل سوریه نیز نقشه های 

ایاالت متحده بی نتیجه مانده است.
  برخی زمزمه ها شنیده می شود که احتمال 
وقوع جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب الله 

وجود دارد. نظر شما چیست؟
اسرائیل همیشه به دنبال جنگی جدید علیه حزب الله 
است؛ چراکه حزب الله تنها نیروی مقاومتی است که به 
عنوان تهدیدی واقعی برای موجودیت این رژیم نگریسته 
می شود. ما همیشه و در هر لحظه آماده هستیم تا با 
تجاوز صهیونیست ها مقابله کنیم؛ اما به لحاظ زمانی، 
فکر نمی کنم که زمان زمستان بهترین زمان برای آغاز 

جنگ از سوی اسرائیلی ها باشد. آن ها برای هواپیماهای 
بمب افکن خود به آسمان صاف نیاز دارند و این گزینه 
فقط در ماه های تابستان برایشان امکان پذیر است. من 
واقعًا شک دارم که این بار رژیم صهیونیستی حتی قادر 
باشد یک اینچ وارد خاک های لبنان شود. برعکس، فکر 
می کنم اگر اسرائیل اشتباه احمقانه ای را در حمله خود به 
لبنان صورت دهد، نیروهای حزب الله این بار با آزاد کردن 
سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست ها تاریخ سازی 

خواهند کرد.

ترامپ هنوز هم کامالً متوجه نیست که چه کار سختی 
در برابر موضع طوالنی و پایداری که میان حزب الله و 
متحدان منطقه ای و بین المللی آن به وجود آمده، پیش رو 

خواهد داشت

آمریکا به دنبال تاسیس پایگاه نظامی در الرقه سوریه
به نظر می رسد آمریکا درحال ایجاد یک پایگاه نظامی دائمی در شهر رقه در شمال سوریه است.

SDFیکی از فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک موسوم به SDFیکی از فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک موسوم به SDF فاش کرد آمریکا در حال ایجاد یک پایگاه نظامی در ورودی شهر رقه است. رقه چند هفته پیش 
توسط ائتالف عربی-کردی تحت حمایت آمریکا از دست داعش آزاد شد. 

این فرمانده ائتالف سوریه دموکراتیک که نخواست نامش فاش شود گفت کردهای سوریه از این اقدام آمریکا استقبال می کنند.

[ قلب زمین ]

شهیــد داشتن در میان خانواده های حامی 
حزب الله موجب افتخار و غرور آن ها می شود؛ چراکه 
آن ها شهادت را هدیه ای از سوی خدا و به عنوان منبعی از 

افتخار و پیروزی می بینند.
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  نخست وزیر ضعیف لبنان استعفا داد
»سعد الحریری«، نخست وزیر لبنان بعد از ظهر شنبه طی سخنانی که شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی آن را پخش کرد، استعفای خود از این سمت 
را اعالم کرده و خاطر نشان ساخت که فضای کنونی حاکم بر کشورش مشابه فضای حاکم پیش از ترور پدرش »رفیق الحریری« در سال 2005 میالدی است که 
در آن هنگام به عنوان نخست وزیر فعالیت می کرد. نخست وزیر مستعفی لبنان ضمن ادعای این که هر جا ایران پا بگذارد باعث ایجاد فتنه و خرابی و ویرانی می شود، در 

ادامه فرافکنی های خود حزب الله را نیز شاخه ایران نه تنها در لبنان بلکه در تمامی کشورهای جهان عرب برشمرد.

رژیم آل خلیفه طی هفته های گذشته با تشدید 
اقدامات سرکوبگرانه خود علیه زندانیان سیاسی 
بحرینی، درصدد اعمال فشارهای بیشتر بر انقالبیون 
برای دست کشیدن از انقالب هفت ساله شان برآمده 
است. طبق آخرین گزارش ها وضعیت زندانیان 
سیاسی بحرینی بسیار وخیم است. زندانیان روزانه 
مورد هجوم وحشیانه نظامیان آل خلیفه قرار 
می گیرند. این درحالی است که آل خلیفه همچنان 
روی تداوم سیاست اقامت اجباری علیه شیخ 
عیسی قاسم اصرار می ورزد و در عین حال توسط 
متحدان آمریکاییـ  غربی مورد حمایت های 

سیاسی و نظامی قرار می گیرد.
درهمین ارتباط، گفت وگویی با »علی الفایز« فعال 
سیاسی بحرینی ترتیب داده شده است که مشروح 

آن را مطالعه می کنید.
  اخباری که از زندان های آل خلیفه به 
گوش می رسد حاکی از آزار و اذیت های شدید 
زندانیان است. هدف آل خلیفه از اعمال اینگونه 

فشارها بر زندانیان سیاسی چیست؟
آل خلیفه با تشدید فشارها بر زندانیان به دنبال آن است 
تا آن ها را وادار به دست کشیدن از آرمان ها و اهداف 
انقالبی خود کند. این رژیم درصدد است تا درصورت 
عدم تحقق این هدف، حداقل عزم و اراده زندانیان 
سیاسی درهم شکسته شود. این مسئله نشان دهنده 
عجز رژیم آل خلیفه و ناتوانی آن در برابر انقالبیون است. 
به همین دلیل خاندان آل خلیفه هم اکنون با شکنجه 
زندانیان و معارضان به اشکال مختلف از آن ها انتقام جویی 

می کند.
  آل خلیفه همچون گذشته با سفر کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین برای 
بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور 
مخالفت کرده است. علت این مخالفت چیست؟

امروز دیگر این واقعیت حتی برای جامعه جهانی و 
سازمان ملل متحد به اثبات رسیده است که آل خلیفه 
نه تنها قوانین داخلی کشور بلکه قوانین بین المللی در 

زمینه حقوق بشر را نیز به صورت آشکار نقض کرده است. 
بنابراین، کامال طبیعی است که خاندان آل خلیفه نتوانند 
به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک بحرین 
برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر را بدهند. البته دراین 
میان، چند مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل قادر به تصویب 
یک قطعنامه الزام آور علیه آل خلیفه نیست. مشکل دوم 
نیز این است که درحال حاضر یک البی قدرتمند در 
صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل درجریان است. 

این البی با اتکا به قدرتی که از آن برخوردار است، به 
تصمیمات شورای حقوق بشر سمت و سو می دهد. 
تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می شوند، عمدتا 

سیاسی هستند. این البی توسط آمریکا و انگلستان 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل هدایت می شود. 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و در رأس آن ها عربستان 
سعودی نیز نقش پررنگی را در این البی ایفا می کنند. 
ازهمین روی، اگر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل روزی تصمیم به تصویب قطعنامه علیه آل خلیفه 
بگیرد و بخواهد که این رژیم را در مجامع بین المللی 
محکوم کند، باتوجه به قدرت تأثیرگذاری البی مذکور، 

کمیساریای عالی کاری از پیش نخواهد ُبرد.
مشکل سوم این است که مجامع بین المللی تالش 
می کنند تا پرونده بحرین را به عنوان یک پرونده حقوقی 
مطرح کنند. این درحالی است که پرونده بحرین کامال 
سیاسی است و معضالت حقوقی آن نشأت گرفته از ُبعد 
سیاسی آن است و نه برعکس. مشکل چهارم این است 
که خاندان آل خلیفه به دلیل پیمانی که با قدرت هایی 
همچون ایاالت متحده آمریکا و انگلیس دارند و باتوجه به 
حمایت های عربستان سعودی از آن ها به وسیله دالرهای 

نفتی، هیچگاه خود را ملزم به اجرای قوانین بین المللی 
نمی دانند. حتی اگر فرض کنیم که شورای حقوق بشر 
سازمان ملل قطعنامه ای را علیه آل خلیفه صادر کند، 
این رژیم به دالیلی که ذکر شد، َتن به اجرای قطعنامه 
نخواهد داد. تا زمانی که آل خلیفه تحت حمایت گسترده 
کشورهای مستکبر قرار دارد، به هیچ انتقاد و محکومیتی 
گوش فرا نخواهد داد و به نقض قوانین داخلی و خارجی 

ادامه خواهد داد.
این مسئله درست ما را به یاد رژیم صهیونیستی 
می اندازد؛ رژیمی که جنایت های هولناکی را مرتکب 
می شود اما هیچکس نمی تواند آن را محکوم کند و 
درصورت محکومیت نیز به جنایت های خود ادامه 

می دهد. براساس آنچه که گفته شد، ما برای مقابله با 
آل خلیفه هیچ راهی جز ادامه تحرکات انقالبی خود 
نداریم. مقاومت و تداوم راه مبارزه تنها راهکار برای 
ایستادگی در برابر آل خلیفه است. اگر امید به حمایت 
دیگر کشورها داشته باشیم به نتیجه نخواهیم رسید، 
چراکه منافع، تنها عامل تصمیم گیری مستکبران 
است و این منافع نیز اقتضاء می کند که آن ها بر حمایت 
از رژیم های دیکتاتوری در منطقه پافشاری کرده و با 
تحرکات خودجوش مردمی به مواجهه و مقابله بپردازند.

  درخصوص تداوم اقامت اجباری شیخ 
عیسی قاسم نیز توضیح دهید. تداوم این روند 
چه پیامدهایی می تواند برای آل خلیفه به دنبال 

داشته باشد؟ 
واضح است که آل خلیفه به دنبال ایجاد جدایی میان 
انقالبیون و شیخ عیسی قاسم است. آل خلیفه گمان 
می کند که تداوم اقامت اجباری می تواند موجب 
امتیازگیری از انقالبیون شود. این استراتژی درحالی 
توسط خاندان آل خلیفه دنبال می شود که شیخ عیسی 
قاسم خود بر لزوم تداوم انقالب دربرابر حکام ظالم و فاسد 
آل خلیفه به هرقیمتی تأکید داشته است. بنابراین، تداوم 
اقامت اجباری علیه شیخ عیسی موجب تشدید فشار بر 
انقالبیون نخواهد شد بلکه هزینه های مقابله آل خلیفه با 

مردم را بیش از پیش باال خواهد ُبرد.
  مقــامات آل خلیفه تالش می کننــد تا 
مسئولیت هرج ومرج ناشی از اقدامات خصمانه 
خود در بحرین را به گردن دیگر کشورها نظیر 
ایران و قطر بیندازند. ارزیابی شما از این مسئله 

چیست؟
این عادِت »ورشکستگان سیاسی« است که برای 
خود دشمن تراشی کنند و به جای پذیرش مسئولیت 
اقداماتشان، دیگران را مورد سرزنش قرار دهند. آل خلیفه 
با این اقدام می خواهد اذهان عمومی را از صحنه نبرد 
واقعی به سمت یک صحنه نبرد خیالی منحرف کند. 
آن ها دیروز ایران و امروز قطر را عامل اتفاقات بحرین 
معرفی می کنند. این اتفاق درحالی رخ می دهد که تمامی 
ناظران تحوالت بحرین به خوبی می دانند که انقالبیون در 

تحرکات خود علیه آل خلیفه از خارج دستور نمی گیرند. 
جالب اینجاست که حتی متحدان غربی آل خلیفه هم به 
اشکال مختلف، گاهی به این مسئله اذعان می کنند. مردم 
بحرین خواستار بازگشت مردم ساالری به کشور خود و به 
زیر کشیدن دیکتاتوری هستند. این ها مطالباتی نیست 

که از خارج دیکته شود. 
اکنون که این سؤال پرسیده شد، من می خواهم فرصت 
را غنیمت شمرده و از دولت و ملت ایران کمال تشکر 
و قدردانی را داشته باشم. ایران همواره با ملت انقالبی 
بحرین ابراز همبستگی کرده است. حمایت های سیاسی 
و رسانه ای ایران از انقالبیون بحرین جای قدردانی 
بسیار دارد. ما با صدای بلند اعالم می کنیم که تنها در 
ُبعد سیاسی و رسانه ای از جانب جمهوری اسالمی 
ایران حمایت دریافت می کنیم و نه بیشتر. در اینجا به 
نکته دیگری هم می خواهم اشاره کنم. از خارج به ما 
توصیه هایی می شود مبنی براینکه گفتگو بهترین راه حل 
است و انقالب بحرین باید مسالمت آمیز باقی بماند. ما به 
این توصیه ها گوش فرا می دهیم. یکی از طرف هایی که 
به ما چنین توصیه هایی می کنند، رهبران ایران هستند. 
ما به همین استراتژی عمل می کنیم و آن را صحیح 
می دانیم. این همان چیزی است که شیخ عیسی قاسم 

نیز می خواهد. 
   باوجود محکومیت های بین المللی، آمریکا 
همچنان به رژیم آل خلیفه سالح می فروشد. 
این مسئله چه تأثیری می تواند در روند 

سرکوب انقالبیون داشته باشد؟
آمریکایی ها در قلع وقمع انقالبیون بحرینی نقش محوری 
ایفا می کنند. حمایت های آمریکا از آل خلیفه هم سیاسی 
است و هم نظامی. اخیرا هم رئیس جمهور آمریکا به 
پادشاه بحرین مجوز سرکوب گسترده انقالبیون را داده 
است؛ مجوزی که به دنبال آن کشتار انقالبیون تشدید 
شد و 5 جوان بحرینی در »الدراز« به شهادت رسیدند. 
امضای توافقنامه های تسلیحاتی جزو مصالح دو طرف 
است. آمریکا با فروش این تسلیحات، اموال زیادی به 
دست می آورد و آل خلیفه به وسیله این تسلیحات، 

انقالبیون را سرکوب می کند.

امروز دیگر این واقعیت حتی برای جامعه جهانی و 
سازمان ملل متحد به اثبات رسیده است که آل خلیفه 
نه تنها قوانین داخلی کشور بلکه قوانین بین المللی در زمینه 

حقوق بشر را نیز به صورت آشکار نقض کرده است

[ قلب زمین ]

    رامین حسین آبادیان

ین مانع در برابر  یکا و انگلیس بزرگتر البی آمر
ل خلیفه است محکومیت جهانی آ

»علی الفایز« فعال سیاسی بحرینی در گفت وگو با »بیت المقدس«:
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کاترین شاکدام تحلیلگر سیاسی، نویسنده و مفسر کاترین شاکدام تحلیلگر سیاسی، نویسنده و مفسر 
مسائل غرب آسیاست. وی یکی از کارشناسان مسائل غرب آسیاست. وی یکی از کارشناسان 
RTشبکه تلویزیونی راشا تودی (RTشبکه تلویزیونی راشا تودی (RT) است که سابقه ) است که سابقه 
همکاری با ژورنال ها و خبرگزاری های برجسته همکاری با ژورنال ها و خبرگزاری های برجسته 
جهانی همچون هافینگتون پست، دموکراسی آزاد، جهانی همچون هافینگتون پست، دموکراسی آزاد، 
مجله سیاست خارجی، پرس تی وی و بسیاری دیگر مجله سیاست خارجی، پرس تی وی و بسیاری دیگر 
را در پرونده دارد. شاکدام مدیر برنامه های مطالعات را در پرونده دارد. شاکدام مدیر برنامه های مطالعات 
خاورمیانه موسسه شفقنا است. او همچنین نویسنده خاورمیانه موسسه شفقنا است. او همچنین نویسنده 
کتاب هایی نظیر »از مکه تا دشت کربال« و »خیزش کتاب هایی نظیر »از مکه تا دشت کربال« و »خیزش 

عربی؛ تحت لوای اولین امام« است.
شاکدام زن مسلمان شیعه ای است که در خانواده ای شاکدام زن مسلمان شیعه ای است که در خانواده ای 
مسیحی متولد شده و با شناخت و اراده تشیع را مسیحی متولد شده و با شناخت و اراده تشیع را 
برگزیده است. دیدگاه این نویسنده بریتانیایی برگزیده است. دیدگاه این نویسنده بریتانیایی 
در خصوص قیام عاشورا و پیاده روی اربعین، ما را در خصوص قیام عاشورا و پیاده روی اربعین، ما را 
بر آن داشت تا به گفت وگو با او بنشینیم. بررسی بر آن داشت تا به گفت وگو با او بنشینیم. بررسی 
ویژگی های پیاده روی اربعین حسینی، تجسم ویژگی های پیاده روی اربعین حسینی، تجسم 
وحدت مسلمانان تحت بیرق حضرت اباعبدالله (ع) وحدت مسلمانان تحت بیرق حضرت اباعبدالله (ع) 
در این حرکت خودجوش و مخلصانه، تأثیر سیاسی در این حرکت خودجوش و مخلصانه، تأثیر سیاسی 
آن بر مسائل منطقه ای و پیام آزادی بخش آن برای آن بر مسائل منطقه ای و پیام آزادی بخش آن برای 

مردم جهان از محورهای اصلی این گفت وگو بودند.
متن کامل گفت وگو بدین شرح است:

به نظر شما مهم ترین ویژگی پیاده روی    به نظر شما مهم ترین ویژگی پیاده روی    به نظر شما مهم ترین ویژگی پیاده روی به نظر شما مهم ترین ویژگی پیاده روی 
اربعین چیست؟

در خصوص اربعین تنها می توانم احساس و عقاید 
خودم را بیان کنم. برای من پیاده روی اربعین، 
گردهمایی مردم از جوامع مختلف تحت بیرق امام 
حسین )ع( را تداعی می کند. فکر نمی کنم در طول 
تاریخ بشریت لحظه ای عمیق تر از یادبود شهادت امام 
حسین )ع( وجود داشته باشد و این خود نشان دهنده 
این حقیقت است که تأثیر امام سوم شیعیان نه تنها 
بر جامعه مسلمانان، بلکه به طورکلی بر جامعه بشری 
13است. 13است. 13 قرن از شهادت این امام بزرگوار می گذرد 
درحالی که هر ساله میلیون ها زائر بدون توجه به 
خطرات و سختی راه برای ادعای احترام به امامشان 
راهی این سفر می شوند. مردمی با عقاید مختلف از 
مرزهای دور و نزدیک، از میان طبقه های اجتماعی 
گوناگون و مرد و زن هر ساله متعهد به حضور در این 

انقالب حسینی )ع( هستند.

اربعین میراث امام حسین )ع( است. پیام آن این است 
که اگر همه ما در مورد عقایدمان هم داستان نباشیم، 
حداقل باید در تمایلمان برای آزاد بودن متحد باشیم. 
در حال حاضر آنچه باید در خصوص ویژگی های اربعین 
بگویم این است که همه اعمال مربوط به سخاوت و 
محبت در آن قابل مشاهده است. نباید این را از یاد برد 
که مردم عراق، خودشان با انواع سختی ها مواجه اند و با 
این وجود مصمم هستند تا همه چیزشان را در اختیار 

زائران قرار دهند.
در این معنا، اربعین بهترین شکل اسالم و بهترین شکل 
بشریت است. وقتی از اربعین صحبت می کنیم می توانیم 
ساعت ها از بشردوستی و فداکاری حرف به میان آوریم...
پیاده روی اربعیــن برای مسلمانان و پیاده روی اربعیــن برای مسلمانان و 

غیرمسلمانان چه پیامی را در بر دارد؟

اراده برای از میان برداشتن ظلم و استبداد در همه 
اشکال آن. همان طور که پیام اسالم به تمام خلق تعلق 
دارد، اربعین نیز متعلق به تمام جهان است. دستاورد 
اربعین تنها به اسالم شیعی یا به اسالم محدود نمی شود و 
به همه مردم، بدون توجه به اعتقادات و پیش زمینه آنان 
گسترش می یابد. چنین قدرت و درعین حال سادگی در 

این پیام وجود دارد.
به طورقطع می توان گفت که امام حسین )ع( با آزادگی 
خود و امتناع از سر فرود آوردن در برابر باطل، مسیر 
تاریخ را تغییر داد. در واقع حضرت محمد )ص( برای 
تکمیل و پیراستن دین الهی فرستاده شد و امام حسین 
)ع( برای اصالح سنت های اسالم قیام کرد تا آن را به 

نگهبانان عادل خود، یعنی اهل بیت )ع( بازگرداند.
به جرئت می توانم بگویم که امام حسین )ع( حدیث 
ثقلین را اجرا کرد. حدیثی که در آن رسول خدا )ص( 
از همه مردم خواست تا به قرآن و اهل بیتش چنگ 
بزنند تا هدایت یابند. پیاده روی اربعین در جهت صراط 
مستقیم، عدالت و آزادگی در برابر ستم است. در این 
پیاده روی عصاره اسالمی را می بینید که تاریکی را به 

مبارزه می طلبد.
نقش پیاده روی اربعین در تحوالت منطقه    نقش پیاده روی اربعین در تحوالت منطقه    نقش پیاده روی اربعین در تحوالت منطقه نقش پیاده روی اربعین در تحوالت منطقه 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید بگویم که اربعین شاهد زنده ای است که ثابت 
می کند وحدت امکان پذیر است و جوامع می توانند در 
واقعیت تحت بیرق واحدی بسیج شوند. جوامع زمانی 
می توانند متحد شوند که علت به اندازه کافی برای افراد 
قانع کننده باشد تا فردگرایی را کنار گذارند و این در 

اربعین اتفاق می افتد.
شهادت امام حسین )ع( در این معنا، هنوز هم 
طنین انداز است. فریاد او برای کمک هنوز شنیده 
می شود؛ به اندازه ای بلند که 72 تن، امروز به 20

میلیون تبدیل شده اند و هر سال تعدادشان افزوده 
می شود. در واقع می خواهم این را بگویم که این حادثه 

به خودی خود آن قدر سیاسی است که می تواند هر 
امپراتوری مستبدی را به هراس بیندازد.

برخالف حج که همه چیز به گونه ای طراحی شده است 
که مردم را جذب کند، اربعین به صورت خودجوش و 

با اراده مخلصانه و سخاوت مردم عراق برگزار می شود.
20در اربعین 20در اربعین 20 میلیون نفر با عشق خود به حسین بن علی 
)ع( به یکدیگر پیوند خورده اند و این به اندازه ای که باید، 
حرکت سیاسی محسوب می شود. اربعین نه تنها ثابت 
می کند که وحدت امکان پذیر است، بلکه به ما می گوید 
که درواقع این وحدت قابل سنجش است! اربعین نه تنها 
نمادی از آزادی است بلکه این امید را ایجاد می کند که 
خدا در برابر هر ستمگری، نفس عادلی را برای مبارزه با 

او برمی انگیزاند.
همان طور که می دانید، این پیاده روی    همان طور که می دانید، این پیاده روی    همان طور که می دانید، این پیاده روی همان طور که می دانید، این پیاده روی 
بزرگ ترین گردهمایی صلح آمیز در جهان بزرگ ترین گردهمایی صلح آمیز در جهان 
است. چگونه می توان از این فرصت برای معرفی است. چگونه می توان از این فرصت برای معرفی 

ارزش های اسالمی به جهانیان استفاده کرد؟
هیچ گردهمایی بزرگ تر از اربعین وجود ندارد. درواقع در 
طول تاریخ بشر هیچ گردهمایی بزرگ تر از اربعین وجود 
نداشته است و تردید دارم که رویداد مذهبی دیگر حتی 
به پیاده روی اربعین نزدیک شود. دعوت امام حسین 
)ع( مانند جاذبه است. تعداد معدودی می توانند از آن 
فرار کنند و تعداد معدودتری بوده اند که خواسته اند از 

آن فرار کنند.
امام حسین )ع( در دشت کربال نماینده چنین زیبایی 
و توانمندی در اصول بود؛ یک مرد در برابر تیره ترین 
30 دالور در برابر یک لشگر 30 دالور در برابر یک لشگر 30 هزار  72تاریکی. یک مرد و 72تاریکی. یک مرد و 72
نفری! درحالی که زندگی اش درخشندگی پیامش را 
به گونه ای منعکس ساخته است که تا به امروز زنان، 
مردان و همه جنبه های زندگی را نیرویی تازه بخشیده 
است. اسالم به درستی می تواند در طریقت اربعین 
خالصه شود و این چیزی است که ما باید با جهان به 

اشتراک بگذاریم.

 الدیهی:  اتهامات آل خلیفه علیه شیخ علی سلمان انتقام جویی است
شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق نسبت به اتهامات جدیدی که بحرین به دبیرکل این جمعیت شیخ علی سلمان مبنی بر جاسوسی و توطئه 

و تبانی با قطر برای براندازی نظام بحرین نسبت داده است، واکنش نشان داد.
شیخ حسین الدیهی گفت: اتهامات نسبت داده شده به »شیخ علی سلمان« تسویه حساب بحرین با قطر و انتقام جویی حکومت بحرین از معارضان است.

الدیهی در مطلبی در این خصوص آورده است اتهامات نسبت داده شده به شیخ علی سلمان فریبکارانه و بیهوده بوده و هدف از آن تسویه حساب بین بحرین و قطر است. نظام 
بحرین را به چالش می کشم که صوت کامل مکالمات انجام شده بین دبیرکل الوفاق و نخست وزیر سابق قطر را بطور کامل نشر کند تا از حقیقت آن در نزد افکار عمومی 

[ قلب زمین ]منطقه و جهان پرده برداشته شود. 

در اربعین ٢٠ میلیون نفر با عشق خود به حسین بن 
علی (ع) به یکدیگر پیوند خورده اند و این به اندازه ای که 

باید، حرکت سیاسی محسوب می شود

   امیرمحمد اسماعیلی

وی اربعین اراده  برای از میان برداشتن ظلم و استبداد، پیام پیاده ر
»کاترین شاکدام« نویسنده و تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:
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٨

از همه دروازه های فلسطین 
وارد خواهند شد...

اندوه را فرزندانی است که بزرگ خواهند شد...

درد دیرپا را فرزندانی است که بزرگ خواهند 

شد...

آنان را که در فلسطین کشته اید، کودکانی است 

که بزرگ خواهند شد...

خاک را... محّله ها را... دروازه ها را فرزندانی 

است که بزرگ خواهند شد

و همه اینان که از سی سال پیش جمع شده اند

در اتاق های بازجویی... در مراکز پلیس... در 

زندان ها

اینان که چون اشک در چشم ها جمع شده اند،

همه اینان

هر لحظه و هر لحظه

از همه دروازه های فلسطین وارد خواهند شد...

    نزار قبانی

فیلم »فیالدلفی« به کارگردانی اسماعیل رحیم زاده و 
سیدمجتبی اسدی پور از جمله آثاری است که در کشورمان 
با موضوع فلسطین ساخته شده و بطور خاص مصائب مردم 

غزه را مورد توجه خود قرار داده است.
آنگونه که نویسنده این فیلم گفته کلید نوشتن فیلمنامه 
6 روزه اتفاق افتاده و نزدیک به 6 روزه اتفاق افتاده و نزدیک به 6 ماه برروی این  33در جنگ 33در جنگ 33
٥فیلمنامه تحقیق کرده و ٥فیلمنامه تحقیق کرده و ٥ ماه نوشتن آن به طول انجامیده 

است.
 ماجرای این فیلم بدین شکل است که »گروهی برای رساندن 
آذوقه و دارو از طریق تونل های زیرزمینی از مرز رفح مصر 
به مرز رفح غزه اقدام می کنند اما در طول مسیر اتفاقاتی 

برایشان رخ می دهد و …«
در این فیلم بازیگران ایرانی از جمله چنگیز وثوقی ، علی 
اوسیوند ، محمد عمرانی ، عزت اله جامعی ، فلور نظری و 
فخرالدین صدیق شریف به ایفای نقش پرداخته اند و تهیه 
کنندگی آنرا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 

برعهده داشته است.
فیالدلفی در یازدهمین جشنواره فیلم مقاومت و نیز در 
سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر حائز جوایزی 

در حوزه فیلمنامه نویسی و جلوه های رایانه ای شد.

شبکه های اجتماعی در سال های اخیر در کنار معایب جدی 
و قابل توجهی که داشته اند اما بستر مناسبی هم برای تبلیغ 
مسائل دینی و اندیشه ای فراهم کرده اند که از همین منظر 

باید به آنها بعنوان یک فرصت نگاه کرد.
کانال فرهنگی و خبری »شیعیان بدون مرز« که مدت 
زیادی از آغاز بکار آن نمی گذرد با همین نگاه فعالیت خود 
را دنبال می کند. البته اگرچه عنوان این کانال این انتظار را 
در مخاطب بوجود می آورد که اوضاع شیعیان در اقصی نقاط 
جهان مورد توجه در کانال قرار گرفته و اخبار مرتبط با آن 
منعکس شود، اما بررسی مطالب کانال نشان می دهد که 
عمده تحلیل ها، اخبار و تصاویر آن مربوط به کشور عراق 
است و سایرین سهم بسیار کمی را در کانال شیعیان بدون 
مرز دارند. از ویژگی های مثبت این کانال حضور آن در سایر 
شبکه های اجتماعی و فضای وب است و هم اکنون صفحاتی 
با همین نام در فیسبوک، اینستاگرام، آپارات و توئیتر فعال 
می باشد. بخشی از مطالب این کانال را انتشار نسبتا سریع 
تحوالت میدانی و عملیات های ارتش و حشدالشعبی در 
عراق تشکیل می دهد. گاهی اوقات در کنار انتشار اخبار 
تحلیل هایی هم در خصوص آنها در کانال منتشر می شود 

که به فهم بهتر اتفاق کمک می کند.
در کنار این، انتشار تصاویر از میادین نبرد در قالب عکس و 

فیلم هم به جذابیت کانال می افزاید.
برای دسترسی به این کانال باید از لینک

https://t.me/shiayanebedonemarz بهره گرفت.

بحران سوریه و فتنه عبری-عربی و غربی در شام عمال تا حد 
قابل توجهی اذهان جهانیان و البته رسانه ها را از تحوالت 
سایر کشورهای غرب آسیا منحرف کرده است و از جمله 
این کشورها یمن است که اگرچه قریب به 3 سال است که 
گرفتار آتش جهل، خشم و فزون خواهی آل سعود شده اما 
با ایستادگی مثال زدنی و بی نظیر در واقع همه توطئه های 

شوم علیه این ملت مظلوم را خنثی نموده است.
»ستیغ مران؛ نقش ایران در مقاومت یمن« نوشته جواد 
مددی از جدیدترین منشورات در حوزه جهان اسالم است 

که موضوعی مهم را مورد بررسی قرار داده است.
کتاب حاضر بیانگر روند شکل گیری جنبش انصارالّله، آنچه 
دیگران درباره نقش ایران در یمن می گویند و همچنین 
واقعیت های حضور و نفوذ ایران در یمن و حمایت از انقالب 

مردمی این کشور به رهبری جنبش انصارالّله است. 
بر این اساس مطالعه کتاب حاضر می تواند تصویر روشنی 
از واقعیت های ارتباط و نقش ایران در مقاومت ملی و 
اسالمی مردم یمن به خواننده ارائه کند. از جمله مهمترین 
قسمت های این کتاب فصل چهارم و فصل پنجم با عناوین 
»ایران و انقالب یمن از نگاه دولت های غربی و عربی« و »نقش 

ایران در انقالب یمن« است.
ستیغ مران؛ نقش ایران در مقاومت یمن را انتشارات 
اندیشه سازان نور در سال جاری منتشر و روانه بازار کتاب 

کرده است. 

خیلی دور خیلی نزدیک

   پرچم لبیک یا زینب(س) بر فراز مسجد قدس در حدیقه ایران (پارک 
ایران) در جنوب لبنان و در جوار مرز این کشور با فلسطین اشغالی/ این پارک 

و مسجد را سردار سرافراز شهید حسن شاطری ساخته است

«فیالدلفی» فیلمی ایرانی 
برای مردم غزه

شیعیان بدون مرزنقش ایران در مقاومت یمن
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