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شیعیان و اهل سنت در برابر 
صهیونیست ها جبهه واحد 

تشکیل می دهند

جنگ مسلمان و بودیسم یک 
توطئه ساختگی است

  »سید صادق الشرفی« عضو جنبش »أنصارالّله« 
گفت وگو با »شیخ مین تی« عالم میانماری؛     یمن در گفت وگو با »بیت المقدس«:
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  گفت وگوی اردوغان و پاپ درباره شهر قدس  
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفت وگویی تلفنی با پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان  درباره اقدام اخیر دونالد ترامپ، رئیس 

جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی مذاکره کرد.
اردوغان از موضع پاپ فرانسیس که خواهان احترام به وضع موجود در قدس شده بود تشکر کرد. پاپ در یک سخنرانی چند ساعت قبل از اقدام جنجالی ترامپ در قبال 

شهر قدس خواهان آن شده بود که همه به قطعنامه های سازمان ملل در قبال شهر قدس احترام بگذارند.

[ قلب زمین ]

3٨»شیخ مین تی« مسلمان 3٨»شیخ مین تی« مسلمان 3٨ ساله میانماری  ساله میانماری 
١٢که ١٢که که ١٢ سال در جامعه المصطفی قم تحصیل  سال در جامعه المصطفی قم تحصیل 
کرده است در گفت وگو با بیت المقدس با اشاره کرده است در گفت وگو با بیت المقدس با اشاره 
به تحوالت اخیر استان راخین میانمار و آواره به تحوالت اخیر استان راخین میانمار و آواره 
شدن صدها هزار نفر مسلمان روهینگیایی؛ شدن صدها هزار نفر مسلمان روهینگیایی؛ 
گفت: چندین سال است که اختالفات میان گفت: چندین سال است که اختالفات میان 
مسلمانان و بودایی های میانمار وجود دارد ولی مسلمانان و بودایی های میانمار وجود دارد ولی 
به مسالمت و احتیاط در کنار یکدیگر زندگی به مسالمت و احتیاط در کنار یکدیگر زندگی 
کردند تا اینکه یک شایعه ای از سوی نظامیان کردند تا اینکه یک شایعه ای از سوی نظامیان 
باعث شد تا بودائیان متعصب نسبت به این باعث شد تا بودائیان متعصب نسبت به این 
موضوع ، ظلم هایی را به مسلمانان روا دارند. موضوع ، ظلم هایی را به مسلمانان روا دارند. 
شایعه تجاوز یک مرد مسلمان به زن بودایی شایعه تجاوز یک مرد مسلمان به زن بودایی 
موضوع تفرقه ای بود که نظامیان میانماری آن موضوع تفرقه ای بود که نظامیان میانماری آن 
را مطرح کردند تا اقلیت های مسلمان را از ایالت را مطرح کردند تا اقلیت های مسلمان را از ایالت 

راخین بیرون کنند.
جنگ مسلمان و بودیسم

یک توطئه ساختگی است
وی با اشاره به اینکه جنگی که اکنون موجب کشته 
و مجروح شدن هزاران مسلمان روهینگیایی شده 
است جنگ بین مسلمان و بودیسم نیست بلکه 
یک توطئه ساختگی سیاسی است، افزود: هر 
چند کدورتی میان دوطرف بودایی و مسلمان 
وجود داشت ولی با مسالمت کنار یکدیگر زندگی 
می کردیم. جنگی که امروزه در منطقه راخین و 
مسلمان نشین روهینگیایی ها روی داده جنگ آمریکا 
و چین است، چرا که آنها دوست دارند مسلمانان 
کشته شوند و یا به صورت دستاویز در جهت منافع 

آنها تبدیل شوند.
این عالم مسلمان میانماری، تصریح کرد: ایالت 
راخین درکشور میانمار جزیره ای استراتژیک است 
که مسلمانان روهینگیایی قرن هاست که در آن 
سکونت دارند و اخیرا شاهد رقابت دو قدرت جهانی 
یعنی آمریکا و چین در این منطقه با یکدیگر هستیم. 
آمریکا می خواهد بر این جزیره تسلط داشته باشد تا 
بهتر بتواند با چین که به یک قدرت منطقه ای تبدیل 

شده است در این نقطه از آسیا روبرو شود.

جنگ ساختگی چین و آمریکا در میانمار
مین تی با اشاره به اینکه دو حزب دموکراسی و حزب 
٢٣ارتشیار در میانمار فعال هستند، یادآور شد: ٢٣ارتشیار در میانمار فعال هستند، یادآور شد: ٢٣ سال 
است که حکومت نظامی به یک حکومت دموکراسی 
به رهبری خانم سوچی تبدیل شده است. دولت 
نظامی که توان دیدن برقراری دموکراسی در این 
کشور را ندارد با همکاری چین تالش می کند تا چهره 
دموکراسی در این کشور مخدوش شود و بتواند بار 

دیگر قدرت را در دست گیرند.
وی با بیان اینکه روهینگیایی ها به عنوان یک ملت 
مسلمان در میان جنگ دو قدرت آمریکا و چین گیر 
افتاده اند، عنوان کرد: چینی ها از گروه ارتشیاردر 
کشتن مسلمانان روهینگیایی حمایت می کنند تا 
بتوانند به منابع سرشار و غنی ایالت راخین دست یابند.
کشتار مسلمانان میانمار راهی برای تضعیف 

دموکراسی 
این دانش آموخته جامعه المصطفی قم در پاسخ به 
طرح پیشنهادی چین برای ترکیب مسلمانان میانمار 
و بوداییان در ایالت راخین، گفت: ما مسلمانان برای 

زندگی در کنار بوداییان مشکل نداریم و همدیگر را 
درک  می کنیم امروزه همه مردم میانمار فهمیده اند 
که این یک توطئه سیاسی است و در کنار هم زندگی 
می کنیم. نظامیان امروزه مسائلی را مطرح می کنند 
مثل تجاوز یک مسلمان به یک زن بودایی که این 
اخبار ساختگی است و بیشتر برای شعله ور کردن 
اختالفات میان این دوکیش است. نظامی ها می 
خواهند خانم سوچی را تضعیف کنند و این موضوع 

کشتار مسلمانان را راه انداختند. 
چشم طمع چین وآمریکا به معادن غنی در 

ایالت راخین
وی افزود: در استان راخین چند شهر داریم که دارای 
معادن ارزشمند است و چین متوجه این موضوع 
شده است وتالش می کند تا با کمک نظامیان این 
منابع غنی را غارت نماید واز این رو است که برخی 
مواقع شاهد حمالت ساختگی به مراکز نظامی در 
این منطقه هستیم تا بتوانند بهانه ای برای اشغال 
استان راخین و حمله به مسلمانان روهینگیایی 

داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا عربستان سعودی 
در برابر کشتار مسلمانان میانمار سکوت کرده است، 
افزود: عربستان سعودی یک دولت فاسد است که درد 
اسالم و درک مسلمانی ندارند و بیشتر به دنبال همان 
اسالم ظاهری است و کاری به مسلمانان سایر نقاط 
جهان ندارد و همانند همان چین و آمریکا به دنبال 
منافع خودشان در میانمار هستند. منافعی که برخی 

می گویند اقتصادی است.
راهکار برون رفت مسلمانان از بحران میانمار 

تحصیل است 
این اندیشمند میانماری در پاسخ به این سوال که 
بهترین راهکار برای برون رفت از این بحران چیست، 
اظهار داشت: متاسفانه مسلمانان روهینگیا  درس نمی 
خوانند و حتی زبان رسمی روهینگیایی را هم خوب 
نمی دانند و کمتر مطالعه دارند، شاید یک علتش 
حمایت نکردن دولت از بخش های آموزشی استان 
راخین باشد ولی این را بگویم که  بهترین راهکار ما 
برای برون رفت از این گونه حوادث این است که 
روهینگیایی ها خوب درس بخوانند و پیشرفت کنند 
. چون در اقلیت به سر می برند و از نظر آموزشی 
حمایت نمی شوند ولی برخی موسسات مردم نهاد در 
راخین وجود دارد که به مسلمانان تدریس می کنند.

سخن نخست
قدس اسالمی

هفته گذشته سراسر جهان با تصمیم عجیب 
دیگری از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
پرحاشیه آمریکا مواجه شد؛ »به رسمیت 
شناختن پایتختی بیت المقدس برای رژیم صهیونیستی از سوی 

ایاالت متحده آمریکا«.
ترامپ از زمان مبارزات انتخاباتی و برای جلب رای یهودیان و کسب 
حمایت البی های صهیونیست، یکی از شعارهای اصلی خود را انتقال 
سفارت کشورش از تل آویو به بیت المقدس عنوان کرد، موضوعی که از 
همان زمان با سر و صدای زیادی روبرو شد و بسیاری از مقامات کشورهای 
مختلف و کارشناسان مسلمان و غیرمسلمان نسبت به عواقب عملی شدن 

این تصمیم در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات هشدار دادند.
اکنون و پس از یکسال از آغاز به کار ترامپ، وی با امضای دستورالعمل 
مربوطه، عمال انتقال سفارت کشورش را کلید زد. این اقدام 
رئیس جمهور آمریکا بالفاصله با واکنش های متعددی روبرو شد. 
عکس العمل هایی که فقط محدود به داخل این کشور نبود، بلکه 
مقامات، کارشناسان و ملل کشورهای گوناگون آن را بسیار خطرناک و 
با عواقب منفی برای صلح و ثبات در جهان معرفی کردند. در خصوص 
این اقدام و حواشی و تحوالت پس از آن نکات متعددی قابل ذکر است 

که اجماال به چند مورد از آن می پردازیم؛
1. واکنش ها به این تصمیم ترامپ، بسیار بیش از حد توقع بود و 
جالب تر آنکه محدود به مسلمانان و کشورهای اسالمی نماند بلکه 
سرزمین های اروپایی، آفریقایی و البته داخل خود آمریکا هم عرصه 
اعتراض دولتی یا تظاهرات مردمی به این اقدام نابخردانه رئیس جمهور 
آمریکا بود. اقدامی که مشابه آنرا تاکنون درخصوص تحوالت فلسطین 

کمتر شاهد بوده ایم.
٢. همانطور که انتظار می رفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و 
برخی از همپیمانان آنها در میان کشورهای اسالمی، کمترین واکنش 
و اعتراض را هم نسبت به این موضوع نداشتند و مانند نمونه های مشابه 
اخیر، در همراهی کامل با ایاالت متحده ظاهر شدند. در همین حال 
برخی منابع از هماهنگی رئیس جمهور آمریکا با مقامات سعودی پیش 

از اعالم این تصمیم خبر دادند. اقدامی که اصال دور از ذهن نیست.
٣. همزمان با وادادگی روزافزون برخی حکام و مقامات کشورهای 
اسالمی و عربی در مقابل رژیم صهیونیستی و مصالحه بر سر مسئله 
قدس شریف، شاهد رشد فزاینده و قابل لمس تحرکات ضداشغالگری 
در سایر مناطق جهان و بویژه کشورهای اروپایی هستیم. مهمتر آنکه 
این موج فقط محدود به مردم و گروه های صلح طلب نمانده و حتی 
برخی نهادهای دولتی و مقامات حکومتی هم در این کشورها، خواسته 
یا ناخواسته به حمایت از حقوق فلسطینی ها و مخالفت با تجاوزات رو به 
تزاید صهیونیست ها برخاسته اند. در این چارچوب و برای تحلیل اوضاع 
در سرزمین های اشغالی، باید ریزش ها و رویش ها را با هم دید. امروز 
مسئله تحریم کاالهای تولید اسرائیل در اروپا موضوعی جدی است که 
روز به روز فراگیرتر می شود، حتی پررنگ تر از سرزمین های اسالمی!

٤. این تصمیم ترامپ همزمان شده است با روزگار افتخارآفرینی های 
محور مقاومت. آمریکا و همپیمانانش که روزگاری آتش فتنه تکفیر را 
در سوریه و عراق شعله ور کردند تا مسلمانان را به جان هم بیندازند و از 
اصلی ترین مسئله شان، اشغال فلسطین، غافل کنند اکنون مشاهده 
می کنند که نه تنها فتنه داعش پایان یافته است، بلکه محور مقاومت 
سربلند از این آزمون، اتحادی وصف ناپذیر و تجربیاتی گرانسنگ و 
جدید به دست آورده که حتما چراغ راهش در نبردهای آتی خواهد 
بود. به این اتفاق خجسته و عظیم، اضافه کنید نزدیکی مجدد گروه های 
مقاومت فلسطینی به جبهه مقاومت را که پس از فطرتی کوتاه اتفاق 

افتاده است. 
بیراه نیست که گفته شود هیچگاه رزمندگان محور مقاومت، که 
جملگی سودای آزادی قدس شریف را در سر دارند و اوج آمال شان 
نابودی اسرائیل است، مانند امروز همراه، همدل و توانمند نبوده اند. 
کدام کارشناس یا ناظر بی طرف می تواند این مسئله را رد کند که 
امروز جبهه مخالف رژیم صهیونیستی از پاکستان و افغانستان تا لبنان، 
قدرتمندتر از همیشه آماده نبرد نهایی است. نبردی که نتیجه ای جز 
بازگرداندن »قدس شریف« به دامن مسلمانان در پی نخواهد داشت. 
امروز این پژواک بلندتر از همیشه در سراسر جهان و حتی در نزدیکی 
برج ترامپ به گوش می رسد که »قدس اسالمی است نه یهودی« و این 
هم افزایی و جبهه متحد ضد اشغالگری به برکت حماقت فردی به نام 

دونالد ترامپ فراهم شده است.
بی شک ترامپ مانند بسیاری دیگر از سخنان و تصمیمات احمقانه 
ماه های اخیرش، بار دیگر به کاهدان زده و فرصتی طالیی برای آزادگان 
جهان فراهم کرده است. آینده بهتر درباره نتایج این فرصت طالیی 

قضاوت خواهد کرد. 

محمد مهدی رحیمی

ایالت راخین درکشور میانمار جزیره ای استراتژیک 
است که مسلمانان روهینگیایی قرن هاست که در آن 
سکونت دارند و اخیرا شاهد رقابت دو قدرت جهانی یعنی 

آمریکا و چین در این منطقه با یکدیگر هستیم

جنگ مسلمان و بودیسم یک توطئه ساختگی است
گزارش بیت المقدس از آخرین وضعیت مسلمانان روهینگیا در گفت وگو با »شیخ مین تی« عالم میانماری؛     روح الله فرقانی فدافن
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هر روزی که از تحوالت یمن سپری می شود، عربستان 
سعودی تالش جدیدی برای به زانو درآوردن مردم این 
کشور به کار می بندد؛ به ویژه اینکه طی قریب به سه 
سال گذشته و باوجود ارتکاب شدیدترین جنایت های 
بشردوستانه  حقوق  ضد  و  بشری  حقوق  ضد 
موفق به تحقق مطالبات نامشروع و خواسته های 
توسعه طلبانه خود در جنگ یمن نشده است. یکی از 
آخرین کارت هایی که سعودی ها به همراه متحدان 
خود ازجمله امارات متحده عربی علیه نیروهای 
امنیتی و مردمی یمن به کار گرفتند، استفاده از ُمهره 
دست نشانده و مزدور خود یعنی »علی عبدالله صالح« 
دیکتاتور مخلوع یمن بود؛ کسی که در چرخشی 180 
درجه ای از مواضع سابق خود به یکباره به حنجره ای 
برای تکرار مواضع رژیم سعودی و ائتالف متجاوز 
تحت سرکردگی آن تبدیل شد. با این حال، هوشیاری 
و ذکاوت دستگاه های امنیتیـ  اطالعاتی یمن موجب 
شد تا طرح عربستان سعودی برای ایجاد فتنه در 
این کشور و به ویژه در »صنعاء« در نطفه خفه شود و 
هدایت کننده آن یعنی عبدالله صالح به هالکت برسد. 
بدین سان چشم فتنه در صنعاء برای همیشه کور شد.

ناکامی »انقالب مبارک«!
حوادث یمن زمانی وارد فاز جدید خود شد که »علی 
عبدالله صالح« دیکتاتور مخلوع این کشور، سرسپردگی 
خود به ائتالف متجاوز سعودی را علنی کرد و برای 
پیاده سازی پروژه شوم این ائتالف در صنعاء، کودتا 
علیه نیروهای أنصارالله، شورای عالی سیاسی و دولت 
نجات ملی یمن را کلید زد. علی عبدالله صالح با اتخاذ 
مواضع تند علیه انقالبیون یمن عمال خروج خود از 
جرگه »ائتالف ضد سعودی« در این کشور را اعالم کرد. 
مواضع صالح علیه نیروهای انقالبی در یمن به اندازه ای 
تند بود که ائتالف متجاوز سعودی هم در حمایت از آن 
بیانیه صادر کرد. این ائتالف ضمن استقبال از اقدامات 
»شبه نظامیان خیانتکار« تحت امِر صالح علیه نیروهای 
یمن، از آنچه که اتفاق افتاد به عنوان یک »انقالب 
مبارک« در این کشور یاد کرد! این بیانیه به تنهایی 
کافی بود تا حلقه های ارتباطی میان ائتالف سعودی 
و دیکتاتور مخلوع یمن بیش از پیش آشکار شود. 
درهرحال، آنچه که سعودی ها از آن به عنوان انقالب 
مبارک! در یمن یاد کردند، در واقع خیانتی بود که با 
پاسخ قاطعانه و مقتدرانه انقالبیون مواجه شد تا آخرین 
کارت متجاوزان برای تسلیم کردن یمنی ها هم جواب 
ندهد. یمنی ها با قطع سِر افعی در صنعاء پاسخ محکمی 
به فتنه گران دادند و انقالب نامبارک آن ها را در اعماق 

دره ها فرو بردند.
تالش برای سرپوش نهادن بر فتنه 

مقامات سعودی و بوق های رسانه ایـ  تبلیغاتِی 
جیره خوار آن ها هرآنچه در چنته داشتند برای 
سرپوش نهادن بر فتنه در »صنعاء« پایتخت یمن، 
خرج کردند. سعودی ها و رسانه های آن ها در صدد 
بودند تا اینگونه القاء کنند که حوادث اخیر یمن 
چیزی فراتر از درگیری های داخلی و اختالفات 
درون گروهی میان »أنصارالله« و »کنگره ملی« 
نیست؛ حال آنکه اتاق های فکر سعودیـ  اماراتی، 
کودتا علیه تمامی دستگاه ها و نهادهای تحت نظارت 
انقالبیون را به عنوان هدف اصلی ُمهره خود یعنی علی 
عبدالله صالح، طراحی کرده بودند. در واقع، حوادث 
اخیر نوعی مواجهه و رویارویی میان »شبه نظامیان 

خائن« و دستگاه های امنیتیـ  اطالعاتی یمن بود که 
نیروهای انصارالله ایفاگر نقش ویژه ای در چارچوب این 
دستگاه ها بودند. با تمام این ها، افکار عمومی در یمن 
به نقشه های شوم ریاض برای این کشور پی بردند که 
البته اشتباهات استراتژیک سعودی ها ازجمله حمایت 
علنی آن ها از علی عبدالله صالح، در تنویر افکار عمومی 

داخلی یمن بی تأثیر نبود. 
شکست پروژه »سقوط صنعاء« 

یکی از مهمترین اهداف مقامات سعودیـ  اماراتی از 
راه اندازی فتنه در یمن به رهبری دیکتاتور مخلوع این 
کشور، عملیاتی ساختن پروژه »سقوط صنعاء« بود. 
علی عبدالله صالح نیز از همان ساعات اولیه کودتای 
خود علیه نیروهای انقالبی یمن، در راستای تحقق 
همین هدف تالش کرد. درست به همین دلیل بود 
که کودتاچیان وابسته به صالح به یکباره به فرودگاه 
بین المللی صنعاء یورش بردند و ساختمان تلویزیون 
رسمی یمن را نیز هدف حمالت گسترده خود قرار 
دادند. علی عبدالله صالح با رهبری فتنه اخیر در 
صنعاء، وارد معامله بزرگی با سعودی ها شده بود. وی 
که مدت ها پیش از فتنه اخیر با متجاوزان سعودی 
ارتباط برقرار کرده بود، قصد داشت از طریق برعهده 
گرفتن کنترل صنعاء و سپردن آن به سعود ی ها و 
اماراتی ها، زمینه روی کار آمدن یکی از فرزندان خود 

در یمن را فراهم آورد.
 درهمین ارتباط، یک منبع مطلع از اتفاقات یمن 
فاش کرد: »طی دو هفته های گذشته تماس های 
فشرده  ای میان علی عبدالله صالح و ائتالف عربی به 
سرکردگی عربستان برقرار بوده تا طرحی جدید برای 
به قدرت رسیدن فرزند صالح در یمن طراحی و سپس 
عملیاتی شود«. این منبع مطلع در ادامه می افزاید: 
»علت کودتای صالح علیه انصارالله و حمایت علنی او 
از عربستان، توطئه ای بود که از شهر ابوظبی هدایت 
می شد و هدف اصلی آن بازگرداندن خانواده صالح به 

عرصه قدرت در یمن بود«.
طرح سعودی  برای ایجاد جنگ نیابتی علیه انقالبیون

ازجمله دیگر اهداف مهم عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی از ایجاد فتنه داخلی در یمن، ایجاد جنگ 
نیابتی علیه انقالبیون این کشور بود. سعودی ها و 
اماراتی ها که طی سال های گذشته توفیق محسوسی 
در نبرد با ارتش و کمیته های مردمی یمن به دست 
نیاورده اند، چاره کار را در پایه ریزی یک طرح جدید 
به نام ایجاد »جنگ نیابتی« دیدند. بدین ترتیب، 
آن ها علی عبدالله صالح را مأمور به تحریک قبایل و 
کمیته های مردمی یمن علیه انصارالله و جریان های 
متحد آن کردند تا از این رهگذر، صفوف انقالبیونی که 
طی سه سال از خارج متالشی نشده است، از داخل، 
درهم بپاشند. اما اشتباه محاسباتی آن ها این بود که 
هیچگاه تعصب خاص قبایل یمن و شیوخ آن ها در 

مقابله با متجاوزان جنگ طلب را در نظر نگرفتند. 
یکی از عوامل مهمی که موجب شد تا انصارالله بر فتنه 
بزرگ عربستان سعودی و متحدانش فائق آید، این بود 

که توسط قبایل ریشه دار یمنی که طی سالیان گذشته 
شهدای زیادی را در مسیر انقالب خود تقدیم کرده اند، 

مورد حمایت قرار گرفت.
غده سرطانی که ریشه کن شد

واقعیت این است که علی عبدالله صالح به یک »غده 
سرطانی« در مسیر تقویت وحدت میان احزاب، 
گروه ها و جریان های سیاسی یمن تبدیل شده بود. 
اگر انقالبیون یمنی اجازه می  دادند تا این غده سرطانی 
به کار خود ادامه دهد، بدون شک با گذر زمان مبارزه 
با این غده برای ریشه کن کردن آن کار آسانی نبود. 
حفظ وحدت، مهمترین عنصری است که تا به امروز 
موجب ایستادگی و پایداری مردم یمن دربرابر سلسله 
تجاوزهای ائتالف سعودی علیه آن ها شده است. 
اگر نیروهای یمنی فرصت خدشه وارد کردن به این 
عنصر طالیی و استراتژیک را به علی عبدالله صالح 
می دادند، در حقیقت تمامی دستاوردهای خود 
درمقابل متجاوزان سعودی را در طبق اخالص تقدیم 

آن ها کرده بودند.
دستاِن ُپر از خالِی سعودی در یمن

با سوختن آخرین کارت متجاوزان سعودی برای 
تحقق پیروزی علیه مردم یمن، کابوس های مقامات 
این رژیم بار دیگر زنده شد. آن ها حداقل در شرایط 
کنونی با دستانی ُپر از خالی به تحوالت یمن می نگرند 
و درمقابل خود هیچ راهی جز ارتکاب جنایت های 
بیشتر علیه زنان و کودکان این کشور نمی بینند. 
درهمین ارتباط، »حسام یحیی« مجری شبکه 
قطری »الجزیره« با انتشار پست توئیتری اعالم کرد: 
»با کشته شدن صالح، محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی از تحقق یک پیروزی توهمی محروم ماند. 
عربستان سعودی و امارات قصد داشتند پس از تحقق 
این پیروزی، به صورت گسترده آن را تبلیغ کنند«. 
مجری شبکه الجزیره همچنین تأکید کرد: »صالح 
کشته شد و کابوس برای عربستان و بن سلمان دوباره 
بازگشت«. درحال حاضر عربستان سعودی پس از 
ناکامی سلسله تدابیر احمقانه خود علیه یمن راهی 

جز خروج مفتضحانه از این کشور ندارد.

   پوتین خواهان خویشتن داری و مذاکره میان فلسطین و رژیم صهیونیستی شد
رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه ای خود طرف های فلسطینی و اسرائیلی را به خویشتن داری و مذاکره فراخواند.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود نسبت به اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: چنین اقداماتی فرصت موفقیت روند صلح در خاورمیانه را از بین می برد. ما با متشنج شدن اوضاع مخالفیم و خواهان خویشتن داری و مذاکره میان فلسطین و اسرائیل 
[ اسالم انقالبی ]هستیم. 

مقامات سعودی و بوق های رسانه ایـ  تبلیغاتِی 
جیره خوار آن ها هرآنچه در چنته داشتند برای سرپوش 

نهادن بر فتنه در »صنعاء« پایتخت یمن، خرج کردند

سر  افعی در »صنعاء« قطع شد
روایت »بیت المقدس« از ناکامی فتنه شوم سعودیـ  اماراتی در یمن    رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

      بسته شدن سفارت آمریکا در تونس به دلیل تظاهرات گسترده مردم  
سفارت آمریکا در تونس روزجمعه به دلیل تظاهرات گسترده مردم این کشور در اعتراض به اقدام دونالد ترامپ درباره قدس، بسته شد.

سفارت آمریکا در تونس ضمن هشدار نسبت به وجود خطرات احتمالی علیه شهروندان آمریکایی، از اتباع این کشور خواست به سفارشات و دستورات امنیتی عمل کنند.
سفارت آمریکا با شروع تظاهرات گسترده تونسی ها علیه اقدام دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت فلسطین، بسته شده است.

[ امت واحده ]

در شرایطی که ریشه های »شجره خبیثه داعش« در شرایطی که ریشه های »شجره خبیثه داعش« 
پس از پایمردی و جانفشانی دالورمردان جبهه پس از پایمردی و جانفشانی دالورمردان جبهه 
مقاومت خشکانیده شده و اکنون امت اسالمی مقاومت خشکانیده شده و اکنون امت اسالمی 
وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شده است، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شده است، 
ـ اعم از شیعیان و  ـ اعم از شیعیان و ضرورت وحدت میان مسلمانان  ضرورت وحدت میان مسلمانان 
ـ بیش از پیش احساس می شود. در این  ـ بیش از پیش احساس می شود. در این اهل تسنن  اهل تسنن 
میان، علما، روحانیون، چهره ها و شخصیت های میان، علما، روحانیون، چهره ها و شخصیت های 
دینیـ  مذهبی از نقش محوری تر و پررنگ تری دینیـ  مذهبی از نقش محوری تر و پررنگ تری 
در تحکیم وحدت میان اطیاف مختلف مسلمانان در تحکیم وحدت میان اطیاف مختلف مسلمانان 
برخوردار هستند. در این بحبوحه سعودی ها برخوردار هستند. در این بحبوحه سعودی ها 
و برخی رژیم های عربی سیاست عادی سازی و برخی رژیم های عربی سیاست عادی سازی 
روابط با دشمن امت اسالمی را در پیش گرفته اند روابط با دشمن امت اسالمی را در پیش گرفته اند 
و ازهمین روی، مقامات رژیم صهیونیستی یکی و ازهمین روی، مقامات رژیم صهیونیستی یکی 
پس از دیگری از وجود روابط حسنه و تنگاتنگ پس از دیگری از وجود روابط حسنه و تنگاتنگ 

میان تل آویو و کشورهای عربی سخن می گویند.میان تل آویو و کشورهای عربی سخن می گویند.
درهمین ارتباط، گفت وگویی با شیخ »محمد درهمین ارتباط، گفت وگویی با شیخ »محمد 
الزعبی« عضو تجمع علمای مسلمان لبنان انجام الزعبی« عضو تجمع علمای مسلمان لبنان انجام 

شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛
  دیدگاه شما درخصوص لزوم تحکیم وحدت   دیدگاه شما درخصوص لزوم تحکیم وحدت 
میان امت اسالمی و مقابله با تفکر وهابیت به ویژه میان امت اسالمی و مقابله با تفکر وهابیت به ویژه 
پس از نابودی تروریست های تکفیری داعش در پس از نابودی تروریست های تکفیری داعش در 

عراق و شام چیست؟ عراق و شام چیست؟ 
به اذن خداوند امروز کار تکفیری های داعش در سوریه  و 
عراق به پایان رسید و اکنون، زمان تقویت وحدت است. 
ما در مرحله ای قرار داریم که به لطف فداکاری های 
مقاومت، کار تکفیری ها از لحاظ نظامی تمام شده است. 
بنابراین، نوبت علماء و متفکرین است که به نقش خود 
در جوامع اسالمی عمل کنند. پروژه تکفیری در عرصه 
نظامی شکست خورده و تبعا نبرد نظامی به نبرد فکری 
و عقیدتی تبدیل شده است. ما با شرایط مناسبی روبه رو 
هستیم. پس از سقوط پروژه تکفیری از لحاظ نظامی، 
علماء و اندیشمندان ما دیگر نباید از نبرد فکری با تفکر 
وهابیت و افراطی گری بهرساند. اکنون وظیفه علماء این 
است که با ورود به نبرد فکری با تفکر افراطی گری از 

رشد مجدد »شجره خبیثه تکفیری« جلوگیری کنند.
تکلیف ما شناسایی باقی مانده این شجره خبیثه است؛ 
شجره ای که با مجاهدت های مبارزان فی سبیل الله 
سقوط کرد. بدون شک بانیان رشد این شجره خبیثه 
اکنون به دنبال طراحی توطئه ای جدید هستند و ما 
باید هوشیار باشیم. اجالس محبان اهل بیت (ع) که 
اخیرا در تهران برگزار شد، کمک بسزایی در این زمینه 
می کند. علمای ما باید صراحت و شجاعت داشته باشند 

و از جنایت هایی که در گذشته و حال علیه امت اسالمی 
انجام شده و می شود دوپهلو سخن نگویند. ما امروز بیش 
از هرچیز دیگری به وحدت کلمه و وحدت در نگاه به 
مسائل مختلف، نیاز داریم. تفکر وهابیت و افراطی گری 
در واقع، تفکر شیطان است و برای به زیر کشیدن آن باید 

همه دست در دست هم دهیم. 
  همانگونه که می دانید عربستان سعودی تا   همانگونه که می دانید عربستان سعودی تا 
به امروز از هیچ تالشی برای ایجاد تفرقه و دوئیت به امروز از هیچ تالشی برای ایجاد تفرقه و دوئیت 
میان اقشار مختلف مسلمانان اعم از شیعه و میان اقشار مختلف مسلمانان اعم از شیعه و 
سنی دریغ نکرده است. علت اصلی این اقدامات سنی دریغ نکرده است. علت اصلی این اقدامات 

مذبوحانه عربستان سعودی را چه می دانید؟
به صراحت بگویم که تاریخ خاندان سعودی سرشار 
از جنایت است. این سخن من نیست. شما می توانید 
به دو کتاب تاریخ که علمای وهابیت ازجمله »ابن 
غنام« و »ابن ِبشر« نگاشته اند مراجعه کنید تا به حجم 
جنایت های خاندان سعودی در طول تاریخ پی ببرید. در 
کدامیک از کتب تاریخی از نبردهای عربستان سعودی 
با استعمارگران انگلیسی سخن به میان آمده است؟ آنها 
نه تنها هیچگاه با استعمارگران انگلیسی مبارزه نکردند، 
بلکه از این استعمارگران، پول و سالح نیز دریافت 
می کردند. خاندان سعودی تنها راه بقای ارکان حکومت 
مستبد خود را در سرسپردگی به استعمارگران جهانی 
می دانند. شما اگر تاریخ خاندان سعودی را به خوبی 
مطالعه کرده باشید، آنگاه درخواهید یافت که آن ها 
کوچکترین خدمتی به امت اسالمی نکرده اند. من تعجب 
می کنم که چگونه مقامات رژیم سعودی این اجازه را به 
خود می دهند که خودشان را به مسلمانان و دین اسالم 
منتسب کنند. »ملک عبدالعزیز« اولین کسی بود که 
فلسطین را فروخت و با دست خط خود به انگلیسی ها 
اعالم کرد که سعودی هیچ مخالفتی با برپایی دولت 

یهودی در سرزمین فلسطینیان ندارد.
در طول تاریخ، هرآنکس که یهودیان را شکست داد 
مورد خشم و غضب عربستان سعودی واقع شد. زمانی 
که حزب الله لبنان موفق به شکست صهیونیست ها و 
بیرون راندن آن ها از جنوب لبنان شد، همین سعودی ها 
بودند که از حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی و 
ماجراجو یاد کردند. امروز این سعودی ها هستند که به 
محمود عباس برای عدم توافق با اهالی غزه فشار وارد 
می کنند. اکنون و پس از این همه خیانت به امت اسالمی 
آیا می توان گفت که سعودی ها مسلمان هستند؟ من 
چیزی جز راه و روش و مسلک صهیونیست ها را در 

عربستان سعودی نمی بینم.

عربستان سعودی امروز علیه مستضعفان یمن مرتکب 
بدترین جنایت ها می شود. اگر سعودی ها با یمنی ها و 
انصارالله مشکل داشتند، می توانستند این مشکل را 
از طریق گفتگو و مذاکرات سیاسی حل وفصل کنند. 
اما چرا این اتفاق نیفتاد. علت آن است که یمنی ها 
شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر 
می دهند. بنابراین، حتی اگر به مصلحت عربستان 
هم باشد، مقامات این کشور نمی توانند با کسانی که 
چنین شعارهایی سر می دهند سر صلح داشته باشند. 
عربستان سعودی چاره ای جز دشمنی با ملت هایی 
که شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می دهند، ندارد. 

مقامات سعودی در سطوح مختلف با مقامات رژیم 
صهیونیستی نشست و برخاست دارند. پروژه های 
سعودی و صهیونیسم در منطقه هیچ تفاوتی با یکدیگر 
ندارند. تمامی سیاست های ریاض به طور کامل با 
سیاست های تل آویو مطابقت دارد. لذا مقامات عربستان 
سعودی اکنون نیز به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای میان 

مسلمانان یعنی شیعیان و اهل تسنن هستند. 
  یکی از اتهاماتی که عربستان سعودی و   یکی از اتهاماتی که عربستان سعودی و 
هم پیاله های آن علیه ایران مطرح می کنند این هم پیاله های آن علیه ایران مطرح می کنند این 
است که ایران به دنبال صدور تشیع به خارج از است که ایران به دنبال صدور تشیع به خارج از 

مرزهای خود است. دیدگاه شما چیست؟
پاسخ به این سؤال واضح است. میلیون ها ُسنی در ایران 
زندگی می کنند و هیچیک از آنها در طول این سال ها 
توسط حکومت جمهوری اسالمی ایران شیعه نشدند. 
علت مطرح شدن چنین اتهاماتی این است که جمهوری 
اسالمی ایران نماینده یک پروژه اسالمی پیشرفته است. 

تا به امروز جنبش های اسالمی فراوانی شکل گرفته اند اما 
تجربه انقالب اسالمی در ایران تنها امید ما برای پیروزی 
در برابر استعمارگران است. این انقالب، یک انقالب علمی و 
تمدنی است. تنها در سطح علمی، جمهوری اسالمی ایران 
طی چند دهه گذشته دستاوردهای فراوانی را خلق کرده 
است. انقالب اسالمی ایران هر روزی که می گذرد، حرف 

تازه ای برای گفتن دارد.
  به نظر شما آیا اقدام برخی دولت های عربی   به نظر شما آیا اقدام برخی دولت های عربی 
در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خطر در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خطر 

بزرگی برای امت اسالمی محسوب نمی شود؟
بدون هیچ شک و تردیدی، هرگونه عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی برای امت اسالمی خطرناک است. 
تصور نکنید که این اقدام اخیرا اتفاق افتاده است. 
رژیم های عربی مدت هاست که نسبت به اسرائیل 
احساس خوبی دارند و با آن ارتباط نیز برقرار کرده اند. اما 
امروز و در کمال وقاحت، این ارتباطات را علنی می کنند 
و این مسأله بسیار خطرناک است. در اینجا بار دیگر نقش 
علماء و اندیشمندان اسالمی پررنگ می شود. اینجاست 
که علماء و اندیشمندان از شیعه و سنی باید با تمام توان 
فریاد بزنند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
بزرگترین خیانت به دین خدا، رسول خدا (ص) و 
اهل بیت (ع) ایشان است. این اقدام، بزرگترین جنایت 
عصر حاضر محسوب می شود. هرآنکس که از این پدیده 
خشمگین و غضب آلود نمی شود باید در ایمان خود شک 
کند. وظیفه ما آگاهی بخشی به نسلی است که منافقان 
سعودی و مستکبران جهانی اذهان آن ها را به مسائل 

فرعی مشغول ساخته اند.

در کدامیک از کتب تاریخی از نبردهای عربستان 
سعودی با استعمارگران انگلیسی سخن به میان آمده 
است؟ آنها نه تنها هیچگاه با استعمارگران انگلیسی مبارزه 
نکردند، بلکه از این استعمارگران، پول و سالح نیز دریافت 

می کردند.

 رامین حسین آبادیان

وظیفه کنونی علمای اسالم ممانعت از رشد مجدد »اندیشه تکفیری« است
»شیخ محمد الزعبی« عضو تجمع علمای مسلمان لبنان در گفت وگوی تفصیلی با »بیت المقدس«:
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  مسلمانان روهینگیا هنوز در حال فرار از میانمار به بنگالدش هستند
  آژانس پناهندگان سازمان ملل روز پنجشنبه اعالم کرد که آوارگان روهینگیا به فرار از میانمار به سوی بنگالدش همچنان ادامه می دهند و این در 

شرایطی است که دو کشور ماه گذشته یک جدول زمان بندی شده را تنظیم کردند که به آوارگان روهینگیا اجازه می دهد تا به خانه و کاشانه خود بازگردند.
٦٢٥آژانس پناهندگان سازمان ملل افزود: تعداد آوارگانی که در حال ورود به بنگالدش هستند، با کاهش روبرو شده ولی از اواخر اوت تاکنون بیش از ٦٢٥آژانس پناهندگان سازمان ملل افزود: تعداد آوارگانی که در حال ورود به بنگالدش هستند، با کاهش روبرو شده ولی از اواخر اوت تاکنون بیش از ٦٢٥ هزار مسلمان 

روهینگیا وارد بنگالدش شده اند. طی ماه گذشته این تعداد به ٣0 هزار نفر و طی هفته گذشته نیز به حدود 1٥00 نفر رسیده است.
[ یاران آخرالزمانی ]٢بنگالدش و میانمار در ماه نوامبر به توافق رسیدند تا مسلمانان روهینگیا طی ٢بنگالدش و میانمار در ماه نوامبر به توافق رسیدند تا مسلمانان روهینگیا طی ٢ ماه به استان راخین بازگردند.

 عماد حسین ابراهیم عقل از سرداران گردان های 
شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت 
اسالمی حماس است که خواب راحت را از چشمان 
سران رژیم اشغالگر قدس ربوده بود. رژیمی که ارتش 
خود را برای سالیان سال مامور تعقیب و بازداشت او 
کرد، بی آنکه بتواند عزم و اراده پوالدین مبارزاتی اش 

را تضعیف کند.
عماد عقل در اوج جوانی به یک وزنه سنگین در عرصه 
نبرد با دشمن صهیونیستی و به یک اسطوره مبارزه 
مبدل گردید، وی در دوران تحت تعقیبش دست به 
بیش از ٤0 مورد عملیات قهرمانانه و سلحشورانه زد 
که برجسته ترین آنها »مسجد مصعب بن عمیر« است، 
این عملیات نخستین عملیات تصویربرداری شده در 

تاریخ مقاومت فلسطین به شمار می رود.
1٩٧1عماد حسین ابراهیم عقل در نوزدهم ژوئن سال 1٩٧1عماد حسین ابراهیم عقل در نوزدهم ژوئن سال 1٩٧1

در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه دیده به جهان 
گشود. وی در شرایطی به دنیا آمد که باعث شد پس 
از رشد و نمو مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست 
و واکنش به جنایات اسرائیل علیه ملت فلسطین به 

عمده ترین هم و غم و دغدغه وی مبدل گردد.
وی در سال 1٩٩0 به عضویت گردان های شهید 
عزالدین قسام درآمد، سپس مسئول ارتباط میان 
فرماندهان این گردان ها و تیم عملیاتی شهدا شد. 
تیم شهدا نخستین تیم عملیاتی گردان های قسام در 
شمال نوار غزه بود، از برجسته ترین عملیات های این 

تیم، حمله به کاروان یوسف اونیبگد فرمانده پلیس 
1٩٩٢منطقه غزه در ارتش اسرائیل در ماه می سال 1٩٩٢منطقه غزه در ارتش اسرائیل در ماه می سال 1٩٩٢

بود، ولی این تیم لو رفت و تمامی نیروهای آن از جمله 
عماد عقل تحت تعقیب قرار گرفتند.

دشمن صهیونیستی تلخی های تیراندازی نیروهای 
مقاومت از نزدیک ترین نقطه را نچشیده بود و گمان 
می کرد که حمله تیم عملیاتی شهدا به کاروان فرمانده 

پلیس منطقه غزه یک امر اتفاقی است، ولی واقعیت 
این است که این عملیات سرآغاز یک مرحله نوین در 

فعالیت های مبارزاتی بود.
عماد عقل مدت مدیدی از عمر خود را در شرایط تحت 
تعقیب سپری کرد، او همواره در میان شهرهای نوار غزه 
جا به جا می شد تا شناسایی نشود، این مجاهد فلسطینی 
به منظور حفظ جان برادران مبارز خود که تحت تعقیب 
اسرائیل بودند به کرانه باختری رفت تا بتواند یک جای 
امنی برای آنان پیدا کند، وی پس از عزیمت به کرانه 

باختری چندین تیم عملیاتی در آنجا تاسیس کرد.
چندی نگذشته بود که عقل فرماندهی قسام در شهر 
الخلیل را برعهده گرفت و مرحله نوینی در فعالیت های 
مبارزاتی در کرانه باختری رقم خورد. وی در این 
برهه تاکتیک حمله به اشغالگران صهیونیست از 

نزدیک ترین نقطه را تثبیت و نهادینه کرد.
در اکتبر سال 1٩٩٢ اتفاقی رخ داد که دشمن 
صهیونیستی هرگز تصور آن را نمی کرد و آن اینکه 
عماد عقل به سوی یک خودروی نظامی اسرائیلی 
که یک افسر و سه نظامی صهیونیست سوار بر آن 
بودند آتش گشود که در پی این اقدام تمامی آنان 

زخمی شدند.
٤ روز از اجرای این عملیات قهرمانانه نگذشته بود 
که عقل به همراه تیم عملیاتی خود به یک پادگان 
نظامی اسرائیلی در نزدیکی حرم حضرت ابراهیم (ع) 
حمله کرد که در پی این اقدام قهرمانانه یک نظامی 

اسرائیلی به هالکت رسید و یک تن دیگر زخمی شد. 
این عملیات در روز روشن و در برابر دیدگان همگان 

به اجرا درآمد.
عماد عقل پس از این عملیات شهر الخلیل را ترک کرد 
1٩٩٢و در پایان نوامبر سال 1٩٩٢و در پایان نوامبر سال 1٩٩٢ بار دیگر راهی غزه شد، 
چند روزی از ورودش به غزه نگذشته بود که دست به 
چندین عملیات شجاعانه زد و توانست ده ها نظامی 

اسرائیلی را به هالکت برساند.
عماد عقل در سایه جرات و شجاعتش به یک قهرمان 
مبدل شد و نامش سر زبان فلسطینیان افتاد، این اقدام 
در حالی صورت می گیرد که رسانه های اسرائیل نیز 
همواره از او یاد می کردند، عقل رعب و وحشت در دل 
مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل انداخته بود و آنان را 

پریشان خاطر کرده بود.
سرویس های اطالعاتی اسرائیل او را چندین سال 
تحت تعقیب قرار دادند تا بتوانند سرنخی از او به 
دست آورند، این سرویس ها یگان های ویژه ای را 
برای تعقیب و بازداشت او مامور کردند تا اینکه در 
1٩٩٣چهاردهم ماه نوامبر سال 1٩٩٣چهاردهم ماه نوامبر سال 1٩٩٣ او را در منزل شیر 
زن فلسطینی، » زنده یاد ام نضال فرحات« شناسایی 
کردند. اشغالگران صهیونیست این خانه را به محاصره 
درآورده و با عماد عقل درگیر شدند و پس از چندین 
ساعت درگیری او را هدف گلوله قرار داده و به شهادت 
رساندند. عماد عقل در دوران فعالیت های مبارزاتی 
خود دست به چندین عملیات بی نظیر زد و توانست 
1٥بیش از 1٥بیش از 1٥ نظامی اسرائیلی را به هالکت برساند و ده ها 

تن دیگر را زخمی کند.

   داود مازندرانی

شھید عماد عقل که بود؟
گذری بر زندگی شهید » عماد حسین ابراهیم عقل«  از سرداران گردان های شهید عزالدین قسام

عماد عقل در دوران فعالیت های مبارزاتی خود دست 
به چندین عملیات بی نظیر زد و توانست بیش از ١٥ نظامی 

اسرائیلی را به هالکت برساند و ده ها تن دیگر را زخمی کند

دشمن صهیونیستی تلخی های تیراندازی نیروهای 
مقاومت از نزدیک ترین نقطه را نچشیده بود و گمان می 
کرد که حمله تیم عملیاتی شهدا به کاروان فرمانده پلیس 
منطقه غزه یک امر اتفاقی است، ولی واقعیت این است که این 

عملیات سرآغاز یک مرحله نوین در فعالیت های مبارزاتی بود
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  رهبر حزب سعادت ترکیه: آنکارا روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند
کارا مال اوغلو گفت: برای مقابله با فرمان ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، باید دولت ترکیه روابط همه جانبه خود را با اسرائیل بطور کامل 
قطع کند. رهبر حزب سعادت ضمن اشاره به سخنان رجب طیب اردوغان که قبل از صدور فرمان ترامپ درباره قدس گفته بود؛ »اگر ترامپ این فرمان را رسما اعالم 
کند، ترکیه روابط دیپلماتیک با اسرائیل را قطع خواهد کرد«، افزود: دولت ترکیه باید بالدرنگ همکاری سیاسی، تجاری، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و همه نوع همکاری 

با اسرائیل را قطع و قراردادهای دوجانبه را لغو کند. فرمان ترامپ درباره قدس به منزله ریختن بنزین روی آتش در منطقه است و نتایج وخیمی در بر خواهد داشت. 

[ قلب زمین ]

دستاوردهای میدانی و فکری محور مقاومت در دستاوردهای میدانی و فکری محور مقاومت در 
مواجهه با تکفیری ها و تفکر وهابی به گونه ای است مواجهه با تکفیری ها و تفکر وهابی به گونه ای است 
که بسیاری از توطئه های مروجان این تفکر تا به که بسیاری از توطئه های مروجان این تفکر تا به 
امروز خنثی شده است. اکنون که این توطئه ها امروز خنثی شده است. اکنون که این توطئه ها 
با شکست سنگینی مواجه شده اند، حامیان با شکست سنگینی مواجه شده اند، حامیان 
تفکر وهابی به فکر ایجاد دودستگی و انشقاق در تفکر وهابی به فکر ایجاد دودستگی و انشقاق در 
صفوف مسلمانان و به ویژه شیعیان و اهل تسنن صفوف مسلمانان و به ویژه شیعیان و اهل تسنن 
افتاده اند؛ حربه ای که البته با تدابیر و هوشمندی افتاده اند؛ حربه ای که البته با تدابیر و هوشمندی 
حامیان محور مقاومت در منطقه ازجمله جمهوری حامیان محور مقاومت در منطقه ازجمله جمهوری 
اسالمی ایران، نتیجه ای به دنبال نداشته است. اما اسالمی ایران، نتیجه ای به دنبال نداشته است. اما 
درهرصورت، تداوم این تالش ها و توطئه ها خطر درهرصورت، تداوم این تالش ها و توطئه ها خطر 
بزرگی است که برای امت اسالمی کمین کرده بزرگی است که برای امت اسالمی کمین کرده 
است و لزوم هوشیاری دربرابر آن ها همواره باید است و لزوم هوشیاری دربرابر آن ها همواره باید 

مدنظر قرار گیرد.
در همین ارتباط و همچنین درخصوص آخرین در همین ارتباط و همچنین درخصوص آخرین 
تحوالت مربوط به جنگ رژیم سعودی علیه مردم تحوالت مربوط به جنگ رژیم سعودی علیه مردم 
بی دفاع و بی گناه یمن، گفت وگویی با »احمد بی دفاع و بی گناه یمن، گفت وگویی با »احمد 
المؤید« رئیس تشکل حقوق بشری »سبأ« انجام المؤید« رئیس تشکل حقوق بشری »سبأ« انجام 

شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛ شده است که مشروح آن را مطالعه می کنید؛ 
 در شرایط کنونی برخی رژیم های عربی  در شرایط کنونی برخی رژیم های عربی 
نظیر عربستان سعودی مروج تفکر وهابی و نظیر عربستان سعودی مروج تفکر وهابی و 
افراطی گری در منطقه هستند. علت اصلی این افراطی گری در منطقه هستند. علت اصلی این 
اقدامات را چه ارزیابی می کنید و چه راهکاری را اقدامات را چه ارزیابی می کنید و چه راهکاری را 

برای مقابله با آن مناسب می دانید؟برای مقابله با آن مناسب می دانید؟
همانطور که اشاره کردید، تفکر وهابیت و افراطی گری 
در بسیاری از کشورهای منطقه ترویج شده است. اگر 
امروز شاهد ویرانی های گسترده در کشورهای عربی 
هستیم، علت اصلی آن، ترویج همین تفکر وهابیت 
است. فجایعی که در منطقه اتفاق می افتد نشأت گرفته 
از همین جنس تفکر است. اما باید به این نکته نیز 
توجه داشت که قدرت تفکر وهابیت با مجاهدت های 
محور مقاومت به تدریج درحال فروکش کردن است. 
امروز ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی یمن به مقابله 
مستقیم با این تفکر برخاسته اند. درخصوص راه های 
مقابله با تفکر وهابیت هم باید گفت که حّب اهل بیت 
(ع) مسأله ای است که همگی مسلمانان را زیر یک 

سقف واحد گردهم می آورد. پیامبر اسالم (ص) متعلق 
به تمامی طوائف و مذاهب است. 

بنابراین، اگر دنبال نقطه اشتراکی می گردیم که 
مسلمانان هیچ اختالفی پیرامون آن با یکدیگر نداشته 
باشند، بدون شک آن نقطه اشتراک حّب اهل بیت 
(ع) است. اجالس محبان اهل بیت (ع) که اخیرا 
در تهران برگزار شد، به ویژه در این برهه از شرایط 
حساس کنونی که منطقه آبستن حوادث و تحوالت 
بسیار است، نمونه ای موفقیت آمیز از فعالیت هایی 
محسوب می شود که تقویت و تحکیم وحدت اسالمی 
را به دنبال دارد. ما طی سال های گذشته نتایج تفکر 

تروریستیـ  وهابی را به عینه مشاهده کرده ایم. امروز 
شاید کمتر خانواده ای در کشورهای عربی پیدا شود 
که از آسیب های پیروان تفکر وهابیـ  تروریستی در 

امان مانده باشد.
براینکه  مبنی  می شود  مطرح  ادعایی  براینکه   مبنی  می شود  مطرح  ادعایی   
جنگ ها و منازعات کنونی در منطقه در واقع، جنگ ها و منازعات کنونی در منطقه در واقع، 
نشأت گرفته از اختالفات گسترده میان شیعیان نشأت گرفته از اختالفات گسترده میان شیعیان 
و اهل تسنن است. شما این مسئله را چگونه و اهل تسنن است. شما این مسئله را چگونه 

می بینید؟ می بینید؟ 

به نظر من هیچ اختالف شیعیـ  سّنی حقیقی در 
جهان اسالم وجود ندارد. در بسیاری از کشورها 
ازجمله ایران، سوریه، لبنان و حتی یمن، فعالیت هایی 
وجود دارند که در آن شیعیان و اهل تسنن به صورت 
مشترک به انجام آن ها می پردازند. حتی دراین میان، 
مسیحیان نیز به خوبی دیده می شوند. بنابراین، اگر 
به راستی اختالف عمیق و ریشه ای میان شیعیان و 
سنی ها وجود داشت، آن ها در یک جبهه برای مقابله 
با تفکر وهابیـ  تکفیری قرار نمی گرفتند. کسانی 
که سخن از وجود اختالفات گسترده میان شیعیان 
و اهل تسنن به میان می آورند، بدون تردید به دنبال 

تحقق اهداف و اغراض سیاسی هستند. این توطئه های 
مذبوحانه در نهایت به نتیجه نخواهد رسید؛ کما اینکه 
پیشتر نیز توفیقی حاصل نکرده است. مروجان وهابیت 
و افراطی گری دشمن مشترک مسلمانانـ  اعم از شیعه 

و سنیـ  هستند و این مسأله غیرقابل انکار است. 
 عربستان سعودی برای توجیه جنایت های  عربستان سعودی برای توجیه جنایت های 
خود علیه مسلمانان، اینگونه ادعا می کند که خود علیه مسلمانان، اینگونه ادعا می کند که 
از اهل تسنن دربرابر خطرات شیعیان دفاع از اهل تسنن دربرابر خطرات شیعیان دفاع 
می کند. آیا شما صحت این ادعای سعودی ها را می کند. آیا شما صحت این ادعای سعودی ها را 

تأیید می کنید؟ تأیید می کنید؟ 
درباره عربستان سعودی باید بگویم که سردمداران این 
کشور اساسا دینی ندارند. آن ها تنها از دین برای تحقق 
اهداف و اغراض سیاسی خود بهره برداری می کنند و 
هیچ سنخیتی با هیچ دینی ندارند. عربستان سعودی 
بزرگترین حامی تفکر وهابیـ  افراطی گری است. 
ریشه های و عقیدتی بیش از 100 گروه تروریستی 
که طی سال های گذاشته در سوریه حضور داشته اند، 
درست همان ریشه های تفکر وهابی خاندان سعودی 
بوده است. تفکر وهابیت، تفکری خارج از اسالم 
است. سعودی ها مروج این تفکر هستند و نه حامی 
اهل تسنــن. سنی ها از تفکــر وهابی عربستان 
سعودی برائت می جویند. امروز همگان پیامدهای 
دردناک تفکر وهابی و افراطی گری را با چشمان خود 

می بینند. 
 عربستان سعودی در ادامه جنایت های  عربستان سعودی در ادامه جنایت های 
خود علیه مردم یمن اجازه ورود کمک های خود علیه مردم یمن اجازه ورود کمک های 
بشردوستانه به فرودگاه »صنعاء« را نمی دهد. بشردوستانه به فرودگاه »صنعاء« را نمی دهد. 
آیا عربستان قادر به تحقق اهداف خود از طریق آیا عربستان قادر به تحقق اهداف خود از طریق 
ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه به ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه به 

یمن، خواهد بود؟یمن، خواهد بود؟
دیگر همه می دانند که طی سه سال گذشته عربستان 

سعودی چه جنایت هایی را علیه مردم بی گناه یمن 
مرتکب شده است. هدف اصلی سعودی ها از حمالت 
بی وقفه به مردم یمن طی سال های گذشته به زانو 
درآوردن آن ها و گروه های مقاومت در کشور بوده 
است. عربستان سعودی قصد داشت از طریق این 
حمالت، یمنی ها را در دایره هیمنه ایاالت متحده 
آمریکا قرار دهد اما تا به امروز موفق به تحقق هدف 
خود نشده است. سعودی ها در این سال ها به هر وسیله 
و ابزاری برای نابودی مردم یمن متوسل شدند. اکنون 
نیز به محاصره همه جانبه به عنوان یکی از همین 

ابزارها می نگرند. 
مقامات سعودی درحالی هدف از محاصره یمن را 
شلیک موشک بالستیک ارتش و کمیته های مردمی 
به فرودگاه نظامی در ریاض اعالم کرده اند که خود 
به صورت روزانه صدها موشک به مردم یمن شلیک 
می کنند. این هیچ معنایی جز اتخاذ سیاست های 
دوگانه ندارد. ما خطاب به سعودی ها اعالم می کنیم 
که نه با محاصره و نه با هیچ وسیله دیگری، مردم یمن 

به زانو درنخواهند آمد. 
 ارزیابی شما از مواضع سازمان ملل متحد  ارزیابی شما از مواضع سازمان ملل متحد 
درقبال جنایت های رژیم سعودی علیه مردم درقبال جنایت های رژیم سعودی علیه مردم 
بی دفاع و بی گناه یمن چیست؟ آیا سازمان ملل بی دفاع و بی گناه یمن چیست؟ آیا سازمان ملل 
به وظایف خود درقبال یمنی ها عمل کرده است؟

سازمان ملل سیاست یک بام و دوهوا را درقبال یمن 
درپیش گرفته است. نفاق و دورویی در نزد مقامات 
سازمان ملل و مواضع آن ها موج می زند. تنها عاملی که 
در تصمیم گیری های مقامات سازمان ملل مؤثر واقع 
می شود، منافع و مصالح است. با تمامی این مشکالت و 
عدم حمایت جهانی از ملت یمن، ما قائل به این هستیم 
که هزینه تسلیم بسیار فراتر از هزینه ایستادگی و 

مقاومت است.

هدف اصلی سعودی ها از حمالت بی وقفه به مردم 
یمن طی سال های گذشته به زانو درآوردن آن ها و 
گروه های مقاومت در کشور بوده است. عربستان سعودی 
قصد داشت از طریق این حمالت، یمنی ها را در دایره هیمنه 
ایاالت متحده آمریکا قرار دهد اما تا به امروز موفق به تحقق 

هدف خود نشده است

 رامین حسین آبادیان

وا قرار داده است مجاھدت ھای محور مقاومت تفکر وھابیت را در انز
»احمد المؤید« رئیس تشکل حقوق بشری »سبأ« یمن در گفت وگو با »بیت المقدس«:
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درحالی که رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن درحالی که رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن 
امت اسالمی محسوب  می شود، برخی رژیم های امت اسالمی محسوب  می شود، برخی رژیم های 
عادی سازی  پیش  از مدت ها  عادی سازی مرتجع عرب،  پیش  از مدت ها  مرتجع عرب، 
روابط خود با تل آویو را کلید زده اند و در این روابط خود با تل آویو را کلید زده اند و در این 
میان، کوچکترین نگاهی به جنایت های رژیم میان، کوچکترین نگاهی به جنایت های رژیم 
صهیونیستی علیه امت اسالمی و عربی ندارند. صهیونیستی علیه امت اسالمی و عربی ندارند. 
عربستان سعودی نیز در همین راستا حرکت عربستان سعودی نیز در همین راستا حرکت 
می کند و در عین حال، خود را رهبر جهان اسالم می کند و در عین حال، خود را رهبر جهان اسالم 
تلقی کرده و مدعی است که مدافع حقوق تلقی کرده و مدعی است که مدافع حقوق 

مسلماناِن اهل تسنن است.مسلماناِن اهل تسنن است.مسلماناِن اهل تسنن است.
درهمین ارتباط و همچنین در خصوص آخرین درهمین ارتباط و همچنین در خصوص آخرین 

مسلماناِن اهل تسنن است.
درهمین ارتباط و همچنین در خصوص آخرین 

مسلماناِن اهل تسنن است.مسلماناِن اهل تسنن است.
درهمین ارتباط و همچنین در خصوص آخرین 

مسلماناِن اهل تسنن است.

اخبار و تحوالت مربوط به جنگ نابرابر رژیم اخبار و تحوالت مربوط به جنگ نابرابر رژیم 
سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن، سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن، 
گفت وگویی با »سید صادق الشرفی« عضو جنبش گفت وگویی با »سید صادق الشرفی« عضو جنبش 
»انصارالله« یمن و مسئول »کمیته های مردمی »انصارالله« یمن و مسئول »کمیته های مردمی 
مقابله با رژیم سعودی« انجام شده است که  مقابله با رژیم سعودی« انجام شده است که  

مشروح آن از نظر می گذرد؛مشروح آن از نظر می گذرد؛
 امروز تقویت وحدت مهمترین نیاز جوامع  امروز تقویت وحدت مهمترین نیاز جوامع 
اسالمی است. شما چه راهکارهایی را برای اسالمی است. شما چه راهکارهایی را برای 
تقویت میان مسلمانان جهت مقابله با تفکر تقویت میان مسلمانان جهت مقابله با تفکر 

وهابیت و افراطی گری پیشنهاد می کنید؟ وهابیت و افراطی گری پیشنهاد می کنید؟ 
واضح است که وحدت از مهمترین مسائل در جهان 
اسالم محسوب می شود و برای تحقق آن راهکارهای 
متعددی وجود دارد. اجالس محبان اهل بیت (ع) که 
اخیرا در تهران برگزار شد و همچنین اجالس های 
مشابه آن یکی از این راهکارهاست که در واقع یک 
پشتوانه برای مبارزان و مجاهدان جبهه مقاومت 
محسوب می شود. برگزاری چنین اجالس هایی موجب 
می شود تا مجاهدان جبهه حق در میادین نبرد بیش از 
پیش انگیزه پیدا کرده و به مبارزه با دشمن ادامه دهند. 
اینگونه باید گفت که امروز مجاهدان در جبهه های 
مختلف نبرد چه در سوریه و چه در عراق یا یمن به 

چنین حمایت هایی به شدت نیاز دارند. 
یکی دیگر از فواید مهم برگزاری اجالس هایی نظیر 
اجالس محبان اهل بیت (ع) این است که تمامی 
اطیاف از شیعیان تا اهل تسنن را گردهم جمع می کند 
و نوعی وحدت کلمه را در میان علما و شخصیت های 
دینی جهان اسالم، به نمایش می گذارد. امروز در 
جهان اسالم همه به خوبی می دانند که تروریست های 
تکفیری خطرات بی شماری را متوجه مقدسات و 
مسلمانان کرده اند. لذا ضرورت و لزوم اتحاد میان 

مسلمانان امروز بیش از هر روز دیگری احساس 
می شود. برهمین اساس، باید از تمامی ظرفیت های در 

نزد خود برای تقویت این وحدت تالش کنیم.
 برخی رژیم های عربی ازجمله رژیم سعودی  برخی رژیم های عربی ازجمله رژیم سعودی 
اینطور القاء می کنند که شیعیان و اهل تسنن اینطور القاء می کنند که شیعیان و اهل تسنن 
با یکدیگر اختالف دارند. آیا به راستی واقعیت با یکدیگر اختالف دارند. آیا به راستی واقعیت 

همانگونه ای است که آن ها منعکس می کنند؟ همانگونه ای است که آن ها منعکس می کنند؟ 
با کمال تأسف همانگونه که اشاره کردید برخی 
دولت ها از وجود اختالفات عمیق و ریشه ای میان 

اهل تسنن و شیعیان در جهان اسالم سخن می گویند. 
این در حالی است که طرح اینگونه اظهارنظرها تنها 
یک تقسیم بندی غیرواقعی است. مسلمانانـ  چه 
شیعه و چه سنیـ  با یکدیگر هیچ اختالفی ندارند و 
اگر هم داشته باشند، اختالفات در سطحی نیستند 
که قابل ذکر باشند. همه مسلمانان امروز در زیر یک 
چتر قرار گرفته اند و آن چتر هم چیزی نیست جز 
حّب پیامبر اکرم (ص). این یکی از اصول غیرقابل 
تغییر مسلمانان است. مسلمانان خود را پایبند به این 
اصل می دانند و هیچگاه آن را نقض نکرده و نمی کنند. 
ایمان به خداوند متعال و اعتقاد به وجود خداوند یکتا و 
یگانه نیز یکی دیگر از باورهای دینی مشترک در میان 

اهل تسنن و تشیع است.
لذا نمی توان تمامی این خطوط مشترک را نادیده گرفت 
و سخن از وجود اختالفات عمیق میان طیف های مختلف 
جهان اسالم به میان آورد. این بدون شک توطئه ای است 
که باید در مقابل آن ایستاد. ما خطاب به کسانی که تالش 
می کنند میان شیعیان و اهل تسنن اختالف بیندازند، 
می گوییم که شما خیلی دیر وارد عمل شدید. امروز 
شیعیان، همان اهل تسنن و اهل تسنن همان شیعیان 

هستند. اختالفی نمی توانید میان این دو ایجاد کنید. 
 ارزیابی شما از نقش ایاالت متحده آمریکا و  ارزیابی شما از نقش ایاالت متحده آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و توطئه های آن ها برای ایجاد رژیم صهیونیستی و توطئه های آن ها برای ایجاد 
تفرقه و جدایی میان مسلمانان و به ویژه شیعیان تفرقه و جدایی میان مسلمانان و به ویژه شیعیان 

و اهل تسنن چیست؟
دشمن نمی تواند بگوید که شیعیان، به سنت رسول 
خدا (ص) اعتقادی ندارند؛ همچنانکه نمی توند اینگونه 
وانمود کند که اهل تسنن هیچ حبی نسبت به اهل بیت 
پیامبر (ص) ندارند. این اشتباه محاسباتی دشمن 
است. واقعیت این است که مراکز قدرت و ثروت در 
جهان به رهبری ایاالت متحده آمریکا و رژیم اسرائیل 
به دنبال ایجاد دوقطبی میان شیعیان و اهل تسنن 
هستند. این سازمان ها و نهادهای مزدور وابسته به 
رژیم صهیونیستی هستند که خود را به قیمتی ارزان 
فروخته و برای ایجاد دودستگی میان مسلمانان تالش 
می کنند. گروه های تکفیری توسط چه کسانی حمایت 
می شوند؟ پول و سالح گروه های وهابی که مسلمانان 
را قتل عام می کنند، از کجا تأمین می شود؟ آمریکا و 
رژیم صهیونیستی پشت پرده تأمین نیازهای مالی و 
تسلیحاتی این گروه ها قرار دارند و از تمامی امکانات 
در نزد خود در این زمینه بهره برداری کرده و می کنند. 

اما با این حال، این فرزندان امت اسالمی هستند 
که هم اکنون دربرابر آمریکایی ها و صهیونیست ها و 

همچنین تمامی مزدوران آن ها صف آرایی کرده اند.
علیرغم اینکه بسیاری از اهل تسنن در نقاط علیرغم اینکه بسیاری از اهل تسنن در نقاط 
مختلف منطقه و جهان با دخالت مستقیم و یا مختلف منطقه و جهان با دخالت مستقیم و یا 
غیرمستقیم عربستان سعودی به خاک و خون غیرمستقیم عربستان سعودی به خاک و خون 
کشیده می شوند، ریاض مدعی حمایت از آن ها کشیده می شوند، ریاض مدعی حمایت از آن ها 
در برابر شیعیان است. دیدگاه شما در این زمینه در برابر شیعیان است. دیدگاه شما در این زمینه 

چیست؟

ادعای عربستان سعودی مبنی بر حمایت از اهل تسنن 
یک ادعای سراسر کذب است. شما به حوادث یمن نگاه 
کنید! این عربستان سعودی است که اهل تسنن در 
یمن را به خاک و خون می کشد و آن ها را در منازلشان 
قتل عام می کند. در سوریه نیز وضعیت به همین شکل 
است. اغلب ساکنان سوریه سنی مذهب هستند اما 
توسط گروه های تروریستیـ  تکفیری مورد حمایت 
عربستان سعودی کشته می شوند. در عراق نیز ما شاهد 
آن هستیم که تکفیری های تحت الحمایه عربستان 
حتی اهل تسنن را در این کشور قتل عام می کنند. 
عربستان سعودی بیشترین توطئه ها را علیه گروه ها 
و احزاب سنی در منطقه ترتیب داده است. به عنوان 
نمونه می توان به جمعیت »اخوان المسلمین« در 
مصر اشاره کرد که سعودی ها توطئه های زیادی علیه 
آن انجام دادند. در قبال مسأله فلسطین نیز وضعیت 
همینگونه است. مردم فلسطین، سنی هستند اما 
عربستان سعودی به صورت کامال علنی با دشمن 
آن ها یعنی رژیم صهیونیستی وارد مناسبات سیاسی و 
اقتصادی مختلف می شود و روند عادی سازی روابطش 
با تل آویو را تسریع می کند. لذا تمامی شواهد و قرائن 
جملگی حاکی از آن هستند که سعودی ها برخالف 
ادعاهایشان هیچگاه طرفدار و حامی اهل تسنن 

نبوده اند.

 درخصوص تحوالت یــمــن همانطور که  درخصوص تحوالت یــمــن همانطور که 
می دانید عربستان سعودی محاصره شدیدی می دانید عربستان سعودی محاصره شدیدی 
را علیه یمنی ها اعمال کرده است. آیا مردم را علیه یمنی ها اعمال کرده است. آیا مردم 
یمن قادر خواهند بود در این زمینه نیز شکست یمن قادر خواهند بود در این زمینه نیز شکست 

دیگری را به ریاض تحمیل کنند؟
عربستان سعودی مدتی است که محاصره سه جانبه 
زمینی، هوایی و دریایی را علیه مردم یمن به کار 
نند که  گرفته است. اما سعودی ها این را نمی دا
ملت یمن یک ملت دوستدار امام حسین (ع) است. 
بنابراین، شعار ملت یمن همان شعار امام حسین 
(ع) است که فرمودند: »هیهات مناالذله«. عربستان 
سعودی نمی تواند با یک ملت حسینی که شعارهای 
حسینی سر می دهد مقابله کرده و از طریق محاصره 
آن به نتیجه برسد. محاصره مردم یمن هرچقدر 
هم که سخت تر از وضعیت کنونی شود، به آنچه که 
برای امام حسین (ع) اتفاق افتاد، نخواهد رسید. امام 
حسین (ع) در برابر تمامی اقدامات ظالمانه دشمن 
علیــه ایشـــان، در صحــــرای کربالء صبر پیشه 
کردند و در نهایت با یارانشان به شهادت رسیدند. 
بنابراین، ملت یمن نیز تسلیم نخواهد شد. محاصره 
مردم یمن آخرین کارت عربستان سعودی است 
که برای به زانو درآوردن ملت یمن از آن استفاده 

می شود. 

  شیخ األزهر مصر مالقات با مایک پنس را لغو کرد
شیخ األزهر مصر در اعتراض به اقدام آمریکا در معرفی قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی، مالقات معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ با وی را لغو کرد.

األزهر مصر، بزرگترین نهاد دینی اهل سنت در بیانیه ای اعالم کرد که »احمد الطیب« در واکنش به این اقدام آمریکا قرار است مالقات از پیش تعیین شده با »مایک 
پنس«، معاون ترامپ را لغو کند. قرار است پنس در روزهای آتی به مصر سفر کند.

الطیب همچنین با بیان اینکه تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در قبال قدس، ظلم به فلسطینیان است، از ترامپ خواست  تصمیمات غیر قانونی و ظالمانه خود در مورد 
[ اسالم انقالبی ]قدس را لغو کند.

  رامین حسین آبادیان

شیعیان و اھل سنت در برابر صھیونیست ھا جبھه واحد تشکیل می دھند
»سید صادق الشرفی« عضو »جنبش أنصارالّله« یمن در گفت وگو با »بیت المقدس«:

امروز شیعیان، همان اهل تسنن و اهل تسنن همان 
شیعیان هستند. اختالفی نمی توانید میان این دو ایجاد 

کنید.

محاصره مردم یمن آخرین کارت عربستان سعودی 
است که برای به زانو درآوردن ملت یمن از آن استفاده 

می شود
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٨

فرزندان فلسطین

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 قبانى

» نجدت اسماعیل انزور« کارگردان معروف سوریه ای در 
جدیدترین اثر خود به موضوع مهم گروه تکفیری داعش پرداخته 
است. »فانی و از هم گسیخته« از پشت پرده جنایات یکی از رهبران 
داعش رازگشایی می کند. این فیلم داستان بانویی را روایت می 
کند که در روستایی در نزدیکی مرز سوریه که توسط داعش 
اشغال شده، یکی از پسرهای او در ارتش سوریه خدمت می کند 
١١و دیگری ساکن خارج از کشور است و دختر کوچکش تقریبا ١١و دیگری ساکن خارج از کشور است و دختر کوچکش تقریبا ١١
سال دارد. شاهزاده داعش عاشق دخترک شده و با قطع مقرری و 
حقوق و دسترسی به مواد غذایی، مادر را تحت فشار قرار می دهد 
تا بخاطر زندگی شان تن به خواسته  وی دهد. اما مادر باهوش و قوی 
دخترک، به مقاومت و به چالش کشیدن شاهزاده ادامه می دهد، 
به طوری که شاهزاده در نهایت راهی به جز ربودن دختر و زندانی 
کردن مادر پیدا نمی کند، جایی که او را تحت شکنجه های جسمی 
قرار می دهد، تا اینکه برادر دختر، که در سوریه سرباز جنگی است، 
او را نجات می دهد. در یکی از سکانس های این فیلم که مربوط به 
فرار امیر داعش است زمانی که وی در حال جمع کردن وسایل خود 
است، پاسپورت های ترکیه ای، عربستانی و آمریکایی و پول های 
حامیان تروریست ها را با خود می برد که نشانه ای از حامیان اصلی 
داعش در سوریه و عراق است. این کارگردان سوری سازنده فیلم 
جنجالی »پادشاه شن ها« است که به داستان عبدالعزیز آل سعود 
موسس پادشاهی سعودی درعربستان می پردازد که نمایش آن 
بازتاب های گسترده ای را به همراه داشت.  نجدت انزور که علمای 
وهابی به خاطر ساخت فیلم »پادشاه شن ها« خون وی را مباح اعالم 
کرده اند، نشان داده است که می توان هم در جنگ نظامی و هم 
در برخورد فرهنگی با حامیان تروریست ها به آنها ضربه های 

سنگینی زد. 

»آیا این بیچاره ها و مردم محروم و دورافتاده و مستضعف که 
در بالد اسالمی یا غیرمسلمان مضطرند و دسترسی به عالم 

روحانی ندارند و یا تمکن ندارند، باید نادیده گرفته شوند؟!«
این  کالم نورانی آیت حق، آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
است، که به صراحت بر اهمیت تبلیغ در فضای بین الملل 
تاکید می کنند. مسئله ای که متاسفانه مورد غفلت واقع 
شده و آنگونه که شایسته است به آن پرداخته نشده است. 
اهمیت این مسئله در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری 
مشهود است چرا که جنگ نظامی با جریان تکفیری تقریبا به 
پایان راه رسیده و نوبت مقابله اندیشه ای فرا رسیده است لذا 
باید مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را در سراسر جهان آگاه 

و هوشیار کرد.
»کانال تلگرامی دیدبان« از جمله ابزار رسانه ای است که تالش 
می کند در این زمینه گامی بردارد. از مهمترین بخش های 
این کانال اطالع رسانی در خصوص دوره های آموزشی و 

فعالیت های فرهنگی برای تربیت مبلغ بین المللی است.
در بخش معرفی این کانال آمده است: »دیدبان، مجالی برای 

تفکر، برای آنانکه نگاهی به آنسوی مرزها دارند«.
همچنین انعکاس برخی اقدامات یا انتقال تجربیات مبلغین 

بین المللی از دیگر بخش های جذاب این کانال است.
برای دسترسی به کانال دیدبان باید از لینک

https://t.me/didban٧  https://t.me/didban٧https://t.me/didban٧ بهره گرفت.

حضور ایران در تحوالت و بحران های منطقه غرب آسیا 
همواره با پرسش های زیادی مواجه بوده است. به نحوی 
که معموًال مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران تالش 
می کنند با هجمه ها و تبلیغات منفی رسانه ای، این حضور 

را زیر سؤال ببرند. 
کتاب »در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده های 
منطقه ای« نوشته  شراره عبدالحسین زاده تالش برای پاسخ 
به این سوال است و به علل و عوامل ورود ایران، به مسایل 

و بحران های منطقه غرب آسیا می پردازد.
کتاب حاضر با بررسی تحوالت منطقه و دالیل ورود ایران 
به مدیریت این رخدادها، نشان می دهد که این حضور در 
نهایت در راستای منافع ملی و امنیت ملی ایران بوده است. 
به طوری که حضور ایران در تحوالت منطقه موجب قرار 

گرفتن ایران بر فراز یک برج امنیت شده است.
نگاهی بر مسائل جاری منطقه غرب آسیا و سیر تحوالت 
آن ها، به خوبی چرایی ورود ایران به این بحــران ها و زاویه 

صحیح ورود جمهوری اسالمی به آنها را نشان می دهد.
»در برج امنیت« در اردیبهشت ١3٩٦ به قیمت ١٨٠٠٠ 
تومان از سوی انتشارات اندیشه سازان نور روانه بازار 

کتاب شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   تجمع جمعی از جوانان ایرانی در صحن قدس حرم امام رضا (ع) در اعتراض 
به توطئه  آمریکایی_صهیونیستی علیه قدس شریف پایتخت همیشگی 

فلسطین

«فانی و از هم گسیخته» روایتی از 
پشت پرده داعش 

چرایی ورود ایران به پرونده های 
منطقه ای

دیدبانی برای عالقمندان
تبلیغ بین الملل

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

ویژه جهان اسالم

مدیر مسئول و سردبیر: ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

 

تیم هنری : علی باقری، سیدمحمد حسینی

طراحی نامواره: سید میثم عرب عامری
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