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۲

  درگذشت پدر شهیدان مغنیه  
حاج فائز مغنیه پدر شهید عماد مغنیه، فرمانده جهادی حزب الله لبنان، بامداد پنجشنبه به دیدار فرزندان شهیدش شتافت و آسمانی شد. وی که از حامیان 
جبهه مقاومت به شمار می آمد، عالوه بر »عماد«، فرزندان دیگر خود به نام »جهاد« و »فواد« و همچنین نوه خود، »جهاد« فرزند شهید عماد را نیز در راه مبارزه 
با رژیم صهیونیستی از دست داده بود. پیکر مرحوم مغنیه در زادگاهش روستای طیردبا در جنوب لبنان به خاک سپرده شد. شهید عماد مغنیه معروف به حاج رضوان 
فرمانده جهادی حزب الله لبنان بود که در سال 8۶ در حمله تروریستی سرویس های جاسوسی غربی، عبری و عربی در دمشق به شهادت رسید. شهید جهاد مغنیه فرزند 

شهید عماد نیز در سال ۹٣ و در حمله بالگرد های رژیم صهیونیستی به همراه 5 نفر دیگر از رزمندگان در قنیطره سوریه به فیض شهادت نائل شد.   [ قلب زمین ]

با افول ستاره بخت داعش در عراق و اعالم با افول ستاره بخت داعش در عراق و اعالم 
نابودی کامل آن توسط حیدر العبادی نخست نابودی کامل آن توسط حیدر العبادی نخست 
وزیر عراق و پیش بینی اکثر کارشناسان مبنی وزیر عراق و پیش بینی اکثر کارشناسان مبنی 
بر اتمام عمر این گروه تروریستی مرگبار در بر اتمام عمر این گروه تروریستی مرگبار در 
سوریه، بحث های جدیدی در حول احتمال بقای سوریه، بحث های جدیدی در حول احتمال بقای 
این گروه حداقل در ابعاد فکری و اندیشه ای و یا این گروه حداقل در ابعاد فکری و اندیشه ای و یا 
انتشار آن به مناطق دیگر در یک قالب و شکل انتشار آن به مناطق دیگر در یک قالب و شکل 
جدید مطرح شده است.  به ویژه که حضرت آیت جدید مطرح شده است.  به ویژه که حضرت آیت 
الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به 
نامه تبریک سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه نامه تبریک سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 
قدس به مناسبت پایان داعش بر لزوم هشیاری قدس به مناسبت پایان داعش بر لزوم هشیاری 
و آمادگی جهت برخورد با اشکال جدید این و آمادگی جهت برخورد با اشکال جدید این 
تاکید  تروریستی  تکفیری-  شوم  تاکید پدیده  تروریستی  تکفیری-  شوم  پدیده 
داشتند. در همین زمینه خبرنگار بیت المقدس داشتند. در همین زمینه خبرنگار بیت المقدس 
گفت وگویی با شیخ تاج الدین الهاللی، عالم گفت وگویی با شیخ تاج الدین الهاللی، عالم 
مصری، عضو شورای جهانی مجمع تقریب مصری، عضو شورای جهانی مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی و مفتی عام اسبق استرالیا مذاهب اسالمی و مفتی عام اسبق استرالیا 

داشته که مشروح آن در زیر می آید: داشته که مشروح آن در زیر می آید: 
 رهبر انقالب اسالمی آیت الله خامنه ای  رهبر انقالب اسالمی آیت الله خامنه ای 
چندی قبل در پیامی به اجالس علمای چندی قبل در پیامی به اجالس علمای 
مقاومت در بیروت اشاره مهمی به انواع مقاومت در بیروت اشاره مهمی به انواع 
مختلف مقاومت در آینده داشتند. به نظر مختلف مقاومت در آینده داشتند. به نظر 
شما چرا ایشان چنین مسئله ای را طرح شما چرا ایشان چنین مسئله ای را طرح 
کرده و انواع مختلف مقاومت چه می تواند کرده و انواع مختلف مقاومت چه می تواند 

باشد؟
هر مسلمانی باید بداند که خداوند تبارک و تعالی در 
سوره انفال ما را به آماده کردن امکانات و تجهیزات 
وا لُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  در برابر دشمن امر کرد )َوَأِعدَُّ
سوره انفال ما را به آماده کردن امکانات و تجهیزات 
وا لُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  در برابر دشمن امر کرد )َوَأِعدَُّ
سوره انفال ما را به آماده کردن امکانات و تجهیزات 

ة ( . قوة در زبان عربی نکره است که در  ِمْن ُقوٍَّ
اینجا بیانگر عمومیت است. یعنی قدرت عقیدتی، 
ایمانی، فکری، اقتصادی و همچنین سیاسی و 
رسانه ای. ما هم می خواهیم که امکانات و قوا 
برای حضور در صحنه بسیج شود تا در میان امت 
و ملت های دیگر به ویژه در برابر اسرائیل این 
دشمن خطرناک و مکار عزت و نیروی بازدارندگی 
ما تقویت شود و در این راه باید از انواع مختلف 

و متفاوت مقاومت فکری، عقیدتی و اقتصادی 
استفاده شود و این منظور رهبر انقالب اسالمی در 
سخنرانی ها و رهنمودهایشان است تا امت اسالمی 
همه امکاناتش را بر اساس روش های متنوع جهت 

رویارویی با دشمن به صحنه بیاورد.
 داعش در سوریه و عراق تقریبا رو به  داعش در سوریه و عراق تقریبا رو به 
اضمحالل است. پیش بینی می کنید که این اضمحالل است. پیش بینی می کنید که این 
گروه تروریستی از جهان اسالم بطور کامل گروه تروریستی از جهان اسالم بطور کامل 
رخت خواهد بست یا بقایایی از آن وجود رخت خواهد بست یا بقایایی از آن وجود 

خواهد داشت؟
مشخص است که داعش، این گروه تکفیری 
خوارجی خونبار از بیماری ایدز هم خطرناک 

تر است، بیماری ای که همه جهان را به لرزه 
درآورده و پزشکان در میزان خطرناک و آسیب 
زا بودن آن درمانده اند و برای همین همه دست 
به دست هم داده اند تا با آن مبارزه کنند. داعش 
هم نوعی ایدز فکری است و بدتر از بیماری ایدز 
است که بشریت را گرفتار کرده است. وقتی برای 
در آوردن یک غده سرطانی عمل جراحی انجام می 
دهیم به بیمار داروی شیمیایی می دهیم چراکه 
سلول های سرطانی در جسم بیمار پیشرفته و 
تالش داشته اند در سراسر بدن وی منتشر شوند. 
داعش هم پس از ریشه کن شدن در سوریه و عراق 
پوست اندازی خواهد کرد و با تغییر برنامه ها و نوع 
سالحش دوباره به جنگ مقاومت و اندیشه مقاومت 
بازخواهدگشت چراکه آنها اصوال برای پیشبرد 
پروژه های آمریکا واسرائیل در منطقه ظاهر 
شده اند. لذا داعش در عراق و سوریه با عملیات 
نظامی صرف نابود نمی شود و ما برای مبارزه با این 
خطر تروریستی باید یک جریان سراسری در گوشه 

گوشه جهان راه بیندازیم.  
 لطفا نظرتان را در خصوص کلمات زیر به  لطفا نظرتان را در خصوص کلمات زیر به 

اختصار بیان بفرمائید.
مقاومت اسالمی: آبروی امت اسالمی

سید حسن نصر الله: مرد امت اسالمی
میراث دار برحق رهبر معظم انقالب اسالمی: میراث دار برحق رهبر معظم انقالب اسالمی: میراث دار برحق 

انقالب اسالمی 
مرد ربانی که امت را بر طاغوت امام خمینی(ره): مرد ربانی که امت را بر طاغوت امام خمینی(ره): مرد ربانی که امت را بر طاغوت 
گذرا پیروز ساخت و با عصایش با عصیانگران 

جنگید
آمریکا: بدون شک شیطان اکبر

غده سرطانی که باید ریشه کن شوداسرائیل: غده سرطانی که باید ریشه کن شوداسرائیل: غده سرطانی که باید ریشه کن شود
فلسطین: ُدری که غصب شده و نیازمند بازوی 

مردان مقاومت است
ایران: میراث دار بر حق اندیشه اسالمی ربانی. 

امروز تهران و فردا فلسطین

سخن نخست

نمایش تکراری «هیلی» و به 
کاهدان زدن «ترامپ»

پنج شنبه شب گذشته بود که »نیکی 
هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
متحد در جمع خبرنگاران حضور یافت 
تا نمایشی جدید علیه جمهوری اسالمی را کلید بزند. وی 
با نشان دادن بقایای موشکی که انصارالله یمن به پایتخت 
عربستان سعودی شلیک کرده بود، آنرا تولید جمهوری 
اسالمی ایران معرفی کرد و کشورمان را به نقض تعهدات 
بین المللی متهم نمود. وی مدعی شد: »گزارشی که سازمان 
ملل منتشر کرده نشان می دهد که ایران برای حوثی ها در 
یمن سالح ارسال کرده است«. هیلی البته وقحیانه جلوتر هم 
رفت و این ادعا را مطرح کرد که موشک شلیک شده به ریاض 

نشان گروه صنعتی شهید باقری را داشته است.
اگرچه اندکی بعد »فرحان حق« سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل به صراحت به این جوسازی آمریکایی ها واکنش 
۶نشان داد و گفت: »دبیرکل سازمان ملل هر ۶نشان داد و گفت: »دبیرکل سازمان ملل هر ۶ ماه یک  بار 
گزارشی را درباره اجرای قطعنامه 22٣1 شورای امنیت 
ارائه می  دهد که شامل جنبه های مختلفی از فعالیت  های 
ایران می شود و گزارش فعلی نیز تحلیل  هایی را درباره 
موشک  های شلیک شده از یمن به سمت عربستان ارائه 
داده است. در این گزارش ها تاکید می  شود که هیچ شواهد 
قطعی درباره منشاء این موشک ها وجود ندارد«. اما همان 
سکانس اول نمایش آمریکایی ها کافی بود تا مخاطبان را به 
2یاد شباهت های عجیب آن با حداقل 2یاد شباهت های عجیب آن با حداقل 2 نمایش نافرجام دیگر 
15بیندازد. سناریوهایی که هر دو حدود 15بیندازد. سناریوهایی که هر دو حدود 15 سال قبل به اجرا 
در آمدند آنهم برای به کرسی نشاندن خواسته همیشگی 
غربی ها؛ برهم زدن امنیت غرب آسیا. یکی از آنها نمایش 
مضحک بقایای گروهک منافقین در نیویورک بود که با سر 
هم کردن چند نقشه و بیان چند داستان خیالی، ایران را متهم 
به تالش برای تولید بمب هسته ای کردند. شوی دیگر اما 
کمی شیک تر و حساب شده تر بود و کالین پاول، وزیر خارجه 
وقت آمریکا نقش اول آن. پاول در حالیکه شیشه کوچکی را 
به دست گرفته بود به جلسه شورای امنیت سازمان ملل آمد 
و مدعی شد درون شیشه مواد شیمیایی است که بازرسان 
از تاسیسات عراق کشف کرده اند. کذب بودن هر دوی این 
ادعاها بعدا به اثبات رسید و روسیاهی برای زغال باقی ماند. 
اما گویی هیئت حاکمه جدید ایاالت متحده که مجموعه ای 
از افراد بی تجربه در امر حکومتداری هستند، حتی در گذشته 
فرصت نکرده اند اخبار را هم دنبال کنند و ببینند که هانس 
بلیکس، رئیس وقت هیئت بازرسی سازمان ملل از عراق، 
چگونه به اشتباه شان در سناریو سازی برای کشف مواد 
5شیمیایی در عراق اعتراف کرد. بلیکس البته 5شیمیایی در عراق اعتراف کرد. بلیکس البته 5 سال قبل باز 
هم به بهانه ای ضمن اعتراف به اشتباهات گذشته شان گفت: 
»ظاهرا حافظه ها کوتاه اند. خاطره اشتباهات و ناکامی های 
تراژیک در عراق آن طور که باید جدی گرفته نمی شود.« 
به هرحال اگرچه آن نمایش مضحک پاول در سازمان 
امنیت، حمله غربی ها به عراق را بدنبال داشت، اما بسیاری 
از کارشناسان و البته مقامات غربی بعدا اعتراف کردند که 
آمریکا و هم پیمانانش، بازنده این نبرد بودند و سربازان 
ایاالت متحده با صرف هزینه ای گزاف و با کمترین دستاورد 
مجبور به ترک خاک عراق شدند و مهمتر آنکه حکومت این 
کشور استراتژیک را دو دستی به هم پیمانان ایران تقدیم 
کردند. اگرچه در همان زمان هم برخی دول غربی از همراهی با 
آمریکا در حمله به عراق سرباز زدند، اما امروز کار ائتالف سازی 
برای مقامات کاخ سفید به مراتب دشوارتر از آن زمان است. 
دولت ترامپ از یک سو اختالفات جدی با بسیاری از مقامات 
کشورهای غربی دارد و هم پیمان ساختن آنها برایش کاری 
طاقت فرساست و از سوی دیگر در چند وقت اخیر با ناکامی های 
جدی ای در منطقه غرب آسیا مواجه بوده است و نقشه هایش 
برای سوریه، عراق، یمن، کردستان و ... نقش بر آب شده 
است. بماند که ترامپ در داخل آمریکا هم شرایط مساعدی 
ندارد. همه اینها نشان می دهد که دونالد ترامپ و دولت تاجر 
پیشه اش، بار دیگر به کاهدان زده اند و هرگونه که حساب 

کنند از این نمایش، چیزی عاید آنها نخواهد شد. 

محمد مهدی رحیمی

داعش در عراق و سوریه با عملیات نظامی صرف نابود 
نمی شود و ما برای مبارزه با این خطر تروریستی باید یک 

جریان سراسری در گوشه گوشه جهان راه بیندازیم

یان مقاومت هستند تکفیری ها بدنبال شیوه های جدید برای مقابله با جر
«شیخ تاج الدین هاللی»، مفتی سابق اهل سنت استرالیا در گفت وگو با بیت المقدس:     جواد طالبی
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»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه اخیرا دستور 
خروج نیروهای روسی از خاک سوریه را صادر کرده 
است. صدور این دستور در جریان بازدید ناگهانی و از 
پیش اعالم نشده پوتین از پایگاه »حمیمیم« در شهر 
الذقیه اتفاق افتاد؛ جایی که »بشار اسد« رئیس جمهور 
سوریه به استقبال همتای روسی خود رفته بود. 
پوتین طی سفر کوتاه خود به سوریه ضمن بازدید از 
پایگاه حمیمیم، دیداری را نیز با اسد برگزار کرد و با او 
درخصوص آخرین تحوالت سیاسی و امنیتی سوریه 

بحث و تبادل نظر کرد. 
رئیس جمهور روسیه در این دیدار تأکید کرد: »اگر 
تروریستها بار دیگر قد علم کنند روسیه ضربه ای به آن ها 
وارد می کند که مشابه آن را ندیده اند. نیروهای روسیه و 
سوریه توانستند گروهی از تروریست های بین المللی با 
توان نظامی باال را در عرض 2 سال شکست دهند«. وی 
در ادامه تصریح کرد: »البته در این میان، متحمل تلفات 
و خسارت هایی هم شدیم اما این دلیل موجهی برای 
دست کشیدن از مبارزه با تروریسم نیست«. از سوی 
دیگر، بشار اسد نیز از مشارکت فعاالنه روسیه در نبرد با 
تروریسم در سوریه تمجید کرد. وی تاکید کرد: »ملت 
سوریه حمایت های نظامیان روس را فراموش نخواهند 
کرد. رئیس جمهوری سوریه در ادامه اظهار داشت: 
»خون مشترک سوری - روسی در خاک سوریه قوی تر 
از تروریسم و مزدوران آن است و این جانفشانی های دو 

ارتش به مثابه الگویی برای نسل های آتی است«.
موفقیت مسکو در نبرد با تروریسم

»والدیمیر پوتین« در اکتبر سال 2015 یعنی 
قریب به دو سال پیش دستور آغاز حمالت هوایی 
جنگنده  های روسی به مواضع تروریست های تکفیری 
در نقاط مختلف سوریه را صادر کرد. البته این تصمیم 
با هماهنگی دولت دمشق و پس از کسب مجوز از سوی 
آن اتخاذ شد و با دخالت های نظامی خارجی به ویژه از 
سوی ایاالت متحده آمریکا و ائتالف تحت سرکردگی 
آن در سوریه، کامال تفاوت داشت. جنگنده های روسی 
در طول این مدت ضربات مهلکی را بر پیکره تکفیری ها 
وارد آوردند و موجبات وقوع خسارت های جانی و مالی 

هنگفتی را در صفوف آن ها فراهم آوردند. 
از نبرد بزرگ »دیرالزور«، شکست محاصره این شهر و 
سپس آزادسازی آن می توان به عنوان یکی از آخرین  
نمونه های نقش آفرینی موفق نیروهای روسی در 
نبرد با تروریسم در سوریه یاد کرد. بسیاری از مناطق 
استراتژیک دیگر در سوریه نیز به لطف حمایت ها و 
پشتیبانی های متحدان دمشق یعنی ایران و روسیه از 
لوث تکفیری ها پاکسازی شدند. همین مبارزه واقعی 
و مجدانه با تروریسم از سوی روسیه برخالف ایاالت 
متحده آمریکا، موجب شد تا طی سال های گذشته 
انتقادات وسیعی از سوی محور غربیـ  عربی متوجه 
دولتمردان روسیه شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، 
این انتقادات بروز تنش در مناسبات مسکو با دولت های 

منطقه ای و بین المللی را به همراه داشت.
قدرت روسیه در آیینه رسانه های خارجی

تصمیم پوتین مبنی بر لزوم خروج نظامیان روسی از 
خاک سوریه واکنش های متعددی را در رسانه های 
غربیـ  اسرائیلی به دنبال داشت؛ رسانه هایی که با 
وجود انتقادات گسترده از نقش روسیه در مبارزه با 
تروریسم در سوریه نتوانستند بر موفقیت آمیز بودن 
مأموریت و عملکرد مسکو در این عرصه سرپوش 

گذاشته و آن را انکار کنند. درهمین راستا، روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص« نوشت: »سفر موفق پوتین 
به سوریه به عنوان یک فرد پیروز این واقعیت را به 
اثبات رساند که وی تنها رهبر بین المللی است که نفوذ 
حقیقی و قابل توجهی در منطقه دارد. وی با بازدیِد 
شجاعانه اش از سوریه درس بزرگی به رهبران منطقه 
داد«. روزنامه انگلیسی »گاردین« نیز نوشت: »جای 
هیچگونه تردیدی نیست که عملکرد جنگنده های 
روسی، نظامیان ارتش سوریه و متحدان آن ها یعنی 
ایران، موجب شد تا موازنه قدرت در سوریه به کلی 
دستخوش تغییر شود. به همین دلیل، امروز مطالبه 
کشورهای غربی برای کنار گذاشتن بشار اسد، دیگر 
یک ضرورت محسوب نمی شود«. روزنامه آمریکایی 
»واشنگتن پست« نیز در گزارشی آورده است: 
»والدیمیر پوتین با سفر غیرمنتظره خود به سوریه 
نفوذ روزافزون مسکو در منطقه را به نمایش گذاشت. 
نظامیان روسی از سفر پوتین به الذقیه غافلگیر شدند«. 

روسها هوشیار به تهدیدات امنیتی
باوجود صدور دستور خروج نیروهای روسی از سوریه 
توسط پوتین، اما طبق اعالم رئیس جمهوری روسیه 
دو پایگاه این کشور همچنان به طور دائم در طرطوس و 
حمیمیم مستقر خواهد بود. این تصمیم داهیانه توسط 
دولتمردان روسیه نشان می دهد که آن ها به عمق 
تهدیدات امنیتی که همچنان متوجه سوریه است، نگاه 
ویژه ای دارند. حفظ دو پایگاه نظامی روسی در خاک 
سوریه با مجوز دولت دمشق، بدون شک مانع از آن 
خواهد شد که تکفیری های درهم شکسته و حامیانشان، 
توهم »پایان نقش آفرینی متحدان دمشق در مبارزه با 
تروریسم« در سوریه را در َسر خود بپرورانند و درصدد 
طراحی توطئه جدیدی برآیند. روس ها با ابقای دو 
پایگاه خود در خاک سوریه به صورت دائم، این پیام را به 
دولت های غربیـ  عربی و در رأس آن ها ایاالت متحده 
آمریکا مخابره کردند که مبارزه با تروریسم توسط مسکو 

پایان نیافته است. 

کما اینکه در گذشته نیز شاهد صدور دستورات مشابهی 
از سوی رئیس جمهوری روسیه بوده ایم. پوتین در 
اواخر سال گذشته میالدی نیز با صدور فرمانی، دستور 
خروج بخشی از نیروی هوایی روسیه از سوریه را صادر 
کرده بود. اما با این حال، گسترش فعالیت گروه های 
تروریستی علیه دولت و ملت سوریه پس از آن تاریخ 
موجب شد تا دولتمردان روسی عملیات های هوایی 
علیه این گروه ها را بیش از هر زمان دیگری تشدید کنند. 
بنابراین، حامیان تکفیری ها خود به خوبی می دانند 
که باتوجه به تجربه مشابه سال گذشته، نمی توانند 
صدور دستور خروج نیروهای روسی از سوریه را مورد 

بهره برداری سوء قرار دهند.
سلب بهانه از معارضان خارج نشین 

بدون شک با خروج نیروهای روسی از خاک سوریه، 
معارضان خارج نشین تحت حمایت عربستان سعودی 

دیگر نمی توانند با توسل به بهانه جویی های واهی 
گذشته به کارشکنی و سنگ اندازی در مسیر موفقیت 
مذاکرات صلح سوری بپردازند. معارضان همواره 
خروج نظامیان روس از سوریه را به عنوان یکی از 
پیش شرط های اصلی خود در مذاکرات صلح قرار 
می دادند و با پافشاری بر این پیش شرط، فضای مذاکرات 
را غبارآلود می کردند. لذا اکنون دیگر بهانه ای وجود ندارد 
که معارضان بتوانند از رهگذر آن، کارشکنی های خود 
در مذاکرات صلح را توجیه کنند؛ به ویژه اینکه در عرصه 
میدانی هم آن ها به طور کامل شکست خورده اند و راهی 
جز تن دادن به توافق با دولت دمشق ندارند. معارضان 
به این مسئله واقف هستند که کامال در موضع ضعف 
قرار دارند؛ موضعی که حتی موجب شد تا »استفان 
دی میستورا« فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه 
نیز درجریان مذاکرات »ژنو8« لب به انتقاد شدید از 
آن ها بگشاید. وی خطاب به معارضان گفته است: »شما 
باید در مذاکرات واقع بین باشید. شما حتی از حامیان 

بین المللی هم برخوردار نیستید«. 
پس از روسیه اکنون نوبت آمریکاست

با خارج شدن نیروهای روسی از سوریه اکنون نوبت 
به ایاالت متحده آمریکا رسیده است تا به حضور 
غیرقانونی چندین و چند ساله خود و متحداِن تحت 
امرش در سوریه خاتمه دهد. اما شواهد و قرائن، 
جملگی حکایت از آن دارد که آمریکایی ها قصد 
ماندگاری بیشتر در سوریه را دارند. کاخ سفید دراین 
ارتباط می گوید: »مأموریت آمریکا در سوریه تا 
زمان نابودی تکفیری ها ادامه خواهد داشت!« این 
درحالی است که تکفیری ها عمال در سوریه شکست 
خورده اند و دیگر رمقی برای آن ها باقی نمانده است. 
آمریکایی ها به دنبال آن هستند تا برای ضربه وارد 
کردن به دولت دمشق از آخرین کارت خود در سوریه 
یعنی نیروهای دموکراتیک ُکرد سوری بهره برداری 
کنند. درهرصورت، اکنون افکار عمومی هیچ توجیهی 
برای بقای نیروهای آمریکایی و دولت های عضو 
ائتالف تحت سرکردگی آن در سوریه نمی بینند و 
همین مسئله سرآغازی برای افزایش فشارهای روانی 
و رسانه ای علیه واشنگتن برای خارج کردن نیروهای 

نظامی خود از سوریه خواهد بود.

   انتخابات پارلمانی لبنان در ششم ماه مه ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد
منابع وابسته به وزارت کشور لبنان از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ماه مه آینده خبر دادند.
بر اساس این گزارش؛ این انتخابات در ششم ماه مه 2018 )1۶ اردیبهشت ماه ۹۷ (برگزار خواهد شد.

انتخابات برای لبنانی های مقیم کشورهای دیگر نیز بین 22 تا 2۷ ماه آوریل برگزار می شود.
انتخابات پیش رو در لبنان به دلیل تحوالت منطقه ای و نیز اتفاقات داخلی این کشور از جمله استعفای پرحاشیه سعد حریری از مقام نخست وزیری، از اهمیت مضاعفی برخوردار 

[ قلب زمین ]است.

اکنون افکار عمومی هیچ توجیهی برای بقای نیروهای 
آمریکایی و دولت های عضو ائتالف تحت سرکردگی آن 
در سوریه نمی بینند و همین مسئله سرآغازی برای افزایش 
فشارهای روانی و رسانه ای علیه واشنگتن برای خارج کردن 

نیروهای نظامی خود از سوریه خواهد بود

یه و نبردی که همچنان ادامه دارد وس ها از سور وج  ر خر
    رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

     تاکید مقامات عراقی بر هوشمندی مقابل توطئه های آمریکا  
دبیرکل مقاومت اسالمی ُنَجباء و نائب رئیس پارلمان عراق طی دیداری درباره آخرین تحوالت سیاسیـ   امنیتی این کشور رایزنی کردند.

»شیخ اکرم الکعبی« و »شیخ همام حمودی« در این مالقات بر افزایش بصیرت و هوشیاری ملت و دولت در وهله زمانی پساداعش که عراق در معرض فتنه های بسیاری 
است؛ تاکید ورزیدند. حمودی در ادامه، بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی عراقی ها مقابل تعرض آمریکا به مقاومت اسالمی ُنَجباء تاکید و طرح اخیر ترامپ در مورد قدس را محکوم 
کرد. نائب رئیس پارلمان عراق که همزمان ریاست مجلس اعالی اسالمی عراق را نیز عهده دار است، در پایان این دیدار از مشارکت ُنَجباء در تحقق پیروزی بزرگ بر تروریست های 

داعشـ  که در پی ترویج افراط گرایی در کشور بودندـ  تقدیر و تشکر کرد. [ اسالم انقالبی ]

پس از کشته شدن رئیس جمهور مخلوع یمن پس از کشته شدن رئیس جمهور مخلوع یمن 
علی عبدالله صالح در حین تالش برای فرار، برگ علی عبدالله صالح در حین تالش برای فرار، برگ 
جدیدی از شکست های جبهه سعودی-اماراتی در جدیدی از شکست های جبهه سعودی-اماراتی در 
یمن ورق خورد تا ناکامی های نظامی عربستان در یمن ورق خورد تا ناکامی های نظامی عربستان در 
یمن با شکست پروژه نفوذ از داخل و تفرقه افکنی یمن با شکست پروژه نفوذ از داخل و تفرقه افکنی 
کامل شود. عربستان و ائتالف به اصطالح عربی اش کامل شود. عربستان و ائتالف به اصطالح عربی اش 
۲۰۱٥ مارس سال ۲۰۱٥ مارس سال ۲۰۱٥ مردم مظلوم یمن را روز  مردم مظلوم یمن را روز  ۲٥که از ۲٥که از که از ۲٥
و شب زیر بمباران خود گرفته اند امروز بدون هیچ و شب زیر بمباران خود گرفته اند امروز بدون هیچ 
نتیجه خاصی گرفتار هزینه های مالی و رسوایی نتیجه خاصی گرفتار هزینه های مالی و رسوایی 
بین المللی هستند که خود به بار آورده اند و برای بین المللی هستند که خود به بار آورده اند و برای 
فرار از مسئولیت چاره ای ندیده اند جز متهم کردن فرار از مسئولیت چاره ای ندیده اند جز متهم کردن 
ایران و محور مقاومت به دخالت در امور داخلی ایران و محور مقاومت به دخالت در امور داخلی 
یمن و کشورهای عربی در حالی که جهان شاهد یمن و کشورهای عربی در حالی که جهان شاهد 
کشتار هر روزه زنان و کودکان بی دفاع یمنی در کشتار هر روزه زنان و کودکان بی دفاع یمنی در 
اثر حمالت وحشیانه جنگنده های آمریکایی آل اثر حمالت وحشیانه جنگنده های آمریکایی آل 
سعود است. در همین زمینه گفت وگویی با «علی سعود است. در همین زمینه گفت وگویی با «علی 
المحطوری» نویسنده یمنی و پژوهشگر مسائل المحطوری» نویسنده یمنی و پژوهشگر مسائل 

سیاسی داشتیم تا جنبه های مختلف تجاوز عربی-
آمریکایی به یمن و شیوه های مبارزه و دفاع ملت آمریکایی به یمن و شیوه های مبارزه و دفاع ملت 

مقاوم یمن را برای ما شرح دهد. 
  با توجه به اینکه داعش در سوریه و عراق   با توجه به اینکه داعش در سوریه و عراق 
شکست خورده است آیا این احتمال وجود دارد شکست خورده است آیا این احتمال وجود دارد 

که اندیشه داعش به جای دیگری تسری یابد؟که اندیشه داعش به جای دیگری تسری یابد؟
درباره خطر داعش می توان به چند موضوع اشاره داشت. 
اگر تفکر و اندیشه وهابی وجود نداشت داعشی هم وجود 
نداشت. این تفکر وهابی است که داعش را تغذیه می کند. 
داعش نتیجه یک زمینه فکری پیشینی است که از قبل 
وجود داشته. متاسفانه این تفکر درون امت نفوذ کرده و 
کتاب های نوشته شده و شیوخ و روحانیون درباری در 
طول تاریخ اساس آن را شکل داده اند تا امروز در قالب 
این پدیده ظاهر شود. متاسفانه آمریکا و اسرائیل هم از 
این تفکر موجود در داخل امت سوء استفاده کرده و بهره 
بردند. داعش در سوریه و عراق حضور یافت اما عراقی ها و 
سوری ها با کمک و پشتیبانی ایران و حزب الله به مقابله 

با این گروه تروریستی برخاستند.
اضمحالل امروز داعش در عراق و سوریه نظامی است 
اما خطر فکری آن همچنان باقی است. بله داعش 
به لحاظ نظامی شکست خورده و از هم پاشیده اما 
همچنان زمینه ها و محیط های پرورش دهنده این تفکر 
وجود دارد و منبع اصلی تغذیه آن در نجد )عربستان( 
مخصوصا وهابی های سعودی است و تا زمانی که 
ریشه های این تفکر خشکانده نشود بعید نیست داعش 

در زمان دیگری به شکل و در لباس جدید دوباره ظاهر 
شود. هنوز ریشه های اصلی داعش، وهابیت و القاعده در 
سرمنشا اصلی اش خشکانده نشده و همه اینها وابسته به 
نفت عربستان است. وهابیت عربستان خطر اصلی است.

پس از تجاوز عربستان به یمن فهمیدیم که در منطقه 
فقط یک اسرائیل نداریم. در منطقه با دو اسرائیل مواجه 
هستیم: یکی اسرائیل یهودی و دیگری اسرائیل عربی 
)عربستان سعودی(. هر دو در راستای برنامه ها و پازل 
امریکا همدیگر را کامل می کنند و برای تجزیه منطقه 
و تحقق توطئه های صهیو-امریکایی همکاری دارند. 
تجاوز امریکایی- سعودی علیه یمن نتیجه شکست 

نقشه های عربستان در یمن است.
 چرا یمنی ها در برابر تجاوزگری های عربستان  چرا یمنی ها در برابر تجاوزگری های عربستان 

راه مبارزه و دفاع را در پیش گرفتند؟
ملت یمن در طول تاریخ به انقالبی گری معروفند و کال 
ملتی انقالبیند. در زمان اشغالگری عثمانی ها در قرن 
1۹ ملت یمن در برابر عثمانی ها ایستاد و همچنین 
اشغالگری انگلستان در جنوب یمن که 1٣0 سال 

طول کشید در نتیجه مقاومت و انقالب یمن در سال 
1۹۶٣ پایان یافت. لذا یمنی ها در طول تاریخ نشان 
داده اند که ریشه های انقالبی دارند و روحیه مقاومت 
و پایداری و استقامت درونشان نهادینه شده است. 
انقالب اخیر ملت یمن برنامه های عربستان را خنثی 
کرد و یمن دیگر حیات خلوت عربستان نیست. این 
انقالب عناصر وابسته به سعودی را در صنعاء سرنگون و 
مجبور به فرار کرد و ملت یمن توانست تا حدودی اداره 

امور و حکومت را دست خود بگیرد و برای بازگرداندن 
حاکمیت، کرامت و استقالل خود تالش کند. عربستان 
وقتی دید که عناصر وابسته اش در یمن شکست خورده 
و فراری شده اند خواست که که دوباره هیمنه قبلی را 
در یمن بازگرداند. مدارس وهابی به مدت پنجاه سال 
در یمن گسترش یافته و فعالیت داشتند. این میراث 
شوم عربستان که طی سالهای گذشته داشت یمن 
201٤ سپتامبر 201٤ سپتامبر 201٤ با سقوط جبهه  را فرا می گرفت 21
وهابی ها در صنعاء کامال از هم پاشید. و یکی از نتایج 
این انقالب خروج سفارت امریکا از یمن بود و این یکی 
از مسائلی است که ملت ایران و ملت های منطقه باید از 
آن آگاه شوند اینکه آمریکا از هیچ یک از پایتخت های 
عربی ای که دچار انقالب شدند مثل صنعاء بیرون رانده 
نشد. آمریکا از در بیرون رانده شد اما سعی دارد از پنجره 
حمالت نظامی و هوایی عربستان به یمن بازگردد و اصال 
جنگنده های عربستان هم آمریکایی هستند. لذا ملت 
یمن روی پای خود ایستاده و حاکمیت و کرامت خود 
را می خواهد و خواهان برقراری رابطه با تمام جهان بر 

اسرائیل و آمریکا فقط به لحاظ نظامی از ایران نمی ترسند 
بلکه از حضور مردمی ایرانی ها ترس دارند و این همان قدرت 

حقیقی است

  علی درخشان

یسم در منطقه ور «عربستان»، منبع اصلی تغذیه داعش و تر
«علی المحطوری»، کارشناس یمنی مسائل سیاسی در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس مطرح کرد
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  الجبیر: تصمیم دونالد ترامپ اشتباه بود 
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرد.

الجبیر در گفت وگو با روزنامه لوموند فرانسه گفت: دربار پادشاهی عربستان به دونالد ترامپ درباره پیامدهای تصمیمش هشدار داد و تاکید کرد که این 
تصمیم یک جانبه بوده و از مشروعیت بین المللی برخوردار نیست.

وزیر خارجه سعودی ابراز امیدواری کرد که آمریکا از تصمیم خود صرف نظر کرده و روند صلح آمیز برای تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی طبق 
[ اسالم انقالبی ]خواسته فلسطینیان را ادامه دهد. 

اساس احترام متقابل است همانطور که ایران، سوریه، 
کوبا و یا مقاومت اسالمی در لبنان چنین است. چرا باید 
تابع دیگران باشیم؟ اختالف اصلی ما با عربستان در این 
موضوع است. عربستان یک یمن تابع و وابسته به خود 
می خواهد تا برنامه ها و اهدافش را بتواند بدون هیچ قید 
و شرطی در یمن پیاده کند در حالیکه ما چنین چیزی 
را از اساس نمی پذیریم. ما حسینی هستیم و جنبش 
ما از امام حسین الهام گرفته است. همانطور که پیامبر 
)ص( فرمود حسین منی و انا من حسین ما هم می 
گوییم ما از حسینیم و حسین )ع( از ماست. همچنین 
همه باید بدانند که امام علی )ع( سال دهم هجرت 
به یمن سفر کرد و در این سفر تاریخی مردم یمن 
محبت و ارادت خالصانه شان را به آن حضرت نشان 
دادند. یمنی ها دور امام گرد آمدند و اسالم آوردنشان 
را اعالم کردند و به رسول الله )ص( خبر رسید و ایشان 
به خیر بشارت داد و درباره مردم یمن فرمود: اهل یمن 

رقیق القلب ترین و نرم دل ترین و مطیع ترین مردمند 
و فرمود ایمان و حکمت در یمن است. لذا ملت یمن 
جرعه نوش محبت رسول الله و اهل بیتش است. ملت 
یمن بر اساس کرامت و استقالل بدنبال آزادی و ادامه 
انقالبش در مقابله با تجاوز عربستانی-آمریکایی است و 
هر هزینه ای که الزم باشد را می پردازد. کرامت و عزت 
هزینه دارد و ما برای پرداخت این هزینه آماده ایم تا 

حاکمیت کامل خودمان بر یمن بازگردد.
 چقدر امید دارید که نهادهای بین المللی و 

بویژه سازمان ملل برای یمنی ها کاری بکند؟
مشخص است که سازمان ملل کسی را نجات 
نمی دهد. سازمان ملل امروز تبدیل شده به مکانی 
برای اجرای توطئه ها و خواسته های آمریکا و اسرائیل 
و ما هم اعتمادی به آن نداریم و در سال های اخیر 
برای همه مشخص شد که تصمیمات این سازمان در 
راستای منافع ملت یمن نیست و فقط هدفش اجرای 

خواست های عربستان در یمن به روشی دیگر بوده 
یعنی سازمان ملل تالش داشته که آنچیزی را که 
عربستان نتوانسته با قدرت نظامی از ما بگیرد به روش 
غیر نظامی به دست آورد. ما با هر راه حلی که برای 
ملت یمن آزادی و کرامت به ارمغان بیاورد موافقیم. 
ما با عربستان دشمنی نداریم بلکه این رژیم سعودی 
است که عربستان را تبدیل به تهدید و خطر علیه 
یمن و منطقه کرده است. آنها به دروغ سعی دارند 
القاء کنند یمن تهدید علیه عربستان است در حالیکه 
این ما بودیم که طی پنجاه سال گذشته همیشه در 
معرض تهدید عربستان و تجاوزگری های وهابی ها 
بوده ایم، امروز برای ما زمان مقابله و دفاع فرا رسیده 
و از خداوند متعال نصرت و پیروزی در این راه را 

مسألت داریم.
 پیام شما به عنوان یک یمنی و پیام ملت 

مقاوم یمن به ملت ایران چیست؟
باعث افتخار من است که با ملت دوست و برادر ایران 
صحبت کنم. من همیشه تالش دارم پیام ملت یمن را 
از طریق قلم و رسانه و حضور در شبکه های تلویزیونی 
به جهان منتقل سازم. ایرانی ها حضور فعال خود را در 
منطقه ثابت کرده اند در این برهه از تاریخ. این ملت 
توانسته با استفاده از انواع روش ها یک الگوی زنده از 
روش مقابله با تروریسم و استکبار آمریکا ارائه دهد و 

فقط به روش نظامی اکتفا نکرده و این همان چیزی 
است که رهبر انقالب آیت الله خامنه ای بدان اشاره 
داشتند. ایشان می خواهند روح جدیدی در امت 
اسالمی بدمند تا این امت فقط به سالح اکتفاء نکنند 
باید از قدرت قلم هم استفاده کرد، باید نوشت، خواند، به 
امور جوانان، به هنر، فرهنگ و بعد اندیشه توجه داشت 
و جنبه های مختلف زندگی مخصوصا علم و دانش، 
فرهنگ و ورزش را پر رنگ کرد. چرا که دشمن ما یعنی 
آمریکا همه جنبه های زندگی امت را هدف گرفته اما 
بعد نظامی فقط یک روش از میان روش های موجود 
برای اثبات حضور است. مهم این است که امت در همه 
زمینه های زندگی حضور فعال داشته باشد. انسان یک 
موجود تک بعدی نظامی نیست. انسان دارای روحی 
بلند است که نیازهای متنوعی دارد و اسالم برآورنده 
نیازهای انسان است و انسانی را مد نظر دارد که در همه 
صحنه ها و جنبه های حیات فعال باشد. ملت ایران در 
کنار تقویت بعد نظامی اش توانسته در جنبه ای دیگر 
هم در منطقه بدرخشد بطوری که اسرائیل را وحشت 
زده کرده است. اسرائیل و آمریکا فقط به لحاظ نظامی از 
ایران نمی ترسند بلکه از حضور مردمی ایرانی ها ترس 
دارند و این همان قدرت حقیقی است. در واقع این 
ایمان مردم ایران به خداوند است که آمریکا و اسرائیل 

را وحشت زده کرده است. 

دونالد ترامپ از همان ایام کمپین انتخاباتی خود به 
دلیل رفتارهای دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی 
مورد توجه رسانه ها و افکارعمومی قرار گرفت.رفتارها 
و اقداماتی خاص و منحصر به فرد یا به اختصار ترامپی!

ورود دونالد به کاخ سفید نه تنها پایان بخش رفتارهای 
ترامپی نبود، بلکه این رفتارها روبه فزونی نهاد، اما این 
بار و به دلیل پرزیدنت بودن ترامپ، پژواک حاصل تنها 
برای ترامپ نامطلوب نبود، بلکه تکانه هایی را بر پیکره 

رو به افول ایاالت متحده وارد می کرد.
در روز های اخیر بار دیگر دونالد با اقدامی ترامپی 
حکم انتقال سفارت آمریکا از شهری که از سوی 
صهیونیست ها تل آویو نامیده شده است را به شهر 
قدس امضا کرد. تصمیمی که بیشتر تحلیل گران 
حوزه بین الملل آن را در شرایط کنونی به ضرر آمریکا 
می دانند و استدالل های گوناگونی را برای آن ارائه 
کرده اند. اما به نظر نگارنده توجه به نقش »جرد کوری 

کوشنر« جالب توجه و ضروری است.
جرد جوان به عنوان شوهر ایوانیکا، دختر دونالد ترامپ، 
از زمانی که پدر همسرش در قامت رئیس جمهور 

آمریکا ظاهر شد، مسئولیت های مهمی را به خود دیده 
است، از جمله این مسئولیت ها می توان به مشاور 
ارشد کاخ سفید و مسئولیت پیگیری مذاکرات صلح 

در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
در همان هنگامه انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
آمریکا و زمانی که هنوز کوشنر به اندازه امروز مورد 
توجه رسانه ها نبود، هوپ چیکس سخنگوی کمپین 
تبلیغاتی وی به نقش مشاوره ای کوشنر در مسائل 

مربوط به غرب آسیا و رژیم صهیونیستی اذعان کرد.
اما به راستی چرا کوشنر برروی این حوزه متمرکز شد؟
ادله فراوانی وجود دارد که همگی بر ارتباطات 
صهیونیستی کوشنر داللت می کنند، از یک سو جرد 
کوشنر خود یک یهودی است و ایوانیکا نیز پیش از 
ازدواج با وی یهودی شد، از سوی دیگر پدر کوشنر 
که خود یکی از افراد با نفوذ بازار امالک و مستغالت 
آمریکاست، در سال 2015 به آیپک )البی اسرائیل 
در آمریکا( رقم کالنی را کمک کرد. همچنین والدین 
کوشنر در سال 201٤ میالدی رقمی در حدود 
20 میلیون دالر به دانشگاه داروسازی اسرائیل در 

بیت المقدس کمک کردند. کوشنر با استفاده از 
موقعیت خوبی که خانواده اش در اسرائیل دارند 
توانسته ارتباطات قابل توجهی بین مقامات این رژیم و 

دونالد ترامپ برقرار کند.
این ارتباطات تنگاتنگ و نیز نزدیکی و تاثیرپذیری 
ترامپ از وی باعث شده است تا کوشنر مرد اول آمریکا 
در مسائل حوزه غرب آسیا قلمداد شود. موضوعی که 
حتی صدای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را هم در 

آورده است.
تحوالت منطقه از جمله پیروزی های محور مقاومت 
در سوریه و عراق، شکست طرح تشکیل رژیم 

صهیونیستی دوم در منطقه )اقلیم کردستان عراق( 
باعث شده بود تا رژیم صهیونیستی در حوزه بین المللی 
حال و روز خوبی نداشته باشد، اما همزمان با این 
تحوالت در داخل این رژیم جعلی نیز با توجه به ائتالفی 

بودن دولت، فشارها بر نتانیاهو افزایش یافته بود.
مواردی که برشمرده شد، ارتباطات تنگاتنگ کوشنر 
و مقامات رژیم صهیونیستی و در نهایت نفوذ کوشنر بر 
ترامپ باعث شد تا مقامات رژیم اشغالگر قدس از طریق 
البی آیپک و نیز جرد به آرزوی دیرین و ده ها ساله خود 
برسند، هرچند که در این تصمیم گیری عوامل دیگری 
همچون اوضاع متزلزل داخلی ترامپ نیز دخیل بودند.

 یونس کولیوند

یکا به قدس واکاوی نقش کوشنر در ماجرای انتقال سفارت آمر

تحوالت منطقه از جمله پیروزی های محور مقاومت در 
سوریه و عراق، شکست طرح تشکیل رژیم صهیونیستی 
دوم در منطقه (اقلیم کردستان عراق) باعث شده بود تا رژیم 
صهیونیستی در حوزه بین المللی حال و روز خوبی نداشته باشد

ملت یمن بر اساس کرامت و استقالل به دنبال آزادی و 
ادامه انقالبش در مقابله با تجاوز عربستانی-آمریکایی است 

و هر هزینه ای که الزم باشد را می پردازد
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 جمع آوری یک میلیون امضا در تونس برای جرم شناختن عادی سازی روابط با اسراییل
مردم تونس با جمع آوری یک میلیون امضا از پارلمان این کشور خواستند قانونی را به تصویب برساند که در آن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به عنوان 
جرم شناخته شود. در اقدامی مشابه، در نشست فوق العاده اتحادیه عرب در قاهره، رؤسای پارلمان های کشورهای عربی نیز گردهم آمدند تا تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا را در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به قدس، محکوم کنند. این در حالی است که هیچ گام جدی علیه 
این تصمیم ترامپ برداشته نشده است، اما در تونس فعاالن سیاسی و مردم یک میلیون امضا جمع آوری کردند تا بر پارلمان این کشور فشار بیاورند تا قانونی را به تصویب 

برساند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به عنوان یک جرم تلقی کند. [ یاران آخرالزمانی ]

عصر روز عید قربان بود؛ یکی از آن »عید«های سیاِه 
روزهای اشغال جنوب لبنان. راغب با یکی از دوستانش 
در ایوان خانه نشسته بود. سرشان تازه گرم صحبت 
شده بود که صدای ماشین های نظامی ارتش اسرائیل 
به گوششان رسید؛ ماشین هایی که به خانه شان 
نزدیک و نزدیک تر می شدند. کاروان ماشین های 
اسرائیلی - بدون اجازه - وارد حیاط خانه شدند و چند 
ثانیه بعد، سربازان صهیونیست حیاط خانه را پر کردند. 
از یکی از ماشین ها مأموری پیاده شد که از احترام 
بقیه سربازها به او می شد فهمید فرمانده شان است. از 
همان پائین، فریاد زد: »شیخ راغب حرب کجاست؟« 
و از مردی که سینه اش را جلو داده بود، پاسخ شنید: 
»من شیخ راغب حرب هستم.« مأمور اسرائیلی که از 
آرامش مخاطبش متعجب شده بود، گفت: »بیا پائین، 
چند کلمه صحبت کنیم.« و باز، با همان لحن قاطع 
پاسخ شنید که »من پائین نمیام.« و این شد که مأمور 
اسرائیلی باال آمد و در ایواِن خانه، روبروی راغب حرب 
قرار گرفت. دستش را به سوی او دراز کرد تا به خیال 
خودش اعتمادش را جلب کند. راغب اما، همزمان با 
لبخند تمسخرآمیزی که بر لبانش آمد، دستانش را 
پشت بدنش، به هم گره زد و درخواست مصافحه مأمور 
اسرائیلی را بی پاسخ گذاشت. مأمور اسرائیلی- که 
دیگر امید چندانی به نرم شدن شیخ نداشت- گفت: 
»آمدم چند کلمه با هم صحبت کنیم.« و شنید: »ما 
صحبتی با هم نداریم. دین من اجازه گفت وگو با شما 
را نمی دهد.« و ادامه داد: »از خانه من بروید بیرون.« 
جر و بحثشان چند ثانیه بیش تر ادامه پیدا نکرد و با 
بیرون رفتن اسرائیلی ها از خانه شیخ راغب حرب 
پایان یافت. همه حاضران، از صالبتی که شیخ راغب 
در برابر اسرائیلی ها نشان داده بود به وجد آمده بودند. 

***
زمستان 1۹۷۹، خبر پیروزی انقالب که به لبنان 
رسید، شور و شوق عجیبی شیعیان لبنان را در 
بر گرفت. نه فقط شیعیان؛ خیلی از اهل تسنن و 
فلسطینی ها را هم می توانستی ببینی که به حکومت 
انقالبی ایران و کمک هایش چشم دوخته بودند. 
حجت االسالم راغب حرب هم یکی از آنان بود که خبر 
پیروزی انقالب به شدت به بهتر شدن اوضاع امیدوارش 
کرد. چراکه اوضاع سالهای سال بود که مصیبت آمیز 
بود و در این میان، شیعیان و فلسطینی ها رنج بیشتری 
می کشیدند. گروه اول در وطن خودشان مستضعف 

بودند و گروه دوم از وطن خودشان بیرون رانده شده 
بودند و درد و رنج استضعاف را در کشور دیگری به 
دوش می کشیدند و هر دو، قربانی جنگ داخلی و 
حمالت گاه و بی گاه اسرائیل شده بودند. سال های سال 
بود که خبر خوبی به گوششان نرسیده بود؛ هر چه بود 
خبر جنگ و درگیری و کشتار بود و فقر و گرسنگی. 
تالش های امام موسی صدر به مثابه انقالبی در بهبود 
وضعیت شیعیان به شمار می رفت اما هنوز راه بسیاری 
تا آن جا مانده بود که بتوان اوضاع را »خوب« نامید 
و آن چه سختی تحمل همه این ها را افزون می کرد، 
1۹۷8ربوده شدن امام موسی صدر در تابستان 1۹۷8ربوده شدن امام موسی صدر در تابستان 1۹۷8 بود؛ 
امام موسی که بود تحمل سختی ها، زیر سایه او آسان 
بود اما حاال دیگر امام موسایی وجود نداشت. انقالب 
که پیروز شد، مردم، آنان که شیفته امام صدر بودند و از 
میان آن ها شیخ راغب حرب، موسی صدر گمشده شان 
را در سیمای امام خمینی یافتند. راغب، از آن روز هر 
جا که می نشست و بر روی هر منبری که سخنرانی می 
کرد، مردم را به اطاعت و پیروی از امام خمینی دعوت 
می کرد. چند وقتی بیش تر از پیروزی انقالب نمی 
گذشت که طوماری تهیه و مردم را به امضای آن دعوت 
کرد؛ طوماری که خطاب به امام خمینی بود و در آن، 
بیعت مردم جبشیت- شهرکی که محل فعالیت های 
تبلیغی شیخ راغب حرب بود-با امام خمینی اعالم 

شده بود. 
***

1۹82ژوئن 1۹82ژوئن 1۹82؛ شیخ راغب و دوستانش برای شرکت 
در کنفرانس ائمه جمعه به ایران آمده بودند که خبر 
حمله اسرائیل به دستشان رسید. خبری تلخ که 
پیروزی های بعدی طعم تلخش را از خاطر مردم 
زدود: »ارتش اسرائیل در عرض چند روز به بیروت 
رسیده بود.« حاال جنوب لبنان، زیر چکمه های 
سربازان اسرائیلی بود و دومین پایتخت عربی بود که 
توسط اسرائیلی ها اشغال می شد. خبر که به دستش 
رسید، بالفاصله تصمیم گرفت به لبنان بازگردد و 
همین کار را هم کرد؛ هر چند به دلیل جنگ امکان 
سفر هوایی به بیروت برایش وجود نداشت. بلیتی 

به مقصد دمشق تهیه کرد و از دمشق تا جبشیت، 
شهر محل زندگی اش را با ماشین و از راه زمینی طی 
کرد. در طول مسیر، ایست و بازرسی های سربازان 
اسرائیلی را می دید که روزی که لبنان را ترک 
کرده بود وجود نداشتند. موعد اولین نماز جمعه در 
جبشیت که فرارسید، شیخ بر فراز منبر شروع کرد 
به دعوت مردم به ایستادگی و مبارزه با اشغالگران 
اسرائیلی. در سخنرانی هایش-که کم هم نبودند-

می گفت »هر کاری که اسرائیلی ها را عصبانی می 
کند انجام بدهید.«. استفاده از کاالهای اسرائیلی و 
از خدماتی که اسرائیلی ها برای عوام فریبی به مردم 
ارائه می کردند را حرام اعالم کرد و حتی حرف زدن 
با سربازان اسرائیلی را هم. جوان ها را به مقاومت 
مسلحانه دعوت می کرد و زن ها و سن و سال دارها 
را به نافرمانی مدنی در برابر اسرائیلی ها. می گفت 
هر وقت اسرائیلی ها وارد روستا شدند جلویشان 
بایستید و علیه شان شعار بدهید. این شد که بسیاری 
از جوانانی که بعدتر، نقش بسیار مهمی در پیروزی 
های حزب الله ایفا کردند تربیت شده منبرهای شیخ 
راغب حرب بودند؛ شیخ راغب حربی که البته دیگر، 

»شهید شیخ راغب حرب« بود..
***

از روز اول-برای خود شیخ راغب و خانواده اش- 
مشخص بود که اسرائیلی ها فعالیت های این چنینی 
را تحمل نمی کنند. چند ماه بیشتر از اشغال جنوب 
لبنان نگذشته بود که نیمه شب، سربازان اسرائیلی 
به خانه اش حمله ور شدند و دستگیرش کردند. 
خبر دستگیریش خون مردم را به جوش آورد و 
آن قدر باعث اعتراضشان شد که نتوانستند بیشتر 
1۷ روز نگه اش دارند. 1۷ روز نگه اش دارند. 1۷ روز پس از دستگیری،  1۷از 1۷از 1۷
آزادش کردند و باز، آش همان آش بود و کاسه همان 
کاسه. مدتی بعد، تحمِل سخنرانی ها و فعالیت های 
شیخ راغب حرب برای اسرائیلی ها غیرقابل تحمل 
تر از همیشه شد؛ چه این که فعالیت های مقاومت 
اسالمی هم اوج گرفته بود. تصمیم گرفته شد. باید 
از شّر شیخ راغب حرب خالص می شدند. این شد 
1۹8٤که شب شانزدهم فوریه 1۹8٤که شب شانزدهم فوریه 1۹8٤، پس از آن که شیخ 
راغب حرب دعای کمیل را در مراسمی خواند 
و با پروردگارش عشق بازی کرد، گلوله ای سینه 
اش را شکافت و مقابل خانه اش، زمین به خونش 
رنگین شد. یک سال بعد اما تالش هایش نتیجه داد؛ 
سربازان اسرائیلی بخش بزرگی از مناطق اشغالی را 
ترک کردند و پانزده سال بعد، تمامی جنوب لبنان 

طعم شیرین آزادی را حس کرد.  

شب شانزدهم فوریه ۱٩۸٤، پس از آن که شیخ راغب 
حرب دعای کمیل را در مراسمی خواند و با پروردگارش 
عشق بازی کرد، گلوله ای سینه اش را شکافت و مقابل خانه اش، 

زمین به خونش رنگین شد

 سید محمد موسوی

«شیخ الشھدای حزب الله لبنان»
نگاهی گذرا بر زندگی و خدمات «شهید شیخ راغب حرب» از رهبران مقاومت اسالمی لبنان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سال 
دوران ریاست جمهوری خود سعی داشته تا به دوران ریاست جمهوری خود سعی داشته تا به 
برخی از وعده های دوران تبلیغات انتخاباتی جامه برخی از وعده های دوران تبلیغات انتخاباتی جامه 
عمل بپوشاند. یکی از مهمترین وعده های ترامپ عمل بپوشاند. یکی از مهمترین وعده های ترامپ 
در مورد قدس بود که وی به البی صهیونیست ها در مورد قدس بود که وی به البی صهیونیست ها 
در آمریکا قول داد که قدس را به عنووان پایتخت در آمریکا قول داد که قدس را به عنووان پایتخت 
اسرائیل اعالم کند. در نهایت نیز چهارشنبه(۱٥
آذرماه) ترامپ اعالم کرد که قدس پایتخت آذرماه) ترامپ اعالم کرد که قدس پایتخت 
اسرائیل است. البته وی همزمان طرح عدم انتقال اسرائیل است. البته وی همزمان طرح عدم انتقال 
٦پایتخت آمریکا به قدس را برای ٦پایتخت آمریکا به قدس را برای پایتخت آمریکا به قدس را برای ٦ ماه دیگر امضا  ماه دیگر امضا 
کرد. این تصمیم ترامپ با واکنش شدید جامعه کرد. این تصمیم ترامپ با واکنش شدید جامعه 
جهانی مواجه شده و حتی متحدین غربی آمریکا جهانی مواجه شده و حتی متحدین غربی آمریکا 
نیز با این طرح مخالفت کرده اند. طرح انتقال نیز با این طرح مخالفت کرده اند. طرح انتقال 
پایتخت اسرائیل به قدس هرچند در عرصه عمل پایتخت اسرائیل به قدس هرچند در عرصه عمل 
با چالش ها و مشکالت زیادی مواجه خواهد شد با چالش ها و مشکالت زیادی مواجه خواهد شد 
اما در همین مرحله نیز پیامدهای زیادی به همراه اما در همین مرحله نیز پیامدهای زیادی به همراه 
خواهد داشت. به همین منظور گفت وگویی با «علی خواهد داشت. به همین منظور گفت وگویی با «علی 
برکه» نماینده جنبش حماس در لبنان داشتیم که برکه» نماینده جنبش حماس در لبنان داشتیم که 

در ادامه می خوانید:
 علت اینکه رئیس جمهور آمریکا، قدس شریف  علت اینکه رئیس جمهور آمریکا، قدس شریف 
را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد، را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد، 

چیست؟
برخی از عوامل این مسئله، داخلی و مربوط به رسوایی های 
ترامپ به دلیل ارتباط مشاوران وی با روسیه در زمینه 
تبلیغات انتخاباتی است؛ به ویژه اینکه دامنه این تحقیقات 
به داماد ترامپ به عنوان بزرگترین مشاور وی رسیده و 
احتمال آغاز تحقیقات از خود ترامپ نیز وجود دارد. به 
همین دلیل وی نیز درصدد است تا حمایت یهودی  ها به 
ویژه البی صهیونیستی را کسب کند و این یهودی ها در 
دادگاه قضایی در کنار ترامپ باشند. رئیس جمهور آمریکا 
با این کار همچنین می خواست به رژیم صهیونیستی رشوه 
دهد و آن ها را در بحران داخلی آمریکا با خود همراه کند. 
از سوی دیگر دولت راست گرای افراطی کنونی در آمریکا، 
به باورهای نتانیاهو ایمان دارد و با تفکرات نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی همسو است. آمریکایی ها به دنبال 
حمایت از این رژیم از طریق آنچه معامله قرن می خوانند، 

هستند. رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال جدید 
میالدی طرح و برنامه خود برای سازش در خاورمیانه را 
در جریان کنفرانسی با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و برخی کشورهای عربی و خارجی اعالم خواهد کرد. در 
این کنفرانس دو روند و مسیر تعیین خواهد شد؛ نخست 
روند مذاکرات سازش بین فلسطینی ها و اسرائیل و روند 
دوم نیز میان اعراب و اسرائیل. طبیعتا در این طرح، 
قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم 
و از فلسطین جدا می شود. این موضوع را ترامپ قبل از 
برگزاری این کنفرانس اعالم کرد. از دیگر مواردی که 
در این کنفرانس مطرح خواهد شد، مسئله حذف حق 
بازگشت و عدم استقرار دولتی فلسطینی در کرانه باختری 
و باقی ماندن شهرک های صهیونیست نشین در این منطقه 
و همچنین ایجاد دولتی در نوار غزه است. این ها محورهای 
اصلی طرح ترامپ برای معامله قرن است و اعالم قدس به 
عنوان پایتخت اسرائیل نیز در همین راستا صورت گرفت. 
 اخیرا سید حسن نصرالله عنوان کردند که  اخیرا سید حسن نصرالله عنوان کردند که 
تصمیم ترامپ علیه قدس، در واقع صدور بیانیه بالفور تصمیم ترامپ علیه قدس، در واقع صدور بیانیه بالفور 

جدید است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
طبیعتا این اقدام ترامپ، بیانیه بالفور قدیمی را تکمیل 
کرد. امروز آمریکا نقش کثیف انگلیس در منطقه را با 
حمایت از رژیم صهیونیستی کامل می کند. این تصمیم 
ترامپ در واقع سرپوشی بر جنایات رژیم اشغالگر قدس 
علیه فلسطینی ها و بدتر از بالفور است. زیرا آمریکا قدس را 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرده و گویی 
قدس یکی از ایالت های آمریکایی می باشد که ترامپ آن 
را به صهیونیست ها هدیه کرده است. تصمیم ترامپ، 
تصمیمی باطل است و تاریخ و جغرافیا را تغییر نمی دهد. 

واقعیات تغییر نخواهد کرد و قدس اشغالی آزاد می شود.
با  قاسم سلیمانی  تماس سردار  درباره  با   قاسم سلیمانی  تماس سردار  درباره   
فرماندهان مقاومت در نوار غزه و تاکید ایشان بر فرماندهان مقاومت در نوار غزه و تاکید ایشان بر 

حمایت از گروه های فلسطینی توضیح دهید. حمایت از گروه های فلسطینی توضیح دهید. 
این تماس سردار سلیمانی در ابتدا پیامی را به ملت 
فلسطین ارسال می کند مبنی بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران همراه آنها است و از انتفاضه و مقاومت 
حمایت می کند و پشت شما را خالی نمی کند. پیام دوم 

این تماس خطاب به رژیم صهیونیستی و آمریکا است؛ 
مبنی بر اینکه مسئله فلسطین فقط متعلق به مردم 
فلسطین نیست بلکه مربوط به مسلمانان و آزادگان 
در سراسر جهان است. ایران از نبرد سرنوشت ساز 
و تاریخی فلسطینی ها در برهه کنونی صرف نظر 
نمی کند. این تماس همچنین تاکید می کند که ان 
شاءالله قدس مسئله نخست مسلمانان باقی خواهد 

ماند.
 جناب اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی  جناب اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس در واکنش به تصمیم ترامپ، آغاز انتفاضه حماس در واکنش به تصمیم ترامپ، آغاز انتفاضه 
جدید فلسطینی ها علیه رژیم اشغالگر قدس را جدید فلسطینی ها علیه رژیم اشغالگر قدس را 
اعالم کرد. این موضوع را تشریح کنید. آیا این اعالم کرد. این موضوع را تشریح کنید. آیا این 

انتفاضه «مسلحانه» خواهد بود؟
انتفاضه سوم فلسطین به نام »انتفاضه آزادی قدس و 
کرانه باختری« در واقع پاسخ عملی جنبش مقاومت 
فلسطین حماس و مردم فلسطین علیه تصمیم ترامپ 
است. زیرا این تصمیم، امور مختلف را به سوی انتفاضه 
تغییر داد. اولین انتفاضه موجب برگزاری نشستی 
در مادرید اسپانیا برای توقف انتفاضه شد. پس از آن 
مذاکرات میان اعراب و اسرائیل برای حل و فصل مسئله 
فلسطین آغاز شد اما امروز ترامپ این روند سیاسی 
را از بین برده است. اکنون همه  چیز به جای اول خود 
برگشته و مردم فلسطین نیز طبیعتا به گزینه مقاومت 
و انتفاضه روی آورده اند. رژیم صهیونیستی فقط زبان 

مقاومت را می فهمد. بنابراین پاسخ ترامپ با تشدید 
انتفاضه علیه دشمن صهیونیستی صورت می گیرد. زیرا 
رژیم صهیونیستی پایگاهی برای آمریکا در خاورمیانه 

است.
 کنفرانس سران سازمان همکاری اسالمی به  کنفرانس سران سازمان همکاری اسالمی به 
صورت اضطراری در استانبول ترکیه برگزار شد. صورت اضطراری در استانبول ترکیه برگزار شد. 
این کنفرانس چه دستاوردهایی برای فلسطین این کنفرانس چه دستاوردهایی برای فلسطین 
داشت؟ به صورت کلی نقش امت عربی و اسالمی داشت؟ به صورت کلی نقش امت عربی و اسالمی 

در دفاع از فلسطین را چگونه ارزیابی می کنید؟
از شرکت کنندگان در این کنفرانس تشکر می کنیم. 
پیام این کنفرانس به آمریکا و رژیم صهیونیستی این 
بود که قدس و فلسطین مسئله مرکزی امت اسالمی در 
جهان است. همچنین به مردم فلسطین نیز اعالم کرد 
که تنها نیستند. اما آن کشورهایی که یا در این نشست 
حضور نداشتند و یا اینکه در سطحی پایین حضور پیدا 
کردند، مسئولیت کاهش اثر این کنفرانس و بیانیه 
پایانی آن را برعهده دارند. حتی اگر تمام جهان نیز ما 
را تنها بگذارند، باز هم مردم فلسطین دست از قدس 
برنمی دارند. قدس امانتی در دست مسلمانان است و 
باید از آن حمایت های سیاسی و رسانه ای و اقتصادی 
به عمل آید. هر کس با فلسطین باشد، عزیز و هر کس 
از آن دست بکشد، ذلیل می شود. ما به وعده بالفور 
و ترامپ کار نداریم و وعده الهی در آزادسازی قدس 

مهم است. 

   حکم پرونده سقوط جرثقیل در مسجد الحرام اعالم شد
دادگاه کیفری عربستان در خصوص پرونده سقوط جرثقیل در مسجد الحرام، حکم برائت 1٣ متهم از جمله شرکت بن الدن را صادر کرد.

دادگاه در این رای اعالم کرد که روز سقوط جرثقیل روز تعطیل رسمی بود و جرثقیل در حالت ایمنی قرار داشت. همچنین براساس این رای هیچ کدام از متهمین در 
وظیفه خود کوتاهی نکرده بودند. دادگاه کیفری عربستان دلیل سقوط جرثقیل را توفان و آب و هوای بد اعالم کرد.

پیش از این هم دادگاه کیفری شهر مکه حکم برائت متهمان پرونده سقوط جرثقیل در مسجدالحرام را صادر کرده بود که پرونده با اعتراض دادستان عربستان به دادگاه کیفری 
[ اسالم انقالبی ]این کشور ارجاع داده شد.

  محمد فاطمی زاده

مه بیانیه بالفور است دا س در ا مپ علیه قد م ترا قدا ا
«علی برکه» رئیس دفتر حماس در لبنان در گفت وگو با بیت المقدس:

تماس سردار سلیمانی پیامی را به ملت فلسطین ارسال 
می کند مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همراه آنها است 
و از انتفاضه و مقاومت حمایت می کند و پشت شما را خالی نمی کند

قدس امانتی در دست مسلمانان است و باید از آن 
حمایت های سیاسی و رسانه ای و اقتصادی به عمل آید. هر کس 
با فلسطین باشد، عزیز و هر کس از آن دست بکشد، ذلیل می شود
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مدافعان افغانی حرم

شده گودال، اگر آخر مهمانی ها
 به سِر نیزه کشد حرف پریشانی ها

 سجده بر تربت تو می کنم اما با شرم!
کاشکی بشکند از داغ تو پیشانی ها

 تا به ناموس خدا قصد جسارت نکنند 
منت سنگ کشد شیشه ایرانی ها

 پی ذبح تو به فتوای شریح آمده اند 
آبرو می برد اینگونه مسلمانی ها 

اهل افغان شدم آقا چو به میدان دیدم 
رخ نهادی به رخ خونی افغانی ها

 خطبه خواهرت امید به ما داده حسین!
میرسد خصم تو را وقت پشیمانی ها

 بوریا پیر شد از تازگی زخم تنت
 چشم پوشیده مگر نعل، ز عریانی ها

  احمد بابایى

تاریخ معاصر را از هر برهه و گوشه ای ورق بزنیم، وضعیت 
برای افغانستان و مردمان نجیب آن یکسان است؛ جنگ، 

کشتار و آوارگی. 
شوروی، طالبان، آمریکا، ناتو، داعش و ... همه و همه در چند 
دهه اخیر نقش دشمن ملت افغان را ایفا کرده اند تا آنها روی 

خوشی و آرامش را نبینند.
اهالی سینما و هنرمندان هم در کشورهای مختلف تاکنون 
کمتر به این موضوع پرداخته اند. فیلم سینمایی «خاک و 
مرجان» از معدود آثاری است که در کشورمان تولید شده و 

موضوع آن افغانستان است.
روایتی احساسی از زندگی خانواده ای افغانی است. ماجرای 
این فیلم بدین شکل است که: «آمریکا به افغانستان حمله 
می کند. در گیرودار جنگ، زن قادر کشته می شود. قادر 
مانده است و غم بی مادری دو دخترش. قادر کابل را تحمل 
نمی تواند. همه چیز را رها می کند. در یکی از شهرهای مرزی با 
ایران اقامت می گزیند. شغل قاچاق بری را انتخاب می کند ...».
کارگردانی این اثر را سید مسعود اطیابی برعهده داشته و 

سید امیر پروین حسینی تهیه کننده آن بوده است.
از نکات قابل توجه خاک و مرجان این است که عمده نقش 

های آنرا بازیگران افغان ایفا کرده اند.
این اولین فیلمی است که درخود شهر کابل ساخته شده است 
چون عمال امکان ساخت فیلم در کابل موجود نیست و عوامل 
خاک و مرجان به دلیل مشکالت امنیتی که پیش می آمد 

هفت بار به افغانستان سفر کردند.

به اذعان همه کارشناسان و البته تایید موسسات مطالعاتی 
و نظرسنجی، دین اسالم در میان سایر ادیان بیشترین رشد 
پیروان را در اروپا دارد. این اقبال تا آنجا پیش رفته که برخی 
از احتمال تاسیس نخستین کشور کامال اسالمی در اروپا طی 

چند سال آینده خبر داده اند.
اما به موازات این گسترش، اقدامات مخرب علیه اسالم و 
معرفی آن به عنوان دین خشونت هم افزایش قابل توجهی 
یافته است. مسئله ای که اقدامات گروه های تکفیری هم 

زمینه بسیار مناسبی برای پذیرش آن فراهم کرده است.
در چنین شرایطی ضروری است که فعالیت های روشنگرانه 
مختلفی برای شناساندن اسالم حقیقی و زدودن پیرایه ها از 

چهره این دین مبین در بین مخاطبان غربی صورت بگیرد.
کانال تلگرامی «مطالعات اسالم و آلمان(اروپا)» از جمله 
رسانه هایی است که تالش می کند تا اینگونه فعالیت ها را 
بازنشر دهد. آنگونه که در بخش معرفی این کانال آمده است 
هدف آن «اطالع از فعالیت های مسلمانان و پژوهش های 
اسالم شناسان و مراکز و دانشکده های اسالم شناسی» 

می باشد.
البته بخش قابل توجهی از مطالب این کانال به بیان تاریخچه 
اسالم در اروپا و سابقه مطالعات اسالمی در این قاره می 

پردازد.
برای دسترسی به کانال مطالعات اسالم و آلمان باید از لینک 

https://t.me/islam_studien بهره گرفت.

جنبش انصارالله را مي توان یکی از جدیدترین و مؤثرترین 
جنبش های سیاسی و مذهبی در عرصه منطقه خاورمیانه 
محسوب کرد. این جنبش که در دوره بعد از آغاز جنبش 
مردمي  در یمن از سال ۲۰۱۱ به این عنوان معروف شد، پس از 
برکناري علي عبدالله صالح به شهرت جهانی دست یافت. این 
جنبش از ریشه های بسیار طوالنی و عمیق و از ابعاد مختلف 
و مهمي  برخوردار است. بر این اساس شناخت این جنبش به 
عنوان یکی از نوظهورترین جنبش های سیاسی و اجتماعی در 
عرصه منطقه غرب آسیا مستلزم بررسی مسائل و موضوعات 
مختلفی است که به پیدایش، تکوین و نقش آفرینی انصارالله 

مربوط است.
کتاب «تاریخ، عقاید و سیر تحول جنبش انصارالله یمن» 
نوشته محمد رئیسی از جمله آثاری است که تالش می کنند 

این جنبش را از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار دهد.
در بخشی از این کتاب آمده: «انصارالله پس از آنکه توانست 
به ایفای نقش فرهنگی و سیاسی خود در یمن بپردازد، موفق 
شد به لحاظ سازمانی در دو شکل ارتباط با توده های مردمی و 
بسیج نیروها و آموزش و سازماندهی آنها در سطحی گسترده 
نیز اقدام نماید. این نوع رویکردها و فعالیت هاي انصارالله باعث 
افزایش جدی نقش این جنبش در مراحل بعدی و به خصوص 
 مرحله جنگ ها در استان صعده و عمران و سپس مرحله 

گسترش اعتراضات مردمي شد».
«تاریخ، عقاید و سیر تحول جنبش انصارالله یمن» در سال 
٩٤ از سوی انتشارات اندیشه سازان نور در ۲٤۰ منتشر و روانه 

بازار کتاب شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

   «ابراهیم ابوثریا» در مرز غزه با سرزمین های اشغالی/ وی که در یکی از جنگ های 
قبلی علیه نوار غزه هر دو پای خود را از دست داده بود روز جمعه مورد هدف گلوله 

تک تیرانداز صهیونیست از ناحیه سر قرار گرفت و به شهادت رسید.

دریچه ای برای آگاهیگذری بر «جنبش انصارالله یمن»گذری بر مظلومیت افغان ها
 از اسالم در اروپا

جنبش انصارالله را مي توان یکی از جدیدترین و مؤثرترین 
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