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از حاج جواد 

تا فرمانده سمیر

علمای امت باید آرمان 
فلسطین را به مسئله اول 
جوانان تبدیل کنند

»شیخ بالل شعبان« دبیرکل جنبش توحید   »نگاهی به زندگی شهید سمیر مطوط«
 اسالمی لبنان در گفت وگو  با بیت المقدس:
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بیت المقدس آخرین وضعیت »شیخ ابراهیم زکزاکی« 
رهبر حرکت اسالمی نیجریه را بررسی می کند
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   آل خلیفه حکم نهایی علیه »ماهر الخباز« جوان بحرینی را اعالم می کند
آل خلیفه اعالم کرده است که در هفته جاری حکم نهایی »ماهر عباس الخباز« جوان شیعی بحرینی را که پیشتر به اتهام واهی قتل یک پلیس به اعدام 
محکوم شده بود، اعالم می کند. احمد الخباز، فعال حقوق بشری گفته است برادرانش که ۵ سال است در زندان بسر می برند و از سال گذشته هیچ مالقاتی با 
خانواده هایشان نداشته اند، تاکنون به اعدام و حکم های بلند مدت مختلفی محکوم شده اند. این در حالی است که وکیل ماهر الخباز )محکوم به اعدام( و وکالی 
برادرانش و دیگر متهمان این پرونده بارها از حضور در جلسات دادگاه منع گشته و با وجودی که آثار شکنجه بر بدن ماهر الخباز واضح بوده دادگاه هیچ گاه اظهارات وی 
در مورد اعتراف در زیر شکنجه و امضای اعتراف نامه ای که از محتویات آن آگاهی نداشته را وارد ندانسته است.همچنین تمامی شواهد از حضور ماهر الخباز در محل 

کارش در هنگام وقوع قتل ادعایی حکایت دارند.   [ یاران آخر الزمانی]

»از خدا درخواست می کنم که با بدن سالم به 
دیدارش نروم؛ در حالی که بدن موالیم امام 
حسین)ع( بی سر است.. از او درخواست می کنم که 
شهادت من را به گونه ای قرار دهد که بدنم قطعه 
قطعه و ذره ذره شود و هیچ کس به آن دست نیابد« 
این، فراز آخر وصیت نامه سمیر مطوط بود؛ یا آن 
گونه که دوستانش می شناختند »حاج جواد«. 
جوان بیست و چند ساله ای که به رغم سن کم 
فرماندهی بخش اعظمی از عملیات مقاومت اسالمی 
در جنوب لبنان را برعهده گرفته بود؛ عملیات هایی 
که هر چند کوچک، اما عمدتًا موفقیت آمیز بودند و 
کم کم، قدم به قدم، آوازه »شکست ناپذیری« ارتش 
اسرائیل را از میان بر می داشتند. اقداماتی که در 
آن ها، حجم و کیفیت نیروهای اسرائیلی چندین 
برابر حجم و کیفیت نیروهای مقاومت بود؛ اما اینان 
چیزی داشتند که اشغالگران از آن بی بهره بودند؛ 
»روحیه شهادت طلبی«. همین روحیه بود که 
استشهادی ها را بدون ترس از مرگ و با اشتیاق به 
آغوش شهادت می فرستاد، همین روحیه بود که 
سمیر و دوستانش را وا می داشت تا چنین وصیت 
نامه هایی بنویسند و همین روحیه بود که ارتش 
اسرائیل از آن مطلقًا بی بهره بود و در سال های پس 

از آن، شکست های عظیمی را برایش رقم زد.
****

ده جوان
ده مرد در اوج جوانی که می دیدند اسرائیل و جنگ 
داخلی چه بر سر کشورشان آورده و اکثریت شیعه 
همچنان ضعیف نگاه داشته شده است. می دیدند 
که اسرائیل هر روز و هر شب، به خاک لبنان تجاوز 
می کند و هیچ کس - نه فلسطینی ها، نه ارتش 
لبنان و نه هیچ کس دیگری - را توان مقابله با ارتش 
اسرائیل نیست. همه این ها را می دیدند و البته، 
خبِرهای پیروزی انقالب نیز به گوششان می رسید. 
ده نفر. با یکدیگر عهد بستند که تا آخر عمر در راه 

مبارزه با اسرائیل باقی بمانند؛ سمیر مطوط، یکی از 
اینان بود. هشت نفر از اینان به شهادت رسیدند و دو 
نفر دیگر هم هنوز، بعد از گذشت سالیانی دراز، پای 

پیمانشان هستند. 
۱٩٨۲سال ۱٩٨۲سال ۱٩٨۲، هنگامی که ارتش اسرائیل به لبنان 
حمله ور شد، سمیر نیز به مقاومت اسالمی پیوست. 
آنقدر درخشید که خیلی سریع، فرماندهی بعضی از 
عملیاتهای مقاومت اسالمی به او واگذار شد. حاال 
دیگر می توانستی سمیر را در بیشتر عملیاتهای 
حزب الله ببینی. با این همه، خانواده اش هیچ گاه 
از مجاهدت ها و حجم و کیفیت فعالیت هایش آگاه 
نشدند؛ آن گونه که خواهرش روایت می کند یک 
بار دوستانش به خواهر سمیر گفته بودند »برادرت 
در جبهه فرمانده همه ماست.« و سمیر این ها را 
رد کرده بود و در نهایت، هنگامی که خانواده اش 

فیلمی از یکی از عملیاتهای حزب الله را دیدند 
که جوانی - پشت به دوربین - در حال توضیح دادن 
عملیات روی نقشه بود، صدای سمیر را شناختند 
و با این حال، باز هم او همه چیز را رد می کرد. یا آن 
گونه که دوستانش بعدها روایت کردند، بعد از یکی 
از مجروحیت هایش و پس از آن که به بیمارستان 
منتقل شد، طوری رفتار کرد که هیچ یک از کارکنان 

بیمارستان متوجه نشدند که او در جبهه مجروح 
شده و تصور کردند - همانگونه که از سمیر شنیده 
بودند - که مجروحیتش ناشی از انفجار کپسول 
گاز بوده است. با همه این ها، سمیر به مانند باقی 
دوستانش بود که هر چه گمنام تر بودند، نقش 
مهم تری در مبارزه علیه اسرائیل ایفا می کردند. 
آن ها که در رأس عملیات حزب الله بودند، اساسًا 
زنده بودن یا نبودنشان هم زیر سوال بود و آن ها که 
- مثل سمیر- فرماندهی میدانی عملیات را بر عهده 
داشتند، هیچ کجا و نزد هیچ کس - ولو خانواده - 

حرفی از مسئولیت هایشان نمی زدند. 
برادرش به خوبی به یاد دارد که چند ساعت پس 
از عملیاتی که به »عملیة األسیرین« یا عملیات دو 
اسیر مشهور شد - به سبب آن که حزب الله در آن 
موفق به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائیلی شده بود -، 

سمیر را دیدند که ماشین را کنار خانه پارک کرد و از 
مردمی که از خوشحالی در خیابان جمع شده بودند 
پرسید: »چه خبر شده؟« و پاسخ شنید که: »حزب 
الله دو اسرائیلی را اسیر کرده است.«، سپس به خانه 
رفت، لباسش را تعویض کرد و دوباره راه افتاد؛ با 
ماشینی که بعدتر فهمیدند حامل همان دو اسیر 
بوده است! دو اسیری که در عملیاتی به فرماندهی 

سمیر به اسارت درآمده بودند.
شخصیت سمیر اما صرفًا به یک فرمانده نظامی 
محدود نمی شد. بسیاری از کودکان محله 
»اوزاعی« بیروت به یاد دارند که وضو و نماز و معارف 
دینی را از سمیر آموخته اند. به یاد دارند که آن قدر 
در تبلیغ معارف دینی فعال بود که دوستانش او را 
»شیخ سمیر« صدا می زدند و به یاد دارند که سمیر - 
یا آن گونه که او را می شناختند: »حاج جواد« - چه 
وقت زیادی را صرف همراهی و تربیت آنان می کرد.

چند ساعت قبل از آغاز آخرین عملیات، سمیر را 
دیدند که در حال نوشتن وصیت نامه است. وصیت 
نامه ای که آرزوی شهید اینگونه در آن متجلی شده 
بود؛ »ان شاء الله امام خمینی در کربال نماز خواهد 
خواند و امام زمان )عج( نیز در قدس شریف نماز 

خواهد گزارد...« 

سخن نخست

سرنوشت شیخ

جهان اسالم در سال های اخیر حساس 
ترین روزگار خود را در دوران معاصر سپری 
کرده است. اگرچه عمده این تحوالت در 
منطقه ای که به اشتباه از سوی غربی ها خاورمیانه نامیده شده، 
یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا رخ داده اما در این میان کشوری 
بزرگ در غرب آفریقا هم خبرساز و پرمسئله بوده است؛ نیجریه. این 
کشور پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا و بزرگترین تولید کننده 
نفت در این قاره است. کشوری مهم و اثرگذار در تحوالت منطقه 
ای که نیمی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. اگرچه 
رسانه های بین المللی در سالهای اخیر نیجریه را با گروه تندرو و 
تکفیری »بوکوحرام«، که اقدامات تروریستی مختلفی در این کشور 
انجام داده است، به جهانیان معرفی کرده اند، اما یک جریان اسالمی 
دیگر نیز با پیروانی میلیونی در نیجریه فعالیت دارد که غربی ها و 
مدعیان آگاهی همگانی ترجیح داده اند از آن نامی به میان نیاورند. 
»حرکه اسالمی نیجریه« که سالها قبل با همت بلند مردی پرتوان به 
۱۵نام »ابراهیم زکزاکی« پایه گذاری شد و اکنون حداقل ۱۵نام »ابراهیم زکزاکی« پایه گذاری شد و اکنون حداقل ۱۵ میلیون 

هوادار در سراسر این کشور پهناور دارد.
شیخ زکزاکی که از مستبصرین به شمار می رود در بیش از دو دهه 
فعالیت تبلیغی خود، اقدامات گسترده و متنوعی را در حوزه دین 
و خدمات اجتماعی ارائه داده است که از حوصله این نوشتار خارج 
بوده و فرصتی بسیار مفصل می طلبد اما آنچه مدنظر این مقال 
است، نگرانی از وضعیت سالمتی این روحانی محبوب و موثر است. 
از حدود یک هفته قبل شایعه ای در برخی رسانه های بین المللی 
منتشر شد مبنی بر فوت شیخ، خبری که اگرچه کمی بعد تکذیب 
شد اما از اتفاق ناگوار دیگری پرده برداشت و آن سکته کردن رهبر 
۲حرکت اسالمی نیجریه بود. شیخ که بیش از ۲حرکت اسالمی نیجریه بود. شیخ که بیش از ۲ سال است در اسارت 
ارتش ظالم نیجریه به سر می برد، متحمل آسیب های فراوانی شده 
از جمله از دست دادن بینایی چشمانش. اما این بار عمق حادثه به 
گونه ای بود که برخی از آن به درگذشت زکزاکی تعبیر کردند. البته 
این تحلیل نیز ارائه شد که انتشار خبر درگذشت شیخ اقدامی از 
جانب ارتش نیجریه و برای سنجش واکنش مسلمانان در داخل و 
خارج از این کشور بوده است. اقدامات سرکوب گرانه علیه شیخ و 
پیروان و هودارانش در سالهای گذشته جملگی نشان از واهمه دولت 
و ارتش این کشور از ظرفیت حرکت اسالمی دارد. حقیقت این است 
که اگر نگاهی به جوامع اسالمی و در راس آنها جمهوری اسالمی 
ایران که داعیه ام القرا بودن جهان اسالم را دارد، بیندازیم به اتفاقی 
تاثربرانگیز پی می بریم و آن غربت شیخ و مسلمانان مظلوم نیجریه 
در میان مسلمانان است. اگرچه زکزاکی همواره از نگاه مذهبی 
خودداری کرده و دایره خدمات و اقدامات خود را به همه طیف 
های مسلمان و حتی غیرمسلمان در این کشور تعمیم داده، اما 
اکنون کشورهای اسالمی و ملت های مسلمان اعم از شیعه و سنی، 
کمتر حرکتی را به یاد او در کشورهایشان انجام داده اند. به دولت 
های اسالمی که امیدی نبوده و نیست اما حتی گروه های مردمی و 
تشکل های غیردولتی هم در پیگیری وضعیت حقوقی و استیفای 
حقوق این روحانی جلیل القدر کوتاهی کرده اند. اگرچه شرط 
انصاف این است که به برخی از اقدامات جسته و گریخته در سراسر 
جهان برای پیگیری و بهبود وضع شیخ اشاره کرد که از جمله آنها 
اقدامات انجمن حقوق بشر اسالمی واقع در لندن است؛ شکایت به 
دادگاه الهه و نیز ارائه گزارشی از اقدامات ضدحقوق بشری نیجریه 
به اتحادیه اروپا بخشی از این فعالیت های انجمن حقوق بشر است 
۵که منجر به حضور ۵که منجر به حضور ۵ باره بازرسان دادگاه الهه در این کشور شده 
است. در حال حاضر و با توجه به اخباری که از وضعیت جسمانی 
بسیار اسف بار شیخ به گوش می رسد، ضرورت اقدامات جدی 
دولتی، رسانه ای و مردمی از سوی همه مسلمانان و آزادی خواهان 
جهان بیش از پیش احساس می شود. اقداماتی از جنس آنچه در 
چند روز اخیر و پس از انتشار خبر فوت و سپس سکته کردن شیخ 
صورت گرفت. مانند آنچه در بسیاری از مساجد و منابر نماز جمعه 
در جمعه گذشته در دنیا با محور دعا برای سالمتی رهبر حرکت 
اسالمی نیجریه انجام شد و قرار است هفته جاری نیز تکرار شود. 
تردیدی نیست که انجام همین فعالیت ها منجر به عقب نشینی 
ارتش دیکتاتور نیجریه در روز شنبه گذشته و فراهم نمودن امکان 

۲مصاحبه رسانه ها با شیخ پس از ۲مصاحبه رسانه ها با شیخ پس از ۲ سال حبس شد. 
جهان اسالم در وضعیت خطیر کنونی بیش از همیشه نیازمند 
علمای بصیر، شجاع؛ وحدت گرا و دلسوز مانند شیخ ابراهیم 
زکزاکی است، امید است که شرمنده رسول خدا)ص( و امام 

زمان)عج( نشویم.

محمد مهدی رحیمی

شخصیت سمیر اما صرفًا به یک فرمانده نظامی 
محدود نمی شد. بسیاری از کودکان محله »اوزاعی« 
بیروت به یاد دارند که وضو و نماز و معارف دینی را از سمیر 

آموخته اند

از حاج جواد تا فرمانده سمیر
»نگاهی به زندگی شهید سمیر مطوط«    سید محمد موسوی
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نظامیان ارتش نیجریه در آذر ماه سال ۹۴ در 
یورشی وحشیانه به محل سکونت شیخ »ابراهیم 
زکزاکی« رهبر شیعیان این کشور، دو هزار نفر را 
شهید و هزاران نفر دیگر را زخمی کرده و شیخ 
و همسرش را نیز دستگیر نمودند. از آن زمان 
مناطق مختلف نیجریه صحنه تظاهرات مردمی 
در حمایت از شیخ زکزاکی و محکومیت ارتش این 
کشور بوده و اعتراضات مردمی نه تنها در مناطق 
مسلمان نشین بلکه در مناطق مسیحی نشین 
نیز ادامه یافته است.  در روزهای اخیر اخباری 
مبنی بر وخامت شدید حال شیخ زکزاکی منتشر 
شده است. در همین راستا و برای اطالع از آخرین 
وضعیت شیخ زکزاکی با »مصطفی محمد« عضو 
ارشد جنبش اسالمی نیجریه گفت وگو کردیم که 

مشروح آن از نظرتان می گذرد:
  در روزهای اخیر اخباری مبنی بر وخامت 
حال شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و 
سکته مغزی ایشان در رسانه ها منتشر شد. آیا 

این موضوع صحت دارد؟
سکته مغزی ایشان صحت ندارد و حقیقت این است که 
پزشکان اخطار داده اند که وضعیت شیخ به مرز سکته 
مغزی نزدیک است و در صورت عدم معالجه ایشان، 
احتمال وقوع سکته مغزی قوی می باشد. در روز شنبه 
گذشته همسر شیخ زکزاکی با خانواده تماس گرفته 
اند و این موضوع را به اطالع آن ها رسانده اند. وی اعالم 
کرده که شیخ قادر به نماز خواندن به صورت ایستاده و 
انجام کارهای شخصی خود نیست. طبیبی که شیخ را 
معاینه کرده نیز تاکید نموده که در صورت عدم معالجه 

وی، احتمال بروز سکته مغزی قوی است. قتل تدریجی 
شیخ نیز محتمل است و نمی توان این موضوع را رد کرد. 
ما نمی دانیم که آیا شیخ زکزاکی را مسموم کرده اند یا 
خیر. زیرا نظامیان نیجریه در تمام مدت با شیخ هستند 
و تامین آب و برق و گاز خانه  ای که شیخ در آن محبوس 
هستند نیز برعهده خود شیخ زکزاکی است. غذا و دارو را 

خود شیخ تامین می کند. 
  خانواده شیخ زکزاکی ترجیح می  دهند که 
ایشان در خارج از کشور درمان شوند. علت این 
مطالبه چیست و چرا در بیمارستان های داخل 

نیجریه تحت درمان پزشک قرار نمی گیرند؟
اعضای حرکت اسالمی نیجریه به همراه خانواده شیخ 
زکزاکی معتقدند که ایشان برای درمان باید به خارج 
از کشور منتقل شوند. زیرا خود زمامداران نیجریه نیز 
از وضعیت بیمارستان های داخل کشور راضی نیستند. 

در چنین شرایطی ما چگونه بپذیریم که شیخ در داخل 
کشور معاینه شود؟ این نظر خود پزشکان نیز هست و 
تاکید دارند که شیخ زکزاکی به صورت فوری باید به 

خارج از نیجریه اعزام شود. 
  واکنش نهادهای بین المللی و حقوق بشری 
را به وضعیت شیخ زکزاکی چگونه ارزیابی 

می کنید؟
سازمان حقوق بشر اسالمی در لندن به صورت روزانه 
اخبار مربوط به شیخ زکزاکی و شیعیان نیجریه را 
پوشش می دهند ولی دولت نیجریه گوش شنوایی برای 
این مطالبات بین المللی ندارد. با توجه به صدور حکم 
آزادی شیخ زکزاکی در سال گذشته توسط باالترین 
نهاد قضایی کشور، سوال مردم این است که چرا دولت 
نیجریه شیخ زکزاکی را آزاد نمی کند و دولت باید به این 

موضوع پاسخ دهد.
 چند ماه پیش رهبر معظم انقالب اسالمی 
خواستار پیگیری پرونده شیخ زکزاکی در 
دادگاه های بین المللی توسط قوه قضاییه ایران 
شدند. اقدامات جمهوری اسالمی را در دفاع از 

شیخ چگونه ارزیابی می کنید؟
این امکان برای نهاد قضایی ایران وجود دارد ولی ما تا 
االن شاهد اقدامی از سوی ایران در این زمینه نبوده ایم. 
ما در ظاهر کمکی از سوی ایران برای حل مسئله شیخ 
زکزاکی ندیده ایم اما شاید دولت ایران با دولت نیجریه 

رایزنی  هایی داشته باشند. 
  آل سعود و صهیونیست ها در عدم آزادی 

شیخ زکزاکی چه نقشی دارند؟
صددرصد اینها در جلوگیری از آزادی شیخ زکزاکی 
نقش دارند و عناصر امنیتی اسرائیل در کشور نیجریه 
مستقر هستند و کار می کنند. درگیری اخیر در نیجریه 
و سرکوب شیعیان نیز به دلیل مالقات دو هفته قبل 
علمای وهابی با رئیس جمهور نیجریه صورت گرفت. 
مردم برای دفاع از شیخ به صورت روزانه فعالیت می کنند 
و رسانه ها نیز این موضوع را انعکاس می دهند. حتی 

سازمان های حقوق بشر داخلی و خارجی نیز در این 
باب سخن  می گویند ولی کسی به آن گوش نمی دهد. 
نه رئیس جمهور به آن توجه ندارد و نه حتی نهاد 
قضایی نیجریه؛ زیرا رئیس این نهاد منصوب از سوی 
ریاست جمهوری است. ما نمی دانیم که این بحران چگونه 

باید حل شود.
  مخالفین شیخ زکزاکی مدعی هستند 
که ایشان به دنبال گسترش تشیع در نیجریه 

هستند. پاسخ شما چیست؟
این اقدام بر خالف قانون اساسی نیجریه نیست. زیرا 
طبق قانون اساسی نیجریه پرستش هر چیزی آزاد 
است و کسی حق آزار و اذیت فرد را ندارد. از سوی 
دیگر طبق اصل 40 قانون اساسی نیجریه، شهروندان 
حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز دارند و نیروهای 
امنیتی نباید با آن ها برخورد کنند. ما نیز طبق این قانون 
تظاهرات می کنیم و هیچ کس در رسانه یا تلویزیون و 
غیره نتوانسته بگوید که ما برخالف قانون اساسی اقدام 
می کنیم؛ این نیز از برکات و لطف امیرالمومنین)ع( 

است. 
  دیدگاه و نگاه دیگر ادیان و مذاهب در 
نیجریه به شیخ زکزاکی و فعالیت های ایشان 

چیست؟
سازمان حقوق بشر »مسیحیان« نیجریه چند روز قبل در 
بیانیه ای خواستار برگزاری تجمع عظیم در شهر ابوجا در 
روز چهارشنبه برای حمایت از شیخ زکزاکی شد. اعضا و 
کادر این سازمان به صورت کامل غیرمسلمان هستند. 
  پیام آخر شما خطاب به جهانیان چیست؟

ما از تمام دولت ها و زمامداران درخواست می کنیم 
که به دولت نیجریه برای آزادی شیخ زکزاکی فشار 
وارد کنند. حتی ما اعالم کردیم که شیخ را معالجه و 
بعد اگر خواستند ایشان را مجددا زندانی کنند. زیرا 
االن یازدهمین بار است که شیخ زندانی شده اند و ما 
فقط خواهان معالجه ایشان هستیم. از همه کسانی که 

احساس انسانیت دارند، کمک و یاری می طلبیم. 

   سخنگوی دولت اردن: ساخت شهرکهای جدید سرکشی اسرائیل از حقوق بین الملل است
محمد المومنی سخنگوی دولت اردن عنوان کرد: تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۱۲۲ واحد مسکونی جدید در بیست شهرک جدید در اراضی اشغالی 

کرانه باختری و همچنین دادن مجوز به ۶۵۱ واحد مسکونی دیگر سرکشی در برابر حقوق بین الملل است.
وی افزود: این اقدام نشان دهنده رفتار سیاسی یک جانبه است و حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی به راه حل دو دولت و حل و فصل مسالمت آمیز نزاع و تحقق صلح و 

عدالت باور ندارد. المومنی یادآور شد: شهرک سازی های رژیم صهیونیستی غیر قانونی و مردود است و تهدید مستقیم علیه روند صلح و چالشی علیه اراده جامعه بین المللی و 
[ اسالم انقالبی ]تصمیمات بین المللی به شمار می رود. 

طبق قانون اساسی نیجریه پرستش هر چیزی آزاد 
است و کسی حق آزار و اذیت فرد را ندارد

احتمال سکته مغزی شیخ زکزاکی در صورت عدم معالجه
»مصطفی محمد« عضو حرکت اسالمی نیجریه در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد    محمد فاطمی زاده
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۴

»شیخ بالل شعبان« دبیرکل جنبش توحید اسالمی لبنان در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:

   اعالم موجودیت »جنبش کرامت« عربستان با الهام از مبانی شهید نمر
معن الجربا از فعاالن عربستانی در جریان سخنرانی خود در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت الله شیخ نمر باقر النمر در شهر بیروت تاسیس 
»جنبش کرامت« را برای درخواست جهت تدوین قانون اساسی و تامین حقوق مردم در شبه جزیره عربستان اعالم کرد.  الجربا تاکید کرد: این جنبش همه 
اصول و مبانی آیت الله شهید شیخ نمر باقر النمر روحانی بارز شیعه و مواضع وی در مقاومت را در دستور کار قرار داده و سرلوحه خود خواهد داشت. در همین حال، 
پایگاه خبری العهد نسخه ای از پیش نویس )اساسنامه( جنبش کرامت را منتشر کرد که محورهای آن درخصوص اصالحات، تضمین حقوق شهروندان، پایبندی به 

مسئله فلسطین به عنوان قطب نمای اصلی ملت های عربی و حمایت از مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی در لبنان و فلسطین اشغالی است.  [ قبله اول ]

بسیاری از کارشناسان رژیم صهیونیستی را در بسیاری از کارشناسان رژیم صهیونیستی را در 
پشت پرده آتش افروزی ها در کشورهای مختلف پشت پرده آتش افروزی ها در کشورهای مختلف 
جهان اسالمی می دانند زیرا این جنگ و نبردهای جهان اسالمی می دانند زیرا این جنگ و نبردهای 
داخلی منجر به این شده که صهیونیست ها، داخلی منجر به این شده که صهیونیست ها، 
از اولویت توجه و اقدام مسلمانان خارج شده از اولویت توجه و اقدام مسلمانان خارج شده 
و مسئله فلسطینی تا حد زیادی به فراموشی و مسئله فلسطینی تا حد زیادی به فراموشی 
سپرده شود. در همین زمینه با »شیخ بالل شعبان« سپرده شود. در همین زمینه با »شیخ بالل شعبان« 
دبیرکل جنبش توحید اسالمی لبنان، از علمای دبیرکل جنبش توحید اسالمی لبنان، از علمای 
سرشناس اهل سنت در شامات به گفت وگو سرشناس اهل سنت در شامات به گفت وگو 
نشستیم و از او درباره اقداماتی که باید انجام نشستیم و از او درباره اقداماتی که باید انجام 
شود تا بار دیگر توجه به موضوع قدس شریف در شود تا بار دیگر توجه به موضوع قدس شریف در 

جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، سوال کردیم.
متن کامل این مصاحبه در ادامه می آید:متن کامل این مصاحبه در ادامه می آید:

 چرا مسئله فلسطین در جهان اسالم به  چرا مسئله فلسطین در جهان اسالم به 
حاشیه رفته و راه حل اصالح این وضعیت حاشیه رفته و راه حل اصالح این وضعیت 

چیست؟
اوال. امروز آرمان فلسطین دیگر مسئله اول جوانان 
ما در جهان عرب و جهان اسالم نیست و به جای آن 
فرهنگ دیگری را برای ما ساخته و پرداخته اند و 
اختالفات مذهبی، نژادی و قومی را جایگزین آن کرده 
اند و با جنگ هایی که به راه انداخته اند توجه همه را از 

مسئله اصلی یعنی قدس منحرف کرده اند.
 »پاییز خونین عرب« یا آنچه روزگاری اصطالحا »بهار 
عرب« نامیده می شد نگاهها را از فلسطین منحرف 
کرد و جنگ اصلی که با رژیم اشغالگر اسرائیل است 
جای خود را به مجموعه ای از درگیری های داخلی 
داده و ما مسلمانان در داخل دچار چندپارگی شده ایم 
و این کامال در راستای منافع اسرائیل است. وقتی 
همدیگر را می کشیم اسرائیل سود می برد و عمرش 

بیشتر می شود . 
ثانیا. مسئولیت امروز ما این است که آرمان فلسطین را 
دوباره به عنوان مسئله اصلی جهان اسالم مطرح کنیم. 
ما به عنوان علمای اسالم از شیعه گرفته تا اهل سنت 
باید فلسطین را به عنوان قضیه اصلی جهان اسالم جا 
بیندازیم و از پرداختن به اختالفات مذهبی، نژادی و 
قومی خودداری کنیم. گاهی اوقات روحانیون مسلمان 
به جای اینکه بخشی از راه حل باشند تبدیل به بخشی 

از مشکل می شوند. 
ثالثا. گفتمان ما باید در سطح عصر حاضر و متناسب 
زمانه باشد. ما اکنون در قرن ۲۱ هستیم. در جنگ 
نرمی که آمریکا و غرب علیه جوانان و امت ما به راه 
انداخته از همه تکنولوژی های مدرن و شبکه های 
ارتباط جمعی و همچنین فیلم ها و سریال ها استفاده 
می شود تا هدف و آرمان جوانان را منحرف کنند و ما 
همچنان در گفتمان قرون وسطی به سر می بریم. 
مسئولیت ما علما این است که وارد گفتمان مدرن 

شده و جوانان را هدایت کنیم.
نکته دیگر این که بیشتر علمای ما سن شان باالی ۵0

سال است. پس جوانان کجا هستند؟ این اندیشه جوان 
است که رهایی بخش و پیشرو است. امت اسالم امت 
۱٨جوانی است، حدود چهل تا پنجاه درصد بین سن ۱٨جوانی است، حدود چهل تا پنجاه درصد بین سن ۱٨

سال تا ٣0 و 40 سال قرار دارند اما نتوانسته اند بین ما 
نماینده داشته باشند. 

لذا برای تقویت و حفاظت از محور مقاومت باید 
گفتمان مان را اصالح کنیم. البته علیرغم همه این 
چالش ها مقاومت توانسته دستاوردها و پیشرفت های 

زیادی داشته باشد.
 تکفیری ها در سوریه و عراق شکست  تکفیری ها در سوریه و عراق شکست 

خورده اند اما در مناطق دیگری همچون خورده اند اما در مناطق دیگری همچون 
افغانستان و تاجیکستان رشد داشته اند. چه افغانستان و تاجیکستان رشد داشته اند. چه 
دست هایی پشت حمایت از تکفیری ها قرار دست هایی پشت حمایت از تکفیری ها قرار 

دارد؟
اندیشه های تکفیری که در یک برهه زمانی خاص 
مطرح شده و به میدان آمد بخشی از جنگی است 
که علیه امت ما به راه افتاده. همه مذاهب در داخل 
خود یک جریان داعشی و افراط گرا دارند. این افراط 
گرایی حلقه و قسمتی از سریالی است که غرب علیه 
امت ما طراحی کرده که گاهی در قالب جنگ های 
دینی و گاهی هم  از طریق اختالفات قومی نژادی و... 

تبلور می یابد. 
لذا باید آگاه باشیم هدف همه این جنگ افروزی ها 
تامین منافع اسرائیل است. اگر بتوانیم بر اسرائیل غلبه 
کنیم همه گفتمان های افراطی در داخل امت هم از 

بین می رود.
 در جهان اسالم کنفرانس ها و همایش های  در جهان اسالم کنفرانس ها و همایش های 
زیادی با محوریت فلسطین برگزار می شود. زیادی با محوریت فلسطین برگزار می شود. 
این برنامه ها چه کمکی به حل مسئله فلسطین این برنامه ها چه کمکی به حل مسئله فلسطین 

می کنند؟
این کنفرانس ها و همایش ها اگر به خارج از مکان 
برگزاری انتقال نیابد فایده ای نخواهند داشت. یعنی 
باید نتایج آن به میان بخش های مختلف جامعه و 
مخصوصا جوانان منتقل شود. گفتمان وحدت گرا باید 
در میان مردم نفوذ کند تا کشت وکشتارها در امت 
متوقف شود. اگر کنفرانس های ما در چارچوب دیوارها 
و هتل ها باقی بمانند هیچ نتیجه ای نخواهند داشت. 
مسئولیت ما این است که اندیشه ها و تصمیماتی که در 
آن مطرح شده را به بیرون منتقل کنیم تا به یک برنامه 

عملی در میان مردم برای اصالح خطا و اشتباهات 
گذشته تبدیل شود و امت ما به جای غرق شدن در 
کشمکش ها و درگیری های حاشیه ای و جنگ های 
نیابتی تبدیل به ید واحده ای شود که همه مذاهب 
و قومیت ها را در داخل خود پذیرا باشد و این اتحاد 
متوجه یک هدف باشد و آن چیزی نیست جز نابودی 

رژیم اشغالگر صهیونیستی. 
 شما از عدم حضور جوانان در امور مهم  شما از عدم حضور جوانان در امور مهم 
جهان اسالم صحبت کردید. به نظر شما جوانان جهان اسالم صحبت کردید. به نظر شما جوانان 
چگونه می توانند نقش مؤثری داشته باشند چگونه می توانند نقش مؤثری داشته باشند 

وقتی نمی توانند حضور داشته باشند؟
امروز نوعی گسست بین نسل جوان و شیوخ به وجود 
آمده است. جوانان بیشتر در خیابان، کافه وسینما 
هستند در حالیکه شیوخ ما در مساجد و حسینیه ها 
هستند. وقتی شیخ و روحانی ما به خیابان و سینما 
و محافل جوانان رفت و آمد ندارد چگونه می تواند با 
افرادی که از خداوند دور شده اند یا به مسجد نمی آیند و 
یا افکارشان با ما تفاوت دارد ارتباط بر قرار کند؟ زیرا شیخ 
ما فکر می کند اگر به سینما یا کافه برود عدالتش زیر 
سؤال می رود. این خود تبدیل به یک معضل شده. باید 
فقهی داشته باشیم که طبق آن ما به عنوان طبیبان روح 
انسان به سمت بیماران روحی که از خداوند دور افتاده 
اند برویم و با آنها ارتباط برقرار کنیم و به جای تاکید بر 

گفتمان قدیمی با زبان و گفتمان جوانان صحبت کنیم. 
جوان امروز با فرهنگ و با سواد است و ما باید برای 
اینها اهمیت وحدت را روشن و تبیین کنیم و منظور 
ما از وحدت وحدت اقتصادی، ارتباط بین مذاهب و 
پذیرش دیگران است. باید برای جوان سنی توضیح 
دهیم که شیعه بد نیست و برای جوان شیعه توضیح 
دهیم که اهل سنت بد نیستند و همینطور بین قومیت 
ها باید روشن شود که عرب و کرد و ترک انسانهای 
نیکی هستند. رسول الله عرب بود و صحابه را گرد خود 
جمع کرد و متحد ساخت، سلمان فارسی از ایران و 
بالل حبشی و صهیب رومی همه غیر عرب بودند و گرد 
پیامبر جمع شدند و امت اسالمی بدین شکل وحدت 
و تکامل یافت. باید جوانان بدانند که مفهوم امت برای 
ما تنها عرب یا کرد و یا فارس جدا از هم نیست. خداوند 
می فرماید: »وما ارسلناك اال رحمه للعالمین« ودر جای 
دیگر: »وما ارسلناک اال کافه للناس بشیرا و نذیرا« 
پس اگر بتوانیم به جای نفرت پراکنی و نشر فرهنگ 
»حذف دیگری«، مردم را با این روش و سازوکار و بر 
اساس رحمت مورد خطاب قرار دهیم و آموزش دهیم 
که مسلمانان شیعه و سنی چگونه با یکدیگر برخورد 
کنند، گفتمان ما مورد پذیرش واقع خواهد شد ولی 
اگر فرهنگ نفرت را رواج دهیم کم کم مردم از اسالم 

گریزان و حتی از گرد خود ما هم پراکنده می شوند. 

افراط گرایی حلقه و قسمتی از سریالی است که غرب 
علیه امت ما طراحی کرده که گاهی در قالب جنگ های دینی 

و گاهی هم  از طریق اختالفات قومی نژادی و ... تبلور می یابد 

  جواد طالبی

علمای امت باید آرمان فلسطین را به مسئله اول جوانان تبدیل کنند
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  »محمد«، جزو محبوب ترین نام ها در انگلیس، اتریش و ولز
 نام »محمد« در رتبه بندی رایج ترین نام های برگزیده برای نوزادان در اتریش در سومین ردیف و در انگلیس و ولز نیز جزو ۱0 اسم مطرح قرار دارد.

۲0۱٧ در اتریش نشان می دهد نام »محمد« سومین نام رایج بین پسرانی است که سال ۲0۱٧ در اتریش نشان می دهد نام »محمد« سومین نام رایج بین پسرانی است که سال ۲0۱٧ در این کشور به دنیا  ۲0۱٧نتایج بررسی آمار های رسمی سال ۲0۱٧نتایج بررسی آمار های رسمی سال ۲0۱٧
آمده اند. در همین حال نام »محمد« در فهرست ده اسمی قرار دارد که در انگلیس و ولز بیش از دیگر اسم ها برای کودکان محبوبیت دارد. طبق اعالم اداره ملی 

آمار انگلیس، نام محمد بر نام های ویلیام، جیمز و دانیال و دیگر نام های شایع در تاریخ انگلیس و ولز، پیشی گرفته است.

[ قلب زمین ]

مذاکرات صلح سوریه که طی چند سال گذشته ادوار 
مختلفی را در شهرهای »ژنو« سوئیس، »وین« اتریش 
و »آستانه« قزاقستان پشت سر گذاشته، هم اکنون به 
ایستگاه »سوچی« روسیه رسیده است؛ جایی که قرار 
است نمایندگان دولت سوریه و معارضان در تاریخ 
۲٩ ژانویه )٩ بهمن ماه( گردهم آیند و به مدت دو روز 
درخصوص راهکارها برای حل وفصل سیاسی بحران 
سوریه به بحث و تبادل نظر بپردازند. این درحالی است 
که ده ها دور مذاکره، گفتگو و رایزنی سیاسی میان 
دولتمردان سوری و معارضان در شهرهای مختلف 
دستاورد ملموسی جز تشکیل »مناطق کاهش تنش« 
نداشته است. تا به امروز مثلث کارشکنی های آمریکا، 
سنگ اندازی های معارضان و لجاجت های عربستان 
سعودی به عنوان عامل اصلی عدم تحقق موفقیت های 
چشمگیر در ادوار مختلف مذاکرات صلح سوری به 
شمار می رود. بدون شک اگر معارضان سوری از خود 
استقالل رأی و عمل داشتند و دستورات خود را از 
اتاق های فکر سعودیـ  آمریکایی دریافت نمی کردند، 
خیلی پیشتر شاهد به ثمر نشستن مراحل مختلف 

گفتگوهای صلح درباره سوریه بودیم.
ماهیت اصلی مذاکرات »سوچی«

مذاکرات سوچی درباره سوریه که قرار است در اواخر 
ماه جاری میالدی برگزار گردد، در واقع قطعه ای برای 
تکمیل پازل مذاکرات و گفتگوهای سیاسی گذشته 
به ویژه در شهر ژنو سوئیس به شمار می رود و با هدف 
تقویت هشت دوره مذاکرات ژنو، زمینه سازی جهت 
تداوم آن و همچنین تأکید بر دستاوردهای آن، برگزار 
می شود. این درحالی است که معارضان سوری با 
اهداف و اغراض سیاسی در هدف اصلی برگزاری دور 
جدید مذاکرات صلح سوری در روسیه تشکیک کرده 
و نسبت به آن ابراز تردید می کنند. در همین ارتباط، 
»نصرالحریری« رئیس هیئت معارضان سوری ضمن 
انتقاد شدید از تصمیم مقامات روسی درخصوص 
برگزاری مذاکرات در شهر سوچی، تأکید کرده است: 
»واقعا نمی فهمیم که چرا دور جدیدی از مذاکرات 

باید در سوچی برگزار شود. هدف اصلی برگزاری این 
نشست برای ما مبهم است«. این اظهارات درحالی 
مطرح می شود که همانگونه که گفته شد، مذاکرات 
صلح سوریه در شهر سوچی ماهیتی مستقل از دیگر 
مذاکراِت گذشته نداشته و صرفا با هدف تقویت نقاط 
مثبت و برطرف ساختن نقاط منفی آن ها برگزار 
می شود؛ مسئله ای که البته خوِد مقامات روس نیز بر 
روی آن تأکید دارند و در عالی ترین سطوح دیپلماتیک 

نیز به شائبهها در این زمینه پاسخ مناسب داده اند.
مسکو دیوار حائل ایجاد نمی کند

محورهای نشست سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در 
۲۲شهر سوچی طی روز ۲۲شهر سوچی طی روز ۲۲ نوامبر سال گذشته میالدی 
که در آن رؤسای جمهوری هر سه کشور حضور بهم 
رساندند، این مسئله را ثابت کرد که روسیه به دنبال 
ایجاد دیوار حائل میان مذاکرات صلح گذشته و 
مذاکرات سوچی به منظور بهره برداری های مغرضانه، 

نیست. مهمترین نتایجی که درجریان نشست سران 
تهران، آنکارا و مسکو در شهر سوچی به دست آمد، 
تأکید بر لزوم حفظ دستاوردهای گفتگوهای ژنو و 
آستانه و ایجاد سازوکارهای مناسب جهت عملیاتی 

ساختن توافقات حاصل شده در این گفتگوها بود. 
مانع تراشی معارضان تمامی ندارد 

به ضرس قاطع می توان گفت که در هیچیک از 
ادوار گذشته مذاکرات صلح سوری طی سال های 
گذشته، معارضان نقش سازنده ای برای یافتن 
راهکاری سیاسی جهت برون رفت از بحران سوریه 

ایفا نکرده اند. اکنون نیز آن ها در همان کسوت به نقش 
مخرب و منفی خود درجریان گفتگوهای سیاسی 
ادامه می دهند و با مواضع غیراصولی، نامتعارف و 
غیرمنطقی خود در راستای سنگ اندازی و مانع تراشی 
در مسیر موفقیت مذاکرات صلح در شهر »سوچی« 
گام برمی دارند. درهمین ارتباط، معارضان سوری 
اخیرا با بیان اینکه قرار نیست در مذاکرات سوچی 
مشارکت داشته باشند، مدعی شدند که این مذاکرات، 
تمامی دستاوردهای گفتگوهای ژنو را نابود می کند! 
این درحالی است که باتوجه به نکات گفته شده، 
هدف اصلی و اساسی برگزاری مذاکرات سوچی 
درست در نقطه مقابل ادعای مضحک معارضان قرار 

می گیرد.
در راستای همین تالش های مذبوحانه جهت به 
شکست کشاندن مذاکرات سوچی، 40 گروه از 
معارضان سوری اعالم کرده اند که در نشست سوچی 

مشارکت نخواهند داشت. این جریان های معارض که 
شماری از آن ها را گروه های مسلح تشکیل می دهند، 
مدعی شده اند که مسکو می خواهد مذاکرات صلح 
ژنو را که با نظارت سازمان ملل برگزار می شود، دور 
بزند! در واقع، معارضان سوری با اعالم عدم حضور 
خود در گفتگوهای سوچی به دنبال سلب مشروعیت 
از این گفتگوها هستند و می خواهند نشست سوچی 
را از رسمیت ساقط کرده و آن را بیهوده و بی ثمر جلوه 
دهند. البته باتوجه به سوابق متعددی که از معارضان 
وجود دارد و نشان می دهد آن ها در بسیاری از موارد، 
پس از اعالم عدم مشارکت در مذاکرات صلح، خیلی 
زود تغییر عقیده داده اند، نمی توان حضورشان در 

نشست سوچی را به طور کامل منتفی دانست.
ساز مخالف سازمان ملل متحد 

درحالی که انتظار می رفت سازمان ملل متحد به وظیفه 
و مسئولیت ذاتی خود در وادار ساختن معارضان سوری 
به شرکت در مذاکرات صلح در شهر سوچی عمل کند، 
اما نگاهی به مواضع مقامات آن نشان می دهد که این 
سازمان نیز همچون معارضان درحال زدن ساز مخالف 
است. درهمین ارتباط، یک مقام عالیرتبه در سازمان 
ملل متحد اعالم کرد که این سازمان تصمیمی برای 
مشارکت در نشست سوچی نگرفته است. این درحالی 
است که پیشتر »واسیلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه 
در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده بود که 
نماینده این سازمان در مذاکرات سوچی حضور داشته 
باشد. این مقام روسی با بیان اینکه مذاکرات سوچی 
جایگزینی برای مذاکرات ژنو نیست، همچنین گفته 
بود: »مشارکت سازمان ملل در گفتگوهای سوچی به 

نفع و مصلحت خوِد این سازمان است«. 
هرچند بهانه تراشی های معارضان و حامیان آن ها 
در مسیر مذاکرات سوچی قابل  پیش بینی  بود، اما 
انتظار نمی رفت که سازمان ملل به عنوان اصلی ترین 
نهاد بین المللی برای حل وفصل اختالفات، منازعات و 

درگیری ها در جهان، موضع غیراصولی را درقبال بحران 
سوریه اتخاذ کند و نسبت به حل بحران آن بی تفاوت 
باشد. پر واضح است که نفوذ مالی، سیاسی و سازمانی 
آمریکا به عنوان حامی شماره یک معارضان سوری در 
سازمان ملل، در تصمیم گیری مقامات این سازمان 

درباره مذاکرات سوچی، تأثیرگذار بوده است. 
تداوم شیطنت های ترکیه 

درحالی که همه نگاه ها به سلسله مذاکرات  صلح درباره 
سوریه دوخته شده و مردم این کشور امید زیادی 
به موفقیت این گفتگوها بسته اند، دولتمردان آنکارا 
همچنان قصد ندارند از شیطنت های خود در سوریه 
که مایه تشدید بحران این کشور است، دست بردارند. 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه اعالم 
کرده است که این کشور به عملیات  »سپر فرات« در 
شهرهای »عفرین و منبج« سوریه ادامه می دهد. این 
درحالی است که تداوم حضور نیروهای ترکیه در خاک 
سوریه در تعارض با تمامی قوانین بین المللی بوده و 
طبق منشور سازمان ملل متحد نیز، نقض حاکمیت 
ملی این کشور محسوب می شود. مقامات آنکارا با 
سیاست های نابجای شان شمال سوریه را به صحنه ای 
برای تسویه حساب های سیاسی با ُکردها تبدیل کرده 
و برخالف ادعاهایشان مبنی بر تالش برای حل وفصل 
سیاسی بحران سوریه، موجبات تشدید این بحران را 

فراهم کرده و می کنند.
براساس آنچه که گفته شد، با کارشکنی های ناتمام 
معارضان، سیاست های توسعه طلبانه و متجاوزانه 
آنکارا در خاک سوریه و بیمسئولیتی سازمان ملل 
متحد در سوریه بیم آن می رود که تمامی امیدها برای 
پایان بحران هفت ساله این کشور به ناامیدی تبدیل 
شود. ازهمین روی، می توان گفت که مذاکرات صلح 
سوریه در شهر »سوچی« روسیه درحالتی از بیم و 
امید قرار دارد و نمی توان درخصوص نتایج آن در آینده 

گمانه زنی کرد.

نفوذ مالی، سیاسی و سازمانی آمریکا به عنوان 
حامی شماره یک معارضان سوری در سازمان ملل، در 
تصمیم گیری مقامات این سازمان درباره مذاکرات سوچی، 

تأثیرگذار بوده است

  رامین حسین آبادیان

«بیم و امید» درباره مذاکرات صلح «سوری» در «سوچی»
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  قسام: عملیات نابلس اولین واکنش عملی مسلحانه فلسطینیان بود 
در اثر تیراندازی به سمت خودروی یک شهرک نشین صهیونیست، یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند و مجریان عملیات توانستند از محل حادثه 
دور شوند. منابع خبری صهیونیستی اعالم کردند که فرد کشته شده یک خاخام صهیونیست به نام »رزیئیل شیبح« از ساکنان منطقه صهیونیست نشین حوات 
گلعاد در غرب شهر نابلس بوده است. سخنگوی گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس تاکید کرد که عملیات نابلس 
اولین واکنش عملی مسلحانه بود تا رهبران دشمن و حامیان آن ها بفهمند آنچه از آن هراس داشتند در راه است و کرانه باختری شهیدان عیاش و ابوهنود همچون خاری 

در گلوی آن هاست.  [ قلب زمین ]

ترکیه این روزها شاهد افزایش تحرکات احزاب سیاسی 
این کشور است. احزاب ترکیه از بحران های داخلی و 
منطقه ای تأثیر پذیرفته اند؛ اما علی رغم چالش های 
۲0۱٩موجود در حال آمادگی برای انتخابات سال ۲0۱٩موجود در حال آمادگی برای انتخابات سال ۲0۱٩

هستند. نوشتار حاضر سعی دارد وضعیت کنونی چهار 
حزب حاضر در پارلمان ترکیه را بررسی کند.

ترکیب پارلمان ترکیه در حال حاضر از چهار حزب 
تشکیل شده است. حزب عدالت و توسعه )AKP(، حزب 
جمهوری خواه خلق )CHP(، حزب دموکراتیک خلق ها 
)HDP( و حزب حرکت ملی )MHP( چهار حزب اصلی 
ترکیه محسوب می شوند. چالش های موجود برای هر 
یک از احزاب و وضعیت آن ها در موقعیت کنونی در ادامه 

تبیین می شود.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان 
حزب حاکم ترکیه است. این حزب اکنون با چالش های 
متعددی مواجه است. تغییر محیط داخلی و خارجی 
ترکیه موجب شده که آک پارتی نیز سیاست های خود 
را تغییر دهد. تغییر این سیاست ها اکنون چالش نخست 
را برای مقامات حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده است. 
از آنجایی که سیاست کنونی آک پارتی با سیاست های 
واشنگتن زاویه پیدا کرده است؛ لذا آمریکا با سیاست های 
آنکارا مخالفت جدی می کند. بیان تفصیل اختالفات 
ترکیه و آمریکا در این نوشتار نمی گنجد؛ اما اصلی ترین 
موارد این اختالف به مسائلی چون حمایت واشنگتن 
از نیروهای دموکراتیک سوریه، عدم استرداد فتح الله 
گولن، ابهام در نقش آفرینی آمریکا در کودتای پانزدهم 

۲0۱۶جوالی ۲0۱۶جوالی ۲0۱۶، محاکمه رضا ضراب و … برمی گردد. 
آک پارتی ساختار کنونی حزب را برای موفقیت در 
انتخابات آتی مناسب نمی بیند؛ لذا این حزب در حال 
حاضر روسای حزبی و شهرداران را مجبور به استعفا 
کرده است. در حقیقت عدالت و توسعه هنوز از نفوذ 
عناصر مربوط به تشکیالت فتح الله گولن هراس دارد 
و دست به پاک سازی آک پارتی زده است. اردوغان هم 

نگرانی جدی از انتخابات آتی دارد؛ لذا تحرکات وی برای 
انجام فعالیت های حزبی افزایش یافته است. گفتمان 
عدالت و توسعه بعد از گذشت پانزده سال از حکمرانی آن 
نیاز به ارائه رویکردهای نو دارد و با تاکتیک های پیشین 
امید به برتری مطلق آن کاسته خواهد شد. بحران 
اقتصادی ترکیه در حال حاضر از چالش های جدی 
ترکیه محسوب می شود؛ لذا تداوم چنین وضعیتی 
نگاه ها را از آک پارتی دور خواهد کرد. به قدرت رسیدن 
۲00۲حزب عدالت و توسعه در سال ۲00۲حزب عدالت و توسعه در سال ۲00۲ مرهون بحران 
اقتصادی آن زمان ترکیه بود. این حزب در حال حاضر 
نیز برای حفظ قدرت خود باید امیدها را برای رفع این 

بحران زنده کند.
حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال قلیچدار 
اوغلو در حال حاضر دومین حزب بزرگ ترکیه محسوب 
می شود. این حزب نخستین حزب تأسیس شده در 
جمهوری نوین ترکیه به رهبری آتاتورک بود. نوع 
دیدگاهها و تاکتیک های این حزب برای جامعه امروز 

CHPترکیه چندان مطلوب نیست. CHPترکیه چندان مطلوب نیست. CHP با »راهپیمایی 
عدالت« سعی داشت اقدام جدیدی در فضای سیاسی 
ترکیه آغاز کند؛ اما نتوانست آن را به هدف موردنظر 
خود سوق دهد. مهم ترین عامل عدم موفقیت این 
حزب برای افزایش آرای خود به واکنشی بودن اقدامات 
آن برمی گردد. مقامات حزب تالش دارند خود را 
در مقابل حزب عدالت و توسعه تعریف کنند که این 
موضوع موجب می شود توانایی حزب برای جذب آرای 
رأی دهندگان آک پارتی به شدت کاهش یابد و صرفًا 

میزان ثابتی را در سبد رأی خود حفظ کند.
کمال قلیچدار اوغلو و حزب متبوع او نیاز دارد که 
تاکتیک های نوین برای جلب نظر مردم ترکیه 
اتخاذ کند. از آنجایی که حزب جمهوری خواه خلق 
قدیمی ترین حزب جمهوری نوین ترکیه محسوب 

می شود، به نظر میرسد همچنان خود را در تابلو 
گذشته می بیند. گرچه شخصیتی چون آتاتورک 
رئیس نخست آن بود؛ اما جامعه امروز ترکیه بیش از 
همه به تاکتیک هایی برای حل بحران های این کشور 
چشم دوخته است و تأکید بر گذشته درخشان دردی 
از رنج های آن نمی کاهد. حزب جمهوری خواه خلق 
علی رغم استراتژی سوسیال دمکرات خود امروز به 
آمریکا و اتحادیه اروپا نزدیک شده است و حتی یکی 
از عوامل پیروزی خود را نیز در مسیر قرابت به غرب 
CHPمی بیند. آرای CHPمی بیند. آرای CHP بر اساس نتایج نظرسنجی های 
۲0۱۵معتبر نسبت به انتخابات ۲0۱۵معتبر نسبت به انتخابات ۲0۱۵ افت داشته است. 
تداوم تاکتیک های کنونی حزب جمهوری خواه خلق 
نتایج بهتری را برای این حزب در انتخابات آتی رقم 

نخواهد زد.
مشترک  رهبری  به  خلق ها  دموکراتیک  حزب 
صالح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ سومین 
حزب ترکیه به شمار می آید. وضعیت کنونی این حزب 

با آغاز پرتحرک آن هم خوانی ندارد. حزب دموکراتیک 
خلق ها که حزبی کردی محسوب می شود، نتوانسته 
آرای اکثر کردهای ترکیه را به خود جلب کند؛ لذا 
تداوم مسیر کنونی این حزب توفیق چندانی را نصیب 
آن نخواهد کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که 
طرح های حزب عدالت و توسعه برای محدود کردن 
بیش از پیش حزب دموکراتیک  خلق ها نیز در کاهش 
آرای این حزب تأثیر بسزایی داشته است. رهبران این 
حزب در حال حاضر به دنبال طرح های حزب حاکم در 
زندان به سر می برند. زندانی و بازداشت شدن تعدادی 
از نمایندگان و شهرداران حزب دموکراتیک خلق ها 
عالوه بر رهبران این حزب وضعیت کنونی آن را به شدت 

تضعیف کرده است.
آک پارتی برای مقابله با حزب نوپای دموکراتیک خلق ها 
توانست با تاکتیک های موفق زمینه محدودیت گسترده 
HDPاین حزب را فراهم کند. حضور HDPاین حزب را فراهم کند. حضور HDP در انتخابات 
۲0۱۵پارلمانی هفتم ژوئن سال ۲0۱۵پارلمانی هفتم ژوئن سال ۲0۱۵ عامل مهمی در عدم 
کسب اکثریت آرا از سوی حزب عدالت و توسعه برای 
تشکیل دولت تک حزبی محسوب می شد؛ لذا آک پارتی 
برای حفظ برتری خود در ترکیه نیاز داشت که سبد 
رأی حزب دموکراتیک خلق ها را با ریزش جدی مواجه 
کند. بر این اساس مطرح کردن روابط این حزب با حزب 
کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( و متهم ساختن 
آن به حمایت از خشونت موجب شد که زمینه های 
HDPکاهش آرای HDPکاهش آرای HDP فراهم شود. به نظر می رسد حزب 
عدالت و توسعه تالش داشت مشروعیت قانونی حزب 
دموکراتیک خلق  ها را زیر سؤال ببرد تا زمینه انحالل 
این حزب به وجود آید. وضعیت کنونی حزب کردی 
دموکراتیک خلق  ها چشم انداز موفقی برای این حزب 
نشان نمی دهد؛ لذا انتظار تغییر ایجابی آرای آن در 

انتخابات آتی بعید است.
حزب حرکت ملی  به رهبری دولت باغچلی به عنوان 
چهارمین حزب ترکیه محسوب می شود. به نظر 
می رسد این حزب در بین احزاب حاضر در پارلمان 
وضعیت متزلزل تری دارد. ملی گراهای ترکیه خود نیز 
به کاهش شدید آرای این حزب پی برد ه اند؛ لذا در حال 
حاضر با البی های خود با حزب حاکم ترکیه به دنبال 

کاهش حد نصاب الزم برای ورود به پارلمان هستند. حد 
نصاب الزم برای حضور احزاب در پارلمان ترکیه کسب 
۱0 درصدی آرای ملی این کشور است؛ لذا هر حزبی که 
در سطح استان های ترکیه به میزان کمتر از این آرا دست 
می یابد، امکان راه یابی به پارلمان این کشور را ندارد. 
بر این اساس حزب حرکت ملی  در حال حاضر تالش 
می کند حضور این حزب در پارلمان ترکیه را هرچند با 

آرای کمتر حفظ کند.
حمایت های گسترده حزب حرکت ملی از برنامه های 
رجب طیب اردوغان ازجمله همه پرسی اصالح قانون 
اساسی موجب شد که حامیان این حزب دست از 
حمایت خود بردارند. مرال آکشنر رهبر حزب تازه 
تأسیس خوب )İYİ( ازجمله افرادی است که از حزب 
حرکت ملی جدا شد. به نظر می رسد روند استعفای 
MHPاعضای اصلی MHPاعضای اصلی MHP تداوم داشته باشد که در این صورت 
پیش بینی عدم راه یابی این حزب به پارلمان در انتخابات 
آتی دور از انتظار نیست. البته این موضوع در حالی 
۱0ممکن خواهد بود که حد نصاب ۱0ممکن خواهد بود که حد نصاب ۱0 درصدی آرای ملی 

برای ورود احزاب به پارلمان باقی باشد.
در مجموع بررسی و تحلیل وضعیت کنونی احزاب حاضر 
در پارلمان ترکیه نشان می دهد که چالش های جدی 
پیش روی این احزاب قرار دارد. حزب حرکت ملی  در 
بین احزاب دیگر شرایط سخت تری را تجربه می کند 
و احتمال عدم راه یابی این حزب به پارلمان ترکیه در 
انتخابات آتی وجود دارد. شرایط حزب دموکراتیک 
خلق ها نیز با ابهام های بسیاری مواجه است که 
محدودیت بیش از پیش این حزب موجب ایجاد چنین 
وضعیتی شده است. گرچه احزاب عدالت و توسعه و 
جمهوری خواه خلق نیز شرایط مناسبی پیش رو ندارند؛ 
اما نسبت به دو حزب دیگر شرایط باثبات تری را تجربه 
می کنند. بر این اساس به نظر می رسد حزب عدالت و 
توسعه با اتخاذ تاکتیک های جدید همچنان می تواند 
برتری خود را حفظ کند. با این حال نباید فراموش کرد 
که عدم کسب اکثریت آرا در انتخابات آتی از سوی آک 
۲0۱۵پارتی می تواند تجربه انتخابات هفتم ژوئن ۲0۱۵پارتی می تواند تجربه انتخابات هفتم ژوئن ۲0۱۵ را 
دوباره تکرار کند. چنین وضعیتی می تواند ائتالف بین 

احزاب ترکیه را رقم بزند.

  رامین ولی زاده میدانی

۲ ۰ ۱ ۹ رلمانی  بات پا یه انتخا ر سا ب ترکیه د حزا سرنوشت ا

بحران اقتصادی ترکیه در حال حاضر از چالش های 
جدی ترکیه محسوب می شود؛ لذا تداوم چنین وضعیتی 

نگاه ها را از آک پارتی دور خواهد کرد
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

 اعتراض مردم عربستان به فتوای جواز افطار بازیکنان تیم ملی فوتبال در ماه رمضان
فتوای جواز افطار بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان به دلیل مشارکت در جام جهانی با اعتراض شدید مردم مواجه شد.

عادل عزت رییس فدراسیون فوتبال عربستان گفت: بازیکنان تیم ملی فتوای جواز افطار در ماه مبارک رمضان با هدف آمادگی برای مشارکت در جام جهانی فوتبال 
که سال آینده برگزار می شود را دریافت کردند. اما این موضوع با اعتراض شدید مردم مواجه شد و آنان در فضای مجازی به انتقاد از این فتوا پرداختند.

کاربران تأکید کردند که فوتبال از مسائل ضروری به شمار نمی آید تا نیازی به جواز افطار در ماه رمضان داشته باشد.
[ یاران آخرالزمانی ]آنان افزودند که بازیکنان تیم ملی فوتبال الجزایر در حالی در سال ۲0۱4 به مصاف تیم ملی آلمان رفتند که برخی از آنان روزه بودند و حاضر به افطار نشدند.

40 کیلومتر و طول 40 کیلومتر و طول 40 کیلومتر  ۱0ای به عرض ۱0ای به عرض ۱0 »غزه«، باریکه
۲00٨که فقط از سال ۲00٨که فقط از سال ۲00٨ تا کنون سه بار و مجموعا به مدت 
٨۱ روز به صورت متناوب تحت شدیدترین حمالت نظامی 
و هم چنین محاصره اقتصادی بوده است. جایی که به آن 
نوار یا باریکه غزه می گویند و متراکم ترین منطقه جهان 
محسوب می شود چراکه دو میلیون نفر در مساحتی به 

٣۶0طول ٣۶0طول ٣۶0 کیلومتر مربع زندگی می کنند.
اگر بخواهیم ابتدا کمی پیرامون تاریخچه غزه صحبت 

کنیم باید گفت که در پی جنگ جهانی اول، غزه به بخشی 
از مناطق تحت قیمومیت بریتانیا تبدیل شد. پس از شروع 
۱٩4٨جنگ اول اعراب و اسرائیل در سال ۱٩4٨جنگ اول اعراب و اسرائیل در سال ۱٩4٨مصر کنترل 
غزه را به دست گرفت و نواحی اطراف آن را تسخیر نمود. 
مصری ها هرگز ساکنان آن را به عنوان شهروندان مصری 
نپذیرفتند و و خروج آنها را از نوار غزه ممنوع کردند. 
۱٩۶٧اسرائیل طی جنگ شش روزه ۱٩۶٧اسرائیل طی جنگ شش روزه ۱٩۶٧م. این شهر را تسخیر 
۲٧کرد و نوار غزه به مدت ۲٧کرد و نوار غزه به مدت ۲٧ سال پس از آن تحت اشغال 
صهیونیستها قرار گرفت. غزه و ناحیه کوچکتری از بخش 
بزرگ این سرزمین توسط اسرائیل غصب شده است. این 

موضوع باعث تراکم زیاد جمعیت و فقر در نوار غزه شد.
۱٩٨٧در آغاز قیام فلسطینی در سال ۱٩٨٧در آغاز قیام فلسطینی در سال ۱٩٨٧که تحت عنوان 
انتفاضه اول شناخته می شود، غزه مرکز ناآرامی سیاسی 
و رویارویی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها شد و اوضاع 

اقتصادی در این شهر رو به وخامت گذاشت .در سپتامبر 
۱٩٩٣رهبران رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش 
فلسطین به ریاست یاسر عرفات توافق نامه اسلو را امضا 
کردند که خواستار اداره فلسطینی نوار غزه و شهر اریحا 
۱٩٩4در کرانه غربی می شد که در می ۱٩٩4در کرانه غربی می شد که در می ۱٩٩4  به مرحله اجرا 
درآمد. دولت فلسطینی به رهبری یاسر عرفات، غزه را به 
۱٩٩۵عنوان اولین مقر ایالتی خود برگزید. در سپتامبر ۱٩٩۵عنوان اولین مقر ایالتی خود برگزید. در سپتامبر ۱٩٩۵، 
اسرائیل و ساف یک توافق نامه صلح ثانویه امضا کردند که 

دایره حکومت فلسطینی را تا برخی شهرهای کرانه غربی 
گسترش می داد. 

جمعیت غزه تقریبًا از فلسطینیان مسلمان با مذهب 
شافعی تشکیل می شود و همچنین دارای جامعه کوچکی 
از مسیحیان می باشد. جریان گسترده آوارگان فلسطینی 
۱٩4٨پس از جنگ اعراب و اسرائیل در ۱٩4٨پس از جنگ اعراب و اسرائیل در ۱٩4٨  جمعیت غزه را 
۱٩۶٧به یکباره افزایش داد. تا سال ۱٩۶٧به یکباره افزایش داد. تا سال ۱٩۶٧، این جمعیت نسبت 
۱٩4٨به سال ۱٩4٨به سال ۱٩4٨ شش برابر شد. جمعیت شهر از آن زمان 
تاکنون به افزایش خود ادامه داده است و فقر، بیکاری و 
اوضاع نابسامان زندگی در آن شیوع یافته است.غزه دارای 
نارسائی های جدی در بخش مسکن و زیر ساختاری بوده 
و سیستم ناکارآمد )تخلیه( فاضالب آن به مشکالت جدی 

بهداشت و سالمت عمومی آن دامن زده است.
۲00۵تا قبل از تابستان ۲00۵تا قبل از تابستان ۲00۵، منطقه غزه در اشغال نظامی 

٧٧00اسرائیل بود که ٧٧00اسرائیل بود که ٧٧00 صهیونیست در چند شهرک در غزه 
زندگی می کردند اما پس از عقب نشینی از این منطقه، این 
شهرک ها تخلیه شدند. حماس در انتخابات پارلمانی سال 
۲00۶ توانست اکثریت کرسی های پارلمان فلسطین را از 
آن خود کند. پس از آن اسماعیل هنیه عضو ارشد حماس 
به عنوان نخست وزیر توسط محمود عباس رئیس دولت 
خودگردان فلسطین منصوب شد اما اختالفات میان دو 
طرف باال گرفت و عباس، هنیه را از نخست وزیری برکنار و 
کابینه موقت تشکیل داد. به دنبال این حادثه، حماس در 
۲00٧سال ۲00٧سال ۲00٧، نیروهای دولت خودگردان را از این منطقه 
اخراج کرد و کنترل این منطقه را به دست گرفت. از آن زمان 
تاکنون اسرائیل گذرگاه های مرزی با غزه را بست و حمل 
و نقل کاال و افراد به غزه را به حداقل کاهش داد.در حال 
حاضر  منطقه غزه و کرانه باختری توسط دولت ائتالفی به 
ریاست رامی حمدالله )نخست وزیر( اداره می شود.از سال 
۱٩4٨ حدود دو سوم ملت فلسطین از سرزمین خود آواره 
۵۵٣ شهر از ۵۵٣ شهر از ۵۵٣ روستا و شهر فلسطین  ۵۲شده اند و تاکنون ۵۲شده اند و تاکنون ۵۲

منهدم شده است.
٢٢خسارات و تلفات جنگ ٢٢خسارات و تلفات جنگ ٢٢ روزه

اما جنگی اول که با پیروزی حماس، جهاد اسالمی و ملت 
فلسطین پایان یافت و باعث نام گذاری این روز گردید 
جنگ بیست و دو روزه بود. جنگی که پس از پایان توافق 
نامه آتش بس شش ماهه بین رژیم صهیونیستی و حماس 
که با وساطت مصر انجام شده بود شروع شد. محاصره 
کامل نوار غزه و بستن گذرگاه ها از موجبات شروع این 
404 از جمله 404 از جمله 404 کودک دختر و پسر و  ۱4۵۵جنگ بود. ۱4۵۵جنگ بود. ۱4۵۵
۲۲ نفر زن شهید شدند و تعداد مجروحان جنگ ۲۲ نفر زن شهید شدند و تعداد مجروحان جنگ ۲۲ ۱۱۵

۵٣0٣روزه رژیم صهیونیستی نیز ۵٣0٣روزه رژیم صهیونیستی نیز ۵٣0٣ نفر برآورد شد که از 
۱٨۱۵این تعداد ۱٨۱۵این تعداد ۱٨۱۵ نفر کودک )دختر و پسر( بودند و تعداد 

٧٨۵زنان مجروح نیز به ٧٨۵زنان مجروح نیز به ٧٨۵ تن می رسید.
درخصوص میزان تلفات جانی تیم های پزشکی نیز در 

۱۶این جنگ ۱۶این جنگ ۱۶ نفر از اعضای تیم های پزشکی به شهادت 
۲۵رسیده و ۲۵رسیده و ۲۵ تن دیگر نیز زخمی شدند.

40براساس گزارش سازمان های فلسطینی، 40براساس گزارش سازمان های فلسطینی، 40 بیمارستان 
و مرکز درمانی مستقیما هدف حمالت و بمباران قرار 
گرفتند که در نتیجه آن ۱0 میلیون دالر خسارت به 
بیمارستان ها و درمانگاه های وزارت بهداشت خسارت 

وارد شد.
۱۵در نتیجه این جنگ ۱۵در نتیجه این جنگ ۱۵ دستگاه آمبوالنس مستقیما 
هدف حمالت وحشیانه قرار گرفت که میزان خسارت 

٧۵0های وارده به آنها به ٧۵0های وارده به آنها به ٧۵0 هزار دالر رسید.
حجم خسارت های مستقیم وارده به نهادهای مردمی 
۵00 هزار دالر برآورد شد. مجموع حجم خسارت های 
وارده به بخش های درمانی نوار غزه، موسسات بهداشتی 
غیر دولتی و موسسات بهداشتی بخش خصوصی 

۱4٨۵0000 دالر برآورد شد.
۱۲شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۲شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۲ ژانویه 
قطعنامه ای در محکومیت اقدامات اسرائیل در نوار غزه 
صادر کرده و این کشور را متهم به »نقض فاحش حقوق 
بشر« کرد در مقابل این شورا خواستار پایان یافتن حمالت 
موشکی علیه شهروندان اسرائیل شد، کانادا به این قطعنامه 
رأی مخالف و اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی رأی 
ممتنع دادند. چین،روسیه، کشورهای آمریکای التین و 
کشورهای اسالمی از این قطعنامه حمایت کردند. اسرائیل 
قطعنامه را غیرمنصفانه دانست و اظهار داشت که این 
قطعنامه کمکی به صلح و فلسطینیانی که در نوار غزه در 

حال رنج بردن هستند نمی کند. 
۱٨ محرم و ۱٨ محرم و ۱٨ ژانویه در ایران  ۲۱ مصادف با ۲۱ مصادف با ۲۱ ۱٣٨٧ دی ماه ۱٣٨٧ دی ماه ۱٣٨٧ ۲٩
روز غزه نامگذاری شده است؛ روزی است که غزه توانست 
با مقاومت بیست و دو روزه خود در برابر انواع حمالت رژیم 
هوا و دریا یک پیروزی تاریخی برای صهیونیستی از زمین، هوا و دریا یک پیروزی تاریخی برای صهیونیستی از زمین، هوا و دریا یک پیروزی تاریخی برای 

خود ثبت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ١٢ ژانویه 
قطعنامه ای در محکومیت اقدامات اسرائیل در نوار غزه 
صادر کرده و این کشور را متهم به »نقض فاحش حقوق بشر« 
کرد در مقابل این شورا خواستار پایان یافتن حمالت موشکی علیه 

شهروندان اسرائیل شد

  علی اصغر بروجردی

ین نقطه دنیا حماسه ای به وسعت متراکم تر
بیت المقدس در آستانه روز غزه، دستاوردهای جنگ ٢٢ روزه را بررسی می کند
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نوبت ابراهیم 

سنگ بردار و بزن این شب آویزان را

تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را

سنگ، قانون دهان کوب زمین است، بزن

آه! موسیقی خشم تو همین است، بزن

زندگی زیر لگدهای هیوال، سخت است

رقص شیطان، وسط مسجد االقصی، سخت است

آب در کاسه خشم است که خون خواهد شد

چشم اگر باز کنی؛ ُکن فیکون، خواهد شد

نفس ویران شده در حنجره من، ای قدس

اولین خانه بی  پنجره من، ای قدس

شب آواره از آغوش تو، باال نرود

خون پاک تو به حلقوِم یهودا نرود

کوچه  هایت اگر از ابرهه و نیل، ُپر است

آسمانت ولی از خشم ابابیل، ُپر است

شهر من! سنگ تو خاصیت باران دارد

سنگ، خون جگر توست که جریان دارد

تیغ در دست خطرناک  ترین دژخیم است

نوبتی باشد اگر؛ نوبت ابراهیم است

 حسین هدایتی

فیلم »هیهات« با نام بین المللی »Never« اولین فیلم چهار 
اپیزودی سینمای ایران است که به نویسندگی و کارگردانی 
هادی نائیجی، دانش اقباشاوی، روح اله حجازی و هادی مقدم 
دوست با مفاهیم عاشورایی و شهدای حرم ساخته شده است.
۴خالصه ماجرای این ۴خالصه ماجرای این ۴ اپیزود به این شکل است: »١. ضریح 
جدید امام حسین ع در شوشتر، توسط جوانی که هیچکس 
به درخواستش برای توقف کاروان در روستایشان،  برای 
زیارت مادر زمین گیرش، توجه نمیکند، تریلی حامل ضریح 
را میدزدد. .٢ بهرام، متخصص مین روبی، تصمیم میگیرد 
میدان مینی را که مانع رسیدن آب به مردم روستایش است، 
با بردن ماشین روی میدان، باز کند. .3 نرگس، به همسرش 
که پزشک مستقر در عراق است، علیرغم نگرانیهایش کمک 
میکند، تا خطبه حضرت زینب را برای داعش پخش کند .۴
آال، دختری تنها در کربال که به جای گدایی، روی به شغل 
پدریاش آورده. ولی کسی مهرهایش را در کربال نمیخرد. 
آال ناامید، با مرد بزرگواری روبرو میشود که تمام مهرهایش 

را میخرد«.
حامد بهداد، حمید فرخ نژاد، مینا ساداتی، بابک حمیدیان، 
آال نجم، بهاران بنی احمدی، خسرو شهراز و... در این پروژه 

اپیزودیک ایفای نقش کرده اند.
این فیلم محصول سازمان هنری رسانه ای اوج بوده و تیتراژ 
آنرا را حسام الدین سراج خواننده معروف کشورمان خوانده 

است.
فیلم هیهات در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت به نمایش در آمد.

»مقاومت و آنچه شاید خوشایند شما باشد« این شعاری 
است که کانال تلگرامی »عماد مقاومت« برای تشریح نوع 

فعالیت های خود انتخاب کرده است.
این کانال که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، در 

مدت کوتاهی توانسته مخاطبان خوبی گردآوردی کند.
مهمترین ویژگی این کانال انتشار فیلم و عکس های 
متنوع از بخش های مختلف محور مقاومت با جمالتی 
کوتاه و جذاب است. جمالت و کلماتی که در دل خود بعضا 

دنیایی از حرف و سخن را به همراه دارند.
برخی از تصاویر و فیلم یا نماهنگ هایی که در این کانال 

بارگزاری می شوند نیز بسیار ناب و جذاب هستند. 
عالوه بر این گاهی اشعار یا دل نوشته های خواندنی ای در 
خصوص محور مقاومت و شهدای یا رهبران آن در کانال 

منتشر می شود.
بازنشر برخی اتفاقات حاشیه ساز و جنجالی در شبکه 
های اجتماعی مانند توئیتر، که در جهان عرب مخاطبان 
زیادی دارد، هم از دیگر بخش های کانال عماد مقاومت 

است.
برای دسترسی به کانال عماد مقاومت باید از لینک

https://t.me/muqawamat بهره گرفت.

مرکز پژوهش و ارزیابی استراتژیك مسکو متشکل از مجموعه ای از 
کارشناسان زبده خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا در 
فدراسیون روسیه است که طی سال های اخیر فعالیت های مطالعاتی 
و تحقیقاتی چشم گیری در مورد مناطق مختلف به ویژه خاورمیانه 
داشته اند. این مرکز طی چهار سال اخیر شمار زیادی کتاب و مقاله 
از روند جریان های خاورمیانه منتشر کرده که مورد توجه مراکز 

مطالعاتی جهان قرار گرفته است.
»داعش و جبهه النصره چگونه می جنگند؟« از جمله آثار این 
انتشارات می باشد. محتوای این کتاب بر اساس رصد و ارزیابی 
دقیق اطالعات رسانه های گروهی و گزارش های میدانی با عنوان 
»مناقشات نامنظم خاورمیانه« تنظیم شده است که مرتبط با 
گروه های  تروریستی »داعش« و »جبهه النصره« است. اهداف، 
مأموریت ها و وظایف، نوع و روش های عمل آنها در سوریه و عراق 

بخش اساسی کتاب هستند.
این کتاب را داود اقبالی ترجمه و انتشارات اندیشه سازان نور آن را 

منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
در بخشی از این کتاب آمده است: »حمایت های مالی، تدارکاتی و 
لجستیکی حکومت اسالمی  شام و عراق به واسطه عناصر مرتبط و 
مستقر در کشورهای اردن، سوریه و عربستان سعودی تأمین شد. 
داعش در حال حاضر نیز به ذخایر مالی و پشتیبانی های داخلی و 
همین طور منابع نیروهای جدید و بدون واسطه از عراق و سوریه چشم 
امید بسته است. بخش اعظم منابع مالی داعش به واسطه فعالیت های 
بزه کاری و جنایتکاری مثل قاچاق و اخاذی تأمین می شود. طبق 
برخی ارزیابی ها در موصل، مهم ترین اتکای مالی داعش جمع آوری 

مالیات است که حجم آن به چندین میلیون دالر در سال می رسد«.

خیلی دور خیلی نزدیک

   تصویر شهید عماد مغنیه در دستان هواداران حزب الله در قلب سرزمین های 
اشغالی و در مقابل مقر نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در شهر بئرالسبع

داعش و جبهه النصره چگونه «هیهات»
می جنگند

عماد مقاومت

مرکز پژوهش و ارزیابی استراتژیك مسکو متشکل از مجموعه ای از 

می جنگند
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