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    شهید حجت االسالم سید عباس موسوی
سید عباس موسوی در سال 1331 در شهرک نبی شیت از توابع بعلبک لبنان به دنیا آمد. او سال های اول زندگیش در کنار نیروهای فلسطینی با اسرائیل 
جنگید و وقتی برای تحصیل به عراق رفت با رژیم بعث به مقابله برخاست و هنگامی که به لبنان برگشت با تشکیل حزب الله به صورتی جدی تر وارد نبرد با 
اسرائیل شد. وی متأثر از اندیشه های سید محمد باقر صدر و امام خمینی بود و برای دیدار با ایشان در ابتدای پیروزی انقالب به ایران آمد. او در سال 1369 به عنوان 
دبیرکل حزب الله انتخاب شد و سرانجام در بهمن 1370 خودروی حامل وی در جنوب لبنان مورد حمله هلی کوپترهای نیروهای دژخیم اسرائیل قرار گرفت که 

در نتیجه آن به همراه فرزند و همسرش به شهادت رسید. [ اسالم انقالبی ]

روز جهانی قدس همواره در 40 سال گذشته 
مسأله فلسطین را به عنوان مهمترین مسأله 
جهان اسالم و جهان عرب زنده نگاه داشته 
است؛ این درحالی است که رژیم صهیونیستی 
و همچنین حامیان منطقه ای و بین المللی آن در 
طول این مدت، درست در نقطه مقابل این مسأله 
گام برداشته اند. اکنون نیز با وجود گذشت 70 
سال از اشغال اراضی فلسطینیان، تالش های 
خارجی که عمدتا از سوی آمریکا و عربستان 
سعودی انجام می گیرد، جملگی در راستای 
نابودی مسأله فلسطین و از بین بردن مقاومت در 
این کشور قرار دارد. با تمامی این ها، گرامیداشت 
روز جهانی قدس هرساله در سراسر جهان، یکی 
از مهمترین و اصلی ترین عوامل ناکامی تالش های 
مذبوحانه در این مسیر بوده است. درهمین ارتباط 
گفت وگویی با »محمود الزهار« عضو ارشد جنبش 
مقاومت اسالمی حماس ترتیب داده شده است که 

مشروح آن از نظر می گذرد؛
  همانطور که می دانید، روز جهانی قدس 
هر ساله در پایتخت های مختلف جهان 
گرامی داشته می شود. پیام بزرگداشت روز 
جهانی قدس به صهیونیست ها و حامیان 

آن ها در منطقه و جهان چیست؟
امروز دیگر هیچکس در این مسأله شک ندارد که رژیم 
صهیونیستی همواره با توسل به سیاست »اعمال فشار« 
و همچنین ارتکاب اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه علیه 
فلسطینیان، به دنبال بازداشتن آن ها از تداوم مسیر 

مقاومت بوده است. 
شما نگاه کنید؛ تمامی اقداماتی که صهیونیست ها تاکنون 
علیه فلسطینیان انجام دادند از اعمال محاصره علیه نوار 
غزه گرفته تا تحریم های متعدد علیه مردم فلسطین و ... 
جملگی برای وادار کردن فلسطینیان برای دست کشیدن 
از حمایت از گروه های مقاومت بوده است.  جنگ هایی 

نیز که تاکنون صهیونیست ها به ملت فلسطین در 
دوره های مختلف گذشته تحمیل کرده اند، در همین 
چارچوب قابل تبیین و تفسیر است. برهمین اساس، 
سلسله تظاهرات های روز جهانی قدس این پیام را به 
صهیونیست ها می دهد که اصول ملت فلسطین با اعمال 

فشار، محاصره و تحمیل جنگ، تغییر نمی کند. 
ما همواره اعالم کرده و می کنیم که دست از سرزمین مان 
نمی کشیم و وجب به وجب آن را می خواهیم. ما اعالم 
کرده ایم که از مطالبات مشروع ملت خود کوتاه نخواهیم 
آمد. بنابراین، پیام روز جهانی قدس به رژیم صهیونیستی، 
پیام کامال واضح، شفاف و روشنی است. این پیام به 
صهیونیست ها می گوید که ملت فلسطین، یک ملت 
متحد است و به مسیر خود در مقاومت تا زمان آزادسازی 

فلسطین و در رأس آن مسجداالقصی ادامه می دهد. 
  اقــدامات رژیــم صهیونیستی در 
یهودی سازی قدس و مسجداالقصی مدتی 

است که با سرعت و شتاب بیشتری ادامه 
پیدا می کند. در سایه تشدید چنین سیاستی 
از سوی تل آویو، نقش امت اسالمی در روز 

جهانی قدس چیست؟ 
برای  پیام کامال واضح  روز جهانی قدس یک 
صهیونیست ها و متحدان آن ها در منطقه و جهان دارد و 
آن، اینکه قدس اشغالی تنها متعلق به فلسطین نیست، 
بلکه به امت اسالمی و عربی تعلق دارد. لذا حمایت از 
قدس و مسجداالقصی تنها به فلسطینیان ارتباط پیدا 
نمی کند و ملت های عربی و اسالمی نیز باید در این 

مسأله مشارکت داشته باشند. 
بر اساس آنچه گفته شد، مأموریت اصلی و اساسی 
ـ اسالمی در جریان روز جهانی قدس این  ملت های عربی 
است که با صدای بلند و رسا، صراحتا   اعالم کنند که قدس 
نه تنها متعلق به فلسطین، که متعلق به آن ها نیز هست 
و تحت هیچ شرایطی از مبارزه برای آزادی آن، دست 

نمی کشند.  این همان انتظاری است که از کشورهای 
عربی ـ اسالمی در مواجهه با طرح های رژیم صهیونیستی 
برای یهودی سازی قدس و مسجداالقصی، می رود. از این 
حیث، گرامیداشت روز جهانی قدس به ویژه در کشورهای 

عربی و اسالمی حائز اهمیت بسیاری است.
  طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا 
قرار است به زودی نشستی تحت عنوان 
»کنفرانس اقتصادی منامه« در بحرین 
برگزار شود. هدف از برگزاری این کنفرانس، 
جمع آوری کمک های مالی برای پیاده سازی 
و اجرای معامله قرن اعالم شده است. دیدگاه 

شما در این خصوص چیست؟ 
واضح است که کنفرانس اقتصادی منامه خدمتی آشکار 
به پروژه صهیونیستیـ  آمریکایی در منطقه محسوب 
می شود و همانطور که گفتید، هدف اصلی و اساسی آن 
حمایت از طرح »دونالد ترامپ« است؛ طرحی که از آن 

تحت عنوان معامله قرن یاد می شود. 
اما مسأله ای که وجود دارد این است که سرزمین 
فلسطین و مقدسات آن با اموال کشورهای غربی و در 
رأس آن ها آمریکا و همچنین اموال کشورهای عربی و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس از دست نخواهند رفت. 
هرآن کس که گمان می کند با صرف اموال و مبالغ 
هنگفت و نجومی می تواند اقدامی صورت دهد که به 
دنبال آن، فلسطینیان از اراضی و مقدسات خود دست 
بکشند، سخت در اشتباه است. این اتفاق تحت هیچ 
شرایطی رخ نخواهد داد و فلسطینیان به سرزمین و 

مقدسات خود وفادار باقی خواهند ماند.
  سلسله تحوالت اخیر در منطقه نشان 
می دهد که عادی سازی روابط میان حکام 
مرتجع عرب و همچنین رژیم صهیونیستی 
وارد مرحله تازه ای شده است. به نظر شما 
ملت ها چه موضعی در قبال این تهدیدات 

دارند و چه می کنند؟ 
جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که ملت های 
عربی و اسالمی از اقدام حکام عرب در عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی حمایت نمی کنند. حکام عرب در 
روابط خود با رژیم صهیونیستی هیچگاه از حمایت و 

پشتوانه ملت های خود برخوردار نبوده اند.
ملت های جهان عرب خود به خوبی می دانند که در طول 
تاریخ چه ضربات سختی از سوی صهیونیست ها به آن ها 
و حقوقشان وارد شده است. ملت های مختلف سوریه، 
عراق، لبنان، مصر و همچنین فلسطین به این مسائل 
واقف هستند و می دانند تاکنون چه ضرباتی از تل آویو 
خورده اند.  جنگ های رژیم صهیونیستی با کشورهای 
عربی در دوره های مختلف تاریخی همچنان در اذهان 
عمومی باقی مانده است و صهیونیست ها تاکنون 
نتوانسته اند کارنامه سیاه خود را از حافظه تاریخی 

ملت های عربی پاکسازی کنند.
بنابراین، ممکن است روزی فرا برسد که رژیم های عربی 
یکی پس از دیگری موجودیت رژیم صهیونیستی را 
رسما به رسمیت بشناسند اما بدون شک، ملت های 
عربی و اسالمی چنین اقدامی را صورت نخواهند داد. 
ملت های عربی شهدای خود و قربانیان شان را که 
در نتیجه تجاوزگری های اسرائیل از دست رفته اند، 

فراموش نمی کنند. 

سخن نخست

روزقدس؛ باطل السحر معامله قرن

بسیاری از کارشناسان علوم نظامی، 
ژئواستراتژیک و علم روابط بین الملل، 
منطقه خاورمیانه یا به تعبیر درست تر 
غرب آسیا را »قلب زمین« نامگذاری کرده اند. وجود 
شاهراهای آبی دنیا، حضور عمده ترین منابع تامین انرژی 
جهان، محل تولد ادیان آسمانی و ...، این منطقه را به کانون 
بسیاری از تحوالت جهانی بدل کرده است. مسئله ای که 
این روزها اهمیت بیش از همیشه اهمیت خود را به رخ 

جهانیان می کشاند. 
مروری گذرا بر تحوالت یک دهه اخیر و به خصوص پس 
از موج دیکتاتورافکن بیداری اسالمی در کشورهای 
غرب آسیا، حکایت از تغییر معادل کلی حاکم بر این 
منطقه دارد. خاورمیانه ای که روزگاری تصمیمات کالن و 
راهبردیش نه در کشورهای منطقه که از واشنگتن و لندن 
اخذ و مخابره می شد، در حالیکه به زعم اتاق های فکر و 
تصمیم گیری غربی آماده زاییدن طرحی به نام خاورمیانه 
جدید بود، با آرایشی جدید مواجه شد و پادشاهان دست 
نشانده به یکبار سرنگون شدند. غرِب غافلگیر شده سریعا 
تالش کرد تا صحنه را به نفع خود مدیریت کند و آتش را به 
جان جدی ترین حامی عربی مقاومت اسالمی، یعنی سوریه 
بیاندازد، اما بعد از نبردی گسترده و خانمان سوز در نهایت 
ناکام ماند تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، 
سخن از هزینه بی فایده 7000 میلیارد دالری کشورش در 

خاورمیانه به میان بیاورد. 
آمریکا و متحدانش که در سوریه باد کاشته بودند الجرم 
طوفان درو کردند و درحالکیه در سودای قطع کردن 
شاهرگ های حیاتی محور مقاومت بودند، با میدانی مواجه 
شدند که اسرائیل از همه اطراف در محاصره رزمندگان 
مقاومت اسالمی و موشک های به روز شده آن قرار گرفته 

است.
اکنون و در پی ناکامی طرح »خاورمیانه بزرگ« که غربی ها 
سالها بر روی آن مانور داده و برای اجرایش هزینه داده و 
برنامه ریزی کرده بودند، سخن از »معامله قرن« به میان 
آوردند تا به زعم خود اجماعی منطقه ای برای پیش بردن 

خواسته هایشان در منطقه اجرا کنند. 
تاکنون له و علیه این طرح نامبارک سخن بسیار گفته 
شده است، اما به نظر می رسد نفس ارائه این طرح را باید 
بعنوان شکستی برای جهان استکبار به سرکردگی آمریکا 
به حساب آورد. فارغ از اینکه ارائه ایده ای با عنوانی جدید 
برای یک زخم کهنه، به معنای ناکارآمد بودن طرح های 
قبلی است، انتخاب عنوان »معامله« برای این اتفاق را هم 
باید به معنای پذیرش افول آمریکا و متحدانش تلقی کرد. 
آنها که روزی در جایگاه اربابی بودند و »به فرموده شان« 
ُخرد تا کالن ترین تحوالت در کشورهای غرب آسیا به 
وقوع می پیوست و سفیر کبیرشان در هر کشور اسالمی، 
حکم پادشاه پس صحنه را داشت، امروز به جایی رسیده 
اند که برای تحقق خواسته پلیدشان باید معامله کنند، 
یعنی بدهند و بستانند. فارغ از عدم تناسب طرفین این 
داد و ستد، اعتراف به ضعف و شکست، روح حاکم بر این 

ایده است.  
حال در آستانه روز جهانی قدس، محور غربی-عربی هم 
تحرکات خود را به غایت رسانده است تا به زعم خود کار 
را تمام کند. برگزاری کنفرانس منامه و امثال آن اگرچه با 
حمایت برخی از حکام عرب صورت می گیرد، اما از پیش 
از برگزاری محکوم به شکست هستند. چراکه تحوالت 
منطقه را باید در یک قالب و مجموعه تحلیل کرد و از همین 
منظر است که آمریکا درمانده در سوریه، عراق، یمن، 
افغانستان و...، در حالیکه هنوز گونه هایش از سیلی های 
داغ »فجیره« و »آرامکو«، سرخ است، باید در روز جمعه، 
ضربه ای کاری تر را تحمل کند، ضربه ای به وسعت سراسر 

گیتی و کاری تر از قبلی ها.

محمد مهدی رحیمی

ملت های جهان عرب خود به خوبی می دانند که در 
طول تاریخ چه ضربات سختی از سوی صهیونیست ها به 

آن ها و حقوقشان وارد شده است

ملت های مسلمان هیچگاه 
یم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند رژ

»محمود الزهار«، عضو ارشد حماس در گفت وگو با »بیت المقدس«:       رامین حسین آبادیان
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4 خرداد یا همان 25 ماه می میالدی هر سال 
یادآور روزی تاریخی در کتاب پر از فراز و نشیب 
منطقه غرب آسیاست، روزی که شاید خیلی ها 
می خواهند آن را عادی جلوه بدهند اما با جرئت 
می توان گفت که 25 ماه می سال 2000 به برکت 
خون 1281 شهید مقاومت تا ابد در تاریخ بشریت 
به نام جوانان رشید و رعنای جبل عامل ثبت شد. 
روزی که جوانان مقاومت بعد از 18 سال جهاد آن 
هم با دستانی خالی ارتش گردن کش و قلدر مآب 
صهیونیست را با خفت و خواری از سرزمین مادری 
خود بیرون رانده و پرچم زرد رنگ متبرک به آیه 
مبارکه»فان حزب الله هم الغالبون« را بر فراز 
دژهای مستحکم صهیونیست ها و مزدورانشان 

به اهتزاز در آوردند.
اما چه می شود که آزادی جنوب لبنان اینقدر برای 
دنیا مهم شده است؟ مگر اولین بار است که یک 
سرزمین از چنگ اشغالگر خود آزاد می شود؟ اگر 
اولین بار نیست چرا همه معادالت مهم غرب آسیا 

به یک جا ختم می شود، جنوب لبنان! 
بیایید تاریخ را به عقب برگردانیم و 25 ماه می و 
فرار خفت بار صهیونیست ها از جنوب لبنان را 
از تاریخ حذف کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد چه سرنوشتی در 
انتظار غرب آسیا و کشورهای مسلمان و صد البته 
ضعیف شده به دست استکبار بود؟! به راستی چه 

اتفاقی می افتاد؟

لبنان، شکست اول بنی صهیون
روزی که آریل شارون ژنرال مقبور صهیونیست ها در 
حال طراحی حمله به بیروت به بهانه پایان دادن به حضور 
چریک های فلسطینی در لبنان بود شاید هیچ گاه به 
ذهنش هم خطور نمی کرد که این نقشه در واقع نقشه 
راه سقوط تدریجی رژیم پوشالی صهیونیستی است نه 
سیطره بر بیروت. شاید هیچ گاه در خواب هم نمیدید که 

در ورودی جنوبی دروازه بیروت یعنی جایی به نام خلده 
یک عده جوان شیعه بدون کوچکترین آموزش های 
نظامی راه را هفته ها بر ارتش تا دندان مسلح شارون ببندند. 
مقاومت خلده را می توان جرقه افول رژیم صهیونیستی 
دانست. جوانان خلده که بعد از مقاومت مثال زدنی خود 
ناچار به عقب نشینی شدند این بار در نقطه ای دیگر از این 
خاک دور هم گرد آمده، بقاع، پادگان جنتا. در آن موقع 
به درخواست شیعیان لبنان و موافقت جمهوری اسالمی 
ایران، سپاه پاسداران تیمی از مربیان خود را برای انتقال 
تجربیات نظامی به این منطقه اعزام کرده بود. با تشکیل 
پادگان جنتا هسته های اولیه جنبش مقاومت اسالمی 
لبنان )حزب الله( تشکیل شده و رفته رفته عملیات های 
ضد صهیونیستی در لبنان آغاز شد، آغازی که پایانی بر آن 
نبود و کمتر از سه سال اسرائیل را مجبور به خروج از بخش 
های زیادی از مناطق اشغالی لبنان تا جنوب لبنان کرد. 
در ابتدای دهه 90 میالدی با دبیرکلی سید حسن نصرالله 

بر این جنبش و همچنین تعیین شهید عماد مغنیه به 
فرماندهی شاخه نظامی حزب الله عملیات های نظامی 
در جنوب لبنان رنگ و بوی تازه به خود گرفت تا جایی 
که صهیونیست ها مجبور به فرار از لبنان در سال 2000 
شدند.  فرار از جنوب لبنان اولین شکست به معنای واقعی 
برای ارتش رژیم صهیونیستی بود، ارتش های عربی با آن 
همه جبروت و ادعا کمتر از 6 روز همه تسلیم قدرت نمایی 
پوشالی صهیونیست ها شده بودند. حال فرض کنیم که 
شکست خفت بار صهیونیست ها در جنوب لبنان رخ 
نمیداد، آن حمالت برق آسای رزمندگان حزب الله و 

در نوردیدن پادگان های صهیونیستی و مزدورانش که 
اسطوره شکست ناپذیری این رژیم کودک کش را لگد 
مال کرده بود رخ نمی داد، آیا امروز کسی می توانست به 

جنایت های بی شمار آنها ایراد بگیرد؟! 
اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد در نبرد پیروزمندانه 33 
روزه سال 2006 مقاومت اسالمی نمی توانست جای جای 
خاک قهرمان خیز جنوب را قتلگاه تانک های پیشرفته و 
گران قیمت مرکاوا کند و به جهانیان نشان دهد که آنچه 
که در ذهن شما از »اسرائیل« شکل گرفته است چیزی 
جز یک توهم نبوده، توهمی که به چند راکت کاتیوشا و 

موشک کورنت تا ابد الدهر بر باد رفت.

جنوب لبنان و تجربه غزه
منطقه کوچک غزه در جنوب غرب سرزمین تا ابد 
فلسطین همواره پایگاه اصلی مبارزات مردم فلسطین 
برای بازپس گیری حق مسلم خود بود. تا قبل از آزادی 

جنوب لبنان عملیات های مقاومت در مقایسه با حضور 
صهیونیستها بسیار ناچیز به حساب می آمد اما یک سال 
بعد از آزادی جنوب بود که غزه به ظاهر ضعیف و کامال 
تحت سلطه ارتش رژیم صهیونیستی شاهد شلیک اولین 
موشک قسام بود، موشکی که سرآغاز فصلی نوین در 
تاریخ مقاومت اسالمی مردم فلسطین ضد ارتش اشغالگر 
صهیونیست بود. سالحی که به برکت زحمات شهید 
نضال فرحات ساخته و به تولید انبوه رسید، اگر آزادی 
جنوب لبنان نبود چه کسی به نضال فرحات امید می داد 
که بله می شود این توهم را در قلب فلسطین اشغالی به 
زیر کشید و لگد مال کرد؟ عملیات های نظامی مقاومت 
در غزه بعد از آزادی جنوب لبنان تحولی شگرف را تجربه 
کرد، جنگ تونل ها همانند جنوب لبنان در سرتاسر نوار 
غزه با شدت آغاز شده بود و صهیونیست ها هر جای که 
پای می گذاشتند نمی دانستند آیا زیر پایشان تونلی حفر 
شده است یا نه؟!  تجربه جنوب لبنان و شدت بخشی به 
مقاومت در غزه، صهیونیست ها را همانند لبنان مجبور به 
عقب نشینی خفت بار در سال 2005 از نوار غزه کرد و این 

محقق نمی شد مگر با طلوع خورشید پیروزی از آسمان 
جنوب لبنان.

راه قدس از جنوب لبنان می گذرد
شیخ نبیل قاووق از رهبران حزب الله می گوید: »روز 

آزادی جنوب لبنان عماد را دیدم که خوشحال به سوی 
من می آید، به من گفت شیخ نمی دانی امروز بهترین 
روز زندگی ام است، پرسیدم چرا؟ گفت امروز به مرز 
فلسطین رسیده ام، نمی دانی استشمام هوای فلسطین 
چه لذتی دارد«. اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد، هوای 
فلسطین شوق عماد و یارانش را برای آزادی بیشتر 
نمی کرد، اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد حزب الله 
همان حزب کوچک چریکی باقی می ماند نه اینکه 
به اعتراف بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی حتی 
صهیونیستی امروز به خطر اول برای موجودیت پوشالی 
این رژیم بدل شود. اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد 
قدس و فلسطین تا ابد به فراموشی سپرده می شد، اگر 
جنوب لبنان آزاد نمی شد همان گونه که سید مقاومت 
ابتدای هفته جاری در سخنرانی خود گفت شاید روزی 
را می دیدیم که دونالد ترامپ جنوب لبنان را هم مانند 
قدس و کرانه باختری به صهیونیست ها هدیه می داد اما 
هیهات که خواب شوم آنها در خصوص مقدسات امت 
اسالم محقق شود چرا که از خاک قهرمان خیز جنوب 

ده ها هزار از شاگردان مکتب روح الله)قدس سره( با 
پرچم های منقش به نام الله به سوی الجلیل در شمال 
فلسطین رهسپار شده و بر زندگی شوم و ننگین رژیم 
صهیونیستی خط پایان ابدی را بکشند. باذن الله والله 

مع الصابرین.

   شهید عماد مغنیه
عماد مغنیه در بیروت به دنیا آمد. او در ابتدای جوانی به »نیروی 17« شاخه نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین پیوست. عماد از مصطفی چمران تأثیر پذیرفته بود 

و خود را شاگرد وی می دانست. با اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی او با تشکیل گروهی به نام جهاد اسالمی لبنان به مقابله با آنها پرداخت و در عملیات های 
متنوعی خسارات زیادی به اشغالگران وارد کرد. مغنیه سپس  عضو حزب الله لبنان شد و تا زمان شهادتش فرماندهی نیروهای نظامی آنرا برعهده داشت. در دوران فرماندهی او 

حزب الله موفق به آزادسازی جنوب لبنان و شکست صهیونیست ها در جنگ 33 روزه شد. سرانجام عماد مغنیه در سال 1386 در حالی که از جلسه ای با فرماندهان فلسطینی 
[ قلب زمین ]باز می گشت در دمشق ترور شد و به شهادت رسید.

فرار از جنوب لبنان اولین شکست به معنای واقعی 
برای ارتش اسرائیل بود، ارتش های عربی با آن همه 
جبروت و ادعا کمتر از 6 روز همه تسلیم قدرت نمایی پوشالی 

صهیونیست ها شده بودند

اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد، هوای فلسطین شوق 
عماد و یارانش را برای آزادی بیشتر نمی کرد، اگر جنوب 
لبنان آزاد نمی شد حزب الله همان حزب کوچک چریکی باقی 
می ماند نه اینکه به اعتراف بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی 
حتی صهیونیستی امروز به خطر اول برای موجودیت پوشالی 

این رژیم بدل شود

اگر جنوب لبنان آزاد نمی شد...
    مهرداد خلیلی
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سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس در گفت وگو با »بیت المقدس«:

مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر جهان 
درحالی خود را برای برگزاری تظاهرات های 
گسترده به مناسبت روز جهانی قدس آماده 
می کنند که در حال حاضر مسأله فلسطین یکی از 
خطرناک ترین و حساس ترین دوره و مرحله های 
تاریخی خود را سپری می کند. علت این مسأله 
آن است که آمریکا قصد دارد پس از ماه رمضان 
از طرح موسوم به »معامله قرن« رونمایی کند؛ 
طرحی که گفته می شود برای تثبیت مشروعیت 
رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و تنگ تر 
کردن هرچه بیشتر عرصه بر فلسطینیان و 
گروه های مقاومت فلسطین، آماده شده است. 
»جرد کوشنر« داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا 
به تازگی از رونمایِی قریب الوقوع از این طرح خبر 

داده است.
برهمین اساس، پر واضح است که روز جهانی قدس 
امسال از اهمیت بسزایی در مقایسه با سال های 
گذشته برخوردار است. افزون بر این، در هیچیک 
از ادوار و مراحل تاریخی گذشته، سران کشورهای 
عربی تا این حد َتن به سرسپردگی به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و گام برداشتن در مسیر عادی سازی 
روابط با این رژیم، نداده بودند. به عنوان نمونه 
می توان به سلسله سفرهای متقابل مقامات عرب 
و صهیونیسم طی ماه های اخیر اشاره کرد که خشم 
ملت های مسلمان و آزاده را برانگیخته است. لذا 
سلسله حوادث و رویدادهای مختلف باعث شده 
تا روز جهانی قدس امسال از حساسیت خاصی 

برخوردار باشد.
درهمین ارتباط، گفت وگویی با »عبداللطیف 
القانوع« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین (حماس) ترتیب داده شده است که 

مشروح آن به شرح ذیل است؛ 
  همانطور که می دانید سال هاست که به دنبال 
نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
به عنوان »روز جهانی قدس«، مسلمانان و 
آزادی خواهان در سراسر جهان دست به برگزاری 
تظاهرات های ضد صهیونیستی می زنند. روز 
جهانی قدس تاکنون چه دستاوردهایی به دنبال 

داشته است؟
روز جهانی قدس در هر سال، ایستگاه مهمی از تحوالت 
در عرصه جهان اسالم محسوب می شود که طی آن، 
تالش ها برای مبارزه با رژیم صهیونیستی تقویت 
می شود و روحیه مبارزه با صهیونیسم بیش از پیش 

افزایش پیدا می کند. 
برهمین اساس، واضح است که روز جهانی قدس 
مرحله مهمی از تاریخ جهان عرب و جهان اسالم به 
شمار می رود و هدایت گر ملت هایی است که قلبشان 
برای فلسطین، مسأله فلسطین، قدس و بیت المقدس 
می تپد. علت هم آن است که ملت های منطقه به خوبی 
می دانند که دشمن صهیونیستی به صورت شبانه روزی 

برای یهودی سازی قدس تالش می کند. 
طبیعتا روز قدس در هر سال، با سال های گذشته 
متفاوت است. در این روز، تمامی ملت های مسلمان 
در اقصی نقاط جهان گردهم می آیند تا با مسأله 
فلسطین تجدید بیعت کنند. روز جهانی قدس در هر 
سال این واقعیت را گوشزد می کند که هویت قدس 
و بیت المقدس، یک هویت اسالمی است و رژیم 
صهیونیستی علیرغم تالش های فراوان نمی تواند 

آن را یهودی جلوه دهد. 
گرامی داشت روز جهانی قدس به این معناست که 
ملت های مسلمان و آزاده در جهان اجازه نخواهند داد که 
بیت المقدس آنطور که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا می خواهد به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 

تثبیت شود.
*به نظر می رسد که روز جهانی قدس امسال 
در مقایسه با سال های گذشته از اهمیت و البته 
حساسیت بیشتری برخوردار است. به نظر شما 
چه عامل یا عواملی، چنین اهمیتی را ایجاد 

کرده است؟ 
بدون شک روز جهانی قدِس امسال، چه برای 
فلسطینیان و چه برای امت اسالمی از سال های گذشته 
مهمتر است. علت هم آن است که درحال حاضر 
توطئه های آمریکاییـ  صهیونیستی درجریان است 
که هدف از آن ها، نابودی مسأله فلسطین و به فراموشی 
سپردن آن است.  این مسأله را نیز در نظر بگیرید که این 
اولین روز جهانی قدس است که پس از اقدام خصمانه 
ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، برگزار می شود. 
به همین دلیل، از آنجا که حقانیت مسأله فلسطین و 
مظلومیت آن بیش از پیش آشکار شده است، روز جهانی 

قدس، امسال مهمتر از سال های گذشته است. 
 در روز جهانی قدس، مسلمانان با صدای بلند 
فریاد خواهند زد که تحت هیچ شرایطی قدس و 
مسجداالقصی نمی تواند در انحصار صهیونیست ها باشد 
و آمریکایی ها در جایگاهی نیستند که برای سرنوشت 

قدس و فلسطین، تعیین تکلیف کنند. 
در روز قدس امسال، مسلمانان همچنین تأکید خواهند 
کرد که شهر قدس، سرزمین فلسطین و مسجداالقصی 
متعلق به فلسطینیان است و نه دیگران و این حق، شامل 

مرور زمان نخواهد شد.
  »جــرد کوشنــر« دامــاد و مشـاور 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرده است که به 
زودی از طرح موسوم به »معامله قرن« رونمایی 
می شود. به نظر شما آیا سلسله تظاهرات های 
مردمی در روز جهانی قدس می تواند به مانعی 
جدی در مسیر آمریکایی ها برای عملیاتی 

ساختن معامله قرن تبدیل شود؟ 
از زمان اعالم وجود طرحی تحت عنوان »معامله قرن«، 
ما در جنبش مقاومت اسالمی حماس و دیگر گروه های 
مقاومت فلسطین در مواجهه و رویارویی با این طرح قرار 
گرفتیم، چراکه ما از همان اول به این نتیجه رسیدیم که 
این طرح، یک توطئه مشکوک آمریکایی علیه فلسطین، 

مسأله فلسطین و بیت المقدس است. 
از همین روی، ما سلسله اقداماتی را برای مواجهه با این 
توطئه آمریکاییـ  صهیونیستی اتخاذ کردیم. ازجمله 
این اقدامات، هدایت و سامان دهی سلسله تظاهرات ها و 

راهپیمایی های بازگشت در نوار مرزی غزه است. 
از سوی دیگر، سلسله تظاهرات هایی که قرار است در 
آخرین جمعه از ماه مبارک رمضاِن امسال در غزه، کرانه 
باختری و بسیاری از پایتخت های کشورهای منطقه 
و جهان برگزار شوند، نشانگر این خواهد بود که ملت 

فلسطین خود سرنوشتش را رقم خواهد زد.
برگزاری این تظاهرات ها در روز جهانی قدس، به ملت 
فلسطین برای ایستادن در برابر سلسله توطئه های 
ایاالت متحده آمریکا علیه مسأله فلسطین، قدرت 
می بخشد. اکنون نیز که قرار است یک کنفرانس ضد 

فلسطینی در شهر منامه بحرین برگزار شود، ملت 
فلسطین با قدرت در برابر آن خواهد ایستاد.

  در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که 
کشورهای عربی عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را به صورت علنی در دستور کار 
خود قرار داده اند. به نظر شما آیا تظاهرات های 
روز جهانی قدس می تواند حامل پیام مخالفت 
ملت ها با اقدامات حکام سرسپرده عرب در این 

زمینه باشد؟ 

واقعیت این است که مسأله فلسطین تنها یک مسأله 
مربوط به فلسطینیان نیست، بلکه این مسأله به تمامی 
کشورهای عربی و اسالمی ارتباط پیدا می کند. از همین 
روی، خواسته و مطالبه فلسطینیان از دولت های عربی، 
حمایت آن ها از مسأله فلسطین است و نه حرکت در 

مسیر عادی سازی روابط. 
این یک واقعیت است که بیت المقدس متعلق به تمامی 
اعراب و مسلمانان است و نه فقط فلسطین. در این میان، 
ملت های عربیـ  اسالمی نیز از نقش مهمی در حمایت 
از مسأله فلسطین برای ایستادگی در برابر اشغالگران، 

برخوردار هستند. 
ما می خواهیم که پیام دولت ها و ملت های عربیـ  
اسالمی در جریان روز جهانی قدس این باشد که ماهیت 
مسأله فلسطین، یک ماهیت اسالمی است و جایی برای 

صهیونیست ها در این کشور نیست.
  به عنوان سؤال آخر، اخیرا رژیم صهیونیستی 

جنگ محدود دیگری را به فلسطینیان در نوار 
غزه تحمیل کرد که البته گروه های مقاومت 
فلسطین موفق به شکست چندباره این رژیم 
شد. باتوجه  پیروزی اخیر، آینده نبرد مقاومت با 

صهیونیسم در غزه را چگونه می بینید؟ 
درخصوص اشغالگران صهیونیست باید گفت که ما 
معتقدیم این رژیم آینده ای در اراضی اشغالی فلسطین 
نخواهد داشت و نمی تواند تا ابد در سرزمین ما بماند. 
مقاومت فلسطین تاکنون ضربات مهلکی را بر پیکره 

صهیونیست ها وارد کرده و در هر مرحله، آن ها را وادار 
به متوقف ساختن جنایت هایشان علیه ملت فلسطین 

ساخته است. 
درهمین نبرد دو روزه اخیر نیز که اشاره کردید، 
صهیونیست ها متحمل شکست شدند و شک نداشته 
باشید که در هرگونه درگیری نظامی احتمالی در 
آینده نیز شکست خواهند خورد. تمامی اقشار مقاومت 
فلسطین و تمامی اقشار مردم فلسطین امروز برای 
مقابله و رویارویی با رژیم صهیونیستی دارای وحدت 

کلمه هستند. 
ما از تمامی امت اسالمی می خواهیم که در روز جهانی 
قدس به نصرت فلسطین و ملت مقاوِم فلسطین بپردازند 
و با تقویت روحیه ایستادگی در میان فلسطینیان، 
حمایتشان از مقاومت برای ورود به نبرد عزت و کرامت 
جهت آزادسازی اراضی اشغال شده از چنگ اشغال گران 

را نشان دهند. 

پیام دولت ها و ملت های عربیـ  اسالمی در جریان 
روز جهانی قدس این باشد که ماهیت مسأله فلسطین، 
یک ماهیت اسالمی است و جایی برای صهیونیست ها در این 

کشور نیست

   داوود مازندرانی

صهیونیست ها در هر درگیری نظامی در آینده شکست خواهند خورد

  شهید دکتر عبدالعزیز رنتیسی
1326عبدالعزیز علی عبدالحفیظ الرنتیسی در سال 1326عبدالعزیز علی عبدالحفیظ الرنتیسی در سال 1326در روستای یبنا در فلسطین دیده به جهان گشود. او از دانشکده پزشکی دانشگاه اسکندریه موفق به 
دریافت مدرک لیسانس شد و پس از آن در همین دانشکده به عنوان متخصص اطفال فارغ تحصیل شد، رنتیسی یکی از بنیانگذاران جنبش مقاومت اسالمی 
1366حماس در غزه در سال 1366حماس در غزه در سال 1366 بود. وی بارها از سوی صهیونیستها دستگیر و زندانی شد. دکتر رنتیسی در سلول انفرادی کل قرآن کریم را حفظ کرد. پس از ترور شیخ 
1383احمد یاسین رهبری حماس در داخل جنبش به رنتیسی سپرده شد. سرانجام نیز در سال 1383احمد یاسین رهبری حماس در داخل جنبش به رنتیسی سپرده شد. سرانجام نیز در سال 1383، اتومبیل او در شمال غزه به وسیله موشک بالگردهای ارتش رژیم 

57صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته و رنتیسی به همراه فرزند و محافظش در سن 57صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته و رنتیسی به همراه فرزند و محافظش در سن 57 سالگی به شهادت رسید. [ اسالم انقالبی ]
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

 شهید شیخ احمد یاسین
1936احمد یاسین در سال 1936احمد یاسین در سال 1936 م در روستای »الجوره« فلسطین به دنیا آمد. وی در نوجوانی به جنبش »اخوان المسلمین« پیوست. او در نوجوانی در 

اثر تمرین یک حرکت ورزشی، دچار معلولیت شد اما با این وجود فعالیت های متعددی برای روشنگری مردم و سازماندهی فعالیت های ضداشغالگری 
1987انجام می داد. انتفاضه مردمی که در دسامبر سال 1987انجام می داد. انتفاضه مردمی که در دسامبر سال 1987 پدید آمد، از ثمرات فکری شیخ احمد یاسین بود. وی نقشی موثر در تاسیس جنبش حماس داشت و 

1383رهبری آنرا هم برعهده گرفت. سرانجام شیخ در فروردین 1383رهبری آنرا هم برعهده گرفت. سرانجام شیخ در فروردین 1383 به هنگام ترک مسجد، در حمله هوایی بالگردهای رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسید.
[ قلب زمین ]

چندی پیش بود که هفتاد و یکمین سالروز اشغال 
فلسطین تحت عنوان »یوم النکبه« فرا رسید و طی آن، 
فلسطینیان در نقاط مخلتف دست به برگزاری سلسله 
تظاهرات های گسترده زدند. بنابراین، اکنون بیش از 
70 سال از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی 
سپری می شود و در طول این  سال ها، صهیونیست ها 
از هیچ جنایتی علیه مردم بی دفاع و بی گناه فلسطین 
دریغ نکرده اند. این درحالی است که مردم فلسطین 
علیرغم اقدامات سرکوبگرانه، فشارها و تهدیدات مقامات 
صهیونیست، هیچگاه حاضر نشدند از گزینه اصلی و 
اساسی خود برای مقابله و مواجهه با اشغالگری یعنی 
گزینه »مقاومت مسلحانه« دست بکشند؛ گزینه ای 

که همواره خواب را از چشمان صهیونیسم ربوده است.
قطعا یکی از مهمترین عواملی که موجب شد تا مسأله 
فلسطین در طول تمامی این  سال ها و پس از فراز و 
فرودهای متعدد به دست فراموشی سپرده نشود، 
تدبیری بود که امام خمینی )ره( حدود 40 سال پیش به 
کار گرفتند و طی آن، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. این اقدام 
هوشمندانه امام خمینی )ره( درست در مرحله ای 
از تاریخ اتفاق افتاد که صهیونیست ها از آن به عنوان 
مرحله »تثبیت موجودیت« خود در اراضی اشغالی یاد 
می کردند و به همین دلیل، مسأله فلسطین با خطر 

بسیار بزرگی مواجه بود.
روز جهانی قدس و موج بزرگ صهیونیست ستیزی
نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان 
روز جهانی قدس توسط امام خمینی )ره( فصل 
جدیدی از صهیونیست ستیزی را در میان ملت ها و 
برخی دولت های مستقل و آزادی خواه در عرصه های 
منطقه ای و فرامنطقه ای، رقم زد و موج عظیمی از 
تحرکات و خیزش های مردمی ضد صهیونیستی را در 

نقاط مختلف جهان به راه انداخت. 
موجودیت  گسترده،  موج  این  افتادن  راه  به 
صهیونیست ها را طی حدود 40 سال گذشته به شدت 
با مخاطره مواجه ساخت و معادالت قدرت در اراضی 
اشغالی را دستخوش تغییرات بسیار قرار داد. علت 
این مسأله هم آن است که راهپیمایی های گسترده 
در نقاط مختلف جهان در حمایت از فلسطینیان و 
اعالم همبستگی با آن ها، روح تازه ای به مبارزات ضد 
صهیونیستِی آن ها بخشید و انگیزه مقاومت برای 
ایستادگی هرچه قدرتمدانه تر در برابر اشغالگران را 

مضاعف ساخت. 
افزون براین، ناگفته پیداست که روز جهانی قدس در 
طول قریب به چهار دهه گذشته نتایج، دستاوردها و 
ثمرات ارزشمندی به دنبال داشته است که ازجمله آن ها 
می توان به زنده نگاه داشتن مسأله فلسطین و ممانعت از 
فراموش شدن آن، افزایش وحدت و همبستگی جهانی 
در حمایت از فلسطین و مقابله با صهیونیسم و همچنین 
حفظ جایگاه مرکزی و محوری مسأله فلسطین در 

گیرودار تحوالت مختلف منطقه، اشاره کرد. 
سیل خروشان مردمی علیه »معامله قرن« 

سلسله تحوالت اخیر مربوط به مسأله فلسطین طی 
مدت زمان گذشته به ویژه از زمان روی کار آمدن 
»دونالد ترامپ« به عنوان رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا، موجب شده است تا روز جهانی قدس در سال 
جاری اهمیتی به مراتب بیشتر از سال های گذشته 

پیدا کرده باشد. 
ازجمله مهمترین مواردی که هم اکنون درخصوص 
مسأله فلسطین در صدر اخبار رسانه های منطقه ای و 
بین المللی قرار دارد، مسأله طرح موسوم به »معامله 

قرن« است که توسط دولت ایاالت متحده آمریکا ارائه 
شده است. آمریکایی ها اعالم کرده اند که پس از ماه 

مبارک رمضان از طرح مذکور رونمایی خواهند کرد.
واقعیت آن است که »معامله قرن« یک طرح کامال 
صهیونیستی بوده و برای تضمین منافع و مصالح 
تل آویو در اراضی اشغالی ارائه شده است. تشکیل دولت 
مستقل رژیم صهیونیستی، نادیده گرفتن حقوق بدیهی 
فلسطینیان و ممانعت از بازگشت آواران فلسطینی به 
اراضی مادری خود تنها بخش کوچکی از طرح ذلت بار 

معامله قرن را شامل می شود.
ازهمین روی، »سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله 
لبنان در یکی از آخرین سخنرانی های خود درخصوص 
تحوالت منطقه و همچنین روز جهانی قدس تأکید 
کرد: »باتوجه به تحوالت کنونی ازجمله درجریان بودن 
توطئه ای تحت عنوان معامله قرن، روز جهانی قدس 

امسال از اهمیت بسزایی برخوردار است«. 

براساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که روز جهانی 
قدس امسال شاهد سیل خروشان مردمی علیه معامله 
قرن در سراسر جهان خواهد بود و بدین ترتیب تیری 
زهرآگین از سوی ملت های مسلمان و آزاده در سراسر 

جهان به قلب این طرح ذلت بار شلیک خواهد شد. 
پاسخ قاطعانه به توطئه »عادی سازی روابط«

عالوه بر آنچه که گفته شد، تشدید و تسریع روند 
»عادی سازی روابط« میان شیخ نشینان و حکام مرتجع 
عرب با رژیم صهیونیستی طی ماه های اخیر، موجی از 
نفرت و انزجار ملت های مسلمان و آزاده در برابر این 

حکام و امراء را ایجاد کرده است. 
به عنوان نمونه، حدود یک ماه پیش بود که رسانه های 

صهیونیستی از سفر محرمانه یک هیأِت متشکل از 
اعضای وزارت خارجه این رژیم به بحرین و دیدار با 
مقامات آل خلیفه خبر دادند. این رسانه ها اعالم کردند 
که برخالف گزارش های منتشرشده مبنی بر لغو سفر 
مذکور، این سفر انجام شده و مقامات دو طرف در منامه 

با یکدیگر دیدار کردند. 
افزون براین، حدود 10 روز پیش نیز »یوسف العتیبه« 
سفیر امارات متحده عربی در ایاالت متحده آمریکا 
در اقدامی در راستای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، با هیأتی از سوی این رژیم در واشنگتن 
به دیدار و گفتگو نشست. در این دیدار، شماری از 
نمایندگان سابق کنیست )پارلمان( رژیم صهیونیستی 

نیز حضور داشتند. 
 این درحالی است که اخیرا وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده است که یک هیأت از سوی 
این وزارتخانه قرار است در آینده نزدیک به عربستان 

سعودی سفر کند. این برای اولین بار است که رژیم 
صهیونیستی به صورت رسمی از سفر قریب الوقوع 

هیأتی از تل آویو به ریاض خبر می دهد. 
لذا پر واضح است که حرکت قطاِر شیخ نشینان و 
حکام مرتجع عرب بر روی ریل »عادی سازی روابط با 
صهیونیسم« طی ماه های اخیر به شدت سرعت گرفته 
است و بدین ترتیب، ملت های مسلمان و آزاده روز 
جهانی قدس امسال را بهترین فرصت برای خالی کردن 
جام خشم و غضب خود بر َسر حکام سرسپرده عرب 

تلقی می کنند.
»نه« بزرگ به کنفرانس اقتصادی منامه 

عالوه بر مطالب یاشده، توطئه چینی علیه مسأله 

فلسطین، امروز برخالف سنوات گذشته جنبه رسمی 
و علنی پیدا کرده است، زیرا حکام عرب که تا پیش از 
این جرأت رونمایی از همراهی شان با سیاست های 
صهیونیست ها به صورت علنی را نداشتند، اکنون خاک 
خود را به میدانی برای جلب حمایت های منطقه ای و 

جهانی از صهیونیسم تبدیل کرده اند. 
درهمین ارتباط، اخیرا وزارت خارجه ایاالت متحده 
آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نخستین گام برای 
اجرایی ساختن طرح معامله قرن، جذب سرمایه است 
و به همین دلیل یک نشست اقتصادی در این زمینه 

برگزار خواهد شد. 
قرار است نشست اقتصادی مذکور در بحرین و تحت 
عنوان »کنفرانس اقتصادی منامه« برگزار شود. ایاالت 
متحده اعالم کرده است که این نشست در تاریخ 25 
ژوئن )4 تیرماه( در منامه کلید خواهد خورد و دو روز 
به طول خواهد انجامید. این اقداِم آل خلیفه با واکنش 
گروه های مقاومت اسالمی فلسطین نیز مواجه شده 

است. 
درهمین ارتباط، جنبش مقاومت اسالمی حماس با 
صدور بیانیه ای اعالم کرده است: »برگزاری نشسِت ضد 
فلسطینی در یک سرزمین عربی نتیجه ای جز تضییع 
بیش از پیش حقوق فلسطینیان نخواهد داشت«. 
گروه های فلسطینی همچنین مشارکت در این نشست 

را تحریم کرده اند. 
بنابراین، به نظر می رسد که سلسله تظاهرات های 
گسترده امسال در جریان روز جهانی قدس در سراسر 
جهان به مثابه »نه« بزرگی به کنفرانس اقتصادی منامه 
باشد؛ کنفرانسی که تالش می کند تا مقدمات اجرایی 
شدن طرح معامله قرن برای به فراموشی سپردن مسأله 

فلسطین را فراهم آورد. 
درهرصورت، روز جهانی قدس همواره از اهمیت بسزایی 
برخوردار بوده و امسال نیز به دلیل سلسله تحوالت 
مذکور از اهمیت و حساسیت دوچندانی برخوردار 
است. در اهمیِت نقش مسلمانان در این روز بزرگ و 
سرنوشت ساز همین بس که امام راحل فرمودند: »اگر 
مردم مسلمان جهان، هر کدام یک سطل آب بریزند، 

اسرائیل را آب خواهد برد«.

سلسله تظاهرات های گسترده امسال در جریان روز 
جهانی قدس در سراسر جهان به مثابه »نه« بزرگی به 
کنفرانس اقتصادی منامه باشد؛ کنفرانسی که تالش می کند 
تا مقدمات اجرایی شدن طرح معامله قرن برای به فراموشی 

سپردن مسأله فلسطین را فراهم آورد

وز جهانی «قدس» تیری زهرآگین در قلب «معامله قرن» ر
   رامین حسین آبادیان



  ضمیمه جهان اسالم روزنامه قدس      شماره 58     پنج شنبه 9 خرداد 1398      24رمضان1440      30می 2019

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

6

  شهید محمدعلی الله دادی   
محمدعلی الله دادی سال 1341 در روستای پاریز از توابع شهرستان سیرجان به دنیا آمد. در دوران دفاع مقدس در لشکر 41 لشکر ثارالله به عضویت در تیپ 
ادوات درآمد. جانشینی لشکر 38 ذوالفقار نیروی زمینی، فرماندهی تیپ رمضان لشکر 27 حضرت رسول )ص( و فرماندهی سپاه الغدیر یزد از دیگر مسئولیت های وی 
پس از دوران جنگ است. او سپس راهی لبنان شد و در تقویت نیروهای محور مقاومت نقش مهمی ایفا کرد. حضور وی با فتنه سوریه و اوج گیری حمله به محور مقاومت 
همزمان بود. سرانجام سردار الله دادی در دی ماه 1393 در حالیکه همراه جمعی از رزمندگان حزب الله لبنان در بلندی های مشرف بر جوالن اشغالی حضور یافته بود، 

توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.  [ قبله اول ]

منطقه غرب آسیا این روزها شاهد تحوالت منطقه غرب آسیا این روزها شاهد تحوالت 
شتابزده ای است که از آن بوی توطئه، سازش شتابزده ای است که از آن بوی توطئه، سازش 
و خطر می آید. این روزها محور دونالد ترامپ و و خطر می آید. این روزها محور دونالد ترامپ و 
نتانیاهو به دنبال تحقق خواسته های خود در نتانیاهو به دنبال تحقق خواسته های خود در 
منطقه هستند. از سویی شاهد تشدید اقدامات منطقه هستند. از سویی شاهد تشدید اقدامات 
آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی علیه سوریه آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی علیه سوریه 
هستیم تا به خیال باطل شان آب رفته را به جوی هستیم تا به خیال باطل شان آب رفته را به جوی 

بازگردانند.
همزمان شاهد اجرایی شدن مراحل نخست همزمان شاهد اجرایی شدن مراحل نخست 
معامله قرن هستیم که از بحرین کلید می خورد و معامله قرن هستیم که از بحرین کلید می خورد و 
در قالب نشست یا کارگاه اقتصادی به دنبال این در قالب نشست یا کارگاه اقتصادی به دنبال این 
هستند که آنچه می خواهند را پیاده کنند. همه هستند که آنچه می خواهند را پیاده کنند. همه 
چیز به سرعت پیش می رود و در این میان ترامپ چیز به سرعت پیش می رود و در این میان ترامپ 
نهایت خدمت را به رژیم صهیونیستی می کند. او نهایت خدمت را به رژیم صهیونیستی می کند. او 
برای معامله قرن به دنبال فشار حداکثری بر همه برای معامله قرن به دنبال فشار حداکثری بر همه 
کشورهای عربی است اما در این میان کشورهای کشورهای عربی است اما در این میان کشورهای 
حوزه خلیج فارس را به هیچ می انگارد و فقط به حوزه خلیج فارس را به هیچ می انگارد و فقط به 
آنها دستور می دهد که هر آنچه آمریکا می گوید آنها دستور می دهد که هر آنچه آمریکا می گوید 

باید اجرایی شود.
همزمان و در آستانه روز جهانی قدس، هیأت همزمان و در آستانه روز جهانی قدس، هیأت 
عالی برگزاری »تظاهرات بازگشت و شکستن عالی برگزاری »تظاهرات بازگشت و شکستن 
محاصره غزه« با صدور بیانیه ای خواستار حضور محاصره غزه« با صدور بیانیه ای خواستار حضور 
گسترده مردمی در شصت و یکمین جمعه گسترده مردمی در شصت و یکمین جمعه 

تظاهرات بازگشت طی هفته جاری شد.تظاهرات بازگشت طی هفته جاری شد.
برای بررسی آخرین تحوالت فلسطین و ابعاد برای بررسی آخرین تحوالت فلسطین و ابعاد 
مختلف طرح معامله قرن با »علی برکه« نماینده مختلف طرح معامله قرن با »علی برکه« نماینده 
جنبش حماس در لبنان گفت وگویی کرده ایم که جنبش حماس در لبنان گفت وگویی کرده ایم که 

شرح آن از نظرتان می گذرد:شرح آن از نظرتان می گذرد:
  تحلیل و موضع شما از برگزاری نشست   تحلیل و موضع شما از برگزاری نشست 
اقتصادی در بحرین به عنوان گام و مرحله اقتصادی در بحرین به عنوان گام و مرحله 
نخست اجرای پروژه موسوم به »معامله قرن« نخست اجرای پروژه موسوم به »معامله قرن« 
چیست؟ چرا بحرین برای این نشست انتخاب چیست؟ چرا بحرین برای این نشست انتخاب 

شده است؟
در رابطه با برگزاری نشست اقتصادی در کشور بحرین 
طی روزهای آینده باید عرض کنم که ما به عنوان جنبش 
مقاومت اسالمی حماس در فلسطین با برگزاری این 
نشست در منامه و همچنین مشارکت کشورهای مختلف 
در آن مخالف هستیم و آن را رد می کنیم. همچنین از 
کشورهای اسالمی و عربی نیز درخواست می کنیم این 
نشست را که در حقیقت یک نشست آمریکایی در راستای 
معامله قرن است، تحریم کنند. پروژه موسوم به معامله 
قرن درصدد است تا عالوه بر نابودی مسأله فلسطین و 

از بین بردن حق بازگشت پناهندگان فلسطینی، شهر 
قدس و کرانه باختری اشغال شده را در جهت منافع رژیم 
صهیونیستی یهودی سازی کند. برگزاری این نشست 
در بحرین نیز در واقع همانند خنجر زدن از پشت به 
مسأله فلسطین و مردم فلسطین است. از سوی دیگر 
این نشست موجب عادی سازی بیش از پیش روابط 

برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی می شود. 
ما از تمام دوستان و عالقه مندان به مسأله فلسطین می 
خواهیم که ضمن محکوم کردن برگزاری این نشست، 
آن را تحریم کنند. زیرا برگزاری آن در جهت منافع رژیم 

صهیونیستی است.
  علت اینکه دولت آمریکا در گام نخست   علت اینکه دولت آمریکا در گام نخست 
اجرای معامله قرن، مسأله اقتصاد را در دستور اجرای معامله قرن، مسأله اقتصاد را در دستور 
کار خود در نشست بحرین قرار داده، چیست؟ کار خود در نشست بحرین قرار داده، چیست؟ 
پشت پرده ادعای غربی ها مبنی بر اعطای پشت پرده ادعای غربی ها مبنی بر اعطای 
تسهیالت اقتصادی به فلسطینیان در نشست تسهیالت اقتصادی به فلسطینیان در نشست 

بحرین چه می باشد؟
هدف اصلی این نشست از یک سو عادی سازی روابط 
میان رژیم های عربی و اسالمی با رژیم صهیونیستی و از 
سوی دیگر ترویج و گسترش پروژه آمریکایی معامله قرن 
است. همچنین برگزارکنندگان این نشست در تالشند تا 
وانمود کنند مسأله فلسطین یک مسأله اقتصادی است نه 
سیاسی و فلسطین همانند کاالیی است که در بازار بحرین 
یا جاهای دیگر به فروش می رسد! ما تاکید می کنیم که 
مسأله فلسطین کامال سیاسی است و همانند موضوع 

خوردن و آشامیدن و غذا نیست. مردم فلسطین به خاطر 
غذا و آب نمی جنگند بلکه به دنبال آزادسازی فلسطین و 
قدس و مقدسات اسالمی و مسیحی و بازگشت آوارگان 
فلسطینی به وطنشان هستند. بر همین اساس ما این 
نشست را محکوم و بر حق مردم فلسطین در تداوم انتفاضه 
و مقاومت تا آزادسازی فلسطین و بازگشت و استقرار در 

آن تاکید می کنیم.
  همراهی رژیم های مزدور و مرتجع عربی   همراهی رژیم های مزدور و مرتجع عربی 
با صهیونیست ها برای خنجر زدن به فلسطین با صهیونیست ها برای خنجر زدن به فلسطین 
و نقش راهپیمایی روز جهانی قدس در خنثی و نقش راهپیمایی روز جهانی قدس در خنثی 

کردن این توطئه را چگونه ارزیابی می کنید؟کردن این توطئه را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما عادی سازی روابط عربی با رژیم صهیونیستی را 
رد می کنیم و معتقدیم که این کار خیانت به مسأله 
فلسطین است. زیرا این کار رژیم صهیونیستی را به تداوم 

بقا در فلسطین و ایجاد شهرک های صهیونیستی بیشتر 
در سرزمین های اشغالی فلسطین تشویق و تحریک 
می کند. ما تاکید می کنیم که راهپیمایی های روز 
جهانی قدس مسأله قدس و فلسطین را   احیا  و پیامی به 
جهانیان ارسال می کند مبنی بر اینکه مسأله فلسطین 
مسأله اصلی و محوری مسلمانان در جهان است و 
مسلمانان در سراسر دنیا دست از قدس برنمی دارند و راه 
مبارزه و جهاد و مقاومت برای آزادسازی قدس و تمامی 

فلسطین ادامه خواهند داد.
  چگونه گروه های فلسطینی و کشورهای   چگونه گروه های فلسطینی و کشورهای 
اسالمی قادر هستند پروژه معامله قرن را ناکام اسالمی قادر هستند پروژه معامله قرن را ناکام 
بگذارند؟ راهپیمایی های بازگشت چه تاثیری بگذارند؟ راهپیمایی های بازگشت چه تاثیری 

در این راستا دارند؟
مردم فلسطین پروژه آمریکایی معامله قرن را از طریق 
وحدت و ایستادگی، تداوم راهپیمایی های بازگشت در 
نوار غزه، مقاومت در کرانه باختری و پایبندی آوارگان 
فلسطینی به حق شان برای بازگشت به وطن، ناکام خواهد 
کرد. بنابراین پروژه های آمریکایی و صهیونیستی ما را 

نگران نخواهد کرد و دست از راه مقاومت و مبارزه برنمی 
داریم و این راه را تا محقق کردن اهداف مردم فلسطین 
در آزادی کشور و بازگشت آوارگان ادامه خواهیم داد. 
خطاب به امت عربی و اسالمی نیز اعالم می داریم که 
مردم فلسطین هرگز تسلیم نخواهند شد و پرچم مقاومت 
و جهاد را تا نابودی رژیم صهیونیستی از تمام سرزمین 
فلسطین و مقدسات آن در دستان خود نگه خواهد داشت 

و باال می برد.

  قدرت و توان نظامی مقاومت فلسطین در   قدرت و توان نظامی مقاومت فلسطین در 
برابر صهیونیست ها برای نبردهای احتمالی در برابر صهیونیست ها برای نبردهای احتمالی در 

آینده چه میزان است؟آینده چه میزان است؟
طبیعتا مقاومت فلسطین برای مقابله با اشغالگری رژیم 
صهیونیستی توان و قدرت خود را افزایش می دهد و 
روزانه این قدرت را باال می برد؛ در همین راستا از رهبر 
و مردم جمهوری اسالمی ایران به دلیل حمایت از 
مقاومت فلسطین و مردم فلسطین تقدیر می کنیم. 
تاکید می کنیم که مقاومت برای مقابله با هرنوع تجاوز 
احتمالی رژیم صهیونیستی به نوار غزه آمادگی دارد. 
صهیونیست ها نیز می دانند که قادر به اشغال نوار 
2008غزه نیستند. زیرا در سال 2008غزه نیستند. زیرا در سال 2008 و سپس در نوبت دوم 
2014 و سپس در سال 2014 و سپس در سال 2014 میالدی برای  2012در سال 2012در سال 2012
سومین بار تالش کردند تا نوار غزه را اشغال کنند اما 
موفق نشدند. صهیونیست ها مطلع هستند که مقاومت 
فلسطین قادر به حمالت موشکی تمام شهرک ها 
و مستعمرات و پایگاه های نظامی صهیونیستی در 

فلسطین اشغالی است.

  محمد فاطمی زاده

ش کنند مله ا ال نیست که معا » کا فلسطین »
نماینده جنبش حماس در لبنان در گفت وگو با بیت المقدس:

مردم فلسطین پروژه آمریکایی معامله قرن را 
از طریق وحدت و ایستادگی، تداوم راهپیمایی های 
بازگشت در نوار غزه، مقاومت در کرانه باختری و پایبندی 
آوارگان فلسطینی به حق شان برای بازگشت به وطن، ناکام 

خواهد کرد

برگزارکنندگان نشست اقتصادی بحرین در تالشند تا 
وانمود کنند مسأله فلسطین یک مسأله اقتصادی است نه 
سیاسی و فلسطین همانند کاالیی است که در بازار بحرین یا 

جاهای دیگر به فروش می رسد
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  شهید محمود المبحوح 
محمود عبد الرؤوف محمد المبحوح در 14 فوریه سال 1960 میالدی دیده به جهان گشود. دوران طفولیت و نوجوانی خود را در همان اردوگاه جبالیا که به 

اردوگاه انقالب و پایداری معروف است  گذراند. او در جوانی به حماس پیوست و مبارزه خود را با قدرت آغاز کرد. در سال 1986 به مدت یک سال بازداشت شده و به 
اتهام همراه داشتن سالح کالشیکوف در زندان مرکزی غزه حبس شد. وی در ادامه شاخه نظامی حماس را راه اندازی کرد و عملیات های مختلفی علیه اشغالگران به اجرا 

در آورد که از جمله آنها چند اقدام موفق اسیرگیری از ارتش رژیم صهیونیستی بود. صهیونیست ها بارها برای ترور وی اقدام کردند اما موفق نبودند و وی موفق به خروج از غزه 
[ قلب زمین ]شد اما سرانجام در سال 2010 در دبی به شهادت رسید.

مناسبات آنکارا و رژیم صهیونیستی در طول سال های 
اخیر همیشه مورد بحث بوده است؛ اما علی رغم روابطی 
که بین آن ها برقرار است، تضادهای دو طرف غیر قابل 
انکار است. مواضع رسمی که از سوی مقامات ترکیه از 
جمله رجب طیب اردوغان، رئیس  جمهور و مولود چاووش 
 اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در قبال رژیم صهیونیستی 
اتخاذ می شود، وجود برخی از تضادها را تایید می کند. در 
حالت کلی نمی توان روابط بازیگران سیاسی را از حیث 
منافع مشترک تعریف کرد، بلکه آن دسته از بازیگرانی 
هم که دارای روابط مستحکمی هستند، برخی از منافع 
متضاد را پیش روی خود می بینند. بر این اساس گرچه 
آنکارا نیز علی رغم تضادهای موجود روابط خود را با رژیم 
صهیونیستی متوقف نکرده است؛ اما نادیده گرفتن این 
تضادها بی توجهی به ظرفیت هایی است که می توان علیه 

رژیم صهیونیستی به کار گرفت.
ترکیه در حال حاضر ریاست دوره ای سازمان همکاری 
اسالمی را بر عهده دارد؛ لذا تنش هایی که در روابط آنکارا و 

رژیم صهیونیستی وجود دارد، می تواند در این ظرفیت به 
کار گرفته شود. چنانچه پس از اعالم تصمیم ترامپ مبنی 
بر انتقال سفارت رژیم آمریکا به قدس نشست فوق العاده ای 
از سوی این سازمان در ترکیه برگزار شد و مقامات بیش 

از چهل کشور اسالمی در این نشست حضور پیدا کردند.
استفاده از فضایی که در حال حاضر بین ترکیه و رژیم 
صهیونیستی برقرار است، حرکت در راستای اهداف 
تشکیل سازمان همکاری اسالمی است؛ چرا که حمایت 
از قدس تاسیس چنین سازمانی را ضروری ساخت. 
نشست کشورهای اسالمی در قالب سازمان همکاری 
اسالمی که با دعوت آنکارا در سال گذشته برگزار شد، با 
انتشار بیانیه 18 می 2018 همراه بود که در آن جرایم رژیم 
صهیونیستی وحشیانه و غیر انسانی توصیف شد و از جامعه 
جهانی خواسته شد که از مردم فلسطین در قبال این جرایم 

حفاظت بین المللی انجام گیرد.
بیانیه مذکور اعالم کرده بود که حفظ موقعیت شهر قدس 
چارچوب اصلی سازمان همکاری اسالمی را تشکیل 
می دهد؛ لذا نهادهای بین المللی باید به حسابرسی از رژیم 
صهیونیستی در قبال جنایات این رژیم اقدام کنند. توجه به 
مفاد این بیانیه نشان دهنده وجود عزم قابل تحسین از سوی 
کشورهای شرکت کننده به ویژه ترکیه به عنوان رئیس 
دوره ای این سازمان برای مقابله با جنایات صهیونیست ها 
است. این نشست واشنگتن را به عنوان حامی وحشی گری 
صهیونیستها معرفی کرد. همچنین تشکیل کمیته ای 
برای پیگرد قضایی رژیم صهیونیستی از موارد مهم 
مطرح شده بود.  فضای کنونی منطقه بعد از شکست 
پروژه های آمریکایی-  صهیونیستی زمینه های الزم را برای 
اجماع سازی های جدی از سوی کشورهای اسالمی فراهم 
آورده است. در این بین جمهوری اسالمی ایران و محور 
مقاومت با همراهی کشورهای دوست می توانند نقش 
برجسته ای در فضای پسا داعش ایفا کنند. به نظر می رسد 

روابط کنونی تهران و آنکارا در طالیی ترین دوره خود قرار 
دارد. در حال حاضر تنش هایی بین آنکارا و واشنگتن بر سر 
پرونده های مختلف ایجاد شده است که حمایت آمریکا از 
کودتاگران در ترکیه از مهم ترین آن ها محسوب می شود. 
همچنین تحریم های یکجانبه رژیم آمریکا علیه ایران 
نیز همکاری تهران با کشورهای دوست را بیش از پیش 
ضروری  ساخته است. بر این اساس تهران و آنکارا می توانند 
در ایجاد فضای جدید منطقه ای نقش ویژه ای داشته باشند. 
حجم تنش های کنونی آنکارا با رژیم صهیونیستی در 
فضایی که ترکیه ریاست دوره ای سازمان همکاری اسالمی 

را بر عهده دارد، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سازمان همکاری اسالمی به عنوان بزرگ ترین سازمان 
بعد از سازمان ملل ظرفیت های بی نظیری دارد که غفلت 
از آن بسیاری از منافع کشورهای اسالمی را در خطر قرار 

می دهد. پروژه های مختلفی که واشنگتن با همراهی 
رژیم صهیونیستی اجرایی می سازد، به دنبال عدم اتخاذ 
استراتژی وحدت آفرین بین کشورهای اسالمی انجام 
می گیرد؛ وگرنه همراهی کشورهای اسالمی با یکدیگر 
می تواند در مقابل پروژه های آمریکایی - صهیونیستی قرار 
گیرد. به عنوان نمونه »معامله قرن« ازجمله پروژه هایی 
است که به دنبال انفعال برخی از کشورهای اسالمی 
پیگیری می شود. ظرفیت فوق العاده کشورهای اسالمی 
برای مقابله با پروژه های غربی در صورتی که استراتژی 
مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی آن ها تعریف 
شود، بسیاری از معادالت منطقه ای و جهانی را با تغییرات 
شگرف مواجه خواهد ساخت. به نظر می رسد آنکارا 
در حال حاضر از عزم الزم برای مقابله با پروژه های 
صهیونیستی برخوردار است؛ لذا در شرایط کنونی 
ظرفیت اجماع سازی در راستای تامین منافع مردم 
فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی موجود است. 
عملیاتی ساختن محورهای مورد بحث در نشست 
2018 سازمان همکاری اسالمی در ترکیه که با دعوت 
این کشور برگزار شد، گام مهمی در این راستا ارزیابی 
می شود که این مهم با همراهی کشورهای اسالمی 
ممکن خواهد بود. منافع مشترکی که کشورهای اسالمی 

دارند، زمینه های الزم را برای اجماع سازی های منطقه ای 
فراهم می کند. از آن جایی که برخی از ظرفیت های 
مهم جهانی همچون انرژی نیز در منطقه غرب آسیا 
وجود دارد، اهرم های فشار الزم برای اجرایی ساختن 
تصمیمات کشورهای اسالمی موجود است. بر این اساس 
فعال سازی سازمان همکاری اسالمی برای تامین منافع 
کشورهای اسالمی به ویژه فلسطین گام موثری در این 
راستا ارزیابی می شود.  استراتژی محور مقاومت به رهبری 
جمهوری اسالمی ایران با همراهی کشورهای دوست 
می تواند پروژه های عبری - آمریکایی را ناکام گذارد؛ 
چنانچه پروژه های سال های اخیر آن ها با شکست مواجه 
شده است. چنین ناکامی باعث شده است که واشنگتن 
متحدان منطقه ای خود را به یک جنگ نیابتی وارد سازد 
که تاکنون هیچ سودی به حال آن ها نداشته است. در 
حقیقت آمریکا بدون همراهی متحدان منطقه ای خود 
از پیشبرد سیاست های یک جانبه عاجز خواهد بود؛ چرا 
که واشنگتن و رژیم صهیونیستی به دنبال هزینه های 
عبثی که طی سال های متمادی در منطقه داشته اند، به 
دستاورد قابل مالحظه ای دست نیافته اند. حال اجماع 
کشورهای اسالمی سیاست های آتی آن ها را نیز ناکام 

خواهد گذاشت.

حمایت از آرمان فلسطین و نامگذاری آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس که از ابتکارات 
بی بدیل امام راحل و مبتنی بر اندیشه های جهانی و امت 
محور ایشان است، فرصت ها و ظرفیت های بی نظیری 
را در عرصه بین الملل ایجاد کرده که جمهوری اسالمی 
توانسته و می تواند در راستای راهبردهای خویش از این 

ظرفیت ها و فرصت ها بهره گیرد.
از همان نخستین روزهای انقالب، امام خمینی)ره( با 
حمایت سفت و سخت از آرمان قدس و نیز افتتاح سفارت 
فلسطین در تهران نشان داد که برخالف ایران هراسی ها و 
شیعه  هراسی ها، تراز این انقالب، ترازی بین المللی است، 
گستره آن، گستره ای جهانی  است و تمامی وجودش 
برای حمایت از مظلومین و مستضعفین در جای جای 
جهان است. تاکید بر آرمان هایی همچون آزادی قدس 

شریف باعث شد تا انقالب اسالمی به عنوان جنبشی 
سراسر شور و شوق و حرکتی همه جوش و خروش، 
بتواند علی رغم تالش گسترده بدخواهان و کژاندیشان 
با سرعتی مثال زدنی مبدل به انقالبی فرامرزی شود. 
انقالبی که برای جوانان آن روزها پدیده ای تازه به شمار 
می رفت، چراکه نه در ماهیت و نه در اهداف و سرشت 
خود با نظامهای رایج دنیا تطابق نداشت. آرمان هایی 
همچون حمایت از مستضعفین و مظلومین، در کنار 
حمایت بی چون و چرا از مردم فلسطین باعث شد تا 
انقالب ایران در آن افق ظلمانی دهه 70 میالدی و آن 
روزهای نامرد سیاست جهانی، همچون چراغی روشن 
باشد و در شبستان غرب آسیا به گوهری بی بدیل 
تبدیل گردد و خیل عظیمی از جوانان جهان به مدد 
دم مسیحایی معمارانقالب، ندیده و یعقوب وار عاشق 

روح الله و انقالب شوند و فرزندان جهانی روح الله از همان 
اوان جوانی آرمان های او را کیلومترها دورتر از ایران 

دنبال کنند.
همین نگاه و رویکرد باعث شده تا امروز و در ورای دولت ها 
و در درون ملت ها، هر کجا نامی از فلسطین، عدالت و 

مظلومین و مستضعفین ذکر شود، ناخودآگاه دلها و یادها 
به سمت ایران برود و آزادیخواهان جهان به پاس این 
آرمان های مقدس خود را جزئی از این منظومه فکری 
بدانند و برای پاسداشت این آرمانها و راهبردها، از هیچ 

تالشی فروگذار نباشند.

آنکارا در حال حاضر از عزم الزم برای مقابله با پروژه های 
صهیونیستی برخوردار است؛ لذا در شرایط کنونی ظرفیت 
اجماع سازی در راستای تامین منافع مردم فلسطین و مقابله با 

رژیم صهیونیستی موجود است

تاکید بر آرمان هایی همچون آزادی قدس شریف باعث 
شد تا انقالب اسالمی به عنوان جنبشی سراسر شور و شوق 
و حرکتی همه جوش و خروش، بتواند علی رغم تالش گسترده 
بدخواهان و کژاندیشان با سرعتی مثال زدنی مبدل به انقالبی 

فرامرزی شود

یم صهیونیستی ورت بهره گیری از ظرفیت سازمان همکاری اسالمی علیه رژ ضر

آرمان قدس و ارمغان آن برای انقالب اسالمی 

  رامین ولی زاده میدانی

  یونس کولیوند
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می  زَند از کربال 
تا مسجد االقصی َصال

باد شرقی می  وزد فریادها ویرانه  اش
ابر، باران می  زند کوه غم من شانه  اش

بغض، توفان می  شود؛ هی خانه ویران می  شود
خشم، آتش می  شود پیراهن تن خانه  اش

می  زَند خون سیاوش از یم مقتل به دشت
صوت قرآنش گلوی غنچه ُدردانه اش

ناله  ها می  زد فرنگیس از یمن تا شاِم درد
آی کیخسرو بزن آتش به دیو و النه  اش

از عقیق زرد ما خون صبوری می  چکد
حرف  ها دارد دل ُدرِّ نجف با دانه  اش

عاقبت از عصر عاشورا تهمتن می  رسد
می  شکافد نیل را یا حیدر جانانه  اش

بر درفش کاویانی، »یا َلثاراِت الُحسین«
یا علی آمد؛ حدید همت مردانه  اش

می  زَند از کربال تا مسجد االقصی َصال
می کشد ضّحاک را در آخرین افسانه  اش

  کاظم رستمی

شکارچی شنبه عنوان فیلمی به کارگردانی پرویز شیخ طادی 
است. داستان فیلم به زندگی کودکی می پردازد که به میان 

اقوام مختلف رفته و از هر یک چیزی آموخته  است.
این فیلم ماجرای استحاله فکری و ذهنی این کودک و حرکت 
از فطرت پاک انسانی تا تبدیل شدن به موجودی خشن، 

خطرناک و خونریز است.
 80 درصد فیلمبرداری »شکارچی شنبه« در مدت اقامت 25 
روز گروه فیلمسازی در لبنان فیلمبرداری شده و 20 درصد آن 
در مناطق مختلفی از ایران نظیر چالوس و تهران انجام شده 
 است. علی نصیریان و امیریل ارجمند از ایران و دارین حمزه 

از لبنان، بازیگران اصلی شکارچی شنبه هستند.
ماجرای این فیلم این گونه است: » در یک بندرگاه رژیم 
صهیونیستی، زنی یهودی که پس از مرگ همسرش، با یک 
مرد مسیحی ازدواج کرده است، کودک 8-7 ساله خود را 
درپی اقدامات حقوقی و اصرارهای زیاد پدربزرگش (علی 

نصیریان) برای مدت کوتاهی به وی می سپارد. 
پدربزرگ کودک که یکی از سران جریان فکری صهیونیسم 
است در جواب نگرانی های مادر، وعده می دهد که او یک ماه 
بیشتر اینجا نمی ماند و پس از آن، کودک با اراده خود هر کجا 

که خواست می تواند برود«. 
این فیلم با وجود برخی مخالفت ها سرانجام در بیست و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد. 

تردیدی نیست که »فلسطین« مسئله اول جهان اسالم در ادوار 
معاصر است و اگرچه توجه به آن در زمان های مختلف دستخوش 
فراز و فرودهایی شده، اما همواره جایگاه کلیدی خود را حفظ کرده 
است. در همین چارچوب بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
تشکیل گروه های تکفیری برای انحراف اذهان مسلمانان از توجه 
به مسئله فلسطین بوده، موضوعی که اماره های متعددی هم برای 
تایید آن وجود دارد. اما اکنون و با پایان سیطره داعش بر سوریه و 
عراق و تضعیف جدی سایر گروه های تکفیری، دوباره زمینه برای 
توجه به اشغال قبله اول مسلمین فراهم شده است در همین حال 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم با اعالم انتقال سفارت 
کشورش به بیت المقدس، عمال زمینه بسیار مناسب تری را برای 
برجسته شده تحوالت فلسطین در افکار عمومی جهانیان و اتحاد 
مسلمانان در این موضوع فراهم کرد. در فضای شبکه های اجتماعی 
توجه به فلسطین تا حد قابل توجهی وجود دارد از جمله آنها »مرکز 
اطالع رسانی فلسطین« است که سایت اینترنتی و کانال تلگرامی 
فعالی دارد. کانال این مرکز که بعنوان »اولین پایگاه فارسی زبان 
کشور فلسطین« خود را معرفی کرده است، فعالیت های متنوع 
و جدی دارد و از مطالب مختلف بهره می گیرد. انعکاس فعالیت 
های مختلفی که در سطح جهان در حمایت از فلسطین و آزادی آن 
صورت می گیرد از بخش های جذاب کانال است که در قالب عکس 
و فیلم منتشر می شود. همچنین انعکاس مواضع رهبران فلسطینی 
و مقامات جهان درباره فلسطین بخش دیگری از مطالب کانال را 
تشکیل می دهد. عالوه بر این آخرین اخبار تحوالت میدانی در 

سرزمین های اشغالی در این کانال منعکس می شود.
برای دسترسی به این کانال باید از لینک

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

از جمله دستاوردها و آثار پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تقویت 
انگیزه ملت های مستضعف برای دنبال کردن خواسته های 
برحق خود و تالش برای تغییر سرنوشت خود از تغییر مبارزه با 
حاکمان فاسد است. جدی ترین ثمره در این زمینه شکل گیری 

نهضت های آزادی بخش در کشورهای منطقه غرب آسیاست.
کتاب »درآمدی بر نهضت های آزادی بخش، مبانی، ریشه ها و 
اندیشه ها« که توسط موسسه اندیشه سازان نور تهیه و تنظیم 
شده است، از جمله آثاری است که به این موضوع مهم می پردازد.
این کتاب شامل مجموعه مقاالتی است که به مبانی نهضت های 
اسالمی و انقالب اسالمی، دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم 
انقالب، رویکردهای نظری این نهضت ها، شرایط و چالش های آنها 
و در نهایت رابطه نظام بین الملل و غرب نسبت به این نهضت  ها 
پرداخته اند. در واقع، آنچه در این کتاب مورد بررسی اجمالی قرار 
می گیرد درآمدی است بر واکاوی ریشه ها و بنیادهای نظری و نیز 
مبانی نقلی در منظر رهبرانی که به این اندیشه اعتقاد دارند و بر این 
باورند می توان نظم کهنی را که بر مبانی غیرعادالنه و صرفاً از نگاه 
قدرتمندان ترسیم شده است، به چالش کشید و آن را به سمتی 
عادالنه سوق داد.  در بخشی از این کتاب آمده است: »در پی این 
انسحاب و تحول عظیم در تاریخ و تمدن اسالمی دو سؤال مطرح 
شد که یکی معطوف به گذشته و دیگری مربوط به حال و آینده 
است؛ سؤال اول، این که چرا چنین شد و سؤال دوم، این که حال 
که چنین شده است، چه باید کرد؟ ... در پاسخ به سوال دوم، سه 
راه حل مطرح شد؛ پیروی از غرب، ملت خواهی یا ناسیونالیسم و 

نهایتاً تجدید حیات دینی«.

خیلی دور خیلی نزدیک

  عائشه اللولو، دخترک 5ساله ساکن غزه بود که برای درمان تومور مغزی مجبور به انتقال 
به بیمارستانی در کرانه باختری شد اما صهیونیستها به والدینش اجازه خروج از غزه 
ندادند و او به تنهایی راهی غربت شد. در نهایت هم درمان جواب نداد و او غریبانه جان داد.

درآمدی بر نهضت های «شکارچی شنبه»
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