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    فعاالن رسانه ای عربستان به تل آویو سفر می کنند
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یکشنبه رسما از سفر هیئت رسانه ای از کشورهای عربی از جمله عربستان برای اولین بار به مناطق اشغالی 19۴8 خبر داد.
 این وزارت در بیانیه ای اعالم کرد این هیئت شامل 6 فعال رسانه ای است که از موزه هولوکاست و کنست)پارلمان رژیم صهیونیستی( و اماکن مقدس در شهر 
قدس بازدید می کنند.  در برنامه ای که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی برای این هیئت رسانه ای عربی در نظر گرفته ، آنها با اعضای کنست رژیم و مسئوالنی در 

وزارت خارجه و شخصیت های دانشگاهی دیدار خواهند کرد.
] قبله اول [ این هیئت رسانه ای عربی همچنین از شمال فلسطین اشغالی و حیفا، ناصره و تل آویو دیدن خواهند کرد.

»سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان »سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان 
اخیرا گفت وگوی مهمی را با شبکه لبنانی »المنار« اخیرا گفت وگوی مهمی را با شبکه لبنانی »المنار« 
انجام داده است؛ گفتگویی که به دلیل محتوای انجام داده است؛ گفتگویی که به دلیل محتوای 
راهبردی و استراتژیک آن بازتاب گسترده ای راهبردی و استراتژیک آن بازتاب گسترده ای 
در رسانه های منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. در رسانه های منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. 
دبیرکل حزب الله لبنان درجریان این مصاحبه دبیرکل حزب الله لبنان درجریان این مصاحبه 
در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه 
حزب الله تأکید کرد که قدرت مقاومت لبنان حزب الله تأکید کرد که قدرت مقاومت لبنان 
بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و درصورت بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و درصورت 
وقوع هرگونه جنگ احتمالی، خسارت های وقوع هرگونه جنگ احتمالی، خسارت های 
2006تل آویو به مراتب بیشتر از سال 2006تل آویو به مراتب بیشتر از سال تل آویو به مراتب بیشتر از سال 2006 خواهد  خواهد 
بود. سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت بود. سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت 
که در جنگ احتمالی آتی مقاومت وارد منطقه که در جنگ احتمالی آتی مقاومت وارد منطقه 

»الجلیل« خواهد شد.
پیام های مهم سخنان سید حسن نصرالله خطاب پیام های مهم سخنان سید حسن نصرالله خطاب 
به دشمن صهیونیستی در گفت وگو با شبکه به دشمن صهیونیستی در گفت وگو با شبکه 
»المنار« خیلی زود به تل آویو رسید و بازتاب »المنار« خیلی زود به تل آویو رسید و بازتاب 
گسترده ای در میان رسانه های صهیونیستی گسترده ای در میان رسانه های صهیونیستی 

داشت. داشت. 
درهمین ارتباط، »بیت المقدس« گفت وگویی با درهمین ارتباط، »بیت المقدس« گفت وگویی با 
ژنرال »امین حطیط« کارشناس برجسته لبنانی ژنرال »امین حطیط« کارشناس برجسته لبنانی 
در حوزه مسائل سیاسی و نظامی ترتیب داده که در حوزه مسائل سیاسی و نظامی ترتیب داده که 

به شرح ذیل است؛
گفت وگوی  در  نصرالله  حسن  سید  گفت وگوی   در  نصرالله  حسن  سید   
اخیر خود با »المنار« صراحتا تأکید کرد که اخیر خود با »المنار« صراحتا تأکید کرد که 
هرگونه جنگ جدید علیه لبنان پیامدهای به هرگونه جنگ جدید علیه لبنان پیامدهای به 
2006مراتب بیشتری در مقایسه با سال 2006مراتب بیشتری در مقایسه با سال 2006 برای  برای 
صهیونیست ها به دنبال خواهد داشت و آن ها صهیونیست ها به دنبال خواهد داشت و آن ها 

را در آستانه نابودی قرار خواهد داد. این بخش را در آستانه نابودی قرار خواهد داد. این بخش 
از اظهارات دبیرکل حزب الله را چگونه ارزیابی از اظهارات دبیرکل حزب الله را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در واقع سید حسن نصرالله با مطرح کردن چنین 
3سخنانی 3سخنانی 3 نکته بسیار مهم را به دشمن اسرائیلی گوشزد 
کرد. نکته اول این است که مقاومت امروز از قدرت کافی 
برای هدف قرار دادن مهمترین مراکز و تأسیسات رژیم 
صهیونیستی در مرکز اراضی اشغالی برخوردار گشته 
است. یعنی مقاومت قادر است قلب تأسیسات حیاتی 
اسرائیل را با موشک های پیشرفته که از قدرت تخریبی 

بسیار فراوانی نیز برخوردار هستند، هدف قرار دهد. 
نکته دوم این است که اسرائیل از قدرت کافی برای 
مقابله با موشک های دورُبرد حزب الله برخوردار نیست 
و نمی تواند از رسیدن این موشک ها به مجموعه اهداف 
خود، ممانعت به عمل آورد. علت این مسأله هم آن 

است که تمامی سامانه های دفاع موشکی مانند »گنبد 
آهنین« که تاکنون اسرائیل از آن ها استفاده کرده، 
ناکارآمدی خود را ثابت کرده اند. سید حسن نصرالله به 
صهیونیست ها یادآور شد که چنین سامانه های موشکی 

نمی تواند برای تل آویو امنیت به ارمغان آورد.
نکته سوم این است که اسرائیل قادر نیست زرادخانه 
موشکی حزب الله لبنان در نقاط مختلف را نابود سازد. 
علت این مسأله هم آن است که حزب الله لبنان در طول 
سال های گذشته به خوبی دریافته است که چگونه باید 
در وهله اول امنیت موشک های خود را تأمین سازد و در 

وهله دوم از آن ها به بهترین شکل استفاده نماید.
 به نظر می رسد نقشه ای که سید حسن  به نظر می رسد نقشه ای که سید حسن 
نصرالله در جریان گفتگوی مذکور آن را نشان نصرالله در جریان گفتگوی مذکور آن را نشان 
داده و در آن به مراکز حساس و تأسیسات داده و در آن به مراکز حساس و تأسیسات 
استراتژیک رژیم صهیونیستی اشاره کرده، به استراتژیک رژیم صهیونیستی اشاره کرده، به 
شدت مورد توجه تل آویو قرار گرفته است. به شدت مورد توجه تل آویو قرار گرفته است. به 
نظر شما چرا صهیونیست ها تا این میزان تحت نظر شما چرا صهیونیست ها تا این میزان تحت 

تأثیر این نقشه قرار گرفتند؟تأثیر این نقشه قرار گرفتند؟
نقشه ای که سید حسن نصرالله از مراکز و تأسیسات 
حساس و حیاتی اسرائیل نشان داد، تأثیر روانی بسیار 
شدیدی را بر صهیونیست ها و همچنین رسانه های تابع 
آن ها به دنبال داشت؛ به ویژه اینکه دبیرکل حزب الله 
لبنان به تمامی تأسیسات حیاتی واقع در منطقه »نوار 
ساحلی« به طول 60 کیلومتر و عمق 20 کیلومتر 

اشاره کرد. 
بنابراین، سید حسن نصرالله با نشان دادن این نقشه، به 
صورت ملموس این واقعیت را به دشمن صهیونیستی 
گوشزد کرد که قلِب این رژیم در این منطقه یعنی »نوار 
ساحلی« قرار دارد و آن نیز در تیررس موشک های 
مقاومت لبنان است. همانطور که می دانید تمامی 
مؤسسات و نهادهای سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، 
اقتصادی و ... متعلق به رژیم صهیونیستی در منطقه ای 
واقع شده که سید حسن نصرالله بر روی نقشه بدان 

اشاره کرده است.
دبیرکل حزب الله لبنان صراحتا اعالم کرد که تمامی 

نهادها، مؤسسات، تأسیسات و مراکز نظامی واقع در نوار 
ساحلی به بانکی از اهداف برای مقاومت تبدیل شده اند 
و مقاومت قادر است آن ها را هدف عملیات های نظامی 

خود قرار داده و نابودشان سازد. 
نقشه نشان داده شده توسط سید حسن نصرالله از این 
روی مورد اهتمام جدی صهیونیست ها قرار گرفت که 
یک واقعیت میدانی آشکار و غیرقابل انکار را مجسم کرد 
و به طور کامال مشخص نشان داد که مقصود وی از بانک 

اهداِف مورد نظر حزب الله، چیست. 
درست به همین دلیل است که اسرائیلی ها تمام مصاحبه 
نصرالله با المنار را مصاحبه »نقشه اهداف« نامگذاری 
کردند؛ هرچند که ما معتقدیم که در جریان گفتگوی 
مذکور موارد مهم دیگری نیز در کنار نقشه اهداِف رژیم 

صهیونیستی، مطرح شد.
به عنوان نمونه، سید حسن در بخشی از اظهارات خود 

گفت من هم در قدس نماز خواهم خواند. بنابراین، 
اگر ما بخواهیم گفت وگوی سید حسن نصرالله را 

نامگذاری کنیم، از آن به عنوان »وعده اقامه نماز در 
قدس« یاد می کنیم. در هر صورت، نصرالله با رونمایی از 
»بانک اهداف« رژیم صهیونیستی در صفوف این رژیم 

زلزله ایجاد کرد.
 دبیرکل حزب الله در بخشی از اظهارات  دبیرکل حزب الله در بخشی از اظهارات 
خود به تحریم های اخیر آمریکا علیه برخی از خود به تحریم های اخیر آمریکا علیه برخی از 
اعضای این گروه که البته دارای مسئولیت در اعضای این گروه که البته دارای مسئولیت در 
دولت و پارلمان نیز هستند، اشاره کرد و گفت دولت و پارلمان نیز هستند، اشاره کرد و گفت 
که این اقدام باعث نمی شود حزب الله زیر بار که این اقدام باعث نمی شود حزب الله زیر بار 
ذلت برود. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات ذلت برود. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات 

سید حسن نصرالله چیست؟
بدیهی است تحریم های اخیر ایاالت متحده آمریکا 
علیه نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان در چارچوب 
سلسله اقدامات توطئه آمیز واشنگتن علیه مقاومت، 
صورت پذیرفته است. جای هیچ شک و تردیدی 
نیست که اقدام اخیر آمریکا فاقد وجاهت قانونی است. با 
این حال، کسی که از واقعیت های سیاسی و میدانی در 
لبنان آگاه است، به خوبی می داند که چنین اقدامات 
توطئه آمیزی بر فعالیت های حزب الله تأثیر نخواهد 

داشت. 
نگاهی به نوع تحریم های اعمالی علیه اعضاء حزب الله نیز 
نشان می دهد که این تحریم ها تنها جنبه ظاهری دارند و 
نه عملی. به عنوان نمونه، طبق این تحریم ها حساب های 
بانکی اعضاء حزب الله در بانک های تحت نظارت آمریکا 
بلوکه خواهد شد؛ حال سؤال این است که آیاا عضاء 
حزب الله دارای حساب بانکی هستند که بلوکه شود؟ 
آیا آن ها دالرهای آمریکا را در حساب های خود جابجا 
می کنند؟ بدیهی است پاسخ به این سؤاالت منفی است. 
عالوه براین، اعضاء حزب الله از سفر به آمریکا منع شده اند. 
طبیعی است که هیچیک از اعضاء حزب الله در هیچ 
برهه ای قصد سفر به آمریکا را نداشته اند که هم اکنون 
واشنگتن آن ها را از این اقدام منع سازد و مورد تحریم 
قرار دهد. بنابراین، می توان گفت که بخش اعظمی از 
این تحریم ها تنها یک جنگ روانی علیه حزب الله بوده و 

از این حیث کامال بی ارزش تلقی می شود. 
 نصرالله همچنین »بنیامین نتانیاهو«  نصرالله همچنین »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد خطاب نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد خطاب 
قرار داد و صراحتا به او تأکید کرد که ایران و قرار داد و صراحتا به او تأکید کرد که ایران و 
حزب الله از سوریه خارج نخواهند شد.  علت حزب الله از سوریه خارج نخواهند شد.  علت 
تأکید دبیرکل حزب الله بر روی این مسأله و تأکید دبیرکل حزب الله بر روی این مسأله و 

مخاطب قرار دادن صریح نتانیاهو چیست؟
سید حسن نصرالله این بخش از سخنان خود را به 
طور مشخص در واکنش به تالش های نتانیاهو برای 
همراه سازی روسیه با خود جهت بیرون راندن ایران و 
حزب الله از سوریه، مطرح کرد. اخیرا رژیم صهیونیستی 
تماس هایی را به صورت جدی و مداوم با روسیه برقرار 
کرده تا از این رهگذر، زمینه برای خارج کردن ایران و 

حزب الله از سوریه را فراهم سازد. 
درهمین ارتباط، صهیونیست ها اخیرا میزان نشست 
سه جانبه ای با حضور نمایندگان آمریکا و روسیه در 
تل آویو بودند و در این نشست بسیار تالش کردند تا 
مسکو را علیه ایران و حزب الله با خود همراه سازند که 
البته با پاسخ منفی مسکو مواجه شدند. سید حسن 
نصرالله صراحتا به نتانیاهو اعالم کرد که ایران و حزب الله 
از روسیه دستور نمی گیرند و تالش های تل آویو برای 

تأثیرگذاری بر مسکو بی فایده است.

سخن نخست

روزگار رخ نمایی منطق مقاومت

منطقه غرب آسیا روزگار عجیب و کم 
نظیری را پشت سر می گذارد. هر چه در 
تاریخ کهن و به ویژه معاصر این منطقه 
جستجو کنیم از بسیاری از جهات هفته ها و ماه های گذشته و ایام 

پیش رو را متفاوت و استثنایی می یابیم.
ابرقدرت هایی که روزگاری تمام مسائل خرد و کالن غرب آسیا را 
با یک فرمان همایونی و با یک اراده از لندن و واشنگتن و پاریس 
اداره می کردند و از انتخاب پادشاه گرفته تا تقسیم بندی های 
جغرافیایی و مرزکشی ها و لشکرکشی ها با اراده آنها صورت 
می گرفت امروز در منطقه ما وضعیتی پیدا کرده اند که از تامین 
امنیت و منافعشون تا حد زیادی عاجز شده اند. بریتانیای کبیر که 
روزگاری خلیج فارس حیاط خلوت کشتی ها و ناوهایش و محلی 
برای تست سالح های جدیدش بود امروز دچار شرایطی شده 
که به درستی بریتانیای صغیر خوانده می شود چرا که نفتکش 
عظیمش توسط رزمندگان ایرانی به دلیل تخلفات متعدد توقیف 
می شود. آمریکایی هایی که روزگاری نه حتی با حضور نظامی بلکه 
از طریق رسانه ها و فیلمها و هالیوود خیابانها و دولتهای کشورهای 
خاورمیانه را تسخیر کرده بودند و اراده خودشان را بر همه اوضاع 
مسلط می دانستند در وضعیتی قرار گرفته اند که پیشرفته ترین 
پهپادها و برجسته ترین تکنولوژی هایشان مورد هدف نیروهای 
بومی منطقه قرار می گیرد و آنها توانی برای پاسخگویی ندارند. آنها 
در شرایطی قرار دارند که رئیس جمهور آمریکا که این روزها بیش 
از همیشه در معرض حمله افکار عمومی داخلی و جهانی به جهت 
تضعیف جایگاه حکومتش است، با یک شعف و شادمانی خودش 
خبر سرنگونی پهپاد ایرانی را اعالم می کند اما این سرخوشی هم 
خیلی دوام نمی آورد و ساعاتی بعد مشخص می شود که اساسا 
پهپادی از ایرانی مورد اصابت قرار نگرفته است. اگر بخواهیم 
فهرست این جنس توفیقات مردم منطقه غرب آسیا را ادامه بدیم 
بسیار طوالنی خواهد شد. اما اگر بخواهیم خالصه آنچه که در 
منطقه در حال تحقق است را در یک گزاره بیان کنیم آن جمله 
»کارآمدی منطق مقاومت اسالمی است«. ما در واقع در شرایطی 
هستیم که بیش از همیشه اواًل مردم ایران ثانیًا ملل منطقه  و 
»کارآمدی منطق مقاومت اسالمی است«. ما در واقع در شرایطی 
هستیم که بیش از همیشه اواًل مردم ایران ثانیًا ملل منطقه  و 
»کارآمدی منطق مقاومت اسالمی است«. ما در واقع در شرایطی 

در نهایت بسیاری از مردم جهان و البته دولتمردان کشورهای 
مختلف به عینه مشاهده می کنند که چگونه اگر ملتی اراده تغییر 
بکند و بفهمد که می تواند روی پاهای خودش تکیه کند، دست 
بر روی زانو بگذارد و استوار بایستد؛ توفیقات جدی پیش رویش 

است و نتایج شگرفی به دست خواهد آورد.
بی شک امروز فقط این ملت ایران نیستند که از توفیقات نیروهای 
نظامی و فرزندان دلیرشان خوشحالند حتی این شادمانی و 
شعف محدود به شیعیان منطقه هم نیست، بلکه براساس رصد 
فضاهای رسانه ای اعم از رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی و 
پژوهش های دیگری که در چند هفته اخیر منتشر شده به جدیت 
می توان این نکته را مطرح کرد که امروز جهان اسالم اعم از شیعه 
و سنی از اینکه یک کشور اسالمی توانایی این را پیدا کرده که 
دولت های به اصطالح ابرقدرت مانند انگلیس و آمریکا را به اشکال 
مختلف تحقیر کند احساس شادمانی، شعف و البته غرور دارند. 
این نکته بسیار کلیدی است که سالها و بلکه قرن ها استکبار و دول 
استعماری تالش کردند که در ملل مناطق مختلف دنیا از جمله 
در کشورهای اسالمی حس غرور ملی و حس ما می توانیم را از بین 
ببرند بلکه در آنها روحیه بندگی و سرسپردگی را به وجود بیاورند 
تا بتوانند به بهترین شکل آنها را بنده و برده خودشان بکنند. اما در 
گام اول در پرتو پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن به مدد منطق 
مقاومت، اکنون در جای جای کشورهای اسالمی شکوفا شدن 
حس غرور ملی، افتخار به مسلمانی و حس توانایی و توانمندی را 
33مشاهده می کنیم. همین روزها سالگرد جنگ 33مشاهده می کنیم. همین روزها سالگرد جنگ 33روزه لبنان است 
که یکی از نمادهای برجسته حس »ما می توانیم« بود. سوریه، 
عراق و پررنگ تر از آنها یمن، نمونه های دیگری است برای همان 
منطق مقاومتی که جواب داده است و افرادی با اعتقاد جدی به 
اینکه مقاومت راهگشاست و با تکیه به توان شان کارهای ناشدنی 
را شدنی کرده اند و حماسه ها آفریدند. امروز تهران گرانیگاه و 
تجلیگاه همین منطق مقاومت است. رویکردی که جبهه آن از 
ساحل خلیج فارس تا ساحل مدیترانه کشیده شده و روز به روز 

کارآمدیش را بیشتر به رخ رقبایش می کشد.

محمد مهدی رحیمی

نقشه ای که سید حسن نصرالله از مراکز و تأسیسات 
حساس و حیاتی اسرائیل نشان داد، تأثیر روانی بسیار 
شدیدی را بر صهیونیست ها و همچنین رسانه های تابع آن ها 

به دنبال داشت

زلزله ای که »سید حسن نصرالله« به پا کرد
ژنرال »امین حطیط« در گفت وگو با »بیت المقدس« مطرح کرد؛ رامین حسین آبادیان
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

اخبار مربوط به تصمیم مقامات اماراتی برای 
خارج کردن نیروهای نظامی خود از یمن، حرف 
و حدیث های فراوانی را در محافل سیاسی و 
رسانه ای پیرامون چرایی اتخاذ این تصمیم از 
سوی ابوظبی به وجود آورده است. ماجرا از 
آنجا آغاز شد که یک مقام عالیرتبه امارات در 
گفتگو با رسانه های این کشور تأکید کرد که 
ابوظبی تصمیم به خارج کردن نیروهای خود از 
یمن گرفته و هم اکنون نیز به صورت تدریجی 
درحال عملیاتی کردن این تصمیم است. به 
گفته این مقام اماراتی، ابوظبی قصد دارد از 
»استراتژی نظامی« در قبال یمن و تحوالت آن 
عبور کند. طبق آخرین گزارش های میدانی، 
امارات متحده عربی در یکی از اولین گام ها، 
مقر فرماندهی خود در استان »تعز« واقع در 

ساحل غربی یمن را تخلیه کرده است.
این تصمیم مقامات اماراتی، موجبات ظهور و 
بروز نگرانی های شدید در صفوف متجاوزان 
سعودی را فراهم آورد، چراکه در طول قریب 
به 5 سال گذشته ابوظبی مهمترین متحد و 
هم پیماِن ریاض در جنگ علیه مردم بی دفاع و 
بی گناه یمن بوده است. از همین روی، روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمز« اخیرا با انتشار 
گزارشی فاش کرده که دیوان پادشاهی 
عربستان خود به صورت مستقیم برای منصرف 
ساختن مقامات ابوظبی از عملیاتی کردن 
تصمیم شان درخصوص یمن به طور کامل، 
وارد عمل شده است. این روزنامه آمریکایی 
در گزارش خود آورده است که مقامات ارشد 
سعودی و دیوان پادشاهی این کشور از تصمیم 
اخیر ابوظبی به شدت احساس نا امیدی و 

سرخوردگی کرده اند.
افـزایش تــوان بازدارندگی و قدرت موشکی و 

پهپادی یمن
یکی از مهمترین علل و عواملی که موجب شده است تا 
مقامات عالیرتبه اماراتی علیرغم اصرارها و پافشاری های 
بی حدوحصر همتایان سعودی خود همچنان بر لزوم 
خروج از یمن تأکید کنند، افزایش روزافزون توان 
بازدارندگی و قدرِت موشکی و پهپادی نیروهای یمنی 
است. در واقع، اماراتی ها توفیقات روزافزون یمنی ها در 
زمینه های نظامی و امنیتی را خطر بزرگی برای »امنیت 

ملی« خود قلمداد می کنند.
کارشناسان و صاحب نظران سیاسی براین باورند که اولین 
جرقه های اتخاذ تصمیم خروج از یمن توسط دولتمردان 
اماراتی از حدود دو ماه و نیم پیش زده شد؛ یعنی درست 
زمانی که نفتکش هایی در بندر »الفجیره« امارات در 22 

اردیبهشت ماه هدف حمله قرار گرفت. 
با این حال، این پایان ماجرا نبود و تنها به فاصله کمتر از 2 
هفته یعنی در روز 3 خردادماه ستاد اطالع رسانی جنگ 
یمن برای نخستین بار تصاویری را از حمالت پهپادِی 
نیروهای یمنی به فرودگاه بین الملی »ابوظبی« امارات 
منتشر کرد. انتشار این تصاویر در رسانه های منطقه ای و 
بین المللی موجی از ترس و وحشت را در صفوف اماراتی ها 

حاکم ساخت. 
عالوه بر آنچه که گفته شد، رونمایی از دستاوردهای 
نظامی و دفاعِی ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
16 تیرماه نیز اماراتی ها را بیش از پیش نسبت به فزاینده 
بودِن میزان قدرت نظامی و دفاعی یمنی ها مطمئن 
ساخت. در این تاریخ، یمنی ها از موشک بالدار »قدس 1« 

و همچنین پهپادهای »صماد1« و »صماد 3« رونمایی 
کردند تا بدین ترتیب پیام واضحی را به شرکت کنندگان 
در ائتالف متجاوز سعودی ازجمله امارات متحده عربی 

مخابره کرده باشند.
تالش برای منزوی ساختن عربستان سعودی 

یکی دیگر از اهداف اصلی و اساسی اماراتی ها از اتخاذ 
تصمیم عقب نشینی تدریجی از یمن، منزوی ساختن 
عربستان سعودی است. در طول قریب به 5 سالی که از 
آغاز عملیات  های تجاوزکارانه ائتالف سعودی علیه یمن 
سپری می شود، اختالفات میان ریاض و ابوظبی بر َسر 
مسائل مختلف، همواره و در ادوار مختلف در رسانه ها 

انعکاس یافته است. 
عمده اختالفات ریاض و ابوظبی در طول این مدت بر روی 
میزان و حجم سیطره هر یک بر بخش هایی از خاک یمن، 
متمرکز بوده است؛ به گونه ای که هیچیک از آن ها حاضر 
نبودند مناطق تحت سیطره خود به ویژه در محور جنوبی 
را به دیگری واگذار کنند. این درحالی است که مقامات 
اماراتی همواره در طول سال های گذشته سهم خود از 
مشارکت در جنگ علیه یمن را از همتایان سعودی شان 

مطالبه می کردند.
با تمامی این ها، اماراتی ها علیرغم کشمکش های فراوان 
در محور جنوبی یمن به ویژه در استان و شهر »عدن« 
هیچگاه نتوانستند به منافع و مصالح خود دست یابند. به 
همین دلیل آن ها عربستان سعودی را بزرگترین عامل 
ناکامی خود در تحقق اهدافشان در جنوب یمن می دانند 
و با اتخاذ تصمیم خروج از یمن قصد دارند به نوعی از آن 

انتقام جویی کنند. 
عالوه بر سنگ اندازی های سعودی، این نکته را نیز باید در 
نظر گرفت که سلسله سیاست های خصمانه اماراتی ها در 
جنوب یمن نیز هیچگاه نتوانست دستاورد و یا توفیقی 
هرچند محدود برای آن ها به ارمغان آورد. به عنوان نمونه، 
اماراتی ها هیچگاه نتوانستند از طریق احداث زندان ها و 
شکنجه گاه های ِسّری و محرمانه در جنوب یمن به اهداف 

خود علیه انقالبیون دست پیدا کنند.
درهمین حال، حربه های ابوظبی برای وادار کردن ساکنان 
محور جنوبی یمن به جدایی طلبی از این کشور هیچگاه 
کارگر نیفتاد. بدین ترتیب، ابوظبی پس از متحمل شدن 
شکست در جنگ قدرت با سعودی در محور جنوبی یمن، 
در به ثمر رساندن طرح ها و نقشه های خود در این محور 

نیز با ناکامی مواجه شد و ناگزیر تصمیم خروج تدریجی از 
این کشور را اتخاذ کرد. 

آمریکا و انگلیس در صدد دوشیدِن بیشتر 
سعودی

در این میان اما، خبرهای دیگری پیرامون چرایی تصمیم 
امارات برای خروج از یمن به گوش می رسد که ازجمله 

آن ها توصیه های دولتمردان آمریکایی و انگلیسی به 
ابوظبی است. گفته می شود که ایاالت متحده آمریکا و 
انگلیس از دولتمردان اماراتی خواسته اند تا روند خروج 

خود از امارات را به صورت تدریجی کلید بزنند.
از همین روی، شاید بتوان از خروج نیروهای اماراتی از 
جنگ یمن به عنوان اقدامی جهت فراهم آوردن اهرم 
فشار جدید برای کشورهای غربی و در رأس آن ها 
ایاالت متحده آمریکا علیه عربستان سعودی، یاد کرد؛ 
بدین ترتیب که پس از قرار گرفتن سعودی ها در موضع 
ضعِف بیشتر در نبرد با مقاومت یمن، لندن و واشنگتن 
بهتر و بیشتر می توانند به دوشیدن حکام مرتجع 

سعودی مبادرت ورزند. 
درهمین حال، مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 
درخصوص ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان 
سعودی نیز خود مؤید آن است که واشنگتن در 
صدد اعمال فشار بیشتر بر ریاض جهت امتیازگیری 
حداکثری از آن است. درهمین ارتباط، اخیرا مجلس 
نمایندگان آمریکا با تصویب الیحه ای، هرگونه فروش 
تسلیحات از سوی واشنگتن به ریاض را ممنوع اعالم 

کرده است. 
این درحالی است که طبق قوانین ایاالت متحده آمریکا، 
درصورتی که رئیس جمهوری این کشور تمایل داشته 
باشد، می توان مصوبه مجلس نمایندگان درخصوص 

توافقنامه های تسلیحاتی را وتو کند. لذا مقامات کاخ 
سفید به خوبی می دانند سعودی ها که در سایه خروج 
تدریجی نیروهای اماراتی از یمن به شدت تحت فشار 
قرار گرفته اند، در مواجهه با فشار دوم یعنی ممنوعیت 
فروش تسلیحات به آن ها از سوی واشنگتن، دیگر 
ایستادگی نخواهند کرد و برای نجات از باتالقی که در 

آن گرفتار آمدند، امتیازات فراوانی را به آمریکا و غرب 
خواهند داد.

فروپاشی قریب الوقوع ائتالف »طوفان قاطعیت«
درهرصورت، با تصمیم اخیر مقامات اماراتی مبنی بر 
خروج تدریجی از یمن که بسیاری از آن تحت عنوان 
»فرار امارات« از یمن یاد می کنند، ائتالف متجاوز عربی 
به سرکردگی عربستان سعودی تحت عنوان »طوفان 

قاطعیت« در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. 
پیش از امارات متحده عربی، سودان نیز با ارسال نامه ای 
به سران عربستان سعودی اعالم کرده بود که نیروهای 
این کشور آخرین  ماه های حضور خود در یمن را سپری 
می کنند و دیگر در این کشور باقی نخواهند ماند. با توجه 
به تحوالت کنونی سودان و سلسله اعتراضات گسترده 
مردمی به جنایت ها علیه یمنی ها، بقای بیشتر نیروهای 

سودانی در یمن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
این درحالی است که پیشتر کشورهایی نظیر کویت و 
اردن نیز حضور خود در قالب ائتالف سعودی علیه یمن 
را به شدت کمرنگ کرده و از سطح حمایت های خود از 
این ائتالف کاسته اند. مصر نیز مدت هاست که مشارکت 
خود در چارچوب ائتالف سعودی را به حداقل رسانده 
است. بنابراین، با تصمیم اخیر اماراتی ها نیز ناگفته 
پیداست که ائتالف »طوفان قاطعیت« فاصله چندانی 

با مرگ حتمی ندارد.

   معاذ شعبان: عزت و افتخار امروز مسلمانان از جمهوری اسالمی ایران است
دکتر معاذ شعبان، فرزند مرحوم شیخ سعید شعبان موسس جنبش توحید اسالمی لبنان در سخنانی، با اعالم همبستگی با دولت و ملت سوریه و با ذکر خاطراتی 

از سفر به همراه مرحوم شیخ سعید شعبان به ایران و دیدار با امام خمینی)ره( گفت: مرحوم شیخ سعید شعبان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، تأیید و پشتیبانی از 
انقالب اسالمی را واجب دانست و امروز، جنبش توحید اسالمی همچنان بر همین خط مانده است.

وی با قدردانی از سیاست راهبردی و ثابت جمهوری اسالمی ایران در حمایت از مستضعفین و جنبش های مقاومت در هر نقطه  ای به ویژه مقاومت فلسطینی و مقاومت اسالمی 
افزود: عزت و افتخار امروز مسلمانان از جمهوری اسالمی ایران است. شعبان در ادامه، تأکید کرد: ما بدنبال انتقال پیام همبستگی با این کشور اسالمی در شرایطی که تحت فشار 

] قلب زمین [و هدف توطئه های استکبار است،هستیم.

امـاراتـی ها علیرغم کشمکش های فراوان در محور 
جنـوبی یمن به ویژه در استان و شهـر »عدن« هیچگاه 
نتوانستند به منافع و مصالح خود دست یابند. به همین دلیل 
آن ها عربستان سعودی را بزرگترین عامل ناکامی خود در 

تحقق اهدافشان در جنوب یمن می دانند

چرا    امارات    از     یمن عقب نشست؟
 داود  مازندرانی



    شماره 59   سه شنبه 1 مرداد 1398    20 ذی القعده 1440    23 جوالی 2019

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٤

استاد دانشگاه نیجریه در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد؛

شیعیان نیجریه اقلیتی روبه رشد هستند که با 
شتابی قابل توجه در حال فعالیتند. وهابیت و 
صهیونیسم، که این روزها وحدتی عمیق با هم پیدا 
کرده اند از این اتفاق بسیار احساس نگرانی کرده 
و با فشار و تهدید و تطمیع دولت و ارتش نیجریه، 
اقدامات مختلفی علیه شیعیان مظلوم این کشور 
رقم زده اند که از جمله آنها دستگیری غیرقانونی 
و زندانی کردن »شیخ ابراهیم زکزاکی« رهبر 
جنبش اسالمی این کشور و مراد شیعیان نیجریه 
است. اقدامی جنایتکارانه که حدود ٤ سال از آن 
می گذرد و طبق اخبار شیخ زکزاکی و همسرش 
اکنون در وضعیت سالمتی بسیار نابسامانی به 

سر می برند.
دکتر »یحیی ناهیروها« یکی از اساتید مبارز 
سنی مذهب در این کشور است که رابطه منطقی 
با رهبران همه احزاب و مذاهب اسالمی و غیر 
اسالمی دارد. او از منتقدان دولت حاکم نیجریه 
است و معتقد است وهابیت عامل اصلی فشار بر 
شیعیان نیجریه است. متن کامل گفت وگو با این 

استاد دانشگاه در ادامه می آید:

 علت فشارها به شیعیان نیجریه و قتل 
و غارت اموال آنها چیست؟ اوضاع زندگی 

شیعیان را چطور می بینید؟

مشکل این است که شیعیان یک تشکل جدیدی در 
نیجریه معرفی شده اند در حالیکه آنها قباًل با نام اهل بیت 
شناخته می شدند و همواره تحت فشار و تهدید بودند. 
بعد از انقالب اسالمی ایران آنها بیدار شدند و دریافتند که 
می توانند رشد کنند و همچون مردم ایران در مقابل ظلم 
و ستم بایستند. در حقیقت تفکر انقالب اسالمی الگو شد 
و بعنوان جنبشی مردمی و پویا مورد حمایت اهل بیت 
نیجریه قرار گرفت به گونه ای که اقشار مختلف مردم حتی 
برخی افراد در دولت نیجریه، در بخش خدمات کشوری 
و در دانشگاه ها به این جنبش پیوستند. من ۴8 سال است 
که در دانشگاه تدریس می کنم. اساتید زیادی در دانشگاه 
شیعه شدند و مردم عادی در روستاها و شهرها هم به این 

جنبش پیوستند.
مردم نیجریه می خواهند که نیجریه یک کشور مستقل 
باشد و فکر می کنند شیعیان می توانند این هدف را محقق 
کنند. نقطه قوت پیروان شیعه در نیجریه این است که آنها 
بسیار ثابت قدم و وفادار هستند؛ آن ها مقاومت می کنند، 
کشته می شوند ولی کسی را نمی کشند. این مردم در 
زمان هایی همچون اربعین یا عاشورا دور هم جمع 
می شوند. آنها مظلومانه فقط گرد هم جمع می شوند اما 

کشته می شوند.
 چرا چنین رفتاری با شیعیان انجام می شود؟

چون شیعیان دولت فاسد نیجریه را قبول ندارند. شیعیان 
نیجریه می خواهند که رفتار و عملکرد دولت اصالح شود 

و دولت بدون وابستگی به دیگر کشورها کار خود را انجام 
دهد. شیعه بر این عقیده است که وضعیت مردم باید از آن 
چیزی که هست بهتر شود و دولت مسئول فراهم کردن 
آن است ولی دولت چنین چیزی را قبول نمی کند. این 

یکی از دالیل اختالفات است.
 تعداد شیعیان نیجریه چقدر است؟

تعداد آن ها در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی قابل 
توجه است و بیش از هفت میلیون نفر تخمین زده 

می شوند. در تمام بخش های نیجریه شیعیان زندگی 
می کنند. شیعیان بخش مهم و تاثیر گذار جامعه نیجریه 
هستند حتی مدرسه اختصاصی برای خودشان تأسیس 
کرده اند. آن ها با دیگر مسلمانان در کشور ما تفاوت دارند. 
شیعیان از فرهنگ باالتری برخوردارند، بچه های آن ها 
در خیابان گدایی نمی کنند و عمدتاً وضع مناسبی دارند.

 گزارش های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه 
عربستان سعودی از دولت نیجریه خواسته تا 
شیعیان را تحت فشار قرار دهد، درست است؟

شما حتمًا می دانید که عربستان سعودی از چه شیوه ای 
استفاده می کند. این یک واقعیت است که عربستان از پول 
و ثروت خود استفاده می کند تا بتواند تسلط خودش را بر 
کشورهای فقیر مسلمان داشته باشد. در نیجریه کسانی که 
در دولت هستند از طرف عربستان سعودی پول دریافت 

می کنند. آنها بدلیل فقر موجود،  بخاطر پول هرکاری را انجام 
می دهند. برخی از فرماندهان ارتش و پلیس و یا حتی برخی 
وزرا از عربستان سعودی پول دریافت می کنند و مزدور آنند.  
عربستان سعودی هم این کار را آشکارا انجام می دهد و آن را 
مخفی نمی کند. عربستان از دولت نیجریه خواسته تا مانع 

گسترش شیعه در این کشور شود.

رهبران سنی از شیعیان حمایت می کنند. رهبران 
سوفی و دیگر مذاهب میانه روی اهل تسنن از آنها حمایت 
می کنند. تنها گروهی که از شیعیان حمایت نمی کند وهابی ها 
هستند و همین وهابی ها با حمایت عربستان و آمریکا قدرت را 

در دست دارند

خـمینــی تکـثیـــر  ز  ا نـی  نـگـرا

  پرده کعبه برای حج سه متر باال کشیده شد
اداره کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص(، طبق سنتی ساالنه و همزمان با ورود حجاج به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج تمتع، بخش زیرین 

پرده کعبه مشرفه را به مقدار تقریبًا سه متر باال کشید و همچنین بخش باالکشیده را با پارچه هایی از پنبه به عرض تقریبًا دو متر از تمام چهار طرف پوشاند.
به گفته مقامات سعودی این اقدام از باب پیشگیری و جلوگیری از آسیب رسیدن به پرده کعبه مشرفه با توجه به فرا رسیدن موسم حج و خیل عظیم جمعیت حجاج 
اتخاذ شده است، زیرا همه تمایل دارند پرده کعبه را لمس کنند و ازدحام جمعیت ممکن است پرده کعبه را در معرض آسیب قرار دهد به ویژه اینکه برخی به بریدن 

قطعاتی از پرده کعبه دست می زنند و به همین سبب پرده کعبه مشرفه باال کشیده شد. ] یاران آخرالزمانی [
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شیعیان بزرگ ترین گروه مخالف در نیجریه هستند که از 
آگاهی های سیاسی قابل توجهی برخوردارند و این آگاهی، 
دولت نیجریه را نگران کرده است. هیچیک از احزاب یا 
مذاهب چنین تشکل منسجمی ندارند و نمی توانند گرد 
هم جمع شوند. هیچ حزب سیاسی همچون شیعه از پایگاه 
مردمی برخوردار نیست بنابراین دولت از این وضعیت 

نگران است و می ترسد.
دولت از این می ترسد که شیعیان در جامعه رشد کرده و 
زمام امور را به دست بگیرند چون شیعیان ظرفیت بسیاری 
برای اتحاد و همبستگی دارند. آنها نگرانند که شخصی 
همانند امام خمینی قیام کند و قدرت را در دست بگیرد 

همانند اتفاقی که در ایران رخ داد.
 شما به این موضوع اشاره کردید که 
ذهنیت و خواسته شیعیان تنها از بین بردن 
فساد موجود در دولت است. چرا اهل سنت از 

شیعیان حمایت نمی کنند؟
درست است؛ رهبران سنی از آن ها حمایت می کنند. 
رهبران سوفی و دیگر مذاهب میانه روی اهل تسنن از 
شیعیان حمایت می کنند. تنها گروهی که از شیعیان 
حمایت نمی کند وهابی ها هستند و همین وهابی ها با 
حمایت عربستان و آمریکا قدرت را در دست دارند. آن ها 
همچنین قدرت نظامی و قدرت نیروی پلیس را هم در 
دست دارند و تنها علتش این است که آن ها پول دارند و 

همیشه در طول تاریخ این گونه بوده است.
عربستان سعودی از وهابی های نیجریه حمایت می کند؟

بله. عربستان سعودی در طول تاریخ از آنها حمایت کرده 
است و این مردم از سال 1966 تحت حمایت عربستان 

سعودی بوده اند.
 آیا از اهل سنت خواستید که از او حمایت 

کنند؟

مردم نیجریه از هر حزب و تشکل مذهبی همگی از 
شیخ زاکزاکی حمایت می کنند. حتی مسیحی ها هم از 
او حمایت می کنند. در هفته های گذشته همه رهبران 
مسیحیان نیجریه در مقابل زندان نیجریه گرد هم جمع 

شدند و خواستار آزادی زکزاکی شدند.
 آیا شما علیه دولت نیجریه به سازمان ملل 
و دیگر سازمان های حقوق بشری شکایت 

کرده اید؟
دولت از این هراس دارد که مجامع حقوق بشری وارد این 
موضوع شوند چون آنها می دانند شیخ زکزاکی بی گناه 
است. پرونده زکزاکی به دادگاه عالی نیجریه فرستاده 
شد. رأی این بود که او بی گناه است و باید خساراتی که در 
اثر حمله ارتش به خانه اش وارد شده جبران گردد و حتی 

باید برای او حسینیه ساخته شود.
 آیا دانشگاهیان از شیخ زکزاکی و شیعیان 

حمایت می کنند؟
بله برخی از آنها حمایت می کنند. البته در میان اساتید 
دانشگاه بعضی شیعه و بعضی وهابی هستند. بعضی هم 
بی طرف و فقط خواستار برقراری عدالت هستند اما همه 
اذعان دارند که زندانی کردن زکزاکی بی عدالتی است. 
حتی دادگاه عالی نیجریه هم رأی به آزادی زکزاکی داده 

اما دولت او را آزاد نکرده است.
 آیا می توان گفت که دولت نیجریه یک 
دولت دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا و 

عربستان سعودی است؟
دولت نیجریه تحت حمایت عربستان سعودی است 
اما نمی دانم که آمریکا هم از آن حمایت می کند یا نه. 
عربستان سعودی یک کشور فاسد است. افراد مختلفی 
که به سعودی ها وابستگی دارند در دولت نیجریه 

هستند.

 می دانید که در حال حاضر چه تعداد از 
شیعیان در زندان های نیجریه هستند؟

تعداد آن ها زیاد است.دولت آمار دقیقی اعالم نمی کند و 
تعداد دقیق را نمی دانم اما تعداد آن ها زیاد است.

 از نظر شما چه کاری باید در رابطه با این 
وضعیت انجام شود؟

شیعیان نیجریه باید به مبارزات خود ادامه دهند چراکه 
یک روز همه ما با هم پیروز خواهیم شد. من خیلی 
خوش بین هستم. شیعیان بسیار گسترده شده اند و مردم 

آن ها را قبول دارند.
 خواسته شما از سازمان ملل و دیگر مجامع 
حقوق بشری برای حمایت از شیعیان نیجریه 

چیست؟
ما از آنها می خواهیم از ما حمایت کنند و مانع از ادامه 
جنایات دولت نیجریه شوند. ما در مورد این پرونده 
شکایتی به طور رسمی به سازمان ملل ارسال نکرده ایم؛ 
اما اگر این کار را بکنیم فکر می کنم آن ها مجبور خواهند 
شد که به ما گوش کنند. این کار را انجام می دهیم و دولت 

هم می داند که از حقوقمان کوتاه نمی آییم.
به جهان اعالم می کنیم که ملتی مظلوم در نیجریه تحت 
ظلم و ستم قرار دارد که باید به خواسته های آنها توجه 
شود. فرقی نمی کند چه کسی برای برقراری عدالت در 
نیجریه به ما کمک کند، ما خواستار بر قراری عدالت در 

نیجریه هستیم و این کار را خواهیم کرد.
 کشورهای غربی تبلیغات عظیمی علیه 
مسلمانان به راه انداخته اند؛ اما حاال که شیعیان 
زیادی در نیجریه کشته شده اند آن ها سکوت 

کرده اند.
بله آن ها سکوت کرده اند چون منافع و مصلحت آنان 
اقتضا نمی کند از حقوق شیعیان و بر قراری عدالت در 
نیجریه دفاع کنند. متاسفانه منافع کشورها و دولت ها 
نقش مهمی در مواضع بین المللی آنها دارد و عدالت 
قربانی اهداف سیاسی آنها می شود. اکنون غربی ها در 

نیجریه چنین رفتاری دارند.
از برخورد آنها با این موضوع متوجه می شویم که شیعیان 
جزو منافع آن ها نیستند اما اگر ما پا فشاری کنیم متوجه 
حضور شیعیان در نیجریه خواهند شد. به زودی در 
نیجریه انتخابات برگزار خواهد شد و شیعیان با شرکت 
در این انتخابات می توانند یک دولت جدید را به قدرت 

برسانند.
 آیا صحبتی با دیگر مسلمانان جهان در 
رابطه با آنچه در نیجریه اتفاق افتاده است، 

داشته اید؟
ما می خواهیم که دیگر کشورهای اسالمی وضعیت ما 
را درک کنند. من با همتایان خود در دیگر کشورهای 

اسالمی مذاکراتی داشته ام و از آنها کم خواسته ام اما فکر 
می کنم ما نیجریه ای ها باید خودمان به وضعیت خودمان 

رسیدگی کنیم.
 آیا شیعیان می خواهند قدرتی در دولت به 
دست بیاورند و یا اینکه تنها خواستار از بین 

بردن فساد هستند؟
شیعیان خواستار آزادی مذهبی، آزادی برای حرکت، 
آزادی عمل و آزادی بیان هستند. ما از دولت نیجریه 
می خواهیم تا به قانون اساسی نیجریه احترام بگذارد. ما 
قانون اساسی داریم و در ایجاد آن مشارکت داشته ایم. از 

دولت نیجریه می خواهیم تا از قانون پیروی کند. همه در 
نیجریه بر این عقیده هستند که شیعیان بی گناه هستند 

اما دولت نیجریه مخالف است.
 خانواده و یا افراد دیگری می توانند با شیخ 

زکزاکی مالقات کنند؟
هیچ کس نمی تواند با او مالقات کند مگر اینکه دولت 
اجازه دهد. یک خانه خاص به او اختصاص داده شده 
و افرادی در اطراف او هستند و او آزادی ندارد. ما 
می خواهیم پزشکان او را معاینه و درمان کنند اما اجازه 
نمی دهند. پزشکانی که از جانب دولت فرستاده می شوند 

به قدر کافی صالحیت ندارند.
 درخواست شما از کشورهای مسلمان و 
مسلمانان جهان در حمایت از شیعیان نیجریه 

چیست؟
مسلمانان با هم برادرند. اگر شیعیان در نیجریه مشکلی 
دارند یعنی هم کیشان ما در ایران و یا در دیگر کشورهای 
اسالمی مشکل دارند. همانگونه که تحریم های آمریکا 
علیه ایران تنفر جدی از رفتار آمریکا در بین مردم نیجریه 
ایجاد کرده است پس ما همه باید غمخوار یکدیگر باشیم. 
امروز شیعیان در نیجریه، اهل تسنن در عراق و سوریه و 
لیبی در رنجند پس همه باید به هم کمک کنیم و این 
کمک ها تنها به پول و کمک های مادی خالصه نمی شود 
بلکه تبادل عقیده و یا حمایت های سیاسی در مجامع 
بین المللی از شیعیان نیجریه نیز می تواند بخشی از 

دردهای مردم را کم کند.
 نشانه ای از دخالت رژیم صهیونیستی و 

حمایت این رژیم از دولت نیجریه وجود دارد؟
بله آن ها با هم همکاری می کنند. عربستان سعودی، رژیم 
صهیونیستی و دولت نیجریه با هم همکاری می کنند. 
تأمین پول و ایدئولوژی بر عهده عربستان سعودی است و 
اسرائیل هم استراتژی قتل و غارت شیعیان در نیجریه را 
می نویسد. این موضوعی آشکار است که صهیونیست ها و 
وهابیون با هم در نیجریه علیه شیعیان توطئه می کنند، 

و شکی در آن نیست.
 نظر شما در مورد بوکوحرام چیست؟

بوکوحرام تشکلی است که توسط عربستان سعودی 
ایجاد شده است، تحت حمایت مالی و رهبری سعودی 
هم هست. این نهاد علیه شیعه و تمام مسلمانان است 
و رفتارهای وحشیانه ای دارد. این استراتژی عربستان 
سعودی برای از بین بردن سنت اسالمی است. شما 
می دانید که اسالم وهابی و اسالم سنی با هم تفاوت دارد. 
تمام سازمان های های تروریستی مثل الشباب، داعش، 
بوکوحرام همه تحت حمایت عربستان و ایدئولوژی 

وهابی آن هستند.
این  از جوانــان جذب  بـرخی   چرا 

گــروه ها می شوند؟

به هر فقیری پول بدهید می توانید او را در استخدام خود 
در آورید و نیجریه هم چنین وضعیتی دارد.

 چرا دولت نیجریه با گروه الشباب یا 
بوکوحرام برخورد نمی کند؟

این موضوع کمی پیچیده است. توافقنامه هایی بین 
برخی از رهبران نظامی دولت نیجریه و گروه بوکوحرام 
امضا شده است. رهبران نظامی عربستان هم به 
ایدئولوژی بوکوحرام و عربستان سعودی باور دارند. 
بوکوحرام در نیجریه خیلی فعال است و مخالف شیعه 

و سنی هستند.

دولت از این هراس دارد که مجامع حقوق بشری 
وارد این موضوع شوند چون آنها می دانند شیخ زکزاکی 

بی گناه است

امروز شیعیان در نیجریه، اهل تسنن در عراق و سوریه 
و لیبی در رنجند پس همه باید به هم کمک کنیم و این 
کمک ها تنها به پول و کمک های مادی خالصه نمی شود بلکه 
تبادل عقیده و یا حمایت های سیاسی در مجامع بین المللی از 
شیعیان نیجریه نیز می تواند بخشی از دردهای مردم را کم کند

  هنیه: قهرمانی الجزائر در جام ملت های آفریقا را تبریک می گوییم؛ مردم فلسطین از این پیروزی خوشحالند
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس قهرمانی تیم ملی الجزائر برابر تیم ملی سنگال در جام ملت های آفریقا را تبریک 

گفت.  هنیه طی ارسال پیام ویدیویی به بازیکنان و مردم الجزائر تصریح کرد: پیروزی تیم الجزائر در جام ملت های آفریقا برابر تیم سنگال را به مردم شریف 
و قهرمان الجزائر تبریک می گوییم.  وی افزود:این پیروزی نشان دهنده قدرت و اراده بازسازی شده مردم الجزائر در برابر تجاوز دشمنان است.این مردم در یکی 

از بازی هایشان پرچم فلسطین را روی دستانشان گرفتند و عشق و عالقه شان به فلسطینیان را نشان دادند.
 هنیه همچنین گفت: امروز مردم فلسطین هم صدا با الجزائری ها در ساحل دریا دور یکدیگر جمع می شوند و برای نشان دادن خوشحالی شان به مناسبت پیروزی 

] یاران آخرالزمانی [الجزائر برابر سنگال پرچم های این کشور را باال می برند.
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  مادورو: بدون هیچ محدودیتی از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان حمایت می کنیم   
نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال در حاشیه برگزاری در نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد تاکید کرد که کشورش برای حمایت از فلسطین و 

فلسطینیان بدون هیچ قید و شرطی پای کار ایستاده است.
 وی طی دیدار با ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیالت خودگردان محمود عباس بر ضرورت تالش های دو جانبه از سوی تشکیالت خودگردان و ونزوئال برای مبارزه 

با هیمنه آمریکا در تمام نقاط جهان بویژه آمریکای التین و اراضی اشغالی تاکید کرد.
] قلب زمین [ مادورو در ادامه بر حق تعیین سرنوشت برای فلسطینیان و همچنین آزادی آنان از چنگال تروریست های اسرائیلی تاکید ورزید.

٤00انتقال سامانه  دفاع هوایی اس- ٤00انتقال سامانه  دفاع هوایی اس- ٤00 روسی به  روسی به 
پایگاه هوایی »مرتد« در آنکارا از دوازدهم جوالی پایگاه هوایی »مرتد« در آنکارا از دوازدهم جوالی 
2019 آغاز شده است. وزارت دفاع ملی ترکیه  آغاز شده است. وزارت دفاع ملی ترکیه 
اعالم کرده روند این انتقال طبق برنامه از پیش اعالم کرده روند این انتقال طبق برنامه از پیش 
تعیین شده انجام می گیرد. توافق نامه خرید این تعیین شده انجام می گیرد. توافق نامه خرید این 
2017سامانه یازدهم آوریل سال 2017سامانه یازدهم آوریل سال سامانه یازدهم آوریل سال 2017 به امضا رسید.  به امضا رسید. 
اکنون این مسئله به پرونده جدیدی در تنش های اکنون این مسئله به پرونده جدیدی در تنش های 
بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است؛ چراکه بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است؛ چراکه 
آمریکا از ابتدا با خرید این سامانه روسی از سوی آمریکا از ابتدا با خرید این سامانه روسی از سوی 
ترکیه مخالفت می کرد. با این حال نوع واکنش های ترکیه مخالفت می کرد. با این حال نوع واکنش های 
کنونی واشنگتن در این رابطه ضد و نقیض بوده کنونی واشنگتن در این رابطه ضد و نقیض بوده 
است. دونالد ترامپ از یک طرف اعالم کرده که است. دونالد ترامپ از یک طرف اعالم کرده که 
35ترکیه با خرید این سامانه از پروژه اف- 35ترکیه با خرید این سامانه از پروژه اف- ترکیه با خرید این سامانه از پروژه اف- 35 کنار  کنار 
گذاشته می شود و از طرف دیگر گفته که آمریکا گذاشته می شود و از طرف دیگر گفته که آمریکا 
قصد تحریم ترکیه را ندارد. این سردرگمی ها به قصد تحریم ترکیه را ندارد. این سردرگمی ها به 
دنبال پافشاری آنکارا بر موضع خود مبنی بر خرید دنبال پافشاری آنکارا بر موضع خود مبنی بر خرید 

سامانه پدافندی روسی ایجاد شده است.
۴00انتقال سامانه  دفاع هوایی اس- ۴00انتقال سامانه  دفاع هوایی اس- ۴00 روسی به پایگاه هوایی 
2019»مرتد« در آنکارا از دوازدهم جوالی 2019»مرتد« در آنکارا از دوازدهم جوالی 2019 آغاز شده 
است. وزارت دفاع ملی ترکیه اعالم کرده روند این انتقال 
طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام می گیرد. توافق نامه 
2017خرید این سامانه یازدهم آوریل سال 2017خرید این سامانه یازدهم آوریل سال 2017 به امضا رسید. 
اکنون این مسئله به پرونده جدیدی در تنش های بین 
آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است؛ چراکه آمریکا از ابتدا با 
خرید این سامانه روسی از سوی ترکیه مخالفت می کرد. با 
این حال نوع واکنش های کنونی واشنگتن در این رابطه 
ضد و نقیض بوده است. دونالد ترامپ از یک طرف اعالم 
35کرده که ترکیه با خرید این سامانه از پروژه اف- 35کرده که ترکیه با خرید این سامانه از پروژه اف- 35 کنار 
گذاشته می شود و از طرف دیگر گفته که آمریکا قصد 
تحریم ترکیه را ندارد. این سردرگمی ها به دنبال پافشاری 
آنکارا بر موضع خود مبنی بر خرید سامانه پدافندی روسی 

ایجاد شده است.
کاخ سفید به تازگی اعالم کرده که اهمیت زیادی برای 
روابط راهبردی با آنکارا قائل است. همچنین آمریکا در 
یک عجز مشهود تاکید کرده است که طرفین به عنوان 
متحدان ناتو دارای روابط چندجانبه ای هستند که این 
35موضوع به پروژه اف- 35موضوع به پروژه اف- 35 محدود نمی شود. این موضع از 
سوی واشنگتن در حالی اتخاذ شده است که پیش از این 
تهدیدهای لفظی تندی علیه ترکیه صورت می گرفت. 
به نظر می رسد وضعیت حاکم در روابط ترکیه و آمریکا 
استیصال واشنگتن را بیش از پیش به نمایش گذاشته 
است. به عبارت دیگر آمریکا برخالف تهدیدهای لفظی 

خود گزینه های زیادی برای فشار علیه آنکارا ندارد.
۴00در حال حاضر واشنگتن در قبال خرید سامانه اس- ۴00در حال حاضر واشنگتن در قبال خرید سامانه اس- ۴00

35از سوی آنکارا بر پروژه تولید جنگنده های اف- 35از سوی آنکارا بر پروژه تولید جنگنده های اف- 35 دست 
گذاشته است. وزارت امور خارجه ترکیه پس از اعالم 
واشنگتن مبنی بر اینکه ترکیه از این پروژه کنار گذاشته 
خواهد شد، بیانیه ای صادر و تاکید کرد که این اشتباه روابط 
طرفین را با آسیب مواجه خواهد ساخت. آمریکا پیش از 
این اعالم کرده بود که سامانه اس- ۴00 با تجهیزات ناتو 
سازگاری ندارد؛ اما این ادعا در حالی مطرح شده است که 
۴00پیشنهاد آنکارا برای بررسی سازگاری سامانه اس- ۴00پیشنهاد آنکارا برای بررسی سازگاری سامانه اس- ۴00 با 
35اف- 35اف- 35 نیز از سوی واشنگتن پاسخی دریافت نکرده است. 
در حقیقت خرید این سامانه از سوی ترکیه با عدم پذیرش 
فروش سامانه پاتریوت از طرف آمریکا انجام گرفته است. 
گرچه واشنگتن از ارائه پیشنهادهای متعددی برای فروش 
سامانه پاتریوت خبر داده؛ اما این موضوع تاکنون عملیاتی 
نشده است. دولت اوباما به درخواست خرید سامانه پاتریوت 
از سوی ترکیه پاسخ مثبتی نداد که این موضوع موجب 
انعقاد قرارداد خرید سامانه اس- ۴00 روسی شد. بر این 
اساس دونالد ترامپ معتقد است که سیاست اوباما در این 
زمینه اشتباه بود. رئیس جمهور آمریکا توقف همکاری آنکارا 
35و واشنگتن در پروژه اف- 35و واشنگتن در پروژه اف- 35 را نیز در حالی اعالم کرده است 
که فرصت های از دست رفته اقتصادی آن را به ضرر آمریکا 

می داند؛ چرا که با این سیاست هزاران فرصت شغلی شرکت 
35الکهید مارتین به عنوان تولیدکننده جنگنده های اف- 35الکهید مارتین به عنوان تولیدکننده جنگنده های اف- 35

از بین خواهد رفت. ترکیه پیش از این با آمریکا به توافق  
35رسیده بود که صد فروند جنگنده اف- 35رسیده بود که صد فروند جنگنده اف- 35 را خریداری کند 
که تاکنون فقط چهار فروند از این جنگنده ها به این کشور 
تحویل داده شده است. واشنگتن با اعالم توقف همکاری 
طرفین در این زمینه آموزش های مربوط به جنگنده های 
35اف- 35اف- 35 را نیز متوقف کرده است. همچنین سفارش های 
جدید برای تامین قطعات این جنگنده ها انجام نمی شود. 
طبق هماهنگی های واشنگتن و آنکارا برخی از این قطعات 

از سوی شرکت های ترکیه ای تامین می شد.

ترکیه با دریافت سامانه پدافندی روسی به دنبال شراکت 
برای تولید مشترک این سامانه است؛ لذا این موضوع 
علی رغم تمام مخالفت های واشنگتن متوقف نشد. مقامات 
حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانستند که واشنگتن 
سامانه پاتریوت را به سادگی در اختیار ترکیه قرار نمی داد؛ 
لذا یک موضع عملیاتی در قبال آمریکا اتخاذ کردند. خرید 
سامانه روسی یک پیام ویژه برای واشنگتن داشت که ترکیه 
بی توجهی آمریکایی ها را بی پاسخ نمی گذارد. این ماجرا 
پیام های مهمی در پشت پرده دارد که یکی از آن ها عبارت 
است از اینکه واشنگتن حتی با متحدان استراتژیک خود 
نیز با انگاره متحد رفتار نمی کند، بلکه به دنبال به کرسی 
نشاندن موضع خود است؛ اما این تاکتیک در مقابل آنکارا 
پاسخ مورد انتظار آمریکایی ها را به همراه نداشت. حال تامل 
در این زمینه مهم است که اگر واشنگتن با متحدان خود 
این گونه رفتار می کند، در مقابل بازیگران دیگر چه رفتاری 

از خود نشان می دهد؟
تنش های واشنگتن و آنکارا به دنبال اتخاذ رویکردهای 
۴00غیردیپلماتیک از سوی آمریکا صرفا به مسئله اس- ۴00غیردیپلماتیک از سوی آمریکا صرفا به مسئله اس- ۴00

ختم نمی شود، بلکه در حال حاضر چندین پرونده در این 
زمینه قابل ذکر است که هر کدام از آن ها تنها با آشکار شدن 

مسئله جدید از اولویت به کنار رفته اند. نوع موضع گیری 
2016آمریکا در قبال کودتای پانزدهم جوالی 2016آمریکا در قبال کودتای پانزدهم جوالی 2016 و وجود 
برخی از اماره ها مبنی بر حمایت واشنگتن از کودتاچیان 
یکی از تنش های حاضر در روابط طرفین است ؛ به گونه ای 
که بازداشت »اندرو برانسون« کشیش آمریکایی به دلیل 
کمک به کودتا در این راستا قرار داشت. مخالفت واشنگتن 
با استرداد فتح الله گولن به ترکیه نیز از نگاه ترکیه حمایت 
از کودتا محسوب می شود؛ چراکه آنکارا گولن و هواداران 
او را از عوامل موثر در کودتا می داند. همچنین روابط 
واشنگتن با حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و یگان های 
مدافع خلق به عنوان شاخه نظامی آن نگرانی های ترکیه 

را برانگیخته است. مقامات حزب عدالت و توسعه بر این 
باور هستند که کمک های تسلیحاتی آمریکا به کردهای 
سوری موجب انتقال این سالح ها به حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( خواهد شد؛ لذا با این حمایت ها 
مخالفت می کنند. واشنگتن تاکنون اقدام چندانی برای 
رفع نگرانی های ترکیه در این زمینه به انجام نرسانده است. 
زمانی که ترکیه کشیش آمریکایی را به دلیل حمایت از 
کودتاچیان بازداشت کرد، سطح تنش ها بین ترکیه و 
آمریکا به شدت افزایش یافت و با تحریم های اقتصادی 
۴00علیه ترکیه همراه شد. مسئله خرید اس- ۴00علیه ترکیه همراه شد. مسئله خرید اس- ۴00 نیز چنین 
نگرانی هایی در بین مقامات ترکیه ایجاد کرده است؛ اما 
تاکنون واشنگتن به صورت جدی به این موضوع وارد نشده 
است. به نظر می رسد ترکیه پرونده های دیگر خود را در 
ارتباط با آمریکا فعال مسکوت نگه داشته است تا دریافت 
۴00سامانه اس- ۴00سامانه اس- ۴00 تکمیل شود. همچنین ممکن است آنکارا 
در رابطه با نوع مواضع خود در قبال تحریم های رژیم آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران نیز به تغییراتی دست بزند. در 
مجموع باید گفت که آنکارا و واشنگتن در حال حاضر به 
دنبال مدیریت فضای تنش آمیز هستند؛ اما این امر پایانی 

بر تنش های طرفین نخواهد بود.

  رامین ولی زاده میدانی

نکارا و واشنگتن نخواهد بود ین تنش آ اس- ۴۰۰ آخر

مقامات حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانستند 
که واشنگتن سامانه پاتریوت را به سادگی در اختیار 
ترکیه قرار نمی داد؛ لذا یک موضع عملیاتی در قبال آمریکا 

اتخاذ کردند
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  وزارت رسانه بحرین: قطر کشوری سرکش و تروریستی است 
در واکنش به پخش مستندی در شبکه الجزیره در خصوص حقایق انقالب بحرین خبرگزاری رسمی بحرین به نقل از یکی از مسووالن وزارت رسانه بحرین نوشت: 

روش مستند پخش شده روشی تروریستی بوده که هدف آن نفرت پراکنی، تفرقه و ایجاد انشقاق در وحدت ملی بحرین است.
این مسوول که نام و منسبش ذکر نشده اضافه کرده این امر واضح است که قطر کشوری سرکش و تروریستی در حرف و در عمل است و این باعث باالگرفتن، تشدید و 

سخت تر شدن آنچه )بین دو کشور( حاکم است خواهد شد. 
مستند »ما خفي اعظم« )آنچه مخفی مانده بیشتر است( که یکشنبه 23 تیر ماه از شبکه الجزیره پخش شد تاکید بر مسالمت آمیز و اصالح طلبانه بودن انقالب 1۴ فوریه 

] یاران آخرالزمانی [بحرین داشت و پرده از بخشی از اکاذیب حکومت آل خلیفه، جرمها و جنایتهای آن علیه شهروندان و مخالفانش برداشت.

»حاج اسماعیل احمد زهری« ملقب به »أبو خلیل« 
یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین فرماندهان 
مقاومت لبنان محسوب می شود که در 21 جوالی 
2016 )31 تیرماه سال 95( به دلیل ابتالء به بیماری 
صعب العالج به یاران شهیدش در مقاومت، پیوست. 
اکنون که وارد چهارمین سالروز درگذشت حاج 
زهری شده ایم، خدمات ارزنده وی به جبهه 
مقاومت و فداکاری هایش در مسیر ارتقاء جایگاه 
مقاومت بیش از پیش آشکار شده و مورد توجه 

افکار عمومی لبنان و منطقه قرار گرفته است.
می توان از »حاج زهری« به عنوان اولین افرادی یاد 
کرد که نقش اصلی و اساسی در تأسیس حزب الله 
لبنان ایفا کردند. این فرمانده مقاومت جزو اولین 
افرادی محسوب می شود که در سال 1982 یعنی 
از بدو تأسیس حزب الله به این گروه ملحق شد. 
البته سابقه حضور حاج زهری در حزب الله به سال 
1961 باز می گردد؛ یعنی زمانی که این گروه هنوز به 

صورت رسمی اعالم موجودیت نکرده بود. 
حاج زهری در طول سال های متمادِی مبارزه در جبهه 
حق علیه باطل، عالوه بر ایفای نقش غیرقابل انکار در 
عرصه ارتقاء جایگاه مقاومت و افزایش قدرت نظامی و 
دفاعی حزب الله، نقش بسزایی را نیز در صحنه جهاد 
علیه تروریسِم تکفیری و رژیم صهیونیستی ایفا کرد. 
وی در بدو تأسیس حزب الله لبنان، فرماندهی عملیات 
محورهای مهمی در جنوب این کشور همچون »اقلیم 
التفاح«، »نبطیه« و »ریحان« بر عهده وی قرار داشت. 
با این حال، پس از عقب نشینی ارتش صهیونیستی از 
جبهه های مذکور، حاج زهری ملقب به »ابوخلیل« در 
اتاق عملیاِت مرکزی حزب الله مسئولیت های خطیری 
را برعهده گرفت. ازجمله مهمترین این مسئولیت ها 
می توان به مسئولیت واحد توپخانه و آتش بار، اشاره 
کرد. ابوخلیل خود از جمله مؤسسین این واحد مهم و 

تأثیرگذار در ساختار نظامی حزب الله بود.
رژیم  برابر  در  مقاومت  مسیر  در  زهری  حاج 

صهیونیستی متحمل درد و رنج های فراوانی نیز 
شد. درهمین راستا، وی در سال 198۴ توسط 
رژیم صهیونیستی به اسارت درآمد و حدود 3 سال 
در بنِد این رژیم باقی ماند. این فرمانده مقاومت در 
طول این مدت تحت شدیدترین شکنجه ها توسط 
نظامیان صهیونیست قرار گرفت اما پس از آزادی، 
با عزم و اراده ای راسخ تر از گذشته وارد کارزار مبارزه 
با صهیونیسم شد و در سال 2000 نقش مهمی در 
تحمیل شکست به رژیم صهیونیستی و اخراج آن از 

اراضی اشغالی لبنان، ایفا کرد.
درهمین حال، از جنگ تموز نیز می توان به عنوان یکی 
از درخشان ترین سوابق ابوخلیل در حزب الله لبنان 
اشاره کرد. فرماندهی داهیانه حاج زهری در جریان 
این جنگ نقش بسزایی در موفقیت مقاومت در برابر 

متجاوزان صهیونیست داشت. پس از جنگ 33 روزه، 
فرماندهی بخش مهمی از »یگان موشکی« حزب الله 
به ابو خلیل سپرده شد و تجارب متراکم این فرمانده  
خستگی ناپذیر، در مسیر اعتالی بازوی دفاعی اصلی 
»حزب الله« به کار گرفته شد. پس از سپری شدن این 
دوره و با فرا رسیدن سال 2011 و آغاز جنگ تروریسِم 
جهانی علیه مقاومت در سوریه، ابو خلیل باز هم وارد 

عمل شد. 
درهمین ارتباط، »حسین األمین« از تحلیلگران 
لبنانی می نویسد: »حاج زهری از آن دست فرماندهانی 
بود که در زمینه ارائه خدمات به جبهه مقاومت 
هیچگاه آرام و قرار نداشت؛ به همین دلیل با آغاز 
بحران سوریه، بی درنگ به حمایت از مقاومت در این 
کشور شتافت. فتح شهر حلب و آزادسازی آن از لوث 
تروریسِم تکفیری یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
ابوخلیل در نبرد با تروریسم در سوریه به شمار می رود. 
اوضاع به گونه ای بود که پس از فتح این شهر، حاج 
زهری در کوچه و خیابان های حلب و در مقابل 

دیدگان دشمنان مقاومت، قدم می زد«.
نقش آفرینی این شهید مقاومت از بدو تأسیس 
حزب الله تا پیچ های مهم تاریخی که این گروه در 
گذر زمان با آن مواجه شد مورد تقدیر »سید حسن 
نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان نیز قرار گرفته است. 
درهمین ارتباط، »سید حسن نصرالله« می گوید: 
»حاج اسماعیل زهری از جمله برادران مجاهدی بود 
که از ابتدای تأسیس حزب الله یعنی در سال 1982 به 

آن پیوست و همیشه در میدان حاضر بود«.
دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه نیز می افزاید: »حاج 
زهری همچنین یکی از فرماندهان اصلی جنگ 33 
روزه در سال 2006 بود و مانند سایر فرماندهان در 
پیروزی علیه اسرائیل نقش آفرینی کرد تا اینکه 
مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده 

گرفت«.
دبیرکل حزب الله تصریح می کند: »حاج زهری در همه 
شرایط حتی در تنهایی و در دوران بیماری سخت نیز 
فعالیت هایش را ادامه می داد. واقعیت این است که ما 
با وجود فرماندهانی صبور، صادق، متواضع، پاک و 

مخلص برای خدا مانند حاج اسماعیل زهری پیروز 
می شویم«.

عالوه بر فداکاری های گسترده حاج زهری در 
عرصه خدمت به مقاومت در لبنان و سوریه، وی از 
ویژگی های مهم دیگری نیز برخوردار بود که از جمله 
آن ها می توان به ویژگی های شخصیتی و فردی وی 
اشاره کرد؛ ویژگی هایی که به هیچ وجه نمی توان از 
کنار آن به سادگی عبور کرد. وی شخصیتی صادق، 

فعال و در عین حال متواضع داشت. 
شخصیت فردی ابوخلیل با وجود جایگاه باالی وی 
در مقاومت به اندازه  ای به تعالی رسیده بود که حتی 
تحسین »سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله لبنان 
را نیز برانگیخت. دبیرکل حزب الله در این خصوص 
معتقد است: »حاج زهری ازجمله شخصیت هایی 
بود که مهربانی و عطوفت در او موج می زد. او در عین 
حال، فردی متواضع، شجاع و ثابت قدم در میدان بود«.  
حاج زهری همچنین روابط بسیار نزدیک و دوستانه ای 
را نیز با سید حسن نصرالله داشت. تصاویر به ثبت 
رسیده از وی در کنار سید حسن نصرالله خود به 
تنهایی گواه بر روابط نزدیک و صمیمی روابط دو 
طرف با یکدیگر بوده است. تصاویر ثبت شده از حاج 
زهری و سید حسن نصرالله مربوط به سال 1988 
است که انتشار آن ها بازتاب گسترده ای در رسانه های 
منطقه ای داشت. این درحالی است که سلسله تعاریف 
و تمجید های سید مقاومت از ابوخلیل در مناسبت های 
مختلف به ویژه در مراسمات یادبود وی حاکی از عمِق 
صمیمت روابط آن ها با یکدیگر در طول دوران حیات 

ابوخلیل است. 
با تمامی این ها، دیری نپایید که نشانه های ابتالء به 
یک بیماری صعب العالج در اواخر عمر پربرکت حاج 
زهری در وی آشکار شد. با این حال ابو خلیل حاضر 
نشد به دلیل این بیماری جبهه نبرد حق علیه باطل 
را ترک کند تا اینکه در ماه های آخر یعنی تقریبا 7 ماه 
پیش از آنکه به ملکوت اعلی بپیوندد، در بستر بیماری 
افتاد و همانطور که پیشتر گفته شد، سرانجام در 21 
جوالی 2016 )31 تیرماه سال 95( پس از تحمل رنج 

و درد بسیار، به یاراِن شهیدش پیوست.

حاج زهری از آن دست فرماندهانی بود که در زمینه 
ارائه خدمات به جبهه مقاومت هیچگاه آرام و قرار نداشت؛ 
به همین دلیل با آغاز بحران سوریه، بی درنگ به حمایت از 
مقاومت در این کشور شتافت. فتح شهر حلب و آزادسازی آن 
از لوث تروریسِم تکفیری یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 

ابوخلیل در نبرد با تروریسم در سوریه به شمار می رود

وج یخ ساِز مقاومت؛ از آغاز تا عر حاج »اسماعیل زهری« سردار تار
  رامین حسین آبادیان
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ای هم قبیله با غالِم رو سپید عشق
به یاد شیخ ابراهیم زکزاکی

وقتی که در جان زاللت درد دین باشد

در سینه دشمن شرار خشم و کین باشد

بی یاور و تنها به »موال« اقتدا داری 

از پرتوش بر باورت نور یقین باشد

دلخوش به دیدار بهارانی، نداری غم 

حتی اگر برگ و برت روی زمین باشد

چندین جوان دادی، دلت آرام تر گردید 

حاشا اگر چینی تو را روی جبین باشد

ای هم قبیله با غالِم رو سپید عشق 

فریادهایت پاسخ »هل من معین« باشد

همواره در دنیا نوای نی نوا جاری ست 

بر پا علم های قیامی راستین باشد

 فاطمه نانى زاد

تاریخ معاصر را از هر برهه و گوشه ای ورق بزنیم، وضعیت برای 
افغانستان و مردمان نجیب آن یکسان است؛ جنگ، کشتار و 
آوارگی.  شوروی، طالبان، آمریکا، ناتو، داعش و ... همه و همه در 
چند دهه اخیر نقش دشمن ملت افغان را ایفا کرده اند تا آنها روی 

خوشی و آرامش را نبینند.
اهالی سینما و هنرمندان هم در کشورهای مختلف تاکنون کمتر به 
این موضوع پرداخته اند. فیلم سینمایی »خاک و مرجان« از معدود 
آثاری است که در کشورمان تولید شده و موضوع آن افغانستان 
است.  روایتی احساسی از زندگی خانواده ای افغانی است. ماجرای 
این فیلم بدین شکل است که: »آمریکا به افغانستان حمله می کند. 
در گیرودار جنگ، زن قادر کشته می شود. قادر مانده است و غم 
بی مادری دو دخترش. قادر کابل را تحمل نمی تواند. همه چیز را رها 
می کند. در یکی از شهرهای مرزی با ایران اقامت می گزیند. شغل 

قاچاق بری را انتخاب می کند ...«.
کارگردانی این اثر را سید مسعود اطیابی برعهده داشته و سید امیر 

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

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

افغانستان سفر کردند.

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

به آنها بعنوان یک فرصت نگاه کرد.
کانال فرهنگی و خبری »شیعیان بدون مرز« که مدت زیادی 
از آغاز بکار آن نمی گذرد با همین نگاه فعالیت خود را دنبال 
می کند. البته اگرچه عنوان این کانال این انتظار را در مخاطب 
بوجود می آورد که اوضاع شیعیان در اقصی نقاط جهان مورد 
توجه در کانال قرار گرفته و اخبار مرتبط با آن منعکس شود، اما 
بررسی مطالب کانال نشان می دهد که عمده تحلیل ها، اخبار 
و تصاویر آن مربوط به کشور عراق است و سایرین سهم بسیار 

کمی را در کانال شیعیان بدون مرز دارند.
از ویژگی های مثبت این کانال حضور آن در سایر شبکه های 
اجتماعی و فضای وب است و هم اکنون صفحاتی با همین نام در 

فیسبوک، اینستاگرام، آپارات و توئیتر فعال می باشد.
بخشی از مطالب این کانال را انتشار نسبتا سریع تحوالت 
میدانی و عملیات های ارتش و حشدالشعبی در عراق تشکیل 
می دهد. گاهی اوقات در کنار انتشار اخبار تحلیل هایی هم در 
خصوص آنها در کانال منتشر می شود که به فهم بهتر اتفاق 

کمک می کند.
در کنار این، انتشار تصاویر از میادین نبرد در قالب عکس و فیلم 

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

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

»سید قلبی حسین رضوی« اهل کشمیر و متولد 19٤٤ 
میالدی بود. لیسانس ادبیات اردو و کشمیری را در سال 1970 
از دانشگاه کشمیر گرفت. دو سال بعد در وزارت اطالع رسانی 
ایالت جامو و کشمیر استخدام شد. در سال 1982 به ایران 
دعوت شد و در سازمان تبلیغات اسالمی شروع کرد به فعالیت 
فرهنگی. دو سال بعدش هم به عنوان طلبه دینی وارد حوزه 

علمیه قم شد.
اینها مختصری از معرفی مردی است که پژواک انقالب 
اسالمی بود در شبه قاره هند. مجاهدی که 102 خاطره از 
زندگی پر از حماسه، تالش و زحمتش در کتابی تحت عنوان 
»فرزند کشمیر« به همت محمدعلی جعفری گردهم آمده 

است.
قلبی حسین رضوی که نام خاصش نشان دهنده ارادت 
خاندانش به اهل بیت)ع( است، در پی آشنایی با امام 
خمینی)ره( و انقالب اسالمی ایران، مسیر زندگیش را تغییر 
می دهد و برای معرفی اسالم ناب و پیام انقالب اسالمی سر از 
پا نمی شناسد. بسیاری در شبه قاره هند و بطور خاص منطقه 
کشمیر آشنایی عمیق و ارادت شان به انقالب اسالمی را 

مرهون زحمات و ایده های رضوی می دانند.
در این کتاب تالش شده تا گوشه هایی از زندگی پرتالطم او 
که در نهایت هم در جوار خانه کعبه به پایان می رسد، از زبان 

دوستان و بستگان وی به تصویر کشیده شود.
فرزند کشمیر را انتشارات روایت فتح در قطع پالتویی و به 

قیمت 7700 منتشر کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  صالح عاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حال توضیح دادن 
تابلوئی که به ولی امر مسلمین جهان هدیه داد/ سفر هیئت عالی رتبه 
فلسطینی به تهران در شرایط کنونی منطقه پیام های مهمتر از همیشه دارد.

شیعیان بدون مرزفرزند کشمیرگذری بر مظلومیت افغان ها

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
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