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    نخست وزیر مالزی: موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی دلیل اصلی تروریسم است
»ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی، با انتقاد از رسانه های جهان درباره نحوه پوشش تحوالت فلسطین، گفت: آنها درباره اینکه چطور برای ایجاد رژیم 
صهیونیستی، زمین های فلسطینیان را گرفتند؛ حرفی به میان نمی آورند. وی افزود: رژیم صهیونیستی با اشغال هرچه بیشتر اراضی فلسطینیان، خالف 
قوانین بین الملل عمل کرد. امروزه اغلب تروریسم را به مسلمانان نسبت می دهند اما نادیده گرفتن قوانین بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی منجر به اقدامات به 
اصطالح تروریستی شده است. ماهاتیر محمد ادامه داد: مادامیکه دالیل )وجود( تروریسم را رفع نکنید؛ قادر به متوقف کردن آن نخواهید بود. موجودیت نامشروع 

رژیم صهیونیستی دلیل اصلی تروریسم است. ] قلب زمین [

فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان 
جنگ جهانی اول، نظمی را به همراه آورد جنگ جهانی اول، نظمی را به همراه آورد 
که مفهومی وارداتی تحت عنوان دولت-که مفهومی وارداتی تحت عنوان دولت-
ملت ها را در غرب آسیا موجودیت  بخشید. ملت ها را در غرب آسیا موجودیت  بخشید. 
در این میان، شالوده اقتداری که بر پایه در این میان، شالوده اقتداری که بر پایه 
اسالم گرایی در غرب آسیا شکل گرفته بود، اسالم گرایی در غرب آسیا شکل گرفته بود، 
شکسته و با ناسیونالیسم آمیخته شد. آنچه شکسته و با ناسیونالیسم آمیخته شد. آنچه 
به ترسیم این نظم واقعیت می بخشید تنها به ترسیم این نظم واقعیت می بخشید تنها 
منافع قدرت های پیروز غربی برای آغاز منافع قدرت های پیروز غربی برای آغاز 

فصل جدیدی از استعمار در منطقه بود.
منطقه غرب آسیا به عنوان مهد تمدن های 
بزرگ بشری همواره مورد طمع قدرت های 
تاریخ بوده است؛ اما با ورود به عصر جدید و نیاز 
قدرت های استعمارگر به بازار و منابع انرژی، 
این منطقه بیش ازپیش مورد طمع واقع شد. 
توافق هایی نظیر سایکس-پیکو، سور و یا بیانیه 
بالفور تالش هایی برای تقسیم قلمروی مرد 
بیمار اروپا بودند. در این توافق ها که میان سران 
کشورهای قدرتمند به امضا می رسید تنها چیزی 
که مورد نظر قرار نمی گرفت، موضوع خواست 
ملت های منطقه بود. به عبارت دیگر هیچ اثری از 
استقالل، عزت و ماهیت ملت های منطقه وجود 
نداشت. حضور استالین، روزولت و چرچیل 
در کنفرانس ۱33۲ تهران در حالی صورت 
می گرفت که حتی به شاه ایران اخباری در این 

خصوص داده نشده بود.
۱٩7٩انقالب اسالمی ایران در سال ۱٩7٩انقالب اسالمی ایران در سال ۱٩7٩ در جزیره 
ثبات در حالی صورت گرفت که معادله جهان 
سیاست به کلی از پارادایمی ماتریالیستی وارد 
ابعاد هویتی خود شد و به بیانی دیگر انقالبی در 
ابعاد معناشناختی در نظم دوقطبی جنگ سرد 
به وقوع پیوست. اگرچه جنبش عدم تعهد در 
تالش بود تا به گونه ای جبهه سازی در برابر دو 
ابرقدرت دست بزند؛ اما آنچه در عالم سیاست 

اتفاق افتاده بود تنها پویایی هایی در عالم گفتمان 
آکادمیک بود. از سویی دیگر اگرچه گفتمانی 
دینی در مصر و سایر کشورهای اسالمی تحت 
لوای اخوان المسلمین ظهور کرده بود؛ اما کنش 
گری اسالم به عنوان راه حل، نه در مصر و نه عراق 
بلکه در ایران متبلور شده بود. لذا عجیب نیست 
که در اوایل دهه هشتاد میالدی، حجم تولیدات 
ادبیات روابط بین الملل در کنار دیدگاه های 
سوسیالیستی و لیبرالیستی دیدگاه اسالمی، 

به عنوان گفتمانی رقیب را نیز در برمی گیرد.
انقالب اسالمی ایران درهمان اوان پیروزی در 
تالش بود تا علیه امپریالیستی چند سده ای 
غرب قد علم کند و نظم موجود را به چالش 
بکشد. لذا در مدت کوتاهی شاهد انواع مختلفی 

از چالش های داخلی، منطقه ای و بین المللی شد. 
جنگ تحمیلی هشت ساله به عنوان طوالنی ترین 
جنگ سده اخیر تنها گوشه ای از تالش های 
حامیان حفظ وضع موجود بین المللی بوده است. 
شکل گیری پدیده ای فراملیتی به عنوان دولت 
اسالمی عراق و شام یا داعش تالشی دیگر برای بر 

هم زدن توازن شکل گرفته به نفع محور مقاومت 
به رهبری ایران در اوایل دهه دوم قرن بیست و 
یکم بود. پدیده ای که به بیان گازروفسکی برای 
پایان دادن به آن سه دهه زمان در نظر گرفته 

شده بود.
با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی ایران 
به  عنوان انقالبی اسالمی و مردم ساالر، اکنون 
می توان از ظهور قدرتی فراملیتی با پتانسیل 
تأثیرگذاری بر معادالت سیاست جهانی سخن 
به میان آورد. قدرتی که با اولین نمودهای ضعف 
ملت اسالمی در پشت دروازه های وین در اواخر 
قرن هفدهم دوباره در تالش است تا به رؤیای 
احیای تمدن اسالمی در پس اسالمی فراملیتی 
تحقق بخشد. درواقع بعد از بیداری اسالمی 

شاهد شکل گیری نظم نوین در غرب آسیا 
بوده ایم که مؤلفه های جدیدی را برای سیاست 
منطقه ای و جهانی به ارمغان داشته است. هویتی 
فراملیتی در منطقه ای که به شدت ناسیونالیستی 
شده، حمایت از گروه ها و ملت های استکبارستیز 
و بسیج سیاسی-مذهبی در شمار این مؤلفه های 
قدرت قرار می گیرد. مؤلفه هایی که بر اقتداری 
نوظهور در غرب آسیا حکایت می کند و در تالش 

است تا نظم مطلوب منطقه ای را شکل دهد.
در روزهای گذشته و با افزایش تنش ها در غرب 
آسیا، ایران به یکی از خبرسازترین مباحث 
مطبوعات جهان تبدیل شد. سرنگونی پهباد 
آمریکایی گلــوبال هــاوک به عنوان یکی از 
پیشرفته ترین پهبادهای جاسوسی و در ادامه 
توقیف نفت کشی بریتانیایی استنا ایمپرو از 
حوادثی بودند که پیام روشنی را به منطقه و 
جهان مخابره کردند. اگرچه هیاهوی تبلیغاتی 
رسانه های جریان اصلی تالش کرد تا به گونه ای 
از صراحت این پیام بکاهد؛ اما بی شک این 
حادثه که بازدارندگی دفاعی ایران را به شکل 
محسوسی افزایش خواهد داد، در شمار حوادثی 
قرار می گیرد که در چند سده اخیر نادر بوده و 
از ظهور قدرتی منطقه ای اما در تراز تأثیرگذاری 
قدرت های جهانی خبر می دهد. قدرتی که 
توانسته است پیروزی های چشم گیری را در 
دهه اخیر کسب کند و این حقیقت را به نمایش 
بگذارد که از نقش آفرینی قدرت های بزرگ 
در منطقه ما بیش از هر زمان دیگری کاسته 

شده است.

سخن نخست

ائتالف کارآمد محور مقاومت

سالها از آن روزی که پادشاه اردن، شاید 
برای اولین بار، واژه هالل شیعی را جعل 
کرد، می گذرد. آن روزها اربابان غربی 
ملک عبدالله البته به درستی او را از واقعیتی که در منطقه اش 
در حال حادث شدن بود، مطلع کرده بودند و برای تغییر روند 
تحوالت، که کامال در جهت خالف خواست و منافع آنان بود، 
تقسیم نقش کرده بودند. در این ترکیب، پادشاه اردن باید با 
پرداختن به موضوعی خیالی به نام هالل شیعی موج شیعه 
هراسی که بسترهای آن تا حدودی در منطقه فراهم بود، را 
دامن بزند. در این تقسیم وظیفه صهیونیست ها، آل سعود، 
جریانات غرب زده در لبنان و برخی دیگر از حکام مرتجع 
منطقه هم هریک نقشی برعهده شان بود و البته نقش کلیدی 
چانه زنی در باال و ایجاد فضای سنگین سیاسی و رسانه ای را 
هم مقامات غربی خود بر عهده گرفته بودند. اما همگی آنها در 
گام اول بدنبال  سرپوش گذاشتن و در گام بعدی از بین بردن 
یک حقیقت رو به تزاید بودند؛ »شکل گیری محور مقاومت«.

در واقع آنچه که شاه چشم رنگی اردن عنوان هالل شیعی 
را برایش برگزید، »هالل مقاومت« بود. مجموعه ای متشکل 
از گروه ها، نخبگان و جریانات فکری مسلمان ) اعم از 
سنی و شیعه( که در کشورهای مختلف اسالمی حضور و 
فعالیت داشتند و همگی راه حل برون رفت از منازعات و 
بحران های خرد و کالن منطقه غرب آسیا را در راهبردی به 
نام »مقاومت« می جستند. راهبردی که پیش از آن توفیقاتی 
کسب کرده بود و برجسته ترینش پیروزی انقالب اسالمی 
ملت ایران و شکست سیاست دوستونی آمریکا در منطقه 
بود. آزادسازی جنوب لبنان، سد کردن پیشروی های رژیم 
اشغالگر قدس و... دیگر توفیقات این سیاست راهبردی بود.

غربی ها و عمال شان، در این سال ها هرچه از دست شان بر 
می آمد، انجام دادند تا اوال پنبه کارآمدی منطق مقاومت را 
بزنند و ثانیا از شکل گیری محور مقاومت و الحاق حداکثری 
گروه ها و شخصیت ها به آن جلوگیری کنند. واقع بینانه اگر 
تحلیل کنیم در این مسیر توفیقات کوتاه مدتی هم کسب 
کردند اما در کالن ماجرا، سیر تحوالت به آنجا ختم شد که 
امروز محور مقاومت یک حقیقت کامال علی االرض و تحقق 

یافته است، هم در عرصه نظر و هم در صحنه اجرا. 
غربی ها که روزگاری نگران اتفاق اندیشمندان جهان اسالم 
بر کاربردی بودن گزینه مقاومت بودند و از هم افزایی برخی 
گروه های ضداشغالگری در لبنان و فلسطین با جمهوری 
اسالمی ایران، دلواپس شده بودند اکنون با واقعیتی مواجه 
هستند که از سواحل خلیج فارس تا کرانه دریای مدیترانه را 
بدون مزاحم و مانع در اختیار دارد و تشکیل دهندگانش نه 
فقط گروه های مبارز یا نخبگان مجاهد که دولت های برآمده 

از رای و خواست مردمند.
اما این تمام ماجرا نیست، حقیقت آن زمان برای مستکبرین 
دردناکتر می شود که کارآمدی این اتئالف را در مقابل اتحاد 
خودشان به عینه مشاهده می کنند. بعنوان مثال کوچک 
و بزرگ شان هرچه دارند در سرزمین شام به میدان آوردند 
تا دولت قانونی سوریه را که عضوی موثر در محور مقاومت 
است، به زانو درآورند، اما بخشی دیگر از این محور اراده کرد که 
دولت دمشق را حفظ کند و همین اراده را هم به کرسی نشاند.

این روزها برگی جدید بر دفتر افتخارات ائتالف مقاومتی ها 
رخ نمایان کرده است؛ اعالم آمادگی برای حراست و دفاع از 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مبدع و الهام بخش محور 
مقاومت. در این پیش قدم شدن برای پاسخ به هر تهدید 
احتمالی تهران، فرقی بین حماس سنی و حزب الله شیعی 
نیست، از نصرالله تا عاروری همه یک ندای واحــد سر 
می دهند و آنهم اینکه »ما در خط مقدم دفاع از ایران 

هستیم«.

محمد مهدی رحیمی

با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی ایران به 
 عنوان انقالبی اسالمی و مردم ساالر، اکنون می توان از 
ظهور قدرتی فراملیتی با پتانسیل تأثیرگذاری بر معادالت 

سیاست جهانی سخن به میان آورد

شکل گیری پدیده ای فراملیتی به عنوان دولت 
اسالمی عراق و شام یا داعش تالشی دیگر برای بر هم 
زدن توازن شکل گرفته به نفع محور مقاومت به رهبری 

ایران در اوایل دهه دوم قرن بیست و یکم بود

از»سایکس-پیکو«تا»استناایمپرو«؛
اقتدارینوظھوردراسالمفراملیتی

 امیرمحمد اسماعیلی
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یک هیأت بلندپایه از جنبش مقاومت اسالمی 
»حماس« طی هفته گذشته به ایران سفر 
کرد. ریاست هیأت حماس در جریان سفر 
به تهران را »صالح العاروری« نایب رئیس 
دفتر سیاسی حماس برعهده داشت. اعضای 
حماس در جریان این سفر با رهبر معظم 
انقالب اسالمی و همچنین مقامات ارشد 
ایرانی دیدار و گفتگو کردند. در همین دیدار، 
رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: »ما 
براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که 
موضوع فلسطین قطعًا به نفع مردم فلسطین 
و دنیای اسالم تمام خواهد شد«. در همین 
حال، »صالح العاروری« رئیس هیأت حماس 
در ایران، سفر این جنبش به تهران را تاریخی 

توصیف کرد.
از  ارتباط، »اسماعیل رضوان«  درهمین 
اعضای ارشد جنبش مقاومت اسالمی حماس 
که در گروه اعزامی این جنبش به تهران هم 
حضور داشته، در گفت وگو با بیت المقدس به 
ابعاد مختلف این رویداد پرداخته که مشروح 

آن در ذیل آمده است:
 همانطور که می دانید اخیرا هیأتی از 
جنبش مقاومت اسالمی حماس به ریاست 
»صالح العاروری« نایب رئیس دفتر سیاسی 
این جنبش به تهران سفر کرده و با رهبر معظم 
انقالب اسالمی و همچنین مقامات ارشد ایرانی 
دیدار و گفتگو کردند. ارزیابی شما از این سفر 

چیست؟ 
به طور واضح، یکی از پیام های اصلی سفر هیأت حماس 
به ایران این بود که این جنبش حمایت های تمام قد 
جمهوری اسالمی از مقاومت در فلسطین را ارج می نهد 
و برای آن ارزش قائل است. امروز جای هیچ شکی وجود 
ندارد که جمهوری اسالمی ایران چه در حوزه سیاسی و 
چه در حوزه اقتصادی و امنیتی، همواره حامی مقاومت 

و مسئله فلسطین بوده است. 
ما براین باوریم که استکبار جهانی و در رأس آن ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز پیام  آشکار سفر 
هیأت حماس به تهران را دریافت کردند. آن ها به خوبی 
دریافتند که ایران با وجود فشارهای فراوان خارجی 
همچنان به حمایت های خود از مقاومت ادامه می دهد.

همانطور که آقای العاروری اشاره کرده است، سفر 
هیأت حماس به تهران یک سفر تاریخی و استراتژیک 
محسوب می شود. این سفر در شرایطی انجام شد که 
درحال حاضر تالش های فراوانی برای نابودی مسأله 
فلسطین صورت می پذیرد؛ برنامه ریزی برای رونمایی از 
معامله قرن و همچنین تسریع سرعت قطار عادی سازی 

روابط با تل آویو تنها گوشه ای از این تالش هاست. 
 درحال حاضر ارزیابی شما از روابط میان 
جمهوری اسالمی ایران و حماس چیست؟ ما 
هم اکنون شاهد فرافکنی های برخی رسانه های 
این روابط هستیم.  منطقه ای درخصوص 

دیدگاه شما دراین خصوص چیست؟ 
روابط میان حماس و جمهوری اسالمی ایران در بهترین 
حالت ممکن قرار دارد. این مسأله را اخیرا نیز دوستان 
ما در جنبش حماس صراحتا اعالم کرده اند. سفر هیأت 
بلندپایه حماس به ایران خود به تنهایی گواه بر این 
مدعاست. بنابراین، گمانه زنی های سوء درخصوص 

روابط ایران و حماس چیزی جز عقده گشایی علیه محور 
مقاومت نیست.

اینکه روابط تهران و حماس در بهترین حالت خود قرار 
دارد بدین معنا نیست که ما به همین سطح از روابط 
اکتفا کرده ایم بلکه برعکس، جنبش حماس همواره به 
دنبال گسترش روابط خود با جمهوری اسالمی ایران 

بوده و از این پس نیز خواهد بود. 
بنابراین، توسعه روابط با ایران هیچگاه از دستور کار 
حماس خارج نشده و نخواهد شد. نباید این مسأله را 
فراموش کرد که حمایت های کنونی ایران از حماس 
و مقاومت در فلسطین از ارزش بیشتری در مقایسه با 

گذشته برخوردار است.
علت این مسأله آن است که این حمایت ها در شرایطی 
انجام می شود که ما به وضوح شاهد خیانت برخی 

کشورهای عربی به مسأله فلسطین و برقراری روابط 
آشکار و پنهان آن ها با رژیم اسرائیل هستیم. تداوم 
حمایت های تهران از مسأله فلسطین در چنین 

شرایطی، ستودنی است.
   اخیرا یکی از اعضای حماس با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جریان 
دیدار با هیأت این جنبش در تهران، تأکید 
کرد که سخنان رهبر انقالب به مثابه تداوم 
مقاومت  از  ایران  همه جانبه  حمایت های 
فلسطین در طول سالیان متمادی آینده است. 
ارزیابی شما از بیانات رهبر انقالب در جریان 

دیدار با هیأت حماس چیست؟ 
سخنان و بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای 

هیأت حماس نشان دهنده عمق روابط راهبردی میان 
دو طرف است. ما معتقدیم که جمهوری اسالمی ایران 
بخشی اساسی از امت اسالمی بوده و همواره مقاومت را 

در آغوش خود پذیرفته است. 
بنابراین، سخنان و بیانات رهبر انقالب اسالمی نیز در 
همین چارچوب قرار دارد. رهبر انقالب اسالمی ایران 
با اظهارات خود نشان دادند که حمایت تهران از مسأله 
فلسطین یک موضع ثابت، اصولی و غیرقابل تغییر است. 
ایشان تأکید کردند که اصلی ترین مسأله برای ایران 
مسأله فلسطین است و برای کشورهای جهان اسالم نیز 

باید همین گونه باشد. 
همانطور که اشاره هم کردم ما نیز قدردان این حمایت ها 
از سوی جمهوری اسالمی ایران و رهبر انقالب اسالمی 
هستیم و این حمایت ها را ارج می نهیم. این حمایت ها 

نقش مهمی در ارتقای جایگاه مقاومت فلسطین داشته 
است و بسیاری از پیروزی ها علیه دشمن صهیونیستی 

در سایه همین حمایت ها محقق شده است.
 حماس یکی از ارکان اصلی مقاومت در 
فلسطین و حتی در سطح منطقه به شمار 
می رود. در همین حال، دیگر ارکان مقاومت در 
منطقه نیز به صورت یکپارچه در برابر آمریکا 
و رژیم صهیونیستی صف آرایی کرده اند. آیا 
می توان گفت که تهدید علیه یکی از ارکان به 

مثابه تهدید علیه دیگری است؟ 
ما با سیاست  تهدید و اعمال زور ایاالت متحده آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران کامال مخالفیم و این بدان 
معناست که ارکان و اجزا مقاومت از یکدیگر جدا نبوده 

و به هم پیوسته هستند. درهمین راستا، ما به عنوان 
عضوی از مقاومت با ایران به عنوان بازوی مقاومت، در 

برابر این هجمه ها ابراز همبستگی می کنیم.
یکی از علل حضور هیأت حماس در تهران نیز به همین 
مسأله بازمی گردد. جنبش حماس با این اقدام خود این 
پیام را به دشمن ارسال کرد که استفاده از زور و فشار 
علیه ایران به عنوان بازوی اصلی مقاومت در منطقه را 

برنمی تابد و در کنار آن می ایستد. 
ازهمین روی، نمی توان بخش های مختلف مقاومت 
را مجزا از یکدیگر دانست؛ بدون شک تهدید علیه هر 

جزئی از مقاومت، بر جزئی دیگر تأثیرگذار است.
 اخیرا شاهد آن هستیم که رژیم صهیونیستی 
بزرگترین عملیات تخریب در قدس اشغالی را 
کلید زده است. گفته می شود که چنین عملیاتی 
طی سال های اخیر بی سابقه بوده است. هدف 

صهیونیست ها از این اقدام خصمانه چیست؟ 
این عملیات تخریب در منطقه »صور باهر« قدس آغاز 
شده و همچنان نیز ادامه دارد و متوقف نشده است. 
بدون شک این عملیات گسترده تخریب بخشی از 
معامله قرن محسوب می شود، چراکه پایه و اساس این 
طرح بر عدم بازگشت آوارگان از یک سو و بیرون راندن 
ساکناِن اراضی اشغالی از سرزمین مادری خود از سوی 

دیگر، مبتنی است.
بنابراین، نمی توان آنچه را که در صور باهر قدس 
می گذرد با معامله قرن بی ارتباط دانست. نکته دیگر این 
است که اگر رژیم صهیونیستی امروز به تخریب گسترده 
منازل فلسطینیان در قدس اشغالی مبادرت می ورزد، 
به خاطر جسارتی است که در پی برگزاری نشست 

اقتصادی »منامه« به دست آورده است.
ازهمین روی، حرکت سران برخی کشورهای عربی به 
سمت عادی سازی با تل آویو نیز نمی تواند بی ارتباط با 
آواره ساختن صدها فلسطینی از منازلشان در قدس 
باشد. اقدام صهیونیست ها در قدس اشغالی یک »جنایت 
جنگی« است. هدف اشغالگران، تبدیل قدس به پایتخت 
صهیونیست هاست. ما تأکید می کنیم که این جنایت ها 

بدون مجازات نخواهد ماند.

   اقدام جدید دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور
»دایو آپاتا« وکیل عمومی دولت نیجریه با انتشار پیامی تائید کرد که دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت برای تروریستی نامیدن جنبش اسالمی نیجریه و اعمال 

محدودیت بر اعضای این جنبش موافقت کرده است.
جنبش اسالمی نیجریه متعلق به شیعیان این کشور است که در روزهای اخیر اعتراضاتی را در خصوص تداوم بازداشت غیرقانونی »شیخ زکزاکی« انجام داده است.

دفتر شیخ زاکزاکی در واکنش به این اقدام دادگاه فدرال ابوجا اعالم کرد: نقشه اعمال ممنوعیت برای این جنبش از سال ۲۰۱۵ مد نظر دولت بوده و ما از این اقدام تعجب نکردیم.
] قبله اول [

حمـایت های جمهوری اسالمی ایران نقش مهـمی در 
ارتقـای جایگاه مقـاومت فلسطین داشتـه و بسیاری از 
پیروزی ها علیه دشمن صهیونیستی در سایه همین حمایت ها 

محقق شده است

حمـاسفشـاربهایــرانرابرنمیتابد
عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمی فلسطین درگفت وگو با »بیت المقدس«:   رامین حسین آبادیان
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گزارش بیت المقدس به مناسبت سالگرد »نبرد وادی الحجیر«

ماه های جوالی و آگوست در لبنان بیش از اینکه 
گرمای تابستان را برای مردم آن دیار تداعی 
کند تداعی کننده نبردی است که در 33 روز 
چهره منطقه غرب آسیا را دچار تحولی شگرف 
کرد. در ١٢ جوالی سال ٢00٦ رزمندگان مقاومت 
اسالمی لبنان(حزب الله) بعد از نزدیک دو سال 
آموزش و تمرین های فشرده عملیات »وعده 
صادق« را در منطقه خله ورده در جنوب لبنان اجرا 
کردند و دو سرباز رژیم صهیونیستی را به منظور 
تبادل با هزاران اسیر در بند رژیم صهیونیستی به 
اسارت درآوردند. به جرات می توان گفت که هیچ 
کس حتی خود رهبران حزب الله و رزمندگان 
دالورش نمی دانستند که این عملیات با اسطوره 
پوشالین بنی صهیون چه خواهد کرد، فکرش را 
هم نمی کردند که سه هزار رزمنده بتوانند بینی 
٤0 هزار سرباز تا دندان مسلح صهیونیست را به 

خاک ذلت بمالند.
 در جریان جنگ 33 روزه اتفاقات زیادی رخ 
داد اما یک اتفاق به عنوان نماد و سمبل این نبرد 
پیروزمندانه مطرح شد، »نبرد وادی الحجیر«. در 
روزهای پایانی جنگ و در حالی که صدای شکسته 
شدن استخوان های سربازان صهیونیست در 
تپه های مارون الراس و کوچه پس کوچه های بنت 
جبیل بیش از قبل به گوش می رسید ارتش 

رژیم صهیونیستی برای تحقق یک پیروزی ولو 
ظاهری تصمیم به ریسکی بزرگ گرفت و عملیاتی 
سنگین با مشارکت صدها تانک »مرکاوا« که 
دستگاه تبلیغاتی این رژیم خیلی روی کارآمدی 
آن مانور داده بود، را به اجرا درآورد اما مشیت الهی 
بر این بود که مردانی از تبار مقاومت دشت وادی 
الحجیر را به گورستان ابدی اسطوره های مرکاوا 
تبدیل کنند. مردان مردی که »بالل عدشیت« 
یکی از آنان بود. اما بالل عدشیت که بود و چگونه 
توانست با دستان خود آرزوهای جبهه استکبار را 

به قعر زباله دان تاریخ بفرستد؟

زندگینامه
»علی صالح« در سال ١٩70 میالدی در جنوب لبنان 
به دنیا آمد، در ١٦ سالگی علی رغم سن و سال کم و 
قد و قامت نحیفش به مقاومت اسالمی لبنان پیوست 
و دوره های عمومی و تخصصی را پشت سر گذاشت 
و با اسم جهادی »بالل« تبدیل به یک آر پی جی زن 
ماهر در مقاومت شد. با گسترش حوزه عملیاتی 
مقاومت و ضرورت مسلح شدن به موشک های 
ضد زره پیشرفته، یگان ضد زرهی در این جنبش 
تشکیل شد و بالل (که بعدها به بالل عدشیت معروف 
شد) و یارانش اولین یگان های ضد زرهی مقاومت را 
تشکیل دادند و تا آزادسازی جنوب لبنان در سال 

٢000 ضربات سنگینی را بر پیکره مزدوران جیره 
خوار صهیونیست ها وارد کردند.

مهارت و دقت باالی بالل باعث شد فرماندهان 
مقاومت در عملیات مهم و کلیدی وعده صادق، 
نقش اصلی این عملیات یعنی انهدام جیپ گشتی 

دشمن را به وی واگذار کنند. 
در ادامه جنگ 33 روزه هم بالل عدشیت نقشی 
محوری را در متوقف ساختن ماشین کشتار 

صهیونیست ها ایفا کرد و در نبرد وادی الحجیر 
بیش از ٨ تانک صهیونیست را تبدیل به مشتی 
آهن پاره کرد. بالل در شکار تانک های مرکاوای 
دشمن به حدی پیشروی کرد که اتاق عملیات با 
ارسال پیام های پی در پی وی را از پیشروی منع 
کرد چرا که احتمال شهادتش زیاد بود و مقاومت 
نمی خواست عنصری به این مهمی را از دست 
بدهد اما او کسی نبود که به راحتی تسلیم دشمن 
شود و اجازه دهد سرزمین مادری اش به جوالنگاه 

کفتارهای صهیونیست تبدیل شود.
سرانجام در اواخر نبرد وادی الحجیر شهید علی 
محمود صالح یا همان بالل عدشیت و یارانش پس 
از رشادت های فراوان، حین جابه جایی موضع 
شان توسط پهپاد رژیم صهیونیستی هدف قرار 
گرفته و بالل به شدت زخمی شد که پیکر نیمه 
جان و بیهوش او توسط همرزمانش به بیمارستان 
صحرایـی منتقل شد. وی پس از پایــان جنگ 

به هوش آمد و خبر پیروزی شیرین مقاومت را از 
همرزمانش دریافت کرد اما چند روز بعد با خیالی 
آسوده از شکست تاریخی صهیونیست ها و لگدمال 

شدن هیبت دشمن به یاران شهیدش پیوست.
»بیت المقدس« مفتخر است در ایام سالگرد جنگ 
33 روزه و سالگرد نبرد قهرمانانه وادی الحجیر با 
همسر و دختر شهید علی صالح گفتگویی داشته 
باشد تا بیشتر با گوشه هایی از شخصیت این دالور 

قهرمان مقاومت آشنا شویم.

مهارت و دقت باالی بالل باعث شد فرماندهان مقاومت 
در عملیات مهم و کلیدی وعده صادق، نقش اصلی این 
عملیات یعنی انهدام جیپ گشتی دشمن را به وی واگذار کنند

شھیدیکهاشکسیدحسننصراللهرادرآورد

  اقدام عجیب سایت بحرینی علیه ایران
سایت »الوطن« بحرین در سانسوری عجیب خبر قهرمانی تیم والیبال ایران در مسابقات جهانی را منتشر نکرد.

 این سایت با عناد کامل هیچ اشاره ای به قهرمانی ایران در این مسابقات که در پایتخت کشور بحرین برگزار شد، نکرد و فقط به اعالم خبر مقام هشتمی بحرین 
در این مسابقات اکتفا کرد. 

این خبر در نوع خودش عجیب است و پوشش ندادن فینال رقابت ها به خاطر نام ایران به این شکل نشان از عناد رسانه رسمی بحرین دارد.
] یاران آخرالزمانی [

  مهرداد خلیلی
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  به عنوان سوال اول لطفا برای ما کمی از 
شخصیت شهید بگویید و بفرمایید چگونه با 

ایشان آشنا شدید؟
همسر شهید: شهید بالل از با اخالص ترین مردان 
مقاومت بود. آشنایی من با شهید به دوستی وی با 
برادر شهیدم »موسی حبیب فحص« برمی گردد. چرا 
که شهید بالل با برادرم به دلیل عشق به مقاومت و 
حزب الله بسیار بهم نزدیک بودند و او بسیار به منزل 
ما رفت و آمد می کرد. علیرغم اینکه به دلیل مشکالت 
معیشتی نتوانست درسش را ادامه دهد اما من بالل 
را شخصی باهوش، متواضع و مخلص در کار و فردی 
مسئولیت پذیر در زندگی اجتماعی و جهادی یافتم که 

در راه رسیدن به هدفش هیچ چیزی مانع او نمی شد. 
در ۱6 سالگی به صفوف مقاومت اسالمی پیوست و دو 
سال بعد برای تکمیل دوره های تخصصی به جمهوری 
اسالمی ایران سفر کرد. سه ماه کامال از او بی خبر بودیم 
چرا که شهید در کار جهادی خود به شدت سری عمل 
می کرد. بعد از آشنایی بیشتر در سن ۲۱ سالگی با 

یکدیگر ازدواج کردیم.
  از شخصیت جهادی شهید بیشتر برای 
ما بگویید. شما چگونه در امور جهادی به 

همسرتان کمک می کردید؟
همسر شهید: شهید بالل دو بار قبل از شهادت به 
شدت زخمی شده بود، بعد از زخمی شدن اول با اصرار 
خودش و علیرغم اعتراض برخی فرماندهان مقاومت 
مبنی بر وجود آثار جراحت در بدن وی، برای عملیات 
هدف قرار دادن تانک دشمن در منطقه الدبشه انتخاب 

شد و توانست هدف را با دقت تمام منهدم کند.
شهید به شدت روی مسائل امنیتی حساس بود و در این 
خصوص من را کامال توجیه کرده بود که در خصوص 
امور جهادی با کسی صحبتی نکنم چرا که بسیاری از 
عملیات های مقاومت از منازل و خانواده شروع می شود. 
او همه چیز را به من یاد داده بود، مثال آموزش داده بود 

که باتری موشک های ضد زره را چگونه شارژ کنم  و من 
با تمام توان در کنار همسرم بودم.

قبل از عملیات روستای الغجر به ما گفت آماده باشید 
می خواهیم برویم گردش. وقتی به بیرون رفتیم ناگهان 
به سمت منطقه مرزی تغییر مسیر داد. به نزدیکی 
روستای الغجر که رسیدیم وانمود کرد که ماشین خراب 
است، به ما گفت پیاده شوید و طوری وانمود کنید که در 
حال گشت و گذار و چیدن گل هستید. قصد شهید از 
این کار رصد پایگاه اشغالگران صهیونیست در روستای 
الغجر بود و او توانست اطالعات خود را در این زمینه 
تکمیل کند. فردای آن روز که به محل کارش رفت خبر 
عملیات الغجر به گوشمان رسید. آن شب وقتی به منزل 
بازگشت و تلویزیون خبر عملیات را اعالم کرد رو به ما 

کرد و گفت همه شما در این عملیات نقش داشتید.
همانطور که گفتم شهید مسائل امنیتی را به شدت 
رعایت می کرد و هیچ کس حتی ما از کارهای او خبری 
نداشتیم حتی در عملیات وعده صادق هم تا ماه ها بعد 

از شهادتش کسی از نقش او اطالعی نداشت.
  نقش شهید بالل عدشیت در نبرد مهم 

وادی الحجیر چه بود؟
همسر شهید: یکی از همرزمان شهید به ما گفت روز 
عملیات وادی الحجیر، بالل را در اتاق عملیات دیدم 
که به شدت از فرمانده اش درخواست می کرد که اجازه 
دهد تا در عملیات شکار تانک های مرکاوا شرکت کند 
و فرمانده اش می گفت بالل نمی خواهم برای تو اتفاقی 
بیفتد اما او کسی نبود که کوتاه بیاید و به فرمانده اش 
گفت فقط من حریف اینها هستم و واقعا در صحنه 
نبرد ثابت شد که شهید چگونه حریف غول آهنین 
صهیونیست ها شد. در گرماگرم نبرد به همرزمانش 
گفت بگذارید جلو بیایند تا من یکی یکی آنها را شکار 
کنم. من وقتی بالل در بیمارستان بود از همرزمانش 
شنیدم چه محشری برای تانک های مرکاوا در وادی 
الحجیر بر پا کرده بود. او با خودش عهد کرده بود که 

حتی یک سرباز صهیونیست هم از رود لیطانی عبور 
نکند و همین هم شد.

  خبر جراحت و شهادت شهید را چگونه 
دریافت کردید؟ 

همسر شهید: اولین روز پس از آتش بس به خانه 
بازگشته بودیم که خبر زخمی شدن علی را به ما دادند، 
اما گفتند جراحتش سطحی است. طاقت نیاوردم و به 
سرعت خودم را به بیمارستان رساندم و متوجه شدم 
وضعیتش به شدت بحرانی است. دست چپش قطع 
شده، پای چپش به شدت آسیب دیده و بدنش به شدت 
سوخته بود. چند ترکش هم به سر و مغزش اصابت 
کرده بود. همرزمانش گفتند وقتی به پیکر نیمه جانش 
رسیدیم با وجود جراحت شدیدش با قدرت و صالبت 
از جایش بلند شد و با پای خود به بیمارستان صحرایی 

رسید چون بالل با درد بیگانه بود.
 وقتی خبر شهادتش را به سید حسن نصرالله دادند سید 
ناخودآگاه گریه کرد. ایشان به ما پیغام داد بالل با تمام 
توانش اجازه نداد تانک های صهیونیست ها از دشت های 
جنوب عبور کنند، ما این پیروزی را مدیون فداکاری 
بالل می دانیم و او را از سرداران شهیدی می دانیم که 

این پیروزی الهی را برای ما محقق کردند.
٤ ماه بعد از شهادت همسرم، فرزندمان بدنیا آمد که به 
برکت نام پر آوازه پدرش، اسمش را »بالل« گذاشتیم. 
بالل عدشیت شهید نشد بلکه از خود بالِل دیگری 
برجای گذاشت تا همراه فرزند ارشدش حسین، مسیر 

پدر بزرگوارشان را ادامه دهند.
  به عنوان دختر شهید از پدرتان برای ما 
بگویید، چه چیزی از فعالیت های جهادی او 

به یاد دارید؟
دختر شهید: از پدرم فقط خوش اخالقی، دینداری 
و تواضعش را به یاد دارم. درست است که قبل از 
شهادتش درک درستی از او نداشتم اما به یاد دارم 
چگونه به من نماز یاد داد، مادرم برایم تعریف می کرد 
وقتی دو سالم بود ده سوره کوتاه قرآن را به من یاد داد و 

کمک کرد آنها را حفظ کنم.

یادم می آید یک یا دو سال قبل از شهادتش یک بار 
روبروی آشپزخانه آماده نماز شده بود که آمد من را 
کنارش نشاند تا حرکاتش را ببینم و تقلید کنم و اینگونه 

نماز را کم کم یاد بگیرم.

  به عنوان دختری که موقع شهادت پدرش 6 سال 
بیشتر نداشت درکی از فعالیت های جهادی پدرم 
نداشتم اما مادرم برایمان تعریف می کرد که چقدر 
کارهایش را محرمانه و سری انجام می داد، ما حتی 
نمی دانستیم که پدرم چه زمانی می رود و چه زمانی 

باز می گردد.
  چه زمانی شهادت پدرتان را درک کردید و 
متوجه شدید دیگر باز نمی گردد؟ آن زمان چه 

احساسی داشتید؟
دختر شهید: یازده سالم بود که با وضعیتی که هم 
اکنون در آن هستم آشنا شدم، همه من را دختر شهید 
صدا می کردند و همیشه با شنیدن این اسم به پدرم 
افتخار می کردم. فهمیدم که پدرم مانند پرنده ای بالهای 
زندگی خود را به پرواز در آورد و به سوی زندگی ابدی 

پر کشید و چه زیباست زندگی در آنجا.
همیشه از او خواسته ام و همچنان می خواهم که من را 
به دنیای زیبای خودش ببرد، وقتی فهمیدم پدرم شهید 
است در مورد معنای شهادت بسیار تحقیق کردم، شهید 
به کجا می رود؟ چه برایش اتفاق می افتد و در کجا آرام 
می گیرد؟ وقتی همه اینها را فهمیدم با اطمینان خاطر 
از موضوع شهادت پدرم صحبت می کنم. من همیشه 
دلسوزی دیگران نسبت به خودم را رد می کنم چرا که 
شهادت بسیار زیباست و فرزندان شهدا نیاز به دلسوزی 
ندارند بلکه آنهایی که به این مقام شامخ نرسیده اند 

نیازمند دلسوزی اند .
 درست است که خیلی اوقات به حضورش در کنارم 
نیاز دارم اما همیشه خود را با جمله »بابا شهید است« 

دلداری می دهم.
  به نظر شما به عنوان یک دختر شهید 

چگونه می توانید راه پدرتان را ادامه دهید؟
دختر شهید: قطعا کار ساده ای نیست، مسئولیت 
بزرگی است بر گردن تمامی دوست داران شهدا به 
خصوص فرزندان آنها. من به عنوان دختر شهید سعی 
کردم بر راه پدرم بمانم، وصیتش در خصوص حجاب 
زینبی که همان چادر است را اجرا کردم، قرآن را حفظ 

کرده و بنا به سفارش پدرم در خط امام خامنه ای 
باقی مانده ام.

امیدوارم که تا آخر راه پدرم را که انشاءالّله زمینه ساز 
ظهور امام زمان)عج( است، همانند پدرم ادامه دهم.

همیشه دلسوزی دیگران نسبت به خودم را رد 
می کنم چرا که شهادت بسیار زیباست و فرزندان شهدا 
نیاز به دلسوزی ندارند بلکه آنهایی که به این مقام شامخ 

نرسیده اند نیازمند دلسوزی اند

به نزدیکی روستای الغجر که رسیدیم وانمود کرد 
که ماشین خراب است، به ما گفت پیاده شوید و طوری 
وانمود کنید که در حال گشت و گذار و چیدن گل هستید. 
قصد شهید از این کار رصد پایگاه اشغالگران صهیونیست در 

روستای الغجر بود

  ترور فجیع شهروند شیعه پاکستانی به همراه خانواده اش
تروریست های سپاه صحابه ظهر جمعه به خودروی »سید صفدر کرمانی« از اعضای سازمان دانشجویان امامیه پاکستان حمله کردند.

سید صفدر کرمانی به همراه خانواده اش از منطقه "شیرگرد" ایالت پنجاب پاکستان به وسیله خودروی شخصی در حال حرکت به سمت "الهور" بود که در 
بین راه هدف حمله تروریست ها قرار گرفت.

در این حمله تروریستی سید صفدر کرمانی، همسر و دختر هشت ساله اش در دم به شهادت رسیدند.

] یاران آخرالزمانی [
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  برگزاری کنفرانس مطالعات عربی-اسالمی در نیویورک   
کنفرانس بین المللی مطالعات عربی و اسالمی در روزهای ۲۲ و ۲3 آوریل ۲۰۲۱ در نیویورک برگزار می شود.

بیستمین کنفرانس بین المللی مطالعات عربی و تمدن اسالمی با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و پژوهشگران علمی دانشگاهی برای تبادل تجربیات و نتایج 
تحقیقات در زمینه های مختلف مطالعات عربی و تمدن اسالمی، و به اشتراک گذاشتن آنها برگزار می شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات عربی و اسالمی، هنر و علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تجزیه و تحلیل گفتمان، اقتصاد و کسب و کار، آموزش زبان، مطالعات 
جنسیتی، حکومتداری و مدیریت، مطالعات زبان، زبانشناسی، نظریه ادبی و انتقاد، ادبیات پراگماتیک، روانشناسی و علوم رفتاری، مطالعات اجتماعی و انسانی و… است. ] قلب زمین [

رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد؛

در هفته گذشته هیأتی عالیرتبه از جنبش حماس در هفته گذشته هیأتی عالیرتبه از جنبش حماس 
فلسطین به ریاست »صالح العاروری« نایب رئیس فلسطین به ریاست »صالح العاروری« نایب رئیس 
این جنبش با سفر به تهران با مقامات ایران به این جنبش با سفر به تهران با مقامات ایران به 
ویژه رهبر معظم انقالب دیدار کردند. طرفین در ویژه رهبر معظم انقالب دیدار کردند. طرفین در 
این دیدار بر تعمیق روابط تاکید کرده و حماس این دیدار بر تعمیق روابط تاکید کرده و حماس 
خود را در خط مقدم دفاع از ایران معرفی کرد. خود را در خط مقدم دفاع از ایران معرفی کرد. 
از سوی دیگر اخباری طی روزهای اخیر منتشر از سوی دیگر اخباری طی روزهای اخیر منتشر 
شد مبنی بر اینکه روابط میان حماس و سوریه در شد مبنی بر اینکه روابط میان حماس و سوریه در 
حال بهبودی است. با توجه به شرایط منطقه ای و حال بهبودی است. با توجه به شرایط منطقه ای و 
پیام های ارسال شده از سوی امارات و سعودی ها پیام های ارسال شده از سوی امارات و سعودی ها 
به ایران مبنی بر تمایل برای پایان تجاوز به یمن، به ایران مبنی بر تمایل برای پایان تجاوز به یمن، 
به نظر می رسد شرایط جبهه مقاومت بیش از به نظر می رسد شرایط جبهه مقاومت بیش از 

گذشته، در انسجام و استحکام قرار دارد.گذشته، در انسجام و استحکام قرار دارد.
بر همین اساس بیت المقدس با دکتر »طالل بر همین اساس بیت المقدس با دکتر »طالل 
عتریسی« رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه عتریسی« رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه 
لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر 

می گذرد.
  تحلیل شما از دیدار اخیرهیأت حماس با   تحلیل شما از دیدار اخیرهیأت حماس با 
حضرت آیت الله خامنه ای و مقامات ایرانی طی حضرت آیت الله خامنه ای و مقامات ایرانی طی 
هفته گذشته و گفتگوهای مطرح شده در آن هفته گذشته و گفتگوهای مطرح شده در آن 
به ویژه دفاع حماس از ایران در برابر دشمنان به ویژه دفاع حماس از ایران در برابر دشمنان 

خارجی چیست؟
دیدار میان رهبر انقالب با هیأت حماس نشانگر تحول 
ایجابی و مثبت میان طرفین است که بعد از دوره ای 
افول از یکسال قبل آغاز شده است. این دیدار که در 
سطح عالیترین مقام ایران برگزار شد، یعنی مقاومت در 
فلسطین به خوبی می داند که ایران در کنارش ایستاده 
است؛ این در حالی است که کشورهای عربی به صورت 
آشکار با رژیم اسرائیل از طریق سفرها و همایشها و اعزام 
هیأت های رسانه ای به سرزمین های اشغالی عادی سازی 
روابط انجام می دهند. پیام دوم تاکید بر قوت و استحکام 

میان محور مقاومت به ویژه ایران و فلسطین است و 
همین موضوع پیامی مستقیم برای رژیم اسرائیل دارد؛ 
به خصوص اینکه مواضع رهبری حماس مبنی بر اینکه 
هرنوع تجاوز به ایران تجاوز به حماس محسوب می شود، 
نشانگر این ارتباط و استحکام است. این موضوع حاکی از 
آن است که محور مقاومت به صورت مرتبط و هماهنگ 
عمل می کند و هر نوع تجاوز به هر یک از اجزاء آن، موجب 
واکنش و پاسخ همه طرف ها می شود. این پیام مهمی 
بود. زمان این سفر و دیدار نیز بسیار مهم بود؛ در زمانی 
که درباره پروژه معامله قرن گفتگو می شود، حماس در 
عالیترین سطح با رهبر ایران جلسه برگزار می کند. این 
بدین معناست که گزینه مقاومت گزینه اولویت دار برای 

حماس است. 
  آیا شرایط فعلی منطقه برای بازگشت روابط   آیا شرایط فعلی منطقه برای بازگشت روابط 
سوریه و حماس فراهم است و بهبود روابط سوریه و حماس فراهم است و بهبود روابط 
طرفین چه تاثیرات مثبتی برای منطقه خواهد طرفین چه تاثیرات مثبتی برای منطقه خواهد 

داشت؟
روابط میان حماس و ایران رابطه ای قوی و طبیعی و 
مستحکم می باشد و در تمامی سطوح هماهنگی ها در 
جریان است. رهبری حماس قبال اعالم کرد که سوریه 
را کشوری اساسی در حمایت از مسأله فلسطین و محور 
مقاومت به حساب می آورد. این به معنای تغییر در موضع 
سابق برخی رهبران حماس در قبال نظام سوریه و جنگ 
علیه آن است؛ معتقدم که حماس امروز آماده بازگرداندن 
روابط طبیعی با سوریه است. به ویژه اینکه طبیعت توطئه 
علیه سوریه اکنون روشن و مداخله خارجی برای تغییر 

طبیعت نظام و وابسته کردن سوریه آشکار شده است. 
همچنین توطئه ها علیه مقاومت در منطقه از سوی 
کشورهای عربی که در سوریه جنگیدند، واضح و خطرات 
علیه مقاومت و علیه جنبش حماس از سوی همان 
کشورهایی که در سوریه جنگیدند، زیاد شده است. 

بنابراین ایران می تواند به صورت تدریجی در بازگشت 
روابط میان سوریه و حماس ایفای نقش کند و این 

مطلوب و ضروری برای مرحله آتی است. 
  با توجه به تحوالت میدانی منطقه مانند   با توجه به تحوالت میدانی منطقه مانند 
پایان جنگ در سوریه و عراق و احتمال اتمام پایان جنگ در سوریه و عراق و احتمال اتمام 
جمالت علیه یمن و تقویت جبهه مقاومت، روند جمالت علیه یمن و تقویت جبهه مقاومت، روند 
اجرا یا شکست معامله قرن را چگونه ارزیابی اجرا یا شکست معامله قرن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
معامله قرنی که از آن سخن گفته و از طریق رسانه و 
مواضع سیاسی و نشست اقتصادی بحرین و عادی سازی 
روابط رسانه ای و وعده های میلیاردی برای پایان دادن 
به مسأله فلسطین ترویج شد، امروز فایده ای ندارد. زیرا 
اقشار مختلف مردم فلسطین با آن مخالف هستند. از 
سوی دیگر محوری که معامله قرن را تایید وعلیه یمن 
و سوریه و فلسطین و لبنان می جنگد، در تمام این 
جنگها شکست خورده است؛ منظورم اسرائیل و آمریکا 
و کشورهای حوزه خلیج فارس است. طبیعتا در اجرای 
معامله قرن نیز موفق نخواهد شد و واکنشی قوی از سوی 
ملت فلسطین و امت عربی و اسالمی صورت گرفت. 
بنابراین هرچه محور مقاومت همکاری و همبستگی 
بیشتر داشته باشد و در عرصه میدانی پیروزی هایی 
کسب کند، موجب تعجیل در شکست پروژه قرن می 
شود. به ویژه اینکه معامله قرن جز سخن گفتن از عادی 
سازی روابط سیاسی و اقتصادی تا امروز به صورت آشکار 

و واضح نیز اعالم نشده است. 
  آیا مبارزه با رژیم صهیونیستی به عرصه   آیا مبارزه با رژیم صهیونیستی به عرصه 
نظامی محدود می شود و یا طبق فرموده رهبر نظامی محدود می شود و یا طبق فرموده رهبر 
معظم انقالب باید ابعاد سیاسی و فرهنگی و معظم انقالب باید ابعاد سیاسی و فرهنگی و 

رسانه ای را هم شامل شود؟
تقابل نظامی با دشمنان طبیعتا در تمام مراحل اولویت 
است و باید مقاومت به شکل دائم آمادگی نظامی داشته 
باشد اما این بدین معناست نیست که عرصه سیاسی و 
فرهنگی و رسانه ای باید کنار برود. به همین دلیل نیز 
مخالفت با عادی سازی روابط مهم است. زیرا دشمن 

درصدد است خودش را به عنوان ملتی صلح جو که 
خواستار سفر و گردش و حضور در کشورهای ماست، 
نشان دهد. این عادی سازی روابط و تغییر فرهنگ 
سیاسی است که باید در برابر آن هوشیار بود. همچنان 
باید به دعوت هایی که از سوی برخی مطرح می شود، 
مبنی بر اینکه اسرائیل دولت و کشوری طبیعی در 
منطقه است، اهتمام و توجه داشت. زیرا بعد از مدتی 
اسم اسرائیل به جای فلسطین در کتب ذکر خواهد شد. 
بنابراین عرصه برای مقابله با عادی سازی روابط در حوزه 
رسانه ای و سیاسی و فرهنگی و ... در تمام سطوح فراهم 
است تا بدین صورت آگاهی و بصیرت مردم افزایش یابد. 
این رژیم اشغالگر است و فلسطین صاحب حق می باشد. 
این سرزمین تاریخی برای فلسطین است و حق بازگشت 
به آن را در هر شرایطی اعم از جنگی یا غیرجنگی دارند. 
بعد فرهنگی و رسانه ای باید در این نبرد وجود داشته 

باشد. 
  موسم حج چه فرصت هایی را در اختیار   موسم حج چه فرصت هایی را در اختیار 
مسلمانان قرار می دهد و آیا امکان بهره بردن از مسلمانان قرار می دهد و آیا امکان بهره بردن از 

آن در شرایط کنونی وجود دارد؟آن در شرایط کنونی وجود دارد؟
حج همانگونه که مشخص است فرصتی ساالنه و 
فرهنگی برای مسلمانان سراسر جهان است. سه تا چهار 
میلیون مسلمان از تمام کشورهای اسالمی می آیند. این 
فرصتی تاریخی است تا مسلمانان از مشکالت خود و نیز 
درباره تحوالت نیجریه و پاکستان و فلسطین و افغانستان 
و ... سخن بگویند و از حال مسلمانان در اروپا و آمریکا 
جویا شوند. این مناسبتی تاریخی در زمانی مبارک است 
و باید از این مناسبت استفاده کرد. باید دیدارهایی میان 
گروه های مختلف مردمی برگزار شود اما متاسفانه شاهد 
چنین اقداماتی نیستیم. زیرا مقامات سعودی مانع از 
این دیدارها می شوند و بدین صورت فرصت مشاوره و 
فضای سیاسی حج از دست می رود. معتقدم که حج باید 
فرصتی برای برگزاری نشست و همایشی درباره وضعیت 
مسلمانان و حل مشکالت آنها و همکاری در عرصه های 

مختلف باشد. 

  محمد فاطمی زاده

یهفراهماست وابطحماسوسور شرایطبرایبازگشتر

زمان این سفر و دیدار نیز بسیار مهم بود؛ در زمانی 
که درباره پروژه معامله قرن گفتگو می شود، حماس در 
عالیترین سطح با رهبر ایران جلسه برگزار می کند. این بدین 
معناست که گزینه مقاومت گزینه اولویت دار برای حماس 

است

حــج باید فرصتی برای برگزاری نشست و همایشی 
درباره وضعیت مسلمانان و حل مشکالت آنها و همکاری 

در عرصه های مختلف باشد
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  درگذشت مجاهد و مبلغ سرشناس جمهوری آذربایجان
حاجی محسن نوروز اف، مجاهد و مبلغ اسالم در جمهوری آذربایجان و بانی مسجد امام خمینی )ره( شهر باکو دارفانی را وداع گفت.

حاجی محسن نوروز اف، از مبلغین سرشناس اسالم در شهر باکو پس از مدت ها بیماری بعدازظهر جمعه دارفانی را وداع گفت.
پیکر مرحوم نوروز اف بعد از نماز عصر از مقابل مسجد امام امت در قصبه »بلبله« باکو تشییع شد. 

 آن مرحوم از عالقه مندان به آرمان های انقالب اسالمی و حضرت امام خمینی)ره( در جمهوری آذربایجان بود.
] قلب زمین [

در بحبوحه افزایش تنش ها در خلیج فارس در 
نتیجه اقدامات خصمانه ایاالت متحده آمریکا 
و متحدان غربی آن از جمله انگلیس، مقامات 
عربستان سعودی اعالم کردند که با استقرار 
نیروهای نظامی آمریکا در کشور خود موافقت 
کرده اند. اعالم ریاض مبنی بر موافقت آن با 
درخواست ایاالت متحده برای استقرار نیروهای 
این کشور در عربستان درحالی صورت می گیرد که 
واشنگتن تأکید کرده است بنابر درخواست رسمی 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی، نیروهای 
آمریکایی به عربستان خواهند رفت. واشنگتن 
همچنین اعالم کرده که ریاض متعهد به پرداخت 
بخشی از هزینه های ناشی از استقرار نیروهای 
آمریکایی در خاک خود شده است. طبق توافق 
انجام شده 500 نظامِی وابسته به یگان ویژه نیروی 
دریایی آمریکا موسوم به »مارینز« در عربستان 

مستقر می شوند. 
اعالم استقرار نیروهای آمریکا در عربستان درحالی 
است که از آخرین حضور آمریکایی ها در این کشور 
۱6 سال می  گذرد. بدین ترتیب، این اولین بار از سال 
۲۰۰3 است که نظامیان آمریکایی در پایگاه شاهزاده 

»سلطان بن عبدالعزیز« در منطقه »الخرج« در جنوب 
شرق ریاض متمرکز می شوند. درهمین ارتباط، یک 
منبع در وزارت دفاع سعودی اعالم مدعی شده است: 
»استقرار نیروهای آمریکایی در خاک عربستان با 
هدف افزایش سطح کار مشترک در دفاع از امنیت 
منطقه و ثبات آن صورت می پذیرد«. اما همانطور که 
پیشتر نیز ذکر شد، آمریکایی ها تفسیر متفاوتی از 
پشت پرده استقرار نیروهایشان در عربستان دارند و 
در همین راستا، یک مقام پنتاگون اعالم کرده که در 
سایه افزایش بحران های منطقه ای، پادشاه سعودی 
خواستار حضور نظامیان آمریکایی در عربستان 

شده است.
موج سواری بر توهم »تهدید ایران«

یکی از عوامل مهم موافقت دربار سعودی با حضور 
نظامیان آمریکایی در خاک خود موج سواری آن ها بر 
توهم »تهدید ایران« در منطقه است. سعودی ها در پی 
افزایش تنش های اخیر در خلیج فارس میان ایاالت 
متحده آمریکا و متحدانش از یک سوی و جمهوری 
اسالمی ایران از سوی دیگر، به دنبال ماهی گیری از 

آب گل آلود هستند.
واقعیت آن است که مقامات سعودی افزایش تنش ها 
به ویژه در خلیج فارس را فرصت مناسبی برای 
مو ج سواری بر تهدید ایران قلمداد می کنند و در صدد 
هستند تا از طریق مستقر ساختن نیروهای نظامی 
آمریکا در خاک خود، این کشور را بیش از پیش برای 
اتخاذ گزینه نظامی علیه تهران مجاب سازند؛ این 

درحالی است که واشنگتن به خوبی می داند که چنین 
گزینه ای پیامدهای وخیمی برای آن به دنبال دارد.

البته این اولین باری نیست که عربستان در راستای 
پیاده سازی اهداف توسعه طلبانه خود در منطقه تالش 
می کند تا به نحوی به ایران ضربه وارد کند؛ پیشتر 
نیز »جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب 
خاطرات خود صراحتا اعالم کرده بود که ریاض در 
برهه ای از زمان، از واشنگتن برای انجام اقدام نظامی 

علیه ایران رسما درخواست کرده بود. 
ازهمین روی، ناگفته پیداست که استقرار نیروهای 
آمریکایی در عربستان در چارچوب سلسله اقدامات 
خصمانه آل سعود علیه جمهوری اسالمی در منطقه، 
تعریف و تبیین می شود. مقامات سعودی بسیار 
امیدوار هستند که تنش ها در خلیج فارس بیش از 
پیش افزایش یابد؛ چراکه آن ها موجودیت و تداوم 
بقای خود در منطقه را تنها در سایه تنش زایی 

می بینند و نه صلح و ثبات. 
در واقع، استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان 
نشان از آن دارد که مقامات ریاض به این نتیجه 
رسیده اند که به تنهایی قادر به رویارویی با جمهوری 
اسالمی نیستند و این همان مسأله ای است که پیشتر 

آمریکایی ها ضمن تحقیر سعودی ها بدان اذعان کرده 
بودند. درهمین راستا، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا با تحقیر سعودی ها گفته بود: »اگر ما نباشیم، 

ایران، عربستان را ظرف دو هفته نابود می کند«. 
هراس از موشک های مقاومت یمن 

مسأله دیگری که سعودی ها را بر آن داشته تا پس از 
گذشت ۱6 سال بار دیگر پذیرای نیروهای آمریکایی 
در خاک خود باشند، ترس و وحشت آن ها از تغییر 
معادالت قدرت در جنگ یمن است. طی هفته های 
اخیر، نیروهای مقاومت یمن ضربات مهلکی را بر پیکره 
سعودی وارد کردند؛ ضرباتی که ریاض به هیچ وجه 

انتظار آن  را نداشت. 
درهمین راستا، نیروهای یمنی طی دو هفته اخیر 
چندین مرتبه فرودگاه استراتژیک »ملک خالد« 
 »k۲ در جنوب عربستان را به وسیله پهپاد »قاصف
بمباران کردند. این درحالی است که فرودگاه »أبها« 
در محور جنوبی عربستان سعودی نیز بارها توسط 
نیروهای یمنی هدف حمالت گسترده قرار گرفت. 
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم 
اعالم کرده است که حمالت علیه فرودگاه ها و مواضع 

استراتژیک سعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
ازهمین روی، پر واضح است که معادالت قدرت 
در جنگ علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن به کلی 
دستخوش تغییر شده است و برخالف گذشته، دیگر 
این سعودی ها نیستند که در این جنگ دست برتر 
دارند. بدین ترتیب، آل سعود به شدت نگران آن هستند 

که در گذر زمان، مواضع حساس، حیاتی و استراتژیک 
بیشتری از آن ها در تیررس یگان های موشکی و 

پهپادی یمن قرار گیرد. 
این هراس روزافزون سعودی ها از قدرت فزاینده ارتش 
یمن در عرصه میدانی موجب شده است تا ریاض به 
واشنگتن متوسل شده و خود رسما از ایاالت متحده 
برای استقرار نظامِی آن در خاک عربستان، درخواست 
کند تا شاید از این رهگذر قدرت بازدارنده ای در برابر 
حمالت گسترده یمنی ها برای خود ایجاد کرده باشد.

تالش برای دور کردن ایاالت متحده از قطر 
عالوه برآنچه که گفته شد، به نظر می رسد که عربستان 
سعودی قصد دارد از رهگذر استقرار نیروهای 
آمریکایی در کشورش، به نوعی این کشور را از قطر 
به عنوان یکی از دشمناِن حال حاضِر خود، دور سازد. 
سعودی ها به خوبی می دانند درحال حاضر بزرگترین 
پایگاه هوایی ایاالت متحده به نام پایگاه »العدید« در 

کشور قطر قرار دارد.
ازهمین روی، مقامات سعودی عزم خود را جزم کردند 
تا حتی المقدور، آمریکایی ها را از قطر دور ساخته و 
آن ها را به خود نزدیک تر سازند؛ به ویژه اینکه اخیرا و با 
انتشار مستند افشاگرانه قطر علیه آل خلیفه و آل سعود، 
روابط کشورهای تحریم کننده چهارگانه )عربستان 
سعودی، بحرین، امارات و مصر( با دوحه بیش از پیش 

رو به وخامت نهاده است. 
مقامات ریاض از همان روزهای ابتدایی آغاز بحران 
خلیج فارس و آشکار شدن نشانه های چالش های 
گسترده میان کشورهای چهارگانه مذکور با قطر از 
ژوئن سال ۲۰۱7، از عدم حمایت قاطعانه واشنگتن 
از خود در برابر دوحه گله مند بودند. آن ها حتی در 
مواردی این گله مندی را نیز به گوش مقامات آمریکایی 
رساندند و خواستار تغییر مواضع واشنگتن در این 

زمینه شدند.
با این حال، آمریکایی ها که رونق بازار تسلیحاتی خود 
در منطقه را در گرو عدم جانبداری از طرف های درگیر 
یعنی عربستان سعودی و قطر می دیده و می بینند، 
هیچگاه حاضر نشدند بنابرخواسته سعودی در برابر 

قطر بایستند. بنابراین، اکنون مقامات سعودی بسیار 
امیدوارند تا از طریق امتیاز جدیدی که به واشنگتن 
اعطاء کرده اند، موافقت آن برای دوری از قطر و 
جانبداری از ریاض در بحران خلیج فارس را به دست 

آورند.
آبرویی که ریاض از دست داد

اعالم خبر استقرار قریب الوقوع نیروهای آمریکایی 
در عربستان سعودی البته واکنش هایی را نیز در 
رسانه های منطقه ای و بین المللی به دنبال داشت. یکی 
از مهمترین واکنش ها به این مسأله از سوی رسانه ها 
واکنشی بود که پایگاه »العربی الجدید«ـ  که مقر آن 

در لندن استـ  نشان داد. 
این پایگاه رسانه ای که از حیث خط مشِی خبری همواره 
همسو با ریاض و متحدان آن در منطقه عمل کرده، با 
انتشار مطلبی درخصوص استقرار نظامیاِن یگان ویژه 
نیروی دریایی آمریکا در عربستان، نوشت: »اعالم حضور 
نیروهای آمریکایی در عربستان، آبروی سعودی ها را 
ُبرد«. این پایگاه  عرب زبان در ادامه گزارش خود تأکید 
کرد: »نکته قابل تأمل و البته غیرقابل دفاع آنجاست که 
استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان به درخواست 

رسمی پادشاه سعودی انجام می شود«.
»العربی الجدید« همچنین در ادامه گزارش خود با 
انتقاد شدید از مقامات سعودی آورده است: »بدون 
تردید سران دربار سعودی با درخواست شان از 
آمریکایی ها برای استقرار نیروهای نظامی آن ها در 
خاک عربستان صراحتا اذعان کردند که توان دفاع از 

خود را ندارند«.
این بی آبرویی سعودی ها که حتی صدای آن به 
گوش رسانه های حامِی خاندان سعودی در لندن نیز 
رسیده است درحالی اتفاق می افتد که رسانه های 
جیره خوار ریاض همچنان سعی می کنند با انتشار 
اخبار فرافکنانه، حضور نظامی آمریکا در عربستان را 
عادی جلوه دهند. درهمین ارتباط، شبکه »العربیه« 
ضمن خوش آمد گویی به آمریکایی ها در عربستان، 
مدعی شد: »حضور آمریکا در عربستان موجب 

برقراری توازن قوا در منطقه است«!

این بی آبرویی سعودی ها که حتی صدای آن به گوش 
رسانه های حامِی خاندان سعودی در لندن نیز رسیده 
است درحالی اتفاق می افتد که رسانه های جیره خوار ریاض 
همچنان سعی می کنند با انتشار اخبار فرافکنانه، حضـور 

نظامی آمریکا در عربستان را عادی جلوه دهند

ینز«درعربستان؛هراسسعودیازایرانوأنصارالله استقرارنیروهای»مار
  رامین حسین آبادیان
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کافی ست سطل آبی اگر   ریزیم

چندی ست هر بهار می شکفد

بر شاخه های تازۀ زیتون، سنگ

دیگر نشان صلح نخواهم بود

این است حرف تازۀ زیتون: جنگ

 دیری ست سهم سینۀ ما تیر است

دیری ست راِه رفتِن ما خار است

بیدارماندگاِن شبی تاریم

دار است حقِّ گردن ما، دار است

زنجیر باز کرده و می آییم

با دسته های سینه زنی از راه

ما فوِج بسملیم که در راهیم

ای تیغ های سر زده! بسم الله

 یادش به خیر گفتۀ دریاَمرد

کافی ست سطل آبی اگر ریزیم

جز آبروی رفته چه خواهد ماند

امروز اگر که سیل نیانگیزیم؟

 محمدمهدی سیار

»باسل الخطیب« از معدود کارگردانان عرب است که در فیلم های 
خود، به موضوع مقاومت و فلسطین پرداخته و تاکنون بیش از 

١١ درام تلویزیونی و بیش از ١١ درام تلویزیونی و بیش از ١١ اثر سینمایی خلق کرده است. 35
 فیلم سینمایی »پدر« از جمله آثار شاخص این کارگردان 
فلسطینی تبار سوریه ای است که به موضوع بحران سوریه و 

مشکالت آن برای مردم این کشور می پردازد.
 این فیلم استقامت مردم سوریه و تعلق خاطر آنها به سرزمین و 

عقایدشان را به تصویر می کشد.
 در خالصه این فیلم آمده است: »ابراهیم عبدالله شخصیت 
اصلی فیلم، تالش می کند تا با خارج کردن خانواده اش از شهری 
در سوریه، جان آنها را نجات دهد. آنها به همراه دیگر مردم شهر 
به دنبال مکانی امن هستند ولی در دام تروریست ها گرفتار 

می شوند...«.
 گفتنی است این فیلم سال گذشته در پانزدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت در تهران به نمایش در آمد.

»اولین رسانه فارسی زبان شیعیان حجاز - به همت گروه رسانه 
ای الرصاصة اإللکترونیة المقاوم«. این توضیحی است که متولیان 
کانال خبری »قطیف بدون روتوش« در قسمت معرفی کانال 

شون آورده اند.
اگر اخبار شبه جزیره عربستان و پشت پرده های حکومت آل 
سعود برای تان مهم است، حتما این کانال تلگرامی را دنبال کنید.
اگرچه مدت زیادی از فعالیت این رسانه خبری نمی گذرد اما هم 
از نظر کمیت و هم از باب کیفیت و تنوع، توانسته خروجی جذاب 

و قابل استفاده ای را ارائه دهد.
انتشار اخبار جاری عربستان و برخی تحوالت یا دیدارها و 
نشست های برگزار شده در این کشور، بخشی از مطالب این کانال 

را تشکیل می دهد.
همچنین بازنشر گزارش رسانه های بین المللی و مراکز مطالعاتی 

درباره سعودی و تحوالت آن، از مطالب جالب این کانال است.
انتشار برخی از نماهنگ ها یا فیلم های مرتبط با گروه های انقالبی 
و ضد آل سعود، بخش دیگری از محتوای این کانال را تشکیل 

می دهد.
در مجموع قطیف بدون روتوش، مرجعی قابل استفاده برای 
شناخت واقعی جامعه ای است که حاکمان نادان و دیکتاتورش 

تالش زیادی برای مخفی کردن حقایقش دارند.
برای دسترسی به این کانال باید از آدرس

https://t.me/qatifionhttps://t.me/qatifion  https://t.me/qatifion  بهره گرفت. 

بحران سوریه تأثیر انکارناپذیری در شکل دهی امروز و آینده ی 
منطقه دارد. آیا طبق روایت رسانه های جهان، ما در حال دفاع 
از یک حکومت ظالم و مستبد منطقه ای هستیم؟ قیام مردم 
سوریه چه تفاوتی با قیام های تونس، مصر، لیبی، بحرین و 

یمن دارد؟
کتاب »چرا سوریه؟« به صورت شفاف به بحران پیچیده  سوریه 

از زبان سید حسن نصرالله می پردازد. 
این کتاب شامل ترجمه مصاحبه ها و سخنرانی های نصرالله 
درباره بحران شام است و ١5 فصل دارد که همه مطالبی را که وی 
از سال ٢00٨ تا ٢0١٦ درباره سوریه بیان کرده، با حذف مطالب 

تکراری، در بر می گیرد.
»چرا سوریه؟« با روایت وی از کتاب خاطرات تونی بلر، سه سال 
پیش از وقوع بحران آغاز می شود که بلر از اراده  جهان برای 

نابودی کشور (و نه حکومت) سوریه سخن می گوید.
کتاب، مراحل ورود نیروهای حزب الله، ایران و روسیه به 
نبرد سوریه و علت های آن را بیان می کند و از زمینه ها، 
انگیزه ها، هدف ها، پروژه ها، زمان بندی ها، طرف های درگیر، 
محدودیت ها، خط قرمزها، جایگزین ها، مسئولیت ها و حال و 

آینده سخن می گوید. 
»چرا سوریه؟« را »سیدحسین مرکبی« ترجمه و انتشارات 
کتاب جمکران آنرا در ٤30 صفحه در اردیبهشت سال جاری 

منتشر کرده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  وصیتنامه شهید علی عرب که اخیرا  در بحرین اعدام شد:
حکم اعدام را ابالغ کرده اند هر لحظه ممکن است اجرا شود و من از خداوند عزوجل 
می خواهم که شهادت در راهش را نصیبم کند که شیرین تر از آن نیست برادران 
ایمانی و مردم بزرگوار سفارش می کنم به سیره سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین(ع) 
و شهدا و وصیت وداعم را آنگونه می گویم که امام خمینی(ره) فرمود: با قلبی آرام و 
ضمیری امیدوار به فضل الهی از خدمت مردم مرخص و به خانه ابدی سفر می کنم.

برادر شما علی العرب

عربستان را دقیق تر بشناسیمچرا سوریه؟روایت استقامت سوری ها
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