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    دیدار اصحاب رسانه ایران با رهبر انقالب بحرین
جمعی از مدیران و سردبیران رسانه های ایران، با آیت الله عیسی قاسم رهبر انقالب بحرین در شهر مقدس قم دیدار و گفت وگو کردند.

آیت الله قاسم در ابتدای این مالقات ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با جمعی از مدیران رسانه های ایرانی که همگی جوان هستند، گفت: جبهه رسانه ای مهمترین 
جبهه جهاد در راه خدا و دفاع و یاری دهنده حق است. وی با تاکید بر اینکه کار باید برای خدا باشد، افزود: جبهه رسانه ای نقش مهمی را در دفاع از اسالم و بشریت 
ایفا می کند. رهبر انقالب بحرین با بیان توصیه های اخالقی بر مبنای آیات و روایات، اظهار داشت: شما در طلیعه و خط مقدم مسئولیت نقش موفق رسانه ای در 

اسالم هستید اگرچه دیگران نیز در این امر مسئولیت دارند. ] قلب زمین [

تاریخ  فارغ التحصیل  ورنوله،  تاریخ استفانو  فارغ التحصیل  ورنوله،  استفانو 
معاصر و مفسر مسائل مربوط به منازعات، معاصر و مفسر مسائل مربوط به منازعات، 
ایدئولوژی ها و سیاست در جهان معاصر به ایدئولوژی ها و سیاست در جهان معاصر به 
شمار می رود. این  تحلیل گر ایتالیایی، رئیس شمار می رود. این  تحلیل گر ایتالیایی، رئیس 
روابط خارجی مرکز مطالعات مدیترانه ای روابط خارجی مرکز مطالعات مدیترانه ای 
اوراسیا و معاون مجله مطالعات ژئوپلیتیک اوراسیا و معاون مجله مطالعات ژئوپلیتیک 
»اوراسیا« است. او همچنین نویسنده »اوراسیا« است. او همچنین نویسنده 
کتاب های »یوگسالوی سابق: بازی کثیف در کتاب های »یوگسالوی سابق: بازی کثیف در 
بالکان، تجزیه ملی و خطر ژئوپلیتیک کوزوو بالکان، تجزیه ملی و خطر ژئوپلیتیک کوزوو 
)2013(« و »تبت و راه جدید ابریشم« است. (« و »تبت و راه جدید ابریشم« است. 
او آثار مختلفی در قالب مقاالت و تحلیل های او آثار مختلفی در قالب مقاالت و تحلیل های 
سیاسی در کارنامه خود دارد. استفانو سیاسی در کارنامه خود دارد. استفانو 
ورنوله در گفت وگوی خود با بیت المقدس ورنوله در گفت وگوی خود با بیت المقدس 
در خصوص محورهای متعددی از جمله در خصوص محورهای متعددی از جمله 
تنش های اخیر غرب آسیا، سیاست فشار تنش های اخیر غرب آسیا، سیاست فشار 
حداکثری ترامپ و بررسی احتمال وقوع حداکثری ترامپ و بررسی احتمال وقوع 

جنگ در منطقه سخن گفت.  جنگ در منطقه سخن گفت.  
متن کامل گفت وگو در ادامه قابل مشاهده متن کامل گفت وگو در ادامه قابل مشاهده 

است:
  در ماه های اخیر شاهد تشدید تنش ها   در ماه های اخیر شاهد تشدید تنش ها 
در غرب آسیا بوده ایم. چگونه اوضاع متشنج در غرب آسیا بوده ایم. چگونه اوضاع متشنج 

منطقه را ارزیابی می کنید؟
تنش های اخیر در خاورمیانه اساسًا ناشی از تنش های اخیر در خاورمیانه اساسًا ناشی از 

منطقه را ارزیابی می کنید؟
تنش های اخیر در خاورمیانه اساسًا ناشی از 

منطقه را ارزیابی می کنید؟

شکست طرح نئوکان های آمریکا برای سوریه 
بوده است. پیروزی بشار اسد به محورهای 
مقاومت این امکان را می دهد تا از لحاظ 
ژئوپلیتیکی در این منطقه استراتژیک که برای 
آینده اقتصاد جهانی تعیین کننده است، نفوذ 
جدی خود را حفظ کند. به طور همزمان، تالش 
برای احاطه ایران و ایجاد انفکاک میان روسیه و 
چین، یعنی سه کشوری که سرنوشت آن ها به 
طور فزاینده ای به هم پیوسته، ناکام مانده است. 
اکنون این نکته مهم است تا از بازدارندگی 
جدی نظامی چه در دمشق و چه در تهران 
اطمینان حاصل شود. در این صورت می توان از 
خشونت های نظامی دیگر در آینده جلوگیری 
کرد و در عوض پس از خنثی کردن آخرین 
تالش های شورشیان تکفیری، به بازسازی این 
کشور کمک شود. از دیدگاه نمادین، مداخله 
نظامی مسکو در حمایت از دولت دمشق نشان 
از پایان قاطع روند بی ثبات سازی دائمی منطقه 

توسط طرح های آتالنتیکی دارد.
  این سؤال در ذهن صاحب نظران روابط   این سؤال در ذهن صاحب نظران روابط 
بین الملل و البته سیاست مداران شکل بین الملل و البته سیاست مداران شکل 
گرفته است که آینده طرح فشار حداکثری گرفته است که آینده طرح فشار حداکثری 

ترامپ چه خواهد شد. به نظر شما آیا این ترامپ چه خواهد شد. به نظر شما آیا این 
سیاست ها می تواند موفقیتی را برای ترامپ سیاست ها می تواند موفقیتی را برای ترامپ 

به ارمغان آورد؟به ارمغان آورد؟
این موضوع بستگی به اهداف واقعی رئیس جمهور 
آمریکا دارد. کسی که نسبت به رؤسای جمهور 
گذشته با روشی کم وبیش غیرعادی انتخاب شده 
است. او در حالی انتخاب شد که دیدگاهی متضاد 
نسبت به دو حزب تاریخی کشور خود داشت و البته 
حمایت نسبتاً خوبی از سوی برخی رسانه های این 
کشور. دقیقا به دلیل انزوای اوست که می بینیم که 
البی راست افراطی صهیونیست ها یک »اسب« 
خوش لگام را برایش فراهم کرده تا احساسات او را 
به منظور کسب هژمونی منطقه ای خود، برانگیزاند. 

تنها این موضوع باقی است که بفهمیم ترامپ واقعًا 
به چه میزان متقاعدشده تا به اقدامات نظامی علیه 
تهران اقدام کند؛ هرچند تاکنون همواره به حرکات 
نمادین محدود بوده است. البته شخصیت ترامپ را 
نیز نباید از خاطر دور داشت. به عبارتی دیگر، اوضاع 
از نظر اقتصادی فرق می کند، زیرا رئیس جمهور 
ایاالت متحده مرد بیزینس است که برای به دست 

آوردن مزیت های تجاری با همه بازی می کند.

  برخی از کارشناسان از احتمال جنگ   برخی از کارشناسان از احتمال جنگ 
سخن به میان آورده اند. به نظر شما جنگی سخن به میان آورده اند. به نظر شما جنگی 
رخ خواهد داد؟ آیا می توان جنگ اقتصادی رخ خواهد داد؟ آیا می توان جنگ اقتصادی 

را مهم ترین جنگ دانست؟
در خصوص وضعیت ایران به نظر می رسد که 
فشارها با توجه به مخالفت اروپا، روسیه و چین 
نسبت به سختگیری تحریم های اقتصادی به 
بن بست رسیده باشد. من نمی دانم اقدامات 
متقابل اتخاذ شده برای دور زدن تحریم ها از 
سوی ایران به چه میزان می تواند مؤثر باشد؛ 
اما در غیر این صورت رقابت در صحنه ریاست 
جمهوری آینده به نفع جناح رقیب خواهد بود و 
می توانم بگویم سقوط سیستم سیاسی پیچیده 

ایران غیرممکن است. هرچه سال ها بیشتر بگذرد، 
ایاالت متحده ضعیف تر می شود؛ چراکه آن ها 
تاکنون نتوانسته اند درگیری ایجاد کنند و البته 
من شک دارم که آن ها طی چند سال موفق به 
این کار شوند. از نظر من محتمل این است که در 
صورت شکست اصالح طلبان، ممکن است نزاعی 
کم شدت و از طریق گروه نیابتی شروع شود؛ اما 
سخن از یک جنگ واقعی امکان پذیر نخواهد بود.

سخن نخست

چطور انقالب صادر شد؟

هفته گذشته در یک موسسه مطالعاتی 
و پژوهشی در جمع تعدادی از جوانان 
دغدغه مند حضور پیدا کردم و قرار بود 
که در مورد تجربیات فعالیت های فرهنگی و گپ بزنیم. البالی 
بحث ها، صحبت به مسائل بین الملل و منطقه ای کشیده شد. یکی 
از دوستان سوالی پرسید در مورد اوضاع مسلمانان و شیعیان در 
قاره آفریقا من بر اساس مطالعات و یافته های خودم و نیز بر اساس 
تجربیات سفر خودم نکاتی را مطرح کردم. یکی دیگر از دوستان 
هم اشاره کرد به وضعیت شمال آفریقا و اینکه جمهوری اسالمی 
و به تعبیر بهتر انقالب اسالمی در آنجا از جایگاه و محبوبیت 
باالیی برخوردار است و این موضوع را ربط داد به فعالیت های 
بعضی از متولیان حوزه تبلیغ بین الملل. من در پاسخ این مسأله 
را تایید نکردم و اضافه کردم اگرچه براساس مطالعات موجود و 
گزارش ها، در میان مسلمانان شمال آفریقا، انقالب اسالمی اقبال 
و هوادار دارد، اما به هر حال عربستان سعودی و جریان وهابیت 
هم در شمال آفریقا فعال است، به ویژه در مراکش، در مصر، حتی 
در لیبی و لذا جمهوری اسالمی محبوبیت دارد اما مخالفین 

جدی هم دارد.
نکته مهم دیگر اینکه این محبوبیت ناشی از فعالیت شخص یا 
نهادی از نهادهای فرهنگی و سازمانهای متولی اصلی تبلیغ 
بین الملل نیست، بلکه با صراحت می گویم که اساسًا خیلی 
نهادی از نهادهای فرهنگی و سازمانهای متولی اصلی تبلیغ 
بین الملل نیست، بلکه با صراحت می گویم که اساسًا خیلی 
نهادی از نهادهای فرهنگی و سازمانهای متولی اصلی تبلیغ 

سهمی برای نهادهای رسمی جمهوری اسالمی در اقبال 
به انقالب اسالمی و اقبال به ایران در میان ملت های جهان 

قائل نیستم.
 در واقع اگر بخواهیم برای جایگاه کنونی انقالب اسالمی در میان 
ملت ها حتی غیرمسلمانان و اقبال به آن در فضای بین المللی، 
عاملی بیابیم، بیشترین سهم را  بیش و پیش از همه باید به رهبر 

انقالِب ایران و نیز اصل اتفاق پیروزی انقالب اختصاص داد.
پیروزی انقالب اسالمی با رهبری حکیمانه و رویکرد متفاوت 
حضرت امام خمینی)ره( آن هم در کشوری استبداد زده و تحت 
سلطه حداکثری دول استکباری آنچنان اتفاق مهم و متفاوتی 
بود که در حقیقت مثل انفجار یک بمب عمل کرد که تشعشعات 
آن و  تأللو آن باعث شد که بسیاری با این پدیده آشنا بشوند و 
این آشنایی سرمنشأ تحقیق درباره آن و در نهایت عالقه به آن به 
شود لذا ما امروز قطعًا باید بیشترین نقش و اثرگذاری را به اصل 

پدیده انقالب بدهیم.
عامل موثر و تعیین کننده دیگر در اقبال به انقالب اسالمی و معرفی 
صحیح گفتمان انقالب را هم رویکردها، تدابیر، اقدامات و سخنان 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت الله خامنه ای عنوان کردم.

»این انقالب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده 
نیست«، کالمی معروف از رهبر معظم انقالب است اما واقعیت 
آن است که کم نیستند مردم و بخصوص جوانانی در کشورهای 

مختلف جهان که انقالب ما را با خامنه ای می شناسند. 
در واقع مبلغین اصلی و موثر گفتمان انقالب اسالمی که موفق به 
صدور این گفتمان و چارچوب نظری و عملی به اقصی نقاط جهان 

شده اند، رهبران کلیدی آن بوده اند.
بیراه نیست که گفته شود دستگاه های متولی امر تبلیغ در فضای 
بین الملل اعم از  نهادهای رسمی و بعضًا موسسات غیررسمی 
بیراه نیست که گفته شود دستگاه های متولی امر تبلیغ در فضای 
بین الملل اعم از  نهادهای رسمی و بعضًا موسسات غیررسمی 
بیراه نیست که گفته شود دستگاه های متولی امر تبلیغ در فضای 

که با بودجه های مشخص متولی تبلیغ اسالم ناب، گفتمان 
انقالب اسالمی و آرمان های آن در بین ملت های مختلف هستند 
متاسفانه نه تنها در بسیاری از موارد توفیقات خاصی کسب 
نکرده اند و نتوانسته اند حق مطلب را در خصوص این پدیده مهم 
و این انقالب متفاوِت قرن بیستم ادا کنند، بلکه با عملکرد غلط و 
نابلدی شان یا با عدم شناخت از ویژگی ها کلیدی تبلیغ بین الملل 
و اقتضائات محل مأموریت شان، در مواردی باعث دلزدگی و 

فاصله گرفتن از انقالب اسالمی، از سوی سایر ملل شده اند. 
انقالب اسالمی ایران، پدیده ای منحصر به فرد با رویکردها 
و نگاه های ویژه به مسائل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی است که از ابتدا یکی از آرمان های بزرگان 
آن، ترویج بین المللی این گفتمان بود موضوعی که از آن به 
»صدور انقالب« یاد می شود، اما بدون شک صادرکنندگان آن 
در گام اول باید با تمام وجود به راهگشا بودن اصول و قابل تحقق 
بودن آرمان های انقالب، معتقد و وفادار باشند که اگر چنین باشد 

حتما در کارشان توفیقی روزافزون خواهند داشت.

محمد مهدی رحیمی

این موضوع باقی است که بفهمیم ترامپ واقعًا 
به چه میزان متقاعدشده تا به اقدامات نظامی علیه 
تهران اقدام کند؛ هرچند تاکنون همواره به حرکات نمادین 

محدود بوده است

یه، یکا در سور شکست نئوکان ھای آمر
 عامل تنش ھای اخیر غرب آسیاست

دکتر استفانو ورنوله ، نویسنده ایتالیایی، در گفت وگو با بیت المقدس: امیرمحمد اسماعیلی
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قریب به 4 ماه از آغاز بحران داخلی در سودان 
سپری می شود؛ بحرانی که امروز در سرخط 
اخبار رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار 
گرفته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که سلسله 
تظاهرات های اعتراض آمیز به حکومت 30 
ساله »عمر البشیر« رئیس جمهور برکنارشده 
سودان، نقاط مختلف این کشور از جمله 
»خارطوم« را فراگرفت. در این گیرودار بود 
که نیروهای مسلح سودان ضمن مداخله در 
امور سیاسی خواستار کناره گیری البشیر از 
قدرت شدند؛ خواسته ای که البته او هرگز زیر 
بار آن نرفت و سرانجام نظامیان سودانی به 
بهانه اعتراضات مردمی دست به کودتا زدند 
و به حکومت 30 ساله عمر البشیر پایان دادند. 
برکناری عمر البشیر از قدرت تنها 4 روز پس 
از آغاز سلسله تظاهرات های مردمی در تاریخ 
6 آوریل 2019 )17 فروردین ماه( اتفاق افتاد. 
نظامیان سودانی پس از کنار گذاشتن البشیر 
از قدرت، وی را بازداشت کرده و سپس به 
تشکیل شورای انتقالی مبادرت ورزیدند. 
بدین ترتیب شورای نظامی انتقالی در سودان 

تشکیل شد. 
وقوع کودتا در سودان و برعهده گرفتن اداره امور این 
کشور توسط یک نهاد نظامی مقدمه ظهور و بروز بحران 
بزرگی در این کشور را فراهم آورد. علت این مسأله 
هم آن است که معترضان سودانی براین باورند که در 
سایه روی کار آمدن شورای نظامی انتقالی به ریاست 
»عبدالفتاح البرهان« نه تنها  هیچیک از مطالبات 
سیاسی و اقتصادی آن ها محقق نشده بلکه به این 
مطالبات دست اندازی نیز شده است. ازهمین روی، 
مردم سودان حتی پس از برکناری عمر البشیر هم 
به سلسله اعتراضات خود ادامه دادند؛ اعتراضاتی که 
هم اکنون نیز ادامه دارد. آخرین گزارش های منتشرشده 
حاکی از آن است که از زمان آغاز بحران در سودان 
تاکنون حدود 200 نفر کشته و صدها َتن دیگر زخمی 
شده اند. یکی از جدیدترین جنایت های شورای نظامی 
علیه غیرنظامیان اخیرا در شهر »األبیض« اتفاق افتاد 
که در آن 6 نفر کشته و ده ها َتن دیگر به شدت زخمی 

شدند.
شورای نظامی و انحراف از مطالبات مردمی 

شورای نظامی در سودان درحالی از حدود 4 ماه پیش 
تاکنون مسئولیت اداره این کشور را برعهده گرفته است 
که معترضان سودانی و همچنین احزاب و جریان های 
معارض به شدت با برقراری حکومت نظامی در این 
کشور مخالف هستند. آن ها بارها و در مناسبت های 
مختلف از طریق برگزاری تظاهرات های گسترده 

اعتراض خود به این مسأله را اعالم کرده اند. 
با تمامی این ها شورای نظامی نه تنها حاضر به شنیدن 
صدای معترضان و احزاب و جریان های معارض نشده، 
بلکه همانطور که گفته شد، به قلع و قمع و سرکوب آن ها 
نیز پرداخته است. جریان های معارض ازجمله ائتالف 
موسوم به »آزادی و تغییر« و همچنین انجمن »مشاغل 
سودان« که بزرگترین گروه معارض محسوب می شود، 
معتقدند که شورای نظامی روند انحراف از مطالبات 
مشروع مردمی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را 

کلید زده است. 
معارضان اعتقاد دارند که مطالبه کنونی مردم سودان 
واگذاری قدرت به حاکمیت مدنی از سوی حاکمیت 
نظامی است؛ درخواستی که مقامات شورای نظامی 
قویا با آن مخالفت می کنند. مطالبه دیگر مردم سودان 
در عرصه اقتصادی است به گونه ای که از زمان آغاز 
تظاهرات های ضد دولتی به اتفاقات سودان لقب »انقالب 
نان« را دادند، چراکه اوضاع اقتصادی در این کشور به 

شدت بغرنج شده است.
با تمامی این ها، تاکنون هیچ گامی از سوی شورای 
نظامی جهت بهبود وضعیت معیشتی ناگوار مردم 
سودان برداشته نشده است و از همه  بدتر، مردم سودان 
کوچکترین عزمی را در حاکمان نظامی برای سروسامان 

دادن به اوضاع اقتصادی نمی بینند.
تالش شورای نظامی برای بقاء در قدرت 

آنچه که در سودان واضح به نظر می رسد آن است که 
شورای نظامی در این کشور عزم خود را برای بقاء در 
رأس قدرت جزم کرده است. این اتفاق درحالی رخ 
می دهد که مقامات مختلف شورای نظامی ازجمله 
»عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای نظامی پیشتر 
مدعی شده بود که شورای متبوعش قصد ماندن در 

قدرت را ندارد.
با تمامی این ها، ِسیر تحوالت سودان نشان از آن دارد 
که برخالف ادعای البرهان، شورای نظامی تصمیمی 
بلندمدت برای تکیه زدن بر اریکه قدرت دارد. درهمین 

ارتباط، اخیرا رئیس شورای نظامی در مواضعی کامال 
متفاوت با آنچه پیشتر گفته بود، تأکید کرد: »مشارکت 
شورای نظامی در قدرت به معنای سهم خواهی نیست«!

این اظهار نظر رئیس شورای نظامی در واقع به مثابه 
تأیید ضمنِی تالش های این شورا برای بقاء در قدرت 
محسوب می شود. یکی از مهمترین علل و عوامل به 
تعویق افتادن مذاکرات میان گروه های معارض و شورای 
نظامی نیز به همین مسأله بازمی گردد و بدین ترتیب، 
شورای نظامی حاضر نیست از سهم خواهی برای 

مشارکت در قدرت دست بکشد. 
از همین روی، علیرغم اینکه درحال حاضر شورای 
نظامی و معارضان سودانی به توافق بر َسر ساختار قانون 
اساسی دست یافته اند، اما باز هم شک و شبهات فراوانی 
پیرامون نحوه نقش آفرینی این شورا در آینده سیاسی 

سودان وجود دارد.

رد پای موساد 
در این میان اما سلسله تحرکات مشکوک »موساد« در 
تحوالت سودان و حمایت این سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی از قدرت طلباِن شورای نظامی به خوبی به 
چشم می خورد؛ به ویژگی اینکه اخیرا نیز گزارش هایی 
درخصوص انعقاد قرارداد میان شورای نظامی و یک 

افسر سابق موساد منتشر شده است. 
طبق آخرین گزارش های منتشرشده، شرکت وابسته به 
یک افسر سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موساد( قراردادی به ارزش 6 میلیون دالر با شورای 
نظامی سودان امضا کرده است. رسانه های عرب زبان 
گزارش داده اند: »این شرکت به مقامات نظامی سودان 
وعده داده که در برابر دریافت مبلغ مذکور تالش می کند 
در میان افکار عمومی جهان وجهه شورای نظامی را 
بهبود بخشد تا بدین ترتیب، این شورا مقبولیت جهانی 

برای حکمرانی پیدا کند«. 
رئیس شرکت »دیکنز و مادسون« که »ارین بن 

میناشی« نام دارد اخیرا در سخنانی فاش کرده است 
که شرکت متبوعش وظیفه دارد شورای نظامی را 
برای تصاحب نهایی قدرت در سودان کمک کند. 
درهمین حال، منابع آگاه در شرکت مذکور نیز اعالم 
کرده اند که فاز بعدی حمایت ها از شورای نظامی، 
ارسال تجهیزات نظامی برای آن خواهد بود تا بتواند با 

معترضان مقابله کند.
رد پای عربستان سعودی 

افزون براین، درحال حاضر دخالت های عربستان 
سعودی در سودان نیز بیش از پیش به چشم می  خورد. 
در شرایطی که بر شدت سرکوب معترضان در سودان 
افزوده شده »علی بن حسن جعفر« سفیر عربستان 
سعودی در خارطوم با »عبدالفتاح البرهان« رئیس 

شورای نظامی سودان دیدار کرده است.
نکته حائز اهمیت در این دیدار این است که سفیر 

سعودی پیامی را از سوی »ملک سلمان« پادشاه 
عربستان به البرهان ابالغ کرده است. هرچند که تاکنون 
جزئیاتی از محتوای پیام ملک سلمان به رئیس شورای 
نظامی سودان فاش نشده است اما کارشناسان و ناظران 
سیاسی آن را بی ارتباط با افزایش خشونت ها در سودان 

نمی دانند.
درهمین حال، به تازگی »محمد عثمان الحسین« 
رئیس ستاد مشترک ارتش سودان با »ابراهیم عثمان 
العمیر« وابسته نظامی سفارت عربستان سعودی در 
خارطوم دیدار و گفت وگو کرده است. این دیدار یکی 
از اولین دیدارهای رئیس جدید ستاد مشترک ارتش 
سودان با وابسته نظامی یک کشور خارجی محسوب 
می  شود. رئیس جدید ستاد مشترک ارتش سودان در 
این دیدار از تالش های وابسته نظامی سعودی در دوره 
کاری اش »برای توسعه روابط نظامی دو کشور« تمجید 
کرد. این مسئول سودانی تأکید کرد که روابط دوجانبه 

میان دو کشور در آینده مستحکم تر می شود.
نزدیکی عربستان سعودی به شورای نظامی به حدی 
افزایش یافته است که کمتر در جریان تظاهرات های 
مردمی در سودان دیده می شود مردم این کشور 
پالکاردهایی با شعار »نه به دخالت های سعودی« را در 

دست نداشته باشند.
سیاست »یک بام و دو هوای« واشنگتن 

نکته قابل تأمل درخصوص حوادث کنونی سودان 
سیاست »یک بام و دو هوای« ایاالت متحده آمریکا و 
کشورهای غربی است. آمریکایی ها نه تنها هیچ موضعی 
در مخالفت با سلسله اقدامات خشونت آمیز شورای 
نظامی در سودان اتخاذ نکردند، بلکه حتی به حمایت از 

آن نیز پرداخته اند.
درهمین ارتباط، اخیرا کاردار سفارت ایاالت متحده 
آمریکا در شهر خارطوم با رئیس شورای نظامی سودان 
دیدار و گفت وگو کرد. مقام آمریکایی در جریان این 
دیدار در سخنانی تعجب برانگیز اقدامات شورای نظامی 

را در راستای برقراری ثبات در سودان قلمداد کرد!
این اظهارات توسط مقامات آمریکایی درحالی مطرح 
می شود که آن ها با گرفتن ژست های حقوق بشری 
تالش می کنند خود را حامی برقراری ثبات در سودان 
جلوه دهند؛ ثباتی که درست متحد آن ها یعنی شورای 

نظامی آن را با خطر مواجه ساخته است.

   فراخوان گروه های فلسطینی برای تشدید مقاومت مردمی در سرتاسر اراضی اشغالی
گروه ها و جریان های ملی و اسالمی فلسطینی با صدور فراخوانی خواستار تشدید مقاومت مردمی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرتاسر اراضی اشغالی شدند.

این گروه ها در بیانیه ای ضمن دعوت به تشدید مقاومت مردمی، خواستار تحریم کاالهای اسرائیلی و ممانعت از ورود این کاالها به اراضی اشغالی شدند.
در همین راستا قرار است روز چهارشنبه آینده تظاهراتی در حمایت از اسرای فلسطینی در شهر رام الله برگزار شود.

همچنین روز جمعه آینده نیز روز خیزش سراسری فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی اعالم شده است.
] قلب زمین [

سلسله تحرکات مشکوک »موساد« در تحوالت سودان 
و حمایت این سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی از 

قدرت طلباِن شورای نظامی به خوبی به چشم می خورد

انقالب نان در سودان
از قدرت طلبی شورای نظامی تا تحرکات مشکوک موساد   رامین حسین آبادیان
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گفت وگوی خواندنی بیت المقدس با »شاهین انور زیب«، از همرزمان عالمه شهید »سید عارف حسینی«؛

حجت االسالم و المسلمین »سید عارف حسین 
حسینی« از روحانیون شیعه پاکستان و رهبر 
نهضت جعفریه بود. وی در نجف و قم دروس 
معارف اهل بیت)ع( را آموخت و در نجف از 
شاگردان امام خمینی)ره( بود که پس از بازگشت 
به زادگاهش و بویژه در سالهای پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران، اثرات شگرفی در میان 
پاکستانی ها از خود به جا گذاشت. تاثیرات 
فرهنگی، دینی و سیاسی که تاکنون پابرجاست.
این روحانی مجاهد سرانجام  در 14 مرداد 1367 
در مدرسه دارالمعارف االسالمیه پیشاور، از 
سوی افراد ناشناس، هدف گلوله قرار گرفت و به 

شهادت رسید.
در سالگرد شهادت سید عارف حسینی، به پای 
سخنان ناب و شنیدنی، »شاهین انور زیب« 
نشستیم که سالها این توفیق را داشته که در مقام 
دستیار مطبوعاتی، شهید را در همه فعالیتها 
همراهی کند. انور زیب همچون مرادش در راه 
خدمت به دین و انقالب اسالمی، تالش های 
گسترده ای داشته و تاکنون در حدود 30 کتاب 
را از زبان فارسی به زبان پشتو ترجمه کرده است.
در ادامه گفت وگوی تفصیلی بیت المقدس با این 
فعال فرهنگی و رسانه ای پاکستانی را می خوانید:.

  جناب آقای انور زیب شما سالهای زیادی 
در کنار شهید عارف الحسینی بودید. برای 
مقدمه دوست دارم کمی از شیوه آشنایی تان  
با شهید بگویید؟ چه شد که ایشان را دیدید و 

ماندگار شدید؟
بنده انور زیب و از شهر پیشاور ایالت پشتونخوا هستم. 
من با شهید سید عارف  حسین الحسینی زمانی آشنا 
شدم که ایشان تازه می خواست نهضت جعفریه را که 
آن زمان به نام نهضت نفاذ فقه خوانده می شد بصورت 
سیاسی کند و وارد سیاست عملی شود. سیاست رایج 
و مرسوم پاکستان البته حضور در انتخابات بود. من 
پیش از این با تشیع و علمای شیعه ارتباطی نداشتم 
و وقتی در ایران انقالب اسالمی به رهبری حضرت 
امام خمینی)ره( برپا شد خیلی از این انقالب تاثیر 
گرفتم و می خواستم درباره این انقالب و تعلیمات 
امام خمینی)ره( بیشتر بدانم. اخبار ایران و انقالب و 
جنگ با عراق را به شدت پیگیر بودم و تحقیق و مطالعه 
کتب و مجله ها هم زیاد می کردم و یادم هست که 
همه تحقیقات خود را در یک دفتر می نوشتم. پیش 
از این ما درباره تاریخ اسالم چیزی بیشتر از آنکه در 
مدارس و دانشگاه ها تدریس می شود، نمی دانستم. 
فقط همین را فهمیده بودم که این فاصله ای که بین 
شیعه و سنی افتاده به شدت اصل اسالم را تحت تاثیر 
قرار داده است. آن زمان ایشان زمینی در پیشاور خریده 
بود برای تاسیس حوزه علمیه و مدرسه. من آدرس این 
زمین را گرفته بودم و اولین مالقات من با ایشان در یک 
صبح زمستانی در همان جا رخ داد. ایشان بیرون از خانه 
نشسته بود و روزنامه می خواند. قبال ایشان را ندیده بودم 
اما وقتی رسیدم فهمیدم که ایشان است و سالم عرض 
کردم و به ایشان ماجرای خودم را گفتم. ایشان هم 
خیلی تحویل گرفت و خیلی خوشحال شد. آن دفتری 
که تحقیقات و مسائلم را داخلش می نوشتم به ایشان 
دادم و گفتم همه تحقیقات من داخل این دفتر است و 
لطفا این را بازخوانی کنید که در آینده چاپش کنم.

 در همان دیدار اول به شدت از شخصیت ایشان متاثر 
شدم؛ چون ما واقعا عالمی با این مشخصات به این 
سادگی؛ به این وقار و به این مردمی بودن ندیده بودیم 
چه در اهل سنت و چه در اهل تشیع. ایشان گفت من 

این دفتر را مطالعه می کنم و بعدا پس می دهم.
بعد از آن بود که رفت و آمد من خدمت ایشان شروع 
شد. آن زمان من در روزنامه ها مقاله می نوشتم و اخبار 
می دادم و خالصه با رسانه ها ارتباط داشتم؛ البته آزاد 
کار می  کردم چون خودم به این کار عالقه داشتم. این 
مقاالت را من نشان شهید می دادم و خیلی خوشحال 
می شد. همین آشنایی من با رسانه ها بود که باعث 
شد شهید سرانجام به من پیشنهاد دهد که شما دبیر 
مطبوعاتی ما باش. با کمال میل پذیرفتم و از آن به بعد 
تا زمان شهادت در خدمت ایشان بودم و الحمدلّله به 
برکت ایشان بدون اینکه حقوقی بگیرم کار می کردم 
و اتفاقات و جلسه ها و سخنرانی های ایشان را پوشش 
می دادم. آن زمان که دولت نظامی و دیکتاتوری ژنرال 
ضیاءالحق بر پاکستان مسلط بود شهید باالخره تصمیم 
گرفتند که »نهضت جعفریه« را یک حزب سیاسی 
اعالم کنند. ایشان در شهر الهور پاکستان در یک جای 
تاریخی اجتماعات به اسم »مینار پاکستان« در یک 
اجتماع عظیم مردمی حاضر شد و تاسیس رسمی حزب 
نهضت جعفریه را اعالم کرد و همان جا ایشان به ژنرال 
ضیاءالحق گفت که اسالم شما اسالم آمریکایی است 
و ما از امروز تصمیم گرفتیم به صورت سیاسی وارد 
میدان شویم تا آثار و نفوذ آمریکا را از پاکستان قطع 
کنیم و برای ترویج اسالم ناب محمدی )ص(مردم را 

بیدار کنیم .
اولین نفری که بعد از این جلسه با ایشان مالقات کرد 
موالنا فضل الرحمان، عالم بزرگ اهل سنت بود که 
شجاعت ایشان را تحسین کرد و خواستار همکاری 
شد. از همان روز ضمن فعالیت های مذهبی فعالیتهای 
سیاسی ایشان هم آغاز شد. از کار من هم خیلی راضی 
بود و مجموعه ای از مطالب را جمع آوری کرده بود و هر 

مهمانی می آمد نشان ایشان می داد.
  دوست داریم کمی از تاثیرات ایشان بر 
جامعه آن روز پاکستان برایمان تعریف کنید. 
خیلی ها می گویند که شهید عارف الحسینی 
»خمینی پاکستان« بود و جامعه را زنده کرد 
و اگر عمرشان کفاف می داد اتفاقی شبیه به 

انقالب ایران رخ داده بود.
جامعه پاکستان به خصوص جامعه ای که ایشان در آن 
متولد شد؛ در آن روستای محروم و عقب مانده نزدیک 
مرز افغانستان از لحاظ فکری و فرهنگی به شدت ضعیف 
بود و چه اهل تسنن چه اهل تشیع اطالعی از اسالم 
واقعی نداشتند و به دین حکمرانان و مالها و پیرانی 

بودند که به آنها درس می دادند.
ایشان بعد از دیپلم گرفتن به نجف اشرف رفتند و آنجا 
امام خمینی)ره( و آیت الله حکیم را درک کرد و بعد 
به دلیل فعالیت های سیاسی ایشان را از عراق اخراج 
کردند و دوباره به پاکستان برگشت و از آنجا راهی قم 
شد و این همان زمانی بود که نهضت امام خمینی علیه 
شاه ایران در جریان بود و ایشان فعالیت هایی در مسیر 
انقالب داشتند که منجر به اخراجشان از ایران شد. 
وقتی به پاکستان برگشت در منطقه پاراچنار شروع به 
درس و تدریس کرد و بعد از انقالب نیز ریاست نهضت 
فقه جعفریه را بر عهده گرفتند و کمی بعد نیز فعالیت 

سیاسی را شروع کرد.

این جامعه ای که ایشان با آن سروکار داشت چنانچه 
گفتم بسیار محروم و از لحاظ فکری مستضعف بودند. 
شیعیان کل تشیع را در ده روز محرم خالصه می کردند 
و دیگر هیچ. مساجد کامال خالی بود و اهمیتی به امر 

اجتماعی دین داده نمی شد. اولین کاری که شهید 
عارف الحسینی انجام داد ساخت و رونق مساجد در 
مناطق دور افتاده بود؛ چون معتقد بود که امام خمینی 
گفته است که مساجد سنگر است و این سنگرها را حفظ 
کنید. خیلی ها مخالفت می کردند و می گفتند حسینیه 
)امام بارگاه( بسازیم که در آنها مردم را آماده کنیم و 
بعدا مساجد را بسازیم . ایشان هم جواب می دادند که 

حسینیه با مسجد قابل مقایسه نیست. حسینیه فقط 
برای ده روز محرم است اما مسجد روزی پنج دفعه 
مردم می آیند و می روند به این خاطر باید اول مساجد را 

بسازیم بعدا حسینیه ها.

همان طوری که امام خمینی)ره( اسالم را در ایران زنده 
کرد شهید عارف الحسینی هم اسالم را در پاکستان زنده 
کرد نه تنها میان اهل تشیع بلکه میان اهل سنت  که 
کامال بی تحرک بودند. ایشان یک روح در کالبد اسالم 
در پاکستان دمید. تاکید زیادی هم روی برادری شیعه 
و سنی داشتند و دائما می گفتند امام خمینی گفته 
است که شیعه و سنی برادرند و ما باید این سیاست را در 

به ژنرال ضیاءالحق گفت که اسالم شما اسالم آمریکایی 
است و ما از امروز تصمیم گرفتیم به صورت سیاسی وارد 
میدان شویم تا آثار و نفوذ آمریکا را از پاکستان قطع کنیم و 

برای ترویج اسالم ناب محمدی )ص(مردم را بیدار کنیم

شھید عارف حسینی اسالم را در پاکستان زنده کرد

  عذرخواهی فدراسیون فوتبال عراق از اتفاقات موهن ورزشگاه کربال 
در پی هتک حرمت و قداست شهر کربالی معلی در جریان افتتاحیه بازیهای فوتبال غرب آسیا که انتقاد علما و متدینین در داخل و خارج عراق را 
برانگیخت، فدراسیون فوتبال عراق مراتب عذرخواهی خود را اعالم کرد. مقامات فوتبال عراق تقصیر را بر گردن وزارت ورزش این کشور انداخته و نوشتند : 
در خصوص وقایع این مراسم، الزم به ذکر است که برگزاری این مراسم بر عهده وزارت ورزش و جوانان بوده و در خصوص بخش هایی از این مراسم قراردادی با یک 
شرکت لبنانی به امضا رسیده بود که با حضور کارمندان این شرکت برنامه اجرا شد و تنها هدف از این اقدام نشان دادن زیباترین چهره کشور پس از رهایی از ظلم 

نیروهای تکفیری بود. ] یاران آخرالزمانی [

  داود مازندرانی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

پاکستان عملی کنیم. ابتکاری که ایشان به خرج داده 
بود این بود که برای آموزش قرآن برای فرزندان خودش 
یک عالم سنی را می آورد. این اتفاق خیلی در جامعه 
سروصدا کرده بود که یک عالم شیعی برای فرزندان 
خودش معلم سنی گرفته است که این کار شهید به 
جامعه سنی خیلی تاثیر مثبت گذاشت. ایشان فقط 
حرف نمی زد بلکه با عمل خود اثبات می کرد. در 
ماه محرم علمای اهل سنت می آمدند و در حسینیه 
)امام بارگاه( سخنرانی می کردند و در عزاداری ها 
شرکت می کردند. من به چشمان خودم می دیدم که 
در حسینیه علمدار در شهر پیشاور که شهید آن جا 
مجلس عزاداری برپا می کرد، اهل تسنن بیشتر از اهل 
تشیع شرکت می کردند. یعنی مردم جذب می شدند 
و از روستاهای دور و اطراف می آمدند و در این مراسم 
شرکت می کردند. ایشان را هم خیلی دعوت می کردند 
به مناطق مختلف و عالمه در مناطق اهل سنت با لباس 
عالم شیعه می رفت و برای مردم سخنرانی می کرد و 
مردم هم خیلی خوششان می آمد، لذت می بردند و 

جذب می شدند.
  در سالهایی که با شهید بودید و در همه 
جلسات ایشان هم شرکت می کردید حتما 
درباره رابطه و تاثیر پذیری ایشان از امام 
خمینی)ره(  نکات زیادی دیده اید دوست 
داریم درباره این رابطه و تاثیرپذیری کمی 

برایمان صحبت کنید.
ایشان با یقین و ایمانی باورنکردنی امام خمینی)ره( را 
نایب امام زمان)عج( می دانست و من نه در ایران و نه در 
پاکستان کسی را ندیدم که این قدر به امام خمینی)ره( 
اعتقاد داشته باشد. آن هم که با عمل اثبات می شد و 

فقط حرف نبود.
خاطرات بسیاری از ایشان به یاد دارم. یکی از خاطراتی 
که همیشه برای مردم نقل می کنم را برای شما هم 
می گویم: شبی در حال آمادگی برای خوردن شام بودیم 
و در مدرسه نشسته بودیم. شهید بیشتر اوقات اخبار 
رادیو BBC و رادیوی سراسری ایران را گوش می کرد. 
اولین خبر درباره پذیرش قطعنامه 598 به وسیله 
امام خمینی)ره( بود.با شنیدن این خبر همه متغیر 

شدند. اکثر مردمی که آنجا بودند و این خبر را شنیدند، 
چهره شان تغییر کرد و سوالی در ذهن همه پیدا شد 
که چرا این اتفاق افتاد و چرا ایران عقب نشینی کرد. 
شهید خیلی با اطمینان گوش داد و بعد از بی بی سی 
رادیو ایران را باز کرد. اخبار ایران با این محتوا منتشر شد 
که امام خمینی)ره( خوردن جام زهر را با پذیرش این 
قطعنامه برابر می دانست. شهید به حرف آمد و اولین 
چیزی که گفت این بود که این جام زهر به شدت معنی 
دارد و احتماال امام نمی خواسته است این قطعنامه 
را قبول کند. همه در بهت و سوال فرو رفته بودند تا 
یکی از دوستان شهید حسینی جرأت کرد و گفت: این 
چه کاری بود که امام انجام داد؟ شهید با شنیدن این 
حرف ناراحت شد و گفت: آقای فالنی ما در این مدرسه 
زیرکولر نشستیم و شام می خوریم و فقط بلدیم انتقاد 
کنیم. ما باید از خانواده های شهدا بپرسیم که جنگ 
یعنی چی؟ ما باید از مادرانی بپرسیم که فرزندانشان 
در این جنگ شهید شدند. باید از جانبازان و جوانانی 
بپرسیم که در گرما و سرمای شدید سنگر در مرز ایران 

و عراق ایجاد کردند.
همه ساکت شدند. شهید حسینی پرسید: شما چه 
می دانید والیت فقیه چیست؟ او از پنجره به بیرون 
نگاهی انداخت و گفت این شب را می بینید، االن اگر 
ولی فقیه به من بگوید این شب نیست بلکه روز است، 
به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم قبول می کنم و 
حرف ایشان دروغ نیست. آنجا بود که من فهمیدم واقعا 

والیت فقیه چه مقامی دارد.
یا خاطره دیگری که مربوط به روز قدس می شود. یک 
سال قبل از برگزاری روز قدس نمایندگانی از طرف دولت 
آمدند. شهید عارف حسینی آن سال اعالم کرده بود که 
مسیر راهپیمایی را تغییر می دهیم و نیازی هم به اجازه 
دولت نداریم. نمایندگان دولتی آمده بودند که اعتراض 
کنند، شهید به آنها گفت که من شهروند این مملکت 
هستم و حق دارم. نمی توانم از شما اجازه بگیرم و فقط به 
شما اطالع می دهم که امسال مسیر راهپیمایی را تغییر 
می دهیم. نمایندگان دولت با اکراه پذیرفتند اما  نهایتا  
گفتند امسال اصال و ابدا  نباید مرگ بر آمریکا بگویید. 
این اجازه را دولت به شما نخواهد داد. شهید گفت: اتفاقا 

ما حتما این کار را انجام می دهیم. مرگ بر آمریکا عقیده 
ماست آنها شروع به مخالفت کردند و گفتند دولت دستور 
داده است امسال این شعار در پاکستان نباشد وقتی این 
اصرار و انکار به وجود آمد، شهید گفت: اصال شما می دانید 
ما چرا مرگ بر آمریکا می گوییم؟ دلیلش این است که من 
مقلد امام خمینی )ره( هستم. لطفا شما به ضیاء الحق پیام 
ما را برسانید. تنها راه نگفتن مرگ بر آمریکای ما این است 
که از راه دولتی و دیپلماسی با امام ارتباط برقرار کنید و 
یک دستور از او برای ما بگیرید که به ما دستور دهد که 
امسال مرگ بر آمریکا نگویید. هرچه ایشان بگوید ما قطعا 

انجام می دهیم و این طور شد که نمایندگان نتوانستند 
جوابی داشته باشند و آن سال روز قدس از هر سال دیگر 
با جوش و خروش بیشتر و با شعارهای مرگ بر آمریکا، 

مرگ بر اسراییل و مرگ بر انگلیس برگزار شد.
همین نمونه ها نشان می دهد که اگر ایشان زمان 
پیغمبر و معصومین بودند چه رفتاری می داشت. ایشان 

دربرابر ولی فقیه چون و چرا نداشت.

  چند نمونه از ویژگی های شخصی و اخالقی 
رفتاری شهید را برایمان می گویید.

عالمه چند ویژگی بارز داشتند. یکی این بود که همان 
طور که گفتم عالم با عمل بود. یعنی هر چه خوانده بود 
در قرآن و سنت و نهج البالغه همان را با عمل نشان 
می داد. دومی خلوص در عمل بود. خلوصی که من 
دیدم در ایشان در جای دیگر ندیدم. دورنگی و دورویی 
نداشت و هر چه در دلش بود، ابراز می کرد. بی جا اهل 
تقیه نبود و فکر نمی کرد که باید عقاید را پنهان کرد. 
از کتاب خود اهل سنت هم جواب ابهامات را می داد. 
سومین نکته ایشان تقوا بود. تقوای ایشان واقعا قابل 
درک نبود. ندیدم یک بار نماز شب را قضا کند. به دعای 
کمیل خیلی عالقه داشت و حتی اگر تنها بود فرزندانش 
را جمع می کرد و با آنها می خواند. یک ویژگی دیگر 
ایشان هم جراتشان بود. یعنی حتی با حاکم ظالمی 
مثل ژنرال ضیاءالحق که بسیار بی رحم بود هم محافظه 
کاری نمی کردند. آن زمانی که کسی جرات نمی کرد. 
همه علما آن موقع در آرزوی دیدار با ضیاءالحق بودند؛ 
اما ضیاءالحق هر کار کرد تا با ایشان مالقات کند عالمه 
قبول نکرد. یک بار ضیاءالحق برای شرکت در مراسم 
عروسی پسر استاندار ایالت، در شهر پیشاور سکونت 
داشت و شب در ساختمان استانداری بود. ژنرال 
ضیاءالحق به ژنرال فضل حق )استاندار( دستور داده بود 
که هر جوری شده عارف الحسینی را به اینجا بیاورید. 
نمایندگان دولت آمدند سراغ ایشان و گفتند ما اصال این 
دیدار را رسانه ای نمی کنیم. نه عکسی می گیریم و نه 
جایی اعالم می کنیم. شما بیایید و هر چه خواسته دارید 
بگویید. ایشان قبول نکرد و گفت این فرد دیکتاتور است 
و من اصال به رسمیت نمی شناسمش. بعضی از بزرگان 

تشیع از اهالی شهر که آنجا بودند هم از ایشان خواستند 
که برای مالقات برود اما قبول نکردند و نرفتند. همه 
می دانستند که ضیاءالحق مامور آمریکا و آل سعود در 
پاکستان است و این مخالفت با همه موجودیت آنها 
بود. همین هم شد که آخر کار یک دسیسه برای از بین 
بردن ایشان طراحی شد و در همین حکومت ایشان 

شهید شدند.

همان طوری که امام خمینی اسالم را در ایران زنده کرد 
شهید عارف الحسینی هم اسالم را در پاکستان زنده کرد 
نه تنها میان اهل تشیع بلکه میان اهل سنت  که کامال بی تحرک 

بودند. ایشان یک روح در کالبد اسالم در پاکستان دمید

اولین کاری که شهید عارف الحسینی انجام داد 
ساخت و رونق مساجد در مناطق دور افتاده بود؛ چون 

معتقد بود که امام خمینی گفته است که مساجد سنگر است

  بوکسور تونسی حاضر به رقابت با حریفی از رژیم صهیونیستی نشد
»میسا العباسی« بوکسور تونسی از بازی مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی در چارچوب مسابقات جهانی بوکس در روسیه انصراف داد.

69 ساله تونسی در وزن 69 ساله تونسی در وزن 69 کیلوگرم باید به مصاف حریفی از رژیم صهیونیستی می رفت اما در نهایت به خاطر مخالفت با عادی سازی روابط با  این بوکسور 20
این رژیم، از بازی مقابل حریف رژیم صهیونیستی منصرف شد.

کمال دقیش رئیس فدراسیون بوکس تونس در واکنش به این تصمیم بوکسور تونسی عنوان کرد که میسا ترجیح داد شکست را بپذیرد اما اصول و ارزش های 
] یاران آخرالزمانی [خود را زیر پا نگذارد.
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  لبنانی ها با تماشای »زندانی ها« اشک ریختند   
اکران فیلم »زندانی ها«، آخرین ساخته سینمایی مسعود ده نمکی با زیرنویس عربی در سینمای مجموعه فرهنگی الرساالت لبنان با استقبال خانواده های 

لبنانی روبرو شد.
»زندانی ها« چهارشنبه نهم مرداد در بیروت اکران شد و قرار است اکران آن در سینماهای لبنان ادامه یابد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مسعود ده نمکی کارگردان زندانی ها قدردانی شد.
با وجود زبان طنز »زندانی ها«، خانواده های لبنانی به دلیل توجه فیلم به موضوع مهدویت، در پایان اکران با چشمانی اشک بار کارگردان اثر را تشویق کردند. ] اسالم انقالبی [

عضو سابق پارلمان بحرین در گفت وگو با بیت المقدس مطرح کرد

طی روزها و هفته های اخیر رژیم آل خلیفه میزان طی روزها و هفته های اخیر رژیم آل خلیفه میزان 
جنایات خود علیه امت اسالمی و ملت بحرین را جنایات خود علیه امت اسالمی و ملت بحرین را 
افزایش داده است. در همین راستا پس از برگزاری افزایش داده است. در همین راستا پس از برگزاری 
نشست منامه به عنوان گام نخست اجرای پروژه نشست منامه به عنوان گام نخست اجرای پروژه 
معامله قرن که البته به اذعان برگزارکنندگان معامله قرن که البته به اذعان برگزارکنندگان 
آن دستاوردی نداشت، در جدیدترین جنایتش آن دستاوردی نداشت، در جدیدترین جنایتش 
دو تن از جوانان بحرینی را به دلیل شرکت در دو تن از جوانان بحرینی را به دلیل شرکت در 
اعتراضات اعدام و شهید کرد؛ این اقدامات با اعتراضات اعدام و شهید کرد؛ این اقدامات با 
واکنش گسترده جوامع اسالمی روبرو شد و رهبر واکنش گسترده جوامع اسالمی روبرو شد و رهبر 
معظم انقالب نیز در محکومیت آن پیامی توییتری معظم انقالب نیز در محکومیت آن پیامی توییتری 

صادر کردند.
بر همین اساس در گفت وگو با »دکترجالل فیروز« بر همین اساس در گفت وگو با »دکترجالل فیروز« 
عضو سابق پارلمان بحرین و عضو جمعیت الوفاق عضو سابق پارلمان بحرین و عضو جمعیت الوفاق 
به آخرین تحوالت این جزیره کوچک پرداخته ایم به آخرین تحوالت این جزیره کوچک پرداخته ایم 

که در ادامه می خوانید:که در ادامه می خوانید:
  اخیرا حکومت آل خلیفه دو جوان را بدون   اخیرا حکومت آل خلیفه دو جوان را بدون 
دلیل قانع کننده ای اعدام کرد. تحلیل شما از دلیل قانع کننده ای اعدام کرد. تحلیل شما از 

علت این جنایت و پیامدهای آن چیست؟علت این جنایت و پیامدهای آن چیست؟
رژیم بحرین این جوانان را به چندین دلیل اعدام کرد؛ 
اوال به دلیل ترس از آینده. زیرا می ترسید که تحوالت 
منطقه منجر به ایجاد قدرتی برای ملت بحرین و تضعیف 
رژیم های منطقه شود و از این طریق هشداری به مردم 
بحرین داد که اقدامات احتمالی علیه حکومت انجام 
ندهند. ثانیا در برابر واشنگتن و غرب اینگونه ادعا کرد که 
اقدامات تروریستی در بحرین صورت می گیرد و به این 
جوانان تهمت تروریست زد که از سوی ایران حمایت 
می شوند. طبعا این سخن دروغ و افتراء است. ثالثا اینکه 
رژیم آل خلیفه می خواست به محمد بن سلمان و محمد 
بن زاید نشان دهد که زمام امور بحرین در دست آنهاست 

و به شیوه این افراد عمل می کند. 
محمد بن سلمان حدود دو ماه قبل بیش از 30 شیعه 
مظلوم را اعدام کرد و حکام بحرین نیز اخیرا این جوانان 
را اعدام کردند. عالوه بر این رژیم بحرین رژیم ترسو و 
ضعیفی است. زیرا نیاز دارد تا جوانان را اعدام کند ولی 

اگر نظامی قوی بود باید جوانان را آزاد می کرد. وقتی 
این عملیات را انجام م  بدهد یعنی ترسو و ضعیف است.

  حضرت آیت الله خامنه ای پس از این اقدام   حضرت آیت الله خامنه ای پس از این اقدام 
آل خلیفه، پیام کوتاهی صادر کردند. تاثیر این آل خلیفه، پیام کوتاهی صادر کردند. تاثیر این 
نوع حمایت های معنوی از انقالبیون بحرین نوع حمایت های معنوی از انقالبیون بحرین 

چیست؟

طبیعتا از آیت الله خامنه ای حفظه الله به دلیل این 
موضع تقدیر و تشکر می کنیم که تاثیری مثبت در 
روحیه کنونی مردم و شهدای بحرین دارد. به ویژه اینکه 
خانواده های مجروح و آسیب دیده نیز در بحرین زیاد 

است که اینگونه مواضع به روحیه آنها کمک می کند. 

  اینگونه جنایات و اعدام ها تا چه حد موجب   اینگونه جنایات و اعدام ها تا چه حد موجب 
تشدید تظاهرات مردم علیه رژیم آل خلیفه تشدید تظاهرات مردم علیه رژیم آل خلیفه 

شده است؟
قطعا اینگونه اعدام ها موجب بازگشت امور به جایگاه 
خود در چند سال قبل شده است؛ مردم با حضور در 

خیابان ها و شرکت در مراسمات، بدون ترس از رژیم 
آل خلیفه به اعتراضات ادامه می دهند که در پی همین 
تظاهرات اخیر در اعتراض به اعدام ها، عده ای از مردم 
مجروح و زخمی شدند. رژیم بحرین با حماقت خودش و 
نیز اقدامات دستگاه قضائی موجب شعله ور شدن آتش 

خشم مردم شده است.
  حمایت سعودی ها و غربی ها  از رژیم بحرین   حمایت سعودی ها و غربی ها  از رژیم بحرین 

در جنایات آل خلیفه چه تاثیری دارد؟در جنایات آل خلیفه چه تاثیری دارد؟
رژیم سعودی با مشارکت نظامیان سلطه گرش در 
بحرین حضور دارد و بر امور حکومت می کند. رژیم 
بحرین نیز در واقع برده ذلیل رژیم سعودی محسوب 
می شود. آمریکای کنونی نیز مدافع دیکتاتوری ها و 
رژیم های ظالم به ملت هایشان است و فقط به کسانی 
توجه دارد که به آنها پول  می دهند. تا زمانی که پول 
سعودی ها وجود دارد نه تنها آمریکایی ها سکوت 
می کنند بلکه به جنایات سعودی ها کمک نیز می کنند؛ 
مانند یمن و بحرین. در بحرین نیز توسط آمریکایی ها به 

رژیم آل خلیفه چراغ سبز نشان داده شده است. 
 تحـوالت اخیر در منطقـه به نفع جبهـه  تحـوالت اخیر در منطقـه به نفع جبهـه 
مقاومت رقم خورده است. از یکسو اماراتی ها مقاومت رقم خورده است. از یکسو اماراتی ها 
به سمت ایران چرخش کرده اند و از سوی به سمت ایران چرخش کرده اند و از سوی 
دیگر سعودی ها درخواست گفت وگو با تهران دیگر سعودی ها درخواست گفت وگو با تهران 
را مطرح کرده اند. همچنین مقامات ابوظبی را مطرح کرده اند. همچنین مقامات ابوظبی 
بدنبال پایان تجاوزشان به یمن هستند. آیا این بدنبال پایان تجاوزشان به یمن هستند. آیا این 
تحوالت در ادامه شامل بحرین نیز خواهد شد؟تحوالت در ادامه شامل بحرین نیز خواهد شد؟

نظام امارات ترسو است و از تحوالت منطقه هراس دارد. 
این کشور ایران و قدرتش را می بیند و حقیقتا این اعمال 
قدرت ایران در برابر سلطه گری انگلیس و آمریکا، در 
برابر چشمان این مزدوران هست و امارات می ترسد 
در صورت وقوع جنگ تنها بماند و محلی برای اصابت 
موشکها خواهد بود. امارات از دامنه های جنگ هراس 
دارد و لذا از خوابش بیدار شده است. البته شاید رفتاری 
منافقانه داشته باشد. البته در خصوص یمن تفاوت 
دارد و بعید است امارات عقب نشینی کند. زیرا اقدام 
به ایجاد تاسیسات نظامی و پرورش مزدوران و اشغال 
برخی جزایر کرده و به نظر می رسد در این کشور باقی 
بماند. امارات فقط نمی خواهد با حوثی ها و نیروهای 
شجاع یمنی مواجه شود و همین موجب ناراحتی رژیم 

سعودی شده است. 

  محمد فاطمی زاده

د حیه بخش بو و ینی ھا ر ی بحر ب برا نقال ھبر ا م ر پیا

حقیقتا این اعمال قدرت ایران در برابر سلطه گری 
انگلیس و آمریکا، در برابر چشمان این مزدوران هست 
و امارات می ترسد در صورت وقوع جنگ تنها بماند و محلی 

برای اصابت موشک ها خواهد بود
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  انجمن علمای یمن: حرمین شریفین را از چنگ آل سعود نجات دهید
انجمن علمای یمن بیانیه ای را علیه عربستان سعودی صادر کرد.

این انجمن ضمن محکومیت سیاسی کاری های سعودی در خصوص مسأله حج، این اقدام را آفتی برای مقدسات دانست. 
انجمن علمای یمن از علمای جهان اسالم خواست تا برای نجات حرمین شریفین از چنگ آل سعود به پاخیزند.

این انجمن همچنین وجود پایگاه های نظامی آمریکا و انگلیس در اطراف عربستان را خطری برای حرمین شریفین توصیف کرد.
] یاران آخرالزمانی [

گزارش بیت المقدس از زندگی پرحماسه »شهید خالد بزی«

به جرات می توان گفت که یک روستای کوچک 
در جنوب لبنان در منطقه ما شهرتی در حد یک 
پایتخت سیاسی را با خود همراه دارد. شاید از 
خودتان بپرسید چرا باید یک روستا را تا سطح یک 
پایتخت باال ببینیم. مگر چه اتفاقی افتاده است؟ 
چه چیزی این شهرک کوچک واقع در نوار مرزی 
جنوب لبنان با رژیم صهیونیستی را اینقدر مهم 
کرده است؟ برای یافتن این پاسخ فقط می توان به 
یک جمله اشاره کرد که خود دریایی است از معانی و 
مفهوم: »به خدا سوگند که اسرائیل از خانه عنکبوت 
سست تر است«. آری به راستی چه زیبا گفت 
سیدحسن نصرالله، سید مقاومت در ماه می سال 
2000 که ای اهل عالم، هیبت پوشالین بنی صهیون 
را به نام اسالم و مسلمین تا ابد زیر چکمه فرزندان 
رشید اسالم نابود کرده ایم. این جمله معروف رهبر 
مجاهد مقاومت همواره با یک نام عجین شده است: 
»بنت جبیل«. اما بنت جبیل یادآور ماجراهای 
دیگری هم هست که باید در برابر یکایک آنان 
سر تعظیم فرود آورد، سر تعظیم در برابر کوچه 
پس کوچه های تنگ و باصفایش که چنان گلوی 
متجاوزان کودک کش صهیونیست را فشرد که 
فریاد رسوایی و درماندگی آنها را به گوش هر آزاده 
طالب حقیقت رساند. سر تعظیم در برابر مردانی 
که با دست خالی آبروی جهان اسالم که سالها در 
اثر غفلت و خیانت رهبران عاشق ثروت برخی 
کشورها بر باد رفته بود را باز ستاندند ... مردانی از 

تبار باران ... مردانی از نسل حاج قاسم.
جهادی که از کودکی آغاز شد

»خالد احمد بزی« در 15 مارس سال 1966 میالدی 
در روستای بنت جبیل در خانواده ای مستضعف دیده 
به جهان گشود. به دلیل نزدیکی بنت جبیل به خاک 
فلسطین اشغالی و تجاوزهای گاه و بیگاه صهیونیست ها، 
خالد با قلدرمآبی صهیونیست ها و کینه از اشغالگری آنها 

قد کشید.  9 سال بیشتر نداشت که به دلیل تجاوزهای 
مکرر صهیونیست ها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود در 
بنت جبیل و هجرت به شهر صور شد، مسأله ای که جرقه 
اصلی مقاومت را در شخصیت او به وجود آورد. 16 ساله بود 
که علیرغم سن و سال کمش به جنبش مقاومت اسالمی 
لبنان )حزب الله( پیوست. به دلیل آشنایی با طبیعت 
جغرافیایی جنوب لبنان و همچنین رازداری به شدت باال 
توانسته بود در عملیات های محوله، توانمندی خود را به 
فرماندهی مقاومت ثابت کند و با نام جهادی »حاج قاسم« 

به یکی از فرماندهان اصلی مقاومت بدل شود.
کم کم حاج قاسم به ماموریت های امنیتی گماشته شد 
که شخصیت وی را در سایه قرار می داد، دشمن اسمی از 
حاج قاسم نمی شنید اما درد ناشی از شاهکارهایش را در 
جای جای خاک جنوب با گوشت و استخوان خود حس 
می کرد. وی از طرف فرماندهی مقاومت مامور طراحی و 
هدایت برخی عملیات های استشهادی مانند عملیات 
شهید علی منیف اشمر و شهید صالح غندور در جنوب 

لبنان شده بود و چه سخت است که برای شهادت دوست 
و برادر خود مانند صالح غندور برنامه بریزی اما خود در 

زندان دنیا باقی بمانی. 
از تپه های جنوب تا خله ورده

رژیم  پیکره  بر  اسالمی  مقاومت  محکم  ضربات 
صهیونیستی و مزدورانش روز به روز بیشتر می شد و 
خالد بزی هم در کنار برادران خود خواب را از غاصبان 
سرزمین مادری اش یعنی بنت جبیل گرفته بود، شوق 
و شور او برای بازگشت به خانه اجدادی اش وصف ناپذیر 
بود، شعفی که در ماه می سال 2000 با فرار خفت بار 
صهیونیست ها از جنوب لبنان به مقصود خود رسید. نوار 
مرزی که تا قبل از آن در اشغال مزدوران صهیونیست 

بود حال به آغوش وطن بازگشته و بنت جبیل یکی از 
روستاهایی بود که شاهد ابدی ذلت بنی صهیون بود. سید 
حسن نصرالله سخنرانی پیروزمندانه خود را در بنت جبیل 
از نزدیک ترین مکان به سرزمین های اشغالی ایراد کرد، 
جایی که بلند گوهای مراسم صدای غرای سید را تا خانه 
پوشالی صهیونیست ها رساند و این چنین شد که بنت 
جبیل با سخنرانی سید تبدیل شد به »پایتخت مقاومت«.
بعد از آزادی جنوب لبنان، حاج قاسم با کوله باری از تجربه 
تبدیل شده بود به یکی از فرماندهان اصلی میدانی مقاومت 
و همین مسئله باعث شد که بعد از اجرای دو عملیات 
ناموفق اسیرگیری در سال 2005 میالدی فرماندهی 
عملیات بعدی را به او واگذار کنند. برنامه ریزی دقیق و 
دقت در اجرا از ویژگی های بارز حاج قاسم در فرماندهی 
عملیات هایش بود. با تدبیر وی و اشراف شخصی »حاج 
عماد مغنیه« عملیات »وعده صادق« در ساعت 9:05 
دقیقه 21 تیر سال 85 شمسی اجرا شد و یاران حاج قاسم 
در عرض 6 دقیقه، با ورود به سرزمین های اشغالی 2 سرباز 

صهیونیست را به اسارت خود در آوردند.
بعد از اتمام عملیات وعده صادق، بر همه مسلم بود که 
جنگی در راه است، روز21 تیر یعنی یک روز پس از 
عملیات، خالد بزی به فرماندهان مافوقش اعالم کرد، بنت 
جبیل به دلیل شدت بمباران ها عمال از نظر نظامی سقوط 
کرده است و فرماندهی مقاومت از حاج قاسم خواست که 
عقب نشینی کند، اما او در پاسخ اعالم کرد منتظر نبرد 
تن به تن خواهد شد و گفت: شنی تانک هایشان باید از 
روی جنازه من رد شوند تا برگردم. با این پاسخ قاطع، 
خودش فرماندهی محور عملیاتی مارون الرأس- بنت 
جبیل- عیترون را برعهده گرفت و اجازه نداد خواب شوم 
صهیونیست ها در اشغال بنت جبیل و ایجاد یک پیروزی 

روانی محقق شود چرا که بنت جبیل، پایتخت مقاومت 
بود و در صورت اشغال آن و خصوصا ورزشگاه کوچک 
محل سخنرانی سید حسن نصرالله، روحیه نیروهای 

مقاومت تضعیف می شد.
با شکست صهیونیست ها در پیشروی به سوی بنت 
جبیل  و زانو زدن در برابر حاج قاسم و یارانش، در تاریخ 
6 مرداد رژیم صهیونیستی تصمیم به انهدام کلی بنت 
جبیل گرفت. شهرک کوچک بنت جبیل زیر شدیدترین 
حمالت هوایی قرار گرفت و سرانجام حاج خالد بزی بر اثر 
بمباران یکی از منازل قدیمی شهرک که به عنوان اتاق 
عملیات از آن استفاده می شد، به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد و به یاران شهیدی پیوست که سالها در طلب وصال 

آنها دشت ها و تپه های جنوب لبنان را سیر کرده بود.
حاج قاسم شهید شد اما یارانش نگذاشتند پرچم 
وی بر زمین بماند، مقاومت بنت جبیل تا روز 23 

مرداد ادامه پیدا کرد و دشمن صهیونیست خواب قدم 
گذاشتن در پایتخت مقاومت را به برکت خون حاج 

خالد بزی تا ابد به گور برد.

سید حسن نصرالله سخنرانی پیروزمندانه خود را در 
بنت جبیل از نزدیک ترین مکان به سرزمین های اشغالی 

ایراد کرد

مقاومت بنت جبیل تا روز 23 مرداد ادامه پیدا کرد 
و دشمن صهیونیست خواب قدم گذاشتن در پایتخت 

مقاومت را به برکت خون حاج خالد بزی تا ابد به گور برد

مدافع سرسخت »پایتخت مقاومت«
  مهرداد خلیلی
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آرزو دارم که قربانی قربانت شوم

عید قربان آمد و باز آ که قربانت شوم

همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم

حاجیان اندر دیار کعبه گشتند مهمان

میزبان من بیا تا من که مهمانت شوم

عید قربان است و هر کی میدهد قربانی اش

آرزو دارم که قربانی قربانت شوم

عید روزه رفت و عید قربان، میرسد نوروز هم

روز نوروز میرسی تا سبزی خوانت شوم

باغبان از شوق گلبن میرود در خواب مست

گلشن باغم بیا تا مست مستانت شوم

دشت ها پر الله و باغها پر سنبل شده

تا بکی خواهی که مجنون بیابانت شوم

 سعید آوایى

جنگ تحمیلی به ملت سوریه، آنقدر گسترده و پیچیده است که 
تا سالها می توان در خصوص آن فیلم ساخت و کتاب نوشت و مقاله 

منتشر کرد.
اگرچه تاکنون فیلم های کمی درباره فتنه شام ساخته شده است اما 
فیلم کوتاه » از حسکه با عشق« جزو آثاری است که در عرصه های 

مختلف جهانی خوش درخشیده است. 
داستان این فیلم، ماجرای دختر سوری در شهر حسکه از شهرهای 
کردنشین سوریه است که مورد هجوم داعش قرار گرفته و 
خانواده اش به دست تروریست ها کشته شده اند. اکنون او به دنبال 
راه نجاتی است تا به دست آنها نیفتد. از این رو می خواهد کاری کند 
که مانند دیگر زنان شهر گرفتار آنها نشود و هم مردم دنیا را نسبت 
به کشتار داعشی ها آگاه کند؛ از این رو تصمیم می گیرد خودش را در 

برابر دوربین فیلمبرداری که به اینترنت متصل است آتش بزند و ...
٥ دقیقه ای تقریبا حدود ٥ دقیقه ای تقریبا حدود ٥ ماه طول  10 نگارش فیلمنامه این فیلم 10 نگارش فیلمنامه این فیلم 10
کشیده است و بدلیل عدم امکان فیلمبرداری  در سوریه، عوامل 
آن در نهایت مجبور شدند در ایران فیلمبرداری کنند و برای این 
کار دکور زدند که معموال برای فیلم کوتاه مرسوم نیست که از دکور 
استفاده شود، اما برای شباهت به منطقه مورد نظر این کار را کردند 
و بعد از آماده سازی دکور پنج روز هم فیلمبرداری آن طول کشید.

این فیلم به کارگردانی »محمد فراهانی« موفق به کسب جایزه 
Davinciبهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم Davinciبهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم Davinci آمریکا و 

جشنواره فیلم کوتاه کوتاه ژاپن شد. 

تردیدی نیست که »فلسطین« مسئله اول جهان اسالم در ادوار 
معاصر است و اگرچه توجه به آن در زمان های مختلف دستخوش 
فراز و فرودهایی شده، اما همواره جایگاه کلیدی خود را حفظ کرده 
است. در همین چارچوب بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
تشکیل گروه های تکفیری برای انحراف اذهان مسلمانان از توجه 
به مسئله فلسطین بوده، موضوعی که امارههای متعددی هم برای 
تایید آن وجود دارد. اما اکنون و با پایان سیطره داعش بر سوریه و 
عراق و تضعیف جدی سایر گروه های تکفیری، دوباره زمینه برای 
توجه به اشغال قبله اول مسلمین فراهم شده است در همین حال 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم با اعالم انتقال سفارت 
کشورش به بیت المقدس، عمال زمینه بسیار مناسب تری را برای 
برجسته شده تحوالت فلسطین در افکار عمومی جهانیان و اتحاد 

مسلمانان در این موضوع فراهم کرد.
در فضای شبکه های اجتماعی توجه به فلسطین تا حد قابل 
توجهی وجود دارد از جمله آنها »مرکز اطالع رسانی فلسطین« 
است که کانال این مرکز که بعنوان »اولین پایگاه فارسی زبان کشور 
فلسطین« خود را معرفی کرده است، فعالیت های متنوع و جدی 

دارد و از مطالب مختلف بهره می گیرد.
انعکاس فعالیت های مختلفی که در سطح جهان در حمایت از 
فلسطین و آزادی آن صورت می گیرد از بخش های جذاب کانال 

است که در قالب عکس و فیلم منتشر می شود.
برای دسترسی به این کانال باید از لینک

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

لبنان از جمله کشورهایی است که در دوره معاصر پس از اعالم 
موجودیت بعد از جنگ جهانی اول و کسب استقالل در طول 
جنگ جهانی دوم، گرفتار مشکالت عدیده ای در زمینه انسجام 
ملت خود، حول محور هویت ملی شد. یکی از پایه های این 
مشکالت ساختار طایفه ای مبتنی بر مذاهب گوناگون این کشور 
است که تاکنون بهانه ای برای دخالت نیروهای بیگانه منطقه ای و 

فرامنطقه ای در آن شده است
زبان، وضعیت نژادی، ساختار اجتماعی، دین و مذهب، حکومت 
فدرال، دیدگاه های رایج درباره موجودیت کشور لبنان، ارتباط 
تاریخی ایران و لبنان بر محور تشیع، ارزیابی عملکرد حزب الله 
به عنوان تجلی تفکرات و آرمان های انقالب اسالمی و ... از جمله 
موضوعاتی هستند که در کتاب »لبنان؛ هویت ملی و تاثیر آن بر 

روابط دو جانبه با ایران« مورد بررسی قرار گرفته اند.
این کتاب 4 فصل اصلی دارد که اسامی شان به ترتیب عبارت است 
از: »مفهوم هویت ملی و مسئله موجودیت لبنان«، »مولفه های 
هویت ملی لبنان«، »تاثیرات مسائل هویتی بر جامعه لبنان« و 
»تاثیر ساختار جامعه لبنان بر روابط دو جانبه این کشور با ایران«. 
در ادامه این فصول نیز منابع فارسی، انگلیسی و عربی کتاب به 

عالوه مصاحبه ها، سایر منابع و نمایه های کتاب معرفی شده اند.
لبنان؛ هویت ملی و تاثیر آن بر روابط دو جانبه با ایران به قلم 
صالح راموز و از سوی انتشارات سروش در 300 صفحه منتشر 

شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

  مدعیان آزادی بیان اینگونه به یک خبرنگار که سالحی جز دوربین 
و میکروفون ندارد، هجوم می برند/ درگیری سرباز صهیونیست 
با خبرنگار فلسطینی صداوسیمای ایران در حاشیه نمازجمعه 

کرانه باختری

 جامعه پیچیده لبنان را بهتر از حسکه با عشق 
بشناسیم

مرکز اطالع رسانی فلسطین
بشناسیم
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