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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

٢

    دستور پلیس نیجریه برای بازداشت حامیان شیخ زکزاکی  
 دفتر عالمه شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه با انتشار پیامی توییتری از دستور جدید پلیس نیجریه برای بازداشت حامیان وی خبر داد.

در توییت دفتر رهبر جنبش اسالمی نیجریه در این خصوص آمده است: امروز شنبه 31 آگوست سال 2٠19، رئیس پلیس نیجریه با صدور فرمانی به نیروهایش 
دستور داده است تا حامیان شیخ زکزاکی را بازداشت کرده و مراکز مذهبی آنها در سراسر نیجریه را برچینند.

در ادامه این توییت آمده است: این اقدام با هدف متوقف کردن مریدان شیخ از برگزاری مراسم روز عاشورا است.

] قبله اول [

طی ماه های اخیر پروژه موسوم به معامله قرن طی ماه های اخیر پروژه موسوم به معامله قرن 
5٢در کنفرانس منامه، با طرح 5٢در کنفرانس منامه، با طرح 5٢ میلیاردی خانواده  میلیاردی خانواده 
ترامپ برای حل مشکل فلسطین رونمایی شد ترامپ برای حل مشکل فلسطین رونمایی شد 
و باید بررسی و به روشنی بیان شود که این و باید بررسی و به روشنی بیان شود که این 
طرح در صورت موفقیت، برای فلسطین، رژیم طرح در صورت موفقیت، برای فلسطین، رژیم 
صهیونیستی و سایر کشورها چه دستاوردی صهیونیستی و سایر کشورها چه دستاوردی 
خواهد داشت. واضح است که معامله قرن مشکل خواهد داشت. واضح است که معامله قرن مشکل 
٢٤٢قطعنامه ٢٤٢قطعنامه ٢٤٢ را برای رژِیم جعلی اسرائیل حل  را برای رژِیم جعلی اسرائیل حل 
می کند و تل آویو با امتیازهای جغرافیایی که به می کند و تل آویو با امتیازهای جغرافیایی که به 
دست خواهد آورد به شهرک سازی های خود به دست خواهد آورد به شهرک سازی های خود به 
صورت قانونی ادامه داده و بیش از گذشته امنیت صورت قانونی ادامه داده و بیش از گذشته امنیت 
مرزی خود را حفظ می کند. ضمن آنکه خطر بروز مرزی خود را حفظ می کند. ضمن آنکه خطر بروز 
یک جنگ داخلی از عقب نشینی در مناطقی یک جنگ داخلی از عقب نشینی در مناطقی 
که صدها هزار یهودی در آن ساکن هستند، نیز که صدها هزار یهودی در آن ساکن هستند، نیز 
برطرف می شود. گرچه جرارد کوشنر با طرح  گرچه جرارد کوشنر با طرح 
معامله قرن موفق شد نمایندگان کشورهای عربی معامله قرن موفق شد نمایندگان کشورهای عربی 
را در نشست ورشو و منامه با صهیونیستها زیر را در نشست ورشو و منامه با صهیونیستها زیر 
یک سقف بنشاند، اما چنانچه پیش بینی می شد، یک سقف بنشاند، اما چنانچه پیش بینی می شد، 
نتیجه درخوری از این نشست ها حاصل نشد و نتیجه درخوری از این نشست ها حاصل نشد و 

معامله قرن در همان بدو تولد ناقص به دنیا آمد.
با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
می گوید احتمااًل رونمایی از معامله قرن را به بعد می گوید احتمااًل رونمایی از معامله قرن را به بعد 
از برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی 
17در تاریخ 17در تاریخ 17 سپتامبر (٢٦ شهریور) موکول خواهد  شهریور) موکول خواهد 
کرد. بر همین اساس بیت المقدس برای بررسی کرد. بر همین اساس بیت المقدس برای بررسی 
ابعاد این پروژه با دکتر »اسماعیل رضوان« عضو ابعاد این پروژه با دکتر »اسماعیل رضوان« عضو 
ارشد جنبش حماس فلسطین گفت وگو کرده است ارشد جنبش حماس فلسطین گفت وگو کرده است 

که شرح آن از نظرتان می گذرد.که شرح آن از نظرتان می گذرد.
  اعالم جزئیات دقیق و رونمایی پروژه   اعالم جزئیات دقیق و رونمایی پروژه 
معامله قرن به پس از انتخابات پارلمان معامله قرن به پس از انتخابات پارلمان 
رژیم صهیونیستی موکول شده است. تحلیل رژیم صهیونیستی موکول شده است. تحلیل 
شما از تعویق چندین باره این زمان چیست؟

در ابتدا باید بگویم که زمان اعالم این پروژه برای ما مهم 
نیست. زیرا صهیونیست ها به دنبال حمایت آمریکا برای 

اجرای آن هستند و پیشتر نیز واشنگتن با به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و 
انتقال سفارت خود به قدس و اقدام علیه آنروا برای فشار 
به آوارگان در این راستا عمل کرده بود. پس از آن نیز 
جوالن را به اراضی اشغالی ملحق کرد و سخن از الحاق 
کرانه باختری در میان است. در ادامه برگزاری نشست 
منامه بخشی از اجرای پروژه معامله قرن بود. بنابراین 
اینگونه اقدامات در عرصه میدانی نشانگر نیات خبیث 
و پلید برای اجرای معامله قرن است اما ما می گوییم که 
این پروژه در برابر ایستادگی ملت و گروه های مقاومت 
فلسطین شکست خواهد خورد. زیرا هدف معامله قرن 

امت اسالمی و فلسطین است.
  اهداف اصلی و پشت پرده پروژه معامله   اهداف اصلی و پشت پرده پروژه معامله 
قرن چیست و چگونه می توان اجرای آن را قرن چیست و چگونه می توان اجرای آن را 

خنثی کرد؟
دولت آمریکا در تالش برای اجرای معامله قرن است 
و باید ضمن آگاهی و بیداری، هماهنگی عالی میان 

گروه های مقاومت منطقه برای مقابله با آن شکل گیرد. 
زیرا اشغالگران درصدد نابودی مسأله فلسطین و هدف 
قرار دادن کل اقشار امت با حمایت کامل آمریکا هستند. 
در ادامه برخی از رژیم های منحرف شده از حمایت از 
فلسطین برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها 
شتاب خواهند کرد. عالوه بر آن محاصره و تحریم ایران 
به عنوان حامی مقاومت صورت خواهد گرفت و همه 
این ها در خدمت رژیم صهیونیستی است. همچنین 
درصدد هستند منطقه عربی به منطقه درگیری و 
تحت نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گیرد. عادی 
سازی روابط از سوی برخی کشورهای عربی و ایجاد 
دشمن خیالی به نام ایران در دستور کارشان است. 
رژیم صهیونیستی همسایه و مورد پذیرش نیست و تنها 

دشمن امت عربی و اسالمی باقی خواهد ماند.
مقابله با پروژه معامله قرن از طریق توقف هماهنگی 

های امنیتی تشکیالت خودگردان و تحقق آشتی و 
وحدت ملی و گردآمدن پیرامون راهبرد فلسطینی 
وطنی مبتنی بر گزینه مقاومت و توقف درگیری ها 
در سطح عربی اسالمی و پرداختن به تنها دشمن ما 
یعنی صهیونیست ها و افزایش سطح هماهنگی میان 
گروه های مقاومت برای مقابله با پروژه های صهیونیستی 
-آمریکایی در منطقه و واکنش به تعرضات اشغالگران 
صورت می گیرد. اشغالگران می دانند که میدان و 
امکانات مقاومت نسبت به قبل گسترده تر و بیشتر 
شده است و مقاومت اینگونه تعرضات و جنایت های 

اشغالگران علیه امت را نمی پذیرد.
  چرا مقامات صهیونیستی تصور می کنند   چرا مقامات صهیونیستی تصور می کنند 
نجات و حیات رژیم صهیونیستی منوط نجات و حیات رژیم صهیونیستی منوط 
و وابسته به اینگونه پروژه ها مثل معامله و وابسته به اینگونه پروژه ها مثل معامله 

قرن است؟
اشغالگران صهیونیست متجاوز و زائل شدنی هستند 
زیرا می دانند که سرزمین فلسطین را غصب کرده اند 

برهمین اساس نسبت به وجود خود هراس دارند و 
دائما در تالش اند تا پوششی برای حضور  در سرزمین 
فلسطین پیدا کنند و از طریق پروژه معامله قرن 
درصدد تحقق این امر هستند.  رژیم صهیونیستی 
غده ای سرطانی در منطقه است که باید نابود شود. 
فلسطین و قدس متعلق به امت و ملت فلسطینی است. 
صهیونیست ها می خواهند با اجرای معامله قرن برای 
خود مشروعیت کسب کنند اما نمی توانند و اشغالگر 
باقی خواهند ماند، روزی می آید که فلسطین به دست 

فرزندانش و با حمایت محور مقاومت آزاد خواهد شد.
  اخیـرا جنگنـده های صهیونیست   اخیـرا جنگنـده های صهیونیست 
پایگاه های مقاومت را در فلسطین، لبنان، پایگاه های مقاومت را در فلسطین، لبنان، 
سوریه و عراق هدف حمالت مستقیم قرار سوریه و عراق هدف حمالت مستقیم قرار 
داده اند که با واکنش شدید گروه ها و رهبران داده اند که با واکنش شدید گروه ها و رهبران 
مقاومت مثل سیدحسن نصرالله مواجه مقاومت مثل سیدحسن نصرالله مواجه 
شد. چگونه می توان با دور جدید تجاوزات شد. چگونه می توان با دور جدید تجاوزات 

صهیونیست ها مقابله کرد؟
ما تجاوزات صهیونیست ها به فلسطین، بیروت، 
دمشق و عراق را محکوم می کنیم و معتقدیم که این 
تجاوزات، تعرض به گروه ها و اجزای مقاومت و تمام 
امت است. بنابراین باید با آن مقابله کرد و اشغالگران 
می دانند که این اقدامات شوک و جالل مقاومت را 
نمی شکند و وضعیت نتانیاهو در انتخابات را بهبود 
نمی دهد. این تجاوزات وبال نتانیاهو خواهد شد. 
اشغالگران صهیونیستی قصد دارند میدان مقاومت را 
به دستپاچگی و تزلزل داخلی بکشند و نتانیاهو درصدد 
بهبود شرایط انتخاباتی خود است اما مقاومت دائما در 

داخل یا خارج در کمین است. 
باید با این تجاوزات با واکنش قاطع مقابله کرد. 
اشغالگران فقط زبان قدرت را می فهمند و ما امور 
مربوط به این تجاوزات و تهدیدات سید حسن 
نصرالله را پیگیری می کنیم که موجب رعب و هراس 
صهیونیست ها شده است. اگر این تهدیدات به عمل 
و اقدام مبدل گردد، اشغالگران درک می کنند که 
معادالت و اصول مقاومت ثابت است؛ موشک جواب 
موشک و خون در برابر خون. اشغالگران قادر به اجرایی 
کردن پروژه های خود و پیشبرد اهدافشان با خون 

فلسطینی و عربی نیستند.

سخن نخست

روزگار وحشت 
در سرزمین های اشغالی

هفته گذشته رژیم صهیونیستی در ادامه 
تجاوزات به سوریه، چند موشک را به سمت 
این کشور شلیک کرد که برخی از آنها در 
آسمان توسط پدافند هوایی ارتش دفع شدند و چند موشک هم 
به اهدافی اصابت کرد. اگرچه صهیونیست ها ادعا کردند که این 
موشک ها به مقر رزمندگان نیروی قدس برخورد کرده اما در نهایت 
دبیرکل شجاع حزب الله لبنان عنوان کرد که در اثر این حمالت تنها 
یک ساختمان نیروهای حزب الله مورد اصابت قرار گرفته و در اثر آن 
دو جوان مهندس پهپاد به شهادت رسیدند. همزمان با  این حمله دو 
پهپاد صهیونیست هم به ضاحیه بیروت حمله کردند که یکی از آنها 
توسط اهالی محل و با سنگ سرنگون شد و دیگری هم با برخورد به 

یک ساختمان منفجر شد که خسارات محدودی به بار آورد.
در چند هفته اخیر شاهد تشدید حمالت رژیمصهیونیستی به 
خاک سوریه، بخش هایی از لبنان و البته اخیرا حمالتی به پایگاه های 
نظامی در عراق بودیم که به این رژیم منتسب شده است. در حالیکه 
رسانه ها و تحلیلگران غربی و برخی وابستگان منطقه ای آنها تالش 
دارند این حمالت را نشانی از عزم و اراده رژیمصهیونیستی با حمایت 
آمریکا برای فیصله دادن به تقویت و جلوه نمایی محور مقاومت تلقی 
نمایند اما به نظر می رسد این حمالت را باید دست و پا زدن های 
بی حاصل رژیمصهیونیستی و اتفاقاً از موضع ضعف و ناتوانی آنها 

تحلیل کرد.
در این خصوص نکاتی هست که در ادامه به اختصار به برخی از آنها 

اشاره می شود:
1. صهیونیستها که روزگاری شعار از نهر تا بحر را می دادند و به دنبال 
توسعه اشغالگری و مناطق تحت سیطره خود بودند به مرور از این 
ایده دست کشیدند و در حالیکه به سمت دیوارکشی در مرزهای شان 
می رفتند اکنون شاهد این هستند که در فلسطین، لبنان و البته در 
سوریه و در بلندی های جوالن از جانب نیروهای محور مقاومت در 
واقع محاصره شده اند. این محاصره شدن به معنای دست برتر داشتن 
نیروهای ضد صهیونیستی در کشورهای منطقه است خصوصاً که 
واقع محاصره شده اند. این محاصره شدن به معنای دست برتر داشتن 
نیروهای ضد صهیونیستی در کشورهای منطقه است خصوصاً که 
واقع محاصره شده اند. این محاصره شدن به معنای دست برتر داشتن 

عراق هم با میدانداری حشدالشعبی عماًل بخش دیگری از پازل 
محاصره سرزمینهای اشغالی را تکمیل کرده است.

2. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان منصف منطقه بر این باورند 
که حمالت وقت و بی وقت رژیمصهیونیستی به غزه، مناطقی از 
سوریه و اخیراً عراق را در واقع باید حمالت کوری تلقی کرد مانند 
که حمالت وقت و بی وقت رژیمصهیونیستی به غزه، مناطقی از 
سوریه و اخیراً عراق را در واقع باید حمالت کوری تلقی کرد مانند 
که حمالت وقت و بی وقت رژیمصهیونیستی به غزه، مناطقی از 

دست و پا زدن یک انسان در حال غرق شدن  که برای جلب توجه 
است. در واقع این حمالت نه از موضع اقتدار که از موضع ضعف بوده 
و تالشی برای ارسال این پیام به هواداران مایوس و نگران است که 

ما هنوز زنده ایم و می توانیم تحرکی داشته باشیم.
3. صهیونیستها به شدت به دنبال به تقابل واداشتن نیروهای محور 
مقاومت هستند که تالش می کنند که با حمالت نا به هنگام و به 
اشکال مختلف، نیروهای ضد صهیونیستی را به واکنش عجوالنه 
و غیر منطقی وادار کنند تا از این طریق بتوانند مستمسک های 
بین المللی و رسانه ای برای توجیه حمالت خودشان پیدا بکنند و 
از طرفی نیروهای محور مقاومت را وادار به یک جنگ ثانویه بکنند 
و از اولویت اصلی آنها که مبارزه با تکفیری ها و پاکسازی سرزمین 
های اسالمی از لوث اندیشه تکفیر و نیروهای تکفیری وابسته به 
غرب هست، باز بدارد. فرماندهان محور مقاومت با تکیه به تجربه 
باالی شان نشان دادند که اسیر صحنه آرایی و بازی کردن در پازل 
رژیم صهیونیستی نشده اند و بسیار با طمأنینه و تدبیر به دنبال 

مدیریت فضا و اصلی و فرعی کردن مسائل اند.
4. یکی از بهترین نشانه ها برای اثبات شکست رژیم صهیونیستی در 
این مبارزات، تخلیه کردن نوار مرزی و شهرک های مرزی با لبنان 
در سرزمین های اشغالی بعد از تهدید سید حسن نصرالله مبنی 
بر گرفتن انتقام خون شهدای اخیر از حزب الله در سوریه است 
که نشان می دهد آن ها این تهدید را کاماًل جدی گرفته و بخشی 
بر گرفتن انتقام خون شهدای اخیر از حزب الله در سوریه است 
که نشان می دهد آن ها این تهدید را کاماًل جدی گرفته و بخشی 
بر گرفتن انتقام خون شهدای اخیر از حزب الله در سوریه است 

از مناطق اشغالی را تخلیه کردند و از طرفی سعی کردند با ارسال 
چندباره پهپادها و اقدامات ایذایی اینچنینی خودشان را زنده نشان 

بدهند و دستگاه محاسباتی حزب الله را دچار اشتباه کنند.
5. در آخرین دقایق بسته شدن این شماره بیت المقدس، رزمندگان 
حزب الله وعده دبیرکل خود را محقق کردند و با حمله به یک 
خودروی زرهی اشغالگران در سرزمین های اشغالی، رعب و وحشت 

بیشتری را بر این رژیم حاکم کردند.

محمد مهدی رحیمی

اشغالگران قادر به اجرایی کردن پـروژه های خود 
و پیشبـرد  اهـدافشان با خون فلسطینی و عربی 

نیستند

اصول مقاومت ثابت است؛ موشک جواب موشک 
عضو ارشد جنبش حماس فلسطین در گفت وگو با بیت المقدس: محمد فاطمی زاده
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مایلز هونیگ کارشناس و تحلیل گر مسائل 
سیاسی و بین المللی است. او عالوه بر حضور فعال 
در صحنه سیاست، از فعاالن ضد سرمایه داری 
در ایاالت مریلند آمریکا و از اعضای برجسته 
حزب سبز محسوب می شود. هونیگ همچنین 
سابقه حضور در رسانه های مختلف بین المللی 
را در کارنامه دارد. در گفت وگو با مایلز هونیگ 
به محورهای مختلفی پرداخته شد. سیاست 
خارجی ترامپ در قبال غرب آسیا، نقش کوشنر 
در سیاست های منطقه ای ترامپ، حمایت های 
گسترده ایاالت متحده از ائتالف سعودی در جنگ 
یمن، انتخابات پیش روی رژیم صهیونیستی و 
ایاالت متحده و احتمال تغییر در سیاست خارجی 
آن ها و همچنین سرکوب مسلمانان کشمیر 
از محورهای اصلی گفت وگو مایلز هونیگ با 

بیت المقدس بود. 
در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

 سیاست خارجی ترامپ در قبال منطقه غرب 
آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می توان از 
نوعی سیاست خارجی یکپارچه سخن به میان 

آورد؟ نقش کوشنر در این میان چیست؟
سیاست خارجی دونالد ترامپ در مورد خاورمیانه 
همچون بسیاری از سیاست های دیگرش، دچار نوعی 
بی نظمی است البته در عین حال از الگوی ویژه ای نیز 
پیروی می کند. ترامپ معتقد به انزواطلبی نظامی است 
بنابراین دیدگاه های ابراز شده وی در مورد خروج از 
سوریه و افغانستان با این رویکرد کاماًل سازگار است. 
بااین حال او هنوز هم از گزینه نظامی سخن به میان 
می آورد؛ چراکه نمی خواهد علنًا اقرار کند که از سوی 
نهادهای قدرتمندتر از خودش )صنایع نظامی آمریکا( 
تحت فشار قرار گرفته است. ترامپ خودش خیلی سریع 
از حضور در جنگ ویتنام شانه خالی و از میدان جنگ 
فرار کرد. اکنون در حالی در مقام تصمیم گیری برای 
مداخله جویی قرار گرفته که هنوز هم متوجه نیست که 
توسط همان افرادی تحت تأثیر قرار گرفته که مدت ها 

قبل با آن ها به شدت مخالف بود.

در مورد سیاست خارجی ترامپ در قبال فلسطین و 
ایران، او به وضوح بر اساس دیدگاه کوشنر، دامادش 
مواضع خود را اتخاذ می کند. این در حالی است که 
دیدگاه حامیان کوشنر، مبتنی بر هیچ دانش واقعی 
تاریخی یا حتی تحلیل هوشمندانه ای نیست. کوشنر 
برای  اهمیتی  صهیونیستی است که هیچ گونه 
قربانیان صهیونیسم یا کسانی که به طور واضح با 
آن مخالفت می کنند از جمله ایران، قائل نیست. در 
واقع کوشنر موضع افراطی صهیونیست هایی را اتخاذ 
می کند که معتقدند اسرائیل یک قربانی است و این 
برتری طلبی یهودی است که باید حاکم باشد. هرچند 
صهیونیست های دیگری نیز این گونه سیاست های 
مخاطره انگیز افراطی را می بینند؛ اما در چگونگی 
توجیه آن به گونه ای که اسرائیل آسیب جدی نبیند با 
مشکل مواجه هستند. به عبارتی ساده تر با صهیونیسم 

یکپارچه ای مواجه نیستیم.
نمود دیگر سیاست خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه 
در تالش های او برای جذب دیکتاتورها و حاکمان 

خودکامه ای است که از دموکراسی بیزار هستند. به 
همین علت است که رابطه قوی میان او و نتانیاهو و 
محمد بن سلمان وجود دارد. ترامپ به سخنان این دو 
دشمن ایران در خصوص چگونگی تعامل با ایران گوش 
می دهد. جالب اینجاست که با همه حرکات خصمانه و 
حتی خشونت طلبانه علیه ایران، چیزی در داخل ترامپ 

وجود دارد - شاید این منزوی بودن او باشد- که این سؤال 
را ایجاد می کند که با وجود تمایل شدید او برای تعامل با 
ایران، چرا چنین سیاست های متناقضی را اتخاذ می کند.

 به چه میزانی اخبار مربوط به حمالت ائتالف 
عربی به رهبری عربستان سعودی علیه مردم 

یمن در رسانه های غربی بازتاب یافته است؟
جنگ یمن هرگز در رسانه های جریان اصلی ما منعکس 
نشده است. تنها زمانی که یک بی رحمی گسترده رخ 
دهد، مدیران رسانه ای متقاعد می شوند تا به پوشش 
بخشی از آن بپردازند. اگرچه بی شک این جنگ تمامًا 
مملو از بی رحمی است؛ اما رسانه های جریان اصلی تا 
زمانی که »سرباز آمریکایی« در آنجا نباشد به آن اهمیتی 
نمی دهند. برای آن ها فرقی نمی کند که ایاالت متحده در 
پشت خونریزی قرار داشته باشد و یا عامل اصلی جنگ و 

مسلح کردن مبارزان علیه مردم یمن باشد.
فعالیت های گسترده ای در کنگره ایاالت متحده شروع 
شد تا عربستان سعودی را در برابر جنایاتش در یمن 
پاسخگو کند اما تهدیدهای متعدد یک رئیس جمهور 
دیوانه در کنار جنگ تجاری سبب شد تا این بی رحمی ها 

به نگرانی های فرعی کنگره تقلیل یابد.
 تأثیر انتخابات پیش رو در رژیم صهیونیستی 

و ایاالت متحده بر تحوالت منطقه چه خواهد بود؟
با وجود اینکه در حال نزدیک شدن  به کارزار انتخاباتی 
هستیم و نیز با وجود جنگ تجاری با چین و فروپاشی 

بازار سهام در آینده نزدیک، از آنجایی که سرباز آمریکایی 
در میدان جنگ وجود ندارد، سیاست خارجی به دغدغه 
فرعی رأی دهندگان تبدیل خواهد شد. با کناره گیری 
موقت ایاالت متحده، تنش ها در منطقه به وضعیت عادی 
خود بازمی گردد که معمواًل نشانگر وضع موجود است. 
اسرائیل هم با انتخاباتی روبه رو است؛ اما این انتخابات 

بسیار نزدیک است و تقریبًا هر گونه تغییر سیاست 
خارجی در برابر همسایگان و اراضی اشغالی به شدت 
غیرمحتمل است؛ اما وضع موجودی که به آن اشاره 
کردیم به محض اینکه ایاالت متحده از مشغله خود خارج 

شود به حالت قبل بازمی گردد.
 اخیرًا مسلمانان کشمیر با سرکوبگری 
گسترده ای روبه رو شده اند. تأثیر این اتفاق بر 

جهان اسالم چه خواهد بود؟
اتفاقات مرتبطی در سطح جهانی وجود دارد. حوادث در 
کشمیر می تواند در خاورمیانه تأثیرگذار باشد. همان طور 
که مردم سرکوب حقوق بنیادین بشر از سوی هند را در 
کشمیر می بینند، این سرکوبگری را معادل با سرکوب 
مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل در 
نظر می گیرند. این موضوع ممکن است بسیاری از مردم 
و به ویژه کنگره را مجبور کند که به سوی »جانبداری« 
از ستمدیدگان گام بردارد، درحالی که نهادهای قدرت 
در غرب تقریبًا همیشه از ستمگران حمایت کرده اند. 
البته ما شاهد اقدامات مثبتی نیز از سوی کنگره بوده ایم. 
به هرحال، از بسیاری جهات، جریان ها به سوی درگیری 
بیش از پیش آمریکا در حرکتند اما نباید این را از خاطر 
دور داشت که ایاالت متحده تنها بازیگر و قدرت جهانی 
مواجه با نوسانات گسترده سیاسی نیست، بنابراین در 
چنین اوضاع ناپایداری پیش بینی تنها بر اساس بررسی 

مورد به مورد امکان پذیر است.

   تجمع حامیان آزادی بیان در مقابل سفارت عربستان در لندن
تعدادی از طرفداران حقوق بشر مقابل سفارت عربستان در لندن در حمایت از زندانیان آزادی بیان تجمع کردند.

این تجمع با هدف فشار آوردن بر رژیم آل سعود برای آزادی زندانیان آزادی بیان که عربستان از آنان با عنوان زندانی سیاسی یاد می کند و به دلیل انتقاد از حاکمیت 
در زندان هستند، برگزار شد.

تجمع کنندگان در دستان خود تصاویر برخی از زندانیان آزادی بیان را در دست داشتند و خواهان آزادی آنان بودند. آن ها همچنین شعارهایی علیه حاکمان آل سعود 
] قلب زمین [سر دادند. 

فعالیت های گسترده ای در کنگره ایاالت متحده شروع 
شد تا عربستان سعودی را در برابر جنایاتش در یمن 
پاسخگو کند اما تهدیدهای متعدد یک رئیس جمهور دیوانه در 
کنار جنگ تجاری سبب شد تا این بی رحمی ها به نگرانی های 

فرعی کنگره تقلیل یابد

کوشنر صهیونیستی است که هیچ گونه اهمیتی 
برای قربانیان صهیونیسم یا کسانی که به طور واضح با آن 

مخالفت می کنند از جمله ایران، قائل نیست

نهادهای قدرت در غرب همیشه از ستمگران حمایت کرده اند 
»مایلز هونیگ«، عضو حزب سبز مریلند آمریکا، در گفت وگو با بیت المقدس:    امیرمحمد اسماعیلی
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٤

  »محمد« همچنان پرطرفدارترین نام نوزادان پسر در انگلیس
براساس گزارش رسمی دفتر آمار ملی انگلستان که روز پنجشنبه منتشر شد، "محمد" نام پیامبر عظیم الشأن اسالم، در سال 2٠18 میالدی محبوب ترین اسم 
برای نوزادان پسر در انگلیس و ولز بوده است. گزارش دفتر آمار ملی انگلستان نشانگر آن است که در سال گذشته میالدی، در مجموع برای 6 هزار و233 نوزاد پسر 

متولدشده در انگلیس و ولز نام محمد )با نگارش های متفاوت( انتخاب  شده است.
اگر چه دفتر آمار ملی انگلستان، اسم اولیور را در صدر فهرست یک صد نام محبوب نوزاد پسر قرار داده است، اما با توجه به تنوع هجی کردن نام پیامبر گرامی اسالم )ص(، 

این اسم با فراوانی های متفاوت عنوان شده است و جمع همه آنها به سادگی نشان می دهد که نام محمد در صدر این فهرست قرار دارد. ] امت واحده [

مروری بر افکار و آرا »امام موسی صدر« در سالگرد ربوده شدنش؛

»آقای صدر یک مردی است که من می توانم »آقای صدر یک مردی است که من می توانم 
بگویم او را بزرگ کرده ام. او به منزله یک اوالد بگویم او را بزرگ کرده ام. او به منزله یک اوالد 
عزیز است برای من و من امیدوارم که ان شاء الله عزیز است برای من و من امیدوارم که ان شاء الله 
ایشان با سالمت برگردند و بسیار مورد تاسف ایشان با سالمت برگردند و بسیار مورد تاسف 
است که ایشان را ما اآلن نمی بینیم در بین است که ایشان را ما اآلن نمی بینیم در بین 
خودمان«. این جمالت را حضرت امام خمینی، خودمان«. این جمالت را حضرت امام خمینی، 
59اردیبهشت ماه 59اردیبهشت ماه 59 در جمع اعضای کادر مرکزی  در جمع اعضای کادر مرکزی 
جنبش امل، درباره امام موسی صدر بیان کردند. جنبش امل، درباره امام موسی صدر بیان کردند. 
اما سید موسی که بود و چه کرد که به چنین اما سید موسی که بود و چه کرد که به چنین 
جایگاه واالیی در نظر رهبر کبیر انقالب رسید؟

سید موسی صدر فرزند آیت الله صدر؛ جانشین 
آیت الله حائری و از مراجع ثالث شیعه پس از رحلت 
موسس حوزه علمیه قم بود. او را می توان »بازمانده  
یکی از خاندان های بزرگ علمی در جهان تشیع« 
دانست و با اینکه عالوه بر قم در حوزه علمیه نجف 
و همچنین دانشگاه تهران به تحصیل، تدریس و 
تحقیق پرداخته بود، همگان او را »فرزند حوزه 
علمیه قم« می دانستند. اواخر دهه 3٠ شمسی 
آیت الله بروجردی قصد کرد تا سید موسی صدر را به 
نمایندگی ازمرجعیت شیعه به اروپا و خصوصا واتیکان 

بفرستد. در همان روزها بود که عده ای از فرزندان 
و همراهان عالمه سید عبدالحسین شرف الدین 
عاملی، برای عمل به وصیت ایشان در دعوت از سید 
موسی صدِر جوان، به قم آمدند و از آیت الله بروجردی 
درخواست کردند که به سید موسی ماموریت بدهد 

تا برای رهبری شیعیان لبنان و جانشینی عالمه 
شرف الدین به لبنان برود.

مدتی گذشت تا سید موسی صدر در اینباره مطالعه 
و مشورت کند و تصمیم خود را بگیرد. او می بایست 
کارهایی را که پیشتر در قم شروع کرده بود به دوستان 
و معتمدانش بسپارد. مجله مکتب اسالم، مدرسه 
ملی صدر و طرح اصالح حوزه علمیه از آن جمله بود. 
او به لبنان رفت و با وضعیت سخت و دشواری روبرو 
شد. شیعیان لبنان در آن روزگار احساس بی هویتی 
شدیدی می کردند. پیش می آمد که حتی وقتی از 
جوانان شیعه در مورد مذهبشان سوال می شد، آن 
را مخفی می کردند و یا سعی می کردند با ازدواج و 
اتصال به خانواده هایی از طوایف مذهبی دیگر، به 
هویتی جدید دست پیدا کنند. عالوه بر این، برخالف 
سایر مذاهب در لبنان که دارای مرکزیتی مذهبی و 
دینی با نام مجلس اعلی بودند، سازمان، نهاد و حتی 
کسی نبود که به نمایندگی از شیعیان سخن بگوید 
و از حق پایمال شده آنها دفاع کند. سید موسی 
صدر»هویت بخشیدن به شیعه ی لبنان« و »ایجاد 
وحدت« در بین آنها  را وظیفه اول خود می دانست. 
او با تاسیس مجلس اعلی شیعیان لبنان و طراحی و 

اجرای طرح هایی که به محرومیت زدایی از شیعیان 
و تعلیم و تربیت آنان می پرداخت و تزریق مداوم 
روح امید و غرور به آنها، به شیعیان هویتی دوباره 
بخشید. او که حاال در میان شیعیان به امام موسی 
صدر معروف شده بود، محرومیت را علت بسیاری از 

مشکالت و ناگواری ها می دانست. او بارها در سخنان 
خود وظیفه اصلی اش را خدمت به محرومان معرفی 
می کرد؛ محرومان در وطن و محرومان از وطن. او 

شیعیان لبنان را محرومان در وطن و فلسطینیان را 
محرومان از وطن می دانست.

صدر حتی از آن روزهای اول حضورش در لبنان از 
دشمن صهیونیست غافل نبود. او بارها »اسرائیل را شّر 
مطلق« معرفی کرد و معتقد بود اسرائیل زاییده تمدن 
سرکش مادی و نتیجۀ حتمِی مبانی تمدن غربی و 
طغیان خودخواهانۀ بشری است که در پایان قرون 

وسطی بر پایۀ انکار خدا و ارزش ها بنا گذاشته شد. 
امام صدر معتقد بود که جست وجوی صلح بدون 
مبارزه و مقاومت، کاری عبث و بیهوده است. برای 
همین بود که همواره به نهضت مقاومت فلسطین 
یاری می رساند و از آنها دستگیری می کرد.اما لبنان 
هم برای دفاع از خود در برابر دشمن صهیونیست 
نیاز به نیرویی نظامی داشت، از دل مردم لبنان و 
برای لبنان. به همین خاطر جنبش محرومان را بنا 
نهاد و از همان روزهای اول آغاز جنبش محرومان، 
شاخه نظامی آن را با عنوان »افواج المقاومة اللبنانیة« 
)امل( به فرماندهی دکتر مصطفی چمران، تاسیس 
کرد. نخستین مقاومت ها در برابر رژیم صهیونیستی، 

محصول همت جوانان و نوجوانان جنبش امل بود.
1357سرانجام امام موسی صدر در نهم شهریور ماه 1357سرانجام امام موسی صدر در نهم شهریور ماه 1357، 
چند روز پیش از پیمان کمپ دیوید، توسط رژیم 
معمر قذافی، دیکتاتور لیبی ربوده شد. پس از چند 
1357ماه و در بهمن 1357ماه و در بهمن 1357، انقالب اسالمی ایران پیروز 
شد و آرزوی امام موسی صدر برای پیروزی انقالب 
و برای اینکه شیعه لبنانی پشتوانه محکمی نظیر 

ایران اسالمی پیدا کند، محقق شد. برخالف تصور 
دشمن، با ربوده شدن امام موسی صدر، مقاومتی که او 
ریشه هایش را در لبنان کاشته بود، نه تنها متوقف نشد 

بلکه در افقی باالتر ادامه پیدا کرد. بخشی از شاگردان 
و همرزمان او در جنبش امل به ادامه مقاومت 
پرداختند و بخشی دیگر از شاگردان و همراهان امام 
صدر در جنبش مقاومت اسالمی لبنان )حزب الله( 
خواب راحت را از چشمان دشمن صهیونیست 
ربودند و به دشمنی که به تعبیر سیدحسن نصرالله 
عادت به شکست نداشت، شکست های پی درپی 

تحمیل کردند.
امام موسی صدر به جهان چهارم می اندیشید و خود 
و همرزمانش را متعلق به آن جهان می دانست. او 
می گفت ما آن سوی جهان سومیم ما جهان چهارمیم. 
جهان سوم تسلیم نشده اما ایدئولوژی های چپ 
و راست را پذیرفته است. اما جهان چهارم در پی 
ایدئولوژی اصیل خود است. او انقالب اسالمی، نهضت 
فلسطین و مقاومت لبنان و کشورهای اسالمی دیگر 
را همگی از جهان چهارم می دانست و می گفت: 
این اندیشه ما را دورهم  جمع  کرد و توانستیم  باهم  
و در کنار هم  بنشینیم  و وضع  بهتری  برای  خود و 
مردم  خود ایجاد کنیم . ما در مقابل  این  مبارزات  با 
بیداری کامل  و ادراِک کامل  مبارزه  خواهیم  کرد 
و دست به دست تمام  مردم  جهان  می دهیم . حتمًا 
بیداری کامل  و ادراِک کامل  مبارزه  خواهیم  کرد 
و دست به دست تمام  مردم  جهان  می دهیم . حتمًا 
بیداری کامل  و ادراِک کامل  مبارزه  خواهیم  کرد 

وقتی که دست  در دست  و رو در کنار روی  یکدیگر 
داشته  باشیم  و قلب هایمان  باهم  اتصال  پیدا کند، 
این  قلب به  قلب  ابدیت  و با ایماِن به  خدا ارتباط  برقرار 
خواهد کرد و قدرتی  برای  ما ایجاد خواهد کرد که  

قابل  شکست  نخواهد بود.

   محمدمهدی ابراهیمی نصر

احیاگر شیعیان لبنان

شیعیان لبنان در آن روزگار احساس بی هویتی شدیدی 
می کردند. پیش می آمد که حتی وقتی از جوانان شیعه در 
مورد مذهبشان سوال می شد، آن را مخفی می کردند و یا سعی 
می کردند با ازدواج و اتصال به خانواده هایی از طوایف مذهبی 

دیگر، به هویتی جدید دست پیدا کنند

برخالف تصور دشمن، با ربوده شدن امام موسی صدر، 
مقاومتی که او ریشه هایش را در لبنان کاشته بود، نه تنها 

متوقف نشد بلکه در افقی باالتر ادامه پیدا کرد
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  هکر روسی تلفن همراه بنی گانتز را هک کرد
شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که یک هکر روسی توانسته تلفن همراه و کامپیوتر شماری از رهبران جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از 

جمله بنی گانتز رئیس ائتالف آبی سفید را هک کند.
این شبکه افزود که گانتز در راس کسانی است که این هکر روسی اقدام به هک آن ها کرده است، به گونه ای که هر دو تلفن همراهی که او روزانه از آن ها استفاده می کرد، 

هک شده  است.
] قلب زمین [عالوه بر این، تلفن همراه هود بستر رئیس مقر تبلیغاتی ائتالف آبی سفید، دور هریتوف مدیر کمپین تبلیغاتی و رونین موشه مشاور تبلیغاتی گانتز نیز هک شده است.

چهل و یکمین سالروز ناپدید شدن »امام موسی 
صدر« رهبر جنبش »أمل« لبنان درحالی فرا 
رسیده که جهان اسالم همچنان منتظر بازگشت 
این روحانی بزرگ، برجسته و مبارز است. در 
شهریور ماه سال 1357 بود که خبری دردناک به 
سرخط اخبار رسانه های منطقه ای و بین المللی 
تبدیل شد و آن، ناپدید شدن امام موسی صدر بود. 
این روحانی برجسته و مقاوم در سوم شهریورماه 
سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره ای 
خود به برخی کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی  
»معمر قذافی« دیکتاتور معدوم لیبی وارد این 
کشور شد. درست به فاصله چند روز پس از ورود 
به لیبی یعنی در تاریخ 9 شهریور امام موسی صدر 
ناپدید شد. ناپدید شدن امام صدر موجی از خشم 
و عصبانیت را در صفوف بخشی از مردم لبنان 
حاکم ساخت و بدین ترتیب فضای لبنان پس از این 

اتفاق به طور کلی ملتهب شد.

رژیم لیبی عامل ربایش امام موسی صدر
رژیم لیبی به ریاست »معمر القذافی« در 27 شهریورماه 
1357 با انتشار بیانیه ای رسما مدعی شد که امام صدر 
و دو همراه وی، در تاریخ 9 شهریورماه به صورت هوایی 
شهر طرابلس را به سوی ُرم ترک کرده  است. این ادعای 
مضحک رژیم لیبی توسط لبنانی ها تکذیب شده و 
کمیته حقیقت یاب دولت لبنان گزارش داد که امام صدر 
و دو همراه در تاریخ اعالم شده توسط رژیم لیبی خاک 
طرابلس را ترک نکرده اند. حتی دادستانی شهر ُرم نیز 
در خردادماه 1358 رسما اعالم کرد که امام موسی و 
همراهانش برخالف ادعای رژیم لیبی، از هیچ طریقی 
وارد خاک ایتالیا نشده اند. آنچه که واضح به نظر می رسد، 
آن است سلسله فعالیت های گسترده و تأثیرگذار امام 
موسی صدر در لبنان در طول قریب به 2 دهه موجب شد 
تا آمریکایی ها و صهیونیست ها وجود چنین شخصیتی در 
جهان اسالم را برنتافته و بدین ترتیب، زمینه ربایش وی 

توسط رژیم مزدورشان در لیبی را فراهم آورند.
هجرت به لبنان 

اکنون که چهل و یکمین سالروز از ناپدید شدن و یا به 
عبارت بهتر، ربایش امام موسی صدر در لیبی سپری 
می شود، نگاهی هرچند گذرا به سلسله فعالیت های این 
روحانی مبارز و برجسته چرایی حقد و کینه آمریکایی ها 
و اذناب صهیونیسِت آن ها از امام موسی صدر را به خوبی 
نشان  می دهد. صدر در سال 1338 به توصیه مراجع 
بزرگ شیعیان ازجمله »آیت الله العظمی بروجردی« 
)رحمه الله علیه( سرزمین مادری خود را برای رهبری 
شیعیان لبنان به سوی این کشور ترک کرد. »آیت الله 
سید عبدالحسین شرف الدین« پیش ازآن رهبری 
شیعیان لبنان را به عهده داشت که امام موسی صدر 
رهبری شیعیان را برای اجرای وصیت وی به عهده 

گرفت.
در واقع، اصالح شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
شیعیان آن روز لبنان از یک  سوی و استفاده از 
ظرفیت های منحصر به فرد لبنان جهت نمایاندن 
چهره ای عاقل، عادل، انسان دوست و سازگار از مکتب اهل 
بیت به جهان از سوی دیگر، اهداف اصلی هجرت سید 
موسی صدر به لبنان را تشکیل می داد. درهمین حال، 
اقدامات پررنگ امام موسی صدر در لبنان برای رفع 
محرومیت مناطق شیعی این کشور یادگاری از دوران 
حضور وی در لبنان است. فعالیت های دینی و فرهنگی 
گسترده سید موسی صدر تأثیرات گسترده ای در 
این کشور داشت که از جمله آن ها می توان به اشتغال 

هزاران خانواده بی بضاعت و اجرای صدها پروژه عمرانی و 
فرهنگی دراین کشور اشاره کرد.

تحقق دستاوردهای بزرگ و مقاومت دربرابر 
اسرائیل

فعالیت های ارزنده صدر در طول حضورش در لبنان 
سرمنشأ تحقق بسیاری از دستاوردهای بزرگ در این 
کشور بوده است؛ دستاوردهایی که لبنان همچنان از 
ثمرات شیرین و مداوم آن بهره برداری می کند. یکی از 
برنامه های امام موسی صدر حرکت به سوی بازسازی 
هویت و انسجام طایفه شیعه لبنان بود؛ دستاوردی 
که در سایه فعالیت های فرهنگی این روحانی مبارز در 
نهایت محقق شد. تاسیس مجلس اعالی شیعیان لبنان 
از دیگر دستاوردهای امام موسی صدر محسوب می شود 
که در اوایل خردادماه سال 1348 محقق شد تا لبنان 
از ثمرات تشکیل و تأسیس این مجلس برای سالیان 
متمادی بهره مند شود. پایان دادن به جنگ داخلی 
لبنان نیز ازجمله برکات حضور این شخصیت بزرگ در 

این کشور بود. 
پس از ایجاد جنگ داخلی در لبنان در فروردین ماه 
سال 1365 بود که امام موسی صدر، »حافظ اسد« 
رئیس جمهور وقت سوریه را بر آن داشت تا با اعزام 
نیروهای سوری به لبنان، موازنه قوا و آرامش را به این 
کشور بازگرداند. این دست از اقداماِت صورت گرفته آب 
سردی بود که توسط امام صدر بر آتش جنگ داخلی 
لبنان فرو ریخته شد. از سوی دیگر، تقریب میان مذاهب 
مختلف نیز در صدر اهتمامات این روحانی برجسته 
قرار داشت. درهمین راستا، وی از اواخر سال 1341 
حضور گسترده در کلیساها و مجامع دینی و فرهنگی 
مسیحیان را آغاز کرد. سخنرانی های تاریخی امام 
صدر در »دیرالمخلص« واقع در جنوب، و کلیسای 
»مارمارون« در شمال لبنان طی سالهای 1341 و 1342، 
اثرات معنوی عمیقی بر مسیحیان آن کشور بر جای نهاد 

و موجب نزدیکی هرچه بیشتر آن ها به شیعیان شد.
ترویج فرهنگ مبارزه با صهیونیسم نیز ازجمله دیگر 
اقدامات امام موسی صدر محسوب می شود. در خرداد 
1354 و به دنبال وقوع انفجاری در اردوگاه نظامی »عین 
البنیه« در کوه های بقاع، وی رسما والدت مقاومت 
لبنان را اعالم کرد. با پایان یافتن جنگ داخلی لبنان و 
انتقال دامنه ناآرامی ها به جنوب، واحدهای مقاومت 
لبنان رسما در نقاط استراتژیک مناطق مرزی مستقر 
شدند. امام صدر اولین شخصیتی بود که در زمستان 
1356 طرح سازشکارانه آمریکا مبنی بر ساکن کردن 
پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان را افشاء و از تحقق 

آن جلوگیری کرد.
دستاوردهای امام موسی صدر در لبنان حتی مورد 
اهتمام و توجه »سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب الله 
لبنان نیز قرار گرفته است. وی در جریان یکی از آخرین 
سخنرانی های خود در این خصوص تأکید کرد: »من 
تاکید می کنم آنچه که ما امروز داریم و همچنین روح 
عزت و اعتماد به نفس و حضور در عرصه مقاومت و تحقق 
دستاوردهای مختلف تا حد زیادی به برکت حضور 
امام موسی صدر در لبنان و طرح اسالمی و ملی وی 
بوده است«. درست به دلیل تحقق همین دستاوردها 
و تداوم ثمرات آن است که از امام موسی صدر به عنوان 
خورشیدی یاد می شود که همچنان بر جهان اسالم 

می تابد.
تداوم پیگیری ها برای بازگشت امام موسی صدر

هرچند برخی اینگونه القاء می کنند که امام موسی صدر 
دیگر در قید حیات نیست و پیگیری ها برای دست یافتن 
به سرنوشت دقیق وی باید متوقف شود، اما سلسله 

اظهارات اخیر مقامات لبنانی حاکی از مسأله دیگری 
است. این اظهارات نشان می دهد که احتمال در قید 
حیات بودن وی وجود دارد و تا زمانی که شواهد الزم 
برای اثبات درگذشتش به دست نیاید، این احتمال به 
قوت خود باقی خواهد ماند و بدین ترتیب، پیگیری ها 

متوقف نخواهد شد.
درهمین ارتباط، دبیرکل حزب الله هفته گذشته در 
سخنانی تصریح کرد: »ما و برادران در جنبش أمل 
موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر را پیگیری می کنیم 
و از خدا می خواهیم که این امام را به ما بازگرداند تا شاهد 
پیروزی هایی که بنیانگذارش بوده است، باشد«. »خلیل 
حمدان« عضو هیأت رئیسه جنبش »أمل« لبنان نیز 
معتقد است: »استمرار غیبت امام موسی صدر و دو 
همراهش یکی از انواع تروریسم دولتی است. گذر زمان 
از اهمیت این مسأله نخواهد کاست و مسئولیت جامعه 
بین المللی و هیأت ها و سازمان های بشردوستانه جهانی 

در قبال این مسأله مسئولیتی بزرگ است«. وی همچنین 
دولت کنونی لیبی را مسئول مبهم ماندن مسأله ناپدید 

شدن امام موسی صدر معرفی کرد. 
درهمین حال، »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان نیز تأکید 
کرده است که بیروت به تالش های خود برای آزادی امام 
صدر ادامه می دهد. از سوی دیگر، اخیرا »صالح فحص« 
رئیس دفتر جنبش أمل در ایران اظهاراتی را درخصوص 
امام صدر و سرنوشت وی مطرح کرد که مورد توجه 
رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفت. وی در 
این خصوص گفت: »ارتباطی میان رژیم صهیونیستی و 
ربوده شدن امام موسی صدر وجود دارد. اسرائیل در این 
زمینه نقش دارد، زیرا امام موسی صدر دشمن اسرائیل 
و بنیانگذار مقاومت است«. فحص در ادامه سخنان 
خود تأکید کرد: »همچنان معتقدیم که امام موسی و 
دو همراهش در لیبی و زنده هستند و خالف این مسأله 

اثبات نشده است«.

هرچند برخی اینگونه القاء می کنند که امام موسی 
صدر دیگر در قید حیات نیست و پیگیری ها برای دست 
یافتن به سرنوشت دقیق وی باید متوقف شود، اما سلسله 

اظهارات اخیر مقامات لبنانی حاکی از مسأله دیگری است

راز بزرگ جهان اسالم 41 ساله شد
  رامین حسین آبادیان
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  تشکیالت خودگردان از هندوراس به سازمان ملل شکایت می کند
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین درصدد شکایت از هندوراس به سازمان ملل به خاطر تصمیم این کشور به افتتاح دفتر نمایندگی دیپلماتیک 

در قدس اشغالی است.
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان تاکید کرد که این تصمیم هندوراس با قطعنامه 478 شورای امنیت در سال 1948 منافات دارد.

به موجب این قطعنامه، هرگونه الحاق قدس شرقی به اراضی تحت سیطره رژیم صهیونیستی، باطل و مردود است و هیچ کشوری حق افتتاح دفتر نمایندگی در قدس یا 
انتقال دفاتر نمایندگی و سفارتخانه های خود به این شهر را ندارد. ] یاران آخرالزمانی [

گزارش بیت المقدس از متن و حاشیه شهادت دو جوان عضو حزب الله لبنان در سوریه

»قوی باش، گریه نکن! پسرهای ما امشب »قوی باش، گریه نکن! پسرهای ما امشب 
دامادهای بهشتند و تو هم مثل من می دونی که دامادهای بهشتند و تو هم مثل من می دونی که 
به زودی انتقام شون رو می گیریم«. اینها اولین به زودی انتقام شون رو می گیریم«. اینها اولین 
جمالتی است که مادر شهید »حسن یوسف جمالتی است که مادر شهید »حسن یوسف 
زبیب« در مواجهه با مادر شهید »یاسر احمد زبیب« در مواجهه با مادر شهید »یاسر احمد 
ظاهر« بر زبان آورد. شنبه شب گذشته با توقف ظاهر« بر زبان آورد. شنبه شب گذشته با توقف 
3٠ و 3٠ و 3٠ دقیقه به  دقیقه به  ٢3عقربه های ساعت روی زمان ٢3عقربه های ساعت روی زمان ٢3
وقت محلی، جنگنده های رژیم صهیونیستی وقت محلی، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
مناطقی از حومه جنوبی دمشق از جمله اطراف مناطقی از حومه جنوبی دمشق از جمله اطراف 
فرودگاه نظامی المزه را هدف موشک های خود فرودگاه نظامی المزه را هدف موشک های خود 
قرار دادند. بیشتر موشک ها قبل از اصابت به قرار دادند. بیشتر موشک ها قبل از اصابت به 
اهدافشان سرنگون شدند، با این وجود یکی اهدافشان سرنگون شدند، با این وجود یکی 
از چند موشک شکار نشده توسط سامانه های از چند موشک شکار نشده توسط سامانه های 
پدافند هوایی، به ساختمان یکی از مقرهای پدافند هوایی، به ساختمان یکی از مقرهای 
نیروهای حزب الله در اطراف شهر دمشق نیروهای حزب الله در اطراف شهر دمشق 

اصابت کرد و خساراتی به بار آورد. اصابت کرد و خساراتی به بار آورد. 
به دنبال انتشار اخبار این حمله هوایی صهیونیست ها، 
خبر شهادت یکی از رزمندگان حزب الله هم مخابره شد. 
شهید، جوان بیست و سه ساله ای به نام حسن بود که تنها 
پسر حاج یوسف زبیب،مسئول بخش مهندسی شبکه 
المنار و عضو هیئت مدیره این شبکه محسوب می شد. 
برخورد قهرمانانه حاج یوسف و همسرش با خبر شهادت 
تنها پسرشان صهیونیست هایی را که تصور می کردند میوه 
حمله تجاوزکارانه شان را از طریق فشار افکار عمومی و 
خانواده مجاهدان برای خروج نیروهای حزب الله از سوریه 
خواهند چید، برآشفته کرد. حاج یوسف و همسرش خبر 
شهادت فرزند را چون مداِل افتخار عزیز شمردند و ضمن 
دعوت تمام هم وطنانشان به ادامه این مسیر در تمام 
دیدارها و گفت وگوهایشان بالفاصله بعد از دریافت خبر 
شهادت حسن، خدا را به خاطر تکمیل نعمت بی بدیل 

والیت با شهادت در این مسیر شکر گفتند.
 در این میان فقط یک مساله وجود داشت که خاطر تمام 
کسانی را که با حسن آشنایی داشتند می آزرد؛ سرنوشت 
یاسر دوست صمیمی حسن؟ دوستی حسن و یاسر از 
هم درس و هم کالس بودن در مدارس المهدی)عج( 

آغاز شده بود. با گذشت زمان و بزرگتر شدن شان، رابطه 
دوستانه شکل گرفته میان آن دو هم بزرگ و عمیقتر شد 
تا آن جا که تصمیم گرفتند برای تداوم با هم بودنشان بعد 
از اتمام دوران تحصیل در مدرسه، در یک دانشگاه یک 
رشته دانشگاهی را ادامه دهند. بعد از فارغ التحصیلی از 
مدرسه انتخاب حسن و یاسر ادامه تحصیل در ایران بود، از 
این رو ملزم به فراگیری زبان فارسی قبل از ورود به دانشگاه 
شدند. سفر به قزوین به منظور شرکت در دوره هشت ماهه 
آموزش زبان فارسی فصل جدیدی را در زندگی حسن و 
یاسر رقم زد. هم اتاق شدن در ایام سکونت در این شهر 
باعث نزدیکی بیش از پیش آن دو به هم شد به طوری که 
خیلی زود دوستان ایرانی شان متوجه شدند که حسن 
و یاسر همه جا و همیشه باهمند. جوری که اگر با آن ها 
کاری داشتند کافی بود با یک نفرشان هماهنگ کنند یا 

برای شرکت در دورهمی هایشان از یک نفرشان دعوت 
کنند، نفر دوم حتما خودش به همراه دیگری می آمد. تا 
اینکه آزمون ورودی دانشگاه ها کار را خراب کرد. حسن 
اصفهان قبول شده بود و یاسر مشهد. برای اجتناب از 
جدایی، از هرکس می توانستند درباره شرایط انتقالی 
گرفتن سوال کردند. همه پاسخها و تجربیات می گفت 
که این درخواست تقریبا امری غیرممکن است. به سختی 
خودشان را برای از هم دور شدن راضی کردند اما فقط 
چند هفته اقامت جداگانه در اصفهان و مشهد کافی بود تا 
مطمئن شوند به این شکل نمی توانند ادامه دهند. کسی 
نبود که متوجه رخت بستن لبخند از صورت حسن و 
بی میلی و بی توجهی اش به دروس و کم طاقت و حوصله 
شدن یاسر نشده باشد. چاره ای نبود جز اینکه دوباره به 
دنبال انتقالی گرفتن بیفتند. در نهایت درخواست های 
مکرر، گفت وگوهای متوالی، مکاتبات فراوان و اصرارهای 
شدید کار خودش را کرد و هر دو برای تحصیل در رشته 
مهندسی هوافضا به دانشگاه امام حسین)ع( تهران 
منتقل شدند. در طول سال تحصیلی در ایران بودند و در 
بین دوستانشان به صداقت، روزه داری و نمازهای اول 
وقت شان شناخته می شدند و با شروع فصل تابستان و 
تعطیلی دانشگاه ها، به لبنان باز می گشتند و فعالیت های 
نظامی شان در حزب را دنبال می کردند. حتی دیگر 
دوستان نزدیک شان در لبنان از رشته و فعالیت های 

حسن و یاسر خبر نداشتند.
 هرکس از درس یا شغلشان می پرسید جواب می شنید: 
مهندسیم! تنها چیزی که همه از آن با خبر بودند وابستگی 
و عالقه حسن و یاسر به یکدیگر بود. حاال خبر رسیده 
بود که حسن شهید شده است. ذهن هرکس که آن ها را 
می شناخت درگیر این سوال می شد که با شهادت حسن 
چه بر سر یاسر می آید؟ چطور جدایی آن دو که بیشتر 
سالهای عمرشان را با هم سپری کرده بودند و از برادر به 
هم نزدیکتر بودند ممکن بود؟ یاسر چطور باید این داغ را 
تحمل می کرد؟ به چند ساعت نرسید که خبر این گونه 
تکمیل شد: حمالت هوایی صهیونیست ها دو شهید 
داشته است، شهید حسن زبیب و شهید یاسر ظاهر. دو 
رفیق همیشگی و برادر وفادار با شهادت دوستی و با هم 

بودنشان را ابدی کرده بودند.

تنها روسیاه ماجرا رژیم صهیونیستی بود که می خواست از 
نمد چنین شهادِت تاثیرگذاری، کالهی برای خودش ببافد. 
قطعا زمانی که دستور انجام عملیات توسط صهیونیست ها 
صادر شد روحشان هم خبر نداشت که مادر حسن آن 
حرف ها را به مادر یاسر می زند، که دو مادر حتی گریه پنهانی 
پیش از مراسم تشییع را هم بر خودشان حرام می کنند تا 
نکند کسی از قرمزی چشم ها و پف کردن صورت هایشان 
بفهمد برای تازه دامادهای بهشتی شان اشک ریخته اند، که 
مادران شهدای حمله ای که قرار بود زمینه بازگشت سایر 
نیروهای حزب الله از سوریه به لبنان را فراهم کند در روز 
تشییع پسرانشان با لبخند عکس یادگاری می گیرند و حرف 

از نزدیک بودن زمان انتقام می زنند.
حاال تنها دستاورد حمله نصفه و نیمه اسرائیل، تهدیِد 
سیدی است که خود صهیونیست ها هم او را »صادق 
الوعد« می دانند. سید حسن وعده داده که انتقام این 
خون و تجاوز صهیونیست ها را خواهند گرفت، منتهی 
زمانی برای آن تعیین نکرده است تا به تعبیر خودش 
یک لنگه پا، روزها را در وحشت زمان انتقام مقاومت 
به شب برسانند. درست از یکشنبه پیش و بعد از ایراد 
سخنرانی سید، دِر پناهگاه های اشغالگران باز است. 
شمال سرزمین های اشغالی به دلیل هم جواری با لبنان 
تا عمق پنج کیلومتری از شهرک نشینان و نظامیان 
تخلیه شده است. صهیونیست ها به جای سرباز در مرزها 
عروسک و ماکت گذاشته اند و خبرنگاران شبکه های 
مختلف تلویزیونی بارها و به راحتی از مرز گذشته و از 

خاک فلسطین اشغالی گزارش فرستاده اند. 
از یک طرف شب ها برای ساکنان جنوب لبنان شبنامه 
می فرستند که اگر حزب الله عکس العملی نشان دهد 
چه ها خواهند کرد تا شاید فشار مردم بر مقاومت راه 
نجاتی برایشان باز کند و از یک طرف آمریکا را واسطه 
کرده تا با وعده وضع نشدن فالن و بهمان تحریم، از 
حزب الله بخواهد صهیونیست های هراسان را مجازات 
نکند. اما حرف مردم همان حرف مادر شهید حسن 
زبیب به مادر شهید یاسر ظاهر است: »انتقام نزدیک 
است« و خیالشان برای ماندن روی این حرف از این بابت 
جمع است که محال است سید مقاومت به حرفی که 

می زند عمل نکند.

  الهه آخرتی

میم مثل مادر مثل مقاومت

دو مادر حتی گریه پنهانی پیش از مراسم تشییع را 
هم بر خودشان حرام می کنند تا نکند کسی از قرمزی 
چشم ها و پف کردن صورت هایشان بفهمد برای تازه دامادهای 

بهشتی شان اشک ریخته اند
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  عمرالبشیر: از بن سلمان ٢5 میلیون دالر گرفتم 
»عمر البشیر« رئیس جمهور مخلوع سودان در سومین جلسه دادگاه خود که روز شنبه برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره کشف مقادیر زیادی پول نقد در 

خانه اش اعالم کرد 25 میلیون دالر پول نقد از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دریافت کرده است.
عمر البشیر در جلسه دادگاه گفت: روابط با عربستان به ویژه پس از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، برجسته و راهبردی بود. مبالغی را که از ولیعهد سعودی دریافت کردم، 

برای اهداف شخصی هزینه نکردم. ولیعهد سعودی دوست نداشت هیچ کسی از منبع اصلی این پول ها آگاهی پیدا کند و به همین علت این بانک به بانک مرکزی سودان یا 
] یاران آخرالزمانی [وزارت دارایی منتقل نشد. وی افزود: آرزو داشتم این محاکمه محرمانه باشد تا من نام محمد بن سلمان را که این هدیه نقدی را برای ما فرستاد، فاش نکنم.  

در زمانی که منطقه غرب آسیا در شرایط سختی  
قرار داشت و ناامیدی و سردرگمی بر جهان اسالم 
حاکم شده و دوری از ارزشهای اصیل دینی به 
امید دلخوشی غربی ها تبدیل به روشی در میان 
رهبرانی شده بود که ادعای انقالبی گری داشتند 
مردی در سرزمین فقیر اما دالورخیز »یمن« 
پای به عرصه وجود گذاشت که کسی فکرش را 
هم نمی کرد پرچمی که او در مبارزه با استعمار 
و زورگویی حاکمان فاسد سرزمینش برداشته 
بتواند تبدیل به مشکل اساسی سیاست های غرب 

و حاکمان مستبدش در غرب آسیا شود. 

 والدت
»سید حسین بدرالدین امیر الحوثی« در فوریه سال 
196٠ میالدی مصادف با شعبان المعظم 1379 هجری 
قمری در خانواده ای متدین و مذهبی در استان صعده 
واقع در شمال یمن به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی 
سید حسین در جوی آکنده از نور و برکت قرآن گذشت 
و هنگامی که او پای به عرصه جوانی گذاشت جوانی رعنا 
و مسلط به معارف قرآنی و تعالیم اصیل اسالمی شده 
بود. نزدیکان سید شهادت می دهند که وی در جوانی به 

حسن اخالق و بخشش معروف بود.
مسئولیت پذیری

سید حسین الحوثی از همان ابتدا با درک خطر وهابیت  که 
مورد حمایت آمریکا و انگلیس بود در کنار پدر خود »سید 
بدرالدین الحوثی« به مبارزه با تفکر انحرافی وهابیت که 

هدفش انتشار در تمامی سرزمین یمن بود، پرداخت.
 کالس های درس سید بدرالدین الحوثی در پاسخ به 
شبهات وهابیت نقشی موثر در برمال شدن دروغ های این 
فرقه ضاله در انتساب خود به اسالم داشت و سید حسین 

در این زمینه نقشی فعاالنه داشت.
با گسترش فعالیت های قرآنی خاندان الحوثی در استان 
صعده نیاز دایر کردن مدارس دینی در یمن بیش از پیش 
احساس می شد و سید حسین به همراه پدرش مدارس 
تعلیم معارف اسالمی را در روستاهای مختلف استان 

صعده برقرار کردند. 
وی همزمان با تدریس در مدارس علمی و ترویج فرهنگ 
اهل البیت)ع( در سال 1993 میالدی به عضویت مجلس 
نمایندگان یمن درآمد. مسئولیت پذیری در برابر درد و 
رنج مردم یمن به خصوص در استان صعده که از کمترین 
امکانات مانند آب، برق و بیمارستان هم محروم بود، وی 
را مجبور  می کرد که نه از روی قدرت طلبی بلکه از روی 
احساس مسئولیت و تکلیف صدای رسای مظلومان در 
عرصه پر از خدعه سیاست باشد. وی همواره در طول 
انتخابات می گفت: »به شما هیچ وعده ای نمی دهم اما قول 

می دهم که در امور باطل نماینده شما نباشم«.
سید حسین الحوثی در خالل حضورش در مجلس 
نمایندگان ثابت کرد که نماینده مردمش در امور باطل 
نیست، او همیشه با امضای هرگونه الیحه دریافت قرض 
از بانک جهانی مخالفت می کرد چون می دانست این 
قرض ها نتیجه ای جز افزایش ناامیدی و زانو زدن در برابر 
استکبار جهانی یعنی آمریکا و صهیونیسم که در پشت 

پرده این وام ها قرار داشتند، ندارد.
مواضع انسانی سید حسین 

در جریان جنگ ویرانگر بین حزب االصالح و حزب 
سوسیالیست در جنوب یمن، سید حسین الحوثی به 
شدت با این جنگ مخالفت کرد و به دلیل عضویتش 
در کمیته مصالحه دو طرف جنگ سعی کرد با مذاکره، 

طرفین را از این جنگ که جز خدمت به دشمنان یمن 
دستاورد دیگری ندارد منصرف کند اما تالش های سید 
موثر واقع نشد و نهایتا علی رغم توصیه ریاست پارلمان 
به باقی ماندن تمامی اعضای پارلمان در صنعا وی در 
اعتراض به وقوع این جنگ صنعا را به مقصد زادگاهش 

استان صعده ترک کرد.
در صعده سید حسین با برگزاری تظاهرات ضد این 
جنگ خواهان پایان درگیری و برادرکشی در یمن شد 
اما این موضع سید بعد از پایان جنگ به نفع حکومت به 
مذاق دولت علی عبدالله صالح خوش نیامد و باعث بروز 

فشارهای زیادی به وی و پدرش شد.
در آگوست 1994 میالدی منزل سید بدرالدین و برخی 
دیگر از علمای یمنی در منطقه مران مورد حمله نظامیان 
ارتش یمن قرار گرفت و بسیاری از شاگردان وی نیز به 

زندان افتادند.
 شکل گیری جنبش انصارالّله

در سایه استمرار ظلم دولت مستقر به مردم استان صعده 
و به خصوص شیعیان، سید حسین الحوثی »جنبش 
انصارالله یمن« را راه اندازی کرد. هدف وی از ایجاد این 
جنبش احیا معارف اصیل اسالمی و استقالل یمن و 

مبارزه با تفکر استعماری حاکم بر این کشور بود.
وی در سخنرانی کوبنده خود در مسجد امام هادی)ع( 
شهر صعده با صدای رسا برای اولین بار با سردادن شعار 
»الله أکبر... الموت ألمریکا... الموت إلسرائیل... اللعنة علی 

الیهود... النصر لإلسالم« رسما مبارزات خود را آغاز کرد.
این شعار تا حدی برای سران استکبار وحشت آفرین بود 
که سفیر آمریکا در یمن به دستور کاخ سفید با سفر به شهر 
صعده مردم و شیوخ قبایل را علیه سید حسین تحریک 
کرد تا شاید بتواند مانع فعالیت های تبینی و مبارزاتی سید 

شود اما موفق نبود.
 شعار سید به سرعت در میان مردم یمن مورد توجه قرار 
گرفت و مردم صنعا بعد از نماز جمعه شعار الله أکبر... 
الموت ألمریکا... الموت إلسرائیل.. اللعنة علی الیهود.. 
النصر لإلسالم را با صدایی رسا تکرار کردند تا این ندای 

قرآنی به اصلی ترین عامل اتحاد مردم یمن تبدیل شود.
 شهادت رهبر جنبش قرآنی 

فعالیت های قرآنی سید حسین توانسته بود در مدت 
زمان کمی تبدیل به کابوس طبقه سیاسی یمن شود و 

آنها برای مقابله با اهداف قرآنی سید، بدترین روش های 
تخریب را در پیش گرفتند اما با استقامت سید در میدان 
به اهداف خود دست نیافتند همین مسئله باعث شد که 
نظام سیاسی حاکم بر یمن فشار فیزیکی به سید و یارانش 

را در دستور کار قرار دهد.
در سال 2٠٠4 ارتش یمن جنگ خود را با همراهی 
تکفیری ها و مزدوران ضد منطقه کوچک صعده آغاز کرد 
و با سنگین ترین حمالت هوایی و توپخانه ای، منطقه مران 
در غرب استان صعده که پایگاه اصلی سید و یارانش بود را 

به محاصره در آوردند.
همان ایام سید حسین در پاسخ به یکی از رسانه های 
بیگانه گفته بود که این جنگ از حمالت آمریکا به  بغداد و 

فلوجه به شدت بدتر و دردناکتر است و این جنگ را 
به دستور مستقیم آمریکایی ها برای درهم شکستن 
مقاومت اسطوره ای ما به راه انداخته اند اما ما به هیچ وجه 

عقب نشینی نخواهیم کرد.
بعد از چندین هفته محاصره همه جانبه منطقه مران 
ارتش یمن با کمک مزدورانش توانست وارد این منطقه 
شود و منزل سید را محاصره کنند و بالفاصله مزدوران علی 
عبدالله صالح با بنزین اطراف خانه او را به آتش کشیدند، 

اما سید باز هم تسلیم نشد.
سرانجام در 1٠ سپتامبر 2٠٠4 سید حسین بدرالدین 
الحوثی به همراه خانواده اش به دست مزدوران آمریکا 
و اسرائیل به درجه رفیع شهادت نائل آمد و رسانه های 
حکومتی تصاویر پیکر بی جان وی را به نشانه پیروزی 

منتشر کردند.
بعد از شهادت وی، برادر کوچکش »سید عبدالملک 
بدرالدین الحوثی« که در زمان شهادت برادر 25 سال 
بیشتر نداشت و از فرماندهان اصلی نبرد با مزدوران علی 
عبدالله صالح بود، رهبری جنبش انصارالله یمن را بر 

عهده گرفت.
 پیکر سید حسین 1٠ سال بعد، در سال 2٠13 تحویل 
جنبش انصارالله شد و با تشییعی باشکوه در زادگاهش در 

استان صعده به خاک سپرده شد.
مزدوران آمریکا و صهیونیسم جهانی که زمانی فکر 
می کردند با شهادت سید حسین مسیر مبارزاتی وی 
متوقف خواهد شد امروز بیش از پیش نتیجه برکات 
خون این شهید بزرگوار را در یمن مشاهده می کنند و 
شاهد تبدیل یک جنبش قرآنی به ارتشی منظم با قابلیت 
ساخت موشک های بالستیک و پهپاد های بدون سرنشین 
هستند که هر کدام خواب را از چشمان مستکبران 
می رباید و جنبشی که روزی در یک استان یمن فعال 
بود اکنون بخش قابل توجهی از خاک این کشور را در 

اختیار دارد.

در سایه استمرار ظلم دولت مستقر به مردم استان 
صعده و به خصوص شیعیان، سید حسین الحوثی »جنبش 

انصارالله یمن« را راه اندازی کرد

  مهرداد خلیلی

یاد ضداستکبار از کالس قرآن تا فر
نگاهی بر اندیشه و مبارزات شهید »سیدحسین الحوثی« موسس جنبش انصارالله یمن
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نزدیک است آن روز

یحیی به کویت راهبی، موسی شبانی
عیسی به مهد کودکی، شیرین زبانی

ای زایرت در لیله االسرا محمد(ص)
با لفظ »بارکنا« تو را بستود ایزد

 ای قدس ای آزرده از تیغ شقاوت
ای نای تو مجروح از چنگ قساوت

 خوش باش، کان دوران جان فرسا سر آمد
مهر ظفر از مطلع ایران بر آمد

 با فارسان عرصه احزاب و خیبر
ما وارثان تیغ دشمن سوز حیدر

 با لشگری هر یک ز حیدر همچو طالوت
آییم چون سیلی دمان بر محو جالوت

بار دیگر ما قطعه خیبر بگیریم
زین مرحبان کفر آیین سر بگیریم

 سازیم بر اهریمنان آن قطعه را تنگ
شوییم از دامان تو این لکه ننگ

 بر خصم دوم چون شام تاریک است آن روز
ای قدس باور کن که نزدیک است آن روز

 محمود شاهرخى

به وقت شـام فیلمی به کارگردانی و نویسـندگی ابراهیم 
139٦حاتمی کیا محصول سـال 139٦حاتمی کیا محصول سـال 139٦ اسـت که اکرانـش در با 

اسـتقبال قابل توجه مخاطبان و منتقدان مواجه شـد.
ایـن فیلـم کـه دربـاره داعـش و تهدیـدات امنیتـی 
آنهاسـت، در ایـران و سـوریه سـاخته شـده اسـت و 
9٦تصویربرداری آن در سـال 9٦تصویربرداری آن در سـال 9٦ در سـوریه به پایان رسید.
»ماجـرای فیلـم در یـک هواپیمای ایلوشـین سـوری 
می گذرد کـه خلبانـی آنرا دو خلبـان ایرانـی برعهده 

دارنـد و از سـوی داعشـیها ربـوده می شـود و ...«
به وقـت شـام بـا توجـه بـه مضمـون، زبـان عربـی و 
انگلیسـی بکار گرفتـه شـده در آن و نیز بهـره گیری از 
بازیگـران بین المللـی، با اسـتقبال مخاطبـان خارجی 

نیـز مواجه شـد.
فیلمبرداری فیلـم برعهده مهدی جعفری بـود و »هادی 
حجازی فر« و »بابک حمیدیـان« از بازیگران ایرانی فیلم  
هسـتند و جمعی از بازیگران مطرح سـوری و لبنانی در 

ایـن فیلم به ایفـای نقـش می پردازند.
به وقت شـام بـه تهیـه کنندگـی محمـد خزاعـی و از 
سوی سازمان رسـانه ای اوج تولید شـده و فیلمبرداری 
آن در شهـــرهای تــدمر و دمشـــق در سوریه و نیز 
در شـهرک سـینمایی دفاع مقـدس در تهـران انجام 

شـده است.

علی رغم همه تبلیغات منفی و مخربی که علیه دین مبین اسالم 
و مسلمانان صورت می گیرد، موج گرایش به اسالم و مسلمانی در 
همه جای دنیا و از جمله در اروپا به شدت رو به افزایش است و از 
باالترین میزان در مقایسه با سایر ادیان برخوردار است؛ تا آنجا که 
برخی از تسخیر اروپا توسط اسالم در چند دهه آینده خبر میدهند. 
در همین راستا شیعیان هم در کشورها و شهرهای مختلف اروپا، 
فعالیت های خود را دنبال کرده و بدنبال توسعه آن هستند، اگرچه 
در بسیاری از مناطق این فعالیتها با محدودیت های جدی از سوی 
حکومت و نیز گروههای تندرو  مواجه است. کانال تلگرامی »شیعیان 
اروپا« که خود را »اولین مرجع اطالع رسانی مراکز و مراسم شیعیان 
٢٠13در اروپا از سال ٢٠13در اروپا از سال ٢٠13« معرفی کرده از جمله منابع خبری خوب برای 

اطالع از این فعالیت های گسترده بصورت منظم و دقیق است.
این کانال که پیش از این در قالب سایت اینترنتی و صفحه فیس 
بوک فعالیت می کرده است؛ با توسعه فعالیتهای خود، در تلگرام و 

اینستاگرام هم صفحه فعالی را راه اندازی کرده است.
ارسال و معرفی برنامه ها و گزارش مراکز و یا درخواست هماهنگی 
برای معرفی سخنران و مداح از جمله خدماتی است که این 
کانال ارائه می دهد. با توجه به فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای 
اهل بیت(ع)، مراجعه به این کانال می تواند محمل خوب و جذابی 

جهت اطالع از برنامه های شیعیان در کشورهای غربی باشد.
برای دسترسی به کانال شیعیان اروپا باید از لینک

https://t.me/EuropeShia بهره گرفت. 

کتاب »اویس خمینی؛ جنبش الحوثی یمن و دیدگاه های شهید 
حسین الحوثی« به کوشش حجت  االسالم حمیدرضا غریب رضا 

به رشته تحریر در آمده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: »مبالغه نیست اگر جنبش 
ُپرتکاپو و دامنه  دار شیعیان یمن را »حزب  الله دوم« منطقه 
بنامیم و سلسله ُجنبان این حرکت، یعنی شهید سید حسین 

بدرالدین الحوثی را »اویس خمینی« بدانیم«.
اویس قرنی مردی از سرزمین ایمان و حکمت، یعنی یمن بود 
که سید تابعان شد و یار باوفای امیرمومنان(ع). اویس به عشق 
دیدار پیامبر(ص) به مدینه رفت، اما موفق به دیدار یار نشد 
و به وطن بازگشت. وقتی پیامبر(ص) قضیه را شنیدند، او را 
»نَفُس  الرحمان« خواندند. هر از گاهی هم با اشاره به مسیر یمن 

می  فرمودند:»از سوی یمن بوی خدا به مشامم می  رسد«.
امروز نیز به برکت مجاهدت  های »اویس خمینی« بوی خوش 
اندیشه  های اسالم ناب از یمن به مشام می رسد. شهید حسین 
الحوثی بعد از رحلت امام خمینی(ره) مدت کوتاهی را در ایران 
به سر برد. او چنان شیفته و متأثر از اندیشه و آثار امام بود که در 

تمامی سخنرانی  هایش، نام و یاد ایشان را احیا کرد.
این کتاب  در دو بخش »آشنایی با جنبش الحوثی و تحوالت 
یمن« و »دیدگاه های شهید حسین الحوثی« تنظیم و تدوین 
شده است. کتاب »اویس خمینی« در 13٦ صفحه از سوی دفتر 

نشر معارف منتشر شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

 بقایایی از پیکر »شهید سید حسین بدرالدین الحوثی« در سال 139٢ و پس 
از 1٠ سال از شهادتش با حضور پررنگ یمنی ها تشییع و در این مکان در منطقه 
مران استان صعده دفن شد. مقبره این شهید توسط جنگنده های آل سعود در 

هفته های ابتدایی حمله به یمن بمباران شد.

شیعیان در اروپا چه می کننداویس خمینی روایتی ایرانی از فتنه شام

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

مدیر مسئول : ایمان شمسایی

سردبیر:  امیر جلیلی نژاد

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

گرافیک و صفحه آرایی: سیدمحمد حسینی
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