
  ضمیمه هفتگى جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 65   سه شنبه 26 شهریور 1398    17 محرم  1441    17 سپتامبر 2019

ائتالف آمریکا، اسرائیل و 
کشورهای عربی مقاومت 

فلسطین را هدف گرفته است

  گفت وگو با »پروفسور هینز گارتنر«، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه وین:

»الجلیل« هدف بعدی است؟    
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  آیت الّله سیستانی: درخواست مالقات آمریکایی ها را نپذیرفتم
آیت الّله سید علی سیستانی در دیدار چندی قبل با آیت الّله محمدتقی مصباح یزدی در نجف اشرف تأکید کرد که استعمار و به خصوص انگلستان با استفاده 
از فضای مجازی در پی ایجاد فتنه فرقه ای است. آیت الّله سیستانی تأکید کرد که اختالف بین ملت ها و مذاهب در دستور استعمار و به طور خاص کار انگلستان 
است و از جمله در فضای مجازی برنامه هایی را برای تفرقه افکنی در عراق پیش می برد. مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت که از زمان سقوط صدام حسین در سال 
۲۰۰3 مقامات امریکایی از طرق مختلف درخواست مالقات با من را داده بودند اما با این درخواست موافقت نکردم زیرا حضور آمریکایی ها در عراق را نامشروع می دانستم. 

آیت الّله مصباح نیز ضمن دعا برای سالمتی مرجع عالی شیعیان عراق ایشان را »معجزه تشیع« خواند. ] قبله اول [

قساوت و جنایت بی حد و مرز همواره ابزاری قساوت و جنایت بی حد و مرز همواره ابزاری 
ارتجاعی برای نوادگان بلعم باعورا بوده تا اهداف ارتجاعی برای نوادگان بلعم باعورا بوده تا اهداف 
پلید و پلشت خود را برای چند صباحی محقق پلید و پلشت خود را برای چند صباحی محقق 
سازند. »بن گوریون« یکی از مؤسسان اولیه سازند. »بن گوریون« یکی از مؤسسان اولیه 
رژیم صهیونیستی نخستین کسی بود که دهان رژیم صهیونیستی نخستین کسی بود که دهان 
گشود و از راهبرد قساوت و جنایت برای حفظ گشود و از راهبرد قساوت و جنایت برای حفظ 
رژیم سخن گفت. بعدها »آرئیل ساموئل مردخای رژیم سخن گفت. بعدها »آرئیل ساموئل مردخای 
شرایبر« معروف به آریل شارون، نشان داد که شرایبر« معروف به آریل شارون، نشان داد که 
شاگرد خلف مکتب بن گوریون است. شارون شاگرد خلف مکتب بن گوریون است. شارون 
جمله معروفی دارد؛ من تنها یک چیز می دانم و جمله معروفی دارد؛ من تنها یک چیز می دانم و 
آن اینکه همه چیز برای ما در جنگ موجودیت آن اینکه همه چیز برای ما در جنگ موجودیت 
نژادپرست صهیونیست،  این  نژادپرست صهیونیست، مجاز است!  این  مجاز است! 
١٤قساوت و شقاوت خود را در ١٤قساوت و شقاوت خود را در ١٤سالگی و زمانی سالگی و زمانی 
که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، از پدر که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، از پدر 
لهستانی و مادر روس خود به ارث برد که او را لهستانی و مادر روس خود به ارث برد که او را 
به گروه های ترور سازمان هاگانا فرستادند. به گروه های ترور سازمان هاگانا فرستادند. 
قساوت بی همتای او باعث شد تا هاگانا مأموریت قساوت بی همتای او باعث شد تا هاگانا مأموریت 
قتل فلسطینیان در راه های بین روستاهای قتل فلسطینیان در راه های بین روستاهای 
2٠عربی را به او واگذار کند. در 2٠عربی را به او واگذار کند. در 2٠سالگی به قدری سالگی به قدری 
قساوت در او نهادینه شده بود که حتی ُحسن قساوت در او نهادینه شده بود که حتی ُحسن 
رفتار عرب های اردنی در درمان و بازگردان او رفتار عرب های اردنی در درمان و بازگردان او 
در چارچوب مبادله اسرا، هیچ تغییری در رفتار در چارچوب مبادله اسرا، هیچ تغییری در رفتار 
١٩53وحشیانه اش پدید نیاورد و بعدها در سال ١٩53وحشیانه اش پدید نیاورد و بعدها در سال ١٩53

١٧٠پیکر بی جان ١٧٠پیکر بی جان پیکر بی جان ١٧٠ فلسطینی را مثله کرد.  فلسطینی را مثله کرد. 

با گذشت زمان کارنامه جنایت هایش به قدری قطور 
شد که هاگانا دیگر نمی توانست پاسخگوی قساوت 
سیری ناپذیر او برای جنایت باشد، از این رو وارد 
ارتش رژیم صهیونیستی شد. وقتی که شارون در 
1۹73جنگ 1۹73جنگ 1۹73 فرمانده حمله متقابل در جبهه مصر 
شد، نه تنها به محل استقرار قبلی یعنی کانال سوئز 
رسید بلکه برخالف دستورات نظامی از آن عبور 
کرد و ۲۰۰ کیلومتر به سوی قاهره پیش رفت. در 
این عملیات شارون همه اسرای مصری را در منطقه 
بحرالبقر تیرباران کرد تا به گفته خودش از هزینه 

نگهداری خالص شود! 
سبعانه و بی رحمانه ترین جنایت شارون اما در سال 
1۹٨۲ و وقتی که وزیر دفاع رژیم صهیونیستی 
شد، رقم خورد. در آن روزها دستور حمله مجدد 
به لبنان را صادر کرد و تا بیروت پیش رفت و پس از 
چند ماه محاصره بیروت و آتش گشودن بر سر مردم 
این شهر، با سازمان آزادیبخش فلسطین توافق کرد 
که آنها از بیروت خارج شوند، به شرط اینکه ارتش 
اشغالگر صهیونیستی وارد اردوگاه های فلسطینی 

نشود. سجده برخی حکام عرب پای گوساله سامری 
و خیانت آنها به آرمان قدس در آن زمان، بهای 
سنگینی داشت؛ به محض خروج فلسطینیان از 
بیروت، شارون با همکاری سازمانهای فاالنژ مسیحی 
لبنان، به »اردوگاه های فلسطینی صبرا و شتیال« 
۴٨حمله کرد و ظرف ۴٨حمله کرد و ظرف ۴٨ ساعت، چند هزار نفر از آنان 
را با ساطور و سالح گرم و سرد به طرز فجیعی به 
قتل رساند. زشتی و بازتاب این کشتار به قدری بود 
که کمیته ای رسمی از سوی اسرائیل برای تحقیق 
درباره این کشتار تشکیل شد که ریاست آن را 
قاضی اسحاق کاهن بر عهده داشت. این کمیته در 
تحقیقات خود ثابت کرد شارون به تنهایی مسئول 
کشتار همه فلسطینیان این دو اردوگاه است. پس 
از محاکمه نمایشی او در کنست (پارلمان) رژیم 
صهیونیستی، درشرایطی که به شدت احساسات 
عمومی جهانیان جریحه دار شده بود، به ناچار 

استعفا داد.
شارونی که در تمام دوران فعالیت سیاسی خود 
همواره سیاست »ایجاد شوک برای پیشگیری« 
را در دستور کار داشت و بر اساس آن وارد کردن 
ضربات ناگهانی و بسیار شدید بر فلسطینیان و قلع و 
قمع شدید آنان را امری ضروری می دانست، در سال 
۲۰۰6 که مقاومت اسالمی، بزرگترین شوک را با 
جنگ سی و سه روزه به صهیونیست ها وارد ساخت، 
۵خود نیز شوکی بزرگ را متحمل شد و در روز ۵خود نیز شوکی بزرگ را متحمل شد و در روز ۵

۲۰۰6ژانویه سال ۲۰۰6ژانویه سال ۲۰۰6 به دلیل سکته مغزی سنگین 
در بیمارستان بستری شد و اداره کلیه امور نخست 
وزیری اسرائیل به ایهود المرت معاون نخست وزیر 
واگذار شد. شارون از آن زمان تا زمان مرگ در سال 
۲۰11 در وضعیت شبه کما به سر می برد و از طریق 

سرم تغذیه می شد. 

سخن نخست

پیام های حضور مقتدی 
در «بیت رهبری»

هفتـه گذشته انتشار تصاویـر حضور 
»حجت االسالم سید مقتدی صدر« در 
مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) 
در حسینیه امام خمینی(ره) در کنار رهبر معظم انقالب و در 
حالیکه سردار قاسم سلیمانی او را همراهی می کرد، موجی 
از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی 

به راه انداخت.
موجی که تنها به مرزهای ایران محدود نبود و بسیاری از 
فعالین شبکه های اجتماعی و کارشناسان شبکه های خبری 
و تحلیل گران در کشورهای منطقه به ویژه عراق به آن 

پرداختند. 
درخصوص این حضور یا به تعبیری دیدار، نکاتی قابل ذکر 

است که در ادامه به اجمال به آنها پرداخته می شود؛
*هرطور که حساب کنیم مقتدی صدر را باید یکی از 
کلیدی ترین رهبران عراق به حساب آورد که عضو موثری 
در مجموعه ای است که به اصطالح »بیت شیعی« خوانده 
می شود و طبیعتا برای جمهوری اسالمی بعنوان حکومتی 
شیعی مهم است و اولویت دارد که با همه اضالع بیت شیعی 

در ارتباط باشد.
باید تاکید کرد که دیگرانی هم در مجموعه شیعیان حضور 
دارند که طی سالهای اخیر تالش کرده اند برای خود جایگاه و 
اثرگذاری دست و پا کنند از ایاد عالوی گرفته تا جریان شیعه 
انگلیسی سیدصادق شیرازی، اما اوال آنها هیچگاه تاثیری 
همچون جریان مقتدی صدر نداشته اند و ثانیا ارتباطی هم با 
نظام ایران نداشته و برای جلب توجه و نگاه نظام ایران، اقدامی 
نکرده اند. اما مقتدی با همه انتقاداتی که به فعل و سخن او 
درخصوص ایران وارد است، هیچگاه ارتباطش با جمهوری 
اسالمی را قطع نکرده است.  در واقع در طول تمام این سال ها، 
صدر با همه دوری خود از ایران، باز هم سررشته را نگه داشته 

بود و در ایران نیز این رشته کامال حفظ شده بود. 
اگرچه رفتارهای سینوسی از مقتدی در سال های اخیر کم 
ندیده ایم، اما به هرحال او در جایگاه یک کنشگر سیاسی هم 
خود اهل حساب و کتاب است و هم مشاورانی دارد که محاسبه 
گر هستند و می دانند چنین حضوری، چه طبعاتی در بخشی 
از هوادارانشان دارد، پس اگر بنا بر انجام این کار می کنند یعنی 
می دانند که حضور در جبهه ایران چه نتایجی برایشان دارد و 
به تعبیر بهتر، آنها قدرت ایران را پذیرفته اند و می دانند باید با 

رهبر محور مقاومت در سطح کالن همراهی داشته باشند.
از سوی دیگر این حضور نشان داد که ایران در حفظ و نگهداری 
آنهایی که به هر طریق عالقه و پیوندی با محور مقاومت دارند، 
استاد است. این اوج هنرمندی جمهوری اسالمی است که در 
جبهه خود، همه طیف ها را نگه می دارد، فرقی هم نمی کند 
شیعه، سنی، مسیحی یا دروزی باشد. مهم، قبول داشتن 
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، آمریکا و نوکران منطقه ای 
آنهاست. مقتدا صدر به هر طریق زاده این محور بوده و در ادوار 

مختلف سابقه مبارزه با مستکبران را داشته است.
بی شک نباید این مالقات را جدای از دیدارهای اخیر اضالع 
موثر محور مقاومت با رهبر انقالب تحلیل کرد؛ از حضور 
غافلگیرانه بشار اسد در تهران تا دیدار سخنگوی ارشد انصارالّله 
و هیئت عالیرتبه حماس. بماند که قطعا رهبران دیگری از 
محور مقاومت هم به تهران آمده اند که صالح در عدم رسانه ای 
کردن حضورشان بوده است. این دیدارها را از سویی باید مانور 
قدرت ایران به حساب آورد که واجد پیام های جدی و صریحی 
برای دشمنان است و از سوی دیگر نشان از هماهنگی های 
دقیق و برنامه ریزی شده اجزای محور مقاومت با یکدیگر دارد.

نکته پایانی اینکه سید مقتدی صدر در سالهای فعالیتش 
پس از صدام، رفتارهای متناقض، متفاوت و غافلگیرکننده 
کم نداشته است، از این رو همیشه در تحلیل رفتارهای او باید 
دست به عصا عمل کرد. نه با یک موضع مثبتش ذوق زده شد و 

نه با یک اقدام منفی اش، ناامید. مقتدی همین است.

محمد مهدی رحیمی

به محض خروج فلسطینیان از بیروت، شارون 
با همکاری سازمانهای فاالنژ مسیحی لبنان، به 
»اردوگاه های فلسطینی صبرا و شتیال« حمله کرد و ظرف 
٤٨ ساعت، چند هزار نفر از آنان را با ساطور و سالح گرم و 

سرد به طرز فجیعی به قتل رساند

آریل شارون در جنگ ١٩٧3 فرمانده حمله متقابل 
در جبهه مصر شد و در آن عملیات همه اسرای مصری 
را در منطقه بحرالبقر تیرباران کرد تا به گفته خودش از 

هزینه نگهداری خالص شود!

قساوت یک قصاب
گزارش بیت المقدس در سالگرد جنایت تاریخی صهیونیست ها در اردوگاه صبرا و شتیال یونس کولیوند
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آقازاده بود و سهم اصلی اش از آقازادگی؛ 
کنار آمدن با مشغله های پدر، غیبت هایش و 
دلتنگی برای او بود. بیش تر وقت ها با مادر و 
بعد از تولد خواهر و برادرهایش با آن ها تنها 
بود و روزهایش در انتظار بازگشت و دیداِر پدر 
سپری می شد. با این وجود شخصیتش که با 
تکیه بر تربیت خانوادگی اش شکل گرفته 
بود به گونه ای بود که این دوری ها و دلتنگی ها 
طلب کارش نمی کرد. هرقدر بیش تر از پدر 
دور می ماند به جای این که برای خودش حق و 
سهمی در ازای تحمل این سختی ها قائل شود، 
بیش تر مجذوب دلیل غیبت های پدر می شد. 
به طوری که از همان نخستین سال های دوره 
نوجوانی سمت سوی حرف ها و سوال هایش 
نشان می داد سخت سر مست از عطر تفکرات 
پدر و مجذوب ماهیت مسیری است که 
شیوایی کالم پدر، ابعاد مختلفش را در روح و 

جانش می نشاند.

آقازاده بود و در اوج جوانی، ولی به جای دل بستن به 
دنیا با تمام جذابیت های ظاهری فریبنده اش، دلبسته 
آرمان مقدسی شده بود که در یک کلمه »مقاومت« 
می خواندنش. پدر که همیشه در رویاهایش پسربزرگش 
را چون خود در لباس دین و روحانیت می دید حتی یک 
بار هم از او نخواسته بود تا به عضویت مقاومت درآید، اما 
او به محض اینکه به پانزده سالگی رسید مصمم و از سر 
فکر تصمیمش را گرفت و به پدر و مادرش اعالم کرد که 
می خواهد یکی از مجاهدان مقاومت باشد. تأثیری که 
مواجه و یاد شهدا در این سال ها بر قلب و روحش گذاشته 
بود عمیق تر از آن بود که آرزویی جز این در سر داشته 
باشد. میل و تصمیمش برای پدر غافل گیر کننده بود. 
یک غافل گیرِی از سر خرسندی و رضایت. در نظر پدر 

زیباتر از این که پاره تنش نیز جزئی از مسیری باشد که از 
مردم می خواهد فرزندانشان را برای یاری آن تربیت کنند، 
وجود نداشت. به این انتخاب آگاهانه پسر و همراهی و 
حمایت صادقانه همسرش افتخار می کرد و به سبب آن 
احساس آرامش خاطری عمیق در جانش نشست. دیگر 

هیچ فرقی با مردم نداشتند. 
آقازاده بود، اما به جای این که از اسم و نام پدرش 
نردبانی برای ترقی بسازد همیشه اسم و هویتش را از 
سایرین مخفی نگه می داشت. به طوری که هیچ کس 
او را نمی شناخت. همان طور که از نظر خودش فرقی با 
سایرین نداشت برای دیگران هم فردی بود مثل همه. 
بدون این که از امتیاز خاصی برخوردار باشد. در همان 
دوره هایی که بقیه نیروها شرکت می کردند او هم شرکت 
می کرد، از همان غذایی که آن ها می خوردند، می خورد 
و بدون این که حتی هم رزمانش متوجه شوند پدرش 
کیست، دل به دریای همان مخاطراتی می زد که آنها 

می زدند.
آقازاده بود. پدر هم در حیطه کاری و هم از منظر عاطفی 
بر تمام نیروهایی که پسرش با آن ها حشر و نشر داشت، 
حق فرماندهی داشت. اگر می خواست می توانست به 
تمام جزئیات مسائل و برنامه ریزی ها دست رسی داشته 
باشد با این وجود هیچ وقت درباره پسرش حساسیت 
نشان نمی داد. با مسئوالن و فرماندهانی که فرزندش 
تحت امرشان مشغول بود به طور مرتب جلسه داشت 
و یا گزارش هایشان را تحویل می گرفت اما حتی یک 
بار از هیچ کدامشان نپرسید پسرش چه می کند؟ چه 
می خورد؟ چه می نوشد؟ کجا می خوابد؟ در کدام 
عملیات ها قرار است شرکت کند؟ و چه مسئولیت هایی 
دارد؟ از همان روز اول با همه آن ها که عالم به هویت 
پسرش بودند توافق کرده بود که بدون ذره ای اغماض، او 

را هم یک نفر مثل بقیه نیروها به حساب آورند. 
آقازاده بود. تازه در یک مراسم جمع و جور و خودمانی 

عقد کرده بود و پدر و مادرش مشغول تدارک خانه ای 
برای برپایی جشن عروسی و شروع زندگی مشترکش 
بودند اما به این بهانه از هیچ میدانی معاف نشد. نه اسم 
و عنوان پدر و نه تازه داماد بودن حاشیه امنش نبود. 
خودش نمی خواست که باشد. تمام نوجوانی را به امید 
شرکت در مراحل اصلی عملیات ها گذرانده بود و حاال 
در بهار جوانی زمان دست یابی به این آرزوی قدیمی 
بود. روزی که در شهریور 1376 برای شرکت در عملیات 
»جبل الرفیع« عازم اقلیم التفاح بود بعد از نماز صبح به 
بهانه خداحافظی نزد پدر رفت. سخت و خطرناک تر بودن 
آن عملیات باعث شد یا شهادِت دل هایی که همیشه 
پیش از حادثه به صدق گواهی می دهند، هرچه بود آن 
خداحافظی با همیشه فرق داشت. پدر حرفی نزد. فقط 
در مواجهه با تغییر لحن و رفتار پسرش پرسید: خبر 
خاصی است؟ و او خیلی معمولی جواب داد: عملیاتی 
هست که شاید اجازه مشارکت در آن را به من بدهند. 
همین. بیش تر نگفت. پدر هم بیش تر نپرسید. دلش 
گواهی می داد که این خداحافظی رنگ و بوی وداع دارد 
اما مثل همیشه او را به خدا سپرد، در حقش دعا کرد و 

راهی اش کرد.
آقازاده بود. پسر ارشد خانواده. پدرش عالقه ویژه ای به 
او داشت با این حال وقتی خبر شهادت نیروهای وارد 
عمل کننده در جبل الرفیع رسید، پدر حتی به خود 
اجازه نداد بپرسید که آیا پسرش هم میان شهداست؟ 
تپش غیرمعمول کانونی که قلب نام داشت در سینه اش 
می گفت گزارش های لحظه به لحظه ای که برخالف 
معمول هر نیم ساعت یک بار به دستش می رسد و 
جزئیاتی از شهادت سه نیروی حاضر در عملیات را آشکار 
می سازد بی ارتباط با پسرش نیست اما دوست نداشت 
سراغ پسرش را بگیرد تا بین او و دیگران فرقی گذاشته 

باشد. آنقدر چیزی نپرسید تا خودشان به حرف آمدند و 
خبر شهادت تازه داماد را به پدر دادند. خبر بر جای ماندن 
اجساد شهدا در مناطق اشغالی را هم و خبر کشف هویت 

پسرش برای صهیونیست ها.
آقازاده بود. مردم حاضر بودند برای دست بوسی پدرش 
صف بکشند اما نه پدر و نه حتی مادرش به واسطه 
آن حجم از احساسات مادرانه اصراری برای بازگشت 
پیکرش نداشتند. صهیونیست ها می خواستند برای 
انتقال پیکر شهدا باج بگیرند. بیچاره ها خیال خام در 
سرشان پرورانده بودند و خبر نداشتند که پدر حتی 
اگر پای پسرش در میان باشد اهل باج دادن به دشمن 
نیست. حرفش یک کالم بود: الشه صهیونیست های 
به هالکت رسیده را نه در ازای انتقال جسد پسر که در 
مقابل تحویل 6۰ اسیر و پیکر ۴۰ شهید لبنانی، تحویل 
می دهیم. صهیونیست ها مخالفت کردند و مانع انتقال 
پیکر شهدا شدند اما در نهایت قریب به یک سال بعد تمام 
و کمال به خواسته مقاومت تن داده و پیکر پسر همراه 
با سایر شهدا به وطن بازگشت و در کنار سایر مجاهدان 
در »روضه الشهیدین« آرام گرفت تا برای همیشه 
سند صدق و اخالص پدر در مسیری که پرچم داری 

می کند باشد.
»شهید سید هادی نصرالّله« فرزند دبیرکل حزب الّله 
لبنان، سیدحسن نصرالّله، آقازاده ای بود که بیش تر  از 
نجیب زاده بودن به نجابت خودش شناخته می شد. 
آقازاده ای که از آقازادگی نه تنها نام، که بزرگی و شرافت 
را به ارث برده بود و نه در حرف که در عمل ثابت کرد 
آقازاده است و با شهادت برای همیشه آقازاده ماند تا به 
تمام آن ها که اسم و عنوان امثال او را به ناحق غصب 
کرده اند راه و رسم آقازادگی را بیاموزد و ثابت کند 

آقازادگان حقیقی چه کسانی هستند.

  واکنش عمان به اظهارات نتانیاهو در مورد کرانه باختری 
عمان اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در رابطه با الحاق بخش  هایی از کرانه باختری رود اردن به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی در صورت پیروزی مجدد 

در انتخابات را محکوم کرد.
وزارت خارجه عمان در بیانیه ای اعالم کرد که از تالش های ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس شرقی حمایت می کند.

نتانیاهو سه شنبه گذشته وعده داد در صورت پیروزی مجدد در انتخابات کنست، بخش هایی از منطقه غور اردن و شمال بحر المیت را به اراضی اشغالی ملحق کند.

] یاران آخرالزمانی [

صهیونیست ها می خواستند برای انتقال پیکر شهدا 
باج بگیرند. بیچاره ها خیال خام در سرشان پرورانده بودند 
و خبر نداشتند که پدر حتی اگر پای پسرش در میان باشد اهل 

باج دادن به دشمن نیست

آقازاده ای که درس آقازادگی داد
گزارشی به مناسبت بیست ودومین سالگرد شهادت سید هادی نصرالّله    الهه آخرتی
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  محکومیت رهبران اخوان المسلمین به حبس ابد
دادگاهی در قاهره پایتخت مصر 11 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین این کشور را به اتهام جاسوسی برای گروه فلسطینی حماس به حبس ابد محکوم کرد.

یکی از کسانی که دادگاه قاهره حکم حبس ابد برای وی صادر کرد »محمد بدیع« رهبر اخوان المسلمین مصر است.
محمد بدیع هفته گذشته هم به اتهام مشارکت در فرار جمعی زندانیان در مصر در سال ۲۰11 به حبس ابد محکوم شده بود.دادگاه قاهره همچنین بعد از بررسی اتهامات 

مطرح شده علیه »محمد مرسی« رئیس جمهور سابق مصر را که در جلسه دادگاه درگذشت، وی را تبرئه کرد.

] قلب زمین [

»پروفسور هینز گارتنر«، استاد علوم سیاسی دانشگاه وین در گفت وگو با بیت المقدس:

»پروفسور هینز گارتنر« کارشناس امور بین الملل »پروفسور هینز گارتنر« کارشناس امور بین الملل 
و استاد علوم سیاسی دانشگاه وین و دانوب است. و استاد علوم سیاسی دانشگاه وین و دانوب است. 
او مدیریت »انجمن اتریشی امور بین المللی« او مدیریت »انجمن اتریشی امور بین المللی« 
را نیز در کارنامه دارد. حضور در دانشگاه های را نیز در کارنامه دارد. حضور در دانشگاه های 
»جان هاپکینز« و »استنفورد« آمریکا از جمله »جان هاپکینز« و »استنفورد« آمریکا از جمله 
سوابق این استاد دانشگاه به شمار می رود. سوابق این استاد دانشگاه به شمار می رود. 
عالوه بر نگارش مقاالت و کتاب های متعدد در عالوه بر نگارش مقاالت و کتاب های متعدد در 
حوزه سیاست خارجی، گارتنر ریاست »هیئت حوزه سیاست خارجی، گارتنر ریاست »هیئت 
مشورتی راهبرد و امنیت نیروهای مسلح اتریش« مشورتی راهبرد و امنیت نیروهای مسلح اتریش« 
را به عهده دارد و به عنوان تحلیلگر سیاسی در را به عهده دارد و به عنوان تحلیلگر سیاسی در 
»موسسه بین المللی صلح وین« فعالیت می کند. »موسسه بین المللی صلح وین« فعالیت می کند. 
این کارشناس امور بین الملل در گفت وگوی این کارشناس امور بین الملل در گفت وگوی 
خود با بیت المقدس به محورهای مختلفی خود با بیت المقدس به محورهای مختلفی 
پرداخت. سیاست خارجی ترامپ در اتخاذ فشار پرداخت. سیاست خارجی ترامپ در اتخاذ فشار 
حداکثری و اجماع سازی منطقه ای علیه ایران، حداکثری و اجماع سازی منطقه ای علیه ایران، 
تالش های واشنگتن برای کاستن از مقاومت مردم تالش های واشنگتن برای کاستن از مقاومت مردم 
فلسطین، حمایت های ایاالت متحده از ائتالف فلسطین، حمایت های ایاالت متحده از ائتالف 
سعودی در برابر مردم یمن، امکان ایجاد مجمع سعودی در برابر مردم یمن، امکان ایجاد مجمع 
گفتگوهای منطقه ای در خلیج فارس و امکان گفتگوهای منطقه ای در خلیج فارس و امکان 
هرگونه ماجراجویی منطقه ای جدید برای دولت هرگونه ماجراجویی منطقه ای جدید برای دولت 
ترامپ از جمله محورهای اصلی بودند که به آن ها ترامپ از جمله محورهای اصلی بودند که به آن ها 
پرداخته شد.  در ادامه متن کامل این گفت وگو را پرداخته شد.  در ادامه متن کامل این گفت وگو را 

می خوانید:
به نظر شما چرا ترامپ سیاست فشار   به نظر شما چرا ترامپ سیاست فشار   به نظر شما چرا ترامپ سیاست فشار به نظر شما چرا ترامپ سیاست فشار 
حداکثری و اجماع سازی منطقه ای علیه ایران حداکثری و اجماع سازی منطقه ای علیه ایران 

را در پیش گرفته است؟
دونالد ترامپ از آغاز دوره ریاست جمهوری خود، 
توافق هسته ای (برجام) را محکوم کرد. البته رفتار و 
انگیزه های او قابل پیش بینی بود. برجام جامع ترین 
توافق نامه کنترل تسلیحات است که تاکنون وجود 
داشته است؛ اما برای بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ 
این توافق به اندازه کافی جامع نیست. به نظر آن ها 
این معاهده عالوه بر مقررات مربوط به سالح های 
هسته ای، باید شامل موارد دیگری نیز باشد. پس 
۲۰1٨از خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه ۲۰1٨از خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه ۲۰1٨، 
مایك پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، دوازده شرط را 
برای مذاکرات احتمالی با ایران ارائه کرد. این شروط 
خواسته هایی بودند که ایران نمی تواند و نمی خواهد 
آن را انجام دهد. شاید این موضوع شبیه همان 
خواسته هایی باشد که اتریش طی اولتیماتومی از 
صربستان طلب کرد و نهایتًا باعث شعله ور شدن 
جنگ جهانی اول شد. به نظر می رسد که این موضوع 
کاماًل روشن شده باشد که مسئله واقعی دولت ترامپ 
با ایران ربطی به برنامه هسته ای این کشور ندارد. بلکه 

آنچه تشکیالت امنیتی ایاالت متحده را تشویق کرده 
رقابت منطقه ای هژمونیک با تهران است. 

  سیاست های کاخ سفید در قبال فلسطین را   سیاست های کاخ سفید در قبال فلسطین را 
چطور ارزیابی می کنید؟

در مورد فلسطینی ها، دونالد ترامپ بدون ارائه 
گزینه جایگزین سیاسی بادوامی، راه حل دو دولت 
را رها کرده است. این در حالی است که به نظر 
می رسد وعده های دامادش، کوشنر، برای تشویق 

سرمایه گذاری های اقتصادی، مبهم و بدون هیچ 
مکانیسمی برای اجرا  است. ائتالف آمریکا، اسرائیل و 
برخی کشورهای عربی علیه ایران نیز هدف دیگری را 
دنبال می کنند و آن کاستن از مقاومت فلسطینی ها 
در برابر اشغالگران اسرائیلی است. به طورکلی به نظر 
می رسد ترامپ و نتانیاهو در هر دو موضوع ایران و 

فلسطین به طور هماهنگ عمل می کنند.
  صحنه جنگ ائتالف علیه مردم یمن   صحنه جنگ ائتالف علیه مردم یمن 
را چگونه می بینید؟ آیا می توان این ادعا را را چگونه می بینید؟ آیا می توان این ادعا را 
پذیرفت که کنگره به دنبال محدود کردن پذیرفت که کنگره به دنبال محدود کردن 

حمایت های ترامپ از سعودی ها است؟
به نظر می رسد ترامپ این استدالل عربستان 
سعودی را پذیرفته باشد که ادامه نبرد ویرانگر 
یمن، در واقع علیه ایران و نادیده گرفتن استقالل 
حوثی ها (انصار الّله) است. در کنگره ایاالت متحده 
»مقاومت محتاطانه ای« در برابر این دیدگاه در 
حال شکل گیری است. همان طور که عنوان شد در 
این زمینه نمایندگان محتاطانه برخورد می کنند؛ 
چراکه گروهی از قانون گذاران این را برابر با کاهش 
فروش اسلحه به عربستان سعودی در نظر می گیرند. 
مخالفت در آمریکا در برابر این جنگ تنها در صورتی 

موفقیت آمیز خواهد بود که مشخص شود که 
عربستان سعودی برای گسترش قدرت خود در یمن 

می جنگد و نه برای منافع ایاالت متحده.
  چندی پیش وزیر امور خارجه ایران از   چندی پیش وزیر امور خارجه ایران از 
گفتگوهای  »مجمع  عنوان  تحت  گفتگوهای طرحی  »مجمع  عنوان  تحت  طرحی 
منطقه ای در خلیج فارس« سخن به میان آورد. منطقه ای در خلیج فارس« سخن به میان آورد. 
این طرح به چه میزان می تواند امنیت غرب این طرح به چه میزان می تواند امنیت غرب 

آسیا را تضمین کند؟آسیا را تضمین کند؟

وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، چندی 
پیش شکل گیری مذاکراتی را در چارچوب »مجمع 
گفتگوی منطقه ای« و »پیمان عدم تجاوز« بین 
کشورهای  کرد.  پیشنهاد  منطقه  قدرت های 
امضاکننده اروپایی برجام تالش می کنند تا چنین 
گفتگوی امنیتی را ارتقا بخشند. در این صورت 
سالح هایی که تحت پوشش برجام نیست می تواند 
در چارچوب کنترل تسلیحات منطقه ای مورد 

بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال، یک توافق موشکی 
می تواند سایر قدرت های منطقه ای مانند عربستان 
سعودی را شامل شود که موشک های آن ها در 
حال حاضر برد بیشتری نسبت به ایران دارند. البته 
سایر سالح های سنگین را نیز می توان در این طرح 
1۹۹۰گنجانید. این توافق می تواند شبیه پیمان سال 1۹۹۰گنجانید. این توافق می تواند شبیه پیمان سال 1۹۹۰

درباره نیروهای متعارف در اروپا باشد. این توافق نامه 
شامل مخازن، توپخانه ها، وسایل نقلیه زرهی جنگی، 
هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی می شود. 
این گفتگوها می تواند با اقدامات اعتمادسازی مانند 
تبادل اطالعات نظامی و اطالع رسانی در مورد 

فعالیت های نظامی همراه باشد.
  به نظر شما اساسًا می توان از گزینه نظامی   به نظر شما اساسًا می توان از گزینه نظامی 

فعالیت های نظامی همراه باشد.
  به نظر شما اساسًا می توان از گزینه نظامی 

فعالیت های نظامی همراه باشد.

در سیاست خاورمیانه ای ایاالت متحده سخن در سیاست خاورمیانه ای ایاالت متحده سخن 
به میان آورد؟به میان آورد؟

در ادبیات مربوط به تحریم ها این چنین عنوان 
می شود که اگر تحریم های اقتصادی نتواند به اهداف 
اعالم شده خود از جمله تغییر رژیم یا تغییر اساسی 
در رفتار دولت هدف منجر شود، این احتمال افزایش 

می یابد که دولت تحریم کننده در نهایت به زور 
متوسل شود. این امر به منظور حفظ پرستیژ و منزلت، 
مشروعیت بخشیدن به تحریم های اعمال شده و 
توجیه سیاست های اهریمن سازی کشور هدف 
انجام می شود. این خط  مشی گران تر و مخرب تر 
تمام می شود و بیشتر اوقات در پایان ناکام می ماند. 
در مورد خاورمیانه موضوع مبهم تر است؛ چراکه 
اخیراً ترامپ چهره  جنگ طلبی همچون بولتون را 
در مورد خاورمیانه موضوع مبهم تر است؛ چراکه 
اخیراً ترامپ چهره  جنگ طلبی همچون بولتون را 
در مورد خاورمیانه موضوع مبهم تر است؛ چراکه 

کنار گذاشت. 
هر چند در این میان برخی اظهارات نه چندان 
سنجیده نیز دیده می شود. این کارشناسان سعی 
در توجیه نیاز ترامپ به مالقات با روحانی دارند. 
رئیس جمهور فرانسه، ماکرون پس از نشست گروه 
7 در بیاریتز در اواخر ماه اوت پیشنهاد کرد که 
رئیس جمهور آمریکا باید با روحانی دیدار کند. بر 
همین اساس دسته ای از کارشناسان معتقدند که 
برای جلوگیری از درگیری نظامی، ایاالت متحده 
و ایران به راحتی می توانند در مورد بیانیه ای کلی 
اظهارنظر کنند. آن ها می توانند متعهد شوند که از 
آرمان های هژمونیک خود در منطقه خلیج فارس 
چشم پوشی کنند. این کارشناسان به یک قیاس 
تاریخی ارجاع می دهند و آن اعالمیه شانگهای 
1۹7۲است. اعالمیه شانگهای در سال 1۹7۲است. اعالمیه شانگهای در سال 1۹7۲ بین ریچارد 
نیکسون، رئیس جمهور ایاالت متحده و رهبر چین، 
مائو تسه تونگ بر این موضوع تأکید کرد که نه آن ها 
و نه هیچ قدرت دیگری نباید در منطقه آسیا و 

اقیانوسیه »به دنبال هژمونی باشند«.

   امیرمحمد اسماعیلی

یکا، اسرائیل و کشورھای عربی مقاومت فلسطین را ھدف گرفته است ائتالف آمر

به نظر می رسد ترامپ این استدالل عربستان سعودی 
را پذیرفته باشد که ادامه نبرد ویرانگر یمن، در واقع علیه 

ایران و نادیده گرفتن استقالل حوثی ها (انصارالّله) است

ائتالف آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی 
علیه ایران نیز هدف دیگری را دنبال می کند و آن کاستن 
از مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغالگران اسرائیلی است. 
ترامپ و نتانیاهو در هر دو موضوع ایران و فلسطین به طور 

هماهنگ عمل می کنند
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

  برگزاری نمایشگاه نقاشی های عاشورایی در پاریس
دومین نمایشگاه نقاشی های عاشورایی حسن روح االمین با عنوان »کشتی نجات« در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار می شود.

نمایشگاه آثار نقاشی روح االمین در پاریس از روز دوشنبه، ۲۵ شهریور تا چهارشنبه، ۲7 شهریور در خانه فرهنگ ایران برگزار و یک تابلوی جدید از او رونمایی 
خواهد شد.

روح االمین اسفندماه 13۹6 هم به دعوت مرکز اسالمی فرانسه نمایشگاهی از آثار خود را در این کشور برپا و اثری را با عنوان »بهانه خلقت« رونمایی کرد.

] اسالم انقالبی [

   رامین حسین آبادیان»الجلیل« هدف بعدی است؟

وحشت تل آویو از »وعده صادق« سید مقاومت
نظامِی  پاسخ  از  هفته   2 تقریبا  که  درحالی 
اقدامات  به  لبنان  حزب الّله  غافلگیرکننده 
تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی سپری 
بین المللی  و  منطقه ای  رسانه های  می شود، 
همچنان گزارش های متعددی را درخصوص 
تغییر معادالت قدرت در مرزهای لبنان و اراضی 
اشغالی، سناریوهای نبرد آتی و افزایش روزافزون 
قدرت نظامی مقاومت لبنان منتشر می کنند. 
این درحالی است که صهیونیست ها و رسانه های 
وابسته به آن ها مجبور شده اند صراحتا اذعان 
کنند که »سید حسن نصرالّله« دبیرکل حزب الّله 
لبنان هیچگاه تهدیدی نمی کند، مگر به آن عمل 
کند. عملیات »آویویم« که حدود 2 هفته پیش 
توسط نیروهای مقاومت لبنان انجام شد و طی آن 
یک نفربر وابسته به رژیم صهیونیستی هدف قرار 
گرفت، ضربه سختی برای صهیونیستها و به ویژه 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم بود. 
علت این مسأله هم آن است که عملیات مذکور نه 
در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی که در داخل این 

اراضی انجام شد.
عبور حزب الّله از فناوری مدرن تل آویو

هرچقدر که زمان به پیش می رود، ابعاد گسترده تری 
از عملیات استراتژیک آویویم آشکار می شود. درهمین 
ارتباط، شبکه المیادین اخیرا در گزارشی اعالم کرده 
است: »نقطه ای که هدف عملیات نیروهای مقاومت در 
آویویم قرار گرفت، جز از زاویه نامشخص قابل رؤیت نبود 
و این مسأله نشان می دهد که حزب الّله از توان اطالعاتی 
بسیار قوی برخوردار است. صهیونیست ها نیز از مدت ها 
پیش با استفاده از تکنولوژی های جدید، رادارهای 
انفرادی و سیستم کشف بی سیمی، منطقه مذکور را 
تحت نظارت خود گرفته بودند و به همین دلیل می توان 
گفت که مقاومت از فناوری مدرن رژیم اسرائیل نیز عبور 
کرده است«. این همان مسأله ای است که سید حسن 
نصرالّله نیز در جریان یکی از آخرین سخنرانی های خود 
بدان اشاره کرد و گفت: »این عملیات درحالی انجام شد 
که پهپادهای صهیونیست درحال گشت زنی در آسمان 

آویویم بودند«.
شکسته شدن خطوط قرمز رژیم صهیونیستی

واقعیت آن است که مقاومت لبنان با پاسخ خود از خطوط 
قرمز رژیم صهیونیستی به طور کامل عبور کرد. انجام 
عملیات نظامی در داخل اراضی اشغالی این پیام را به 
صهیونیست ها مخابره کرد که اهداف این رژیم در داخل 
اراضی اشغالی در تیررس مقاومت بوده و در صورت 
هرگونه تجاوز احتمالی آتی، این اهداف مورد اصابت قرار 
خواهند گرفت. در واقع، پیام ارسال  شده به نوعی دارای 
جنبه بازدارنده بوده و موجب خواهد شد تا مقامات این 
رژیم در تصمیم گیری های خصمانه خود علیه امنیت ملی 
لبنان به ویژه در جنوب این کشور تجدیدنظر جدی کنند.

درهمین ارتباط، دبیرکل حزب الّله لبنان در پیامی 
قاطعانه خطاب به صهیونیست ها تأکید کرد: »اگر 
و  مرزها  نظامیان،  تمام  دهید،  انجام  تجاوزی 
شهرک هایتان در مرزها و عمق فلسطین اشغالی در 
معرض تهدید و واکنش خواهد بود. امروز وضعیت 
جدیدی در استراتژی ما برای دفاع از لبنان، امنیت و مردم 
آن رقم خورده است و دیگر خطوط قرمزی وجود ندارد، 
چراکه مقاومت بزرگترین خط قرمز اسرائیل را در جریان 
عملیات آویویم شکست. لبنانی ها حق دارند از آسمان و 
خاک خود دفاع کنند و ما این کار را خواهیم کرد«. این 
اظهارات قاطعانه نصرالّله نشان از آن دارد که معادالت 

قدرت در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی به طور کامل به 
نفع مقاومت تغییر کرده و همین تغییر در توازن قوا نتیجه 

هرگونه نبرد احتمالی آتی را رقم خواهد زد.
سناریوی محتمِل پاسخگویی به ارسال پهپادهای 

متجاوز
عالوه بر تمامی آنچه که گفته شد، دبیرکل حزب الّله 
لبنان تأکید کرده است که عملیات اخیر مقاومت در 
پاسخ به شهادت ۲ عضو حزب الّله در حمله هوایی رژیم 
صهیونیستی به یک پایگاه در سوریه انجام شده و پاسخ 
به تجاوز پهپادهای رژیم صهیونیستی به »ضاحیه 
جنوبی« بیروت به قوت خود باقی است. بنابراین، پر 
واضح است که صهیونیست ها درحال حاضر می بایست 
منتظر عملیات دیگری از سوی رزمندگان مقاومت 
لبنان باشند. در بررسی ابعاد احتمالی پاسخ حزب الّله به 
رژیم صهیونیستی نمی توان از کنار منطقه استراتژیک 
»الجلیل« به راحتی عبور کرد؛ منطقه ای که دبیرکل 
حزب الّله در بسیاری از سخنرانی های خود بدان اشاره 
کرده و از قدرت حزب الّله برای ورود به آن سخن گفته 
است. ازهمین روی، می توان از منطقه راهبردی و 
استراتژیک الجلیل به عنوان یکی از محورهای احتمالی 

برای پاسخگویی به رژیم صهیونیستی یاد کرد.
منطقه استراتژیک »الجلیل« در جنوب لبنان و در 
مرزهای اراضی اشغالی واقع شده است. صهیونیست ها 
از دیرباز این منطقه را به اشغال خود درآورده اند؛ حال 
آنکه حزب الّله آن را جزئی جدایی ناپذیر از اراضی لبنان 
می داند. شهر الخلیل که به ۲ قسمت شمالی و جنوبی 
تقسیم می شود، دارای منابع عظیم نفتی و گازی است 
و صهیونیست ها با وجود گذشت سال ها از اشغال آن، 

همچنان به اکتشافات گازی خود در این منطقه ادامه 
می دهند و سرمایه گذاری های زیادی را در آنجا به راه 
انداخته اند. ازهمین روی، تل آویو به خوبی می داند که با 
این سرمایه گذاری های نفتی و گازی در الجلیل، هدف 
خوبی را برای موشک های نقطه زن حزب الّله ایجاد کرده 
است. کما اینکه نصرالّله نیز صراحتا تأکید کرده است که 

پاسخ آتی مقاومت محدود به مزارع شبعا نخواهد بود.
این موضوع همان چیزی است که باعث شده نیروهای 
نظامی رژیم صهیونیستی در مرزهای این رژیم با لبنان در 
حالت آماده باش کامل قرار بگیرند. البته تجربه  وعده های 
سابق انتقام جویانه حزب الّله به ویژه درخصوص مسأله 
تجاوز به »قنیطره« نشان داده که این آماده باش ها 
نمی تواند مانع از اجرای موفقیت آمیز عملیات احتمالی 
حزب الّله علیه صهیونیست ها باشد. صهیونیست ها بسیار 
نگران هستند که پاسخ احتمالی حزب الّله به آن ها در 
الجلیِل اشغالی، مقدمه ای برای تکرار تجربه آزادسازی 

جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ باشد.
تثبیت فضای رعب و وحشت در صفوف صهیونیسم
درهمین حال، سلسله تحوالت حدود ۲ هفته اخیر حاکی 
از ترس و وحشت فزاینده صهیونیست ها از پاسخ مقاومت 
به تجاوز پهپادی آنهاست. همزمان با تشدید تنش ها 
میان ارتش رژیم صهیونیستی و حزب الّله لبنان، ارتش 
این رژیم اعالم کرد که دستور اعزام نیروهای ذخیره 
به مرکز فرماندهی شمال را صادر کرده و اجرای یک 
رزمایش آموزشی را به تعویق انداخته است. این درحالی 
است که پیشتر نیز منابع صهیونیستی از آماده باش نیروی 
دریایی این رژیم از بیم واکنش حزب الّله لبنان خبر داده 
بودند. پایگاه صهیونیستی »واال« نیز با صحه گذاشتن 

بر هراس صهیونیست ها از مقاومت لبنان، اعالم کرده 
است: »نیروی دریایی اسرائیل از ترس واکنش احتمالی 

آماده باش گسترده اعالم کرده است«.
از سوی دیگر، »روعی شارون« تحلیلگر صهیونیست در 
امور نظامی در سخنانی تأکید کرد: »ما سال هاست که با 
نصرالّله در حال رویارویی هستیم و مخاطب سخنانش 
نیز ما اسرائیلی ها هستیم. ما نیز سخنان او را کامال جدی 
می گیریم، زیرا او تاریخی از صداقت دارد و اسرائیلی ها را 
به هراس می افکند. نصرالّله به خوبی می داند چگونه با 
اعصاب ما بازی کند و زمانی که می گوید پاسخ خواهد داد، 
حتما این کار را خواهد کرد«. ناگفته پیداست که تثبیت 
این فضای رعب و وحشت حاکم بر اردوگاه صهیونیسم بر 
رقم خوردن معادالت نبرد احتمالی آتی تأثیرگذار خواهد 
بود و موجب خواهد شد تا رژیم صهیونیستی ابتکار عمل 

را به طور کامل از دست بدهد.
»وعده صادق« نصرالّله؛ کابوس صهیونیست ها

براساس آنچه که گفته شد، واضح است که »وعده صادق« 
سید مقاومت به کابوسی برای صهیونیست ها تبدیل 
شده و خواب را از چشمان آن ها ربوده است. به ویژه اینکه 
حدود 1۰ روز پیش رزمندگان مقاومت لبنان یک فروند 
پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی را در آسمان جنوب 

شناسایی و ساقط کردند. 
دبیرکل حزب الّله پیشتردرخصوص پروازهای گاه و بی گاه 
پهپادهای رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان تأکید کرده 
بود: »از این پس آسمان لبنان برای پهپادهای اسرائیل 
امن نخواهد بود. در سایه فضای جدیدی که ایجاد شده 
است، با پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی در آسمان 
لبنان مقابله خواهیم کرد«. لذا می توان گفت امروز نه تنها 
صهیونیست ها بلکه حامیان آن ها یعنی آمریکایی ها نیز 
به وعده ها و تهدیدات دبیرکل حزب الّله لبنان با جدیت 
می نگرند. تالش های بی حدوحصر ایاالت متحده برای 
مجاب کردن حزب الّله به عدم پاسخگویی به رژیم 
صهیونیستی پیش از عملیات آویویم، خود به تنهایی 

مؤید این مدعاست. 

امروز نه تنها صهیونیست ها بلکه حامیان آن ها یعنی 
آمریکایی ها نیز به وعده ها و تهدیدات دبیرکل حزب الّله 

لبنان با جدیت می نگرند
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  شب شعر سالم بر مقاومت در دمشق
در چارچوب فعالیت های جنبی سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق، شب شعر »تحیه الی المقاومه« در سالن اجتماعات کتابخانه ملی اسد برگزار شد.

این شب شعر با همکاری اتحادیه نویسندگان سوریه ، کتابخانه ملی اسد، مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، شعراء، ادباء و اهل فکر و قلم برگزار شد.
شب شعر سالم بر مقاومت با مدیریت بدیع صّقور شاعر و عضو دفتر اجرایی اتحادیه نویسندگان سوریه آغاز شد و محمد حدیفی، جابر سلمان و حسین عبدالکریم از سوریه 
و محمود حامد و خانم عبیر عطوه از فلسطین و طراد حماده از لبنان اشعار خود را در مورد مقاومت خواندند . در پایان مسعود اسدالّلهی پژوهشگر ایرانی و مدیر سابق مرکز 

مطالعات باحث، در مورد روابط راهبردی ایران و سوریه و رمز استمرار و گسترش و تعمیق آن خالل چهل سال گذشته علیرغم تمامی فشارها و توطئه ها سخنرانی کرد. ] قبله اول [

سیزدهم سپتامبر سالروز امضای توافق نامه سیزدهم سپتامبر سالروز امضای توافق نامه 
اسلو بین سازمان آزادی بخش فلسطین و اسلو بین سازمان آزادی بخش فلسطین و 
در  که  توافقی  است.  صهیونیستی  در رژیم  که  توافقی  است.  صهیونیستی  رژیم 
١٩٩3سال ١٩٩3سال ١٩٩3 بین یاسر عرفات رهبر سازمان  بین یاسر عرفات رهبر سازمان 
رابین،  اسحاق  و  فلسطین  رابین، آزادی بخش  اسحاق  و  فلسطین  آزادی بخش 
نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بسته نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بسته 
شد. محور سازش کار فلسطینی با امضای این شد. محور سازش کار فلسطینی با امضای این 
توافق نامه خون شهدای فلسطینی را زیر پای توافق نامه خون شهدای فلسطینی را زیر پای 
خود گذاشت. یادداشت حاضر با مروری بر خود گذاشت. یادداشت حاضر با مروری بر 
مذاکرات انجام گرفته پیش از توافق نامه اسلو مذاکرات انجام گرفته پیش از توافق نامه اسلو 
به تعهدات این معاهده اشاره می کند. بررسی به تعهدات این معاهده اشاره می کند. بررسی 
مفاد این پیمان و پیامدهای آن بخش های دیگر مفاد این پیمان و پیامدهای آن بخش های دیگر 

یادداشت پیش رو است.یادداشت پیش رو است.
 مذاکرات توافق نامه اسلو در نروژ انجام گرفت  مذاکرات توافق نامه اسلو در نروژ انجام گرفت 
و سرانجام در واشنگتن منعقد شد. در حقیقت و سرانجام در واشنگتن منعقد شد. در حقیقت 
مذاکرات این معاهده برای فرونشاندن نگرانی مذاکرات این معاهده برای فرونشاندن نگرانی 
صهیونیست ها از شروع انتفاضه نخست در صهیونیست ها از شروع انتفاضه نخست در 
١٩٨٧سال ١٩٨٧سال ١٩٨٧ کلید خورد. بر این اساس واشنگتن  کلید خورد. بر این اساس واشنگتن 
تمام تالش خود را به کار بست تا با اعمال تمام تالش خود را به کار بست تا با اعمال 
فشار علیه مردم فلسطین، وحشت رژیم فشار علیه مردم فلسطین، وحشت رژیم 

صهیونیستی را رفع کند.
1۹۹1 اکتبر 1۹۹1 اکتبر 1۹۹1 در چارچوب  تشکیل اجالس مادرید از 3۰
خاموش کردن شعله های انتفاضه نخست فلسطینی ها از 
جمله اقدامات آغازین برای این موضوع بود. نشست هایی 
۹در ذیل اجالس مادرید به مدت سه سال از ۹در ذیل اجالس مادرید به مدت سه سال از ۹ دسامبر 
1۹۹۴ ژانویه 1۹۹۴ ژانویه 1۹۹۴ نیز در واشنگتن برگزار شد.  ۲۴ تا ۲۴ تا ۲۴ 1۹۹1
البته مذاکرات مخفیانه بین محور سازش فلسطینی و رژیم 
صهیونیستی غیر از این نشست ها در نروژ انجام شد. بنیادی 
که در اسلو میزبان این مذاکرات بود که در بیستم آگوست 
1۹۹3 به کار خود خاتمه داد. سرانجام سیزدهم سپتامبر 
1۹۹3 توافق اسلو با حضور بیل کلینتون، رئیس جمهور 
وقت آمریکا بین مذاکره کنندگان فلسطینی و رژیم 
صهیونیستی بسته شد. محمود عباس، شیمون پرز، وارن 
کریستوفر، وزیر امور خارجه وقت آمریکا و آندره کوزیرف از 

جانب روسیه از جمله امضاکنندگان دیگر این سند بودند.
توافق نامه اسلو مقرر کرده بود که تشکیالت خودگردان 
فلسطین به عنوان ساختار سیاسی مورد حمایت رژیم 
صهیونیستی و آمریکا تشکیل شود. همچنین عقب نشینی 
نیروهای واکنش سریع رژیم صهیونیستی از بخش هایی از 
خاک فلسطین از جمله غزه مورد توافق قرار گرفته بود؛ اما 
صهیونیست ها به این موضوع پایبند نبوده اند. معاهده اسلو 

بیان کرده بود که موضوعاتی چون مهاجران فلسطینی 
ظرف پنج سال نهایی شود؛ اما نتیجه واقعی این توافق به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بود. چارچوبی که 
آمریکایی ها برای این مذاکرات تعریف کرده بودند، از ابتدا 
به نفع رژیم صهیونیستی بود؛ چراکه آغاز آن نیز بر اساس 

نگرانی های این رژیم کلید خورد.
توافقات صورت گرفته در اسلو نشان می دهد که این 
معاهده به هیچ وجه برای تأمین منافع مردم فلسطین نبوده 
است و می توان تأکید کرد که نه تنها پیمان اسلو نفعی برای 
فلسطینی ها در پی نداشته، بلکه حقوق آن ها را نیز به شدت 
نفی کرده است. توقف شهرک سازی های صهیونیست ها 
و آزادی اسرای فلسطینی از جمله تعهداتی بود که رژیم 
صهیونیستی در این توافق نامه پذیرفته بود؛ اما این رژیم 
به هیچ کدام از آن ها پایبند نبوده است. جنبش حماس و 
جهاد اسالمی ازجمله گروه های مبارز فلسطینی بودند که 
توافق نامه اسلو را به هیچ وجه نپذیرفتند؛ چراکه آن ها تأکید 
داشتند که حقوق فلسطینی ها دراین معاهده موردغفلت 

واقع شده است.
توجه به مفاد این پیمان نشان می دهد که پذیرش تشکیل 
دو دولت مستقل آغازی بر رسمیت یافتن رژیم صهیونیستی 
از سوی محور سازش فلسطینی است. پیامدهای سلبی 
این نکته حائز اهمیت تاکنون قابل مشاهده است. رژیم 
صهیونیستی بر اساس این معاهده باید از مناطق اشغال شده 

1۹67در سال 1۹67در سال 1۹67 عقب نشینی می کرد؛ اما صهیونیست ها 
نه تنها به این توافق پایبند نبودند، بلکه سلطه آن ها بر این 

مناطق بیشتر شد.
پیامدهای این توافق اثبات می کند که این پیمان به صورت 
کاماًل یک طرفه به نفع رژیم صهیونیستی بسته شده است. 
دولت خودگردان که به دنبال این توافق شکل گرفت، کمتر از 
دو درصد اراضی فلسطینی را در اختیار گرفت. خودمختاری 
تشکیالت خودگردان در کرانه باختری نیز کمتر از هشتاد 
درصد مساحت آن را در برمی گرفت. این توافق نامه باعث 
شد سرزمین فلسطین به صورت تکه های گسسته از یکدیگر 
درآید. همچنین شهرک سازی های رژیم صهیونیستی نیز 
علی رغم این معاهده گسترش پیدا کرد. این در حالی بود که بر 
اساس آن باید شهرک  سازی ها متوقف می شد. صهیونیست ها 
در حال حاضر به اشغالگری خود در سرزمین های فلسطینی 
تداوم می بخشند و همچنان بر گذرگاه ها، ثروت های طبیعی 

و مرزها سلطه دارند.
پیامدهای پیمان اسلو در ابعاد اقتصادی نیز محل تأمل 
است. تدابیر امنیتی صهیونیست ها باعث شد که بیکاری 
در میان کارگران فلسطینی افزایش یابد. به گونه ای که 
طبق آمارهای موجود میزان بیکاری حدود پنجاه درصد 
شد که نسبت به پیش از زمان انعقاد توافق نامه اسلو 
افزایش چشمگیری داشته است. به طور ملموس درآمد 
فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه پس از انعقاد این 
پیمان کاهش قابل توجهی را نشان می دهد که حجم آن 

3۰حدود 3۰حدود 3۰ درصد است.
پیامدهای توافق نامه اسلو تنها به ابعاد سیاسی و اقتصادی 
محدود نمی شود، بلکه در ابعاد امنیتی وایدئولوژیک نیز 
تأثیرگذار بوده است. در حقیقت پذیرش مذاکره با رژیم 
صهیونیستی از سوی محور سازش فلسطینی آرمان 
فلسطین و آزادسازی تمام این سرزمین را زیر سؤال 
برد. زمانی که مذاکره کنندگان فلسطینی پای مذاکره با 
صهیونیست ها نشستند، این موضوع بدین معنا بود که 
آن ها اواًل مشروعیت این رژیم را پذیرفتند، ثانیًا حقوق 
فلسطینی ها را زیر پای خود گذاشتند. هرگونه مذاکره ای 
با رژیم صهیونیستی خیانت در حقوق فلسطینی ها 
محسوب می شود؛ لذاانجام مذاکرات و حصول توافق اسلو 
کاماًل برخالف خواسته و اراده مردم فلسطین است. رژیم 
صهیونیستی با هویت جعلی شکل گرفته است؛ لذا فلسفه 
وجودی این رژیم نشان می دهد که نمی توان هیچ گونه 
هویت رسمی برای آن در نظر گرفت. تأثیرات پیمان اسلو 
در ابعاد امنیتی نیز همچنان پابرجا است. دستگیری ها و به 

شهادت رساندن فلسطینی ها همچنان ادامه دارد و رژیم 
صهیونیستی این جنایات خود را متوقف نکرده است.

برخی از کشورهای حامی فلسطین نیز به دنبال توافق نامه 
اسلو رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و مناسبات 
گسترده با این رژیم برقرار کردند. این موضوع ضربه بزرگی 
به آرمان فلسطین در جهان اسالم وارد ساخت و در جبهه 
بندی کشورهای اسالمی و حامی فلسطین علیه رژیم 

صهیونیستی رخنه ایجاد کرد.
مأموریت یافتن تشکیالت خودگردان فلسطین از سوی 
رژیم صهیونیستی و آمریکا موضوع تأسف باری است که به 
دنبال پیمان اسلو به وقوع پیوست. آمریکایی ها در چارچوب 
توافق نامه اسلو بازی را به نوعی مدیریت کردند که امنیت 
رژیم صهیونیستی را به دست خود فلسطینی ها تأمین 
کنند. خیانتی بزرگ تر از اقدام محور سازش کار فلسطین در 
این پیمان وجود ندارد که با توافق خود با رژیم صهیونیستی 

به عنوان بازوی صهیونیست ها عمل کرد.
شکل گیری تشکیالت خودگردان فلسطین چالش های 
امنیتی رژیم صهیونیستی را کاسته است و به عنوان سیستم 
امنیتی این رژیم اقدام می کند. کار ویژه اصلی تشیکالت 
خودگردان سرکوب مقاومت فلسطینی ها است که به 
این ترتیب این تشکیالت مبارزات فلسطینی ها را پیش از 
صهیونیست ها سرکوب می کند. معنای واقعی این اقدام 
خودزنی محور سازش کار محسوب می شود که نه تنها در 
مقابل جنایات رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نمی دهد، 
بلکه هموار کننده مسیر صهیونیست ها برای انجام این 
جنایت ها است. بر این اساس تشکیالت خودگردان جایگاه 
خود را در بین مردم فلسطین از دست داده است و گروه های 

فلسطینی در مقابل خیانت های آن ایستادگی می کنند.
به نظر می رسد چالش های کنونی در مناسبات رژیم 
صهیونیستی و تشکیالت خودگردان فلسطین نشان 
می-دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به از دست رفتن 
جایگاه تشکیالت خودگردان در بین مردم فلسطین 
واقف شده اند؛ چراکه عملیات گروه های فلسطینی اکنون 
مناطق تحت کنترل تشکیالت خودگردان فلسطین را 
نیز در برمی گیرد. این موضوع نشان می دهد که ابومازن و 
تشکیالت خودگردان کار ویژه پیشین خود را از دست داده 
است. تداوم وضعیت کنونی موجب می شود که واشنگتن 
و تل آویو در ساختار سیاسی تشکیالت خودگردان 
تجدیدنظر کنند؛ اما بی شک گروه های مبارز فلسطینی 
دیگر اجازه نخواهند داد که پیمان اسلو تکرار شودوآن را به 

تاریخ خواهند سپرد.

پیمان اسلو؛ خودزنی سازش کاران فلسطینی   رامین ولی زاده میدانی

 زمانی که مذاکره کنندگان فلسطینی پای مذاکره 
با صهیونیست ها نشستند، این موضوع بدین معنا بود 
که آن ها اواًل مشروعیت این رژیم را پذیرفتند، ثانیًا حقوق 

فلسطینی ها را زیر پای خود گذاشتند
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  برگزاری کنفرانس »وحدت اسالمی؛ آینده جهان اسالم و فلسطین« در آنکارا
کنفرانس »وحدت اسالمی؛ آینده جهان اسالم و فلسطین« شنبه با حضور آیت الّله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و جمعی از علما 

و اندیشمندان جهان اسالم در شهر آنکارا پایتخت ترکیه آغاز به کار کرد.
قدس مسئله اصلی جهان اسالم، تأثیر مسئله فلسطین بر جهان اسالم و مسئولیت امت اسالم، معامله قرن در راستای طرح خاورمیانه بزرگ، وضعیت و مسائل جهان اسالم 

(مشکالت و راه حل ها)، اتحاد اسالمی تنها راه پیش روی مسلمین و ابزارهای تحقق وحدت اسالمی از محورهای اصلی این کنفرانس دو روزه است.
] یاران آخرالزمانی [این کنفرانس به همت مرکز پژوهش های اتحاد اسالمی ترکیه برگزار می شود

اواخر هفته گذشته بود که خبر درگذشت یکی 
علمای برجسته شیعی لبنان منتشر شد. این عالم 
فرهیخته و زاهد لبنانی »شیخ حسین کورانی« 
نام داشت که پس از گذراندن ٨ ماه بیماری در 
نهایت در سن ٦٤ سالگی دارفانی را وداع گفت 
و به ملکوت اعلی پیوست. درگذشت این عالم 
گرانقدر و فرهیخته لبنان موجی از غم و اندوه را 
در این کشور به دنبال داشت. به دنبال این حادثه 
غمناک، حزب الّله لبنان پیام تسلیتی را صادر 
کرد. حزب الّله در ابتدای این پیام، در وصف شیخ 
حسین کورانی به یکی از آیات شریفه در سوره 
مبارکه »نحل« اشاره کرد؛ آنجا که می فرماید: 
»الَِّذیَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَماَلِئَکُة َطیِِّبیَن َیُقوُلوَن َساَلٌم 
َعَلْیُکُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُکنُتْم َتْعَمُلوَن«. حزب الّله در 
ادامه پیام تسلیت خود تأکید کرد: »حضرت عالمه  
مجاهد شیخ حسین کورانی پس از عمری سرشار 
از جان فشانی و جهاد به رحمت ایزدی پیوست. 
وی از آغازین روزها یکی از بنیان گذاران و اعضای 
شورای رهبری حزب الّله و عهده دار بسیاری از 

مسئولیت های اصلی بود«.
 در پیام مذکور همچنین تصریح شده است: »ما در حزب الّله 
برادر بزرگ، عزیز و مقاومی را از دست دادیم که جزو افراد 
ثابت و راسخ در مسیر جهاد مقاومت بود. ما به تک تک 
اعضای خانواده شریف کورانی و به همه مومنان این ضایعه 
را تسلیت می گوییم و از خداوند می خواهیم که او را با 
رحمت و رضوان خود با رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) 
و شهدا محشور کند«. مراسم تشییع پیکر پاک این عالم 
ربانی روز شنبه هفته جاری در حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه(س) با حضور گسترده مردم و شخصیت های 
مختلف دینی و سیاسی برگزار شد. برگزاری پرشکوه 
مراسم تشییع پیکر شیخ کورانی حتی مورد توجه و اهتمام 
رسانه های عرب زبان هم قرار گرفت و برخی از این رسانه ها 
با هدف انعکاس شکوه مراسم، اقدام به انتشار تصاویری از 

حضور گسترده در مراسم مذکور کردند.
اما عالم گرانقدری که هفته گذشته ندای حق را لبیک 
گفت، که بود؟ »شیخ حسین کورانی« در سال 1۹۵۵ در 
روستای »یاطر« واقع در »جبل عامل« در جنوب لبنان 
متولد شد و در 13 سالگی به شهر »نجف اشرف« رفت و 
از افکار »سید محمدباقر صدر« و حزب »الدعوه« تاثیر 
گرفت. وی در سال 1۹6۹ به شهر مقدس قم رفت و تحت 
تاثیر »امام خمینی« (ره) و انقالب اسالمی قرار گرفت و 

سرانجام نظام ستم شاهی او را از ایران اخراج کرد«.
شیخ حسین کورانی در لبنان با »سید عباس موسوی« در 
حوزه »امام منتظر« در بعلبک به تدریس دروس دینی و 
زبان فارسی پرداخت. وی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به ایران بازگشت و مدیریت رادیو عربی اهواز را برعهده 
گرفت. این عالم ربانی و عالیقدر سپس به تهران رفت و به 
عنوان ناظر در بسیاری از برنامه های عربی فعالیت کرد. 
وی تا سال 1۹٨6 در ایران بود و سپس مجددا به لبنان 
بازگشت و در این کشور به انجام فعالیت های تبلیغی 
پرداخت. شیخ کورانی که در تأسیس حزب الّله نیز 
مشارکت داشت، پس از بازگشت به لبنان، فعالیت های 
تبلیغی، اخالقی و سلوک و وعظ و ارشاد را از سرگرفت. 
وی این بار به صورت گسترده تری به نقش آفرینی در 
ساختار حزب الّله لبنان پرداخت تا اینکه حتی به عضویت 
»شورای رهبری حزب الّله«، که تصمیمات مهم در آنجا 

اتخاذ می ُشد، درآمد.
شیخ حسین کورانی عالوه  بر نقش آفرینی در شکل گیری 

مقاومت اسالمی لبنان و فعالیت های تأثیرگذار در ساختار 
این گروه مقاومتی، از مؤسسان نهادهادی مبارک دیگر در 
این کشور نیز محسوب می شود که از جمله آن ها می توان 
به »تجمع علمای مسلمین لبنان« اشاره کرد. افزون براین، 
وی در طول حیات مجاهدانه خود تالش های فراوانی را 
برای تأسیس دانشگاه االمام الصادق(ع) در لبنان انجام 
داد که این تالش های مبارک نیز توسط تجمع علمای 
مسلمان لبنان پیگیری خواهد شد تا بدین ترتیب، 
تأسیس دانشگاه مذکور نیز به عنوان یکی دیگر از یادگاراِن 

ارزشمند وی در لبنان به منصه ظهور برسد.
روزنامه »األخبار« لبنان درخصوص شیخ حسین کورانی 
می نویسد: »می توان از شیخ کورانی به عنوان یکی از 
رهبران دینی و اجتماعی در دهه ٨۰ قرن گذشته یاد کرد. 
این درحالی است که فعالیت های مجاهدانه این عالم 
بزرگوار در عرصه فقهی و عقیدتی حتی به پیش از تاریخ 
مذکور بازمی گردد. درهمین راستا، وی در دهه 7۰ نقش 
مهمی را در عرصه ارتقاء اندیشه اسالمی و فرهنگ اخالق 

محمدی (ص) ایفا کرد«. 
از سوی دیگر، »محمد فحص« نویسنده لبنانی نیز با 
انتشار مطلبی درباره شیخ حسین کورانی می نویسد: 
»شیخ حسین کورانی به عنوان یک عالم مجاهد و 
برجسته در جهان اسالم درحالی ندای پروردگار را 
لبیک گفت و به دیدار حق شتافت که ذخیره 
ارزشمند و سرشاری از مواعظ اخالقی را برای مؤمنان 
برجای گذاشت؛ مواعِظ غنی شده با روح اهل بیت 
(علیهم السالم) و انوار امام حسین (ع) که جملگی برای 

مؤمنان راهگشا هستند«.
این نویسنده لبنانی در مطلب خود همچنین آورده 
است: »شیخ کورانی همواره و در مناسبت های مختلف 
بر ارتباط میان حّب به خداوند و حّب به اهل بیت (علیهم 
السالم) به ویژه امام حسین (ع) تأکید می کرد. این عالم 
بزرگ و برجسته همواره در مسیر امام حسین (ع) گام 
برمی داشت و از همین روی، همواره نسبت به مجاهدان 
حّب فراوانی داشت و تواضع زیادی در مقابل آنان به خرج 

می داد. این عالم ربانی در تمامی سخنرانی های خود در 
مناسبت های مختلف بر لزوم حّب به مجاهدان و اهتمام 
جدی به مسائل مختلف آنان ازجمله جانبازیشان و 
دعای همیشگی برای آن ها تأکید می کرد. شیخ حسین 
کورانی معتقد بود که دعا برای مجاهداِن در راه خدا 
تقویت کننده حّب به امام علی (ع) در قلوب مؤمنان 
است«. در پایان مطلب نویسنده لبنانی همچنین آمده 
است: »شیخ کورانی به لقای حق پیوست اما پژواک 
صدای بلند او همچنان در بزرگترین حسینیه ها به گوش 
می رسد و این صدای رسا آشکارترین دلیل بر حّبی است 

که وی به خداوند و اهل بیت (علیهم السالم) داشت«.
شیخ حسین کورانی همانند برادرش »شیخ علی کورانی« 
تألیفاتی درباره امام زمان (عج) و مباحث دیگر دینی از 
خود به یادگار گذاشت و به همین دلیل به جرأت می توان 
گفت که وی از علمای کم نظیر لبنانی بود که به علمای 
زاهد ایرانی شباهت داشت. شیخ حسین کورانی تا آخرین 
سال های عمر پربرکت خود نیز از تالش مجاهدانه در 
مسیر اعتالی اخالق و فرهنگ اسالمی و همچنین ارتقای 
جایگاه مقاومت دست نکشید. وی در طول عمر باعزت 
خود همواره در کنار حزب الّله لبنان و مقاومت اسالمی در 
این کشور باقی ماند و مواضع قاطعانه ای را در حمایت از 
مقاومت اتخاذ کرد. یکی از مواضع وی در حمایت  قاطعانه 
از حزب الّله لبنان به زمان برگزاری آخرین انتخابات 
پارلمانی لبنان بازمی گردد. شیخ حسین کورانی پیش از 
برگزاری انتخابات رسما رأی دادن به نامزدهای حزب الّله 
را خواستار شد. وی حتی اعالم کرد عذِر افرادی که بنابر 
هر توجیهی رأی خود را به صورت سفید در صندوق 

می اندازند، پذیرفته نیست.
خدمات ارزنده شیخ کورانی به جهان اسالم و مقاومت 
اسالمی در هیچ برهه ای از حیات این عالم گرانقدر متوقف 
نشد تا اینکه وی به بیماری سرطان مبتال گشت. مداوای 
این عالم برجسته نه در ایران و نه در لبنان نتیجه ای دربر 
نداشت تا اینکه وی پس از تحمل ٨ ماه درد و رنج بیماری 
و دست وپنجه نرم کردن با سرطان سرانجام در سن 6۴ 
سالگی در بیمارستان درگذشت. کارشناسان سیاسی 
لبنانی درگذشت این عالم بزرگ و برجسته را به دلیل 
خدمات ارزنده اش به مقاومت، خسارت بزرگی برای 

مقاومت اسالمی لبنان خواندند.

شیخ حسین کورانی در لبنان با »سید عباس موسوی« 
در حوزه »امام منتظر« در بعلبک به تدریس دروس دینی و 

زبان فارسی پرداخت

  داود مازندرانی

وحیه جھادی عالمه شیخ حسین کورانی؛ از سیره اخالقی تا ر
خدمات ارزنده یک عالم ربانی به محور مقاومت
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٨

ما ترکناک یابن الحسین

ای ستون تکیه ی دین هدی، "یا بن الحسین" 
 "ما ترکناِک" نوای هر چه عاشورایی است

قامِت اسالْم تو، َقْد قامِت االسالْم تو
پرچم اسالم بر دوشت، به این باالیی است

زیر این پرچم، بسی سردارها جان داده اند
بین این جانبازها، یک نام هم "لک زایی" است

عزت اسالم از آوازه ی سید علی است 
 نام ایران، بر فراز گنبد مینایی است

مقتدای "مقتدا" و ، سید "سید حسن"
سید آزادگان، نامت به این زیبایی است

با نهیبی، لرزه بر کاخ سفید انداختی 
گاه دستت ذوالفقار و گه ید بیضایی است

این شکوه و صولت و این جایگاه بس رفیع 
بی گمان از چشمه سار کوثر زهرایی است

 محمود اله بخش

فیلم سینمایی »روزبه« یک اثر با کیفیت از سینمای عراق 

است که به زندگی صحابه گرانقدر پیامبر سلمان محمدی یا 

همان سلمان فارسی پرداخته است. این فیلم که به تازگی 

وارد اکران های خصوصی شده، اولین ساخته شرکت 

سینمایی کفیل است.

این شرکت یکی از توابع آستان مقدس حضرت عباس 

(علیه السالم) است. نکته جالب اینکه این فیلم در ایران و 

در لوکیشن فیلم محمد رسول الّله (صلی الّله علیه و آله) 

ساخته شده است.

نویسنده و کارگردان این اثر »أزهر خمیس« کارگردان 

عراقی است که در کارنامه خود دو اثر دیگر به نام های »بزرگ 

صحابه« و »مالک اشتر« را هم دارد.

مدت فیلم پنجاه و نه دقیقه است و تصویر برداری آن توسط 

یک تیم حرفه ای به مدت بیست و چهار روز انجام پذیرفت و 

٩٧در سال ٩٧در سال ٩٧ به پایان رسید.

این فیلم پس از کسب موفقیت در نخستین اکران آن در 

سالن نمایش ملی بغداد، از دهم ماه مبارک رمضان تا عید 

فطر در استان بصره به نمایش گذاشته شد.

هر کس که در سال های اخیر تحوالت منطقه بویژه سوریه را رصد 
و دنبال کرده باشد، حتما اسم »فاطمیون« را شنیده است. لشکر 
فاطمیون، نیروهای رزمنده افغانستانی هستند که جزو نخستین 
گروه هایی بودند که خود را به صحنه نبرد شام رساندند و به مرور 
زمان از یک جمع محدود تبدیل به لشکر فاطمیون شدند تا در 
بسیاری از عملیات های ویژه و مراحل دشوار جنگ با تکفیری ها، 
رشادت هایشان زبانزد دوست و دشمن شود. کانال تلگرامی 
»فاطمیون« در واقع رسانه رسمی این لشکر است که فعالیت 
گسترده ای هم در فضای مجازی دارد و در بخش معرفی آن آمده 
»کانال رسمی لشکر فاطمیون جهت نشر اخبار موثق و مستندات 
و مطالب شهدا فعالیت می نماید«. این کانال از بخش های متنوعی 
تشکیل شده و مخاطبان با مطالب جذابی در آن مواجه می شوند. 
معرفی شهدای فاطمیون و بیان خاطرات مختلفی از ایشان از 
جمله این بخش هاست. همچنین در این کانال مراسم های تشییع 
یا بزرگداشت شهدای فاطمیون هم اطالع رسانی می شود و سپس 

تصاویری از برگزاری آنها منتشر می شود.
از دیگر بخش های کانال انتشار تصاویر و فیلم های ناب از میادین 

نبرد و رشادت های رزمندگان فاطمیون است.
عالوه بر این نماهنگ هایی با لهجه افغانستانی و تصاویری از 

رزمندگان و شهدای افغانی در کانال منتشر می شود.
برای دسترسی به کانال فاطمیون باید از لینک

https://t.me/fatemiyoun١٤3٤  https://t.me/fatemiyoun١٤3٤https://t.me/fatemiyoun١٤3٤ بهره گرفت. 

حضور ایران در تحوالت و بحران های منطقه غرب آسیا همواره با 

پرسش های زیادی مواجه بوده است. به نحوی که معموالً مخالفان 

نظام جمهوری اسالمی ایران تالش می کنند با هجمه ها و تبلیغات 

منفی رسانه ای، این حضور را زیر سؤال ببرند. 

کتاب »در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده های منطقه ای« 

با بررسی تحوالت منطقه غرب آسیا و دالیل ورود ایران به مدیریت 

این تحوالت، نشان می دهد که این حضور در نهایت در راستای 

منافع ملی و امنیت ملی ایران بوده است. به طوری که حضور ایران 

در تحوالت منطقه موجب قرار گرفتن ایران بر فراز یک برج امنیت 

شده است.

سیر فراز و فرودهای منطقه  و آمد و شد حکومت ها و حاکمان هم 

نشان می دهد ایران در ٤دهه گذشته باثبات ترین و منطقی ترین 

سیاست خارجی منطقه ای را پیش گرفته است که نتایج قابل توجه 

داخلی و بین المللی برای کشورمان در پی داشته است.

کتاب در برج امنیت؛ چرایی ورود ایران به پرونده های منطقه ای 

نوشته شراره عبدالحسین زاده در اردیبهشت ١3٩٦ با قیمت 

١٨٠٠٠ تومان از سوی موسسه انتشارات اندیشه سازان نور منتشر 

و روانه بازار شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

 تصویری از عیادت آیت الله شیخ عیسی قاسم از مرحوم عالمه شیخ حسین کورانی، 
چند روز قبل از درگذشت وی، با استقبال کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد. آنها از 

آشنایی و استفاده گسترده عالمه از تکنولوژی پیشرفته و ابزار روزآمد استقبال کردند.

اثر کارگردان عراقی برای 
شخصیتی ایرانی

قهرمانان «فاطمیون» را دنبال در برج امنیت
کنید

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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