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  آزادی اسیر فلسطینی پس از 1٥ سال
فلسطینیان در منطقه جنین در کرانه باختری در پی آزادی »زعل عباهره« که 1٥ سال در زندان های رژیم صهیونیستی به سرمی برد، مراسم جشن و سرور 
برگزار کردند. منطقه الیامون در جنین از توابع کرانه باختری از زعل عباهره اسیر آزاد شده استقبال کرد؛ در حالی که وی 1٥ سال را در زندان های رژیم اشغالگر 
گذراند. عباهره سال 2004 بازداشت شد، پدر و برادرش هنگامی که وی در زندان به سر می برد، به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند. از سوی دیگر، مادر 
وی نیز در این برهه جان باخت. عباهره در مراسم جشنی که به مناسبت آزادی وی برگزار شد، بر لزوم بیشترین توجه به اسرا تاکید کرد؛ به ویژه در خصوص اعتصاب 

غذای آنها در مخالفت با دستگاه های ارسال پارازیت که سرطان زا هستند.  ] قبله اول [

رژیم  پارلمانی  انتخابات  گذشته  هفته  رژیم طی  پارلمانی  انتخابات  گذشته  هفته  طی 
صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین برگزار صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین برگزار 
22شد و براساس نتایج منتشر شده از 22شد و براساس نتایج منتشر شده از 22امین دوره امین دوره 
کنست رژیم صهیونیستی، ائتالف آبی سفید با کنست رژیم صهیونیستی، ائتالف آبی سفید با 
31 کرسی در رده اول و حزب لیکود با 31 کرسی در رده اول و حزب لیکود با 31 33کسب 33کسب کسب 33
کرسی در رده دوم قرار گرفته است. براین اساس کرسی در رده دوم قرار گرفته است. براین اساس 
هیچکدام از این دو حزب به تنهایی قادر به تشکیل هیچکدام از این دو حزب به تنهایی قادر به تشکیل 
کابینه نخواهند بود و در نهایت مجبور به ائتالف کابینه نخواهند بود و در نهایت مجبور به ائتالف 
با دیگر احزاب دیگر خواهند شد یا اینکه باید با دیگر احزاب دیگر خواهند شد یا اینکه باید 

انتخابات دوباره برگزار شود.
از سوی دیگر  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی دیگر  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در اولین واکنش به شکست بنیامین نتانیاهو در در اولین واکنش به شکست بنیامین نتانیاهو در 
انتخابات کنست، اعالم کرد که او پس از انتخابات انتخابات کنست، اعالم کرد که او پس از انتخابات 
تماسی با نتانیاهو نداشته است. رئیس جمهور تماسی با نتانیاهو نداشته است. رئیس جمهور 
آمریکا گفت: روابط ما با اسرائیل است نه با نتانیاهو آمریکا گفت: روابط ما با اسرائیل است نه با نتانیاهو 
و همچنان پیگیر نتایج انتخابات خواهیم بود. وی و همچنان پیگیر نتایج انتخابات خواهیم بود. وی 

از هرگونه اعالم حمایت از نتانیاهو خودداری کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
هم اعالم کرد که به سبب اوضاع سیاسی این رژیم هم اعالم کرد که به سبب اوضاع سیاسی این رژیم 
پس از انتخابات کنست، در نشست های مجمع پس از انتخابات کنست، در نشست های مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نخواهد عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت نخواهد 
کرد. این در حالی است که قرار بود نتانیاهو در کرد. این در حالی است که قرار بود نتانیاهو در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نشست های مجمع عمومی سازمان ملل شرکت 
کرده و با ترامپ هم دیدار کند. ترامپ و نتانیاهو قرار کرده و با ترامپ هم دیدار کند. ترامپ و نتانیاهو قرار 
بود در این دیدار در مورد پیمان دفاعی مشترک بین بود در این دیدار در مورد پیمان دفاعی مشترک بین 
آمریکا و رژیم صهیونیستی گفتگو کنند.  روزنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفتگو کنند.  روزنامه 
صهیونیستی یدیعوت آحارونت اشاره کرد که صهیونیستی یدیعوت آحارونت اشاره کرد که 
دلیل عدم سفر نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در دلیل عدم سفر نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل این است نشست های مجمع عمومی سازمان ملل این است 
که رئیس کمیته مرکزی انتخابات چهارشنبه آینده که رئیس کمیته مرکزی انتخابات چهارشنبه آینده 
22نتایج 22نتایج 22امین دوره انتخابات کنست را به رووین امین دوره انتخابات کنست را به رووین 
ریولین رئیس رژیم صهیونیستی ارائه خواهد کرد ریولین رئیس رژیم صهیونیستی ارائه خواهد کرد 
تا او در نهایت یکی از اعضای کنست را به تشکیل تا او در نهایت یکی از اعضای کنست را به تشکیل 
کابینه آینده مکلف کند.  در همین رابطه خبرنگار کابینه آینده مکلف کند.  در همین رابطه خبرنگار 
بیت المقدس با »محفوظ المنور« عضو ارشد جنبش بیت المقدس با »محفوظ المنور« عضو ارشد جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین در سوریه گفت وگو کرده جهاد اسالمی فلسطین در سوریه گفت وگو کرده 

است که شرح آن از نظرتان می گذرد.
  تحلیل و نظر شما درباره نتایج انتخابات   تحلیل و نظر شما درباره نتایج انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیستی و شکست بنیامین پارلمانی رژیم صهیونیستی و شکست بنیامین 
نتانیاهو در کسب حداکثر آراء برای تشکیل دولت نتانیاهو در کسب حداکثر آراء برای تشکیل دولت 

جدید چیست؟
اوال در خصوص تشکیل دولت میان نتانیاهو و بنی گانتز 
درگیری و مشکالتی وجود دارد و هر کدام برای کسب 
حداکثر کرسی ها از طریق ائتالفات به منظور تشکیل 
دولت و نخست وزیری تالش می کنند اما شروطی از 
سوی هریک از طرفین مطرح شده که ممکن است 
دیگر جریانات و احزاب نپذیرند. به عنوان مثال هرکدام 
از این دو به آراء لیبرمن نیاز دارند تا به آنها بپیوندد اما 
لیبرمن به دلیل سکوالر بودنش شروطی در عرصه 

داخلی دارد. معروف است که لیبرمن جزء متدینین 
نیست و احزاب دینی را  در سیاست اسرائیل به حساب 
نمی آورد. از سوی دیگر امکان مشارکت احزاب عربی در 
دولت اسرائیل وجود دارد اما لیبرمن با آن مخالف است. 
بنابراین این اشکاالت وجود دارد. نتانیاهو اکنون دو 
گزینه دارد؛ یا تشکیل دولت و یا زندانی شدن به دلیل 
سلب مصونیت سیاسی. به همین دلیل امکان دارد با 
ائتالف آبی و سفید و حزب لیکود دولت ائتالفی تشکیل 
شود و نخست وزیری چرخشی گردد. به این صورت 
دوره اول برعهده نتانیاهو باشد تا زندانی نشود. تاکنون 
تحلیل و وضعیت مشخصی وجود ندارد اما مطمئنا 

سخن از برگزاری انتخابات جدید نخواهد شد.
با   تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی با   تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی با با 
نخست وزیری فرد دیگری غیر از نتانیاهو(احتماال نخست وزیری فرد دیگری غیر از نتانیاهو(احتماال 
بنی گانتز) چه تاثیری در سیاست خارجی این بنی گانتز) چه تاثیری در سیاست خارجی این 

رژیم و تعامل آن با فلسطینی ها دارد؟
انتخابات اسرائیل بیشتر درگیری بر سر مسائل داخلی 
است نه خارجی. علیرغم اینکه نتانیاهو تالش کرد عامل 
امنیت خارجی و ایران و مقاومت لبنان و فلسطین را 
وارد مسائل انتخاباتی کند اما واضح است که درگیری 
میان احزاب چپ و راست و میانه اسرائیل، بر سر مسائل 
داخلی این رژیم است. نتانیاهو و لیبرمن و گانتز از طریق 
گردآوری و تجمیع احزاب کوچک قصد تشکیل دولت 
دارند. باوجود شکست های متوالی نتانیاهو درعرصه 
سیاست خارجی و داخلی، باید تا اعالم نتیجه قطعی در 

هفته بعدی منتظر ماند. 
انتخاب فرد دیگری به نخست وزیری دولت   انتخاب فرد دیگری به نخست وزیری دولت   انتخاب فرد دیگری به نخست وزیری دولت انتخاب فرد دیگری به نخست وزیری دولت 
رژیم صهیونیستی غیر از نتانیاهو چه تاثیری رژیم صهیونیستی غیر از نتانیاهو چه تاثیری 
در همکاری این رژیم با آمریکایی ها در اجرای در همکاری این رژیم با آمریکایی ها در اجرای 
پروژه موسوم به معامله قرن دارد؟ اخیرا نیز پروژه موسوم به معامله قرن دارد؟ اخیرا نیز 
ترامپ عنوان کرده که ما با اسرائیل ارتباط داریم ترامپ عنوان کرده که ما با اسرائیل ارتباط داریم 

نه نتانیاهو.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود 

اعالم کرد که دولت آمریکا با شخص نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی همکاری نمی کند بلکه با دولت 
اسرائیل در تعامل است. بنابراین معتقد هستیم که تاثیر 
ریشه ای در این روابط ندارد. البته شاید برخی مسائل 
موجب همکاری و نزدیکی ترامپ و نتانیاهو می شد اما 
دولت آمریکا به صورت کلی با همه دولت های اسرائیل 
همکاری می کرده و می کند. به این دلیل که واشنگتن 
دولت اسرائیل را به عنوان پایگاهی پیشرفته در منطقه 
تلقی می کند و بر همین اساس نیز به نفع خودش است 

با دولت اسرائیل همکاری کند نه با نخست وزیر.
با توجه به تهدید فلسطینی ها توسط با توجه به تهدید فلسطینی ها توسط    
نامزدهای انتخاباتی صهیونیست ها، آیا نخست نامزدهای انتخاباتی صهیونیست ها، آیا نخست 
وزیر و دولت جدید رژیم صهیونیستی قدرت وزیر و دولت جدید رژیم صهیونیستی قدرت 
و جرأت حمله به نوار غزه یا کشورهای منطقه و جرأت حمله به نوار غزه یا کشورهای منطقه 

را دارد؟
دائما اسرائیلی ها تالش می کنند که دولت و رژیمی موثر 
در منطقه باشند و در صورتی که موثر باشند، نخست 
وزیر آنها نقش مهمی خواهد یافت. بر همین اساس 
معتقدیم که تاثیر آن فقط بر کشورهایی از منطقه است 
که با رژیم اسرائیل ارتباط دارند و با این رژیم روابط خود 
را عادی سازی کرده اند. غیر از آن معتقدیم که اسرائیل 
بر دو موضوع متمرکز خواهد بود؛ نخست مسائل داخلی 

و دوم تجاوز مکرر به منطقه مجاور. 
درباره حمله صهیونیست ها به غزه نیز باید بگویم که 
تمامی احتماالت ممکن است اما مقاومت که در طول 
تبلیغات انتخاباتی صهیونیست ها به شهرک های 
صهیونیست نشین و محل سخنرانی انتخاباتی نتانیاهو 
در عسقالن حمله کرد، بر این نکته تاکید کرد که 
مقاومت در آمادگی کامل و باال قرار دارد و دشمن از 
پیامدهای حمله به آن هراس دارد. صهیونیست ها 
تجهیزات حمله به غزه را دارند اما می دانند که این کار 
بهایی سنگین برای آنها در داخل رژیم صهیونیستی در 

پی خواهد داشت. 

سخن نخست

آیا موج دوم بیداری اسالمی 
در راه است؟

حمله اخیر مجاهدان انصارالّله یمن و ارتش حمله اخیر مجاهدان انصارالّله یمن و ارتش 
ملی این کشور به تاسیسات نفتی آرامکو در 
مرزهای شرقی عربستان سعودی یک اتفاق 
10بسیار بزرگ و خبرساز بود که با گذشت بیش از 10بسیار بزرگ و خبرساز بود که با گذشت بیش از 10 روز از وقوع آن 
هنوز هم در صدر اخبار رسانه ها و تحلیل های شبکه های مختلف 
بین المللی و منطقه ای، اندیشکده ها و تحلیل گران و تئوریسین های 
امور نظامی و سیاست بین الملل قرار دارد خصوصا که شرکت آرامکو 
یکی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین شرکت های دنیا نه فقط در 
حوزه نفت و انرژی بلکه به عنوان یک شرکت عظیم اقتصادی با 

سرمایه های هنگفت و گردش مالی چند صد میلیارد دالری است
آنچه که اهمیت این حمله را دوچندان کرده است انجام آن از 
٥سوی نیروهای یمنی است یمنی که قریب به ٥سوی نیروهای یمنی است یمنی که قریب به ٥ سال است که تحت 
شدیدترین تحریم های بین المللی و حصار هوایی، زمینی و دریایی 
قرار دارد و تلفات انسانی و جان باختن کودکان در این کشور به 
عنوان باالترین آمار در دهه های اخیر ثبت شده است اما کشوری با 
این شرایط و این دشواری ها با اتکاء به توان جوانانش و باور به اینکه 
تنها راه نجات از این شرایط، مقاومت و ضربت متقابل هست توانسته 
است خسارت های سنگینی را به دشمن پولدار و پشت گرم به 

حمایت های جهانی وارد کند.
نکته مهم دیگر در این میان توجه به این مسئله است که عربستان 
جزو پنج کشور اول دنیا در هزینه های نظامی است و مستشاران 
متعدد آمریکایی و انگلیسی در این کشور مشغول به فعالیت هستند 
و طبیعتا در اطراف تاسیسات بسیار حیاتی آرامکو این تمرکز 
تجهیزات افزایش پیدا می کند با این وجود طبق برآوردهایی که 
رسانه ها و مقامات غربی داشته اند یمنی ها با چند پهپاد و موشک و 
هزینه ای پایین تر از یک میلیون دالر هم ناکارآمدی این تجهیزات 
را به رخ کشیدند و هم خسارت های میلیاردی به تاسیسات نفتی 
عربستان وارد کردند. همین مستمسکی شده برای اینکه به جهانیان 
اثبات کند که برخالف شعارهایی که غربی ها و بخصوص آمریکایی ها 
درباره توان باالی دفاعی و به روز بودن تجهیزات و کارآمد بودن آن ها 
مطرح می کنند در این زمینه ضعف ها و ناکارآمدی های جدی ای 
دارند و آسیب پذیر هستند. و طبیعتاً اکنون حکام کشورهای عرب 
مطرح می کنند در این زمینه ضعف ها و ناکارآمدی های جدی ای 
دارند و آسیب پذیر هستند. و طبیعتاً اکنون حکام کشورهای عرب 
مطرح می کنند در این زمینه ضعف ها و ناکارآمدی های جدی ای 

منطقه بیش از پیش به این مسئله توجه می کنند که پس این همه 
هزینه ما برای امنیت کجا کارآمدی خود را نشان می دهد؟ و دور 
از ذهن نیست که ناامید شوند از تکیه ای که به تجهیزات گران 
قیمت غربی ها داشتند اما این همه ماجرا نیست چراکه آن ها 
سرمایه گذاری های مفصلی در کشورهای غربی کرده اند که فقط 
برای خرید تجهیزات نظامی نبوده بلکه فراتر از آن به دنبال ایجاد 
یک هم پیمانی با آن ها بودند تا در روزهای سخت مورد حمایت قرار 
بگیرند. اما می بینیم که در همین روزها مقامات تراز اول آمریکا از 
جمله شخص دونالد ترامپ تاکید می کنند که مسائل عربستان 
برای ما مهم است اما با عربستان پیمان دفاعی نداریم و به این راحتی 
نمی توانیم وارد جنگی بشویم و البته اگر هم بخواهیم ورود کنیم 
هزینه آن را باید عربستان بپردازد یعنی یک نگاه کاسب کارانه و دقیقًا 
نمی توانیم وارد جنگی بشویم و البته اگر هم بخواهیم ورود کنیم 
هزینه آن را باید عربستان بپردازد یعنی یک نگاه کاسب کارانه و دقیقًا 
نمی توانیم وارد جنگی بشویم و البته اگر هم بخواهیم ورود کنیم 

با همان تعبیری که از قبل ترامپ داشت که کشورهای حاشیه خلیج 
فارس گاو شیرده ای هستند که در هر فرصتی باید آن را دوشید.

 به نظر می رسد این تحقیرهای متعددی که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و در رأس آنها عربستان به اشکال مختلف می شوند 
مانند ضربه زدن یمنی ها به تاسیسات شان با حداقل امکانات، 
٥بی نتیجه ماندن جنگ با یمن بعد از ٥بی نتیجه ماندن جنگ با یمن بعد از ٥ سال، تمثیل آن ها به 
گاوشیرده از سوی مقامات غربی، ناامیدی از دلگرمی به تجهیزات 
نظامی غربی در حالیکه در همسایگی آن ها کشوری به نام جمهوری 
اسالمی ایران که تکیه بر قدرت ها ندارد در باالترین سطح توان 
نظامی قرار گرفته و تجهیزات پیشرفته آمریکایی مثل پهپاد آن را با 
تجهیزات داخلی سرنگون  می کند، در نهایت منجر به تحوالتی در 
میان عرب های حاشیه خلیج فارس می شود. آن ها که گروهی شان 
در طول تاریخ به شجاعت و مردانگی معروف بوده اند و طبیعتا هنوز 
هم درمیان شان افرادی هستند که تحمل پذیرش این تحقیرهای 
مکرر و متعدد که نتیجه سرکار بودن حکام نادان و بزدل است، را 
ندارند و احتماال به ناگاه شاهد موج  استقالل طلبی و اعاده حیثیت 
عربی در کشورهای منطقه به ویژه در عربستان و امارات خواهیم 
بود. مسئله ای که در روزهای اخیر برخی از کارشناسان از آن به موج 

دوم بیداری اسالمی یا بهار عربی تعبیر کرده اند.

محمد مهدی رحیمی

انتخابات اسرائیل بیشتر درگیری بر سر مسائل داخلی 
است نه خارجی. علیرغم اینکه نتانیاهو تالش کرد عامل 
امنیت خارجی و ایران و مقاومت لبنان و فلسطین را وارد مسائل 
انتخاباتی کند اما واضح است که درگیری میان احزاب چپ و 

راست و میانه اسرائیل، بر سر مسائل داخلی این رژیم است

شکست»نتانیاھو« در سیاست خارجی و داخلی
عضو ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین در گفت وگو با بیت المقدس  محمد فاطمی زاده
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حضور قدرت های فرامنطقه ای در غرب آسیا به 
عنوان یک عامل موازنه ساز، همواره برای منطقه 
چالش آفرین بوده است. شاید بتوان اولین آثار 
حضور نیروهای خارجی در منطقه برای توازن 
بخشی را در رویارویی دو امپراتوری عثمانی و 
صفوی جستجو کرد. درست زمانی که اولین 
نمودهای فراز و فرود دو تمدن اسالمی و غربی 
بیش ازپیش نمایان شدند. پایان جنگ جهانی 
اول، فرصت مناسبی را پدید آورد تا قدرت های 
خارجی در غرب آسیا به تصمیم سازی سلطه 
گرایانه روی آورند. تصمیماتی که نهایتًا سبب 
شد تا منطقه برای دهه های متمادی در آتش 
تعارض و چنددستگی بسوزد. اگرچه انقالب 
اسالمی ایران جرقه ای بود تا ملت های اسالمی 
برای بار دیگر اعتمادبه نفس و عزت خود را به 
دست آورند و به مبارزه علیه عوامل استبداد و 
استکبار روی آورند؛ اما حکمرانی پادشاهی های 
مستبد بر کشورهای غرب آسیا، برای بار دیگر 
سبب شد تا قدرت های استکباری بتوانند 
بهانه های کافی را برای حضور در منطقه به 
دست آورند. خاندان هایی که برای سرپوش 
نهادن بر ضعف مشروعیت داخلی خود، دست 
به دامان قدرت های غربی شده و زمینه حضور 
سلطه گرایانه آن ها را فراهم کردند. موضوعی 
که می توان برای تحلیل بهتر آن از مدل های 

»حامی-پشتیبان« بهره جست.
در پی تغییر معادالت قدرت در منطقه طی چهار دهه 
گذشته و تغییر نوع مناسبات میان قدرت های خارجی 
و داخلی مؤثر در تحوالت کشورهای غرب آسیا، ساختار 
قدرت منطقه به شدت دستخوش تغییر گردیده است 
و همین امر استراتژیست های موازنه گر را بر آن داشته 
تا ضمن بازبینی علل ناکامی راهبردهای پیشین برای 
مبارزه با امواج بیداری اسالمی، با طراحی استراتژی های 
جدیدی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت مطلوب خود در 
این منطقه باشند. نکته ظریف و غالبًا مغفول در مسئله 
حضور نیروهای فرا منطقه ای در خلیج فارس و وابستگی 
آشکار یک جانبه و فزاینده حاکمان کشورهای غرب 
آسیا به این دولت ها، نقش این وابستگی ها در تحریک 
و مقاومت عوامل و مؤلفه های داخلی و بروز بی ثباتی 
و ناامنی بوده است. این موضوع ناشی از فقدان ادراک 

صحیح رهبران موازنه طلب و غرب گرا از دو مقوله ثبات 
و امنیت در سطوح ملی و منطقه ای بوده که بدون توجه 
به ساختار شرایط داخلی همواره برای ایجاد امنیت 
و ثبات به نیروهای خارج از منطقه و مشخصًا آمریکا 
اتکا می کنند. اخیراً هم با توجه به قدرت گیری محور 
مقاومت، این رهبران موازنه طلب به سوی موازنه سازی 
با رژیم صهیونیستی روی آورده اند که بی شک می تواند 
افکار عمومی را بیش ازپیش نسبت به این خاندان ها 
بدبین سازد و درنتیجه برای موازنه سازی بیشتر به سوی 

قدرت های بیگانه سوق دهد.
مقوله امنیت و ثبات پدیده هایی چندالیه است و هر 
اقدامی در راستای تولید موازنه امنیتی با کمک گرفتن 
از عامل خارجی نه الزاماً به معنای رسیدن به آن سطح از 
امنیت مورد نیاز است و نه اصواًل درک دقیقی از اغراض و 
منافع موازنه گران خارجی و یا کارکرد نیروهای اجتماعی 
و سیاسی قدرتمند منطقه و نحوه واکنش آن ها به عامل 
خارجی است. این یک اصل کلی در روابط بین الملل 
و جامعه شناسی سیاسی است که امنیت ملی و ثبات 
داخلی کشورها در یک نقطه با امنیت و ثبات منطقه ای 
تالقی پیدا می کنند و امنیت و ثبات منطقه ای هم رابطه 
تنگاتنگی با ثبات داخلی و امنیت ملی کشورها دارند. 
موج چهارم بیداری اسالمی در غرب آسیا و شمال آفریقا 
نشان داد که بی ثباتی در یک کشور -که وجه مهمی از آن، 
بیگانه ستیزی است- چگونه موجی از ناآرامی و تحوالت 
امنیتی را در سایر کشورهای منطقه ایجاد نمود و چگونه 
این موج بی ثباتی منطقه ای به ناامنی سیاسی-اجتماعی 
در بدنه گروه معتقد به موازنه با استفاده از قدرت موازنه 

گر خارجی انجامید.
 تعریف امنیت از نظر قدرت های فرامنطقه ای، متفاوت با 
وجدان امنیتی مردم منطقه است. از سوی دیگر، مفهوم 
امنیت در پارادایم نظری غربی، زمینه ساز و مقوم حضور 
آنان در منطقه است. تجربه عینی نشانگر آن است که 
این برداشت نمی تواند الزامًا تأمین کننده امنیت پایدار 
و ثبات دائمی در دو سطح منطقه و ملی باشد و احتمااًل 
اولویت آن نیز امنیت پایدار منطقه ای نیست. نظام 
سیاسی امنیتی مبتنی بر توازن قوا در منطقه خلیج فارس 
عمدتًا بر محور تهدیدات سنتی میان دولت ها پس از 
جنگ های جهانی و البته متعاقب آن دوران جنگ سرد 
و شرایط خاص دهه های 1970، 1980، 1990 و با 
تکیه بر خواست و منافع بازیگران فرا منطقه ای طراحی 

شده است، به گونه ای که آخرین طراحی ها متضمن یک 
موازنه متکی بر بازتولید هراس های متقابل ایدئولوژیک، 
هژمونیک و ناسیونالیستی است. چنین نظامی تأکید 
بر تضادها و اختالفات دارد. اساسًا بارزترین ویژگی 
نظریه توازن قوا ایجاد یک فضای امنیتی است که 
حاصل آن جو، بی اعتمادی میان کشورها و عدم تمایل 
به پیمان های منطقه ای است. این موضوع در خصوص 
منطقه ژئواستراتژیک غرب آسیا که در آن دولت های 

رانتیر به حیات خود ادامه می دهند دوچندان می شود.
در این میان کارشناسان مسائل منطقه و مخالفان نظریه 
موازنه قوا، به طور معمول توسعه اتحادیه ها و ائتالف ها 
را برای رسیدن به آرامش و امنیت منطقه ای تجویز 
می نمایند؛ همان سازوکاری که اروپا و شرق آسیا به عنوان 
بهترین روش برای جلوگیری از بروز جنگ و ناآرامی در 
پیش گرفته اند و به نظر می رسد که عوامل واگرا، از جمله 
خود قدرت های غربی به عنوان یک عامل واگرا، مانع از 
همگرایی و وحدت در این منطقه می شوند. آن دسته از 
کشورهای منطقه که بر اساس شواهد ظاهری با نادیده 
گرفتن پیامدهای نظام امنیتی وابسته به قدرت موازنه گر 
خارجی جهت دستیابی به اهداف و منافع امنیتی خود 
به قدرت های فرا منطقه ای متوسل می شوند، در حقیقت 
به نوعی با اقبال نسبت به سیاست توازن قوا، در زمین 
از پیش طراحی شده قدرت های بزرگ بازی می کنند. 
سوابق تاریخی نشانگر این واقعیت است که این نظام 
امنیتی در ماهیت چه به شکل سنتی و چه جدید به 
همراه خود رقابت قدیمی قدرت های فرامنطقه ای را 

وارد منطقه ساخت.

مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای حوزه خلیج فارس 
یکی دیگر از آثار منفی حضور نیروهای فرامنطقه ای است 
که عالوه بر تولید رقابت غیر سازنده و بی ثباتی در سطح 
منطقه ای به طور مستقیم بر امنیت ملی و ثبات داخلی 
کشورهای این منطقه تأثیرگذار است. از سوی دیگر رقابت 
قدرت های فرا منطقه ای برای پیدا کردن جای پایی در 
منطقه حساس خلیج فارس این منطقه را هر چه بیشتر 
نظامی کرده است. عالوه بر آمریکا کشورهای فرانسه و 
انگلیس نیز تالش دارند تا دالرهای نفتی منطقه را هر 
چه بیشتر به سالح تبدیل کنند، سالحی که به باورعموم 
استراتژیستهای منطقه نه  تنها برای این کشورها امنیت 
نیاورده و نمی آورد که بر اساس شواهد و قراین بسیار با 
امنیتی ساختن فضای منطقه، مشکالت فراوانی را در حوزه 

امنیت ملی برای کشورهای این حوزه ایجاد کرده است.
حوادث به وقوع پیوسته بعد از بیداری اسالمی، که آخرین 
آن حمله پهپادی و موشکی انصارالّله یمن به تأسیسات 
نفتی عربستان سعودی است، از حقایقی پرده برداشته 
که برای بار دیگر تحلیل گران منطقه را به لزوم بازنگری 
در مفاهیم قدرت، امنیت و ثبات در غرب آسیا و جهان 
اسالم وادار ساخته است. قدرت گیری محور مقاومت که 
کارآیی خود را در حل بحران های منطقه به خوبی نشان 
داده، سبب شده تا مثلث عربی-غربی-عبری به سوی 
موازنه سازی نامتجانسی در منطقه گام بردارد. هرچند 
این ائتالف در کوتاه مدت می تواند منافعی در پی داشته 
باشد؛ اما بعید به نظر می رسد که شکاف های اجتماعی- 
سیاسی ناشی از آن، غرب آسیا و شمال آفریقا را آبستن 

حوادثی تازه نکند.

  نماینده آمریکا در سازمان ملل: بهترین دوست برای اسرائیل خواهم بود
نماینده آمریکا در سازمان ملل با ادعای اینکه رژیم صهیونیستی به قوانین احترام می گذارد و مرکز پیشرفت و تکنولوژی است، تاکید کرد که بهترین دوست برای این 

رژیم خواهد بود. »کلی کرافت« جنبش حماس و گروه های مقاومت فلسطین را هم به شدت مورد حمله قرار داد و اعضای شورای امنیت را به اتخاذ مواضع ضداسرائیلی 
و ظلم علیه این رژیم متهم کرد!

کرافت گفت که صراحتا اعالم می کنم آمریکا همیشه حامی و پشتیبان رژیم صهیونیستی بوده و خواهد بود و من نیز بهترین دوست برای این رژیم خواهم بود.
] قلب زمین [

در پی تغییر معادالت قدرت در منطقه غرب آسیا طی 
چهار دهه گذشته و تغییر نوع مناسبات میان قدرت های 
خارجی و داخلی مؤثر در تحوالت کشورهای آن، ساختار 

قدرت منطقه به شدت دستخوش تغییر گردیده است

وی  »مقاومت فعال«؛ چالش پیش ر
موازنه سازی با قدرت فرامنطقه ای 

در غرب آسیا

    امیرمحمد اسماعیلی
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٤

حکایت های ناگفته از »شهید سیدهادی نصرالّله« در گفت وگو با برادرش

لحظاتی هست که خود را ناتوان از نوشتن 
که  می آید  پیش  وقت ها  بعضی  می بینیم. 
می خواهیم در وصف چیزی بنویسیم اما می بینیم 
آن موضوع فراتر از توصیف است. می نویسیم و 
سپس پاک می کنیم، باشد که عبارات مناسبی 
در جای الزم پیدا کنیم. طبیعتا این لحظات وقتی 
مقاالت سیاسی یا اقتصادی و ... می نویسیم پیش 
نمی آید. اما آیا این لحظات  زمانی که در محضر 
شهدا هستیم رخ نمی دهد؟ از خود می پرسیم 
صحبت را از کجا شروع کنیم... همه راههایی که به 
شهدا ختم می شود زیباست و پر از مفهوم شهامت 
و عزت نفس است و در این راه داستان های بسیار 
زیادی هست که چه بسا با شور و شعف به دنبالش 
بوده ایم. چه بسیار منتظر یک نکته ای بودیم که ما 
را به آشنایی بیشتر با شخصیت این شهدا رهنمون 
شود. دهها سال می گذرد و این جزئیاتی که ما را 
با شهدا آشنا می کند در ضمیر ما زنده می ماند و 
درسها و عبرتهای زیادی در درون ما می پرورد. چه 
کسی از ما آشنایی بیشتر با شخصیت شهید سید 
هادی نصرالّله برایش مهم نبوده؟ از شهادتش در 
عملیات »جبل الرفیع« 22 سال قبل و همچنان 
یادش در ما امید به رهبرانی که پاره تن خود را در 
راه مقاومت تقدیم کرده اند بر می انگیزد؛ رهبرانی 
که مصلحت و آینده این راه را بر حس پدری شان 
مقدم داشته اند و محکم ایستاده و خدا را بر 

این قربانی سپاس گفته اند.
به مناسبت بیست و دومین سالگرد شهادت 
سید هادی نصرالّله، برادرش سید جواد در اولین 
مصاحبه اش از سال ،2007 با سایت لبنانی »العهد« 
گفتگویی داشته که به دلیل اهمیت آن و نیز 
محدود بودن اطالعات درباره این آقازاده شهید 
متن آن را بطور کامل ترجمه نموده و تقدیم 

خوانندگان گرامی می نماییم:

سیدجواد نصرالّله در این مصاحبه به ویژگی های 
غالب در  و عقالنیت  داشتنی  رهبرگونه، دوست 
شخصیتش و کاریزمایی که برادرش داشته ونیز جذابیت 
کم نظیری که در بین بچه های هم نسلش از آن برخوردار 
بوده اشاره کرده است. پسری که هنوز از مرحله نوجوانی 
عبور نکرده بود، اما رفتار و کردارش بسیار فراتر از سن و 
سالش بود. وسط صحبت هایمان با جواد خاطره هایی 
متعلق به دو دهه پیش به ذهنش خطور می کند، خیال 
شهید به ذهن او باز می گردد و داستان های کودکی، 
نوجوانی و جوانی هادی در هم می آمیزد. کسی که دارای 
روحیه و فکر مناسب رهبری وعقالنیتی غالب بود. برادر 
مهربانی که  پر از خوش قلبی و دلسوزی بود وفرزند 
نیکوکار آرامی که تا آخرین نفس کامال شیفته پدر و مادر 
بود، همانطور که به نزدیکان و همسایه ها و دوستانش تعلق 
خاطر داشت و از کودکی روابط خوبی با اطرافیانش بر قرار 
کرده بود. ما از مجاهد امینی صحبت می کنیم که حافظ 

اسرار فعالیت های جهادی بود و در کارش اخالص داشت. 
از فرزندی که در پدرش ورهبری او ذوب شده و بسیاری از 

ویژگی ها را از او وام گرفته بود.
هادی؛ »قلب خانه«

غور در شخصیت شهید هادی و احاطه بر تمامی جزئیات 
و ویژگی های او کار آسانی نیست. جواد فراست و هوش 
شهید هادی از دوران کودکی اش را به خاطر می آورد، او 
کسی بود که همه را با چشمان پر از آرامش خود به حرکت 
وا می داشت. روحیه و طبع آرامی داشت حتی در هنگام 
بازی اما برنامه ها وطرح هایی که داشت توسط دوستانش 
اجرا می شد. هرگاه ایده یک بازی معینی را مطرح می کرد 

همه بدون سوال برای اجرای آن قدم پیش می گذاشتند 
و این به خاطر شخصیت رهبرگونه ای بود که هادی در 
خود داشت بطوریکه او را علیرغم سن وسال اندکش »مغز 

متحرک« می نامیدند.
طبق روایت جواد لقب »قلب خانه« زیبنده هادی بود، 
او کسی بود که به خانه تحرک و نشاط می بخشید. به 

مادرش بسیار تعلق خاطر داشت ومادرش نیز نسبت به 
او. در دل اشتیاق غیر قابل وصفی به مادرش داشت، دارای 
همتی بلند بود و بسیاری از اوقات صبح زود بیدار می شد 
تا مادرش را در امور منزل کمک کند بلکه باری از دوش 

او برداشته باشد.
ویژگی دیگری که هادی را متمایز می کرد اطاعتش از 
پدر و مادرش بود، مثال یکبار به فکر خرید ماشین افتاد، 
پدرش، سید حسن در آن زمان به او گفت: »ترجیح 
می دهم ماشین نخری حتی اگر پول خودت باشد، ما 
باید با مردم همدرد باشیم و در سطح جوانان مقاومت و 
بچه های محل زندگی کنیم ودر مسائل مادی تفاوتی 

نداشته باشیم«. آن زمان سید حسن وقت زیادی برای 
اقناع هادی نداشت، اما این پسر به سرعت خواسته پدرش 
را اجابت کرده و از فکر خرید ماشین منصرف شد و به 
جایش یک موتور خرید تا با آن رفت و آمد کند. هادی از 
فرط تعلق خاطر و محبت به پدر محال بود که خواسته او 
را رد کند و پدرش برایش یک الگو و مقتدا بود. در همین 

این صحبت ها متعلق به پسری بود که کمی قبل از 
شهادتش فقط 17 سال داشت و این پیوند فکری و روحی 
با خداوند بسیار با ارزش است و در هم نسالن  او  بسیار کمیاب 

بود

دلبسته زندگی، عاشق شھادت

  کشتی گیر لبنانی حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی نشد 
»دومنیک ابی نادر« کشتی گیر لبنانی حاضر به رقابت با کشتی گیر اسرائیلی نشد و از مسابقات جهانی کشتی در قزاقستان کنار کشید.

فدراسیون کشتی لبنان اعالم کرد که ابی نادر بر حسب قرعه کشی باید با حریفی از رژیم صهیونیستی روبه رو می شد اما ما به دلیل مخالفت با عادی سازی روابط 
با رژیم اشغالگر صهیونیستی، از او خواستیم از مسابقات کنار بکشد.

ابی نادر ضمن احترام به درخواست فدراسیون کشتی کشورش، در جریان مراسم قرعه کشی هم حاضر به سالم و دست دادن به حریف صهیونیستی نشد.
] یاران آخرالزمانی [

  مترجم: محمد مظهری
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

زمینه سید جواد به توصیه همیشگی سید حسن نصرالّله 
به او و برادران و خواهرش اشاره می کند که همیشه آنها را 
به ارزش و جایگاه مدارا و مفهوم حقیقی آن تذکر می داد. 
مدارای واقعی این است که فرد از آن چیزی که دوستش 
دارد و برایش اهمیت زیادی قائل است دست بکشد نه 

اینکه از موضوعی که برایش اهمیتی ندارد کوتاه بیاید.
هادی تعلق خاطر زیادی به برادران و خواهرش داشت 
بخصوص برادر کوچکش محمد علی. جواد در ذهنش 
به خاطرات زیبایی از سر و صداهای هادی در منزل باز 
می گردد. علیرغم آرامش عامل پویایی خانه بود و باعث 
می شد همه جا پر از خنده و نشاط شود و در نبودش 
سکوت بر خانه حاکم می شد. دو باری که برای شرکت در 
دوره ای در خانه نبود، نشاط هم از خانه رفته بود چراکه به 
گفته سید جواد پدر هم بیشتر وقت ها به دلیل مسئولیت 
رهبری حزب الّله که بسیار وقت گیر است در منزل نبود و 

بار تربیت فرزندان بر دوش مادر قرار داشت.
صاحب کاریزما  و جذابیت

هادی کاریزما و جذابیتی داشت که بخشی از آن را 
از شخصیت سید حسن وام گرفته بود. جواد برای ما 
تعریف می کند که چگونه همسایگان محل او را از دیگر 
دوستانش متمایز می دیدند. مثال وقتی حدود 20 
کودک در زمین بازی محل فوتبال بازی می کردند 
همسایه ها فقط هادی را برای نوشیدن آب و استراحت 
صدا می کردند و از او می پرسیدند آیا به چیزی نیاز دارد یا 
نه؟ دقیقا به خاطر همین شخصیت دوست داشتنی اش 
که در دل همه خود را جا می کرد و اشتیاقی که بقیه به او 

داشتند، فقط هادی را صدا می کردند.
مهربان با خانواده و مشتاق برای ایجاد شادی 

در خانه
پس از آخرین دوره جهادی ای که هادی یکسال قبل از 
شهادتش شرکت داشت، همراه با هدیه برای تمام اعضای 

خانواده به خانه بازگشت. همه هدایا بر اساس آنچه هر 
کس دوست داشت، بود چرا که او فرزند ارشد خانواده بود، 
مادرش هم سهمی از این هدایا داشت. شهید هادی برای 
شاد کردن خانواده اش بسیار مشتاق بود، تمام تالشش 
این بود که لبخند بر صورت برادران و خواهر کوچکش 

نقش ببندد.
سرگرمی های مشترک

جواد از رابطه نزدیکش با برادرش می گوید. یکی از 
سرگرمی هایی که با هم انجام می دادیم زمانی بود که به 
بعلبک می رفتیم و با هم در کوهنوردی مسابقه می دادیم 
و از فرط تعلق خاطر به همدیگر اگر یکی از ما در مکانی جا 
می ماند آن دیگری بطور خودجوش دستش را می گرفت 
و او را می کشید. این موضوع میزان احساس و عاطفه بین 
ما را نشان می داد حتی در رقابت ها و مسابقه ها. رابطه 
من با هادی بسیار نزدیک و محکم بود؛ من و هادی با هم 
غذا می خوردیم، با هم بازی می کردیم، با هم به مدرسه 
می رفتیم و همه کارهایمان را با هم انجام می دادیم و این 
به خاطر نزدیکی سن و سالمان به هم بود اگرچه هادی 

یک سال و نیم از من بزرگتربود.
جواد می گوید که »مقاومت« بازی مورد عالقه ما بود و بعد 
از آن بازی فوتبال در مرتبه بعد قرار داشت و در همین زمینه 
خاطره هایی از شور و اشتیاق هادی به فوتبال به یاد می آورد؛ 
هادی تیم االنصار را تشویق می کرد و من تیم النجمه )به 
معنای ستاره(. وقتی رقابت بین ما باال می گرفت هادی که به 
عالقه زیادش به نقاشی معروف بود بلند می شد و یک ستاره 
شکسته و یک تیری ) اشاره به تیم االنصار( که به آن خورده 

و آن را در هم شکسته بود، می کشید.
صحبت های روی موتور 

جواد می گوید: آخرین باری که با هم با موتور به دیدار 
مادربزرگ می رفتیم هادی شروع کرد به صحبت کردن از 
دنیا و اینکه خوشبختی واقعی در کسب رضایت خداست 

و هیچ چیزی ارزش نافرمانی از خالق یکتا را ندارد. به من 
از اوج احساس خوشبختی اش در زمانی که با خدایش 
خلوت می کند گفت و از اینکه چقدر از بودن در محور 
مقاومت حس خوبی دارد. در او یک نوع خوش قلبی و 
پاکی غیر طبیعی وجود داشت. این صحبت ها متعلق به 
پسری بود که کمی قبل از شهادتش فقط 17 سال داشت 
و این پیوند فکری و روحی با خداوند بسیار با ارزش است 

و در هم نسالن او بسیاری کمیاب بود.
مهارت در برقراری ارتباط

طبق روایت جواد، هادی به اشتیاق شدیدش نسبت به 
موضوع صله رحم معروف بود. روابط قوی و محکمی با 
نزدیکانش از جمله مادربزرگ پدری و عمه اش مرحومه 
زکیه نصرالّله داشت و در اطرافش هم توجه ویژه ای به 
تعمیق روابط با همسایگان و دوستان داشت. شهید به 
اصطالح ما یک »حالت نیکویی« داشت که در هر نوجوان 
همسال او دیده نمی شد. مثال خیلی عالقه داشت برای 
برادران و دوستانش آب نبات و شیرینی بخرد در حالیکه 
خودش فقط 14 سال داشت و بین دوستانش که به او 
تعلق خاطر داشتند کم سن و سال ترین بود والبته این 
عالقه نه بخاطر رابطه فرزندی با دبیرکل حزب الّله بلکه 

برای شخصیت متمایز و کم نظیر خود هادی بود.
و به عنوان نمونه ای از عالقه هادی به دوستانش، جواد 
به نقل از یکی رفقایش اتفاقی را تعریف می کند که در 
سال 1996 برای آن شهید و بچه های مقاومت رخ داد. 
در حالیکه در کنار رودخانه بودند در معرض بمباران 
اسرائیلی ها قرار گرفتند. در این زمان بچه ها هادی را 
گرفتند و به رودخانه پریدند تا از او در برابر خطر حمایت 
کنند و این به خاطر شخصیت دوست داشتنی هادی 
بود که از تمام موانع و دیوارها در اولین برخوردش با بقیه 

عبور می کرد.

متواضع و عاشق زندگی
تواضع ویژگی بارز در شخصیت هادی بود و چه بسیار که 
دوستانش از این صفت هادی صحبت به میان آورده اند. 
جواد اشاره می کند که شهید هادی به منزل دوستانش 
می رفت بدون اینکه اهالی منزل بدانند که او پسر 
کیست. از این باالتر، وقتی هادی شهید شد بسیاری از 
خانواده هایی که او به دیدار فرزندانشان رفته بود و ساعتها 
کنار هادی نشسته بودند نمی دانستند او فرزند دبیرکل 

حزب الّله است و برای همین غافلگیر شدند.
هادی تواضع کم نظیری داشت اما زندگی را هم دوست 
داشت. جواد به ما می گوید که چگونه هادی بر خالف 
آنچه از شهدا گفته شده به ظاهر و لباسش اهمیت 
می داد. چقدر گردش با رفقایش را دوست داشت و 
لبخند کودکانه و جذابی که همیشه بر لب داشت در کنار 
حضور ذهن و هوش رهبری و ذکاوت خارق العاده اش به 
او ویژگی متمایزی می بخشید. بطورمثال یکبار در دوره 
کامپیوتر شرکت کرد و در آن دوره به عنوان معاون مدرس 
انتخاب شد. همچنین هادی قدرت باالیی در اقناع داشت 
بطوری که دیگران با رضایت و طیب خاطر حرفش را 
گوش می کردند و حتی از فرط تواضع هیچ سختی ای در 
خود نمی دید که کارهای تعمیراتی و آماده سازی خانه را 
با کمک جواد انجام دهد و این در اوج زمانی بود که برای 
خداحافظی از دوران مجردی آماده می شد - قرار بود دو 

ماه بعد ازدواج کند- که شهید شد.
طبع نازک

جواد به یقین و احساسی که شهید هادی در دلش داشت 
اشاره دارد و در همین زمینه داستانی که اتفاق افتاده 
را روایت می کند؛ هادی عادت داشت یکبار در هفته به 
روستای حناویه در صور برای دیدن نامزدش برود. یکی 
از این دفعات جواد وارد اتاق هادی شد و شروع کرد به 
شوخی کردن در حالیکه وی داشت لباس هایش را اتو 
و مرتب می کرد تا به جنوب برود. هادی گفت راستش 
احساس خستگی زیادی می کنم و نخواهم رفت و گرفت 
خوابید. اتفاقا در همین شب بود که دشمن صهیونیستی 
پس از رصد قرار هفتگی هادی و با هدف اسیر کردن او به 

منزل پدرخانمش حمله برد اما او آنجا نبود.
دیدار آخر

جواد برای ما از دیدار آخرش با برادرش هادی می گوید. 

دیداری که مثل قبل نبود و این تنها باری بود که این 
شهید با شور و حرارت خاصی با او خداحافظی کرد و 
بوسیدش و گفت: من می روم سرکار. جواد می گوید 
تا پله ها دنبالش کردم تا بپرسم کی برمی گردی؟ گفت: 
قاعدتا چهار پنج روز دیگر. اما انشاءالّله به شهادت برسم 
و برنگردم. در این هنگام صورت هادی بسیار نورانی شده 
بود چراکه مسائل دنیوی برایش بی اهمیت بود. هادی 

همه چیز را گذاشت و به سفر جهاد رفت.

بین دوستانش که به او تعلق خاطر داشتند کم سن و 
سال ترین بود والبته این عالقه نه بخاطر رابطه فرزندی 
با دبیرکل حزب الّله بلکه برای شخصیت متمایز و کم نظیر 

خود هادی بود

پدرش، سید حسن در آن زمان به او گفت: »ترجیح 
می دهم ماشین نخری حتی اگر پول خودت باشد، ما باید با 
مردم همدرد باشیم و در سطح جوانان مقاومت و بچه های محل 

زندگی کنیم ودر مسائل مادی تفاوتی نداشته باشیم«

  جنازه زین العابدین بن علی در مدینه دفن شد
جنازه »زین العابدین بن علی« دیکتاتور مخلوع تونس که به عربستان سعودی فرار کرده بود، در مدینه منوره دفن شد.

شاهدان اعالم کردند رئیس  جمهور اسبق تونس که در جده واقع در جنوب مدینه ُمرد، بعد از نماز عصر در قبرستان بقیع دفن شد.
»سلیم شیبوب« داماد بن علی و نیز تعدادی از اعضای خانواده او در مراسم خاکسپاری در قبرستان بقیع واقع در شهر مدینه منوره شرکت کردند.

شیبوب که ساکن عربستان است، در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعالم کرد که بن علی وصیت نکرده بود در تونس دفن شود.
] یاران آخرالزمانی [
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  برگزاری همایش »اسالم در جهان فراگیر« در مسکو 
همایش اسالم در جهان فراگیر از دوشنبه در مسکو آغاز می شود.

آیت الّله »محمد علی تسخیری« عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و مشاور مقام معظم رهبری و »ابوذر ابراهیمی ترکمان« رئیس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی برای شرکت در نشست گفت وگوهای فرهنگی ایران و روسیه که قرار است در مسکو برگزار شود راهی روسیه شدند.

مسئوالن ایران قرار است دوشنبه مهرماه در »هفتمین گردهمایی سراسری مسلمانان روسیه« که به دعوت روایل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه و با حضور 
هیات های عالیرتبه خارجی برگزار خواهد شد، شرکت کنند. این گردهمایی قرار است در بزرگترین مسجد مسکو با عنوان جامع برگزار شود.   ] قلب زمین [

تیر زهرآگین مقاومت یمن در قلب تأسیسات حیاتی سعودی

ارتش و کمیته های مردمی یمن اخیرا با 10
پهپاد مسلح و چند موشک به پهپاد مسلح و چند موشک به 2 پاالیشگاه  پاالیشگاه 
نفت عربستان سعودی حمله کردند که در نفت عربستان سعودی حمله کردند که در 
پی آن روند تولید و صادرات نفت سعودی ها پی آن روند تولید و صادرات نفت سعودی ها 
با اختالل جدی مواجه شد. این حمالت علیه با اختالل جدی مواجه شد. این حمالت علیه 
پاالیشگاه های »بقیق« و »خریص« وابسته به پاالیشگاه های »بقیق« و »خریص« وابسته به 
شرکت نفتی »آرامکو« انجام شد. خبرگزاری شرکت نفتی »آرامکو« انجام شد. خبرگزاری 
آمریکایی »رویترز« اذعان کرده که ماه ها طول آمریکایی »رویترز« اذعان کرده که ماه ها طول 
خواهد کشید تا شرکت نفتی آرامکو فعالیت های خواهد کشید تا شرکت نفتی آرامکو فعالیت های 
طبیعی خود را از سر بگیرد. این درحالی است طبیعی خود را از سر بگیرد. این درحالی است 
که مقامات رژیم سعودی تالش می کنند تا بر که مقامات رژیم سعودی تالش می کنند تا بر 
عمق ضربه ای که از سوی ارتش و کمیته های عمق ضربه ای که از سوی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن متحمل شدند، سرپوش گذاشته و مردمی یمن متحمل شدند، سرپوش گذاشته و 
اینگونه وانمود کنند که حمله به آرامکو آنگونه که اینگونه وانمود کنند که حمله به آرامکو آنگونه که 
یمنی ها عنوان می کنند، خسارت بار نبوده است. یمنی ها عنوان می کنند، خسارت بار نبوده است. 

افشاگری جدید »مجتهد«
این تالش ناکام سعودی ها درحالی صورت می گیرد که 
اخیرا »مجتهد« افشاگر اسرار خاندان سعودی جزئیات 
جدیدی را از خسارت گسترده حمله یمنی ها به تأسیسات 
نفتی و حیاتی آرامکو اعالم کرده است. وی اعالم کرد: 
»پیامدهای حمله یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی مشهود است. یکی از پیامدهای حاصل از این 
حمالت، ایجاد بحران سوخت در عربستان سعودی است«. 
وی همچنین می افزاید: »ولیعهد سعودی دستور داده 
طی روزهای آینده، صادرات نفت و فرآورده های نفتی بر 
مصرف بنزین در داخل اولویت داده شود«. بدین ترتیب 
این دستور، ادعای کذب ریاض مبنی بر اینکه توانسته 
است خسارت های وارده به پاالیشگاه های نفت خود را 
برطرف سازد، اثبات می سازد. مقامات عربستان سعودی 
که همچنان در شوک حمله گسترده یمنی ها به تأسیسات 
حیاتی خود به سر می برند، هنوز هم حاضر نیستند این 
واقعیت تلخ را بپذیرند که ضربه وارد شده به آن ها تنها 
توسط یک گروه مقاومت بوده است و نه یک کشور قدرتمند 
و درست به همین دلیل است که با طرح ادعاهای واهی 
انگشت اتهام را به سمت دیگر کشورها از جمله ایران و 

عراق نشانه رفته اند.
ضربه مقاومت یمن به »ستون فقرات« سعودی

هرچند که مقامات عربستان سعودی تمام تالش خود را 
به کار بسته اند تا از شدت خسارت های وارده به تأسیسات 
نفتی و حیاتی »آرامکو« بکاهند اما عمق فاجعه حاصل از 

حمالت ارتش و کمیته های مردمی یمن به این تأسیسات 
به حدی است که تمامی تالش های آل سعود در این زمینه 
با ناکامی مواجه شده است. گزارش های منتشرشده 
توسط رسانه های منطقه ای و بین المللی جملگی حاکی 

از خسارت بار بودن حمالت یمنی ها به آرامکو هستند. 
یکی از مهمترین خسارت های عربستان سعودی در پی 
حمالت ارتش و کمیته های مردمی یمن به تأسیسات 
آرامکو ضربه ای است که به طرح بلندمدت و بلندپروازانه 

»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی وارد شد. در راستای 
2030اجرای چشم انداز بلندپروازانه 2030اجرای چشم انداز بلندپروازانه 2030 »محمد بن سلمان«، 
2017عربستان سعودی در سال 2017عربستان سعودی در سال 2017 اعالم کرده بود که به 
منظور تغییر در ساختار درآمدهای اقتصادی این کشور 
٥قصد دارد ٥قصد دارد ٥ درصد از کل سهام آرامکو را که به ادعای ریاض 
٥000 تا ٥000 تا ٥000 میلیارد دالر ارزش دارد، به عنوان گام  2000بین 2000بین 2000

اولیه در بازارهای بورس عرضه کند.
اکنون با حمالت گسترده ارتش و کمیته های مردمی 
یمن به تأسیسات نفتی آرامکو، نوعی نگرانی و هراس در 
سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده است و آن ها نسبت به 
٥سرمایه گذاری در ٥سرمایه گذاری در ٥ درصد از سهام آرامکو در بازارهای 
جهانی دچار شک و تردید شده اند. این سرمایه گذاران 
٥هرگونه خریداری سهام آرامکو به میزان ٥هرگونه خریداری سهام آرامکو به میزان ٥ درصد را منوط 
به برقراری ثبات سیاسی در عربستان سعودی کرده اند؛ 
ثباتی که این کشور تا زمان عدم توقف جنگ خانمان سوز 
در یمن، قطعا رنگ آن را نخواهد دید. بدین ترتیب، درحال 
حاضر ولیعهد ناپخته سعودی پیاده سازی طرح بزرگ 
2030نفتی خود درخصوص آرامکو تا سال 2030نفتی خود درخصوص آرامکو تا سال 2030 را تقریبا برباد 

رفته می بیند. 

21درهمین ارتباط، روزنامه »عربی 21درهمین ارتباط، روزنامه »عربی 21« می نویسد: »این 
حمالت سؤاالت قدیمی درباره عملکرد سیستم های 
رصد و پدافند هوایی ریاض، اثربخشی آن ها در محافظت 
از اماکن استراتژیک مهم و مهم تر از همه آینده این شرکت 
نفتی بزرگ را بار دیگر مطرح می کند؛ شرکت نفتی که در 
نوع خود بزرگترین شرکت نفتی در جهان، ستون فقرات 
اقتصاد عربستان و محور چشم انداز توسعه محمد بن 

سلمان به شمار می رود«.

ادعاهای ضد ایرانی برای حفظ وجهه و آبرو
پس از حمالت گسترده ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به تأسیسات نفتی آرامکو بود که مقامات عربستان سعودی 
طبق عادت همیشگی خود انگشت اتهام را به سمت 
جمهوری اسالمی ایران نشانه رفته و تهران را عامل حمله 
به شرکت نفتی آرامکو معرفی کردند. مقامات ریاض بدون 
ارائه هیچگونه دلیل و مدرکی، از جمهوری اسالمی ایران 

به عنوان یکی از عوامل اصلی حمله به آرامکو یاد کردند.
درهمین ارتباط، »عبدالعزیز بن سلمان« وزیر انرژی 
عربستان سعودی مدعی شده است که ایران عامل حمله 
به تأسیسات نفتی آرامکو بوده است! این ادعای مضحک 
درحالی مطرح می شود که »یحیی سریع« سخنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در جریان یک نشست مطبوعاتی 
صراحتا مسئولیت حمله به تأسیسات حیاتی سعودی ها را 
برعهده گرفت. درهمین حال، »عادل الجبیر« وزیر مشاور 
سعودی در امور خلیج فارس نیز از ایران به عنوان عامل 

حمالت به آرامکو نام برده است.
کارشناسان و ناظران تحوالت سیاسی بر این باورند که مقامات 
عربستان با هدف حفظ وجهه و آبروی خود، در مسأله حمالت 
اخیر به آرامکو انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه  رفته اند و 
تالش می کنند از رهگذر این اتهام زنی، اینگونه القاء کنند که 
ضربه سخت را از یک طرف قدرتمند متحمل شده اند و نه یک 

گروه مقاومِت تحت محاصره.
درهمین ارتباط، ژنرال »امین حطیط« کارشناس مسائل 
سیاسی و نظامی لبنان معتقد است: »سعودی ها براین 
باورند که اذعان به نقش یمنی ها در عملیات انجام شده، عجز 
و ناتوانی شان در قبال یک گروهِ مقاومِت تحریم شده و تحت 
محاصره را به افکار عمومی ثابت خواهد کرد، لذا تصمیم 
گرفتند یکی از دشمناِن قدرتمند خود را به عنوان عامل 
اصلی عملیات معرفی کنند تا اندکی بر عجز خود سرپوش 
بگذارند و مانع از ایجاد این باور در نزد افکار عمومی شوند 
که سعودی ها و متحدانشان حتی قادر به مقابله با یکی از 

گروه های مقاومت هم نیستند«.
وحشت در صفوف متجاوزان اماراتی 

حمالت استراتژیک یمنی ها به مواضع حساس عربستان 
سعودی نوعی ترس و وحشت را در صفوف متجاوزان اماراتی 
حاکم ساخته است. سلسله اظهارات مقامات اماراتی خود 

به تنهایی گواه بر این مدعاست. درهمین راستا، اخیرا »أنور 
قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجی امارات با انتشار یک پست 
توییتری اعالم کرده است: »حمالت یمنی ها دامن امارات را 
نیز خواهد گرفت«. این اظهارات وزیر جنگ طلب اماراتی به 
خوبی حاکی از ترس و وحشت حاکم بر اردوگاه أبوظبی است. 
این ترس و وحشت اماراتی ها زمانی بیش از پیش تشدید شد 
که »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن سخنانی 
را علیه این کشور مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: 
»امارات امروز بیش از هر زمان دیگری مستحق حمالت 
استراتژیک یمنی ها مشابه آنچه که در آرامکو اتفاق افتاد، 
است. ما اوضاع را رصد می کنیم تا ببینیم این کشور در 
نهایت از یمن خارج می شود و یا به تجاوزگری های خود 

ادامه می دهد«.
درهمین ارتباط، »امین حطیط« معتقد است: »من معتقدم 
که حمالت و عملیات های اخیر یمنی ها علیه تأسیسات 
حیاتی عربستان سعودی متضمن پیام جدی و هشدارآمیز 
برای اماراتی ها به عنوان یکی از طرف های فعال در ائتالف 
2متجاوز سعودی نیز هست. به طور کلی اماراتی ها 2متجاوز سعودی نیز هست. به طور کلی اماراتی ها 2 گزینه 
بیشتر در پیش روی خود نمی بینند. گزینه اول این است 
که دست از همراهی سعودی ها در ائتالف ضد یمن بکشند 
و از این کشور عقب نشینی کنند و گزینه دوم نیز آن است 
که در ائتالف باقی بمانند، با این تفاوت که از این پس باید 
منتظر حمالت دردناکی مانند آنچه علیه آرامکو اتفاق 

افتاد، باشند«.
نتیجه گیری

بدون شک حمله اخیر یمنی ها به تأسیسات نفتی سعودی 
٥در آرامکو معادالت قدرت را پس از قریب به ٥در آرامکو معادالت قدرت را پس از قریب به ٥ سال جنگ به 
نفع مقاومت یمن تغییر داده است. این حمله در واقع تیری 
زهرآگین به قلب تأسیسات حیاتی سعودی تلقی می شود و 
آنچه که برای مقامات آل سعود دردناک تر به نظر می رسد، 
قدرت و توانایی مقاومت یمن برای انجام حمالت مشابه 
است. لذا بی راه نیست که امروز دیگر به جای »آرامکو« از 
»ناآرامکو« برای اشاره به تأسیسات حیاتی و نفتی عربستان 
سعودی استفاده شود. مقامات ریاض خود نیز به خوبی 
می دانند که تأسیسات نفتی آرامکو برخالف نامی که دارد، 
به تقاص جنایت های خاندان سعودی، دیگر رنگ و بوی 

آرامش را نخواهد دید.

  رامین حسین آبادیان

»نـــــاآرامــکـــو«

مقامات عربستان که همچنان در شوک حمله گسترده 
یمنی ها به تأسیسات حیاتی خود به سر می برند، هنوز هم 
حاضر نیستند این واقعیت تلخ را بپذیرند که ضربه وارد شده 
به آن ها تنها توسط یک گروه مقاومت بوده است و نه یک کشور 

قدرتمند
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  کشف مخفیگاه جدید البغدادی در سوریه
مدیر اطالعات و مبارزه با تروریسم عراق عنوان کرده است: "ابوبکر البغدادی در حال حاضر در یك منطقه در غرب سوریه قرار دارد.

ابوعلی البصری خاطرنشان کرد: تعدادی از رهبران داعش با دستور مستقیم البغدادی به ترکیه و شمال آفریقا گریختند.
البغدادی چند روز پیش صوت جدیدی را پخش کرده است که اعضای آن را به نجات داعشی ها و خانواده های آنها که در زندان ها و اردوگاه ها دستگیر شده اند، فراخوانده 

است و همچنین به طور غیرمستقیم از آرامش هواداران خود ابراز نارضایتی کرد.
] اسالم انقالبی [

 حمله سراسری رژیم صهیونیستی به لبنان 
در ژوئن سال 1982 میالدی را می توان نقطه 
منطقه غرب آسیا  معاصر  تاریخ  در  عطفی 
دانست. درست است که این نبرد با تحقق اهداف 
صهیونیست ها یعنی نابودی سازمان آزادی بخش 
فلسطین و اخراج آنها از لبنان به پایان رسید اما 
صهیونیست ها در راه اشغال لبنان با مقاومت 
جانانه ای مواجه شدند که تاکنون با آن آشنا 
نبودند. یکی از مناطقی که در برابر ماشین کشتار 
صهیونیست ها مقاومت کرد منطقه ای کوچک در 
ورودی شهر بیروت بود، منطقه »خلده« که تا ابد 
اسمش در آسمان مقاومت درخشان خواهد ماند. 

اما در خلده چه گذشت؟
حمله سراسری به لبنان

ماجرا از آنجا آغاز شد که در سوم ژوئن سال 1982 سفیر 
رژیم صهیونیستی در انگلیس مورد سوء قصد گروهی 
فلسطینی قرار گرفت اما جان سالم به در برد. مقامات 
صهیونیست با بهانه قرار دادن این حمله و با نشانه رفتن 
انگشت اتهام به سوی سازمان آزادی بخش فلسطین 
بمباران سنگین مواضع گروه های مقاومت در لبنان را 

در دستور کار خود قرار داد.
سه روز بعد در 6 ژوئن کابینه رژیم صهیونیستی با 
نامطلوب دانستن وجود گروههای مقاومت در لبنان 
آغاز عملیات صلح برای الجلیل)سالمه الجلیل( را با 
هدف نابودی سازمان آزادی بخش فلسطین اعالم کرد و 
سربازان صهیونیست وارد خاک لبنان شدند. نکته جالب 
اینجاست که وقتی نیروهای سازمان ملل در جنوب 
لبنان خواستند مانع پیشروی آنها شوند، صهیونیست ها 
با خونسردی گفتند: »ما از این حمله نظامی متاسف 

هستیم اما چاره ای نداریم!« 
صهیونیست ها به زعم خود می توانستند به راحتی تا 
قلب بیروت پیش بروند اما با مقاومت شدید رزمندگان 
فلسطینی به خصوص در شهرهای صیدا و صور و 

همچنین قلعه شقیف مواجه شدند.
مقاومت رزمندگان گرچه شجاعانه بود اما نتوانست به 
جز چند روز جلوی پیشروی صهیونیست ها را بگیرد 
و ارتش صهیونیستی تا 20 کیلومتری جنوب بیروت 

پیشروی کرده و به خلده در جنوب بیروت رسیدند.
مقاومت قهرمانانه شاگردان چمران

با پیشروی صهیونیست ها به سوی بیروت، نیروهای 
چمران  مصطفی  شهید  توسط  که  امل  جنبش 
سازماندهی و آموزش داده شده بودند با سنگربندی 
در اطراف شهرک خلده برای جلوگیری از پیشروی 

صهیونیست ها آماده می شدند.
 در کنار رزمندگان جنبش امل نیروهایی از جنبش فتح 
حضور داشتند و همچنین تیپ 87 ارتش سوریه در 

تپه های خلده مستقر بود.
نکته قابل توجه اینکه در میان حاضران در نبرد خلده 
می توان به سید حسن نصرالّله دبیرکل فعلی حزب الّله 
و شهید سید عباس موسوی)دبیرکل سابق حزب الّله(، 

شهید حاج عماد مغنیه)فرمانده نظامی مقاومت اسالمی 
لبنان( و شهید سید مصطفی بدرالدین)از فرماندهان 
ارشد مقاومت اسالمی لبنان( اشاره کرد که بعدها 

پایه گذار تشکیل حزب الّله لبنان شدند.
نیروهای جنبش امل به فرماندهی شهید »عدنان 
الحلباوی« در مناطق مختلف از ساحل غربی خلده تا 

مناطق شرقی آن مستقر شده و هدف آنها حفاظت از 
جاده ساحلی بیروت- صور بود.

آغاز نبرد
در روز 9 ژوئن صهیونیست ها از دامور واقع در جنوب 
بیروت به سوی خلده پیشروی کردند و همزمان سعی 

کردند از طریق دریا نیروهای مدافع را محاصره کنند.
از طرفی دیگر نیروهای جنبش امل با سالح های ابتدایی 
مانند کالشنیکف و آر پی جی  در جای جای شهرک 
خلده با برپایی کمین منتظر پیشروی صهیونیستها 
بودند، رزمندگان امل به دشمن اجازه دادند که تا ورودی 
شهرک خلده پیشروی کنند سپس با گشودن آتش از 

هر سو آن ها را زمین گیر کردند.
در اولین درگیری تعدادی از تانک ها و خودروهای 
زرهی صهیونیست ها از کار افتادند و هنگامی که در 
حال فرار به سوی مواضع خود بودند، بار دیگر در 
کمین رزمندگان امل قرار گرفته و متحمل تلفات 

سنگین تر شدند.
با شکست حمله اول، صهیونیست ها با تقویت نیروهای 
خود در جبهه ورودی شهرک خلده، مجددا حمله 
سنگینی را آغاز کردند که ساعتها به طول انجامید اما 
با مقاومت سرسختانه رزمندگان جنبش امل متحمل 

شکست سنگین جدیدی شدند. در این حمله یک 
دستگاه نفربر ام113  صهیونیست ها به همراه جنازه 
سرباز صهیونیست به غنیمت رزمندگان مقاومت درآمد 
و در نهایت جنازه سرباز متجاوز تحویل جنبش فتح شد.
با شکست تالش های مکرر صهیونیست ها برای پیشروی 
بمباران مناطق مسکونی و مواضع رزمندگان مدافع 
شدت بیشتری می گرفت، در پاسخ رزمندگان جنبش 
امل با شلیک موشک های گراد محل تجمع نیروهای 

متجاوز در شهرک دامور را هدف قرار می دادند.
باران های مواضع  از موشک   در جریان یکی 
صهیونیست ها یک ژنرال بلندپایه ارتش اسرائیل به 
نام یکتوئیل آدم به هالکت رسید. ظاهرا وی در ویالیی 
در شهرک دامور جلسه ای با فرماندهان میدانی برگزار 
کرده بود تا اوضاع میدانی را بررسی کند که مورد هجوم 

موشکی قرار گرفتند، 
بعد از حمله موشکی وی که جان سالم به در برده بود 
قصد خروج از ساختمان را داشت که توسط چند تن از 
رزمندگان جنبش امل که در نزدیکی ساختمان کمین 
کرده بودند به رگبار بسته شده و در دم به هالکت رسید.
 سرانجام پس از 4 روز نبرد سنگین ارتش اسرائیل با در 

هم شکستن مقاومت جانانه رزمندگان جنبش فتح  به 
فرماندهی شهید سرهنگ عبدالّله صیام  در جبهه شرقی 
توانستند به سمت بیروت پیشروی کنند، آنها ظرف 
چند ساعت خود را به شرق فرودگاه بیروت رسانده و 
عمال نیروهای مدافع در محاصره ارتش اسرائیل قرار 

گرفتند.
  در این حین فرماندهی نیروهای مدافع با اتخاذ 
تصمیمی عاقالنه اما سخت دستور عقب نشینی تمامی 

نیروها را صادر کرد، هدف از این دستور نگه داشتن 
نیروی نظامی برای دفاع از بیروت بود.

 نتیجه نبرد خلده
نبرد خلده گرچه کوتاه مدت بود اما به معنای واقعی 
اولین شکست تاریخی را به ارتش متجاوز صهیونیست 
وارد کرد. رزمندگان مدافع خلده با دستان خالی چهار 
روز تمام در برابر حمالت بی رحمانه از زمین و آسمان 
ثابت کردند که اراده مقاومت همواره بر ماشین کشتار 

غلبه می کند.
بعد از عقب نشینی رزمندگان از خلده، شهر بیروت 
به محاصره صهیونیستها در آمد و کمتر از دو ماه بعد 
سازمان آزادی بخش فلسطین موافقت کرد که از 
لبنان خارج شود و نیروهای حافظ صلح در بیروت 

مستقر شوند.
با خروج نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین، 
اغلب بیروت به اشغال صهیونیستها درآمد و خیال 
صهیونیستها کمی از حمالت مسلحانه راحت شد اما 

این تازه آغاز کار بود.
رزمندگان حاضر در نبرد خلده بعدها با سازماندهی 
مجدد خود و تشکیل گروهی جدید به نام حزب الّله 

در پادگان جنتا در شرق لبنان دوباره دور یکدیگر 
جمع شدند.

حزب الّله گروه تازه تاسیس مقاومت از دل تجربه 
خلده بیرون آمد تا با آموزشهای تخصصی تر دشمن 
صهیونیست را از خاک لبنان خارج کند اما دیری 
نگذشت که این گروه کوچک با نیروهای جوان خود 
تبدیل به کابوس درجه 1 صهیونیست ها در لبنان و 

منطقه غرب آسیا شد.

مقاومت رزمندگان گرچه شجاعانه بود اما نتوانست 
به جز چند روز جلوی پیشروی صهیونیست ها را بگیرد 
و ارتش صهیونیستی تا 20 کیلومتری جنوب بیروت پیشروی 

کرده و به خلده در جنوب بیروت رسیدند

حزب الّله گروه تازه تاسیس مقاومت از دل تجربه خلده 
بیرون آمد تا با آموزشهای تخصصی تر دشمن صهیونیست 

را از خاک لبنان خارج کند

 »نبرد خلده« آغاز فصل تازه مقاومت  مهرداد خلیلی



    شماره 66   سه شنبه 2 مهر 1398    24 محرم  1441    24 سپتامبر 2019

ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

8

مرد کجاست

شمریم، اگر روز ستم خاموشیم

خون است، اگر آب خنک می نوشیم

آن سوی جهان کرب وبالیی برپاست

ما هم دل مان خوش است مشکی پوشیم

 برخیز، که در عشق خطر باید کرد

در راه خدا سینه سپر باید کرد

از غزه صدای العطش می آید

یاران حسین را خبر باید کرد

اینجا، آنجا، تمام دنیا غزه ست

انگار هوای کربال با غزه ست

یاران عزادار! توجه بکنید

امسال محل هیئت ما غزه ست

 تا سنگر غزه خالی از غیرت ماست

در هیئت ما سینه زنی باد هواست

گیسوی زناِن غزه خون آلود است

یاران علی را چه شده؟ مرد کجاست

 میالد عرفان پور

جنایت تکفیری ها و در راس آنها گروه داعش آنچنان گسترده و 

عجیب است که تاکنون چند کارگردان مستقل به تولید اثر سینمایی 

درخصوص آن پرداخته اند بماند که دراین باره دهها و بلکه صدها 

محصول مستند هم ارائه شده است. »سیل آسا« یا  نام عربی آن 

»الجارف« به کارگردانی بالل خریس از کشور لبنان یکی از این آثار 

سینمایی است.  خریس در خصوص علت تولید این فیلم می گوید: 

به  عنوان زائر برای یک سفر زیارتی به عراق مشرف شدم و از آن جا 

به منطقه »بیجی« که تازه از دست تکفیر ی ها آزاد شده بود، رفتم، 

آن منطقه نزدیک جبهه های درگیری بود و ظرفیت مناسبی برای 

فیلمسازی داشت. وی  افزود:  وقتی روایت هایی از منطقه را شنیدم 

داستان مقاومت و داستان اتحاد شیعه و سنی نظر من را به خودش 

جلب کرد. جزئیات کامل این داستان ها را جمع آوری کردم تصمیم 

به ساخت این اثر سینمایی گرفتم و این پروژه را به پایان رساندم.

سیل آسا یک اثر کاماًل واقعی است که بر اساس واقعیت در یک 

منطقه حقیقی فیلمبرداری شده است و حتی عوامل آن در حین 

فیلمبرداری در معرض خطر اصابت موشک و گلوله قرار گرفته اند 

و امکان تصویربرداری چند باره هر صحنه خیلی دشوار بوده است.

این فیلم در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

و اولین جشنواره بین المللی فیلم وحدت اسالمی در ایران به 

نمایش درآمد.

با همه تالشهای سازمان یافته و گسترده ای که علیه دین مبین 
اسالم و بطور خاص مذهب تشیع در سراسر جهان به ویژه 
کشورهای غربی صورت می گیرد، شاهد این هستیم که اقبال به 
دین آخرین پیامبر، روز به روز گسترش می یابد و اسالم در میان 
تمامی ادیان از باالترین سرعت رشد برخوردار است. در این میان 
خواندن تجربیات تبلیغ اسالم و تشیع و نیز آشنا شدن با نوع نگاه 
و تصور پیروان سایر ادیان نسبت به این دین، برای عالقمندان به 
تبلیغ و فعالیت در فضای بین المللی از جذابیت باالیی برخوردار 

است.
کانال تلگرامی »ارتباطات شیعه« از جمله رسانه هایی است که 
در فضای مجازی بدنبال بیان گوشه  ای از همین واقعیات جهان 

امروز است.
این کانال که شعار »نگاهی متفاوت به موضوعات دین، رسانه، جهان 
تشیع« را برای خود برگزیده است اگرچه عمر کاری طوالنی ندارد 
اما به نسبت همین بازه زمانی کوتاه توانسته از تنوع قابل قبولی در 

محتوای خود برخوردار شود.
البته الزم به ذکر است که عمده مطالب این کانال باز نشر سایر 
کانال های فعال در دو حوزه تبلیغ بین الملل یا ثبت تجربیات 
فرهنگی- مذهبی، می باشد. مدیر این کانال پژوهشگر دینی بوده و 

در عرصه تبلیغ بین الملل هم فعال است. 
برای دسترسی به این کانال باید از طریق لینک

https://t.me/shia_communications اقدام نمود. 

رفتارهـای غیرعقالنـی و متوهمانـه ملک سـلمان، پادشـاه 

عربسـتان کـه تـا حـد زیـادی نشـأت گرفته از پول هـای 

بی حسـاب و کتـاب منابـع نفتـی و زرادخانه هـای مملـو 

از تسـلیحات آمریکایـی اسـت، بسـیاری از کارشناسـان و 

تحلیلگـران منطقه ای را بـه این نتیجه رسـانده کـه ماندن او 

بر سـر قدرت، عربسـتان را بیش از پیش به سـمت فروپاشی 

می بـرد. از ایـن منظـر، می تـوان ملـک سـلمان را »مالـک 

وهـم« نامید؛ زیـرا سیاسـت های متوهمانه وی نـه تنها باعث 

افزایش قدرت عربسـتان در سـطح منطقه نشـده، بلکه بقای 

خاندان سـعودی در قـدرت را نیز بـا چالش های زیـاد مواجه 

کرده اسـت.

کتاب » مالک وهـم؛ روان و رفتار ملک سـلمان سـعودی« ، به 

شخصیت و روحیات فردی،  سیاسـی و اجتماعی ملک سلمان 

و نیز روحیات وی در اداره کشـور عربسـتان می پردازد.

مالک وهم؛ روان و رفتار ملک سـلمان سـعودی، نوشته عماد 

اصالنی اسـت.

این کتـاب در اسـفند 139٥ به قیمـت 1٥000 تومان از سـوی 

موسسـه انتشـارات اندیشـه سـازان نور به زیور طبع آراسته 

شـده است.

خیلی دور خیلی نزدیک

 تصویری از یک برگه رای در انتخابات اخیر پارلمانی در سرزمین های اشغالی که نام سید 
حسن نصرالّله دبیرکل حزب الّله لبنان بر روی آن نقش بسته است در شبکه های اجتماعی 

منطقه با واکنش های متعددی مواجه شد.

«سیل آسا» روایت دیدنی و 
مستند از جنایت های داعش

«ارتباطات شیعه» دریچه ای به ملک سلمان، مالک وهم
جهان تبلیغ بین الملل 

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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