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    جهاد اسالمی: روابط ما با حماس قوی و غیرقابل خدشه است  
عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی تاکید کرد که روابط جنبش متبوعش و گروهان های قدس شاخه نظامی آن با تمامی گروه های مقاومت فلسطین 
به ویژه حماس بسیار قوی و غیرقابل خدشه است. یوسف حساینه در بیانیه ای مطبوعاتی عنوان کرد که مقاومت در غزه تکیه گاه مقاومت در سرتاسر فلسطین 

است و دشمن صهیونیستی به رغم تمامی توطئه ها نخواهد توانست شکافی در میان گروه های مقاومت ایجاد کند.
وی تصریح کرد که اتاق مشترک گروه های مقاومت یک ابتکار ملی و خالقانه است که زمینه را برای تمامی گروه های مقاومت برای مقابله با دشمن اشغالگر 

صهیونیستی فراهم کرد. ] قبله اول [

ترکیــه اولیـن کشـور اسالمی محسوب ترکیــه اولیـن کشـور اسالمی محسوب 
می شود که در اقدامی ضد فلسطینی، رژیم می شود که در اقدامی ضد فلسطینی، رژیم 
1٩٤٩صهیونیستی را در اواخر سال 1٩٤٩صهیونیستی را در اواخر سال 1٩٤٩ و اوایل  و اوایل 
1٩5٠سال 1٩5٠سال 1٩5٠ میالدی به عنوان یک ملت یهود  میالدی به عنوان یک ملت یهود 
به رسمیت شناخت. ترکیه با این اقدام خود به رسمیت شناخت. ترکیه با این اقدام خود 
برپایی رژیم اسرائیل را قانونی دانست. برپایی رژیم اسرائیل را قانونی دانست. 
امروز نیز رژیم ترکیه به زعامت »رجب امروز نیز رژیم ترکیه به زعامت »رجب 
طیب اردوغان« با اظهارات و سخنانی که طیب اردوغان« با اظهارات و سخنانی که 
هدف اصلی آن ها برای افکار عمومی آشکار هدف اصلی آن ها برای افکار عمومی آشکار 
شده است، به بازی با احساسات ملت ها شده است، به بازی با احساسات ملت ها 
می پردازد. او هیچ مناسبتی را رها نمی کند می پردازد. او هیچ مناسبتی را رها نمی کند 
مگر اینکه در آن با استفاده از کلمات و مگر اینکه در آن با استفاده از کلمات و 
جمالت پرطمطراق از مسأله فلسطین سخن جمالت پرطمطراق از مسأله فلسطین سخن 
گوید؛ به ویژه اینکه اگر پای انتخابات و لزوم گوید؛ به ویژه اینکه اگر پای انتخابات و لزوم 

کسب رأی برای خود نیز در میان باشد. کسب رأی برای خود نیز در میان باشد. 

از سوی دیگر  ترکیه و اسرائیل از همان ابتدا  روابط 
مستحکمی با یکدیگر داشته اند. این روابط جز 
در مواردی که به صورت ظاهری بود، تنش آلود 
2009نشد. به عنوان نمونه، اردوغان در سال 2009نشد. به عنوان نمونه، اردوغان در سال 2009

به دنبال حمله اسرائیل به غزه از رفتار تل آویو 
انتقاد کرد و هدف از این انتقاد ظاهری در واقع، 
کسب محبوبیت در میان مردم ترکیه و همچنین 
کشورهای جهان اسالم و جهان عرب بود. این 
اظهارات نقادانه علیه اسرائیل درحالی مطرح 
شد که ائتالف مستحکم میان آنکارا و تل آویو 
هیچگاه فرونریخت. بنابراین، این مسأله نشان 
می دهد که تنش در روابط دو طرف چیزی فراتر 
از یک تبلیغات از سوی رژیم ترکیه نیست؛ رژیمی 
که مسأله فلسطین را دستاویزی برای تجارت 

بین المللی خود قرار داده است. 
علیرغم سخنان علنی و نمایش های بسیار »رجب 
طیب اردوغان« برای اظهار دشمنی شدید با رژیم 
صهیونیستی با هدف فریب افکار عمومی داخلی و 
خارجی، اما »زبان آمار« در حوزه اقتصادی دروغ 

بودن اظهار دشمنی ترکیه با رژیم صهیونیستی 
را آشکار می سازد. این آمار نشان می دهد که 
اردوغان به صورت پنهانی روابط اقتصادی و تجاری 
گسترده ای را با صهیونیست ها برقرار کرده که طی 
ماه های گذشته سطح آن به باالترین حد خود 
رسیده است. سخنان ضد صهیونیستی اردوغان 
در واقع یک مانور سیاسی به بهانه یاری مسأله 
فلسطین است. مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه 
با اسرائیلی که اردوغان آن را »دولت تروریست 
و اشغالگر« می خواند، در مقایسه با سال های 

4گذشته 4گذشته 4 برابر شده است. 
عمق روابط اقتصادی میان رژیم ترکیه و رژیم 
صهیونیستی زمانی بیش از پیش آشکار می شود 
که می بینیم در سال جاری میالدی حجم تبادل 

14تجاری میان دو طرف به 14تجاری میان دو طرف به 14 درصد رسیده است. 
این درحالی است که دو طرف درحال حاضر بر َسر 
راه اندازی پروژه خط گاز طبیعی به ترکیه با یکدیگر 
گفتگو می کنند. براساس آمارهای منتشرشده 
توسط صندوق بین المللی پول، اسرائیل در سال 
2017 در جایگاه دهمین کشوری قرار گرفت که 
ترکیه بیشترین صادرات را به بازارهای آن داشته 
3٫4است. در این سال اسرائیل بیش از 3٫4است. در این سال اسرائیل بیش از 3٫4 میلیارد دالر 

کاال از ترکیه خریداری کرد. 
درهمین حال، خطوط هوایی ترکیه در مقایسه 
با شرکت های خطوط هوایی دیگر در جایگاه 
اول تعامل و همکاری با اسرائیل قرار گرفتند. از 
2017سوی دیگر، براساس گزارشی که در سال 2017سوی دیگر، براساس گزارشی که در سال 2017

از سوی مرکز آمار ترکیه منتشر شد،  این کشور 
به عنوان کشوری که دارای بیشترین صادرات 
سیمان و آهن به اسرائیل است، معرفی شد. طبق 

45آمار منتشر شده، 45آمار منتشر شده، 45 درصد از آهن مورد نیاز 
۶0اسرائیل و ۶0اسرائیل و ۶0 درصد از سیمان مورد نیاز آن توسط 
ترکیه تأمین شد. این درحالی است که این دو قلم 
)سیمان و آهن( از جمله مصالح اساسی در ساخت 
شهرک های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی 

فلسطین به شمار می روند. 
الزم به ذکر است که ترکیه به اسرائیل نیازمند 
است کما اینکه اردوغان نیز تأکید کرده است که 
کشورش به اسرائیل احتیاج دارد. اردوغان می داند 
که در منطقه به اسرائیل نیاز دارد و به همین 
دلیل است که در مسیر تحکیم روابط میان دو 
کشور گام برمی دارد و در این خصوص می گوید: 
»اسرائیل به کشوری مانند ترکیه در منطقه نیاز 
دارد و ما نیز باید قبول کنیم که در حقیقت به 

اسرائیل نیاز داریم. اسرائیل واقعیتی انکارناپذیر 
در منطقه است«. 

شوک بزرگتر زمانی وارد شد که یک سند رسمی 
فاش شده نشان داد که ترکیه، قدس را به عنوان 
پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است؛ این 
درحالی است که بسیاری از کشورهای جهان با 
تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس اشغالی 
مخالفت کردند. درهمین حال، شرکت های 
ترکیه ای مسئولیت ساخت سفارت آمریکا در 
تل آویو را برعهده گرفتند و کارگران ترکیه ای را 

تشویق به رفتن به آنجا کردند. 
از سوی دیگر، دیدگاه و نگرش جدید ایاالت 
متحده آمریکا در قبال فلسطین در واقع هزینه ای 
است که این کشور می خواهد آن را برای تشویق 
رژیم صهیونیستی پرداخت کند تا بدین ترتیب، 
سازش های منطقه ای و بین المللی صورت 
پذیرد. در این میان تالش می شود تا از برخی 
اختالفات میان گروه های فلسطینی بهره برداری 
صورت گیرد. همچنین تالش می شود تا با کمک 
کشورهای عربی از هرج ومرج های سیاسِی ساخته 
دست آمریکا، اسرائیل و ترکیه بهره برداری شود 
کشورهای عربی از هرج ومرج های سیاسِی ساخته 
دست آمریکا، اسرائیل و ترکیه بهره برداری شود 
کشورهای عربی از هرج ومرج های سیاسِی ساخته 

تا بدین ترتیب، پروژه خطرناک تر علیه مسأله 
فلسطین به مرحله اجرا برسد. 

به طور خالصه، نمی توان آنچه را که امروز در 
فلسطین می گذرد از تحوالتی که در کشورهای 
همجوار اتفاق می افتد، جدا دانست. جنگ موجود 
یک جنگ واحد و به هم پیوسته است. با تمامی 
این ها، امور برعکس آنچه که دشمنان و کینه توزان 
برنامه ریزی کرده بودند، پیش رفت. درحال حاضر 
منطقه یک مرحله سرنوشت ساز را سپری می کند 
و آنچه که سرنوشت آن را تعیین می کند، مقاومت 
ملت فلسطین در برابر توطئه ها و ایستادگی 

کشورهای دوست در کنار آن، است. 
سالم و درود سوریه قهرمان، سوریه جمال 
عبدالناصر بر کودکان غزه و سالم و درود بر تمام 
مردان مقاوم و تمامی کسانی که در فلسطین و 
برای آزادسازی وجب به وجب آن، به شهادت 

رسیدند.  

سخن نخست

رویای بر بادرفته ترامپ 
و گاو شیرده اش

ایران اسالمی هفته جاری را با شرایطی 
متفاوت از روزهای قبل آغاز کرد و نقاط 
مختلف کشور شاهد تجمعات مردمی 
محدود در اعتراض به اصالح و گران شدن قیمت بنزین بود. 
اعتراضاتی که اگرچه در ابتدا کاماًل مسالمت آمیز، آرام و با 
محدود در اعتراض به اصالح و گران شدن قیمت بنزین بود. 
اعتراضاتی که اگرچه در ابتدا کاماًل مسالمت آمیز، آرام و با 
محدود در اعتراض به اصالح و گران شدن قیمت بنزین بود. 

حواشی بسیار کم بود اما از عصر شنبه جای خود را به آشوب های 
ویرانگر و تخریب اموال مردم و آتش زدن اماکن عمومی داد. 
فرصت طلبان بر آتش مطالبات مردم بنزین ریختند و به بیان 
بهتر مسیر اعتراضات مردمی را منحرف نموده که طبیعتًا در 
فرصت طلبان بر آتش مطالبات مردم بنزین ریختند و به بیان 
بهتر مسیر اعتراضات مردمی را منحرف نموده که طبیعتًا در 
فرصت طلبان بر آتش مطالبات مردم بنزین ریختند و به بیان 

این فرآیند مردم متضرر اصلی هستند. آنچه که در خصوص 
این اعتراضات قابل توجه است تقارن آن با اعتراضات در برخی 

دیگر از کشورهای منطقه و به طور خاص لبنان و عراق است.
اندکی دقت در کیفیت، خواسته ها و مسیر پیشروی این 
اعتراضات کفایت می کند برای این که پشت پرده آنها و دست 
طراحان آنها را شناسایی کرد. اگرچه از این هم فراتر رفته و 
حامیان این اعتراضات و به تعبیر دقیق تر طراحان آن به طور 
علنی به میدان آمده و حمایت خود را از معترضین اغتشاشگر 
اعالم کردند و همان شعارهای آنها را به عنوان توقعات سیاسی 
و بین المللی خودشان مطرح کردند. رژیم صهیونیستی و 
آمریکا طراحان اصلی این آشوبها هستند و البته مثل بسیاری 
از بحران های منطقه ای دیگر این گاو شیرده منطقه است که 
دوشیده می شود تا هزینه تحقق رویاهای غربی- عبری را 

محقق کند.
سوال کلیدی این است که آمریکا و اعوان و انصارش به دنبال 
چه هستند و از رهگذر به میدان کشاندن مردم و قرار دادن 
آنها در مقابل نهادهای رسمی کشورهای منطقه چه رویایی 
را دنبال می کنند. آن هم در کشورهایی که برخالف بسیاری 
از دولت های منطقه،از یک دموکراسی و مردم ساالری نسبی 
برخوردار هستند و منتخبین مردم اکنون بر سر کار حضور 

دارند. 
به نظر می رسد پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست؛ دو 
سال قبل بود که دونالد ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی 
7آمریـکا بارها اذعان کرد که آمریکا 7آمریـکا بارها اذعان کرد که آمریکا 7 هزار میلیارد دالر در 
منطقه غرب آسیا هزینه کرد اما اکنون بازنده این میدان است و 
حاال این پیرمرد قمارباز به دنبال آن است که قمار دیگری را در 
منطقه شکل دهد تا بلکه این بار بتواند پیروز از آن بیرون بیاید. 
واقعیت این است که غربی ها مسیرهای مختلفی را در منطقه 
غرب آسیا امتحان کردند اما در نهایت تقریبا همه آنها به یک 
نتیجه واحد رسیدند و آن توفیق میدانی و سیاسی حامیان 

گفتمان مقاومت است.
آنها که در عراق پس از صدام دولت انتقالی را با مدیریت 
خودشان شکل دادند تا به مرحله انتخابات و تعیین نمایندگان 
مردم برسند در نهایت نتیجه را در رای آوردن حامیان مقاومت و 
ضدیت با امپریالیسم و استکبار جهانی دیدند. همچنین در لبنان 
که به دماسنج خاورمیانه معروف است و تعادل بین قدرت های 
مختلف در آن حکم فرماست شاهدند که بدون اراده حزب الّله به 
عنوان بارزترین جریان مقاومت اسالمی در منطقه، هیچ پارلمان 
و دولتی شکل نمی گیرد و کرسی های قابل توجهی در پارلمان از 

جمله در انتخابات اخیر مجلس به آنها تعلق دارد.
 از سوی دیگر در میدان مبارزه نظامی هم که وارد می شوند بلکه 
بتوانند توفیقی به دست بیاورند بازهم نتیجه متفاوت با اراده 
آنها رقم می خورد که نمونه بارز آن را در سوریه و پس از آن در 

یمن شاهد بوده ایم.
 البته باید به این نکته اشاره کرد که در همه این کشورها میزانی 
از نارضایتی در میان مردم وجود دارد و مسئولین دولتی در این 
کشورها حتماً نیازمند اصالح برخی روندها و تصمیم ها هستند.

از نارضایتی در میان مردم وجود دارد و مسئولین دولتی در این 
کشورها حتماً نیازمند اصالح برخی روندها و تصمیم ها هستند.

از نارضایتی در میان مردم وجود دارد و مسئولین دولتی در این 

بدون شک ناآرامی های اخیر ایران که از مدتی قبل نسبت به 
وقوع آن پیش بینی و تحلیل هایی وجود داشت هم در همین 
چارچوب قابل تحلیل است. به بیان واضح تر یقیناً مطلوب ترین 
وقوع آن پیش بینی و تحلیل هایی وجود داشت هم در همین 
چارچوب قابل تحلیل است. به بیان واضح تر یقیناً مطلوب ترین 
وقوع آن پیش بینی و تحلیل هایی وجود داشت هم در همین 

گزینه برای آمریکایی ها، ناآرامی و در نهایت تغییر حکومت در 
ایران است. آنها می دانند که ایران کانون امیدبخش آزادیخواهان 
در جهان و موتور محرکه گفتمان مقاومت در منطقه است و 
طبیعتا اگر توفیقی در ایران به دست بیاورند بسیار سریع تر 
به خواسته هایشان در کل منطقه خواهند رسید، زهی 

خیال باطل.

محمد مهدی رحیمی

ترکیه به رژیم صهیونیستی نیازمند است کما  اینکه 

اردوغان نیز  تأکید کرده است که کشورش به این رژیم 

احتیاج دارد

یم صھیونیستی  وقتی اردوغان خزانه رژ
ونق می بخشد را به بھانه فلسطین ر

  دکتر خیام الزعبی
استاد دانشگاه الفرات
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ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با 
افزایش تهدیدات خود علیه جبهه مقاومت در 
نقاط مختلف منطقه تمام تالش خود را برای 
سنگ اندازی در مسیر مقاومت به کار بسته اند. 
در چنین شرایطی لزوم وحدت اسالمی بیش از 
هر زمان دیگری احساس می شود اما با تمامی 
این ها، حکام برخی کشورهای عربی به جای 
تالش برای ایستادگی در برابر آمریکایی ها و 
صهیونیست ها و اهداف آن ها، مدت هاست که 
عادی سازی روابط با تل آویو را در دستور کار خود 
قرار داده اند که به اعتقاد علمای جهان اسالم، 
این اقدام بزرگترین خیانت به مسأله فلسطین 

محسوب می شود.
درهمین ارتباط، »بیت المقدس« با »عبدالهادی 
عبدالحمید الصالح« وزیر مشاور سابق در امور 
پارلمانی کویت و عضو کنونی کمیته مشورتی 
وقف شیعی این کشور گفت وگویی را ترتیب داده 

است که مشروح آن از نظر می گذرد. 

  همانطور که می دانید درحال حاضر جهان 
اسالم با چالش ها و تهدیدات بسیاری به ویژه از 
سوی ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی 
مواجه است. شما به عنوان یک سیاستمدار 
نقش جمهوری اسالمی ایران در تقویت وحدت 

در شرایط کنونی را چطور ارزیابی می کنید؟ 
طبیعتا جمهوری اسالمی ایران در طول سالیان گذشته 
نقش مهمی را در عرصه تحکیم وحدت میان کشورهای 
اسالمی ایفا کرده است. امام خمینی )ره( کسی بودند که با 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران پرچم تقویت وحدت میان 
امت اسالمی را باال بردند. امروز با گذشت چندین و چند 
سال جهانیان همچنان دستاوردهایی را که در پی پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران محقق شد، به یاد می  آورند. 
ازجمله اولین این دستاوردها، قطع روابط میان ایران با 
رژیم صهیونیستی بود. ایران از همان بدو پیروزی انقالب 
اسالمی، سفیر اسرائیل را از کشور خود اخراج کرد و به جای 
او سفیر فلسطین را در تهران بر کرسی گمارد. این تنها یکی 
از دستاوردهای جمهوری اسالمی در عرصه حمایت از 
امت اسالمی در اوایل انقالب اسالمی محسوب می شود. 

از سوی دیگر، ایران نقش بسزایی را نیز در احیاء مسأله 
فلسطین در قلب امت اسالمی ایفا کرده است. به عنوان 
نمونه، می توان به اقدام حکیمانه امام خمینی )ره( اشاره 
کرد که ایشان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به 
منظور حمایت از آرمان فلسطین به عنوان روز قدس 
تعیین کردند. امام خمینی )ره( همچنین از تفکر و 
ایدئولوژی مقاومت حمایت و همگان را به حرکت به 

سوی آن تشویق کردند. 

به نظر من وحدت اسالمی موجب تقویت مقاومت نیز 
خواهد شد، چراکه این وحدت، همه مسلمانان از اقصی 
نقاط منطقه و جهان را گردهم جمع می کند. این وحدت 
یک نتیجه مهم نیز به دنبال خواهد داشت و آن، افزایش 
هم گرایی ها در حمایت از قدس و مسجداالقصی است. 
در واقع، وحدت اسالمی به ما کمک می کند تا تفکر 
مقاومت در برابر دشمنان و در رأس آن ها صهیونیست ها 

را تقویت کنیم. 
  شما مستحضرید که طی سال های گذشته 
گروه های مقاومت چه در لبنان و چه در سوریه 
و فلسطین دستاوردهای مهمی را در نبرد 
با دشمنان کسب کرده اند. ارزیابی شما از 
دستاوردها و پیروزی های به دست آمده برای 

جبهه مقاومت طی سال های اخیر چیست؟ 
گروه های مقاومت با پیروزی هایی که در سال های اخیر 
محقق ساختند، در واقع تمامی محاسبات دشمنان 
را برهم زدند و به نوعی همه چیز را دگرگون ساختند. 
جبهه مقاومت این واقعیت را به اثبات رساند که اسرائیل 
دیگر یک قدرت شکست ناپذیر نیست. جبهه مقاومت 
نشان داد که اگر اسرائیل امروز همچنان به حیات 
خود ادامه می دهد، علت اصلی آن حمایت هایی است 
که آمریکایی ها از این رژیم به عمل می آورند. ما دیدیم 
که جبهه مقاومت در سال های اخیر چه پیروزی های 

گسترده ای را در مقابل دشمن صهیونیستی محقق 
ساخت. مقاومت اسالمی در لبنان توانست اراضی 
اشغال شده خود را از صهیونیست ها بازپس گیرد و حتی 
فراتر از آن موفق شد پیکرهای شهداء خود را بازپس گیرد 

و شمار زیادی از اسرایش را نیز آزاد سازد.
امروز اسرائیل به فضل قدرت مقاومت در موضع ضعف 
قرار گرفته است. در جریان حادثه ترور جنایتکارانه »بهاء 
ابوالعطا« فرمانده ارشد مقاومت توسط رژیم اشغالگر 
دیدیم که چگونه  صهیونیست ها از ترس موشک باران 

گروه های مقاومت می گریزند. به همین دلیل، من بر این 
باورم که تئوری »اسرائیل به مثابه یک قدرت بزرگ« 

دیگر چیزی جز یک توهم نیست.
  طی سال های اخیر حکام مرتجع عرب 
تالش های فراوانی را در مسیر عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی صورت داده اند. به تازگی نیز 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی صراحتا اعالم 
کرده است که این رژیم روابط رسمی با اعراب 

دارد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ 
نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که اسرائیل 
در شرایط کنونی در موقعیت ضعف قرار دارد و این 
موقعیت، بهترین فرصت برای کشورهای اسالمی است 
تا علیه آن متحد شوند. اما با این حال، شاهد آن هستیم که 
حکام کشورهای اسالمی نه تنها فرصت کنونی را غنیمت 
نشمردند، بلکه در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل 
نیز گام نهاده اند. آن ها اینگونه القاء می کنند که اسرائیل 
می تواند برای امت اسالمی به مثابه یک دوست باشد. 
درهر صورت، پر واضح است که عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی یک مسأله کامال محکوم و مردود است. 
هرچند که سران کشورهای عربی این نوع عادی سازی 
را مشروع می دانند اما مهم آن است که ملت های عربی و 
اسالمی به صورت یکپارچه و یکصدا عادی سازی روابط 

با صهیونیست ها را مردود می دانند. 

  آمریکا همواره با حمایت تمام قد از رژیم 
صهیونیستی، چالش بزرگی در برابر جبهه 
مقاومت در منطقه بوده است. آمریکایی ها 
حضور خود در منطقه را ضامن تأمین امنیت آن 
می دانند. به نظر شما آیا تأمین امنیت منطقه در 

گرو خروج آمریکایی ها از آن نیست؟ 
طبیعتا آمریکایی ها برای حل وفصل مشکالت منطقه 
در آن حضور ندارند. تنها چیزی که برای سران ایاالت 
متحده آمریکا در منطقه مهم است، منافع و مصالح 

آنهاست. آمریکایی ها برخالف آنچه که ادعا می کنند، 
یک نهاد و مؤسسه خیریه برای تأمین منافع و مصالح 
ملت ها نیستند. آمریکایی ها حتی به دوستان خود نیز در 
منطقه وفادار نیستند. طی سالیان اخیر بارها دیده اید که 
بسیاری از سران دولت های عربی صدها میلیارد دالر به 
شرکت های اسلحه سازی آمریکایی سودرسانی کردند 

اما در نهایت واشنگتن به آن ها پشت کرد. 
با تمامی این ها، جمهوری اسالمی ایران هیمنه ایاالت 
متحده آمریکا را درهم شکسته است. من بر این باورم 
که حتی اکنون نیز زخم آمریکایی ها از اقدام ایران در 
ساقط کردن پهپاد آن ها بر فراز آسمان خلیج فارس، تازه 
است. این اقدامات ضد آمریکایِی ایران نشان داد که اگر 
ملت ها اراده کنند و بخواهند اراده شان را عملیاتی سازند، 
قطعا می توانند به اهداف خود در برابر دشمنان دست 
پیدا کنند. ما بر این باوریم که مشکالت منطقه با خروج 
بیگانگان و در رأس آن ها آمریکا از منطقه حل وفصل 
می شوند. من واقعا از طرح »ابتکار هرمز« که توسط 
جمهوری اسالمی ایران ارائه شد، غافلگیر شدم. این طرح 
بسیار خوبی است که بر اساس آن، دولت ها و ملت های 

منطقه ضامن تأمین امنیت آن می شوند.
  آمریکایی  ها و صهیونیست ها تاکنون 
توطئه های زیادی را علیه مسأله فلسطین 
طراحی کرده اند و هم اکنون نیز تمام تالش 
خود را به کار بسته اند تا این مسأله به فراموشی 
و دیگر چیزی تحت عنوان  سپرده شود 
»آزادسازی قدس« وجود نداشته باشد. دیدگاه 

شما در این باره چیست؟ 
بدون شک این توطئه ها به سرمنزل مقصود نخواهد 
رسید. »آزادسازی قدس« هدفی قابل تحقق است اما 
مستلزماتی دارد که باید فراهم شود. یکی از مهمترین 
مستلزمات تحقق این هدف بزرگ و آرمانی، ایجاد آگاهی 
در میان مسلمانان در سراسر جهان است. باید مسلمانان 
در سراسر جهان به این باور و یقین برسند که اسرائیل 
دیگر دارای یک قدرت خارق العاده و استثنایی نیست. 
نکته دومی که باید درخصوص آن آگاهی بخشی صورت 
پذیرد این است که اسرائیل تنها زبان نظامی و زبان زور 
را می فهمد. دراین باره نیز خداوند متعال در قرآن کریم 
می فرماید: »و اعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة و من رباط 

الخیل ترهبون به عدّو الّله«. 

   سخنگوی دفتر عبدالمهدی خبر داد؛ اجرای اصالحات بزرگ در ساختار کابینه عراق 
»سعد الحدیثی« سخنگوی دفتر اطالع رسانی نخست وزیر عراق اعالم کرد که تعدیالت بزرگی در ساختار کابینه ایجاد خواهد شد.

وی گفت: انتخاب وزرای جدید خارج از چارچوب احزاب و فراکسیون های سیاسی انجام خواهد شد.
این سخنگوی دفتر عبدالمهدی گفت: عبدالمهدی در تالش است تا با انتخاب وزرای جدید و پیشنهاد آنها برای گرفتن رای اعتماد، به زودی در پارلمان حاضر شود.

وی ادامه داد: دولت کنونی عراق ۶ وزیر مستقل دارد. اکنون نیز وی  می خواهد شمار این وزرا را افزایش دهد.

] قلب زمین [

باید مسلمانان در سراسر جهان به این باور و یقین 
برسند که اسرائیل دیگر دارای یک قدرت خارق العاده و 

استثنایی نیست

وج  بیگانگان حل   وفصل می شود  مشکالت منطقه  با خر
وزیر سابق مشاور در امور پارلمانی  کویت در گفت وگو با »بیت المقدس«:    رامین حسین آبادیان
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٤

گفت وگوی بیت المقدس با دختر شهید »رضوان فارس« در سالگرد شهادتش

حمایت ایـران از محـور مقاومت در سـوریه 
تکفیری های خشمگین و ناکام در رسیدن به 
اهدافشان را بر این داشت تا انتقام ناکامی هایشان 
را با اجرای یک عملیات انتحاری و تخریب 
سفارت ایران در لبنان و شهادت کارکنان آن 
بگیرند.  تکفیری ها با حمایت عربستان سعودی 
همه چیز را فراهم کرده بودند تا در روز 2٨ آبان 
٩2، با حمله ای گسترده ضمن تخریب شدید 
ساختمان سفارت ایران، سفیر و مقامات ایرانی 
حاضر در آن را هم به شهادت برسانند اما فداکاری 
مسئول امنیت سفارت حاج رضوان فارس، باعث 
شد تا دو تکفیری انتحاری در نیل به مقصود ناکام 
بمانند و شهید فارس با بذل جان خود، راه آنان 
را سد کند. در آستانه سالگرد شهادت حاج رضا 
که با فداکاری جان دیپلمات های ایران از جمله 
شهید غضنفر رکن آبادی را از توطئه تکفیری ها 
حفظ کرده بود، پای صحبت های دختر ایشان 
خانم جنی الجنتین فارس نشستیم تا قدری 
بیش تر با رضوانی که حق عظیمی به گردنمان 

دارد آشنا شویم:

 به عنوان اولین سوال بفرمایید حاج رضوان 
در چه شهری متولد شد و ایام کودکی و 

نوجوانی اش چگونه گذشت؟
حاج رضوان در دهمین روز اولین ماه سال 19۶5 میالدی 
در پایتخت لبنان، بیروت متولد شد. او که آخرین 

فرزند خانواده و کوچک ترین در میان خواهر و برادرهایش 
بود، دوران کودکی را خیلی آرام و طبیعی سپری کرد. 
هفت ساله که شد برادرش که یک سال از او بزرگ تر بود او 
را به همراه خود به مسجد می برد و چگونگی نماز خواندن 
را به او آموزش داد و از همان زمان بود که حاج رضوان 
اقامه نماز را بدون از دست رفتن حتی یکی از رکعات آن 
شروع کرد. همچنین حاج رضوان التزام به روزه داری را 
هم قبل از مکلف شدن شرعی شروع کرده بود و از همان 
دوران در جلسات دینی، فرهنگی و فقهی شرکت می کرد. 
زمانی که به سن شانزده سالگی و تکلیف رسید، از سال ها 
پیش به انجام واجبات دینی التزام داشت و تمام روزهای 
رجب و شعبان را روزه می گرفت و روزه داری در این دو ماه 
را به رمضان متصل می کرد. با آغاز دوران جوانی شرکت 
در دوره های آموزشی نظامی و آشنایی با سالح را نیز نزد 

برادران مقاومت آغاز کرد.
 حاج رضوان در چه سالی با مقاومت آشنا 
شد و این آشنایی چه زمانی باعث شد تا او هم 

در کسوت نیروهای مقاومت در آید؟
ایشان از زمان برگزاری اولین دوره های نظامی حزب الّله 
در آن ها مشارکت داشت و در آن زمان نزدیک به شانزده 
سال سن داشت. او از همان سن و سال یکی از پیروان خط 
حزب الّله، مقاومت و جهاد در راه خدا بود. همان طور که از 
ابتدای زندگی از مدافعان دین و حرف حق بود و به والیت 

اهل بیت )ع(  افتخار می کرد.
 حاج رضوان چه مسئولیتی در حزب الّله 
داشت؟ اگر ممکن است کمی برای ما درباره 

فعالیت های ایشان در حزب بفرمائید.

در دهه نود میالدی حاج رضوان بیش تر وقت ها برای 
حضور در بین نیروهای مقاومت از محل کارش در 
بیروت مرخصی می گرفت و خودش را به روستاهای 
مرزی می رساند و در کمین ها یا شبیخون ها علیه 
دشمنان صهیونیست مشارکت می کرد. همچنین 
تهیه مایحتاج مورد نیاز مجاهدان یکی از وظایف او 
به شمار می آمد. همچنین در خالل جنگ سی و سه 
روزه از طرف فرماندهی از او خواسته شد تا خودش 
را به دیگر برادران در جنوب برساند. اما بعد از آن با 
وجود اصرارهای زیاد او، به خاطر اهمیت حضورش در 
بیروت از ملحق شدنش به نیروهای مرزی جلوگیری به 

عمل آمد. او هم همواره به انجام تکلیفی که به او محول 
می شد مقید بود، در نتیجه با وجود تمایل زیادی که 
برای حضور در جبهه های جنگ با تکفیری ها در سوریه 
داشت مسئولیت برقراری امنیت سفارت ایران را بر عهده 
گرفت. در خالل جنگ با تکفیری ها فقط برای یک برهه 
15 روزه به سوریه رفته بود که خیلی زود از او خواسته 
بودند که به لبنان برگردد و این امر به خاطر اینکه این 
حضور تا حد زیادی زمینه ترور وی را فراهم می کرد بر 

او تکلیف شده بود.
 لطفا برای ما به طور کلی از خصوصیات، 
ویژگی  ها و شیوه زندگی حاج رضوان بفرمائید.

کاری را که بر عهده می گرفت به بهترین شکل انجام 
می داد. در عین حال که روح انعطاف پذیری داشت 
در سبک زندگی و کار خود جدی بود. روزگار و شرایط 
کاری او را تبدیل به مرد کار آزموده ای کرده بود. زمانی 
که یک سال بعد از شهادت پدرم با یکی از دوستانش 
صحبت می کردم آن شخص به من گفت درباره زندگی 
جهادی و امنیتی او معلومات شما بیش از پنج درصد 
از کل حقایق نیست و من فقط می توانم این را به شما 

بگویم که او حقیقتا انسان عظیمی از لحاظ معنوی و 
کاری بود که شاید سال ها بعد بعضی اسرار زندگی اش 
فاش شود. با این وجود مطمئنم که هیچ گاه حق او ادا 

نخواهد شد.
 ایشان در چه سالی ازدواج کردند و حاصل 

این ازدواج چند فرزند بود؟
ایشان در سال 1987 با خواهر شهید ورزق ازدواج کردند 

که حاصل این ازدواج پنج پسر و سه دختر بود.

یک بار به او گفته بودم بابا در مدرسه از من می پرسند 
شغل پدرت چیست و من نمی دانم که تو چه کاره ای! خب 
بابا بگو تو چه کاره هستی؟ بابا هم جواب داده بود عزیزم به آن ها 

بگو که من کیک می فروشم

رت سـفـــا نِ  ا رضـــو

  رایزنی رهبر کاتولیک های جهان و شیخ االزهر 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، روز جمعه با احمد الطیب شیخ االزهر دیدار کرد. دو طرف در جریان این دیدار در خصوص همکاری های مشترک 
میان واتیکان و االزهر در راستای اهداف انسانی رایزنی کردند. پاپ فرانسیس در جریان این دیدار بر مسئولیت نهادهای دینی برای انتشار مبانی صلح آمیز تاکید کرد.

وی هم چنین بر ضرورت تقویت همکاری های میان واتیکان و االزهر تاکید کرد.
شیخ االزهر نیز تاکید کرد که این دیدار در راستای نشر ارزشهای برادری و هم زیستی مسالمت آمیز صورت می گیرد.

] یاران آخرالزمانی [

    الهه آخرتی
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ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس

 تاثیر فعالیت های پدرتان بر زندگی شما چه 
بود؟ و آیا شرایط کاری ایشان اجازه می داد تا 
بین کار و خانواده و دوستانش تعادلی بر قرار 

کند؟
طبیعتا با توجه به اینکه شغل پدرم بخش زیادی از وقت 
او را می گرفت تاثیر زیادی بر زندگی ما می گذاشت با این 
وجود او همیشه تالش می کرد تا در زمان هایی که بود 
این نبودن ها را جبران کند. هر وقت در خانه بود ما را صدا 
می کرد تا در کنار هم بنشینیم و با ما شوخی می کرد. 
همچنین ایشان تاثیر زیادی بر دوستانش داشت به طوری 
که برای آن ها به منزله یک برادر و راهنمای مهم به شمار 
می رفت. همیشه بر دیدار آن ها حریص بود و دورهم جمع 
شدن هایشان جوی لبریز از محبت و احترام داشت. از 
طرف دیگر ویژگی های اخالقی اش باعث می شد تا تاثیر 

زیادی بر جوانان داشته باشد.
 آیا در دوران کودکی اطالعی از شغل پدر و 

خطراتی که او را تهدید می کرد، داشتید؟
بر اساس قوانین کار پدرم ما هیچ اطالعی از فعالیت هایش 
نداشتیم. او هم هیچ توضیحی درباره جزئیات کارش برای 
ما نمی داد. پدرم خودش برای من تعریف می کرد که یک بار 
به او گفته بودم بابا در مدرسه از من می پرسند شغل پدرت 
چیست و من نمی دانم که تو چه کاره ای! خب بابا بگو تو چه 
کاره هستی؟ بابا هم جواب داده بود عزیزم به آن ها بگو که 
من کیک می فروشم. من باز با تعجب پرسیده بودم که بابا 
تو واقعا کیک می فروشی و او باز جواب داده بود: بله عزیزم 

من کیک می فروشم.
طبیعتا خطراتی به واسطه نقش و کار او وجود داشت زیرا 
او در حفظ امنیت سفارت بسیار زیرک بود و در این راه 

تجهیزات و استحکامات خاصی را در سفارت به وجود آورده 
بود. همچنین او اهمیت زیادی به محافظت از امنیت سفیر 
شهید ایران غضنفر رکن آبادی و دیپلمات های ایرانی حاضر 

در لبنان و خانواده هایشان می داد.
 رابطه شما و دیگر برادر و خواهرهایتان با 
پدر چطور بود؟ و حاج رضوان در کسوت یک 

پدر چگونه فردی بود؟
با وجودی که او همیشه وقت کمی برای در خانه بودن 
داشت اما حقیقتا پدر مهربان و پرعاطفه ای بود که وقتی 
به خانه می آمد باید همه فرزندانش را در کنار خود می دید 

تا احساس راحتی داشته باشد.
 اولویت های اصلی ایشان در تربیت فرزند چه 
بود؟ همچنین بزرگ ترین تاثیر او بر خانواده اش 

چه بود؟
اولویت های اصلی او دین، اخالق و علم آموزی بود. از 
نظر تاثیر هم باید بگویم عالقه شدیدی به امام خمینی و 
اهتمام جدی به آموزش فرزندانش درباره امام و انقالب 
اسالمی و بعد از امام خمینی، امام خامنه ای داشت و 
همچنین پیروی و تبعیت او از والیت فقیه و حرکت در 
امتداد مسیر والیت، باعث عالقه قلبی همه ما به این امور 
و جمهوری اسالمی و دنباله روی ما در مسیر شهدا و 

مجاهدان و باقی ماندن در این مسیر شد.
 هیچ گاه پیش می آمد که حاج رضوان در 
خانه از خاطراتش یا دوستان شهیدش صحبت 
کند؟ مثال با توجه به رابطه خاص ایشان با شهید 
مغنیه، عکس العمل ایشان به شهادت حاج 

عماد چه بود؟
بله، همیشه از کسانی که در این مسیر بودند و به شهادت 

رسیدند صحبت می کرد اما با توجه به شرایط کاری اش 
اشاره ای نمی کرد که کدام یک از آن ها از دوستانش 
بوده اند. به خاطر دارم که کمی قبل از شهادتش وقتی 
از مراسم تشییع جنازه پسر دوستش که شهادتش 
قلبش را بسیار آزرده بود، باز می گشت با حسرت 
گفت جوان ها رزق شهادت را از ما ربوده اند و ما از قطار 
شهادت باز مانده ایم. ما هم دوست نداشتیم موهای 
سرمان خاکستری شود، چشم هایمان ضعیف شود اما 

ماموریت های ما ختم به شهادت نشد.
در خصوص حاج عماد مغنیه هم به همین شکل بود. در 
حالی که بسیار گرفته و غمگین بود به خانه آمد و حتی 
وقتی از او پرسیدیم که آیا شما او را می شناختی جواب 
داد خیر اما مثل دیگران در غم از دست دادن این مرد 
بزرگ ناراحتم. تازه بعد از شهادت پدرم بود که فهمیدیم 
بین او و حاج عماد رابطه نزدیک و خیلی خاصی وجود 

داشته است.
 خاطره ای از پدر دارید که دوست داشته 

باشید آن را با ما به اشتراک بگذارید؟
چند روز مانده به شهادت پدرم شخصی نزد ما آمد و 
می خواست هدایایی را برای تشکر از حاج رضوان در قبال 
کمکی که به او کرده بود، به او اهدا کند اما پدرم آن ها را 
نمی پذیرفت و می گفت من به وظیفه ام عمل کرده ام و اگر 
اجری هم داشته باشم بر عهده خداست. اما اصرارهای آن 
شخص باعث شد تا در نهایت پدرم به او بگوید من این ها 
را قبول نمی کنم اما اگر اصرار داری خدمتی به من بکنی 
از تو می خواهم اگر شهید شدم در روز تولد من و همسرم 
دسته گلی برای او بفرستی. این ماجرا بعدها باعث شد 
تا بفهمیم پدرم از مدتی قبل از شهادتش مطلع شده و 
خودش را برای آن آماده کرده بود و از این رو از آن شخص 
می خواست تا اگر خودش روز تولدشان که در یک روز 
واقع شده بود حضور نداشت، هدیه مادرم را بفرستد. 
جالب بود که تاریخ تولد پدر و مادرم دقیقا در یک روز، 

یک ماه و یک سال بود. دهمین روز ژانویه 19۶5.
 لطفا برای ما از روز شهادت حاج رضوان 
فارس بگویید. چه اتفاقی افتاد و این خبر 
چگونه به شما رسید و مواجهه خانواده با این 

خبر چگونه بود؟
روزها گذشت تا روز نوزدهم نوامبر 2013)28 آبان( 
رسید. آن روز هم پدر مثل همیشه بچه هایش را به مدرسه 
رسانده و بعد سر کارش رفت. اما آن روز قبل از رفتن یک 
نگاه طوالنی عجیب که به منزله وداع بود به مادرم کرده و 
رفته بود. مثل اینکه کامال آگاه باشد شهادت نزدیک است 
و باید برای آن آماده باشد. مادرم خواب بود که صدای 
زنگ تلفن بلند شد. به شکلی غیر عادی به طرف تلفن 
رفت و به سرعت گوشی را برداشت. طولی نکشید که 
انگار چیزی در درونش منفجر شد. در همان حال که به 

صورتش می زد، می گفت: »قلبم از هم پاشید«. از طرف 
دیگر آن روز خواهرم جنان که مثل خواهر دیگرم ریان در 
آن زمان باردار بود با پدرم تماس گرفته بود اما پاسخی در 
کار نبود. کمی بعد شخص دیگری تلفن پدرم را جواب 
داده و گفته بود تلفن ایشان پیش من است. جنان خیلی 
تعجب کرده بود چون همیشه پدرم خودش تلفنش را 
جواب می داد. برای همین با حیرت فراوان به سمت خانه 
پدرم به راه افتاده بود. اما من که پدرم از روی وجه تسمیه 
یکی از آیات قرآن اسمم را »جنی الجنتین« گذاشته 

بود در مدرسه بودم که خبر انفجار را شنیدم. مثل این 
بود که انفجاری که رو به روی سفارت ایران روی داده 
بود، درست در میان قلب من اتفاق افتاده است. خیلی 
نگران شده بودم. سعی می کردم از جزئیات حادثه مطلع 
شوم اما معلمان مدرسه تالش می کردند تا همه چیز 
را از من پنهان کنند. با برادرم محمدعلی به خانه پدر 
رسیدیم. جمعیتی را که جلوی خانه جمع شده بود دیدم 
متوجه شدم که اتفاقی افتاده است و بی اختیار شروع 
به گریه کردم. وارد خانه که شدم یکی از برادرانم به نام 
محمد مهدی را دیدم که سخت شوکه شده بود. همانجا 
مطلع شدم که قهرمانم به شهادت رسیده بود. سعی 
کردیم فقط ال حول وال قوة اال بالّله بگوییم. همگی گریه 
می کردیم. پدرم روز دوم محرم شهید شده بود و ما تا آخر 
روز سیزدهم محرم در خانه مان مجلس عزا بر پا کردیم. 
اما با وجود گریه ها و نوحه سرایی هایمان برای پدر به امام 
حسین)ع( لبیک می گفتیم و به خدا عرضه می داشتیم 
این قربانی را تقدیم تو کردیم. آن را قبول کن تا راضی 

شوی. ما به جز زیبایی ندیدیم.
چند روز بعد از شهادت پدرم تلفنم زنگ خورد. یکی از 
دوستان قدیمی ام بود. از من پرسیدم که او را می شناسم؟ 
و بعد توضیح داد که وقتی کوچک بودیم با هم در یک 
کالس بودیم. او را شناختم و جواب دادم بله عزیزم امرت 
را بگو. گفت در خبرها شنیدم در جریان انفجار مقابل 
سفارت ایران شخصی به نام رضوان فارس که مسئول 
برقراری امنیت سفارت بوده است به شهادت رسیده 
است. تشابه اسمی باعث شد تا اول فکر کنم پدر توست 
اما بعد به خاطر آوردم که الحمدلّله پدر تو فروشنده کیک 
بود. لبخند تلخی روی لب هایم آمد و گفتم بله همان 
کسی که همه فکر می کردند کیک فروش است مسئول 
تامین امنیت سفارت جمهوری اسالمی ایران بود. پدرم 

به راستی شهید شده است.
 به طور کلی نه به عنوان سر تیم حفاظت 
از سفارت ایران بلکه به عنوان یک شهروند 
لبنانی نظر حاج رضوان درباره ایران، انقالب 

اسالمی، امام خمینی و رهبر انقالب چه بود؟
عالقه ایشان به ایران و انقالب اسالمی به گونه ای بود که 
ایشان مساله حفاظت از سفارت ایران را امری روحانی 
و برآمده از روحش می دانست. همین اهتمام او بود 
که باعث شد هیچ کدام از عوامل انتحاری نتوانند وارد 

سفارت شوند.
عالقه خاصی به امام خمینی داشت. یکی از دوستانش 
تعریف می کرد که در خالل زیارتش با امام خمینی)ره( 
از ایشان خواسته بود تا دستی بر سینه اش بکشد. بعدها 
دوستش پرسیده بود چرا خواستی امام بر سینه ات دست 
بکشد و پدرم جواب داده بود من آسم داشتم و  از بعد از 
همان دیدار به اذن خدا از آن شفا پیدا کردم. برای همین 

همیشه در حرف زدن برای فرزندانش درباره امام حریص 
بود. همین طور درباره امام خامنه ای. همیشه و همیشه 

از آن ها حرف می زد.
به عنوان آخرین سوال، آیا در طول حیات پدر یا بعد از آن 

سفری به ایران داشته اید و از آن سفر خاطره ای دارید؟
قبل و بعد از شهادت پدرم به ایران سفر کرده ایم. قبل از 
شهادت ایشان در حالی که هر سه فرزندم کوچک بودند 
به ایران سفر کردم و بعد از شهادت پدر سفرمان متبرک 

به دیدار با حضرت آقا شد.

دوستش از پدرم پرسیده بود چرا خواستی امام 
خمینی)ره( بر سینه ات دست بکشد و پدرم جواب داده 
بود من آسم داشتم و  از بعد از همان دیدار به اذن خدا از آن 

شفا پیدا کردم

پدرم روز دوم محرم شهید شده بود و ما تا آخر روز 
سیزدهم محرم در خانه مان مجلس عزا بر پا کردیم. 
اما با وجود گریه ها و نوحه سرایی هایمان برای پدر به امام 
حسین)ع( لبیک می گفتیم و به خدا عرضه می داشتیم این 

قربانی را تقدیم تو کردیم

  دستگیری 25 تن از خویشاوندان ابوبکر بغدادی در ترکیه
 دفتر دادستانی کل ترکیه  اظهار کرد:  مقامات این کشور 25 تن از خویشاوندان »ابوبکر بغدادی« را دستگیر کرده اند.

دفتر دادستانی کل ترکیه در بیانیه ای اظهار کرد: خویشاوندان ابوبکر بغدادی، سرکرده سابق داعش در راستای تحقیقاتی درباره فعالیت های داعش در چهار استان 
ترکیه دستگیر شده اند. به طور کلی 25 تن دستگیر شده اند که 11 تن از آنان در استان قرشهر، پنج تن در استان سامسون، سه تن در استان اردو و شش تن در استان 

شانلی اورفه دستگیر شده اند. چهار تن از این دستگیرشدگان به عضویت در یک سازمان تروریستی مسلح متهم هستند. این دستگیری حدود دو هفته پس از آن صورت گرفته 
] یاران آخرالزمانی [که شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه در سوریه اعالم کردند، خواهر ابوبکر بغدادی را دستگیر کرده و به ترکیه تحویل داده اند. 
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  تسلیم شدن 1٤٠ تن از بازماندگان داعش به نیروهای دولتی افغانستان 
 وزارت دفاع افغانستان از تسلیم شدن دهها عضو گروه تروریستی داعش به نیروهای دولتی در والیت ننگرهار خبر داد.

گفته شده این افراد به همراه اعضای خانواده هایشان خود را در ولسوالی اچین در ۶0 کیلومتری شهر جالل آباد به نیروهای امنیتی تسلیم کرده اند.
وزارت دفاع شمار تسلیم شدگان را 140 نفر اعالم کرد که نزدیک به 40 تن آنان پیکارجو و بقیه زنان و کودکان بازمانده از کشته شدگان یا فراری های این گروه اند.

به گفته ساکنان محلی، ادامه عملیات نیروهای دولتی علیه داعش که در کوه های دوردست مستقر بودند و سرد شدن هوا باعث شد آنها نتوانند مقاومت کنند.

] قلب زمین [

مقامات رژیم سعودی اخیرا فشارهای خود مقامات رژیم سعودی اخیرا فشارهای خود 
علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی به ویژه علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی به ویژه 
در استان »قطیف« را بیش از پیش تشدید در استان »قطیف« را بیش از پیش تشدید 
کرده اند. در همین راستا، طی روزهای اخیر کرده اند. در همین راستا، طی روزهای اخیر 
خودروهای زرهی وابسته به ارتش رژیم خودروهای زرهی وابسته به ارتش رژیم 
سعودی به صورت گسترده به شهر »العوامیه« سعودی به صورت گسترده به شهر »العوامیه« 
در استان »القطیف« یورش بردند و ضمن در استان »القطیف« یورش بردند و ضمن 
تخریب منازل شیعیان اقدام به ایجاد رعب و تخریب منازل شیعیان اقدام به ایجاد رعب و 
وحشت در صفوف آن ها کردند. هرچند که هیچ وحشت در صفوف آن ها کردند. هرچند که هیچ 
خبر رسمی درخصوص تلفات احتمالی حمالت خبر رسمی درخصوص تلفات احتمالی حمالت 
اخیر سعودی ها به مناطق شیعه نشین در اخیر سعودی ها به مناطق شیعه نشین در 
محور شرقی عربستان مخابره نشده اما برخی محور شرقی عربستان مخابره نشده اما برخی 
اخبار غیررسمی حاکی از شهادت شماری از اخبار غیررسمی حاکی از شهادت شماری از 
شهروندان شیعی این کشور است. با تمامی شهروندان شیعی این کشور است. با تمامی 
این ها، جامعه جهانی تاکنون هیچ واکنشی این ها، جامعه جهانی تاکنون هیچ واکنشی 
به سلسله اقدامات وحشیانه عربستان علیه به سلسله اقدامات وحشیانه عربستان علیه 
شیعیان ساکن مناطق شرقی که از بدیهی ترین شیعیان ساکن مناطق شرقی که از بدیهی ترین 
حقوق خود نیز محروم هستند، نشان نداده حقوق خود نیز محروم هستند، نشان نداده 
است. درست به همین دلیل است که مقامات است. درست به همین دلیل است که مقامات 
سعودی در ارتکاب جنایت علیه شیعیان و سعودی در ارتکاب جنایت علیه شیعیان و 
تنگ تر کردن هرچه بیشتر عرصه علیه آن ها تنگ تر کردن هرچه بیشتر عرصه علیه آن ها 

روز به روز جسورتر از گذشته می شوند. روز به روز جسورتر از گذشته می شوند. 

»حسین عبدالعزیز آل ربح«؛ جدیدترین قربانی 
سعودی

»حسین عبدالعزیز آل ربح« جوان شیعی اهل قطیف 
است که در اواخر هفته گذشته در زندان های رژیم 
سعودی به شهادت رسید. این جوان شیعی، ملقب 
به »أبوفارس« بود و در زندانی »مباحث« واقع در 
غرب عربستان نگهداری می شد. یکی از نکات قابل 
تأمل درخصوص  مسأله زندان شدن این جوان آن 
است که زندان »مباحث« در واقع یکی از بدنام ترین 
زندان های موجود در سراسر عربستان به شمار می رود 
و این مسأله خود به تنهایی قابل تأمل به نظر می رسد. 
شهادت این جوان اهل قطیف در حالی رخ داد که وی 
2017از آگوست سال 2017از آگوست سال 2017 دستگیر شد و بدون برگزاری 
2هیچ دادگاهی برای محاکمه، او بیش از 2هیچ دادگاهی برای محاکمه، او بیش از 2 سال در 
زندان به سر ُبرد. فعاالن  حقوق بشری عربستانی 
جملگی تأکید می کنند که رژیم سعودی به صورت 
عامدانه و در راستای سیاست تشدید سرکوب ها علیه 

شیعیان، »أبوفارس« را به شهادت رسانده است. 
درهمین راستا، »ناشط قطیفی« فعال سعودی 
می گوید: »حسین آل ربح از زمان دستگیری 
مدام تحت شکنجه قرار گرفته، مدت های طوالنی 
در سلول انفرادی نگه داشته شده و از بسیاری از 
حقوق طبیعی محروم بوده است. شهادت وی در 
نتیجه شدت شکنجه هایی که علیه او اعمال شده، 
اتفاق افتاده است«. »عادل السعید« فعال حقوق 
بشر عربستانی نیز تصریح می کند: »حسین الربح 
در زندان جان خود را از دست داد؛ در حالی که 
تحت انواع شکنجه ها قرار گرفته و به شدت از لحاظ 
جسمی آسیب دیده بود«. پیکر این جوان شیعی 
عربستانی با حضور جمع گسترده ای از مردم در 
منطقه »العوامیه« به خاک سپرده شد. بدین ترتیب، 
تعداد شهدایی که در سال های اخیر در زندان های 
مخوف سعودی بر اثر شکنجه جان خود را از دست 

27داده اند به 27داده اند به 27 مورد رسید.

1٩تالش برای اعدام نوجوان 1٩تالش برای اعدام نوجوان 1٩ ساله شیعی!
اما سلسله جنایت های خاندان سعودی علیه شیعیان 
ساکن مناطق شرقی به همین نقطه ختم نمی شود 
و ابعاد گسترده تری را دربر می گیرد به گونه ای که 
بسیاری از ناظران سیاسی از آن تحت عنوان »فاجعه 
حقوق بشری« در شرق عربستان یاد می کنند. اخیرا 
زمزمه هایی مبنی بر اینکه خاندان سعودی قصد 
19دارند یک نوجوان 19دارند یک نوجوان 19 ساله از شیعیان اهالی قطیف 
به نام »مرتجی قریریص« را اعدام کنند، از گوشه و 
کنار به گوش می رسد؛ مسأله ای که از عمق حقد و 
کینه خاندان از اقلیت شیعی در عربستان، حکایت 
2014دارد. »قریریص« در سپتامبر سال 2014دارد. »قریریص« در سپتامبر سال 2014 در حالی 
13که تنها 13که تنها 13 سال سن داشت به اتهام واهی و بدون 
پایه واساس پیوستن به »گروهک های تروریستی«! 
توسط عربستان سعودی بازداشت شد. در سال 
گذشته میالدی نیز دادستان کل عربستان سعودی 
در کمال تعجب برای »قریریص« اجرای حکم اعدام را 
درخواست کرد. به گفته فعاالن حقوقی، وی کم سن و 

سال ترین زندانی سیاسی در عربستان است. 
اخیرا نیز سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن 
ابراز نگرانی از افزایش گمانه زنی ها پیرامون قریب الوقوع 
19بودن اجرای حکم اعدام علیه نوجوان شیعی و 19بودن اجرای حکم اعدام علیه نوجوان شیعی و 19

ساله عربستانی، توقف هرچه سریعتر حکم اعدام را 
از خاندان سعودی خواستار شده است. این سازمان 
حقوق بشری همچنین تأیید کرده که »قریریص« 
5در طول 5در طول 5 سال حبس خود همواره در سلول انفرادی 
نگهداری شده است و در یک ماه اول آغاز اسارت نیز 
مورد شکنجه های شدید توسط نظامیان سعودی 
قرار گرفته است. پیشتر نیز این سازمان تأکید 
کرده بود که عربستان سعودی از مجازات اعدام به 
عنوان سالحی برای »سرکوب مخالفان سیاسی« 
بهره برداری می کند. با تمامی این ها، مقامات سعودی 
طی هفته های اخیر از هرگونه اظهارنظر درخصوص 
19آخرین وضعیت نوجوان 19آخرین وضعیت نوجوان 19 ساله شیعی و حکم اعدام 

وی، امتناع کرده اند. 

رد پای صهیونیست ها در رویکرد امنیتی 
آل سعود

همزمان با سرکوب شیعیان مناطق شرقی عربستان 
سعودی، »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان کنترل 
رقبای خود در آستانه تکیه زدن بر قدرت پادشاهی 
را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، 
شاهزاده جوان سعودی راهکاری را در پیش گرفته که 
طی روزهای اخیر مورد اهتمام بسیاری از رسانه های 
منطقه ای و بین المللی قرار گرفت؛ راهکاری که البته 
حاکی از عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در ارکان 
حکومت خاندان سعودی و تأثیرگذاری این رژیم بر 
تصمیمات مقامات ریاض است. درهمین ارتباط، 
منابع رسانه ای اعالم کردند که »محمد بن سلمان« 
برای کنترل رقبا و مخالفان سیاسی اش به پابندهای 

الکترونیکی ساخت رژیم اسرائیل متوسل شده است. 
»سعید بن ناصر الغامدی« پژوهشگر عربستانی نیز 
فاش کرده است: »مسئوالن سعودی پابندهای 
الکترونیکی بر پای بیش از 30 نفر از اعضای خاندان 
سعودی بسته اند. یک شرکت اسرائیلی کار جمع آوری 

اطالعات از همه اعضای این خاندان را برعهده دارد«.
این شخصیت سیاسی مخالف رژیم سعودی همچنین 
NSOاظهار داشت: »شرکت اسرائیلی NSOاظهار داشت: »شرکت اسرائیلی NSO ماموریت رصد 
تماس های رقبا و مخالفان سیاسی خاندان سعودی 
اعم از زن و مرد را برعهده دارد و اگر حتی بخشی از این 
اطالعات نیز درست باشد، چه بسا معانی زیادی داشته 
باشد«. این مسأله به خوبی رد پای رژیم صهیونیستی 
در کمک به خاندان سعودی برای سرکوب شیعیان 

ساکن مناطق شرقی و همچنین رقبا و مخالفان 
سیاسی »محمد بن سلمان« را نشان می هد. پیشتر 
نیز سعودی ها نشان داده بودند که همکاری های 
گسترده ای با رژیم صهیونیستی به ویژه در عرصه 

امنیتی دارند. 
توئیتر؛ جوالنگاه جاسوسان سعودی 

عالوه برآنچه که گفته شد، عربستان سعودی از ابزار 
دیگری نیز برای سرکوب مخالفان خود از جمله رقبای 
سیاسی و شیعیان، بهره برداری می کند. به عنوان نمونه 
می توان به جنجالی که اخیرا علیه دربار پادشاهی 
سعودی در توئیتر ایجاد شد، اشاره کرد. ماجرا از 
2آنجا آغاز شد که ایاالت متحده آمریکا 2آنجا آغاز شد که ایاالت متحده آمریکا 2 کارمند 
سابق توئیتر به نام های »احمد المطیری« و »علی آل 
زباره« را به جاسوسی برای عربستان سعودی متهم 

کرد. این درحالی است که مقامات سعودی هرگونه 
ارتباط خود با اشخاص مذکور را انکار کردند. پس از 
مدتی تصاویر »احمد المطیری« با پادشاه و ولیعهد 
سعودی به صورت گسترده در رسانه ها منتشر شد 
تا خیلی زود دروغ بزرگ خاندان سعودی برمال شود. 
درهمین ارتباط، »ترکی الشلهوب« از مخالفان مطرح 
خاندان سعودی در صفحه توئیتر خود نوشت: »تاکنون 
احمق هایی همچون احمق های دیوان پادشاهی 
سعودی ندیده ام؛ آن ها با جاسوسان خود عکس 

می گیرند و ارتباطشان را انکار می کنند«. 
درهمین ارتباط، »مضاوی الرشید« شخصیت بارز 
آکادمیک و مخالف رژیم سعودی تصریح می کند: 
»رژیم سعودی از طریق شبکه های اجتماعی، 
دانشجویان و شخصیت های آکادمیک و فعاالن 
عربستانی را از نزدیک زیر نظر می گیرد و سپس 
کنسولگری های مختلف عربستان، پرونده های 
آماده شده درباره آن ها را به ریاض ارسال می کنند«. 
این شخصیت مخالف سعودی همچنین می افزاید: 
»جاسوسان عربستان سعودی به اطالعات بیش از 
۶ هزار نفر از کاربران توئیترِی مشکوک به فعالیت 
علیه دربار سعودی، نفوذ کرده بودند«. اخیرا نیز 
برخی منابع رسانه ای در خبری تکان دهنده فاش 
کردند: »با اطالعاتی که جاسوسان محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی در دفتر توئیتر در دبی به او دادند، 
یک روزنامه نگار دیگر عربستانی به سرنوشت جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار مقتول سعودی دچار شده 
است«. با تمامی آنچه که گفته شد دیدار صمیمانه 
اخیر میان »جک دورسی« مؤسس و مدیرعامل توئیتر 
با »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی در واشنگتن 
نشان از آن دارد که این شبکه اجتماعی همچنان 
جوالنگاهی برای جاسوسان خاندان سعودی باقی 
خواهد ماند تا بدین وسیله ریاض همچنان از رهگذر 
دستبرد به اطالعات فعاالن توئیترِی مشکوک به 
فعالیت علیه دربار سعودی، روند سرکوب مخالفانش 

را بیش از پیش تشدید کند. 

مسئوالن سعودی پابندهای الکترونیکی بر پای بیش 
از 3٠ نفر از اعضای خاندان سعودی بسته اند. یک شرکت 
اسرائیلی کار جمع آوری اطالعات از همه اعضای این خاندان را 

برعهده دارد

  رامین حسین آبادیان

جعه حقوق بشری» در سرزمین سعودی وایتی از «فا ر
آتش حقد و کینه خاندان آل سعود بر سر مردم عربستان
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  تالش عمان برای امضای توافقنامه بین عربستان و انصارلّله یمن  
یک منبع آگاه سیاسی اعالم کرد عمان در حال انجام مقدمات دیدار »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان و هیأت انصارلّله یمن شرکت کننده در گفت  وگو های 

صلح تحت نظارت سازمان ملل است که ریاست آن را »محمد عبدالسالم« سخنگوی انصارالّله بر عهده داشت.
این منبع گفت که امضای توافقنامه اخیر ریاض بین دولت مستعفی یمن )تحت حمایت عربستان( و شورای انتقالی جنوب یمن )تحت حمایت امارات( تنها مقدمه ای برای 

تغییرات بزرگ در قواعد جنگ در یمن بوده است.

] یاران آخرالزمانی [

 روز سه شنبه 21 آبان ماه ساعت 7 صبح به 
وقت تهران خبری کوتاه محور مقاومت را در 
شوکی عمیق فرو برد، صدای انفجاری مهیب 
از جانب حی الشجاعیه واقع در شرق نوار غزه 
از وقوع رخدادی بزرگ حکایت می کرد. انتظار 
مردم غزه و جریان مقاومت زیاد طول نکشید و 
خیلی سریع مشخص شد رژیم صهیونیستی 
در تازه ترین جنایتش یکی از فرماندهان ارشد 
مقاومت فلسطین را به شهادت رسانده است، 
مردی که در سالهای اخیر توانسته بود در میدان 
نبرد به خصوص در عرصه موشکی ضربات 
سنگینی را بر پیکره سست تر از عنکبوت 
صهیونیستها وارد کند، آن مرد کسی نبود جز 
فرمانده منطقه شمالی سرایا القدس شاخه 
نظامی جنبـش جهــاد اسالمی فلسطین 

»بهاء ابوالعطا« ملقب به ابوسلیم.
اما ابوالعطا که بود و چرا دشمن از او تا این اندازه 

وحشت داشت؟

به دلیل مسائل امنیتی و حفاظت اطالعاتی سطح 
باالیی که رهبران مقاومت برای مراقبت از فرماندهان 
نظامی و اطالعاتی در نظر گرفته اند اطالعات زیادی 
از شخصیت شهید ابوالعطا در دست نیست جز اینکه 
وی متولد سال 1977 میالدی در منطقه الشجاعیه 
واقع در شرق نوار غزه است و در ابتدای دهه 90 در 
حالی که 13 سال بیشتر نداشت به صفوف نیروهای 

رزمی جنبش جهاد اسالمی ملحق شد.
ابوسلیم بیش از آنکه در میان مردم مقاومت شناخته 
شده باشد، در رسانه های صهیونیستی نام و آوازه اش 
پیچیده است. رسانه های صهیونیستی در ماه های 
اخیر نام بهاء ابوالعطا را بارها در گزارشات و تحلیل های 
خود آورده بودند و همین چند هفته پیش بود که یک 
تحلیلگر صهیونیست از تالش صهیونیست ها برای 

ترور وی خبر داده بود.
صهیونیست ها ابوسلیم را همچون »بمب ساعتی« 
می دانستند که هر لحظه ممکن بود مانند آواری بر 
سرشان خراب شود، تا آنجا که برخی رسانه هایشان 
وی را جزء 3 شخصیت خطرناک برای امنیت 
رژیم صهیونیستی و هم تراز با سرلشکر حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و سید حسن نصرالّله دبیرکل حزب الّله 

می دانستند.
چهره های رسانه ای نزدیک به ارتش رژیم صهیونیستی 

وی را مغز متفکر و فرمانده شلیک موشک های مقاومت 
به سوی سرزمینهای اشغالی طی یک سال اخیر 
می دانند که هر از چندگاهی صهیونیست ها را مجبور 
می کرد با ترس شب خود را در پناهگاه ها سر کنند، یکی 
از این عملیات ها بود که بالیی بر سر صهیونیست ها 
آورد که جالد این رژیم یعنی بنیامین نتانیاهو را 

مضحکه دنیا کرد.
در سپتامبر گذشته نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی که امروزه در بدترین روزهای زندگی 
سیاسی خود به سر می برد و شاید در آینده باید سراغ 
او را در سلول های زندانهای این رژیم بگیریم، در حال 
سخنرانی در کمپین انتخاباتی خود در شهر اشدود در 
چند کیلومتری شمال نوار غزه بود که ناگهان صدای 

آژیر خطر موشکی به صدا در آمد و نتانیاهو سراسیمه 
با قطع سخنرانی خود جلوی چشم هزاران نفر به 
پناهگاه فرار کرد، صهیونیستها مسئول این ضرب 

شست مقاومت را شهید بهاء ابوالعطا عنوان کردند.
ترور، سیاست آدم کش ها

سرزمین فلسطین از زمان اشغال تا کنون مردان 
بزرگی را به خود دیده است که از جوانی و زندگی 
خود گذشتند تا خانه و کاشانه به یغما رفته خود را از 
دشمن پس بگیرند و همه آنها توانستند خاک پاک 
فلسطین را زیر پای اشغالگران به لرزه دربیاورند و 
در مقابل صهیونیست ها هم که در نبرد مستقیم رو 
در رو حریف شیران مقاومت نمی شدند به سیاست 

بزدالنه ترور روی می آوردند.

از شهید خلیل الوزیر ملقب به ابوجهاد تا یحیی عیاش 
و شیخ صالح شحاده گرفته تا این سالها که شاهد 
ترور ناجوانمردانه نوابغی چون شهید احمد الجعبری، 

محمد الزواری و بهاء ابوالعطا هستیم.
در تازه ترین دور ترورهای بزدالنه صهیونیست ها 
همزمان با ترور بهاء ابوالعطا، منزل »اکرم العجوری« 
از رهبران جنبش جهاد اسالمی فلسطین در سوریه 
هم مورد هجوم موشکی صهیونیست ها قرار گرفت 

که منجر به شهادت معاذ فرزند وی شد.
گرچه صهیونیست ها در ترور دوم خود ناموفق بودند 
اما این عملیات موجب شکستن تمامی خطوط 
قرمزموجود بین مقاومت و صهیونیستها شد و باید 
در روزهای نه چندان دور منتظر پاسخ مقاومت به 

این ترورها باشیم.
اتحاد ناگسستنی حماس و جهاد اسالمی

از لحظه به شهادت رسیدن بهاء ابوالعطا پاسخ 
موشکی جنبش جهاد اسالمی به این عملیات بزدالنه 
آغاز شد و شهرکهای حومه نوار غزه آماج حمالت 
موشکی رزمندگان مقاومت قرار گرفتند، این اولین 
بار بود که جهاد اسالمی فلسطین  دست به عملیات 
موشکی به صورت انفرادی می زد تا بتواند یک تنه 
پاسخ ترور فرمانده ارشد خود را داده و صهیونیست 
ها را سر جای خود بنشاند. گرچه موشکباران شهرک 
های صهیونیست نشین با فشار شدید سازمان 
اطالعات مصر به عنوان واسطه بین صهیونیستها و 
گروه های مقاومت بعد از 48 ساعت متوقف شد اما 
باعث ایجاد شبهه ای شد که رسانه های صهیونیستی 
با بزرگنمایی آن سعی در ایجاد تفرقه میان گروههای 

مقاومت را داشتند.
آنها عدم دخالت حماس در روند پاسخ موشکی را 
نشانه نوعی اختالف بین حماس و جهاد اسالمی 
مطرح کرده و از این بابت از رهبران حماس 
تشکر کردند! اما چند ساعت پس از خوشحالی 
صهیونیست ها رهبران صف دوم دو جنبش با 
دیدارهای مکرر بر وحدت و انسجام گروههای 
مقاومت در مقابل عربده کشی های صهیونیستی 

تاکید کردند. 
شادی صهیونیست ها خیلی زود تبدیل به کابوس 

آنها شد چرا که در همان روز اسماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاسی حماس در تماس تلفنی با زیاد النخاله 
دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین بر وحدت و برادری 
میان حماس و جهاد تاکید کرده و گفت که فرقی بین  

فرزندان شما و فرزندان ما نیست.
ماجرا به همینجا هم ختم نشد، چند ساعت پس از 
تماس دو رهبر گروه های مقاومت صدای آژیر خطر 
موشکی در شهر بئرالسبع در جنوب سرزمین های 
اشغالی به صدا درآمده و 3 فروند موشک از نوار غزه بر 

سر اشغالگران صهیونیست فرود آمد.
منابع اطالعاتی صهیونیست تاکید کردند این موشک 
ها در عملیات مشترک بین حماس و جهاد اسالمی 
به سوی این شهرک پرتاب شده اند تا پیام واضحی 
باشد مبنی بر اتحاد ناگسستنی بین جنبش های 
حماس و جهاد اسالمی که دو بازوی ملت فلسطین 
در برابر تجاوزات صهیونیست ها را تشکیل می دهند.

نتیجه گیری
ترور بهاء ابوالعطا شاید ملتی را داغدار کرده باشد اما 
در مسیر مبارزه با اشغالگران صهیونیست خللی وارد 
نخواهد کرد چرا که مدرسه مقاومت در طول سالها 
ثابت کرده است که اگر معلمی از معلمان جهادی او 
به فیض شهادت برسد، شاگردان او پرچم آغشته به 
خون معلم خود را برافراشته و با عزمی راسخ انتقام 

خون او را از قاتالن بزدلش خواهند گرفت.
و یرونه بعیدا و نراه قریبا ...

نتانیاهو سراسیمه با قطع سخنرانی خود جلوی چشم 
هزاران نفر به پناهگاه فرار کرد، صهیونیستها مسئول این 

ضرب شست مقاومت را شهید بهاء ابوالعطا عنوان کردند

شادی صهیونیست ها خیلی زود تبدیل به کابوس آنها 
شد چرا که در همان روز اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس در تماس تلفنی با زیاد النخاله دبیرکل جهاد اسالمی 

فلسطین بر وحدت و برادری میان حماس و جهاد تاکید کرد

دالور  دیار شجاعان
در رثای شهید »بهاء ابوالعطا« فرمانده نظامی جهاد اسالمی فلسطین    مهــرداد خلیلی
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بار دیگر زخم خونین فلسطین

به میدان باز می آید و 

هیاهوی مرگ آزادی

دوباره به گوش می رسد

کوچه های غزه و کرانه 

در آتشند

جهان خاموش

چه بی تفاوت می نگرد و 

شیوخ برادر

از پشت صحنه جنایت

چه ها که نمی کنند

زنان و مردان و کودکان بی گناه

همچنان

قربانیان سوزان این معرکه اند!

هیاهوی مرگ آزادی

 محمود معتقدى 

»بدرود بغداد«، نخستین فیلم بلند سینمایی مهدی نادری است 
که تا قبل از آن حضور پررنگی در عرصه فیلم های کوتاه و مستند 
داشته است. این فیلم که در سبک دراِم جنگی ساخته شده است، 
مضمونی جهانی دارد و اثری است با دغدغه های فرامرزی که تالش 
می کند اجرایی مدرن و مبتنی بر تصویری از یک قّصه کالسیک و 
آشنا ارائه دهد. خالصه ماجرای این فیلم این گونه است که »دانیل 
داکا بعد از باخت در مسابقه بوکس به خاطر شرطبندی کسی را به 
قتل می رساند و برای فرار از دست مافیا به ارتش پناه می برد، ارتش 

آمریکا که عراق را اشغال کرده....«
این فیلم، داستان دو سرباز آمریکایی )دنِیل دالکا با بازی مزدک 
میرعابدینی( و عراقی )صالح المزروق با بازی مصطفی زمانی( است 
که هر یک با پیشینه ای تعریف شده به نوعی، به شرایط جنگ و 
رویارویی هل داده شده اند. اما همان پیشینه و به نوعی تحمیلی 
بودن موقعیت باعث می شود مسیری متفاوت را در جنِگ رو در 
رو انتخاب کنند و از تضاد و تقابل به همراهی برسند. بدرود بغداد 
13٨٨با عنوان قبلی»مرا ببخش مادر«، محصول سال 13٨٨با عنوان قبلی»مرا ببخش مادر«، محصول سال 13٨٨ ایران بوده 
و در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهمن ماه 
13٨٨ هم به نمایش درآمد. چند ماه بعد هم به عنوان نماینده ایران 
برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان هشتاد و 
سومین دوره جوایز اسکار انتخاب شد اما موّفقیتی هم کسب نکرد. 
13٩٠در نهایت هم در اوایِل آذرماِه ساِل 13٩٠در نهایت هم در اوایِل آذرماِه ساِل 13٩٠ در ایران با همان زبان اصلی 

انگلیسی و عربی اکران عمومی شد. 

»آیا این بیچاره ها و مردم محروم و دورافتاده و مستضعف که در 

بالد اسالمی یا غیرمسلمان مضطرند و دسترسی به عالم روحانی 

ندارند و یا تمکن ندارند، باید نادیده گرفته شوند؟!«

این  کالم نورانی آیت حق، آیت الّله العظمی محمدتقی بهجت 

است، که به صراحت بر اهمیت تبلیغ در فضای بین الملل تاکید 

می کنند. مسئله ای که متاسفانه مورد غفلت واقع شده و آن گونه 

که شایسته است به آن پرداخته نشده است. اهمیت این مسئله 

در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری مشهود است چرا که 

جنگ نظامی با جریان تکفیری تقریبا به پایان راه رسیده و نوبت 

مقابله اندیشه ای فرا رسیده است لذا باید مسلمانان و حتی 

غیرمسلمانان را در سراسر جهان آگاه و هوشیار کرد. »کانال 

تلگرامی دیدبان« از جمله ابزار رسانه ای است که تالش می کند 

در این زمینه گامی بردارد. از مهم ترین بخش های این کانال اطالع 

رسانی در خصوص دوره های آموزشی و فعالیت های فرهنگی 

برای تربیت مبلغ بین المللی است. در بخش معرفی این کانال آمده 

است: »دیدبان، مجالی برای تفکر، برای آنانکه نگاهی به آن سوی 

مرزها دارند«. همچنین انعکاس برخی اقدامات یا انتقال تجربیات 

مبلغین بین المللی از دیگر بخش های جذاب این کانال است.

برای دسترسی به کانال دیدبان باید از لینک

https://t.me/didban7https://t.me/didban7  https://t.me/didban7 بهره گرفت. 

شیعیان یکی از گروه های جمعیتی عمده و مؤثر بر تحوالت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان هستند که متاسفانه در 

کشور ما چندان شناخت و ارزیابی دقیقی از آن ها وجود ندارد.
 با توجه به اهمیت این گروه در معادالت سیاسی داخلی کشورشان 
و همچنین اهمیت ایشان برای ایران، کتاب »جایگاه سیاسی و 
اجتماعی شیعیان در افغانستان« به قلم محمدعلی بهمنی قاجار 
به نگارش در آمده است.  در این کتاب به بررسی ابعاد سیاسی و 
اجتماعی شیعیان در افغانستان پرداخته و تالش شده تصویری 
واقع بینانه از گذشته و حال اجتماع و سیاست شیعیان ارائه شود 
و با نگاهی به آینده، فرصت  ها و تهدیدهای فراروی آن ها را مورد 
بررسی قرار گیرد. پیشینه تاریخی شیعیان افغانستان، قومیت های 
مختلف شیعه، موقعیت اقتصادی، جایگاه فرهنگی و نظام آموزشی 
شیعیان، جایگاه شیعیان در قانون اساسی و دولت و پارلمان 
افغانستان و موقعیت روحانیت شیعه در افغانستان، گروه ها و احزاب 
سیاسی شیعیان افغانستان، اندیشه های سیاسی و جنبش های 
اجتماعی شیعیان افغانستان )نفوذ اندیشه هایی مانند اسالم گرایی، 
روشن فکری مذهبی، ملیت گرایی هزاره و گرایش به حوزه تمدنی در 
میان شیعیان افغانستان(، مناسبات شیعیان افغانستان با قدرت های 
خارجی و تاریخ روابط شیعیان افغانستان با ایران نکاتی است که 
در این کتاب بررسی شده است. کتاب شیعیان افغانستان از سوی 
انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور منتشر و 

روانه بازار نشر شده است.

خیلی دور خیلی نزدیک
  کودک فلسطینی با ناراحتی و نگرانی نظاره گر مدرسه اش 
است که در جریان حمالت هفته گذشته جنگنده های 

صهیونیستی به محله شجاعیه در نوار غزه تخریب شد

روایتی از باتالق عراق 
برای آمریکا

با شیعیان مظلوم افغانستان
 آشناتر شویم

دیدبانی برای عالقه مندان 
تبلیغ بین الملل

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

مدیر مسئول : ایمان شمسایی

سردبیر:  امیر جلیلی نژاد

دبیر ویژه نامه : محمد مهدی رحیمی

گرافیک و صفحه آرائی: سیدمحمد حسینی
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