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[فقر] آزمندى نفس نسبت به هر چيزی است.
(گزیده تحف العقول ،ح)۸۳
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تازههای مطبوعات
••شرق  -این روزنامه درباره ادعای آمریکا مبنی
بر این که سیستم پاتریوت در عربستان به سمت
جنوب تنظیم شــده و به همین دلیل حمالت
[ادعایی] از سوی ایران را ردیابی نکرده نوشت:
پایگاههای نظامی متعدد ایاالت متحده در منطقه
و نیز سیستمهای دفــاع موشکی و رادارهــای
مشابه در بحرین ،قطر ،عراق و کویت نیز حضور
داشته انــد که در صــورت وقــوع حمله از سمت
ایران ،در طول مسیر این حمله بودهاند.
••سیاست روز – این روزنامه با اشــاره به تعلل
آمریکا در صدور روادیــد رئیس جمهور و هیئت
همراه نوشت :اگر این روادید در لحظه آخر هم
صــادر شــود ،لغو سفر هیئت ایــرانــی ،واکنشی
درست به رفتار آمریکاییهاست.

انعکاس
••تابناک نوشت  :صبح جمعه ،عالقهمندان
و دوســتــداران رویــدادهــای ورزشــی به عشق و
هیجان دیــدن مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
جهان از خــواب بیدار شدند و به طــور طبیعی
گیرندههای خود را روشن کردند و مستقیم سراغ
شبکه  3و شبکه ورزش رفتند ،ولی با هرچیزی
مواجه شدند جز تصاویر زنده کشتی!جالب است
بدانید به مــوازات سکوت خبری سنگین جام
جم؛ یک سایت اینترنتی تمامی رقابت ها را زنده
و مستقیم به همراه گزارش فارسی روی «آنتن»
امواج اینترنتی می برد؛ شبکه لندن نشین ایران
اینترنشنال نیز با اعزام یک تیم خبری ،لحظه به
لحظه از داخل سالن مسابقات ،برای بینندگان
گزارش زنده ارسال میکند.
••عصرایران نوشت  :سخنگوی قــوه قضاییه
برخوردقضاییباخطایرسانهایراآخرینمرحله
دانسته و یادآور شده قبل از آن باید عذرخواهی یا
جبران و بعد موضوع در داخل صنف مطرح شود و
پس از آن هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دهد و
دست آخر قوه قضاییه وارد عمل شود.
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بازخوانی تحوالت اخیر منطقه و همگرایی بیش از پیش اجزای محور مقاومت و تاکید آن ها بر حمایت علنی از ایران مقابل تهدیدها

از آخرین روز تیر تا اواخر شهریور ،دو ماه مهم در
حوزه تحوالت مربوط به اضالع محور مقاومت
بود که مهم ترین بعد این تحوالت ،بیعت علنی
اعضای این محور با جمهوری اسالمی ایران و
رهبر معظم انقالب اسالمی است که به تعبیر
حماسی و عاشورایی سید حسن نصرا ...دبیر
کل حزب ا ...لبنان« ،در راس خیمه گاه» این
محور و «حسین دوران» اســت .تحوالتی که
استراتژی جدید از محور مقاومت را به عنوان
«بیعت علنی» به نمایش گذاشته و همگرایی
بیش از پیش اضــاع مهم ایــن محور را نشان
می دهــد .تحوالتی که خود حــاوی اتفاقات و
راهبردهای جدید نیز بود که در این گزارش به
صورت مختصر به آن می پردازیم.
▪نامه هنیه و بیعت حماس

در  31تیر « ،صالح الــعــاروری» نایب رئیس
دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه در تهران
به دیدار رهبر معظم انقالب اسالمی رفتند .در
ابتدای این دیدار «العاروری» نامه «اسماعیل
هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم
رهبر انقالب کــرد .هنیه در این نامه که البته
جزئیات آن منتشر نشد «مواضع مستحکم و
ایستادگی» را به عنوان یکی از الزامات تحقق
امید به آزادی قدس بیان کرده بود .همچنین
«صالح العاروری» هم در دیدار رهبر انقالب،
از مواضع قاطعانه و صریح امام خمینی(ره) و
حضرت آیت ا ...خامنه ای تقدیر کرد و با اشاره
به دشمنیهای آمریکا و رژیــم صهیونیستی
با جمهوری اسالمی و تحریم ها و تهدیدها،
خاطرنشان کرد :ما بهعنوان حرکت مقاومت و
جنبش حماس ،همبستگی خود را با جمهوری
اسالمی ایران اعالم و تأکید می کنیم هرگونه
اقــدام خصمانه دربـــاره ایــران در واقــع اقــدام
خصمانه بر ضد فلسطین و جریان مقاومت

بیعت تاریخی محورمقاومت

است و ما خود را در خط مقدم حمایت از ایران
می دانیم .وی همچنین گفت که «امــروز تمام
سرزمینهای اشغالی و مراکز اصلی و حساس
صهیونیستها در تیررس موشک های مقاومت
فلسطین قرار دارند».
▪نامه دوم هنیه به رهبر انقالب ظرف  40روز

البته ایــن تنها بیعت مهم ترین گــروه مبارز
فلسطینی با جمهوری اسالمی ایــران و رهبر
انقالب نبود .حدود  40روز پس از این سفر،
«اسماعیل هنیه» یک نامه دیگر به حضرت آیت
ا ...خامنه ای نوشت و در آن تأکید کرد« :بار
دیگر رویکرد تجدیدناپذیر خود را برای حضور
ِ
مقاومت پایدار در کنار هم ه قوای حق و
در سنگر
عدالت و آزادگی و پیشران همه آن ها جمهوری
اسالمیایران،تاپیروزینهاییاعالممیکنیم».
وی همچنین در نامه خود گفت که دیدار هیئت
حماس با رهبر انقالب و سخنان ایشان افق های
شِرویاینجنبشگشودو«تأثیرات
وسیعیراپی 
فراوانی در ابعاد راهبردی و صحنه میدانی با
دشمن صهیونیستی به همراه خواهد داشت».
▪نامه بدرالدین و بیعت انصارا ...یمن

ســه هفته بــعــد ،هیئتی بلند پــایــه از جنبش
انصارا ...یمن به سرپرستی «محمد عبدالسالم»
سخنگوی ایــن جنبش به تهران آمــد و پس از
مذاکرات مختلف در کشورمان به دیــدار رهبر

معظم انــقــاب اســامــی رفــت .ایــن هیئت نیز
حامل یک نامه از بلندپایه ترین مقام این جنبش
یعنی «سیدعبدالملک بدرالدین» رهبر جنبش
انصارا ...برای حضرت آیت ا ...خامنه ای بود.
در این دیدار پس از بیانات رهبر انقالب« ،محمد
عبدالسالم» ضمن ابالغ سالم های گرم رهبر
انــصــارا ...و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی
خطاب به حضرت آیت ا ...خامنه ای ،گفت« :ما
والیت شما را امتداد خط پیامبر اسالم (صلیا...
علیهوآله) و والیت امیرالمومنین (علیهالسالم)
می دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت
از مــردم مظلوم یمن را ادامــه خط امــام خمینی
(رحــم ـةا )...و مایه برکت و بسیار روحیهبخش
می دانیم ».این دیدار در رسانه های یمن بازتاب
گسترده ای داشت و به گفته فعاالن رسانه ای و
تحلیل گران مسائل منطقه ،این دیدار به مثابه
«تزریق خون جدید» در رگ های مــردم یمن و
سرمایه ای معنوی ،اخالقی ،سیاسی و راهبردی
برای مردم این کشور بود .حدود یک ماه بعد «سید
عبدالملک بدرالدین» در سخنرانی خود در عصر
عاشورا در جمع ده ها هزار نفر از مردم صنعاء ،بر
مقاومت تا پیروزی در برابر متجاوزان به یمن تأکید
کرد و گفت ،یمن از جمهوری اسالمی ایران در
برابر فشار ها حمایت می کند».
▪بیعت عاشورایی حزب ا ...لبنان

اما نقطه اوج و مهم ترین این بیعت ها در دو ماه

اخیر را باید سخنرانی حماسی و عاشورایی
سید حسن نصرا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان
دانست که در تاریخ ماندگار شد .پس از این
سخنان راهبردی سید حسن نصرا ...بود که
هشتگ «ما ترکناک یابن الحسین» (ای پسر
حسین تو را رها نمی کنیم) در حمایت از رهبر
انقالب توسط کاربران ایرانی و عربی توئیتر
داغ شد .نصرا ...در این سخنرانی که در شب
عاشورا بیان شد ،در جمع هزاران نفر از مردم
عــزادار بیروت که در منطقه ضاحیه این شهر
جمع شده بودند و با شعارها و لبیک های خود
وی را همراهی می کــردنــد ،تاکید کــرد« :ما
هیچ پــروژ ه جنگی را علیه جمهوری اسالمی
ایــران نمیپذیریم چون این جنگ ،منطقه را
به آتــش خواهد کشید و کشورها و ملتهای
زیادی را نابود خواهد کرد و جنگی علیه همه
خط مقاومت خواهد بود ».وی افزود« :در روز
حسین ،در روز عاشورا ،موضعگیریمان را به
عنوان بخشی از خط مقاومت تکرار میکنیم:
ما در نبرد حق و باطل و جنگ حسین و یزید
بیطرف نیستیم و نخواهیم بود .به کسانی که
خیال میکنند این جنگ تحمیلی در صورتی
که رخ دهد پایان خط مقاومت را رقم خواهد
زد بــا تکیه بــر ق ــدرت ،ایستادگی ،صداقت،
اخــاص ،عزم و جا نفشانیها میگویم :این
جنگ تحمیلی پایان اسرائیل و سلطه و حضور
آمریکا در منطقه ما خواهد بود ».وی سپس به
جایگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در محور
مقاومت پرداخت و گفت« :حضرت رهبری ،امام
خامنهای(دام ظله الشریف) در رأس این خط،
خیمهگاه و پادگان قرار دارند و ما اینجا از لبنان
به هم ه جهان میگوییم :امام ،رهبر ،سید ،عزیز
و حسین دوران ما حضرت آیت ا ...العظمی امام
سید علی حسینی خامنهای(دام ظله) است و
جمهوری اسالمی ایران قلب ،مرکز ،قویترین
ستون ،تیتر ،اوج ،قــدرت ،حقیقت و جوهر ه
ایــن خط اســت .به همین علت امــروز ،در روز
عاشورای حسین (علیه السالم) به هم ه کسانی
که دل بستهاند ما از طریق وسوسه یا تهدید و
ارعاب به جنگ ،تحریم و فقر از این خط و معادله
خارج شویم ،میگوییم :ما پسران و دختران
آن امامی هستیم که روز دهم محرم ایستاد و
موضعش را به وضوح اعالم کرد و پای هزینهاش
ایستاد ».وی سپس خطاب به حضرت آیت ا...
خامنهای گفت« :ای سید و امام و رهبر و حسین
ما ،اگر بدانیم کشته میشویم ،سپس سوزانده
مــیشــویــم ،سپس خاکسترمان بــه بــاد داده
میشود ،سپس زنده میشویم ،سپس کشته
میشویم ،سپس ســوزانــده میشویم ،سپس
خاکسترمان به باد داده میشود و این حادثه
هزار بار برای ما اتفاق میافتد و آمریکاییها و
صهیونیستها هزار بار این کار را با ما میکنند،
ای فرزند حسین تو را ترک نمیگوییم ».جالب
این جاست که در یک اتفاق جدید ،در هفته های
اخیر هرگاه سید حسن نصرا ...خطاب به تل
آویو ،واشنگتن یا ریاض هشداری داده ،یکی از
اضالع محور مقاومت در یک اقدام سریع نظامی
به این هشدار لبیک گفته است.

▪دیدار موکب داران عراقی با رهبر انقالب در
حسینیه امام خمینی(ره)

تــازه ترین تحول در ایــن حــوزه را باید حضور
جمعی از موکبداران عراقی پیاده روی عظیم
اربعین در تهران و حسینیه امام خمینی (ره)
دانست .جایی که جمع زیادی از موکبداران
عراقی با رهبر انقالب دیدار کردند .حضرت آیت
ا ...خامنه ای در این دیدار ،راهپیمایی اربعین
را در تاریخ «بی نظیر» خواندند که «روزب ـهروز
جهانیتر خواهد شــد» .رهبر معظم انقالب
اسالمی با بیان این که «امروز هدف هر مسلمان
باید ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد .ایجاد
تمدن اســامــی هــدف نهایی مــاســت» تاکید
کردند«:اگرظرفیتکشورهایاسالمیمجتمع
بشود ،اگر ایران و عراق و دیگر کشورهای غرب
آسیا و شمال آفریقا به هم برسند و این دستها
در هم گره شود ،آن وقت امت اسالمی ،تمدن
اسالمی را به جوامع دنیا نشان خواهد داد...
وراهپیمایی اربعین می تواند یک وسیله برای
تحقق این هدف باشد».
▪بیعت های تاریخی

گرچه در گذشته نیز استحکام محور مقاومت
روز به روز بیشتر شده بود و انسجام این جریان
ایستادگی در منطقه ،توانسته است اهداف
راهبردی مهمی را از آن خود کند اما دیدارها
و تحوالت اخیر به خصوص نمایش همگرایی
تاریخی که میان ملت های مسلمان منطقه
وجود دارد و گرایش عقیدتی و معنوی آن ها به
جمهوری اسالمی ایران به عنوان عمود خیمه
محور مقاومت و بیعت شان با حضرت آیت ا...
خامنه ای ،اتفاقی است که در عرصه رسانه کم
نظیر به نظر می رسد .به خصوص وقتی تحوالت
یک دهه اخیر در منطقه را مرور کنیم و بدانیم
کــه بــحــران ســوریــه در ســال  2009و سپس
سرایت آن به عــراق و حتی نزدیکی مرزهای
ایران در سال  ،2014آغاز شد تا اصلی ترین
بخش این محور یعنی حزب ا ...لبنان و نظام
سوریه را از پــای درآورد و جنگ بی رحمانه
عربستان و امارات علیه یمن نیز با هدف نابودی
انصارا ...و مردم انقالبی این کشور به راه افتاد.
اما ایستادگی و مقاومت مثال زدنی ملت های
مسلمان و جریان های مقاومت در کنار تصمیم
های حکیمانه جمهوری اسالمی ،این بحران و
تهدید بسیار خطرناک را به نقطه قدرتی برای
محور مقاومت تبدیل کرد و از ورای بحران های
خونین سوریه ،عراق و یمن ،چهار ضلع سوریه،
لبنان ،عراق و یمن در محور مقاومت ،در کنار
جمهوری اسالمی ،بسیار مستحکم تر و کاراتر
از گذشته شد .جالب تر این که به این اضالع،
پشتیبانی ملت های افغانستان و پاکستان
در قالب لشکرهای فاطمیون و زینبیون هم
افزوده شده تا گستره قدرت این محور بیشتر
شــود .تحوالتی کــه پیشقراول شکل گیری
منطقه ای جدید ،مبتنی بر تفکر مقاومت و
ایستادگی مقابل آمریکا و دست نشانده های
آن شکل گرفته است و میرود تا پایه گذار تمدن
اسالمی شود.

خبرمرتبط

نصرا :...جنگ با ایران اعراب را نابود میکند
دبیر کل حزب ا ...لبنان درباره هر گونه جنگ
آمریکا و متحدان منطقه ای اش با ایران هشدار
داد .سیدحسن نصر ا ...در سخنرانی شب
گذشته خود با بیان این که انفجارهای آرامکو،
چشمه ای از قــدرت محور مقاومت است،
خطاب به سعودی ها گفت :دولــت ترامپ
در سیاستهای خــود در قبال کشورهای
ونزوئال ،کره شمالی ،چین ،سوریه ،عراق،
فلسطین و به زانــو درآوردن ایــران شکست
خورده است .ترامپی که شما روی او حساب
باز کرد هاید ،خــودش بــرای این که با حسن
روحــانــی ،رئیسجمهور ایــران دیــدار کند،
گدایی میکند .به گزارش فارس ،سید حسن
نصرا ...خطاب به سعودی ها و اماراتی ها
توصیه کرد« :در خصوص محاسبات خود
بازنگری کنید؛ چرا که جنگ با ایران

شرطبندی [خوبی] نیست و این جنگ شما
را نابود خواهد کرد ».او در ادامه گفت اگر با
یک حمله حال و روز شما به این وضع افتاده
است ،اگر حمالت دیگری انجام شود وضعتان
چگونه خواهد بود؟ کسی که خانه ،اقتصاد
و زیرساختهایش از "شیشه" باشد ،نباید به
دیگران سنگ پرتاب و به آنها حمله کند.

