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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

یکی از باالترین و بافضیلت ترین شهادتها، شهادتی است که مرحوم طیب به آن شهید شد؛ در 
دوران غربت، وحشت و اختناق؛ آن هم تنها. یک وقت انسان با هزار نفر به میدان جنگ می رود؛ 
یک وقت انسان، تنها در مقابل دشــمن قرار میگیرد؛ این یک طور دیگر است. دوره ی اختناق 
واقعاً خیلی سخت بود؛ بخصوص نسبت به اینها که وضع عجیبی داشــتند. خداوند ان شاءا... 

درجاتشان را عالی کند.   75/10/10

شهید دوران غربت، وحشت و اختناق     

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح شهید طیب حاج رضایي

تاریخ شهادت : 
 11 آبان 1342

شهادت:  تیر باران به دست عّمال 
محمدرضا پهلوی

حزب ا... تریبون

تشـکر میکنم از همت شـما که زحمت تهیـه را متحمل میشـوید انصافا با مسـائل 
روز آشنا میشویم. 

 بسـم رب الصالحیـن. خداونـد را شـاکرم کـه نشـریاتي بـا بصیـرت امثـال نشـریه 
خط حـزب ا... مواضـع انقـاب و رهبـري عزیـز را بـه موقـع نشـر میدهـد لکـن انتظـار 
میـرود بیـش از ایـن نسـبت بـه نشـر و تبلیغـات قویتـري چـه فضـاي مجـازي و چـه 
رسـانه هاي جمعـي وهنري و سـمعي بصـري بـراي رسـاندن به جمـع گسـترده تري از 

جامعه کار شود. هرچه کار شود باز کم خواهد بود یاعلي خدا قوتتان دهد...

تعـداد ٥0 نسـخه در مسـجد صاحـب الزمـان)( بـه واسـطه پایـگاه بسـیج 
شهید بهشتي چاپ و توزیع میشود / مسجد صاحب الزمان  - تهران 

امام رضا)( می فرمایند: »یَا ابَن َشبیٍب، اِن ُکنَت باکیاً لَِشی ءٍ َفابِک لِلُحَسین«)1( به هر 
چیزی خواستی گریه کنی، برای حسین گریه کن. این درس است. نه این که گریه بر 
چیزهای دیگر ممنوع است؛ نه، انسان فرزندش، پدرش، برادرش، دوستش بمیرد، هرچند شهید 
هم نشود، گریه کند، اشکالی ندارد؛ شهید هم بشود، همین طور. چرا می گویند » اِن ُکنَت باکیاً 
لَِشی ءٍ«؛  اگر بر کسی گریه کردی، »َفابِک لِلُحَسین«؛ برای حسین هم گریه کن؟ برای این که یک 
مقایســه ای به وجود بیاید بین مصیبت امام حسین)( و مصیبت شما. هر مصیبتی داشته 
باشید، تا این مقایسه به وجود بیاید، می بینید آن باالتر است. اصاً برای او باید گریه کرد. یعنی برای 
او باید غصه خورد، برای او باید غمگین شد، برای او باید متأثر شد. اصاً همه چیز در مقابل او هیچ 
اســت، حتی مصیبت انبیاء و اولیاء؛ مثاً مصیبت امیرالمؤمنین)(، در مقابل مصیبت امام 
حسین)( هیچ است؛ مصیبت حمزه ی سیدالشهداء، در مقابل مصیبت امام حسین)( صفر 

است؛ مصیبت امام حسن)( همین طور، مصیبت ائمه ی دیگر همین طور.  67/6/6
1( عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج  1، ص 299.

حدیث شـرح

خصوصیت مدرس چه بود؟ از مدرس عالم تر هم داشتیم. مدرس خصوصیت عمده اش این 
بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریب گــری در او اثر نمی کرد. همان وقتی که 
علی الظاهر فضا را بر ضد او آن چنان متشنج کرده بودند که علیه ش شعار می دادند، او ایستاد و 
حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده ی خوب در مجلس است. بعضیها زود مرعوب 
می شــوند! من بارها عرض کرده ام که قدرتهای استکباری یعنی همین قدرتهای سلطه گر 
جهانی که مرتب روی این کشور و آن کشور دســت می اندازند و دولت ها و ملتها را زیر یوغ 
خودش می کشانند، عمده  کارشان از ترساندن می گذرد. قدرت واقعیشان آن قدر نیست که 
بر زبان می آورند... چه کسی مرعوب نمی شود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشد.   78/11/26

ــد  ــه او نمیگوی ــس ب ــود هیچ  ک ــین میش ــام حس ــت ام ــی وارد هیئ ــی کس  وقت
فان جــا بنشــین، فــان جــا ننشــین؛ فــان جــور بنشــین، فــان جــور ننشــین؛ 
ِکــی بیــا، ِکــی بــرو؛ کامــًا همــه  ی تحــّرکات، برخاســته  ی از اراده  و خواســت خــود 
ــد؛  ــد نگــه داری ــن را بای ــا اســت؛ ای ــه آن هــم ناشــی از ایمــان آنه ــردم اســت ک م
ــی  ــه و گیرای ــردم، و جاذب ــق م ــردم و عش ــان م ــه ایم ــت را ب ــاط هیئ ــی ارتب یعن
ــد، ایــن  ــد نگــه داری ــرای دلهــای مــردم بای ــون را ب خــود هیئــت و خــود ایــن کان
را بایــد حفــظ کنیــد، یعنــی جــوری نشــود کــه حالــت اداری و ماننــد اینهــا پیــدا 

ــد. 92/8/20  بکن

مدرس هیچ گاه مرعوب نمی شد 
ارتباط هیئت با

 عشق و ایمان مردم حفظ شود
سالروز ترور ناموفق شهید آیت ا... مدرس توسط رضاخان

پرسش: برخورد مردم با مقوله کتاب و کتابخوانی باید چگونه باشد؟
مـردم بایـد بـه کتابخوانـی عـادت کننـد و بایـد کتـاب وارد زندگـی آنـان شـود... اگر 
بخواهیـم بدانیـم کـه در دنیـای معـارف چـه می گـذرد، راهـش این اسـت کـه کتاب 
بخوانیـم. هر کـس کتـاب بخوانـد، بـه بخشـی از معـارف موجـود عالم دسـت خواهد 
یافـت و از خبرهایـی کـه در دنیـا هسـت از خبرهایـی که بـوده اسـت و حتـی از آنچه 
که در همـه ی زمینه هـا خواهـد بود مطلـع خواهد شـد. لـذا، کتابخوانـی را بایـد جزو 
عـادات خودمـان قـرار دهیـم. بـه فرزندانمـان هـم از کودکـی عـادت بدهیـم کتـاب 

بخواننـد.    72/2/21

کتاب باید وارد زندگی مردم شود
7 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

پرسش 
و پاسخ

2 درس مهم از جنگ های احد و احزاب
»در مقام مقایسه، اگر بخواهیم جبهه ی امروز دشمن علیه جمهوری 
اسالمی را در صدر اسالم مشابه سازی بکنیم، میشود جنگ احزاب. 
امروز خب مشــاهده میکنید دیگــر؛ همه ی دنیاپرســتان و قدرت طلبان و 
جنایت کاران و اهل زور و ظلم و طغیان در سرتاســر عالم، در رده های مختلف 
اقتدار، در مقابل جمهوری اسالمی صف کشیده اند و حمله هم کرده اند و دارند از 
همه ی جوانب حمله هم میکنند؛ عین همین قضّیه در جنگ احزاب اتّفاق افتاد. 
95/4/12« رهبر انقــالب در دو دیدار مهم رمضانی امســال خود یعنی دیدار 
کارگزاران نظام و هم چنین دیدار دانشجویان برش های کوتاهی از تاریخ صدر 
اسالم را با محوریت دو جنگ احد و احزاب بیان کردند که به جهت اهمیت این 

فرازها از بیانات ایشان بازخوانی می شود.

جنگ احزاب، نتیجه ایمان به وعده خدا و رسول
»احزاب -یعنی کّفار و مشــرکین مّکه- از تمام اقوام موجود در آن منطقه، مردان زبده ی 
جنگی شــان را انتخاب کردند، ده هزار نفر شــدند! حمله کردند به مدینه؛ این قضّیه ی 
کوچکی نبود. گفتند میرویم مدینه، همه را قتل عام میکنیــم؛ هم خود آن مّدعی نبّوت 
را -یعنی پیغمبر را- هم اصحابش را؛ قال قضّیه را میَکنیم، تمام میکنیم قضّیه را. با اینکه 
َدأب پیغمبر این بود که وقتی جنگ میشد، این جنگ را بیاورد بیرون شهر و در شهر نمانَد، 
اّما این حادثه این قدر ُمهیب و هولناک و سریع اتّفاق افتاد که پیغمبر مجال نکرد نیروهای 
خودش را ترتیب بدهد و بیاورد آماده کند برای مثًا یک بسیِج بیرون شهر مدینه، مجبور 
شد ]ُدور[ شــهر مدینه را خندق بزند که به جنگ خندق معروف است. حادثه ی بسیار 
مهّمی بود. خب مؤمنین در مقابل این حادثه قرار گرفتند. مردم -همانهایی که تحت لواء 
پیغمبر زندگی میکردند- دو دسته شدند: یک دسته آنهایی هستند که در همین سوره ی 
احزاب حدود هفت هشــت ده آیه قبل از این آیه ای که من خواندم، از قول آنها نقل شده: 
َو اِذ یَقوُل الُمنافِقوَن َو الَّذیَن فی ُقلوبِِهم َمَرض،)احزاب، 12( کســانی که دلهایشان مریض 
بود، اینها گفتند که پیغمبر به ما راست نگفت، گفت شــما پیروز میشوید؛ بفرما! لشکر 
دشمن آمده و دارد می آید، پدر ما را در می آورند. یعنی یأس و ناامیدی و خودکم بینِی در 
مقابل دشمن و یک گرایش قلبی پنهان به دشمن در آنها وجود داشت؛ اّما عّده ی دیگر که 
اکثریّت بودند گفتند نه، قضّیه این جوری نیست، هذا ما َوَعَدنَا ا... َو َرسولُه؛ این دشمنی را 
قباً خدا و پیغمبر به ما گفته بودند؛ گفته بودند که شما وقتی وارد این میدان شدید، همه ی 
عوامل کفر و استکبار با شما دشمنی میکنند... همانی که پیغمبر به ما گفته بود، همانی 
که خدا گفته بود، همان اتّفاق افتاده؛ یعنی آمدن دشمن و حمله ی دشمن، به جای اینکه 
روحّیه ی اینها را تضعیف کند، ما زاَدُهم اِّل ایمانًا َو تَسلیًما،)احزاب، 22( ایمانشان را تقویت 
کرد؛ تسلیمشان در مقابل خدا را تقویت کرد؛ عزم و جزم آنها را نسبت به مواجهه و مقابله 

تقویت کرد؛ این به خاطر ایمان است؛ ایمان این است. 95/4/12«

جنگ احد، نتیجه عمل نکردن به تعهد  الهی
»در جنگ اُحد، آن کسانی که نتوانستند طاقت بیاورند و دلشان در هوای غنیمت آن چنان 
تپید که فراموش کردند چه مسئولّیت حّساســی برعهده ی آنها است و جنگ پیروز را به 
َُّهُم الّشیطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا؛ اینها قبًا خطاهایی انجام  جنگ مغلوب تبدیل کردند، اِسَتَزل
دادند، آن خطاها اینجا خودش را نشــان داد. این یک مرحله است؛ یعنی گناه ما موجب 
میشود که در یک نقطه ی حّســاس، در یک نقطه ی بزنگاه، نتوانیم تاب بیاوریم، نتوانیم 
مقاومت کنیم. خب، ما مسئول کشور هســتیم؛ از این بنده ی حقیر گرفته تا مسئولین 
دولتی، مسئولین قضائی، مسئولین قّوه ی مقّننه و همین طور سلسله مراتب مسئولّیتها، 
یطان«  َُّهُم الشَّ ََّما اسَتَزل همه مسئولیم؛ اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه آن باشد که »اِن
و پایمان بلغزد و نتوانیم طاقت بیاوریم در آنجایی که باید تــاب آورد و طاقت آورد، خطر 
بزرگی ما را تهدید میکند. مرحله ی باالتر از این و بدتر از این، آن است که ما گاهی خطائی 
میکنیم، آن خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختاف 
پیدا کند. ... َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم اِلی  یَوِم یَلَقونَه ُ بِمآ اَخلَُفوا ا... ما َوَعدوه)توبه، 77( ]اگر[ 
انســان با عهد خدایی در یک جا وفادار نمانَد و تعّهدی را که پیش خدا کرده عمل نکند، 
این موجب میشــود که »َفاَعَقَبُهم نِفاًقا فی ُقلوبِِهم«... از این باالتر، گاهی اوقات گناه ما و 
خطای ما و کج روی ما موجب میشود که -پناه بر خدا- به تکذیب ماانزل ا... مبتا بشویم؛ ثُمَّ 
بوا بِآیاتِ ا...)روم، 10(  راه عاج هم مراقبت است؛ باید  کاَن عاقَِبَة الَّذیَن اَسآُءوا الّسوأَی  اَن َکذَّ
مراقبت و نظارت کنیم بر خودمان، بر مجموعه مان، انگیزه مان را افزایش بدهیم، کارمان را 
متراکم تر کنیم، پُرکاری، پرهیز از لغزشگاه ها، خاصه در یک جمله تقوا؛ تقوا. 95/3/25« 
و »اگر میخواهیم در مقابل جبهه ی استکبار ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم، به آن عّزت، 
آن شرف، آن اقتداری که جمهوری اسامی الیق آن است و انقاب به ما وعده ی آن را داده 
برسیم، احتیاج داریم به اینکه در رفتار شخصی خودمان رعایتهای الزم را بکنیم؛ آن تقوا را 

حفظ کنیم 95/4/12«

هفته گزارش

از دانشوران موفق و پر تالش
عالم فرزانه جناب حجت االسالم  والمســلمین آقای حاج شیخ عباسعلی عمید 
زنجانی )( ایشان از دانشوران موفق و پرتالشــی بودند که تألیفات و افاضات 
باارزش و عالمانه ئی از خود باقی گذاشته و منشأ خدمات فکری در دانشگاه و در 

میان نخبگان و عموم مردم بوده اند.90/8/9

مزار:
 باغ طوطی حرم شاه عبدالعظیم

هیئت بازخوانی
انقالبی

آمریکا به عنوان قدرت اوِل ثروت و علم و فناوری و نظامــی دنیا، چندین دهه با وجهه 
زندگی کرد؛ که همین وجهه موجب شــد نفوذ پیدا کند. در دهه های اوِل نیمه ی دوم 
قرن بیســتم، این وجهه در اوج بود. در ایران خود ما همین جور بود؛ دولت ملی ای مثل 
دولت مصدق که از زیر بار انگلیس میگریخت، به دامن آمریکا پناه میبرد؛ این وجهه بود. 
در همه  دنیا یک چنین حالتی بود. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی 
آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرح است. دولت آمریکا در هیچ کشوری، میان هیچ 
ملتی، یک وجهه  عمومی ندارد. »مرگ بر آمریکا« دیگر جزو شعارهای اختصاصی ملت 

91/5/22 ایران نیست. 

# افول_آمریکا
وجهه آمریکا در دنیا از بین رفته است

کلید
واژه

امام کالم

اسام مهریه را قرار داده است؛ اما مهریه ازدواج را به  صورت یک معامله  دادوستدی 
نمی کند. این جا دادوســتدی نیســت؛ بلکــه طرفین در یک جای مشــترک 
سرمایه گذاری می کنند. این طور نیست که شما مثل خرید و فروش، یک چیز بدهید و یک 
چیز بگیرید. نه، این جا چیزی دادن و چیزی گرفتن نیســت؛ بلکه هــر دو نفر موجودی 
خودشان را در صندوق و کاسه ی مشــترکی می گذارند و هر دو از آن استفاده می کنند. در 

ازدواج، قضیه این است. 70/4/20 

آن چیزی که انسان را 
خجلت زده میکند!

باید همه اســتانها و شهرســتانها و 
روستاها یکدست با هم مشغول بشوند 
برای ساختن. من این را باز هم گفتم 
به بعضی گروهها، که انســان خجلت 

می کشــد که یک کشــوری که باید صادر کند و صادرکننده باشد؛ دستش 
را پیش امریکا- آن دشــمن ملت و دشمن بشــریت- دراز کند و از او کمک 
بخواهد، و او هم کمک را همیــن طوری به ما نمی دهــد. آنها روی مقاصد 
خودشان اگر بخواهند کمک بکنند، کمک به خودشان هست؛ نه کمک به ما. 

و باید ما این عار را از کشور خودمان بُِزداییم.  
امام خمینی )(؛ 6 آبان 1358

دوره امام سـجاد  )( کار با دشـواری فـراوان آغاز می شـود، حادثه کربا یک 
تکان سـختی در ارکان شـیعه - بلکه در همـه جای دنیـای اسـام - داد... امام 
سـجاد  )( سـه کار اصلی دارد: اول: تدوین اندیشـه  اسـامی بصورت درسـت و طبق 
ماأنـزل ا...، پس از آن که مدت هایی بر تحریف یا فراموشـی این اندیشـه گذشـته اسـت. 
دوم: اثبـات حقانیـت اهل بیت و اسـتحقاق آن ها نسـبت به خافـت و والیـت و امامت. 
سوم: ایجاد تشـکیات منسـجم برای پیروان آل محمد )( یعنی پیروان تشـّیع... در 
کنـار این سـه کار، کارهـای دیگـری هـم وجـود دارد که اینهـا کارهـای حاشـیه ای یا 
ضمنی اسـت. از جملـه اینکه گاهـی اظهاراتی و حرکاتـی از خود امـام یا از طـرف یاران 
ایشـان انجـام بگیـرد کـه آن فضـای اختنـاق را تا حـدودی بـاز کند. مـا می بینیـم در 
ماجراهـای متعـددی کـه یـاران امـام یـا خـود امـام در مجامـع بـه اظهاراتـی دسـت 
می زنند که ایـن اظهارات فقط بـرای این اسـت که آن فضـای مختنق را بشـکند و یک 
هـوای لطیفـی در بیـن ایـن جـو گرفتـه بـه وجـود بیایـد... یکـی دیگـر از کارهـای 
حاشـیه ای، دسـت و پنجـه نرم کردن هـای خفیفـی بـا دسـتگاه های حکومتـی یـا 
وابسـتگان به آنها اسـت، مثـل قضایایی کـه بین امـام سـجاد )( و عبدالملـک بارها 
اتفـاق افتـاده اسـت و مثـل امـوری کـه بین حضـرت بـا علمـای منحـرف وابسـته به 
عبدالملـک ُرخ داده و همچنیـن بعضـی از درگیری هایـی کـه بین یـاران ائمـه و خلفا 
گذشـته اسـت، که اینها به منظور این بـوده که مقـداری از آن جـو گرفته را بـاز کنند... 
اینهـا در کل بـرای ایجاد حکومـت اسـامی اسـت، البته امـام در فکـر ایـن نبودند که 
حکومـت اسـامی در زمـان خودشـان تشـکیل شـود چون مـی دانسـتند که ایـن در 
آینده – یعنـی در حقیقـت در دوران امام صادق )( تشـکیل خواهد شـد. با این سـه 
کار زمینه بـرای تشـکیل حکومت اسـامی و نظـام علـوی امکان پذیـر می شـد... امام 
سـجاد )( بر خاف امـام صادق )( نظرشـان این نبود کـه در زمان خودشـان این 
حاکمیت تبدیل پیـدا کند و حکومت اسـامی برقرار شـود، زیـرا معلوم بـود که زمینه 

در دوران زندگی امام سجاد )( آماده نمی شد. منبع: کتاب انسان 250 ساله  

)( روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از زندگی و مجاهدت امام سجاد

 )(3 کار مهم امام سجاد
برای ایجاد حکومت اسالمی

ایـرانی خانواده

250 ساله انسان

مهریه ازدواج را یک معامله یا داد و ستد نمی کند

 س: آیا خرید و نگهداری و اســتفاده از دستگاه گیرنده برنامه های تلویزیونی از ماهواره 
جایز است؟ ج: دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های 
تلویزیونی است که هم برنامه های حال دارد و هم برنامه های حرام، حکم آالت مشترک را دارد. 
لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده های حال 
جایز است. ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه های حرام 
را کاماً فراهم می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید و نگهداری آن 
جایز نیست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و 
نگهداری آن در خانه اش مفسده ای هم مترتّب نمی شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته 

باشد باید مراعات گردد. 

آموزشی احکـام

آنتن های ماهواره ای 

 )(مصیبت امام حسین
باالتر از همه مصیبت هاست

 در یـک جامعـه ای کـه مـردم بـا بینـش درسـت زندگـی نمی کننـد، از هـر طرف 
نگاه مـی کننـد، نزد نگاهشـان چیـزی جز دنیـا و بهره هـای دنیـوی نیسـت... وقتی 
که انسـان مسـلمان شـد، همه چیز برای او مقدمه اسـت، وسـیله اسـت. بـرای چه؟ 
وسـیلة چه؟ وسـیلة رسـیدن بـه جهانـی پهنـاورـ  نمی  گویـم جهـان بعـد از مرگـ  
جهان فکـر و بینـش و دیِد خود انسـان که به وسـعت خدا وسـیع و گسـترده اسـت. 
همه چیـز برای انسـان وسـیله هسـتند، بـرای اینکه بتوانـد رضـای خدا را به دسـت 
بیـاورد. زندگـی دنیـا، پول دنیـا، آسـایش دنیـا، محبت هـای دنیـا، برایـش ارزش و 
اصالـت نـدارد. آن وقتـی برایـش ارزش پیـدا می کنـد کـه در راه خـدا باشـد، »فـی 
َسـبیِل ا...«. امـا اگـر چنانچـه ایـن محبت، ایـن مـال، این مقـام، ایـن زندگـی، این 
فرزنـد، ایـن آبـرو، ایـن حیثیـت، در راه خـدا و در راه وظیفـه نبـود و قـرار نگرفـت، 

برایـش هیچ قیمتـی و ارزشـی نـدارد. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

»دنیا« برای انساِن مسلمان 
»وسیله جلب رضایت خدا« است

  انتظار رهبر انقالب از حوزه های علمیه 
به روایت آیت ا... اعرافی

آیت ا... اعرافی، مدیـر حوزه های علمیـه: رهبر انقاب اخیـراً فرمودند برخـاف نظرات 
غلطـی که مطـرح می شـود نظـر درسـت این اسـت کـه مهمتریـن وظیفـه حکومت 
دینی انفاذ دیـن با یک منطـق صحیح در تمام شـئون زندگی بشـر اسـت. حضرت آقا 
همچنین فرمودند کـه این انفاذی کـه حکومت دینـی می خواهد ایجاد کند پشـتوانه 
فکری و تئوریـک می خواهد و ایـن کاری اسـت که فقـط از عهده حوزه هـای علمیه بر 

می آیـد. |     فارس |

   تأثیر ایستادگی کشور بر عقب نشینی
 قدرت های بزرگ در مذاکرات لوزان 

سـعدا... زارعـی بـا اشـاره بـه مذاکـرات اخیـر لـوزان پیرامـون سـوریه: منـع رهبر 
معظـم انقـاب از شـرکت در مذاکراتـی کـه تـوازن در آن برقـرار نیسـت، بعضی ها 
را دلخور کـرد ولـی پذیرش بعـدی آمریـکا و تغییـر چینـش مذاکـرات مطابق نظر 
ایـران، بایـد بـه ایـن مقامـات یـادآوری کرده باشـد کـه اگـر مـا روی مواضـع خود 
بایسـتیم قدرتهـای بـزرگ قادر بـه تصمیم گیـری بـرای جبهـه مقاومـت نخواهند 

بـود.|    روزنامـه کیهان |

  رمضان عبدا...:
 برخی درصددند ایران را به عنوان دشمن جایگزین اسرائیل کنند  

دبیـرکل جنبـش جهـاد اسـامی فلسـطین در سـخنرانی خـود در جریان مراسـم 
سـالگرد تأسـیس این جنبش، گفت: برخـی در تاش هسـتند تا ایـران را بـه عنوان 

دشـمن، جایگزین اسـرائیل کننـد. |    مهر|

   فارن پالیسی: 
کنگره آمریکا طرح ترور بشار اسد را بررسی می کند! 

فـارن پالیسـی: تندرو هـا در کنگـره آمریـکا بررسـی گزینه هـای خشـن تر را در 
خصـوص بحـران سـوریه از جملـه تـرور بشـار اسـد آغـاز کرده انـد. ایـن نشـریه 
آمریکایـی افـزود: نماینـدگان تنـدرو کنگـره آمریـکا پیشـنهاد تـرور "بشـار اسـد" 
رئیس جمهـور سـوریه را برای حـل بحران سـوریه بررسـی می کنـد. این پیشـنهاد 
غافلگیـر کننده پنجشـنبه گذشـته در جلسـه غیرعلنـی شـورای روابـط بین الملل 

کنگـره آمریـکا مطـرح شـد.|    ایرنا|

  توصیه اندیشکده آمریکایی 
برای مقابله با محور مقاومت  

اندیشـکده امریکایی دفاع از دموکراسـی: آمریکا باید با شـرکای منطقـه ای همکاری 
کرده تـا جابجایی رزمندگان و ارسـال مهمـات به مناطـق جنگی حـزب ا... را ممنوع 
کنـد. ایـن امـر نیازمنـد رصـد شـرکت های هواپیمایـی ایـران چـون "ایـران ایـر" و 

"ماهان" اسـت. |    جـام نیوز|

هفته اخبار
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ایمان متعهدانه ویژگی سرنوشت ساز 

برای مردم و مسئوالن در مواجهه با دشمن

کسِب رضای خدا اصل است

این است حزب ا...

از  آمریــکا  انتخابــات  از  دوره  ایــن 
و  سیاســی  بی نزاکتی هــای  حیــث 
رکــورد  یــک  اخاقــی  رســوایی های 
محســوب می شــود؛ حمــات ســتادهای 
تبلیغاتــی دو حــزب ایــن کشــور بــه 
یکدیگــر و تنــزل ســطح مناظــرات 
اصلــی  نامــزد  دو  سیاســی-انتخاباتی 
ــوایی  ــون "رس ــائلی چ ــه مس ــات ب انتخاب
هــای جنســی" ، "تهدیــد بــه زندانــی 
کــردن رقیــب در صــورت پیــروزی در 
ــردن  ــرور ک ــه ت ــویق ب ــات"، "تش انتخاب
ــا و  ــام زنی ه ــا اته ــی" و ی ــب انتخابات رقی
ــر  ــه یکدیگ ــزد ب ــی دو نام ــات لفظ حم
ایــن  در  بی ســابقه ای  ســطح  بــه 
مرحلــه از انتخابــات رســیده اســت. 
"چنــدش آور"، "فاجعه بــار"، "افتضــاح 
تاریــخ  در  "زشــت ترین  تاریخــی"، 
ــات آمریــکا"، "مبتــذل" و صحنه ای  انتخاب
ــن  ــت" مهمتری ــن و اهان ــار از "توهی سرش
مــورد  در  رســانه ای  توصیف هــای 
مناظره هــای ســه گانه میــان دو نامــزد 

ــوده اســت. ــکا ب ــوری آمری ریاســت جمه

صــدای رســانه های آمریکایــی 
ــده ــد ش ــم بلن ه

ــال  ــی وال اســتریت ژورن ــه آمریکای روزنام
چنــدش آور  را  کاندیــدا  دو  مناظــره 
ــته  ــن بــاره نوش ــرده و در ای ــف ک توصی
اســت: "بیــش از یــک ربــع قــرن اســت که 
ــای شــخصی  ــخ و کینه ه ــای تل ــه ه رابط
بــه طــور مســتمری ماننــد علف هــای 
ــکا را   در خــود  ــت آمری ــرز ســاختار دول ه
گرفتــه اســت و شــاید بتــوان گفــت 
ایــن خــود سیاســت آمریکاســت کــه 
ــت. در  ــم زده اس ــره ای را رق ــن مناظ چنی
ــن  ــوب تری ــن از نامحب ــره دو ت ــن مناظ ای
نامزدهــای انتخابــات در تاریــخ مــدرن 
ــف  ــاط ضع ــا نق ــد ت ــم افتادن ــان ه ــه ج ب
یکدیگــر را بــه رخ بکشــند؛ از توهیــن های 
جنســی و دفــاع از تجــاوز جنســی گرفتــه 
تــا متهــم کــردن یکدیگــر بــه فریبــکاری 

و دروغگویــی."

نشــریه  پولیتیکــو نیــز مناظــره دو کاندیدا 
ــکا  ــخ آمری ــره در تاری ــت ترین مناظ را زش
ــی  ــه "ط ــان اینک ــا بی ــرده و ب ــف ک توصی
ایــن 90 دقیقــه، ترامــپ و کلینتــون 
ــاد و  ــل اعتم ــو، غیرقاب ــر را دروغگ یکدیگ
ــن  ــت: "ای ــزوده اس ــد." اف ــق خواندن ناالی
مناظــره تقریبــا ســخنرانی هــای بــی 
ــر  ــده و سراس ــات زنن ــر از کلم ــه ای پ وقف
ــیار  ــده بس ــر ع ــه در براب ــود ک ــت ب رذال
ــد." ــزار ش ــدگان برگ ــادی از رای دهن زی

چه بـر سـر " ارزش هـای آمریکایی" 
آمده اسـت؟

»بنیان گــذاران آمریــکای مســتقل، در 
قــرن هجدهــم )هنگامی(کــه آمریــکا 
از اســتعمار انگلیــس خــارج شــد... 
ارزشــهایی را گذاشــتند؛ اســم اینهــا 
ارزشــهای آمریکایــی اســت. خــود آن 
ــش  ــی، خیلی های ــام ارزیاب ــها در مق ارزش
ــان  ــت؛ هم ــکل داری اس ــای مش چیزه
ــود  ــی میش ــه منته ــت ک ــی اس چیزهای
ــت جهان خوارگــی امــروِز  ــه ایــن وضعّی ب
نظــام ســلطه؛ لکــن همــان ارزشــها 
ــت  ــه مثب ــم ک ــی اش ه ــان چیزهای -هم
ــه  ــم ک ــی اش ه ــان چیزهای ــت، هم اس
امــروز در جامعــه ی  خــوب اســت- 
آمریکایــی نظــام سیاســِی آمریــکای 
امــروز، بــه فراموشــی ســپرده شــده. 
ــاله  ــم هفتادس ــه »نظ 94/4/20« چراک
آمریکایــی و نظــام اســتکباری بــرای 
مدیریــت جهــان دو پایــه ی اساســی 

ــی،  ــری و ارزش ــه ی فک ــک پای ــت: ی داش
ــی و  ــی نظام ــی، یعن ــه ی عمل ــک پای و ی
سیاســی... کــه هــردو پایــه امــروز دچــار 
ــا  ــده. ام ــزل ش ــار تزل ــده، دچ ــش ش چال
آن پایــه ی اخاقــی و فکــری عبــارت بــود 
از ادعــای برتــرِی فکــری و ارزشــی غــرب 
ــه ی  ــر بقی ــکا - ب ــا و آمری ــامل اروپ - ش
ــم...  ــل عال ــه ی مل ــان و بقی ــق جه مناط
ــای  ــال مناظره ه ــن ح ــا ای 93/6/13« ب
اخیــر انتخاباتــی کــوس رســوایی آمریــکا 

را در جهــان بــه صــدا درآورده اســت.

ــقوط  ــه س ــی، مقدم ــول اخالق اف
ــی ــم آمریکای نظ

واقعیــت ایــن اســت کــه افــول معنویــت 
و ســقوط اخاقــی و فکــری در عرصــه 
سیاســی و اجتماعــی آمریــکا مقدمــه 
ســقوط نظــام اســتکباری و فروپاشــی 
نظــم آمریکایــی اســت. بی شــک از 
ــون در  ــاری کلینت ــت هی ــن رو اس همی
مناظــره آرزو می کنــد کــه ایــن روزهــای 
ــان برســد  ــه پای ــکا ب ــخ آمری ســیاه از تاری
و پــل رایــان، رئیــس مجلــس نماینــدگان 
ایــن  اوضــاع  توصیــف  در  آمریــکا 
"بــه  می گویــد:  کشــورش  روزهــای 
انــدازه ای آمریــکا از هــم گســیخته و 
قطبــی شــده کــه بیشــتر آمریکایــی 
ــزی  ــر 10، در چی ــر از ه ــی 7 نف ــا یعن ه
اساســی باهــم توافــق دارنــد ، آنهــا 
موافقنــد کــه کشــور مــا در مســیر 

اشــتباهی قــرار گرفتــه اســت." 

»ایـن وضـع انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا را شـما نـگاه کنید 
مناظـرات اینهـا را، ببینیـد با هـم چـه کار دارنـد میکننـد، بـه هم چه 
میگوینـد! یکـی از ایـن دو نفـر هـم رئیس جمهـور خواهد شـد؛ در کجـا؟ در یک 
کشـور بزرگ، پُرجمعّیت، ثروتمنـد و قّله ی دانش بشـری. یکی از همیـن دو نفری 
کـه هسـتند، رئیس جمهـور ایـن کشـور خواهد شـد؛ بیشـترین سـالح اتمی در 
اختیارش، بیشـترین ثـروت عالـم در اختیـارش، بزرگ تریـن رسـانه های دنیا در 
مشـتش. رئیسـش یکـی از ایـن دو نفری اند که شـما می بینیـد چه هسـتند و که 
 هسـتند. ایـن به خاطـر نبـودن معنویّـت اسـت، ایـن به خاطـِر نبـودن ایمـان
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