
نگاه امت ساز دین اسالم 
در عید فطر

عید فطر آن طورى کــه از مجموع آثار و 
بیانات صادره ى از بزرگان دین استفاده 
میشود، یکى از مهم ترین خصوصیاتش این است 
که عید امت واحده است: اَلَّذى َجَعلَتُه لِلُمسلِمیَن 
عیدا؛)۱( عید همه ى مسلمانان است. معناى این، 
نگاه امت ســازِ دین مقدس اسالم و تعالیم پیامبر 
بزرگوار است. بسیارى از تعالیم اسالمى را که انسان 
مشاهده میکند، نشانه هاى تالش براى ایجاد امت 
واحده در آنها محسوس است. امروز امت اسالمى 
متفرق است، نه به معناى تفرق نحله هاى مسلمان و 
عقاید مختلف؛ نظرات گوناگون در زمینه ى مسائل 
اصولى و فروعى میتواند باشــد، درعین حال امت 
واحده هم باشــد.آنچه امروز آحاد مسلمانان را از 
یکدیگر جدا کرده است، سیاستها است، انگیزه هاى 
سیاسى و قدرت طلبانه است؛ کشورهاى مسلمان 
میتوانند از این انگیزه ها عبور کننــد... اگر موارد 
مشــترکمان را مورد توجه قرار بدهیم و روى آن 
متمرکز بشویم، اگر قدرت طلبى ها، خودخواهى ها، 
وابستگى ها، فسادها ما را از هم جدا نکند، قدرتى 
متشکل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و 
حوائج آحاد یک و نیم میلیارد مسلمان دفاع کند و 
حمایت کند؛ که امروز متأســفانه چنین چیزى 

نیست. 93/5/7
۱( إقبال األعمال، ج ۱، ص۲۸۸

دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت 
ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد 
از ماه مبارک رمضان هــم نمی تواند  قضای آن 
را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان ســال بعد فرا 
می رسد، چه حکمی دارد؟ج: ناتوانى از گرفتن 
روزه و قضاى آن به مجرد ضعــف و عدم قدرت 
موجب سقوط قضاى روزه نمى شود، بلکه قضاى 
روزه هاى ماه رمضان که از او فوت شــده، بر وى 

واجب است.

اگر دختر نه ساله ای که روزه بر او واجب شده، به 
دلیل دشواری، روزه اش را افطار نماید، آیا قضا 
بر او واجب است یا خیر؟ج: قضاى روزه هایى که 

از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

نگرش اسالم به خانواده، نگرشى درست، نگرشى اصیل و یک نگاه همراه با اهتمام است که 
خانواده اصل قرار داده شــده و به هم زدن بنیان خانواده یا آشفته نمودن آن جزء بدترین 
کارهاست. 79/۱0/۱5 خانواده در اسالم یعنى محل سکونت دو انسان، محل آرامش روانى 
دو انسان، محل انس دو انسان با یکدیگر، محل تکامل یک نفر به وسیله ى یک نفر دیگر، 
آن جایى که انســان در آن صفا مى یابد، راحتى روانى مى یابد، این محیط خانواده است. 

کانون خانواده در اسالم این قدر اهمیت دارد.   74/۱0/4

آشفته نمودن خانواده  جزء بدترین کارهاست 

احساس کردم که مرگ در مقابل من است

 پاروکار : چاپ 150عددازشماره 85گروه 
فرهنگى تربت جام.  

 Elyascr  : تیتر آتش به اختیار و االن هم 
تماشاچى نباشید در خط حزب اهلل. رهبر مدام 
ما را به فعال بودن تشــویق میکنند  اما بعضیا 

میگن نه،  بسیجى باید آروم باشه.

 سالم ســیاوش غریبى هســتم توزیع 
خط حزب ا... در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

شهرستان یاسوج روستاى سروک.

سالم نمازو روزتان قبول حق
ممکن بفرماید چطورى میشــه با نشریه براى 

هماهنگى توزیع همکارى کرد؟
پاســخ: ســالم. همانطور که پیش از این 
در نشــریه تأکید کردیم تکثیــر و توزیع 
خــط حــزب ا... داوطلبانــه و خودجوش 
اســت. بدین نحو که بــرادران و خواهران 
از ســایت  را  نشــریه  فایــل  گرامــی 
کانال خــط حزب ا...: یا   KHAMENEI.IR 
دانلود،   telegram.me/khattehezbollah
به تعدادی که امــکان دارند تکثیر و در محل 
هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های 
مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع 

میکنند.

از وقتی که بار اّول بر زمین افتادم - که البته نفهمیدم چطور شــد که افتادم - تا وقتی که به کلّی 
بیهوش شدم، سه مرتبه، برای لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه هم یک احساسی داشتم. آن حاالت، 
هیچ وقت از یادم نمــی رود. حاال یکی را عرض می کنم: در یکی از حاالت، احســاس کردم که دارم 
می روم؛ یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل من است. کامالً در آن مرز عالم برزخ، خودم را دیدم 
و احساس کردم که در آن حال، انسان هیچ دستاویزی به جز خدا ندارد؛ هیچ دستاویزی! 79/2/10
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

مقصود از ایجاد اسرائیل 
فقط اشغال فلسطین نیست

این اختــاف کلمه و سرســپردگیهای بعضی از 
سران ممالک اسامی که با داشتن منابع طبیعی 
سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی 

نتوانسته اند دست استعمار و صهیونیسم را از باد 
اسامی قطع کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند؛ 
این هواهای نفسانیه و دست نشاندگی بعضی دَول 
عربی است که موجب شده جمعیت صد میلیونی 
عرب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند. 

باید بدانند که مقصود دَول بزرگ استعمار از ایجاد 
اسرائیل، تنها اشغال فلسطین نیست؛ بلکه اگر به 
آنان فرصت داده شود، تمام کشورهای عربی- العیاذ 

باا...- به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد.
 امام خمینی )ره(؛ 19 مهر 1351

مسجد پایگاه همه
 کارهای نیک باشد 

مســجد میتواند پایگاه همــه ى کارهاى نیک 
باشد؛ پایگاه خودسازى، انسان سازى، تعمیر دل 
و تعمیر دنیا و مقابله ى با دشمن و زمینه سازى 
براى ایجاد تمّدن اسالمى و بصیرت افزایِى افراد؛ 
و َهُلمَّ َجّرا.مســجد یک چنین جایگاهى است. 
بنابراین پیش نمازى مسجد تنهاوظیفه ى امام 
جماعت نیست؛ پیش نمازى هم یکى از کارها 
است. اقامه ى نماز، اقامه ى حق و عدل، اقامه ى 
دین، ابالغ احکام دینــى، وظیفه ى ما به عنوان 
پیش نماز و به عنوان امام جماعت اســت. یعنى 
محور مسجد امام جماعت است، مسجد بر محور 
امام جماعت ]است [. خب اگر این شد، احساس 

مسئولّیت انسان سنگین خواهد شد. 95/5/3۱

باید کار فرهنگی دانشگاه این جوری باشد 
که افرادی تربیت کنــد مؤمن، متخلّق -با 
اخالق خوب- انقالبی؛ کار فرهنگی چیزی 
اســت که اینها را تأمین کند. کار فرهنگِی 
درست آن چیزی است که جوان ما را انقالبی 
بار بیاورد. این کشــور انقالب کرده، به این 
انقالب باید پابند بــود؛ مبانی این انقالب را 
بایســتی جزو اصول زندگی خود قرار داد 
تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقــد به آرمانها، 
دوستدار کشور -کشــورش را واقعاً دوست 
داشته باشد- دوستدار نظام، دارای بصیرت 
و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در 
نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشد تا 

به هر شبهه ی کوچکی پایش نلغزد، یا اشتباه 
نکند در زمینه های مسائل سیاسی. خیلی ها 
در این حوادثی که در همین فتنه ی ســال 
۸۸ اتّفاق افتــاد لغزیدنــد؛ آدمهای بدی 
نبودنــد ]اّما[ لغزیدند به خاطــر کم بودن 
بصیرت. خب، شما وقتی میبینی که یک 
نفری میگوید: »انتخابات بهانه است، اصل 
نظام نشانه اســت« باید چه کار کنی؟ شما 
که معتقد به نظامی، شما که جانت را حاضر 
شدی برای نظام و برای حفظ نظام بدهی، 
تا میبینی یک عّده ای دارند این جوری شعار 
میدهند، باید چه کار کنــی؟ این، نبودن 

بصیرت است. 94/8/20

حزب ا...  این است

جوان باید عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی کوچکی نلغزد شرایط وجوب و صحت روزه  

آیت ا... خامنه ای در ایام بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی پس از ترور در ششم تیر 60

ایـرانی خانواده

تراز مسجد

هنوز ساعاتى از بیان این جمالت رهبر انقالب نگذشته بود، که شش 
موشک میان بُرد از آسمان ایران به سمت مقر تروریست هاى داعش 
در دیر الزور که مستقیما مسئولیت حادثه ى تهران را بر عهده گرفته 
بودند شلیک شد. بالفاصله شــبکه ى الجزیره اعالم کرد: "شلیک 
موشک هاى سپاه که براى اولین بار طى 30 سال گذشته از مرزهاى 

 ایران خارج مى شــوند، چند ســاعت پس از آن صورت گرفت که
 آیت ا... على خامنه اى، رهبر عالى ایران گفته بود به دشمنان سیلى 
خواهیم زد و این بیانیه را در وبســایت خودش قرار داد." ســایت 
روزنامه "یدیعــوت آحارونوت" نیز در مقاله اى تحلیلى نوشــت: 
"ایران با شلیک موشــک هاى زمین به زمین با برد 700 کیلومتر 

ضمن انتقام حمله تروریســتى در تهران، قدرت نظامى خود را در 
سطح منطقه و حتى در سطح جهان به نمایش گذاشت... چنانچه 
موشک هاى ایران ششــصد کیلومتر دورتر به اهداف خود اصابت 
کرده باشند، این موضوع نشــان دهنده آن است که ایران جداى از 
حزب ا...، از گزینه هاى دیگرى براى مواجهه با اســراییل برخوردار 

است."
اینها در حالى است که از سفر ترامپ به منطقه براى نشست ریاض 
و اظهارات ضدایرانى او یک ماه هم نگذشته است. ترامپ تازه کار و 
شرکاى منطقه ایش تصور مى کردند که مى توانند با یک نشست 
فرمایشى و نمایش "ترقه بازى" در تهران، ایران را منفعل کنند. اما به 

3 نظر مى رسد، دوران، دوران اوج اقتدار جمهورى اسالمى است. 

آقای صدوقی انصافاً کم نظیر بود | این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح شهید آیت ا... صدوقی

من آقاى صدوقى را یک شــخصیتى یافتم که در بین روحانیون انصافا کم نظیر بود. ... مرد بسیار شجاعى بود، حاال شجاعت ایشان را شما توى این جبهه ها دیدید 
دیگر. ایشــان توى جبهه ها همه جا رفت و بیمى از این که حاال چه خواهد شد نکرد. در جبهه هاى غرب ایشان بود، از سال گذشــته، آن وقتى که من خودم توى 

جبهه ها بودم، آقاى صدوقى را دیدم که راه افتاده بود گیالنغرب، سر پل ذهاب، نمى دانم بیجار، مریوان، پاوه، مرتب تو این جبهه ها ایشان مى گشت. 6۱/3/۱4
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بیش از دو هفته از تنش در منطقه می گذرد. تنشی که یک سوی آن 
ائتالف چهارجانبه ی عربســتان، امارات، بحرین و مصر قرار دارند و 
سوی دیگر آن قطر. کشوری کوچک با ۱۱هزار کیلومتر مربع مساحت. 

ظاهرا قطر ســعی کرده بود که خود را از زیر سایه ی عربستان آزاد 
کند که این مسئله به مذاق آل سعود خوش نیامده و موضوع حمایت 
 ۲ قطر از گروه های تروریســتی را بهانه کرده و....|ادامه در صفحه

بالی سازش
احساس کردم که مرگ در مقابل من است

عکس نوشت  | 4

نگاه نقادانه از دانشجو نبایدگرفته شود

مطالبه رهبری  |  4

خبر ویژه   | ۲

نسخه عربي نشریه خط حزب ا... منتشر شد

گزارش هفته

تجربه ی سه کشور قطر، عربستان و مصر در اعتماد به آمریکا

مزار: مسجد حظیره یزدتاریخ شهادت: ۱۱ تیر ۱36۱ شهادت: به دست منافقین کور دل

سیلیبزرگتر
پیروزی های منطقـه ای ایران و شکسـت طرح های منطقـه ای آمریکا

روز یکشنبه، خانواده ی شهدای مرزبان و مدافع حرم مهمان رهبر انقالب بودند. دیداری که به تعبیر ایشان، »جلسه ی شیرین و جالبی 
است از این جهت که عطر شهادت در این جلسه پیچیده است.« 96/3/۲۸ جلسه اگرچه با محور شهادت و تکریم خانواده ی شهدا آغاز 
شد، اما آقا به اتفاقات روز هم اشاراتی داشتند. از »هارت وهورت های تازه کارهای آمریکایی« گفتند که البته در این چهل سال همیشه 
بوده و هیچ غلطی هم نتوانستند بکنند. و بعد هم صراحتا گفتند که »هم دشمن بداند، هم دوستان با اخالص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان 

میلرزد بدانند که جمهوری اسالمی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمی توانند به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.« 96/3/۲۸

روز قدس 
روز آزمایش بزرگ است
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 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

 نسخه عربي نشریه خط حزب ا... منتشر شد  
همزمـان بـا روزهـاي پایانـي مـاه مبـارک 
رمضـان و در آسـتانه ى روز جهانـي قـدس، 
نخسـتین شـماره از ماهنامه ى مکتـوب خط 

حـزب ا... بـه زبـان عربـي منتشـر شـد. 
نسـخه عربـى خـط حـزب اهلل تـالش دارد 
بـا جوانـان مؤمـن انقالبـي محـور مقاومـت 
ارتبـاط برقـرار کـرده و مسـائل جهان اسـالم 
و حـوادث منطقه ى غـرب آسـیا را بـا تکیه بر 
دیدگاه هـاي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمي 
تبییـن و تحلیل کنـد. آشناسـازي مخاطبان 
عـرب زبـان بـا آراء و افـکار رهبـر انقـالب در 
فرهنگـي،  سیاسـي،  مختلـف  موضوعـات 
عقیدتي و اخالقـي از دیگر اهداف این نشـریه  

اسـت. 
سـرمقاله ى شـماره ى نخسـت ایـن نشـریه 
بـه موضـوع محـوري مردمسـاالري دینـي 
پرداختـه، و در بخـش »راه مقاومـت« بـراي 
نخسـتین بـار متـن خطبـه ى عربـي رهبـر 
انقـالب در آسـتانه روز قـدس سـال 13٦3 را 

منتشـر کـرده اسـت.  |   |

 تصویب طرح تحریم های  ضد ایرانی در  سنا 
سـناى آمریـکا در راى گیـرى نهایـى، طـرح 
تحریـم جدیـد ایـران را تصویـب کـرد. طرح 
تحریـم جدیـد ایـران بـه خاطـر حمایـت از 
تروریسـم و نقض حقوق بشـر بـه 51 راى نیاز 
داشـت و بـا دو رأى مخالـف در سـنا تصویـب 
شـد. بر اسـاس این طـرح در صـورت تصویب 
در مجلـس نماینـدگان، دولت آمریـکا ظرف 
مـدت 90 روز، باید تحریم هـاى جدیدى علیه 
افراد و نهادهـاى فعـال در توسـعه برنامه هاى 

موشـکى ایـران تصویـب کنـد.  | تابنـاک|

ایندیپندنت: پرچم مبارزه با تسلیحات کشتار 
جمعی باید در دستان ایران قرار گیرد

روزنامـه انگلیسـى ایندیپندنـت: ایـران تنهـا 
کشـورى اسـت کـه در باالترین سـطح )اشـاره 
بـه فتـواى امـام راحـل و مقـام معظـم رهبرى( 
تولیـد و اسـتفاده از کلیـه سـالح هاى کشـتار 
جمعـى را ممنـوع اعـالم کـرده اسـت. ایـن 
کشـور حتـى زمانـى کـه در جنـگ 8 سـاله بـا 
عـراق قربانى تسـلیحات شـیمیایى شـد نیز به 
دلیل مالحظـات مذهبـى حاضـر بـه مقابله به 
مثل نشـد. اکثـر کشـورهایى کـه پیمـان منع 
گسترش تسـلیحات هسـته اى را امضا کرده اند، 
در طول 50 سـال گذشـته بـه تعهدات خـود در 
این باره عمل نکـرده انـد، ایران این شایسـتگى 
را دارد که نقش اصلـى را در مذاکرات بین المللى 
براى ممنوعیت اسـتفاده از تسلیحات هسته اى 
و سـایر سـالح هاى کشـتار جمعـى بـر عهـده 

بگیـرد. |  باشـگاه خبرنـگاران|
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عید فطر، عید است برای کســی که خدا روزه ی او را مورد قبول قرار دهد و نماز و عبادت او را مورد شکر و سپاس 
خود قرار دهد. »و کّل یوم ال یعصی الَلّ فیه فهو یوم عید«؛ آن روزی که من و شما این توفیق را پیدا کنیم که هیچ 
معصیتی از ما سر نزند، روز عید و شــادمانی است. البته گفته شده اســت در عید فطر به یکدیگر تحیت بگویید؛ 
لباس های تازه ی خود را بپوشید؛ آن روز را روز عید و شــادمانی بدانید؛ اما جوهر این عید عبارت است از توجه به 

معنویت و طلب مغفرت و درخواست رحمت پروردگار. 84/8/13

# عید_سعید_فطر                     
 

کلید
واژه

بالی سازش

نکته ى جالب دراین باره واکنش آمریــکا بود که جانب 
ریــاض را گرفت و دوحه را تنها گذاشــت. این مســئله 
براى آل ثانى بســیار گران آمد چرا که در طول سال هاى 
گذشــته، امتیازات زیادى به آمریکا اعطا کرده بود. قطر 
میزبان بزرگ ترین پایگاه نظامى آمریکا است و تا به حال، 
میلیاردها دالر ســالح از واشــنگتن خریده است. حتى 
آمریکا ٦ شعبه از دانشگاه هاى مطرح خود را در این کشور 
بنا کرده است. با توجه به این حجم روابط، چتر حمایتى 
و امنیتى آمریکا، باید براى همیشــه بر ســر قطر برقرار 
مى شد، اما دونالد ترامپ در ســفر به ریاض مهر بطالنى 
بر این خیال هاى خام زد و ریاض را تحریک به محاصره  ى 
قطر و قطع ارتباط با این کشور کرد. حتى »فرید زکریا« 
تحلیلگر شبکه ى خبرى سى ان ان، یک گام جلوتر رفته 
و بحران میان کشــورهاى عرب حوزه ى خلیج فارس و 
قطع رابطه با قطر را نتیجه ى اقدامــات دونالد ترامپ در 
سفر به عربستان دانست. حاال دوحه به خوبى فهمیده که 
حتى سازش و امتیاز دادن هاى متوالى به واشنگتن هم 
نتوانسته اســت حمایت دائمى آمریکا را براى این کشور 

کوچک در خلیج فارس بخرد.
خود عربستان نمونه ى دیگرى است از بالیى که سازش 
و اعتماد به آمریکا ممکن اســت بر سر یک کشور بیاورد. 
عربســتان براى همراهى با آمریکا مجبور شــده است 
خزانه ى خود را براى خرید تســلیحات نظامى از آمریکا 
خالى کند و اخیرا 110میلیارد دالر قرارداد نظامى بین 
این دو کشور منعقد شد. در ســایر بخش ها نیز بیش از 
300میلیــارد دالر قرارداد منعقد شــد. ریاض به خوبى 
مى داند که نیازى به این حجم از تسلیحات نظامى ندارد 
اما براى جلب حمایت آمریکا و حمایت او، چاره اى جز تن 
دادن به خواسته هاى واشنگتن و کمک به اقتصاد آمریکا 
ندارد. نتیجه ى این کوتاه آمدن هاى مــداوم ریاض اما از 
دست رفتن جایگاه عربستان در جهان عرب است. چراکه 
حمله به یمن، حمایت از تروریست ها در منطقه و به ویژه 
دشمنى عربســتان با محور مقاومت، همه فرمان هایى 
است که از اتاق فکرهاى غربى به ریاض دیکته مى شود. 

حاال عربســتانى که روزگارى تصور مى کرد قطب جهان 
اسالم است، مغضوب مردم مسلمان منطقه، بویژه مردم 
کشورهاى بحرین و قطر و یمن و ایران و سوریه و عراق و 
لبنان شده است. او براى نزدیکى به آمریکا، از کشورهاى 

اسالمى در حال دور شدن و دور شدن بیشتر است.  
نمونــه ى دیگر این ماجرا، چهار ســال پیــش، در مصر 
نیز تکرار شده بود. »محمد مرســى« در سال 2012 در 
اولین انتخابات ریاســت جمهورى پــس از انقالب 25 
ژانویه 2011، به عنوان رئیس جمهور منتخب از ســوى 
مردم مصر انتخاب شــد. اما مرسى براى ســر و سامان 
دادن به مشــکالت اقتصادى مصر، اشــتباهى مرگبار 
را مرتکب شد و دستان خود را به ســمت آمریکا و رژیم 
صهیونیستى دراز کرد. مرســى تصور مى کرد که اگر از 
شعارهاى انقالبیون مبنى بر مبارزه با اسرائیل و مقابله با 
دخالت هاى آمریکا در مصر کوتاه بیاید مى تواند حمایت 
غرب را پشت سر خود داشته باشد. اوج همراهى حکومت 
مرسى با سیاســت هاى غربى را مى توان در مماشات با 
رژیم اشغالگر قدس و همراهى با غرب در موضوع سوریه 
دانست. در حالى که مردم مصر با تصرف سفارت آمریکا و 
بستن سفارت رژیم اشغالگر قدس در مصر، مطالبات خود 
را به حکومت گوشزد کرده بودند که نمى خواهند همراه 
و همگام سیاست هاى غرب باشند اما مرسى براى جلب 
حمایت هاى آمریکا، علیه دولت سوریه موضع گیرى کرد. 
نتیجه این سازش، کودتاى 2013 نظامیان علیه مرسى و 
برکنارى وى بود و آمریکا هم هیچ حمایتى از مرسى در 
این مورد به عمل نیاورد. حرکت در مسیر سازش با غرب 
جایگاه مردمى مرسى را نیز از بین برد و بنابراین کودتا به 
راحتى به نتیجه رسید. حاال مصرى که مهد روشنفکرى 
جهان اسالم بود، اسیر یک حکومت نظامى و وابسته شده 

است.
بالى ســازش اما حتى محدود به مصر هم نمى شــود، 
داســتان غم بارى اســت که در طول تاریــخ، و در صد 
ســال اخیر مخصوصا بارها تکرار شــده اســت. کاش 

سیاستمداران از آن درس بگیرند... 

مرسی تصور می کرد 

که اگر از شعارهای 

انقالبیون مبنی بر 

مبارزه با ارسائیل و 

مقابله با دخالت های 

آمریکا در مرص 

کوتاه بیاید می تواند 

حامیت غرب را 

پشت رس خود داشته 

باشد. اوج همراهی 

حکومت مرسی با 

سیاست های غربی را 

می توان در مامشات 

با رژیم اشغالگر 

قدس و همراهی 

با غرب در موضوع 

سوریه دانست 

 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

روز قدس، روز آزمایش بزرگ است

نگاه نقادانه از دانشجو نبایدگرفته شود

روز قدس، روز آزمایش بزرگ ملت های مسلمان اســت؛ روز قدس، آن روزی است که ملت های مسلمان بی واسطه ی 
مقامات رسمی حرف شان را در دنیا مطرح می کنند.84/7/29 روزی که یادآور یکی از ابتکارهای امام راحل عظیم الشان 
ماســت؛ این روز را گرامی بدارید، دنیای اســام باید این روز را گرامی بدارد. توده های مسلمان نگذارند که بعضی از 
دولتهای خودفروخته، در فضای آرام و سکوت مصنوعی ای که به وجود آورده اند، فلسطین را ذره ذره و لحظه  به  لحظه 
ذوب کنند و قضیه را به دست فراموشی بسپارند. خیانت دولتهایی که با رژیم غاصب ساختند و فلسطینیها را قربانی 

70/1/  16 کردند، نباید از یاد برود و فراموش بشود. این قضیه، یک قضیه ی کوچک نیست.

من میگویم این نــگاه نقّادانه و دغدغه  مند، از دانشــجو و محیط دانشــگاه نباید گرفته بشــود. هــم نّقادانه، هم 
آرمان گرایانه؛ باید دنبال آرمانها باشند. روی کاستی ها و کژی ها عالمت ســؤال بگذارند؛ دانشجو باید کاستی ها را 
ببیند، کجی ها را ببیند، عیوب را ببیند و سؤال کند. حاال ممکن است طرف، برای جواب ندادن به این سؤال یک عذر 
موّجهی داشته باشد، لکن این موجب نمیشود که شما سؤال نکنید؛ شما سؤال کنید. روحّیه ی سؤال کردن، امربه

 معروف، نهی  ازمنکر، مطالبه ی جّدی آرمانها و ارزشها در دانشجو، روحّیه ی قابل قبول است. 96/3/17

روزیکهملتهابیواسطهحرفشانرامطرحمیکنند تجربه ی سه کشور قطر، عربستان و مصر در اعتماد به آمریکا
بازخوانی

مطالبه
رهبری

دعای وداع ماه مبارک رمضان 
ترجمه بخشی از دعای چهل وپنجم صحیفه سجادیه توسط رهبر انقالب

دعاى چهل وپنجم صحیفه سـجادیه یک نمونه  استغفار و توبه

از دعاهایـى اسـت که ائمـه به مـا یـاد داده اند که 
مضمون قابل توجهى درباره اهمیـت ماه رمضان 
دارد. مـن فکر کـردم کـه مقـدارى از این دعـا را 
برایتـان فقـط ترجمـه بکنـم، تا بـا زبـان ایـن دعا آشـنا 
بشـویم. این یکى از نقیصه هاى ماسـت که دعاها را بدون 
توجـه میخوانیـم و معنایـش را نمیفهمیـم؛ از بعضى که 
قادریم معنایـش را بفهمیم، تأمـل و تدبر نمیکنیـم؛ دعا 
میخوانیـم، حواسـمان هم جاى دیگـرى اسـت! در حالى 
کـه ایـن دعاهـا همـه دفترهـاى ارزشـمند معرفـت و 
نسـخه هاى عشـق و محبت اسـت و خیلى چیزها در این 
دعاهاسـت که اگر ما به آنهـا توجه کنیم، میتوانیـم آنها را 
بیاموزیم. بعضیهـا دعا را تفسـیر میکنند کـه البته خوب 
اسـت، لکن وقتى بنده یـک کلمه دعـا را با بیسـت کلمه 
تفسـیر میکنم، ایـن دیگـر کالم امام نیسـت؛ اگر بشـود 
کالم امـام را در یـک کلمـه زیبـا، شـکیل و خالصـه، 
بازگردانـد، آن وقت یـک مقـدارى از لطف کالم امـام را به 
ما خواهـد داد... حـاال بـراى این کـه مقـدارى از مضامین 
ایـن دعاهـا معلوم بشـود، مـن به قـدرى کـه البتـه وقت 
داشـته باشـیم، ترجمـه سـاده اى میکنـم. خیلـى طول 
نمیدهم و همـه اش را هم ترجمه نمیکنـم: پـروردگارا! از 
جمله بهتریـن و برگزیده تریـن نعمتهاى تو مـاه رمضان 
بود که آن را از بین سـایر ماهها امتیاز بخشـیدى و قرآن و 
نـور را در ایـن روزهـا نـازل کـردى و ایمـان مـا را در ایـن 
روزها مضاعـف سـاختى و روزه را بـر ما واجب کـردى که 
این خود وسـیله اوج ماسـت. و ما را در عبـادت در این ایام 

ترغیب کردى و لیلةالقـدر را که بهتر از هزار ماه اسـت در 
ماه رمضـان قـرار دادى و ما را با ایـن ماه بر دیگـران امتیاز 
بخشـیدى. و ماه رمضان بـه مدت یک مـاه با ما بـود و این 
مصاحبـت، مصاحبـت بسـیار نیکویـى بـود و مـا از ایـن 
مصاحبت هیچ دلگیر نیسـتیم؛ بلکـه از مفارغـت این ماه 
دلگیریـم. و با این مـاه وداع میکنیـم؛ مانند وداع با کسـى 
کـه دورى او بـراى مـا سـخت و دشـوار اسـت. و منتظـر 
هسـتیم که این ماه ِکـى بار دیگـر به مـا برگردد و بـا این 

66/3/7 زبان با ماه برگزیده تو حرف میزنیم.

بدرود ای بزرگ ترین 

ماه خدا و ای جشن 

اولیاء خدا. بدرود 

ای رشیف ترین و 

عزیزترین مصاحب 

از وقت ها و زمان ها 

و ای بهرتین ماه 

از لحاظ روزها و 

ساعت ها. بدرود ای 

ماهی که آرزوها در 

آن به ما نزدیک شد
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۱ کشورهایى که تا همین چند وقت پیش، 

ائتالف ضد ایرانى تشــکیل داده بودند، حاال به 
مقابله با یکدیگر برخاسته اند و در مقابل ائتالف 
ایران و محور مقاومت، در حــال پیروزى هاى 
پى در پى اســت. روزگارى نه چندان دور نیز 
گروهک داعــش به هر دیوارى که مى رســید 
مى نوشت: "دولة االسالم باقیة." قبل تر از داعش، 
اسالف شــان در جنگ تحمیلى هــم بر روى 
دیوارهاى خرمشهر نوشته بودند: "جئنا لنبقى". 
آن زمان، اسالف شــان سیلى محکمى از ایران 
خوردند: »در قضّیه ى جنگ هشت ساله، همه ى 
اینها -این دوروبرى ها- و همه ى قدرتهاى شرق 
و غرب از یک عنصر خبیِث فاسد حمایت کردند 
و دفاع کردند و همه شان سیلى خوردند؛ خود 
آن عنصر فاسد سیلى خورد و به تبع او همه ى 
آن کسانى که ]از او[ حمایت کرده بودند سیلى 
خوردند.« 94/7/۸ حاال سى ســال پس از آن 
روزها، ایــران در برابر فرزندان نامشروعشــان 

ایستاد و بار دیگر به دشمنان سیلى زد.  
سیلى بزرگ تر اما شکست طرح هاى منطقه اى 
آمریکا و غرب بــود. البته »اغلب مــردم ما از 
حقیقت قضّیه ى عــراق و آنچه در عراق پیش 
آمد -کارى که آمریکایى ها میخواســتند در 
عراق بکنند و چطورى سرشان به سنگ خورد 
و چه عواملى این حالت را به وجود آورد- قاعدتاً 
خبر ندارند، اّما خب واقعاً یک قضّیه ى عجیبى 
است قضّیه ى کشور عراق؛ کشور عراِق صّدام 
 حسین، تبدیل بشود به کشــور عراق شهید 
حکیم!« 96/3/۲0 حاال دیگــر، حیدر عبادى، 
نخســت وزیر عراق با صراحت اعالم مى کند: 
"اگر فرمانروایى تمام دنیا را به ما بدهند یا اگر 
وعده ى بازسازى مجانى عراق را بدهند، حاضر 
نیستیم با ایران دشمنى کنیم... اجازه نمى دهیم 
که عراق میدان درگیرى ایران و آمریکا شود یا 
خاک عراق مکانى براى دشمنى با ایران باشد."

حاال دیگر »داعش در حال فرار و خروج از عراق 
است و این موفقیت تحسین برانگیز، نتیجه ى 
وحدت و انســجام درونى در عراق و همچنین 
سیاســت درســت دولت عراق در اعتماد به 
نیروهاى جــوان و مؤمن عــراق و حضور آنها 
در وسط میدان اســت.« 96/3/30 موقعیتى 
که موجب شــده حشد الشــعبى به مرزهاى 
سوریه برسند، موقعیتى که در 40 سال اخیر 
بى ســابقه بوده اســت، آن هم در حالى که دو 
کشور عراق و سوریه در این سال ها، یا دشمن 
یکدیگر بوده اند یا حداقل همکارى مشترکى با 
هم نداشــتند. روزگارى نه چندان دور، آمریکا 
طرح "خاورمیانه ى بزرگ" و تجزیه ى عراق و 
سوریه و ایران را در دستور کار داشت، حاال اما 
این سه کشور نه تنها تجزیه نشده اند، بلکه خود 
جبهه اى واحد براى مبارزه با دشمن مشترک، 

یعنى آمریکا را تشکیل داده اند.  

بیش از دو هفته از تنش در منطقه می گذرد. تنشی که یک ســوی آن ائتالف چهارجانبه ی عربستان، امارات، بحرین و مصر قرار دارند و سوی 
دیگر آن قطر. کشوری کوچک با ۱۱هزار کیلومتر مربع مساحت. ظاهرا قطر ســعی کرده بود که خود را از زیر سایه ی عربستان آزاد کند که این 
مسئله به مذاق آل سعود خوش نیامده و موضوع حمایت قطر از گروه های تروریستی را بهانه کرده و از زمین، هوا و دریا قطر را محاصره کردند. 

کشوری که خود مهد تروریسم است، حاال با این بهانه برای کشور دیگری که تا همین چند وقت قبل، جزو متحدین او بود، شاخ و شانه می کشد.


