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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

من آقای صدوقی را یک شــخصیتی یافتم که در بین روحانیون انصافا کم نظیر بود. ... مرد بســیار 
شجاعی بود، حاال شجاعت ایشان را شــما توی این جبهه ها دیدید دیگر. ایشان توی جبهه ها همه 
جا رفت و بیمی از این که حاال چه خواهد شــد نکرد. در جبهه های غرب ایشان بود، از سال گذشته، 
آن وقتی که من خودم توی جبهه ها بودم، آقای صدوقی را دیدم که راه افتاده بود گیالنغرب، سر پل 

ذهاب، نمی دانم بیجار، مریوان، پاوه، مرتب تو این جبهه ها ایشان می گشت. 61/3/14

آقای صدوقی انصافاً کم نظیر بود

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح
 شهید آیت ا... صدوقی

حزب ا... تریبون

 پاروکار : چاپ 150عددازشماره 85گروه فرهنگی تربت جام.  
 Elyascr  : تیتر آتش به اختیار و االن هم تماشاچی نباشید در خط حزب اهلل. رهبر 

مدام ما را به فعال بودن تشویق میکنند  اما بعضیا میگن نه،  بسیجی باید آروم باشه.
 سالم سیاوش غریبی هســتم توزیع خط حزب ا... در استان کهگیلویه و بویراحمد 

شهرستان یاسوج روستای سروک.
سالم نمازو روزتان قبول حق

ممکن بفرماید چطوری میشه با نشریه برای هماهنگی توزیع همکاری کرد؟
پاسخ: ســالم. همانطور که پیش از این در نشــریه تأکید کردیم تکثیر و توزیع 
خط حــزب ا... داوطلبانه و خودجوش اســت. بدین نحو که بــرادران و خواهران 
 گرامی فایــل نشــریه را از ســایت KHAMENEI.IR یا کانال خــط حزب ا...:
telegram.me/khattehezbollah دانلود، به تعدادی که امکان دارند تکثیر و در 
محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های 

علمیه توزیع میکنند.

عیـد فطـر آن طـوری کـه از مجمـوع آثـار و بیانـات صـادره ی از بـزرگان دیـن 
اسـتفاده میشـود، یکـی از مهم تریـن خصوصیاتـش ایـن اسـت کـه عیـد امت 
واحده اسـت: اَلَّذی َجَعلَتُه لِلُمسـلِمیَن عیدا؛)1( عید همه ی مسـلمانان اسـت. معنای این، 
نـگاه امت سـازِ دیـن مقـدس اسـالم و تعالیـم پیامبـر بزرگـوار اسـت. بسـیاری از تعالیم 
اسـالمی را که انسـان مشـاهده میکند، نشـانه های تالش برای ایجـاد امت واحـده در آنها 
محسـوس اسـت. امـروز امـت اسـالمی متفـرق اسـت، نـه به معنـای تفـرق نحله هـای 
مسـلمان و عقاید مختلف؛ نظرات گوناگـون در زمینه ی مسـائل اصولـی و فروعی میتواند 
باشـد، درعین حـال امت واحده هـم باشـد.آنچه امـروز آحـاد مسـلمانان را از یکدیگر جدا 
کـرده اسـت، سیاسـتها اسـت، انگیزه هـای سیاسـی و قدرت طلبانـه اسـت؛ کشـورهای 
مسـلمان میتوانند از ایـن انگیزه ها عبور کننـد... اگر موارد مشـترکمان را مـورد توجه قرار 
بدهیـم و روی آن متمرکـز بشـویم، اگـر قدرت طلبی هـا، خودخواهی هـا، وابسـتگی ها، 
فسـادها ما را از هم جدا نکند، قدرتی متشـکل خواهد شـد که خواهد توانسـت از حقوق و 
حوائـج آحاد یـک و نیم میلیارد مسـلمان دفـاع کنـد و حمایت کنـد؛ که امروز متأسـفانه 

چنین چیزی نیست. 93/5/7
1( إقبال األعمال، ج 1، ص۲88

حدیث شـرح

روز قدس، روز آزمایش بزرگ ملت های مســلمان اســت؛ روز قدس، آن روزی اســت 
که ملت های مســلمان بی واســطه ی مقامات رســمی حرف شــان را در دنیا مطرح 
می کنند.84/7/۲9 روزی که یادآور یکی از ابتکارهای امام راحل عظیم الشان ماست؛ این 
روز را گرامی بدارید، دنیای اسالم باید این روز را گرامی بدارد. توده های مسلمان نگذارند 
که بعضی از دولتهای خودفروخته، در فضای آرام و ســکوت 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 کردند، نباید 

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

مســجد میتواند پایگاه همه ی کارهای نیک باشد؛ پایگاه خودســازی، انسان سازی، 
تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله ی با دشمن و زمینه سازی برای ایجاد تمّدن اسالمی و 
بصیرت افزایِی افراد؛ و َهُلمَّ َجّرا.مسجد یک چنین جایگاهی است. بنابراین پیش نمازی 
مسجد تنهاوظیفه ی امام جماعت نیست؛ پیش نمازی هم یکی از کارها است. اقامه ی 
نماز، اقامه ی حق و عــدل، اقامه ی دین، ابــالغ احکام دینی، وظیفــه ی ما به عنوان 
پیش نماز و به عنوان امام جماعت است. یعنی محور مسجد امام جماعت است، مسجد 
بر محور امام جماعت ]است [. خب اگر این شد، احســاس مسئولّیت انسان سنگین 

خواهد شد. 95/5/31

مسجد پایگاه همه کارهای نیک باشدروز قدس، روز آزمایش بزرگ است
مـن میگویـم ایـن نـگاه نقّادانـه و دغدغه  منـد، از دانشـجو و محیـط دانشـگاه نباید 
گرفتـه بشـود. هـم نّقادانـه، هـم آرمان گرایانـه؛ بایـد دنبـال آرمانهـا باشـند. روی 
کاسـتی ها و کژی هـا عالمـت سـؤال بگذارنـد؛ دانشـجو بایـد کاسـتی ها را ببینـد، 
کجی هـا را ببینـد، عیـوب را ببینـد و سـؤال کنـد. حـاال ممکـن اسـت طـرف، برای 
جـواب نـدادن به ایـن سـؤال یـک عـذر موّجهـی داشـته باشـد، لکـن ایـن موجب 
نمیشـود که شـما سـؤال نکنید؛ شـما سـؤال کنید. روحّیه ی سـؤال کـردن، امربه-

 معـروف، نهی  ازمنکر، مطالبـه ی جّدی آرمانهـا و ارزشـها در دانشـجو، روحّیه ی قابل 
قبـول اسـت. 96/3/17

نگاه نقادانه از دانشجو نبایدگرفته شود
مطالبه 
رهبری

بالی سازش
بیـش از دو هفتـه از تنـش در منطقـه می گـذرد. تنشـی کـه یک سـوی آن 
ائتالف چهارجانبـه ی عربسـتان، امـارات، بحرین و مصـر قرار دارند و سـوی 
دیگر آن قطر. کشـوری کوچـک با 11هـزار کیلومتـر مربع مسـاحت. ظاهرا قطر سـعی 
کـرده بـود کـه خـود را از زیـر سـایه ی عربسـتان آزاد کند کـه این مسـئله بـه مذاق 
آل سـعود خوش نیامـده و موضـوع حمایت قطـر از گروه هـای تروریسـتی را بهانه کرده 
و از زمیـن، هوا و دریـا قطر را محاصـره کردند. کشـوری که خود مهد تروریسـم اسـت، 
حـاال با ایـن بهانه برای کشـور دیگـری که تـا همین چنـد وقت قبـل، جـزو متحدین او 

بود، شاخ و شانه می کشد.
نکتـه ی جالـب دراین بـاره واکنش آمریـکا بـود که جانـب ریـاض را گرفـت و دوحه 
را تنهـا گذاشـت. ایـن مسـئله بـرای آل ثانـی بسـیار گـران آمـد چـرا کـه در طـول 
سـال های گذشـته، امتیـازات زیـادی بـه آمریـکا اعطـا کـرده بـود. قطـر میزبـان 
بزرگ تریـن پایـگاه نظامـی آمریـکا اسـت و تـا بـه حـال، میلیاردهـا دالر سـالح از 
واشـنگتن خریده اسـت. حتـی آمریـکا 6 شـعبه از دانشـگاه های مطـرح خـود را در 
این کشـور بنـا کرده اسـت. بـا توجه بـه این حجـم روابـط، چتـر حمایتـی و امنیتی 
آمریـکا، بایـد بـرای همیشـه بـر سـر قطـر برقـرار می شـد، امـا دونالـد ترامـپ در 
سـفر بـه ریـاض مهـر بطالنـی بـر ایـن خیال هـای خـام زد و ریـاض را تحریـک بـه 
محاصـره  ی قطر و قطـع ارتبـاط با این کشـور کـرد. حتـی »فریـد زکریـا« تحلیلگر 
شـبکه ی خبری سـی ان ان، یـک گام جلوتـر رفته و بحـران میـان کشـورهای عرب 
حـوزه ی خلیج فـارس و قطـع رابطه بـا قطـر را نتیجـه ی اقدامـات دونالـد ترامپ در 
سـفر به عربسـتان دانسـت. حاال دوحه به خوبـی فهمیده کـه حتی سـازش و امتیاز 
دادن هـای متوالی به واشـنگتن هم نتوانسـته اسـت حمایت دائمـی آمریـکا را برای 

ایـن کشـور کوچـک در خلیـج فـارس بخرد.
خـود عربسـتان نمونـه ی دیگـری اسـت از بالیـی کـه سـازش و اعتمـاد بـه آمریکا 
ممکن اسـت بر سـر یک کشـور بیـاورد. عربسـتان بـرای همراهی بـا آمریـکا مجبور 
شـده اسـت خزانه ی خود را بـرای خریـد تسـلیحات نظامـی از آمریکا خالـی کند و 
اخیـرا 110میلیـارد دالر قـرارداد نظامـی بیـن این دو کشـور منعقد شـد. در سـایر 
بخـش هـا نیـز بیـش از 300میلیـارد دالر قـرارداد منعقـد شـد. ریـاض بـه خوبـی 
می دانـد کـه نیـازی بـه ایـن حجـم از تسـلیحات نظامـی نـدارد امـا بـرای جلـب 
حمایـت آمریـکا و حمایـت او، چـاره ای جز تـن دادن بـه خواسـته های واشـنگتن و 
کمـک به اقتصـاد آمریـکا نـدارد. نتیجـه ی ایـن کوتـاه آمدن های مـداوم ریـاض اما 
از دسـت رفتـن جایـگاه عربسـتان در جهـان عـرب اسـت. چراکـه حملـه بـه یمن، 
حمایـت از تروریسـت ها در منطقـه و به ویـژه دشـمنی عربسـتان با محـور مقاومت، 
همـه فرمان هایی اسـت که از اتـاق فکرهـای غربی بـه ریـاض دیکته می شـود. حاال 
عربسـتانی کـه روزگاری تصـور می کـرد قطب جهان اسـالم اسـت، مغضـوب مردم 
مسـلمان منطقه، بویـژه مـردم کشـورهای بحرین و قطـر و یمـن و ایران و سـوریه و 
عراق و لبنان شـده اسـت. او برای نزدیکـی به آمریکا، از کشـورهای اسـالمی در حال 

دور شـدن و دور شـدن بیشـتر است.  
نمونـه ی دیگر ایـن ماجرا، چهار سـال پیـش، در مصـر نیز تکرار شـده بـود. »محمد 
مرسـی« در سـال 2012 در اولیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری پـس از انقـالب 25 
ژانویـه 2011، به عنـوان رئیس جمهـور منتخـب از سـوی مـردم مصر انتخاب شـد. 
اما مرسـی برای سـر و سـامان دادن به مشـکالت اقتصادی مصـر، اشـتباهی مرگبار 
را مرتکب شـد و دسـتان خـود را بـه سـمت آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی دراز کرد. 
مرسـی تصور می کرد کـه اگـر از شـعارهای انقالبیون مبنـی بر مبـارزه با اسـرائیل و 
مقابله بـا دخالت های آمریـکا در مصـر کوتاه بیایـد می توانـد حمایت غرب را پشـت 
سـر خـود داشـته باشـد. اوج همراهـی حکومـت مرسـی بـا سیاسـت های غربـی را 
می توان در مماشـات بـا رژیم اشـغالگر قـدس و همراهی با غـرب در موضوع سـوریه 
دانسـت. در حالی کـه مـردم مصر بـا تصرف سـفارت آمریـکا و بسـتن سـفارت رژیم 
اشـغالگر قـدس در مصـر، مطالبـات خـود را بـه حکومـت گوشـزد کـرده بودنـد که 
نمی خواهنـد همـراه و همـگام سیاسـت های غـرب باشـند امـا مرسـی بـرای جلب 
حمایت هـای آمریـکا، علیـه دولـت سـوریه موضع گیـری کـرد. نتیجه این سـازش، 
کودتـای 2013 نظامیـان علیـه مرسـی و برکنـاری وی بـود و آمریـکا هـم هیـچ 
حمایتـی از مرسـی در این مـورد به عمـل نیـاورد. حرکت در مسـیر سـازش با غرب 
جایـگاه مردمـی مرسـی را نیـز از بیـن بـرد و بنابرایـن کودتـا بـه راحتـی بـه نتیجه 
رسـید. حـاال مصری کـه مهـد روشـنفکری جهان اسـالم بـود، اسـیر یـک حکومت 

نظامی و وابسـته شـده اسـت.
بـالی سـازش امـا حتـی محـدود بـه مصـر هـم نمی شـود، داسـتان غم باری اسـت 
کـه در طـول تاریـخ، و در صد سـال اخیـر مخصوصـا بارهـا تکرار شـده اسـت. کاش 

سیاسـتمداران از آن درس بگیرنـد... 

هفته گزارش

مسجدبازخوانی
تراز

امام کالم

مقصود از ایجاد اسرائیل 
فقط اشغال فلسطین نیست

این اختالف کلمه و سرسپردگیهای بعضی 
از ســران ممالک اســالمی که با داشتن 
منابع طبیعی سرشــار و ذخایر گرانبها و 
جمعیــت هفتصد میلیونی نتوانســته اند 

دست استعمار و صهیونیســم را از بالد اســالمی 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 کشــورهای عربی- العیاذ باا...- به سرنوشت فلسطین 

دچار خواهند شد. امام خمینی )ره(؛ 19 مهر 1351

دعـای چهل وپنجـم صحیفه 
از  نمونـه  یـک  سـجادیه 
دعاهایـی اسـت کـه ائمـه بـه مـا یـاد 
داده انـد کـه مضمـون قابـل توجهـی 
دربـاره اهمیت مـاه رمضـان دارد. من 
فکر کـردم کـه مقـداری از ایـن دعا را 
برایتـان فقط ترجمـه بکنم، تا بـا زبان 
ایـن دعـا آشـنا بشـویم. ایـن یکـی از 
را  دعاهـا  کـه  ماسـت  نقیصه هـای 
بـدون توجـه میخوانیـم و معنایـش را 
قادریـم  کـه  بعضـی  از  نمیفهمیـم؛ 
معنایـش را بفهمیـم، تأمـل و تدبـر 
نمیکنیـم؛ دعـا میخوانیم، حواسـمان 
هم جـای دیگـری اسـت! در حالی که 
ایـن دعاهـا همـه دفترهای ارزشـمند 
معرفت و نسـخه های عشـق و محبت اسـت و خیلـی چیزهـا در این دعاهاسـت که 
اگـر مـا بـه آنهـا توجـه کنیـم، میتوانیـم آنهـا را بیاموزیـم. بعضیها دعـا را تفسـیر 
میکننـد که البتـه خوب اسـت، لکـن وقتی بنـده یک کلمـه دعـا را با بیسـت کلمه 
تفسـیر میکنم، ایـن دیگر کالم امـام نیسـت؛ اگر بشـود کالم امـام را در یـک کلمه 
زیبا، شـکیل و خالصـه، بازگرداند، آن وقـت یک مقـداری از لطف کالم امـام را به ما 
خواهـد داد... حـاال بـرای این که مقـداری از مضامیـن این دعاهـا معلوم بشـود، من 
به قـدری کـه البتـه وقـت داشـته باشـیم، ترجمـه سـاده ای میکنـم. خیلـی طـول 
نمیدهـم و همـه اش را هـم ترجمـه نمیکنـم: پـروردگارا! از جملـه بهتریـن و 
برگزیده تریـن نعمتهـای تـو مـاه رمضـان بـود کـه آن را از بین سـایر ماههـا امتیاز 
بخشـیدی و قـرآن و نـور را در این روزهـا نازل کـردی و ایمـان مـا را در ایـن روزها 
مضاعـف سـاختی و روزه را بر مـا واجب کـردی که ایـن خود وسـیله اوج ماسـت. و 
مـا را در عبـادت در ایـن ایـام ترغیـب کـردی و لیلةالقـدر را کـه بهتـر از هـزار ماه 
اسـت در ماه رمضـان قـرار دادی و مـا را با ایـن ماه بـر دیگـران امتیاز بخشـیدی. و 
مـاه رمضان به مـدت یک مـاه با ما بـود و ایـن مصاحبـت، مصاحبت بسـیار نیکویی 
بود و مـا از این مصاحبـت هیچ دلگیـر نیسـتیم؛ بلکه از مفارغـت این مـاه دلگیریم. 
و با این مـاه وداع میکنیـم؛ مانند وداع با کسـی که دوری او برای ما سـخت و دشـوار 
اسـت. و منتظـر هسـتیم که ایـن ماه ِکـی بـار دیگر به مـا برگـردد و بـا این زبـان با 

66/3/7 ماه برگزیده تو حرف میزنیم.

ترجمه بخشی از دعای چهل وپنجم صحیفه سجادیه توسط رهبر انقالب

دعای وداع ماه مبارک رمضان

توبه استغفار

نگـرش اسـالم بـه خانـواده، نگرشـی درسـت، نگرشـی اصیـل و یـک نـگاه 
همـراه بـا اهتمـام اسـت کـه خانـواده اصـل قـرار داده شـده و بـه هـم زدن 
بنیـان خانواده یا آشـفته نمـودن آن جزء بدتریـن کارهاسـت. 79/10/15 خانـواده در 
اسـالم یعنی محل سـکونت دو انسـان، محل آرامش روانی دو انسـان، محـل انس دو 
انسـان بـا یکدیگر، محـل تکامل یـک نفر به وسـیله ی یـک نفـر دیگـر، آن جایی که 
انسـان در آن صفـا می یابـد، راحتـی روانـی می یابـد، ایـن محیـط خانـواده اسـت. 

کانون خانواده در اسالم این قدر اهمیت دارد.   74/10/4

ایـرانی خانواده

آشفته نمودن خانواده  جزء بدترین کارهاست

دختری که به سن تکلیف رســیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن 
ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی تواند  قضای آن را بــه جا آورد تا اینکه ماه 
رمضان سال بعد فرا می رســد، چه حکمی دارد؟ج: ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به 
مجرد ضعف و عدم قدرت موجب ســقوط قضای روزه نمی شود، بلکه قضای روزه های ماه 

رمضان که از او فوت شده، بر وی 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 اســت یا خیر؟ج: قضای روزه هایی که از ماه رمضان افطار کرده، بر او 

واجب است.

آموزشی احکام

شرایط وجوب و صحت روزه 

نگاه امت ساز دین اسالم در عید فطر

    نسخه عربي 
نشریه خط حزب ا... منتشر شد

ــي  ــتانه ی روز جهان ــان و در آس ــارک رمض ــاه مب ــي م ــاي پایان ــا روزه ــان ب همزم
ــان عربــي  ــه زب قــدس، نخســتین شــماره از ماهنامــه ی مکتــوب خــط حــزب ا... ب

ــد.  ــر ش منتش
ــور  ــي مح ــن انقالب ــان مؤم ــا جوان ــالش دارد ب ــزب اهلل ت ــط ح ــی خ ــخه عرب نس
ــه ی  ــوادث منطق ــالم و ح ــان اس ــائل جه ــرده و مس ــرار ک ــاط برق ــت ارتب مقاوم
ــن  ــر معظــم انقــالب اســالمي تبیی ــر دیدگاه هــاي رهب ــه ب ــا تکی غــرب آســیا را ب
ــا آراء و افــکار رهبــر انقــالب  و تحلیــل کنــد. آشناســازي مخاطبــان عــرب زبــان ب
در موضوعــات مختلــف سیاســي، فرهنگــي، عقیدتــي و اخالقــي از دیگــر اهــداف 

ــت.  ــریه  اس ــن نش ای
ــه موضــوع محــوري مردمســاالري  ــن نشــریه ب ســرمقاله ی شــماره ی نخســت ای
دینــي پرداختــه، و در بخــش »راه مقاومــت« بــراي نخســتین بــار متــن خطبــه ی 
 عربــي رهبــر انقــالب در آســتانه روز قــدس ســال 1363 را منتشــر کــرده

 است. |     |

   تصویب طرح تحریم های
  ضد ایرانی در  سنا

ــب  ــران را تصوی ــد ای ــم جدی ــرح تحری ــی، ط ــری نهای ــکا در رای گی ــنای آمری س
ــض  ــم و نق ــت از تروریس ــر حمای ــه خاط ــران ب ــد ای ــم جدی ــرح تحری ــرد. ط ک
حقــوق بشــر بــه 51 رای نیــاز داشــت و بــا دو رأی مخالــف در ســنا تصویــب شــد. 
بــر اســاس ایــن طــرح در صــورت تصویــب در مجلــس نماینــدگان، دولــت آمریــکا 
ــال  ــای فع ــراد و نهاده ــه اف ــدی علی ــد تحریم هــای جدی ــدت 90 روز، بای ظــرف م

ــاک | ــد. |    تابن ــب کن ــران تصوی ــکی ای ــای موش ــعه برنامه ه در توس

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

ــن  ــه در باالتری ــت ک ــوری اس ــا کش ــران تنه ــت: ای ــی ایندیپندن ــه انگلیس روزنام
ســطح )اشــاره بــه فتــوای امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری( تولیــد و اســتفاده 
ــن کشــور  ــرده اســت. ای ــالم ک ــوع اع ــی را ممن ــه ســالح های کشــتار جمع از کلی
ــیمیایی  ــلیحات ش ــی تس ــراق قربان ــا ع ــاله ب ــگ 8 س ــه در جن ــی ک ــی زمان حت
شــد نیــز بــه دلیــل مالحظــات مذهبــی حاضــر بــه مقابلــه بــه مثــل نشــد. اکثــر 
ــد،  کشــورهایی کــه پیمــان منــع گســترش تســلیحات هســته ای را امضــا کرده ان
ــد،  ــرده ان ــاره عمــل نک ــن ب ــدات خــود در ای ــه تعه در طــول 50 ســال گذشــته ب
ایــران ایــن شایســتگی را دارد کــه نقــش اصلــی را در مذاکــرات بین المللــی بــرای 
ممنوعیــت اســتفاده از تســلیحات هســته ای و ســایر ســالح های کشــتار جمعــی 

ــگاران  | ــگاه خبرن ــرد. |    باش ــده بگی ــر عه ب

هفته اخبار

ــالت  ــن جم ــان ای ــاعاتی از بی ــوز س هن
رهبــر انقــالب نگذشــته بــود، کــه 
شــش موشــک میان بُــرد از آســمان 
ــت های  ــر تروریس ــمت مق ــه س ــران ب ای
داعــش در دیــر الــزور کــه مســتقیما 
بــر  را  تهــران  حادثــه ی  مســئولیت 
عهــده گرفتــه بودنــد شــلیک شــد. 
بالفاصلــه شــبکه ی الجزیــره اعــالم کــرد: 
ــرای  ــه ب ــپاه ک ــک های س ــلیک موش "ش
اولیــن بــار طــی 30 ســال گذشــته از 
ــد  ــران خــارج می شــوند، چن مرزهــای ای
ــه ــت ک ــورت گرف ــس از آن ص ــاعت پ  س

ــی  ــر عال ــه ای، رهب ــی خامن ــت ا... عل  آی
ــیلی  ــمنان س ــه دش ــود ب ــه ب ــران گفت ای
ــه را در وبســایت  ــن بیانی ــم زد و ای خواهی
خــودش قــرار داد." ســایت روزنامــه 
ــه ای  ــز در مقال ــوت" نی ــوت آحارون "یدیع
تحلیلــی نوشــت: "ایــران بــا شــلیک 
موشــک های زمین بــه زمیــن بــا بــرد 
700 کیلومتــر ضمــن انتقــام حملــه 
ــی  ــدرت نظام ــران، ق ــتی در ته تروریس
خــود را در ســطح منطقــه و حتــی در 

ــت...  ــش گذاش ــه نمای ــان ب ــطح جه س
ــصد  ــران شش ــک های ای ــه موش چنانچ
کیلومتــر دورتــر بــه اهــداف خــود اصابت 
کرده باشــند، ایــن موضــوع نشــان دهنده 
ــران جــدای از حــزب ا...،  ــه ای آن اســت ک
از گزینه هــای دیگــری بــرای مواجهــه بــا 

ــت." ــوردار اس ــراییل برخ اس
اینهــا در حالــی اســت کــه از ســفر ترامــپ 
بــه منطقــه بــرای نشســت ریــاض و 
اظهــارات ضدایرانــی او یــک مــاه هــم 
و  تــازه کار  ترامــپ  اســت.  نگذشــته 
ــد  ــور می کردن ــش تص ــرکای منطقه ای ش
نشســت  یــک  بــا  می تواننــد  کــه 
فرمایشــی و نمایــش "ترقه بــازی" در 
ــه  ــا ب ــد. ام ــل کنن ــران را منفع ــران، ای ته
نظــر می رســد، دوران، دوران اوج اقتــدار 
ــورهایی  ــت.  کش ــالمی اس ــوری اس جمه
کــه تــا همیــن چنــد وقــت پیــش، ائتالف 
ــاال  ــد، ح ــکیل داده بودن ــی تش ــد ایران ض
ــر برخاســته اند و در  ــا یکدیگ ــه ب ــه مقابل ب
ــت،  ــران و محــور مقاوم ــالف ای ــل ائت مقاب
در حــال پیروزی هــای پــی در پــی اســت. 

ــک  ــز گروه ــدان دور نی ــه چن روزگاری ن
ــید  ــه می رس ــواری ک ــر دی ــه ه ــش ب داع
باقیــة."  االســام  "دولــة  می نوشــت: 
در  اسالف شــان  داعــش،  از  قبل تــر 
جنــگ تحمیلــی هــم بــر روی دیوارهــای 
ــد: "جئنــا لنبقی".  خرمشــهر نوشــته بودن
ــی  ــیلی محکم ــان س ــان، اسالف ش آن زم
ــگ  ــه ی جن ــد: »در قضّی ــران خوردن از ای
-ایــن  اینهــا  همــه ی  هشت ســاله، 
قدرتهــای  همــه ی  و  دوروبری هــا- 
شــرق و غــرب از یــک عنصــر خبیــِث 
ــد  ــاع کردن ــد و دف ــت کردن ــد حمای فاس
و همه شــان ســیلی خوردنــد؛ خــود آن 
ــه تبــع او  عنصــر فاســد ســیلی خــورد و ب
ــت  ــه ]از او[ حمای ــانی ک ــه ی آن کس هم
ــد.« 94/7/8  ــیلی خوردن ــد س ــرده بودن ک
حــاال ســی ســال پــس از آن روزهــا، ایــران 
در برابــر فرزنــدان نامشروعشــان ایســتاد و 

ــیلی زد.   ــمنان س ــه دش ــر ب ــار دیگ ب
شکســت  امــا  بزرگ تــر  ســیلی 
طرح هــای منطقــه ای آمریــکا و غــرب 
بــود. البتــه »اغلــب مــردم مــا از حقیقــت 
عــراق  در  آنچــه  و  عــراق  قضّیــه ی 
پیــش آمــد -کاری کــه آمریکایی هــا 
میخواســتند در عــراق بکننــد و چطــوری 
سرشــان بــه ســنگ خــورد و چــه عواملی 
ــاً  ــود آورد- قاعدت ــه وج ــت را ب ــن حال ای
خبــر ندارنــد، اّمــا خــب واقعــاً یــک 
قضّیــه ی عجیبــی اســت قضّیــه ی کشــور 
ــین،  ــّدام حس ــراِق ص ــور ع ــراق؛ کش ع
ــراق شــهید  ــه کشــور ع ــل بشــود ب  تبدی
دیگــر،  حــاال   96/3/۲0 حکیــم!« 

حیــدر عبــادی، نخســت وزیر عــراق 
بــا صراحــت اعــالم می کنــد: "اگــر 
ــه مــا بدهنــد  فرمانروایــی تمــام دنیــا را ب
یــا اگــر وعــده ی بازســازی مجانــی عــراق 
را بدهنــد، حاضــر نیســتیم بــا ایــران 
دشــمنی کنیــم... اجــازه نمی دهیــم کــه 
ــکا  ــران و آمری عــراق میــدان درگیــری ای
ــرای  ــی ب ــراق مکان ــاک ع ــا خ ــود ی ش

ــد." ــران باش ــا ای ــمنی ب دش
ــرار و  ــال ف ــش در ح ــر »داع ــاال دیگ ح
ــت  ــن موفقی ــت و ای ــراق اس ــروج از ع خ
تحســین برانگیز، نتیجــه ی وحــدت و 
ــن  ــراق و همچنی ــی در ع ــجام درون انس
سیاســت درســت دولــت عــراق در 
ــن  ــوان و مؤم ــای ج ــه نیروه ــاد ب اعتم
ــدان  ــط می ــا در وس ــور آنه ــراق و حض ع
کــه  موقعیتــی   96/3/30 اســت.« 
موجــب شــده حشــد الشــعبی بــه 
مرزهــای ســوریه برســند، موقعیتــی 
ــوده  ــابقه ب ــر بی س ــال اخی ــه در 40 س ک
ــور  ــه دو کش ــی ک ــم در حال ــت، آن ه اس
عــراق و ســوریه در ایــن ســال ها، یــا 
ــل  ــا حداق ــد ی ــر بوده ان ــمن یکدیگ دش
ــتند.  ــم نداش ــا ه ــترکی ب ــکاری مش هم
ــکا طــرح  ــدان دور، آمری ــه چن روزگاری ن
"خاورمیانــه ی بــزرگ" و تجزیــه ی عــراق 
و ســوریه و ایران را در دســتور کار داشــت، 
ــا  ــه تنه ــور ن ــه کش ــن س ــا ای ــاال ام ح
ــه ای  ــه نشــده اند، بلکــه خــود جبه تجزی
دشــمن  بــا  مبــارزه  بــرای  واحــد 
مشــترک، یعنــی آمریــکا را تشــکیل داده 

انــد.  

روزی که ملت ها بی واسطه حرفشان را مطرح می کنند

ــد مؤمــن،  ــرادی تربیــت کن ــد کار فرهنگــی دانشــگاه این جــوری باشــد کــه اف بای
ــا را  ــه اینه ــت ک ــزی اس ــی چی ــی؛ کار فرهنگ ــوب- انقالب ــالق خ ــا اخ ــق -ب متخلّ
تأمیــن کنــد. کار فرهنگــِی درســت آن چیــزی اســت کــه جــوان مــا را انقالبــی بــار 
بیــاورد. ایــن کشــور انقــالب کــرده، بــه ایــن انقــالب بایــد پابنــد بــود؛ مبانــی ایــن 
انقــالب را بایســتی جــزو اصــول زندگــی خــود قــرار داد تــا بتوانیــم پیــش برویــم؛ 
معتقــد بــه آرمانهــا، دوســتدار کشــور -کشــورش را واقعــاً دوســت داشــته باشــد- 
ــوان بایســتی  ــن ج ــی. ای ــی و سیاس ــق دین ــرت و عم ــام، دارای بصی ــتدار نظ دوس
در نــگاه دینــی و نــگاه سیاســی عمــق داشــته باشــد تــا بــه هــر شــبهه ی کوچکــی 
ــا در  ــی. خیلی ه ــائل سیاس ــای مس ــد در زمینه ه ــتباه نکن ــا اش ــزد، ی ــش نلغ پای
ــای  ــد؛ آدمه ــاد لغزیدن ــاق افت ــه ی ســال 88 اتّف ــن فتن ــه در همی ــی ک ــن حوادث ای
ــی  ــما وقت ــرت. خــب، ش ــودن بصی ــم ب ــر ک ــد به خاط ــا[ لغزیدن ــد ]اّم ــدی نبودن ب
ــه اســت، اصــل نظــام نشــانه  ــات بهان ــد: »انتخاب ــک نفــری میگوی ــی کــه ی میبین
ــت را  ــه جان ــما ک ــی، ش ــه نظام ــد ب ــه معتق ــما ک ــی؟ ش ــه کار کن ــد چ اســت« بای
حاضــر شــدی بــرای نظــام و بــرای حفــظ نظــام بدهــی، تــا میبینــی یــک عــّده ای 
ــرت  ــودن بصی ــن، نب ــی؟ ای ــه کار کن ــد چ ــد، بای ــعار میدهن ــوری ش ــد این ج دارن

ــت. 94/8/۲0 اس

جوان باید عمق داشته باشد 
تا به هر شبهه ی کوچکی نلغزد

این است حزب ا...

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

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

روز یکشــنبه، خانــواده ی شــهدای مرزبــان و مدافــع حــرم مهمــان رهبــر انقــالب 
بودنــد. دیــداری کــه بــه تعبیــر ایشــان، »جلســه ی شــیرین و جالبــی اســت از این 
ــا  جهــت کــه عطــر شــهادت در ایــن جلســه پیچیــده اســت.« 96/3/۲8 جلســه اگرچــه ب
محــور شــهادت و تکریــم خانــواده ی شــهدا آغاز شــد، امــا آقــا بــه اتفاقــات روز هم اشــاراتی 
ــن  ــه در ای ــه البت ــد ک ــی« گفتن ــای آمریکای ــای تازه کاره ــتند. از »هارت وهورت ه داش
ــوده و هیــچ غلطــی هــم نتوانســتند بکننــد. و بعــد هــم صراحتــا  چهــل ســال همیشــه ب
گفتنــد کــه »هــم دشــمن بدانــد، هــم دوســتان بــا اخــالص بداننــد، هــم آن دوســتانی کــه 
گاهــی دلشــان میلــرزد بداننــد کــه جمهــوری اســالمی مســتحکم ایســتاده اســت و بدانید 

آنها نمی توانند به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.« 96/3/۲8
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احساس کردم که مرگ در مقابل من است
از وقتی که بار اّول بر زمین افتادم - که البته نفهمیدم چطور شد 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 
نمی رود. حاال یکی را عرض می کنم: در یکی از حاالت، احساس کردم که دارم می روم؛ یعنی احساس کردم 
که مرگ در مقابل من اســت. 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! 79/۲/10

ــرار  ــول ق ــورد قب ــدا روزه ی او را م ــه خ ــی ک ــرای کس ــت ب ــد اس ــر، عی ــد فط عی
ــوم  ــرار دهــد. »و کّل ی دهــد و نمــاز و عبــادت او را مــورد شــکر و ســپاس خــود ق
ــق را  ــن توفی ــما ای ــن و ش ــه م ــد«؛ آن روزی ک ــوم عی ــو ی ــه فه ــی اهلَلّ فی ال یعص
ــادمانی اســت.  ــد و ش ــد، روز عی ــر نزن ــا س ــی از م ــچ معصیت ــه هی ــم ک ــدا کنی پی
البتــه گفتــه شــده اســت در عیــد فطــر بــه یکدیگــر تحیــت بگوییــد؛ لباس هــای 
تــازه ی خــود را بپوشــید؛ آن روز را روز عیــد و شــادمانی بدانیــد؛ امــا جوهــر ایــن 
عیــد عبــارت اســت از توجــه بــه معنویــت و طلــب مغفــرت و درخواســت رحمــت 

ــروردگار. 84/8/13 پ

#عید_سعید_فطر         
کلید
واژه

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


