
اول. دشمن پشت دروازه های 
شهرهفتـه

»یک شهر اشغال شده یا در حال 
اشغال را در نظر بگیرید... مردمی 
که در این شهر هســتند، به طور منطقی چند 
دسته خواهند شد: یک دسته کسانی هستند 
که از پیش با اشغالگر تفاهم کرده اند... از آمدن 
او هم برای خودشان ســودی تصور می کنند 
و با او همــکاری می کنند. اســم این ها را مثاًل 
گروه خائنین بگذاریم. یک دســته کســانی 
هستند که اســتقبال نمی کنند، اما االن که 
دشــمن دارد می آید... فرصت طلبی می کنند 
و می روند خــود را به او نزدیــک می کنند... به 
امید اینکه از او کمکی... دریافت کنند. اســم 
این گروه را فرصت طلبــان بگذاریم. یک گروه 
به طور طبیعی، حــال و حوصله ی این کارها را 
ندارند؛ یا ترسو و جبان هستند، یا آگاهی الزم 
را ندارند؛ بنابراین در خانه ها می مانند و تسلیم 
سرنوشت می شوند. یک گروه احتماالً یا منطقاً 
کسانی هستند که تحت تأثیر تبلیغات اشغالگر 
قرار می گیرند... و می گویند حضور دیگران چه 
عیبی دارد. بنابراین آن ها هم اینگونه تســلیم 

می شوند.
یک گــروه هم... غالباً کســانی هســتند که 
ایستادگی می کنند. ایستادگی آن ها ناشی از 
این اســت که می دانند... اشغالگر وقتی خوب 
مسلط شــد، به هیچ کس و به هیچ چیز رحم 
نخواهد کرد؛ بنابراین عشــق به خانه و شــهِر 
خودشــان، آن ها را از خانه بیرون می کشاند و 
مشغول مقاومت می شوند. البته بعضی ها فقط 
از خانه ی خودشــان دفاع می کنند؛ بعضی ها 
همت شان بیشتر اســت و از محله یا کل شهر 
دفاع می کنند؛ طبعاً این گروه می شــوند آماج 
اصلی دشمن. دشمن همه ی امکاناتش را بسیج 
می کند برای اینکه این گروه را از ســر راه خود 
بردارد... االن منطقــه ی خاورمیانه، یا بگویید 
منطقه ی اسالمی - خاورمیانه و شمال آفریقا 
- حکم همان شــهری را دارد که دشمن آن را 

اشغال کرده یا در حال اشغال است.« 83/9/11
دوم. پروژه  آشوب در منطقه

»سال ۵۷ که انقالب اسالمی در ایران به وجود 
آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه انداخت، 
یک عــّده از نخبگان درجه ی یک سیاســی 
غرب - مثل کیســینجر، مثل هانتینگتون، 
مثــل ژوزف نای... یک سلســله مقاالتی را در 
همان اوائل انقالب... منتشــر کردند؛ مضمون 
این مقاالت و این نوشــته ها هشدار به دستگاه 
سیاســی غرب... بود؛ به آنها هشدار می دادند، 
می گفتند... این به معنای ظهــور یک قدرت 
 جدیدی اســت در منطقــه ی به قــول آنها 
خاورمیانه.« 92/7/17 پس به ناچار به مقابله ی 
با آن با انواع طرح ها و نقشــه ها برخاســتند. 
صحنه ی منطقه ای و بین المللی نشان از یک 
تغییر الگو می داد که با جنگ اول خلیج فارس و 
حضور نظامی آمریکا در منطقه کلید خورد. این 
جنگ آغاز شهرآشوبی ایاالت متحده ی آمریکا 
به بهانه ی نظم نوین جهانی بــود که با ایجاد 
پروژه های امنیتی و نظامی متعدد، ســعی در 
سیطره ی بی چون وچرا بر غرب آسیا و همچنین 
آسیب رســاندن و تضعیف جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان الگوی جدید اســالم سیاسی و 
انقالبی در برابر زیاده خواهی هایش داشت. »قلب 
زمین« و »جزیره ی ثبات« آمریکایی ها، جایی 

نبود که آنها بتوانند به راحتی از آن بگذرند.
سیاست آمریکا و نظام ســلطه »عبارت بود از 
اینکه در این منطقه باید کشــورهائی، وجود 
داشــته باشــند که این خصوصیات را داشته 
باشند: اوالً ضعیف باشند؛ ثانیاً با یکدیگر دشمن 
باشند، مخالف باشند با هم کنار نیایند، نتوانند 
اتحاد بکنند... ثالثاً حکام شان از لحاظ سیاسی، 
دست نشانده باشــند... رابعاً از لحاظ اقتصادی 
مصرف کننده باشــند... خامساً از لحاظ علمی 
عقب افتاده باشــند.« 89/11/15 برای دســت 
یافتن به ایــن اهداف، باید محیــط منطقه را 
»آشوب« و »ناامنی«های پشــت سر هم فرا  
می گرفت. پس »جنگ نیابتــی« را به کمک 

عناصر منطقه ای خود آغاز کردند. دشمن همان 
دشمن بود، اما با »چهره« و »تاکتیک« جدید. 
گرچه شروع داســتان از عراق و سوریه بود اما 
در حقیقت »عراق مقّدمه بود، شام مقّدمه بود؛ 
مقّدمه ی این بود که بتوانند اینجا را تحت تأثیر 
قرار بدهند؛ قدرت اینجا موجب شد که اینها در 

آنجا هم زمین گیر شدند.« 95/۴/5
ســوم. رزمندگان بدون مرز، آن سوی 

مرزها
کار بزرگ حاج قاسم و رزمندگان بدون مرز او در 
سپاه قدس، در حقیقت، فهم دقیق و به شکست 
کشاندن آن ســناریوی پیچیده و دهشتناکی 
بوده و هست که نظام سلطه برای منطقه و به 
تبع آن ایران کشیده است. »فرق است بین آن 
وقتی که رادیو و تلویزیون و مــردم همه دارند 
شعار می دهند و یک عّده هم به جبهه می روند 
و به شهادت می رسند -البّته آنها هم مقامشان 
خیلی باال اســت- با آن وقتی کــه این خبرها 
نیست... یک وقت انســان در خانه ی خودش 
نشسته، دشــمن به او حمله می کند، موشک 
می خورد، شهید می شود؛ او هم شهید است اّما 
فرق می کند با کسی که از خانه بیرون می آید 
»َو َمن یَخُرج ِمن بَیِتِه ُمهاِجراً إِلَی اهلل« و هجرت 
می کند؛ این یک هجرت باارزش است؛ از خانه ی 
خودشان، از راحت خودشان، از میان زن و فرزند 
و پدر و مادر، خودشان را بیرون می کشند و به 
ســراغ جهاد فی ســبیل اهلل می روند. این یک 
امتیاز بزرگ اســت.« 97/12/22 »شــهدای 
دفاع از حرم اگر نبودند، مــا باید حاال با عناصر 
فتنه گِر خبیِث دشمِن اهل بیت و دشمن مردم 
شیعه، در شهرهای ایران می جنگیدیم... سعی 
می کردند بیایند به این اســتان هایی که با ما 
هم مرزند؛ جلویشان گرفته شد، بهشان تودهنی 
زده شد... اگر این کاری را که سرداران با ارزش 
ما انجام دادند انجام نمی دادند... باید در همین 
خیابان های خودمان و شــهرهای خودمان با 

این ها مبارزه می کردیم.« 96/3/28
بنابراین »سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه 

و ســازمان اداری صرفاً نبینیم؛ بلکه به عنوان 
یک نهاد انســانی و دارای انگیزه   های بزرگ و 
روشن انسانی مشاهده  کنیم... سپاه قدس یک 
نیرویی است که با ســعه ی صدر به همه جا و 
همه کس نگاه می کند. رزمندگان بدون مرزند؛ 
رزمندگان بدون مرز. رزمندگانی که هرجا نیاز 
باشد، آنها در آنجا حضور پیدا می کنند؛ کرامت 
مستضعفان را حفظ می کنند، خود را بالگردان 
مقّدسات و حریم های مقّدس می کنند. سپاه 
قدس را به این چشــم نگاه بکنیــم، آن وقت، 
همین ها، همین کسانی که با جان خودشان، با 
همه ی توان خودشان به کمک ملّت های دیگر 
و ُضَعفای اطراف منطقه که در دســترس آنها 
اســت می روند، همین ها سایه ی جنگ و ترور 
و تخریب را از کشور خودمان هم دور می کنند 
و دفع می کننــد. میهن عزیز مــا یک بخش 
مهّمی از امنّیتش محصول کار همین جوانان 
مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید 
عزیزمان ســال ها کار کردند، تــالش کردند؛ 
اینها امنّیت آورند، برای کشور هم اینها امنّیت 
می آورند؛ بله، به کمک فلسطین و غّزه و دیگر 
مناطقی که به وجود آنها نیاز هست می روند اّما 
برای کشور خودمان امنّیت ایجاد می کنند.« 
98/10/27 کــه امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ی 
۲۷ نهج البالغه چنین می فرمایند: »جهاد دری 
است از درهای بهشت، که خداوند آن را به روی 
اولیاء خاّص خود گشوده... هر کس آن را از باب 
بی اعتنایی ترك کند خداوند بر او جامه ی ذلت 
بپوشاند، و غرق بال نماید، و به ذلّت و خواری و 
پستی گرفتار آید... به خدا قسم هیچ ملّتی در 
خانه اش مورد حمله قــرار نگرفت مگر اینکه 
ذلیل شــد.« باری، حاج قاســم و سپاه قدس، 
بازوی پرقدرت ایران اســت که نه تنها امنیت، 
که در سایه ی امنیت، آزادی و استقالل و آرامش 
را هم برای مردم ایران به ارمغان آورده اســت. 
خون حاج قاسم و حاج قاسم های مدافع حرم، 
ان شاء اهلل آغاز راهی اســت برای خروج ابدی 

شیطان بزرگ از منطقه.  
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هر مکتبی که بتواند انسان هایی را تربیت کند که در هنگام احساس نیاز و احساس ضرورت، حاضر باشند 
جانشــان را در راه خدا، در راه هدف فدا کنند، آن مکتب، مکتب موّفقی است. این جوان ها و این شهدا 
با فداکاری خود نشان دادند و اثبات کردند که مکتب شان یعنی اسالم و تشّیع یک مکتب انسان ساز 
 و باعظمت و موّفق است و پیش خواهد رفت؛ حّق اینها این قدر بزرگ و عظیم اســت.       97/11/28     |     
* شهید هادی طارمی از مدافعان و رزمندگان مدافع حرم در سوریه و عراق و از همراهان شهید سرافراز حاج 
قاسم سلیمانی بود. وی پس از سال ها مبارزه و همراهی حاج قاسم سلیمانی پس از تشییع تاریخی ملت ایران 

و عراق در بهشت زهرا و در جوار برادر شهیدش در گلزار شهدای تهران آرام گرفته است.

چنین مکتبی موفق است

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر 
شهید هادی طارمی
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ــکا ــور آمریـ رئیس جمهـ

تاریخ شهادت: 13 دی ماه 1398

مزار: قطعه 50 بهشت زهرا )( تهران

امام کالم

هم کالم جبرائیل               
 )( می  فرماید: حضرت فاطمه)( حضرت صادق
بعد از پدرش ۷۵ روز زنده بودند در این دنیا، بودند 
و حزن و شدت برایشــان غلبه داشت و جبرئیل 
امین می آمد خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت 
عرض می کرد و مســائلی از آینده نقل می کرد...

گمان ندارم که غیر از طبقه ی اول از انبیای عظام درباره ی کسی این طور وارد شده باشد جبرئیل 
امین رفت و آمد داشته است... مسئله ی آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ی ساده نیست. 
خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید؛ تا تناسب ما بین روح این کسی 
که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این 
تناسب... حتی درباره ی ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل 

      64/12/1 شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا سالم اهلل  علیهاست.   

بزرگترین الگو برای بسیجیان عالمدر دامنه  قله ای که اوج آن فاطمه زهرا است

رصدی گزارش

زن هـــای مؤمـــن در جامعـــه ی مـــا ســـعی کننـــد قـــدر زن ایرانـــِی مســـلمان را 
ــالط و  ــه در اختـ ــی کـ ــد. زنـ ــلمان را بدانیـ ــالمی و مسـ ــد. ارزش زن اسـ بداننـ
ــب  ــرای جلـ ــیله ای بـ ــود را وسـ ــود و خـ ــی نمی شـ ــرد قاطـ ــا مـ ــرت، بـ معاشـ
چشـــم مـــرد نمی دانـــد و خـــود را باالتـــر از ایـــن می دانـــد؛ زنـــی کـــه شـــأنش 
ـــوی  ـــورت و م ـــا ص ـــد و ب ـــان کن ـــود را عری ـــه خ ـــمارد ک ـــن می ش ـــر از ای را عزیزت
و بـــدن خـــود، چشـــم رونـــدگان را بـــه ســـمت خویـــش جلـــب کنـــد و هـــوس 
آنهـــا را اشـــباع نمایـــد؛ زنـــی کـــه خـــود را در دامنـــه ی قلـــه ای می دانـــد کـــه 
در اوج آن، فاطمـــه ی زهـــرا)( – بزرگ تریـــن زن تاریـــخ بشـــر - قـــرار دارد؛ آن 
ــای  ــن بازیچه هـ ــر از ایـ ــد دیگـ ــن زن بایـ ــت. ایـ ــی اسـ ــلمان ایرانـ زن، زن مسـ
فراهـــم آمـــده ی تمـــدن غربـــی و روش هـــای توطئه آمیـــز آن، روبگردانـــد و بـــه 

آن بی اعتنایـــی کنـــد.    68/10/26

چهارســال و نیــم قبــل، ایــام فاطمیــه ی ســال 94 کــه مصــادف بــود بــا تعطیــالت 
عیــد نــوروز، هنــوز چنــد ماهــی بیشــتر از حملــه ی عناصــر تکفیــری و داعــش بــه 
ــالب  ــر انق ــال 93 رهب ــاه س ــن در بهمن م ــت. همچنی ــراق نمی گذش ــمال ع ش
خطــاب بــه جوانــان اروپــا و آمریــکای شــمالی پیامــی داده و از آنــان دعــوت کــرده 
ــنا  ــت اول آش ــی و دس ــع اصل ــق مناب ــطه و از طری ــالم، بی واس ــا اس ــه ب ــد ک بودن
شــوند. همــه ی ایــن اتفاقــات در اشــعاری کــه حــاج منصــور ارضــی، مــداح اولیــن 
شــب مراســم عــزاداری ایــام فاطمیــه در حســینیه ی امــام خمینــی خوانــد، ظهــور 
ــروز داشــت. حــاج منصــور همچنیــن از ســردار دل هــا، حــاج قاســم ســلیمانی  و ب

ــود: ــه ب ــز در مداحــی خــود گفت نی

مردم! همان راه شلمچه باز راه ماست
داعش گرفتار سلیمان سپاه ماست

تنها به امر و نهی این رهبر نگاه ماست
سید علی فاطمی پشت و پناه ماست

پشت و پناه گرم رهبر می شود زهرا
 

دین را فقط از راه زهرا می شود فهمید
از استقامت های موال می شود فهمید
در فاطمیه کربال را می شود فهمید
از نامه ی آقا به دنیا می شود فهمید

یک روز این دنیا سراسر می شود زهرا     

در مراسـم های عـزاداری اهـل بیـت)( در حسـینیه ی امـام خمینـی برخـی 
از مداحـان اهـل بیـت، خودشـان سـراینده ی اشـعاری هسـتند کـه در مراسـم 
عـزاداری می خواننـد؛ از ایـن جملـه می تـوان حـاج محمـود کریمـی را نام بـرد که 
اشـعار مانـدگاری را چـه از خـود و چه از شـاعران دیگـر در همیـن حسـینیه ی امام 
خمینـی)( خوانـده اسـت. یکـی از ایـن اشـعار، شـعری اسـت کـه او در مراسـم 

عـزاداری فاطمیـه چهـار سـال پیـش خوانـد:

جنت که خود به نام شبستان فاطمه  است
سجاده ای به گوشه ی ایوان فاطمه ا ست

بال فرشتگان خدا غرق حسرِت
خاك گلیم حجره ی طفالن فاطمه  ست

... در سایه ی والیت فرزند مرتضی
ایران سپاه حیدر و ایران فاطمه ا ست
عالم تمام ملک علی شیر الفتا است

ایران میان این همه استان فاطمه ا ست
در آستان قدس رضا نور مادری است
یعنی رضا نگین خراسان فاطمه ا ست
ما سربلند و سینه ستبر و سرآمدیم
این اقتدار ما ز شهیدان فاطمه ا ست
با این حساب قبر شهیدان بی پالك

پایین پای مرقد پنهان فاطمه ا ست     

ایران سپاه حیدر و ایراِن فاطمه ا ست یک روز این دنیا سراسر می شود زهرا

)( زندگی جهادی حضرت زهرا

ایرانی این استخانواده حزب اهلل

ــم:  ــرض می کن ــوی و فاطمــی ع ــن کشــوِر عل ــاِل ای ــِز فّع ــه بســیجیاِن عزی ــن ب م
امیرالمؤمنیــن)( را الگــوی خودتــان قــرار دهیــد کــه بهتریــن و بزرگ تریــن الگــو 
ــت. آن  ــب )( اس ــن  ابی طال ــی ب ــم، عل ــه ی عال ــلمان در هم ــیجیان مس ــرای بس ب
وقــت، فاطمــه ی زهــرا )(  از بیــن آن همــه خواســتگار، ایــن جــوان پاکباختــه ی 
همه چیــز در راه خــدا داده را انتخــاب کــرد کــه دائــم در میدان هــای جنــگ 
بــود. شــوخی کــه نیســت! دختــِر رهبــِر بــا عظمــت اســالم و حاکــم مقتــدر زمــان 
ــت،  ــدار هس ــتگارها، پول ــن خواس ــن ای ــتگار دارد؛ در بی ــه خواس ــن هم ــت؛ ای اس
ــه  ــرای فاطم ــی را ب ــه، عل ــن هم ــن ای ــدا از بی ــا خ ــت. ام ــم هس ــخصیت دار ه ش
انتخــاب کــرده بــود و فاطمــه هــم بــه انتخــاب الهــی راضــی و از آن خشــنود بــود. 
بعــد، چنــان بــا امیرالمؤمنیــن )( زندگــی کــرد کــه آن حضــرت بــا همــه ی وجود 

73/9/3 ــود.  ــی ب از او راض

روز مسئله 

بزرگ تریـن ظلـم قرن های اخیـر در فلسـطین اتّفـاق افتـاده اسـت. در ایـن ماجرای 
دردآور، همـه چیـِز یک ملّـت -سـرزمینش، خانـه و مزرعـه و دارایی هایـش، حرمت 
و هویّتـش- مصـادره شـده اسـت. ایـن ملّت بـه توفیـق الهـی شکسـت را نپذیرفته و 
از پـا ننشسـته و امـروز از دیـروز پُرشـورتر و شـجاعانه تر در میـدان اسـت؛ ولـی 
نتیجـه ی کار نیازمنـد کمک  همـه  ی مسـلمانان اسـت. ترفنـد معامله ی قـرن که به 
 وسـیله ی آمریـکای ظالـم و همراهـان خائنـش زمینه سـازی می شـود، جنایتـی در 
حّق جامعـه ی بشـری و نه  فقط ملّت فلسـطین اسـت. مـا همـگان را به حضـور فّعال 
برای شکسـت ایـن کیـد و مکر دشـمن فـرا می خوانیـم و بـه حـول و قـّوه ی الهی آن 
را و همـه ی ترفندهـای دیگـر جبهـه ی اسـتکبار را در برابـر هّمـت و ایمـان جبهه ی 

مقاومـت، محکـوم بـه شکسـت می دانیـم.      98/5/19

طرح معامله قرن محکوم به شکست است

اخبار مقاومت

درباره کار بزرگی که حاج قاسم و
 سپاه قدس در منطقه انجام داده اند

رزمندگان بدون مرز

زندگـی فاطمـه ی زهـرا)( ، اگـر چـه کوتـاه بـود و حدود بیسـت سـال بیشـتر طول 
نکشـید؛ امـا ایـن زندگـی، از جهـت جهـاد و مبـارزه و تـالش و کار انقالبـی و صبـر 
انقالبـی و درس و فراگیـری و آمـوزش بـه ایـن و آن و سـخنرانی و دفـاع از نبـّوت و 
امامـت و نظـام اسـالمی، دریـای پهنـاوری از تـالش و مبـارزه و کار و در نهایـت هـم 
شـهادت اسـت. ایـن، زندگـی جهـادی فاطمـه ی زهراسـت کـه بسـیار عظیـم و 
فوق العـاده و حقیقتـاً بی نظیر اسـت و یقیناً در ذهن بشـر - چـه امروز و چـه در آینده 

- یـک نقطـه ی درخشـان و اسـتثنایی اسـت.  68/10/26

 امروز بحمداهلل دوراِن اسالمی است. انسان احساس می کند که در این ده پانزده سال 

اخیر، جوشش عشــق به فاطمه زهرا  )( در دل این اّمت مؤمن و انقالبی و مخلص 

و حزب اهلل، بسیار زیاد شــده است. نام آن بزرگوار و توّســل به آن، در جبهه ها بود، 

در دوران جنگ بود، در دوران صلح و سازندگی هم هســت، در آمادگِی در مقابله با 

دشمنان هم بحمداهلل هست. این توّسل، توّسل خوب و باارزشی است و این روح جهاد 

فی سبیل اهلل، به هر شکلی که ممکن شود، همانی اســت که فاطمه زهرا )( آن را 

73/9/3 دوست می دارد.«    

عالقه به حضرت زهرا، پس از انقالب بیشتر شده است

تظاهرات میلیونی علیه اشغالگری آمریکا در عراق
جمعه  ای که گذشــت، مردم عراق در راهپیمایی ضداشغالگری، با حضور 
میلیونی در خیابان های بغداد خواســتار خروج نیروهای آمریکایی و پایان 
شانزده سال حضور نظامی آمریکا در عراق شدند. این اجتماع میلیونی مردم 
عراق در رسانه های مختلف، بازتاب گسترده ای داشت. از جمله خبرگزاری  
فرانسه با اشاره به حضور اقشــار مختلف مردم در این راه پیمایی نوشت که: 
تظاهرات کنندگان شــعار می دادند »اهلل، اهلل اکبر؛ آمریکا شیطان األکبر«، 
»اشغالگر، اشــغالگر برو بیرون«. همچنین خبرگزاری رویترز، در تیتر خود 

نوشت: »هزاران نفر از عراقی ها علیه حضور نظامی آمریکا تظاهرات کردند.« 

رونمایی از طرح معامله قرن توسط رئیس جمهور آمریکا 
رئیس جمهور آمریــکا در مصاحبه ای اعالم کرد که درصدد اســت از طرح 
ادعایی خود برای صلح در خاورمیانه، موســوم به »معامله ی قرن«، قبل از 
سفر »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن که 
روز سه شنبه انجام خواهد شد، رونمایی کند. کانال 1۲ رژیم صهیونیستی، 
طرح پیشنهادی آمریکا را سخاوتمندانه ترین پیشنهادی دانست که تابحال 
به این رژیم شده است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
فلسطین، حماس، در بیانیه ای از آمادگی حماس برای دیدار با جنبش فتح 
به منظور بررسی راه مقابله با طرح معامله ی قرن خبر داد. در این بیانیه آمده 
است: »سرزمین ارزشمند فلسطین قابل مذاکره و خرید و فروش نیست و ما 
آشکارا مخالفت خود را با توطئه ی معامله ی قرن اعالم می کنیم و آن را نبردی 

می دانیم که عقب نشینی در آن بر ما حرام است.«

واکنش روسیه به تهدید آمریکا درباره ترور سردار قاآنی
سخنگوی وزارت امورخارجه ی روسیه تهدید علنی یک مقام آمریکایی علیه 
سردار قاآنی، فرمانده ی جدید نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران را غیرقابل قبول، خارج از چارچوب قانون و حقوق بین الملل ارزیابی کرد. 
پیش از این، برایان هــوك، نماینده ی ویژه ایاالت متحــده در امور ایران، این 
فرمانده ی نظامی ایرانی را به دچار شدن به سرنوشت شهید سلیمانی تهدید کرد.

پیشروی و پیروزی  های ارتش مردمی یمن
منابع نظامی یمن خبر دادند ارتش و کمیته هــای مردمی یمن، مناطقی 
در شمال غرب اســتان مأرب و شــرق صنعا را پس از درگیری های شدید با 
شبه نظامیان دولت »منصور هادی« به تسلط خود درآوردند. نیروهای یمنی 
همچنین پس از آنکه مثلث رابط بین اســتان های الجوف، مأرب و صنعاء را 
به تســلط خود درآوردند، تالش می کنند منطقه ی »العقبه« در حد فاصل 
استان های الجوف و مأرب را تصرف کنند. این درحالی است که جنگنده های 
ائتالف سعودی در روز یکشنبه، بیش از 30 نوبت شــهر »نهم« در صنعا و 

الجوف را هدف حمله قرار دادند.

اگرچـه محبـت و توجـه بـه اهـل بیـت علیهم السـالم در طـول تاریـخ، در اعمـاق روح 
و جان و ملـت ایران ریشـه دوانیـده اسـت، در دوران بعـد از انقالب اسـالمی اما توسـل 

و توجـه بـه اهـل بیـت عصمـت و طهـارت در فرازونشـیب های چهـل سـال گذشـته، 
 جلوه های بی بدیلی داشـته اسـت. رهبـر انقالب نیـز در بیانـات متعددی، وجـود مبارک 

حضـرت زهـرا )( را الگویی نه فقط بـرای زنان، کـه الگویی بـرای مردان و زنـان و همه ی 
بشـریت دانسـته اند. نشـریه ی خـط حـزب اهلل به مناسـبت فرارسـیدن ایام شـهادت 

مظلومانـه ی بانـوی دوعالم، حضـرت فاطمه زهـرا )( 5 نکته از سـبک زندگی ایشـان 
را در بیانـات رهبر انقـالب مرور کرده اسـت. 

مهریه و جهیزیه ساده
در دوران پس از هجرت، در آغاز ســنین تکلیف، وقتی فاطمه ی زهرا )(، با 

علی بن ابیطالب)(، ازدواج می کنــد، آن مهریه و آن جهیزیه ی اوســت؛ که 
همه شاید می دانید که با چه ســادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اول شخص دنیای 
اســالم، ازدواج خود را برگزار می کنــد. زندگی فاطمه ی زهرا ســالم اهلل علیها از 

 همه ی ابعاد، زندگی ای همراه با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انســان 
است. 71/9/25

)( حضرت زهرا
 اسوه عبادت و حق طلبی

مـا بایـد راه فاطمـه ی زهـرا )( را برویـم. مـا هـم باید گذشـت کنیـم، ایثـار کنیم، 
اطاعت خـدا کنیم، عبـادت کنیـم. مگـر نمی گوییم کـه »حّتـی تـوّرم قدماها« 
این قـدر در محـراب عبـادت خـدا ایسـتاد! مـا هـم بایـد در محـراب عبـادت 
بایسـتیم. ما هـم باید ذکـر خدا بگوییـم. ما هـم باید محبـت الهـی را در دلمان 
روزبـه روز زیـاد کنیم. مگـر نمی گوییـم که بـا حـال ناتوانی به مسـجد رفـت، تا 
حقی را احقـاق کند؟ مـا هم بایـد در همـه ی حاالت تـالش کنیم، تـا حـق را احقاق 
کنیـم. مـا هـم بایـد از کسـی نترسـیم. مگـر نمی گوییـم کـه یک تنـه در مقابـل 

جامعه ی بـزرگ زمـان خـود ایسـتاد؟ 70/10/5

همسر رزمنده ای که دائما در جبهه است...
شما ببینید شوهرداری فاطمه ی زهرا  )( چگونه بود. در طول ده سالی که پیامبر 
 )( در مدینه حضور داشت، حدود نُه سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین
با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نُه سال، جنگ های کوچک و بزرگی ذکر کرده اند 
- حدود شصت جنگ اتّفاق افتاده - که در اغلب آنها هم امیرالمؤمنین علیه الّسالم بوده 
است. حاال شما ببینید، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و 
اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند - این قدر جبهه وابسته ی به اوست - از لحاظ زندگی هم 
وضع روبه راهی ندارند؛ همان چیزهایی که شنیده ایم... حقیقتاً زندگی فقیرانه ی محض داشتند؛ در 
حالی که دختر رهبری هم هست، دختر پیامبر هم هست، یک نوع احساس مسؤولیت هم می کند. ببینید 
انسان چقدر روحیه ی قوی می خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوسه اهل و عیال و 

گرفتاری های زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ بچه ها را به آن خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. 77/2/7

اول دیگران بعد خودمان!
امام حسن مجتبی )( می گوید: شبی - شب جمعه ای - مادرم به عبادت ایستاد و تا صبح عبادت کرد. »حتی 
انفجرت عمود الصبح«. تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت 
بود و دعا و تضرع کرد. امام حســن  )( می گوید - طبق روایت - شنیدم که دائم مؤمنین 
و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنیای اسالم دعا کرد. صبح 
که شد گفتم: »یا اماه!«؛ »مادرم!« »لم ال تدعین لنفسک کما تدعین لغیرك«، »یک دعا 
برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، همه برای دیگران!؟« در جواب فرمود: »یا بنی، 

الجار ثم الدار« »اول دیگران، بعد خود ما!« این، آن روحیه ی واالست. 71/9/25

تربیت فرزندانی که الگوی بشریتند
ــا  ــراه ب ــی ای هم ــاد، زندگ ــه ی ابع ــالم اهلل علیها از هم ــرا س ــه ی زه ــی فاطم زندگ

ــی روحــی یــک انســان اســت. شــوهر جــوان او دائمــاً  کار و تــالش و تکامــل و تعال
ــی،  ــط و زندگ ــکالت محی ــن مش ــا در عی ــت؛ ام ــگ اس ــای جن ــه و میدان ه در جبه

فاطمــه ی زهــرا )(، مثــل کانونــی بــرای مراجعــات مــردم و مســلمانان اســت. او دختــر 
کارگشــای پیغمبــر اســت و در ایــن شــرایط، زندگــی را بــا کمــال ســرافرازی بــه پیــش می بــرد: 

ــی تربیــت می کنــد مثــل حســن و حســین و زینــب؛ شــوهری را نگهــداری می کنــد مثــل  فرزندان
علــی و رضایــت پــدری را جلــب می کنــد مثــل پیغمبــر! راه فتوحــات و غنایــم کــه بــاز می شــود، دختــر 

پیغمبــر ذره ای از لذت هــای دنیــا و تشــریفات و تجمــالت و چیزهایــی را کــه دل دختــران جــوان و زن هــا متوجــه 
ــه اســت. 71/9/25 ــه خــود راه نمی دهــد. عبــادت فاطمــه ی زهــرا  )(، یــک عبــادت نمون آنهاســت، ب

 )(5 نکته درباره  سبک زندگی حضرت زهرا
به روایت رهبر انقالب


