
بپاخیزید و سایه ی هراس  را 
از سر مظلومان بزدائید

سراسـر  در  بيـدارى  نسـيم  كـه  امـروز   
جهـان وزيـدن گرفتـه و توطئه هـاى فريباگـر 
سـتمكاران تا حدودى فاش شـده اسـت، وقت 
آن اسـت كـه دلسـوختگان واقعـى مظلومـان 

از هـر قـوم و قبيلـه و در هـر مـرز و بـوم بـا قلم 
و بيـان و انديشـه و فكـر از جنايات سـتمگران 
در طـول تاريـخ سـياه آنـان پـرده بردارنـد و 
پرونده هـاى تجـاوز آنـان را بـه سـاكنين ايـن 
ارائـه دهنـد. و علمـا و دانشـمندان  سـياره 
سراسـر جهـان بويـژه علمـا و متفكران اسـام 
بـزرگ يكـدل و يـك جهـت در راه نجـات 

بشـريت از تحـت سـلطه ظالمانـه ايـن اقليـت 
حيلـه بـاز و توطئه گـر كـه بـا دسيسـه ها و 
جنجالهـا سـلطه ظالمانـه خـود را بـر جهانيان 
گسـترده اند، بپاخيزنـد و بـا بيان و قلـم و عمل 
خود خوف و هـراس كاذبـى را كه بـر مظلومان 

سـايه افكنـده اسـت بزداينـد.   
امام خمینی )ره(؛ 22 بهمن ۱۳۶۳

آرزوی همه بشر...
سلسله ی اهل بیت نبیّ اکرم در طول تاریخ 
خورشیدهای فروزانی بوده اند که در معنا 
توانسته اند بشریت روی زمین را با عالم غیب و با عرش 
الهی، مّتصل کنند: »السبب المتصل بین االرض و 
السماء«.)۱(... یکی از آن خورشیدهای فروزان، به 
فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز در زمان 
ما به عنوان بقیةا... فی ارضه، به عنوان حجةا... علی 
عباده)2(، به عنوان صاحب زمان و ولّی مطلق الهی در 
روی زمین وجود دارد. برکات وجود او و انوار ساطعه از 
وجود او، امروز هم به بشر می رسد. امروز هم انسانیت 
با همه ضعفها، گمراهیها و گرفتاریهایش از انوار 
تابناک این خورشید معنوی و الهی که بازمانده اهل 
امروز وجود مقّدس  استفاده می کند.  بیت است، 
حضرت حّجت ارواحنافداه در میان انسانهای روی 
زمین، منبع برکت، منبع علم، منبع درخشندگی، 
زیبایی و همه خیرات است... برای انسانی که دارای 
معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس 
کند ولّی خدا، امام برحق، عبد صالح، بنده برگزیده در 
میان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خالفت 
الهی در زمین، با  او و در کنار اوست؛ او را می بیند و با او 

مرتبط است.    78/9/3
۱( مفاتیح الجنان، ص ۵3۵ )دعای ندبه(.

2( كمال الدین، ص 33۱ ح ۱۶.

محمدرضا: من مطمئن هســتم با شناخت 
اسالم، جوانان غربی عاشــق این دین خواهند شد و 
دشــمنان تنها سالحشان تحریف اســالم و روح با 
عظمت آن است که باید تمام مسئوالن و مسلمانان در 
مقابل این تحریفات موضع قاطع بگیرند و ان شــاا...  
اسالم بر مســتکبران جهان پیروز خواهد شد و این 

وعده خداوند است.
 9735***910: لطفا نسخه اعالنات نشریه را با 
ابعاد بزرگتر قرار دهید تا راحت تر خوانده شود. نسخه 
های فعلی کوچک هســتند. همچنین نوشته های 

خاکستری را تیره تر کنید تا بهتر دیده شوند. یاحق.
 5141***911: سالم،واقعا خدا قوت،من امروز 
دومین نشریه شما رو خوندم، خیلی عالیه خصوصا 
امروز که آموزش احکام نیز داشتید،امیدوارم نشریه 

دایمی بشه. بخشوده هستم از آستانه اشرفیه.
 7847***913: سالم لطفا از تحوالت میدانی 
منطقه بخصوص عراق و ســوریه و بحث مهدویت 

مطلب بگذارید. باتشکر
 5204***918: باسالم خوشبختانه نشریه خط 
حزب ا... امروز در نــوار مرز مرخیل نقطه صفر مرزی 

طرفدار داره. محمدباقر
احمد رضایی: ســالم ، خدا قوت . پیشــنهاد 
میشود از شماره ی بعد بخشی را به موضوعات موبوط 
به انتخابات و طرح شاخص هایی برای انتخاب اصلح 

اختصاص دهید .
 6765***918: سالم باتشکر از نشریه خوبتون 
در شماره 11 درمورد مطلب"آسایش زن در خانواده 
باید تامین شــود" واقعا حرفهای درســت و دقیقی 
حضرت آقا فرمودند،خالهای شــدیدی وجود دارد، 
واقعا زن در خانواده و در اجتماع تنهاســت! حتی در 
مذهبی ترین خانــواده ها!!!  جایگاه زن، شــأن زن و 
احترام واقعی زن در خانواده ها رعایت نمیشود تا زن 

آرامش روانی و عاطفی و... داشته باشد. 
 4685***917: سالم برای استفاده متن ها در 
نشریات مذهبی نیاز به فایل رایانه ای هست؛ چطور 

می شود فایل   رو به ما هم برسانید؟ 
پاسخ: ســام علیکم. شــما میتوانید با مراجعه به 
http://khl.ink/khat متــن هركــدام از 

مطالب را  جداگانه مشاهده و دریافت كنید.
 8688***912: سیدمهدی حســینی از قم؛ 
ســالم بر همت و بصیرت و نیت پاکتان. آیا می توان 
نشریه شما را مشترک شد؟ضمنا حاضرم داوطلبانه، 
نشریه را در قم توزیع کنم. سوال دیگراینکه آیا مطالب 
یا عکسی که مرتبط با موضوع نشــریه باشد را می 

پذیرید؟ سالم خدا بر رهبرم سیدعلی.
پاسخ: سام علیکم. شما میتوانید شماره همراه خود 
را به ۱000۱028 پیامک كنید و یا با مراجعه به قسمت 
عضویت در پیوند khl.ink/khat، مشخصات خود 
Khat@ را  ارســال نمائید. همچنین راه ارتباطی

khamenei.ir برای مخاطبان فراهم است.   

کتاب »مطلع عشق«  گزیده ای از رهنمودهای 
رهبــر معظــم انقــالب بــه زوج های جــوان و 
خانواده هاســت که بــه همت حجت االســالم 
والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری گردآوری 
و تدوین شــده و در ابتدای کتاب نیز دســتخط 
رهبر انقالب به عروس ها و دامادها آمده اســت. و 
در مجموع تا کنون بیش از چهل بار تجدید چاپ 
شده اســت. این کتاب  از یازده فصل تشکیل شده 
اســت. چهار فصل اول این کتاب عبارتند از: کالم 
اول؛ ازدواج؛ ناموس طبیعت، دســتور شــریعت، 
کالم دوم؛ کانون گرم خانواده، کالم ســوم؛ غروب 
عشــق و قحطی عاطفه در غــرب و کالم چهارم؛ 
حقوق متقابل زن و شوهر. این چهار فصل بیشتر 
به مباحــث معرفتی می پردازند و فلســفه ازدواج 
و رفتارهای زوجین را تبیین می کند. هفت فصل 
بعدی کتــاب هم توصیه هــا و رهنمودهای رهبر 
انقالب اســت به زوج های جــوان و خانواده های 
آن ها در باب چگونگی مراســم ازدواج، تقسیم کار 
در خانواده، حذف تشریفات زائد و همین طور آغاز 

زندگی مشترک و تداوم آن.  

در داخل خانواده، مرد نمای بیرونی است، زن نمای داخلی است. بخواهید یک خرده ذوقیتر 
بگوئید، مرد پوست بادام است، زن مغز بادام است. از این قبیل تعبیرات میشود کرد. مرد 
ظاهرتر است، ساختمان او اینجوری است؛ خدای متعال او را برای این کار ساخته و پرداخته، 
زن را برای یک کار دیگری؛ بنابراین بروز و ظهور و نمایش و نمودداشتن در مرد بیشتر است؛ به 
خاطر همین خصوصیات، نه به خاطر ترجیح. اما در زمینه ی مسائل اصلی انسان - که مربوط 
به انسان است - زن و مرد هیچ فرقی ندارند. خب، شما ببینید در تقرب الی ا... ، یک زنی مثل 
حضرت زهرا، مثل حضرت زینب، مثل حضرت مریم هستند؛ رتبه شان، رتبه های فوق تصور 

امثال ماهاست. ۱390/۱0/۱4

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره دوازدهم|  هفته چهارم آذر94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقابی

حکم مراسم لعن
 س: نظر حضرت آیت ا... خامنه ای درباره ی 

برگزاری مراسم لعن چیست؟
ج: حضرت آقا بارها فرموده اند که به مقدســات سایر 
مذاهب توهین نکنید. بنابراین باید از این کار پرهیز 
کرد و نکته ی جالــب توجه اینجا اســت که برخی 
می گویند در مجالس خصوصی اشــکالی ندارد که 
لعن بگوییم؛ در حالی که حضــرت آقا قید نزدند که 
مجلس عمومی باشد یا خصوصی، بلکه به طور کلی 
فرموده اند که به مقدسات سایر مسلمانان یعنی سایر 
فَِرق اســالمی توهین نکنید. حضــرت آقا در جایی 
فرموده اند: »آن شیعه ای هم که از روی نادانی و غفلت، 
یا گاهی از روی غرض - این را هم سراغ داریم و افرادی 
را هم از بین شیعیان می شناسیم که فقط مسئله شان 
مسئله ی نادانی نیســت، بلکه مأموریت دارند برای 
اینکه ایجاد اختالف کنند - به مقدســات اهل سنت 
اهانت می کند، عرض می کنم: رفتار هر دو گروه حرام 
شرعی است و خالف قانونی است.« بنابراین توهین 
به مقدسات سایر مذاهب اسالمی به نظر حضرت آقا 

http://khl.ink/vahdat  .حرام شرعی است
از مجموعه پاسخ های موضوعی احکام شرعی  مطابق با 

فتاوای حضرت آیت ا... خامنه ای 

توصیه های رهبر انقاب به زوج های جوان

در خانواده مرد »نمای بیرونی« و زن »نمای داخلی« است

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی       

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

سفر به مینودر
از آخرین باری كه به این شهر رفته بودند، ۱8 سالی می گذشت.این بار هم برایشان از 

داشته ها و افتخاراتشان گفتند تا به آن ها ببالند.قزوینی ها هم اما خوب مهمان نوازی كردند.در جوار بقعه 
چهار انبیاء علیه السام، دیدار  آب وآفتاب تازه شد: دیدار و »صحبت های پرشور و خالصانه ای كه نظیر آن را 

در میان ملتهای دیگر هیچ كس سراغ نداده است«.  82/9/25

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

   انتشارات نسیم؛ وابسته 
به انتشارات انقاب اسامی

14 سال بیشتر نداشت که در حمله ارتش با لباس مبدل بوکوحرام به راهپیمایان روز قدس زخمی شد. سه 
برادرش هم در همان حادثه شهید شدند. سید محمود تیر خورده بود و سید احمد و سید حمید آنقدر شکنجه 
شده بودند تا به شهادت رسیدند. "سید علی" اما برای مداوا به ایران آمد. گفته بود قبل از بازگشت به نیجریه 
می خواهم "سیدناالقائد" را از نزدیک ببینم. ممکن است شهید شوم و نتوانتم او را ببینم... سید علی زکزاکی، 

هشتمین فرزند شیخ ابراهیم چند روز پس از راهپیمایی اربعین زاریا توسط  ارتش به شهادت رسید.

شــامگاه 22 خرداد 1388 و در حالی 
کــه هنــوز رأی گیــری در برخی از 
حوزه هــای انتخاباتی ادامه داشــت؛ 
بخشی از یک جریان سیاسی تحرکات خود را برای 
ایجاد تردید در سالمت انتخابات که از روزهای قبل از 
آن آغاز کرده بود وارد فاز جدیــد و جدی تری کرد. 
فضاسازی رسانه ای و سیاســی در کشور حول این 
موضوع، از همان ســاعات نخســتین با اســتقبال 
رســانه های بیگانــه و ضدانقــالب روبرو شــد و با 
موج آفرینی های اجتماعِی خشــونت بار در روزهای 
بعد ادامه یافــت: »در فتنه ی 88، چنــد روز بعد از 
انتخابات بــه آن عظمت، یک عــده ای آمدند اظهار 

مخالفت کردند، یک عده هم از این فرصت استفاده 
کردند؛ ســالح گرفتند، کار را به آشــوب و تشــنج 
کشــاندند.« ۱39۱/07/۱9 تنها چنــد روز بعد از این 
اتفاقات خسارت بار در روز 29 خرداد ماه، رهبر معظم 
انقالب اســالمی با حضور در نماز جمعه  به تبیین و 
روشنگری پیرامون ابعاد موضوع پرداختند. ایشان با 
اعالم اینکه »راه محبت و صفا باز است« سیاسیون و 
»دوستان قدیمی« را به تبعیت از قانون توصیه کردند: 
»من به همه ی این آقایان، این دوستان قدیمی، این 
برادران توصیه میکنم بر خودتان مســلط باشــید؛ 
ســعه ی صدر داشته باشــید؛ دســتهای دشمن را 
ببینید... زورآزمائــی خیابانی بعــد از انتخابات کار 

درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات 
و اصل مردم ساالری است. من از همه میخواهم به این 
روش خاتمه بدهند... بنا را بر برادری بگذارید، بنا را بر 
تفاهم بگذارید، قانون را رعایت کنیــد. راه قانون باز 
است. راه محبت و صفا باز اســت، از این راه بروید.« 
۱388/03/29 ایــن بیانات رهبــری هرچند موجب 
شفاف شدن فضا برای عموم مردم شد اما متأسفانه از 
سوی برخی جریانات و چهره های سرشناس سیاسی 
مورد توجه واقع نشد. ادامه  یافتن معارضات و دمیدن 
در شعله های فتنه، نه تنها موجب بَغی و ظلم به مردم و 
نظام شد بلکه دشــمن را هم نسبت به ضربه زدن به 

ملت و نظام اسالمی امیدوار کرد.

ما هیچ كس را از نظام بیرون نمی كنیم اما...
با ادامه یافتن این تحرکات معاندانه و دشمن شادُکن، 
رهبر انقالب به تبیین »روش نظــام« در برخورد با 
مخالفین پرداخته و ضمن تأکید بر مبنای »جذب 
حداکثری و دفــع حداقلی«، »معارضــه  با نظام« 
و »از بین بــردن امنیت مــردم« را موجب برخورد 
نظام دانســتند: »آنجائی که افــراد در چهارچوب 
اصول رفتار کنند، دنبال خشــونت نروند، درصدد 
بر هم زدن امنیت جامعه نباشــند، آسایش جامعه 
را نخواهند به هم بزنند... نظام هیچگونه مسئله     ای 
ندارد... بنای نظــام در اینجا، جــذب حداکثری و 

3  دفع حداقلی اســت. این، روش نظام است...

قبل از شهادتم می خواهم سیدناالقائد را ببینم

فرجام اهل تغلب 

هفته گزارش

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شیعیان مظلوم 
نیجریه

شهر زاریاتوسط ارتش نیجریه22 آذر 94 و 3 مرداد 93

بیدارى سرکوب شدنى نیست
گزارشی به بهانه ی فاجعه كشتار شیعیان مظلوم » زاریا«  در نیجریه؛

ویژه اخبار

 سانسور غیر حرفه ای رسانه های غربی
علیه نامه رهبر معظم انقاب

سـایتهای خبـری »نیویـورک تایمز« و »واشـنگتن 
پسـت« در حالـی کـه هـر دو در روز انتشـار نامـه 
رهبـر معظم انقـالب به جوانـان غربی، آن را منتشـر 
کردنـد، بعـد از گذشـت چنـد هفتـه آن را از روی 

صفحه هـای خبـری خـود حـذف کردنـد.  |        مهر |

هفته سخن

 شمـاره  دوازدهم|  هفتـه چهام آذر 94

هفته نامه خبــری-تحلیــلی   خـــــــط  حـــــزب  ا... 
نـشـــریـه جـامــــعــه
ــن و انـقــابــی ــ مـؤمــ

2

ــه  ــیعیان نیجری ــر ش ــی رهب ــم زكزاك ــید ابراهی ــور س حض
  )(در دیدار شركت كنندگان اجاس مجمع جهانی اهل بیت

8۶/۵/28   )(با  رهبر انقاب در حسینیه امام خمینی
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گزارشی به بهانه ی فاجعه كشتار شیعیان مظلوم » زاریا«  در نیجریه؛

حوزه و دانشگاه، دو شعبه از مؤسسه  علم و دین

هر كاری می كنید »بااخاص« باشد

روحانی روشنفکربا  قدرت ارتباط گیری با نسل جوان

عزیزان من! اخالص چیز خیلی مهمی است؛ اخالص را فراموش نکنید. هر کاری می کنید، بااخالص باشد. اخالص،  ت
حزب ا... این اس

یعنی هیچ انگیزه ی دیگری را جز انگیزه ی الهی و رضای پروردگار و انجام مأموریت و مسئولیت خدایی، وارد کار نکنید. 
این اخالص، برکت عجیبی دارد؛ اثر طبیعی دارد. یکی از آثارش همین است که ناگهان یک سیر طّی األرض و سمایی 
برای ارواح مستعد به وجود می آورد... در طول هشت سال یا بیشتر، در این جبهه های نبرد، چشمه های معرفت و 
بصیرت و نورانّیت در دلهای این جوانان باز شد؛ چیزها دیدند، چیزها فهمیدند، مقاماتی را طی کردند، عروج کردند و به 
چیزهایی رسیدند که اگر به هر سالکی که اهل علم و معرفت هم باشد، بگویند شما چنانچه بیست سال، سی سال عبادت کنید 

و مخلصانه کار کنید و زحمت بکشید، به اینجا می رسید، با شوق و ذوق خواهد رفت.    7۶/۶/2۶  

مرحوم شهید مفتح عالوه بر این که یک روحانی برجسته و فداکار و روشنفکر و آشنای به نیاز زمان بود، خصوصیتی  ت تاریخی
روای

داشت که در تعداد معدودی از فضالی آن زمان این خصوصیت دیده می شد. آن، قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و 
دانشجویان و کسانی بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند. لذا هم در 
دوران قبل از انقالب و هم بعد از پیروزی انقالب، میدان کار این مرد روحانی بزرگوار، غالبا منطقه ی جوانان - 
بخصوص دانشجویان - بود؛ هم در مساجدی که ایشان حضور پیدا می کرد و هم در سخنرانیهایی که در محیط کار و 
شغل معمولی خود داشت. تصادفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی، یا حوزه و دانشگاه، روز شهادت ایشان قرار داده 

شد؛ چون انصافا حلقه ی وصلی بود که متناسب با چنین خصوصیتی می نمود.    7۶/۶/2۶  

پرسش: معنای »وحدت حوزه و دانشگاه« در  ش و پاسخ
پرس

نظام اسامی چیست؟
در نظـام اسـالمی، علـم و دیـن پابه پـا بایـد حرکـت 
کند. وحـدت حـوزه و دانشـگاه، یعنـی ایـن. وحدت 
حـوزه و دانشـگاه، معنایـش ایـن نیسـت کـه حتماً 
بایسـتی تخصصهـای حوزه یـی در دانشـگاه و تخصصهـای 
دانشـگاهی در حوزه دنبال بشـود. نه، لزومی ندارد. اگـر حوزه و 
دانشـگاه به هم وصل و خوشـبین باشـند و به هم کمک بکنند 
و با یکدیگـر همکاری نمایند، دو شـعبه از یک مؤسسـه ی علم 
و دین هسـتند. مؤسسـه ی علـم و دین، یک مؤسسـه اسـت و 

علم و دیـن باهمند. این مؤسسـه، دو شـعبه دارد: یک شـعبه، 
حوزه هـای علمیه و شـعبه ی دیگـر، دانشـگاهها هسـتند؛ اما 
باید بـا هم مرتبط و خوشـبین باشـند، با هـم کار کننـد، از هم 
جـدا نشـوند و از یکدیگـر اسـتفاده کنند. علومـی را کـه امروز 
حوزه هـای علمیـه میخواهند فرا بگیرنـد، دانشـگاهیها به آنها 
تعلیم بدهنـد. دیـن و معرفـت دینـی را هـم که دانشـگاهیها 
احتیـاج دارند، علمـای حوزه به آنهـا تعلیم بدهند. سـّر حضور 
نمایندگان روحانی در دانشگاهها، همین اسـت. چه قدر خوب 
اسـت که این ارتباطها، برنامه ریزی و سـازماندهی بشـود. این، 
یکی از بهتریـن و طبیعیتریـن وحدتهاسـت.   ۱3۶8/09/29  

ـ اسامی     |   برنامه ریزی و تاِش مشترک برای عظمت اّمت اسامی ـ امت  # سرنوشت 
كـلــیـد  واژه امروز تقریباً یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا هست. این همه کشورهای اسالمی، این همه سرمایه های عظیم؛ این ها نباید در 

خدمت سرنوشت اّمت اسالمی واقع شود؟ این نیازِ امروز است. تهدیدها و ظلمهایی را که به هر بهانه ای به دنیای اسالم می شود، 
می بینید. عالج همه ی دردها و ناکامیهای ملل مسلمان، بازگشت به اسالم و زندگی در نظام اسالمی و زیر سایه ی احکام اسالمی 
است. این، آن چیزی است که عزت و قدرت و برخورداری از نعم بزرگ امنیت و رفاه را به مسلمانان برمی گرداند و سرنوشت تلخ و 

ذلت آمیزی را که طراحان استکبار برای امت مسلمان تدارک دیده اند، دگرگون می سازد.     7۱/3/۱3 و 80/7/23 

وحدت حوزه و 

دانشگاه، معنایش 

این نیست که حتاًم 

بایستی تخصصهای 

حوزه یی در دانشگاه 

و تخصصهای 

دانشگاهی در حوزه 

دنبال بشود.

بیدار ی سركوب شدنی نیست

می خواهند نور خدا را با دهن های خود خاموش كنند، حال آنکه خدا 
تمام كننده نور خویش است هر چند كافران را خوش نیاید. / صف، آیه 8

 ۱. می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش كنند...
"امام یک جلد قرآن به من هدیه داد و گفت: بــرو و با قرآن مردم 
کشــورت را هدایت کن." این روایت شیخ زکزاکی از آغاز جنبش 
او برای نیجریه و غرب آفریقا اســت. رشد ســریع و شگفت انگیز 
اسالم ناب در نیجریه در منتهی الیه غرب آفریقا آن هم به واسطه 
یک مسلمان تازه شیعه شده که خود را هدایت شده امام خمینی 
می داند، مهمترین دلیلی اســت که رســانه های نظام سلطه را 
متوجه این رویداد مهم کند. پرداختن رســانه هایی چون بی.بی.

سی و گاردین و ... در سالهای اخیر به جنبش اسالمی مسلمانان 
نیجریه و رهبر مردمی آن و تالش برای تکرار پروژه اسالم هراسی و 
شیعه هراسی گواهی بر این اتفاق است. از سوی دیگر لبه دیگر این 
»قیچی« یعنی اسالم تکفیری یعنی »دشمنانی که به نام اسالم با 
اسالم دشمنی می کنند« نیز اینجا در لباس گروهک تروریستی 
افراطی "بوکوحرام" خود را نمایان می کنــد. به این امید که این 
مسیر و این راه نورانی را خاموش کند. اما » این آیه ی کریمه، راه خدا 
و دین خدا را به نور، آن هم نور خدا تشبیه فرموده است... دشمنِی 
دشمنان را هم به پُف کردن با دهان تشبیه کرده است. همان گونه 
که کسی پُف می کند و نور شــمع یا چراغی را خاموش می کند، 

دشمنان می خواهند پُف کنند و نور خدا را خاموش کنند! 7۶/۱/۱«

2. خدا تمام كننده نور خویش است...
سید ابراهیم زکزاکی فرزند معنوی حضرت روح ا... است. یکی از 
پرورش یافتگان »مکتب امام«. امام از این فرزندان در اقصی نقاط 
منطقه و بلکه جهان کم نداشته است. از سید عباس موسوی 
در لبنان تا احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی در افغانستان و 
از شهید محمدباقر صدر و شهید حکیم در عراق تا فتحی شقاقی 
در فلسطین و از سید عارف حسین حسینی در پاکستان تا 
ادواردو آنیلی در قلب اروپا همگی فرزندان مکتب امام بودند که به 
فیض شهادت نائل شدند و از سید حسن نصرا... و شیخ باقر النمر 
تا عبدالملک الحوثی و سیدهاشم الحیدری و رمضان عبدا... شلح 

هم که همچنان در حال جهادند و آرمان جهانی حضرت امام 
خمینی)ره( را پیش می برند. هر دو دسته احدی الحسنین هستند. 
»وقتی شما ]با نگاه توحیدی[ میدانید وجود شما، پیدایش شما، 
حیات شما، تنفس شما با یک هدفی تحقق پیدا کرده است، دنبال 
آن هدف میگردید و برای رسیدن به آن هدف، تکاپو و تالش 
میکنید. از نظر خدای متعال که آفریننده ی هستی است، خود این 
تکاپو هم اجر و پاداش دارد. به هر نقطه ای که رسیدید، در واقع به 
هدف رسیدید. این است که در دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر 

برای مؤمن اصالً متصور نیست.90/9/2۱«

3. هر چند كافران را خوش نیاید
»اسالم عزیز« آن هم با »قرائت معتبر امام« راه خود را باز کرده 
است و نظام اسالمی نیز فارغ از همه سالیق و گرایشهای داخلی 
پشت و پناه همه مستضعفان عالم خواهد بود. »ولقد کتبنا 
فی الزبور من بعدالذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون. در یک 
آیه ی دیگر: ان االرض هلل یورثها من یشاء من عباده. در یک آیه ی 
دیگر: لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون. یعنی این پرچم 
توحید و اسالم و ایمان، این پرچم ایستادگی در مقابل ظلم و جور 
از هر کس و هر جای عالم، این پرچم استقالل ملت ها در مقابل 
قدرتهای زورگوی عالم، باید در سرتاسر جهان و به عنوان مرکز 

امید همه ی مستضعفان عالم، به اهتزاز در بیایید.۶9/۶/2۶«
این مسیر بدون بازگشت به رغم عصبانیت دشمنان و نظام سلطه راه 
خود را خواهد پیمود. »به نظر ما بیداری اسالمی به وجود آمده است؛ 
سعی شد از سوی دشمنان اسالم که این بیداری را سرکوب کنند 
- و یک جاهایی هم سرکوب کردند - اما بیداری اسالمی سرکوب 
شدنی نیست. پرچم اعتزاز به اسالم بلند شده است، برافراشته شده 
است؛ احساس هویت اسالمی امروز در مسلمانان، در هر نقطه ی 
عالم، نیرومند شده است و نیرومند خواهد شد.93/3/۶« حتی اگر 
کافران این چنین نخواهند، »نور خدا طبعاً از همه ی آنچه که در 
ذهن بشر می گنجد، قویتر است. اگر بگویند کسی نور خورشید را 
با هوای ضعیفی که از دهان خارج می کند، می خواهد خاموش کند، 
عقال بر این تصمیم احمقانه و کودکانه، خنده ی تمسخر می زنند؛ 
چه رسد به نور خدای متعال.7۶/۱/۱« و »ما با خدا پیمان بسته ایم 
راه امام خمینی)اعلی ا...  قدره( را که راه اسالم و قرآن و راه عزت 
مسلمین است، دنبال کنیم. سیاست نه شرقی و نه غربی، حمایت از 
مستضعفان و مظلومان، دفاع از وحدت و حرکت امت بزرگ اسالمی 
و فایق آمدن بر عوامل اختالف و دوگانگی مسلمین در سطح 
جهان، و مجاهدت برای ایجاد مدینه ی فاضله ی اسالمی، و تکیه بر 
جانبداری از قشرهای محروم و کوخ نشین... هدف اصلی از این همه، 
زنده کردن دوباره ی اسالم و بازگشت به ارزشهای قرآن است و ما 

یک سر مو از این هدف عقب نخواهیم نشست.۶8/4/۱4« 

   سیاست خارجی اوباما
عامل برتری  ایران و روسیه

روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست در مطلبی با 
انتقاد از رئیس جمهور این کشور گفت: سیاست 
خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک 
اوباما به قدری ســاده انگارانه بود که موجب شد 
در موضوع بحران داخلی ســوریه، ایران و روسیه 

دست باالتر را داشته باشند.  |       باشگاه خبرنگاران|

  تمجید یک اندیشکده انگلیسی از نامه 
حضرت آیت ا... خامنه ای به جوانان غربی

اندیشــکده انگلیســی لگاتوم در تحلیل نامه رهبر 
انقــالب به جوانــان غربی نوشــت: رهبر ایــران با 
هوشــیاری تمام دو پایگاه فیس بــوک و توئیتر که 
بلندگوی صوت شکن رســانه ای محسوب میشوند 
را انتخاب کرد و با زیرکی بیشتر، قلب هدف را نشانه 
گرفت و مخاطب خود را"جوانان غربی"انتخاب کرد. 
نامه رهبر ایران نشان داد که استفاده هوشمندانه از 
ظرفیتهای موجود غربیها برعلیه خودشان تا چه حد 

میتواند ظریف و هوشمندانه صورت بگیرد. |       مشرق |

  تاش آمریکا برای فشار دوباره بر ایران

آدام زوبین معاون وزیر خزانــه داری آمریکا گفت: در 
بحبوحه دست یابی به برنامه جامع اقدام مشترک، ما 
باید همچنان در راستای مقابله با روند حمایت ایران از 
تروریسم و رفتارش در نقض حقوق بشر و منزوی کردن 
بازیگران بد از نظام مالی بین المللی متحد باشیم. وی 
تأکید کرد: می توانیم این کار را با ادامه روند قرار دادن 
افراد و شــرکت های مرتبط با ایران -که حقوق بشر را 
نقض می کنند یا فعالیت های تروریســتی انجام می 
دهند- در فهرست تحریم ها انجام دهیم. دست یابی به 
برنامه جامع اقدام مشترک ما را در انجام چنین کاری 

محدود نمی کند.  |       خبرگزاری صداوسیما |

  نگرانی صهیونیستها    از پیشرفتهای 
علمی و فناوری ایران

شــبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرد: 
اطالعات بدست آمده توســط مؤسسه تحقیقات ملی 
ســاموئل نئمان در تل آویو حکایت از آن دارد که ایران 
در حال کم کردن شــکاف موجود در زمینه های علمی 
و فناوری اســت و از نظر ذخایر ســرمایه انسانی برتری 
اسراییل را در معرض تهدید قرار داده است. ایران در زمینه 
سایبری نیز در حال رشد و توسعه است بطوری که این 
موضوع بسیاری از دســت اندرکاران بخش اطالعات در 

ایرنا| ارتش اسراییل و موساد را نگران کرده است.   |      

  چامسکی: آمریکا، مسئول رشد 
تروریسم در جهان

نوآم چامسکی نظریه پرداز مشهور آمریکایی با انتقاد 
از سیاستهای دولتمردان کشورش گفت: »آمریکا و 
متحدانش مسئول رشد تروریسم در سراسر جهان 
هستند.«چامسکی با انتقاد از حمالت آمریکا علیه 
گروه )تکفیری-صهیونیستی( داعش گفت: »این 
حمالت فقط ســبب افزایش احتمال وقوع حمله 
تروریستی گسترده شــبیه حمله تروریستی ماه 

نوامبر در پاریس می شود.«   |     پرس تی وی |

۱ اگر کســی با مبانی نظام معارضه کند، با 
امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در 

مقابل او بایستد.« ۱388/0۶/20 
حضرت آیت ا... خامنــه ای »رد َحَکمیت قانون« 
را موجب خارج شــدن  برخی افراد از دایره ی نظام 
»به دست خودشان« دانســتند: »کسانی که این 
نقشه ی کلی را که متبلور اســت در قانون اساسی 
و حکمیت قانون و داوری قانون، قبول دارند، جزو 
مجموعه ی نظام اســالمی هســتند. آن کسانی 
که اینها را رد میکنند، کســانی اند که خودشان به 
دست خودشان صالحیت حضور در نظام اسالمی 
را دارند از دست میدهند و صالحیت ندارند. کسانی 
که حاضر نیستند قانون را تحمل کنند، کسانی که 
حاضر نیســتند اکثریت را قبول کنند، کسانی که 
آن انتخابات عظیم چهل میلیونِی مایه ی افتخار را 
زیر ســؤال میبرند، یک نقطه ی قّوت را برای نظام 
میخواهند تبدیل کنند به یک نقطه ی ضعف، اینها 
در واقع دارند خودشان، خودشان را از این کشتی 
نجات - که نظام اسالمی است - بیرون می اندازند... 
ما هیچ کس را از نظام بیرون نمیکنیم؛ اما کسانی 
هستند که خودشان، خودشــان را از نظام بیرون 
میکنند.« ۱388/۱2/0۶ رهبر انقــالب با مبنا قرار 
دادن جذب حداکثری و دفع حداقلی سعی کردند 
در چارچوِب اصول از خارج شدن افراد از »کشتی 
نجات نظام اســالمی« جلوگیری کنند اما غلبه ی 
هوای نفس، لجاجت و قبیله گرایِی بعضی ها مانع 
برگشت شــان به دامان نظام اسالمی شد: »اعتقاد 
من به جذب حداکثری و دفع حداقلی اســت؛ اما 
بعضی کأنه خودشــان اصرار دارند بر اینکه از نظام 

فاصله بگیرند.« ۱388/09/22 

چرا عذرخواهی نمی كنند؟
علی رغم همه ی تبیین ها و دعوت هــا، »برادران 
سابق« پاســخی درخور نداده و حاضر نمی شوند 
از موضوعی که خود بــه دروغ بــودن آن اذعان 
دارند دست برداشــته و »عذرخواهی« کنند، در 
حالی که برخــی از آنهــا در جمع های خصوصی 
خود، به صراحت اذعان می کردند که در انتخابات 
تقلبی نشده است: »چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در 
جلســات خصوصی میگویند ما اعتراف میکنیم 
که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق 
نیفتاده بــود، چرا کشــور را دچار ایــن ضایعات 

کردید؟« ۱392/0۵/0۶
طبیعی اســت که نظام اســالمی در مقابل »اهل 
تغلب« و »بَغی« ایســتادگی کرده و عکس العمل 
نشــان می دهد. ایــن همــان درس الهام گرفته از 
»ســیره ی امیرالمومنین)(« و »مکتب امام« 
اســت: »هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از 
تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول 
نیست. در نظام اسالمی قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت 
معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته ی از 
اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتداری که ناشی 
از زور و غلبه و سالح باشــد، در اسالم و در شریعِت 
اســالمی و در مکتب امام معنا نــدارد؛ آن قدرتی 
که از انتخاب مردم به وجود آمد، محترم اســت؛ در 
مقابل آن، کســی نبایستی سینه ســپر بکند، در 
مقابل او کســی نباید قهر و غلبه ای به کار ببرد که 
اگر یک چنین کاری کرد، اســم کار او فتنه است.« 

۱393/03/۱4

خبر بسیار تکان دهنده و غیرمترقبه بود. حمله ارتش تا بن دندان مسلح نیجریه به شیعیان بی دفاع زاریا. كشتار وحشیانه صدها انسان كه به فاصله چند 
روز پس از راهپیمایی میلیونی اربعین در نیجریه، برای تدارک عزاداری شهادت امام رضا )(  در حسینیه بقیه ا... این شهر گرد هم آمده بودند. برای 
دفاع از شیخ ابراهیم زكزاكی. روحانی شیعه ای كه با دستهای خالی -  از تقریبا هیچ - یک جامعه مومن و انقابی چند میلیونی تربیت كرد. آن هم به عشق 
حضرت امام)ره(. تصاویر دریافتی از طریق رسانه ها و شبکه های اطاع رسانی حکایت از تخریب كامل حسینیه و آتش زدن منزل جناب زكزاكی می دهد. تصاویر خونین 

اجساد دل هر انسانی را فارغ از هم كیشی و هم مذهبی با آنها به درد می آورد. اما...

»به نظر ما بیدارى 

اسالمى به وجود 

آمده است؛ سعى 

شد از سوى دشمنان 

اسالم که این بیدارى 

را رسکوب کنند - و 

یک جاهایى هم 

رسکوب کردند - اما 

بیدارى اسالمى 

رسکوب شدىن 

نیست. پرچم اعتزاز 

به اسالم بلند شده 

است، برافراشته 

شده است؛ احساس 

هویت اسالمى 

امروز در مسلامنان، 

در هر نقطه ى عامل، 

نیرومند شده است 

و نیرومند خواهد 

شد.93/3/6«

هفته هفتهاخبار سخن

پدر امام زمان عزیز 

ما با آن همه فضیلت، 

مقامات، کرامات، 

وقتی با سم و جنایت 

دشمنان از دنیا رفت، 

فقط 28 سال داشت.

)(هشتم ربیع االول، روز شهادت حضرت امام حسن عسگری

به مناسبت سالروز شهادت شهید مفتح

امام جوان،  الگوی جوانان
]امام عسـگری )([ میتوانـد الگوی همـه ی مؤمنـان، بخصوص جوانـان باشـد. این امامی کـه موافقان، شـیعیان،  سان 2۵0 ساله

ان

مخالفان، غیـر معتقدان، همـه، شـهادت دادند و اعتـراف کردند بـه فضل او، بـه علم او، بـه تقـوای او، به طهـارت او، به 
عصمت او، به شـجاعت او در مقابل دشـمنان، به صبر و اسـتقامت او در برابر سختیها، این انسـان بزرگ، این شخصیت 
باشـکوه، وقتی به شـهادت رسـید، فقط بیسـت و هشـت سـال داشـت. در تاریخ پرافتخار شـیعه، این نمونه هـا را کم 
نداریـم. پدر امـام زمان عزیـز ما بـا آن همه فضیلـت، با آن همـه مقامات، بـا آن همـه کرامـات، وقتی با سـم و جنایت 

دشـمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سـال داشـت؛ این میشـود الگو؛ جوان احسـاس میکند یک نمونه ی عالی در مقابل 
چشـم دارد... این امام عسـگری )( اسـت که در بیست و هشـت سالگی به شـهادت رسـیده اسـت؛ و این همه فضیلت، این 
همه مکرمت، این همـه عظمت، که نه فقـط ما به آنهـا قائلیم و مترنّمیم، بلکه دشمنانشـان، مخالفانشـان، کسـانی که اعتقاد 

به امامت آنها نداشتند، همه اعتراف کردند. 90/۱2/۱0

)( تصویری از حرم امامین عسگریین


