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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

حادثه ى عاشوراى حسینى را هم ســتمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند، زینب 
کبرا )( نگذاشــت. دو حرکت، عّمه ى ما -زینب کبرا)( - انجام داد: یک حرکت، حرکت 
اسارت بود به کوفه و شــام و آن روشــنگرى ها و آن بیانات که مایه ى افشاى حقایق شد؛ یک 
حرکت دیگر، آمدن به زیارت کربال در اربعین بود... این حرکت به معناى این اســت که نباید 
اجازه داد که انگیزه هاى خباثت آلودى که قصد دارند مقاطع عزیــز و اثرگذار و مهم را از یادها 

ببرند، موّفق بشوند؛ البّته موّفق هم نخواهند شد.   93/10/17

روشنگری در اسارت و سفر اربعین     

این شماره  تقدیم   می شودآستان ملکوتی  
دختر بزرگوار امیرالمومنین 

)(حضرت  زینب کبرا

تاریخ وفات : 
ـ . ق  15 رجب  63  ه

وفـات:  در سـفری به همراه همسرشـان 
عبـدا... بـن جعفـر بـه دمشـق پـس از 
حادثه حره ) براسـاس برخی نقل هـای تاریخی(

حزب ا... تریبون

توزیع 250 نسخه از نشریه خط حزب 
ا... در نماز جمعــه بخش قلعه نــو ، حومه 

شهررى. 

 با عرض ســالم و خســته نباشــید. 
بدینوسیله به اطالع رسانده مى شود 5000 

نسخه از نشریه خط حزب ا... در یوم ا... 13 آبان در بین شرکت کنندگان توزیع گردید که 
با استقبال بسیار گســترده ایى همراه گردید. قالب اصلى غرفه ما را نشریه خط حزب ا... 

تشکیل داده بود که در مسیر اصلى راهپیمایى در معرض دید عمومى قرار داده شده بود.

با سالم وتشــکر از نشریه بســیار آموزنده شــما لطفا جواب دهید کتاب انسان 
250ساله از کیست وچگونه میتوان تهیه کرد؟

پاسخ: کتاب انسان 250 ساله برگرفته از بیانات مقام معظم رهبري دربارة زندگي 
سیاسيـ  مبارزاتي ائمه معصومین )( اســت که  انتشارات صهبا آن را منتشر 

کرده است.

یک جمله در زیارت اربعیِن امام حسین)( بسیار پُرمغز و در خور تأّمل و تدبّر 
است: »َو بََذَل ُمهَجَتُه فیَک«. این زیارت اربعین است؛ منتها فقره هاى اّول آن: » َو 
بََذَل ُمهَجَتُه فیَک«؛ یعنى حســین بن على، جان و خون خود را در راه تو داد؛ »لَِیسَتنِقَذ 
اللَِة«؛ و آنها را از  ِعباَدَک ِمَن الَجهالَــِة«؛ تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ »َو َحیــَرةِ الضَّ
سرگردانِى ناشى از ضاللت و گمراهى برهاند. این یک طرف قضیه، یعنى طرِف قیام کننده؛ 
حسین بن على علیه الّسالم است. طرف دیگر قضیه، در فقره بعدى معرفى میشود: »َو َقد 
ُه بِاألرَذِل األدنى«؛)1( نقطه مقابل، کسانى بودند که فریب  نیا َو باَع َحظَّ تُه الدُّ تَواَزَر َعلَیِه َمن َغرَّ
زندگى، آنها را به خود مشغول و دنیاى ماّدى، زخارف دنیایى، شهوات و هواهاى نفس، از 
ُه بِاألرَذِل األدنى«؛ سهمى را که خداى متعال  خود بیخودشــان کرده بود؛ »َو باَع َحظَّ
براى هر انسانى در آفرینش عظیم خود قرار داده است به بهاى پست و ناچیز و غیر قابل 

اعتنایى فروخته بودند. این، خالصه نهضت حسینى است.  79/1/26
1( مصباح المتهجد، ص 788

حدیث شـرح

»حادثـه ى خونیـن در یکـى از مراکـز پشـتیبانى سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمى 
کـه بـه شـهادت جمعـى از عناصـر ممتـاز آن سـازمان و در پیشـاپیش آنان سـردار 
عالى قـدر، دانشـمند برجسـته و پارسـاى بى ادعـا، سـردار حسـن مقـدم انجامیـد، 
واقعیتـى تلـخ و اندوهبـار بـود. 90/8/25« »شـهید طهرانـى مقـدم سـراپا اخـالص 
بـود مـن 6-25 سـاله ایشـان را از نزدیـک مى شناسـم. همـت خیلى بلندى داشـت 
افقهاى خیلى بلنـدى را مى دید. یکـى از خصوصیات برجسـته ایشـان مدیریت بود. 
پدر شـما یـک مدیـر طبیعـى بـود درس مدیریـت هـم نخوانده بـود امـا واقعـاً یک 

مدیر بـود«.   90/9/1

واقعـاً یکـى از گرفتاریهـاى مـا این اسـت؛ حـاال اسـم مّداحها بـد در رفتـه، مخصوص 
مّداحها نیسـت، مـّداح و غیر مـّداح ندارد. از کسـانى کـه در ایـن ماجراى منبـر رفتن 
و از عاشـورا خوانـدن وارد بوده  انـد - اعـم از مـّداح و منبـرى و ماننـد اینهـا - مـواردى 
دیده شـده کـه حرفهـاى نامناسـبى از اینهـا صـادر شـده.یک وقت حـاال من و شـما 
نشسـته  ایم، یک حرف غلطـى هـم از دهان بنـده مى آید بیـرون، مهم نیسـت... گاهى 
تبدیل میشـود بـه جمعّیتهـاى میلیونـى به  خاطر انتشـار... یک عـّده  اى همـان حرف 
غلط را قبول میکننـد، و یک معرفت غلطـى پیدا میکنند؛ یـک عّده  اى آن را اسـتنکار 

میکننـد و این اسـتنکار موجب میشـود که از اصـل دیـن زده بشـوند. 92/8/20

منبری ها و مداح ها  حرف اشتباه نزنندیک مدیر طبیعی و سراپا اخالص بود 
درس مدیریت هم نخوانده بود اما ...

پرسش: مسئولین کشور نســبت به جوانان مومن و انقالبی چه وظیفه ای دارند؟ 
مسئولین کشور جوانهاى انقالبى را گرامى بدارند؛ این همه جوانهاى حزب اللّهى و انقالبى را برخى از 
گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطى و امثال اینها. جوان انقالبى را باید گرامى داشت، باید 
به روحّیه ى انقالبیگرى تشویق کرد؛ این روحّیه است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند؛ 
این روحّیه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. 94/6/18 کارى کنید فضا بیفتد دست جواِن 
مؤمِن انقالبِى خوش روحّیه ى  باانگیزه ى  داراى احساس عّزت به نفس و متدیّن. یکى از بزرگ ترین 
مسئولّیتهاى شما این است: کارى کنید که این مجموعه هاى مؤمن و سرشار از ایمان به انقالب و به 

اسالم حرف اّول را بزنند؛ فضاى غالب دست اینها باشد؛ این جزو وظایف شما است.    94/8/20

کاری کنید مجموعه های مؤمن حرف اّول را بزنند
روحّیه انقالبی کشور را حفظ میکند

پرسش
و پاسخ

ما و از نفس افتاده ها
مردم ایران با انقالب اســالمی مســیِر جدیدی را پیش روِی خود 
گشودند. هدف، رسیدن به »آرمان ها« بود که در واقع »قله های تعالی 
و پیشرفت« هســتند: »آرمانها مثل قله اند... آرمانها را به این تشبیه کنید. 
انسان دوست میدارد به آن قله برســد. 92/5/6« انقالب، اهداف و آرمان های 
مشخصی دارد: »آرمانها چه هستند؟... ایجاد جامعه  اسالمی و تمّدن اسالمی 
یعنی احیای تفّکر اسالم سیاســی... اعتماد به نفس مّلی و اعتقاد به قدرت و 
توانایی مّلی... مبارزه با نظام سلطه و استکبار... عدالت خواهی... سبک زندگی 
اسالمی... آزادی خواهی... رشد علمی. 94/4/20« دست یابی به این قله ها و طی 
این مسیِر پُرپیچ و خم فقط با »پرهیزگاری« و »تالش« میسر است: »»بَوَرٍع«، با 
ورع؛ »َو اجِتهاٍد«، با کوشــش، با تالش، تنبلی ممنوع است، بیکارگی ممنوع 
است، خسته شدن ممنوع است. 93/1/31«  البته: »رسیدن به قله، بدون عبور 
از گردنه ها، یک خیال باطل اســت. 91/7/12« و البتــه: »اگر بخواهید به قله 
برسید، باید بروید از همین پائین کوه شروع کنید، حرکت کنید، سختی ها را 
تحمل کنید، عرق بریزید، خسته بشوید، مشــکالت فراوانی را در راه تحمل 

کنید. 91/7/12« 

توهِم پایان انقالب
در ایـن مسـیر، »خطِر خسـته شـدن« خـواِص جامعـه را تهدیـد مى کند: »کسـانى 
کـه روى مـردم اثـر مى گذارند چنـد خطر بـزرگ آنهـا تهدیدشـان مى کند کـه باید 
بسـیار مراقب باشـند. یکى خطـر خسـته شـدن اسـت. 79/3/14« در طول ایـن راه: 
»بعضیهـا در بیـن راه قوه شـان تمام مى شـود. بلـه؛ ضعیفترها وسـط راه آذوقه شـان 
تمام مى شـود... ایـن همان ارتجـاع و برگشـتن اسـت. 78/9/26« در واقـع: »اینها به 
ضرر خودشـان عمـل میکنند... آن کسـانى کـه از راه انقـالب برگردند، مثل کسـانى 
هسـتند کـه در تابسـتان روزه گرفته انـد و تـا اواخـر روز، روزه را حفـظ میکننـد، اما 
یک سـاعت به غروب، دو سـاعت بـه غروب طاقتشـان تمام میشـود؛ افطـار میکنند. 
87/3/14« و صحبـت از »پایان انقـالب« مى کنند: »اعـالم کردند انقالب تمام شـد! 
خودشـان تمام شـده بودنـد؛ خودشـان ذخیره شـان ته کشـیده بود، قـادر بـه ادامه  
راه نبودنـد؛ دنیـا را، جامعـه را انقـالب را به خودشـان قیاس کردنـد؛ اشـتباه کردند. 

 »89/6/31

نشانه خسته شدن
نتیجـه ایـن »خسـته شـدن« و »بُریـدن« در »برخـورد بـا دشـمناِن مسـتکبر و 
مشـکالِت ایجاد شـده توسـط آنها« نمـود پیدا مى کنـد: »بعضیهـا با نـام عقالنیت... 
با نـام پرهیـز از جنجـال و دردسـر بین المللـى، میخواهنـد از مبانى انقـالب و اصول 
انقـالب کـم بگذارنـد! ایـن نمى شـود. ایـن نشـانه  بى صبـرى و نشـانه  خسته شـدن 
اسـت. گاهى این خسـته شـدن را - که خودشـان خسـته شـده اند - به مردم نسبت 
مى دهنـد. 87/6/19« اینگونـه اسـت که »ایسـتادگى مقابـل زیاده خواهى دشـمن« 
را »اقدامـِى بـى منطـق« و راه حـِل رفـع مشـکالت را »سـازش« معرفـى مى کنند. 
و ایـن دقیقا خواسـته اسـتکبار اسـت: »آنچـه آمریـکا از ملت ایـران میخواهـد، این 
اسـت که ملت ایـران وابسـتگى را قبـول کنـد... فشـارهائى کـه مى آورند، بـراى این 
اسـت. بـراى ایـن اسـت کـه دولت هـاى جمهـورى اسـالمى را خسـته کننـد، ملت 
را خسـته کننـد. 87/8/8« امـا ریشـه ایـن خسـته شـدن و رهـا کـردن راهِ انقـالب 
»دورى از خـدا« و »غلبه ى هوسـها« اسـت: »وقتـى با خدا قطع رابطه شـد، انسـان 
حّتى خودش را هم درسـت نمیتواند بشناسـد، چه برسـد بـه جامعه اش، چه برسـد 
بـه آرمانهایـش. چـه جور انسـان بـا خـدا قطع رابطـه میکنـد؟ وقتـى کـه هوس ها، 
گرایش هـاى مـادى، خودمحورى هـا بـر جـان انسـان غلبـه پیـدا کـرد... آن وقـت 

متوقـف مى شـوند... اینهـا ریزش هـا هسـتند. 89/6/31« 

وعده الهی
امـا نکته مهـم ایـن اسـت کـه: »آینـده متعلـق بـه ملـت ایـران اسـت. آینـده  ملت 
ایـران، رسـیدن بـه قله هـاى واالى علـم، اقتـدار، رفـاه و شـرف اسـت. و ایـن وعـده  
الهـى اسـت. 87/8/8« بـا خسـته شـدن و پشـیمانِى »از نفـس افتاده هـا« حرکـِت 
»قافلـه انقالب« متوقـف نمى شـود: »اینجور نیسـت کـه بـا روى گرداندن کسـانى، 
این حرکـت عظیم، ایـن بناى معظم و شـامخ تـکان بخورد. با برگشـتن یـک عده اى 
از این قافلـه ى عظیـم، هرگز ایـن قافلـه از راه بـاز نمیمانـد. 91/7/22« و البتـه نباید 
فراموش کنیم کـه »ایماِن با طـراوت دینى« تنهـا راهِ مقابلـه با »آفِت خسـتگى« در 
این مسـیر اسـت: »هر چیز دیگرى قابل خسـته شـدن اسـت، جـز ایمان بـا طراوت 
دینـى. این مى توانـد آن قدرتهـا را به چالش بکشـد و تعدیل کنـد و در نهایـت آنها را 

از بین ببـرد. 92/2/9« 

هفته سخن

طرف دار جّدی حمایت از محرومان و مستضعفان
امام طرف دار جّدی حمایت از محرومان و مســتضعفان بــود؛ امام نابرابری 
اقتصادی را با شــّدت و حّدت رد میکرد؛ اشــرافیگری را با تلخی رد میکرد؛ 
به معنــای واقعی کلمه امام طــرف دار عدالت اجتماعی بــود؛ طرف داری از 
مستضعفان شاید یکی از پر تکرارترین مطالبی اســت که امام بزرگوار ما در 

بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است. 94/3/14

مزار:
منطقه زینبیه در اطراف شهر دمشق

هیئت بازخوانی
انقالبی

ــد،  ــوى کن ــود را ق ــى از درون، خ ــک ملّت ــر ی ــد... اگ ــدار بجوش ــد اقت از درون بای
ــد،  ــت بکن ــود را تقوی ــگ خ ــود را، فرهن ــان خ ــود را، ایم ــت خ ــود را، صنع ــم خ عل
ــه  ــت ک ــخه اى اس ــن نس ــد. ای ــر بگذارن ــش تأثی ــد روی ــى نمیتوانن ــاى بیرون نیروه
ــد  ــاى اســالم هــم بای ــن نســخه عمــل کنیــم؛ دنی ــه ای ــا بایســتى ب امــروز همــه  م
ــکار  ــه ابت ــى، ب ــروى داخل ــه نی ــر ب ــا اگ ــد. 94/4/27 م ــل کن ــخه عم ــن نس ــه ای ب
ــم، از  ــم و اعتمــاد کنی ــه کنی ــا در داخــل، تکی ــا و بازوه ــت ذهنه ــه فّعالّی ــا، ب جوانه
فخــر و مّنــت دشــمنان خارجــى، خودمــان را رهــا خواهیــم کــرد؛ راه درســت ایــن 

اســت.   93/2/23

# اقتدار_درون زا
نسخه ای که امروز همه  ما باید به آن عمل کنیم

کلید
واژه

امام کالم

خون شهیدان ما امتداد 
خون پاک شهیدان کربالست

اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان )ع( 
رســید. بر ملت رشــید و آگاه ما »اربعین« 
های سودمندی گذشت. ما در این سالها به 
دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه 

سلسله پهلوی با چه مصیبتهایی و بی فرهنگیهای خانمان سوزی مواجه بوده ایم. سالهایی 
بس تلخ و رنج آور در این پنجاه ســال و تلختر و رنج آورتر در این یکی دو ســال اخیر که 
ملت شجاع ما را علیه اســتبداد و اســتعمار به حرکت درآورد... گویی خون شهیدان ما 
امتداد خون پاک شهیدان کربالست، و اربعین اخیر برادران ما بازتاب اربعین آن دالوران 
می باشد؛ خون طاهر آنان به حکومت طاغوتی یزید خاتمه داد، و خون پاک اینان سلطنت 

طاغوتی را به هم پیچید.   امام خمینی )ره(؛ 26 دی 57

کسى مثل مرحوم عالمه  طباطبایى )( در حوزه  علمیه  قم پیدا شد؛ ایشان، 
هم فقیه بود و هم اصولى؛ هم مى توانست درس خارج فقِه مفصلى بدهد؛ هم 
مى توانست درس خارِج اصول مفصلى ترتیب دهد و فضال را جمع کند؛ اما او به کارى 
پرداخت که آن روز آن را الزم مى دانست. بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد بر اینکه 
این ها الزم است. او گفت من مى بینم که دارند تفکرات و فلسفه  کاذب مارکسیستى را 
در ذهنها جا مى دهند؛ نمى شــود با توضیح المســائل این ها را پاسخ دهیم؛ توضیح 
المسائل جاى خودش را دارد؛ جواب این شــبهه ها را با چیز دیگرى باید داد. ایشان 
»اصول فلســفه و روش رئالیســم« را نوشــت. یکى از تربیت شــده هاى او مرحوم 
شهید مطهرى)( است. 83/4/15 هنر بزرگ مرحوم عالمه طباطبایى)( این بود 
که پافشارى کرد و کار خود را در شرایط مختلف ادامه داد. حّتى طبق آن نقلهائى که ما 
شنیدیم هنگامى که ایشــان »اســفار« را تعطیل کردند، همان جا در همان مسجد 
سلماسى »شفاء« را شروع کردند. خب، این یعنى استقامت... مرحوم آقاى طباطبایى 
خودش فیلسوف بود، اهل فلسفه بود، بالشــک در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه که 
در عرفان از ایشــان معهود است، عرفان عملى است؛ یعنى ســلوک، دستور، تربیت 
شاگرد؛ شاگرد به معناى ســالک. 91/11/23 آن روزى که مرحوم عالمه طباطبایى در 
نجف پیش مرحوم آسیدحسین بادکوبه اى فلســفه مى خواند، آن روز نیاز به فلسفه 
اســالمى به مراتب کمتر از امروز بود که این همه مکاتب گوناگــون، این همه افکار 
جدید، این همه شبهه، این همه پیشــنهاد فکرى در دنیا مطرح است؛ آن هم با این 
روابط و ارتباطات آسان و سریع؛ با اینترنت و با بقیه وسائل، کتاب و مجله و چه و چه. 

بنابراین به فلسفه احتیاج است. 89/8/2   

روایت آیت ا... خامنه ای از تالش علمِی تأثیرگذار عالمه طباطبایی

نیاز لحظه را شناخت

تاریخی روایت

شما خانمها کار هم دارید، فالن کار علمى را هم میکنید، فالن درس را هم در 
دانشگاه میدهید، همه ى اینها به جاى خود محفوظ اّما بایستى سهم »خانه« را 
هم در نظر داشته باشید. البّته سهم خانه میتواند کّمّیتش فداى کیفّیتش بشود؛ یعنى 
وقتى از آن بیست و چهار ساعت کم کردید، اّما کیفّیتش را باال بردید، آنوقت یک معناى 
دیگرى خواهد داشت. اگر دیدید آن کارتان به این قضّیه ضربه میزند، باید برایش فکرى 

بکنید. این، مهم و اساسى است؛ مگر در موارد اضطرارى. 70/10/24 

ایـرانی خانواده

سهم خانه را در نظر داشته باشید

 سفر به کربال به صورت غیرقانونی چه حکمی دارد؟
ج: خروج از کشور بدون اجازه دولت جمهورى اسالمى جایز نیست.

س. نماز مسـافر در حرم امام حسـین)( در چه محـدوده مخیر بین قصـر و اتمام 
؟ ست ا

ج: تمام روضه شـریفه داخل حرم کـه منتهى به پنجره هـا و درهـا و رواق مى شـود از طرف 
پشت سـر تا مسـجد امتداد دارد، شـامل مى شود.

س. حکـم نمـاز در کربـال )داخـل صحـن شـریف( از نظـر شکسـته یـا کامـل 
چیسـت؟ خوانـدن 

ج: نماز داخل صحن شریف براى مسافر شکسته است. 

آموزشی احکـام

اماکن مذهبی و مقدسات 

بیان خالصه نهضت حسینی در زیارت اربعین

  هشدار به موقع رهبر انقالب 
مانع ازتحقق  نقشه آمریکا در منطقه شد

حسـین امیرعبداللهیـان دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس شـوراى اسـالمى در امـور 
بین الملـل: نقشـه آمریکا ایـن بود کـه پـس از برجـام در موضوعـات و مواضـع قوى 
منطقـه اى و مقاومـت، جمهـورى اسـالمى ایـران را بى اعتبـار سـازد و بـازى باختـه 
خـود را در سـوریه و منطقـه بـه بـازى بـرد بـراى کاخ سـفید تبدیل کنـد. امـا ورود 
و هشـدار بـه موقـع مقـام معظـم رهبـرى نقشـه آن هـا را برمـال سـاخت و مذاکـره 

منطقـه اى مورد نظـر آمریـکا شـکل نگرفـت. |     ایسـنا |

   ریشه وخامت اوضاع منطقه غرب آسیا
 از نگاه رسانه آمریکایی 

هافینگتون پسـت:  امروز خاورمیانـه در بدتریـن وضعیت خود پـس از جنگ جهانى 
دوم قـرار دارد و دلیل اصلى شـرایط کنونى چیزى جـز حمایت آمریکا و کشـورهاى 

غربى از حاکمان سـتمگر ایـن منطقه  نیسـت.|    جام |

  سردار سالمی: 
سیاست های آمریکا درباره ایران با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمی کند  

جانشـین فرمانـده کل سـپاه: این نظـام سیاسـى اساسـاً اهدافـش را بر اسـاس یک 
رابطـه ظالمانه بیـن آمریکا و بقیـه کشـورها تعریف مى کند کـه این گونه مناسـبات 
خارجـى آمریـکا مسـتقل از نـوع حزبى اسـت کـه بـر سـرکار مى آیـد. براى مـا هم 
تفـاوت معنـادارى نـدارد کـه کـدام  یـک از کاندیداهـا رأى بیاورنـد و رئیس جمهور 
شـوند چـون احسـاس مى کنیـم کـه نـه در سیاسـت هاى منطقـه اى و نـه در 
سیاسـت هاى جهانى و نـه در سیاسـت هاى کلـى آمریکا بـراى تعامل بـا بخش هاى 
جهـان تغییر خاصـى رخ نمى دهـد؛ ایـن را تجربـه 4 دهه گذشـته ما ثابـت مى کند. 

|    تسنیم|

   حزب ا...: 
هرگز اجازه نخواهیم داد سوریه تجزیه شود 

شــیخ نعیــم قاســم معــاون دبیــرکل حــزب ا... لبنــان: هرگــز اجــازه نخواهیــم داد 
ســوریه تجزیــه شــود. حــزب ا... بــه حضــور در نبــرد ســوریه ادامــه مى دهــد حتــى 
ــت  ــا را شکس ــه تکفیرى ه ــم نقش ــد داری ــا قص ــم. م ــى دهی ــن راه قربان ــر در ای اگ
ــرد در ســوریه  ــا در حــال آشــکار شــدن اســت. نب ــروزى م ــم و نشــانه هاى پی دهی
نبــرد لبنــان، فلســطین و منطقــه اســت. هرگــز اجــازه نخواهیــم داد ســوریه تجزیه 
شــود. ارتــش ســوریه و مقاومــت موفق شــدند شکســت بزرگــى را بــه تروریســت ها 
ــانى  ــوط کمک رس ــب، خط ــرق حل ــا در ش ــره آنه ــر محاص ــالوه ب ــد و ع وارد کنن
تروریســت ها را نیــز قطــع کننــد. گروه هــاى تروریســتى کنونــى بــه دلیــل 
ــه  ــد. در صورتى ک ــه مى دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــرائیل ب ــکا و اس ــع آمری مواض
دولــت جدیــد آمریــکا نیــز روى کار بیایــد، بایــد دیــد قصــد دارنــد تــا چــه زمانــى 
ــد کــه داعــش را ایجــاد  ــا بودن ــى ه ــن آمریکای ــد. ای ــى کنن ــرد ســوریه را طوالن نب

ــد.|    مهــر| ــا مقاومــت را ســرنگون کنن ــد ت کردن

هفته اخبار

حضور رهبر انقالب در شهر خمین  زادگاه  بنیانگذار کبیر انقالب  79/8/26

حرکت قافله انقالب متوقف نمی شود

ــان و  ــج بى پای ــن گن ــه ای ــان را ب ــوید... خودت ــنا بش ــرآن آش ــا ق ــد ب ــعى کنی  س
ــه را کــردم و هــر وقتــى  ــن توصی ــد. بنــده مکــرر ای ــاى بى  کــران نزدیــک کنی دری
ــر دوش مــن اســت. اوالً  ــارى ب ــم ب ــم، احســاس مى  کن ــه را نمى  کن ــن توصی ــه ای ک
احســاس وظیفــه مى  کنــم بــه شــما بگویــم الزم اســت بــه قــرآن مراجعــه کنیــد... 
ــد. هرجــورى،  ــتفاده  اى مى  کن ــک اس ــزد، ی ــرآن بنشــیند و برخی ــا ق ــر کســى ب ه
ــان را  ــن زب ــه  اى داشــته باشــید کــه بتوانیــد مختصــراً ای در هــر ســبکى، یــک مای
ــن  تر و  ــد، روش ــه کنی ــتر مراجع ــه بیش ــر چ ــد و ه ــره  اى مى  بری ــک به ــد، ی بفهمی
ــا  ــى ب ــچ کس ــد هی ــت. مى  فرمای ــن اس ــن کالم امیرالمؤمنی ــوید... ای ــر مى  ش آگاه  ت
قــرآن مجالســت و همنشــینى نکــرد، مگــر آنکــه چــون برخاســت از کنــار قــرآن، 
ــدا  ــش پی ــد، افزای ــدا ش ــادى در او پی ــک زی ــتى؛ ی ــد؛ و کاس ــدا ش ــى در او پی افزون
شــد، یــک کاســتى و کمــى پیــدا شــد؛ »زیــاَدهٍ فــى ُهــدًى« آن افزونــى در هدایــت 
ــن  ــاِن ِم ــاً »اَو نُقص ــد، حتم ــش بیشــتر ش ــى  اش و هدایت ــدار راهیاب ــک مق ــود، ی ب
ــى روح و درک و  ــى، آن نابینای ــد. آن کوردل ــورى دل او ش ــتى در ک ــى« آن کاس َعًم

ــت.  باطــن او اندکــى کــم شــد و کاســتى گرف
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

خود را به »گنِج بی پایان قرآن« نزدیک کنید

هر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد، یک استفاده ای می کند

این است حزب ا...

 

  ماجرای بزک کردن چهره آمریکا
یکى از محورهــاى کلیدى در دوران ریاســت 
جمهورى اوباما در بیانــات رهبر انقالب، تالش 
دولتمردان این کشــور و رسانه هاى بین المللى 
و به تبع آن برخــى افراد و گروه هــاى داخلى 
براى تغییر تصویر آمریکا در میــان مردم دنیا 
وبه خصوص مردم کشــورمان اســت: »یکى از 
کارهاى آمریکایى ها در این ســالهاى آخر، این 
اســت که کســانى را وادار کنند به بََزک کردن 
چهره ى آمریکا؛ به اینکه این جور وانمود بکنند 

که آمریکایى ها اگر هم یک روزى دشمن بودند، 
امروز دیگر دشمنى نمیکنند؛ هدف این است 
که چهره ى دشمن براى ملّت ایران پنهان بماند 
تا از دشمنى او غفلت بشــود و او بتواند دشمنى 
خودش را اعمال کند و خنجر را از پشــت فرو 
کند؛ هدف این اســت. 94/8/12«  اما هستند 
جریانهایى که این واقعیت مهم را نمى فهمیدند 
یا نمى خواســتند بفهمند: »یک عّده اى البّته 
مغرضانه این کار را میکنند، یــک عّده اى هم از 
روى ســاده لوحى ایــن کار را میکنند. واقعّیت 

قضّیه این اســت که اهداف آمریکا نســبت به 
جمهورى اسالمى هیچ تغییر نکرده است؛ هیچ 
تغییر نکرده. امروز هم اگــر بتوانند جمهورى 
اسالمى را نابود کنند، یک لحظه تأّمل نمیکنند؛ 
منتها نمیتوانند... البّته در عالم سیاست و در عالم 
گفتگو، جور دیگرى حرف میزنند؛ آنجایى که 
الزم است، نرمش در گفتار هم نشان میدهند، اّما 
باطن قضّیه این است، باطن قضّیه این است. این 

را ملّت ایران نباید فراموش بکند. 94/8/12«
   سالهای پایانی یک امپراطوری، روزهای 

سقوط
رهبر انقــالب اما از همــان ســالهاى آغازین 
رهبرى خود روند رو به زوال امپراطور مستکبر 
دنیاى جدید را مــى دیدند و از آن به روشــنى 
خبر مى دادنــد: »با اســتنباط از اوضاع جهانى 
نسبت به آینده بســیار خوشبین هستم. دوران 
امپراطوریهاى قدرت و سیادت آمریکا و اروپا در 
جهان به سر آمده است و محاسبات نیز همین امر 

را اثبات مى کند. وعده الهى در حال تحقق است. 
69/9/18« این هشدارها در همه سالهاى پس از 

آن نیز ادامه داشــت:  »آمریکا روند نابودى رژیم 
استکبارى خودش را آغاز کرده، خیلى هم پیش 
رفته و مردم دنیا شاهد این خواهند بود؛ هرچند 
با اســتفاده ى از قدرت، ســروصدایى مى کند. 
83/2/12« رهبر انقالب حتى گاهى از پیش بینى 

فروپاشى و ســقوط هم فراتر رفته و اضمحالل 
معنوى و فکرى آمریکا در جهان در سالهاى جارى 
را روایت مى کنند: »آمریکا ســقوط کرده. امروز 
هیچ دولتى در دنیا به قــدر دولت آمریکا منفور 
نیست. اگر امروز دولتهاى منطقه ى ما و دولتهاى 
دیگر جرأت کنند و یــک روزى را به عنوان روز 
برائت و نفرت از دولــت آمریکا معین کنند و به 
مردم بگویند در این روز بیائید راهپیمائى کنید، 
بزرگترین راهپیمائى تاریخ در دنیا اتفاق خواهد 

افتاد! این از موقعیت آبروئى آمریکا. 91/8/10«
   آغاز فروپاشی 

»این مناظره ى دو نامزد ]ریاســت جمهورى[ 
آمریکارا دیدید؟ حقایقى که اینها بر زبان راندند 
دیدید؟ شــنیدید؟ اینها آمریکا را افشا کردند. 
چند برابر چیزهایى را که ما میگفتیم و بعضى 
باور نمیکردند و نمیخواســتند باور کنند، خود 
اینها گفتند. و جالب این است که آن که صریح تر 
گفت، بیشــتر مورد توّجه مردم قرار گرفت. آن 
مرد چون واضح تر گفــت، صریح تر گفت، مردم 
آمریکا بیشــتر به او توّجه کردند.« این جمالت 
رهبر انقالب بالفاصله پس از مشــخص شدن 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا به 
عنوان نگاه درست و واقع بینانه رهبر جمهورى 
اســالمى ایران مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
نتیجه انتخاباتى که براى بســیارى از رسانه ها 
حتى تا ساعتى پیش از پایان شمارش آرا و اعالم 
نتایج اولیه قابل پیش بینى و فهم نبود. اما رهبر 
انقالب ما با چه استدالل و با چه منطقى به این 
فهم از دولت و جامعه آمریکایى رســیده بودند. 
»طرف مقابل گفت این پوپولیستى کار میکند؛ 
عوام گرایانه، چرا عوام گرایانه؟ براى خاطر اینکه 
حرفهایــش را مردم نگاه میکردنــد، میدیدند 
درست است؛ در واقعّیات زندگى خودشان آن را 
میدیدند. ارزشهاى انسانى در آن کشور نابودشده 
و لگدمال شده است؛ تبعیض نژادى وجود دارد... 
فقر آمریکایى ها را ]هم گفت[. گفت 44 میلیون 
نفر در آمریکا گرســنه اند. او گفت و دیگران هم 
گفتند که کمتر از یک درصد مردم آمریکا مالک 
نود درصد ثروت آمریکا هســتند. ارزشــهاى 
انسانى در آنجا لگدمال شــده است؛ تبعیض، 
اختالف، نژادپرستى، لگدمال کردن حقوق بشر. 

»95/8/12

 بی آبرویی دربرابر فکار عمومی مقدمه  
اضمحالل

»یکى از اینها باالخره چنــدروز دیگر خواهد رفت 
در کاخ ســفید و رئیس جمهورِ آنجا خواهد شد، 
البد حرف بى حساب نمیزند؛ دوتایى باهم بدند، اّما 
دست به دست هم داده اند براى افشاگرى آمریکا و 
براى نابود کردن آبروى آمریکا و موّفق هم شده اند. 

»95/8/12

»آنچه حاال این دو نامزد محترم ریاست جمهوری که یکی از اینها باالخره 
چندروز دیگر خواهد رفت در کاخ سفید و رئیس جمهوِر آنجا خواهد شد، 
البد حرف بی حســاب نمیزند؛ دوتایی باهم بدند، اّما دست به دست هم داده اند برای 
افشاگری آمریکا 95/8/12«  این جمالت درســت یک هفته مانده به روز برگزاری 
انتخابات آمریکا از ســوی رهبر انقالب بیان شد. انتخاباتی که اتفاقات و رویدادهای 
مربوطه، اظهارات دو کاندیدا و نتیجه آن همگــی موجب حیرت ناظران بین المللی، 

رسانه ها و افکار عمومی جهانی شد.

گزارش هفته
...........

بیآبرو
رسوایی انتخابات آمریکا دربرابرا فکار عمومی مقدمه  اضمحالل امپراطوری

»آنچــه حــاال ایــن دو نامــزد محتــرم ریاست جمهوری شــان کــه یکــی از اینهــا 
ــا ــوِر آنج ــفید و رئیس جمه ــت در کاخ س ــد رف ــر خواه ــدروز دیگ ــره چن  باالخ
ــکا و  ــاگری آمری ــرای افش ــد ب ــم داده ان ــت ه ــد... دست به دس ــد ش  خواه

برای نابود کردن آبروی آمریکا و موّفق هم شده اند. 95/8/12«

سید محمد حسین طباطبایی مشهور به عالمه طباطبایی، فقیه، فیلسوف و مفسر 
قرآن و از عالمان بزرگ شیعه بود. ایشان صاحب تفسیر المیزان و نویسنده کتبی 
چون: بدایه الحکمه و نهایه الحکمه، و اصول فلسفه و روش رئالیسم است. شهید 
مطهری، شهید بهشتی، آیت ا... جوادی آملی، آیت ا... مصباح یزدی و آیت اهلل مکارم 

شیرازی از معروف ترین و موثرترین شاگردان ایشان هستند.


