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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سّنت کســانی را داریم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از 
حرم اهل بیت می جنگند و کشته می دهند، شــهید می دهند. خانواده هایی از شهدای مدافع 
حرم پیش من آمدند که در بینشان چند خانواده ســّنی بودند. خوب، این برادر اهل سّنت که 
برای دفاع از حرم حضرت زینب یــا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سّیدالّشــهدا جوان خودش را 
گســیل می کند به جبهه، بعد هم که پیش ما می آید، به جای اظهار تأّسف، به جای اظهار غم و 

اندوه یا گله و شکایت، ابراز افتخار می کند که پسر من در این راه شهید شده است    94/12/20

برادران اهل سنت همراه ما در دفاع از حرم اهل بیت     

این شماره تقدیم   می شود به شهید عمر مالزهی 
و  ارواح طیبه  شهدای اهل سنت مدافع حرم

تاریخ شهادت : 
 آذرماه 1394

شهادت: گردان نبویون، سوریه  
به دست تروریست های تکفیری

حزب ا... تریبون

تـوی ایـران فقـط مـردم رنـج دیـده و انقالبی هـا و حزب اللهی هـا جلـوی ایـن 
آمریکایی هـا و قدرتهـا قـد علـم می کننـد و اقتـدا میکننـد بـه موالشـون امـام 
حسـین)( و یاور رهبرشـون هسـتند، نه یه عده اشـرافی و ترسـو که فکر میکنند 
آمریـکا ابرقدرته، خـدارو نمیبینند امـا آمریکارو میبیننـد و فکر میکننـد اگر جلوی 
اون کوتـاه بیایند اون هـم ول میکنه میـره، فکر میکنند کوتـاه اومدن نشـانه بزرگی 

و نشانه خوش برخوردیه اما اینا نشانه ذلت و خواری و بدبختیه.

بینهایـت  ارزشـي خـودم  از زحمـات شـما دوسـتان  حسـن یارمحمـدي:   
سپاسگذاریم. با آرزوي سالمتي و طول عمر مقام معظم رهبري . 

محمـدی از المرد: نشـریه به صـورت هفتگـی بـا میانگیـن 40 عدد در مسـجد و 
همچنین بـا مقداری بیشـتر از ایـن در نماز جمعـه المرد توزیـع می گـردد.  مطالب 

عالی است. 

با سـالم از نشـریه خط حزب ا... هر هفتـه در بیـن نمازگزارای نمـاز جمعه بخش 
پاسـارگاد بـه تعداد400نفـر زن و مـرد توزیـع می گردد.بسـیجی محمدرضـا فـالح 

استان فارس شهرستان پاسارگاد.

ما مســلمانها برای اینکه راه هدایت را پیدا کنیم، کافی اســت شخصیت پیغمبر را 
بشناسیم. عقیده ی ما البته این است که همه ی بشریت از وجود پیغمبر باید استفاده 
کنند و میکنند، اما اولی  به استفاده، ما امت اسالمی هستیم. این موجود عظیم، دارای ُخُلق عظیم، 
این شخصیتی که خدای متعال او را برای بزرگترین رسالت دوران تاریخ بشر تربیت کرد که امام 
صادق)(فرمود: »إنّ اهللَ َعزَّ و َجلَّ أدََّب نَِبیَُّه َفأحَسَن أَدبَُه َفلَّما أکَمَل لَُه األَدَب قاَل إنََّک لََعلی 
ُخُلٍق َعظیٍم ثُمَّ َفوََّض إلَیِه أمَر الّدیِن َو الِعباِد لَِیسوَس ِعباَدُه«؛)1( خدای متعال این شخصیت عظیم 
را پرورید، تربیت کرد، رشــد داد، همه ی لوازم یک کار عظیم تاریخی را در این وجود مطهر و 
مقدس فراهم کرد، بعد این بار سنگین را بر دوش او گذاشت؛ این بار سنگین رسالت تاریخی را. لذا 
هفده ربیع االول ]که[ روز والدت نبی مکرم است، شاید بتوان گفت بزرگترین عید بشریت در 
طول تاریخ انسانی است که یک چنین انسان عظیمی را خدای متعال هدیه کرد به بشر، به تاریخ 

بشر؛ و این بزرگوار هم به لوازم این کار قیام کرد. 90/11/21             |              1( الکافی، ج5، ص۷1. 

حدیث شـرح

در جامعه ما باید عادِت کمک به ضعفا که یک عادت اســالمی اســت، روزبه روز بیشتر 
شــود... کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال آنها که انجام میشود، از سّنتهای 
حسنه اســالمی اســت. این ســّنتها به حیات اجتماعِی طّیب کمک میکند. لذا نباید 
بگذارید در جامعه تعطیل شــود. وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارِی مستضعفان 
و ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصالح میشود. ۷3/4/29 مهمترین مسئله در 
وقف، عمل امینانه نسبت به موضوع وقف اســت. عرصه های متعددی برای وقف وجود 
دارد که از جمله آنها، پزشکی، علم و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط 

زیست و ترویج دین به شکل های مدرن است.   90/12/23

در همه ی مراحِل این تاریخ پُرافتخار، مساجد همیشه پایگاه دینداری و حرکت مردم 
در جهت دین بوده است. انقالب از مساجد شروع شد؛ امروز هم در هنگامی که حرکت 
و بســیج مردم مطرح میشود باز مســاجد کانونند... ما باید برای مساجد برنامه ریزی 
کنیم. غیر از خود علما و روحانیون و ائمه ی جماعات، چه کسی باید برنامه ریزی کند؟ 
من نمی گویم حتماً بیاییم در مساجد از وســایل و دستگاه های تبلیغاتِی جدید مثل 
فیلم و این طور چیزها اســتفاده کنیم - حاال اگر در مــوردی امام جماعتی مصلحت 
دانست، بحث دیگری است - اما همان شیوه ی گذشته را هم می توان با محتوای بهتر 

ادامه داد؛ این کار را باید بکنیم. ۷0/12/14  

»سّنت وقف« نباید در جامعه تعطیل شود
نماز جماعت در مسجد

 بهترین شیوه نمازگزاردن است
29 آذر روز وقف

پرسش: چرا مسئله ترانزیت و حمل و نقل برای کشور ما یک فرصت است؟   در جغرافیای منطقه و 
جهان، ما نقطه ی اتّصال شــمال به جنوب و شــرق به غربیم که این برای مسئله ی 
ترانزیت، برای حمل ونقل انرژی و کاال و غیره دارای اهّمّیت بسیار فوق العاده ای است. 
94/4/2 ما با پانزده کشــور همسایه هســتیم که اینها رفت وآمد دارند. حمل و نقل 
ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب 
به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشــود. در این همسایه های ما، 
در حدود 370 میلیون جمعّیت زندگی میکنند که این مقدار ارتباطات و همسایه ها، 

برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است.   93/1/1 

فرصت بزرِگ رونق اقتصادی
26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان

پرسش 
و پاسخ

وحدت  در برابر آمریکا و 
رژیم های خودفروخته

ــی اول  ــی و بمباران هــای جنــگ جهان صــدای مهیــب انفجارهــای پیاپ
ــرای از بیــن  ــار دشــمن، ب ــد کــه ایــن ب کــه بلنــد شــد، همــه فهمیدن
بــردن همــه عــزت و قــدرت مســلمین و بردگــی آنــان به میــدان آمــده اســت. از 
ــای  ــاع از مرزه ــوب دف ــاوای وج ــنی، فت ــیعه و س ــزرگ ش ــای ب ــن رو علم همی
ــا فرانســه و انگلیــس  اســالم را صــادر کــرده و جوانــان مســلمان را بــه مبــارزه ب

فراخواندند اما حیف که دیر شده بود.

ــود، چــرا کــه »اســتکبار جهانــی و اســتعمار، از یکــی دو قــرن پیــش،  دیــر شــده ب
مصلحــت خــود را در ایــن دانســت کــه بیــن ملّتهــای مســلمان اختــالف بینــدازد. 
ــا  ــد، اینه ــارت کن ــا را غ ــای اینه ــت ثروته ــورت میتوانس ــن ص ــون در ای ــرا؟ چ چ
ــر  ــد. 95/5/11«  دی ــدارد؛ اســتثمار کن ــاز ب ــود ب ــا ب را از پیشــرفتهایی کــه حــّق آنه
ــا هــم اختــالف کنیــد فشــل  شــده بــود و در شــرایطی تلــخ، آن آیــه قــرآن "اگــر ب
ــه  ــان ترجم ــال،46( برایم ــی رود" ) انف ــن م ــان از بی ــت و قدرت ت ــوید و ابه ــی ش م
ــد کــه وقتــی دشــمن  ــا چشــمان بصیرشــان می دیدن عملــی شــد!  گویــی علمــا ب
بــر جــان و مــال و نامــوس مســلمین حاکــم شــود، در پایتخــت بزرگتریــن 
امپراطــوری ســنی یعنــی اســتانبول همــان فجایعــی رخ مــی دهــد کــه در پایتخت 
ــم از  ــادر را ه ــی چ ــران رخ داد     و حت ــی ته ــیعی، یعن ــوری ش ــن امپراط بزرگتری
ــج  ســپری شــد.  ــخ اســتعمار غارتگــر بتدری ســر زن مســلمان کشــیدند! دوران تل
خیلی هــا بــه بازخوانــی علــل شکســت پرداختــه و بــرای جبــران، اقداماتــی را هــم 

ــد.  ــاز کردن آغ
ــر  ــای مســلمین پ ــید دله ــر رس ــه ثم ــه ب ــالب ک ــد و انق ــدان آم ــه می ــه ب ــام ک ام
ــوکتمان  ــدرت و ش ــه ق ــر ب ــار دیگ ــم ب ــز می توانی ــا نی ــه م ــد ک ــد ش ــور امی از ن
ــردای  ــود. از همــان ف ــدار ب ــه بی ــم.  دشــمن البت ــا کنی ــم و عزتمــان را احی بازگردی
ــاوت از  ــه ای متف ــیعیان را فرق ــا ش ــرد ت ــره ب ــا به ــه ابزاره ــالب، از هم ــروزی انق پی
ــز  ــنیان را نی ــد و س ــی کن ــت معرف ــوس و آتش پرس ــا را مج ــلمانان و ایرانی ه مس
دشــمنان اهــل بیــت )ع( و دنبالــه روی وهابیــت؛ تــا از نزدیــک شــدن ایــن دو بــازو 

ــد.   ــری کن ــر جلوگی ــه یکدیگ ب
ــرس از  ــای ت ــود دیواره ــالمی خ ــداری اس ــا بی ــلمین ب ــی مس ــد، وقت ــالها بع س
ــورهای  ــه و در کش ــا ریخت ــه خیابان ه ــتند و ب ــته را شکس ــای وابس ــوری ه دیکتات
مختلــف خواســتار حاکمیــت مــردم و اجــرای احــکام اســالم شــدند هــم، شــاهد 
بودیــم کــه دشــمن بیشــتر از همیشــه ترســید و هــر روز از گوشــه و کنــار جهــان، 
ــه مقدســات  ــر آورد. یکــی از لنــدن ب ــه اســم اســالم ســر ب شــبکه ای ماهــواره ای ب
ــد!   ــر می خوان ــیعه را کاف ــورک، ش ــری از نیوی ــرد و دیگ ــه می ک ــنت حمل ــل س اه
داعــش کــه ســر بــر آورد بــه مصــداق "عــدو شــود ســبب خیــر گــر خــدا خواهــد"، 
ــا  ــه اینه ــعودی ب ــال س ــه از کان ــی ک ــای آمریکای ــالح ه ــه س ــد ک ــه فهمیدن هم
ــدارد  رســیده اصــال مذهــب مــا را تشــخیص نمــی دهــد: »شــیعه و ســنی فــرق ن
ــا در  ــیعیان دائم ــت«  ش ــی اس ــان یک ــغ ش ــرمان تی ــدن س ــت بری ــان/ وق برایش
صحــن هــای حــرم مطهــر رضــوی، اهــل ســنتی کــه بــرای ابــراز ارادت بــه آن مقام 
آمــده بودنــد را مــی دیدنــد و نیــز حضــور اهــل ســنت در کربــال و نجــف را در ایــام 
اربعیــن شــاهد بودنــد لــذا براحتــی میــان اقلیــت افراطــی و اکثریــت اهــل ســنت 
ــالب اســالمی و  ــر انق ــح رهب ــه تصری ــز ک ــنت نی ــل س ــد.  اه ــی نمودن ــک م تفکی
ــل ســنت را شــنیده و  ــه مقدســات اه ــائه ب ــت اس ــر حرم ــی ب مراجــع شــیعه مبن
ــانه  ــر رس ــر تحــت تاثی ــد، کمت ــده بودن ــرادران خــود را دی ــال ب ــان در قب ــار آن رفت
هــای نفــرت زا و تفرقــه افکــن قــرار می گرفتنــد و بیــن اقلیــت شــیعه انگلیســی بــا 

ــد. ــک می کردن ــیعیان تفکی ــت ش اکثری
ــزاری جــز یــک اقلیــت جاهــل  ــی می بیننــد کــه دشــمن اب ــه خوب  امــروز همــه ب
یــا وابســته کــه بــا زور ســالح یــا پــول غربــی هــا تــالش مــی کنــد تــا مســلمانان 
ــزار گرچــه آســان  ــن اب ــا ای ــه ب ــدارد. مقابل ــار ن را از هــم دور کنــد، چیــزی در اختی
ــا  ــه ب ــل ک ــوع موص ــب الوق ــح قری ــب و فت ــح حل ــت. فت ــن اس ــی ممک ــت ول نیس
ــت  ــوع اس ــال وق ــراق در ح ــوریه و ع ــنی از س ــیعه و س ــای ش ــردان ه ــور گ حض
نشــانه ای از همیــن امــکان غلبــه بــر جریانــات مســلح تکفیــری در صــورت اتحــاد 
و بیــداری مســلمانان اســت و حــاال رســالت بدنه هــای مردمــی و نخبگانــی و 

ــت. ــنگین اس ــی س ــالم خیل ــان اس ــانه های جه رس
 بایــد و می تــوان تیــر خــالص را بــر پیکــر بــی رمــق اســتکبار زد و بــار دیگــر توجــه 
همــه را به ســمت آرمــان کنونــی جهــان اســالم یعنــی آزادســازی قــدس بازگرداند 
ــارزه ی  ــه شــرط مب ــم ب ــاًل گفته ای ــم صهیونیســتی همچنان کــه قب چــرا کــه »رژی
همگانــی و متحــد فلســطینی ها و مســلمانان بــا صهیونیســت ها در 2۵ ســال 

ــد داشــت. 95/9/24« ــده وجــود خارجــی نخواه آین

هفته سخن

ایشان واعظ درجه یک کشور بود
ما در دوران جوانی و نوجوانی هرگز ندیده بودیم که منبری از جیبش کاغذ در بیاورد، حدیث را از 
رو بخواند؛ این را بد میدانستند. مرحوم آقای فلسفی )رضوان ا... علیه( این سنت غلط را شکست؛ از 
جیبش کاغذ در آورد، روایت را از رو خواند. خب، ایشان واعظ درجه ی یک کشور بود. حاال هم وعاظ 
یاد گرفته اند. برای اینکه درست بخوانند، برای اینکه بجا بخوانند، برای اینکه آنچه میخواهند بخوانند، 

بخوانند، کاغذ را از جیبشان در می آورند، حدیث را میخوانند.90/3/3

مزار:شهرستان نیک شهر
 استان سیستان و بلوچستان

مسجدبازخوانی
تراز

]یک معلم[ گاهی در خالل صحبت، با یک کلمه ی بجــا - حقیقتاً یک کلمه - میتواند 
تأثیری در روح کودک و نوجوان و جوان بگذارد که او را به معنای واقعی کلمه متدین و 
پابند کند. بچه ها را متدین بار بیاورید. متدین بار آوردِن بچه ها همان چیزی اســت که 
میتواند آینده ی این کشــور را آباد کند. اگر ما میخواهیم این کشور پیشرفت صنعتی 
کند، پیشرفت مادی کند، پیشرفت فرهنگی کند، رتبه ی اول منطقه را - همان طور که 
در سند چشم انداز آمده - حائز شــود، این در سایه ی انگیزش دینی و ایمان امکان پذیر 
اســت. وقتی ایمان بود، انســان دنبال ایمان حرکت میکند و با همه ی ســختیها هم 

میسازد... انسان وقتی خدا را داشته باشد، امید و افق روشنی دارد.   84/2/12

#تربیت_کودکان
بچه ها را متدین بار بیاورید

کلید
واژه

امام کالم

می خواهیم بفهمانیم که 
اسالم دین وحدت است

عـرب و عجـم هـر دو زیـر پرچـم توحید و 
در پنـاه رسـول خـدا)( می خواهنـد 
اسـامی  جمهـوری  و  کننـد.  زندگـی 
می خواهـد مطلبـی را کـه قـرآن فرمـوده 

اسـت، مطلبـی را که رسـول خـدا فرمـوده اسـت در همه کشـورها پیـاده کنـد و ایران 
مقدمـه اوسـت؛ می خواهـد کـه بـه همـه کشـورها بفهمانـد کـه اسـام بنایـش بـر 
بـرادری و برابـری و وحـدت ]اسـت [ و همه مسـلمین یـد واحده هسـتند بـر دیگران. 
ما می خواهیـم به همـه ملتهـا بفهمانیم که اسـام یـک دین وحدت اسـت، یـک دین 
بـرادری اسـت، دین برابـری اسـت. هیچ یـک از قشـرهای او بـر دیگـری تفـّوق ندارند 

مگر بـه تقـوا، مگـر بـه پیـروی از احـکام اسـام.   
امام خمینی )ره(؛ 5 دی 1359

در مقیاس های بشری، مبارک بودن یک مولود و یک والدت، به آثاری است که بر 
آن والدت مترتّب می شود؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم. اگر این مقیاس، مقیاس 
درستی است - که هست - باید عرض کنیم، مبارکترین مولودی که در طول تاریخ متولّد 
شده است، وجود مقّدس نبیّ مکّرم اسالم  )( است. این برکات، از لحظه والدت شروع 
میشود؛ این عجیب هم نیست. حضرت عیسی )( در آغاز والدت فرمود: »و جعلنی مبارکاً 
این ما کنت«. مبارک بودن خود را از اّولین ساعات یا اّولین روزهای والدت اعالم کرد. در مورد 
پیامبر ما نیز همین طور است. آنچه تواریخ ثبت کرده اند که کنگره کاخ کسری فرو ریخت، یا 
آتشکده قدیمی خاموش شد - و از این قبیل عالئم و نشانه هایی که ثبت شده است - اینها 
همه مبّشرات برکات وجود این موجود عظیم است. هر آنچه در این عالم بر اساس حاکمیت 
شرک و کفر و استبداد و ظلم و تفرقه بین آحاد انسان وجود داشته است، باید به برکت وجود 
این انسان واال و ممتاز و بی نظیر، بتدریج زایل شود. آنچه آن بزرگوار در مقام عمل و مجاهدت 
برعهده گرفت، سنگین ترین بخش این کار بود. شروع این راه و آغاز این دعوت، مهمترین 
بخش این کار محسوب میشد. اشکال دنیای آن عصر این بود که آحاد مردم و طبقات جامعه 
در همه جای عالم، به حاکمیت غیر خدا، به حاکمیت طاغوتها، به حاکمیت ظلم و به اختالف 
طبقات خو گرفته بودند. چه کسانی باید در مقابل این مظاهر بایستند؟ قاعدتاً مظلومان. 
وقتی مظلومان خودشان هم باور میکنند که باید حاکمیت ظلم مستقر باشد، امید اصالح از 
بین میرود. بیدار کردن مردم، بیدار کردن دنیا و بیدار کردن بشریّت، کار بزرگ پیامبر اکرم و 
دعوت نبوی بود؛ »ان هو ااّل ذکر للعالمین«. این ذکر است، یاد است، تذّکر است... تعّصب ها، 
قبیله گری ها، مسائل شــخصی و فردیتهای گوناگون، کار آن بزرگوار را دشوار میکرد. آن 
حضرت مجاهدت سختی را متحّمل شد، تا توانست این بن بســت بشری را باز کند و این 
صخره عظیم را بشــکافد. بعد از آن تا امروز، هر کس هر حرکتی کرده است، به دنبال آن 

بزرگوار و در ادامه آن راه و با کمک ضرب دست این انسان واال بوده است.  ۷8/4/10   

)( روایتی از والدت و مجاهدت حضرت محمد
 به مناسبت سالروز والدت ایشان

)( بیدار کردن بشریّت« کار بزرگ پیامبر اکرم«

250 ساله انسان

مواظـب باشـید در دام رقابتهـا و چشـم و همچشـمي هایي کـه متأّسـفانه در 
بعضـي از محافل زنانه رایج اسـت، نیفتیـد. رقابت بـراي تجّمـالت، رقابت براي 
بـه رخ کشـیدن و بعضـي از زیـاده طلبی هـا کوچکتـر از ایـن اسـت کـه بتوانـد زنهـاي 
شایسـته و واال را اسـیر خـود کنـد. هر انسـاني- چـه مـرد و چـه زن- اگـر بـه دام زواید 
زندگي بیفتد و اسـیر اینهـا شـود، بتدریج معنویّـات بـا ارزش در وجـود او افـول خواهد 

کرد و ضعیف و کم خواهد شد. 81/۷/18

ایـرانی خانواده

اسیر رقابت براي تجّمالت نشوید

 هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت، چسباندن انگشتان کوچک 
پا در حال قیام به انگشتان پاهای دو نفری که در دو طرف نمازگزار ایستاده  چنانچه 

آنان ملتزم هستند چه حکمی دارد؟
ج: این کار واجب نیست، ولی انجام آن به صّحت  نماز ضرر نمی رساند.

س: برادران اهل ســنت در ایام حج یا غیر آن، نماز مغــرب را قبل از اذان مغرب 
می خوانند، آیا برای ما اقتدا به آنان و اکتفا به آن نماز صحیح است؟

ج: معلوم نیســت که آنان نماز را قبل از وقت بخوانند، ولی اگــر مکلّف دخول وقت را 
احراز نکند، نمی تواند داخل شود، مگر آنکه رعایت وحدت آن را اقتضا کند که در این 

صورت شرکت در نماز جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد.

آموزشی احکـام

شرکت در نماز جمعه اهل سنت

بزرگترین عیِد تاریخ بشریت

  نصیحت پدرانه  رهبر معظم انقالب  به یک دختر شهید

رهبر انقالب اسـالمی در دیـدار هفته گذشـته خود با خانـواده های معظم شـهیدان 
در پاسـخ بـه درخواسـت یـک از  دختـران شـهدا، بـرای دریافـت نصیحتـی پدرانه 
فرمودنـد: شـما قـدر خانـواده ی شـهادت را بدانیـد، قـدر پـدر شـهیدتان را بدانید. 
حضرت آیت ا... خامنـه ای در ادامـه ی توصیه خـود فرمودند: همیشـه در میدانهای 
اجتماعـی بـه صـورت مهاجـم وارد شـوید نـه مدافـع و سـپس تاکیـد کردنـد: ایـن 

یادتـان باشـد. |      |

   شیخ سلمان: حبس تنها ثباتم را  بیشتر می کند 
شـیخ علی سـلمان روحانی مبـارز شـیعه و دبیـر کل بزرگ تریـن جمعیـت معارض 
سیاسـی بحریـن در واکنش بـه حکـم دادگاه اسـتیناف دربـاره تائید حبس 9 سـاله 

وی تاکید کـرد که ایـن حکم تنهـا ثبـات مـرا بیشـتر می کنـد. |    العالم |

  رهبر انقالب یمن: 
ملت یمن ثابت کرد قدرت واقعی در پایبندی به ارزشهاست  

سـید عبدالملـک بدرالدین الحوثـی، دبیـر کل جنبش انصـارا... یمن، طی سـخنانی 
رژیـم سـعودی را دنبالـه روی سیاسـت های جنگ طلبانـۀ اسـتکبار جهانـی بـه 
سـرکردگی امریـکا و اسـرائیل دانسـت. وی افـزود: ملـت یمـن نمونـه ی بـارزی از 
ارزش هـا و اصول اسـالمی را بـه جهانیان ارائـه داد و ثابت کـرد قـدرت واقعی ملت ها 

در پایبنـدی بـه ارزش هـا نهفتـه اسـت. |    پرس تـی وی|

   الشرق االوسط: 
سردرگمی سیاستمداران غربی به خاطر آیت ا... خامنه ای است 

روزنامـه الشرق االوسـط چـاپ لنـدن: بسـیاری از سـر درگمی هـای سیاسـتمداران 
غربی و شکسـت سیاسـت های آنها در قبـال خاورمیانه، بـه خاطر رهبر عالـی ایران، 

آیت ا... خامنـه ای و سیاسـت ها و راهبردهـای منطقـه ای وی اسـت.|    جام نیوز|

   نومسلمانان زیر نظر ایران  در حیاط خلوت واشنگتن 
اندیشـکده  آمریکایی موسـوم به دفـاع از دموکراسـی: انفعال مقابل گسـترش مراکز 
اسـالمی مرتبـط بـا ایـران در آمریـکای التیـن، خطـای جبران ناپذیـر آمریکاسـت. 
نومسـلمانان تحت تعلیـم جمهـوری اسـالمی، پیش آهنگ لشـکر تهـران در حیاط 

خلـوت واشـنگتن اند.|    جـام نیوز|

   دیده بان حقوق بشر: آمریکا شریک جنایات عربستان در یمن است 
سـازمان دیده بـان حقوق بشـر تحریـم تسـلیحاتی عربسـتان سـعودی را بـه دلیـل 
جنایات جنگـی در یمن خواسـتار شـد و اعالم کـرد آمریکا شـریک جرم عربسـتان 

در ایـن جنایـات اسـت. |    العالم |

هفته اخبار

تصویر سخنرانی حجت االسالم فلسفی)وفات: 2۷ آذر 13۷۷( در مراسم دعا برای سالمتی
 امام خمینی)ره( در مسجد امام بازارکه  ازسوی آیت ا... خامنه ای رئیس جمهور وقت برگزار شد

 »َو اَِنّ الَشـیاطیَن لَیوحـوَن اِلـی اَولیائِِهـم لُِیجاِدلوُکـم« شـیطان ها و قطب هـای 

شـرارت به دوسـتان و هـم جبهـگان و هم بسـتگان خـود الهـام می دهند تا با شـما 
مجادلـه کنند. شـیطان و قطب های فسـاد و تباهـی، اَیادی خـود، اولیـای خود، هم 
جبهگان و پیوسـتگان خـود را پر میکننـد تا بیایند با شـما بحث کنند، سـر به سـر 
بگذارنـد و مجادلـه کنند. شـما تکلیفتـان چیسـت در مقابل ایـن اولیای شـیطان؟ 
»َو اَِنّ الَشـیاطیَن لَیوحـوَن اِلـی اَولیائِِهـم لُِیجاِدلوُکم«، امـا شـما، »َو اِن اََطعُتموُهم 
اِنَُّکـم لَُمشـِرکوَن« اگـر شـما از آنهـا اطاعـت کردیـد، پیـروی کردیـد، مشـرکید. 
ببینیـد؛ مشـرک، خیلـی صـاف. پـس اطاعـت شـیطان، یعنـی قطـب شـرارت در 
مقابـل رحمـان، شـیطان در مقابل رحمانسـت دیگـر، شـیطان در مقابل خداسـت 
دیگـر، اطاعـت شـیطان، یعنـی قطب شـرارت، یـا اطاعـت اولیـای شـیطان، یعنی 
مزدورانـش، آلـِت فعـل هایـش، دوسـتانش، هـم جبهگانـش، نوکرانـش؛ اطاعـت 
اینها موجـب می شـود کـه شـما مشـرک بشـوید. »َو اِن اََطعُتموُهم« و اگـر اطاعت 
کنیدشـان، »اِنَُّکم« همانا شـما، »لَُمشـِرکوَن« حتماً مشـرکانید... »َو بُِرَزِت الَجحیُم 

ِللغاویـَن« و نمـودار و پدیـدار شـد دوزخ از بـرای گمراهـان و فریب خـوردگان. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

تکلیِف ما در مقابل »اولیای شیطان«
شیطان ها به دوستان خود الهام می دهند تا با شما مجادله کنند

این است حزب ا...

همان ایــام، کاندولیزا رایــس، وزیرخارجه 
وقت ایــاالت متحــده صراحتا اعــالم کرد: 
"سیاســت خارجی مــا به طــور قطــع یک 
سیاســت خارجی مداخله گــرا اســت و این 
سیاست برخاســته از منافع ملی ماست و نه 
برخاسته از منافع جامعه موهوم بین المللی." 
داستان از حمله و اشغال افغانستان و عراق به 
بهانه جنگ بر تروریســم آغاز شد و به کشتار 
صدها هــزار زن و کــودک و مــرد بی گناه 
کشیده شــد. آمریکا برای رسیدن به مقاصد 
طرح خود، نیازمند "ناامنی" همیشــگی در 
منطقه ی غرب آســیا بود. پــرده ای از طرح 
خاورمیانه بزرگ که رهبر انقــالب بعدها به 
آن اشــاره کرد و گفت: »یادتان هســت که 
چند ســال قبل از ایــن، آمریکایی ها گفتند 
خاورمیانــه ی جدیــد؛ ما آن وقت درســت 
نفهمیدیم چــه کار می خواهنــد بکنند که 
اســمش را خاورمیانه ی جدیــد می گذارند؛ 
حاال فهمیدیم خاورمیانه ی جدید چیســت: 
تروریست،  جنگ،خاورمیانه ی  خاورمیانه ی 
خاورمیانه ی تعّصب و تحّجر، خاورمیانه ی...    
 مشــغول به هم؛ در ســوریه جنگ اســت، 
در عــراق جنــگ اســت، در لیبــی جنگ 

اســت، تروریســم در همه ی این کشــورها 
گســترده اســت، در ترکیه تروریسم است، 
در جاهــای دیگــر تروریســم اســت؛ این 
خاورمیانــه ی جدیــد اســت. 94/10/30«

ماجرا اما آنگونه کــه آمریکایی ها پیش بینی 
می کردند جلــو نرفت. ظهور محــور جدید 
مقاومت و در کنار آن شــکل گیری نیروهای 
مردمــی جهــت مبــارزه بــا گروهک های 
دست ســاخته داعــش و جبهه النصــره و... 
معادالت آمریکا و غرب را بــر هم زد. چندی 
پیش، روزنامه ی آمریکایی واشنگتن تایمز به 
همین موضوع اشــاره کرد و نوشت: "داستان 
بزرگ خاورمیانه در سال 2016 لزوما جنگ 
داخلی ســوریه نخواهد بود بلکه ظهور محور 
جدیدی متشکل از اسالم شــیعی و روسیه 
است که شامل ایران، سوریه، حزب ا... و دیگر 
شــبه نظامیان ]نیروهای مردمی نظیر حشد 

الشعبی[  مورد حمایت تهران است.
اندیشــکده هریتیج نیز با بیان اینکه "مواضع 
راهبــردی و نظامــی ایران در حــال تقویت 
است" نوشت: تمام بخش های نظامی ایاالت 
متحده اعم از نیروی زمینی، دریایی و هوایی تا 
تفنگداران دریایی تا حد زیادی تحلیل رفته  که 

قادر به پیروزی در دو نبرد هم زمان منطقه ای 
نخواهند بود... ایران بــا نیروهای نیابتی خود 
در ســطح خاورمیانــه در صــورت افزایش 
توانمندی ها تهدید بزرگ تــری برای ایاالت 

متحده به نسبت زمان حاضر خواهند بود."

  پیروزی در حلب نقطه عطف جنگ سوریه
پیــروزی نیروهــای مقاومــت در حلــب و 
پاکسازی این شهر از گروهک های تروریستی 
را می توان نقطه عطفی در چند ســال اخیر 
دانســت. آمریکایی ها تا همین چندی پیش، 
تصــور می کردند هم چنان دســت برتر را در 
ســوریه و منطقه دارند. همین چند ماه پیش 
بود که"مایک مورل"، معاون پیشــین ســیا 
که همچنان در رویای تســخیر سوریه بود، 
گفته بود که "واشنگتن باید با تسلیح بیش از 
پیش گروه های مســلح فعال در سوریه، آمار 
کشته های ایران و روسیه را افزایش دهد." او 
که با شــبکه ی پی.بی.اس گفت وگو می کرد، 
در مورد پیشنهادش برای پایان بحران سوریه 
گفت: "ما باید به آنها )گروه های تروریستی( 
چیزهایی را که نیاز دارند بدهیم تا هم با اسد 
مبارزه کننــد و هم به ایران و روســیه هزینه 
تحمیل کنند. زمانی که مــا در عراق بودیم، 
ایرانی ها به شبه نظامیان شیعه که نیروهای 
ما را می کشتند، سالح می دادند تا به ما هزینه 
تحمیل کنند. مــا هم بایــد کاری کنیم که 
ایرانی ها در سوریه متحمل هزینه شوند. مورل 
به همین موضع بسنده نکرد و باز هم ادامه داد 
که من "از این دفاع می کنم که آن چیزهایی را 
که او ]بشار اسد[ آنها را مبانی قدرتش می داند 
و تصــور می کند برای بقای او الزم هســتند، 
هدف قرار دهیم... می خواهم او را تحت فشار 
قرار دهیم، ایرانی ها را تحت فشار قرار دهیم، 
روس ها را تحت فشار قرار دهیم تا حاضر شوند 

راهکار دیپلماتیک)حرف ما( را بپذیرند."

  در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی و 
باالسر آنها!

حاال بعد از گذشــت چند ســال از حوادث 
ســوریه و منطقه، نــه تنها تصــور توهمی 
مایک مورل بیش از پیش مشــخص شده، 
بلکه طرح خاورمیانه بزرگ هم با شکســت 
مواجه شــده اســت. البتــه از جذابیت ها و 
در عین حــال از پیچیدگی های سیاســت، 
وابستگی و درهم تنیدگی مسائل منطقه ای 
و بین المللــی به یکدیگر اســت. هم زمان با 
تحوالت حلب و موصل، بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقــه ای از تحوالت یمــن و بحرین 
نیز غافل نیســتند چراکه  سرنوشت حلب و 
موصل سرنوشت تمام منطقه است، بنابراین 
می توان گفت سرنوشــت ایــن دو، تأثیرات 
منطقه ای و جهانــی تعیین کننده ای خواهد 
داشت. شــاید به همین دلیل بود که نوری 
المالکی، نخست وزیر ســابق عراق گفته بود: 
"عملیات قادمون یا نینوا )نینوا ما داریم می 
آئیم( معنایش این است که ای حلب، رقه و 
یمن ما داریم می آئیم«. همــه ی اینها البته 
از افتخارات ایران اســت کــه به عنوان یکی 
از اصلی ترین و محوری تریــن بازیگران این 
عرصه محسوب می شود. »افتخار جمهوری 
اسالمی، امروز این اســت که ما در مجاورت 
مرزهای رژیم صهیونیســتی و باالســر آنها 
نیروهای حــزب ا... یا نیروهــای مقاومت یا 
نیروهای اََمل را داریم. اینکــه اینها این قدر 
ناراضــی هســتند و می گوینــد جمهوری 
اســالمی چرا دخالت می کند، به این خاطر 
اســت. این خیلی افتخار بزرگی برای اسالم 
و جمهوری اسالمی اســت. جوان هایی که 
رفتند به ســوریه و عراق و عمدتاً به سوریه، 
این بصیرت را داشــتند. 95/9/1« الشرق 
االوسط: سردرگمی سیاستمداران غربی به 

خاطر آیت ا... خامنه ای است.

 آمریکایی ها  در سالهای اولیه قرن 21، که تصور می کردند با فروپاشی شوروری، قدرت 
بالمنازع جهان هستند، طرح »خاورمیانه ی بزرگ« را آغاز کردند. »خاورمیانه ی بزرگ 
یعنی چه؟ یعنی ... آمریکا برای همه ی این منطقه یک نقشه ی کّلی کشیده بود که همه ی اینها را با 

محوریّت اسرائیل توی مشت نگه دارد؛ خاورمیانه ی بزرگ یعنی این. 95/8/12«

آزادسازی حلب
خداحافظی با خاورمیانه بزرگ

بخشی از بیانات معظم له در ابتدای درس خارج ایشان عینا به شرح زیر نقل می شود: 
»... جنـاب زیـد، ایـن بزرگـوار که جـزو برتریـن شـخصیتهای خانـدان پیغمبـر)( اسـت، جزو 
شـهدای نامـدار عتـرت طیبـه اسـت. شـخصیت بسـیار بزرگـی اسـت و انسـان واال. دربـارۀ ایـن 
شـهید بزرگـوار)( بعضی ها دچـار اشـتباهند بـه تصـور اینکه ایـن بزرگـوار بر خالف ممشـای 
ائمه حرکت کـرده اسـت و قیـام کرده اسـت. یـک روایتی هـم از امـام باقـر)( نقل می شـود که 
ایشـان را منع کردنـد از قیام، کـه اگر این روایـت، روایِت درسـتی باشـد؛ که حاال محل کالم اسـت، 
خـوب، ایشـان گـوش کردند دیگـر، زمـان امـام باقـر حرکتـی نکردند، حرکـِت ایشـان زمـان امام 

صادق)( بود. کسـی شـرح حال این بزرگـوار را بخوانـد، خواهد دید که ایشـان، از شـاخص ترین 
و نورانی تریـن چهره های اهل بیت)( اسـت... حـاال بعضی ها به مناسـبت قضایای یمـن و زیدیۀ 
یمـن و این حرفهـا، دنبـال بهانـه می گردنـد که یـک جوری خـراب کننـد دیگـر. اینجوری اسـت 
دیگـر؛ دسـتگاه اسـتعمار از همۀ وسـائل اسـتفاده می کند برای رسـیدن بـه مقاصد خـودش. حاال 
هم که بـرادران مظلـوم مـا در یمن قیـام کردند و خـدای متعـال تاکنون نصرت بـه آنها داده اسـت 
و توانسـتند اهدافشـان را دنبـال کننـد، باالخـره می خواهند یـک جوری در وسـط یـک اختالفی 

بیندازند، یـک اشـکالی ایجاد کننـد لذا بـه بدگوئـِی زیدیـه می پردازنـد...« 

رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در ابتدای درس خارج به تحوالت یمن اشاره کردند 
و فرمودند: »برادران مظلوم ما در یمن قیام کردند و خدای متعال تا کنون نصرت به آنها داده 

است«. ایشان همچنین از مقام جناب زید فرزند امام سجاد )( تجلیل کردند.

 )(زید بن علی
از شاخص ترین چهره های اهل بیت است

روایت رهبر انقالب از طرح دشمنان برای ضربه به قیام یمن؛


