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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

یکی از ابزارهای توّســل و تقّرب به پروردگار، توّجه به ارواح مطّهر شهیدان است. یعنی ما ... 
اگر میخواهیم توّسل بجوییم، تضّرع کنیم، دعای مســتجاب داشته باشیم، بایستی از ارواح 
متعالی استشفاع کنیم، آنها را شــفیع قرار بدهیم و یکی از این مجموعه های متعالی، همین 
شهدای عزیز ما هستند. و خانواده های شــهدا این فرصت را دارند -چه پدرها و مادرها، چه 
فرزندان، چه همسرها، چه بقّیه ی بســتگان- که از ارواح شهیدان عزیزشان که دلهای اینها 

بسته ی به آنها است، استمداد کنند برای تقّرب به خداوند.     95/4/5

برای استجابت دعا شهدا را شفیع قرار بدهید     

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح
  شهید مدافع حرم سید حمید تقوی فر

تاریخ شهادت : 
 6 دی ماه ۱۳9۳

شهادت: بر اثر اصابت گلوله تروریست های 
داعش در نزدیکی شهر سامرا، عراق

حزب ا... تریبون

 سـام علیکم بـرای گرفتـن و پخـش نشـریه خـط حـزب ا... در یکی از شهرسـتان 
های اصفهان باید چه کاری انجام دهیم؟

پاسخ: سالم همانطور که پیش از این در نشــریه تاکید کردیم تکثیر و توزیع خط 
حزب ا...داوطلبانه و خودجوش اســت. بدین نحو که برادران و خواهران گرامی 
فایل نشریه را از سایت khamenei.ir یا کانال خط حزب ا...  دانلود، به تعدادی که 
امکان دارند تکثیر و در محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیات های مذهبی، 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع  میکنند.  
رضا عظیمی طلبه پایـه اول حوزه علمیه سـرپل ذهـاب : با سـام و عـرض خداقوت و 
نهایـت تشـکر از زحمـات پـر ارزش قلم به دسـتان نشـریه خـط حـزب ا... که خـارج از 
هرگونه جنـاح بندی در مسـیر خط والیت و بـا منش انقابـی حرکت میکننـد...الزم به 
ذکر اسـت تعـدای ازاین نشـریه پر برکـت در حـوزه علمیه باقرالعوم سـرپل ذهـاب بین 

طاب نشر وتبیین شد باشد که این مسیر ادامه پیدا کند. 
خدا وند گذشـت نخواهد کرد از کسـانی کـه ذره ای از اعتمـاد مردم را بـه دین و 

انقاب سلب کردند تا شکمشان سیر شود و در ناز و نعمت زندگی کنند.

بعضی  ها در فضای فتنه، این جمله  ی »ُکن فِی الِفتَنِة َکابِن اللَّبوِن ال َظهٌر َفُیرَکَب َو ال 
َضرٌع َفُیحلََب«)۱( را بد میفهمند و خیال میکنند معنایش این است که وقتی فتنه شد 
و اوضاع مشتبه شد، بکش کنار! اصاً در این جمله این نیست که: »بکش کنار«. این معنایش 
این است که به هیچ وجه فتنه  گر نتواند از تو استفاده کند؛ از هیچ راه. »ال َظهٌر َفُیرَکَب َو ال َضرٌع 
َفُیحلََب«؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب باید بود.در جنگ صفین ما از آن 
طرف عمار را داریم که جناب عمار یاسر دائم مشغول سخنرانی و روشنگری بود... از آن طرف هم 
آن عده  ای گفتند: »یا أمیَرالُمؤمنین إنّا َقد َشَککنا فی هَذا الِقتاِل«؛)2( ما شک کردیم. ما را به 
مرزها بفرست که در این قتال داخل نباشیم! خوب، این کنار کشیدن، خودش همان ضرعی 
است که یُحلب؛ همان ظهری است که یُرکب! گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، 
خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنند؛ همه بایستی بصیرت داشته 

باشند.  88/7/2
۱(نهج البالغه، حکمت ۱.

2( شرح نهج البالغه، ج۳، ص۱86.

حدیث شـرح

 س: نظر حضرتعالی در خصــوص کاربرد »هیپنوتیزم« در علوم پزشــکی و درمان 
بیماریهای قابل عالج با این روش چیست؟ج(  اگر به منظور غرض عقایی و با رضایت کسی 

که مي خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامی هم نباشد اشکال ندارد.
س: آیا تغییر ژنتیکی جنین انسان برای اصالح نژاد و ایجاد اوصاف دلخواه، مانند انتخاب 
رنگ پوست، افزایش ضریب هوشی و...  جایز است؟ج(  اگر مستلزم مفسده ای نباشد، فی نفسه 

منعی ندارد.
س: استفاده پزشــك از نخ های بخیه که احیاناً بعضی از آنها از اجزای حیوانات حرام 

گوشت به دست آمده است، چه حکمی دارد؟ج(  فی نفسه اشکال ندارد.

ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و 
استقامت ملی به حساب آورند. اگر کسی خیال کند که در مسجد، فقط چند رکعت 
نماز میخوانند و بیرون می آیند و این چه تأثیری دارد، خطاست. این طور نیست. اگر 
همان چند رکعت نماز هم با چشــم بصیرت نگاه شــود، خوِد نماز که به زبان ُمَشرِّع 
مقّدس نماز و اذان، خیرالعمل و فاح است، مایه برکات زیادی میشود. نماز یک ملت 
را به قیامِ ا... وادار میکند. نماز انســانها را از فســاد دور و به خلوص و فداکاری نزدیک 
میکند. عاوه بر آن، مسجد فقط برای نماز نیســت؛ در مسجد انواع عبادات هست. از 

جمله آن عبادات، تفّکر است که »تفّکر ساعة خیر ِمن عبادة سنة«  75/۱0/۱9  

مساجد را پایگاه روشنگری قرار بدهیدهیپنوتیزم و تغییر ژنتیکی
]زلزله بم[ باید تجربه یی باشــد برای آینده... هر لحظه ممکن اســت در هر جایی این 
حادثه اتفاق بیفتد. باید از همان ســاعت اول، همه ی امکاناتی که الزم اســت، بسیج 
شود؛ در درجه اول، نجات؛ در درجه ی دوم، امداد. 82/۱0/8 یکی از چیزهایی که بسیار 
مهم است، مقاوم سازی است. زلزله ی بم، ما و مسؤوالن کشور را یکبار دیگر به اهمیت 
مقاوم سازی آگاه کرد. تجربه ی بم برای ما در سرتاسر کشور یک درس عملی شد.. همه 
باید مقاوم سازی را جدی بگیرند؛ هم مســؤوالن و هم مردم. توصیه ی به مقاوم سازی، 
فقط توصیه ی به مسؤوالن نیست... مردم، ســازندگان خانه ها، انبوه سازان و همچنین 

مسؤوالن دولتی باید مقاوم سازی را یکی از مسائل اصلی قرار دهند.   84/2/۱4

»مقاوم سازی«  را جدی بگیرید
زلزله بم باید تجربه ای باشد برای آینده...

مطالبه
رهبری

بی شرمی از نوع انگلیسی
فالکت، بال، بدبختی، زیان، ضرر و مصیبت از جمله معناهایی اســت که در 
لغت برای کلمه نکبت به کار برده می شود. اینکه دولت انگلستان از سوی 
رهبر انقالب به عنوان یك دولت شرور و منبع نکبت معرفی می شود به این دلیل است 
که سیاستمداران آن از ریشه و درون دچار بدذاتی هستند و ماجرای آنها مربوط به 
امروز و دیروز، این فرد و یا آن فرد نمی شود. »از قدیم، به سیاست انگلیسی ها گفته 
میشد سیاســِت تفرقه بینداز و آقایی کن؛ َفرِّق تَُســد، آقایی کن به برکت تفرقه 
انداختن؛ آن  و قتی که انگلیس قدرتی داشت، این سیاســت آنها بود؛ امروز هم این 
سیاســت را قدرتمندان امروز ماّدی دنیا دارند؛ چه آمریکا، چه اخیراً باز انگلیس. 
انگلیس ها در منطقه ی ما همیشه منبع شــر بودند، همیشه منبع نکبت برای مّلتها 

بودند95/9/27« 
» تاریخ ورود و نفوذ دولتهای بیگانه در کشــور ما از ســال 1800 میادی است؛ یعنی 
دویست و دوازده سال است که اولین نفوذ خارجی از طریق حکومت انگلیسِی هند اتفاق 
افتاد؛ جان ملکِم انگلیســی آمد ایران... 92/4/۳0« آن روزها، روزهای نکبت بار گسترش 
امپراطوری انگلیس در منطقه ما بود. »امپراتــوری قبلی انگلیس یک قرن قبل یا کمی 
بیشتر سرپرستی دنیا را از آن خود میدانست! انگلیســیها، آن زمان، در همه دنیا دست 
وپای خودشان را بازکرده بودند و هر جا که ازاســام خبری بود، نسبت به آن حّساستر 

بودند. 7۱/۱/۱5« 
این روزها ملکه انگلســتان در کاخ باکینگهام، ظاهرا فیلش یاد هندوستان کرده و دلش 
برای احیای امپراتوری بریتانیا تنگ شــده است و "ترزا می" نخســت وزیر این کشور را 
راهی سفری به غرب آسیا کرده اســت. ترزامی هم به تکرار لفاظی های دوران استعمار 
پرداخته و با تهدیدخواندن ایران گفت که کشــورش حاضر است برای مقابله با ایران، با 
کشورهای خلیج فارس همکاری کند. » از حدود 1800 ]میادی[ به این طرف- هرچه 
از انگلیس ها سر زده است، شّر و فساد و تهدید بوده؛ آن وقت این مسئول انگلیسی می آید 
اینجا و میگوید ایران تهدید منطقه است؛ ایران تهدید منطقه است؟ این خیلی بی شرمی 
میخواهد که کســانی که خودشــان در طول زمان، تهدید و خطر و نکبت برای منطقه 
بوده اند، بیایند کشور مظلوم و عزیز ما را مّتهم کنند؛ اینها این جوری  هستند. 95/9/27« 

واقعیت صحنه این اســت که امریکا و انگلیس بعد از شکســت های سنگین در منطقه 
آســیای مرکزی و غربی که نتیجه دو راهبــرد "دکترین اقدام پیشدســتانه" و "طرح 
خاورمیانه بزرگ" آنها بود، هزینه های ســنگینی را به دلیل حمله به افغانستان و عراق 
متحمل شــده و همراه با متحد استراتژیکشــان یعنی رژیم صهیونیستی شکست های 
جنگ 22روزه و 33 روزه را نیز از مقاومت لبنان و فلســطین پذیرا شــدند و به اعتراف 
"ترامپ" هــزاران میلیــارد دالر هزینه را نیز بــر مردم کشورهایشــان تحمیل کردند. 
اســتراتژی  جنگ های نیابتی را با محوریت عربســتان، ترکیه، قطــر و... برای منطقه 
طراحی و این بار نیز امیدوار بودند با محوریت و هزینه این کشورها، شکست های گذشته 
را جبران کنند که حمایت و تقویت از داعش و جنگ علیه مردم ســوریه، عراق، و یمن 
محصول این اســتراتژی بود. اما به رغم انتظار آنها، این اســتراتژی اگرچه هزینه های 
سنگین مادی و انســانی را بر مردم منطقه تحمیل کرد ولی محصول آن نه تنها تجربه 
شکست هایی دیگر، بلکه قدرت یافتن سرپنجه های مقاومت در این کشورها بود که نمونه 
آن را در تشکیل دولت نجات ملی یمن، پیروزی جبهه مقاومت در حلب و آزادی قریب 

الوقوع موصل می توانیم ببینیم. 
اکنون دوباره انگلیس با هدف چنبــره زدن بر منابع و ذخایر زیرزمینــی و غارت آن به 
خلیج فارس لشکرکشی کرده است. کمبود امکانات و منابع مالی، بحران های اقتصادی، 
اوج گیری رقابت سیاســی در داخل اتحادیه اروپا، بحران های استقال طلبی در مناطق 
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و خطرات ناشی از اعتراض های ملی، خروج از اتحادیه اروپا 
و ده ها مورد دیگر از جمله عوامل موثر در این لشکرکشــی اند. این ها همان دالیلی است 
که ترزا می، نخســت وزیر انگلیس را مجبور می کند بر اریکه ناو جنگی در بحرین حاضر 
شــود و در دفاع از ظالمان و خبیثان و ناقضان حقوق بشر خطابه بخواند و ایران را تهدید 
کند! و به دنبال کسب منافع و اهداف اســتعماری خود در خلیج فارس باشد.  جهان ما 
این گونه وقیح اســت، بدهکارترین ها به جهان، ژست طلبکارترین ها را می گیرند. اشک 
تمساح برای مردم حلب می ریزند، در حالی که 21 ماه اســت به سعودی برای بمباران 

مردم یمن بمب های خوشه ای می فروشند.
و البته نباید نقش اصلی او را فراموش کرد: »این رژیم فرتوت استعماری که در منطقه ما 
هیچ دولتی مثل او چنین سوابق ننگینی ندارد -در شبه قاّره هند، در همین افغانستان، 
در کشور خود ما، در عراق، در فلسطین و در همه این مناطق، جای پای استعمار انگلیس 
و جنایاتش از صدوپنجاه ســال پیش به این طرف مشــهود اســت و از حافظه تاریخی 
این ملتها محو نخواهد شــد- حال که از آن اوج اعتبار سیاســی که مربــوط به دوران 
استعماری اش بوده، افتاده است، به دالّل و واسطه و دنباله رِو سیاسی امریکا تبدیل شده 

است. 80/9/۱6«

هفته گزارش

لحظه ای  در مبارزه  با بدی  و دعوت  به  نیکی  درنگ  نفرمود
عیسی  مسیح  مجهز به  معجزه  و دعوت  الهی  برای  نجات  بشر از ظلمات  شرک  و کفر و جهل  و ظلم  و 
رسانیدن  وی  به  نور معرفت  و عدل  و عبودیت  پروردگار مبعوث  گشت  و در همه ی  مدت  اقامت  خود 

در میان  انسانها لحظه ای  در مبارزه  با بدی  و دعوت  به  نیکی  درنگ  نفرمود. 72/10/13

مزار:گلزار شهدای اهواز

احکام 
آموزشی

مسجد
تراز

جریان تکفیر و حکومتهایی که پشتیبان و حامی آن هســتند، کامًا در جهت نّیات 
استکبار و صهیونیســم دارند حرکت میکنند... جریان تکفیر ظاهر اسامی دارد اّما 
عمًا در خدمت جریانهای استعماری و استکباری و سیاســی بزرگی است که علیه 
دنیای اسام دارند کار میکنند؛ شواهد روشنی وجود دارد... یکی این است که جریان 
تکفیر توانست حرکت بیداری اســامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسامی یک 
حرکت ضّدآمریکا، ضّداستبداد، ضّددست نشــاندگان آمریکا در منطقه بود... جریان 
تکفیر، این حرکت عظیم ضّداســتکباری و ضّدآمریکایی و ضّداســتبدادی را تغییر 

جهت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشی.   9۳/9/4

#جریان_تکفیر
برادرُکشی به نفع استکبار

کلید
واژه

امام کالم

من متاسفم از اینکه باید پیش 
دشمنان برویم و اظهار احتیاج بکنیم

ما اگـر خودمان یک امـر ناقص هم داشـته 
باشـیم، بهتـر از ایـن اسـت کـه ]پیـش [ 
دشـمنمان دسـت دراز کنیـم و یـک امـر 
کامل از آنهـا بگیریم. من متاسـفم از اینکه 

ما پیـش دشـمنهامان باید برویـم و اظهـار احتیاج بکنیم. آن دشـمن شـماره یـِک  ما 
را بردنـد در امریکا، به اسـم اینکـه معالجه کننـد- حاال یـا معالجه می خواهنـد بکنند 
یا بـه اسـم معالجـه- بردند بـرای اینکـه توطئـه کننـد. مـا بـاز دسـتمان را دراز کنیم 
پیش امریـکا بگوییـم گندم بِـده، یـا پیـش انگلسـتان بگوییم چه بِـده؟ من متاسـفم 
واقعـاً! و همه متاسـفیم که مـا بایـد احتیاج داشـته باشـیم بـه دشـمنهای خودمان.   

امام خمینی   11 آبان 1358

مرحوم حاج آقـا نـورا... از لحاظ علمی، شـاگرد میرزا و اصحاب سـامره اسـت که 
چند سـالی در آن جـا زندگی کرده و برگشـته و شـاگرد پـدرش - یعنـی همان 
مکتب مرحوم شـیخ محمد تقی، صاحب حاشـیه - اسـت که در اصفهان رواج پیدا کرد و 
مکتب علمی شـد و علمـای بزرگـی را هم تربیت کـرد. از لحاظ فهم سیاسـی هم بسـیار 
مرد فهیـم و جلوتـر از زمان خودش بـود؛ هم در قضیه ی مشـروطه، انسـان این مسـاله را 
مشـاهده می کند، هم در قضیـه ی رضاشـاه. این حرکتـی کـه ایشـان در 13۴۵ و 13۴6 
شـروع کرد کـه قـم را پایـگاه خودشـان قـرار داد و انتظاراتـی را از رضاشـاه مطـرح کرد، 
کارهای خیلی بزرگی اسـت... لیکن نگذاشـتند، بعد هم که به شـهادت و مسـموم کردن 
ایشـان منتهـی شـد... نکتـه ی دیگـری کـه در مـورد ایشـان هسـت، روشـن بینی و 
روشـنفکری اسـت. ببینید این مبارزاتـی که با فرنگی هـا و بـا خارجی ها و با نفـوذ اجانب 
در کشـور از طرف علمـا انجـام گرفتـه... منشـا مخالفت همـه ی آنها بـا خارجی هـا بود؛ 
یعنی صـورت قضیـه این بود کـه کفـر در مقابل اسـام اسـت... دعوا، سـر همـان چیزی 
اسـت که ما امروز از مسـاله ی اسـتقال می فهمیم؛ یعنی سـلطه ی اقتصادی، سـلطه ی 
فرهنگی، سـلطه ی سیاسـی، سـلطه ی اجتماعی و نفوذ ویران کننده و خانه برانـدازی که 
غرب در دنیـا داشـته... مرحـوم حاج آقـا نـورا... از آن شـرکتی که احـداث می کنـد، از آن 
حرفهایـی کـه می زنـد، از همـان گفتگوهایـی کـه در کتـاب »مسـافر و مقیـم« مطرح 
می کند نشـان می دهد که مرد بسـیار روشـن بین، بسـیار آگاه و متوجه به ابعاد سلطه ی 
بیگانه اسـت... درسـت اسـت کـه مبـارزات مرحـوم حاج آقـا نـورا... در دو بخش تقسـیم 
می شـود: بخش مقابله ی با خارجـی؛ و بخش مبـارزه ی با اسـتبداد. ایـن دو بخش، کاما 
در زندگی ایشـان و در مبارزات ایشـان محسـوس و قابل تفکیک اسـت؛ لیکن با رضاخان 
هـم کـه ایشـان مبـارزه می کنـد، گویـی برایـش کامـا روشـن اسـت کـه رضاخـان 

پیش کرده ی همان خارجی است، که آمده.  84/5/۱5   

روایتی از فهم سیاسی و مبارزات حاج آقا نورا... نجفی 

به مناسبت سالروز شهادت ایشان

مردی که جلوتر از زمان خودش بود

تاریخی روایت

پدرهـا! مادرها! تقوای خدا پیشـه کنیـد در امـر ازدواج. این همه قـرآن به ما 
دنبـال  نکنیـد،  را سـنگین  مـا میگویـد، مهریّـه  بـه  اسـام  میگویـد، 
جهیزیّه های سـنگین نباشـید، دنبال نام و نشـان و شـغل نباشـید. پسـر مسـلمان، 
دختر مسـلمان، هـر دو دارای معرفـت اسـامی، هـر دو دارای دل مؤمـن، اینها کفو 
همنـد. بگذاریـد زندگی مشـترک را شـروع کنند... بـه حکم خـدا برگردیـد، آنچه را 

که خدا گفته است آن را معتبر بدانید. 59/9/7

ایـرانی خانواده

والدین! برای ازدواج جوانان سختگیری نکنید

]با روی کار آمدن گورباچف[ سیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی و نمادهای غربی - سمبلهای 
لباس و »مک دونالد« و از این چیزهایی که در واقع جزو سمبلهای امریکایی است - در شوروی 
راه پیدا کرد. این که من می گویم، تفّکر یک طلبه گوشه نشین نیست؛ در همان روزها بنده در 
خود مجات امریکایی - تایم و نیوزویک - خواندم که از این که قهوه خانه های »مک دونالد« 
در مسکو رواج پیدا کرده، اینها به عنوان یک خبر مهم و به عنوان پیشاهنگ فرهنگ غربی و 
فرهنگ امریکایی در کشور شوروی یاد کرده بودند! شعارهای گورباچف یکی، دو سال رو به 
اوج بود؛ اما بعداً ناگهان یک عنصر دیگر به نام یلتسین در کنار گورباچف پیدا شد... گورباچف 
استعفا کرد و انحال شــوروی اعام شــد! این طرح موّفق امریکا در شوروی بود. یعنی یک 
ابرقدرت را با یک طرح کاماً هوشمندانه، با صرف مقداری پول، با خریدن برخی اشخاص و با 
به کار گرفتن رسانه های تبلیغی، توانستند طی یک طّراحی سه، چهار ساله و یک نتیجه گیری 

شش، هفت ماهه به کلّی منهدم کنند و از بین ببرند   79/4/۱9 

خوانی بــاز

انحالل شوروی طرح آمریکایی با هجوم فرهنگی

کنار کشیدن در زمان فتنه کمك به فتنه است

  هدیه رهبر معظم انقالب به بانوی  تکواندوکار کرمانشاهی

حجت االسـام مصطفـی علمـا، نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمانشـاه در دیدار 
فاطمه نـوری تکوانـدوکار، کـه مدال خـود را بـه رهبـر معظم انقـاب تقدیـم کرده 
بود، هدیـه ی مقـام معظم رهبـری را به ایـن بانـوی تکوانـدوکار اهـدا کـرد. |    مهر  |

   توصیف رهبرمعظم  انقالب از تالش های
 سردار نقدی در سازمان بسیج مستضعفین 

سـردار شـیرازی، رئیس دفتـر فرمانـده معظم کل قـوا: حضرت آقـا فرمودند سـردار 
نقدی انصافـاً فعال اسـت و یـا در جای دیگـر گفتند به سـردار نقـدی بگوییـد من از 
کارهای شـما در بسـیج خشـنودم، ایشـان همچنیـن فرمودند که سـردار نقـدی در 

اوقات سـخت، واقعاً کمک کـرد. |    تسـنیم |

  گاردین: استفاده از بمب های خوشه ای انگلیسی توسط عربستان در یمن  
روزنامـه گاردیـن: عربسـتان سـعودی در تجـاوز بـه یمـن از بمب هـای خوشـه ای 
سـاخت بریتانیـا اسـتفاده کـرده و مقام هـای دولت لنـدن نیـز از این موضـوع مطلع 
بوده اند. مایـکل فالون، وزیـر دفـاع بریتانیا، یکـی از افرادی اسـت که از ایـن موضوع 

خبرداشـته اسـت. |    پرس.تی.وی|

   توصیه اندیشکده آمریکایی به ترامپ درباره ناوگان هوایی ایران 
اندیشـکده آمریکایی موسـوم به "دفاع از دموکراسـی ها" به رییس جمهـور منتخب این 
کشـور توصیه کرده کـه وقت باقی مانـده برای بیـرون رانـدن ایران از سـوریه را از دسـت 

ندهـد و با تمرکز بر فلـج کردن نـاوگان هوایی ایـران، کار را شـروع کنـد.|    جام نیوز|

   روایت لیبرمن از منافع این رژیم در سوریه 
وزیـر جنگ رژیـم صهیونیسـتی، : بشـار اسـد، بایـد از قـدرت کنار گذاشـته شـود و 
باید مانـع از ادامه مداخات ایران در سـوریه شـد.  وی کـه در بندر ایات سـخنرانی 
می کـرد در اعترافـی مهم گفـت: جداکـردن اسـد از قـدرت، و بسـتن راه ایرانی ها در 
سـوریه، منفعت سیاسـی، امنیتی و نظامی اسـرائیل اسـت. وی همچنین مدعی شد 
ایران یکـی از عوامـل بـه راه انداختن جنگ هـای نیابتی اسـت و  بایـد راه ایـران را در 

سـوریه بلوکه کـرد.|    رادیـو فردا|

   روایت پایگاه آمریکایی از شکست سیاست های اوباما در سوریه 
  پایـگاه آمریکایـی بریـت بـارت: اوبامـا تصـور می کند کـه توافق هسـته ای بـا ایران 
میـراث سیاسـت خارجی او اسـت. امـا این طـور نیسـت؛ حلب میـراث اوباما اسـت. 
تاریخ، اقـدام اوبامـا را به عنـوان نمـادی از عقب نشـینی و نتایـج اجتنـاب ناپذیر آن 

به خاطـر خواهـد سـپرد. |    جام نیـوز |

هفته اخبار

دیدار روحانیون مسیحی با رهبر انقالب به مناسبت میالد حضرت مسیح

 »اَلَّـذی َجَعـَل لَُکـُم االَرَض فِراشـاً« ببینیـد همـه چیز بـرای همه اسـت... »یـا اَیَُّها 

الّنـاُس اِنّـا َخلَقناُکـم ِمـن َذَکـٍر اَو اُنثـی« ای انسـان ها، باز خطـاب به همه اسـت؛ ما 
آفریدیـم شـما را از مـردی و زنـی... همـه یکسـان و برابرنـد از لحاظ منشـأ و ریشـة 
آفرینش. »َو َجَعلناُکم ُشـعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرفوا« شـعبه شـعبه شـدن ها و قبیله قبیله 
شـدن ها برای تعـارف و شـناخت اسـت... یعنـی از یک طبقـه ای بـودن، وابسـته به 
خانـواده ای بودن، وابسـته بـه یک سلسـله و تیـره ای بـودن، موجب گرامی تـر بودن 
نیسـت. و تـازه نکتـة جالب تـر و باریکتر اینجاسـت؛ آنهایـی که بـا تقوا هسـتند، که 
باالتـر از دیگرانند، بـاز از امتیـازات حقوقـِی بیشـتری برخـوردار نیسـتند. این جور 
نیسـت که آدم های بـا تقوا یک پـول بیشـتری بگیرند، یک حقوق بیشـتری داشـته 
باشـند یـا از حقـوق اجتماعی بیشـتری و بهتـری برخـوردار باشـند نـه... بلکـه »اَِنّ 
اَکَرَمُکـم ِعنـَداهللِ« پیش خـدا عزیزترند. البته تقوا منشـأ یـک آثار اجتماعی هسـت 
تا یک حـدودی، امـا نه چنـدان؛ بعضی از مشـاغل و پُسـت ها هسـت که شـرطش با 

تقوا بـودن اسـت، فقـط همین انـدازه. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

وابستگی به یك طبقه یا خانواده 
عامل برتری نیست

همه انسان ها از لحاظ منشأ آفرینش برابرند... 

این است حزب ا...

اما چه عللـی باعث شـد عـده ای در داخل 
به »پایـگاه دشـمن« تبدیل شـده و دامن 
شـان بـه لکـه ی ننـگ فتنـه گـری علیه 
حکومـت اسـامی آلوده شـود؟ پاسـخ به 
ایـن سـوال از این جهـت اهمیـت دارد که 
خـواص و سیاسـتمداران نیـز در معـرض 
آزمایـش هایـی ایـن چنینـی قـرار دارند. 
چنانچـه عوامـِل »فتنـه سـاز« در افـراد 
و جریانـات سیاسـی بـه وجـود آیـد خطر 
»تکـراِر فتنـه گـری« نیـز وجـود خواهد 
داشـت.  در تبییـن ایـن عوامـل مـی توان 

مـواردی را برشـمرد:

۱.  از بیـن رفتـن تقـوای جمعـی و غلبه 
هـوا و هوس

تقـوای جمعـی بـه معنـای این اسـت که 
باشـند.  خودشـان  مراقـب  »جمعهـا« 
متاسـفانه در سـال 88 جریانـی سیاسـی 
به علـت فقـدان تقـوای جمعـی بـه تکیه 

گاه و »پایـگاه دشـمن« تبدیـل شـد: »در 
تقـوای  کـه  بودنـد  آدمهائـی  میانشـان 
فـردی هـم داشـتند، امـا نداشـتن تقوای 
جمعـی، کار آنهـا را بـه جائـی رسـاند که 
فتنه گـِر ضـد امـام حسـین و ضـد اسـام 
و ضـد امـام و ضـد انقـاب توانسـت بـه 
آنهـا تکیـه کنـد! آنهـا نیامدنـد شـعار 
ضـد امـام و ضـد انقـاب بدهنـد، امـا 
شـعار دهنـده ی ضـد امـام و ضـد انقاب 
توانسـت بـه آنهـا تکیـه کنـد. 90/۳/8« 

  2. جاه طلبی و تشنه قدرت بودن
قـدرت طلبی آفتی اسـت کـه همـواره در 
َکمیـن اهالـی سیاسـت اسـت. آفتـی که 
در سـال 88 عـده ای را بـه ُطغیـان علیـه 
نظـام اسـامی کشـاند: »فتنه گرانـی پیدا 
میشـوند کـه بـرای جاه طلبی خودشـان، 
بـرای دسـت یافتـن بـه قـدرت، بـرای 
رسـیدن بـه اهدافی کـه بـه صـورت آرزو 

در وجـود خودشـان متراکـم و انباشـته 
کردنـد، حاضـر میشـوند بـه مصلحـت 
یـک کشـور، بـه حقانیـت یـک راه پشـت 
کننـد و لگـد بزننـد؛ کاری میکننـد کـه 
سـردمداران غربـی و دشـمنان درجـه ی 
یـک ملـت ایـران بـه هیجـان می آینـد 
 و سـر شـوق می آینـد و از آنهـا حمایـت 

میکنند. 89/9/4« 

۳. مرزبندی نکردن شفاف با دشمن
وقتــی مرزهــای اعتقــادی و سیاســی 
ــا  ــود عم ــی ش ــگ م ــمنان کمرن ــا دش ب
زمینــه ی حضــور و نقــش آفرینــی 
دشــمن در معــادالت سیاســی کشــور 
ــال  ــه در س ــی ک ــود. اتفاق ــی ش ــم م فراه
88 ُرخ داد: »مــن بار هــا بــه بعضــی از 
ــد و  ــی دارن ــه فعالیتهائ ــی ک ــراد سیاس اف
گاهــی یــک مخالف خوانیهائــی می کننــد، 
ــه ام  تذکــر داده ام، نصیحــت کــرده ام؛ گفت
ــما و  ــان ش ــای می ــید مرزه ــب باش مواظ
ــود.  ــاک نش ــود؛ پ ــگ نش ــمن کمرن دش
مــرز وقتــی کمرنــگ شــد، احتمــال 
ــد  ــور کنن ــرز عب ــن م اینکــه کســانی از ای
یــا دشــمن از ایــن مــرز عبــور کنــد و 
ــودی  ــت و خ ــا دوس ــرف ی ــن ط ــد ای بیای
غافــل شــود و از مــرز عبــور کنــد و 
ــد  ــاد خواه ــمن، زی ــن دش ــه دام ــرود ب  ب

بود. 86/۱0/۱9« 

4- تمکیـن نکـردن در مقابـل قانـون و 
رأی مـردم

یکـی دیگـر از علـل آلودگـی خـواص و 
جریانـات سیاسـی بـه مـرِض فتنه گـری 
روحیـه عـدم تمکیـن در مقابـل قانـون 
اسـت: »حوادثـی کـه در سـال 88 پیـش 
آمد همه از همین ناشـی شـد که کسـانی 
کننـد؛  تمکیـن  قانـون  بـه  نخواسـتند 
نخواسـتند بـه رأی مـردم تمکیـن کنند. 
ممکـن اسـت رأی مـردم برخـاف آن 
چیزی باشـد کـه مـِن شـخصی مایـل به 
آن هسـتم؛ اما باید تمکین کنـم. 92/۱/۱« 

باید حواسمان را جمع کنیم
فتنـه 88 علـی رغـم همـه ی خسـارت 
هایـش حـاوی درس هایـی بـرای مـردم 
و خـواص بـود. مهـم ایـن اسـت کـه بـا 
همـواره  حادثـه  ایـن  از  گرفتـن  درس 
خطـِر »دشـمُن کمیـن کـرده« را ببینیم 
و اجـازه ی بازتولید فتنـه را ندهیـم: »باید 
حواسـمان را جمـع کنیـم، بفهمیـم کـه: 
»مـن نـام لـم ینـم عنـه«؛ اگـر مـا اینجـا 
خـواب برویـم، جبهـه ی دشـمن، پشـت 
نیسـت خـواب  سـنگر خـودش معلـوم 
رفته باشـد؛ او بیدار اسـت، علیه مـا توطئه 
خواهد کـرد. به نظـر من، فتنه ی سـال 88 
هـم همین بـود؛ بـرای مـا یـک زنـگ بود، 

یـک زنـگ بیداربـاش بـود. 89/6/25«  

بعـد از انتخابـات سـال 88  عـده ای از خـواص و جریانـات سیاسـی بـا فتنه 
انگیـزی، برای ملت و کشـور مشـکالت و خسـارات سـنگینی ایجـاد کردند: 
»اگـر خـدای متعـال بـه ایـن ملـت کمـك نمیکـرد، گروه هـای مـردم بـه جـان هم 
می افتادنـد، میدانیـد چـه اتفاقـی می افتـاد؟... کشـور را لـب یـك چنیـن پرتگاهی 
بردنـد. 92/5/6«  »گناه بـزرِگ« فتنه گـران این بـود که بـا اقدامات خود »دشـمن« را 
بـرای ضربه بـه مـردم و نظـام اسـالمی امیـدوار کردند: »]دشـمن[ بـا کارهـای اینها 
امیـدوار شـد... اینهـا ایجـاد فتنـه کردنـد؛ لذا دشـمن کـه از حرکـت عظیـم مردم 

مأیوس میشد، امیدوار شد که بتواند به انقالب صدمه و ضربه بزند. 89/۱0/8« 

چگونه فتنه علیه نظام جمهوری اسالمی پدید می آید؟ 

»تکیه گاه دشمن« شدند... 

سخن هفته

به بهانه گستاخی اخیر نخست وزیر انگلیس 
در اتهام زنی علیه جمهوری اسالمی ایران؛

5 دی سالروز انحالل اتحاد جماهیر شوروی با نقشه آمریکا


