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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

 مرحـوم شـهید عراقـی کـه سـالگرد شهادتشـان در همیـن روزهاسـت نیـز جـزو فداییان 
امام )( بودنـد. ان شـا ا... خداوند ایـن عزیزان انقـاب را با اولیـای خودش محشـور کند... 
68/6/8  ایـن سـید بزرگـوار هم، در نـوع همان مـردان باایثـار - مثل شـهید رجایـی - و آن 
نوع انسـانهای فـداکار بـود؛ چـه قبـل از انقـاب و چه بعـد از انقـاب. اینهـا برای مـا درس 

است.   77/6/2

او  جزو فدائیان امام)( بودند

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح
  شهیدمهدی عراقی

تاریخ شهادت : 
 4 شهریور 1358

شهادت: 
به دست گروه تروریستی فرقان

حزب ا... تریبون

رضا ازاستان همدان: سام. خسته نباشید بابت تمام زحماتی که برای نشریه خط حزب 
ا... میکشــید ودراختیارعموم قرارمیدهید.الزم دانستم تشــکرکنم. بنده کپی میکنم 

ودرتابلواعانات مسجدنصب    میکنم. التماس دعا. 

چاپ هفته نامه خط حزب ا... به تعداد 
700 نسخه توســط معاونت فرهنگی، 
ورزشــی، اجتماعــی و روابــط عمومی 
شــهرداری نظرآباد.توزیع در شهرداری 
نظرآباد، مصلی و مساجد و برخی ادارات.  

با عرض ســام و خداقــوت بابت کار 
جهادی شما.توزیع 300عدد نشریه خط 
حزب ا... در نماز جمعه یزدانشــهر از توابع 

اصفهان. 

عاِء  أنَّ َعلِّیاً علیه السام کاَن یَقوُل ما ِمن أَحٍد ابُتلَِي َو إن َعُظَمت بَلواُه بِأَحقَّ بِالدُّ
ِمَن الُمعاَفی الَّذی ال یَأَمُن الَباء.

حضرت می فرمایند آن کســی که دچار با نیســت و در حال عافیت اســت و مشکلی 
علی الظاهر ندارد، این هم به اندازه ی همان کسی که مشکل دارد، شایسته است که دعا 
کند... چرا؟ برای اینکه این کســی هم که در حال عافیت اســت »ال یَأَمُن الَباء«، او هم 
ایمن نیست از اینکه با متوجه او بشــود. امروز سالم هستیم، این ساعت سالم هستیم، 
یک ساعت دیگر ممکن است یک عارضه ای پیش بیاید، قلِب انسان، ریه ی انسان، بدن 
انسان، مغز انسان، دچار یک بایی بشود، کسی از عزیزان انسان دچار یک مشکلی بشود 

یا حادثه ای برایمان پیش بیاید که مشکل برایمان درست کند، »ال یَأَمُن الَباء«.
دعا را در همه حال بایستی داشت، در حال سیری هم دعا، در حال گرسنگی هم دعا، در 
حال عافیت هم دعا، در حال با هم دعا، در حال صحت هم دعا، در حال بیماری هم دعا. 

دعا و توسل و ارتباط را  به طور دائم بایستی حفظ کرد. 95/10/11
1( أمالی صدوق، ص 265.

حدیث شـرح

در انقـاب و نیـز در جمهـوری مـا کـه ثمـره ی آن بـود، ویژگـی بـارز چشـم گیری 
می توانسـت آن را از همـه ی تجربه هـای متشـابه متمایـز کنـد. »حقیقت گرایـی« 
بـه جـای »سیاسـت گرایی« بـوده... بنی صـدر در مقـام ریاسـت جمهـوری ایـن 
روش را نقـض کـرد و سیاسـت بازی را جانشـین حقیقت گرایـی کـرد... از آن جملـه 
از موضع گیـری او نسـبت بـه امـام، همیـن اواخـر بـه ظاهر خـود را بـه امـام متعهد 
وانمـود می کـرد. امـام را پـدر و مـراد خـود می نامیـد و نـام امـام، آری فقـط نـام را 
گرامـی می داشـت، امـا در عمل همـه ی جوانـب دیگـر والیت فقیـه را مـورد تعرض 

قـرار مـی داد.   60/3/31

نمـاز جمعـه یـک عمـِل صرفـاً عبـادی نیسـت؛ عملـی اسـت کـه در ذات و ترکیب 
خـود، آگاهـی بخـش اسـت؛ هـم اجتمـاع عظیـم مسـلمانان را هـر هفته تشـکیل 
میدهـد و بـه رخ دوسـت و دشـمن میکشـد و هم به وسـیله خطیـب جمعـه، اوضاع 
و احوال سیاسـی بـرای آنها تشـریح و تبیین میشـود. حقیقتـاً نماز جمعه در اسـام 
ترکیب عجیبی اسـت؛ از یـک طرف، توصیـه مردم بـه تقـوا و پاکدامنی و اعـراض از 
هواهای نفسـانی اسـت و از طـرف دیگـر، آگاه کـردن مـردم از جریانهای سیاسـی و 
توطئه هـای دشـمنان و نیازهـای دوسـتان و اوضـاع دنیـای اسـام اسـت. قـدر این 

فریضـه عظیـم را باید خیلـی دانسـت. 81/5/5    

نماز جمعه در اسالم ترکیب عجیبی است»سیاست گرایی« به جای »حقیقت گرایی«
این فضای مجازی امروز از فضای حقیقِی زندگی ما چند برابر بزرگ تر شده؛ بعضی ها اصاً در 
فضای مجازی تنّفس میکنند؛ اصاً آنجا تنّفس میکنند، زندگی شان در فضای مجازی است. 
جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی، با انواع واقسام چیزها و کارها، با برنامه های علمی اش، با 
اینترنتش، با شبکه های اجتماعی اش، با مبادالت و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه 
است... ما نمیگوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی عقلی است. یک کسانی نشسته اند، فکر کرده اند، 
یک راهی باز کرده اند به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب، از این 
استفاده کنید منتها استفاده ی درست بکنید؛ دیگران دارند استفاده ی درست میکنند؛ بعضی 

از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه ها را قبضه کرده اند. ما چرا نمیکنیم؟      95/2/13

برنامه ریزی برای استفاده درست از فضای مجازی
ما نمیگوییم این راه را ببندید

مطالبه
رهبری

از نو  سر  خط
"روابطمـان با ایران بسـیار مناقشـه برانگیز خواهـد ماند و ما بایـد اعمال 
فشـار را بر ایران حفـظ کنیم تـا بتوانیـم برنامه موشـکی ایـران را عقب 
بنشـانیم. اهـداف دیگـر مـا، فشـار بـر ایـران بـرای دسـت کشـیدن از حمایت 
تروریسـت ها، پایـان دادن بـه بی توجهـی بـه حقوق بشـر و توقـف مداخلـه 
ثبات زدایانـه در امـور همسـایگانش اسـت". ایـن جمـالت را جـان کـری در نامه 
خداحافظـی اش در پایـان دولـت اوبامـا و تنها چنـد روز پیـش از اولین سـالگرد 

اجرایی شدن برجام نوشته است.
کـری وزیرخارجـه همـان دولتی اسـت کـه از ابتدای اسـتقرارش سیاسـت دسـتکش 
مخملیـن را بـرای ارتبـاط بـا ایـران در پیـش گرفـت امـا اکنـون بـه دولـت جدیـد 
آمریـکا توصیـه می کنـد مهم ترین دسـتاورد سیاسـت خارجـی اش یعنـی برجـام را با 
فشـار تحریم علیـه ایـران حفـظ کـرده و برای)بـه ادعای خودشـان( دسـت کشـیدن 
ایـران از حمایـت ازتروریسـت ها و عقـب نشـاندن برنامـه موشـکی تـاش کند.»وزیـر 
خارجـه ی خوش اخـاق! آمریـکا در نامـه  وداعّیـه ی خـود توصیـه میکنـد بـه دولـت بعدی 
کـه بـه ایـران سـخت بگیریـد، هرچـه میتوانیـد سـخت گیری کنیـد، تحریمهـا را حفـظ 
کنیـد، نگـه داریـد، بدانیـد بـا سـخت گیری میشـود از ایـران امتیـاز گرفـت کمااینکـه 
مـا گرفتیـم -او میگویـد- خـب ایـن دشـمن اسـت؛ حـاال ایـن دشـمن، دشـمن خنـدان 
اسـت؛ یـک دشـمن بـود کـه می آمـد صریحـاً میگفـت کـه ایـران محـور شـرارت اسـت، 
او ایـن را صریحـاً نمیگویـد اّمـا رفتـار او همیـن رفتار اسـت. ایـن شـد دشـمن. 95/10/19« 
حـاال و بـا ایـن نامـه و اظهارنظرهـای مشـابه از دولتمـردان اوبامـا،  بـرای هـر انسـان 
منصـف و واقع بینـی در کشـورمان و بلکـه دنیـا اثبـات شـده اسـت کـه »دشـمنی 
آمریـکا بـا ملّـت ایـران و بـا جمهـوری اسـامی اصـًا حـول محور هسـته ای نیسـت؛ 
این خطـا اسـت اگـر خیـال کنیـم کـه دعـوای آمریـکا با مـا سـِر قضّیـه ی هسـته ای 
اسـت؛ نه، قضّیـه ی هسـته ای بهانـه اسـت؛ قبـل از اینکـه مسـئله ی هسـته ای مطرح 
باشـد، همیـن دشـمنیها، همیـن مخالفتهـا از اّول انقـاب بـود؛ اگـر یـک روزی هـم 
مسـئله ی هسـته ای حـل شـد -فـرض کنیـد جمهـوری اسـامی عقب نشـینی 
کـرد؛ همان کـه آنهـا میخواهنـد- خیـال نکنیـد مسـئله تمـام خواهـد شـد؛ نـه، ده 
بهانـه ی دیگـر را به تدریـج پیـش میکشـند. 92/8/12«  واقعیـت این اسـت کـه دولت 
 اوبامـا در ماه هـای اخیـر، بـا تهدیـدات پشـت پـرده و بدعهدی هـای مکـرر عمـا مانع 
همـکاری بانک هـا و شـرکت های بـزرگ بین المللـی با جمهـوری اسـامی ایران شـده 
و با وضـع قوانینی چـون محدودیت صـدور ویـزا و همچنین تمدیـد قانـون تحریم های 
ایران موسـوم بـه آیسـا، آشـکارا برجـام را نقض کـرده  اسـت. شـرایط وقتـی پیچیده تر 
می شـود کـه بـا روی کار آمـدن دونالـد ترامـپ مشـخص نیسـت او چـه واکنشـی در 
قبال ایـن توافـق خواهـد داشـت. ترامپی کـه این روزهـا جهـان و جامعـه آمریـکا را در 
حیـرت گذاشـته اسـت. حیـرت از بی ثباتـی کشـوری کـه خـود را بزرگتریـن هژمونی 
جهـان می داند. بـرای نمونـه او و اعضـای کابینه احتمالـی   اش بارهـا به برجـام تاخته اند 
وخواهـان بازنگـری آن شـده اند. ترامـپ مي گویـد: "بـه نظـر مـن، ایـن توافـق یکـي 
از بدتریـن  وابلهانه تریـن توافق هایـي اسـت کـه تاکنـون منعقـد شـده اسـت" از دیگـر 
سـو ترامـپ حداقـل در مبـارزات انتخاباتی بـر این اصـل اصرار داشـته اسـت کـه برای 
وادار کـردن تهـران بـه تعامـل با آمریـکا بایـد تحریم هـا علیـه ایـران را چند برابـر کرد؛ 
اظهارنظـری کـه در جـوالی 2015 در گفت وگو بـا سـی ان ان آن را مطرح کـرد و گفت: 
"ما باید تحریم هـا را دو برابر و سـه برابـر کرده و وادارشـان کنیم سـراغ ما بیاینـد."  و  در 
یـک مصاحبـه دیگر بـا نیویورک تایمـز گفـت: "مـا بایـد تحریم هـا را دو برابر کـرده و به 

توافـق بهتـری می رسـیدیم."  
دشمن دشـمن اسـت و راه های دشـمنی او هم تجربه شـده و آزموده شـده، حیله و مکر او 
هم بعد از همه بازیهـای خوش خط و خـال دولت اوبامـا، حاال باید برای همگان مشـخص 
شـده باشـد. حداقل دسـت آورد سیاسـت حکیمانه »نرمش قهرمانانه« همیـن اندوختن 
تجربه اسـت. درک این بازی چماق و هویج، نشـان دادن یـک دوراهی غلط و سـاختگی از 
تشـویق و تنبیه محتوم در فضای سیاسـی و اقتصادی بین المللی»یک دوراهی را دشـمن 
نشـان می دهد، این دوراهـی غلـط و دروغ اسـت. ما می توانیـم با اقـدام عملـی در اقتصاد 
مقاومتـی، کشـور را مصونیت سـازی کنیـم تـا در مقابـل تحریـم به خودمـان نلرزیـم. ما 
می توانیـم در مقابل آمریـکا بایسـتیم و تحریم ها در مـا اثر نکند. اگـر این کارهـا را بکنیم، 
احتیـاج نداریـم از ارزش هـا و خطوط قرمـز و اصـول خودمـان صرف نظرکنیـم. 95/1/1«. 
حاال بهتر مـی توان این هشـدارهای پرتکـرار را درک کـرد: »ما که دائم میگوییم دشـمن، 
دشـمن، نه ایـن اسـت کـه میخواهیم شـعار بدهیـم، نـه اینکه بـه قـول بعضـی  آدمهای 
بی انصاف میگوینـد اینهـا در کار داخلی خودشـان درمانده اند، ناچارند دشـمن بتراشـند؛ 
نـه، دشمن تراشـی نیسـت؛ خـب دشـمن اسـت، چشـمت را باز کـن تـا ببینـی؛ ببندی 
چشـمت را، البّتـه نمی بینی؛ سـرت را داخـل برف فروکنـی، نمی بینـی؛ اّما سـرت را بلند 

کن، نـگاه کـن، می بینـی. 95/10/19«   

هفته سخن

آقای خامنه ای چندین بار دچار چنین محاصره هایی شد
هنگامی که زندانی اندک مقاومتی از خودش نشان می داد، بازجوها و شکنجه گران خیلی زود تکثیر 
می شدند. جمع می شدند تا روحیه زندانی را بشکنند و او را زیر فشار تعددشان قرار دهند. احاطه اش 
می کردند، فحش های رکیک می دادند و تا می توانستند، روان او را زیر آماج تهاجمات خود می گرفتند. 
بازجوی اصلی یک نفر بود و بقیه دست آویز اتاق شده، گروهی ادامه می دادند. آقای خامنه ای چندین بار 

دچار چنین محاصره هایی شد.   منبع: کتاب شرح اسم

مزار: قم حرم حضرت معصومه

نمازبازخوانی
جمعه

این تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در 
مبلمانمان، در امور روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارکهای داخلی؛ در 
حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را 
که در بعضی از شهرستانها تولید میشود، میبرند مارک خارجی میزنند، برمیگردانند! 
اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی 
دارد، خریــدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شــلوار را، همــان دوخت را انتخاب 
میکند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است... در زمینه ی مصرف، عمده ی کار دست 

مردم است.   91/1/1

#تفاخر_به_کاالی_خارجی
در زمینه ی مصرف، عمده ی کار دست مردم است

کلید
واژه

امام کالم

جوانهایمااثباتکردهاند
کهمیتوانند

جوانهای ما اثبات کردند که می توانند خودشان 
عمل بکنند و شــما مطمئن باشــید که در دراز 
مدت شــما همه کار می توانید بکنید. و امیدوارم 
که مغزها را بــه کار بیندازنــد و آن خوف هایی 

که ایجاد کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار بگذارید و با شــجاعت وارد بشوید و کار خودتان را 
انجام بدهید. همان طوری که با شــجاعت ابرقدرتها را خارج کردید با شجاعت در فرهنگ خودتان 
کار بکنید و در کارهای خودتان، خودتان عمل بکنید و اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنید، 
 و یک وقتی برسد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته باشیم. همه چیز خودمان را خودمان تهیه کنیم،

 ان شاء ا...    امامخمینی)(۱۷اسفند۱۳۶۰

قضیه ی ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت که امام بزرگوار ما آن را در وصیتنامه ی 
تاریخی خود هم مندرج کردند، آن را یادگار گذاشتند؛ یعنی فراموش نشود... »هزار 
سنگر« یعنی چه؟ ظاهر قضیه این است که در درون شهر، مردم در مقابل گروه های اشرار و 
متجاوز سنگر درست کردند - حاال یا هزار تا، یا بیشتر یا کمتر - اما من یک تفسیر دیگری دارم: 
این سنگرها سنگرهای درون خیابانها نیست، این سنگِر دلهاست؛ هزار تا هم نیست، هزاران 
سنگر است؛ به عدد هر مؤمنی، هر انســان باانگیزه ی باشرفی، یک سنگر در مقابل تهاجم 
دشمن وجود دارد... انقاب اسامی با آن عظمت پیروز شد... بعضی ها آمدند وسط میدان، 
ادعای طرفداری از مردم کردند، خودشان را دموکراتیک خواندند، خودشان را طرفدار خلق 
معرفی کردند؛ آن وقت با همین خلقی که این نظام را با این بهای سنگین سر کار آورده بودند، 
شروع کردند به مقابله کردن. توشان منافق بود، کافر صریح بود، طرفدار غرب بود، متظاهر به 
دین هم بود؛ همه ی اینها با هم شــدند یک جبهه، یک حرکت، در مقابل نظام اسامی، در 
مقابل ملت ایران. ادعای طرفداری از مردم کردند، با مردم درافتادنــد؛ ادعای طرفداری از 
دموکراسی و آراء مردم کردند، با آراء مردم و نتیجه ی آراء مردم درافتادند؛ ادعای روشنفکری و 
آزاداندیشی و آزادفکری کردند، به طور متحجرانه چهارچوبهای القائی متفکرین غربی را قبول 
کردند؛ آمدند مقابل ملت ایران. اول با حرفهای روشنفکرانه یا شبه روشنفکرانه شروع کردند به 
امام و به جمهوری اســامی و به مبانی امام اعتراض کردن، انتقاد کــردن، حرف زدن؛ بعد 
یواش یواش رودربایستی را کنار گذاشتند، آمدند توی میدان، مبارزه ی فکری را، مبارزه ی 
سیاسی را تبدیل کردند به مبارزه ی مسلحانه یا اغتشاشگری... به جای اینکه بنشینند فکر 
کنند، ببینند مشکات کشور چیست به حل این مشکات کمک کنند... افتادند سینه به 
سینه شدن، معارضه کردن، بدگوئی کردن؛ بعد هم هر جا توانستند، با مردم مواجه شدن... 
جمهوری اسامی هویتی غیر از هویت مردم و ایمان مردم و عزم مردم که ندارد... آن روز هم 

همین جور بود. مردم آمدند این توطئه ها را جارو کردند. 88/11/6

روایت آیت ا... خامنه ای از مقابله مردم با فتنه 6 بهمِن آمل

»معارضه با مردم« به نام مردم!

تاریخی روایت

یکی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، همین مســئله ی هفده دی هست. کشف 
حجاب ]کردند[، تا همان بائی که بر ســر زن در جوامع غربی آمد، بر ســر زن 
مسلمان ایرانی بیاورند. زن غربی با ورود در منجاب فساد، دستاوردش نابودی خانواده بود. 
اینجور نبود که زن با برداشــتن حجاب در میدان علم یا در میدان فعالیت های اجتماعی 
پیشرفت کند؛ همه ی اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسامی این را 

تجربه کردیم.  86/10/19

ایـرانی خانواده

کشف حجاب، جنایت پهلوی بود

 س:آیا برای مسلمانان خرید کاالهای اســرائیلی که در سرزمین اسالمی به فروش 
میرسند، جایز است؟

ج: بـر آحاد مسـلمین واجب اسـت کـه از خریـد و اسـتفاده از کاالهایـی که سـود تولید و 
فـروش آنهـا عایـد صهیونیسـت ها کـه بـا اسـام و مسـلمین در حـال جنـگ هسـتند، 

می شـود، اجتنـاب کننـد.
 س: آیـا وارد کـردن کاالهای اسـرائیلی توسـط تجـار و ترویـج آن در کشـوری که 

تحریـم اقتصـادی اسـرائیل را لغو کـرده، جایزاسـت؟
ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کاالهایی که دولت حقیر اسرائیل از ساخت و فروش 

آن منتفع می شود، خودداری کنند.

آموزشی احکام

تجارت با غیر مسلمان

کسی از بال ایمن نیست

    شیخ زکزاکی طبق قانون باید آزاد شود

ماکمید کامـارا، رئیس موقـت عفـو بین الملـل در نیجریه: بنا بـر اعام سـازمان عفو 
بین الملـل، مقام هـای نیجریـه بایـد مطابـق حکـم دادگاه، شـیخ ابراهیـم زکزاکی، 
رهبـر جنبش اسـامی ایـن کشـور و همسـرش را فـوراً از زنـدان آزاد کننـد.  مهلت 
45 روزه بـرای آزاد کردن آنها به پایان رسـیده اسـت. اگـر دولـت از روی عمد احکام 
دادگاه هـای خـود را رعایـت نکنـد، ایـن اقـدام بـه منزلـه ی اخال گـری آشـکار و 

خطرناک در اجـرای قانـون اسـت. |    پرس تـی.وی  |

   یدیعوت:
 اسرائیل از نزدیکی اطالعاتی ایران و روسیه نگران است

یدیعـوت آحارونوت: پـس از نزدیکـی احتمالـی دولت جدیـد آمریـکا و روسـیه، تل آویو 
بیـم آن را دارد که اطاعـات مربوط بـه عملیات های اطاعاتی مشـترکی که بـا همکاری 

واشـنگتن علیه تهران، حـزب ا... و حمـاس انجام داده، به دسـت ایـران برسـد |    فارس |

  عربستان بزرگترین بازنده جنگ های منطقه است  
رأی الیـوم: انتظـار مـی رود به زودی بشـار اسـد، رئیـس جمهـوری سـوریه پیروزی 
خـود را اعـام کنـد، هـم زمـان سـازمان ها و گروه هـای وابسـته بـه ایـران در لبنان 
و یمـن و عـراق نیـز بـه موفقیت هـای مهمـی برسـند. بـه ایـن ترتیـب عربسـتان 
بزرگتریـن بازنـده ایـن جنگ هـا خواهـد بـود و انتظـار مـی رود نهایتـا تا پنج سـال 

آینـده ورشکسـت شـود. |    دیپلماسـی ایرانـی|

   اعتراف وزیر دفاع بریتانیا : به عربستان  500 بمب خوشه ای  فروخته ایم
مایکل فالـون، وزیر دفـاع بریتانیا، در نامـه ای اعتراف کرد: بریتانیا بر اسـاس یـک قرارداد 
با دولت سـعودی در سـال 1986، 500 بمب خوشـه  ای بی ال755  به عربستان سعودی 
تحویـل داده اسـت. تام بِریـک، وزیر خارجـۀ لیبـرال دموکراِت دولـت در سـایۀ بریتانیا، 
دراین باره گفـت: این واقعیت کـه این میزان زیاد از بمب های خوشـه  ای سـاخت بریتانیا 
فروختـه شـده و اکنون در یمـن مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد لکۀ ننگی برای شـهرت 

بریتانیا در سراسـر جهان اسـت.|   پرس تی.وی|

   توصیف اندیشکده امریکایی از قدرت پدافند هوایی ایران
اندیشـکده واشـنگتن:خلیج فـارس وتنگـه هرمـز درپوشـش پدافندهوایی قـرارگاه 
خاتم االنبیـاء قـراردارد. ایـران آزادی عمـل آمریـکا درخلیـج فـارس را بـه  خطـر 

فـارس| می انـدازد.|  

   پامپئو: سیا را به سمت گردآوری اطالعات از ایران سوق خواهم داد
مایک پامپئـو رئیـس پیشـنهادی ترامپ برای سـیا:  ایـران به عنوان کشـور پیشـرو 
در حمایـت از تروریسـم بـه بازیگری مخـرب و فعـال در منطقـه تبدیل شـده که در 

حـال دامـن زدن بـه تنش ها بـا متحدان سـنی مـا اسـت.|  مهر|

هفته اخبار

البته تاریخچه تاش ها بــرای انحراف افکار و 
اهداف مسلمانان از مسئله فلسطین به روزگار 
اخیر باز نمی گردد و همواره از سوی حامیان 
غربی صهیونیست ها دنبال شده اما متأسفانه 
در سالهای اخیر این اتفاق با میدان داری برخی 
حکام اســامی در حال وقوع است. رخدادی 
که رمضــان عبداهلل دبیرکل جهاد اســامی 
فلسطین هم به آن اشاره می کند: "متأسفانه 
برخی دولتهای عــرب از قضیه فلســطین 
دســت کشــیده و برای هم پیمانی  با رژیم  

صهیونیستی از یکدیگر سبقت       می گیرند."
این روزها تاش های متعــددی برای عادی 
ســازی روابط با اســرائیل صورت می گیرد، 
اقداماتــی بــه مــوازات تحــرکات میدانی 
تروریســت های تکفیری در ســرزمین های 
اسامی تا در حالی که افکار عمومی مسلمانان 
درگیر نزاع هایی اســت که به دروغ درگیری 
طایفه ای معرفی شــده، صهیونیســت ها به 
عنوان دشمن مشــترک تمامی مسلمانان بر 
خر مراد سوار شده و شــادمان در برخی باد 
اســامی جوالن دهند. اما ایــن همه ماجرا 
نیســت و ســیر تحوالت علی رغــم تمامی 
هزینــه کردن هــا و برنامه ریزی های جریان 
عبری-عربی، سمت و ســوهای دیگری هم 
پیدا کرده است. موضوعی که رهبر انقاب در 

دیدار یک ماه قبل بــا رمضان عبداهلل اینگونه 
بدان اشــاره کردند: »با وجود بحران آفرینی 
مســتمر حامیان رژیم صهیونیستی برای به 
فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین، این 
سرزمین شریف به برکت مقاومت و مجاهدت 
ملت و گروه های فلسطینی، آزاد خواهد شد.  

 »95/9/24
قطعا یکــی از بهترین مصادیــق بیان رهبر 
انقاب تشــدید درگیری ها در سرزمین های 
اشغالی است، خصوصا که اکنون کرانه باختری 
بیش از همیشــه صحنه جانفشانی جوانانی 
اســت که ماجرای اشــغال سرزمین شان را 
شاید نه از پدرانشان که از پدربزرگ هایشان 
شــنیده اند، اما این بُعد زمانی70 ساله، باعث 
نشده اندکی در مســیر مجاهدت و مبارزه با 
دشــمن غدار تردید کنند. حاال ساحل غربی 
رود اردن هم در کنار باریکه غزه به موضوعی 
کاما نگران کننده و تهدیــدی جدی برای 
اشــغالگران بدل شــده اســت. به تعبیری 
اگرچه صهیونیست ها اکنون شاهد نزاع بین 
مسلمانان هستند اما این ناظر بودن چندان 
هم با دلخوشی همراه نیســت و آنها هر روز 
نگران اتفاقی جدید هســتند که به همت و 
البته خاقیت جوانان مجاهد فلسطینی علیه 
منافع اســرائیلی رقم می خورد. رویدادی که 

می توان آن را در راستای مطالبه رهبر انقاب 
تعبیر کرد: »کرانه  ی باختــری هم مثل غزه 
باید مسلح بشود. دســت قدرت ]الزم است  [. 
کسانی  که عاقه  مند به سرنوشت فلسطینند، 
اگر میتوانند کاری بکنند، کار این اســت؛ در 
آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی 
که ممکن است از محنت فلسطینی  ها بکاهد، 
عبارت است از همین که دست قدرت داشته 
باشــند، بتوانند قدرت  نمایی بکننــد؛ واال با 
برخــورد رام و مطیع و ســازش  کارانه، هیچ 
کاری به نفع فلســطینی  ها انجــام نخواهد 

گرفت.  93/5/1« 
شهادت قریب به 280 نفر تنها در بازه زمانی 
16 ماه گذشــته در فلسطین اشــغالی و در 
جریان انتفاضه اخیر آماری نیست که بشود 
به سادگی از کنار آن عبور کرد، انتفاضه ای که 
از مهر ماه ســال گذشته صحنه اعتراض های 
گســترده فلســطینیان به سیاســت های 
تجاوزگرانــه رژیم صهیونیســتی درقبــال 
مســجداالقصی در بیت المقدس اشــغالی 
بوده است و اتفاقا فلســطینیان در دور جدید 
مبارزه شــان از روش های جدید و نوآورانه در 
تهدید اشــغالگران بهره گرفته اند که نشان 
پویایی مبارزه با اســرائیل در میان نسل های 
مختلف فلسطین است. همین رشد فزاینده 
مبارزه داخلی با اشــغالگران در فلسطین در 
کنار توفیقات بسیار محور مقاومت در سوریه، 
لبنان، عراق، یمن و...  است که ترسیم کننده 
واقعیت میدانی امروز منطقه ماست؛ چرا که: 
»دشمن ضعیف شده اســت. دشمن اسام 
که استکبار اســت، امروز از همه ی دورانهای 
گذشــته ی این 100 ســال و 150 ســال 

ضعیف تر است. 93/9/4« 
برای همین به ســراغ فتنه انگیزی داخلی و 
جنگ های نیابتی می رود تــا از آب گل آلود 
شــکاف بین مســلمانان، ماهی خود را صید 
کند؛ در این چارچوب باید بدنبال روشن گری 
بود: »باید برای ایجاد فضای فکری و گفتمان 
عمومی در جهان اسام، درباره اولویت قضیه 
فلســطین تاش مضاعفی شــود به گونه ای 
که مســئوالن ســازش کار برخی کشورها 
از عکس العمــل ملت ها در هراس باشــند.  

»95/9/24
در کنـار ایـن فضـای روشـنگری امـا نبایـد 
فراموش کـرد کـه مادامـی کـه آتش افروزی 
تکفیری هـا دامـن بـاد اسـامی را گرفتـه 
اسـت، نمی تـوان بـا همـه تـوان و تمرکـز 
بـه مبـارزه بـا صهیونیسـم پرداخـت، بایـد 
بسـاط تروریسـم وارداتی بـه سـوریه و عراق 
را جمـع کرد تـا آنـگاه روانـه مبـارزه نهایی و 
نابودکننـده بـا اسـرائیل شـد.  بی راه نیسـت 
که غربی هـا، این حامیان آشـکار اشـغالگران 
فلسـطین، اینگونه از توفیقـات میدانی محور 
مقاومـت در حلـب برآشـفته شـدند و بـه 
هـر چیـزی متوسـل شـدند تـا مانـع تحقق 
آن شـوند و یـا اثرگذاریـش را کـم کننـد. 
آنهـا می داننـد کـه سـیر ایـن توفیقـات و 
آزادسـازی ها به سـرزمین قبله اول مسلمین 
و قدس شـریف هـم خواهد رسـید آنگونه که 
سـید حسـن نصرا... هم پیشـتر بـر آن تاکید 
کـرده بـود:"راه قـدس از قلمـون، زبدانـی، 
حمـص، حلـب، درعـا، سـویدا و حسـکه 
می گـذرد چـون اگـر سـوریه از دسـت بـرود 

فلسـطین و قـدس از دسـت رفتـه اسـت."

از همـان زمـان کـه جرقـه جنایـت تکفیری هـا در بـالد اسـالمی زده شـد، بودنـد 
کارشناسـان هوشـیاری که در پس آن دسـتان اسـتکبار جهانـی را مشـاهده و هدف 
ایـن بحران هـا را بـه فراموشـی سـپردن مسـئله اصلی جهـان اسـالم یعنی اشـغال سـرزمین 
فلسـطین می دانسـتند: »مسـئله ی اصلی، مسـئله ی رژیم صهیونیستی است؛ مسـئله ی اصلی، 
مسـئله ی قدس اسـت؛ مسـئله ی اصلی، مسـئله ی قبله ی اّول مسـلمین، مسـجداالقصی است؛ 

اینها مسائل اصلی است. 93/9/4« 

آمریکا همیشه دشمن است، چشمت را باز کن تا ببینی!

صبح روز 6 بهمن سال 1360، با هدف راه اندازی یک قیام سراسری، گروهی از کمونیست ها 
شهر آمل را تسخیر کردند اما مردم فداکار آمل در همان روز به مقابله ی مسلحانه با آنان 

پرداختند و تا عصر همان روز، فتنه را سرکوب کردند.

مروری بر عملکرد بنی صدر

به قـرآن مراجعه کنید. سـعی کنید با قرآن آشـنا بشـوید... احسـاس وظیفـه می کنم به 
شـما بگویم الزم اسـت به قـرآن مراجعه کنیـد... هر کسـی با قـرآن بنشـیند و برخیزد، 
یـک اسـتفاده ای می کنـد. هرجـوری، در هـر سـبکی، یـک مایـه ای داشـته باشـید که 
بتوانیـد مختصـراً این زبـان را بفهمیـد، یـک بهـره ای می برید و هـر چه بیشـتر مراجعه 
کنیـد، روشـن تـر و آگاه تـر می شـوید؛ کـه امیرالمؤمنیـن صلـوات اهلل علیه بـا عبارتی 
شـبیه این عبارت، در نهج الباغه نقل شـده کـه فرمودنـد: »ما جالَـس اََحٌد َهـذا الُقرآَن 
ااِّل قـاَم بِزیـاَدةٍ اَو نُقصـاٍن زیاَدةٍ فی ُهـدًی اًو نُقصـاٍن ِمن َعًمـی« ایـن کام امیرالمؤمنین 
اسـت. می فرمایـد هیچ کسـی بـا قـرآن مجالسـت و همنشـینی نکـرد، مگر آنکـه چون 
برخاسـت از کنار قـرآن، افزونـی در او پیـدا شـد؛ و کاسـتی... آن افزونی در هدایـت بود، 
یک مقدار راهیابی اش و هدایتش بیشـتر شـد، حتمـاً »اَو نُقصاِن ِمن َعًمی« آن کاسـتی 
در کـوری دل او شـد. آن کوردلـی، آن نابینایـی روح و درک و باطـن او اندکی کم شـد و 

گرفت.  کاسـتی 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

سعی کنید »زبان قرآن« را بفهمید
هرچه بیشتر به قرآن مراجعه کنید آگاه تر می شوید 

این است حزب ا...

فلسطین
زنده است

به مناسـبت 29 دی مـاه سـالروز مقاومت غـزه و  اوج گیری 
عملیات های استشهادی جوانان فلسطینی در کرانه باختری

تصویری از حضور رهبر انقالب در موزه عبرت  در بهمن ماه 1386


