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ما	این	را	امتحــان	کرده	ایــم:	در	مقابل	
دشمن،	»عقب	نشــینی«	مشّوق	دشمن	
است؛	در	مقابل	دشــمن،	»ایستادگی«	
موجب	عقب	رفت	دشمن	است.	َولَْو	َقاتَلَُکُم	
ا	 	َل	یَِجُدوَن	َولِیًّ َُّوا	اْلَْدبَاَر	ثُمَّ َِّذیَن	َکَفُروا	لََول ال
َِّتی	َقْد	َخلَْت	ِمن	َقْبُل	 ِ	ال َوَل	نَِصیًرا	*	ُسنََّة	اللَّ
ِ	تَْبِدیًل؛	این	سّنت	الهی	 َولَن	تَِجَد	لُِسنَِّة	اللَّ

است:	اگرچنانچه	در	مقابل	ظلم	و	استبداد	
و	زورگویــی	و	خباثت	هــا	و	جنایتهای	
جنایتکاراِن	عالم	بِایســتید،	قطعاً	مجبور	
به	عقب	نشینی	می	شوند؛	این	قرآن	کریم	
است	که	به	عنوان	یک	سّنِت	قطعِی	تاریخ	و	
سّنت	الهی	از	این	یاد	می	کند،	و	این	سّنت	

97/1/25 ان	شاءالل	عملی	خواهد	شد.				

250ساله انسان

قرآن تفسیر

رصدی گزارش

زندگی	حسین	بن	علی	)(	در	طول	تاریِخ	زندگی	
پنجاه	و	چند	ساله	ی	آن	بزرگوار،	همه	درس	است:	
دوران	کودکی	او	درس	است،	دوران	جوانی	او	درس	
است،	در	دوران	امامت	امام	حســن	)(	رفتار	او	
درس	است،	بعد	از	شهادت	امام	حسن	)(	رفتار	
او	همه	درس	است.	اینجور	نبود	که	کار	امام	حسین	
فقط	در	آن	روز	آخر	باشــد،	لکــن	حادثه	ی	کربل	
اینقدر	عظمت	دارد،	اینقدر	درخشنده	است	که	مثل	
خورشــیدی	همه	ی	نورهای	دیگر	را	تحت	الّشعاع	
قرار	می	دهد...	امروز	روز	ولدت	این	بزرگوار	اســت؛	
در	این	روز	باید	از	حســین	بن	علی	درس	آموخت؛	
درس	حســین	بن	علی	)(	به	اّمت	اسلمی	این	
اســت	که	برای	حّق،	برای	عدل،	برای	اقامه	ی	عدل،	
برای	مقابله	ی	با	ظلم،	باید	همیشه	آماده	بود	و	باید	
موجودی	خود	را	به	میدان	آورد؛	در	آن	ســطح	و	در	
آن	مقیاس،	کار	من	و	شما	نیست؛	اّما	در	سطوحی	که	
با	وضعّیت	ما،	با	ُخلقّیات	ما،	با	عادات	ما	متناسب	باشد	

92/3/22 چرا؛	باید	یاد	بگیریم.		

ســروصدای	دونالد	ترامپ	درباره	ی	حمله	به	
سوریه	در	حالی	تبدیل	به	یک	شوی	توئتیری	
شده	بود	که	برای	بسیاری	)مخصوصا	متحدان	
آمریکا(	این	ســؤال	پیش	آمده	بود	"تحولت	
منطقه	بعد	از	حمله	ی	آمریکا	به	سوریه،	چگونه	
خواهد	شد؟"	اما	بعد	از	حمله	ی	موشکی	آمریکا	
و	بی	اثر	بودن	آن،	حامیــان	و	متحدان	آن	دچار	

سرخوردگی	و	یأس	شدند.	
مارک	دوبوویتز،	کارشــناس	اندیشــکده	ی	
ضدایرانــی	بنیــاد	دفــاع	از	دموکراســی	ها	
می	نویسد:	"راهبرد	ترامپ	برای	خنثی	سازی	
و	کاهش	نفوذ	ایــران	در	منطقــه،	محدود	به	
لفاظی	های	گوش	خراش	اســت."	روزنامه	ی	
واشنگتن	پست	نیز	در	این	باره	نوشت:	"حملت	
جمعه	شب،	به	اندازه	ی	کافی	قوی	نبود	تا	مایه	ی	
خجالت	نشود،	در	نتیجه،	بیش	از	آنکه	به	رژیم	
اسد	لطمه	وارد	کند،	به	اعتبار	آمریکا	در	صحنه	
بین	المللی	آســیب	وارد	کرد...	حمله	ی	تحت	
رهبری	آمریکا،	حتی	یک	هواپیما،	پایگاه	هوایی	
یا	سیستم	تحویل	را	هدف	قرار	نداد	و	سوریه	را	
با	قابلیت	های	تسلیحات	شیمیایی	رها	کرد."	
واشــنگتن	پســت	ادامه	می	دهد:	"سوری	ها	
می	دانند	که	پیروز	این	حمله	بودند	به	طوری	که	
در	خیابان	های	دمشق،	جشن	و	شادمانی	برپا	
بود،	زیرا	طرفداران	دولت	فهمیدند	که	حمله	ی	
پرهزینه		ای	محقق	نشــده	اســت."	روزنامه	ی	
گاردین	نیز	با	انتقاد	از	حمله	ی	اخیر	آمریکا	به	
سوریه	می	نویسد:	"این	حمله،	سوریه	را	قوی	تر	
می	کند	و	ســوریه	می	تواند	ادعا	کند	اســتوار	

ایستاد	و	مقابله	کرد.	تمامش	عبث	بود.«

درس امام حسین به امت اسالمی

مواظب باشیم پیمان شکنی نکنیم

حمله به سوریه، به اعتبار 
بین المللی آمریکا ضربه زد

اولین شرط رسیدن به استقالل   
اگر یک مملکتی بخواهد مســتقل باشد، اول 
شرط این است که احتیاج نداشته باشد به غیر، 
اگر احتیاج داشت که نمی تواند مستقل باشد. 

احتیاج، خودش یک بستگی ]سیاسی [ است. 
اگر یک روزی آن کسی که ما به او محتاج- فرض 
کنید- باشیم، یک روزی جلویش را بگیرد، خوب 
ما باید تسلیمش بشویم. ما باید کاری بکنیم که 
مستقل بشویم. کاری بکنیم که محتاج نباشیم؛ 

این هم به این اســت که دانشگاهی بنایش را بر 
این بگذارد که در دانشگاه خودش کاری بکند که 
آن مقداری که مملکت خودش محتاج ]است [ 

بتواند آن مقدار را درست بکند .    
امام خمینی)ره( ۱۱ آبان ۱۳۵۸

ایرانی خانواده
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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حزب اهلل این است

امام کالم

اگر	در	جامعه	ای	خانواده	مستحکم	شــد	و	زن	و	شوهر	حقوق	یکدیگر	را	رعایت	کردند	و	با	
هم	اخلق	خوش	داشته	و	ســازگاری	نمودند	و	با	همکاری	هم	مشکلت	را	برطرف	نموده	
و	فرزندان	را	تربیت	کردند،	جامعه	ای	که	اینطور	خانواده	ها	را	داشته	باشد،	به	صلح	خواهد	
رســید	و	نجات	پیدا	خواهد	کرد،	و	اگر	مصلحی	در	جامعه	باشــد	می	تواند	اینطور	جوامع	
را	اصلح	نماید.	اگر	خانواده	ای	نبــود،	بزرگترین	مصلحین	هم	بیایند	نمی	توانند	جامعه	را	

79/12/15	 اصلح	کنند.	

اگر خانواده  نبود
 بزرگترین مصلحین هم نمی توانند جامعه را    اصالح کنند

قانون خدا را به خاطر بسپار

آمریکایی ها با به کار بردن سالح شیمیایی مخالفتی ندارند اگر...   
رئیس جمهور آمریکا می گوید »ما به سوریه حمله کرده ایم برای مبارزه ی با به کار بردن سالح 
شیمیایی«! این حرف دروغ است؛ آنها ]هستند که[ با به کار بردن سالح شیمیایی -نه سالح 
شیمیایی و نه هر جنایت دیگری علیه بشریّت- مخالفتی ندارند... اینها از اینکه مردمی رنج 
ببرند، درد بکشند، ناراحت نمی شوند. همین ها از صّدام جنایتکار پشتیبانی کردند، حمایت 
کردند؛ هزاران نفر از مردم ایران و عراق به وسیله ی سالح شیمیایی ای که صّدام به کار برد نابود 
شدند یا آسیب دیدند؛ هنوز در بین مردم ما جوان هایی که آن روز آسیب دیدند وجود دارند، 

حضور دارند و رنج می برند. اینها مخالف ]سالح شیمیایی[ نیستند. 97/1/25

حضور آیت اهلل خامنه ای در ارتفاعات شندروین حلبچه 66/12/25

به مناسبت میالد امام حسین )(روزنامه آمریکایی واشنگتن  پست:

علج	زیغ	و	لغزشــی	که	بتدریج	هویّت	ما	را	تغییر	
می	دهــد	و	اخلق	و	اعتقــاد	ما	را	خــراب	می	کند	
چیســت؟[	ما	باید	چه	کار	کنیم؟	آنچه	که	در	قرآن	
مشاهده	می	شود،	نقطه	ی	مقابل	این	آفت	ها،	»ذکر«	
اســت؛	نه	فقط	وِرد	و	اوراد	و	امثال	اینها.	اورادی	که	
وجود	دارد،	یکی	از	وســایل	ذکر	اســت؛	اما	ذکر	به	
معنای	یاد	خدا	و	یاد	تکلیف	و	یاد	نعمت	الهی	است؛	
	علیکــم	اذ	کنتم	اعدائا	فألّف	بین	 »و	اذکروا	نعمة	الَلّ
قلوبکم	فأصبحتم	بنعمته	اخوانــا«.)1(	اگر	در	قرآن	
ملحظه	کنید،	در	موارد	متعّددی	به	»یاد	نعمت	خدا«	
اشاره	شده	است.	نعمت	خدا،	همه	اش	خورد	و	خوراک	
و	امثال	اینها	نیســت	که	به	نظرمان	کوچک	بیاید	-	
اگرچه	آن	هم	کوچک	نیست؛	خیلی	مهّم	است	-	بلکه	
خدای	متعال	نعم	عظیمی	بر	انسان	ها	و	از	جمله	بر	ما	
دارد	که	باید	به	یاد	آنها	بیفتیم؛	یاد	تکلیف،	یاد	نعمت،	
یاد	عهد	و	پیمان.	همه	ی	ما	عهد	و	پیمان	داریم؛	هم	با	
خدا،	هم	با	مردم...	هر	کداِم	ما	با	مردم	و	نظام،	یک	طور	
عهد	و	میثاق	داریم.	به	یاد	این	عهد	و	میثاقمان	باشیم	
و	مواظب	باشیم	پیمان	شکنی	نکنیم	و	عهد	خود	را	

		8۰/9/21       |        1 ( س آل عمران آیه 1۰3 زیر	پا	نگذاریم.	

درباره	ی	حضــور	ایران	در	منطقــه،	و	به	طور	خاص،	در	
کانون	این	درگیری	)	یعنی	عراق	و	ســوریه(،	چهار	نگاه	

وجود	دارد.
نگاه اول	معتقد	است	که	اساسا	حضور	ایران	در	منطقه،	کار	اشتباه	و	
نادرستی	است.	از	نگاه	اینان،	حضور	ایران	در	منطقه،	از	طرفی	موجب	
ایجاد	خصومت	بیشتر	کشورهای	غربی	و	دنباله	های	منطقه	ای	آنان	با	
ایران	خواهد	شد	و	از	طرف	دیگر،	باعث	غافل	شدن	کشور،	از	مسائل	
داخلی	و	درونی	خودش	می	شــود.	این	افــراد	و	جریان	ها	معتقدند	

"چراغی	که	به	خانه	رواست،	به	مسجد	حرام	است."
نگاه دوم	معتقد	است	که	ما	باید	در	منطقه	حضور	داشته	باشیم	به	
دلیل	آنکه	این	کار	برای	دفاع	از	"منافع	ملی"	است	و	یک	وظیفه	ی	
"صرفا	انسانی".	از	نظر	اینان،	اســتعمار	جهانی	برای	کسب	منافع	
بیشتر	در	منطقه	حضور	پیدا	کرده	و	بنابراین	ما	هم	باید	برای	بیرون	

راندن	استعمار	از	منطقه،	و	دفاع	از	حقوق	مردم	خود	و	منطقه،	باید	
در	این	تحولت	حضور	داشته	باشیم.	از	این	منظر،	کشورهای	عراق	
و	ســوریه	و	لبنان	و...	به	ایران	مدیون	هستند	و	بعد	از	اتمام	پروژه	ی	
داعش	و	بیرون	راندن	آنان	از	منطقه،	این	کشــورها	باید	حق	خود	را	
در	قبال	جوانمردی	ایران	انجام	داده	و	بازارهای	خود	را	بر	روی	ایران	

بگشایند.	
از منظر نگاه ســوم،	حضور	ایران	در	منطقه،	"تاکتیکی"	است	نه	
"راهبردی".	ایران	صرفا	به	این	دلیــل	در	منطقه	حضور	دارد	که	در	
حال	حاضر،	دارای	"منافع	مشــترک"	)مثل	مبارزه	با	تروریســم(	
با	برخی	کشــورهای	منطقه	اســت.	بنابراین	نگاه	ایران،	یک	نگاه	
کوتاه	مدت	است	و	پس	از	تمام	شدن	پروژه،	نیازی	به	حضور	ایران	در	
منطقه	و	نزدیکی	به	سایر	کشورها	نیست.	پس	حلقه	ی	متصل	ایران	

با	کشورهای	منطقه،	صرفا	منافع	مشترک	است	و	بس.	

•   جنگ ما جنگ عقیده است
نگاه	اول	که	مشخص	است	تا	چه	اندازه	نادرست	است	و	تنها	یک	مدعا	
برای	رد	این	گزاره،	حمله	ی	داعش	به	ســاختمان	مجلس	شــورای	
اسلمی	در	سال	گذشته	است.	که	اگر	در	ســوریه	و	عراق	با	دشمن	
نجنگیم،	می	بایست	در	خیابان	های	پایتخت،	با	آنها	می	جنگیدیم.	
دو	نگاه	دوم	و	سوم	نیز	اگرچه	ممکن	اســت	بُعدی	از	حقیقت	را	دارا	
باشند،	اما	از	منظر	نگاه	چهارم		که	متعلق	به	رهبران	انقلب	اسلمی	
)امام	خمینی	و	حضرت	آیت	الل	خامنه	ای(	است،	نگاه	ناقصی	است	و	با	

مبانی	اندیشه	ای	و	دینی	این	دو	بزرگواران	در	تعارض	است.
از	منظر	امام	خمینی)ره(،	ما	در	حال	یک	جنگ	عقیدتی	با	دشــمن	
هستیم	که	البته	حتی	محدود	به	یک	جغرافیای	خاص	هم	نمی	شود:	
»جنگ	ما	جنگ	عقیده	است،	و	جغرافیا	و	مرز	نمی	شناسد.	و	ما	باید	
در	جنگ	اعتقادی	مان	بسیج	بزرگ	سربازان	اسلم	را	در	جهان	به	راه	
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 مسأله شهادت کهنه شدنی نیست    |  	 این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   شهید ایرج نصرت زاد
مسأله	ی	شهید	و	ایثارگری،	کهنه	شدنی	نیست؛	این،	موتور	حرکت	جامعه	است؛	بعضی	ها	از	این	نکته	غفلت	میکنند.	این	که	می	بینید	بعضی	با	سخن،	قلم	و	حرکات	
خود،	نگاهی	به	ایثار	و	شهادت	می	اندازند	که	آن	نگاه	منفی	و	ناسپاسانه	است،	بر	اثر	غفلت	آنهاست؛	نمی	فهمند	پاسداری	از	حرمت	شهیدان	و	ایثارگران	چقدر	برای	
یک	جامعه	و	ملت	و	کشور	دارای	اهمیت	است.	شما	ببینید	خون	مطهر	حســین	بن	علی	)(	در	کربل	در	غربت	بر	زمین	ریخته	شد؛	اما	بزرگترین	مسؤولیتی	که	
بر	عهده	ی	امام	ســجاد	)(	و	زینب	کبری	)(	قرار	گرفت،	از	همان	لحظه	ی	اول	این	بود	که	این	پیام	را	روی	دســت	بگیرند	و	به	سرتاسر	دنیای	اسلم	آن	را،	به	

  83/4/16	 شکل	های	گوناگون،	منتقل	کنند.			
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با مناجات شعبانیه مأنوس شوید

علت حضور ایران در منطقه چیست؟

با رسیدن به پایان کار
 گروهک های تروریستی در منطقه و دست برتر 

محور مقاومت در آن، خط حزب اهلل به این پرسش پاسخ می دهد:

توصیه های رهبر انقالب برای ماه شعبان
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هفته سخن
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اندازیم.«	67/4/29	هدف	از	این	مبارزه	نیز،	اهتزاز	
پرچم	"ل	اله	اّل	الل"	در	جهان	است:	"ما	می	گوییم	
تا	شرک	و	کفر	هست،	مبارزه	هست.	و	تا	مبارزه	
هست،	ما	هستیم.	ما	بر	سر	شــهر	و	مملکت	با	
	کســی	دعوا	نداریــم.	ما	تصمیــم	داریم	پرچم	
»ل	اله	اّل	الل«	را	بر	قلل	رفیع	کرامت	و	بزرگواری	به	

اهتزاز	درآوریم."	67/4/29
حقیقت توحید این است

رهبر	انقلب	نیز	در	دیدار	ایــن	هفته	ی	خود	با	
مسئولن	نظام	و	سفرای	کشــورهای	اسلمی	
به	مناسبت	عید	سعید	مبعث،	در	امتداد	دیدگاه	
امام	خمینــی)ره(،	بیان	عبارت	"ل	الــه		اّل		الل"	
را،	صرفا	یک	مســئله	ی	ذهنی	ندانستند،	بلکه	
موضوعی	است	که	خود،	موجب	حرکت	و	جهت	
و	اثر	اســت:	»ل	اله		اّل		الل	صرفاً	یک	مســئله	ی	
اعتقادی	و	ذهنی	محض	نیســت؛	ل	الــه		اّل		الل	
منشأ	اثر	است،	منشــأ	عمل	است...	برای	همین	
		الُل	 هم	به	مجّردی	که	پیغمبر	فرمود:	قولوا	ل	اِلهَ		اِلَّ
تُفلِحوا،	صاحبان	زر	و	زور	در	همان	محیط	محدود	
و	کوچک	مّکه	در	مقابــل	او	صف	آرایی	کردند؛	
بعد	در	مدینه	که	دولت	اسلمی	تشکیل	شد،	باز	
حکومت	ها	و	امپراتوری	ها	و	قدرت	های	جهانی	در	
مقابل	اسلم	صف	آرایی	کردند؛	این	صف	آرایی	از	

روز	اّول	تا	امروز	وجود	داشته	است.«	97/1/25
مبتنی	بر	همین	"نگاه	توحیدی"	است	که	امام	
خمینی	)ره(	و	رهبر	انقلب،	معتقد	به	یک	جنگ	
دائمی	بین	جریان	حق	و	باطل	در	تاریخ	اند	و	دقیقا	
به	دلیل	همین	روح	توحید	در	اندیشه	ی	این	دو	
بزرگوار	است	که	مبارزه	ی	با	نظام	سلطه	و	منطق	
حضور	ایران	در	منطقه،	توضیح	داده	می	شود:	»ما	
اگر	چنانچه	به	توحید	اعتقاد	داریم،	نمی	توانیم	
زیر	بار	زور	برویم،	نمی	توانیم	زیر	بار	ظلم	برویم،	
نمی	توانیم	در	مقابل	ظالم	نَایستیم،	این	طبیعت	
توحید	اســت.	اینکه	جمهوری	اســلمی	اعلم	
می	کند	که	هر	جا	مظلومی	هست	و	نصرتی	لزم	
است،	ما	آنجا	حاضریم،	به	خاطر	این	است؛	اینکه	
ما	روی	مسئله	ی	فلسطین	این	جور	اصرار	داریم،	
به	خاطر	این	اســت.	چون	لزمــه	ی	توحید	این	
است	که	انسان	در	مقابل	زورگویی	ظالم	به	مظلوم	
بِایستد؛	حقیقت	توحید	این	است...	ایستادن	ما	در	
کنار	گروه	های	مقاومت،	در	منطقه	ی	غرب	آسیا	به	
همین	دلیل	است.	حضور	ما	در	سوریه،	در	مقابله	
و	مواجهه	ی	با	تروریست	هایی	که	آمریکا	و	عوامل	
آمریکا	در	منطقه	به	وجــود	آورده	بودند،	به	این	

دلیل	است.«	97/1/25
بنابراین	حضور	ایران	در	منطقه،	نه	صرفا	برای	دفاع	
از	منافع	ملی	یا	وظیفه	ای	انسانی،	و	نه	لزوما	یک	
تاکتیک	موقت	و	کوتاه	مدت،	بلکه	برخاســته	از	
یک	نگاه	ناب	توحیدی	است.	گرچه	یقینا،	اگر	این	
موضوع	حاصل	شــد،	آن	دو	نیز	تحصیل	خواهد	
شد.	که	گفته	اند	چون	که	صد	آمد،	نود	هم	پیش	

ماست.	

     دبیرکل حزب اهلل لبنان: اسرائیلی ها 
مرتکب حماقت بزرگ شدند

سیدحسن	نصرالل،	دبیرکل	حزب	الل	در	همایش	
"الوفاء	للعهد"	در	ضاحیه	بیروت	گفت:	اسرائیل	در	
تجاوز	به	پایگاه	هوایی	تی-٤	سوریه	عمدا	به	دنبال	
هدف	قرار	دادن	ســپاه	پاســداران	بود.	ایرانی	ها	
خودشان	درباره	ی	پاسخشان	به	این	اقدام	تصمیم	
خواهند	گرفت	اما	من	به	اسرائیلی	ها	می	گویم	که	

مرتکب	یک	حماقت	بزرگ	شدند. |      مهر   	|

     افشای جزئیات جدید درباره حمله به 
تأسیسات هسته ای ایران

روزنامه	دیلی	میل	فاش	کرد:	اوباما	رئیس	جمهور	
پیشین	آمریکا	دســتور	حمله	به	سیستم	های	
کامپیوتری	تأسیسات	هسته	ای	ایران	را	به	طور	
محرمانه	صادر	کرده	بــود	که	عملیات	مربوطه	
آن	در	زمان	ریاســت	جمهوری	جورج	بوش،	با	

همکاری	اسرائیل	آغاز	شده	بود.  |    ایسنا|

     حوثی: تروریسم، ابزار آمریکا برای 
استعمار کشورها است 

عبدالملــک	الحوثــی	رهبر	انصــارالل	یمن	
تصریح	کرد:	مبارزه	با	تروریســم،	دســتاویز	
اصلی	آمریکایی	ها	برای	اجرا	و	پیشــبرد	طرح	
استعماری	در	کشــورها	است.	وی	همچنین	
افزود:	برخی	)ســران(	نادان	عرب	که	اختیار	
خود	را	به	بیگانگان	داده	اند،	منطقه	را	به	محلی	
برای	تاراج	و	چپاول	اسرائیل	و	آمریکا	تبدیل	

کرده	اند.				|     	ایرنا	|

     اعتراف به دوازده سال دروغ پردازی 
علیه ایران 

رئیس	سابق	سازمان	سیاي	آمریکا	به	دوازده	
سال	دروغ	پردازی	هسته	ای	علیه	ایران	اعتراف	
کرد.	مایک	پمپئو	رئیس	سابق	سیا	و	گزینه	ی	
وزارت	خارجه	ی	آمریکا	در	ســخنانی	تصریح	
کرد:	قبل	از	برجام	هم	ایران	در	مسیر	دستیابی	

به	بمب	هسته	ای	نبود.				|     	خ	صداوسیما	|

     نشست سران عرب با بی اعتنایی 
کامل مردم روبرو شد 

القــدس	العربی	چــاپ	لندن	در	گزارشــی	
درباره	ی	اجــلس	ســران	اتحادیه	ی	عرب	
نوشت:	نشســت	ســران	عرب	با	بی	اعتنایی	
کامل	و	بی	توجهی	مردم	و	ناظران	سیاسی	در	
کشورهای	عربی	رو	به	رو	شد.	روزنامه	مصری	
"الهرام"	نیز	در	مطلبی	با	به	ســخره	گرفتن	
نشست	سران	عرب،	نوشت:	اگر	امروز	از	یک	
شهروند	عربی	سؤال	کنند	انتظار	شما	از	این	
نشســت	چه	بود،	یا	پوزخند	تلخی	می	زند	و	
هیچ	نمی	گوید،	یا	به	شدت	عصبانی	می	شود	

و	ناسزا	می	گوید	.				|     	ایرنا	|

حمله  به سوریه یک جنایت است، جنایتکاران را بشناسید هر اتفاقی در کشور بیفتد، حصار نیروهای مسلح باید محفوظ باشد
به مناسبت روز ارتش و سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

همان	کسانی	که	دیروز	از	داعش	آشکار	و	غیر	آشکار	حمایت	می	کردند،	امروز	اّدعا	می	کنند	که	در	مقابله	ی	با	آنها	حضور	
داشته	اند	و	آنها	را	شکست	داده	اند؛	آن	هم	بدروغ!	چنین	چیزی	نیست،	آنها	هیچ	دخالتی	نداشته	اند...	آنها	آنجایی	که	لزم	
دانستند،	وارد	شدند	و	کمک	کردند؛	آنجایی	که	عناصر	اصلی	داعش	در	محاصره	بودند،	وارد	شدند	و	آنها	را	نجات	دادند.	
قبل	]از	آن[	هم	در	ایجاد	داعش،	آنها	مؤثّر	بودند؛	با	پول	سعودی	و	امثال	سعودی،	آنها	توانستند	این	موجودات	خبیث	را	به	
	وجود	بیاورند	و	به	جان	ملّت	عراق	و	سوریه	بیندازند؛	منتها	»مقاومت«	در	مقابل	آمریکا	و	در	مقابل	عوامل	آمریکا	توانست	
این	دو	کشور	را	نجات	بدهد؛	این	حمله	ی	به	سوریه	یک	جنایت	است!	بنده	صریحاً	اعلم	می	کنم	رئیس	جمهور	آمریکا،	
رئیس	جمهور	فرانسه	و	نخست	وزیر	انگلیس	جنایتکارند!	البّته	َطْرفی	هم	نخواهند	بست،	سودی	هم	نخواهند	برد...همین	
چند	روز	قبل	از	این،	رئیس	جمهور	آمریکا	گفت	که	هفت	تریلیون	ما	خرج	کرده	ایم	در	منطقه	ی	غرب	آســیا	-به	قول	او	
خاورمیانه-	و	هیچ	چیز	گیرمان	نیامد؛	راست	می	گوید،	چیزی	گیرشان	نیامده.	بعد	از	این	هم	آمریکا	بداند،	هرچه	خرج	

97/1/25 کند،	هرچه	تلش	بکند،	قطعاً	در	این	منطقه	هیچ	چیز	گیرش	نخواهد	آمد.		

مسئله روز

نیروهای	مسلح	-	همچنان	که	در	بیان	امیرالمؤمنین	)علیه	الّصلة	و	الّسلم(	هست	-	حصارند؛	حصن	و	حصاِر	برکشیده	ی	در	
پیرامون	یک	ملت	و	یک	کشورند.	حصار	همیشه	بایستی	پابرجا	باشد،	حصار	باید	رخنه	پیدا	نکند؛	لذا	نیروهای	مسلح	همیشه	
بایستی	استواری	خودشان	را	حفظ	کنند.	در	داخل	حصار،	حوادث	و	شــرائط	گوناگونی	پیش	می	آید؛	یک	عده	خوابند،	یک	
عده	بیدارند،	یک	عده	دعوا	می	کنند،	یک	عده	مشغول	عروسی	اند،	یک	عده	مشغول	عزایند؛	اما	این	حصار	باید	در	همه	ی	این	
احوالت	مستحکم	باقی	بماند.	با	این	چشم	به	نیروهای	مسلح	نگاه	کنید.	اگر	این	استحکام	بود،	اگر	نگهبانانی	که	بر	روی	حصار	
دارند	نگهبانی	می	دهند،	دائم	هشیار	بودند،	مراقب	بودند،	حرکات	دشمن	را	رصد	کردند،	از	هیچ	نقطه	ای	غافل	نشدند،	امنیت	
داخل	حصار	محفوظ	خواهد	بود؛	در	سایه	ی	آن	امنیت،	مردم	به	دین	و	دنیا	می	توانند	برسند؛	که	اگر	امنیت	نبود،	نمی	توانند.	
پس	پرداختن	به	استحکام	نیروهای	مسلح،	یک	اصل	دینِی	غیرقابل	اغماض	است.	همه	بایستی	مراقب	باشند،	خود	نیروهای	
مسلح	هم	باید	مراقب	باشند،	دولت	ها	هم	باید	حواسشان	باشــد،	مردم	هم	باید	حمایت	کنند؛	این	حصار	بایستی	مستحکم	

89/1/22		 باشد.	در	همه	ی	احوال،	هر	اتفاقی	در	داخل	رخ	می	دهد،	حصار	نیروهای	مسلح	باید	محفوظ	باشد

رابطه خودتان را با خدا به وســیله دعا و ذکر 
تقویت کنید

به	خدا	توکل	کنیــد.	از	خدای	متعــال	توفیق	بخواهید.	
رابطه	تان	را	روز	به	روز	با	معنویــت	و	خدای	متعال	تقویت	
کنید.	مبادا	اشــتغالت	کاری،	شــما	را	از	ذکر	و	توجه	و	
پرداختن	به	معنویات	باز	بدارد!	یعنی	یکی	از	خطرها	این	
است	که	در	عمل	زدگی	غرق	بشــویم	و	از	آن	ارتباط	قلبی	
خودمان	غافل	بمانیم.	آن	چیزی	که	پشــتوانه	ی	نشاط	و	
شور	و	شوق	و	تحرک	و	توفیق	ماست،	کمک	الهی	است...	

این	ایام	ماه	شعبان	را	مغتنم	بشمارید.	86/6/4

با زبان مناجات با خدا حرف بزنید
شاید	در	ماه	شعبان،	بتوانیم	با	ذخیره	ای	که	از	
این	ماه	گرفته	ایم،	آن	مناجات	پرسوز	و	گداز	و	پر	مضمون	
را	با	نفس	حقیقی	بخوانیم	-	نه	فقط	الفاظ	آن	را	مرور	کنیم	
-	و	حقیقتاً	از	دل،	با	زبان	آن	مناجات	با	خدا	حرف	بزنیم،	و	
	این	همه	فراهم	شد،	در	ماه	رمضان،	آماده	ی	 اگر	ان	شاءالَلّ
ورود	بر	سر	سفره	ی	ضیافت	الهی	شویم	و	در	اوج	قله	ی	آن	

ماه،	شایسته	ی	ورود	به	لیلةالقدر	گردیم.	71/1۰/23

با دعای کمیل و مناجات شــعبانیه 
مأنوس بشوید

این	مناجات	شعبانیه	را	ببینید.	من	یک	وقتی	از	امام	)ره(	
پرسیدم	در	این	دعاهای	مأثوری	که	وجود	دارد،	شما	کدام	
دعا	را	بیشــتر	از	همه	خوشــتان	می	آید	و	دوست	دارید.	
فرمودند:	دعای	کمیل	و	مناجات	شــعبانیه.	اتفاقاً	هر	دو	
دعا	هم	مال	ماه	شعبان	اســت؛	دعای	کمیل	که	می	دانید	
اصًل	ورود	اصلی	اش	مال	شــب	نیمه	ی	شــعبان	است،	
مناجات	شــعبانیه	هم	که	از	ائمه	نقل	شده،	متعلق	به	ماه	
شعبان	است.	لحن	این	دو	دعا	به	هم	نزدیک	است؛	هر	دو	
عاشقانه	است...	باید	با	اینها	مأنوس	بشویم	و	قدری	دلمان	

را	نرم	کنیم.	83/7/13

مناجات شعبانّیه تحفه ای در اختیار ما
این	مناجات	شــعبانّیه	یک	تحفه	ای	اســت	
که	در	اختیار	ما	قرار	داده	شــده	است.	خب	ما	دعا	خیلی	
داریم،	همه	ی	این	دعاها	هم	پر	از	مضامین	عالی	اســت،	
اّما	بعضی	یک	برجســتگی	خاّصی	دارند...	ماه	شــعبان	
یک	چنین	ماهی	اســت؛	دل	های	پاک،	دل	های	نورانی،	
دل	های	جوان،	از	این	موقعّیت	بهره	بگیرند،	اســتفاده	

کنند،	رابطه	تان	را	با	خدا	قوی	کنید.	92/3/22

راه درست حرف زدن با خدا   
من	و	شما	اگر	بخواهیم	با	خدای	متعال	حرف	بزنیم	
و	یک	مطالبه	ای	داشته	باشیم،	یک	چیزی	را	از	خدا	درخواست	
کنیم،	حقیقتاً	درست	بلد	نیســتیم.	این	دعاها	با	بلیغ	ترین	
زبان،	یاد	می	دهند	به	ما	که	از	خدای	متعال	چه	بخواهیم	و	با	
خدا	چه	جوری	حرف	بزنیم.	همین	مناجات	شریف	شعبانیه،	
فِقراتی	که	از	اّول	تا	آخر	]این	[	دعا	هست،	هرکدام	از	اینها	یک	
دریایی	از	معرفت	است.	علوه	ی	بر	این	به	ما	یاد	می	دهد	که	

چطور	با	خدا	حرف	بزنیم	و	از	خدا	چه	بخواهیم.94/3/6

خودمان را آماده کنیم برای ماه رمضان
این	را	همیشــه	باید	به	یاد	داشته	باشیم	که	از	
فرصت	هایی	که	خدای	متعال	در	اختیار	ما	قرار	می	دهد	
حّداکثر	اســتفاده	را	بکنیم؛	یکی	از	ایــن	فرصت	ها،	ماه	
مبارک	شعبان	اســت	که	ماه	دعا	اســت،	ماه	مناجات	
است،	ماه	توّسل	است،	ماه	انتظار	است.	یک	نعمت	بزرگ	
دیگر،	ماه	مبارک	رمضان	است	که	نزدیک	است	و	خیلی	
مناسب	است	که	ما	در	ماه	شعبان،	خودمان	را	آماده	کنیم	
برای	ماه	رمضان.	ماه	رمضان،	ماه	ضیافت	الهی	است؛	ورود	
در	عرصه	ی	ضیافت	الهی	احتیاج	به	آمادگی	هایی	دارد،	

این	آمادگی	ها	را	در	خودمان	به	وجود	بیاوریم.	96/2/27

با مناجات شعبانیه مأنوس شوید
توصیه های رهبر انقالب برای ماه شعبان
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بازخوانی


