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اتحاد ایران ،حزباهلل و روسیه،
دربرابراتحادآمریکا-اسرائیل
ییگال کارمون در مؤسسـهی تحقیقـات رسـانهای خاورمیانه ( )MEMRIدر یادداشـتی
مینویسـد که تهدیـد واقعی بـرای رژیم صهیونیسـتی ،اتحاد بیـن ایران ،حـزباهلل و
روسـیه اسـت .او در یادداشـتی باعنوان "محور روسـیه و ایران :یک تهدید موجودیتی
بـرای امنیـت اسـرائیل ،بیداربـاش" معتقد اسـت آنگونـه که اتحـاد ایران مسـتحکم
و قـوی اسـت ،اتحـاد آمریـکا -اسـرائیل چنیـن نیسـت.وی بـا انتقـاد از آمریـکا در
خصـوص توافـق  19آبـان ( 10نوامبـر) بـا روسـیه ،بیـان مـیدارد کـه ایاالتمتحده
حتی در سـوریه نیز نتوانسـت خود را حفظ کند ،چنـد روز پیش ،روسـیه ،موافقتنامه
منطقهای که بـا ایاالتمتحده امضا شـده بـود را نقض کـرد؛ بنابراین گسـترش ایران
در تمامی سـوریه تا مرز اسـرائیل بـه زودی بـا حمایت کامل روسـیه و با خـروج همه
نیروهـای آمریکایی از سـوریه ،بـه پایان خواهد رسـید.
وی بـا انتقاد از اسـتراتژی آمریـکا مینویسـد اسـتراتژی واقعی ایاالتمتحده نسـبت
به گسـترش ایـران در منطقه متناقـض اسـت .از طرفی بـا لفاظی ،مخالف گسـترش
نفـوذ ایـران اسـت و از طرفـی دیگـر نمیتواند جلـوی مشـروعیت حضـور ایـران در
سـوریه را بگیرد.همچنین نویسـنده بـا ابراز ناامیدی نسـبت بـه پشـتیبانی آمریکا از
اسـرائیل علیه محـور ایـران و روسـیه بیـان مـی دارد اتحـاد ایـران و روس ،تهدیدی
وجودی برای اسـرائیل اسـت و ایـن اتحاد چالشـی تاریخی بـرای این رژیم محسـوب
میشـود .او بـر آن اسـت کـه بـا این اتحـاد ،روسـیه خـود را بـه دشـمن واقعـی رژیم
صهیونیسـتی تبدیـل کرده اسـت.

مسئله

روز

این روحیه در همه جای دنیا نیست

ایـن روحیـه در همـه جـای دنیـا نیسـت .مهربانـی و همـکاری و دلسـوزی بـرای
مصیبتدیـدگان -کـه مربوط به همهی بشـر اسـت -یک حرف اسـت؛ اما جوشـش
و تحـرک و نشـاط و ورود در میـدان ،بدون هیـچ ترتیـب آداب ،برای خدمـت کردن،
یک حرف دیگـر اسـت .آنچه در ایـران دیده شـد ،این بـود :همـه وارد میدان شـدند
و تحـرک پیـدا کردنـد .بنـده در سـالهای قبـل از انقلاب ،حوادثـی مثـل زلزلـه و
سـیل را از نزدیـک دیـده بـودم .خـود مـن رفتـم امدادگـری و خدمتگـزاری کردم.
ایـن روحیـهی حرکـت عمومـی ،دلسـوزی ،ورود در صحنـهی کار و ابتـکار ،ایـن
کمکرسـانی انبوه ،مخصـوص ملتی اسـت کـه دل او از حرکت جهادی گرم اسـت و
جوشـش جهـادی در دل او وجـود دارد84/10/14 .

خانواده

ایرانی

مردهاوقتیکاردارند،ازخانهوزندگیقهرنکنند!
مــا بــه مردهــا همیشــه ســفارش میکنیــم وقتــی کار دارنــد ،اشــتغال دارنــد،
از خانــه و زندگــی قهــر نکننــد .بعضیهــا صبــح اول وقــت میرونــد بیــرون تــا
ســاعت  10شــب .نــه! مــا معمــوالً بــه کســانی کــه برایشــان ممکن اســت ســفارش
میکنیــم حتــی ظهرهــا برونــد بــا زن و بچهشــان باشــند .در محیــط خانوادگــی،
غذایشــان را بخورنــد ،یــک ســاعتی باهــم باشــند ،بعــد بیاینــد دنبــال کارشــان ،باز
حتم ـاً در زمــان مناســب ،اول شــب برونــد بچههــا را ببیننــد ،مالقــات خانوادگــی
حقیقــی داشــته باشــند74/8/22 .

کمک به هموطنان زلزلهزده؛

ِ
نعمتهمیاری
بالیزلزله،
ِ
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نقشبرآب!
نقشه ِ
همین چند وقت پیش بود که جریان سیاسی  -رسانهای دشمن به بهانهی برگزاری
روانی تمامعیاری علیه وحدت و انسجام ملی
بهاصطالح همهپرسی جدایی کردستان به جنگ ِ
ایرانیان دست زد .بلندگوهای مستکبرین سعی کردند با تمسک به آسمان و ریسمان ،به خیال
خودپیوندمستحکم ُکردهاباایراناسالمیراتضعیفکردهوماهیمقصودخودراصیدکنند.
دلخراش
اماهنوزمدتزمانزیادیازاینتوطئهیسادهلوحانهنمیگذشتکهباوقوعحادثهی
ِ
زلزله در غرب کشور و مناطق عمدتاً ُکردنشین ،نصاب تازهای از همدلی ،انسجام و وحدت ملی
مردممان را پیشروی همگان گذاشت .رویدادی که با مرور ُکنشها و تالشهای اقشار مختلف
مردمطیچندرو ِزپساززلزلهبهترمیتواندربارهیابعادآنبهقضاوتنشست.
امواجهمیاریمردمی
واکنشهمدالنهیمردمبودیم.هرچنداین
ازاولینساعاتاعال ِمخبرزلزلهدرغربکشورشاهد
ِ
واکنش به خودی خود اتفاق بیسابقه و جدیدی نبود و قبال نیز بارها و بارها از سوی مردم ایران
تکرار شده بود اما اینبار گسترش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی زمینهی مناسبی برای
ابراز نظرات مردم و شکلگیری امواج انسانی برای کمک به زلزلهزدگان ایجاد کرد .با نگاهی به
واکنشها میتوان آنچه که از سوی مردم برای همدلی و همیاری روی داد را در چند محور مورد
توجهوتأملقرارداد:
ِ
ی مردم با
احساسات همدالنه :از اولین لحظات شــاهد طرح نقطهنظــرات همدالن ه 
 .1بُروز
هموطنان مصیبتزده بودیم .گروههای مختلف مردم هریک بــه نوعی با ادبیات خاص خود
احساساتشانرانشاندادهوبازلزلهزدگانهمدردیکردند.
 .2مطالبهگری برای امداد و نجات هموطنان :در کنار امواج احساســی و عاطفی جریانی از
مطالبهگریبرایتأکیدبرتسریعدرنجاتحادثهدیدگانوامدادرسانیبهآنانشکلگرفت.
 .3جریان وسیع جمعآوری کمک :گروههای مختلف مردم در قالب فضای مجازی و حقیقی
به جمعآوری کمکهای مردمی برای همیاری با زلزلهزدگان پرداختند .در بسیاری از مساجد،
اماکن عمومی و ...کشور غرفههایی برای دریافت اقالم ضروری چون :لباس گرم و مواد غذایی و...
برپا شد و همزمان کمکهای مالی نیز برای خرید مایحتاج ضروری نیز توسط گروهها و افراد
گوناگونجمعآوریشد.
 .4حضور در کنار زلزلهزدگان :یکی دیگر از اتفاقات خوب ،مــوج حضور مردمی در مناطق
زلزلهزده به قصد کمکرســانی به هموطنان بود .مردم از اقشار و سالیق مختلف در حرکتی
پرشور به سوی مناطق غربی کشــور رفته و به قدر توان و ُوســع خود کمکهایی را به دست
مردم حادثهدیده رساندند .بســیاری از مردم و جوانان و ...به صورت «خودجوش و داوطلبانه»
در عملیات نجات و امداد زلزلهزدگان حضور یافتند و بسیاری دیگر نیز در امر توزیع کمکها در
مناطقدورافتادهوروستاهاو...نقشآفرینیکردند.
درسهاییازیکرویداد
اما با نگاهی تحلیلی از این رویداد باشکوه که نمایشــی از همدلی و انسجام ملی بود ،میتوان
درسها و نکاتی را آموخت .از جمله اینکه برخالف القائات دشمنان و برخی غربزدگان داخلی،
اخالق «همدلی و همیاری» به شکلی جدی و زنده در بین ملت ایران وجود دارد .شکلگیری
ِ
امواجکمکانسانیپرشوربراییاریهموطناننشاندادعموممردمنهتنها«بیتفاوت»نبودهو
صرفاًبه دنبال منافع و خواستههای فردی خود نیستند بلکه روح نوعدوستی و کمک به دیگران
به شکلی عمیق در بین مردم وجود دارد و این همدلی و همیاری نشاندهندهی یک «انسجام
عمومی» در کشور است« :اینجور نیست که یک قطعهی از کشور یک مصیبتی داشته باشد،
ّ
بحمداللملتمایک
دیگراننسبتبهآنبیتفاوتباشند؛نه،همهاحساسهمدردیمیکنند.
ملتیکپارچهاست،یکملتمتحداست؛وبهخاطرهمیناتحاد،نیرومنداست91/5/26».
عالوه بر این ،حضور مستقیم مردم در صحنه ،نشاندهندهی این بود که اقشار گوناگون مردم
و بهخصوص جوانان با افکار و سالیق متفاوت نسبت به «مسائل ملی کشور» دغدغه ،اهتمام و
غالب زندگی در نظام اسالمی همین
«مسئولیتپذیری» دارند .از نگاه رهبر انقالب روح و وجه ِ
«همدلی و تعاون» اســت« :وجه غالب زندگی در نظام اسالمی و در نظام والیت ،باید تعاطف،
همدلی،تعاونوهمکاریباشد...اینهمانروحوالیتاست؛والیتیعنیاینوبحمداهللملتما،
ملتی یکپارچه و مردمی متحدند 77/1/27 ».خالصه آنکه در یک جمله میتوان اینگونه گفت
که« :این حوادث همه را به حضور در صحنههای همیــاری وارد میکند و امیدواریم در اثر این
محبت و برادری ،برکات الهی شامل حال مردم دالو ِر سرزمین پهلوانپرور کرمانشاه و همهی
ملت ایران شود96/8/23».

حزب ا...

این است

استقامتیکیازمهمترینعواملپیشرفت
بصیــرت الزم اســت -جزو شــرطهای الزم اســت -مجاهــدت الزم اســت ،ثبــات الزم
اســت .عزیــزان مــن! ثبــات در ایــن راه ،اســتقامت در ایــن راه ،یکــی از واجبتریــن
و مهمتریــن عوامــل پیشــرفت اســت .ســعی کنیــد محیــط خودتــان را ،پیرامــون
خودتــان را ،عناصــر مرتبــط بــا خودتــان را و ،پیــش از همــه ،درون و دل خودتــان را
وفــادار و باثبــات نگــه داریــد نســبت بــه ایــن آرمانها و نســبت بــه ایــن راه و نســبت
بــه ایــن اهــداف واال؛ قطع ـاً پیــروز خواهیــد شــد ،قطع ـاً پیــروزی بــا شــما خواهــد
بــود ...امــروز در زمینــهی اقتصــادی کارهــای زیــادی الزم اســت کــه مــا انجــام
بدهیــم؛ در زمین ـهی تولیــد و اشــتغال و ایــن چیزهــا -کــه ضعفهــای مــا اســت-
کارهــای فراوانــی اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم؛ در زمین ـهی فرهنگــی کارهــای
ـد برنامهریــزی و
زیــادی اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم؛ ایــن کارهــا امــروز در حـ ّ
اقــدام و شــروع و پیشــرفت و گذرانــدن مراحلــی از ایــن کارهــا اســت ،ا ّمــا یــک
روزی هــم همــهی ایــن کارهــا انشــاءاهلل بــه بهتریــن وجهــی انجــام خواهــد
گرفــت96/9/1 .

رهبر انقالب ،عالوه بر دستورات الزم

برای حل مشکالت مناطق زلزله زده،

درکنارمر
مردم

روز دوشنبه شخصا به این مناطق سفر کردند

زلزلـهی کرمانشـاه! زمیـن
لـرزهای بـه بزرگـی هفت و سـه
دهم ریشـتر که بخشهـای گسـترده ای
از غـرب کشـور را لرزانـد .حادثـه ناگواری
کـه نزدیـک بـه دو هفتـه تمامـی ارکان
کشـور را بـه تکاپـو وا داشـته اسـت.
حادثـهای کـه در همـان سـاعات ابتدایی
وقـوع آن ،رهبـر انقالب طی پیامـی عالوه
بـر مسـئولین ،تمامـی آحـاد ملـت را
دعـوت بـه کمکرسـانی بـه مـردم زلزله
زده غـرب کشـور کـرده و فرمودنـد« :از
همـهی کسـانیکه میتواننـد بـه نحـوی
در سـبک کـردن بـار مصیبـت و جبـران
خسـارت مؤثـر باشـند درخواسـت
میکنـم کـه بـه یـاری آسـیبدیدگان
بشتابند96/8/22 ».
البتـه رهبـر انقلاب بـه ایـن پیـام
صـرف اکتفـا نفرمـوده و بالفاصلـه
نماینـدگان خـود حجتاالسلام معـزی
(نماینـدهی ولیفقیـه در هلال احمـر)
و حجتاالسالموالمسـلمین محمـدی
عراقـی (نماینـدهی مجلـس خبـرگان
رهبـری در کرمانشـاه) را بـه مناطـق
زلزلـهزده اعـزام کردنـد تـا از نزدیـک در
جریـان عمـق حادثـه و میـزان خسـارات
ناشـی از آن قـرار بگیرنـد .غـروب همـان
روز ،رهبـر انقلاب ،جلسـهای بـا حضـور
سران سـه قوه و جمعی از مسـئوالن نظام
بـرای همفکـری هرچـه بیشـتر و بهتر در
رابطه بـا ایـن حادثـه تشـکیل دادنـد .در
ایـن دیـدار نیـز ایشـان بـار دیگـر تأکیـد
فرمودنـد« :امیدواریـم انشـاءاهلل ایـن
همدردیهـا در عرصـهی عمـل و کمک،

همچنـان بـا قـ ّوت ادامـه پیـدا کنـد و
مشـکالت و درد و رنجـی کـه بـرای آنهـا
در ایـن هـوای رو بـه سـردی -کـه فصـل
هـم فصـل دشـواری اسـت -پیـش آمده،
انشـاءاهلل کـم کنـد96/8/23 ».
دو روز بعـد ،رهبـر انقلاب علاوه بـر این
اقدامـات ،یکـی از معاونیـن دفتـر خـود
را نیـز بـرای بازدیـد میدانـی از مناطـق
زلزلـهزده روانـه کردنـد.
در میان چادرهای روستایی

گرچـه در این چنـد روز گمانـه زنیهایی،
مبنـی بـر حضـور رهبـر انقلاب در
کرمانشـاه صـورت گرفـت ،امـا صبـح روز
دوشـنبه ،خبـر حضـور رهبـر انقلاب در
مناطـق زلزلـه زده منتشـر شـد.
ایشـان در این سـفر ابتـدا در شهرسـتان
سـرپل ذهـاب حضـور یافتنـد و در جمـع
مـردم ،در مقابل سـاختمان مرکز آموزش
فنـی و حرفهای شهرسـتان سـرپل ذهاب
سـخنرانی کردنـد .مـردم زلزلـهزده کـه
شـاید همچنـان متعجـب از حضـور رهبر
انقلاب در بیـن خود بودنـد ،با شـعارهای
"صـل علـی محمـد ،بـوی خمینـی آمد"
از ایشـان اسـتقبال کردنـد .رهبـر انقالب
خطـاب بـه مـردم «صبـور و مهربـان
کرمانشـاه» فرمودنـد « :مـن الب ّتـه بـه
خانوادههـا تسـلیت عـرض میکنـم،
بـه داغـداران تسـلیت عـرض میکنـم؛
همـدردی خودمـان را و غـم خودمـان
را در کنـار غـم آن خانوادههـا عـرض
میکنم؛ ا ّمـا عزیـزان من مالحظـه کنید،
ببینیـد ایـن حادثـهای کـه بـرای شـما

بـه وجـود آمـد ،چطـور ملّـت ایـران را به
حرکـت وادار کرد .ملّـت ایـران در همهی
مناطق کشـور ،احسـاس میکنند دلشان
کرمانشـاه اسـت؛ احسـاس میکننـد بـه
کرمانشـاه مدیوننـد و بایـد وظیفهشـان
را ادا کننـد و تـا آن جایـی کـه مـا ّاطلاع
داریـم ،بسـیاری از مـردم بـه قدر وسـع و
تـوان خودشـان بـه وظیفـهی خودشـان
عمـل کردهانـد96/8/29 ».
رهبـر انقلاب پـس از سـخنانی کوتـاه
در ایـن جمـع ،بـه روسـتاهای کوئیـک
حسـن ،کوئیـک مجیـد ،کوئیـک عزیـز،
قلعـه بهـادری و سـراب ذهـاب رفتـه و با
حضور در چادرهای برپاشـده بـرای مردم
روسـتا ،از نزدیـک در جریـان اقدامـات
انجامشـده و کمبودهـا و نواقـص قـرار
گر فتنـد .
 5مطالبهیرهبرانقالبازمسئولین

بعـد از همـهی ایـن بازدیدهـا و دیدارهای
میدانـی و مردمـی ،تـازه نوبـت جلسـهی
رهبر انقالب با مسـئولین و بیـان مطالبات
و اقداماتـی کـه برعهـدهی آنـان بود شـد.
ایشـان بهطور کلـی 5 ،اقـدام فـوری و مهم
را جـزو سـرفصل اقدامـات مسـئولین قرار
دادنـد:
 .1مسـئلهی نجات« :در حادثهی زلزله ما دو
چیز نیـاز داریم :یکـی نجات ،د ّومـی امداد.
نجات مال همـان چند سـاعت ا ّول اسـت.
بحمـداهلل در ایـن منطقـه حضـور ارتش و
سـپاه و نیـروی انتظامـی و دسـتگاههای
اینهـا و حضـور سـازمانیافتهی اینهـا
موجب شـد کـه بتواننـد مسـئلهی نجات

تکفیریها هرکه با انقالب است را میزنند

این شماره تقدیم میشود به روح
نبُر
شهیدمولویفیضمح ّمدحسی 

نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

را بـه شـکل تقریبـاً قابـل قبولـی انجـام
بدهنـد96/8/29 ».
 .2مسـئلهی امـداد« :مسـئلهی امـداد،
اگرچـه کـه آنهـم سـرعت الزم دارد ،ا ّما
یـک کار فـوری و تمامشـدنی نیسـت...
ا ّول ،معلـوم اسـت کـه نیازهـای فـوریِ
غذائـی و خوراکـی اسـت؛ چـون یـک
جاییکـه حادثـهی طبیعـی پیـش
میآیـد ،آنجـا ا ّولیـن چیـزی کـه مـردم
احتیـاج دارنـد ،آب و نـان اسـت کـه
بایسـتی بـه آنهـا برسـد ...مسـئلهی
امکانات زندگـی و لباس و وسـایل زندگی
و ماننـد اینهـا اسـت96/8/29 ».
 .3مسـئلهی مسـکن« :از همـهی اینهـا
مهمتـر ،مسـئلهی مسـکن اسـت...
مسـئلهی تأمیـن خانـه و بازسـازی
روسـتاها و شـهرها اسـت؛ ایـن خیلـی
مهمـی اسـت ،در ایـن کار باید
مسـئلهی ّ
سـرعت هـم بهخـرج داده بشـود»...
 .4مرکزیـت واحـد بـرای مدیریـت بحـران:
«یکـی از کارهـای واجـب در ایـن مناطـق
[وجـود] یـک مرکزیّـت اسـت؛ بایـد همهـی
کارهـا تمرکـز پیـدا کنـد؛ از یـک جـا کارهـا
بایسـتی مدیریّـت بشـود .همـه کار کننـد،
همـه تلاش کننـد ،همـه سـهم بگیرنـد ،ا ّما
یک مدیریّت یکپارچه الزم اسـت96/8/29 ».
 .5کار جهـادی بـا سـرعت عمـل :در آخـر
نیـز ایشـان یـادآور شـدند کـه مسـئلهی
کمکرسـانی یـک مسـئلهی جهـادی
ِ
«سـرعت عمـل بایسـتی مـورد
اسـت:
مالحظـه قـرار بگیـرد؛ بایـد سـریع عمل
کنیـد؛ کار را جهـادی بایسـتی دنبـال
بکنیـد96/8/29 ».

تاریخ شهادت :سال1360

تکفیریها شیعه و س ّنی نمیشناسند؛ س ّنی را هم میزنند .ما در داخل کشور خودمان چقدر
نبُر در بلوچستان
از علمای اهل س ّنت داریم -مرحوم شیخاالســام در سنندج ،مرحوم حسی 
و علمای دیگری -که همیــن تکفیریها اینها را ترور کردند و خونشــان را مظلومانه بر زمین
ریختند .آنها س ّنی و شیعه نمیشناسند؛ آنها هر کسی را که با انقالب است ،هر کسی را که در
مقابل استکبار است ،هرکسی را که با آمریکا دشمن اســت میزنند؛ اسمش را هم میگذارند
جنگ شیعه و س ّنی 95/4/5 .
ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

عکساختصاصیخطحزباهلل

جمهوری اسالمی ...اسالم مورد آرزوی مسلمین را ،در داخل یک مجموعهی جغرافیایی
و یک محدودهی جغرافیایی -یعنی کشــور ایران -در قالب یک نظام سیاســی تحقّق
بخشید .این به کمک و هدایت پروردگار و بیداری و ُهشیاری امام بزرگوار و مجاهدت و
فداکاری ملّت تحقّق پیدا کرد ،پایه گذاشته شد ،طرح ا ّو ّلیه ریخته شد .الب ّته تا رسیدن به
آن مقصود اساسی و اصلی فرسنگها فاصله بود و هست؛ اشکالی ندارد؛ این فرسنگها
فاصله را بایستی ما طی کنیم ...بسیج یعنی آن چیزی که این نقیصه را تأمین میکند؛
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی ،خود را ّ
موظف بدانند برای تحقّق اهداف عالیه...
وقتی احســاس [وظیفه] کنند و همین حرکت ،هدف ،شیوه را ممشای خودشان قرار
بدهند ،بسیجیاند...کلمهی بسیج ،عنوان بسیج ،تکیه بر روی همهی آحاد مردمی دارد
که ف ّعالند96/9/1 .

گزارش

 5محور پیام رهبر انقالب
به سردار سلیمانی

نگاهیبهشکلگیریامواجانسانیگستردهبرای

بایــد بســیجیان جهــان اســام در
فکــر ایجــاد حکومــت بــزرگ اســامی
باشــند و ایــن شــدنی اســت ،چــرا
کــه بســیج تنهــا منحصــر بــه ایــران
اســامی نیســت ،بایــد هســتههای مقاومــت را در تمامــی جهــان بــه وجــود آورد
و در مقابــل شــرق و غــرب ایســتاد .شــما در جنــگ تحمیلــی نشــان دادیــد کــه
بــا مدیریــت صحیــح و خــوب میتــوان اســام را فاتــح جهــان نمــود .شــما بایــد
بدانیــد کــه کارتــان بــه پایــان نرســیده اســت ،انقــاب اســامی در جهــان نیازمنــد
فداکاریهــای شماســت.

ویژه

مردادماه امسال بود که حاج قاسم سلیمانی ،در پیامی بهمناسبت شهادت شهید
حججی ،چنین ســوگند خــورد" :بــه حلقوم بریــدهی این شــهید عزیز راه
اباعبداهلل( )سوگند یاد میکنیم که از تعقیب این شجره ملعونه و نابودی این
غدهی خطرناک برآمده در پیکر جهان اسالم تا آخرین نفرشان از پای نخواهیم نشست".
یک ماه بعد ،حاج قاسم ،در مراسم اربعین دیگر مدافع حرم ،شهید مرتضی حسینپور،
صراحتاً اعالم کرد" :کمتر از سه ماه دیگر نابودی کامل داعش بوده و حکومت داعشی از
کرهیخاکیبرداشتهمیشود".
دو ماه از آن تاریخ نگذشــته بود که حاج قاســم ،در نامهای خطاب به رهبر انقالب ،در
 29آبانماه ،با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال بهعنوان آخرین قلعهی داعش" ،پایان
سیطرهی این شــجرهی خبیثهی ملعونه" را اعالم کرده و آن را به رهبر انقالب تبریک
گفتند.
روز بعد ،رهبر انقالب ،در پیامی خطاب به حاج قاســم ،این «ســردار پر افتخار اسالم و
مجاهد فی سبیلاهلل» ،با سپاس از تالشهای مجاهدانهی او ،موارد زیر را بیان کردند:
 .1ضربهی اصلی به آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود« :این تنها ضربه به گروه ســتمگر
و روسیاه داعش نبود؛ ضربهی سختتر به سیاســت خباثتآلودی بود که ایجاد جنگ
ضد صهیونیستی و تضعیف دولتهای مستقل را به
داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ّ
شقی این گروه گمراه هدف گرفته بود».
وسیلهی رؤسای ّ
 .2خدمت بزرگ به بشریت« :شما با متالشی ساختن این تودهی سرطانی و مهلک ،نه فقط
به کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همهی ملّتها و به بشریّت خدمتی بزرگ
کردید».
یت
یت ا ِذ َر َم َ
 .3این پیروزی ،مصداق نصرت الهی است« :این نصرتی الهی و مصداق « َو ما َر َم َ
ِن اهللَ َرمی» بود که بهخاطر مجاهدت شبانهروزی شما و همرزمانتان به شما پاداش
َو لک َّ
داده شد.
 .4عدم غفلت از کید دشمن« :تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت نشود .آنهایی که با
سرمایهگذاری سنگین ،این توطئهی شوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست،
سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان
افکنند».
 .5حفظ آمادگیهای همهجانبه« :حفظ انگیزه ،حفظ هوشــیاری ،حفظ وحدت ،زدودن
هر پسماند خطرناک ،کار فرهنگی بصیرتافزا و خالصه ،آمادگیهای همهجانبه نباید
فراموششود».
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هفته

تسلیت دبیرکل حزباهلل لبنان به مناسبت زلزلهی کرمانشاه
سـید حسـن نصـراهلل طـی سـخنانی گفـت :بـر خـودم واجـب میدانـم کـه بـه
بازماندگان قربانیـان زلزله اخیـر در ایران و همچنین بـه رهبر ایـران و رئیسجمهور
روحانـی و آحاد ملـت ایـران تسـلیت عرض کنـم .دبیـرکل حـزب اهلل لبنـان تأکید
کـرد :ایـران الگویی بـرای ماهیت روابـط میان ملـت خود بـا وجود اختلاف قومیتی
بهشـمار میآیـد | .مهـر |

آموزشی

ارتباطبانامحرمدرفضایمجازی
س .آیا کپی کردن کارهای گرافیکی یا دانلــود فیلم ،کلیپ و آهنگ با ذکر منبع در فضای

مجازی اشکال شرعی دارد؟ ج .اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه
امور اســتفاده برای عموم آزاد است ،اشکال ندارد و اال اســتفاده ،خرید و فروش و کپی
برداریبنابراحتیاطواجبجایزنیست.
س .آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شــکل صوتی ،تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا الیک

کردنجنسمخالفدرفضایمجازیحراماست؟ج .به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم
مفسدهبودهویاخوفوقوعدرحرامدرمیانباشد،جایزنیست.
س.تعرضبهحریمخصوصیدیگرانازطریقفضایمجازیازلحاظفقهیچهحکمیدارد؟

ج.فینفسهجایزنیست.

 5آذر  ،1365بازدید آیتاهلل خامنهای از مانور عملیات خندق
در خیابان شریعتی تهران

معنایدقیقبسیج
ظرفیتها بـرای رسـیدن به مقصود
بسـیج یعنی گِـر د آوردن امکانـات و به خط
ِ
کـردن ّ
توجـه اسـت؛ این معنـای بسـیج اسـت .انقلاب اسلامی اگر
در یـک امری کـه مـورد ّ
همهی آنچـه را مـا امـروز داریم داشـت ،ولی بسـیج عمومی و مردمـی را نداشـت ،قطعاً
مهمـی در کارهایش بـهوجود میآمـد ...مخاطـب این حرکـت و این اقـدام فقط
لَنگـی ّ
جوانها نیسـتند ،فقط مردان نیسـتند؛ جوان و نوجـوان و میانسـال و پیر و مـرد و زن و
حسـاس سـازمان مقاومت بسـیجاند96/9/1 .
همه ،مخاطب این سـازماندهی و تمرکز ّ

پیشنهاد

فرهنگی

انتشار به مناسبت سالروز شهادت شهید علی چیت سازیان 66/9/4

جوانی که به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد
"گلستان یازدهم" یک عاشقانهی آرام در دل

جنگ است ،خاطرات زهرا پناهی روا ،همسر
علی چیتسازیان از سرداران شهید استان
همدان .کتاب در  17فصل تدوین شــده و از

مقابله با ایران ،بهانه عربستان برای برقراری رابطه با اسرائیل
پایـگاه اینترنتـی الجزیـرهی انگلیسـی در تحلیلـی نوشـت :در صحنـهی سیاسـی
منطقـه ،کسـی انتظـار اتحـاد بیـن ریـاض و تلآویـو را نداشـت ،ولـی تحـوالت بـه
شـکلی روی داد که ایـن دو به سـوی هم سـوق یافتند و منطقه بسـتر دوسـتیهای
عجیـب شـد .ایـن پایـگاه خبـری در ادامـهی مقابله بـا ایـران را تنهـا بهانـهای برای
تحرکات اخیر سـعودیها به منظـور برقـراری روابط با رژیم صهیونیسـتی دانسـت.

زمان تولد فرزند شهید آغاز میشود تا این
روزهای راوی ادامه مییابد .رهبر انقالب بعد

از خواندن این کتاب ،در بخشی از تقریظ خود

چنین نوشته اند:

ایــن روایتی شــورانگیز اســت از زندگی
اخــاص مــردی که در
سراســر جهاد و
ِ
عنفوان جوانی به مقــام مردان الهی بزرگ
نائل آمد ،و هم در زمین و هم در مأل اعلی
به ع ّزت رســید  ..هنیئاً له.راوی -شریک
زندگی کوتاه او -نیز صدق و صفا و اخالص
را در روایــت معصومانهی خود بروشــنی
نشان داده است95/10/21 ...

| باشـگاه خبرنـگاران|

واشنگتن پست :راهبرد جنگطلبانه عربستان کارایی ندارد
روزنامـهی واشـنگتن پسـت در یادداشـتی بـه قلـم "فریـد ذکریـا" نوشـت :بهنظـر
میرسـد راهبـرد عربسـتان سـعودی کارایـی نداشـته باشـد .نویسـنده با اشـاره به
عـدم موفقیـت راهبردهـای جنگطلبانـهی ریـاض در منطقـه نوشـت :اینـک نبرد
در یمـن منجر بـه ایجـاد نوعـی شکسـت در مرزهای این کشـور و احسـاس خشـم
علیه ریاض شـده اسـت .قطـر تسـلیم نشـده و به نظـر بـه ایـن زودیها هـم چنین
رویـدادی رخ نمیدهـد .شـیعیان لبنانی نیـز به درسـتی مانـع از وقوع نبـرد داخلی
در کشـور خـود شـدهاند .ایـن روزنامـه در خاتمه نوشـت :بـا حمایـت قاطـع دونالد
ترامپ ،رئیس جمهـور آمریکا از راهبردهای عربسـتان ،واشـنگتن خود را بیشـتر در
مـرداب خاورمیانـهی درهمریختـه وارد میکنـد | .فـارس|

اذعان وبگاه آمریکایی به سندسازی سیا علیه ایران
یـک وبسـایت آمریکایـی در تحلیلـی اقـدام اخیـر سـازمان اطالعـات مرکـزی
آمریـکا (سـیا) در انتشـار اسـنادی جهت متهـم کـردن ایران بـه ارتبـاط بـا القاعده
را سندسـازی ایـن نهـاد آمریکایی بـرای توجیـه تغییـر حکومـت در ایران دانسـته
اسـت .وبـگاه "سـالن" نوشـته سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریکا بـرای انتشـار این
اسـناد با یـک سـازمان نومحافظـهکار و تنـدروی ضدایرانی موسـوم به "بنیـاد دفاع
از دموکراسـیها" ( )FDDهمـکاری کـرده تـا تالش کنـد ایـران را به گـروه القاعده
ارتباط بدهـد | .تسـنیم|

ناشر  :سوره مهر
نویسنده  :بهناز ضرابیزاده

شرح

حدیث

معنایاصلی«امتحانالهی»چیست؟
همــهی امتحانهائــی کــه مــا میشــویم ،در واقــع نقطــهی اصلــیاش
همیــن اســت؛ پــای یــک ایثــار و یــک گذشــت بــه میــان میآیــد .گاهــی
گذشــت از جــان اســت ،از مــال اســت؛ گاهــی گذشــت از یــک حرفــی اســت کــه
کســی زده اســت ،میخواهــد بــا اصــرار و لجاجــت پــای آن حــرف بایســتد؛ گاهــی
گذشــت از عزیــزان اســت؛ فرزنــدان ،کســان .امتحــان یعنــی عبــور از وادی محنت.
یــک محنتــی را ،یــک شــدتی را جلــوی پــای یــک انســانی یــا یــک ملتــی
میگذارنــد؛ عبــور از ایــن محنــت ،امتحــان اســت .اگــر توانســت عبــور کنــد ،بــه
آن منــزل مقصــود میرســد؛ اگــر نتوانســت میمانــد؛ امتحــان ایــن اســت.
امتحــان الهــی بــرای این نیســت کــه خــدا مــا را بشناســد ،ببینــد مــا در چــه وزنی،
در چــه حــدی هســتیم؛ خــود امتحــان در حقیقــت یــک گام اســت بــه ســوی
مقصــد .مــن و شــما کــه امتحــان میشــویم ،معنایــش ایــن اســت کــه اگــر
توانســتیم از ایــن شــدت و از ایــن محنــت عبــور کنیــم ،یــک وضــع جدیــدی،
حیــات جدیــدی ،مرحل ـهی جدیــدی را بــه دســت میآوریــم .در ایــن خصــوص،
یک ملت و یک شخص تفاوتی نمیکند89/8/26 .

