
ـاجتماعي،شمارهييك،نيمهدومآبانماه91 دوهفتهنامهيفرهنگي

: 093636***90
آمادهی بنده باشد. داشته انشاا...تداوم است. بسيارعالى باسالم

همكاریهستم.

: 093661***03
سالم.يكاشتباهچاپىداريد.لطفااصالحکنيد.شرمنده،متنمسجد،

سال57را75نوشتهشده.

: 093849***77
کاش ای فقط راهيد. اول تازه که مخصوصاً بود عالى باسالم
دوهفتهنامهتونتوبرگههایکوچيكترهمبهدستمردممىرسيد.

مترومكانخوبىبرایاطالعرسانىهستش.خداقوتياعلى!

: 093956***75
دمتونگرمخيلىحرکتاثرگذاريه.

: 093530***36
سالمعليكم،پايگاهشهيدانزمانىاستقبالخودراازاينطرحجامع
ومفيداعالممىدارد.درودبرشماواليتمداران.منتظرشمارههای

بعدیگلدستههستيم.

: 091976***61
سالمبسيارحرکتقشنگيدررابطهباهفتهنامهیمتروانجامداديد.

انشاءاهللبهياريخداهرچهبهترانجامشود.ياعلي

: 091210***52
درمطلبىکهدربارهیاخوانالمسلميندرمترونصبکرديداشتباه
است.اخوانجرياناصيلاسالمىنيستوباانگلستانورژيم

صهيونيستىمرتبطاست.

حوادثسرنوشتساز
درجهاناسالم

دراينمقطعزمان،يكىازمهمترينمسائلجهاناسالمکهبهسرنوشت
امتاسالمىپيوندخوردهاست،حوادثانقالبىدرشمالآفريقاودرمنطقهاست،کهتاکنون
بهاسقاطچندرژيمفاسدومطيعآمريكاوهمدستصهيونيسمانجاميدهورژيمهایديگری
ازاينقبيلرابهلرزهدرآوردهاست.اگرمسلماناناينفرصتعظيمراازدستبدهندوازآن
درراهاصالحامتاسالمىبهرهنگيرند،خسرانبزرگىکردهاند.اکنونهمهیتالشاستكبار
متجاوزومداخلهگر،برایمنحرفکردناينحرکتهایعظيماسالمىبهکارافتادهاست.

...ايادیفاسدآمريكاوناتووصهيونيسمبااستفادهازبرخىغفلتهاوسطحىنگریها
ميکوشندحرکتسيلآسایجوانانمسلمانرامنحرفساختهوآنانرابهناماسالمبه
جانيكديگربيندازندوجهادضداستعماریوضدصهيونيستىرابهتروريسمکوردرکوچه
وخيابانهایجهاناسالمتبديلکنند،تاخونمسلمانانبهدستيكديگربرزمينبريزدو

دشمناناسالمازبنبستنجاتيابندواسالمومجاهدانشبدنامو
زشتچهرهجلوهکنند.

آنانپسازنوميدیازحذفاسالموشعارهایاسالمى،اکنونبه
فتنهانگيزیميانفرقههایاسالمىروآوردهوباتوطئهیشيعههراسى

وسنىهراسى،برسراتحادامتاسالمىمانعتراشىميکنند.آنانباکمكعوامل
خوددرمنطقه،درسوريهبحرانمىآفرينندتاذهنملتهاراازمسائلمهمکشورهایخود
وخطراتىکهدرکمينآنهااست،منصرفساختهوبهماجرایخونينىکهخودتعمداًبهوجود
آوردهاند،معطوفکنند.جنگداخلىدرسوريهوکشتارجوانانمسلمانبهدستيكديگر،
جنايتىاستکهبهوسيلهیآمريكاوصهيونيسمودولتهایمطيعآنانآغازشدهودرآتش
آندميدهميشود.چهکسىميتواندباورکندکهدولتهایحامىديكتاتوريهایسياهدر
مصروتونسوليبى،اکنونحامىدموکراسىخواهىملتسوريهشدهاند؟ماجرایسوريه،
ماجرایانتقامگيریازحكومتىاستکهسهدههبهتنهائىدربرابرصهيونيستهایغاصب

ايستادهوازگروههایمقاومتدرفلسطينولبناندفاعکردهاست.

پيامبهکنگرهیعظيمحج؛30مهر1391

ازنگاهَرهبر

عبرتکده

دشمنشناسی

تازهچهخبر

دیدهبانبصیرت

جهاناسالم نهجالبالغه

بسیج

مشاهیر

صبرموال)ع(بهخاطرحفظوحدت
امتاسالمى

هفتادروزبعدازواقعهیبزرگغديرخم،پيامبراکرم)ص(بهديدارپروردگارششتافت.اما
همينزمانکوتاهکافىبودتاعدهیزيادیازمردم،بهپيرویازبزرگاِننابخرِد
قبايلشان،وصيتپيامبر)ص(رامبنىبرخالفتبالفصلاميرالمؤمنين)ع(
ناديدهبگيرند.اميرالمؤمنين)ع(کهبهفرمانالهى،حقخالفترامتعلق
بهخودميدانست،برایبازپسگيریآناقدامکرد.اماوقتىيارانش
راکمتعدادوادامهیحقطلبىاشرابرایوحدتميانمسلمانانمضر

يافت،سكوتاختيارنمود.اميرالمؤمنين)ع(بيستوپنجسال،بهخاطروحدتامتاسالمى
وانسجامجامعهیاسالمىوبرقراریحكومتاسالمىازخيانتقدرتطلبانوحقالهِى

ضايعشدهیخويش،سخنىبهمياننياورد؛مگردرموارداستثنايى.يكىازآنموارد،هنگامىبودکه

ايشانلببهشكايتازخلفایسهگانهگشودند.آنبياناتراخطبهیشقشقيه)خطبهی
سومازنهجالبالغه(ناميدند.

فرازىازخطبهىشقشقیّه
هان!بهخداسوگندفالنىجامهیخالفتراپوشيدومىدانستجايگاهمندر
حكومتاسالمى،چونمحورسنگآسياباست)کهبدونآنآسيابحرکت
نمىکند(.کوهبلندرامانمکهسيالبازستيغمنريزاناست،ومرغازپريدن
بهقلهامگريزان.چونچنينديدم،دامنازخالفتدرچيدم،وپهلواز
آنپيچيدم،وژرفبينديشيدمکهچهبايد،وازايندوکدامشايد؟با
دستتنهابستيزمياصبرپيشگيرموازستيزبپرهيزم؟کهجهانىتيره
استوبالبرهمگانچيره؛باليىکهپيراندرآنفرسودهشوندوخردساالنپير،و
ديندارتاديدارپروردگاردرچنگالرنج،اسير.چوننيكسنجيدم،شكيبايىراخردمندانهترديدم،و
بهصبرگراييدم،درحالىکهبهکسيميماندمکهخاشاکچشمشراپرکردهواستخوانراه

گلويشراگرفته.ميراثمربودهیاينوآن،ومنبداننگران.

حكایتمسجدو»تمدننویناسالمى«
يادماننرودکهتابهامروزدرهرفتنهایکهکشورمانبهآندچارشدهاست،اينمساجدبودهاند
کهبهعنوانبهترينپايگاه،آتشفتنهرافرونشاندهاند؛ازفتنهیمنافقيندراوايلانقالبگرفته
وهشتسالجنگتحميلىتافتنهی18تيرسال78وفتنهیسال88.اصاًلمهمترازهمهی

اينها،خودانقالباسالمىازمساجدآغازشد.
امامخمينى)ره(يكىازاهدافانقالبرابهدستگرفتنادارهیمساجدمىداند.ايناهميت
مسجدرانشانمىدهد.پيامبراسالم)ص(همبرایتشكيلحكومتاسالمى،اولينکارشاندر
مدينه،ساختمسجدبود.مساجدصدراسالم،پايگاهومرجعاصلىمسلمانانبود.تاجايىکهحتى
سپاهاسالمازمساجدبرایجنگباکفاراعزاممىشد.مسجدمحلقضاوت،مشورتوطرحو

حلمشكالتمردمبود.
بهنظرمىرسدبرایايجاد»تمدننويناسالمى«مىبايستقبلازهرچيز،مساجدبهجايگاه
اصلىشانبازگرداندهشوند.دراينتمدن،درهرمحلهایبايدمسجدآنمحل،محورومنشأ
همهیفعاليتهایفرهنگى،سياسىواجتماعىباشد.مراکزفرهنگىديگرمانندفرهنگسراها،

سراهایمحلهوحتىحسينيههابايدمؤيدمسجدباشندونهرقيبآن.
يكمسجدمطلوب،مسجدیاستکههممحلاقامهینمازودعاباشدوهممحلتبادلدانش
وشكلگيریحرکتهایمثبتسياسىواجتماعى.مسجدیکهتنهامحلدعاونمازباشدو
کاریبهسياستومسائلفرهنگىواجتماعىجامعهنداشتهباشد،ناقصاست.چنينمسجدي،
همانمسجدیاستکهسفيرکبيرانگلستاندربغدادازوجودآننهتنهااحساسخطرنمىکرد،

بلكهاستقبالهممىکرد.
روحانىمسجد،بهعنوانمديرمسجد،شايدبزرگتريننقشرادرتحققمسجدايدهآلايفامىکند؛

روحانىپرهيزگار،خردمند،کارشناسودلسوز.
مساجدبهترينسنگرند؛بهترينسنگربرایجوانانمسلمانىکهبيشازپيشدرمعرضشبيخون
فكریوفرهنگىدشمنانهستند.حضوروتجمعجواناندرمسجد،حداقلدومزيتدارد:1.از
اينتجمعات،حرکتهایبزرگشكلمىگيرد.2.حضورجوانانوروحيههایبسيجى،محيط

مسجدرازندهوپرنشاطولبريزازاميدمىکند.

اسالمآمریكایى
اولينکسىکهواژهياسالمآمريكاييرابهکاربرد،امامخمينى)ره(بود.ايشان

اينواژهرادرمقابلاسالمنابوضعکردند.اسالمآمريكايى،اسالمىاستکهظاهر
اسالمرادارد،امانصيبىازباطنآننبردهاست.تنهاصورتكىازاسالمبرچهرهدارد.اسالم
آمريكايى،مسلمانتقلبىمىسازد.مسلمانىکهتنهااسمشمسلماناست،امادرعملنهتنها
نفعىبرایاسالمندارد،بلكهبيشتربرایآنمضراست.مسلمانىکهبهخاطرجمودفكریو
تعطيلىانديشه،بهراحتىمىتواندتبديلبهيكمهرهیپيادهکنندهینقشههایآمريكاشود.اين
مسلمانتقلبى،حتىممكناستبااسرائيلدستدوستىبدهد،ياباآمريكامتحدشودوعليهديگر
مسلمانانبجنگد.وقتىمىبيندکهزيرچترحمايتآمريكا،بهپيامبراکرم)ص(اهانتمىشود،در
بهترينحالتياسكوتمىکندويابهجایاعتراضبهدولتآمريكا،بهتظاهراتمسلمانانعليه
اهانتکنندگان،اعتراضمىکندوازآنهامىخواهدکهازايناهانتعصبانىنباشند.اماهميناسالم
آمريكايىازطرفديگربهطورجدیبهفتنهیميانمسلمانانوايجاددودستگىميانشيعهو
سنىدامنمىزند.اسالمآمريكايىدرروزگارماحداقلدومصداقبارزدارد:1.وهابيتوسلفىگری

طرح شجره ی طیبه ی صالحین
»جوانىکهدرنيرویمقاومتبسيجبهعنوانيكنيرویبسيجى،خودراخدمتگزاراهداف
انقالبوآرمانهایاسالمىمىداند،بايدچنانخودرابسازدکهمثلشمعىپروانههارابهدور

خودجمعکندوسازندگىعلمى،اخالقى،معنوی،فكریوسياسىداشتهباشد.«

مقاممعظمرهبریخطاببهبسيجيان

طرحشجرهیطيبهیصالحينرابهاختصار،طرحصالحينهممىگويند.اينطرح،بهعنوانيكطرح
استراتژيكدرمقابلهباجنگنرم،بههمتبسيجياندرمساجداجرامىشود.

دراينطرح،يكنفربهعنوانمربى،15الى20نفرازافرادهمسطح،همسنوهمدلرابهدورخود
جمعمىکندودريكفضایبسيارصميمىودوستداشتنى،بهتربيتوآموزشاعضاءحلقهمىپردازد.
قبلازاينكهيكنفربتواندبهعنوانمربى،يكحلقهراادارهکند،مىبايستاولخودشراساختهباشد.
يكمربىچندويژگىاصلىدارد:1.التزامبهمسائلشرعى2.آشنابهحوزهیتبليغدين3.دارایبصيرت
سياسى4.آشنابهفرهنگومسائلفرهنگى5.دارایظاهرآراستهواخالقخوشو....مرحلهیاول،

جذباعضاءحلقهاست.اگريكمربى،شرايطالزمرانداشتهباشد،درهمانمرحلهیاولشكستخواهد
خورد.مرحلهیدوم،تثبيتاست.دراينمرحله،افرادجذبشدهروزبهروزبيشتربهبسيجدلمىبندندتا
جايىکهبهصورتمنظمدربرنامههایبسيجشرکتمىکنندوبهاينراحتىازبسيججدانمىشوند.
مرحلهیسومکهاصلىترينمرحلهاست،مرحلهیتربيتورشداست.دراينمرحله،حلقههایصالحين،
بيشترنقشآفرينىمىکنند.دراينحلقهها،مربىبرخيلىچيزهانظارتمىکند؛ازرشددرسىاعضاءحلقه
گرفتهتارشداخالقى،معنویوافزايشسطحمعلوماتدينى،سياسىواجتماعىآنها.رابطهیمربىبا

اعضاءحلقه،محدودبهجلساتنمىشود.اينرابطهدائمىوصميمانهاست،حتىخارجازحلقه.
دريكحلقه،مباحثبصورتمباحثهميانطرفينپيشمىرودوافرادهرسوالىداشتهباشندازاستاديا
مربىمىپرسندوپاسخسؤاالتخودرادريكفضایدوستانهدريافتمىنمايندودرنهايت،تمامىمباحث

ومطالبباهدايتوراهنمايىاستادجمعبندیمىشود.

مرحومنجمالدیناربكان
نجمالديناربكانراپايهگذاراسالمگرايِىجديددرترکيهدانستهاند.

ویسال1926مدرشهرسينوپترکيهبهدنياآمد.دردانشگاهاستانبولاز
رشتهمكانيكفارغالتحصيلشدودردانشگاهآخنآلماندکتراگرفت.

سال1969ازشهرقونيهبهعنواننمايندهپارلمانانتخابشدوسپسبه
فاصلهیچندسال،چهارحزب»نظامملى«،»سالمتملى«،»رفاه«و

»سعادت«راتأسيسکرد.
حزبنظامملى)1970(،اولينحزبىبودکهباصبغهیاسالمىازسال1924
تاآنروزتأسيسشدهبود.شكلگيریچنيناحزابى،سببشدفضای
خفقانآلودحاکمبرترکيه،تاحدیدرهمبشكند.اماخيلىزودحزبنظامملى،
بهخواستارتشوبادستورقضايى،تعطيلشد.اربكان،حزبدوم)1972(را
تأسيسکرد.بارأیآوردن50نفرازنامزدهایاينحزب،اربكانموفقشد
وارددولتائتالفىباحزبسكوالرِ»ملت«شود.اربكانرابطهیکشورشرا
باکشورهایمسلمانبهبودبخشيدوبرایاولينبار،دولتترکيهرسماًموضع
ضداسرائيلىاتخاذکرد.تاآنجاکهدرسال1980حزباواليحهایبرای
قطعرابطهیترکيهبااسرائيلبهپارلمانفرستاد.درپىاينماجرا،تظاهرات
گستردهوبىسابقهایتوسطمردممسلمانترکيهدراعتراضبهانضمامشهر
قدسبهرژيماشغالگرونيزدرحمايتازاينطرحبرگزارشد.ارتشبه
منظورجلوگيریازادامهیاعتراضاتمردمى،احزابرامنحلوتعدادزيادی
ازفعاالناسالمگراازجملهنجمالديناربكانرابازداشتکرد.پسازچندی،
فرماندهیارتش،کنعانايورين،اقدامبهکودتاینظامىوبراندازیحكومت
ائتالفىکرد.ویسپسقدرترابهسكوالرهاپسداد.اربكانسهسالدر
زندانبهسربرد.درسال1983،حزبرفاهراتأسيسکرد.اينحزبدرسال
1996،اکثريتآراءرابدستآوردواربكانبهنخستوزيریمنصوبشد.وی
دراوليناقداماتش،ازايرانوليبىديدارکرد.اوهموارهايرانرانزديكترين
برادرمردممسلمانترکيهمىدانست.ویپيروزیانقالباسالمىدرايرانرا
پيروزیاسالمدرمنطقهومقدمهیپيروزیهایبعدیمىدانست.درسال
1997،بهپيشنهاداربكان،گروهدیهشتمتشكلازهشتکشوراسالمى
درحالتوسعه)ترکيه،ايران،پاکستان،بنگالدش،اندونزی،مالزی،مصرو
نيجريه(تأسيسشد.هنوزيكسالبيشترازنخستوزيریاربكاننگذشته
بودکهارتشازاقداماتاسالمگرايانهیویبهستوهآمدواوراتهديدبهکودتا

کرد.اربكانمجبوربهاستعفاشد.
فعاليتحزبرفاهاودرسال1998بهاتهاماقدامعليهسكوالريسم،ممنوع
اعالمشدواربكانبهمدتپنجسالبهاتهامنقضقانوناساسى،ازفعاليت
درعرصهیسياسىترکيهمنعشد.باانحاللحزبرفاه،گروهىازاعضاء
آن،حزبجديدیبهنام»عدالتوتوسعه«تأسيسکردند.اينحزبدر
سال2007رأیآوردودولتکنونىترکيهبهقدرترسيد.امامياناربكان
ـفرقبزرگىبود.اربكانهرگز ـماننداردوغانوگلـ وشاگردانقديمىاشـ
حاضرنشدحتىپشتپردهبااسرائيلسازشکند،واينفرقبزرگاوبا
دولتبهاصطالحاسالمگرایکنونىترکيهاست.ویدراواخرعمرشبا
ابرازنارضايتىازاردوغانوحزبعدالتوتوسعه،ویرابهعلتوابستگى
بهرژيمصهيونيستىواقدامعليهحزباهلللبنان،موردشماتتقرارمىداد.
نجمالديناربكانکهبهمرشديااستادمعروفشدهبود،سال2011،درسن

85سالگىدرگذشت.

جنگجویان چینی در سوریه  
گروهىازعناصرمسلح»اويغور«چين،وابستهبهگروهموسومبه»جنبشاسالمىترکستان
شرقى«،کهدرمنطقهخودمختارشينگيانگچينفعاليتمىکنند؛بهسوريهاعزامشده
ودرکنارتروريستهایسلفىووهابى،درحالجنگباارتش
سوريههستند.اينگروهكهایتروريستىکههزينههایخودرا
ازطريققاچاقموادمخدروآدمربايىوباجگيریتأمينمىکنند؛
باالقاعدهدرارتباطندوباهماهنگىاينگروهعناصرخودرابه
سوريهمىفرستند.شورایامنيتدرسال2009ناماينگروهك
رادرفهرستسازمانهایتروريستىقرارداد.مقراصلىاينگروه

دراستانبولترکيهقراردارد.

مباهلهيپیامبر)ص(بامسیحیاننجران
پيامبراکرم)ص(درسالدهمهجریقمری،برایمسيحياننجراننامهایفرستادندوآنانرابهاسالمدعوتکردند.با
رسيدنفرستادگانپيامبر)ص(،شورایمسيحياننجران،برایتصميمگيریدربارهیپاسخبهايندعوت،جلسهایبرپا

کردند.دراينجلسه،تصميمبرآنشدکهگروهىرابرایبررسىماجرابهمدينهبفرستند.
هيئتمسيحىنجران،درمدينهبهخدمتپيامبراسالم)ص(مشرفشدندومجلسبحثىبرپاشد.رسولخدا)ص(با
استداللهایمحكم،آنانرانسبتبهاعتقاداتباطلشانمتوجهساختند.امانمايندگانمسيحياننجران،حاضربهپذيرفتن
ديناسالمنشدند.سرانجام،خداوندمتعالبهپيامبر)ص(فرمانداد:»هرگاهبعدازعلمودانشىکه)دربارهيمسيح(بهتو
رسيده،)باز(کسانىباتوبهمحاجهوستيزبرخيزند،بهآنهابگو:»بياييدمافرزندانخودرادعوتکنيم،شماهمفرزندانخود
را؛مازنانخويشرادعوتنماييم،شماهمزنانخودرا؛ماازنفوسخوددعوتکنيم،شماهمازنفوسخود؛آنگاهمباهله
کنيم؛ولعنتخدارابردروغگويانقراردهيم.«)آلعمران/آيه16(چونموضوعمباهلهمطرحشد،مسيحيانازپيامبر
مهلتخواستندتادراينکاربينديشندوبابزرگانخودبهشوربپردازند.نتيجهیمشاورهآناناينبودکهبهافرادخوددستور
دادنداگرمشاهدهکرديدمحمد)ص(باسروصداوجمعيتزيادبهمباهلهآمد،بااومباهلهکنيدونترسيد؛واگربانفراتبسيار
محدودیازنزديكانوفرزندانخردسالشبهميعادگاهآمد،بدانيدکهحقبااوستوازمباهلهبااوبپرهيزيدکهخطرناک
است.بيستوچهارمذیالحجه،نمايندگاننجرانبرایمباهلهبهمحلقرار)مكانىخارجازمدينه(رفتند.ناگهانديدندکه
پيامبرفرزندشحسينعليهالسالمرادرآغوشدارد،دستحسنعليهالسالمرادردستگرفتهوعلىوزهراعليهماالسالم
بهدنبالاومىآيند.مسيحيانبامشاهدهیاينصحنه،سختبهوحشتافتادندوازاينكهپيامبر،عزيزترينونزديكترين
کساِنخودرابهميدانمباهلهآوردهبود،دريافتندکهاونسبتبهادعایخودايمانراسخدارد.ابوحارثه،بزرگگروهمسيحيان،
بهخدمتحضرتآمدوگفت:»ایاباالقاسم!ازمباهلهبامادرگذروبامامصالحهکنبرچيزیکهقدرتبرادایآنداشته

باشيم«.آنحضرتنيزباايشانمصالحهنمودکهدرمقابلپرداختجزيه،درامانباشند.
مفسرانومحدثانشيعهواهلتسّننتصريحکردهاندکهمنظوراز»اَبْنائَنا«درآيهیمباهله،منحصراًحسنوحسين)ع(
هستند،همانطورکهمنظوراز»نِساَءنا«،تنهافاطمه)س(ومنظوراز»اَنُْفَسنا«،تنهاعلى)ع(است.اينآيههمچنينبهاين

نكتهیلطيفاشارهداردکهعلىعليهالسالمبهمنزلهيجانونفسپيامبراست.

هزینه ی صدها 
میلیون دالری اسرائیل

برای  مقابله با ایران
روزنامهصهيونيستى»يديعوتآحارونوت«درگزارشىاعالمکرداسرائيلصدهاميليوندالربرای
جذبنخبگانجنگسايبریعليهايران،سرمايهگذاریکردهاست.اسرائيلکهباکمبود»سربازان
پيكارسايبری«روبروست،قصدداردنوجوانانخالقدرزمينهيرايانهراجذب»واحدارتش
اطالعات«کهواحدسايبریاشبهشمارمىرود،کند.اينسربازانازميانشهروندانرژيماشغالگر

ياحتىداوطلبانخارجازاينرژيمانتخابمىشوند.

مواظب باشیم بازی نخوریم!
جنگنرم،قدرتنرم،تهديدنرم،جنگروانى،عملياتروانى،براندازینرم،انقالبمخملين
وانقالبرنگينواژههایمختلفىهستند،امادرواقعهمگىتقريباًحكايتازيكمعنا
دارند.جنگنرمرادرمقابلجنگنظامىبهکارمىبرند.ايننوع
جنگازگذشتههايدورکاربردداشته؛اماايناصطالح،عمر
کوتاهىدارد.جنگنرم،يكىازخطرناکترينوپيچيدهترين
نوعجنگهاعليهامنيتملىيكکشوراست.درجنگ
نرمبااستفادهازسالحرسانهها)پايگاههایاينترنتى،
تلويزيون،راديو،نشرياتىمثلروزنامهومجلهوکتاب،
سينما،تئاتر،نقاشى،موسيقى،گرافيكو...(وتبليغاتپرحجموتكرارآنها،مخاطبمورد
هجمهقرارمىگيردتاسرانجاماورانسبتبهمطلبىهرچنددروغ،قانعکنند.دشمناينکارراازطريق
انتشاراخبارکذبيامخلوطبهکذب،پخششايعاتودامنزدنبهآنبرایايجادجوبىاعتمادیو
ناامنىروانى،تبليغاتسياهوپرحجمباهدفبراندازیوآشوب،ترساندنجامعهیهدفازقدرتآمريكا
)ياکشورمتجاوزديگري(ودعوتبهتسليمدربرابرآن،ايجاداختالفدرميانمردمومسئوالنکشوِر
هدفدرراستایتجزيهسياسىکشور،تزريقروحيهیيأسونااميدیدرميانمردموبهويژهنسلجوان
بهمنظوربىتفاوتکردنآنهانسبتبهکشورخودوتحوالتاحتمالىآتى،تالشبرایبحرانىوحاد
نشاندادناوضاعکشورازراهارائهاخباروتحليلهاینادرستواغراقآميزو...دنبالمىکند.جنگنرم،
يكعملياتپنهانوظريفاست.بهاينسادگىنمىتواندشمنرادرجرياناينجنگشناسايىکرد.
گاهىدشمن،يكهموطنيايكدوستاست.گاهىبدترازاين،خودمانناخواستهتكميلکنندهی
پازلدشمنمىشويم.آنهنگامکهشايعهياخبرغيرموثقىراتكرارمىکنيميابااستفادهیغيرقانوني
ازماهواره)!(وبهرهگيريناصحيحازاينترنتو...خودرادرمعرضتبليغاتمسمومدشمنقرارمىدهيم.
حواسمانباشدکهزودباورنكنيموبازینخوريم.دردهههایاخيربااستفادهازبراندازینرم،استعمارگران
توانستنددرکشورهايىهمچونلهستان،يوگسالوی،گرجستان،اوکراين،تاجيكستان،قرقيزستانو...
انقالبهایرنگينايجادکنند.انقالبهایمخملىيارنگينازشيوههایبراندازینرماست.نمونههای
شكستخوردهایازانقالبهایرنگيندرايرانخودمانهمتجربهشد.ازجملهدرفتنهیسال88کهبا

هدفبراندازینظام،تحرکاتبىنتيجهایازسویدشمنصورتگرفت.

ایادى فاسدآمریکاوناتووصهیونیسمميكوشندحركت
سیلآساىجوانانمسلمانرامنحرفساختهوآنانرابه

امامخمینی)ره(ناماسالمبهجانیکدیگربیندازند
دربارهىاسالمآمریکاییفرمودهاند:

»مگرمسلماناننمىبينندکهامروزمراکزوهابيتدرجهانبه
کانونهایفتنهوجاسوسىتبديلشدهاندکهازيكطرفاسالِماشرافيت،
اسالِمابوسفيان،اسالِممالهایکثيفدرباری،اسالممقدسنماهایبىشعور
حوزههایعلمىودانشگاهى،اسالمنكبتوذلت،اسالمپولوزور،اسالم
فريبوسازشواسارت،اسالمحاکميتسرمايهوسرمايهدارانبرمظلومين
وپابرهنههاودريكکلمهاسالمآمريكايىراترويجمىکنندوازطرف
ديگرسربرآستانسرورخويش،آمريكایجهانخوارمىگذارند.«

صحيفهنور،جلد20،صفحه230

بهسرکردگىآلسعود
2.دولتبهاصطالح

اسالمگرایکنونىترکيه.
حتى است. مشخص که سعود آل تكليف

برادراناهلتسننماهمازميزانانحرافوهابيان
وسلفىهاازخطاسالمناب،کاماًلاطالعدارند.دولِت

بهاصطالحاسالمگرایترکيههمبهرغمظاهرسازیاش،در
واقعازهمپيمانانمهمآمريكادرمنطقهوبازيچهیدستاسرائيلاست.دولتآقايانعبداهللگل
ورجبطيباردوغان،ازيكسوآشكاراباسوريه)کهازمحورهایمقاومتدرمنطقهبودهو
هست(ونيزحزباهلللبنان،دشمنىمىورزد،وازسویديگرمزورانه،ژستدفاعازملتمظلوم
فلسطينودشمنىبااسرائيلرامىگيرد.ودرهمانزمان،قراردادهایبزرگنظامىـاقتصادیبا

رژيمغاصبصهيونيستىامضامىکند.

مسجد

یک خیانت دیگر از طرف آمریکا
يكروزنامهبحرينىفاشکردکهعراقدرجنگندههايىکهدرايناواخرازآمريكاخريداریکرده،

دستگاههایثبتاطالعات)جاسوسى(ساخترژيمصهيونيستى
کشفکردهاست.فرماندهىنيرویهوايىعراقنامهایبه
شرکتآمريكايى»الکهيدمارتين«سازندهيهواپيماهایاف16
نوشتهوازاينشرکتدربارهیوجوددستگاههایجاسوسىثبت
اطالعاتساختاسرائيلدراينهواپيماهاسوالکردهاست.در
نامهينيرویهوايىعراقآمدهاستکهجنگندههایآمريكايى
اف16موجوددرنيرویهوايىمصر،ترکيه،عمانوعراقحاوی

دستگاههایثبتاطالعاتساختاسرائيلاست.

جریانسلفىگریووهابیت
ازلحاظفكری،وهابيتازدلجريانسلفىگریمنشعبشدهاست.سلفيت،شباهتبهتفكرخوارجزماناميرالمؤمنين)ع(دارد
وبعدهاتوسطاحمدبنحنبلدنبالشد.وهابيتنيزفرقهایاستکهدرقرندوازدهمهجريقمريدرنجدعربستانتوسط
شخصىبهناممحمدبنعبدالوهاب،باحمايتطايفهيآلسعودوپشتيبانىپشتپردهیانگليسوصهيونيستهابنيانگذاری
شدهاست.محمدبنعبدالوهابپيروتفكراتعالمحنبلىمسلكىبهنامابنتيميهبود.وهابيونراتكفيریهممىگويند.به
اينخاطرکهديگرمسلمانانرا،چهشيعهوچهسنى،کافرمىدانند.اينتكفيرتاآنجاپيشمىرودکهخونومالوناموس
آنانرانيزهدرمىدانند.وهابيتدرابتدایشكلگيریاش،هزاراننفرازاهلتسننرادرعربستانبهخاکوخونکشيد.
بعدهادشمنىاشباتشيعبهطورويژهآغازشد.رشدتفكروهابيت،باوجودپولهنگفتنفتعربستانوسرمايههایکالنى
کهبرايشجذبوهزينهمىشود،خيلىُکندبودهاست.علتاينامر،منطقضعيفوخشونتنامعقولاينتفكراستکههر
انسانصاحبانديشهایرافراریمىدهد.امروزتعدادزيادیازسلفيوندرسوريهباتوهمجهادفىسبيلاهلل،خونومالو
ناموسديگرمسلمانانراموردهدفقرارمىدهندوبهاسماسالم،مرتكبهرجنايتىمىشوند.اينوسطرسانههایغربى
ازآبگلآلودماهىمىگيرند:اوالًخشونتهایسلفيونرابهناماسالمتماممىکنند؛ثانياًازهرطرفکهکشتهشود،بهنفع

آنهاست؛ثالثاًباتضعيفمحورمقاومتدرمنطقه،اسرائيلاحساسامنيتبيشتریخواهدکرد.
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باارسالپيامكبهشمارهي: 200001377 نظرات
سازندهيخودرابامادرميانبگذاريد.

Goldasteh@chmail.ir
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نامكتاب: سيرتجاودانه)2جلدی(
موضوعكتاب:ترجمهوتلخيصکتابالصحيحمنسيرهالنبىاالعظم)ص(
نویسنده:عالمهسيدجعفرمرتضىعاملى
مترجم:دکترمحمدسپهری
انتشارات:سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمى
چاپاول: سال84

كتابخانه

معرفي:
كتاب»الصحیحمنسیرةالنبیاالعظم)ص(«
عالوهبرتبیینسیرهوزندگانیرسولخدا)ص(
بهمثابهىیکمنبعمناسبجهتالگوبردارى
مسلماناناست.الصحیحازسوىمحافلعلمی
قرار دانشگاه و حوزه اندیشمندان توجه مورد
گرفتهوجایزهكتابسالجمهورىاسالمیایران

رادراینبخشبهخوداختصاصدادهاست.
كتابسیرتجاودانهدردومجلد،بهترتیب675 
و763صفحهاىمنتشرشدهاست.جلداولكه
ازششبخشتشکیلشدهاست،سیرهپیامبر
_صلیاهللعلیهوآله_ راازآغازتاپایانجنگ
بدربررسیمیكند.جلددوماینكتابمشتمل
استبربخشهاىهفتمتاسیزدهم.درمجلد
دوماینكتاب،سیرهپیامبرتاپایانجنگاحزاب،
یعنیسالچهارمیاپنجمهجرتگزارششده

است.

و ال تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم 
البینات و اولئک لهم عذاب عظیم

و بسان آنانکه پراکنده شدند و پس از آمدن دلیل های 
آنان  برای  »زیرا«  نباشید  کردند،  اختالف  الهی،  روشن 
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