
ألبِْس قلبَی الَْوْحشَة ِمن 
ِشراِر خلِْقَک 

ماه رجب است، ماه استغفار. درمان دردهای 
ما این جاست. اضطراب های دنیای مادی این 
جا محلی از اعراب ندارند. چقدر محتاجیم به 
این حال و هوا. از حضرت رسول)ص( روایت 
شده است که »ماه رجب ماه بزرگ خداست و 
ماهی در حرمت وفضیلت به آن نمی رسد، و 

قتال با کافران در این ماه حرام است.«
وای... قتال با کافران در این ماه حرام بود، اما 

کودک و زن و مرد مظلوم یمنی ... .
عده ای  حوادث.  این  از  گرفت  عبرت  باید 
عده ای  و  کنند  می  جنایت  راحت  خیلی 
هم خیلی خونسرد از این جنایت ها حمایت 
می کنند. دولت ظالم ایاالت متحده ی آمریکا 
را می گویم. عبرت بگیریم و با امام سجاد)ع( 

همنوا شویم:
»واجَعل فِراری إلیک و َرْغَبتی فیما عنَدَک و 
ألِبْس قلبَی الَْوْحشَة ِمن ِشراِر خلِْقَک و َهْب لی 

الـأنَس بک و بأولیائک و أهِل طاعِتَک
له  لفاجٍر و ال کافٍر علِیّ منًة و ال  و التَجَعْل 
اْجَعْل  بل  حاجًة  إلیهم  بی  ال  و  یداً  عندی 
و  واستغنائی  نَْفسی  اُنَس  و  قلبی  سکوَن 

ِکفایتی بَِک و بِخیاَر خلِقَک«
تو  سوی  به  تنها  که  کن  چنان  »}خدایا{ 
بگریزم و به آنچه نزد توست رغبت ورزم، و 
بترسم،  بدکردار  مردمان  از  که  انداز  دلم  در 
و نصیبم کن که با تو و دوستان تو و بندگان 

فرمان بردارت خو بگیرم.
بار منت هیچ گنهکار و کافر را بر دوش من 
حق  من  بر  را  آنان  که  کن  چنان  و  مگذار، 
نعمتی نباشد و من به آنان محتاج نگردم، بلکه 
آرامش جان و دلبستگی و بی نیازی و کفایت 
کار من تنها به دست تو و بندگان نیکوکارت 

باشد.«
 خط و ربط سیاست خارجی ما این جاست: 

صحیفه ی سجادیه 
و این است اسالم، اسالم عارفان مبارزه جو.
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چند روزی از چله خون در 
یمن می گذرد. دیگر دیدن 
جنازه های جزغاله شده ی 
البالی  در  یمنی  کودکان 
امریست  خبری،  تصاویر 
عادی  اندازه  آن  به  عادی. 
کم  کم  داریم  دیگر  که 
ژانر  از  می شویم  خسته 
کشی.  کودک  تکراری 
ها  سعودی  الاقل  کاش 
مثل داعش یک تنوعی هم 
به کار می دادند. مثال این 
پرتاب موشک،  به جای  بار 
می ریختند  آجر  آسمان  از 
این  شاید  ها.  یمنی  سر 
برای  می شد  جوری 
شده،  که  هم  هیجانش 

را.  فیلم هایش  کرد  وایبر 
به کودکان  را  ما  اصال  ولی 
اصال  است.  کار  چه  یمنی 
و  فقیر  عرب  تا  چند  مگر 
ما  دلسوزی  ارزش  بیچاره 
برای  آنچه  فعال  دارند.  را 
منقرض  است،  مهم  ما 
شدن نسل سگ های خال 
اصیل  مشکی  ساق  خالی 
یادمان  راستی  پارسی ست. 
جمع  کمپین  یک  نرود 
بزنیم در تشکر  امضا  آوری 
جمهور.  رئیس  آقای  از 
آخر در سفر خود به شیراز 
جلفی  کارهای  جای  به 
و  فقرا  به  زدن  سر  مثل 

بدبخت بیچاره ها، از تخت 
کردند.  بازدید  جمشید 

این حرکت. آفرین دارد 
یعنی  ما  برای  غیرت 
به  و  مرتبه  سه  هفته  در 
جمالت  ساعت  سه  مدت 
را  کبیر  کوروش  قصار 
تا  چند  کنیم.  ریشیر 
محیی  از  َدری  ُدر  شعر 
هم  پارسی  فخیمه ی  زبان 
کنیم  اضافه  پشت بندش 
شتر  شیر  عرب  چی،  که 
خورده و ما شیر گاو. آن ها 
ما  و  خورن  می  سوسمار 
نیم  هم  بعد  پاچه.  کله 
ساعتی فاتحه به روح اعلی 

بفرستیم  همایونی  حضرت 
بود  پرست  وطن  چقدر  که 
پدرش  خدا  و  المصب. 
کلیپس  که  بیامرزد  را 
به  زد  خفنی  گل درشت 

این خاک دلیران. سر 
احمد  آل  جالل  قول  به  و 
هخامنش  خط  در  برویم 
دست  این  از  و  بازی 

حرف ها. 
بیشتر  کمی  خیالمان  ماها 
است.  راحت  خیلی  از 
را  جنگ  دوران  تقریبا 
و  ایم.  کرده  فراموش  که 
از  ما  دغدغه  سطح  حاال 
االن  رود.  نمی  باالتر  شکم 
است  این  ما  اصلی  نگرانی 
ظریف  قهرمانان  مبادا  که 
ساختمان  نتوانند  ما 
بیشتر  کمی  را  تحریم 
آن  که  کنند،  سوراخ 
ماتیک  قیمت های  وقت 
سر  تونیک  و  بوتیک  و 
آن  و  زد  خواهد  فلک  به 
شدت  از  ها  جوان  وقت 
زرد  پورشه  افسردگی، 
و  در  به  را  خود  رنگ 
این  و  کوبند  می  دیوار 
نیست.  خوبی  اتفاق  اصال 
فکری  باید  مسئوالن 

بکنند.. برایش 
است:  این  کالم  لب  اصال 
بیزحمت  جون!  کوروش 
برای  نرم هم  یه جا گرم و 
خودت.  دست  ور  بنداز  ما 
می آید.  خوابمان  خیلی 
ببند  سفت  را  پنجره  فقط 
کودکان  جیغ  صدای  که 
که  ندهد  آزارمان  یمنی 

می کنند. صدا  بدجوری 

ماها خیالمان کمی بیشتر 
از خیلی راحت است. تقریبا 
دوران جنگ را که فراموش 

کرده ایم. و حاال سطح دغدغه 
ما از شکم باالتر نمی رود.

بـخـوابـیـــد  آســـوده 
است  در خـــون  یـمـن   
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 : ه ر شا ا
حسن  سید 

سخنرانی  در  نصراهلل، 
بی  راز  از  پرده  خود،  اخیر 

بحران  به  نسبت  عرب  سران  توجهی 
به  کوتاه  نگاهی  زیر  متن  برداشت.  فلسطین 

سخنان سید مقاومت است. 
 اگر مسئله فریادرسی است، ملت فلسطین ده ها 
از  کمک خواهی شان  فریاد  امروز  تا  و  است  سال 
همچنان  فلسطین  ملت  است.  بلند  عرب  سران 
از آن ها کمک می خواهد، آن ها را صدا می زند و 
از ایشان دست گیری می طلبد. در جنگ اخیر ۵۱ 
روزه ی غزه خانه ی هزاران اهل غزه بمباران و ویران 
شد و زنان و کودکانشان کشته شدند در حالی که 
آن ها اهل سنت بودند و کمک می طلبیدند، فریاد 
را  عرب  سران  و  امیران  پادشاهان،  و  می کشیدند 
خطاب قرار می دادند ولی آن ها هیچ واکنشی نشان 

ندادند. 

گر  ا
نجات  هدف، 

ملت  چرا  است  یمن  ملت 
رها  است  سال  ده ها  را  فلسطین 

بلکه  نمی کنند؟  حرکتی  هیچ  و  کرده اند 
یاری اش  از  و  را تقسیم  این ملت توطئه، آن  علیه 
فروگذار کرده اند و آن را به اسرائیلیان و آمریکایی ها 

فروخته اند.
سران عرب می گویند شرایط جدید یمن امنیت ما، 
منطقه ی خلیج فارس و سعودی را تهدید می کند. 
احساس خطر کرده اند و دست به این تجاوز زده اند. 
خیلی خب، آیا خطر وجود اسرائیل با قدرتمندترین 
ارتش جهان را که در پشت بندرها، دریاها، 

کشورهای  و  اقیانوس ها 
دارد  حضور  شما 
نکردید؟  احساس 
این یعنی ای عرب ها 
و ای مسلمانان، این 
عربی  گواهی  یک 
نه  که  است  جدید 
اسرائیل  امروز  فقط 
بلکه  نیست  دشمن 
دشمن  گاه  هیچ 

نبوده است. 
شما نظام های عربی 
نظام  مشخصا  و 

کشورهای  و  سعودی 
خلیج فارس پشت ملت فلسطین را در 
برابر اسرائیل خالی، از یاری اش فروگذار 
بکشد،  اسرائیل  که  کردید  ترک  را  او  و 
سر ببرد، آواره کند، بمباران کند، ویران و 
هتک حرمت کند، اسیر بگیرد و بازداشت 
کند. همچنین او را در برابر آمریکا تنها 

گذاشتید 
طریق  از  که 

هیچ  به  که  مذاکراتی 
و  رسید  نخواهد  نتیجه  به  وجه 

برایش  می گردند  سراب  دنبال  به  آن  در 
هیچ  فلسطین  ملت  برای  بتراشند!  سیاسی  حل 
مگر  نجنگیدید.  فلسطین  ملت  برای  نکردید.  کار 
میلیاردها  ندارید؟ شما  پول 
ملت  دارید. چرا  پول  دالر 
فلسطین باید در اردوگاه ها، 
و  مختلف  کشورهای  در 
این  در  فلسطین  داخل 
بدبختی زندگی کنند؟ چرا 
نمی تواند  فلسطین  ملت 
ویرانی های جنگ های غزه، 
را  اخیر،  جنگ  فقط  نه 
اهالی  چرا  کند؟  بازسازی 
کرانه ی  و  المقدس  بیت 
باختری مجبورند مهاجرت 
دارید.  پول  شما  کنند؟ 
جنگ،  اسرائیل  مقابل  در 
طوفان  و  هواپیماها  سربازان،  ژنرال ها،  افسران، 
استواراندیشی تان را نمی خواهیم. همین پول هایی را 
که در اروپا، آمریکا و جاهایی که همه خبر دارند خرج 
می کنید می دادید به ملت فلسطین. ولی ندادید. نه 
فقط در مقابل اشغال که در مقابل فقر، گرسنگی، 

سرشکستگی و آوارگی تنهایشان گذاشتید. 

اگر هدف، نجات 
ملت یمن است چرا ملت 

فلسطین را ده ها سال است 
رها کرده اند و هیچ حرکتی 
نمی کنند؟ بلکه علیه این 

ملت توطئه، آن را تقسیم و 
از یاری اش فروگذار کرده اند 

و آن را به اسرائیلیان و 
آمریکایی ها فروخته اند.

از هـمـه مـهمتر 

فـلــسـطـیــن
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در  آل سعود همواره  گرفتن  قدرت  زمان  از  یمن 
معرض تعرض های گاه و بی گاه آل سعود بوده است. 
از حمله نظامی تا دخالت های متعدد سیاسی تنها 
بخشی از کارنامه خباثت آلود آس سعود در قبال یمن 
را تشکیل می دهد. به بیانی دیگر آل سعود همواره 
یمن را به چشم یک حیات خلوت جدی برای خود 
می دیده و از این رو حضور هرگونه قدرت و وزنه 
یمن  بر  سیطره  توهم  با  تعارض  در  که  اجتماعی 
باشد را بر نمی تابد. یکی از گروه هایی که عربستان 
هیچ گاه با حضور آن در منطقه کنار نیامده، جنبش 

مردمی انصار اهلل است.
شیعیان انصار اهلل که البته حاال جمعیتی متشکل از 
مذاهب مختلف اسالمی را شامل می شوند، هیچ گاه 
سلطه سعودی بر یمن را نپذیرفته اند و از این رو 
در صحنه های مختلف کنش سیاسی اجتماعی در 
صدد حفظ استقالل و تمامیت یمن بوده اند و سقوط 

دولت عبدربه منصور در چند 
مقابله  بازتاب  نیز  اخیر  ماه 
انصاراهلل با یک دیگر از طرح 
های عربی سعودی به منظور 

منزوی نمودن این گروه بود.
با  هادی  منصور  دولت 
هماهنگی آل سعود در صدد 
به  موسوم  طرحی  اجرای 
قانون فدرال یمن بود که در 
نتیجه ی آن استان صعده به 
عنوان خاستگاه اصلی انصاراهلل 
منطقه  از  بخشی  عنوان  به 
و  شده  تلقی  ازال  خودمختار 

به موجب این قانون از دسترسی 
به دریا و مناطق مهم اقتصادی و نفتی یمن محروم 
می شد. در واقع این محدود سازی جغرافیایی آغازی 
در  که  انصاراهلل  اعتراضی  های  فریاد  بر  بود  دیگر 
ادامه به سبب وجود فساد دامن گیر و ناراضی کننده 
با خود همراه  نیز  را  دستگاه حکومت، مردم دیگر 
نموده و به دعوت عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر 
این گروه، اعتراضات مسالمت آمیزی بر علیه دولت 
یمن آغاز شد که رفته رفته با باال گرفتن دامنه ی 
اعتراض ها، منجر به سقوط دولت منصور هادی شد. 
این سقوط بهانه ای شد تا عربستان سعودی که خطر 
را بیخ گوش خود می دید، به بهانه های واهی چون 

دفاع از حرمین شریفین و 
بازگردان قدرت دولت یمن 
و از همه واهی تر، مقابله با 
نفوذ ایران در منطقه، تجاوز 
علیه  بر  را  خود  وحشیانه 
کلید  یمن  دفاع  بی  مردم 
بزند. از سویی دیگر انصاراهلل 
که پشتیبانی بخش اعظمی 
از مردم و ارتش را داشت، 
مهمی  مناطق  بر  توانست 
در  و  یابد  تسلط  یمن  از 
رقابت با گروه های مختلف 
درگیر در یمن، از طرفداران 
علی عبداهلل صالح تا قبایل 
حضرموت و القاعده، گوی 
سبقت را برباید و به بازیگر 

بدل  یمن  در  اصلی 
شود.

حس  دیگر  سویی  از 
سلحشوری و شجاعت 
قبایل یمنی در مقابل 
آل  اجاره ای  ارتش 
سعود، توازن قدرت را 
به نفع یمنی ها تغییر 
می دهد. سربازان هفتاد 
عربستان  ملت  دو  و 
نشانه ای است بر بحران 
آل  جدی  مشروعیت 
مرزهای  داخل  رد  سعود 
سنگال  از  آنطرف،  ها  کیلومتر  از  که  این  خود. 
سربازگیری کنند، یعنی ارتش عربستان یک مشت 
آدم کوکی پولی مجهز به سالح های کمپانی های 
حربه  از  بین  این  در  سعود  آل  و  آمریکاییست. 
محاصره غذایی و دارویی به بیرحمانه ترین شکل 

ممکن بهره می جوید.
از سویی دیگر اتفاق روز سه شنبه، یعنی حمله به 
شهر نجران عربستان نشان گر شروع فصلی جدید در 
بحران یمن است. این که یک قبیله مرزنشین یمنی 
پس از آن که مشاهده می کند آل سعود اجازه عبور 
دو کامیون حامل مواد غذایی به یمن را نمی دهد، 

بدون نقشه و برنامه خاصی با سالح های ساده خود 
به شهر نجران در خاک عربستان حمله می کنند و 
همزمان با فرار نظامیان اجاره ای سعودی، با گرفتن 
غنایم قابل توجهی، تزلزل جدی ارتش عربستان را به 
رخ می کشند. و این یعنی شروعی بر نابودی رژیم آل 

سعود به دست جوانان مومن به منهاج امیرالمومنین.
انتظاری که در خالل بحران یمن از دولت جمهوری 
اسالمی نیز می رود، تالش برای ایفای نقش جدی در 
این منازعات و توجه به چینش واقعی صحنه است.  
هرچند موضع گیری رئیس جمهور در قبال بحران 
یمن قابل تقدیر است اما باید توجه داشت که عقل 
سلیم حکم می کند با دشمن در حال سقوط نباید 
مدارا کرد. امروز مدارای با عربستان و انجام هرگونه 
معامله پشت پرده به بهانه منافع ملی بر سر منافع 
راهبردی  اصول  از  عدول  قطعا  مظلوم  ملت های 
سیاست خارجی ترسیمی امام روح اهلل است. کاش به 
جای مطرح کردن طرح کلی و از سر رفع تکلیف 4 
ماده ای در قبال بحران یمن، یعنی درخواست برقراری 
آتشبس و ارسال کمک و پایان منازعات برای تشکیل 
دولت وحدت ملی، اقدامات قاطع تری برای متوقف 
ساختن ماشین آدم کشی سعودی صهیونیستی به 
کار می بردند و یا الاقل با تبریک گفتن به آل سعود، 
عاشقان  و دل  نمی کردند  را مضحکه دشمن  خود 

اسالم را متزلزل نمی ساختند.

از هـمـه مـهمتر 

فـلــسـطـیــن
با آل سـقـوط 
مدارا نـکنـیـد

عقل سلیم حکم می کند 
با دشمن در حال سقوط نباید 

مدارا کرد. امروز مدارای با 
عربستان و انجام هرگونه معامله 
پشت پرده به بهانه منافع ملی 
بر سر منافع ملت های مظلوم 
قطعا عدول از اصول راهبردی 
سیاست خارجی ترسیمی امام 

روح اهلل است.
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ملیت، ارزشی درجه دو 

انقالب  منطق  به  نگاهی  زیر  متن  اشاره: 
اسالمی در مواجهه با جایگاه ایران و ملیت 

ایرانی در اندیشه شهید بهشتی ست
.

خطر انحراف انقالب اسالمی ما به یک بینش 
ما  برای  ملیت  باالست.  خیلی  گرایانه  ملی 
اما  ما محترم است،  برای  محترم است، وطن 
نه به عنوان مبدأ، نه به عنوان اصل، به عنوان 
عنوان  به  ما  برای  آنچه  دوم.  درجه  مسئله 
سرچشمه  و  مبدأ  و  نخستین  ارزش  و  اصل 
و  است  اسالم  است،  مطرح  دیگر  ارزش های 

اسالم است و اسالم. 
ما  اسالم،  پایه  بر  ملیتی  اما  داریم،  ملیت  ما 
ایران زمین  از  وطن داریم، ما یک سانتی متر 
را اجازه نخواهیم داد به دست هیچ بیگانه ای 

بیفتد؛ اما به عنوان بخشی از سرزمین اسالم.
بنابراین سرزمین برای ما مطرح است، اما در 

و اسالم. این که  مذهب  فروزان  خورشید  پرتو 
می کنیم؛  انتقاد  گرایی  ملی  از  می گوییم  ما 
خالصه  می شود؟  چه  اش  معنی  دانید  می 
معنی اش این است که یک ارزش دسته دوم 
کنند.  اول  دسته  ارزش  جانشین  بخواهند  را 
روشن  و  منطقی  خیلی  ماست،  مخالفت  این 
ارزش  بی  ملیت  ما  برای  اینکه  نه  آشکار.  و 
ارزش درجه  نه،  است،  ارزش  بی  است، وطن 

دوم است.
هوشیار  ایران.  متعهد  مسلماِن  ملت  نتیجه؛ 

باش، آگاه باش
که  انقالبت،  اسالمی  اصالت  و  هویت  حفظ 
اسالمی.  غربی،  نه  شرقی،  نه  کشیدی  فریاد 
به  نیازمند  انقالبت،  اسالمی  هویت  حفظ 
حضور دائِم آگاهانه ی هوشیارانه ی فداکارانه ی 
تو در صحنه است، ذره ای، لحظه ای از صحنه 

غایب مشو. 
 تو بوجود آورنده این انقالب بودی و مسئولیت 
ای  توست،   عهده  بر  نیز  تداومش  و  نگهداری 

ملت مسلماِن قهرمان ایران.

لــحــــظـــه ای
 از صحنـه غـایب مشو!

اگر نظاره گر خوبی باشی، صحنه برایت کامال واضح 
بازی سعودی حمایت  از خون  است. آمریکا دارد 

می کند.
روح اهلل  مکتب  در  را  خارجی  سیاست  درس  اگر 
خوانده باشی، می دانی تبریک گفتن به وزیر خارجه 

سعودی یعنی بی تدبیری.
اگر طعم بمباران شهرها در جنگ 8 ساله را چشیده 

باشی، حال و روز امروز یمنی ها را هم درک می کنی.
اگر بچه جبهه و جنگ باشی، معنا نرسیدن دارو و 

غذا و تجهیزات را متوجه می شوی.
اگر پیام قبول قطعنامه امام را یکبار خوانده باشی، 
می فهمی با دشمن سعودی آمریکایی نباید مدارا 

کرد.
اگر کمی هشیار باشی، می فهمی که نباید فریب 
از  آبروتر  بی  او  را خورد،  بزرگ  شیطان 
همیشه است. و حادثه یمن نشانه ای است 

برای شیرفهم کردنت.
آری، اگر طعم استضعاف را چشیده باشی، 
آن وقت تا آخر خط مقاومت می کنی....

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم!

حواسـت به شــیــطـــان باشد


