
اگر مستضعفین جهان بیدار 
نشوند، سلطه  شیطان رفع 

نخواهد شد
 مســتضعفين جهان، چه آنها كه زير سلطه 
امريكا و چه آنها كه زير سلطه ساير قدرتمندان 
هســتند اگر بيدار نشوند و دستشــان را به هم 

ندهنــد و قيام نكنند، ســلطه هاى شــيطانى 
رفع نخواهد شــد. و همه بايد كوشــش كنيم 
كه وحدت بين مســتضعفان در هر مســلك و 
مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر خداى 
ناخواسته، سســتى پيدا شــود، اين دو قطب 
مستكبر شــرق و غرب مانند سرطان همه را به 
هالكت خواهند رساند. ما عازم هستيم كه تمام 

سلطه ها را نابود سازيم، و شما هم كوشش كنيد 
كه ملتها را با حق همراه كنيد. و آنچه مهم است 
اين است كه شما در مذهب خود و ما در مذهب 
خودمان اخالص را حفظ و بــه خداى تبارك و 
تعالى اعتماد داشته باشــيم تا عنايت او شامل 
حال ما باشد و ما را از تحت اين سلطه ها خارج 

سازد.   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲

تالش برای زنده نگه داشتن 
)(راه حسین بن علی

خون مطهر حسین  بن  علی)؛ع؛( در کربال 
در غربت بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگترین 
مســؤولیتی که بر عهده ی امام سجاد)؛ع؛(و زینب 
کبری)؛امه؛(قرار گرفت، از همان لحظه ی اول این بود 
که این پیام را روی دست بگیرند و به سرتاسر دنیای 
اسالم آن را، به شکلهای گوناگون، منتقل کنند. این 
حرکــت بــرای احیــاء دیــن حقیقــی و دیــن 
حسین بن علی و آن هدفی که امام حسین برای آن 
شهید شد، یک امر ضروری و الزم بود. البته اجر الهی 
برای امام حسین محفوظ بود؛ می توانستند او را در 
بوته ی ســکوت بگذارند؛ اما چرا امام سجاد)؛ع؛( تا 
آخر عمر - ســی ســال بعد از او، امام سجاد زندگی 
کردند - در هر مناسبتی نام حسین، خون حسین و 
شهادت اباعبدالَلّ را مطرح کردند؛ آن را به یاد مردم 
آوردند؟ این تالش بــرای چه بــود؟ بعضی خیال 
می کنند این کار برای انتقام گرفتن از بنی امیه بود؛ 
در حالی کــه بنی امیه بعدهــا از بین رفتنــد. امام 
رضا)؛ع؛( که بعد از آمدن بنی  عباس اســت، چرا به 
ریّان بن شــبیب دســتور می دهد مصیبت نامه ی 
اباعبدالَلّ را در میان خودتان بخوانید؟)۱( آن وقت که 
بنی امیه نبودند؛ تارومار شده بودند. این کار برای این 
است که راه حســین بن علی و خون او َعلَم و پرچم 
حرکت عظیم امت اسالم به سوی هدفهای اسالمی 
است؛ این پرچم باید سرپا بماند؛ تا امروز هم بر سر پا 

مانده و تا امروز هم هدایت کرده است.    83/4/16
1( عیون أخبار الرضا )(، ج  1، ص ۲۹۹.

 با عرض ســالم و خداقــوت؛ بنده به ســهم 
خودم از مهیا نمودن شــرایط انتشار نشریه خط 
حزب ا... از شما دوســتان و یاران همیشگی موال 
سیدعلی، صمیمانه تشــکر وقدردانی می کنم. 
شاید باور نکنید ، اما کســانی را مشغول مطالعه 
این نشریه در تابلوی اعالنات دیده ام که تا دیروز 
حتی  یک کلمــه از صحبتهای آقا را نشــنیده 
بودند.این حرکت شــما ،یعنی نشر سخنان آقا 
بدون هیچ واســطه و نظریه وتغییر و تحریف و 
.... عملی بسیار بسیار پسندیده است. اجر شما با 
 .)( حضرت سیدالشهدا ، حضرت امام حسین

التماس دعا. مهدی عسگری سیاهبومی
 ســالم... میخواســتم بگــم کارتــون عالیه 
خداخیرتــون بده. ولی اگه مطالب کمتر باشــه 
اما بافونت وخط درشــت تر باشه خیلی ممنون 

می شوم.
 سالم از زحمات شــما به خاطر نشریه تشکر 
میکنم من هم وظیفه خود میدانم از این نشریه 
عکس بگیــرم و بــرای دهها نفــردر گروه های 

شبکه های اجتماعی بفرستم. اجرکم عندا... 
  

از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:
۱50نسـخه در هیئت ائمه بقیع)( مسجدامام 
حسـن)( اصفهان/ ۱00 نسـخه در دبیرستان 
پسـرانه شـاهد )جعفـری نعیمـی( ناحیـه 2  یزد/ 
شهرسـتان  والیـت  شـمیم  فرهنگـی  کانـون 
مینودشـت، 200نسـخه مصلـی نمـاز جمعـه / 
پایـگاه مقاومـت بسـیج شـهدای مدافـع حـرم 
مشهد،500نسـخه/ مجتبـی بـه نشـان، همدان، 

دانشـگاه بوعلـی سـینا، ۱000
تابلو اعالنات: مسـجد امـام رضا)( شهرسـتان 
بهبهـان / مسـجد شـهیدآباد صفاشـهر/ اداره کل 

اسـتاندارد اسـتان مرکزی  

 این کتاب گزیــده ای از بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی درباره مسائل مختلف مربوط 
به نهضت حسینی است که از خرداد ۱368 تا 
تیرماه ۱390 در محافل و مجالس گوناگون 
ایراد و در قالب 72 ســخن جمع آوری شده 
اســت.همچنین در بخش پایانی این کتاب 
دعاهایی که معظم له با محوریت »حماسه ی 
عاشورا« در سخنرانی های مختلف فرموده اند 
جمع آوری و ارائه شــده اســت.کتاب »72 
سخن عاشورایی« به همت علیرضا مختارپور 
قهرودی جمع آوری و تدوین شــده اســت 
و دارای یک فهرســت تفصیلی اســت که بر 
اساس ترتیب زمانی رخدادها تنظیم گردیده 
است. این کتاب همچنین دارای یک فهرست 
مطالعــه موضوعی در ذیــل عناوینی چون: 
 ،)(زندگی و ابعاد شــخصیت امام حسین
اهداف و فلســفه قیام، درس ها و عبرت های 
عاشورا، اهمیت ماه محرم و برگزاری مجالس 

عزاداری و ذکر مصیبت است.
دریافت نسخه کامل PDF کتاب 
http://khl.ink/72sokhan

نهی از منکر در همه زمینه های مهم وجود دارد... در محیط خانواده هم میشود نهی از منکر کرد. 
در بعضی از خانواده ها حقوق زنان رعایت نمیشــود؛ در بعضی از خانواده ها حقوق جوانان رعایت 
نمیشود؛ در بعضی از خانواده ها، بخصوص حقوق کودکان رعایت نمیشود. اینها را باید به آنها تذّکر 
داد و از آنها خواســت. حقوق کودکان را تضییع کردن، فقط به این هم نیســت که انسان به آنها 
محّبت نکند؛ نه. سوء تربیتها، بی اهتمامیها، نرســیدنها، کمبود عواطف و از این قبیل چیزها هم 

ظلم به آنهاست. 137۹/۹/۲5

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره پنجم|  هفته دوم آبان۹4     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

احکام مساجد
 محرمات مســاجد: ۱. نجس کردن مسجد 2. زینت 
کردن مسجد به طال در صورتی که اسراف محسوب شود 
3. انجام کارهای خالف شأن و حرمت مسجد ۴. داخل 
شدن کفار به مســجد 5. خراب کردن مسجد: خراب 
کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند، و از 
این رو آثار شرعی مسجد را خواهد داشت، مگر مسجدی 
که خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگر ساخته 
شده یا به خاطر متروک ماندن،آثار مسجدی از آن محو 
گردیده و امیدی هم به دوباره ســازی آن نیست 6. بر 

خالف کیفیت وقف مسجد عمل کردن.  
 مستحبات مســاجد: ۱. تمیز و آباد کردن مسجد 2. 
خوشبو کردن و پوشیدن لباس پاکیزه و نیکو 3. مراقبت 
کردن کفش یا پا برای این که به نجاست یا کثافتی آلوده 
نباشد ۴. زودتر از همه به مسجد رفتن و پس از دیگران از 
مسجد خارج شدن 5. هنگام ورود به مسجد و خروج از 
آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشتن 6.چون وارد مسجد 

شد، دو رکعت نماز به قصد تحیت مسجد بگذارد.  

7۲ سخن عاشورایی

مراقب باشید به کودکان ظلم نشود

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

دیداریکی از شهدای مدافع حرم 
با  رهبر معظم انقالب

دیدار شهیدمهدی نوروزی از شهدای مدافع حرم
  با رهبر معظم انقالب اسالمی

۲4 آبان 13۹۲  برابر با 11 محرم 1435
شب آخر عزاداری در   حسینیه امام خمینی)ره(

  
شهید نوروزی از فعاالن میدانی مقابله با فتنه 88 

بود که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حرم امامین 
عسگریین)( عازم شده و به شهادت رسیده  بود.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامک:               ۱000۱028 
   دورنگار:    02۱-66977328

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

   ناشر: انقالب اسالمی
   تدوین کننده:

 علیرضا مختارپور قهرودی 

الزم میدانم یاد نیکی بکنم از عالم بزرگوار و اخالقی و زاهدی که عمرش را به دســتور آیت ا... بروجردی در این 
استان]کرمانشاه[ گذرانید و اجر زحمات خود را با شهادت دید؛ شــهید بزرگوار محراب، مرحوم آیت ا... اشرفی. 
من توفیق پیدا کردم مکرر در منزلشان در کرمانشاه با ایشان مالقات کنم؛ دو نفری بنشینیم و گفتگو کنیم. حقاً و 
انصافاً مصداق یک عالِم عامل بود. فقط زبان او تبلیغ نمیکرد؛ عمل او هم تبلیغ میکرد. تواضع، زهد، بی اعتنائی او به 

بسیاری از چیزهای ظاهری، از ویژگیهای او بود؛ مرد بزرگی بود. ۲0 /13۹0/07

درباره پاسداری از بند سرنوشت ساز 
»سند صیانت«

تضمین مکتوب آمریکا
 در ابهام

» از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً 
با هدف لغو تحریمهای ظالمانه ی اقتصادی و مالی 
صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به 
بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، الزم اســت 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف 
طرفهای مقابل، تدارک شــود، که از جمله ی آن 
اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا 
مبنی بر لغو تحریمها است. در اعالم اتّحادیه ی اروپا 
و رئیس جمهور آمریکا، باید تصریح شــود که این 
تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری 
مبنی بر این که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، 
به منزله ی نقض برجام اســت.« این عبارات بدون 
تردید یکی از مهمترین و سرنوشــت ســازترین 
بخش از "سند صیانت" یا همان نامه تاریخی رهبر 
انقالب به رئیس جمهور در تایید مشروط مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی برای اجرای برجام است. 
همه بندهای نامه تاریخی رهبر معظم انقالب مهم و 
ضروری است و تحقق تک تک آنها پیش شرط الزم 
برای اجرای برجام از سوی کشورمان خواهد بود اما 
عبارت مورد اشاره که به عنوان اولین نکته از نکات نه 
گانه بند سوم در نامه رهبر معظم انقالب قید شده 
است، نقشی سرنوشت ســاز در فرجام این برجام 
خواهد داشت. اما چرا اینقدر این بند و به خصوص 
تضمین کتبی رئیس جمهور آمریکا در برداشتن 
کامل تحریم ها پراهمیت تلقی می شود. پاسخ به 
این سوال در پاسخ به سوالی دیگر نهفته است: »چرا 
رهبر انقالب اجرای برجام از سوی ایران را منوط به 
تضمین کتبی رئیس جمهور آمریکا برای اعالم لغو 

همه تحریم ها کرده اند؟«
1. دولت آمریکا در تمام ۱3 سال اخیر به صراحت 
یکی از اهداف راهبردی خود در منطقه غرب آسیا 
را از بین بردن کامل صنعت هســته ای کشورمان 
اعالم کرده اســت. حتی اوباما که با وعده پذیرش 
حفظ صنعت صلح آمیز هسته ای کشورمان وارد 
مذاکرات شده اســت نیز در آذرماه سال گذشته 
در مجمع ســاالنه مرکز هائیم ســابان وابسته به 
اندیشــکده بروکینگز به صراحت از عالقه خود به 
نابودی کامل صنعت هســته ای ایران و "باز کردن 
پیچ و مهره های " آن در صورت توان سخن به میان 

می آورد.
3 ۲. دولتمــردان آمریکا بارهــا و بارها ثابت 

مصداق یک عالِم عامل
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید آیت ا... 
اشرفی اصفهانی

امام جمعه کرمانشاهمحل شهادت محراب نمازجمعه کرمانشاهتاریخ شهادت:    ظهر جمعه ۲3 مهر 61

عاشورائیان در شام
به مناسبت شهادت تعدادی از مدافعان حرم در ایام عاشورای حسینی)؛ع؛(

  ثبت رسمی رقیب مک دونالد در کشور
شرکت برگرکینگ)برند فســت فود(، رقیب 
آمریکایی مــک دونالد، با تابعیــت آمریکایی 
براساس روزنامه رسمی کشور، در ایران ثبت 
شده است. رهبر انقالب پیش از این نسبت به 
خطر نفوذ در حوزه هــای مختلف به خصوص 
نفوذ فرهنگی و سبک زندگی هشدار داده و هم 
چنین درخصوص ممنوعیت واردات کاالهای 
مصرفی آمریکایی در نامه اخیر خود به رئیس 

جمهور تصریح داشته اند.    |       تسنیم|

 شمـاره  پنجم|  هفته دوم آبان ۹4
هفته نامه خبــری-تحلیــلی   خـــــــط  حـــــزب ا... 

نـشـــریـه جـامــــعــه
ــن و انـقــالبــی ــ مـؤمــ

هفته سخن

ویژه خرب

۲
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 )(به مناسبت شهادت تعدادی از مدافعان حرم در ایام عاشورای حسینی
بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 10

اسالم طرفدار »آزادی اظهار عقیده« است

باید با تدبیر و توّکل، در مسیر منطِق حّق حرکت کنیم

شبیه تریِن اهل بیت
 به امیرالمومنین)؛ع؛(

در مقابل »یأس« به خود 
مصونیت  دهید

امام صادق می گوید: در تمام اهل بیت و اوالد پیامبر  سان ۲50 ساله 
ان

- از لحاظ این رفتارها و ایــن زهد و عبادت، هیچ 
کس به اندازه علی بن الحسین به امیرالمومنین 
شبیه تر نبود؛ امام سجاد، از همه شبیه تر بود. امام 
صادق فصلی در بــاب عبادت امام ســجاد ذکر 
می کند؛ از جملــه می فرماید: »و لقد دخــل ابوجعفر ابنه 
)(«؛ پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک روز پیش پدرش 

رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. »فاذا هو قد بلغ من العباده ما 
لم یبلغه احد«؛ نگاه کرد، دیــد پدرش از عبادت حالی پیدا 
کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. شرح می دهد: 
رنگش از بی خوابی زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، 
پاهایش ورم کــرده و... امام باقر اینهــا را در پدر بزرگوارش 
مشاهده کرد و دلش سوخت: »فلم املک حین رایته بتلک 
الحال البکا«؛ می گوید وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او را به این 
حال دیدم، نتوانستم خودداری کنم؛ بنا کردم زار زار گریه 
کردن... امــام باقری که خودش هم امام اســت و دارای آن 
مقامات عالی اســت، از عبادت علی بن الحســین دلتنگ 
می شود و دلش می سوزد و بی اختیار زار زار گریه می کند، آن 
وقت علی بن الحسین با این طور عبادات می گوید: » من یقوی 
علی عبادت علی بن ابی طالب«؛ چه کسی می تواند مثل علی 
عبادت کند؟ یعنی بین خــودش و علی فاصله ای طوالنی 

می بیند.   1378/10/10

در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و  ت
حزب ا... این اس

نیروهای   وظایف  و  ویژگی ها  انقالب،  رهبر 
مومن  و انقالبی را بررسی می شود.

در حرکـت عظیـم ملـت ایـران، نسـل جـوان 
باید پیشـرو باشـد. بـرای نسـل جـوان - بخصوص نسـل 
جوان دانشـجو - بی تفاوتـی و خونسـردی جایز نیسـت... 
جوانان عزیز! دشـمن روی شـما سـرمایه گذاریهای زیادی 
می کنـد؛ حواسـتان جمع باشـد. عده یـی را بـه بی تفاوتی 
می کشـاند و عده یـی را دلسـرد و مأیـوس می کنـد. یأس، 
بزرگتریـن آفت جوان اسـت. جوانهـا بدانند که متأسـفانه 
یـأس بـه روح جـوان زودتـر راه پیـدا می کنـد؛ همچنـان 
کـه امیـد این گونـه اسـت. در مقابـل یأسـی کـه دشـمن 
می خواهـد بـه جوانهـا تلقیـن و تزریق کنـد، خودتـان را 
مصونیـت بدهید. امـروز، هر اندیشـه یی که جـوان را دچار 
این احسـاس بکند کـه از مسـؤوالن و پیشـروان انقالب و 
مدیران کشـور جداسـت، این اندیشـه و تفکر، از نوع همان 
تفکرات سیاسـی غلط تزریق شـده اسـت. امروز باید ملت 
و دولت، پشـت به پشـت و دسـت به دسـت هـم و در کنار 
یکدیگـر، با تمام تـوان تـالش کنند تا همه ی طلسـمهای 
استکبار و سـلطه را بشـکنند و از بین ببرند. این، صحنه ی 

بسـیار مهم و حساسـی اسـت.   1368/08/10  

امـروز دیگـر آن روزی نیسـت کـه قدرتهـای بـزرگ و مسـتکبر عالـم بخواهند طبـق میل خـود نظمـی در جهان  مطالبـه رهبری

برقـرار کنند و پیـش برونـد؛ یـا مثـل دوران دو قطبی دنیـا بین خودشـان مسـائل مناطق مـورد اختـالف را حّل و 
فصل کننـد و ملتهـا و دولتهـای کوچک و منطقـه ای هیچ گونه نقشـی بـرای خـود قائل نباشـند. امروز شـیاطین 
بـزرگ قـدرت در مقابـل ملتهـا، از آن هیمنـه و اعتبـار سـابق افتاده انـد و ایـن را آینـده به فضـل پروردگار نشـان 
خواهـد داد. امـروز وظیفـه ی مـا این اسـت که بـا تدبیـر و عقـل، دنبال منطـق حّق خـود حرکـت کنیم و بـه خدا 
توّکل نماییـم و همـه ی عواملی را که بـرای حفظ جهتگیـری و حراسـت از منافع ملی الزم اسـت، به خواسـت خـدا در نظر 
بگیریم و پیـش برویم. ملت بـه فضل پـروردگار از این حرکِت مسـؤوالن کشـور روزبـه روز امیدوارتـر خواهد شـد. روزبه روز 
بر عمـق ایمان جوانـان افزوده خواهد شـد. البته دشـمنان، اخاللگـری و مزاحمـت میکنند و در داخـل و خارج، آنچـه که از 
دستشـان برآید، میکننـد؛ اما »للباطـل جولة و للحـّق دولـة«؛ باطل جوالنـی میکنـد و قابل ادامـه یافتن نیسـت. آنچه که 

خواهد توانست فضای عالم آفرینش را در اختیار بگیرد، حّق است و بنای عالم بر حّق است.   1380/08/۲1 

# جریان_تکفیری       |   خدمت به استکبار با ظاهر اسالمی
جریان تکفیر اگرچه تازه نیست و سابقه ی تاریخی دارد، لکن چند سالی است که با نقشه های استکبار و با پول برخی از دولتهای  کـلــیـد  واژه

منطقه و با طراحی و نقشه کشی سرویس های جاسوسی کشورهای استعماری - مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی - تجدید 
حیات کرده است و قوت گرفته است... جریان تکفیر و حکومتهایی که پشتیبان و حامی آن هستند، کامال در جهت نیات استکبار و 
صهیونیسم دارند حرکت میکنند... جریان تکفیر ظاهر اسالمی دارد اّما عمالً در خدمت جریانهای استعماری و استکباری و سیاسی 

بزرگی است که علیه دنیای اسالم دارند کار میکنند.     13۹3/0۹/04

بـه قرائن و شـواهد زیـادی انسـان ایـن را میدانـد کـه اسـالم علی االصـول طرفـدار آزادی اظهـار عقیده اسـت. و  بــازخــوانـی

  
طبیعتـاً هم اسـالم بایـد همیـن جور باشـد؛ زیـرا کـه آنجایـی از اظهـار عقیـده خوف و ترسـی هسـت کـه نظام 
حاکـم، یـا آن مکتبـی کـه سیاسـت را در اختیـار دارد، در خود احسـاس ضعف کنـد. اگر منطـق قوی اسـت، اگر 
سیاسـتی که اظهار میشـود، سیاسـت قابـل دفاعی اسـت، اگر فکـر و مکتب یـک فکر و مکتـب قابل جـذب برای 
افـکار عمومـی هسـت، دلیلی نـدارد کـه از طـرح حـرف مخالـف انسـان بترسـد. اسـالم قوی ترین مکتبهاسـت. 
قوی ترین روشـها را بـرای اعالم نظـرات خـودش بـه کار میگیرد. سیاسـتهای حکومت اسـالمی یـک سیاسـتهای مردمی 
اسـت، سیاسـتهای روشـن و صریحی اسـت. بنابراین هیچ ابایی در اسـالم نیسـت که افکار مخالف، نظـرات مخالف، مطرح 
بشـود. علی االصول مسـئله این اسـت. البته مرزهایی هسـت، حدودی هسـت، سوءاسـتفاده هایی ممکن اسـت بشـود که 
جلوی آنهـا را باید گرفـت... اظهـار عقیده یکـی از حقوق طبیعی انسـان اسـت. وقتـی انسـان یـک عقیـده ای را دارد و آزاد 
اسـت که این عقیـده را داشـته باشـد، بایـد آزاد هم باشـد که ایـن نظر خـودش را اظهـار کنـد؛ مگر اینکـه خـود آن اعتقاد 
یک اعتقـاد ممنوعی باشـد کـه در بحـث آزادی عقیـده راجع به ایـن مطلب صحبـت کردیـم. بنابراین اسـالم کـه طرفدار 

حقوق انسانهاست، طرفدار این آزادی هم هست.  1366/0۲/04

دشمنان، اخاللگری 

و مزاحمت میکنند؛ 

اما باطل جوالنی 

میکند و قابل ادامه 

یافنت نیست.

در این شامره و 

در ادامه ی بحِث 

»آزادی« عقیده به 

تبیین نگاه اسالم 

نسبت به موضوع 

»اظهار عقیده و 

آزادی بیان« پرداخته 

شده است.

عاشورائیان در شام

فرقی نمی کند که کجایی اند یا در کجا شهید شده باشند؛ »این بچه 
های ما که رفتند آنجا شهید شدند، فرزندان شما! در هر نقطه ای از 
عراق یا سوریه که اینها در مقابل داعش شهید شده باشند، مدافع 

حرم حضرت زینب و مدافع کربال و نجفند و مدافع حرمند.« 
»اکثرشان معروفیتی ندارند«؛ مجهولون در زمین اند و معروفون 
در آسمان. زمان چندانی از معجزه موســوی امام  روح ا... خمینی 
-رحمت ا...- نمی گذرد که این گونه کشور مایه عزت شیعه می شود 
و قبح ستمگری، بهانه افشای اقتدار جمهوری اسالمی؛ »انقالب 
ماها را زنده کرد«  )۹4/7/۲6(. و »امنیت« شــاید اّولی ترین رهاورد 
این حماسه باشد: که »اگر امنیت نباشد، دانشگاه نیست، تحقیق 
نیست، پژوهش نیست، نخبه سازی نیســت. آنجایی که امنیت 
نیست، در واقع هیچ چیز نیست؛ آنجا زندگی انسانها هم در خطر 

تهدید لحظه ای و دائمی است.« )۹4/7/۲۲( 
ماموریت مجاهدان جمهوری اسالمی مشــورت است و مقاومت 
جانانه مدافعان حرم نشان می دهد مستشاران ایرانی در آوردگاه های 
سوریه و عراق، خوب از پِس وظیفه شــان برآمده اند: "مستشاران 
ایران در سوریه، برادران صاحب نبوغی هستند که هنرشان نفوذ در 
قلب ها است."این را یکی از همان سرداران باتجربه جهاد می گوید. 
»سردار سالمی« خوب پاسخ می دهد که "اگر ما سوریه را در مقابل 
تکفیری ها تنها بگذاریم باید در نقاط دیگری با تروریست ها درگیر 
شویم لذا از چند ماه پیش که نظام ســوریه به کمک ما بازسازی 
ارتش خود را در دستور کار قرار داد سطوح مستشاری را برای یک 
عملیات بزرگ از ما درخواســت کرد. به همین دلیل آموزش این 
یگان ها نیازمند حضور بیشتر مستشاری ما بود زیرا ارتش سوریه 
درگیر عملیات های خود بود پس حضور ما از لحاظ کمیت و کیفیت 
افزایش یافت." شــاید هنوز هم خیلی ها در کالف »اگر« و »اما« 
سردرگم مانده باشند، اما چراغ راه روشن است: »اگر مردان مجاهد 
فی سبیل ا... در مقابل اینها نایستند قطعا از اسالم ناب و نشانه های 

تشیع اثری باقی نمی ماند.«
پاتک آمریکا و اذنابش که قصِد بیداری اســالمی را کرده بود، حاال 
با لشگری از یاران یکدست و یکپارچه روبرو شــده که در دفاع از 
کیان اســالم ناب محمدی)(، تا در آغوش گرفتن »شــاهِد 
شهادت«، خستگی نمی شناسند و از یکدیگر سبقت می گیرند. 
این بنیان مرصوص، هر جا که باشــد، چه ایســتاده در جوار حرم 
زینب کبری)(- یا برادرش آفتــاب کربال علیه افضل الصلوة و 
السالم- و چه فرسنگ ها دورتر در صحراهای سوریه و بیایان های 
عراق، شمشــیر عزم و اراده پوالدی شــان را علیه "تکفیری ها و 
سروران آمریکایی آن ها" بیرون کشــیده اند. مستشاران ایرانی و 

نیروهای مردمی جبهه های نبرد، فریادهایشــان را بلند کرده اند 
و "این فریاد در مقابل جهانی است که در مقابل این جنگ ساکت 
نشسته است" سید حسن نصرا... خوب بیان نموده  است که  جنس 
این نبرد هم از جنس همان اســتقامت تاریخی است که از کربال 
تاکنون ادامه داشته است: "ای حسینی ها و ای زینبی ها! ما با شما 
میدان ها را پر خواهیم کرد. نه جنگ های اسرائیل و نه تهدیدهای 
نتانیاهو و نه حمالت تکفیری ها و نه تهدیدهای رهبرانشان ما را به 
لرزه وا نخواهد داشت و ما برای کرامت و سعادت و امنیت و رهایی 

ملت هایمان می جنگیم. "
معلوم نیســت که تاریخ چه زمانی می خواهــد از این مجاهدان 
حسینی و زینبی عبرت بگیرد. »گذشــتگان این تکفیری ها در 
سالهای خیلی دور به نجف و کربال حمله کردند به نجف نتوانستند 
 )(دست پیدا کنند لکن وارد کربال شــدند حرم امام حسین
 را با خــاک یکســان کردند، ضریح را ســوزاندند. صنــدوق قبر 
امام حسین)( را آتش زدند.«  اما چه کسی است که نداند پرچم 
حسینی و زینبی هنوز باالترین پرچم هاســت و این بار به حول 
و قوه الهی و مجاهدت مدافعان حــرم، رویا و خیال آن تعدی ها بر 
دشمنان حرم حرام شده است. و این همه بر پایه های خانواده های 
صبور و مقاومی استوار است که درد فراق شهیدشان را با مظلومیت 
و غربت توامان بر دل دارند: »من گاهی می گویم ســهم خانم ها از 
شوهرانشان هم بیشتر است، بیشتر هم نباشد به همان اندازه است... 
اگر شکر و صبر بازماندگان نمی بود، مسلما شــهادت این قدر در 
جامعه ی ما، رونق و جال نداشت، این صبر شماهاست که به شهادت 
رونق می دهد، صفا و درخشندگی می دهد و آن را به صورت یک 

آرزو برای همه در می آورد.« )13۹4/08/03(
»یک روز پس از اعالم پذیرش قطعنامه، واقعا یک غمی بر دل من 
مستولی شد، احساس می کردم یک در بزرگی  به روی همه باز بود 
که افراد با میل خودشــان می رفتند و از آن در وارد می شدند حال 
این در  بسته شد  و بقیه پشت این در ماندند. تصور نمی شد که باب 
شهادت مفتوح بماند. بندگان خالص خدا در این مدت، عده ای شان 

به آرزویشان رسیدند و به شهادت رسیدند.« )13۹4/08/03(
 هنوز باب شــهادت مفتوح اســت که گفته اند: "کل یوم عاشورا و 
کل ارض کربال" و سرنوشت محتوم همه ســربازان امام خمینی  
در این سرزمین همین اســت که یا  "رجال صدقوا"  هستند  و یا 
"منهم من ینتظر". این راه باز است و اتفاقا در این مسیر هرچه کم 
ادعاتر و گمنام  تر، راه به سوی مقصود بازتر است. هم آن حقیقتی 
که در رباعی شاعر جوان کشورمان که توسط رهبر معظم انقالب 
قرائت شد و حال ایشان را منقلب کرد و نم اشک بر دیدگان ایشان 
نشاند نیز هویداست: ما سینه زدیم، بی صدا باریدند/ از هرچه که دم 
زدیم آنها دیدند/ ما مدعیان صف اول بودیم/ از آخر مجلس شهدا را 
چیدند.  شاید خیلی ها سخت می توانستند باور کنند. شهیدحسین 
همدانی، ثابت کرد که هنوز هستند کسانی که مرگی جز شهادت 
برایشان حیف است. حاج حســین، یکی از خیل آرزومندان بود 
و سیل مجاهدان راه خدا در راه اســت: »اینها خونهای تازه در راه 
خداست و خیلی با ارزش است.« )13۹3/11/۲8( خون های تازه ای 
که خاطره عاشورای 6۱ هجری را اینبار نه در کربال که در شام زنده 

کرده است. 

  آمریکا ناگزیر از توسل به ایران و روسیه

سوریه کلید "نظم جدید خاورمیانه" است. همکاری 
آمریکا با مســکو و تهران نمونــه ای از تغییر موازنه 
قدرت در خاورمیانه است. واشنگتن از دیرباز به دنبال 
تضعیف ایران و روسیه بوده اما امروز برای گسترش 
ثبات منطقه و رســیدم به اهداف خود این دو کشور 

متوسل شده است.  |        وال استریت ژورنال |

  استمرار حمایت رهبری از برجام  منوط به 
رعایت تذکرات 

مشــاور رهبر انقالب در امور بین الملل با اشاره به 
»سند صیانت« با بیان اینکه مساله هسته ای و توافق 
وین موضوعی بسیار مهم، حیاتی و استراتژیک است 
و در موضوعات مهم سیاســی داخلی و خارجی بر 
اساس قانون اساســی رهبری ورود پیدا می کنند. 
علی اکبر والیتی گفت: در نامه اخیر شــاهد بودیم 
ایشان برخی کاستی ها در اجرای توافق و نقایصی 
را تذکر دادند. تاکید کرد: استمرار حمایت رهبری 
در رابطه با برجام به این منوط است که آنچه ایشان 

تذکر فرمودند در نظر گرفته شود.  |  ایسنا|

  نصرا...: ما حزب والیت فقیه هستیم

سیدحسن نصرا... در مراسم عزاداری عاشورا: همه چیز 
خاتمه یافته و توافق]هسته ای[حاصل شد،در این روز 
عاشورای حسینی میگویم که حضرت امام خامنه ای،آن 
سید حسینی،آن رهبر عالیقدر در ایران و برادرانمان در 
جمهوری اسالمی ایران،شــریفتر و بزرگتر و با عزت تر 
از آن هستند که دوست و متحد خود را بفروشند بلکه 
این عزیزان همــواره برای امت و منافع امت اســالمی 
حتی حاضرند از منافع خود چشم پوشی کنند/ما حزب 
والیت فقیه هستیم و ما با والیت فقیه سرور هستیم و 

هرگز کسی ما را برده نمی شمارد.  |        تسنیم |

  شیطنت جدید آمریکا و سه کشور اروپایی 
علیه عزت ایران

آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه ای به کمیته 
تحریمهای ایران در شورای امنیت، آزمایش موشک 
عماد را ناقض قطعنامه های شورای امنیت خوانده و 
خواستار واکنش به این آزمایش شدند. این درخواست 
میتواند گام نخســت برای اعمال تحریمهای جدید 

باشد.  |        رویترز |

  نامه رهبر انقالب درباره برجام آغاز دور 
جدید فشار ایران بر آمریکا

زمانی که]آیت ا...[خامنه ای توافق را تأیید کرد از اضافه 
کردن شــروطی برای لغو توافق در پی وضع هرگونه 
تحریمی علیه ایران اطمینان داشــت، زیرا برخالف 
گفته های مقامات غربی درخصوص نظارت بر ایران، 
کسی انتظار ندارد اقدام جدی که فعالیتهای غیرهسته 
ای ایران را تهدید کند، انجام شود/ایران از نقض توافق 
هســته ای خودداری خواهد کرد ولی به دلیل اینکه 
نقض توافق را میتوان به روشهای مختلفی تعبیر کرد، 
ایران به فشــار خود برای امتحان واکنش ما]آمریکا[

ادامه خواهد داد.  |        نیویورک پست |

1   کرده اند که به هیچ قاعده و قانونی و هیچ قول   
و قراری پایبند نبوده و نیستند. تجربه های متعددی 
در روابــط بین الملل در همه ســالهای پس از جنگ 
جهانی دوم تا کنون این برداشت از رفتار آمریکایی ها 
را تایید می کند. حمله یکجانبه به عراق علی رغم عدم 
تایید طرح آمریکا توسط شورای امنیت، همراهی با 
دولت جعلی اسرائیل در نقض مکرر قرارداد اسلو، عدم 
پایبندی به تعهدات توافق تبادل اسراء در لبنان و عدم 
آزادسازی اموال بلوکه شده کشــورمان و ده ها مورد 

تاریخی و بین المللی دیگر موید این ادعا است.
3. برای بی اعتمادی به آمریکا چندان نیاز به بازخوانی 
تاریخی دهه های گذشته نیست. چه اینکه در همین دو 
سه سال اخیر هم موارد مشخص و متعددی از نقض 
عهد و خلف وعده از سوی آمریکایی ها وجود داشته و بر 
دیوار بی اعتمادی و تلقی ملت ایران از شیطان صفتی 
آنها افزوده است. موضوعی که از باب اهمیت آن رهبر 
معظم انقالب در همین نامه تاریخی به آن پرداخته اند: 
» اظهارات رئیس جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب 
مبنی بر اینکه قصد براندازِی جمهوری اسالمی را ندارد، 
خیلی زود با طرف داری اش از فتنه های داخلی و کمک 
مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف واقع از آب 
درآمد و تهدیدهای صریــح وی به حمله ی نظامی و 
حّتی هسته ای "که میتواند به کیفرخواست مبسوطی 
علیه وی در دادگاه های بین المللی منتهی شود" پرده 

از نّیت واقعی سران آمریکا برداشت.«
4. تکرار عبــارت "باقی بودن چارچــوب تحریم ها 
" یکی دیگر مصادیقی اســت که هر انسان عاقلی را از 
»سهل اندیشی« و حداقل اعتماد به آمریکایی ها برای 
اجرای تعهدات خود در برجام باز می دارد. جمله ای که 
بارها و بارها از مقامات بلندپایه آمریکایی مطرح شده 
و حاکی از برگشت پذیری تعهد اصلی آنها یعنی لغو 
تحریم ها است. در آخرین نمونه "آن پترسون" دستیار 
وزیر خارجه آمریکا می گوید: » ما ساز و کار بازگشت 
تحریم ها )مکانیزم ماشه( را داریم و می توانیم هر زمان 

خواستیم تحریم ها را بازگردانیم.«  
5. وجود »نقاط ابهام و ضعفهای ســاختاری و موارد 
متعّدد« در متن برجام به عنوان برنامه ای که قرار بود 
به صورت جامع و شــفاف وظایف و تعهدات طرفین 
را مشــخص کند نیز دلیل دیگری است که احتمال 
سوءاســتفاده طرف های مقابــل را افزایش می دهد 
»که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  
میتواند به خســارتهای بزرگی برای حال و آینده ی 

کشور منتهی شود«.)۹4/7/۲۹(
برای بی اعتمادی و بدبینی واقع بینانه به آمریکا و دولت 
این کشــور می توان دالیل متعدد دیگری را برشمرد 
که بی شــک نتیجه آن ســیاهه بلند موارد و مصادیق 
متعدد تاریخی از سوابق رفتاری این کشور در مواجهه 
با جمهوری اسالمی ایران و حتی متحدان منطقه ای و 
جهانی اش خواهد بود. حال می توان تا حدودی به پاسخ 
این ســوال که »چرا رهبر انقالب اجرای برجام از سوی 
ایران را منوط به تضمین کتبی رئیس جمهور آمریکا برای 
اعالم لغو همه تحریم ها کرده اند؟« نزدیک تر شد و با این 
پاسخ درباره آینده روند اجرایی شدن برجام قضاوت کرد. 
آنچه تاکنون مشخص شده است، عدم تضمین کتبی 
رئیس جمهور و هیچ یک از مقامات آمریکا است. رفتاری 
که یکی از نتایج آن اظهار نظر صریح مشاور بین الملل 
رهبر معظم انقالب است: »استمرار حمایت رهبری از 
برجام منوط است به در نظر گرفته شدن تذکرات ایشان 

در نامه ای که خطاب به رییس جمهور نوشتند.«

پاتک آمریکا و اذنابش 

که قصِد بیداری 

اسالمی را کرده بود، 

حاال با لشگری از یاران 

یکدست و یکپارچه 

روبرو شده که در 

دفاع از کیان اسالم 

تا در آغوش گرفنت 

»شاهِد شهادت«، 

خستگی منی شناسند 

و از یکدیگر سبقت 

می گیرند.

هفته هفتهاخبار سخن

شهر به شهر در آغوششان می گیرند. حاال »حماســه« دارد شهر به شهر 
می گردد و در ایران روحی دوباره دمیده است. »مدافعان حرم« عنوان تازه ای 
اســت برای یک عهد قدیمی. انگار باید از نو ثابت می شد که آن »حماسه 
هشت ساله«، برای همیشه ریشه دوانده در قلب ها. بعضی ها که »جوانی پاک و متعّبد خود را 
در جبهه های شــرف و کرامت«)۹4/7/18( گذرانده بودند سرداران این میدان تازه شدند و 
جوان ها هم جا پای جای آن ها می گذارند. »صف استوار آرزومندان این موهبت و کمربستگان 
راه جهاد و شهادت در ایران اسالمی و در سپاه و همه ی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 

صفی بلند و بنیانی مرصوص است: و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال.« )۹4/7/18(


