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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...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

چرا  امام حسین)( قیام کرد؟

حســین)( چرا قیام کــرد؟ خود 
حســین)( این مطلب را می گوید. 
حســین بن علی هنگام بیرون آمدن از مدینه و 
رفتــن به ســوی مکه، خطــاب به بــرادرش 
محمدبن حنفّیه، یک جملــه به عنوان وصیت 
نوشته است: »أنّی لَم أخُرج أِشــراً َو ال بََطراً َو ال 
ُمفِسداً َو ال ظالِماً َو إنَّما َخَرجُت لَِطلَِب اإلصالِح 
فی أُمَِّة َجّدی أُریُد أن آُمَر بِالَمعروِف َو أنَهی َعِن 
الُمنَکر«)1( حسین)( می خواهد اجازه ندهد 
بلندگوهای تبلیغاتی ننگین یزیدبن معاویه هدف 
 )(او را دگرگونــه جلــوه بدهند. حســین
می خواهــد حقیقت را به گوش همه برســاند. 
خالصه ی معنا این اســت که من به انگیزه های 
مادی بیرون نیامدم؛ مــن نیامدم تا مانند یزید 
مقامی بگیرم؛ من قیــام نکردم تــا مانند این 
دنیاطلبان پَست، بهره ی ماّدی بخواهم و خود را 
برخوردار کنم؛ من به کربال نمی روم برای این که 
به فکر دنیای ماّدی خویش باشم. حرکت من، 
برای مقصود دیگری است. آن مقصود چیست؟ 
قیام من، بیــرون آمدن من از مدینه و ســپس 
عزیمت من به مکــه، برای این اســت که این 
فســادی را که حکومت یزیدی و اموی به وجود 

آورده است، نابود کنم. 1357/8/29
1( بحاراألنوار، ج44، ص329.

  س: آیا ســیاه پوش کردن مسجد و پوشیدن 
 لباس مشکی در مراسم عزاداری کراهت دارد؟

ج: ســیاه پوش کردن مســاجد و پوشیدن لباس 
مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت 
به منظور تعظیم شعائر الهی و اظهار حزن و اندوه 
موجب ترتب ثواب الهی است در هر صورت کراهت 

پوشیدن لباس سیاه در غیر نماز ثابت نیست.
  س: آیا مالیدن ِگل به ســر و صــورت در ایام 
عزاداری اشکال دارد؟ج: اگر به نحو متعارف و به 
گونه ای باشد که از عرفی از مظاهر حزن و اندوه در 

عزاداری محسوب شود، اشکال ندارد. 
  س: برهنه شدن در سینه زنی به شرط اینکه 
نامحرم نباشد اشــکال دارد؟ج: شایسته است 
عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی" که با لباس انجام 

می  گرفته" برگزار گردد.  

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

زینــب کبــری بــرای زنــان مــا در طــول تاریــخ یــک الگوســت؛ عقــل و متانــت، قدرت 
ــت دل، اســتواری روح؛  ــان، متان و شــجاعت، شــور و احســاس عاطفــی، صراحــت زب
ــط  ــردن، در محی ــه ی انســانها برخــورد ک ــا هم ــه، ب ــه، خواهران ــال، مادران درعین ح
خانــه شــمع محبــت را روشــن نگــه داشــتن، همســر و فرزنــدان را بــر ســر ســفره ی 
ــات زن مســلمان  محبــت و عاطفــه ی خــود دور هــم جمــع کــردن؛ اینهــا خصوصی

ــت.  84/3/25 اس

زینب کبری )( برای زنان ما یک الگوی رفتاری است 

دفاع مقدس یعنی قیام هلل 

پوریا بگری: راه اندازی تیم جهادی سفیران 
صالحین در راستای مطالبه رهبرمعظم انقالب 
با حضور در 1۴استان ودیداربا مقامات محلی 
برای ترویــج و تبییــن گفتمــان صالحین 
وهمچنین بررسی کارهای خالقانه این حلقه ها 

در استانها. 

حســین توکلی: برگــزاری نمایشــگاه 
لوازم التحریر ایرانی اسالمی در دبستان شاهد 

پسر شهرستان محمود آباد استان مازندران.

حاج محمد: برگــزاری یادواره شــهدای 
روستای طارسیکال شهرســتان قائمشهر به 
همت بسیجیان این روســتا در سالگرد دفاع 

مقدس.

 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

محمد حرزاده | یزد: تعداد 1000 نسخه. 
علیرضا کامجو | خراسان جنوبی: تعداد 150 

نسخه
بهمن قره داغی | تهران: 150 نسخه.

زهرا محمدی | شیراز : 50 نسخه

در معرکه ی عظیم دفاع مقــدس، در این قیامت کبرا، نیروی عظیــم ملّت ایران، نیروی 
ایمان، نیروی مقاومت، نیروی اعتماد به خدا، نیــروی مّتکی به روح اهلل، و در صدر همه ی 
آنها نیروهای مسلّح نظام جمهوری اسالمی ایران قیام کردند. قیام هلل یعنی این. اَن تَقوموا 

هللِ ِ َمثنی و ُفرادی. 95/7/7

ارباب هایشان از این
 گریه ها می ترسند    

ــما  ــه ش ــد ب ــق می کنن ــه تزری ــی ک اینهای
»ملــت گریــه«، »ملــت گریــه«، اینهــا خیانت 
می کننــد. بزرگ هایشــان و ارباب هایشــان 

از ایــن گریه هــا می ترســند.... جوان هــای 
ــد یــک خدمتــی  مــا خیــال نکننــد کــه دارن
می کننــد می رونــد تــوی مجلــس اگــر 
ــن  ــه، ای ــد ن ــود، می گوین ــزا بش ــت ع صحب
ــن  ــد ای ــن حــرف، بای ــط اســت ای ــو، غل را نگ

ــا  ــد، ت ــا را بگوی ــن ظلم ه ــد ای ــد، بای را بگوی
ــت؛  ــد کــه چــه گذشــته آن وق ــردم بفهمن م
ــه  ــن جنب ــود. ای ــن کار بش ــر روز ای ــد ه و بای

ــی دارد. ــه اجتماع ــی دارد؛ جنب سیاس
امام خمینی )ره( ۳0 مهر ۱۳58

سه ویژگی مهم هیأت های مذهبی     

به اعتقـاد بنـده، مجالس عـزاداری حسـینی 
بایـد از سـه ویژگـی برخـوردار باشـد: اّولیـن 
ویژگی بایـد این باشـد کـه چنین مجالسـی، 
محّبـت بـه اهـل بیـت علیهم الّسـالم را زیـاد 
کنند. چـون رابطه عاطفـی، یک رابطه بسـیار 
ذیقیمـت اسـت. دومیـن ویژگـی ای کـه باید 
در ایـن مجالـس به وجـود آیـد، این اسـت که 
مردم نسـبت به اصـل حادثه عاشـورا، معرفت 
روشـنتر و واضحتـری پیـدا کننـد. سـومین 
ویژگـی الزم در ایـن مجالـس، افزایـش ایمان 
و معرفـت دینـی در مـردم اسـت. در چنیـن 
مجالسـی باید از دیـن، نکاتی عنوان شـود که 
موجـب ایمـان و معرفِت بیشـتر در مسـتمع 

ومخاطـب گـردد.  73/3/17 

شــما بــرادران و خواهــران عزیــز و 
همــه ملــت بــزرگ ایــران بایــد بدانیــد 
ــا الگــوی همیشــگی ماســت.  کــه کرب
کربــا مثالــی اســت بــرای این کــه 
در مقابــل عظمــت دشــمن، انســان 
ــک  ــن، ی ــد شــود. ای ــد دچــار تردی نبای
ــت  ــت. درس ــان شده اس ــوی امتح الگ
اســت کــه در روزگار صــدر اســام، 
حســین بــن علــی علیه الّســام، بــا 
ــید؛  ــهادت رس ــه ش ــر ب ــاد و دو نف هفت
امــا معنایــش ایــن نیســت کــه هرکــس 
ــرود و  ــام را می ــه الّس ــین علی راه حس
همــه کســانی کــه در راه مبارزه انــد، 
ــت  ــه. مل ــند؛ ن ــهادت برس ــه ش ــد ب بای

ایــران، بحمــداللَّ امــروز راه حســین 
علیــه الّســام را آزمایــش کــرده اســت 
ــان  ــت، در می ــدی و عظم ــر بلن ــا س و ب
ملتهــای اســام و ملتهــای جهــان، 
ــش  ــما پی ــه ش ــه ک ــور دارد. آنچ حض
از پیــروزی انقــاب انجــام دادیــد و 
رفتیــد، راه حســین علیــه الّســام؛ 
ــن دادن  ــی نترســیدن از خصــم و ت یعن
ــود.  ــلّط ب ــمن مس ــا دش ــارزه ب ــه مب ب
همین طــور  نیــز  جنــگ  دوران  در 
بــود. ملــت مــا میفهمیــد کــه در 
مقابــل او، دنیــای شــرق و غــرب و 
ــا ــت؛ ام ــتاده اس ــتکبار ایس ــه اس  هم

 نترسید.  71/4/10

حضور آیت اهلل خامنه ای  در میان بسیجیان در دوران دفاع مقدس
انتشار به مناسبت هفته دفاع مقدس

ایـرانی خانواده

حکم برهنه شدن و گل مالیدن
راه حسین )( نترسیدن از خصم و تن دادن به مبارزه در مراسم عزاداری

حزب ا... این است

انقالبی هیئت

حزب ا... تریبون
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مقابله با زورگو
مســئولین باید به ســردمداراِن رژیِم فاســِد ایاالِت مّتحده ی آمریکا 
اثبات کنند کــه مّلت ایران بــه برکت اســالم، زیر بــار زور نمی رود

چه کسانی امام حسین )( را شهید کردند؟
وقتیدنیاطلبیجایآرمانخواهیرامیگیرد

به فضل الهی ایـن جریان به رهبـری امام حسـین )(، در دنیا پیـش خواهد رفـت. 96/6/30

نظامِی مؤمن، خالص، کارآمد و باهوش      |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهیدسیدموسی نامجو 

خداوند درجات شهید نامجو را عالی کند. برای ما، دوست خوبی بودند. نظامِی مؤمن، خالص، کارآمد و باهوشی بودند. 78/11/10 ایشان جزو جماعتی متدیّن به انقالب و امام بودند که همان اوایل 
انقالْب دور و بَِر ما آمدند و ما به اینها تکیه کردیم.... ، اینها خیلی به من کمک کردند. فکر کردیم کجای ارتش از همه حّساستر است؟ به نظر رسید که یکی از جاهای بسیار حّساس، دانشکده ی 

78/11/10 افسری است. لذا دیدیم بهترین کس برای این جا، آقای نامجو است. آن وقت، ایشان سرهنگ بود. رفت آن جا و مشغول شد و تا زمان شهادتش هم، در همین مسؤولیت بود.

مزار: قطعه 24 بهشت زهرا تاریخ شهادت: 7 مهر 1360 شهادت:  سقوط هواپیما هرکولس سی-130

جامعه ی اسالمِی صدر اســالم با گذشت بیست سال از 
شهادت امیرالمؤمنین )( به نقطه ای رسید که یزید بر 
آن حاکم شد و امام حســین )( و یاران و فرزندانش به فجیع ترین 
شکل در ُغربتی تمام به شهادت رسیدند. سؤال آن است »چه شد که 
بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین )(، در همان شهری که او 
حکومت می کرد، ســرهای پســرانش را بر نیزه کردند و در آن شهر 
گرداندند؟« 1371/04/22 چه شــد که چنین فاجعه ای در صدر اسالم 
اتفاق افتاد؟ مشــخصا »دوری از ذکر خدا و معنویت« و »دنیاطلبی و 
فراموشی آرمان ها« عامل فاجعه ی شهادت امام حسین )( بود: »دو 
عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است: یکی دور شدن 
از ذکر خدا که مظهر آن نماز اســت. فراموش کردن خدا و معنویت؛ 
حســاب معنویت را از زندگی جدا کردن و توجه و ذکر و دعا و توسل و 

طلب از خدای متعال و توکل به خدا و محاســبات خدایی را از زندگی 
کنار گذاشتن. دوم »و اتبعوا الشهوات«؛ دنبال شهوترانی ها رفتن؛ دنبال 
هوس ها رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. به فکــر جمع آوری ثروت، 
جمع آوری مال و التذاذ به شهوات دنیا افتادن. اینها را اصل دانستن و 

آرمانها را فراموش کردن.« 1371/04/22
تبدیل امامت به سلطنت

در واقع در صدر اسالم یک انحراف در مســیر کالن نظام و جامعه ی 
اســالمی ُرخ داد و »معیارها و شاخص ها« تغییر یافت: »وقتی عدالت 
نباشــد، وقتی عبودیّت خدا نباشد، جامعه پوک می شــود؛ آن وقت 
ذهن ها هم خراب می شود.« 1377/02/18 این انحراف از معیارها نهایتا 
به اوج خود رســید و »نظام امامت« توســط بنی امیه به »سلطنت« 

3  تبدیل شــد: »جامعه ی اســالمی، جامعه ی امامت اســت...

»ویژه نامه 100+« منتشر شد
به مناسبت رسیدن نشــریه ی خط حزب اهلل به ایستگاه صدمین 
شــماره، »ویژه نامه 100+« منتشــر شــد. این ویژه نامه حاوی 
عکس هایی از موزعین خط حزب اهلل در سراسر کشور، و منتخبی 
از تیترها و عکس های برتر نشــریه در این صد شــماره است. این 
ویژه نامــه را می توانیــد از روی ســایت KHAMENEI.IR یا کانال 

تلگرامی نشریه دانلود کرده و مالحظه فرمایید.
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چقدر خوب است در این نوحه  خوانیها مضامین اسالمی، انقالبی، قرآنی گنجانده بشود؛ یک وقت هست که سینه میزنند و صد بار مثاًل 
میگویند »حسین وای«، خب این یک کاری است اّما هیچ فایده  ای ندارد و چیزی انسان نمیفهمد و یاد نمیگیرد. یک وقت هست که 
شما در همین مطلبی که ]عزادار[ تکرار میکند و با آن سینه میزند، با زبان نوحه و شعر، یک مسئله  ی روز، مسئله  ی انقالبی، اسالمی، 
معرفت قرآنی را میگنجانید؛ او وقتی تکرار میکند، در ذهن ملکه میشود؛ این خیلی باارزش است، هیچ  کس غیر از شما نمیتواند این کار 

را بکند؛ یعنی هیچ رسانه  ای قادر نیست که این  جور معارف الهی را با جسم، جان، فکر، روح، احساس و عقل آمیخته کند.   92/8/20

هیچ  کس غیر از شما نمی تواند این کار را بکند
 

مطالبه
رهبری

 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

فاصله  بیست ساله را جوان حزب الّلهی، ظرف یک سال و نیم طی مي کند

جنگ به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد

جنگ تحمیلی به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محّرکینش خاطر جمع نبودند که سِر چند 
روز به تهران خواهند رسید -آنها این  جوری فکر میکردند- این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما احساس ضعف کردند. احساس ضعف شما، 
موجب تشویق دشمن به حمله ی به شما است؛ این یک قاعده ی کلّی است. اگر میخواهید دشمن را از تهاجم به خودتان منصرف کنید، 
سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگویم بدروغ بگوییم قوی هستیم، ]بلکه[ میگویم قّوت خودمان را آشکار کنیم. ما نقاط قّوت زیادی 

داریم، این نقاط قّوت را آشکار کنیم. در زمینه ی اقتصادی هم همین جور است، در زمینه ی فرهنگی هم همین جور است.   96/12/16

ُحسن بزرگی که دفاع مقدس برای کشور داشت

لزومورودمعارفاسالمیوانقالبیدرنوحهها
روایت

تاریخی
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مقابله با زورگو

چند روز پیش، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل 
از شش مقام فعلی و سابق آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در حال ارزیابی استراتژی جدیدی علیه نیروهای تحت 
حمایت ایران در عراق و سوریه و همچنین مقابله با برنامه موشکی بالستیک 
ایران است. این طرح، در صورت تائید، ممکن است تا کمتر از یک ماه دیگر 
به صورت عمومی اعالم شود. هدف این طرح افزایش فشار بر دولت ایران برای 
محدود کردن برنامه موشکی بالستیک و همچنین مقابله با حمایت تهران از 
نیروهایی چون حزب اهلل لبنان است. بر اساس این طرح، قرار است تحریم های 

شدیدتر اقتصادی علیه ایران، به بهانه ی تخلف از توافق هسته ای اعمال شود. 
رئیس جمهور آمریکا مدعی شده است که "ایران اصول بسیار زیادی از برجام 
را نقض کرده و همچنین روح آن توافق را هم نقض کرده است." وزیرخارجه 
آمریکا هم گفته است: "رئیس جمهور ترامپ به افراد دخیل در تنظیم سیاست 
جدید آمریکا در قبال برجام به صراحت گفته که باید کلیت تهدید ایران در نظر 
گرفته شود و نه فقط بعد توان هسته ای آن ها." او همچنین گفته "آمریکا در 
صورتی به پایبندی به برجام ادامه خواهد داد که این موافقت نامه تغییر کند." 
همه ی این ها نشان دهنده ی آن است که در فاصله ی حدود 10روز تا گزارشی 
که آمریکایی ها قصد دارند در خصوص پایبندی ایران به برجام در آن ابراز نظر 
کنند، پروپاگاندای دولت آمریکا در جهت آماده کردن افکار عمومی برای آنچه 

آن را نقض روح برجام از سوی ایران می خواند، افزایش یافته است.
هدف جمهوری اسالمی ایران از پذیرش برجام

از دید مردم ایران و نظام اسالمی، هدف از مذاکرات هسته ای، کامالً روشن 
و با چشم انداز »رفع تحریم ها« بود؛ »ملت ایران به خاطر نیازهای صلح آمیز 
کشور، به دنبال فّعالّیت هسته ای بوده و هست... آمریکا در مقابل این حرکِت 
مشروع و صحیِح جمهوری اسالمی، تحریمهای ظالمانه ای را تحمیل کرد. 
مسئولین کشور به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و از بخشی از این حّق 

خود صرف نظر کنند، برای اینکه تحریمها برداشته بشود« 96/6/26
اما آمریکایی ها از همــان ابتدا به برجام و پســابرجام به عنوان معبر نفوذ و 
همچنین ابزار فشار و مهار ایران، نگاه می کردند، بنابراین آن را یک "پروژه"، 
و نه یک فرآیند می دیدند. بر همین اســاس، در پســابرجام تالش کردند 
ضمن دنبال کردن "پروژه ی نفوذ"، از دستیابی ایران به عواید و منافع برجام 
تا حد ممکن جلوگیری کنند و با آلوده کــردن محیط، میزان بهره مندی 
ایران را دائماً کاهش دهند. »امروز علی رغم همه ی قرارها، همه ی تعّهدها، 
همه ی بحث هــای فراوانی که انجام گرفته اســت، برخــورد رژیم ایاالت 
مّتحده ی آمریکا با این مذاکرات و با نتیجه ی مذاکرات، یک برخورد کاماًل 
ظالمانه، کامالً قلدر مآبانه و کامالً زورگویانه اســت.« 96/6/26 موارد نقض 
برجام از سوی آمریکایی ها تا حدی بود که وزیرخارجه ی ایران در نامه ای به 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،  با اشاره به اقدام آمریکا 
در تمدید تحریم ها علیه ایران از او خواست که ضمن اطالع رسانی الزم به 
کلیه طرف های برجام، تمهیدات الزم را برای برگزاری نشست کمیسیون 

مشــترک برجام و نیز کارگروه تحریم های کمیســیون مشترک، جهت 
رسیدگی به اقدام آمریکا را انجام دهد.

در مقابل قلدری و زورگویی آمریکا چه باید کرد؟
با توجه به اتفاقات اخیر، واضح اســت زورگویی طرف مقابــل، انتها ندارد 
بنابراین در مقابل این زورگویی »مسئولین باید به سردمداراِن رژیِم فاسِد 
ایاالِت مّتحده ی آمریکا اثبات کنند که به مردِم خودشــان متّکی اند و این 
مردم، یک ملّت مقتدر را تشکیل داده اند؛ باید اثبات کنند که ملت ایران به 
برکت اسالم، زیر بار زور نمی رود، در مقابل قدرت ها ُکرنش نمی کند... در کار 
مسائل مهّمی که به منافع ملّی کشور ارتباط دارد، عقب نشینی در قاموس 
جمهوری اسالمی ایران معنی ندارد... دشمن باید این را احساس کند و بداند 
که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای دیگر جواب بدهد، در جمهوری اسالمی 
ایران جواب نخواهد داد... در قضّیه ی برجام، هر حرکِت غلِط نظاِم سلطه با 
عکس العمل جمهوری اســالمی روبه رو و مواجه خواهد شــد.« 96/6/26 
بنابراین انتظار از هر سه قوه و شــورای عالی امنیت ملی و در رأس همه ی 
آن ها هیأت نظارت بر برجام این اســت که در مقابل اقدامات طرف مقابل، 
عکس العمل متناسب انجام شود. این در حالی است که باوجود دو بار تأکید 
و تذکر از جانب رهبر انقالب در خصوص لزوم نظارت و اقدام دقیق هیئت 
نظارت بر برجام، عملکرد مناسبی مخصوصاً از سوی هیأت نظارت بر برجام 

دیده نشده است. 
مسامحه ممنوع!

در مقدمات و حین مذاکرات برجام، انجام عجله و مســامحه در برخی 
موارد موجب بروز ضعف در متن و ســاختار برجام شد؛ الزامات مهمی 
همچون »تضمین کتبی« رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو تحریم ها 
رعایت نشد، و همین آمریکای بدعهد را به نقض عهد  امیدوار و مصمم تر 
کرد، »آنجا یک مســامحه ای انجام گرفته از ناحیه ی ما؛ اگر این تسامح 
انجام نمی گرفت، اعتماد به دشــمن نمی شد، راه دشــمن بسته بود و 
نمی توانســت این کار را انجام بدهد.« 96/3/22 امــا اکنون دیگر وقت 
مسامحه نیست و دســتگاه ها و افراد مســئول به ویژه هیئت نظارت بر 
برجام باید با دقت و مراقبت مضاعف به وظیفه خــود در دفاع از حقوق 
و منافع ملی عمل کنند »آن جمعی که معّین شــده اند برای نظارت بر 
برجام -که رئیس محترم جمهور است، رئیس محترم مجلس است، وزیر 
محترم خارجه است و چند نفر دیگر هستند- واقعاً در این مسئله دّقت 
کنند... باید مراقبت بکنند ببینند چه اتّفاقی دارد می افتد. باالخره ما یک 
مواردی را ذکر کردیم؛ بنده در قبول برجام یک شرایطی را به طور صریح 
ذکر کردم، مکتوب هم کردم... به طور دقیق باید این ها رعایت بشــود. 
وقتی طرف مقابل با وقاحت می آید می ایستد و یک چیزی را می گوید، 
ما هرچه در این زمینه کوتاه بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شد؛ حمل بر 
این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ احساس ناچاری در ما، دشمن را 
تشجیع می کند به اینکه بر فشارهای ناحّق خودش بیفزاید.« 96/3/22 

مسئولینبایدبهسردمداراِنرژیِمفاسِدایاالِتمّتحدهیآمریکااثباتکنندکهمّلتایرانبهبرکتاسالم،زیربارزورنمیرود     ایران صرفا دولت واحد و یکپارچه عراق 
را به رسمیت می شناسد

هیأت دولت و پارلمان عــراق هم با برگزاری 
همه پرسی اســتقالل در کردســتان عراق 
مخالفت کردند. اصرار بارزانی برای برگزاری 
همه پرســی در حالی صــورت می گیرد که 
عالوه بر مخالفت صریح کشورهای همسایه 
اقلیم کردســتان، برخی از احــزاب داخلی 
این اقلیم از جملــه جنبش تغییر و جماعت 
اسالمی کردستان عراق نیز ضمن مخالفت 
با برگزاری همه پرسی استقالل در بیانیه ای 
تصریح کرده اند: برگزاری این همه پرســی 
در شــرایط نامســاعد کنونــی کمکی به 
اســتراتژی ها نمی کند و این اقدام خطری 
برای آینده ملت ما به شمار می آید. در همین 
حال، علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت 
ملی ایران نیز با اشــاره عــدم اعتبار قانونی 
این اقدام گفــت: ایران به طــور قطع صرفاً، 
دولت واحــد، یکپارچه و فدرال عــراق را به 
رسمیت می شناســد. توافقات مرزی صرفاً 
با محوریت دولت مرکــزی عراق پابرجا بوده 
و جدایی اقلیم کردســتان از دولت مرکزی 
عراق به معنای مسدود شــدن تمامی معابر 
 و گذرگاههــای مشــترک مــرزی خواهد

بود. |    تسنیم|

   توصیه بلومبرگ به دولتمردان آمریکایی 
برای حمایت از فضای تغییر در ایران 

پایگاه خبــری بلومبرگ: حمایــت از فضای 
تغییر در ایران از منافع آمریکاست که فناوری 
می تواند به ایجــاد این فضا کمک کند، دولت 
آمریکا باید به شرکت های فناوری اجازه دهد 
همچنان به میزبانی اپلیکشن های ایرانی در 
فروشــگاه های آنالین خود ادامــه دهند تا از 
ظهور یک طبقه متوسط متمایل به غرب در 

ایران حمایت شود. |   فارس|

  تیلرسون تشریح کرد: 
فهرست مشکالت آمریکا با ایران!

وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی تصریح کرد: 
آمریکا "مشــکالت زیادی" با ایران دارد و مسئله 
هسته ای تنها یکی از ســه محور اصلی اختالفات 
واشنگتن و تهران است. دو محور دیگر "فعالیت های 
بی ثبات کننده" و "توســعه برنامه موشــک های 

بالستیک ایران" هستند.  |   دویچه وله|

    درآمد هنگفت انگلیس 
از جنگ عربستان و یمن

طبق آخریــن گزارش های منتشــر شــده در 
رســانه های انگلیس، ایــن کشــور در جریان 
جنگ عربســتان و یمن بیش از 6 میلیارد پوند 

سالح به سعودی ها فروخته اســت.|   کیهان| 

در بهمن ماه سال 92، رهبر انقالب با جمعی از اصناف پشتیبان دفاع مقدس دیدار داشتند. نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت هفته ی 
دفاع مقدس، بخش هایی از آن را برای اولین بارتقدیم مخاطبین محترم می کند:

جنگ اين ُحسن بزرگ را هم براى ما داشت كه فهميديم 
اگر چنانچه اســتعدادها را به كار بگيريــم، چگونه اين 
اســتعدادها بُروز پيــدا مي كند؛ مثل يك چشــمه اى 
مي جوشــد. گفته ام من بــه جماعتى از دوســتان كه 
اينجا بودند؛  يك جوانى اّول جنگ در سال 59 نميداند 
آرپى جى چيست، تفنگ دست نگرفته، يعنى اين قدر از 
جنگ بيگانه اســت، در عملّيات فتح المبين، يعنى آخر 
ســال 60 و به فاصله ى يك ســال و نيم، فرمانده ى يك 
محور در فتح المبين است كه به پيروزى منتهى مي شود. 
فاصله ى يك ســرباز صفر با يك استراتژيســت نظامى 
چقدر است؟ فاصله ى بيست ســاله، بيست و پنج ساله، 
سى ساله است؛ اين فاصله را جوان مؤمن و حزب اللّهى ما 
در ظرف يك سال و نيم طى مي كند؛ همه ى اينها تجربه 
است براى ما، اينها درس است براى يك ملّت؛ اينها را ياد 

گرفتيم.
نقش ايمان را فهميديم. يعنى شماها به خاطر ايمانتان، 
به خاطر اعتقاد قلبى تان، به خاطر نگاهتان به دهان امام 
بزرگوار كه رهبر دينى بود، حركت كرديد و راه افتاديد. 
آن ايمان قلبى و مذهبى اين قدر كارســاز است، اين قدر 
مهم اســت كه انســان را به حركت درمى آورد؛ همه ى 
اينها را مــا در جنگ فهميديم. همه ى اينها در شــئون 

گوناگون زندگى ما مي تواند معنا پيدا كند و اثر ببخشد. 
ما براى خروج از تنگناها و براى عبور از تنگناها به همين 
تجربه ها نياز داريم. امروز هم تكيه ى به مردم و تكيه ى به 
استعدادهاى مردم و توانايى هاى مردم، مي تواند كشور را 
از همه ى مشكالت خارج كند؛ اين اعتقاد قلبى مااست، 
كه اميدواريم ان شاءاللَّ مســئولين به اين نكات توّجه 

كنند. 
آنچه را هم كه شما در اين دوره ى جنگ و بعد از جنگ 
انجام داديد، يك مثقاِل اينها، يك ذّره ى اينها از قلم حفظ 
الهى خارج نشــده، اين را بدانيد؛ همه ى اينها در كتاب 
مبين حق ثبت شده است، محفوظ است، مايه ى اجر و 
مايه ى ثواب شما اســت؛ چه آنهايى كه خودتان رفتيد، 
با تن خودتان، با جســم خودتان در منطقه حضور پيدا 
كرديد، چه آنهايى كه عالوه ى بر اين، قربانى هم دادند، 
شهيد دادند، يا خودشــان جانباز شدند، از قبيل بعضى 
از شماها كه در اين جلســه حضور داريد، و بسيارى هم 
حضور ندارند. خداوند ان شاءاللَّ به شما اجر بدهد و اين 
اجرها و پاداشهاى شما را خداى متعال براى شما حفظ 
كند. اين هم خيلى مهم اســت؛ يــك كارى كنيم كه 
ان شــاءاللَّ خداى متعال اين پاداش ها را براى ما حفظ 

كند و نگه دارد.  1392/11/1

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت

فاصله ى يك 

رسباز صفر با يك 

اسرتاتژيست نظامى 

چقدر است؟ 

فاصله ى بيست 

ساله، بيست و 

پنج ساله، ىس ساله 

است؛ اين فاصله 

را جوان مؤمن و 

حزب الّلهى ما در 

ظرف يك سال و 

نيم طى مي كند؛ 

همه ى اينها تجربه 

است براى ما، اينها 

درس است براى يك 

مّلت؛ اينها را ياد 

گرفتيم

1  بنی امّیه، امامت را در اســالم به سلطنت و   
پادشاهی تبدیل کردند« 1375/03/20  این انحراف 
منجر به شــکل گیری »طبقه ی اشراف جدید« 
شد: »بعد از آن که اسالم، اشــرافّیت را قلع و قمع 
کرده بود، یک طبقه ی اشــراف جدید در دنیای 
اســالم به وجود آمد.« 1371/11/06 این اشرافیِت 
جدید، جامعه ی اسالمی را از »درون« فاسد کرد: 
»کسانی پیدا شدند که برای مهریه ی دخترانشان، 
به جای آن مهرالّســنه چهارصدوهشتاد درهمی 
 )( و امیرالمؤمنین )( کــه پیغمبراکــرم
و مسلمانان صدراســالم مطرح می کردند، یک 
میلیون دینار؛ یک میلیون مثقال طالی خالص 
قرار دادند! چه کســانی؟ پســران صحابی های 
بزرگ... وقتی می گوییم فاســد شدن دستگاه از 
درون، یعنــی این. یعنی افــرادی در جامعه پیدا 
شــوند که بتدریج بیماری اخالقی مسری خود - 
دنیازدگی و شهوت زدگی - را که متأسفانه مهلک 
هم هســت، همین طور به جامعه منتقل کنند.« 

1371/11/06

)( قاتالِن امام حسین
مجموع این رویدادها باعث روی کار آمدن امثال 
یزید و عبید اهلل بن زیاد و... و به ُغربت افتادن امام 
حسین )( شــد: »وقتی که معیارهای خدایی 
عوض شود، هر کس که دنیا طلب تر است... بر سر 
کار می آید. آن وقت نتیجه این می شود که امثال 
عمربن سعد و شــمر و عبیداهلل بن زیاد به ریاست 
می رسند و کسی مثل حســین بن علی )(، به 
مذبح می رود، و در کربال به شهادت می رسد! این، 
یک حساب دو دو تا چهارتاســت.« 1371/04/22 
همین خواِص دنیازده ی عدول کرده از آرمان ها و 
معیارهای اسالمی، در رأس سپاه جبهه ی مقابل 
امام حسین )( را تشــکیل داده و جزو قاتالن 
امام معصوم شــدند. خواِص فاسدی که در مقابل 
قیام حق  طلبانه ی سیدالشهدا )( برای مقابله 
با انحــراف از ارزش هــا و بازگردانــدن جامعه ی 
اســالمی به مسیر درست با خشــونت و قساوت 
تمام به میدان آمدند. "عمر بن سعد" یکی از این 
افراد بود. فرزند یکی از صحابه ی بزرگ و فرمانده ی 
لشگر یزیدیان در مقابل سیدالشهدا )(. »گفتند 
اگر به جنگ حسین بن علی نروی، از حاکمیت ری 
خبری نیست... وقتی که درون تهی است، وقتی که 
جامعه، جامعه دور از ارزش هاســت، وقتی که آن 
خطوط اصلی در جامعه ضعیف شده است، دست 
و پا می لغزد... یک شب فکر کرد، باالخره گفت بله، 

من ملک ری را می خواهم!« 1377/02/18
آری قاتالن امام حسین علیه السالم، نه دشمنان 
بیرونی، که »خــواِص دنیاطلب« درون جامعه ی 
اســالمی بودند. افرادی که از معنویت و یاد خدا 
غافل شــده و »دنیاطلبی« را جایگزین "سعادت 
اخروی" و "آرمان خواهی و اســتقامت در مسیر 

حق" کرده بودند.


