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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

خداوند درجات شــهید نامجو را عالى کند. براى ما، دوســت خوبى بودند. نظامِى مؤمن، خالص، 
کارآمد و باهوشى بودند. 78/11/10 ایشان جزو جماعتى متدیّن به انقالب و امام بودند که همان اوایل 
انقالْب دور و بَِر ما آمدند و ما به اینها تكیه کردیم.... ، اینها خیلــى به من کمک کردند. فكر کردیم 
کجاى ارتش از همه حّساســتر است؟ به نظر رســید که یكى از جاهاى بسیار حّساس، دانشكده ى 
افسرى اســت. لذا دیدیم بهترین کس براى این جا، آقاى نامجو است. آن وقت، ایشان سرهنگ بود. 

78/11/10 رفت آن جا و مشغول شد و تا زمان شهادتش هم، در همین مسؤولیت بود.

نظامِی مؤمن، خالص، كارآمد و باهوش

این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح 

شهید سیدموسی نامجو 

حســین)( چــرا قیــام کــرد؟ خــود حســین)( ایــن مطلــب را 
ــه  ــن ب ــه و رفت ــدن از مدین ــرون آم ــگام بی ــین بن على هن ــد. حس مى گوی
ســوى مكــه، خطــاب بــه بــرادرش محمدبن حنفّیــه، یــک جملــه به عنــوان 
ــاً َو  ــداً َو ال ظالِم ــراً َو ال ُمفِس ــراً َو ال بََط ــُرج أِش ــم أخ ــى لَ ــت نوشــته اســت: »أنّ وصی
ــى  ــَر بِالَمعــروِف َو أنَه ــُد أن آُم ــّدى أُری ــِة َج ــِب اإلصــالِح فــى أُمَّ إنَّمــا َخَرجــُت لَِطلَ
ــى  ــاى تبلیغات ــد بلندگوه ــازه نده ــد اج ــین)( مى خواه ــر«)1( حس ــِن الُمنَك َع
 )(ننگیــن یزیدبن معاویــه هــدف او را دگرگونــه جلــوه بدهنــد. حســین
ــه گــوش همــه برســاند. خالصــه ى معنــا ایــن اســت کــه  مى خواهــد حقیقــت را ب
ــا ماننــد یزیــد مقامــى  ــه انگیزه هــاى مــادى بیــرون نیامــدم؛ مــن نیامــدم ت مــن ب
ــاّدى  ــره ى م ــت، به ــان پَس ــن دنیاطلب ــد ای ــا مانن ــردم ت ــام نك ــن قی ــرم؛ م بگی
بخواهــم و خــود را برخــوردار کنــم؛ مــن بــه کربــال نمــى روم بــراى این کــه بــه فكــر 
ــت. آن  ــرى اس ــود دیگ ــراى مقص ــن، ب ــت م ــم. حرک ــش باش ــاّدى خوی ــاى م دنی
مقصــود چیســت؟ قیــام مــن، بیــرون آمــدن مــن از مدینــه و ســپس عزیمــت مــن 
ــوى  ــدى و ام ــت یزی ــه حكوم ــادى را ک ــن فس ــه ای ــن اســت ک ــراى ای ــه، ب ــه مك ب

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

حدیث شرح

جنگ تحمیلى به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن 
بعثى و محّرکینش خاطر جمع نبودند که ســِر چند روز به تهران خواهند رسید -آنها 
این  جورى فكر میكردند- این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما احساس ضعف کردند. 
احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله ى به شما است؛ این یک قاعده ى 
کلّى است. اگر میخواهید دشمن را از تهاجم به خودتان منصرف کنید، سعى کنید اظهار 
ضعف نكنید. نمیگویم بدروغ بگوییم قوى هستیم، ]بلكه[ میگویم قّوت خودمان را آشكار 
کنیم. ما نقاط قّوت زیادى داریم، این نقاط قّوت را آشكار کنیم. در زمینه ى اقتصادى هم 

همین جور است، در زمینه ى فرهنگى هم همین جور است.   96/12/16

به اعتقـاد بنـده، مجالـس عـزادارى حسـینى بایـد از سـه ویژگى برخـوردار باشـد: 
اّولیـن ویژگـى بایـد ایـن باشـد کـه چنیـن مجالسـى، محّبـت بـه اهـل بیـت 
علیهم الّسـالم را زیـاد کننـد. چـون رابطـه عاطفـى، یـک رابطـه بسـیار ذیقیمـت 
اسـت. دومیـن ویژگـى اى کـه بایـد در ایـن مجالـس بـه وجـود آیـد، این اسـت که 
مردم نسـبت بـه اصـل حادثـه عاشـورا، معرفـت روشـنتر و واضحتـرى پیـدا کنند. 
سـومین ویژگى الزم در این مجالـس، افزایش ایمـان و معرفت دینى در مردم اسـت. 
در چنیـن مجالسـى بایـد از دین، نكاتـى عنوان شـود کـه موجـب ایمـان و معرفِت 

بیشـتر در مسـتمع ومخاطـب گـردد.  73/3/17 

جنگ به خاطر این اتّفاق افتاد كه
سه ویژگی مهم هیأت های مذهبی دشمن در ما احساس ضعف كرد

  س: آیا سیاه پوش كردن مسجد و پوشــیدن لباس مشکی در مراسم عزاداری كراهت 
دارد؟ج: سیاه پوش کردن مساجد و پوشیدن لباس مشكى در ایام عزادارى خاندان عصمت و 
طهارت به منظور تعظیم شعائر الهى و اظهار حزن و اندوه موجب ترتب ثواب الهى است در هر 

صورت کراهت پوشیدن لباس سیاه در غیر نماز ثابت نیست.
  س: آیا مالیدن ِگل به سر و صورت در ایام عزاداری اشکال دارد؟ج: اگر به نحو متعارف و به 

گونه اى باشد که از عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود، اشكال ندارد. 
  س: برهنه شدن در سینه زنی به شرط اینکه نامحرم نباشد اشکال دارد؟ج: شایسته است 

عزادارى به شیوه مرسوم و سنتى" که با لباس انجام مى  گرفته" برگزار گردد.  

حکم برهنه شدن و گل مالیدن
 در مراسم عزاداری

احکام 
آموزشی

جامعـه ى اسـالمِى صـدر اسـالم بـا گذشـت بیسـت سـال از شـهادت 
امیرالمؤمنیـن )( بـه نقطه اى رسـید که یزیـد بـر آن حاکم شـد و امام 
حسـین )( و یـاران و فرزندانش بـه فجیع ترین شـكل در ُغربتى تمام به شـهادت 
رسـیدند. سـؤال آن اسـت »چه شـد که بیسـت سـال بعد از شـهادت امیرالمؤمنین 
)(، در همـان شـهرى کـه او حكومـت مى کـرد، سـرهاى پسـرانش را بـر نیـزه 
کردند و در آن شـهر گرداندنـد؟« 1371/04/22 چه شـد که چنین فاجعـه اى در صدر 
اسـالم اتفـاق افتـاد؟ مشـخصا »دورى از ذکـر خـدا و معنویـت« و »دنیاطلبـى و 
فراموشـى آرمان هـا« عامل فاجعـه ى شـهادت امـام حسـین )( بـود: »دو عامل، 
عامل اصلى ایـن گمراهـى و انحـراف عمومى اسـت: یكى دور شـدن از ذکـر خدا که 
مظهر آن نماز اسـت. فرامـوش کردن خـدا و معنویت؛ حسـاب معنویـت را از زندگى 
جدا کـردن و توجـه و ذکر و دعـا و توسـل و طلب از خـداى متعـال و توکل بـه خدا و 
محاسـبات خدایـى را از زندگـى کنـار گذاشـتن. دوم »و اتبعـوا الشـهوات«؛ دنبـال 
شـهوترانى ها رفتـن؛ دنبـال هوس هـا رفتـن و در یـک جملـه: دنیاطلبـى. بـه فكـر 
جمـع آورى ثـروت، جمـع آورى مـال و التذاذ بـه شـهوات دنیا افتـادن. اینهـا را اصل 

دانستن و آرمانها را فراموش کردن.« 1371/04/22

تبدیل امامت به سلطنت
در واقـع در صدر اسـالم یـک انحـراف در مسـیر کالن نظـام و جامعه ى اسـالمى ُرخ 
داد و »معیارهـا و شـاخص ها« تغییـر یافت: »وقتـى عدالت نباشـد، وقتـى عبودیّت 
خـدا نباشـد، جامعـه پـوک مى شـود؛ آن وقـت ذهن هـا هـم خـراب مى شـود.« 
1377/02/18 ایـن انحـراف از معیارهـا نهایتـا بـه اوج خـود رسـید و »نظـام امامت« 
توسـط بنى امیه به »سـلطنت« تبدیـل شـد: »جامعه ى اسـالمى، جامعـه ى امامت 
اسـت... بنى امّیـه، امامـت را در اسـالم بـه سـلطنت و پادشـاهى تبدیـل کردنـد« 
1375/03/20  ایـن انحـراف منجـر بـه شـكل گیرى »طبقـه ى اشـراف جدید« شـد: 
»بعـد از آن کـه اسـالم، اشـرافّیت را قلـع و قمـع کـرده بـود، یـک طبقـه ى اشـراف 
جدیـد در دنیـاى اسـالم بـه وجـود آمـد.« 1371/11/06 ایـن اشـرافیِت جدیـد، 
جامعه ى اسـالمى را از »درون« فاسـد کرد: »کسـانى پیدا شـدند که بـراى مهریه ى 
دخترانشـان، بـه جـاى آن مهرالّسـنه چهارصدوهشـتاد درهمـى کـه پیغمبراکـرم 
)( و امیرالمؤمنیـن )( و مسـلمانان صدراسـالم مطـرح مى کردنـد، یـک 
میلیون دینـار؛ یک میلیـون مثقال طـالى خالص قـرار دادند! چه کسـانى؟ پسـران 
صحابى هـاى بـزرگ... وقتـى مى گوییـم فاسـد شـدن دسـتگاه از درون، یعنـى این. 
یعنـى افـرادى در جامعـه پیدا شـوند کـه بتدریـج بیمـارى اخالقـى مسـرى خود - 
دنیازدگـى و شـهوت زدگى - را کـه متأسـفانه مهلـک هـم هسـت، همین طـور بـه 

جامعـه منتقـل کننـد.« 1371/11/06

)( قاتالِن امام حسین
مجموع ایـن رویدادهـا باعـث روى کار آمـدن امثال یزیـد و عبیـد اهلل بن زیـاد و... و 
به ُغربـت افتادن امام حسـین )( شـد: »وقتى کـه معیارهاى خدایى عوض شـود، 
هر کـس که دنیـا طلب تر اسـت... بـر سـر کار مى آیـد. آن وقـت نتیجه این مى شـود 
که امثـال عمربن سـعد و شـمر و عبیداهلل بن زیاد به ریاسـت مى رسـند و کسـى مثل 
حسـین بن على )(، بـه مذبـح مـى رود، و در کربـال به شـهادت مى رسـد! این، یک 
حسـاب دو دو تا چهارتاسـت.« 1371/04/22 همین خواِص دنیـازده ى عدول کرده از 
آرمان ها و معیارهـاى اسـالمى، در رأس سـپاه جبهه ى مقابـل امام حسـین )( را 
تشـكیل داده و جـزو قاتالن امـام معصوم شـدند. خواِص فاسـدى کـه در مقابل قیام 
حق  طلبانـه ى سیدالشـهدا )( بـراى مقابلـه بـا انحـراف از ارزش هـا و بازگرداندن 
جامعه ى اسـالمى به مسـیر درسـت بـا خشـونت و قسـاوت تمام بـه میـدان آمدند. 
"عمر بن سـعد" یكـى از این افـراد بـود. فرزند یكـى از صحابـه ى بـزرگ و فرمانده ى 
لشـگر یزیدیـان در مقابـل سیدالشـهدا )(. »گفتند اگـر به جنگ حسـین بن على 
نـروى، از حاکمیـت رى خبـرى نیسـت... وقتـى کـه درون تهـى اسـت، وقتـى کـه 
جامعه، جامعـه دور از ارزش هاسـت، وقتى کـه آن خطـوط اصلـى در جامعه ضعیف 
شـده اسـت، دسـت و پا مى لغزد... یک شـب فكر کـرد، باالخـره گفت بلـه، من ملک 

رى را مى خواهـم!« 1377/02/18
امـام حسـین علیه السـالم، نـه دشـمنان بیرونـى، کـه »خـواِص  آرى قاتـالن 
دنیاطلـب« درون جامعه ى اسـالمى بودنـد. افـرادى کـه از معنویت و یاد خـدا غافل 
شـده و »دنیاطلبى« را جایگزین "سـعادت اخـروى" و "آرمان خواهى و اسـتقامت در 

مسـیر حـق" کـرده بودند.

هفته گزارش

روایت
تاریخی

هیئت
 انقالبی

امام كالم

ارباب هایشان از این
 گریه ها می ترسند  

اینهایـی کـه تزریـق می کننـد بـه شـما 
»ملت گریـه«، »ملت گریـه«، اینها خیانت 
می کننـد. بزرگ هایشـان و ارباب هایشـان 
از ایـن گریه هـا می ترسـند.... جوان های ما 

خیـال نکنند کـه دارند یـک خدمتـی می کننـد می رونـد تـوی مجلس اگـر صحبت 
عزا بشـود، می گویند نـه، ایـن را نگو، غلط اسـت ایـن حـرف، باید ایـن را بگویـد، باید 
این ظلم هـا را بگوید، تا مـردم بفهمند که چه گذشـته آن وقـت؛ و باید هـر روز این کار 

بشـود. این جنبه سیاسـی دارد؛ جنبـه اجتماعـی دارد.
امام خمینی )ره( ۳0 مهر ۱۳58

در بهمن ماه سـال 92، رهبـر انقالب بـا جمعی از اصناف پشـتیبان دفـاع مقدس 
دیـدار داشـتند. نشـریه ی خـط حـزب اهلل به مناسـبت هفتـه ی دفـاع مقدس، 

بخش هایی از آن را برای اولین بارتقدیم مخاطبین محترم می كند:

جنگ این ُحسن بزرگ را هم براى ما داشــت که فهمیدیم اگر چنانچه استعدادها را به 
کار بگیریم، چگونه این اســتعدادها بُروز پیدا مي کند؛ مثل یک چشمه اى مي جوشد. 
گفته ام من به جماعتى از دوســتان که اینجا بودند؛  یک جوانى اّول جنگ در سال 59 
نمیداند آرپى جى چیست، تفنگ دست نگرفته، یعنى این قدر از جنگ بیگانه است، در 
عملّیات فتح المبین، یعنى آخر سال 60 و به فاصله ى یک ســال و نیم، فرمانده ى یک 
محور در فتح المبین است که به پیروزى منتهى مي شود. فاصله ى یک سرباز صفر با یک 
استراتژیست نظامى چقدر است؟ فاصله ى بیست ســاله، بیست و پنج ساله، سى ساله 
اســت؛ این فاصله را جوان مؤمن و حزب اللّهى ما در ظرف یک سال و نیم طى مي کند؛ 

همه ى اینها تجربه است براى ما، اینها درس است براى یک ملّت؛ اینها را یاد گرفتیم.
نقش ایمان را فهمیدیم. یعنى شــماها به خاطر ایمانتان، به خاطــر اعتقاد قلبى تان، 
به خاطر نگاهتان به دهان امــام بزرگوار که رهبــر دینى بود، حرکــت کردید و راه 
افتادید. آن ایمان قلبى و مذهبى این قدر کارســاز است، این قدر مهم است که انسان 
را به حرکت درمى آورد؛ همه ى اینها را ما در جنگ فهمیدیم. همه ى اینها در شــئون 
گوناگون زندگى ما مي تواند معنا پیدا کند و اثر ببخشد. ما براى خروج از تنگناها و براى 
عبور از تنگناها به همین تجربه ها نیاز داریم. امروز هــم تكیه ى به مردم و تكیه ى به 
استعدادهاى مردم و توانایى هاى مردم، مي تواند کشــور را از همه ى مشكالت خارج 
کند؛ این اعتقاد قلبى مااست، که امیدواریم ان شــاءاهللَّ مسئولین به این نكات توّجه 

کنند. 
آنچه را هم که شما در این دوره ى جنگ و بعد از جنگ انجام دادید، یک مثقاِل اینها، 
یک ذّره ى اینها از قلم حفظ الهى خارج نشــده، این را بدانیــد؛ همه ى اینها در کتاب 
مبین حق ثبت شده است، محفوظ اســت، مایه ى اجر و مایه ى ثواب شما است؛ چه 
آنهایى که خودتان رفتید، با تن خودتان، با جســم خودتــان در منطقه حضور پیدا 
کردید، چه آنهایى که عالوه ى بر این، قربانى هم دادند، شــهید دادند، یا خودشــان 
جانباز شدند، از قبیل بعضى از شماها که در این جلســه حضور دارید، و بسیارى هم 
حضور ندارند. خداوند ان شــاءاهللَّ به شــما اجر بدهد و این اجرها و پاداشهاى شما را 
خداى متعال براى شــما حفظ کند. این هم خیلى مهم اســت؛ یک کارى کنیم که 

ان شاءاهللَّ خداى متعال این پاداش ها را براى ما حفظ کند و نگه دارد.  1392/11/1

فاصله  بیست ساله را جوان حزب الّلهی 
ظرف یك سال و نیم طی مي كند

زینب کبرى براى زنان ما در طول تاریخ یک الگوست؛ عقل و متانت، قدرت و 
شجاعت، شور و احســاس عاطفى، صراحت زبان، متانت دل، استوارى روح؛ 
درعین حال، مادرانه، خواهرانه، با همه ى انسانها برخورد کردن، در محیط خانه شمع 
محبت را روشن نگه داشتن، همسر و فرزندان را بر سر سفره ى محبت و عاطفه ى خود 

دور هم جمع کردن؛ اینها خصوصیات زن مسلمان است.  84/3/25

زینب كبری )( برای زنان ما یك الگوی رفتاری است

چرا  امام حسین)( قیام كرد؟

    ایران صرفا دولت واحد و یکپارچه عراق را به رسمیت می شناسد
هیأت دولت و پارلمان عراق هم با برگزارى همه پرســى استقالل در کردستان عراق 
مخالفت کردند. اصرار بارزانى براى برگزارى همه پرسى در حالى صورت مى گیرد که 
عالوه بر مخالفت صریح کشورهاى همســایه اقلیم کردستان، برخى از احزاب داخلى 
این اقلیم از جمله جنبش تغییر و جماعت اسالمى کردستان عراق نیز ضمن مخالفت 
با برگزارى همه پرسى استقالل در بیانیه اى تصریح کرده اند: برگزارى این همه پرسى 
در شرایط نامساعد کنونى کمكى به اســتراتژى ها نمى کند و این اقدام خطرى براى 
آینده ملت ما به شمار مى آید. در همین حال، على شمخانى، دبیر شورایعالى امنیت 
ملى ایران نیز با اشــاره عدم اعتبار قانونى این اقدام گفت: ایران بــه طور قطع صرفاً، 
دولت واحد، یكپارچه و فدرال عراق را به رســمیت مى شناسد. توافقات مرزى صرفاً با 
محوریت دولت مرکزى عراق پابرجا بوده و جدایى اقلیم کردســتان از دولت مرکزى 
 عراق به معناى مسدود شــدن تمامى معابر و گذرگاههاى مشــترک مرزى خواهد

بود. |    تسنیم|

   توصیه بلومبرگ به دولتمردان آمریکایی برای حمایت از فضای تغییر در ایران 
پایگاه خبرى بلومبرگ: حمایت از فضاى تغییر در ایران از منافع آمریكاست که فناورى 
مى تواند به ایجاد این فضا کمک کند، دولت آمریكا باید به شرکت هاى فناورى اجازه دهد 
همچنان به میزبانى اپلیكشن هاى ایرانى در فروشگاه هاى آنالین خود ادامه دهند تا از 

ظهور یک طبقه متوسط متمایل به غرب در ایران حمایت شود. |   فارس|

  تیلرسون تشریح كرد: فهرست مشکالت آمریکا با ایران!
وزیر امور خارجه آمریكا طى سخنانى تصریح کرد: آمریكا "مشكالت زیادى" با ایران دارد و مسئله 
هسته اى تنها یكى از سه محور اصلى اختالفات واشنگتن و تهران است. دو محور دیگر "فعالیت هاى 

بى ثبات کننده" و "توسعه برنامه موشک هاى بالستیک ایران" هستند.  |   دویچه وله|

    درآمد هنگفت انگلیس از جنگ عربستان و یمن
طبق آخرین گزارش هاى منتشر شــده در رسانه هاى انگلیس، این کشــور در جریان جنگ 

عربستان و یمن بیش از 6 میلیارد پوند سالح به سعودى ها فروخته است.|   کیهان| 

هفته اخبار

چند روز پیش، خبرگزارى رویترز در 
گزارشى اختصاصى به نقل از شش 
مقام فعلى و سابق آمریكایى نوشت که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریكا در حال ارزیابى 
اســتراتژى جدیدى علیــه نیروهاى تحت 
حمایت ایران در عراق و ســوریه و همچنین 
مقابله با برنامه موشكى بالستیک ایران است. 
این طرح، در صورت تائید، ممكن است تا کمتر 
از یک ماه دیگر به صورت عمومى اعالم شود. 
هدف این طرح افزایش فشــار بر دولت ایران 
براى محدود کردن برنامه موشكى بالستیک و 
همچنین مقابله با حمایت تهران از نیروهایى 
چون حزب اهلل لبنان است. بر اساس این طرح، 
قرار است تحریم هاى شدیدتر اقتصادى علیه 
ایران، به بهانه ى تخلف از توافق هســته اى 

اعمال شود. 
رئیس جمهور آمریكا مدعى شــده است که 
"ایران اصول بســیار زیادى از برجام را نقض 
کرده و همچنیــن روح آن توافق را هم نقض 
کرده اســت." وزیرخارجه آمریكا هم گفته 
است: "رئیس جمهور ترامپ به افراد دخیل 
در تنظیم سیاســت جدید آمریكا در قبال 
برجام به صراحت گفته که باید کلیت تهدید 
ایران در نظر گرفته شــود و نه فقط بعد توان 
هسته اى آن ها." او همچنین گفته "آمریكا در 
صورتى به پایبندى به برجام ادامه خواهد داد 
که این موافقت نامه تغییر کند." همه ى این ها 
نشان دهنده ى آن است که در فاصله ى حدود 
10روز تا گزارشى که آمریكایى ها قصد دارند 
در خصوص پایبندى ایران بــه برجام در آن 
ابراز نظر کنند، پروپاگانداى دولت آمریكا در 
جهت آماده کــردن افكار عمومى براى آنچه 
آن را نقض روح برجام از سوى ایران مى خواند، 

افزایش یافته است.

هدف جمهوری اسالمی ایران از پذیرش 
برجام

از دید مردم ایران و نظام اســالمى، هدف از 
مذاکرات هسته اى، کامالً روشن و با چشم انداز 
»رفع تحریم ها« بود؛ »ملــت ایران به خاطر 
نیازهاى صلح آمیز کشــور، به دنبال فّعالّیت 
هسته اى بوده و هســت... آمریكا در مقابل 
این حرکِت مشــروع و صحیــِح جمهورى 
اســالمى، تحریمهاى ظالمانه اى را تحمیل 
کرد. مسئولین کشور به این نتیجه رسیدند 
که مذاکره کنند و از بخشى از این حّق خود 
صرف نظر کنند، براى اینكه تحریمها برداشته 

بشود« 96/6/26
اما آمریكایى هــا از همان ابتدا بــه برجام و 
پســابرجام به عنوان معبر نفوذ و همچنین 
ابزار فشــار و مهــار ایران، نــگاه مى کردند، 
بنابراین آن را یک "پــروژه"، و نه یک فرآیند 
مى دیدند. بر همین اســاس، در پسابرجام 
تالش کردند ضمن دنبال کــردن "پروژه ى 
نفوذ"، از دستیابى ایران به عواید و منافع برجام 
تا حد ممكن جلوگیرى کنند و با آلوده کردن 
محیط، میزان بهره مندى ایران را دائماً کاهش 
دهند. »امروز على رغم همه ى قرارها، همه ى 
تعّهدها، همه ى بحث هاى فراوانى که انجام 
گرفته است، برخورد رژیم ایاالت مّتحده ى 
آمریكا با این مذاکرات و با نتیجه ى مذاکرات، 
یک برخورد کامالً ظالمانه، کامالً قلدر مآبانه و 
کامالً زورگویانه است.« 96/6/26 موارد نقض 
برجام از ســوى آمریكایى ها تا حدى بود که 
وزیرخارجه ى ایران در نامه اى به موگرینى، 
مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا،  با 
اشاره به اقدام آمریكا در تمدید تحریم ها علیه 
ایران از او خواست که ضمن اطالع رسانى الزم 
به کلیه طرف هاى برجــام، تمهیدات الزم را 

براى برگزارى نشست کمیسیون مشترک 
برجام و نیز کارگروه تحریم هاى کمیسیون 
مشترک، جهت رسیدگى به اقدام آمریكا را 

انجام دهد.

در مقابل قلدری و زورگویی آمریکا چه 
باید كرد؟

با توجه به اتفاقات اخیر، واضح است زورگویى 
طرف مقابل، انتها نــدارد بنابراین در مقابل 
این زورگویى »مسئولین باید به سردمداراِن 
رژیِم فاســِد ایاالِت مّتحده ى آمریكا اثبات 
کنند که به مردِم خودشــان متّكى اند و این 
مردم، یک ملّت مقتدر را تشــكیل داده اند؛ 
باید اثبات کننــد که ملت ایــران به برکت 
اسالم، زیر بار زور نمى رود، در مقابل قدرت ها 
ُکرنش نمى کند... در کار مسائل مهّمى که به 
منافع ملّى کشور ارتباط دارد، عقب نشینى 
در قاموس جمهورى اســالمى ایران معنى 
ندارد... دشــمن باید این را احساس کند و 
بداند کــه زورگویى و قلدرمآبــى، هرجاى 
دیگر جواب بدهد، در جمهورى اســالمى 
ایران جواب نخواهد داد... در قضّیه ى برجام، 
هر حرکِت غلِط نظاِم سلطه با عكس العمل 
جمهورى اســالمى روبه رو و مواجه خواهد 
شد.« 96/6/26 بنابراین انتظار از هر سه قوه 
و شوراى عالى امنیت ملى و در رأس همه ى 
آن ها هیأت نظارت بر برجام این است که در 
مقابل اقدامات طــرف مقابل، عكس العمل 
متناسب انجام شــود. این در حالى است که 
باوجود دو بار تأکید و تذکــر از جانب رهبر 
انقالب در خصوص لزوم نظارت و اقدام دقیق 
هیئت نظارت بر برجام، عملكرد مناســبى 
مخصوصاً از ســوى هیأت نظارت بر برجام 

دیده نشده است. 

مسامحه ممنوع!
در مقدمات و حین مذاکرات برجام، انجام 
عجله و مســامحه در برخى موارد موجب 
بروز ضعف در متن و ســاختار برجام شد؛ 
الزامات مهمى همچون »تضمین کتبى« 
رئیس جمهور آمریكا مبنى بر لغو تحریم ها 
رعایت نشد، و همین آمریكاى بدعهد را به 
نقض عهد  امیدوار و مصمم تر کرد، »آنجا 
یک مسامحه اى انجام گرفته از ناحیه ى ما؛ 
اگر این تســامح انجام نمى گرفت، اعتماد 
به دشمن نمى شــد، راه دشمن بسته بود 
و نمى توانســت این کار را انجــام بدهد.« 
96/3/22 اما اکنون دیگر وقت مســامحه 
نیست و دستگاه ها و افراد مسئول به ویژه 
هیئــت نظارت بــر برجام باید بــا دقت و 
مراقبت مضاعف به وظیفه خود در دفاع از 
حقوق و منافع ملى عمل کنند »آن جمعى 
که معّین شــده اند براى نظارت بر برجام 
-که رئیس محترم جمهور اســت، رئیس 
محترم مجلس است، وزیر محترم خارجه 
است و چند نفر دیگر هستند- واقعاً در این 
مســئله دّقت کنند... باید مراقبت بكنند 
ببینند چه اتّفاقى دارد مى افتد. باالخره ما 
یک مواردى را ذکــر کردیم؛ بنده در قبول 
برجام یک شــرایطى را به طور صریح ذکر 
کردم، مكتوب هم کــردم... به طور دقیق 
باید این ها رعایت بشود. وقتى طرف مقابل 
با وقاحت مى آید مى ایســتد و یک چیزى 
را مى گوید، ما هرچــه در این زمینه کوتاه 
بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شــد؛ حمل 
بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ 
احساس ناچارى در ما، دشمن را تشجیع 
مى کند بــه اینكه بــر فشــارهاى ناحّق 

خودش بیفزاید.« 96/3/22 

پوریـا بگـری: راه انـدازى تیـم جهـادى سـفیران صالحیـن در راسـتاى مطالبـه 
رهبرمعظـم انقـالب بـا حضـور در 1۴اسـتان ودیداربا مقامـات محلـى بـراى ترویج و 
تبییـن گفتمـان صالحیـن وهمچنیـن بررسـى کارهـاى خالقانـه ایـن حلقه هـا در 

استانها. 

حسـین توكلـی: برگـزارى نمایشـگاه لوازم التحریـر ایرانـى اسـالمى در دبسـتان 
شاهد پسر شهرستان محمود آباد استان مازندران.

حاج محمد: برگزارى یادواره شـهداى روسـتاى طارسـیكال شهرسـتان قائمشـهر 
به همت بسیجیان این روستا در سالگرد دفاع مقدس.

 : شـما هـم می توانید اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 
نشـریه برای ما ارسـال كنید.

به اختیار آتش

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

وقتیدنیاطلبیجایآرمانخواهیرامیگیرد

 )( چه کسانی امام حسین
را شهید کردند؟

تاریخ شهادت: 7 مهر 1360

شهادت:  سقوط هواپیما هركولس سی-130

مزار: قطعه 24 بهشت زهرا

دفاع مقدس یعنی قیام هلل
در معرکـه ى عظیـم دفاع مقـدس، در ایـن قیامت کبـرا، نیـروى عظیم ملّـت ایـران، نیروى 
ایمان، نیروى مقاومـت، نیروى اعتمـاد به خدا، نیـروى مّتكـى بـه روح اهلل، و در صدر همه ى 
آنهـا نیروهاى مسـلّح نظـام جمهورى اسـالمى ایـران قیـام کردنـد. قیـام هلل یعنى ایـن. اَن 

تَقومـوا هللِ ِ َمثنى و ُفـرادى. 95/7/7 

ویژه روایت

چقدر خوب است در این نوحه  خوانیها مضامین اسالمى، انقالبى، قرآنى گنجانده بشود؛ 
یک وقت هست که سینه میزنند و صد بار مثاًل میگویند »حسین واى«، خب این یک 
کارى است اّما هیچ فایده  اى ندارد و چیزى انســان نمیفهمد و یاد نمیگیرد. یک وقت 
هست که شــما در همین مطلبى که ]عزادار[ تكرار میكند و با آن سینه میزند، با زبان 
نوحه و شعر، یک مسئله  ى روز، مسئله  ى انقالبى، اسالمى، معرفت قرآنى را میگنجانید؛ 
او وقتى تكرار میكند، در ذهن ملكه میشود؛ این خیلى باارزش است، هیچ  کس غیر از شما 
نمیتواند این کار را بكند؛ یعنى هیچ رســانه  اى قادر نیست که این  جور معارف الهى را با 

جسم، جان، فكر، روح، احساس و عقل آمیخته کند.   92/8/20

هیچ  كس غیر از شما نمی تواند این كار را بکند        
مطالبه
رهبری

لزوم ورود معارف اسالمی و انقالبی درنوحه ها

ُحسن بزرگی که دفاع مقدس برای کشور داشت

ایرانی خانواده

راه حسین )( نترسیدن از خصم 
و تن دادن به مبارزه

شـما بـرادران و خواهـران عزیـز و همـه ملـت بـزرگ ایـران بایـد بدانیـد کـه کربال 
الگـوى همیشـگى ماسـت. کربـال مثالـى اسـت بـراى این کـه در مقابـل عظمـت 
دشـمن، انسـان نبایـد دچـار تردیـد شـود. ایـن، یـک الگـوى امتحـان شده اسـت. 
درسـت اسـت کـه در روزگار صدر اسـالم، حسـین بـن علـى علیه الّسـالم، بـا هفتاد 
و دو نفـر بـه شـهادت رسـید؛ امـا معنایـش ایـن نیسـت کـه هرکـس راه حسـین 
علیـه الّسـالم را میـرود و همـه کسـانى کـه در راه مبارزه انـد، بایـد بـه شـهادت 
برسـند؛ نـه. ملـت ایـران، بحمـداهللَّ امـروز راه حسـین علیـه الّسـالم را آزمایـش 
کـرده اسـت و با سـر بلنـدى و عظمـت، در میـان ملتهـاى اسـالم و ملتهـاى جهان، 
حضـور دارد. آنچـه کـه شـما پیـش از پیـروزى انقـالب انجـام دادیـد و رفتیـد، 
راه حسـین علیـه الّسـالم؛ یعنـى نترسـیدن از خصـم و تـن دادن بـه مبـارزه بـا 
دشـمن مسـلّط بـود. در دوران جنـگ نیـز همین طـور بـود. ملـت مـا میفهمیـد 
 کـه در مقابـل او، دنیـاى شـرق و غـرب و همـه اسـتكبار ایسـتاده اسـت؛ امـا

 نترسید.  71/۴/10

تریبون      حزب ا...

این است حزب ا...

مقابله با زورگو
مســئولین باید به ســردمداراِن رژیِم فاســِد ایاالِت مّتحده ی آمریکا 
اثبات كنند كه مّلــت ایران بــه بركت اســالم، زیر بــار زور نمی رود

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

بهمن قره داغی | تهران: 150 نسخه.
زهرا محمدی | شیراز : 50 نسخه

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت


