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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

 ]سید الشهدا[ مى فرماید: »کّنا اذا اشتقنا الى نبّیک نظرنا الیه«؛ هر وقت که دلمان براى پیامبر تنگ مى شد، به این جوان نگاه مى کردیم؛ اما این جوان هم 
به میدان رفت. »فصاح و قال یابن سعد قطع اهلل رحمک کما قطعت رحمى«. بعد نقل مى کند که حضرت به میدان رفت و جنگ بسیار شجاعانه اى کرد و 
عّده زیادى از افراد دشمن را تارومار نمود؛ بعد برگشت و گفت تشنه ام. دوباره به طرف میدان رفت. وقتى که اظهار عطش کرد، حضرت به او فرمودند: عزیزم! 
یک مقدار دیگر بجنگ؛ طولى نخواهد کشید که از دست جّدت پیامبر سیراب خواهى شد. وقتى امام حسین این جمله را به على اکبر فرمود، على اکبر در 
آن لحظه آخر، صدایش بلند شد و عرض کرد: »یا ابتا علیک الّسالم«؛ پدرم! خداحافظ. »هذا جّدى رسول اهلل یقرئک الّسالم«؛ این جدم پیامبر است که به تو 

سالم مى فرستد. »و یقول عجل القدوم علینا«؛ مى گوید بیا به سمت ما. 77/2/18

هر وقت که دلمان برای پیامبر تنگ می شد، به این جوان نگاه می کردیم

این شماره تقدیم می شود به 

 )( ساحت ملکوتی حضرت علی اکبر

فرمودند شب آخر است. یک چند جمله اى دعا کنیم.
ما را در این قافله جزو عقب افتادگان قرار نده!

ما را در این مجموعه جزو کسانى که از کمک تو برخوردارند قرار بده!
پرودگارا زندگى ما را در راه خود قرار بده!

مرگ ما را در راه خود قرار بده!
شهادت را براى آنها که مشتاق شهادت اند نصیب بفرما!

پروردگارا نظـر لطف ایـن بزرگـواران را متوجه این مجموعـه بفرما؛ متوجـه همه ملت 
ایران بفرمـا؛ متوجه همـه امت اسـالمى بفرما!

پـروردگارا بـرادران مـا را در یمـن، در عـراق، در سـوریه، در لبنـان، در نیجریـه، در 
پاکسـتان، در افغانسـتان، در بحریـن و در همـه ى نقـاط عالـم بـه محمـد و آل محمد 

نصـرت عنایـت بفرمـا!
دشمنانشان را مخذول و منکوب بفرما!

ما را در مقابله با دشـمن بصیرت عزم راسـخ فهم درسـت و قـدم ثابـت در ادامه حرکت 
تداوم حرکت مرحمـت بفرما!

94/12/24 رحم الله من قرأ الفاتحة...

آخر دعای

در ایام محرم و صفر، ملت عزیز ما باید روح حماســه را، روح عاشورایى را، نترسیدن از 
دشــمن، توکل به خدا، مجاهدت فداکارانه در راه خدا را، در خودشان تقویت کنند و از 
امام حسین علیه الســالم مدد بگیرند. مجالس عزادارى براى این است که دل هاى ما را 
با حسین بن على، علیه السالم و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا کند. یک عده کج فهم 
نگویند که »امام حسین علیه السالم شکست خورد.« نگویند که »راه امام حسین علیه 
السالم معنایش این است که همه ملت ایران کشته شوند.« یک ملت از حسین بن على 
علیه السالم باید درس بگیرد. یعنى از دشمن نترسد؛ به خود متکى باشد؛ به خداى خود 

توکل کند؛ بداند که اگر دشمن با شوکت است، این شوکت، ناپایدار است.   71/4/10

اگر جلسه ى مذهبى ما و خوانندگى و مّداحى ما یا منبر ما به این نتیجه منتهى بشود از 
پاى منبر، بى اعتقاد به آینده و ناامید از آینده بلند شوند، ما این فرصت را هدر داده ایم 
و کفران کرده ایم این نعمت را؛ اگر از پاى منبر ما یا مّداحى ما مردم درحالى بلند شوند 
که هیچ گونه آگاهى نسبت به وضع خودشــان و وظایف خودشان پیدا نکرده باشند، 
ما این فرصت را از دست داده ایم؛ اگر خداى نکرده جلسات ما، جلسات وحدت شکن 
باشد، این فرصت را از دست داده ایم؛ اگر کیفّیت حرف زدن ما یا مضمون حرفهاى ما 
لوا  جورى باشد که دشمنان ما را در هدف هایشان موّفق بکند، ما این نعمت الهى را - بَدَّ

نِعَمَت اهللِ ُکفراً - تبدیل کرده ایم به نقمت.  93/1/31 

روح عاشورا و درس هایی
ما این فرصت را هدر داده ایم اگر...       که یک ملت از آن می گیرند

یکایک کسـانى کـه با امـام حسـین بودنـد، در ایـن مبـارزه معنـوى و درونـى پیروز 
شـدند. آن مـادرى کـه جـوان خـود را بـا افتخـار و خشـنودى به طـرف ایـن میدان 
فرسـتاد؛ آن جوانـى کـه از لـّذات ظاهـرى زندگى گذشـت و خـود را تسـلیم میدان 
جهـاد و مبـارزه کـرد؛ پیرمردانـى مثـل »حبیب بن مظاهـر« و »مسلم بن عوسـجه« 
کـه از راحتى دوران پیرمردى و بسـتر گرم و نرم خانه خودشـان گذشـتند و سـختى 
را تحّمـل کردنـد؛ آن سـردار شـجاعى کـه در میـان دشـمنان جایگاهـى داشـت - 
»ُحّربن یزیـد ریاحـى« - و از آن جایـگاه صرفنظر کرد و به حسـین بن على پیوسـت، 

همـه در این مبـارزه باطنـى و معنوى پیـروز شـدند .  81/1/9

)( یاران حسین بن علی
 در این مبارزه پیروز شدند 

دو سـال پیش، یعنـى مردادمـاه سـال 94، رهبـر انقالب بـا بیان اینکـه تمامیت 
ارضـى کشـورهاى منطقـه، از جملـه عـراق و سـوریه بـراى ایـران مهـم اسـت، 
فرمودنـد: »بنـده از قبل گفتـم کـه آمریکایى ها دنبـال تجزیـه ى عراقند، بعضى هـا تعّجب 
کردند؛ اخیـراً خـود آمریکایى هـا تصریح کردند کـه دنبـال تجزیـه ى عراق انـد!« 94/5/26 
حاال ایـن روزهـا و با مالحظه ى حـوادث اخیـر در عـراق، بهتر مى تـوان صحت این ماجـرا را 

مشاهده کرد. اما سؤال آن است که چرا چنین پروژه اى در عراق کلید خورده است؟
واقعیت این اســت که دســتاوردهاى ژئوپلتیک جریان مقاومت در عرصه ى میدانى سوریه 
و عراق - على رغم دسیســه هاى آمریکایى ها، نیروهاى هم پیمان منطقه اى آن ها و بازوهاى 
تروریستى شان- به گونه اى بوده است که مى توان گفت طرح هاى آمریکایى- اسرائیلى به بهانه ى 
وجود گروه تروریستى داعش با شکست مواجه شده است. نیروهاى مقاومت نه تنها توانسته اند 
در عراق و سوریه و لبنان ضرباتى کارى بر پیکر تروریست ها وارد آورند و سرزمین هاى وسیع 
تحت  اشــغال داعش را آزاد کنند، تا جایى که حتى سرلشکر قاسم سلیمانى، وعده ى نابودى 

داعش را تا دو ماه دیگر داده است.
     راهبرد دائمی نظام سلطه در منطقه

اما آنچه که مشخص است اینکه غربى ها خصوصا آمریکایى ها از بى ثباتى در غرب آسیا استقبال 
مى کنند و یا حتى بگوییم گاهى نقش تولید کننده و گاه، نقش تســریع کننده ى آن را بازى 
کرده اند. در حقیقت راهبرد دائمى آنها در قبال منطقه ى غرب آسیا همین موضوع است. همین 
"بى ثباتى" و "ناامنى" هم هست که از سویى حضور نظامى شان در منطقه را توجیه مى کند و 
از سویى دیگر، مشغول سازى ایشان به مخاطرات درون سرزمینى  منطقه است که کشورهاى 
مسلمان را از نقش فرامنطقه اى باز مى دارد و تمرکز بر تهدید بالفعل رژیم صهیونیستى را مختل 

مى کند. 
به هر روى، ترس آمریکایى ها از نفوذ جریان مقاومت و آینده ى منطقه ى غرب آسیا، سیاست 
خارجى آمریکا را به سوى حمایت از تروریسم سوق داده است، سیاستى که پیشتر واشنگتن آن 
را در  قبال اتحاد جماهیر شوروى در افغانستان در  پیش گرفت و منجر به شکل گیرى شبکه ى 
تروریستى القاعده شد. افزون بر این، کمتر  کسى است که در دنیاى سیاست به گستره ى نفوذ 
ایران در منطقه ى غرب  آسیا اذعان نداشته باشد. پین هاس اینبارى، تحلیل گر مرکز جروزالم در 
رژیم صهیونیستى، از احتمال تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت سخن مى گوید. فرید زکریا، 
تحلیل گر سیاسى در آمریکا، معتقد است که "نفوذ آمریکا در منطقه ى غرب  آسیا با نفوذ ویژه ى 

ایران قابل  مقایسه نیست." 
     پروژه  جدید نظام سلطه در غرب آسیا

از  همین رو جریان استکبار به همراه جریان سازش که در رأس آن عربستان سعودى قرار دارد، 
استراتژى هاى مختلفى را براى مقابله با ضریب نفوذ جمهورى اسالمى  ایران در پیش گرفتند. 
هم اسرائیلى ها و هم سعودى ها سال هاســت که به دنبال تغییر مرزهاى جغرافیایى منطقه 
هستند؛ رژیم صهیونیستى به دنبال تحقق رؤیاى موهوم "نیل تا فرات" است و عربستان هم 
به دنبال تسخیر کشور هاى همسایه، مانند یمن و بحرین. سعودى و صهیونیستى به وضوح 
مى دانند که جمهورى اســالمى  به عنوان یک رقیب گفتمانى و یک خــط مقاومت در  برابر 
هژمونیک گرایى آمریکا در منطقه ى غرب آسیا، نظامى  مردم ساالر است که بزرگ ترین سرمایه 
و نقطه ى اتکاى آن "امنیت مردم پایه"ى آن است، از  همین روست که به نظر مى رسد پرونده ى 

تجزیه طلبى در افق پساداعش، به احتمال زیاد موضوع اصلى تحوالت منطقه اى باشد.
در ماجراى اخیر همه پرسى در اقلیم کردستان عراق نیز واشنگتن با هر دو طرف ُکرد در عراق 
و ســوریه، روابط راهبردى خوبى دارد. همین موضوع، تردیدها درباره ى نقش پشت پرده ى 

واشنگتن در حمایت از رخدادهاى متعلق به کردها در عراق و سوریه را بیشتر مى کند. 
     چرا تجزیه به نفع آمریکا و نظام سلطه است؟

در حقیقـت آمریـکا و نظـام سـلطه، از اقدامـات تجزیه طلبانـه کـه مى توانـد بـه جنـگ 
و خونریـزى در غـرب آسـیا منجر شـود، به دلیـل اینکـه مى تواند رژیـم صهیونیسـتى را به 
حاشـیه ى امن  برده و پروژه ى "بى ثبات سـازى منطقـه" را تداوم بخشـد، حمایت مى کنند. 
چنانچـه در اولین حرکـت حمایتـى از این اقـدام، "بنیامیـن نتانیاهـو"، نخسـت وزیر رژیم 
صهیونیسـتى گفت که علت حمایـت اسـرائیل از جدا شـدن کردها از عـراق، این اسـت که 
کردها یک ذخیـره ى اسـتراتژیک براى اسـرائیل به حسـاب مى آیند."الیـوت اِنـِگل"، نائب 
رئیس دموکرات کمیتـه ى روابط خارجى مجلس نماینـدگان آمریکا نیز با صـدور بیانیه اى 
حمایت خـود را از طـرح تجزیه عـراق اعالم کـرد. درحالى که راهبـرد ایران درسـت نقطه ى 
مقابل ایـن نقشـه قـرار دارد: »جمهـورى اسـالمى ایـران نیـز به عنوان همسـایه، بـا برخى 
زمزمه هـا مبنى بـر برگـزارى همه پرسـى بـراى جدایى یـک بخش از عـراق مخالف اسـت 
و دامن زنندگان به ایـن موضوع را مخالفان اسـتقالل و هویت عـراق مى دانـد.«1396/03/30

در مجموع، اگرچه به طور قطع این طرح با هوشیارى ملت عراق راه به جایى نخواهد برد و این 
پروژه نیز شکست خواهد خورد  اما به نظر مى رسد، بعد از شکست داعش در منطقه، نظام سلطه 

بر روى این طرح تمرکز بیشترى خواهد کرد.  

هفته گزارش امام کالم

سیدالشهدا با عده قلیل در 
مقابل آن دستگاه پیروز شد  

اسالم را سیدالشهدا زنده نگه داشته است. 
سید الشهدا)( هر چه داشت در راه خدا 
داد و برای تقویت اســالم و مخالفت با ظلم 
قیام کرد. ]در[ مخالف با امپراتوری آن روز 

قیام کرد در مقابل او با یک عده قلیل. و با این عده قلیل در عین حالی که شــهید شــد، 
غلبه کرد بر این دستگاه ظلم و شکست داد آنها را. ما که دنباله او هستیم و به امر حضرت 
صادق)( و به سفارش ائمه هدی)( بپا می کنیم این مجالس عزا را، ما همان مساله 
را داریم می گوییم. ما زنده نگه داشتیم قضیه کربال را، قضیه مقابله یک دسته کوچک اما با 

۳۰ مهر ۱۳۵۸ ایمان بزرگ را در مقابل یک رژیم طاغوتی بزرگ.

کارى کـه در زمان امـام حسـین)( انجام گرفـت، نسـخه ى کوچکش هم 
در زمـان امام مـا انجام گرفـت؛ منتهـا آن جا به نتیجه ى »شـهادت« رسـید، 
این جـا بـه نتیجـه ى »حکومـت«. ایـن همـان اسـت؛ فرقـى نمى کنـد. هـدف امـام 
حسـین)( بـا هـدف امـام بزرگـوار مـا یکـى بـود. ایـن مطلـب، اسـاس معـارف 
حسـین)( اسـت. معـارف حسـینى، بخـش عظیمـى از معارف شـیعه اسـت. این 
پایه ى مهمى اسـت و خـود یکى از پایه هاى اسـالم اسـت. پس هـدف، عبارت شـد از 
بازگردانـدن جامعه ى اسـالمى به خّط صحیـح. چه زمانـى؟ آن وقتى کـه راه، عوضى 
شده اسـت و جهالت و ظلم و اسـتبداد و خیانِت کسـانى، مسـلمین را منحرف کرده و 

زمینه و شرایط هم آماده است.
البته دوران تاریخ، اوقات مختلفى است. گاهى شرایط آماده است و گاهى آماده نیست. 
زمان امام حســین)( آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همان کار را کرد. هدف 
یکى بود. منتها وقتى انسان به دنبال این هدف راه مى افتد و مى خواهد علیه حکومت 
و مرکز باطل قیام کند، براى این که اســالم و جامعه و نظام اسالمى را به مرکز صحیح 
خود برگرداند، یک وقت است که وقتى قیام کرد، به حکومت مى رسد؛ این یک شکل 
آن اســت - در زمان ما بحمداهلل این طور شد - یک وقت است که این قیام، به حکومت 
نمى رسد؛ به شهادت مى رســد. آیا در این صورت، واجب نیست؟ چرا؛ به شهادت هم 
برسد واجب است. آیا در این صورتى که به شهادت برســد، دیگر قیام فایده اى ندارد؟ 
چرا؛ هیچ فرقى نمى کند. این قیام و این حرکت، در هــر دو صورت فایده دارد - چه به 
شهادت برسد، چه به حکومت - منتها هرکدام، یک نوع فایده دارد. باید انجام داد؛ باید 
حرکت کرد. این، آن کارى بود که امام حســین انجام داد. منتها امام حسین آن کسى 

بود که براى اّولین بار این حرکت را انجام داد. قبل از او انجام نشده بود. 74/3/19

)( نسخه ی کوچک حرکت امام حسین

پروردگارا...

    افتتاح 130مدرسه بنیاد برکت
130 مدرسه بنیاد برکت با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبرى به طور همزمان در 

15 استان و در مناطق کمتر توسعه یافته به بهره بردارى رسید. |    خ صداوسیما|

  پیشروی ارتش سوریه در رقه
نیروهاى ارتش سوریه با پشــتیبانى نیروهاى هم پیمان توانســتند شهرک "معدان 
عتیق" در نزدیکى مرزهاى ادارى استان الرقه را آزاد کنند. این شهرک از بزرگترین و 

آخرین دژهاى گروه تروریستى داعش در شرق الرقه قلمداد مى شد.  |   تسنیم|

  نظرسنجی گالوپ: 
دولت آمریکا مقصر درجه اول مشکالت این کشور است

"مگان برینان"، تحلیلگر موسسه افکارسنجى گالوپ با اشاره به نتایج تحقیقات جدید 
این مؤسسه که در آن دولت آمریکا مقصر درجه ى اول مشکالت در این کشور شناخته 
شد، گفت: آمریکایى ها همچنان نارضایتى از دولت را در رأس همه و به عنوان مشکل 

بزرگ آمریکا ذکر مى کنند.|   باشگاه خبرنگاران| 

   محکومیت رژیم اسرائیل در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی 

براســاس قطعنامه ى اجراى پادمان هاى آژانس بین المللى انرژى اتمى در خاورمیانه 
که با آراى مثبت 123 کشــور عضو، رأى ممتنع آمریکا و کانــادا و تنها رأى مخالف 
رژیم اسرائیل به بند دو قطعنامه )پیوستن به ان پى تى( به تصویب کنفرانس رسید، 
از رژیم اســرائیل به عنوان تنها غیرعضو معاهده ى عدم اشــاعه سالح هاى هسته اى 
)NPT( خواسته اســت که به این معاهده بپیوندد و تأسیسات هسته اى خود را تحت 

پادمان هاى جامع آژانس قرار دهد.  |      ایسنا|  

 نصرا..: جنگ طلب نیستیم
 اما تکلیف شود با ترامپ خواهیم جنگید 

دبیرکل حزب اهلل لبنان، گفت: در عمل به تکلیف کوتاهــى نخواهیم کرد و بر همین 
مبنا براى نبرد با آمریکا، اســرائیل و برخى حکام عرب آمادگى داریم. ســید حسن 
نصراهلل تأکیــد کرد: هر کس کــه در برابر ما بایســتد در ما هراس ایجــاد نمى کند. 
مجاهد و مبارز واقعى کسى است که تکلیف شرعى خود را بهترین شکل ادا مى کند. 
او افزود جنگ طلب نیســتیم اما اگر تکلیف شــود، جنگ خواهیم کرد حتى اگر در 
 برابرمان بوش، ترامپ، جانشین ترامپ، اسرائیل، برخى از اعراب و کل جهان ایستاده 

باشند. |   باشگاه خبرنگاران|

هفته اخبار

سـحر روز چهارشـنبه، سـاعت 
پنج و سـى دقیقـه صبـح، میدان 
امام حسـین)( تهـران، که از شـب قبل 
میزبـان پیکـر شـهید محسـن حججـى 
قهرمـان ایرانـى مدافـع حـرم بـود؛ یـک 
مهمـان سـرزده داشـت. رهبـر انقـالب به 
دیـدار پاسـدار شـهید و خانـواده اش در 
مسـجد امام حسـین)( آمده بود. دیدار 
اگرچه کوتـاه بود امـا در آن یـک بیان مهم 
و کلیدى وجود داشـت: »خدا شـهید شـما 
را عزیز کـرد؛ ببینید چه غوغایى در کشـور 
راه افتـاده به خاطـر شـهادت ایـن جـوان. 
شـهید خیلـى هسـتند؛ همه ى شـهدا هم 
پیـش خـداى متعـال عزیزنـد، لکـن یـک 
خصوصّیتـى در ایـن جـوان وجود داشـته. 
خداونـد هیچ وقـت کارش بـدون حکمـت 

نیست...«  96/7/5
امـام  میـدان  بعـد،  سـاعت  چنـد 
حسـین)( تهـران و خیابان هاى منتهى 
بـه آن، مملـو از غوغـاى امت حسـین بود. 
زن و مـرد و پیـر و جـوان، از هـر طیـف و 
سـلیقه و پوششـى گرد هـم آمـده بودند تا 
از این شـهید عزیـز اسـتقبال کننـد. یکى 
از بزرگ تریـن و پرجمعیت تریـن مراسـم 
تشـییع در سـال هاى اخیـر. اتفاقـى کـه 
عصـر چهارشـنبه، در همـان ابعـاد و در 
میـدان امـام خمینـى)ره( اصفهـان هـم 
تکرار شـد. بالفاصلـه روزنامـه ى آمریکایى 
واشنگتن پسـت نوشـت: "سـرباز ایرانـى 
کـه توسـط داعـش در سـوریه سـربریده 
شـد، همچـون یـک نمـاد، تشـییع شـد." 
گزارشـى  در  هـم  فرانسـه  خبرگـزارى 
از  عظیمـى  جمعیـت  "سـیل  نوشـت: 

انسـان ها در دریایـى از رنگ هـاى قرمـز 
و سـیاه، بـراى سـوگوارى سـربازى کـه به 
نمـاد و سـمبل جنـگ بـا داعـش تبدیـل 

شـده اسـت،  آمدنـد."

نماد شجاعت ایمانی ملت ایران
مرزهـا  سـوى  آن  از  غربـى  رسـانه هاى 
تبدیل یـک جـوان 25 سـاله به یـک نماد 
براى یـک ملت و خـروش آنـان بـراى ابراز 
محبت بـه ایـن قهرمـان را دیدنـد. نمادى 
کـه شـجاعت و صالبـت در عیـن اخـالص 
و فـداکارى، از او یـک چهـره ى محبـوب و 
بـزرگ بـراى همـه ى ملت ایـران سـاخته 
اسـت. 75/6/27 شـجاعت ملـت ایـران 
امـا ناشـى »از قـّوت ایمـان رزمنـدگان و 
مـردم و جوانان بـود؛ یعنـى عشـق ایمانى 
- نـه عشـق حیوانى، نـه عشـق مـاّدى، نه 
عشـق به چیزهـاى ُخـرد و حقیر - عشـق 
بـه ارزشـها؛ عشـق بـه آرمانهـاى الهـى 
و اسـالمى؛ همـان چیـزى کـه کشـته 
شـدن در راه خـدا را بـراى کسـى کـه 
چنیـن عشـقى را دارد، شـیرین مى کنـد؛ 
شـیرین  مى کنـد،  آسـان  این کـه  نـه 

مى کنـد.«78/3/3 

نیـاز جامعـه بـه شـهادت محسـن 
حججـی

انقـالب  رهبـر  کـه  سـؤالى  بـه  حـال 
 دربـاره ى شـهید محسـن حججـى مطرح

  کردنـد بـاز گردیـم. سـؤالى کـه ایشـان 
خود بـه آن پاسـخ گفته اند: »اخـالص این 
جوان و آن نّیت پـاک این جـوان و به موقع 
حرکـت کـردن ایـن جـوان و نیـاز جامعه 

بـه این جـور شـهادتى، ایـن موجب شـده 
کـه خـداى متعـال، نـام ایـن جـوان شـما 
را، شـهید شـما را، بلنـد کـرد؛ بلندمرتبـه 
کرد. کمتر شـهیدى را مـا سـراغ داریم که 
این جـور خداى متعـال او را در چشـم همه 
عزیـز کـرده باشـد. خداوند جـوان شـما را 

عزیـز کـرد.« 96/7/5
»اخـالص« و »نیـت پـاک« و در یـک 
جملـه همـان ایمـان ایـن شـهید، در کنار 
»زمان شناسـى« و حرکـت بـه موقـع، دو 
ویژگى مهم شـهید حججـى از نظـر رهبر 
انقالب اسـت که موجب عزت و سـربلندى 
این شـهید شـده اسـت. امـا یـک مؤلفه ى 
دیگر نیـز در بیان ایشـان وجود داشـت که 
اگر نگوییم تاکنـون درباره شـهیدى به کار 
نرفتـه اسـت، حداقـل مى  تـوان گفـت که 
کم نظیـر اسـت: » نیـاز جامعه بـه این جور 
شـهادتى«. چـرا بایـد یـک ملـت و یـک 
جامعـه بـه چنیـن شـهادتى نیـاز داشـته 
باشـد؟ شـهادت خـاص شـهید محسـن 
حججـى چـه نیـازى از ملـت ایـران را 

مى کنـد؟ برطـرف 

ملتی به رهبری حسین بن علی
پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا بازگشـت بـه 
مقدمـه ى باال مشـخص اسـت. شـجاعت 
جامعـه ى  نیـاز  ایرانـى،  جـوان  ایمانـى 
مـا اسـت. ملتـى کـه نمـاد خـود را در 
چشـم هاى باصالبـت و نـگاه شـجاعانه ى 
اسـارت  هنـگام  در  حججـى  محسـن 
نمـادى  مى  بینـد.  داعشـى  دسـتان  در 
کـه هیبـت ملـت انقالبـى ایـران را در 
چشـم دشـمنان بیـش از پیـش بزرگ تر 

مى کنـد: »همـواره و همیشـه هیبـت این 
حرکـت عظیـم مردمى، چشـم دشـمنان 
جمهورى اسـالمى را گرفته اسـت. خیلى 
توانسـتند  هرچـه  کردنـد،  رجزخوانـى 
تـالش کردنـد اّمـا ملّـت ایـران و نظـام 
جمهـورى اسـالمى در نظـر اینهـا هیبت 
داشـته اسـت؛ این هیبت را مـا باید حفظ 
بایسـتى محفـوظ  ایـن هیبـت  کنیـم؛ 

94/2/16 بمانـد.« 
هیبتـى کـه ناشـى از شـجاعت ایمانـى 
اسـت، کـه در مبـارزات انقالبـى ملـت 
ایـران از 15 خـرداد 1342 تـا انقـالب 
اسـالمى و از هشـت سـال دفـاع مقـدس 
تـا حماسـه مدافعـان حـرم در سـوریه و 
عـراق، از یک حقیقـت و الگوى ارزشـمند 
نشـأت مى گیـرد: قیـام سیدالشـهداء و 
نهضـت عاشـورا و پاسداشـت آن توسـط 
ملـت ایـران: »واقعـاً ایـن اعتقاد، درسـت 
اسـت که اسـالم را قیام سّیدالّشهدا حفظ 
کـرده؛ همچنان کـه در طـول زمـان، در 
قرن هـاى متوالـى، ایـن حادثـه روزبه روز 
زنده تـر شـده. امـروز ایـن مراسـم از صـد 
سـال پیـش کـه تدیّـن مـردم به حسـِب 
ظاهـر، معارضینى مثـل معارضیـن امروز 
گیراتـر،  گرم تـر،  خیلـى  نداشـت،  هـم 
انجـام  دارد  گسـترده تر  و  پُرشـورتر 
مى گیرد؛ همـه ى اینها معنـا دارد، همه ى 
حقایقـى  یـک  نشـان دهنده ى  اینهـا   
و یـک جریانـى اسـت کـه بـه رهبـرى 
حسـین بن على )( دارد در دنیـا پیـش 
مـى رود؛ و ان شـاءاهلل پیش خواهـد رفت و 
کارگشـا خواهـد بـود و گره  هـاى ملّت هـا 

را بـاز خواهـد کـرد.« 96/6/30

قتلگاه روضه

بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، کلید خورد:

پروژه جدید آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در منطقه

مزار: در ضریح شش گوشه پایین پای مبارک حضرت سید الشهدا )( شهادت: َفَقَطُعوُه بُسیوَفُهم اِرباً اِربًاتاریخ شهادت: عاشورای 61 هجری

ـــبر منــــ

در دوران اختناق... ما به تصور اینکه این مجالــس را از لحاظ معنوى و محتوایى جهت 
مى دهیم، به دو چیز مى اندیشیدیم: نخست باال آوردن سطح اندیشه ى اسالمى و سیاسى 
مردم، تا بدانند اسالم از آن ها چه چیزى خواسته است و در چه وضعى از اوضاع سیاسى 
قرار دارند؛ چون اگر مردم ندانند، حرکت نخواهند کرد؛ دوم اینکه مردم تصمیم بگیرند 
خطر کنند.کوشش اول براى علم بود و کوشش دوم براى عمل. کوشش اول براى دانستن 
و فهمیدن بود، کوشش دوم براى احساس کردن و لمس کردن. در کوشش اول مى گفتیم 
وظیفه است ما براى خدا خطر را قبول کنیم، در کوشش دوم مى گفتیم خطرپذیرى در راه 

خدا و مرگ در راه خدا زندگى است. او فکر را تغذیه مى کرد، و این احساس را.  59/8/16

 )( کارکرد مجالس اباعبداهلل
در نهضت انقالب اسالمی

سید الشهدا در تردیدها و 
وسوسه ها دلش نلرزید

کارى کـه امـام حسـین )( کردنـد، یـک کار فوق العـاده اى اسـت. یعنـى ابعـاد 
آن از آنچـه کـه مـا امـروز محاسـبه مى کنیـم، خیلـى باالتر اسـت. مـا جوانبـش را، 
ریزه کارى هایـش را غالبـاً ندیـده مى گیریـم. صبـرش فقط ایـن نبود که بر تشـنگى 
صبر کند، بر کشـته شـدن یـاران صبر کنـد؛ اینها صبِر آسـان اسـت. صبِر سـخت تر 
این اسـت کـه دیگـران، افـراد صاحـب نفـوذ، افـراد آگاه، افـراد محترم هـى بگویند 
آقا نکنیـد، ایـن کار غلط اسـت، ایـن کار خطرنـاک اسـت. هى ایجـاد تردیـد کنند. 
کى ها؟ افـرادى مثل عبـداهلل جعفر، عبـداهلل زبیر، عبـداهلل عباس؛ این شـخصیتهاى 
برجسـته ى بـزرگ آن روز دنیـا، آقازاده هـاى مهـم اسـالم، اینهـا هـى بگوینـد نکن 
ایـن کار را. هـر کـه باشـد، اگـر چنانچـه آن عـزم و آن اراده و آن ثبـات در او نباشـد، 
با خـودش فکـر مى کنـد که مـن دیگـر تکلیفـى نـدارم، اینهـا کـه دارنـد اینجورى 
مى گوینـد، دنیـا هـم کـه دارد آنجـورى حرکـت مى کنـد، بگوئیـم و بگذریـم. 
آنکـه در مقابـل ایـن اظهـارات، در واقـع وسوسـه ها، تردیدافکنى هـا، راه شـرعى 
درسـت کردن ها بایسـتد و دلـش نلـرزد و قـدم در ایـن راه بگـذارد، او همـان کسـى 
اسـت که مى تواند ایـن تحول عظیـم را بـه وجـود بیـاورد. و امام بزرگـوار مـا در این 

جهت تشـّبه کردنـد و اقتفـاء کردند بـه سـید و سـاالر شـهیدان  90/4/13

عاشـورا عبرت های

شــهید حججی، نماد جریانی که به رهبری حســین بن علی )ع( در دنیا پیش می رود

 )(غوغای امت حسین

آنچه پشت سر این عزاداری ها وجود دارد

می گویند چـرا ماتـم و گریه و اشـک را در بیـن مـردم رواج می دهیـد؟ این ماتم و اشـک 
برای ماتم و اشـک نیسـت، برای ارزش هاسـت. آنچه پشـت سـر این عزاداری ها، بر سر و 
سـینه زدن ها، اشـک ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهائی اسـت که در گنجینه ی 
بشـریت ممکن اسـت وجود داشـته باشـد؛ او همان ارزش های معنوی الهی اسـت. اینها 
را می خواهنـد نگـه دارند که حسـین بن علی مظهـر ایـن ارزش ها بـود. ملت اسـام اگر 
نام و یـاد حسـین را زنده نگـه بـدارد و آن را الگو قـرار بدهد برای خـود، از همـه ی موانع و 

مشـکات عبور خواهد کـرد.   86/10/19

ـــد واحـــ

هذا حسینک مرمل بالدماء 
در همین حاالتى که دشــمنان دور بدن حسین بن على )( حلقه زدند و هر 
کدامى یک ضربه اى وارد مى کنند و این جسِم پاک بى دفاع روى زمین افتاده، 
هر چه این جا وحشیگرى است، این جا خباثت است، این جا روح حیوانى و انتقام گیرى 
اســت، در خیام حرم ابى عبداهلل روح توجه بــه خدا، روح انســانى رقیق و عاطفه ى 
شدیدى است که موج مى زند و همه ى زنها و کودکان - که جز زن و کودک هم در آن 
خیام حرم کسى نبود، مرد فقط على بن الحسین )( بود، که ایشان هم بیمار بودند - 
همه ى اینها نسبت به حسین بن على )( و سرنوشت او آن حالت نگرانى را دارند. از 
 )( خیام حرم بیرون آمدند، و مى روند به آن طرفى که فکر مى کنند حسین بن على
در جا روى زمین افتاده. نقل مى کنند که وقتى که این زنها از خیمه هابیرون آمدند - 
زنهاى عرب دیدید شــما چطور ندبه مى کنند یا شنیدید، هنوز هم معمول است بین 
زنهاى عرب برکشته هاى خودشان بر عزیزان از دســت داده به شکل دردناکى گریه 
مى کنند، به صورتشان مى زنند، مو از سرشان مى َکنند، یک چنین حالت فوق العاده اى 
دارند - خب اینها عزیزى را از دست دادند مثل حسین بن على )(، زینب پیشاپیش 
این جمعیت زنها دارند مى آیند به طرف قتلگاه. وقتى که زینب رســید آن جا جسد 
عزیزش را روى زمین گرم کربال افتاده دید به جاى هرگونه عکس العملى، به جاى هر 
گونه شــکایتى رفت به طرف جســد عزیزش ابى عبداهلل خطاب بــه جدش پیغمبر 
صدایش بلند شد »یا رسول اهلل صال علیک ملیک السماء هذا حسینک مرمل بالدماء 
مقطع االعضاء« یعنى اى جد عزیزم، اى پیغمبــر بزرگوار یک نگاهى به صحراى گرم 
کربال بکن، این حسین توست که در میان خاک و خون مى غلتد و افتاده. بعد هم نقل 
مى کنند زینب دستها را زیر جسد حسین بن على کرد؛ صدایش بلند شد پروردگارا این 

قربانى را از آل محمد )( قبول بفرما. 64/7/5
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