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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   

پایانکاربهسودجبههخداییست

کار نیک را نباید به زبان آورد

یکی از ویژگی ها که بسیار مهم است 
تا برای خودسازی به آن توجه کنیم و 
شــاید جنبه ی تقدمی هم داشــته باشــد، 
»اخالص« است. اخالص عبارت است از کار را 
خالص انجام دادن و این که کاری را مغشوش 
انجام ندهیم. خالص بودن عبادت و عمل، این 
اســت که برای خدا باشــد. در بیــن مردم، 
متأسفانه خیلی رایج است که کارهای خوب 
خودشان را بر زبان بیاورند. کأنه توجه ندارند 
که نباید کار نیک را به زبان آورد. البته بعضی 
کارها باید در علن انجام گیــرد. مثاًل عبادات 
گروهی، جلوی چشم مردم انجام می گیرد و 
باید انجام گیرد؛ و این از شعائر الهی است. اما 
بســیاری از عبادات یــا اغلب عبــادات، آن 
روابطی که بین خود انسان و خداست - ذکر، 
توجه، دعا، نافله، شب زنده داری، سحرخیزی، 
احسان و کارهای نیک - باید بین خود انسان و 
خدا بماند. مبادا انسان به خاطر این که دیگران 
ببینند، کاری را انجام دهد! کاری که انســان 
به خاطر توجه دیگران انجام دهد، از نکردن آن 
کار بدتر اســت؛ بدتر بودنش هم از این جهت 
است که عمل شــرک آلودی انجام داده و این 
 عمل شــرک آلود، فعل حــرام و دور کننده

 است.  71/12/4

    س: هرولــه کــردن و گفتــن ذکر ائمه 
به صورت تند و پشت ســرهم )شور( جایز 
اســت؟ج: اگر موجب وهن مذهب یا مراسم 
عزاداری معصومین )( نباشــد فی نفسه 

اشکال ندارد. 
   س: آیا جایز اســت زنان با حفظ حجاب 
و پوشــیدن لباس خاصی که بــدن آنان را 
بپوشاند، در دسته های سینه زنی و زنجیرزنی 
شرکت کنند؟ج: شــرکت زنان در دسته های 

سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست. 
  س: خرید و فروش در روز تاسوعا و عاشورا 
چه حکمی دارد؟ ج: فی نفســه حرام نیست، 
لکن شایسته است شخص به عزاداری اشتغال 
داشته باشــد و خود را از ثواب بزرگ محروم 

نسازد. 

اخالق درس

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

زینب کبری یک نمونه ی برجسته ی تاریخ است که عظمت حضور یک زن را در یکی از مهم ترین 
مسائل تاریخ نشان می دهد. اینکه گفته می شود در عاشورا، در حادثه ی کربال، خون بر شمشیر 
پیروز شد - که واقعاً پیروز شد - عامل این پیروزی، حضرت زینب بود؛ واّل خون در کربال تمام شد. 
حادثه ی نظامی با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه ی عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی 
که موجب شد این شکست نظامِی ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعِی دائمی شود، عبارت بود از 

89/2/1 منش زینب کبری؛ نقشی که حضرت زینب بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی است. 

عاملی که موجب پیروزی حادثه عاشورا شد

مجالس روضه از صدا و سیما هم مؤثر تر است
این مجالس روضه خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خیلی چیزهای مهّمی است؛ 
اینها را دست کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی مؤثّرتر است، هم از صداوسیما مؤثّرتر است، 
منتها خب دایره اش محدود است؛ اگرچنانچه این سلسله ی عظیم، این تشکیالت عظیم خوب 

کار کند و در همه جا کار کند، تأثیراتش برهمه ی اینها فائق خواهد آمد. 95/5/31 

از مجالس سیدالشهداجوانان ما
 خود را برای نظام اسالمی فدا می کنند    
در این مجالس عزا و ســوگواری و نوحه سرایی برای 
سید مظلومان و اظهار مظلومیت؛ یک کسی که برای 
خدا و برای رضای او جان خودش و دوســتان و اوالد 

خودش را فدا کرده است، اینطور ساخته جوانانی را که 
می روند در جبهه ها و شهادت را می خواهند و افتخار به 
شهادت می کنند و اگر شهادت نصیبشان نشود متاثر 
می شوند و آنطور مادران را می ســازد که جوان های 
خودشان را از دســت می دهند و باز می گویند باز هم 

یکی دو تا داریم. این مجالس عزای سید الشهداست 
و مجالس دعا و دعای کمیل و ســایر ادعیه است که 
می سازد این جمعیت را این طور، و اساس را اسالم از 
اول بنا کرده است به طوری که با همین ایده و با همین 

برنامه به پیش برود.   امام خمینی )ره(؛ 31 خرداد 1361

پرچمداران فرهنگ عاشورایی 

برپاکنندگان عزاداری ها هستند     
حرکـت  موکب هـای  حسـینی  ... بـه  ماننـد 
جـاری  شـدن  آب  بارانـی  اسـت  کـه  تمامـی  
پلیدیهـا و تلقینـات  فاسـد دشـمنان  را از 
محیـط و فضـای  جامعـه  می زدایـد و بـه  
الهـی   ایمـان   و  از عشـق   تـازه ای   آن  روح  
می دمـد. علـم  عـزای  حسـینی  در دسـت  
هیأتهـای  مذهبی  اسـت  و ایـن  مقـام  و مرتبه  
مقدسـی  در نهضت  بزرگ  عاشـورا محسـوب  
می شـود. پرچمـداران  فرهنـگ  ایـن  نهضت  
کسـانی  هسـتند که  عـزای  حسـینی  را اقامه  
می کننـد بنـا بر ایـن  هیأتهـای  مذهبـی  باید 
ایـن  علـم  را آنچنـان  که  شایسـته  اسـت  قدر 

73/5/12 بداننـد. 

یکی از بزرگ تریــن فرصت های ما همراهی 
مردم ما و جوان های ما بــا نظام و هدف های 
نظام و امام بزرگوار است. من به شما برادران 
و خواهران عزیز توّجه می دهم که نگاه کنید در 
این راهپیمایی های روز قدس یا بیست ودّوم 
بهمن، عمده جوان ها هســتند؛ این جوان ها 
همان جوان هایی هســتند که شــبانه روز 
به وسیله ی رســانه های صوتی و تصویری و 
اینترنتی، در زیر بمباران تخریب قرار دارند؛ 
غوغایی اســت در دنیا؛ در دنیای مجازی. در 
دنیای رســانه های صوتی و تصویری، صدها 
رســانه، و با یک اعتبار هزارها رسانه، در حال 
بمباران افکار جوان های ما هســتند؛ بعضی  
از آنها ســعی می کننــد جوان هــا را از دین 
برگردانند، بعضی سعی می کنند آنها را از نظام 

اسالمی منصرف کنند، بعضی سعی می کنند 
آنها را به ایجاد اختــالف وادار کنند، بعضی 
ســعی می کنند آنها را در خدمت هدف های 
خبیث خود بگیرند، بعضی ســعی می کنند 
آنها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند؛ این 
بمباران به طور دائم بر روی سر جوان های ما 
و به وسیله ی همین دســتگاه ها و رسانه های 
صوتی و تصویری و اینترنتــی در حال انجام 
است؛ درعین حال شما نگاه می کنید می بینید 
ده ها میلیون از همین جوان ها در سرتاســر 
کشور در روز بیست و دّوم بهمن می آیند و شعار 
میدهند و ابراز احساسات میکنند و نسبت به 
امام، نسبت به اسالم، نسبت به نظام اسالمی 
ابراز ارادت میکنند؛ این چیز کوچکی نیست، 

این فرصت بسیار بزرگی است.  94/1/1

عزاداری در حضور آیت اهلل خامنه ای، محرم سال 1368

ایـرانی خانواده

همراهی جوانان با انقالب یکی از بزرگترین هدف های نظام اسالمیاحکام عزاداری 

حزب ا... این است

انقالبی هیئت

دانشگاه شریف

توزیع نسخه تابلو اعالنات خط حزب اهلل 
در هیئت های مذهبی شهر تهران

مسجد ارک تهران

مکتب الزهرا تهران
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گزارش هفته
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روایت رهبر انقالب و سید حسن نصر اهلل 
از طرح جدیـد آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در منطقه

1. بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان در ماه رمضان سال 
گذشته، یک فراز مهم داشت، آنجا که ایشان پیرامون موضع 
جان کری درباره ی جوان ایرانی چنین می گویند: »فالن خبرنگار اروپایی یا 
آمریکایی می آید ایران، بعد هم می رود به جان کری گزارش می دهد، او هم 
می گوید ... که بله، کســانی که از ایران می آیند، به من خبر می دهند که 
جوان های ایرانی در کافی شاپ ها می نشینند، قهوه می خورند و راجع به 
آینده ی کشورشان حرف می زنند؛ دلش خوش است! حال ]اینکه[ چند تا 
کافی شاپ را رفته اند دیده اند، بنده خبر ندارم؛ حال گیرم بیست تا، سی تا، 

پنجاه تا کافی شــاپ ]را هم دیده اند[... او حال دلش خوش است و در یک 
مصاحبه یا در یک گزارش، به یک مرکز رسمی می گوید... و در دنیا پخش 
می شــود. خب حال در مقابل این اگر هزاران دانشجوی مؤمن مسلمان 
درباره ی فالن مسئله ای که آن آقا رویش حّساسّیت دارد اعالم موضع کنند، 
ببینید چه اثری می کند. بله، او منتقل نمی کند آن را، منعکس نمی کند اّما 
خودش می فهمد... اخبار انقالبی را رســانه های دنیا منتشر نمی کنند، 
می گویم آنهایی که بایــد بفهمند می فهمند و به آنهایی که باید برســد 

می رسد.« 95/4/12

2. واقعیت آن اســت که در جهان امروز ما، افــکار عمومی با روایت هایی 
که از موضوعات مختلف دریافت می کند، به دنبال جهت یابی در زندگی 
خود است. آنهایی که توان شکل دهی به افکار عمومی و اثرگذاری بر آن را 
دارند، نشانه های ســازگار با زاویه ی دید خود را برجسته می کنند؛ اما این 
امر نمی تواند به کلی فارغ از واقعیت های خارجی صورت بگیرد. وقتی که 
یک پدیده ی عینی اثرگذار بر ذهن و احســاس جامعه رخ می دهد، این 
کشاکش خود را در قالب بی تفاوتی، کوچک نمایی یا برجسته سازی نشان 
 3  می دهد. در این میان، برخی واقعیت ها چنان روشن و سنگین خود

از حدود شش هفت سال پیش که تحوالت جدید منطقه آغاز شد، دو جبهه 
و الگو در مقابل هم قرار داشــتند. در یک طرف ایران به همراه کشورهای 
محور مقاومت قرار داشتند که راهبرد آنان، حفظ حاکمیت و یکپارچگی 

کشورهای منطقه بود و تعیین سرنوشت توســط مردم را حق هر ملتی 
می دانست و با هرگونه نفوذ کشورهای دیگر نیز مخالف بود. به همین دلیل 
 2 هم ایران از دولت قانونی حاکم در سوریه پشتیبانی کرد.|  ادامه در صفحه 

بازگشِت اردوغان به ایران

گزارش هفته

پیام دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبرانقالب

کاش تقدیرم مرگ با شهادت باشد     |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید مسعود آشوری 

من وصیتنامه ی یک افسر جوان را که چند روز قبل شهید شده است برای شما بخوانم. کوتاه، پرمغز، حاکی از بصیرت. شهید ما، سروان آشوری است، مستقر در پادگان 
دشت آزادگان. وصیتنامه اش این است: "به نام حّی قیوم مهربان الیزال. آفتاب عمر چه زود غروب می کند. آن گاه تقدیر این چنین باشد و خدا خواهد که انسانی دنیا را وداع گوید. اما 
چه زیباست که این تقدیر به نظافت قلب مهربان مادری باشد که فرزند دلبندش را در آغوش گیرد و این تناسب میّسر نباشد مگر با شهادت در راه اهلل و مکتب و وطن، کاش تقدیرم چنین 
باشد." این، روحیه ی سرباز ماست، این روحیه ی افسر جوان ماست. همه ی رزمندگانی که در خط مقدم جبهه می جنگند، کم و بیش چنین روحیه ای دارند، این چیز 

خطبه های نماز جمعه سال 59 توصیف ناپذیری است. در جنگ ارزش واقعی و سرنوشت واقعی را این معین می کند.

مزار:سوسنگردتاریخ شهادت: 10 مهر 1359 شهادت:  به دست سفاکان رژیم بعثی
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    روایت میالد عرفان پور از دیدار با رهبر انقالب:

آقا گفتند جوان های نسل شما، 
امید من برای آینده هستند

میالد عرفان پور،  شــاعر جوان و خوش ذوق کشور، حاشیه ی 
کوتاهی درباره ی حضور خود در مراســم عزاداری حسینیه ی 
 2 امام خمینی)( به نگارش درآورده کــه...|  ادامه در صفحه 

بعد از گذشــت یک ســال از اظهــارات اشــتباه جان کــری، اســتقبال باشــکوه جوانان 
از شــهید حججــی، بــار دیگــر، صحــت ســخنان رهبرانقــالب را مشــخص کــرد

پیروز جنگ روایت ها
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این را باید توّجه کرد که وقتی ما از امکان انحراف نسل جوان میگوییم، از ظرفّیت و امکان هدایت و رویِش نسِل جواِن 
مؤمن هم بگوییم؛ امروز در نظام ما این جوری است. شما ببینید؛ همین شــهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید 
-شهید ُحَججی- او یک جوان از همین جوانهای امروز است، او هم یک جوانی است در سّن ۲۵ سالگی؛ یعنی همین 
اینترنت و همین کانالهای اجتماعی و همیــن روزنه های اغواگر صوتی و تصویری و همه جــوری، این جوان را هم 

احاطه کرده، مثل هزاران جوان دیگری که احاطه کرده، اّما او این جوری از آب درمی آید.   96/5/30

#نسل_جوان_مؤمن
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هفته سخن

تجزیه، خطرناک ترین باب ویرانی منطقه است

ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه

مدتی پیش بود که سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در سخنانی از قریب الوقوع بودن پایان داعش 
و شکست آن در منطقه ی غرب آسیا خبر داد. این خبر نوید تحوالتی 
مثبت را در منطقه به ساکنان آن و مردم درگیر جنگ می داد، چندی 
بعد اما آتش اختالف و تفرقه از ســوی دیگری زبانــه گرفت و پرچم 
تجزیه طلبی در عراق باال رفت. سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بازیگران منطقه، طبق رســم 
چند ســال اخیر خود در دهه ی اول محرم هفت سخنرانی انجام داد 
که محور آنها درباره قیام سیدالشهداء)ع( بود. سیدحسن نصراهلل اما 
در سخنرانی شب عاشورای خود، درباره ی تحوالت اخیر منطقه نیز 
تحلیل هایی ارائه داد که نظر به اهمیت آن، بخش های مهم آن تقدیم 

مخاطبین محترم می شود: 
-  امــروز برخی خطوط در منطقــه در حال فروپاشــی اند و خطوط 
دیگری در حــال ســربرآوردن اند. به نظر می رســد آمریکایی ها در 
حال زمینه چینی برای جنگ های تازه ای در منطقه ی ما هســتند و 

می خواهند دشمنی ها و نبردهای تازه ای را ترتیب بدهند.
-  داعش در سوریه و عراق، به لحاظ نظامی در حال پایان یافتن است... 
پس از پایان حضور نظامی داعش در ســوریه و عراق، این تشکیالت 
همچنان در لیبی، )صحرای( ســینا، نیجریه و یمن حضــور دارد و 
کشورهای مرتبط باید در این باره فکری کنند. داعش نیرویی در جهت 
ویرانی، تخریب و تضعیف کشورهای منطقه، آن هم به اسم اسالم بود. 
مبارزه با پدیده ی وهابیت همچنان نیازمند مســئولیت پذیری است 

چون امکان دارد )داعش( در هر زمان یا هر مکانی دوباره سربرآورد.
-  ما توانســتیم توطئه ی داعش را که محصول اسرائیل بود و از سوی 
قدرت های منطقه ای برای تجزیه ی منطقه حمایت می شــد را پایان 
دهیم... آن ها پس از شکســت طرح داعش، به پروژه ی تجزیه منطقه 

بازگشتند و اولین آن را نیز از کردستان آغاز کردند.
-  مرحله ای که خطرش از مرحله ی داعش برای منطقه کم تر نیست، 
مرحله ی تقسیم است. جنگ سی و سه روزه و سپس ایستادگی غزه، 
سوریه، ایران و عراق، نگذاشت پروژه ی خاورمیانه ی جدید آمریکا اجرا 
شود اما امروز با تقسیم کردستان عراق بار دیگر می خواهند آن را آغاز 

کنند، تقسیم های پیاپی بر مبناهای نژادی، فرقه ای و مذهبی و سپس 
ایجاد نبرد میان کشورک های ایجادشده، تا در این میان اسرائیل گل 
سرسبد و محور و پناهگاه همه ی فرقه ها و نژادها و مذاهب و مسیحی، 

شیعه، سنی، کرد، ترک و ترکمن باشد.
-  بنده خطاب به عزیزان و برادران کردمان می گویم هیچ کس نباید 
خودش یا دیگری را فریب دهد. موضوع جدایی کردستان، حق تعیین 
سرنوشت یا حقوق داخلی یا خودمختاری یک مجموعه نیست. این 
موضوع را باید در سلسله ی تجزیه ی منطقه بر اساس نژادها فهمید. 
این اتفاق مثل تشــکیل رژیم اســرائیل از جنس اتفاقاتی است که 
پیامدهایش تا ده ها و یا صدها سال باقی می مانند. حوادث این روزها 
موضوع داخلی عراق نیســت. این موضوع، همه ی کشورهای منطقه 
را تهدید می کند، نه فقط چهار کشور همسایه ی عراق را. تنها حامی 
علنی این موضوع روی کره ی زمین، اسرائیل است. این خودش یک 
معیار اســت. همچنین نباید به موضع آمریکا دل خوش کنیم. این 

موضع تغییر خواهد کرد. 
-  برخی کشورها از جمله سعودی به صورت ضمنی و غیر رسمی از 
این تقسیم حمایت می کنند. البته تا این لحظه موضع رسمی شان 
چیز دیگری است. در هر صورت بنده به آن ها می گویم سعودی به 
واسطه ی گســتردگی و منابع زیرزمینی و وضعیت اجتماعی اش، 
بیش ترین آمادگی را برای تقســیم دارد. مبادا برای انتقام از ایران 
یا ترکیه یا تضعیف دولت مرکزی عراق و این کینه ها، به این تقسیم 
کمک کنید چون بدون شــک شــما در صدر لیســت تقسیمات 

هستید.
-  ســازمان اطالعات اســرائیل می خواهد کشــورک های تازه را به 
بهانه های مختلف برای ده ها سال به جان همدیگر بیاندازد و پایان این 
جنگ های بی پایان را هیچ کس جز خدای متعال نمی داند. نگاه کنید 
پیامدهای )توافقنامه ی( سایکس-پیکو و تقسیم عثمانی همچنان 
دامنگیر ملت های منطقه اســت. تجزیه، خطرناک ترین باب ویرانی 
منطقه است. ضمنا بنده به افراد حاضر در شبکه های اجتماعی هشدار 
می دهم مبادا این اختالف را تبدیل به اختالف عرب و کرد یا مسلمان 

و کرد کنید. کردها بخشی از این امت و عزیزان ما هستند.  

پس از تحوالت اخیر منطقه و اقــدام تجزیه طلبانه ی حزب دموکرات 
اقلیم کردستان، ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای و همسایگان 
کشور عراق که با اقلیم کردستان مرز مشترک دارند، مخالفت خود را 
با تحرکات تجزیه طلبانه  اعالم کردند. روز چهارشــنبه )96/7/12( نیز 
رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیز وارد ایران شــد و بعد از 
دیدار با همتای ایرانی خود، به دیدار رهبر انقالب رفت تا عالوه بر تبادل 
نظر پیرامون مبادالت اقتصادی دوکشور، درباره ی حوادث اخیر منطقه 

نیز به بحث و گفتگو بنشینند. 
رهبر انقالب در این دیدار، برگزاری همه پرســی در کردســتان عراق 
را خیانت به منطقه و تهدید آینده ی آن دانستند و با اشاره به عوارض 
درازمدت این اقدام برای همسایگان، تأکید کردند: ایران و ترکیه باید 
در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز 
باید در این قضیه به صورت جدی، تصمیم گیری و اقدام کند. عالوه بر 

اینکه نگاه آمریکا و کشورهای اروپایی به این موضوع با نگاه ایران و ترکیه 
کامالً متفاوت است و آمریکا مایل اســت که همواره یک عامل ایذایی 
علیه ایران و ترکیه در اختیار داشته باشد.بر همین اساس رهبر انقالب 
به تالش دشمن جهت مشغول ســازی ایران و ترکیه و دور کردن دو 
کشور از مسائل مهم منطقه، اشاره کردند و فرمودند: قدرت های خارجی 
و به ویژه رژیم صهیونیســتی به دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« در 
منطقه و به وجود آوردن وسیله ای برای اختالف و نزاع هستند. طرحی 
که به گفته ی رهبر انقالب و رجب طیب اردوغان، در درجه ی اول رژیم 

صهیونیستی و بعد از آن، آمریکایی ها از آن سود می برند.
در ادامه نیز رهبر انقالب راه مقابله با این پروژه را عالوه بر انجام هر اقدام 
ممکن از ســوی ایران و ترکیه و همچنین تصمیم گیری و ورود جدی 
دولت عراق به موضوع را، نگاه بلندمدت و راهبردی به قضایای اخیر و 

تصمیمات جدی و سریع در قالب اقدام واحد بیان کردند.  96/7/12

هشدار سیدحسن نصراهلل درباره پروژه جدید آمریکا و اسرائیل در منطقه

از امکان هدایت و رویش نسل جوان سخن گفته شود

موضع رهبر انقالب پیرامون حوادث اخیر در منطقه

    3سال دوم ،  شماره 102|  هفته دوم مهر96

1  را بر ما آشــکار می کنند که از سطح "نشانه ها" 

فراتر می رونــد و به "حجیت" می رســند؛ یعنی به 
"روایت ها" جهت می دهند، جایگاه دیگر نشــانه ها 
را تعیین می کنند و ابزاری برای عیارســنجی دیگر 

تحلیل ها هستند.
3. شهادت محسن حججی در تابستان امسال را باید 
از این ســنخ واقعیت ها دانست. محسن حججی که از 
نسل سوم جوانان پرورش یافته در دامان انقالب اسالمی 
به شمار می رود، با شهادت خود موج اجتماعی فراگیری 
در ایران پدید آورد که در نوع خود قابل مطالعه اســت. 
از هنگام اعالم شــهادت او اقشار اجتماعی گوناگون به 
سوگ نشستند و به ابراز احساسات عمیق پرداختند. در 
مراسم تشییع باشکوهش در مشهد و تهران و اصفهان و 
نجف آباد نیز همین تنوع اجتماعی در استقبال از او دیده 
می شود. در کشاکش نظام سلطه و نظام اسالمی و در 
میانه ی روزمرگی ها، نارسایی ها و دل زدگی ها، ناگهان 
حجتی بر حقانیت راه انقالب اسالمی، در قالب شهادت 
محسن حججی نمایان می شود و "چشم رویش بین" 
مردم را به روی واقعیت هایی که عکس القائات دشمنان 
نظام اسالمی است، باز می کند. دشمنان با دیدن چند 
جوان ایرانی که در کافی شــاپ های تهران از انقالب و 
نظام و امام و رهبری بدگویی می کنند ذوق زده شــده 
و از امید خود به ناکامی جمهوری اســالمی در انتقال 
ارزش های دینیـ  انقالبی پرده برمی دارند و به ریزش ها 
دل می بندند. رسانه های آمریکایی اصرار دارند که جوان 
ایرانی را در حال گذار به هنجارهای زندگی غیردینی و 
غیرانقالبی در غرب نشــان دهند و حتی باراک اوباما 
رئیس جمهور سابق ایالت متحده در گفت وگو با نشریه 
میک از امید خود به تغییر در ذهنیت رهبران ایران از 

طریق تحول نسل جوان ایرانی می گوید.
محسن حججی اما با شهادت خود، درست همین گونه 
تصویرســازی وارونه از "جوان ایرانی" امروزی را به هم 
می زند؛ اگرچه سران نظام سلطه به این واقعیت اشاره ای 
نمی کنند اما بدون شــک در محاســبات آنها اثرگذار 
خواهد بود. از این ســو، رهبر انقالب نیز که »مدیریت 
رویش ها« را بر اساس کارویژه ی رهبری خود بر عهده 
دارند، بــا یادکرد چندباره از حجت شــدن »شــهید 
محسن« و با شرکت در طلیعه مراسم تشییع و دیدار با 
خانواده این شهید، آگاهانه به هنجارسازی از این پدیده 

می پردازند. 
4. نبــرد امروز، همچنــان »جنگ روایت ها«ســت؛ 
در ایــن جنگ نشــانه های متنوع و متعــدد هرکدام 
جایگاهــی در دل روایت هــای گوناگــون می یابند 
امــا حجت هــا فراتــر از نشــانه ها به مــا می گویند 
آینده از آن کــدام جبهه خواهد بــود و جهت گیری 
اساســی جوانان ایرانی به کدام ســو اســت؟ جذب 
دل های بخش زیــادی از جوانان - حتــی آنهایی که 
 »زندگی شــان در ظاهر تناســبی با جهاد و شهادت

 ندارد« 96/7/11- به شهید حججی نشان داد که »اگر 
کمیت و کیفیت جوانان انقالبی از دهه ی ۶0 بیشــتر 
نباشد، کمتر نیست.« 96/7/11 دهه ای که دوره ی اوج 

تجلی ارزش های دینی و انقالبی به شمار می رود.  

بازگشِت اردوغان به ایران

    راهبرد اشتباه ترکیه در قبال تحوالت منطقه
در سـویی دیگر اما کشـورهایی مانند ترکیه، عربسـتان 
و قطر قـرار داشـتند که سیاسـت اصلـی خـود در مورد 
سـوریه را بر مبنای تجزیه و برکناری بشـار اسـد تعریف 
کرده بودند. ترکیـه در ایـن زمینه باوجودآنکـه تا پیش 
از آن، روابـط خوبـی بـا ایران و سـوریه داشـت، امـا وارد 
بـازی از پیش باخته ای شـد. او از همـان ابتـدای بحران 
سـوریه، به جانب محور مـورد حمایـت آمریـکا نزدیک 
شـد و به صراحـت از طرح هـای غـرب در مـورد سـوریه 
پشـتیبانی کـرد. سـال 92، رئیس جمهـور ترکیـه در 
اظهارنظـر تنـدی علیـه سـوریه بیان کـرد کـه دخالت 
در سـوریه باید چیزی شـبیه به کـوزوو باشـد و هرگونه 
عملیات محـدود غیرقابل قبـول اسـت. وی تأکید کرده 
بـود اکتفـا بـه عملیـات نظامـی محـدود علیه سـوریه 
بـدون آنکـه بـه برانـدازی اسـد بینجامـد آنـکارا را قانع 
نخواهـد کـرد و هـدف مـا وادار کـردن بشـار بـه تـرک 
ایـن کشـور اسـت. او در مهرمـاه 93 نیـز اعالم کـرد که 
برکنـاری دولـت بشـار اسـد، اولویت آنـکارا اسـت. یک 
سـال بعـد نیـز او همچنـان بـر مواضـع خـود در مـورد 
سـوریه تأکید داشـت و معتقد بود که هدف کشـور وی 
در قبـال سـوریه، برکناری اسـد، رئیس جمهـور قانونی 
این کشـور اسـت. عـالوه بر ایـن ارتـش ترکیه در سـال 
93 به دلیـل واهـِی محاصره ی مقبره ی شـاه سـلیمان 
عثمانـی در خـاک سـوریه، بـا 50 دسـتگاه تانـک وارد 
خاک سـوریه شـد. او حتی اولین شـخصیت بین المللی 
بـود کـه پـس از جنایـت خـان شـیخون )حملـه ی 
شـیمیایی در سـویه در آوریل 2017(، حمایـت خود از 

دخالـت نظامـی آمریـکا در سـوریه را اعـالم کرد.

    هفت سال بعد...
در اوج ایـن موضع گیری هـا، فروردین مـاه 94، اردوغان 
به دیـدار رهبر انقـالب آمد. رهبـر انقـالب در آن دیدار، 
صراحتـاً اعـالم کردنـد کـه »تأکید همیشـگی مـا این 
اسـت کـه کشـورهای اسـالمی از اعتمـاد بـه غـرب و 

آمریکا بهـره ای نمی برنـد، و امـروز نیز همه به روشـنی، 
نتیجه ی اقدامـات غرب در منطقـه را که به ضرر اسـالم 
و منطقه اسـت، می بینند.«94/1/18 در حقیقت، در اوج 
موضع گیری های اشـتباه ترکیه در منطقه، ایـران بارها 
سـعی کرد که مسـیر اشـتباه ترکیه را به مقامات آنکارا 

متذکر شـود کـه البته آنـان هرگـز نپذیرفتند.
حـال امـا رئیس جمهـور ترکیـه بعـد از مشـاهده ی 
تحـولت اخیـر منطقه مبنـی بـر تجزیه ی کشـورهای 
غـرب آسـیا توسـط آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی، بار 
دیگر به ایران سـفرکرده و روز چهارشـنبه )96/7/12( با 
رهبـر انقالب نیـز دیـدار کـرد. او پیش از سـفر خـود به 
تهـران اعالم کـرده بـود که "سـفر مـن بـه ایـران برای 
شرکت در یک نشسـت همکاری اسـتراتژیک در سطح 
عالـی خواهد بـود، ما دربـاره ی مسـئله ی شـمال عراق 
هـم گفتگـو خواهیم کـرد و بـا یـک نقشـه ی راه جدی 
برمی گردیـم." او در دیـدار با رهبـر انقالب نیـز صراحتا 
گفـت: "بـر اسـاس اسـناد و شـواهد غیرقابـل انـکار، 
آمریـکا و اسـرائیل درخصـوص مسـئله ی کردسـتان 
بـه یـک توافـق کلـی رسـیده اند و بارزانـی با برگـزاری 
همه پرسـی، خطایـی غیر قابل بخشـش مرتکب شـد." 
رئیس جمهـور ترکیـه با بیـان اینکـه آمریکا، فرانسـه و 
اسـرائیل می خواهند کشـورها را در این منطقه تجزیه، 
و از ایـن شـرایط بـه نفـع خـود بهره بـرداری کننـد نیز 
گفـت: آنهـا بـرای سـوریه نیـز همیـن نقشـه را دارند و 
اتحاد و تصمیـم واحـد ایـران و ترکیه در ایـن خصوص 

بسـیار مهم اسـت."
حـال بعـد از گذشـت هفـت سـال، بـه نظـر می رسـد 
موضع ایـران و ترکیـه در قبـال تحولت منطقـه، بیش 
از گذشـته نزدیک و مشـابه هم شـده اسـت تا جایی که 
اردوغـان نیـز به صراحت به سـمت الگوی مدنظـر ایران 
که بر یکپارچگـی سـرزمینی و اولویـت اراده ی مردمی 
تأکیـد دارد نزدیک شـده اسـت. بی شـک ایـن موضوع 
را می توان نقطه ی عطفی در شـناخت بهتـر از تحولت 

منطقه دانسـت.

پیام دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبرانقالب

از حدود شش هفت سال پیش که تحوالت جدید منطقه آغاز شد، دو جبهه و الگو در مقابل هم قرار داشتند. در یک طرف ایران به همراه کشورهای محور 
مقاومت قرار داشتند که راهبرد آنان، حفظ حاکمیت و یکپارچگی کشــورهای منطقه بود و تعیین سرنوشت توسط مردم را حق هر ملتی می دانست و با 
هرگونه نفوذ کشورهای دیگر نیز مخالف بود. به همین دلیل هم ایران از دولت قانونی حاکم در سوریه پشــتیبانی کرد و با هرگونه اندیشه ی تجزیه طلبی در آن و سایر 

کشورهای منطقه مخالفت کرد و راهکار شکست پروژه ی تجزیه را نیز تقویت محور مقاومت می دانست.

    روایت میالد عرفان پور از دیدار با رهبر انقالب:

آقا گفتند جوان های نســل شما، امید من 
برای آینده هستند

میـالد عرفان پور،  شـاعر جـوان و خوش ذوق 
کشـور، حاشـیه ی کوتاهی دربـاره ی حضور 
خـود در مراسـم عـزاداری حسـینیه ی امام 
خمینی)( بـه نـگارش درآورده کـه بدین 
شـرح اسـت: مهمـان یـک هیئـت مردمـی 
در اسـتان بوشـهر بـودم کـه مـداح اهـل 
بیـت)(، حـاج سـعید حدادیـان تمـاس 
گرفـت و مطلـع شـدم  کـه فـردا آخریـن 
شـب مراسـم عـزاداری در حسـینیه امـام 
خمینـی)( اسـت و قـرار اسـت ایشـان در 
محضـر رهبر معظـم انقـالب مرثیـه خوانی 
کننـد. حـاج سـعید پیشـنهاد داد شـعر 

ابتـدای مجلـس را مـن بگویـم.
توفیـق یـار شـد و یـک مثنـوی گفتـم و 
بـه  مراسـم  در  شـد  روزی ام  همچنیـن 
همـراه آقـای حدادیـان خدمت حضـرت آقا 
برسـم. همـان ابتـدا کـه احتمـال دیـدار به 
وجـود آمـد فکـرم مشـغول این شـد که چه 
مطلبـی را خدمت ایشـان عرض کنـم یا چه 
سـؤالی را مطرح کنم. البته دوسـتانم آقایان 
مطیعـی، سـیار و یزدانـی، شـب گذشـته 
توفیق مشـابهی یافتـه بودنـد و رهبر معظم 
انقالب مطالـب محبت آمیز فراوانـی فرموده 
بودند کـه به گـوش بنـده هـم رسـیده بود.

بالخـره فرصـت دیـدار فراهم شـد. ابتـدا از 
الطـاف همیشـگی و حمایت هـای محبـت 
خواسـتم  و  کـردم  تشـکر  ایشـان  آمیـز 
دعـا کننـد لیاقـت ایـن عنایـات را داشـته 
باشـیم. ایشـان فرمودنـد امیـد من به شـما 
شـما  نسـل  جوان هـای  اسـت.  جوان هـا 
 امثـال حجحی هـا امیـد مـن هسـتند برای

|  آینده. |   

    وزیر کشور آمریکا: بهتر است برای مقابله 
با ایران گزینه اقتصادی داشته باشیم

وزیــر کشــور آمریــکا طــی ســخنانی 
در بنیــاد هریتــج،  ایــران را تهدیــدی 
جــدی خوانــد و گفــت: دولــت ترامــپ 
ــم  ــود و ک ــرژی خ ــع ان ــترش مناب ــا گس ب
کــردن منافــع نفتــی تهــران می توانــد 
بــا برنامه هــای موشــکی و هســته ای آن 
ــخنان  ــه در س ــان زینک ــد. رای ــه کن مقابل
ــرای  ــت ب ــر اس ــه بهت ــان اینک ــا بی ــود ب خ
مقابلــه، گزینه هــای اقتصــادی داشــته 
باشــیم، تــا گزینــه ای نظامــی، گفــت: 
آمریــکا بــا اهــرم اقتصــادی می توانــد 
ــر  ــاختن ه ــن س ــرای جایگزی ــه را ب زمین
 قطــره نفــت تولیــدی ایــران فراهــم

 کند. |   خ صدا و سیما|

بعد از گذشت هفت 

سال، به نظر می رسد 

موضع ایران و ترکیه 

در قبال تحوالت 

منطقه، بیش از 

گذشته نزدیک و 

مشابه هم شده است 

تا جایی که اردوغان 

نیز به رصاحت 

به سمت الگوی 

مدنظر ایران که بر 

یکپارچگی رسزمینی 

و اولویت اراده ی 

مردمی تأکید دارد 

نزدیک شده است. 

بی شک این موضوع 

را می توان نقطه ی 

عطفی در شناخت 

بهرت از تحوالت 

منطقه دانست


