
دین پیامبر)( زنده شده 
حسین بن علی)( است

کسـی مثـل حسـین بن علی )( کـه 
قیـام  ارزشهاسـت،  تجّسـم  خـودش 
میکند، بـرای این که جلوی انحطـاط ]دنیاطلبی 
و ضعیـف شـدن ارزشـها[ را بگیـرد؛ چـون ایـن 
انحطاط میرفـت تا به آن جا برسـد کـه هیچ چیز 
باقـی نمانـد؛ کـه اگـر یـک وقـت مردمـی هـم 
خواسـتند خوب زندگی کنند و مسلمان زندگی 
کنند، چیزی در دستشـان نباشـد. امام حسـین 
در این زمینه، جـان خـودش، جان عزیزانـش، را 

فدا میکند؛ اما نتیجه میگیرد.
»َو أنَا ِمـن ُحَسـین«)1(؛ یعنی دین پیامبـر، زنده 
شـده حسـین بن علی اسـت. آن روی قضیه، این 
بـود؛ ایـن روی سـکه، حادثـه عظیـم و حماسـه 
پُرشـور و ماجرای عاشـقانه عاشوراسـت که واقعاً 
جز با منطق عشـق و با چشـم عاشـقانه، نمیشود 
قضایـای کربـا را فهمید. باید با چشـم عاشـقانه 
نـگاه کـرد تـا فهمیـد حسـین بن علی در ایـن 
تقریباً یک شـب و نصـف روز - از عصر تاسـوعا تا 
عصر عاشـورا - چـه کـرده و چه عظمتـی آفریده 
اسـت! لذاسـت که در دنیا باقـی مانده و تـا ابد هم 

خواهد مانـد.  77/2/18 
1( اإلرشاد، ج 2، ص 127.

حدیث شـرح

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیئت

این واقعه قیامِ هلل است

حشـمتیان : سـام. خدا قوت. از موسسه 
فرهنگی قـرآن و عترت سـفیر نینوا  کرمانشـاه 
قصد داریم انشـاا... از هفته نامه تعـدادی در حد 
وسـع تکثیـرو بیـن مـردم پخـش کنیم امـا از 
نظـر تامیـن منبـع مالـی مشـکل داریـم اگـه 
امکان دارد هرهفته تعدادی برایمان بفرسـتید 
که بیـن اقشـار مختلـف پخش کنیـم انشـاا... 
بتوانیم قدمـی در راه گسـترش معـارف قرآن و 
اهـل بیـت از زبـان بـزرگان دیـن و رهبـری 

برداریم.
پاسـخ: چـاپ و توزیع نشـریه خط حـزب ا... 
توسـط نیروهای خودجـوش و مردمی صورت 

میگرد.

عکس هـای توزیع نشـریه خط حـزب ا... 
در نمازجمعه شهرستان قیروکارزین 

  امام حسین )(، با یک لشــکر روبه رو نبود، با جهانی انحراف روبه رو بود. که همه چیز داشت. 
وحشت انگیز بود. آدم معمولی در مقابل عظمت پوشــالی این دنیا میلرزید. دل امام حسین در 
مقابل این دنیا نلرزید؛ یک تنه وسط میدان آمد. عظمت قضیه این است که قیامِ للَّ است. 75/9/24

نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیات های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 54|  هفته سـوم مهر 95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهـای مومن و انقالبی

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   

 )( سید الشهدا
کیفیت مبارزه را به ما آموخت  

حضرت سید الشهدا )( از کار خودش به ما 
تعلیم کرد که در میدان وضع باید چه جور باشد 
و در خارج میدان وضع چه جور باشــد و باید 

آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور 
مبارزه بکنند، و باید آنهایی که در پشت جبهه 
هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، 
کیفیت اینکه مبارزه بیــن یک جمعیت کم با 
جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه 

قیام در مقابل یک حکومــت قلدری که همه 
جا را در دســت دارد، با یک عــده معدود باید 
چطور باشد، اینها چیزهایی است که حضرت 

 ســید الشــهدا )( به ملت آموخته است.
امام خمینی )ره(؛ 25 مهر 1361 

 در هیئت ها از علنی کردن 
اختالفات مذهبی پرهیز کنید

امروز اختافات مذهبی در میان مســلمانان، 
یک وسیله و برگه ای است در دست دشمنان 
ما. یک شمشیر در دســت دشمنان ما، همین 
اختافات مذهبی است. علنی کردن اختافات، 
صریح کردن مخالفتهای اعتقــادی، به زبان 
آوردن مطالبی که کینه ها را برمی افروزد، یکی 
از وسایلی است که دشــمن ما از آن بیشترین 
اســتفاده را دارد میکنــد. در جلســات نباید 
کینه ورزیهای مذهبی را زیاد کرد؛ این را چقدر 
باید تکرار کرد؟ بارها تکــرار کرده ایم؛ بعضی 
حاضر نیستند ]گوش کنند[. کاری نکنیم که 
دشــمن را در مقصودی که دارد، موّفق بکند؛ 

شمشیر دشمن را تیز بکند. 93/1/31 

برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با حضور رهبر انقالب در قم 77/2/16

زینب کبری دارای شخصیت چند بُعدی اســت؛ دانا و دارای معرفت واال که هر کس با آن 
بزرگوار مواجه میشود، در مقابل عظمِت دانایی و معرفت او احساس خضوع میکند. شاید 
مهمترین بُعدی که شخصیت زن مســلمان میتواند آن را در مقابل چشم همه قرار دهد 
-تأثیری که از اسام پذیرفته - این بُعد است. شــخصیت زن اسامی به برکت ایمان و دل 
سپردن به رحمت الهی، آن چنان ســعه و عظمتی پیدا میکند که حوادث بزرگ حقیر و 

میشود. حادثه ای مثل روز عاشورا نمیتواند زینب کبری را خرد کند. 84/3/25

در مقابل ایمان زن اسالمی، حوادث بزرگ حقیر میشود
ایـرانی خانواده

 رهبـر انقـاب اسـامی در طول سـال های 
مبـارزه در دوران پهلـوی و از پیـروزی انقاب 
اسـامی تاکنـون، در بسـیاری از مقاطـع بـه 
بیان نکات مـورد نظر خـود دربـاره ی زندگی، 
 )( سیدالشـهدا  قیـام  و  دوران  شـرایط 
پرداخته انـد؛ در میان بیانات متعـدد  و فراوانی 
کـه بـدان ذکـر شـد و هـر یـک از جنبـه ای 
خاص بـه موضوع پرداخته شـده اسـت، چهار 
سـخنرانی ای که اینـک در کتـاب چهارگفتار 
جمـع آوری و منتشـر شـده اسـت را می توان 
محور اصلی یا خطـوط کلی و اساسـی تبیین 
حادثـه ی عاشـورا از نـگاه حضـرت آیـت ا... 
گفتـار«  »چهـار  دانسـت.کتاب  خامنـه ای 
علیرغـم صفحـات اندکـش، مطالـب متعدد 
خواندنـی و عبرت آمـوز از حادثه ی عاشـورا را 

در پیـش روی خوانندگانـش می گـذارد 

خواندنی پیشنهاد

چهار گفتار احکام عزاداری 

 س: زنجیرزدن به بدن همانگونه که بعضی از 
مسلمانان انجام می دهند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشــد که از 
نظر عرفی از مظاهر حزن و انــدوه در عزاداری 

محسوب شود اشکال ندارد.
س: نظر شــریف حضرتعالی نسبت به ادامه 
حرکت دسته های عزاداری در شبهای محرم 
تا نصف شب همراه با اســتفاده از طبل و نی 

چیست؟
ج: به راه انداختن دســته های عــزاداری برای 
سیدالشهدا و اصحاب او)( و شرکت در امثال 
این مراسم امر بسیار پسندیده ومطلوبی است و 
از بزرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند 
نزدیک می کند، ولی باید از هر عملی که باعث 
اذیّت دیگران می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی 

حرام است، پرهیز کرد. 

آموزشی احکـام

 نویسنده: 
آیت ا... العظمی سید علی خامنه ای
 ناشر: انتشارات انقالب اسالمی 

موضوع کتاب: دین

 )  (یا اخا!  ادرک اخاک!      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح    قمربنی هاشم حضرت عباس ابن علی
امام حسین و اباالفضل با هم به طلب آب رفتند... امام حسین احساس کرد دشمن بین او و برادرش عباس فاصله انداخته است... اباالفضل به آب نزدیکتر شده... در این جا وفاداری خویش را نشان داد. 
وقتی که آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد، »فذکر عطش الحسین«... به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش کودکان، شاید به یاد گریه عطشناک علی اصغر افتاد و دلش 

نیامد که آب را بنوشد. آب را روی آب ریخت و بیرون آمد. در این بیرون آمدن است که آن حوادث رخ میدهد و امام حسین ناگهان صدای برادر را میشنود که فریاد زد: »یا اخا ادرک اخاک«.   79/1/26

مزار : کربال تاریخ شهادت :  10  )عاشورا( محرم 61 هجری شهادت: به دست پست ترین مردم در صحرای کربال

»جهاد کبیـر« یعنـی از خصمی کـه در میدان مبـارزه  بـا تو قـرار گرفتـه تبعیـت نکـن   |   1395/3/3هفته نامـه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیات های مذهبی| سـال دوم، شـماره 54| هفته سـوم مهر 95

گزارش

آنچه کربال به ما می آموزد

روش امام حسین )  ( در مواجهه با طاغوت
مؤمن کار خودش را ثمر بخش میداند

حزب ا... این است  |  3

آزادسازی مناطق جدیدی در حلب سوریه
خبر   |  2

سید الشهدا )( کیفیت مبارزه  را  به ما آموخت
کالم امام  |  4 »در تمام طول راه، از مدینه تا مکــه... از مکه تا کربال که 

مدتي طول کشــید، یعني از هشــتم ذیحجه تا روز دوم 
محرم، در حدود بیست روز، بیســت ودو روز تقریباً طول 
کشید، این راه را امام حســین طي کرده؛ در یک جا شما 

لحن دفاعي از امام حســین نمي بینید. همــه جا لحن، 
لحن تهاجم اســت... آنجایي که طرف، کسي است که با 
 او باید حرف زد، حضرت قاطع حــرف میزند. 63/7/20«. 

2  و 3  متن کامل این گزارش در صفحه 

ما »برای مردم مظلوم یمن غّصه میخوریم، برایشــان 
دعــا میکنیــم، هــر کمکــی بتوانیــم بهشــان 
میکنیم.94/5/26« »یمن قریب یک ســال ونیم اســت که دارد 
بمباران میشــود؛ شوخی اســت؟ یک کشــور را، آن هم نه مراکز 
نظامی اش را، ]بلکه [ بازارها را، بیمارســتان ها را، خانه های مردم را، 
اجتماعات را، میدانها را، مدارس را، بیایند همین طور بمباران کنند! 
این چیز کوچکی نیست؛ این خیلی جرم بزرگی است. نه ماه رمضان 
بفهمند، نه ماه حرام بفهمند، نه ماحظه ی کودک بکنند، این همه 
کودک کشــی بکنند... با پشــتوانه ی آمریکا 95/05/11« و این بار 

جنگنده های متجاوز سعودی در امتداد عملیات های »بی منطق و 
بی رحمشان«، یک مراسم عزاداری را در صنعا پایتخت یمن به خاک 
و خون کشیدند. جنایت هولناکی که جهان را درشوک فروبرد و حتی 
پشتیبان ائتاف متجاوز ســعودی را به واکنش واداشت. ندپرایس 
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا برای کنترل خشم افکارعمومی 
هم شده، البته فقط از »بررســی« حمایت های آینده آمریکا از این 
ائتاف سخن گفت و اعام کرد از اقدام ریاض مبنی بر حمله هوایی 
به یک مراسم ختم در صنعا و کشــتن 213 تن، مفقود شدن150 
نفرو زخمی شدن 700 تن دیگر، تنها »نگران« شده است. حتی بان 

کی مون هم که قبًا از ترس قطع کمک های مالی ریاض به سازمان 
ملل، عربستان را از لیست سیاه کودک کشی در یمن خارج کرده بود، 

خواستار بررسی و تحقیقات فوری در خصوص این جنایات شد. 
جنایت هولناک ائتاف سعودی درصنعا در حالی اتفاق افتاد که چند 
روز پیش ناو جنگی اجاره ای امارات از آمریکا توسط انصارا... منهدم 
شــده بود و ائتاف متجاوز تحت رهبری عربستانی ها همچنان در 
شوک دریایی ناشی از حمله یگان موشکی ارتش و انصارا... یمن به 
ناو جنگی اماراتی قرار داشت. آســیب پذیری ائتاف سعودی ها در 

3  مقابل موشک های یمنی نظیر آنچه ناو اماراتی را هدف گرفت

رهبر انقالب: ملت یمن را دعا می کنیم و  
هر کـمـکی بتـوانیم  میکـنیـم

عاشورای 1438

    سخن هفته 

روضه یمن
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شمال صنعا منطقه ذهبان ، 900 شهید و مجروح در یک مجلس ختم



 روایت یکی از رهبران شیعیان یمن درباره تأثیر 
کتاب انسان 250ساله

سید حســن علی العماد دبیرکل جنبش تنظیم 
مســتقبل العداله یمــن از تأثیر کتاب "انســان 
250ساله" در تغییر ذهنیت مردم سخن گفت. وی 
با اشاره به وجود برخی نگاه های غلط به زندگی ائمه 
اطهار در این کشور گفت: ما گفتیم این کتاب باید 
به صورت گسترده در یمن چاپ و توزیع شود چون 
تصویری خاصه و جامع از زندگی ائمه اطهار است 
که همه شئونات آن در تضاد با تبلیغاتی است که در 
یمن انجام می شود. انسان 250ساله سیری را نشان 
می دهد که تمام ائمه برای یک هدف آمدند و تاش 
کردند تا حکومت اسامی را برقرار کنند. |   تسنیم | 

  آزادسازی مناطق جدیدی در حلب سوریه 
عملیات نظامی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش 
در حلب ، هفته جاری نیز ادامــه یافت و درجریان 
این عملیات ارتش سوریه نقاط راهبردی جدیدی 
را در منطقه "مناشــر البریج" آزاد کرد. در همین 
حال دبیرکل سازمان همکاری اسامی نیز با انتقاد 
از روسیه مدعی شده که حمات هوایی این کشور 
در ســوریه مواضع تحت کنترل داعش را بمباران 
نمی کند معارضان میانه رو! ســوری را هدف قرار 
می دهد. همچنین رزمندگان مقاومت اســامی 
نَُجباء عراق به مواضع تروریست ها در منطقه " الشیخ 
ســعید"  حلب حمله کرده و بیش از 30 تکفیری، 

هشت نفر را نیز اسیر کردند.  |     فارس|

  نصرا...: عاشورای امسال، روز همبستگی با 
ملت یمن 

سید حسن نصرا... در مجلس عاشــورایی در مجمع 
سید الشهداء بیروت اعام کرد: شــعار حزب ا... در روز 
عاشورا، همبستگی با مردم یمن اســت و در این روز 
پاکاردها و بنرهای یمن را حمل می کنیم و شعارهایی 
در همبستگی با ملت یمن سرخواهیم داد. سید حسن 
نصرا... با اشاره به عملیات استشهادی جوان فلسطینی 
در قلب قدس اعام کرد که عملیات قهرمانانه ای که 
مصباح ابوصبیح انجام داده بسیار جای تقدیر و تمجید 

المنار| دارد..  |        

  وزارت خزانه داری آمریکا: تحریمها تسهیل 
نشده بلکه "به  روز رسانی" شده است

وزارت خزانه داری آمریکا دستورالعمل اخیر خود 
را که در رسانه ها به عنوان تسهیل کننده تحریم ها 
علیه ایران عنوان شــده بــود، صرفاً در راســتای 
شفاف ســازی و به  روزرســانی قوانین تحریم های 
اعمالی علیه ایران دانسته و هرگونه تسهیل تحریم ها 
علیه تهران را نادرســت خوانده است. این درحالی 
اســت که یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از انجام کامل تعهدات ایران در برجام 
خبر داده و درباره شکننده بودن آن به طرف غربی 

هشدار داده بود.|     مهر | 

هفته اخبار
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 )( روش امام حسین
در مواجهه با طاغوت

1. هنگامي که حضرت به کربا رسیده بودند و عمربن سعد 
در روز ســوم محرم ظاهراً وارد کربا شد، یک مدت، چند 
روزي بین امام حسین و ُعمِرسعد مدام گفتگو میشد. چند 
بار ُعمِرسعد بلند شد، آمد در خیمه امام حسین، نشستند 
باهم صحبــت کردند. در یکي از ایــن صحبتها، خطاب به 
ُعمِرسعد جمله حضرت، جملة طلبکارانه است. حاال اینجا، 
شما تصور وضع را بکنید. امام حسین کسي است که قیام 
کرده و حاال آمده در این بیابان، به حسِب ظاهر گیر افتاده 
و محاصره شده. ظاهر قضیه این بود. حضرت با یک مشت 
زن و بچه، با پنجاه، شــصت نفر، چهل، پنجاه نفر، آن روز 
شــاید هنوز هفتاد نفر هم نبودند، با چهل، پنجاه نفر مرد، 
جوان، پیر، همه جوري در این بیابان مانده اند.اطرافشان هم، 
چندهزار مرد مسلحي که پول گرفته اند، آمده اند اینجا آدم 
بکشند؛ حیوانهاي وحشي، همان »َعَساُن الَفلَواة« که خوِد 
ُعها َعَساُن  حضرت در مکه فرمودند: »َکاَنّي بِاَوصالي یََتَقطَّ
الَفلَواة بَینَ  النَّواویِس  َو َکربَا«، همان گرگهاي درندة گرسنة 
صحرایي؛ شمشیرها دستشان، نیزه ها دستشان و دهانهاي 
بازشــان را منتظر طعمه هاي امیر ُعبیدا... قرار داده اند.یک 
عده اینطوري امام حسین را محاصره کرده اند. خب، ظاهر 
قضیه این است که حسین بن علي اینجا گیر افتاده. در یک 
چنین وضعي، شما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود. 

حاال هم، فرمانده همان لشکري که علي الظاهر پیروز است، 
آمده داخل خیمه امام حسین. صحبتي که بین اینها خواهد 
گذشت چگونه است؟ قاعدتاً این صحبت این خواهد بود که 
او مامت کند: آقا چرا آمدي؟ حضرت هم بگویند دیگر حاال 
شده، یک کاري بکنیم. میبینیم درست به عکس است.وقتي 
مي آید داخل خیمه امام حسین، امام حسین سؤال میکنند 
یابن سعد! تو چرا حاضر نیستي که با ما حرکت کني، قیام 
کني؟ او میگوید که من بچه هایم در آنجایند و گیر مي افتند. 
حضرت میگویند برو، پس نجنگ با ما، از فرمان عبیدا... سر 
باز بزن. میگوید نمیتوانم، میترسم، به من حمله میکنند، 
مالم را میگیرند.یعني حضــرت او را در موضع انفعال  قرار 
میدهند. به او اعتراض میکننــد و او در صدد عذرخواهي از 
امام حسین برمي آید. یک چنین روحیه ی قوي و محکمي 

است. 61/4/8«
2. همچنین در منزل دوم یا ســوم بود که آنجا حضرت یک 
سخنراني کردند، در آن ســخنراني اینطوري گفتند: »اي 
مردم! پیغمبر خدا فرمود که هرکسی ببیند قدرتی، سلطانی 
در جامعه وجــود دارد که حرام خدا را حــال کرده و حال 
خدا را حرام کرده، عهــد خدا را و پیمان الهی را شکســته، 
در میان بندگان خدا با ظلم و با جور و با دشــمنی و با کینه 
ورزی حرکت میکند و عمــل میکند؛ یعني محبت مردم در 

دلش نیســت، عاقه اي به مردم ندارد، مصالح مردم برایش 
مهم نیست، مصالح خودش برایش مهم است، هرکس این 
وضعیت را ببیند و علیه این وضعیت، به زبان یا عمل اقدامی 
نکند، »کاَن َحقیقاً َعلَی ا...ِ اَن یُدِخلَُه َمدَخلَه« یعنی بر خدای 
متعال فرض است و حق اســت که این آدِم بی تفاوت را هم 
ببرد همانجایی که آن جائر را مي بــرد در قیامت، این را هم 
به عذاب او مبتا بکند؛ برای خاطر این بی تفاوتیها در مقابل 
ستم و در مقابل فساد و در مقابل انحراف. کسانی که بی تفاوت 
هستند، درحقیقت نیروی خودشان را از دسترس پروردگار 
عالم، از دسترس قدرت الهی، از دسترس آن جریانی که باید 
آن جریان، حق را به کرسی بنشــاند و احکام الهی را به اجرا 
در بیاورد، از دســترس یک چنین جریانی دور نگه داشتند؛ 
نیروی خودشان را احتکار کردند که این نیرو باید در راه خدا 
مصرف میشده و مصرف نشــده. لذاست که در حکم همانها 

هستند، درحقیقت مؤید آنها هستند. 61/4/8«
3. این روش حضرت سیدالشهدا)(، الگویی برای همه 
حرکتهایی اســت که ُملهم از روح عاشــورا و کرباست، 
زیرا با غفلت از این ابعاد مهــم، راه برای نگاهها و تحلیلهای 
سهل اندیشــانه و برداشتهای ســطحی و عامیانه از تاریخ 
و زندگــی ائمه)( باز می شــود، مثا گاهــی اوقات که 
»صحبت مذاکره میشود، میگویند آقا شما چرا با مذاکره ی با 

آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمؤمنین هم مذاکره کرد 
با فان کس، امام حسین هم مذاکره ]کرد[...امیرالمؤمنین 
که با زبیر یا امام حسین که با ابن ســعد حرف میزند، او را 
نصیحت میکند؛ بحث مذاکره ی به معنای امروزی نیست؛ 
مذاکره ی امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده... امام 
حسین با ابن سعد معامله میکرد که یک چیزی بده یا یک 
چیزی بگیر؟... امام حســین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، 

گفت از خدا بترس 94/7/15«
4. نکته محوری در تمام این مواجهــات -که برای امروز و 
تمام فعالیتهای انقابی و مواجهات با دشمنان و مستکبران 
نیز باید به عنوان یک اصل موضوعه و راهنما مد نظر باشد- 
این است که حتی در سخت ترین شرایط نیز روحیه و لحن 
حضرت سیدالشــهداء)( قوی و محکم اســت و همین 
روحیه نیز هســت که طرف مقابل را در موضــع انفعال و 
دفاعی می برد. »در تمام طول راه، از مدینه تا مکه... از مکه 
تا کربا که مدتي طول کشید، یعني از هشتم ذیحجه تا روز 
دوم محرم، در حدود بیست روز، بیست ودو روز تقریباً طول 
کشید، این راه را امام حسین طي کرده؛ در یک جا شما لحن 
دفاعي از امام حسین نمي بینید. همه جا لحن، لحن تهاجم 
است... آنجایي که طرف، کسي است که با او باید حرف زد، 

حضرت قاطع حرف میزند. 63/7/20«  

حرکت تاریخی امام حسین)(  درس قیام هلِل 
و مبارزه در مقابل طاغوت است. چرا و چه زمانی 
باید در مقابل طاغــوت قیام کرد؟ چگونه باید 
مبارزه کرد؟  امام حسین)( در مقابل انحراف بزرگی که 
اصل اســالم را در خطر قرار داده بود به پا خاست. هر یک از 
اجزای این حرکت حّق او ،که برای همیشــه تاریخ روشنگر 
است، یک درس و الگوست. یکی از مهمتریِن این درسها، نوع 
مواجهه حضرت سیدالشهداء با طاغوت بود.  »حرکت و قیام 
حسیني، یک قیام زباندار است... با دوستان خود، با دشمنان 
خود، با بي تفاوتها، با متعصبهــا، با همراهان، با متخلفین، با 
همه، امام حســین)( صحبت کرد و حرف زد و مطالب 
خودش را بیــان کرد... اینها تشــریح کننــده ی حادثه 

عاشوراست. 63/7/20«

آنچه کربال به ما می آموزد

هفته سخن

1 یا موشــک های »برکان« و »زلزال« ضمن 
اینکه تغییر مهمی در معادله میدانی جنگ یمن 
محســوب می شــود و نبض تحوالت را در اختیار 
مدافعــان یمنی قــرار می دهد، برای عربســتان 
هزینه بردار شده اســت. به طوری که اگرچه شروع 
این جنگ با سروصدای گسترده رسانه ای همراه 
بود ولی هر چه زمان گذشــت احتمال دست یابی 
به موفقیت کمرنگ تر شــد. این روزها شــرایط 
به گونه ای شــده اســت که اکثر کارشناسان امور 
اســتراتژیک ورود عربستان ســعودی به جنگ 
در یمــن از "خطــای راهبردی ســعودی ها" یاد 
می کنند. در »مسئله ی یمن ســعودی ها بدعت 
بدی گذاشتند در این منطقه و البّته خطا کردند، 
اشــتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در 
یمن دارد انجام میدهد، عیناً همان کاری اســت 
که صهیونیســت ها در غّزه انجام دادند. دو جنبه 
دارد: یکی اینکه جنایت است، نسل کشی است... 
بّچه ها را میکشــند، خانه ها را خــراب میکنند، 
زیربناها را نابود میکننــد، ثروتهای ملّی را در یک 
کشور از بین میبرند... این یک طرف قضّیه است؛ 
طرف دیگر قضّیه این اســت که سعودی ها در این 
مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد و 
به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.94/1/20« اکنون 
مبارزان یمنی در حال تحمیل شــرایط نظامی به 
ائتاف ســعودی هســتند و ریاض تاریخ  مصرف 
خود را در منطقه و نزد متحــدی همانند آمریکا 
هم منقضی شــده می بیند. بحران خودســاخته 
یمن، برای ریاض، ســودی به دنبال نداشته است. 
جنگ یمن، ضمن اینکه بیمــاری و ناتوانی ریاض 
در امــر مدیریت نظامــی و بی میلــی و کم توانی 
نیروهای ارتش این کشــور را نشان داد، باعث شد 
تا این منطقه، تجربه ای جدید از ظهور "نیروهای 
مقاومت اسامی" را داشــته باشد. توفان سعودی 
آن قدر قوی نبــود که به مدافعان شــجاع یمنی 
اجازه ندهد تا خود را به موشــک های بالستیک و 
تجهیزات نظامی مجهز نکنند. مدافعان یمنی، اگر 
درگذشــته هم نوا و متحد نبودند، امروز یک صدا 
شده و در کنار حزب ا... لبنان، حشدالشعبی عراق، 
گردان های مقاومت فلسطین و... جبهه ای دیگر را 
به نام مقاومت درغرب آسیا تشکیل داده اند. بحران 
یمن و تحوالت میدانی سوریه امروز نشان داد که 
در عرصه بین المللی کدام نیروها توان نبرد در زمین 
را دارند و همیشه ناآرام کردن آسمان، تعیین کننده 
نخواهد بود. جبهه استکبار در شرایطی که هدفش 
این بود تا »در یمن ]شرایطی شبیه لیبی[ به وجود 
بیاورد؛ خوشبختانه نتوانســت.« زیرا »جوانهای 
مؤمن، جوانهای عاقه منــد و معتقدین به منهاج 
امیرالمؤمنین)( توانســتند بایستند در مقابل 
اینها؛ شیعه و سّنی و شافعی و زیدی و حنفی و همه 
جورشان ایســتاده اند در مقابل هجمه ی دشمن 
و ان شــاءا... پیروز خواهند شد و پیروزی متعلّق به 

ملّتها است. 94/01/20«  
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مؤمن کار خودش را ثمر بخش میداند
یکی از چیزهایی کـه راه روِ راهِ هدف و مقصود، اگر داشـته باشـد، بهتـر می تواند حرکت کند و... اگر نداشـته باشـد، ُکندتر 
حرکت می کند و احتمال نرسـیدنش هم زیاد اسـت، این اسـت کـه کار خود را ثمـر بخش بداند یـا نداند. اگـر ثمر بخش 
دانسـت ایـن راه را؛ حرکـت، کار و گاِم خـود را، احسـاس کـرد که ایـن از بیـن نمـی رود، عملش ضایـع نمی شـود، بر این 
حرکت، یک اثـری مترتب می شـود، هر حرکـت او یک موجـی را ایجـاد می کند که او را بیشـتر بـه منزل می رسـاند؛ اگر 
این را معتقد بود، سـریع تر پیش می رود، بهتـر کار می کنـد... اگر این را معتقـد نبود، واویـا! مؤمن این جور اسـت، مؤمن 

کار خـودش را ثمر بخـش میداند..  منبـع: کتاب طرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن 

یکی از نتایج ایمان
حزب ا...
 این است
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نغمه ی  شـوم جدایـی دین از سیاسـت، سـاخته ی  دشـمنان پلیدی اسـت که از اسـاِم زنـده و در صحنه، سـیلی 
خورده و با ایـن ترفند خواسـته اند صحنـه ی زندگـی را از حضور دیـن فارغ کـرده و خود زمـام امور دنیـای مردم 
را به دسـت گیرنـد و بی دغدغه بر سرنوشـت انسـانها تسـلط یابنـد...  ایـن اسـام امریکایی اسـت که مـردم را به 
دوری از سیاسـت و فهم و بحـث و عمل سیاسـی می خواند؛ ولی اسـام ناب محّمدی، سیاسـت را بخشـی از دین 

و غیر قابـل جدایـی از آن می داند و همه ی مسـلمین را بـه درک و عمل سیاسـی دعـوت می کنـد. 68/4/14     
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