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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

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

یا اخا!  ادرک اخاک!

این شماره  تقدیم   می شودبهروح پرفتوح
)  (قمربنی هاشم حضرت عباس ابن علی 

تاریخ شهادت : 
 10  )عاشورا( محرم 61 هجری

شهادت: به دست پست ترین مردم
 در صحرای کربال

حزب ا... تریبون

حشـمتیان : سـام. خـدا قـوت. از موسسـه فرهنگـی قـرآن و عتـرت سـفیر نینوا  
کرمانشـاه قصـد داریـم انشـاا... از هفته نامـه تعـدادی در حـد وسـع تکثیرو بیـن مردم 
پخش کنیـم امـا از نظـر تامیـن منبـع مالـی مشـکل داریـم اگـه امـکان دارد هرهفته 
تعدادی برایمـان بفرسـتید که بین اقشـار مختلف پخـش کنیـم انشـاا... بتوانیم قدمی 

در راه گسترش معارف قرآن و اهل بیت از زبان بزرگان دین و رهبری برداریم.
پاسـخ: چاپ و توزیع نشـریه خط حزب ا... توسـط نیروهـای خودجـوش و مردمی 

صـورت میگرد.

عکس های توزیع نشریه خط حزب ا... در نمازجمعه شهرستان قیروکارزین 

کسـی مثل حسـین بن علی )( که خودش تجّسـم ارزشهاسـت، قیـام میکند، 
بـرای این که جلوی انحطـاط ]دنیاطلبی و ضعیف شـدن ارزشـها[ را بگیـرد؛ چون 
این انحطـاط میرفت تا بـه آن جا برسـد که هیچ چیـز باقی نماند؛ کـه اگر یک وقـت مردمی 
هم خواسـتند خوب زندگـی کنند و مسـلمان زندگـی کنند، چیزی در دستشـان نباشـد. 

امام حسین در این زمینه، جان خودش، جان عزیزانش، را فدا میکند؛ اما نتیجه میگیرد.
»َو أنَا ِمن ُحَسـین«)1(؛ یعنی دین پیامبر، زنده شـده حسـین بن علی اسـت. آن روی قضیه، 
این بود؛ این روی سـکه، حادثه عظیم و حماسـه پُرشـور و ماجرای عاشـقانه عاشوراست که 
واقعاً جز با منطق عشـق و با چشـم عاشـقانه، نمیشـود قضایای کربا را فهمید. باید با چشم 
عاشـقانه نگاه کرد تا فهمیـد حسـین بن علی در این تقریبـاً یک شـب و نصـف روز - از عصر 
تاسـوعا تا عصر عاشـورا - چـه کـرده و چه عظمتـی آفریده اسـت! لذاسـت که در دنیـا باقی 

مانده و تا ابد هـم خواهد مانـد.  77/2/18 
1( اإلرشاد، ج 2، ص 127.

حدیث شـرح

یکی از چیزهایـی کـه راه روِ راهِ هـدف و مقصود، اگر داشـته باشـد، بهتـر می تواند حرکت 
کند و... اگر نداشـته باشـد، ُکندتـر حرکت می کنـد و احتمال نرسـیدنش هم زیاد اسـت، 
این اسـت کـه کار خـود را ثمـر بخش بدانـد یـا نداند. اگـر ثمر بخـش دانسـت ایـن راه را؛ 
حرکـت، کار و گاِم خود را، احسـاس کرد که ایـن از بین نمی رود، عملش ضایع نمی شـود، 
بر این حرکـت، یک اثـری مترتب می شـود، هـر حرکـت او یک موجـی را ایجـاد می کند 
که او را بیشـتر به منـزل می رسـاند؛ اگر ایـن را معتقد بـود، سـریع تر پیش مـی رود، بهتر 
کار می کنـد... اگر ایـن را معتقد نبـود، واویا! مؤمـن این جور اسـت، مؤمن کار خـودش را 

ثمر بخـش میداند..  منبـع: کتاب طـرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن 

امـروز اختافـات مذهبـی در میـان مسـلمانان، یـک وسـیله و برگـه ای اسـت در 
دسـت دشـمنان ما. یک شمشـیر در دسـت دشـمنان ما، همین اختافات مذهبی 
اسـت. علنی کردن اختافـات، صریح کـردن مخالفتهـای اعتقادی، به زبـان آوردن 
مطالبـی کـه کینه هـا را برمی افـروزد، یکـی از وسـایلی اسـت که دشـمن مـا از آن 
بیشـترین اسـتفاده را دارد میکند. در جلسـات نبایـد کینه ورزیهای مذهبـی را زیاد 
کـرد؛ این را چقـدر بایـد تکرار کـرد؟ بارهـا تکـرار کرده ایـم؛ بعضی حاضر نیسـتند 
]گـوش کننـد[. کاری نکنیـم کـه دشـمن را در مقصـودی کـه دارد، موّفـق بکنـد؛ 

شمشـیر دشـمن را تیز بکنـد. 93/1/31 

مؤمن کار خودش را ثمر بخش میداند 
 در هیئت ها از علنی کردن

 اختالفات مذهبی پرهیز کنید
یکی از نتایج ایمان

ــت واال کــه  ــا و دارای معرف ــدی اســت؛ دان ــد بُع ــری دارای شــخصیت چن زینب کب
هــر کــس بــا آن بزرگــوار مواجــه میشــود، در مقابــل عظمــِت دانایــی و معرفــت او 
ــدی کــه شــخصیت زن مســلمان  ــن بُع احســاس خضــوع میکنــد. شــاید مهمتری
میتوانــد آن را در مقابــل چشــم همــه قــرار دهــد -تأثیــری کــه از اســام پذیرفتــه 
ــه  ــپردن ب ــان و دل س ــت ایم ــه برک ــامی ب ــخصیت زن اس ــت. ش ــد اس ــن بُع - ای
ــزرگ  ــوادث ب ــه ح ــد ک ــدا میکن ــی پی ــعه و عظمت ــان س ــی، آن چن ــت اله رحم
ــرد  ــری را خ ــب کب ــد زین ــورا نمیتوان ــل روز عاش ــه ای مث ــود. حادث ــر و میش حقی

ــد. 84/3/25 کن

در مقابل ایمان زن اسالمی
حوادث بزرگ حقیر میشود

خانواده
ایرانی

1. هنگامي که حضـرت به کربـا رسـیده بودند و 
عمربن سـعد در روز سـوم محرم ظاهراً وارد کربا 
شـد، یک مدت، چنـد روزي بیـن امام حسـین و 
ُعمِرسـعد مدام گفتگو میشـد. چند بار ُعمِرسـعد 
بلند شـد، آمـد در خیمه امام حسـین، نشسـتند 
باهم صحبـت کردنـد. در یکـي از ایـن صحبتها، 
خطـاب بـه ُعمِرسـعد جملـه حضـرت، جملـة 
طلبکارانه اسـت. حاال اینجا، شـما تصـور وضع را 
بکنید. امام حسـین کسـي اسـت که قیـام کرده 
و حـاال آمـده در این بیابـان، به حسـِب ظاهر گیر 
افتـاده و محاصـره شـده. ظاهـر قضیـه ایـن بود. 
حضـرت بـا یـک مشـت زن و بچـه، بـا پنجـاه، 
شـصت نفـر، چهـل، پنجـاه نفـر، آن روز شـاید 
هنـوز هفتـاد نفـر هـم نبودنـد، بـا چهـل، پنجاه 
نفر مـرد، جوان، پیـر، همه جـوري در ایـن بیابان 
مانده اند.اطرافشـان هـم، چندهزار مرد مسـلحي 
کـه پـول گرفته انـد، آمده انـد اینجا آدم بکشـند؛ 
حیوانهاي وحشـي، همان »َعَسـاُن الَفلَـواة« که 
خوِد حضـرت در مکه فرمودنـد: »َکاَنّـي بِاَوصالي 
ُعها َعَسـاُن الَفلَواة بَینَ  النَّواویـسِ  َو َکربَا«،  یََتَقطَّ
صحرایـي؛  گرسـنة  درنـدة  گرگهـاي  همـان 
و  دستشـان  نیزه هـا  دستشـان،  شمشـیرها 
دهانهـاي بازشـان را منتظـر طعمه هـاي امیـر 
ُعبیـدا... قـرار داده اند.یـک عـده اینطـوري امـام 
حسـین را محاصـره کرده انـد. خب، ظاهـر قضیه 
این اسـت که حسـین بن علي اینجـا گیـر افتاده. 
در یـک چنیـن وضعـي، شـما ببینید لحـن یک 
آدم چگونـه خواهـد بـود. حـاال هـم، فرمانـده 
همـان لشـکري کـه علي الظاهـر پیـروز اسـت، 
آمـده داخـل خیمـه امـام حسـین. صحبتـي که 
بیـن اینها خواهـد گذشـت چگونه اسـت؟ قاعدتاً 

ایـن صحبـت ایـن خواهـد بـود کـه او مامـت 
کند: آقـا چرا آمـدي؟ حضـرت هم بگوینـد دیگر 
حاال شـده، یـک کاري بکنیـم. میبینیم درسـت 
به عکـس اسـت.وقتي مي آیـد داخل خیمـه امام 
حسـین، امام حسـین سـؤال میکنند یابن سـعد! 
تـو چـرا حاضـر نیسـتي که بـا مـا حرکـت کني، 
قیـام کنـي؟ او میگویـد کـه مـن بچه هایـم در 
آنجاینـد و گیـر مي افتنـد. حضـرت میگوینـد 
بـرو، پس نجنگ بـا مـا، از فرمـان عبیدا... سـر باز 
بـزن. میگویـد نمیتوانم، میترسـم، به مـن حمله 
میکننـد، مالـم را میگیرند.یعنـي حضـرت او را 
در موضـع انفعـال  قـرار میدهنـد. بـه او اعتراض 
میکننـد و او در صـدد عذرخواهي از امام حسـین 
برمي آیـد. یک چنین روحیـه ی قـوي و محکمي 

اسـت. 61/4/8«
2. همچنیـن در منـزل دوم یا سـوم بود کـه آنجا 
حضرت یـک سـخنراني کردند، در آن سـخنراني 
اینطوري گفتنـد: »اي مردم! پیغمبـر خدا فرمود 
که هرکسـی ببینـد قدرتـی، سـلطانی در جامعه 
وجود دارد کـه حرام خـدا را حال کـرده و حال 
خـدا را حرام کـرده، عهد خـدا را و پیمـان الهی را 
شکسـته، در میان بنـدگان خـدا با ظلـم و با جور 
و بـا دشـمنی و بـا کینـه ورزی حرکـت میکند و 
عمـل میکنـد؛ یعنـي محبـت مـردم در دلـش 
نیسـت، عاقه اي به مـردم نـدارد، مصالـح مردم 
برایـش مهـم نیسـت، مصالـح خـودش برایـش 
مهم اسـت، هرکس ایـن وضعیت را ببینـد و علیه 
ایـن وضعیـت، بـه زبـان یـا عمـل اقدامـی نکند، 
»کاَن َحقیقـاً َعلَـی ا...ِ اَن یُدِخلَـُه َمدَخلَـه« یعنی 
بر خـدای متعـال فـرض اسـت و حـق اسـت که 
این آدِم بـی تفاوت را هـم ببرد همانجایـی که آن 

جائـر را مـي بـرد در قیامـت، ایـن را هم بـه عذاب 
او مبتـا بکند؛ بـرای خاطـر این بـی تفاوتیهـا در 
مقابل سـتم و در مقابل فسـاد و در مقابـل انحراف. 
درحقیقـت  هسـتند،  بی تفـاوت  کـه  کسـانی 
نیـروی خودشـان را از دسـترس پـروردگار عالـم، 
از دسـترس قدرت الهـی، از دسـترس آن جریانی 
کـه بایـد آن جریـان، حـق را به کرسـی بنشـاند و 
احـکام الهـی را بـه اجـرا در بیـاورد، از دسـترس 
یـک چنیـن جریانـی دور نگـه داشـتند؛ نیـروی 
خودشـان را احتـکار کردنـد که ایـن نیـرو باید در 
راه خـدا مصرف میشـده و مصرف نشـده. لذاسـت 
کـه در حکـم همانهـا هسـتند، درحقیقـت مؤید 

آنها هسـتند. 61/4/8«
3. ایـن روش حضـرت سیدالشـهدا)(، الگویی 
بـرای همـه حرکتهایـی اسـت کـه ُملهـم از روح 
عاشـورا و کرباسـت، زیـرا بـا غفلـت از ایـن ابعاد 
مهم، راه بـرای نگاهها و تحلیلهای سهل اندیشـانه 
و برداشـتهای سـطحی و عامیانه از تاریخ و زندگی 
ائمـه)( بـاز می شـود، مثـا گاهـی اوقـات که 
»صحبت مذاکـره میشـود، میگویند آقا شـما چرا 
با مذاکـره ی بـا آمریـکا مخالفـت میکنیـد؟ خب 
امیرالمؤمنیـن هم مذاکـره کرد با فان کـس، امام 
حسـین هم مذاکـره ]کرد[...امیرالمؤمنیـن که با 
زبیر یـا امام حسـین که با ابن سـعد حـرف میزند، 
او را نصیحـت میکند؛ بحـث مذاکره ی بـه معنای 
امروزی نیسـت؛ مذاکره ی امروزی یعنـی معامله، 
یعنی یک چیـزی بـده... امام حسـین با ابن سـعد 
معاملـه میکرد کـه یک چیـزی بده یا یـک چیزی 
بگیـر؟... امـام حسـین رفـت نهیـب زد، نصیحت 

کرد، گفـت از خـدا بتـرس 94/7/15«
مواجهـات  ایـن  تمـام  در  محـوری  نکتـه   .4
-کـه بـرای امـروز و تمـام فعالیتهـای انقابـی 
نیـز  مسـتکبران  و  دشـمنان  بـا  مواجهـات  و 
بایـد به عنـوان یـک اصـل موضوعـه و راهنمـا 
در  حتـی  کـه  اسـت  ایـن  باشـد-  نظـر  مـد 
سـخت ترین شـرایط نیـز روحیه و لحـن حضرت 
سیدالشـهداء)( قـوی و محکم اسـت و همین 
روحیه نیز هسـت کـه طـرف مقابـل را در موضع 
انفعـال و دفاعـی می بـرد. »در تمـام طـول راه، 
از مدینـه تـا مکـه... از مکـه تـا کربـا کـه مدتي 
طـول کشـید، یعنـي از هشـتم ذیحجـه تـا روز 
دوم محـرم، در حـدود بیسـت روز، بیسـت ودو 
روز تقریبـاً طول کشـید، ایـن راه را امام حسـین 
طي کـرده؛ در یک جا شـما لحـن دفاعـي از امام 
حسـین نمي بینیـد. همه جـا لحن، لحـن تهاجم 
اسـت... آنجایـي کـه طـرف، کسـي اسـت کـه با 
او بایـد حـرف زد، حضـرت قاطـع حـرف میزنـد. 

»63 /7 /20

این واقعه قیامِ هلل است
امـام حسـین )(، با یک لشـکر روبـه رو نبـود، با جهانـی انحـراف روبه رو بـود. کـه همه چیز 
داشـت. وحشـت انگیز بود. آدم معمولـی در مقابل عظمت پوشـالی ایـن دنیا میلرزیـد. دل امام 
حسـین در مقابـل این دنیـا نلرزیـد؛ یک تنه وسـط میـدان آمـد. عظمـت قضیه این اسـت که 

قیامِ للَّ اسـت. 75/9/24

مزار:
کربال

حزب ا...
این است

مسجد
طراز

نغمــه ی  شــوم جدایــی دیــن از سیاســت، ســاخته ی  دشــمنان پلیــدی اســت کــه از 
ــا ایــن ترفنــد خواســته اند صحنــه ی  ــده و در صحنــه، ســیلی خــورده و ب اســاِم زن
ــه  ــردم را ب ــای م ــور دنی ــام ام ــود زم ــرده و خ ــارغ ک ــن ف ــور دی ــی را از حض زندگ
ــام  ــن اس ــد...  ای ــلط یابن ــانها تس ــت انس ــر سرنوش ــه ب ــد و بی دغدغ ــت گیرن دس
امریکایــی اســت کــه مــردم را بــه دوری از سیاســت و فهــم و بحــث و عمل سیاســی 
ــل  ــن و غیــر قاب ــاب محّمــدی، سیاســت را بخشــی از دی ــی اســام ن ــد؛ ول می خوان
ــوت  ــی دع ــل سیاس ــه درک و عم ــلمین را ب ــه ی مس ــد و هم ــی از آن می دان جدای

می کنــد. 68/4/14     

# اسالم_منهای_سیاست
توطئه ای برای حذف دین از صحنه زندگی

کلید
واژه

امام کالم

 )( 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 باشد 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 بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه قیام در مقابل یک 
حکومت قلدری که همه جا را در دست دارد، با یک عده معدود باید چطور باشد، اینها چیزهایی 

است که حضرت سید الشهدا )( به ملت آموخته است.  امام خمینی )ره(؛ 25 مهر 1361 

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

ج: اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری 
محسوب شود اشکال ندارد.

س: نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته های عزاداری در شبهای محرم 
تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چیست؟

ج: به راه انداختن دسته های عزاداری 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

احکام عزاداری 

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

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

حسید حسن علی العماد دبیرکل جنبش تنظیم مستقبل العداله یمن از تأثیر کتاب "انسان 
2۵0ساله" 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 2۵0ساله 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 ادامه یافت 
و درجریان این عملیات ارتش سوریه نقاط راهبردی جدیدی را در منطقه "مناشر 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! سوری را هدف قرار می دهد. همچنین رزمندگان مقاومت اسامی نَُجباء 
عراق به مواضع تروریســت 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 عاشورایی در مجمع سید الشــهداء بیروت اعام کرد: شعار 
حزب ا... در روز عاشــورا، 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 دارد. |    المنار|

   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 شده بود، صرفاً در راستای شفاف سازی و به  روزرسانی قوانین 
تحریم های اعمالی علیه ایران دانسته و هرگونه تسهیل تحریم ها علیه تهران را نادرست 
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 شــکننده بودن آن به طرف غربی 

هشدار داده بود.|    مهر|

هفته اخبار

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

مـا »بـرای مـردم مظلـوم یمـن 
غّصـه میخوریـم، برایشـان دعـا 
بهشـان  بتوانیـم  کمکـی  هـر  میکنیـم، 
قریـب  »یمـن  میکنیـم.94/5/26« 
بمبـاران  دارد  کـه  اسـت  یک سـال ونیم 
میشود؛ شـوخی اسـت؟ یک کشـور را، آن 
هم نـه مراکز نظامـی اش را، ]بلکـه [ بازارها 
را، بیمارسـتان ها را، خانه هـای مـردم را، 
را،  مـدارس  را،  میدانهـا  را،  اجتماعـات 
بیاینـد همین طـور بمبـاران کننـد! ایـن 
چیـز کوچکـی نیسـت؛ ایـن خیلـی جـرم 
بزرگی اسـت. نه مـاه رمضـان بفهمنـد، نه 
مـاه حـرام بفهمند، نـه ماحظـه ی کودک 
بکننـد، این همـه کودک کشـی بکننـد... با 
پشـتوانه ی آمریـکا 95/05/11« و ایـن بار 
جنگنده هـای متجـاوز سـعودی در امتداد 
و  »بی منطـق  عملیات هـای 
بی رحمشـان«، یک مراسـم عـزاداری را در 
صنعـا پایتخـت یمـن بـه خـاک و خـون 
کشـیدند. جنایـت هولناکـی که جهـان را 
درشـوک فروبـرد و حتی پشـتیبان ائتاف 
متجـاوز سـعودی را بـه واکنـش واداشـت. 
ندپرایس سـخنگوی شـورای امنیـت ملی 
آمریـکا بـرای کنتـرل خشـم افکارعمومی 
»بررسـی«  از  فقـط  البتـه  شـده،  هـم 
حمایت هـای آینـده آمریـکا از ایـن ائتاف 
سـخن گفـت و اعـام کـرد از اقـدام ریاض 

مبنـی بـر حملـه هوایـی بـه یـک مراسـم 
ختـم در صنعـا و کشـتن 213 تـن، مفقود 
شـدن1۵0 نفـرو زخمی شـدن 700 تـن 
دیگـر، تنهـا »نگـران« شـده اسـت. حتـی 
بان کـی مون هـم کـه قبـًا از تـرس قطع 
کمک هـای مالـی ریاض بـه سـازمان ملل، 
عربسـتان را از لیسـت سـیاه کودک کشـی 
خواسـتار  بـود،  کـرده  خـارج  یمـن  در 
بررسـی و تحقیقـات فـوری در خصـوص 

این جنایات شد. 
جنایت هولناک ائتاف ســعودی درصنعا 
در حالی اتفاق افتاد کــه چند روز پیش ناو 
جنگی اجــاره ای امارات از آمریکا توســط 
انصارا... منهدم شــده بود و ائتاف متجاوز 
تحــت رهبــری عربســتانی ها همچنان 
در شــوک دریایی ناشــی از حملــه یگان 
موشکی ارتش و انصارا... یمن به ناو جنگی 
اماراتی قرار داشت. آســیب پذیری ائتاف 
ســعودی ها در مقابل موشــک های یمنی 
 نظیر آنچــه نــاو اماراتی را هــدف گرفت

 یا موشــک های »برکان« و »زلزال« ضمن 
اینکه تغییر مهمی در معادله میدانی جنگ 
یمن محســوب می شــود و نبض تحوالت 
را در اختیار مدافعان یمنــی قرار می دهد، 
برای عربســتان هزینه بردار شــده است. 
به طوری که اگرچه شــروع ایــن جنگ با 
سروصدای گسترده رسانه ای همراه بود ولی 

هر چه زمان گذشت احتمال دست یابی به 
موفقیت کمرنگ تر شد. این روزها شرایط 
به گونه ای شده اســت که اکثر کارشناسان 
امور اســتراتژیک ورود عربستان سعودی 
به جنگ در یمــن از "خطــای راهبردی 
ســعودی ها" یاد می کنند. در »مســئله ی 
یمن ســعودی ها بدعت بدی گذاشــتند 
در این منطقه و البّته خطا کردند، اشــتباه 
کردند. کاری که امروز دولت ســعودی در 
یمن دارد انجام میدهــد، عیناً همان کاری 
اســت که صهیونیســت ها در غــّزه انجام 
دادند. دو جنبه دارد: یکــی اینکه جنایت 
است، نسل کشی است... بّچه ها را میکشند، 
خانه ها را خراب میکننــد، زیربناها را نابود 
میکنند، ثروتهای ملّی را در یک کشــور از 
بین میبرند... این یک طرف قضّیه اســت؛ 
طرف دیگر قضّیه این اســت که سعودی ها 
در این مسئله خســارت خواهند کرد، ضرر 
خواهند کــرد و به هیچ وجه پیروز نخواهند 
شــد.94/1/20« اکنون مبــارزان یمنی 
در حال تحمیل شــرایط نظامی به ائتاف 
ســعودی هســتند و ریاض تاریخ  مصرف 
خــود را در منطقه و نــزد متحدی همانند 
آمریکا هم منقضی شــده می بیند. بحران 
خودســاخته یمن، برای ریاض، سودی به 
دنبال نداشــته اســت. جنگ یمن، ضمن 
اینکــه بیمــاری و ناتوانی ریــاض در امر 

مدیریــت نظامــی و بی میلــی و کم توانی 
نیروهای ارتش این کشــور را نشــان داد، 
باعث شد تا این منطقه، تجربه ای جدید از 
ظهور "نیروهای مقاومت اسامی" را داشته 
باشد. توفان سعودی آن قدر قوی نبود که به 
مدافعان شجاع یمنی اجازه ندهد تا خود را 
به موشک های بالستیک و تجهیزات نظامی 
مجهز نکنند. مدافعان یمنی، اگر درگذشته 
هم نوا و متحد نبودند، امروز یک صدا شــده 
و در کنار حــزب ا... لبنان، حشدالشــعبی 
عراق، گردان های مقاومت فلســطین و... 
جبهــه ای دیگر را به نــام 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 همیشــه ناآرام کردن آســمان، 
تعیین کننده نخواهد بود. جبهه اســتکبار 
در شرایطی که هدفش این بود تا »در یمن 
]شــرایطی شــبیه لیبی[ به وجود بیاورد؛ 
خوشــبختانه نتوانســت.« زیرا »جوانهای 
مؤمن، جوانهــای عاقه منــد و معتقدین 
به منهــاج امیرالمؤمنین)( توانســتند 
بایســتند در مقابل اینها؛ شــیعه و سّنی و 
شــافعی و زیدی و حنفی و همه جورشان 
ایســتاده اند در مقابل هجمه ی دشــمن و 
ان شــاءا... پیروز خواهند شــد و پیروزی 

متعلّق به ملّتها است. 94/01/20«  

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

عاشورای 1438

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

آنچه کربال به ما می آموزد

 )( روش امام حسین
در مواجهه با طاغوت

حرکـت تاریخـی امـام حسـین)(  درس قیـام هلِل و مبـارزه در مقابل طاغوت اسـت. چـرا و چه 
زمانی بایـد در مقابـل طاغوت قیـام کرد؟ چگونـه باید مبـارزه کرد؟  امـام حسـین)( در مقابل 
انحـراف بزرگی کـه اصل اسـالم را در خطـر قـرار داده بود به پا خاسـت. هـر یک از اجـزای ایـن حرکت حّق 
او،که برای همیشـه تاریخ روشـنگر اسـت، یک درس و الگوسـت. یکی از مهمتریِن این درسـها، نوع مواجهه 
حضرت سیدالشـهداء با طاغوت بـود.  »حرکت و قیام حسـیني، یک قیـام زباندار اسـت... با دوسـتان خود، 
با دشـمنان خود، بـا بي تفاوتها، با متعصبهـا، بـا همراهان، بـا متخلفین، با همـه، امام حسـین)( صحبت 

کرد و حرف زد و مطالب خودش را بیان کرد... اینها تشریح کننده ی حادثه عاشوراست. 63/7/20«

 رهبر انقاب اسامی در طول سال های مبارزه در 
دوران پهلوی و از پیروزی انقاب اســامی تاکنون، 
در بســیاری از مقاطع به بیان نکات مورد نظر خود 
درباره ی زندگی، شــرایط دوران و قیام سیدالشهدا 
)( پرداخته اند؛ در میان بیانات متعدد  و فراوانی که 

بدان ذکر شد و هر یک از جنبه ای خاص به موضوع 
پرداخته شده است، چهار سخنرانی ای که اینک در 
کتاب چهارگفتار جمع آوری و منتشر شده است را 
می توان محور اصلی یا خطوط کلی و اساسی تبیین 
حادثه ی عاشــورا از نگاه حضرت آیت ا... خامنه ای 
دانســت.کتاب »چهار گفتــار« علیرغم صفحات 
اندکش، مطالب متعدد خواندنــی و عبرت آموز از 
حادثه ی عاشــورا را در پیــش روی خوانندگانش 

می گذارد 

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

موضوع کتاب: دین

خواندنی پیشنهاد
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