
زنده نگه داشتن یاد شهادت
 درس اربعین حسینی است

اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با 
تدبیر الهــی خاندان پیامبــر)(، یاد 
نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار 
پایه گذاری گردید... چرا امام صادق)( فرمودند 
که هر کس یک بیت شــعر درباره  حادثه  عاشورا 
بگوید و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند 
بهشــت را بر او واجب خواهد کرد؟)۱( چون تمام 
دســتگاه های تبلیغاتی، برای منزوی کردن و در 
ظلمت نگهداشــتن مسأله  عاشــورا و کالً مسأله  
اهل بیت، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند 
چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه است...آنچه 
ایــن یــاد را زنــده کــرد، تــالش بازماندگان 
حســین بن علی)( بــود. به همان انــدازه که 
مجاهدت حسین بن علی)( و یارانش به عنوان 
صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، 
به همان اندازه نیز مجاهدت زینب )( و مجاهدت 
امام سّجاد)( و بقیه  بزرگواران، دشوار بود. البته 
صحنه آنها، نظامی نبود؛ بلکه تبلیغی و فرهنگی بود. 
درسی که اربعین به ما می دهد، این است که باید یاد 
حقیقت و خاطــره  شــهادت را در مقابل طوفان 

تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.  68/6/29
۱( ثواب األعمال ، ص 8۴

تشبه به کفار و ترویج فرهنگ آنان

 س: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟
 ج: پوشــیدن لباســهایی که توســط دولتهای 
استعماری تولید شده اند، ازاین جهت که ساخت 
دشمنان اسالم است، فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر 
این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسالمی دشمن 
باشد و یاباعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و 
استثمار سرزمین های اسالمی شود و یا منجر به وارد 
شدن ضرر اقتصادی به دولت اسالمی گردد، دارای 

اشکال است و حّتی در بعضی از موارد جایز نیست.
س: آیا پوشیدن لباسهایی که بر روی آن حروف 
و تصاویر خارجی چاپ شده، جایز است و آیا این 

لباسها ترویج فرهنگ غربی محسوب می شوند؟
ج: اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند پوشیدن 
آنها فی نفســه اشــکال ندارد و اّما اینکه ترویج 
فرهنگ غربِی معارض با فرهنگ اسالمی محسوب 

می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیات

هویّت اســالمی این اســت که زن در عین اینکه هویّت و خصوصّیت زنانه خود را حفظ 
میکند، درعین حال باید در میدان ارزشهای معنوی مثل علم و تقّرب به خدا پیشروی کند، 
هم باید در عرصه ی مســائل اجتماعی ، حضور و هوش سیاسی، شناخت آینده ی کشور 
خود، شناخت دشــمن و توطئه های او روزبه روز پیشــرفت کند و هم در زمینه ی ایجاد 

محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید پیشرفت داشته باشد. 79/6/30 

زن مسلمان باید در تمام زمینه ها پیشرفت کند

ایـرانی خانواده

خدوم، اثرگذار، صادق

 کسری : نشریه شــما خیلی خوبه چون 
جناحی نیست و فقط رهبر شرط هستش به 
نظر من. حــزب فقط حزب خدا عین اســم 

نشریه شما. 

 ســالم علیکم خدمــت شــما خادمان 
جمهوری اســالمی ایران .این نشــریه توسط 
کانون فرهنگی قاسم ابن الحسن علیه السالم؛ 
مسجد شیخ محمود اســتعالمی مهدیشهر در 
میعادگاه نماز جمعه مهدیشــهر به تعداد ۱۰۰ 

عدد چاپ و توزیع میگردد.

ســالم از حوزه مقاومت بسیج شهیدان 
حاجــی بابایی شــهر مریانج همــدان تعداد 
۱۰۰نســخه در نماز جمعه این شــهر توزیع 

می شود.  

جناب آقای حاج حبیب ا... عسگراوالدی ... در دوران طاغوت، از نخستین روزهای مبارزات ملّت و روحانّیت، در کنار 
امام بزرگوار و در صفوف پر خطر حضور یافت و پس از پیروزی انقالب و برپایی جمهوری اسالمی، در سنگرهای 

حّساس و اثرگذار خدمات صادقانه ارائه کرد و تا آخر عمر پر ماجرای خود از کار و تالش فروگذار نکرد. 92/8/14
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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:                     ۱۰۰۰۱۰28 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

ملت اجازه برگشت قوای کفر
 به کشور را نمی دهد

از وظایف دینی و ملی ما و شماســت که تبلیغات 
بوقهای امریکایی و صهیونیســتی را که با پخش 
دروغ و افترا می خواهند جمهوری اسالمی را لکه دار 

کرده و به انزوا بکشــند خنثی کنیم و از جنایات 
شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به ملت 
محروم خود که جرمی جز گرایش به اسالم و اراده 
استقالل و آزادی ندارند، با تمام توان کمک کنیم، 
و مطمئن باشــیم که ملت بزرگ ایران راه خود را 

که همان صراط مستقیم انسانی است یافته و در 
تمام ابعاد با آگاهی کامل در صحنه حاضر است و 
اجازه برگشت قوای کفر را به کشور خود نمی دهد 
و با چنگ و دندان از اسالم عزیز و کشور خود دفاع 

می کند.   امام خمینی )ره(؛۲۱ فروردین ۱۳۴۳

مرحوم حبیب ا... عسگراوالدی در کنار حضرت آیت ا... خامنه ای
  هشتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و پنجمین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات -  29 شهریور ۱36۱ 

نوحه خوانیها هنگام سینه زنی 
آموزنده باشد

چقدر خوب اســت که در ایــن نوحه  خوانیها 
مضامین اسالمی، انقالبی، قرآنی گنجانده بشود... 
یک وقت هست که شــما در همین مطلبی که 
]عزادار[ تکرار میکند و حرفی که ]با آن[ سینه 
میزند، با زبان نوحه و با زبان شعر، یک مسئله  ی 
روز، یک مسئله  ی انقالبی، یک مسئله  ی اسالمی، 
یک معرفت قرآنی را میگنجانید؛ او وقتی تکرار 
میکند، در ذهــن او ملکه میشــود؛ این خیلی 
باارزش است، کاری اســت که هیچ  کس دیگر 
غیر از شما نمیتواند این کار را بکند؛ یعنی هیچ 
رسانه  ای واقعاً قادر نیســت که این  جور معارف 
الهی را با جســم و جان و فکر و روح و احساس و 

عقل و مانند اینها آمیخته کند. 92/8/20 

 اگـر خواسـتیم موحـد و پیـرو اصـل 
کـه  باشـیم  مراقـب  باشـیم،  توحیـد 
ندانسـته عبـادت نـوع دوم را در مقابـل 
غیر پـروردگار عالـم انجام ندهیـم... اگر 
کسـی را، یـک انسـانی، یـا یـک جامعۀ 
انسـانی، بی قیـد و شـرط اطاعـت بکند، 
فرمـان او را در زندگـی خـود، در جسـم 
و جـان خـود، در عمـل خـود، ُمّتَبـع  
بنابـر  را عبـادت کـرده...  او  بشـمارد، 
فرهنـگ قرآنی، عبـادت از یـک موجود 
غیر خدایـی، می خواهـد ایـن موجـود 
قـدرت  باشـد؛  قـدرت سیاسـی  یـک 
درونـی  عامـل  یـک  باشـد؛  مذهبـی 

باشـد، مثـل نفـس انسـان، تمایـات 
نفسـانی و شـهوانی او؛ می خواهـد یـک 
موجودی باشـد خارج از وجود انسـان... 
در مقابـل یـک زن، در مقابـل یـک نفـر 
آدمـی کـه بـرای او انسـان یـک احترام 
بی جایـی قائـل اسـت، در مقابـل یـک 
دوسـت؛ عبادت کـردِن در مقابـل اینها 
یعنـی اطاعـت کـردن اینهـا. هر کسـی 
که اطاعـت کنـد از کسـی یـا از چیزی، 

عبـادِت او را کـرده اسـت. 
منبع: 

کتلاب طلرح کللی اندیشله ی اسلامی در 
قلرآن

اینگونه پیرو اصل »توحید« باشیم
هر کسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادِت او را کرده است

حزب ا...  این است

امام حسن)(  شیعه را حفظ کرد
3

ایماِن آگاهانه عمیق      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  شهید بزرگوار صدر اسالم  عّمار یاسر
برادران! ایماِن ارزشمند، ایمان آگاهانه است، ایماِن توأم با درک و شعور است، ایمانی ست که از روی بصیرت، با چشم باز، بدون ترِس از اشکال، به وجود آمده باشد...  درباره 
عمار یاسر، آیه قرآن می گوید: اگر در زیر شکنجه، برای خاطر آنکه دشمن را از خود لحظه ای منصرف کنی، یک جمله گفتی، بگو، ایماِن تو ایمانی نیست که با شکنجه از 

قلبت زائل بشود... این به خاطر آن ایمان آگاهانۀ عمیقش، دست بر نمی داشت، ایمان این است.   منبع: کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، صفحه 88 و 89

مزار : رقه در کشور سوریهتاریخ شهادت :  ربیع الثانی سال 37هـ   . ق شهادت:  در جنگ صفین به دست سپاهیان معاویه
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روابط میان انســان ها درهر سطحی، تحت تاثیر عوامل مختلفی 
است: از فکر و فرهنگ آنها گرفته تا شرایط زمانه و اقتضائات محیط 
و... . اما آنچه از همه موثرتر است، »تجربه«ای است که در درازمدت 
بصورت عملی از یکدیگر پیدا می کنند. حتی عوامل دیگر نیز تا به 

زبان تجربه درنیامده باشد، در بلندمدت نمی توانند سهم عمده ای 
در تعیین نوع روابط داشته باشند. حال اگر »روند« تجربه هایی که 
دو طرف رابطه می سازند به سویی میل کند، ماهیت آن رابطه در 

آن جهت تقویت و حتی مستحکم می شود.

یکی از تجربیات تاریخی مردم ایــران در روزهای پیروزی انقالب 
تصویری منفــی از نقش آمریکا در کشــور بــود. از کودتای 28 
مرداد و برانداختن حکومت ملی، تا حمایت همه جانبه از خاندان 
فاسد و وابسته پهلوی، تا آموزش ســاواک و... ردپای آمریکایی ها 
در هرچه که مورد تنفر ایرانیان بود، دیده می شــد. برای همین 

استکبارستیزی، عقبه »استبدادستیزی« ایرانیان شد. 
اما پس از انقالب، ایــاالت متحده نه تنهــا در تصحیح این تصویر 
نکوشید، بلکه روزبه روز آن را سیاه تر و سخت تر کرد. از پناه دادن به 
شاه مخلوع تا اتخاذ سیاست های خصمانه تبلیغاتی و... . وقتی النه 
جاسوسی این کشور در تهران نیز کشف شد، هم بخش بیشتری از 

این خرابکاری ها آشکار شد و هم رفتار آمریکایی ها پس از آن، 

توصیه رهبر انقالب به زائران اربعین
خبر  |  2

۱3 آبان، تبلور حقیقِت انقالب
بازخوانی  |  3

زن مسلمان باید در تمام زمینه ها پیشرفت کند
خانواده ایرانی  |  ۴

 سالههفتم صفر، سالروز شهادت امام مجتبی تسلیت باد
انسان 250

استدالل های منطقی ملت ایران برای ایستادگی  در برابر آمریکا از کجا ناشی می شود؟

تجربه می گوید در مقابل مستکبر بایستیم 
»تبلیغ می کنند ایستادگی امام )ره( در مقابل آمریکا به علت تعصب و غرور بوده، به معنای آن که امام در ایستادگی خود در برابر آمریکا 

منطقی نداشته است! درحالی که ایستادگی نظام و ملت ایران در برابر آمریکا بر اساس استدالل های کامالً منطقی است.95/8/۱2«

چرا راهپیمایی اربعین مهم است؟

گزارش هفته

حضرت آیت اهلل خامنه ای: امروز به اعتــراف خود آمریکایی ها، 
دولت آمریکا و نظام آمریکا از ارزشــهای انســانی فرسنگها دور 
افتاده. این مناظره ی دو نامزد ]ریاست جمهوری[ آمریکارا دیدید؟ 
حقایقی که اینها بر زبان راندند دیدید؟ شــنیدید؟ اینها آمریکا 
را افشا کردند. چند برابر چیزهایی را که ما میگفتیم و بعضی باور 
نمیکردند و نمیخواســتند باور کنند، خود اینها گفتند. و جالب 
این است که آن که صریح تر گفت، بیشتر مورد توّجه مردم قرار 
گرفت. آن مرد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، مردم آمریکا 
بیشتر به او توّجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار 
میکند؛ عوام گرایانه، چرا عوام گرایانه؟ برای خاطر اینکه حرفهایش 
را مردم نگاه میکردند، میدیدند درست است؛ در واقعّیات زندگی 
خودشان آن را میدیدند. ارزشهای انسانی در آن کشور نابودشده 
و لگدمال شده است؛ تبعیض نژادی وجود دارد. همین چند روز 
قبل از این آن مرد در تبلیغات انتخاباتی اش ایستاد و گفت شما اگر 
رنگین پوست هستید، اگر سیاه پوست و سرخ پوست هستید، در 
خیابانهای نیویورک و شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک 
وقتی راه میروید، نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه ی 
دیگر زنده اید. شما ببینید! این حرف را کسی دارد میزند که انتظار 
دارد چند روز دیگر برود در کاخ سفید، بنشیند آمریکا را اداره کند. 

نژادپرستی آمریکا یعنی این.   95/8/۱2

افشای حقایق و فجایع آمریکا توسط 
دو کاندیدای ریاست جمهوری

بــرش

بزرگ ترین گر دهمایی عالم

سخن هفته

رهبر انقالب  با اشاره به مناظره های انتخاباتی تصریح کردند:



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

 توصیه رهبر انقالب به زائران اربعین
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر،نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت: مقام معظم رهبری 
به من فرمودند که شما از طرف من به همه زائران 
ابالغ کنید که از تصاویر من در راهپیمایی اربعین 

استفاده نشود. |  ایکنا | 

 اجازه رهبر انقالب برای برداشت از صندوق 
توسعه ملی برای حل مشکل آب

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی: 
مقام معظم رهبری اجازه برداشــت از صندوق 
توســعه ملی جهت حل مشــکل آب را دادند و 
باعث شــدند تا دغدغه مهم مردم در این زمینه 

برطرف شود.  |  ایلنا | 

 تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا برای 
تمدید قانون تحریم های ایران

صدای امریکا به نقل از منابعی در کاخ سفید:  
مجلس نماینــدگان آمریــکا خــود را برای 
تصویب "تمدید قانــون تحریم های ایران" که 
۱۱ دی منقضی می شود آماده می کند و اوباما 
نیز گفته که آن را وتو نخواهد کرد، زیرا تمدید 
آن، توافق هســته ای را نقــض نمیکند چون 
برجام زمانی امضا و اجراشــده کــه این قانون 

معتبر بوده است. |  جام نیوز | 

 روزنامه صهیونیستی:
سید حسن   نصرا...   یک رهبر استثنایی است

یدیعوت آحارونوت: تحلیلگران ما بر این باورند 
که نصــرا... یک رهبر اســتثنایی اســت و باید 
به ســخنرانی هایش گوش کــرد؛ چراکه یک 
هماهنگی کامــل بین آنچه کــه وی می گوید 
با آنچه کــه انجام می دهد، وجــود دارد. نصرا... 
همچنین توانســته حزب ا... لبنــان را به یک 
ســازمان قدرتمند بین المللــی از حیث توان 

نظامی تبدیل کند.  |  دفاع پرس | 

 اعتراف کری به دخالت سیا در امور داخلی ایران
جان کری وزیــر امــور خارجــه آمریکا طی 
ســخنانی در دانشــگاه شــیکاگو با اعتراف به 
مداخــالت کشــورش در امور داخلــی ایران 
اعتراف کرد: از ســال ۱979 میالدی و از زمان 
انقالب ]اســالمی[ ایــران، ما به انــدازه کافی 
مالحظــه کار و دقیق نبودیــم و در امور ایران 
دخالت داشــتیم، به عنوان مثال "سیا" به طور 
مستقیم در برکناری نخســت وزیر مصدق از 
قدرت در ســال ۱953 میالدی مداخله کرد. 
کری همچنین در ادامه با فرافکنی درخصوص 
عدم اجرای تعهدات کشــورش دربــاره برجام 
گفت: مسئله این است که باید ببینیم آیا ایران 
قصد دارد رفتار خــود را در منطقه در این دوره 

زمانی تغییر دهد؟  |   خبرگزاری صداوسیما | 

هفته اخبار
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هفته سخن

چرا ۱3آبان اتفاق افتاد؟

در قبال »فرهنگ عمومی کشور« مسئولیت شرعی داریم

]آمریکایی ها[ محمدرضا را که فراری ملت ایران بود، در آمریکا پذیرفتند... اموالی که در اختیار محمدرضا قرار داشت، بالغ بر 
میلیاردها دالر می شد که در امریکا سرمایه گذاری کرده بود... حتی یک ریالش را به مردم ایران ندادند... رژیم ایاالت متحده  
امریکا، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، همان روش قبل از پیروزی را ادامه داد؛ یعنی اعمال کینه و خصومت با ملت ایران و 
نظام جمهوری اسالمی. در چنین شرایطی بود که قضیه سفارت اتفاق افتاد... حرکت نسبت به سفارت امریکا - که به حق 
»النه جاسوسی« نامیده شد - در حقیقت تبلوری از حقایق این انقالب و ملّت بود. این حرکت نشان داد که ملّت ما در مقابل 

قدرِت پر گوِی پرخواهِ متوّقِع مغرورِ مستکبری مثل امریکا هم، تا همه جا ایستاده است.   73/8/11

ما مسئولیت شرعی داریم، مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. و البته میبینیم در 
بعضی از مطبوعات، نوشــته ها، گفته ها، بعضیها با عنوان ]کردن[ "دین دولتی" و "فرهنگ دولتی" میخواهند نظارت 
دولت را محدود کنند و تخریب کنند... دولت، وظیفه برای ترویِج بیشــتر ]دین[ دارد. هر کسی هر توانی که دارد، باید 
خرج کند... ]دستگاه حکومت یک کشور[ باید توان خودش را صرف کند در راه ترویج فضائل و جلوگیری از آنچه مزاحم 

رشد فضائل است. فرهنگ جامعه متولی میخواهد؛ مثل اقتصاد.    92/9/19

به مناسبت سالروز تسخیر النه جاسوسی

14 آبان روز فرهنگ عمومی:

بازخوانی

مطالبه 
رهبری

امام حسن)(  شیعه را حفظ کرد 
)( روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از حق عظیم امام مجتبی بر بقای اسالم

اگـر امام مجتبـی ایـن صلـح را انجام نمـی داد،  سان 250 ساله
ان

آن اسـالم ارزشـی نهضتی باقـی نمی مانـد و از 
بیـن می رفـت؛ چـون معاویـه باالخـره غلبـه 
پیـدا می کـرد. وضعیـت، وضعیتـی نبـود کـه 
امـکان داشـته باشـد امـام حسـن مجتبـی )( غلبه 
پیـدا کنـد. همـه عوامـل، در جهـت عکـس غلبـه امام 
مجتبـی )( بـود. معاویـه غلبه پیـدا می کـرد؛ چون 
دسـتگاه تبلیغـات در اختیار او بـود. چهره او در اسـالم، 
چهـره ای نبود کـه نتوانند موجـه کنند و نشـان بدهند. 
اگـر امـام حسـن )( صلـح نمی کـرد، تمـام ارکان 
خانـدان پیامبـر )( را از بیـن می بردنـد و کسـی را 
باقـی نمی گذاشـتند کـه حافـظ نظـام ارزشـی اصیـل 
اسـالم باشـد. همه چیـز بکلـی از بیـن می رفـت و ذکر 
اسـالم برمی افتـاد و نوبـت بـه جریـان عاشـورا هـم 
نمی رسـید. اگـر بنـا بـود امـام مجتبـی  )(، جنگ با 
معاویـه را ادامـه بدهـد و بـه شـهادت خانـدان پیامبـر 
منتهی بشـود، امـام حسـین )( هـم بایـد در همین 
ماجـرا کشـته می شـد، اصحـاب برجسـته هـم بایـد 
کشـته می شـدند، »حجربن عدی«هـا هـم باید کشـته 
می شـدند، همـه بایـد از بیـن می رفتنـد و کسـی کـه 
بمانـد و بتوانـد از فرصتهـا اسـتفاده بکند و اسـالم را در 
شـکل ارزشـِی خودش باز هـم حفظ کنـد، دیگـر باقی 
امـام  کـه  اسـت  عظیمـی  حـق  ایـن،  نمی مانـد. 
مجتبـی)( بر بقـای اسـالم دارد... خود ایـن صلح و 
شـرایط امام حسـن )( همـه اش یک مکر الهـی بود. 

 )( و مکـرا و مکـراهلل« بـود، یعنی اگـر امام حسـن«
می جنگیـد و در ایـن جنـگ کشـته می شـد - کـه بـه 
کـه  خـودش  اصحـاب  دسـت  بـه  قـوی  احتمـال 
جاسوسـان معاویـه آن هـا را خریـده بودنـد، کشـته 
می شـد - معاویـه می گفـت: مـن نکشـتم، اصحـاب 
خودش کشـتند، بـه عـزاداری هـم می پرداخـت و بعد 
تمام اصحـاب امیرالمؤمنیـن )( را تار و مـار می کرد؛ 
یعنـی، دیگـر چیزی بـه نـام تشـیع باقـی نمی مانـد تا 
عـده ای در کوفه پیدا شـوند و بعد از بیسـت سـال، امام 
حسـین )( را دعـوت کننـد، اصـاًل چیـزی باقـی 
نمی ماند، امام حسـن )( شـیعه را حفظ کـرد... امام 
حسـن مجتبـی )( کاری کـرد کـه جریـان اصیـل 
اسـالم در مجـرای دیگـری، جریان پیـدا بکنـد؛ منتها 
اگـر نه به شـکل حکومـت، زیـرا ممکـن نبـود، الاقل به 

شکل نهضت جریان پیدا کند. کتاب انسان 250 ساله   

 )(اگر امام حسن

صلح منی کرد، 

متام ارکان خاندان 

پیامرب)( را از 

بین می بردند. همه 

چیز بکلی از بین 

می رفت و ذکر اسالم 

برمی افتاد و نوبت 

به جریان عاشورا هم 

منی رسید
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بزرگ ترین گردهمایی عالم

»پیاده روی اربعین« هم یکی دیگر از آن بزنگاه های تاریخ در 
عصر و سال های اخیر است. »آن را بزرگ ترین گردهمایی 
عالم به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل 
اسالمی را رصد می کنند. 93/۱0/۱9« گرچه رسانه های غربی، 
در ابتدا سعی کردند از بازتاب عظمت این رخداد جلوگیری 
کنند، اما این حادثه آنقدر بزرگ بود که باالخره نتوانستند 
از آن چشم پوشی کنند. سال گذشته، اینترنشنال بیزنس 
تایمز درباره ی این رخداد نوشت: "بیش از بیست و دو میلیون 
زائر به کربال رفته اند که این یک رکورد محســوب می شود. 
اربعین سال گذشته ۱7میلیون نفر را به عراق آورد. اربعین 
بزرگ ترین گردهمایی ساالنه در دنیاست که شمار زائران 
آن خیلی فراتر از دو میلیون نفری است که هر ساله به حج 
در مکه می روند." بی.بی.سی نیز در گزارش خود با اذعان به 
جمعیت شگفت انگیز این مراسم گفت: "چه برای یک باور 
مذهبی و چه برای اعالم یک پیام سیاسی، حضور میلیونی 
عزاداران در کربال همه ی نگاه ها را به خود جلب کرده است؛ 
ناظرانی که ممکن است سؤال کنند پیام عاشورا که گفته 
شده تن ندادن به ذلت است، در زندگی امروز این عزاداران 

چه تأثیری گذاشته است."
اما شاید این سؤال پرسیده شود که  چرا پیاده روی اربعین 
می بایست برای »جوان مؤمن انقالبی« مهم باشد؟ پاسخ 
به این پرسش می تواند ابعاد بیشتری از عظمت و اهمیت 

این رخداد مهم عصر حاضر را مشخص کند:

اول آنکه »این حرکت، حرکت عشق و ایمان است؛ هم در 
آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک کننده 
و عمل کننده است؛ هم عشق و محّبت... ترکیبی است از 
عقل و عاطفه، ترکیبی اســت از ایمان و عشق. 9۴/9/9« 
شاید به همین علت هم باشد که سال به سال بر جمعیت 

شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. 

دوم آنکه بزرگ ترین مشــکل جهان اسالم، عدم وجود 
وحدت  بین مذاهب و فرق اسالمی است. دشمن نیز دقیقا 
از همین موضوع برای ضربه زدن به پیکره ی جهان اسالم 

استفاده می کند. حال، پیاده روی اربعین یکی از اتفاقاتی 
است که می تواند عامل وحدت بین مسلمین شود. »آنچه 
امروز در درجه ی اّوِل اولویّت برای دنیای اسالم قرار دارد، 
وحدت است. ما مسلمانها خیلی از هم دور شدیم... هرجا 
نمونه هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تن ها، 
جسم ها در کنار هم قرار گرفتند، دیدیم انعکاس آن در دنیا 
مایه ی شرف و آبروی اســالم و مسلمین شد... در اربعین 
حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این 
حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها - البّته مخصوص 
شیعه نبود، ســّنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا 

کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند. 93/۱0/۱9«

سوم هم آنکه حضور گسترده  و بی نظیر نسل جوان در 
این مراسم، بیانگر آن است که برخالف القای رسانه های 
غربی، نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی نیز همچنان در 
مسیر دین و معنویت در حال حرکت اند. آن هم درست در 
زمانه ای که با انواع و اقسام تبلیغات رسانه ای با هدف دوری 
از معنویت مواجهند. تحمل سختی و سعی بر فائق آمدن 
بر مشکالت این مراسم، حاکی از آن است که نسل جوان 
جامعه ی ایران، برای امتداد فرهنگ دینی و انقالبی، عزم 
خود را جزم کرده است. به همین دلیل، پیاده روی اربعین را 
می توان یکی از جلوه های بروز »عزم ملی« دانست: »ملّت 
ما عزم راسخ خود را هم در تحّمل برخی مشکالتی که برای 
او وجود داشت نشان داد، هم در روز بیست ودّوم بهمن، در 
روز قدس و در راهپیمایی عظیــم اربعین این عزم را، این 

هّمت را از خود بُروز داد و نشان داد. 9۴/۱/۱«
اینها همان شاخص های شناخت جامعه ی ایران است که 
متأسفانه سیاستمداران و رسانه های غربی، عمداً یا سهواً 
آن را نمی بینند، و یا بهتر بگوییم نمی خواهند که ببینند. 
بعید نیست روزگاری نه چندان دور، رئیس جمهور وقت 
آمریکا از رئیس ســازمان ســیا با عصبانیت سؤال کند 
که چرا با این همه نیرو و تجهیزاتی که دارید، نتوانستید 
عظمت این رخداد را پیش بینی کنید؟ و او در جواب بگوید: 

کامپیوترهای ما این را نمی فهمند.

این حرکت، حرکت 

عشق و ایامن است؛ 

هم در آن ایامن 

و اعتقاد قلبی و 

باورهای راستین، 

تحریک کننده 

و عمل کننده 

است؛ هم عشق و 

محّبت... ترکیبی 

است از عقل و 

عاطفه، ترکیبی 

است از ایامن و 

عشق

تاریخ را با بزنگاه های سرنوشت ساز آن می شناسند. عاشورای سال 6۱ هجری، یکی از آن بزنگاه ها است که مسیر تاریخ و سرنوشت جامعه مسلمین 
را تغییر داد. خون سیدالشهداء)ع(، حیاتی دوباره به کالبد امت اسالمی بخشید. انقالب اسالمی ایران  هم یکی از آن بزنگاه های سرنوشت ساز است 
که کل حوادث و رخدادهای چهار دهه ی اخیر را تحت تأثیر خود قرار داده است. انقالبی که رئیس وقت سازمان سیا، در پاسخ به این سؤال جیمی 
کارتر، )رئیس جمهور ایاالت متحده در زمان انقالب ایران( که چرا "با این همه آدمی که در دنیا دارید، با این همه تجهیزات فوق پیشرفته، با این همه بودجه ای که 

صرف می کنید، نتوانستید انقالب مردم ایران را پیش بینی کنید؟"، گفت: "آنچه در ایران روی داده است یک بی تعریف است، کامپیوترهای ما آن را نمی فهمند."

چرا راهپیمایی اربعین مهم است؟

نظام سلطه، یعنی نظامی که بر پایه  رابطه  سلطه گر و سلطه پذیر بنا شده؛ یعنی کشورهای دنیا یا مجموعه های بشری 
دنیا، تقسیم میشوند به سلطه گر و ســلطه پذیر؛ آن اتّفاقی که امروز در دنیا افتاده ]این است[؛ یک عّده ای سلطه گرند، 
یک عّده سلطه پذیرند... دعوای با جمهوری اسالمی این است که این، نظام سلطه گر و سلطه پذیر را نپذیرفته؛ سلطه گر 
که نیست، خودش را از سلطه پذیری هم بیرون آورده و پای این حرف ایستاده. اگر ایران موّفق شد و پیشرفت پیدا کرد 

نشان داده میشود به ملّتها که میتوان سلطه پذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت کرد.   94/4/20

# نظام _ سلطه         
دعوای با جمهوری اسالمی به خاطر نپذیرفتن سلطه پذیری است

کلید
واژه

تجربه های جدیدی از »خصومت استکباری« 
آنها در ذهن مــردم ایران شــکل داد. از جمله 
قشون کشی نظامی که البته در صحرای طبس 
شکست خورد. عالوه بر پشتیبانی از رژیم متجاوز 
بعث برای حمله نظامی به ایران، وضع و تشدید 
تحریم های مستمر اقتصادی، استفاده از تمامی 
حربه های تبلیغاتی، ایجاد چتر حمایتی بر سر 
همه گروه های برانداز نظام سیاسی و بدعهدی 
در توافقات دو یا چندجانبه، تجربه هایی است که 
آمریکا از خود در ذهن ایرانی ساخته است. از همه 
آشکارتر، مواردی است که آمریکایی ها مستقیم 
با بدنه مردم ایران برخورد می کنند. چه سرنگونی 
هواپیمایی با 29۰ مسافر عادی باشد و چه ترور 
دانشمندان هسته ای؛ چه وضع تحریم هایی که 
بیماران و اقشار آســیب پذیر را بیش از دیگران 
تحت فشــار قرار می دهد و چه ایجاد ناامنی در 
مرزها و مداخله در انتخاباتی که مردم صاحب آن 

هستند.
گذشته از اینها، هر جا که رد پایی از مصالح امت 
اسالم و شرف انسانی مطرح بوده، ایاالت متحده 
رو در روی رویکرد ایرانی به مســائل ایستاده و 
از باطل حمایــت کرده اســت. حمایتی که در 
بسیاری از موارد، شــامل جنایت علیه بشریت 
نیز شده اســت. مانند آنچه که امروز در منطقه 
خود شاهد هستیم. سیاست آمریکایی، حامی 
تروریسم تکفیری در شــکل گروهکی و دولتی 
آن است. رژیم ســعودی که فجایع انسانی علیه 
کودکان یمنــی و مبارزین بحرینی می آفریند، 
هم از حمایت سیاســی آمریکا برخوردار است، 
هم با جنگ افزارهای آمریکایی مسلح می شود. 
البته مســائل و مشکالت کشــور هیچ گاه نه از 
سوی مسئوالن جمهوری اســالمی نفی شده 
نه همه آن به گردن آمریکا انداخته شده است. 
مردم نیز چنین تصوری ندارنــد. جالب توجه 
است که »پوشش رســانه ای« غرب با محوریت 
آمریکا، تمایل دارد حافظه تاریخی شکل گرفته 
از تجربه هــای عینی ایرانیــان از خصومت ها و 

جنایت های ایاالت متحده را پاک کند.
ایرانیان باهوش تر از این هســتند که با چنین 
ترفندهایی فریب بخورند. این نیز تجربه دیگری 
به تاریخ رابطه »ایرانـ  آمریــکا« خواهد افزود. 
این تجربه ها هم انگاره دشمنی آمریکا با ایران، 
را سخت تر می کند، هم منطقی قوی در اختیار 
ایرانیان می گذارد تا با هر انسانی در هر گوشه از 
جهان، به خاطر رویکرد استکبارستیزی شــان، 
محاجه کنند. به راستی اگر آمریکا با هر کشور و 
دولت و ملتی چنین مواجهه کند، منطق انسانی و 
عقل بشری چه اقتضا می کند؟ پاسخ روشن است: 
»اگر ملت ایــران در دوران امام در مقابل آمریکا 
ایستاد و اگر امروز نیز همچنان ضد آمریکا شعار 
می دهد و در مقابل او می ایســتد، بر اساس یک 

منطق محکم و مستدل است.95/8/۱2« 


