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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

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 اشــکال، به وجود آمده باشد...  درباره عمار یاسر، آیه 
قرآن می گوید: اگر در زیر شــکنجه، 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

ایماِن آگاهانه عمیق     

این شماره  تقدیم   می شودبه روح پرفتوح 
شهید بزرگوار صدر اسالم  عّمار یاسر

تاریخ شهادت : 
ـ   . ق  ربیع الثانی سال ۳7ه

شهادت:  در جنگ صفین
 به دست سپاهیان معاویه

حزب ا... تریبون

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

 ســام علیکم خدمت شــما خادمان 
جمهوری اســامی ایران .این نشریه توسط 
کانون فرهنگی قاســم ابن الحســن علیه 
السام؛ مســجد شــیخ محمود استعامی 
مهدیشهر در میعادگاه نماز جمعه مهدیشهر 

به تعداد 100 عدد چاپ و توزیع میگردد.

سام از حوزه مقاومت بسیج شهیدان 
حاجی بابایی شــهر مریانج همدان تعداد 
100نسخه در نماز جمعه این شهر توزیع 

می شود.  

اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی خاندان پیامبر)(، یاد نهضت 
 )(حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه گذاری گردید... چرا امام صادق
فرمودند که هر کس یک بیت شعر درباره  حادثه  عاشورا بگوید و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند، 
خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟)۱( چون تمام دستگاه های تبلیغاتی، برای منزوی کردن 
و در ظلمت نگهداشتن مسأله  عاشورا و کاً مسأله  اهل بیت، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم 
بفهمند چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه است...آنچه این یاد را زنده کرد، تاش بازماندگان 
حسین بن علی)( بود. به همان اندازه 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 خاطره  شهادت را 

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

حدیث شـرح

]آمریکایی ها[ محمدرضا را که فراری ملت ایران بــود، 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 ندادنــد... رژیم ایاالت متحده  امریکا، بعد از پیروزی 
انقاب اسامی، همان روش قبل از پیروزی را ادامه داد؛ یعنی اعمال کینه و خصومت با ملت 
ایران و نظام جمهوری اسامی. در چنین شرایطی بود که قضیه سفارت اتفاق افتاد... حرکت 
نسبت به سفارت امریکا - که به حق »النه جاسوســی« نامیده شد - در حقیقت تبلوری از 
حقایق این انقاب و ملّت بود. این حرکت نشــان داد که ملّت مــا در مقابل قدرِت پر گوِی 

پرخواهِ متوّقِع مغرورِ مستکبری مثل امریکا هم، تا همه جا ایستاده است.   7۳/8/۱۱

چقـدر خـوب اسـت کـه در ایـن نوحه  خوانیهـا مضامیـن اسـامی، انقابـی، قرآنی 
گنجانـده بشـود... یک وقت هسـت کـه شـما در همیـن مطلبی کـه ]عـزادار[ تکرار 
میکنـد و حرفـی کـه ]بـا آن[ سـینه میزنـد، بـا زبـان نوحـه و بـا زبـان شـعر، یـک 
مسـئله  ی روز، یک مسـئله  ی انقابـی، یک مسـئله  ی اسـامی، یک معرفـت قرآنی 
را میگنجانیـد؛ او وقتـی تکـرار میکند، در ذهـن او ملکه میشـود؛ این خیلـی باارزش 
اسـت، کاری اسـت که هیچ  کس دیگر غیـر از شـما نمیتواند ایـن کار را بکنـد؛ یعنی 
هیـچ رسـانه  ای واقعاً قادر نیسـت کـه این  جور معـارف الهی را با جسـم و جـان و فکر 

و روح و احسـاس و عقـل و ماننـد اینهـا آمیخته کنـد. 92/8/20 

چرا ۱۳آبان اتفاق افتاد؟ 
نوحه خوانیها 

هنگام سینه زنی آموزنده باشد
به مناسبت سالروز تسخیر النه جاسوسی

ــی داریــم در قبــال فرهنــگ کشــور  مــا مســئولیت شــرعی داریــم، مســئولیت قانون
ــته ها،  ــات، نوش ــی از مطبوع ــم در بعض ــه میبینی ــور. و البت ــی کش ــگ عموم و فرهن
گفته هــا، بعضیهــا بــا عنــوان ]کــردن[ "دیــن دولتــی" و "فرهنــگ دولتــی" 
میخواهنــد نظــارت دولــت را محــدود کننــد و تخریــب کننــد... دولــت، وظیفــه برای 
ــد...  ــرج کن ــد خ ــه دارد، بای ــی ک ــر توان ــی ه ــر کس ــن[ دارد. ه ــتر ]دی ــِج بیش تروی
ــج  ــوان خــودش را صــرف کنــد در راه تروی ــد ت ]دســتگاه حکومــت یــک کشــور[ بای
فضائــل و جلوگیــری از آنچــه مزاحــم رشــد فضائــل اســت. فرهنــگ جامعــه متولــی 

ــاد.    92/9/۱9 ــل اقتص ــد؛ مث میخواه

مسئولیت شرعی در قبال فرهنگ عمومی کشور
۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی:

مطالبه
رهبری

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 ایســتادگی خود در برابر آمریکا 
منطقی نداشته است! درحالی که ایستادگی نظام و ملت ایران در برابر آمریکا بر 

اساس استدالل های کاماًل منطقی است.95/8/۱2«

روابط میان انسان ها درهر ســطحی، 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 ایران در روزهای پیروزی انقاب تصویری منفی از نقش آمریکا 
در کشور بود. از کودتای 28 مرداد و برانداختن حکومت ملی، تا حمایت همه جانبه از خاندان 
فاسد و وابسته پهلوی، تا آموزش ساواک و... ردپای آمریکایی ها در هرچه که مورد تنفر ایرانیان 

بود، دیده می شد. برای همین استکبارستیزی، عقبه »استبدادستیزی« ایرانیان شد. 
اما پس از انقاب، ایاالت متحده نه تنها 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، تجربه های جدیدی از »خصومت استکباری« آنها 
در ذهن مردم ایران شکل داد. از جمله قشون کشی نظامی که البته در صحرای طبس شکست 
خورد. عاوه بر پشــتیبانی 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 290 مسافر عادی 
باشد و چه ترور دانشمندان هسته ای؛ چه وضع تحریم هایی که بیماران و اقشار آسیب پذیر را 
بیش از دیگران تحت فشار 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 اسام و شــرف انسانی مطرح بوده، ایاالت 
متحده رو در روی رویکرد ایرانی به مسائل ایستاده و از باطل حمایت کرده است. حمایتی که 
در بسیاری از موارد، شامل جنایت علیه بشریت نیز شده است. مانند آنچه که امروز در منطقه 
خود شاهد هستیم. سیاست آمریکایی، حامی تروریسم تکفیری در شکل گروهکی و دولتی 
آن است. رژیم سعودی که فجایع انسانی علیه کودکان یمنی و مبارزین بحرینی می آفریند، 
هم از حمایت سیاسی آمریکا برخوردار است، هم با جنگ افزارهای آمریکایی مسلح می شود. 
البته مسائل و مشکات کشور هیچ گاه نه از سوی مسئوالن جمهوری اسامی نفی شده نه 
همه آن به گردن آمریکا انداخته شده است. مردم نیز چنین تصوری ندارند. جالب توجه است 
که »پوشش رسانه ای« غرب با محوریت آمریکا، تمایل دارد حافظه تاریخی شکل گرفته از 

تجربه های عینی ایرانیان از خصومت ها و جنایت های ایاالت متحده را پاک کند.
ایرانیان باهوش تر از این هستند که با چنین ترفندهایی فریب بخورند. این نیز تجربه دیگری 
به تاریخ رابطه »ایرانـ  آمریکا« 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 شان، 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 ایران در دوران امام در مقابل آمریکا ایستاد و اگر امروز نیز همچنان ضد آمریکا 

شعار می دهد و در مقابل او می ایستد، بر اساس یک منطق محکم و مستدل است.95/8/۱2« 

هفته سخن

خدوم، اثرگذار، صادق
جناب آقای حاج حبیب ا... عســگراوالدی ... در دوران طاغوت، از نخستین روزهای 
مبارزات مّلت 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. 92/8/۱۴

مزار:
 رقه در کشور سوریه

هیئت بازخوانی
انقالبی

نظـام سـلطه، یعنـی نظامـی کـه بـر پایـه  رابطـه  سـلطه گر و سـلطه پذیر بنـا شـده؛ 
یعنـی کشـورهای دنیـا یـا مجموعه هـای بشـری دنیا، تقسـیم میشـوند به سـلطه گر 
و سـلطه پذیر؛ آن اتّفاقـی کـه امـروز در دنیـا افتـاده ]ایـن اسـت[؛ یـک عـّده ای 
سـلطه گرند، یـک عـّده سـلطه پذیرند... دعـوای بـا جمهـوری اسـامی این اسـت که 
ایـن، نظـام سـلطه گر و سـلطه پذیر را نپذیرفتـه؛ سـلطه گر کـه نیسـت، خـودش را از 
سـلطه پذیری هـم بیـرون آورده و پـای ایـن حـرف ایسـتاده. اگـر ایـران موّفق شـد و 
پیشـرفت پیدا کرد نشـان داده میشـود بـه ملّتها کـه میتوان سـلطه پذیر نبـود و روی 

پـای خـود ایسـتاد و پیشـرفت کـرد.   9۴/۴/20

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

کلید
واژه

امام کالم

هویّت اسامی این است 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 پیشــروی کند، هم باید در عرصه ی مســائل اجتماعی ، حضور و هوش سیاسی، 
شناخت آینده ی کشور خود، شناخت دشمن و توطئه های او روزبه روز پیشرفت کند و 
هم در زمینه ی ایجاد محیط آرامش و ســکونت در داخل خانواده باید پیشرفت داشته 

باشد. 79/6/۳0 

ملت اجازه برگشت قوای کفر
 به کشور را نمی دهد

از وظایف دینــی و ملی ما و شماســت که 
تبلیغات بوقهای امریکایی و صهیونیســتی 
را کــه با پخــش دروغ و افتــرا می خواهند 
جمهوری اســامی را لکه دار کرده و به انزوا 

بکشند خنثی کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به ملت محروم 
خود که جرمی جز گرایش به اسام و اراده اســتقال و آزادی ندارند، با تمام توان کمک 
کنیم، و مطمئن باشیم 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 اســام عزیز و کشور خود دفاع می کند.   

امام خمینی )ره(؛12 آبان 1360

اگر امام مجتبی این صلح را انجام نمی داد، آن اسام ارزشی نهضتی باقی نمی ماند و از 
بین می رفت؛ چون معاویه باالخره غلبه پیدا می کرد. وضعیت، وضعیتی نبود که امکان 
داشته باشد امام حسن مجتبی )( غلبه پیدا کند. همه عوامل، در جهت عکس غلبه امام 
مجتبی )( بود. معاویه غلبه پیدا می کرد؛ چون دستگاه تبلیغات در اختیار او بود. چهره او در 
اسام، چهره ای نبود که نتوانند موجه کنند و نشان بدهند. اگر امام حسن )( صلح نمی کرد، 
تمام ارکان خاندان پیامبر )( را از بین می بردند و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام 
ارزشی اصیل اسام باشــد. همه چیز بکلی از بین می رفت و ذکر اسام برمی افتاد و نوبت به 
جریان عاشورا هم نمی رسید. اگر بنا بود امام مجتبی  )(، جنگ با معاویه را ادامه بدهد و به 
شهادت خاندان پیامبر منتهی بشود، امام حسین )( هم باید در همین ماجرا کشته می شد، 
اصحاب برجسته هم باید کشته می شدند، »حجربن عدی«ها هم باید کشته می شدند، همه 
باید از بین می رفتند و کسی که بماند و بتواند از فرصتها استفاده بکند و اسام را در شکل ارزشِی 
خودش باز هم حفظ کند، دیگر باقی نمی ماند. این، حق عظیمی است که امام مجتبی)( بر 
بقای اسام دارد... خود این صلح و شرایط امام حسن )( همه اش یک مکر الهی بود. »و مکرا و 
مکراهلل« بود، یعنی اگر امام حســن )( می جنگید و در این جنگ کشته می شد - که به 
احتمال قوی به دست اصحاب خودش که جاسوســان معاویه آن ها را خریده بودند، کشته 
می شد - معاویه می گفت: من نکشتم، اصحاب خودش کشتند، به عزاداری هم می پرداخت و 
بعد تمام اصحاب امیرالمؤمنین )( را تار و مار می کرد؛ یعنی، دیگر چیزی به نام تشیع باقی 
نمی ماند تا عده ای در کوفه پیدا شوند و بعد از بیست سال، امام حسین )( را دعوت کنند، 
 )( شیعه را حفظ کرد... امام حسن مجتبی )( اصاً چیزی باقی نمی ماند، امام حســن
کاری کرد که جریان اصیل اسام در مجرای دیگری، جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نه به شکل 

حکومت، زیرا ممکن نبود، الاقل به شکل نهضت جریان پیدا کند. کتاب انسان 250 ساله   

)( روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از حق عظیم امام مجتبی بر بقای اسالم

امام حسن)(  شیعه را حفظ کرد

ایـرانی خانواده

250 ساله انسان

زن مسلمان باید در تمام زمینه ها پیشرفت کند

 س: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟
 ج: پوشیدن لباسهایی که توسط دولتهای اســتعماری تولید شده اند، ازاین جهت که ساخت 
دشمنان اسام است، فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسامی 
دشمن باشد و یاباعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار سرزمین های اسامی شود و یا 
منجر به وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت اسامی 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 نفسه اشــکال ندارد و اّما اینکه ترویج 

فرهنگ غربِی معارض با فرهنگ اسامی محسوب می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است. 

آموزشی احکـام

تشبه به کفار و ترویج فرهنگ آنان 

زنده نگه داشتن یاد شهادت  
درس اربعین حسینی است

 اگر خواستیم موحد و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب باشیم که ندانسته عبادت نوع دوم را در 
مقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم... اگر کسی را، یک انسانی، یا یک جامعۀ انسانی، بی قید 
و شرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در جســم و جان خود، در عمل خود، ُمّتَبع  
بشمارد، او را عبادت کرده... بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می خواهد این 
موجود یک قدرت سیاسی باشد؛ قدرت مذهبی باشد؛ یک عامل درونی باشد، مثل نفس انسان، 
تمایات نفسانی و شهوانی او؛ می خواهد یک موجودی باشد خارج از وجود انسان... در مقابل 
یک زن، در مقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بی جایی قائل است، در مقابل یک 
دوست؛ عبادت کردِن در مقابل اینها یعنی اطاعت کردن اینها. هر کسی که اطاعت کند از کسی 

یا از چیزی، عبادِت او را کرده است. منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

اینگونه پیرو اصل »توحید« باشیم

  توصیه رهبر انقالب به زائران اربعین

حجت االسـام و المسـلمین قاضی عسـکر،نماینده ولی فقیـه در امور حـج و زیارت: 
مقام معظم رهبـری بـه مـن فرمودنـد کـه شـما از طـرف مـن بـه همـه زائـران اباغ 

کنید کـه از تصاویر مـن در راهپیمایـی اربعیـن اسـتفاده نشـود. |     ایکنا |

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

علـی الریجانی، رئیـس مجلس شـورای اسـامی: مقام معظم رهبری اجازه برداشـت 
از صندوق توسـعه ملی جهت حل مشـکل آب را دادند و باعث شـدند تـا دغدغه مهم 

مردم در این زمینـه برطرف شـود.|    ایلنا |

  تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا برای تمدید قانون تحریم های ایران  
صـدای امریکا بـه نقـل از منابعـی در کاخ سـفید:  مجلـس نماینـدگان آمریـکا خود 
را بـرای تصویـب "تمدیـد قانـون تحریم هـای ایـران" کـه 11 دی منقضی می شـود 
آماده می کنـد و اوبامـا نیز گفتـه کـه آن را وتو نخواهـد کرد، زیـرا تمدیـد آن، توافق 
هسـته ای را نقـض نمیکنـد چـون برجـام زمانـی امضـا و اجراشـده کـه ایـن قانون 

معتبر بـوده اسـت. |    جـام نیوز|

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

یدیعـوت آحارونـوت: تحلیلگران مـا بر ایـن باورند کـه نصرا... یـک رهبر اسـتثنایی 
اسـت و بایـد بـه سـخنرانی هایش گـوش کـرد؛ چراکـه یـک هماهنگی کامـل بین 
آنچـه کـه وی می گویـد با آنچـه کـه انجـام می دهـد، وجـود دارد. نصـرا... همچنین 
توانسـته حـزب ا... لبنـان را بـه یـک سـازمان قدرتمنـد بین المللـی از حیـث تـوان 

نظامـی تبدیـل کنـد.|    دفـاع پرس|

  اعتراف کری به دخالت سیا در امور داخلی ایران  
جان کـری وزیـر امور خارجـه آمریکا طی سـخنانی در دانشـگاه شـیکاگو بـا اعتراف 
به مداخات کشـورش در امـور داخلـی ایران اعتـراف کـرد: از سـال 1979 میادی 
و از زمان انقـاب ]اسـامی[ ایران، مـا به انـدازه کافی ماحظـه کار و دقیـق نبودیم 
و در امـور ایـران دخالـت داشـتیم، بـه عنـوان مثـال "سـیا" بـه طـور مسـتقیم در 
برکناری نخسـت وزیر مصدق از قـدرت در سـال 1953 میادی مداخلـه کرد. کری 
همچنیـن در ادامـه بـا فرافکنی درخصـوص عدم اجـرای تعهـدات کشـورش درباره 
برجام گفت: مسـئله این اسـت که بایـد ببینیم آیـا ایران قصـد دارد رفتار خـود را در 

منطقـه در ایـن دوره زمانی تغییر دهـد؟ |    خبرگـزاری صداوسـیما |

هفته اخبار

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 ۱۳6۱

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

هر کسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادِت او را کرده است

این است حزب ا...

»پیــاده روی اربعیــن« هم یکی دیگــر از آن 
بزنگاه های تاریخ در عصر و سال های اخیر است. 
»آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب 
آوردند؛ چه کســانی؟ آنهایی که دارند مسائل 
اســامی را رصد می کنند. 9۳/۱0/۱9« گرچه 
رسانه های غربی، در ابتدا سعی کردند از بازتاب 
عظمت این رخداد جلوگیری کننــد، 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 کربا رفته اند که 
این یک رکورد محسوب می شود. اربعین سال 
گذشته 17میلیون نفر را به عراق آورد. اربعین 
بزرگ ترین گردهمایی ساالنه در دنیاست که 
شمار زائران آن خیلی فراتر از دو میلیون نفری 
اســت که هر ســاله به حج در مکه می روند." 

بی.بی.ســی نیز در گزارش خود بــا اذعان به 
جمعیت شگفت انگیز این مراسم گفت: "چه 
برای یک بــاور مذهبی و چه بــرای اعام یک 
پیام سیاسی، حضور میلیونی عزاداران در کربا 
همه ی نگاه هــا را به خود جلب کرده اســت؛ 
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 شــاید این ســؤال پرسیده شــود که  چرا 
پیاده روی اربعین می بایســت بــرای »جوان 
مؤمن انقابی« مهم باشد؟ پاسخ به این پرسش 
می تواند ابعاد بیشتری از عظمت و اهمیت این 

رخداد مهم عصر حاضر را مشخص کند:

اول آنکه »ایــن حرکت، حرکت عشــق و 
ایمان اســت؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و 

باورهای راستین، تحریک کننده و عمل کننده 
است؛ هم عشــق و محّبت... ترکیبی است از 
عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق. 
9۴/9/9« شــاید 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 اسام، 
عدم وجود وحدت  بین مذاهب و فرق اسامی 
است. دشمن نیز دقیقا از همین موضوع برای 
ضربه زدن به پیکره ی جهان اســام استفاده 
می کند. حال، پیاده روی اربعین یکی از اتفاقاتی 
است که می تواند عامل وحدت بین مسلمین 
شــود. »آنچه امروز در درجــه ی اّوِل اولویّت 
برای دنیای اســام قرار دارد، وحدت اســت. 
ما مســلمانها خیلی از هم دور شدیم... هرجا 
نمونه هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، 
ولو تن ها، جســم ها در کنار هم قرار گرفتند، 
دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه ی شرف و آبروی 
اسام و مسلمین شــد... در اربعین حسینی 
میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود 
این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها - 
البّته مخصوص شیعه نبود، سّنی ها هم بودند 
- که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ 

تجلیل کردند. 9۳/۱0/۱9«

سوم هــم آنکه حضور گســترده  و بی نظیر 

نســل جوان در این مراســم، بیانگر آن است 
که برخاف القای رســانه های غربی، نســل 
سوم و چهارم انقاب اســامی نیز همچنان 
در مســیر دین و معنویت در حال حرکت اند. 
آن هم درســت در زمانه ای که با انواع و اقسام 
تبلیغات رســانه ای با هدف دوری از معنویت 
مواجهند. تحمل سختی و سعی بر فائق آمدن 
بر مشکات این مراسم، حاکی از آن است که 
نسل جوان جامعه ی ایران، برای امتداد فرهنگ 
دینی و انقابی، عزم خود را جزم کرده اســت. 
به همین دلیل، پیــاده روی اربعین را می توان 
یکی از جلوه های بروز »عزم ملی« دانســت: 
»ملّت ما عزم راسخ خود را هم در تحّمل برخی 
مشــکاتی که برای او وجود داشت نشان داد، 
هم در روز بیست ودّوم بهمن، در روز قدس و در 
راهپیمایی عظیم اربعین این عزم را، این هّمت 

را از خود بُروز داد و نشان داد. 9۴/۱/۱«
اینها همان شاخص های شــناخت جامعه ی 
ایران اســت که متأسفانه سیاســتمداران 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 سازمان سیا با عصبانیت 
سؤال کند که چرا با این همه نیرو و تجهیزاتی 
کــه دارید، نتوانســتید عظمت ایــن رخداد 
را پیش بینــی کنیــد؟ و او در جــواب بگوید: 

کامپیوترهای ما این را نمی فهمند.

تاریخ را با بزنگاه های سرنوشت ساز آن می شناســند. عاشورای سال 6۱ 
هجری، یکی از آن بزنگاه ها اســت که مســیر تاریخ و سرنوشت جامعه 
مسلمین را تغییر داد. خون سیدالشــهداء)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 پاســخ 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."

    سخن هفته 

چرا راهپیمایی اربعین مهم است؟

بزرگ ترین گر دهمایی عالم
گزارش هفته

دیدار برش

حضرت آیـت اهلل خامنـه ای: امروز بـه اعتراف خـود آمریکایی هـا، دولت آمریـکا و نظام 
آمریـکا از ارزشـهای انسـانی فرسـنگها دور افتـاده. ایـن مناظـره ی دو نامزد ]ریاسـت 
جمهوری[ آمریـکارا دیدید؟ حقایقی کـه اینها بر زبـان راندند دیدید؟ شـنیدید؟ اینها 
آمریکا را افشـا کردند. چند برابـر چیزهایی را که مـا میگفتیم و بعضی بـاور نمیکردند 
و نمیخواسـتند باور کنند، خـود اینهـا گفتند. و جالـب این اسـت که آن کـه صریح تر 
گفت، بیشـتر مـورد توّجه مردم قـرار گرفـت. آن مـرد چـون واضح تر گفـت، صریح تر 
گفـت، مـردم آمریکا بیشـتر بـه او توّجـه کردند. طـرف مقابل گفـت این پوپولیسـتی 
کار میکنـد؛ عوام گرایانـه، چـرا عوام گرایانـه؟ بـرای خاطـر اینکـه حرفهایـش را مردم 
نگاه میکردنـد، میدیدند درسـت اسـت؛ در واقعّیات زندگـی خودشـان آن را میدیدند. 
ارزشـهای انسـانی در آن کشـور نابودشـده و لگدمال شـده اسـت؛ تبعیـض نـژادی 
وجـود دارد. همین چنـد روز قبل از ایـن آن مـرد در تبلیغـات انتخاباتی اش ایسـتاد و 
گفت شـما اگـر رنگین پوسـت هسـتید، اگـر سیاه پوسـت و سرخ پوسـت هسـتید، در 
خیابانهای نیویورک و شـیکاگو و واشـنگتن و کالیفرنیـا و غیرذلک وقتـی راه میروید، 
نمیتوانید مطمئن باشـید که تا چند دقیقـه ی دیگر زنده اید. شـما ببینیـد! این حرف 
را کسـی دارد میزند که انتظار دارد چند روز دیگر برود در کاخ سـفید، بنشـیند آمریکا 

را اداره کند. نژادپرسـتی آمریـکا یعنی ایـن.   95/8/۱2

افشای حقایق و فجایع آمریکا 
توسط دو کاندیدای ریاست جمهوری

رهبر انقالب  با اشاره به مناظره های انتخاباتی تصریح کردند:


