
راهی جز مبارزه نمانده است

 راسـتی اگـر مسـلمانان مسـائل خـود را بـه 
صـورت جـدی بـا جهانخـواران حـل نکننـد و 
ال اقـل خـود را بـه مـرز قـدرت بـزرگ جهـان 
نرسـانند، آسـوده خواهند بـود؟ هم اکنـون اگر 
امریـکا یـک کشـور اسـامی را بـه بهانـه حفظ 

منافـع خویـش بـا خـاک یکسـان کنـد، چـه 
کسـی جلـوی او را خواهـد گرفـت؟ پـس راهی 
جز مبـارزه نمانده اسـت، و باید چنـگ و دندان 
ابرقدرتهـا و خصوصـاً امریکا را شکسـت، و الزاماً 
یکـی از دو راه را انتخـاب نمـود: یـا شـهادت. 
یـا پیـروزی. کـه در مکتـب مـا هـر دوی آنهـا 
پیـروزی اسـت. کـه ان شـاء ا... خداونـد قـدرت 

شکسـتن چهارچوب سیاسـتهای حاکم و ظالم 
جهانخواران، و نیز جسـارت ایجاد داربسـتهایی 
بر محـور کرامـت انسـانی را بـه همه مسـلمین 
عطـا فرمایـد؛ و همـه را از افـول ذلت بـه صعود 

عـزت و شـوکت همراهـی نمایـد.   
پیام در سالگرد کشتار مکه و قبول قطعنامه 598؛ 

۲9 تیر ۱۳۶۷

یکسانی ظالم 
و سکوت کننده مقابل ظلم

اگر امام حسین)( دعوت ]به کوفه[ 
هم نمیشد، این قیام تحقق پیدا میکرد. 
امام حســین باید این حرکت را انجام میداد، تا 
نشــان بدهد که دســتور کار، در یــک چنین 
شــرایطی، برای مسلمان چیســت. نسخه را به 
همه ی مسلمانهای قرنهای بعدی نشان داد. یک 
نسخه ای نوشت؛ منتها نسخه ی حسین بن علی، 
نسخه ی لفاظی و حرافی و »دستور بده، خودت 
بنشــین« نبود؛ نســخه ی عملی بود. او خودش 
حرکت کرد و نشان داد که راه این است. ایشان از 
قول پیغمبــر نقل میکند که آن وقتی که شــما 
دیدید که اسالم کنار گذاشــته شد؛ ظالمین بر 
مردم حکومــت میکننــد؛ دین خــدا را تغییر 
میدهند؛ با فسق و فجور با مردم رفتار میکنند؛ آن 
کسی که در مقابل این وضع، نایستد و قیام نکند، 
»کان حّقا علــی ا... ان یدخله مدخله«)1(؛ خدای 
متعال با این آدم ســاکت و بی تفــاوت هم مثل 
« است،  همان کسی که »مســتحّل حرمات الَلّ
رفتار خواهد کرد. این نســخه اســت. قیام امام 

حسین این است.   1۹/1۰/1۳۸۷
1( بحاراألنوار، عالمه مجلسی، ج ۴۴، ص ۳۸1.

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره سوم|  هفته چهارم مهر۹۴     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

نماز جماعت
 اگر امام جماعت بدون قصد امامت، مشــغول نماز 
شود، نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال ندارد و نیت 
امامت برای امام، معتبر نیست. رضایت امام جماعت 
شــرط صحت اقتدا نیســت، بنابراین اقتدا کردن به 
کسی که راضی به این کار نیست اشکال ندارد. تکرار 
نماز جماعت برای یک بار به خاطر مأمومین دیگر در 
نمازهای یومیه جایز و بلکه مستحب است، اما بیش از 
یک بار جایز نیست، بنابراین یک امام جماعت می تواند 
در دو مســجد اقامه ی جماعت کرده و نماز را دوباره 
بخواند. افرادی که هنگام برپایی نماز جماعت، اقدام 
به خواندن نماز فرادی می کنند، اگر این عمل تضعیف 
نماز جماعت و اهانت و بی احترامی به امام جماعتی 
که مردم اعتماد به عدالت او دارند محسوب شود جایز 
نیست. اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز 
عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، بر ماموم واجب است 
که حمد و سوره را آهسته بخواند. اقتدا به اهل سنت 
برای رعایت وحدت اســالمی جایز است و اگر حفظ 
وحدت، مقتضی انجام کارهایی باشــد که آنها انجام 
می دهند نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده 
بر فرش و مانند آن باشد، ولی تکتف)دست بسته نماز 
خواندن( در نماز جایز نیست، مگر این که ضرورت آن 

را اقتضا کند.  

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

   پیامک:            10001028 
   دورنگار: 021-66977328

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

 برای نشــر خط حزب ا... بودجه ای هم میدید، یا 
خودمون برای توزیع در هیئت باید بانی پیدا کنیم؟

ج:    چاپ و توزیع نشریه بصورت خودجوش و به همت 
نیروهای مومن و انقالبی است.

 تعداد زیادی از دانشجویان راهی حوزه های علمیه 
شده اند، لطفا قسمتی از نشریه را به وظایف طالب 

جوان انقالبی در حوزه های علمیه اختصاص دهید.
 لطف کنید پیامهای خبری ارسال کنید متشکرم.

ج: شــما میتوانید عالوه بر مراجعه به ستون اخبار 
نشریه، به کانال تلگرام نشریه   مراجعه کنید.

 ما یه هفته نامه داریم که از مطالب نشــریه خط 
حزب ا... داخلش میاریم .متــن قابل ویرایش رو چه 

جوری میتونیم داشته باشیم؟
 ج: شــما میتوانید با مراجعه به نشــانی اینترنتی
 khl.ink/khat   متن مطالب نشریه را استفاده کنید.

     
از شماره پیشین به شــمارگان نشریه افزوده شد:

1500 نســخه؛ نماز جمعه و مســاحد شهرضا/ 
50 نسخه؛ مجید شــریفی در دانشگاه تهران/ 135 
نسخه؛ هیئت شهدای گمنام در یادواره شهدای آران 
و بیدگل/ 150 نســخه؛ بهمن قره داغی در دانشگاه 
تهران/ نســخه تابلو اعالنات؛ مهدی عســگری در 
شرکت فوالد مبارکه/ 30 نسخه؛ کانون شهدای علی 
آباد همدان/ 50نســخه؛ رضا بداغی در مسجد امام 
 )(اراک/ 50 نسخه؛ شهرک اما حسن )(رضا
 )(قم/ 20 نسخه؛ مدرسه علمیه حضرت ولیعصر
اصفهان/ 10 نســخه؛ حلقه صالحین پایــگاه امام 
صادق)( رفســنجان/ 500 نسخه؛ بجنورد/ 40 
نسخه؛ بسیج شهید خرازی در توزیع برق اصفهان/ 
100 نســخه؛ ابوالفضل غفوری در خمینی شــهر/ 
توزیع مجازی میان فعاالن فرهنگی مشهد توسط 
گروه بزم اندیشــه/ 78 نســخه در مســجد جامع 
الهیجان/ 25 نسخه و نســخه تابلو اعالنات؛ بسیج 

مسجد امام حسن)( نظام آباد تهران

 رهبـر انقـالب: »شـما جوانهـا و همـه ی 
نسـلهای انقالبـی ملـت مـا بایـد بـه ماجرای 
حسـین بن علی)( بـه صـورت یـک درس 
نـگاه کنیـد. ماجـرا را از حالت یـک خاطره ی 
عاطفـه برانگیـز صـرف، خـارج کنیـد؛ درس 
اسـت؛ گشـودن یک راه اسـت... 1367/6/2«

کتـاب حاضـر، رهنمودهـای رهبـر معظـم 
انقالب دربـاره درس های عاشـورا اسـت که 
بـه دور از هرگونـه دخـل و تصـّرف در کالم 
معّظمٌ لـه و تنهـا بـا نمایه زنـی و تیتربنـدی 
مطالب منتشـر شـده اسـت. این کتاب یکی 
از آثـار موضوعـی اسـتخراج شـده از کتـاب 
مرجـع »آفتـاب در مصـاف«  ـ مشـتمل 
بـر تمامـی بیانـات رهبـری از سـال 57 تـا 
90 در مـورد سـرور و سـاالر شـهیدان امـام 
حسـین)(ـ اسـت. »درس های عاشورا« 
بیـش از 50 درس از مکتـب حسـینی از 
عاشـورا،  درس هـای  جاودانگـی  جملـه: 
وجـوب قیام بـرای اصـالح جامعه اسـالمی، 
لـزوم شـناخت وظیفـه اصلـی، انجـام بـه 
موقـع تکلیـف و مقابلـه بـا جدایـی دیـن از 

سیاسـت را شـامل می گـردد. 

در داخل خانواده هم، از نظر اسالم مرد موّظف است که زن را مانند گلی مراقبت کند. میفرماید: 
»المرأة ریحانة«؛ زن گل است. این مربوط به میدانهای سیاسی و اجتماعی و تحصیل علم و 
مبارزات گوناگون اجتماعی و سیاسی نیست؛ این مربوط به داخل خانواده است. »المرأة ریحانة و لیست 
بقهرمانة«؛ این چشم و دید خطابینی را که گمان میکرد زن در داخل خانه موّظف به انجام خدمات است، 
پیغمبر با این بیان تخطئه کرده است. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. با این چشم باید به این 

موجود دارای لطافتهای روحی و جسمی نگاه کرد. این نظر اسالم است. 1۳۷۹/۰6/۳۰

درس های عاشورا

مرد موّظف است که از زن مراقبت کند

عزاداری محرم در جبهه ها
سینه زنی آیت ا... خامنه ای در مراسم عزاداری 

رزمندگان لشگر ۳1 عاشورا
در دوران ریاست جمهوری

 حسینیه فرماندهی، 15 کیلومتری دزفول

2۹ مرداد 1۳6۷ شمسی
مصادف با ۷ محرم الحرام 1۴۰۹ هجری قمری

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   به کوشش:مؤسسه ی 
فرهنگی لوح و قلم

   ناشر:
انتشارات انقالب 

اسالمی

 شماره  سوم|    هفته چهارم مهر ۹۴
خبـری-تحلیـلی  خـط  حـزب ا... هفته نامه 

کـــــربــال
 الگوی همیشگی مـا است

این شماره  تقدیم می شود  
به روح پرفتوح  شهید حسین همدانی

عمر با برکت سردار پرتالش

حومه شهر حلب سوریهحین انجام ماموریت های مستشاریتاریخ شهادت:    16 مهر 1۳۹۴

 این رزمنده ی قدیمی و صمیمی و پر تالش، جوانی پاک و متعّبد خود را در جبهه های شرف و کرامت، در دفاع 
 )(از میهن اسالمی گذرانید و مقطع پایانی عمر با برکت و چهره ی نورانی خود را در دفاع از حریم اهل بیت 

و در مقابله با اشقیای تکفیری و ضد اسالم سپری کرد.  ۹۴/۷/1۸

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای براسـاس "بینشـی 
قائـل  تاریـخ  بـرای  واال  جایگاهـی  قرآنـی" 
هسـتند: »اگـر تاریـخ یـک چیـز اصلـی نبـود، 
قـرآن بـا ایـن عظمـت - کـه اصـاًل برنامـه ی 
انسان سـازی و برنامـه ی بشـریت اسـت - تاریخ 
را وارد خـودش نمیکـرد... بنابرایـن، تاریـخ مهم 

اسـت.«1370/11/08
در ایـن بینـش "درس و عبرت گیـری" از تاریـخ 
مسـئله ی اصلـی اسـت: »قـرآن بـه مـا میگوید: 
نگاه کنید و از گذشـته ی تاریـخ، درس بگیرید... 
ق اسـت، مـا را بـه عبرت  قرآن کـه صـادق مصـِدّ
گرفتن از تاریخ دعـوت میکنـد.«1375/03/20 
این نـگاه بـه تاریـخ بر پایـه مهـم تغییـر نیافتن 
"جبهه بندیهـای اصلـی بشـر" در طـول تاریـخ 
متکـی اسـت: »رنگهـای زندگی عوض میشـود، 
روشـهای زندگـی عـوض میشـود؛ امـا پایه های 
اصلی زندگی بشـر و جبهه بندیهای اصلی بشـر، 

تغییری پیـدا نمیکنـد.«1379/02/01
الزمـه ی عبرت گیـری از تاریخ "دغدغه داشـتن 
نسـبت به آینـده" اسـت. میتـوان با اسـتخراج و 
فهِم عمیق درس هـا و عبرت ها، ضمن شـناخت 
نقـش خـود، نسـبت بـه وظایف خـود آگاه شـد: 
»در تاریخ چیزی هسـت کـه اگر بخواهیـم از آن 
عبـرت بگیریـم، باید دغدغه داشـته باشـیم. این 
دغدغـه، مربوط بـه آینـده اسـت... تاریـخ یعنی 
مـن و شـما... ببینیـم در کدام قسـمِت داسـتان 
قـرار گرفته ایـم. بعـد ببینیم کسـی کـه مثل ما 
در این قسـمت قـرار گرفتـه بـود، آن روز چگونه 
عمل کـرد که ضربـه خـورد؟ مواظب باشـیم آن 

طور عمـل نکنیـم.«1375/03/20
یکـی از اصلی تریـن وقایـع تاریخـی کـه با نـگاِه 
درس آمـوزی و عبرت گیـری از سـوی رهبـری 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه ماجـرای "قیـام امـام 
حسـین)("  و نهضـت عاشوراسـت. در بحـث 
عبرت هـای عاشـورا، حضـرت آیـت ا... خامنه ای 

۳ سـوالی مهـم و بنیادیـن را 

1. اهمیت استراتژیک سوریه در محور مقاومت: 
اگرچه پادشــاه جوان اردن در ســال 1383 از سوی 
غربی ها ماموریت یافت کلید واژه "هالل شیعی" را وارد 
ادبیات سیاسی جهان اســالم کند تا به ایران هراسی و 

شیعه هراسی دامن بزند، اما امروز بیش از آن سخن از 
محور مقاومت و موفقیت هایش در سطح منطقه رواج 
دارد. بارزتریــن نکته در مــروری اجمالی بر تحوالت 
سالهای اخیر منطقه غرب آسیا، نزاع محور مقاومت با 

رژیم صهیونیستی و اذناب منطقه ای و فرامنطقه آن و 
دســت باالی محور مقاومت در همه این سالهاســت. 
آزادســازی جنوب لبنان، جنگ 33، نبرد 22 و 8 روزه 
غزه در کنار توفیقات روزافزون جمهوری اســالمی در 
حوزه های علمی، نظامی و هسته ای گوشه ای از دست 
آوردهای نیروهای انقالبی و جهــادی در پهنه دریای 
مدیترانه تا خلیج فارس است. به همین دلیل اسرائیل 
و حامیانش فرصت بحران داخلی ســوریه را غنیمت 

  2 شمرده و همه همت خود را مصروف ضربه 

بازشناسی عبرت های عاشورا  برای  امروز

اگر روحیه   بسیجی 
کنار برود

"سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی از مستشاران ارشد نظامی ایران در سوریه، در حوالی حلب 
به شهادت رسید." خبر کوتاه بود. آنها که شــهید را می شناختند آه افسوس و حسرت کشیدند. 
عده ای هم بودندکه برایشان سوال شد سردار در سوریه چه می کرد؟ به راستی چرا خون مطهر حاج 
حسین همدانی صدها کیلومتر دورتر از وطن و در شمالی ترین استان سوریه به زمین ریخته شد؟

هفته سخن

در پی نقل مطالب غلط و خــالف واقع مبنی بر 
نقش مستقل برخی مسئولین دفتر مقام معظم 
رهبری در روند رســیدگی قانونی طرح »اقدام 
متناســب و متقابل دولت جمهوری اســالمی 
ایران در اجــرای برجام«، روابــط عمومی دفتر 
مقام معظم رهبری در اطالعیه ای اعالم کرد: این 

مطالب خالف واقع و فاقد اعتبار است.
در این اطالعیــه آمده اســت: »مقــام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در موارد متعددی بر طی 
شدن مســیر قانونی بررســی مفاد برنامه جامع 
اقدام مشــترک)برجام( تأکید داشــته اند و در 
اطالعیه اخیر دفتر مقام معظم رهبری در تاریخ 

94/6/10 نیز اعالم گردید که مواضع رهبر معظم 
انقالب اسالمی درباره این موضوع، صریح، شفاف 
و دقیق در سخنرانیهای ماههای اخیر ایشان اعالم 
شــده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا هرگونه 
اطالع رسانی و بیان مطالب غلط و مغشوش مبنی 
بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم له 
در روند بررســی طرح »اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« 
خالف واقع بوده و فاقد اعتبار است و انتظار دارد 
صاحبان تریبونها و رسانه ها و سایتهای خبری، 
احتیاط و دقــت الزم را در نقل مطالب مربوط به 

دفتر مقام معظم رهبری بعمل آورند.«

  نارضایتی رهبر انقالب  از تحصن مقابل مجلس  اطالعیه روابط عمومی دفتر رهبری   درباره مسیر قانونی بررسی برجام

رهبر انقالب از اقــدام برخی از طالب و دانشــجویان در 
تحصن مقابل مجلس شــورای اســالمی ابراز نارضایتی 
کرده و خواستار جمع آوری آن شــده بودند. یکی از این 
افراد نیز در گفتگو با رســانه ها گفت: از چند مسیر موثق، 
مطلع شــدیم که رهبر معظم انقالب با ادامه این تحصن 
مخالف هستند. عمارلو در این خصوص گفت: پس از اطالع 
یافتن از موضع دفتر معظم له مبنی بر اتمام تحصن، ما نیز 
همانند سربازی مطیع فورا اقدام به اتمام تحصن کردیم. 
در عین حال که رهبر انقــالب همواره بر لزوم نقد صحیح 
تأکید داشته اند اما بارها در سالهای اخیر در چند سخنرانی، 
نارضایتی خود را نسبت به اقدامات غیرمتعارف، غیرقانونی 

| و ناشایسته اعالم کرده بودند.  |   

  انتشار ویژه نامه محرم 1۴۳۷

نشــریه ی خط حزب ا... در دهه ی اول محرم، اقدام به 
انتشار ویژه نامه مخصوص این ایام میکند. مطالب این 
ویژه نامه برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب درباره ی 
نهضت حســینی و قیام عاشوراست. ویژه نامه محرم 
1437 در پنج شماره و در روزهای 23، 25، 27 و 29 
مهر و شــماره ی آخر آن  در 1 آبان منتشر می گردد. 
ایــن ویژه نامه بــا بخش هایی چون احکام شــرعی 
عزاداری، هیات، منبر، یاران امام حسین در بیان رهبر 
انقالب، محصوالت عاشورایی و تحلیل قیام عاشورا در 

دسترس همراهان خط حزب ا... خواهد بود.

ویژه اخبار

سوریه  نقطه استراتژیک مقاومت
خون پاک سردار شهید حسین همدانی در راه چه هدفی بر زمین ریخته شد؛

نـشریه جـامـعـه مـؤمــن و انـقــالبــی



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب  |  قسمت 9خون پاک سردار شهید حسین همدانی در راه چه هدفی بر زمین ریخته شد؛

اسالم اجازه ی راهزنی ایمان مردم را نمی دهد

امام حسین)( به هدف رسیدند

آیا رابطه با آمریکا 
خطرش را کم می کند؟

اینگونه اقدامات
 را متهم کنید

رابطــه بــا آمریــکا خطــرش  را بــرای مــا کــم  ش و پاسخ
پرس

می کند؟
رابطه ی سیاســی با آمریکا برای ما مضر است. اوالً 
خطر آمریکا را کم نمیکنــد. آمریکا به عراق حمله 
کرد؛ در حالی که با هم رابطه ی سیاســی داشتند، 
سفیر داشتند. رابطه که خطر جنون آمیز و سیطره طلبانه ی 
هیچ قدرتی را از بین نمیبرد. ثانیاً وجود رابطه برای آمریکائی ها 
وسیله ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری 
در آن کشور...کسانی که حاضر بودند خودشان را به دشمن 
بفروشند. سفارتخانه ها یکی از کارهایشان این است... اینها این 
خأل را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و پایگاه ندارند؛ 
این را میخواهند. احتیاج به رفت و آمــد آزاد و بی دغدغه ی 
مأموران جاسوســی و مأموران اطالعاتی شــان و ارتباطات 
نا مشروع آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛ اما این را ندارند. 
حاال مینشینند آقایان وراجی کردن و حرف زدن و استدالل 
کردن، که نبود رابطه ی با آمریکا برای ما مضر است. نه آقا! نبود 
رابطه ی با آمریکا برای ما مفید است. آن روزی که رابطه ی با 
آمریکا مفید باشد، اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، 

خود بنده هستم.    ۸6/1۰/1۳

هـر حرکتـی کـه منجـر بـه ایـن بشـود که نسـل  ت
حزب ا... این اس

جـوان احسـاس کنـد بایـد از صحنـه ی مقاومـت 
یـا  واسـطه  بـا  حرکـت،  ایـن  بگیـرد،  کنـاره 
بی واسـطه، مربـوط بـه امریـکا و نظام اسـتکباری 
اسـت؛ این یک معیـار کلی اسـت. هـر کاری که در 
کشـورهای دیگر کردنـد، اینجـا هـم می خواهند بکننـد:... 
منحرف کـردن ذهن جوانـان از آرمان های انقالبـی و اهداف 
اصلـی، متوجه کـردن آن هـا بـه اهـداف کوچـک و جزیی و 
صنفـی و امثال این هـا، متزلزل کـردن ایمان نسـل جوان به 
اسـالم، اصول انقالب اسـالمی و جمهـوری اسـالمی و حّتی 
به امـام، و نیز هر چیـزی کـه در راه ایـن مبـارزه ی عظیم به 
کار گرفتـه می شـود و وجـودش الزم اسـت، آن را در چشـم 
نسـل جـوان، بی رنـگ و بی اثـر و بی فایـده و مهمـل جلـوه 
دادن. اگـر شـما جایی چیـزی در ایـن مضمونها دیدیـد، در 
کتابـی خواندیـد، در رمـان ترجمه شـده یـا نوشته شـده یی 
مطالعـه کردیـد، در مقالـه ی ترجمه شـده ای یا در شـعر و یا 
در فلسـفه بافی یی مشـاهده کردیـد، حّتـی در تظاهـرات به 
اصطالح جسـورانه و پُرخشـمی چیزی از این قبیـل دیدید، 

آن را متهم کنید.   1۳۷۰/۰۸/15

از هـزار و انـدی آدمی که بـا امام حسـین)(، از مکـه بـه راه افتاده، یـا در بیـن راه به حضـرت پیوسـته بودند، در  ت تاریـخی
روای

شـب عاشـورا تعداد  اندکی ماندند که بـا مجموع آنچـه که روز عاشـورا خودشـان را به حضـرت رسـاندند، هفتاد و 
 ،)(دو نفـر شـدند! ایـن، مظلومیـت اسـت. ایـن مظلومیت، بـه معنـای کوچکـی و ذلت نیسـت. امـام حسـین
عظیمترین مبـارز و مجاهد تاریخ اسـالم اسـت؛ چـون او در چنین میدانی ایسـتاد و نترسـید و مجاهدت کـرد. اما 
این انسـان بزرگ، به قـدر عظمتـش، مظلومیـت دارد. همان قدر کـه بزرگ اسـت، همان قـدر هم مظلوم اسـت؛ و 
با غربت هم به شـهادت رسـید... عظمت شـهدای کربال بـه این اسـت! یعنی برای احسـاس تکلیف، کـه همان جهـاد در راه 
خـدا و دین بـود، از عظمت دشـمن نترسـیدند؛ از تنهایی خود، احسـاس وحشـت نکردنـد؛ کم بـودن عده خـود را مجوزی 
بـرای گریختـن از مقابل دشـمن قـرار ندادنـد. این اسـت کـه یـک آدم را، یـک رهبـر را، یـک ملـت را عظمت می بخشـد: 
نترسـیدن از عظمـت پوشـالی دشـمن... کشـته شـدن، شکسـت خـوردن نیسـت. در جبهـه جنـگ آن کـس که کشـته 
می شـود شکسـت نخـورده اسـت. آن کـس که بـه هـدف خـود نمی رسـد، شکسـت خـورده اسـت. هـدف دشـمنان امام 
حسـین)(، ایـن بود کـه اسـالم و یادگارهـای نبـوت را از زمیـن براندازنـد. اینها شکسـت خوردنـد. چون این طور نشـد. 
هدف امـام حسـین)( این بـود کـه در برنامـه یکپارچه دشـمنان اسـالم، کـه همه جـا را بـه رنگ دلخـواه خودشـان در 
آورده بودنـد یا قصـد داشـتند درآوردنـد، رخنه ایجاد شـود؛ اسـالم و نـدای مظلومیـت و حقانیـت آن در همه جا سـر داده 

شود و باالخره دشمن اسالم، مغلوب شود. و این، شد.  1۳۷1/۰۴/1۰  

# مقاومت_اسالمی     |   مقاومت تنها راِه عالج است
تنها یک چیز ]برای مسلمین[ عالج است و بس، و آن اتحاد مسلمانان، پافشاری بر اسالم و ارزشها و اصول آن، مقاومت در برابر  کـلــیـد  واژه

فشارها و تنگ کردن عرصه، در بلند مدت بر دشمن است. و امروز چشم امید دنیای اسالم، به جوانان غیور و بسیجی در سراسر 
کشورهای اسالمی است، که از کیان اسالم دفاع کنند و نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. اّمت اسالمی امروز بیش از هر چیز به 
انســانهایی نیاز دارد که اندیشــه و عمل را در کنار ایمان و صفا و اخالص، و مقاومت در برابر دشــمنان کینه ورز را در کنار 
خودسازی معنوی و روحی، فراهم سازند. این یگانه راه نجات جامعه ی بزرگ مسلمانان از گرفتاری هایی است که یا آشکارا به 

دست دشمن و یا با سستِی عزم و ایمان و بصیرت، از زمانهای دور در آنها فروافتاده است.    1۳۷2/۰2/2۸ و 1۳۹2/۰۷/22

ممکن است کسی بگوید اگر اسالم آزادی عقیده را در جامعه ی خود تأمین میکند، پس این همه آیات قرآنی درباره ی این  بــازخــوانـی

  
عقاید باطل چیست؟ جواب این است که این آیات هیچ کدام به مسلمانها دستور نمیدهد که کافر را به خاطر اعتقادش، نه 
به خاطر عملش، مورد تعرض و آزار قرار بدهند. جنگ با کفار مربوط اســت یا به آن صورتی که کافر علیه نظام اسالمی و 
ایمان اسالمی دست به مبارزه و حمله زده است که وظیفه ی اسالم و مسلمین در اینجا دفاع از حوزه ی اسالم و جامعه ی 
اسالمی است یا مربوط است به مبارزه با سران کفر و سردمداران نظام های ملحد و طاغوتی که ملتها را اسیر خود کرده اند. 
اگر ما میگوئیم که عقیده، عقیده ی مذهبی و ایمان در جامعه ی اسالمی آزاد است، این به معنای این نیست که اسالم اجازه بدهد که 
فریبگرانی و خدعه پیشگانی در جامعه ی اســالمی به راهزنی ایمان مردم بپردازند. این را قطعاً اسالم اجازه نمیدهد. دستهائی که 
میتوانند با ارائه ی جاذبه های مادی، با تأمین هوسهای بشری، دلهای سســت و ضعیفی را به سمت خودشان جذب کنند، اگر در 
جامعه ی اسالمی آزادی عمل داشته باشند، مردم ضعیف را و انسانهای ساده دل را تحت تأثیر قرار خواهند داد و آنها را گمراه خواهند 
کرد و از بهشت به دوزخ خواهند برد؛ »و الّذین کفروا اولیائهم الّطاغوت یخرجونهم من الّنور الی الّظلمات«. اسالم اجازه نمیدهد که 

مردمی که دلشان به نور ایمان منور شده است، به وسیله ی چنین ایادی ای به سمت ظلمت باز هم کشیده بشوند.   1۳65/12/15 

عظمت شهدای 

کربال به این است 

یعنی برای احساس 

تکلیف، که هامن 

جهاد در راه خدا و 

دین بود، از عظمت 

دشمن نرتسیدند.

در ادامه ی بحِث 

»آزادی عقیده« به 

معنای »مبارزه با 

کافر« براساس آیه 

قرآن و برخورد اسالم 

با گمراه کنندگان 

و رضبه زنندگان به 

ایامِن مردم پرداخته 

شده است.

سوریه؛ نقطه استراتژیک مقاومت
1 زدن به محور مقاومت از طریق فروپاشــی دولت این کشور 
و از بین بردن تمامی زیرساخت ها و توان نظامی آن، کردند. اکنون 
سوریه نماد مقاومت و شکست ناپذیری آن است. نکته ای که سید 
حسن نصرا... هم به آن اشاره می کند: »زمانی که جوانان ما در سوریه 
به شهادت می رسند برای لبنان و سوریه و فلسطین شهید می شوند 
اگر سوریه رفت، فلسطین و قدس از دست می روند و گم می شوند  «. 
سوریه در سالهای متوالی از سویی همچون خاکریزی گسترده در 
مقابل تجاوزات صهیونیستها پایداری کرده تا مانع گسترش خطر 
اسرائیل شود و از سوی دیگر مســیری امن و کانالی مطمئن برای 
حمایت و پشتیبانی از حزب ا... لبنان و حماس و جهاد و سایر گروهای 
فلسطینی بوده است. به همین دلیل است که سید مقاومت می گوید: 
»اگر سوریه ســقوط کند مقاومت محاصره خواهد شد و اسرائیل 
به لبنان خواهد آمد و همه دســتاوردهای مقاومت از بین خواهد 
رفت، سوریه "کمر مقاومت" است و مقاومت نمی تواند همین طور 

تماشاچی باشد و ببیند که این کمر شکسته می شود.«

2. حضور گروه های تکفیری- تروریستی در شام: مهمتر از 
تهدیدات امنیتی این گروه ها برای منطقه ما و بلکه کل جهان، اندیشه 
و برنامه ای است که چنین گروه هایی را تاسیس و تجهیز کرد. سیمور 
هرش تحلیلگر سرشناس آمریکایی در ســال 2007 در گزارشی از 
همکاری دولت وقت آمریکا و عربستان سعودی برای تضعیف ایران 
و حزب ا... در سوریه و لبنان خبر داده و محصول جانبی این همکاری 
را رشد و روی کار آمدن گروه های افراطی سلفی در منطقه می داند. 
غرب با راه اندازی و حمایت از این گروهها دو هدف را دنبال می کند؛ 
اوال انحراف در مسیر بیداری اسالمی و تضعیف محور مقاومت؛ ثانیا 
ادامه بازی نخ نما شده مبارزه با تروریسم و تشکیل ائتالف فشل ضد 
داعش تا بلکه بتوانند از طریق آن هم خود را فرشــته نجات جا بزند 
و هم نقش خود را در تقویت داعش، النصــره و ...  پنهان کند. حال 
این سوال مطرح می شود که چرا عده ای هنوز به صداقت و توانمندی 

آمریکا باور دارند و برای حل مشکالت به آن دخیل می بندند؟

۳. دفاع از اماکن مذهبی و مقدســات: با این همه تنها وجود 
بارگاه حضــرت زینــب)س( و دیگــر اماکن مذهبــی هم کافی 
اســت تا چرایی حضور مستشــاری ایران در ســوریه و شهادت 
شاطری ها، ا... دادی ها، باغبانی ها و همدانی ها مشخص شود. آنها شب 
و روز در جای جای سوریه مبارزه کردند تا امنیت روز و شب تهران و 
مشهد و اصفهان و زاهدان فراهم شود. »این شهید همدانی که چند 
روز قبل شهید شد... اینها اسمی هم ندارند؛ یک تعدادی شان معروف 
میشوند و شناخته میشوند، اکثرشان معروفّیتی هم ندارند اّما اینها 
دارند امنّیت را برای من و شــما حفظ میکنند. اگر امنّیت نباشد، 
دانشگاه نیست، تحقیق نیست، پژوهش نیست، نخبه سازی نیست. 
آنجایی که امنّیت نیســت، در واقع هیچ چیز نیست«)94/7/22( 
هوشیاری این اســت که دشــمن را در نه در خانه یا پشت در بلکه 
هزاران کیلومتر آن ورتر متوقف کنی و شکست دهی، راهبردی که 
ایران انقالبی آن را با حاج "احمد متوسلیان" و یارانش آغاز کرد و تا 

حضور در سوریه و راه اندازی گروه های "دفاع وطنی" و تشدید روحیه 
مقاومت و انقالبی گری در سوری ها ادامه داشت. درست از همان ایام 
بود که ورق در شام برگشت و حلقه محاصره دمشق شکسته شد تا 
بار دیگر بر همگان اثبات شود که محور مقاومت هرجا که پا بگذارد 
موفقیت ها را به نام خود ثبت می کنــد. موضوعی که رهبر معظم 
انقالب اینگونه به آن اشاره می کنند: »جمهوری اسالمی، به توفیق 
الهی و به حول وقّوه ی الهی، نه فقط مانع نفوذ دشمن در درون خود 
می شود، ]بلکه [ تا حدود زیادی مانع پیاده کردن نقشه های دشمن 
در منطقه هم شده اســت«)94/7/15(. همین عزم و اراده همراه با 
برنامه ریزی دقیق و حضور منسجم است که باعث شده سوریه ای که 
یکی از حامیان برجسته منطقه ایش سه سال پیش گفت"می خواهد 
تا چند هفته دیگر بــا برادرانشـ  همان تروریســت های مخالف 
حکومت سوریه- در مسجد اموی دمشــق نماز بخواند"، اکنون در 
شرایطی قرار بگیرد که روســیه با قوای نظامیش همسوتر با محور 
مقاومت به هدف قرار دادن مواضــع تکفیری ها بپردازد و چین هم 
عزمش را برای کمک نظامی در ســوریه جزم تر نمایــد. لذا امروز 
دشــمن متجاوز که طبیعتش در "پنجه انداختن" است احساس 
کرده که خاکریز سوریه قابل نفوذ نیست و سخن از راه حل سیاسی 
به میان می آورد. این ها همه از "توفیقات مقاومت" است و ناشی از 
خون پاک شهدای سوری، ایرانی، عراقی، لبنانی، افغانی و ... . در این 
سرزمین پیر و جوان، از سردار همدانی تا جهاد مغنیه، خون شان به 
زمین ریخت تا درخت مقاومت و بیداری اسالمی را آبیاری کنند تا 
امروز به جایی برســد که "تُرِهبوَن بِه  َعُدوَّ ا...ِ َو َعُدوَُّکم" .  در تحلیل 
وقایع سوریه مهمترین مسئله گم نکردن ریشه اصلی و پشت پرده 
آن است. متوقف شــدن در گروههای تکفیری و اقداماتشان بدون 
توجه به علل و حامیان شکل گیری آنها به بیراه رفتن است. نمی توان 
موضوعی چالشــی را در منطقه غرب آسیا بررســی کرد و ردی از 
صهیونیستها ندید. محور سیاست های آمریکا در منطقه هم حفظ 
و تقویت این رژیم جعلی است. از همین جاست که اختالف مبنایی 
ما با آمریکایی ها آغاز می شود ما رژیم صهیونیستی را غده سرطانی 
می دانیم که »25 سال آینده را نخواهد دید« و آمریکا حفظ کیان 
آن را اصل تغییرناپذیر سیاست خارجی اش. از منظر آمریکایی ها، 
خاورمیانه جدید، تجزیه منطقــه، راه اندازی و حمایت از گروه های 
تروریستی، پشتیبانی تمام قد از رژیم های دیکتاتوری، همه و همه 
برای حفظ امنیت اسرائیل است. مایه تعجب این است که »سهل 
اندیشان« داخلی این تضاد آشــکار را نمی بینند و می گویند چرا با 
مذاکره ی با آمریکا مخالفت می کنید؟ مگر می شود سرداری چون 
حاج حسین همدانی پس از حدود 40 سال مبارزه و جهاد، سرانجام 
برای تامین امنیت ایران و جلوگیری از نفوذ دشــمنان در ستیز با 
ایادی آمریکا به شهادت برسد و اقلیتی »بی خیال« و »ساده اندیش« 
که، در مقابل انبوه عظیم جمعّیت انقالبی و آگاه و بصیر کشور چیزی 
نیستند اّما فّعالند، بدنبال مذاکره با شیطان بزرگ برای رسیدن به 
آرزوهای خود باشند؟ واقعیت این است که شهادت همدانی سند 
"پنجه در پنجه" بودن ما با نظام سلطه و آمریکاست. کوتاه اندیشی و 

بی فکری است اگر این "اتفاق" را "دست دادن" بدانیم.

  دیدار اعضای موسسه فرهنگی روایت 2۷
جمعی از اعضای موسســه فرهنگی هنری روایت 
27 به همراه ســردار حســین همدانی به محضر 
رهبر معظم انقالب رسیدند. این دیدار روز دوشنبه 
94/7/13 و 3 روز قبل از شــهادت سردار حسین 
همدانی انجام شد. در حاشــیه ی این دیدار، سردار 
همدانــی توضیح کوتاهی دربــاره کتاب »مهتاب 
خین« که خاطرات شــفاهی خودشان است و نیز 
توضیحی درباره ی نمایشگاه کتاب الذقیه ی سوریه 
و استقبال چشمگیر از محصوالت فرهنگی غرفه ی 
»بیست و هفت« بیان کرد. رهبر معظم انقالب نیز 

| از فعالیتها ابراز رضایت کردند |   

  نصرا...: امروز جمهوری اسالمی و رهبر 
شجاع آن مصداق واقعی غدیر هستند

سید حســن نصرا... در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
االهواز ایران: امروز جمهوری اسالمی ایران و رهبر 
شــجاع و حکیم آن و خطی که امام خمینی)ره( 
مشــخص کرده مصداق واقعی معنا و اهداف غدیر 
اســت. ما در برابر دو گزینه مصیبــت یا مصیبت 
نیســتیم ما بین دو گزینه تسلیم شــدن در برابر 
مصیبت و گزینه رویارویی قرار داریم که به پیروزی 
و تغییر وضع منطقه منجر خواهد شد. سیدحسن 
نصرا...: نباید از این نکته غافل شــویم که دشــمن 
اصلی ما رژیم صهیونیستی است. نقش عربستان 
و اسرائیل از زمان تأسیس، خدمت به منافع آمریکا 
در منطقه بوده است. اسرائیل تالش کرد تا جلوی 
توافق هســته ای بین ایران و گــروه5+1را بگیرد 
اما این توافق که بــه زودی فرصتهــای زیادی را 
برای ایران ایجاد و درهای زیــادی را به روی آن باز 

می کند، حاصل شد.  |    خبرگزاری صداوسیما |

  اعتراض اوباما و موگرینی
به حضور ایران و روسیه در سوریه

اوباما: روسیه و ایران با دخالت در سوریه در باتالقی 
گرفتار میشــوند که نمیتوانند از آن خارج شوند. 
موگرینی: ایران نفوذ زیادی روی رژیم)دمشــق(

دارد و من فکر میکنم آنها این موضوع را میفهمند 
که این اولین آزمون آنها برای آن است که ببینیم 
آیا میتوانند نقش سازنده ای پس از توافق هسته 

ای ایفا کنند.  |    صدای آمریکا؛  واشنگتن پست |

  اقدام تالفی جویانه مقاومت علیه داعش

تنها به فاصلــه دو روز از ترور ســردار همدانی و 
شهادت این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نیروی هوایی ارتش عراق،کاروان ابوبکر 
البغدادی را در منطقه »الکرابله« در غرب االنبار 
و مکانی که قرار بود وی برای نشســتی با ســایر 
سرکرده های تکفیری در آن حضور یابد، بمباران 
کرد و برخی اخبار از زخمی شدن او و انتقالش به 
مکانی نامشخص حکایت دارد. وزارت کشور عراق 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که هدف گیری کاروان 
حامل »ابوبکر البغدادی«، خلیفــه خودخوانده 
داعش با تکیه بر اطالعات به دست آمده از یکی از 
سرکرده های بازداشت شده این گروه تروریستی 

صورت گرفته است. |    فارس |

مطـرح می کننـد: »ببینیـم چـه شـد کـه  1
پنجاه سـال بعـد از درگذشـت پیغمبر صلـوات اللَّ 
و سـالمه علیه، جامعه اسـالمی به آن حّدی رسید 
کـه کسـی مثـل امـام حسـین)(، ناچـار شـد 
بـرای نجات جامعـه اسـالمی، چنین فـداکاری ای 
بکنـد؟... آن جامعه اسـالمی، چـه آفتی پیـدا کرد 

کـه کارش بـه یزیـد رسـید؟«1371/04/22
 )(رهبر انقـالب به قربانـگاه رفتن امام حسـین
پنجـاه سـال بعـد از درگذشـت پیغمبـر)ص( و 
حاکـم شـدن شـخصی چـون یزیـد بـر جامعه ی 
اسـالمی را نتیجـه ی یـک بیمـاری در جامعـه ی 
آن زمـان دانسـته و شـناخت ایـن بیمـاری و 
آفـت را بـرای جامعـه ی اسـالمِی امـروز ایـران 
فوری تـر از سـایر درس هـا و عبرت هـای عاشـورا 
کـه  دارد  وجـود  بیمـاری ای  »اگـر  می داننـد: 
میتوانـد جامعـه ای را که در رأسـش کسـانی مثل 
پیغمبراسـالم و امیرالمؤمنیـن)( بوده انـد، در 
ظرف چند ده سـال بـه آن وضعیـت برسـاند، این 
بیمـاری، بیمـاری خطرناکـی اسـت و ما هـم باید 
از آن بترسـیم... جامعـه مـا خیلـی بایـد مواظـب 
باشـد کـه بـه آن بیمـاری دچـار نشـود. عبـرت، 
این جاسـت! مـا بایـد آن بیمـاری را بشناسـیم؛ 
آن را یـک خطـر بـزرگ بدانیـم و از آن اجتنـاب 
کنیـم. به نظـر مـن ایـن پیـام عاشـورا، از درسـها 
و پیامهـای دیگـر عاشـورا بـرای مـا امـروز فوریتر 

اسـت.«1371/04/22
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای دو عامـل را بـه عنوان 
عوامـل اصلـی ایـن گمراهـی معرفـی کرده انـد: 
»دو عامـل، عامـل اصلـی ایـن گمراهـی و انحراف 
عمومـی اسـت: یکـی دورشـدن از ذکـر خـدا 
کـردن  فرامـوش  اسـت.  نمـاز  آن  مظهـر  کـه 
خـدا و معنویّـت؛ حسـاب معنویّـت را از زندگـی 
جـدا کـردن... دوم »واتّبعـوا الشـهوات«؛ دنبـال 
شـهوت رانیها رفتـن؛ دنبـال هوسـها رفتـن و در 
یک جملـه: دنیاطلبی. به فکـر جمـع آوری ثروت، 
جمع آوری مـال و التـذاذ به شـهوات دنیـا افتادن. 
اینهارا اصل دانسـتن و آرمانهـا را فرامـوش کردن. 
ایـن، درد اساسـی و بـزرگ اسـت. مـا هـم ممکن 
اسـت بـه ایـن درد دچـار شـویم.«1371/04/22

رهبـر انقـالب اسـالمی حفـظ ارزش هـا را ضامن 
دواِم نظـام امامت دانسـته و از بین رفتـن ارزش ها، 
فراموشـی آرمان هـا و انـزوای جوانـان مومـن را 
زمینه سـاز انحراف و گمراهـی می داننـد: »اگراین 
ارزشـها را نگه داشـتید، نظام امامت باقـی میماند. 
آن وقـت امثـال حسـین بن علی)(، دیگـر بـه 
مذبـح بـرده نمیشـوند. امـا اگـر اینهـا را از دسـت 
دادیـم چـه؟ اگـر روحیـه بسـیجی را ازدسـت 
دادیـم چـه؟ اگربـه جـای توّجـه بـه تکلیـف و 
وظیفـه وآرمان الهـی، به فکـر تجّمالت شـخصی 
خودمـان افتادیم چه؟ اگر جوان بسـیجی را، جوان 
مؤمن را، جوان بااخـالص را درانـزوا انداختیم و آن 
آدم پرروِی افزون خـواهِ پرتوّقِع بیصفاِی بیمعنویّت 
را مسـلّط کردیـم چـه؟ آن وقـت همـه چیـز 
دگرگـون خواهـد شـد... بایـد در مقابـل انحرافـی 
که ممکـن اسـت دشـمن بـر مـا تحمیـل کنـد، 
بایسـتیم. پـس، عبرت گیری از عاشـورا این اسـت 
که نگذاریـم روح انقالب در جامعه منـزوی و فرزند 
انقالب گوشـه گیر شـود. عّده ای مسـائل را اشتباه 

گرفته انـد.«1371/04/22
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نیستند اّما فّعالند، 

بدنبال مذاکره با 

شیطان بزرگ برای 

حل و فصل مسائل 

فی مابین باشند؟

هفته هفتهاخبار سخن

هر حرکتى که منجر 

به این بشود که 

نسل جوان احساس 

کند باید از صحنه ى 

مقاومت کناره 

بگیرد، این حرکت، با 

واسطه یا ىب واسطه، 

مربوط به امریکا 

و نظام استکبارى 

است؛ این یک معیار 

کىل است.


