
فرقی نمی کند که کجایی اند یا در کجا شــهید 
شده باشــند؛ »این بچه های ما که رفتند آنجا 
شهید شدند، فرزندان شما! در هر نقطه ای از عراق 
یا ســوریه که اینها در مقابل داعش شهید شده 
باشند، مدافع حرم حضرت زینب و مدافع کربال 

و نجفند و مدافع حرمند.« 
»اکثرشــان معروفیتی ندارنــد«؛ مجهولون در 
زمین اند و معروفون در آسمان. زمان چندانی از 
معجزه موسوی امام  روح ا... خمینی -رحمت ا...- 
نمی گذرد که این گونه کشــور مایه عزت شیعه 
می شود و قبح ســتمگری، بهانه افشای اقتدار 
جمهوری اســالمی؛ »انقــالب ماهــا را زنده 
کرد«  )94/7/26(. و »امنیت« شــاید اّولی ترین 
رهاورد این حماســه باشــد: که »اگــر امنیت 
نباشد، دانشگاه نیست، تحقیق نیست، پژوهش 

نیست، نخبه سازی نیســت. آنجایی که امنیت 
نیست، در واقع هیچ چیز نیســت؛ آنجا زندگی 
 انســانها هم در خطر تهدید لحظــه ای و دائمی 

است.« )94/7/22( 
ماموریت مجاهدان جمهوری اســالمی مشورت 
است و مقاومت جانانه مدافعان حرم نشان می دهد 
مستشاران ایرانی در آوردگاه های سوریه و عراق، 
خوب از پِس وظیفه شان برآمده اند: "مستشاران 
ایران در ســوریه، برادران صاحب نبوغی هستند 
که هنرشــان نفوذ در قلب ها است."این را یکی از 
همان ســرداران باتجربه جهاد می گوید. »سردار 
سالمی« خوب پاســخ می دهد که "اگر ما سوریه 
را در مقابل تکفیری ها تنها بگذاریم باید در نقاط 
دیگری با تروریست ها درگیر شویم لذا از چند ماه 
پیش که نظام سوریه به کمک ما بازسازی ارتش 

خود را در دستور کار قرار داد سطوح مستشاری 
را برای یک عملیات بزرگ از ما درخواســت کرد. 
به همین دلیل آموزش این یگان ها نیازمند حضور 
بیشتر مستشاری ما بود زیرا ارتش سوریه درگیر 
عملیات های خــود بود پس حضور مــا از لحاظ 
کمیت و کیفیت افزایش یافت." شــاید هنوز هم 
خیلی ها در کالف »اگر« و »اما« ســردرگم مانده 
باشــند، اما چراغ راه روشن اســت: »اگر مردان 
مجاهد فی ســبیل ا... در مقابل اینها نایســتند 
قطعا از اســالم ناب و نشانه های تشیع اثری باقی 

نمی ماند.«
پاتک آمریکا و اذنابش که قصِد بیداری اسالمی 
را کرده بود، حاال با لشــگری از یاران یکدست و 
یکپارچه روبرو شــده که در دفاع از کیان اسالم 
ناب محمــدی)(، تــا در آغــوش گرفتن 
»شاهِد شهادت«، خســتگی نمی شناسند و از 
یکدیگر سبقت می گیرند. این بنیان مرصوص، 
هر جا که باشد، چه ایستاده در جوار حرم زینب 
کبری)(- یا برادرش آفتاب کربال علیه افضل 
الصلوة و الســالم- و چه فرســنگ ها دورتر در 
صحراهای ســوریه و بیایان های عراق، شمشیر 
عزم و اراده پوالدی شــان را علیه "تکفیری ها و 
ســروران آمریکایی آن ها" بیرون کشــیده اند. 
مستشاران ایرانی و نیروهای مردمی جبهه های 

نبرد، فریادهایشان را بلند کرده اند و "این فریاد 
در مقابل جهانی اســت که در مقابل این جنگ 
ساکت نشسته است" سید حسن نصرا... خوب 
بیان نموده  اســت که  جنس این نبــرد هم از 
جنس همان اســتقامت تاریخی اســت که از 
کربال تاکنون ادامه داشته است: "ای حسینی ها 
و ای زینبی ها! ما با شــما میدان ها را پر خواهیم 
کرد. نه جنگ های اســرائیل و نــه تهدیدهای 
نتانیاهو و نه حمالت تکفیری ها و نه تهدیدهای 
رهبرانشان ما را به لرزه وا نخواهد داشت و ما برای 
کرامت و سعادت و امنیت و رهایی ملت هایمان 

می جنگیم. "
معلوم نیســت که تاریخ چه زمانــی می خواهد 
از این مجاهــدان حســینی و زینبــی عبرت 
بگیرد. »گذشــتگان این تکفیری ها در سالهای 
خیلــی دور به نجــف و کربال حملــه کردند به 
نجف نتوانســتند دســت پیدا کنند لکن وارد 
کربال شدند حرم امام حســین)( را با خاک 
 یکســان کردند، ضریح را سوزاندند. صندوق قبر 
امام حســین)( را آتش زدند.«  اما چه کسی 
اســت که نداند پرچم حســینی و زینبی هنوز 
باالترین پرچم هاســت و این بار بــه حول و قوه 
الهی و مجاهدت مدافعان حــرم، رویا و خیال آن 
تعدی ها بر دشمنان حرم حرام شده است. و این 
همه بر پایه های خانواده های صبــور و مقاومی 
اســتوار اســت که درد فراق شهیدشــان را با 
مظلومیت و غربت توامان بر دل دارند: »من گاهی 
می گویم سهم خانم ها از شوهرانشان هم بیشتر 
است، بیشتر هم نباشد به همان اندازه است... اگر 
شکر و صبر بازماندگان نمی بود، مسلما شهادت 
این قدر در جامعه ی ما، رونق و جال نداشت، این 
صبر شماهاست که به شهادت رونق می دهد، صفا 
و درخشندگی می دهد و آن را به صورت یک آرزو 

برای همه در می آورد.« )1394/08/03(
»یک روز پس از اعالم پذیــرش قطعنامه، واقعا 
یک غمی بر دل من مســتولی شــد، احساس 
می کردم یک در بزرگی  به روی همه باز بود که 
افراد با میل خودشــان می رفتند و از آن در وارد 
می شدند حال این در  بسته شــد  و بقیه پشت 
این در ماندند. تصور نمی شــد که باب شهادت 
مفتوح بماند. بندگان خالص خدا در این مدت، 
عده ای شان به آرزویشــان رسیدند و به شهادت 

رسیدند.« )1394/08/03(
 هنوز باب شهادت مفتوح است که گفته اند: "کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربال" و سرنوشت محتوم 
همه ســربازان امام خمینی  در این ســرزمین 
همین اســت که یا  "رجال صدقوا"  هستند  و یا 
"منهم من ینتظر". این راه باز است و اتفاقا در این 
مســیر هرچه کم ادعاتر و گمنام  تر، راه به سوی 
مقصود بازتر است. هم آن حقیقتی که در رباعی 
شاعر جوان کشــورمان که توسط رهبر معظم 
انقالب قرائت شد و حال ایشان را منقلب کرد و 
نم اشک بر دیدگان ایشان نشاند نیز هویداست: ما 
سینه زدیم، بی صدا باریدند/ از هرچه که دم زدیم 
آنها دیدند/ ما مدعیان صــف اول بودیم/ از آخر 
مجلس شــهدا را چیدند.  شاید خیلی ها سخت 
می توانستند باور کنند. شهیدحسین همدانی، 
ثابت کرد که هنوز هستند کسانی که مرگی جز 
شهادت برایشان حیف است. حاج حسین، یکی 
از خیل آرزومندان بود و سیل مجاهدان راه خدا 
در راه است: »اینها خونهای تازه در راه خداست و 
خیلی با ارزش است.« )1393/11/28( خون های 
تازه ای که خاطره عاشورای 61 هجری را اینبار نه 

در کربال که در شام زنده کرده است. 
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الزم میدانم یاد نیکی بکنم از عالم بزرگوار و اخالقی و زاهدی که عمرش را به دستور آیت ا... بروجردی در 
این استان]کرمانشاه[ گذرانید و اجر زحمات خود را با شهادت دید؛ شهید بزرگوار محراب، مرحوم آیت ا... 
اشرفی. من توفیق پیدا کردم مکرر در منزلشان در کرمانشــاه با ایشان مالقات کنم؛ دو نفری بنشینیم و 
گفتگو کنیم. حقاً و انصافاً مصداق یک عالِم عامل بود. فقط زبان او تبلیغ نمیکرد؛ عمل او هم تبلیغ میکرد. 

تواضع، زهد، بی اعتنائی او به بسیاری از چیزهای ظاهری، از ویژگیهای او بود؛ مرد بزرگی بود. 20 /1390/07

مصداق یک عالِم عامل این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید   آیت ا...
اشرفی اصفهانی

تاریخ شهادت:    ظهر جمعه 23 مهر 61

امام جمعه کرمانشاه

محل شهادت محراب نمازجمعه کرمانشاه

عاشورائیان در شام
به مناسبت شهادت تعدادی از مدافعان حرم در ایام عاشورای حسینی)؛ع؛(

شهر به شهر در آغوششان می گیرند. حاال »حماسه« دارد شهر به شهر می گردد و 
در ایران روحی دوباره دمیده اســت. »مدافعان حرم« عنوان تازه ای اســت برای یک عهد 
قدیمی. انگار باید از نو ثابت می شد که آن »حماسه هشت ساله«، برای همیشه ریشه دوانده در 
قلب ها. بعضی ها که »جوانی پاک و متعّبد خود را در جبهه های شــرف و کرامت«)94/7/18( 
گذرانده بودند سرداران این میدان تازه شــدند و جوان ها هم جا پای جای آن ها می گذارند. 
»صف استوار آرزومندان این موهبت و کمربستگان راه جهاد و شهادت در ایران اسالمی و در 
سپاه و همه ی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، صفی بلند و بنیانی مرصوص است: و منهم من 

ینتظر و ما بدلوا تبدیال.« )94/7/18(

هفته امامسخن کالم

تضمین مکتوب آمریکا  در ابهام
» از آنجـا کـه پذیـرش مذاکـرات از سـوی ایـران اساسـاً بـا هـدف لغـو تحریمهـای ظالمانـه ی 
اقتصـادی و مالـی صـورت گرفتـه اسـت و اجرائـی شـدن آن در برجام بـه بعـد از اقدامهـای ایران 
موکول گردیـده، الزم اسـت تضمین های قـوی و کافی برای جلوگیـری از تخلّف طرفهـای مقابل، 
تدارک شـود، کـه از جملـه ی آن اعالم کتبـی رئیس جمهـور آمریـکا و اتّحادیـه ی اروپـا مبنی بر 
لغـو تحریمهـا اسـت. در اعـالم اتّحادیـه ی اروپـا و رئیس جمهـور آمریـکا، بایـد تصریح شـود که 
ایـن تحریمها بکلّـی برداشـته شـده اسـت. هرگونه اظهـاری مبنی بـر این کـه سـاختار تحریمها 
باقـی خواهد مانـد، به منزلـه ی نقض برجام اسـت.« ایـن عبـارات بدون تردیـد یکـی از مهمترین 
و سرنوشـت سـازترین بخـش از "سـند صیانت" یـا همـان نامه تاریخـی رهبـر انقالب بـه رئیس 
جمهـور در تاییـد مشـروط مصوبـه شـورای عالی امنیـت ملی بـرای اجـرای برجـام اسـت. همه 
بندهـای نامـه تاریخی رهبـر معظم انقـالب مهـم و ضـروری اسـت و تحقق تـک تک آنهـا پیش 
شـرط الزم بـرای اجـرای برجـام از سـوی کشـورمان خواهـد بود امـا عبـارت مـورد اشـاره که به 
عنـوان اولین نکتـه از نکات نـه گانه بند سـوم در نامه رهبر معظم انقالب قید شـده اسـت، نقشـی 
سرنوشـت سـاز در فرجام این برجام خواهد داشـت. اما چرا اینقـدر این بند و بـه خصوص تضمین 
کتبی رئیس جمهور آمریکا در برداشـتن کامـل تحریم ها پراهمیت تلقی می شـود. پاسـخ به این 
سـوال در پاسـخ به سـوالی دیگر نهفته اسـت: »چرا رهبـر انقالب اجـرای برجام از سـوی ایـران را 

منـوط بـه تضمین کتبـی رئیـس جمهـور آمریکا بـرای اعـالم لغـو همـه تحریم هـا کرده اند؟«
1. دولـت آمریـکا در تمام 13 سـال اخیر بـه صراحـت یکی از اهـداف راهبـردی خـود در منطقه 
غـرب آسـیا را از بین بردن کامـل صنعت هسـته ای کشـورمان اعالم کرده اسـت. حتـی اوباما که 
با وعـده پذیرش حفظ صنعـت صلح آمیز هسـته ای کشـورمان وارد مذاکرات شـده اسـت نیز در 
آذرماه سـال گذشـته در مجمع سـاالنه مرکـز هائیم سـابان وابسـته بـه اندیشـکده بروکینگز به 
صراحت از عالقـه خود به نابـودی کامل صنعت هسـته ای ایـران و "باز کـردن پیـچ و مهره های " 

آن در صورت توان سـخن بـه میان مـی آورد.
2. دولتمـردان آمریـکا بارهـا و بارهـا ثابـت  کرده انـد کـه بـه هیـچ قاعـده و قانونـی و هیـچ 
قـول و قـراری پایبنـد نبـوده و نیسـتند. تجربه هـای متعـددی در روابـط بین الملـل در 
همـه سـالهای پـس از جنـگ جهانـی دوم تـا کنـون ایـن برداشـت از رفتـار آمریکایـی هـا 
را تاییـد می کنـد. حملـه یکجانبـه بـه عـراق علی رغـم عـدم تاییـد طـرح آمریـکا توسـط 
شـورای امنیـت، همراهـی بـا دولـت جعلـی اسـرائیل در نقـض مکـرر قـرارداد اسـلو، عـدم 
پایبنـدی بـه تعهـدات توافـق تبـادل اسـراء در لبنـان و عـدم آزادسـازی امـوال بلوکـه 
شـده کشـورمان و ده هـا مـورد تاریخـی و بیـن المللـی دیگـر مویـد ایـن ادعـا اسـت.

3. برای بی اعتمـادی به آمریـکا چندان نیاز بـه بازخوانی تاریخی دهه های گذشـته نیسـت. چه 
اینکه در همین دو سـه سـال اخیر هم موارد مشـخص و متعـددی از نقـض عهد و خلـف وعده از 
سـوی آمریکایی هـا وجود داشـته و بر دیـوار بـی اعتمادی و تلقـی ملت ایـران از شـیطان صفتی 
آنها افـزوده اسـت. موضوعی کـه از باب اهمیـت آن رهبـر معظم انقـالب در همین نامـه تاریخی 
بـه آن پرداخته انـد: » اظهـارات رئیس جمهـور آمریـکا در دو نامـه بـه اینجانـب مبنـی بـر اینکه 
قصـد برانـدازِی جمهـوری اسـالمی را نـدارد، خیلـی زود بـا طـرف داری اش از فتنه هـای داخلی 
و کمـک مالی بـه معارضان جمهـوری اسـالمی، خـالف واقـع از آب درآمـد و تهدیدهـای صریح 
وی به حملـه ی نظامی و حّتی هسـته ای "کـه میتواند به کیفرخواسـت مبسـوطی علیـه وی در 

دادگاه هـای بین المللـی منتهی شـود" پـرده از نّیـت واقعی سـران آمریکا برداشـت.«
4. تکرار عبارت "باقی بودن چارچوب تحریم ها " یکی دیگر مصادیقی اســت که هر انسان 
عاقلی را از »سهل اندیشــی« و حداقل اعتماد به آمریکایی ها برای اجرای تعهدات خود در 
برجام باز می دارد. جمله ای که بارها و بارها از مقامات بلندپایه آمریکایی مطرح شده و حاکی 
از برگشت پذیری تعهد اصلی آنها یعنی لغو تحریم ها است. در آخرین نمونه "آن پترسون" 
دستیار وزیر خارجه آمریکا می گوید: » ما ساز و کار بازگشــت تحریم ها )مکانیزم ماشه( را 

داریم و می توانیم هر زمان خواستیم تحریم ها را بازگردانیم.«  

5. وجود »نقـاط ابهام و ضعفهای سـاختاری و مـوارد متعّدد« در متـن برجام به عنـوان برنامه ای 
که قـرار بـود به صـورت جامـع و شـفاف وظایـف و تعهـدات طرفیـن را مشـخص کند نیـز دلیل 
دیگری اسـت کـه احتمال سوءاسـتفاده طـرف هـای مقابـل را افزایـش می دهد »کـه در صورت 
فقـدان مراقبـت دقیـق و لحظه به لحظـه،  میتوانـد بـه خسـارتهای بزرگی بـرای حـال و آینده ی 

کشـور منتهی شـود«.)94/7/29(
بـرای بـی اعتمـادی و بدبینـی واقع بینانـه بـه آمریـکا و دولـت این کشـور مـی تـوان دالیل 
متعدد دیگـری را برشـمرد کـه بی شـک نتیجـه آن سـیاهه بلنـد مـوارد و مصادیـق متعدد 
تاریخـی از سـوابق رفتـاری ایـن کشـور در مواجهـه بـا جمهـوری اسـالمی ایـران و حتـی 
متحـدان منطقـه ای و جهانـی اش خواهـد بـود. حـال می تـوان تـا حـدودی بـه پاسـخ ایـن 
سـوال که »چرا رهبـر انقالب اجـرای برجام از سـوی ایران را منـوط به تضمیـن کتبی رئیس 
جمهـور آمریکا بـرای اعـالم لغـو همـه تحریم هـا کرده انـد؟« نزدیک تـر شـد و با این پاسـخ 
دربـاره آینـده روند اجرایی شـدن برجـام قضـاوت کرد. آنچه تاکنون مشـخص شـده اسـت، 
عدم تضمین کتبـی رئیس جمهـور و هیچ یـک از مقامـات آمریکا اسـت. رفتاری کـه یکی از 
نتایـج آن اظهار نظـر صریح مشـاور بین الملل رهبـر معظم انقالب اسـت: »اسـتمرار حمایت 
رهبـری از برجام منوط اسـت به در نظـر گرفته شـدن تذکرات ایشـان در نامـه ای که خطاب 

بـه رییس جمهـور نوشـتند.«

اگر مستضعفین جهان بیدار 
نشوند، سلطه  شیطان رفع 

نخواهد شد
 مسـتضعفين جهـان، چـه آنهـا كـه زيـر 
سـلطه امريـكا و چـه آنهـا كـه زيـر سـلطه 
سـاير قدرتمنـدان هسـتند اگـر بيدار نشـوند 
و دستشـان را بـه هـم ندهنـد و قيـام نكننـد، 

سلطه هاى شـيطانى رفع نخواهد شـد. و همه بايد كوشـش كنيم كه وحدت بين مستضعفان 
در هر مسـلك و مذهبى كه باشـند، تحقـق پيدا كند كـه اگر خداى ناخواسـته، سسـتى پيدا 
شـود، اين دو قطب مسـتكبر شـرق و غرب مانند سـرطان همه را بـه هالكت خواهند رسـاند. 
ما عـازم هسـتيم كـه تمـام سـلطه ها را نابود سـازيم، و شـما هم كوشـش كنيـد كه ملتهـا را 
با حق همـراه كنيـد. و آنچـه مهم اسـت اين اسـت كـه شـما در مذهب خـود و مـا در مذهب 
خودمان اخالص را حفـظ و به خداى تبارك و تعالى اعتماد داشـته باشـيم تا عنايت او شـامل 

حال مـا باشـد و مـا را از تحـت ايـن سـلطه ها خـارج سـازد.   ۲۰ اردیبهشـت ۱۳۶۲

بازخوانی خطبه به قرائن و شواهد زیادی انسان این را میداند که اسالم علی االصول طرفدار آزادی 
  

اظهار عقیده است. و طبیعتاً هم اســالم باید همین جور باشد؛ زیرا که آنجایی از 
اظهار عقیده خوف و ترسی هست که نظام حاکم، یا آن مکتبی که سیاست را در 
اختیار دارد، در خود احساس ضعف کند. اگر منطق قوی است، اگر سیاستی که 
اظهار میشود، سیاست قابل دفاعی است، اگر فکر و مکتب یک فکر و مکتب قابل 
جذب برای افکار عمومی هست، دلیلی ندارد که از طرح حرف مخالف انسان بترسد. اسالم 
قوی ترین مکتبهاســت. قوی ترین روشــها را برای اعالم نظرات خودش بــه کار میگیرد. 
سیاستهای حکومت اسالمی یک سیاســتهای مردمی است، سیاستهای روشن و صریحی 
است. بنابراین هیچ ابایی در اسالم نیســت که افکار مخالف، نظرات مخالف، مطرح بشود. 
علی االصول مســئله این است. البته مرزهایی هســت، حدودی هست، سوءاستفاده هایی 
ممکن است بشود که جلوی آنها را باید گرفت... اظهار عقیده یکی از حقوق طبیعی انسان 
است. وقتی انسان یک عقیده ای را دارد و آزاد اســت که این عقیده را داشته باشد، باید آزاد 
هم باشــد که این نظر خودش را اظهار کند؛ مگر اینکه خود آن اعتقاد یک اعتقاد ممنوعی 
باشــد که در بحث آزادی عقیده راجع بــه این مطلب صحبت کردیم. بنابراین اســالم که 

طرفدار حقوق انسانهاست، طرفدار این آزادی هم هست.  1366/02/04

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 10

جایگاه آزادی  عقیده در اسالم

امـروز دیگـر آن روزی نیسـت کـه قدرتهای بـزرگ و مسـتکبر عالـم بخواهند  مطالبـه رهبری

طبق میـل خـود نظمی در جهـان برقـرار کننـد و پیش برونـد؛ یا مثـل دوران 
دو قطبـی دنیا بیـن خودشـان مسـائل مناطق مـورد اختـالف را حـّل و فصل 
کننـد و ملتهـا و دولتهـای کوچـک و منطقـه ای هیچ گونه نقشـی بـرای خود 
قائـل نباشـند. امروز شـیاطین بـزرگ قـدرت در مقابـل ملتهـا، از آن هیمنه و 
اعتبـار سـابق افتاده انـد و ایـن را آینـده بـه فضـل پـروردگار نشـان خواهـد داد. امروز 
وظیفه ی مـا این اسـت کـه با تدبیـر و عقـل، دنبـال منطق حـّق خـود حرکـت کنیم و 
بـه خـدا تـوّکل نماییـم و همـه ی عواملـی را که بـرای حفـظ جهتگیـری و حراسـت از 
منافع ملـی الزم اسـت، به خواسـت خـدا در نظر بگیریـم و پیـش برویم. ملـت به فضل 
پـروردگار از ایـن حرکِت مسـؤوالن کشـور روزبـه روز امیدوارتـر خواهد شـد. روزبه روز 
بر عمـق ایمـان جوانـان افـزوده خواهـد شـد. البتـه دشـمنان، اخاللگـری و مزاحمت 
میکننـد و در داخل و خـارج، آنچه کـه از دستشـان برآید، میکننـد؛ امـا »للباطل جولة 
و للحـّق دولـة«؛ باطـل جوالنـی میکنـد و قابل ادامـه یافتـن نیسـت. آنچه کـه خواهد 
توانسـت فضـای عالـم آفرینـش را در اختیـار بگیـرد، حـّق اسـت و بنـای عالم بـر حّق 

است.   1380/08/21 

باید با تدبیر و توّکل، در مسیر منطِق حّق حرکت کنیم

شبیه تریِن اهل بیت به امیرالمومنین)؛ع؛(
امام صادق می گوید: در تمام اهل بیت و اوالد پیامبر - از لحاظ این رفتارها و این زهد و  سان 250 ساله

ان

عبادت، هیچ کس به اندازه علی بن الحسین به امیرالمومنین شبیه تر نبود؛ امام سجاد، از 
همه شــبیه تر بود. امام صادق فصلی در باب عبادت امام سجاد ذکر می کند؛ از جمله 
می فرماید: »و لقد دخل ابوجعفر ابنه )(«؛ پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک روز پیش 
پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. »فاذا هو قد بلغ من العباده ما لم یبلغه احد«؛ نگاه 
کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. شرح می دهد: 
رنگش از بی خوابی زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و... امام باقر اینها را 
در پدر بزرگوارش مشــاهده کرد و دلش ســوخت: »فلم املک حین رایته بتلک الحال البکا«؛ 
می گوید وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خودداری کنم؛ بنا کردم زار 
زار گریه کردن... امام باقری که خودش هم امام اســت و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت 
علی بن الحسین دلتنگ می شود و دلش می ســوزد و بی اختیار زار زار گریه می کند، آن وقت 
علی بن الحسین با این طور عبادات می گوید: » من یقوی علی عبادت علی بن ابی طالب«؛ چه کسی 

می تواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی فاصله ای طوالنی می بیند.   1378/10/10

در مقابل »یأس« به خود مصونیت  دهید
در حرکت عظیم ملت ایران، نســل جوان باید پیشرو باشــد. برای نسل جوان - 

ت
حزب ا... این اس

بخصوص نسل جوان دانشجو - بی تفاوتی و خونسردی جایز نیست... جوانان عزیز! 
دشمن روی شما سرمایه گذاریهای زیادی می کند؛ حواستان جمع باشد. عده یی را 
به بی تفاوتی می کشاند و عده یی را دلسرد و مأیوس می کند. یأس، بزرگترین آفت 
جوان است. جوانها بدانند که متأســفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا می کند؛ 
همچنان که امید این گونه است. در مقابل یأسی که دشــمن می خواهد به جوانها تلقین و 
تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید. امروز، هر اندیشه یی که جوان را دچار این احساس 
بکند که از مسؤوالن و پیشروان انقالب و مدیران کشور جداست، این اندیشه و تفکر، از نوع 
همان تفکرات سیاسی غلط تزریق شده است. امروز باید ملت و دولت، پشت به پشت و دست 
به دست هم و در کنار یکدیگر، با تمام توان تالش کنند تا همه ی طلسمهای استکبار و سلطه 

را بشکنند و از بین ببرند. این، صحنه ی بسیار مهم و حساسی است.   1368/08/10  

الزم اسـت تضمین هـای قـوی و کافـی بـرای جلوگیـری از 
تخّلف طرفهـای مقابل، تدارک شـود، کـه از جملـه ی آن اعالم 
کتبـی رئیس جمهـور آمریـکا و اتّحادیـه ی اروپـا مبنـی بر لغو 

اسـت.  تحریمها 

درباره پاسداری از بند سرنوشت ساز »سند صیانت«

حزب ا... تریبون

  ثبت رسمی رقیب مک دونالد در کشور
شـرکت برگرکینگ)برنـد فسـت فـود(، رقیـب آمریکایـی مـک دونالـد، بـا تابعیـت 
آمریکایـی براسـاس روزنامـه رسـمی کشـور، در ایـران ثبت شـده اسـت. رهبـر انقالب 
پیـش از این نسـبت بـه خطـر نفـوذ در حوزه هـای مختلف بـه خصـوص نفـوذ فرهنگی 
و سـبک زندگـی هشـدار داده و هـم چنیـن درخصـوص ممنوعیـت واردات کاالهـای 
مصرفی آمریکایـی در نامه اخیـر خود به رئیـس جمهور تصریـح داشـته اند.    |       تسـنیم| 

  آمریکا ناگزیر از توسل به ایران و روسیه
سـوریه کلید "نظم جدیـد خاورمیانه" اسـت. همـکاری آمریکا با مسـکو و تهـران نمونه ای 
از تغییـر موازنـه قـدرت در خاورمیانه اسـت. واشـنگتن از دیربـاز به دنبـال تضعیـف ایران 
و روسـیه بـوده اما امـروز بـرای گسـترش ثبـات منطقـه و رسـیدم به اهـداف خـود این دو 

کشور متوسـل شـده اسـت.  |        وال اسـتریت ژورنال |

  استمرار حمایت رهبری از برجام  منوط به رعایت تذکرات
مشـاور رهبر انقالب در امـور بین الملـل با اشـاره به »سـند صیانت« بـا بیان اینکه مسـاله 
هسـته ای و توافق وین موضوعی بسـیار مهـم، حیاتی و اسـتراتژیک اسـت و در موضوعات 
مهـم سیاسـی داخلـی و خارجی بـر اسـاس قانـون اساسـی رهبـری ورود پیدا مـی کنند. 
علی اکبـر والیتـی گفـت: در نامه اخیـر شـاهد بودیم ایشـان برخـی کاسـتی ها در اجرای 
توافق و نقایصـی را تذکـر دادند. تاکید کـرد: اسـتمرار حمایت رهبـری در رابطه بـا برجام 

به این منوط اسـت کـه آنچه ایشـان تذکـر فرمودند در نظـر گرفته شـود.  |  ایسـنا|

  نصرا...: ما حزب والیت فقیه هستیم

سیدحسـن نصرا... در مراسـم عزاداری عاشـورا: همه چیز خاتمه یافته و توافق]هسته ای[حاصل 
شـد،در این روز عاشـورای حسـینی میگویم کـه حضرت امـام خامنه ای،آن سـید حسـینی،آن 
رهبر عالیقـدر در ایـران و برادرانمان در جمهوری اسـالمی ایران،شـریفتر و بزرگتر و بـا عزت تر از 
آن هسـتند که دوسـت و متحد خـود را بفروشـند بلکـه این عزیـزان همواره بـرای امـت و منافع 
امت اسـالمی حتی حاضرنـد از منافع خود چشـم پوشـی کنند/ما حـزب والیت فقیه هسـتیم و 

ما با والیت فقیه سـرور هسـتیم و هرگز کسـی ما را بـرده نمی شـمارد.  |        تسـنیم |

  شیطنت جدید آمریکا و سه کشور اروپایی علیه عزت ایران
آمریـکا، انگلیـس، فرانسـه و آلمـان در نامـه ای بـه کمیتـه تحریمهـای ایران در شـورای 
امنیت، آزمایش موشـک عمـاد را ناقض قطعنامـه های شـورای امنیت خوانده و خواسـتار 
واکنـش بـه ایـن آزمایـش شـدند. ایـن درخواسـت میتوانـد گام نخسـت بـرای اعمـال 

تحریمهـای جدیـد باشـد.  |        رویترز |

  نامه رهبر انقالب درباره برجام آغاز دور جدید فشار ایران بر آمریکا
زمانـی که]آیت ا...[خامنـه ای توافـق را تأییـد کـرد از اضافـه کـردن شـروطی بـرای لغو 
توافـق در پـی وضـع هرگونـه تحریمـی علیـه ایـران اطمینـان داشـت، زیـرا برخـالف 
گفته هـای مقامـات غربـی درخصـوص نظـارت بـر ایـران، کسـی انتظـار نـدارد اقـدام 
جـدی کـه فعالیتهـای غیرهسـته ای ایـران را تهدیـد کنـد، انجـام شـود/ایران از نقـض 
توافق هسـته ای خـودداری خواهـد کرد ولـی به دلیـل اینکـه نقض توافـق را میتـوان به 
روشـهای مختلفی تعبیـر کرد، ایـران به فشـار خـود بـرای امتحـان واکنـش ما]آمریکا[

ادامـه خواهـد داد.  |        نیویـورک پسـت |

# جریان_تکفیری
خدمت به استکبار با ظاهر اسالمی

جریــان تکفیــر اگرچــه تــازه نیســت و ســابقه ی تاریخــی دارد، 
ــا  ــتکبار و ب ــه های اس ــا نقش ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــن چن لک
ــا طراحــی و نقشه کشــی  ــول برخــی از دولتهــای منطقــه و ب پ
ســرویس های جاسوســی کشــورهای اســتعماری - مثــل 
ــات  ــد حی ــتی - تجدی ــم صهیونیس ــس و رژی ــکا و انگلی آمری
کــرده اســت و قــوت گرفتــه اســت... جریــان تکفیــر و 
ــتکبار و  ــات اس ــت نی ــال در جه ــتند، کام ــی آن هس ــتیبان و حام ــه پش ــی ک حکومتهای
ــا عمــاًل در  ــان تکفیــر ظاهــر اســالمی دارد اّم ــد حرکــت میکننــد... جری صهیونیســم دارن
خدمــت جریانهــای اســتعماری و اســتکباری و سیاســی بزرگــی اســت کــه علیــه دنیــای 

اسالم دارند کار میکنند.     1393/09/04

)(تالش برای زنده نگه داشتن راه حسین بن علی
خون مطهر حسین  بن  علی)؛ع؛( در کربال در غربت بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگترین 
مسؤولیتی که بر عهده ی امام ســجاد)؛ع؛(و زینب کبری)؛امه؛(قرار گرفت، از همان 
لحظه ی اول این بود که این پیام را روی دســت بگیرند و به سرتاســر دنیای اسالم آن را، به 
شکلهای گوناگون، منتقل کنند. این حرکت برای احیاء دین حقیقی و دین حسین بن علی و 
آن هدفی که امام حسین برای آن شهید شد، یک امر ضروری و الزم بود. البته اجر الهی برای 
امام حسین محفوظ بود؛ می توانستند او را در بوته ی سکوت بگذارند؛ اما چرا امام سجاد)؛ع؛( 
تا آخر عمر - سی سال بعد از او، امام سجاد زندگی کردند - در هر مناسبتی نام حسین، خون 
حسین و شــهادت اباعبدالَلّ را مطرح کردند؛ آن را به یاد مردم آوردند؟ این تالش برای چه 
بود؟ بعضی خیال می کنند این کار برای انتقام گرفتــن از بنی امیه بود؛ در حالی که بنی امیه 
بعدها از بین رفتند. امام رضا)؛ع؛( که بعد از آمدن بنی  عباس اســت، چرا به ریّان بن شبیب 
دستور می دهد مصیبت نامه ی اباعبدالَلّ را در میان خودتان بخوانید؟)1( آن وقت که بنی امیه 
نبودند؛ تارومار شده بودند. این کار برای این است که راه حسین بن علی و خون او َعلَم و پرچم 
حرکت عظیم امت اسالم به سوی هدفهای اسالمی است؛ این پرچم باید سرپا بماند؛ تا امروز 

هم بر سر پا مانده و تا امروز هم هدایت کرده است.    83/4/16
1( عیون أخبار الرضا )(، ج  1، ص 299.

مراقب باشید به کودکان ظلم نشود
نهـی از منکـر در همـه زمینه هـای مهـم وجـود دارد... در محیـط خانـواده هـم 
میشـود نهی از منکـر کـرد. در بعضـی از خانواده ها حقـوق زنان رعایت نمیشـود؛ 
در بعضـی از خانواده ها حقـوق جوانان رعایت نمیشـود؛ در بعضـی از خانواده هـا، بخصوص 
حقوق کـودکان رعایت نمیشـود. اینهـا را باید بـه آنهـا تذّکـر داد و از آنها خواسـت. حقوق 
کـودکان را تضییـع کـردن، فقـط به ایـن هم نیسـت که انسـان بـه آنهـا محّبت نکنـد؛ نه. 
سـوء تربیتها، بی اهتمامیهـا، نرسـیدنها، کمبود عواطـف و از ایـن قبیل چیزها هـم ظلم به 

آنهاست. 1379/9/25

 با عرض سالم و خداقوت؛ بنده به سهم خودم از مهیا نمودن شرایط انتشار نشریه خط 
حزب ا... از شما دوستان و یاران همیشگی موال سیدعلی، صمیمانه تشکر وقدردانی می کنم. 
شاید باور نکنید ، اما کسانی را مشغول مطالعه این نشریه در تابلوی اعالنات دیده ام که تا دیروز 
حتی  یک کلمه از صحبتهای آقا را نشنیده بودند.این حرکت شما ،یعنی نشر سخنان آقا بدون 
هیچ واسطه و نظریه وتغییر و تحریف و .... عملی بسیار بسیار پسندیده است. اجر شما با حضرت 

سیدالشهدا ، حضرت امام حسین )(. التماس دعا. مهدی عسگری سیاهبومی
 سالم... میخواستم بگم کارتون عالیه خداخیرتون بده. ولی اگه مطالب کمتر باشه اما 

بافونت وخط درشت تر باشه خیلی ممنون می شوم.
 سالم از زحمات شما به خاطر نشریه تشکر میکنم من هم وظیفه خود میدانم از این نشریه 

عکس بگیرم و برای دهها نفردر گروه های شبکه های اجتماعی بفرستم. اجرکم عندا... 
  

از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:
150نســخه در هیئت ائمه بقیع)( مســجدامام حســن)( اصفهان/ 100 نســخه 
در دبیرستان پسرانه شــاهد )جعفری نعیمی( ناحیه 2  یزد/ کانون فرهنگی شمیم والیت 
شهرستان مینودشت، 200نسخه مصلی نماز جمعه / پایگاه مقاومت بسیج شهدای مدافع 

حرم مشهد،500نسخه/ مجتبی به نشان، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، 1000
تابلو اعالنات: مسجد امام رضا)( شهرستان بهبهان / مسجد شهیدآباد صفاشهر/ اداره کل 

استاندارد استان مرکزی  

72 سخن عاشورایی
 این کتاب گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره مســائل مختلف مربوط به نهضت حســینی است 
که از خرداد 1368 تا تیرمــاه 1390 در محافل و مجالس 
گوناگون ایراد و در قالب 72 ســخن جمع آوری شده است.

همچنین در بخش پایانی این کتاب دعاهایی که معظم له 
با محوریت »حماسه ی عاشورا« در سخنرانی های مختلف 
فرموده اند جمع آوری و ارائه شــده است.کتاب »72 سخن 
عاشورایی« به همت علیرضا مختارپور قهرودی جمع آوری 
و تدوین شده است و دارای یک فهرست تفصیلی است که 
بر اساس ترتیب زمانی رخدادها تنظیم گردیده است. این 
کتاب همچنین دارای یک فهرســت مطالعه موضوعی در 
ذیل عناوینی چون: زندگی و ابعاد شخصیت امام حسین)(، اهداف و فلسفه قیام، درس ها و 

عبرت های عاشورا، اهمیت ماه محرم و برگزاری مجالس عزاداری و ذکر مصیبت است.    

خواندنی پیشنهاد واژه کلید

احکام مساجد
 محرمات مســاجد: 1. نجس کردن مسجد 2. زینت کردن مســجد به طال در صورتی که 
اسراف محسوب شود 3. انجام کارهای خالف شــأن و حرمت مسجد ۴. داخل شدن کفار به 
مسجد 5. خراب کردن مسجد: خراب کردن مســجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند، 
و از این رو آثار شرعی مسجد را خواهد داشت، مگر مســجدی که خراب و متروک شده و به 
جای آن بنای دیگر ساخته شده یا به خاطر متروک ماندن،آثار مسجدی از آن محو گردیده و 

امیدی هم به دوباره سازی آن نیست 6. بر خالف کیفیت وقف مسجد عمل کردن.  
 مستحبات مساجد: 1. تمیز و آباد کردن مسجد 2. خوشبو کردن و پوشیدن لباس پاکیزه 
و نیکو 3. مراقبت کردن کفش یا پا برای این که به نجاست یا کثافتی آلوده نباشد ۴. زودتر از 
همه به مسجد رفتن و پس از دیگران از مسجد خارج شدن 5. هنگام ورود به مسجد و خروج 
از آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشتن 6.چون وارد مسجد شد، دو رکعت نماز به قصد تحیت 

مسجد بگذارد.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

دیداریکی از شهدای مدافع حرم با  رهبر معظم انقالب

دیدار شهیدمهدی نوروزی از شهدای مدافع حرم  با رهبر معظم انقالب اسالمی
24 آبان 1392  برابر با 11 محرم 1435 |  شب آخر عزاداری در   حسینیه امام خمینی)ره(

  
شهید نوروزی از فعاالن میدانی مقابله با فتنه 88 بود که به صورت داوطلبانه برای دفاع از

 حرم امامین عسگریین)( عازم شده و به شهادت رسیده  بود.
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