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سخن  یک. ماه محرم 
هفتـه

ماه پیروزی بر تهدیدها
اول آذر ســال 57، یــک هفتــه 
مانــده بــه آغــاز مــاه محــرم و 
در فضــای اختنــاق و ســرکوبی کــه رژیــم 
پهلــوی بــر کشــور حاکــم کــرده اســت، 
اعالمیــه ای در بیــن مــردم دست به دســت 
ــی  ــتن آن و حت ــراه داش ــه هم ــود، ک می ش
بازگــو کــردن محتــوای آن از نــگاه دســتگاه 
فاســد پهلــوی جــرم اســت و عقوبت هــای 
شــدیدی را بــه همــراه خواهــد داشــت: 
»بــا حلــول مــاه محــّرم، مــاه حماســه و 
شــجاعت و فــداکاری آغــاز شــد؛ ماهــی 
شــد...  پیــروز  بــر     شمشــیر  خــون  کــه 
مجالــس بزرگداشــت ســید مظلومــان 
آزادگان کــه مجالــس     غلبــه ی  و ســرور 
ســپاه عقــل بــر جهــل و عــدل بــر ظلــم و 
امانــت بــر خیانــت و حکومــت اســالمی 
بــر حکومــت     طاغــوت اســت، هــر چــه 
باشــکوه تر و فشــرده تــر بــر پــا شــود، و 
بیرق هــای خونیــن عاشــورا بــه     عالمــت 
حلــول روز انتقــام مظلــوم از ظالــم، هــر 
چــه بیشــتر افراشــته شــود. « 57/9/1 ایــن 
بیانیــه ی امــام راحــل اگــر چــه شــور و حالی 
ــید  ــارزه می بخش ــای مب ــه فض ــف ب مضاع
نبــود؛  آن چیــز جدیــدی  امــا محتــوای 
مبــدأ و ریشــه ی نهضــت امــام خمینــی 
پانــزده ســال قبــل ، از همیــن مــاه محــرم و 
عاشــورای امــام حســین )( آغــاز شــده 
بــود و از همیــن طریــق توانســت شــر رژیــم 
پهلــوی را کــه 57 ســال تهدیــدی باالی ســر 
ــی  ــام خمین ــد. ام ــم کن ــود ک ــران ب ــت ای مل

ملــت ایــران را خــوب شــناخته بود:»مــا 
ملتــی هســتیم کــه بــا همیــن اشــک ها 
ــم  ــم و خــرد می کنی ــان می دهی ســیل جری
اســالم  مقابــل  در  کــه  را  ســدهایی 
ــی  ــت.« 59/8/14 در تهدیدهای ــتاده اس ایس
کــه در 40 ســال گذشــته، از دوران دفــاع 
ــا  ــمن ت ــی دش ــم فرهنگ ــا تهاج ــدس ت مق
فتنه هــای گوناگونــی کــه بــر ســر راه ملــت 
ایران وجــود داشــته، ایــن، مکتب عاشــورا 
و نهضــت حســینی بــوده اســت، کــه ملــت 
ایــران توانســته بــا اتــکای بــه آن از ایــن 

تهدیدهــا عبــور کنــد.

    دو. ماه محرم و تهدید بیماری کرونا 
امســال امــا فراگیــری بیمــاری کرونــا و لزوم 
فاصله گذاری هــا و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، فضــای متفاوتــی را در برگــزاری 
محافل و مراســم عزاداری محــرم رقم زده 
اســت. ســایه ی تهدیــِد فراگیــری بیشــتر 
بیمــاری، بهانــه ای در دســت بدخواهــان 
بــا  منافعشــان  کــه  همان هــا  و  شــده 
»اقامــه ی عــزای اباعبــداهلل« بــه خطــر 
می افتــد، در رسانه هایشــان شــروع بــه 
تــا دوگانــه ی دروغیــن  تبلیــغ کرده انــد 
بایــد  یــا  کــه  بدهنــد  شــکل  را  دیگــری 
یــا در  و  عــزا تعطیــل شــوند  مجالــس 
چندبرابــری  شــیوع  برگــزاری،  صــورت 
حالــی  در  ایــن  اســت؛  حتمــی  بیمــاری 
و  متخصصیــن  ســو  یــک  از  کــه  اســت 
کارشناســاِن امــر، معتقدنــد کــه رعایــت 
مراســم  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
طراحــی  و  اســت  امکان پذیــر  عــزاداری 

ایــن پروتکل هــا هــم بــه همیــن منظــور 
صــورت گرفتــه و از ســوی دیگــر علمــا 
و  ســخنان  و  بیانیه هــا  در  مراجــع  و 
کرده انــد  اعــالم  موضع گیری هایشــان 
کــه همــه وظیفــه دارنــد کــه بــه دســتورات 
بهداشــتی و پیشــگیرانه عمــل کننــد. رهبر 
»در  فرموده انــد:  بــاره  ایــن  در  انقــالب 
عزاداری هــا معیــار آن چیــزی اســت کــه 
کارشناســان بهداشــت بــه مــا مــی گوینــد؛ 
 99/5/10 کرونــا.«  ــی 

ّ
مل ســتاد   ]یعنــی[ 

تعــدادی دیگــر از حضــرات مراجــع عظــام 
هــر یــک در مواضــع جداگانــه ای، رعایــت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در مراســم 
ــی  ــه ی همگان ــک وظیف ــزاداری را الزم و ی ع

دانســته اند. 
ــین  ــام حس ــت ام ــورا و نهض ــگ عاش فرهن
اصلــی  عنصــر  ســه  بــه  متکــی   )(
اســت کــه »در همــه ی مجاهداتــی کــه 
رهــروان عاشــورایی در برنامــه ی خــود 
می گنجاننــد، بایــد دیــده شــود: عنصــر 
منطــق و عقــل، عنصــر حماســه و عــزت، و 

 84/11/5 عاطفــه.«  عنصــر 
عــزاداری  مراســم  در  عنصــر  ســه  ایــن 
متفاوت تــری  بــروز  و  ظهــور  امســال 
اســت،  عقالنــی  هــم  اســت:  یافتــه 
 )( امــام حســین چــرا کــه عــزاداران 
امــام  عــزای  اقامــه ی  به پادارنــدگان  و 
ــه رعایــت اصــول  ــزم ب حســین خــود را ملت
بهداشــتی می دانند. هم حماســی اســت، 
چرا  کــه علی رغــم همــه ی محدودیت هــا 
اباعبــداهلل  عــزای  چــراغ  مشــکالت  و 
روشــن نــگاه داشــته شــده و هــم سرشــار 

از عاطفــه و احســاس مســئولیت اســت، 
ــه و  ــک مؤمنان ــرای کم ــی ب ــه محمل ــرا ک چ
گســترش بــذر همدلــی در جامعــه بــرای 
حــل مشــکالت هم وطنــان خواهــد بــود: 
»ایــن اطعام هــای محــّرم را هــم کــه در 
از  بعضــی  هیئــات،  از  بعضــی  اّیــام  آن 
مــردم کــه توانایی هایــی دارنــد و نــذری و 
اطعــام و ماننــد این هــا درســت می کننــد، 
می شــود بــه ایــن شــکل کمــک مؤمنانــه 
ــزه  ــًا پاکی ــکل کام ــه ش ــا و ب ــه خانواده ه ب
و دور از مشــکل ســرایت ]بیمــاری[ و مانند 

ایــن حرف هــا انجــام داد.« 99/5/10
و  کم کاری هــا  ایــن  از  پیــش  اگــر 
رعایــت  زمینــه ی  در  ســهل انگاری هایی 
پروتکل هــای بهداشــتی و توصیه هــای 
مجلــس  در  داشــته ایم،  پیشــگیرانه 
عــزاداری می آموزیــم کــه فاصله گــذاری 
را رعایــت کنیــم، ماســک بزنیــم و از هــر 
رفتــاری کــه خطــر انتقــال بیمــاری را فراهم 
ــخنران  ــداح و س ــم. م ــودداری کنی آورد، خ
ــه  ــتند ک ــانی هس ــن کس ــری »بهتری و منب
می تواننــد در میــان مــردم فرهنگ ســازی 
فرهنــگ  هــم  بــار  ایــن   89/11/26 کننــد.« 
جــور  حســین  حــّب  حــرارت  و  عاشــورا 
گذشــته  بی تدبیری هــای  و  کم کاری هــا 
خواهــد  جبــران  و  کشــید  خواهــد  را 
کــرد. بــا همیــن اتــکای بــه نهضــت امــام 
حســین)( از تهدیدهــای قبلــی عبــور 
حیات بخــش  نســیم  حــاال  و  کرده ایــم 
وزیــدن  دیگــر  بــار   )( حســین  امــام 
ــد  ــه بای ــتیم ک ــا هس ــن م ــت. ای ــه اس گرفت

باشــیم. حســینی 

خانواده های شهدا یادآور و مظهر افتخار ملت اند؛ اما یک چیز دیگر هم در کنار این وجود دارد: خانواده های شهدا ما را همیشه به یاد 
دشمنی هایی که با این ملت شده، نگه می دارند. دشمن را نباید فراموش کرد. از دشمنِی دشمن نباید غافل شد. امیرالمؤمنین در 
نهج البالغه فرمود: و من نام لم ینم عنه... دشمن سعی می کند رخنه ایجاد کند؛ چشم ها را باید باز نگه داریم؛ نقطه ی رخنه را ببینیم و 

       84/2/12 مراقب باشیم این رخنه توسعه پیدا نکند. باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم. 
* شهید محمدحسین تسخیری، برادر مرحوم حجت االسالم و المسلمین محمدعلی تسخیری است که در سال های دفاع مقدس به مقام عظمای شهادت رسیده بود.

محل شهادت: پل ورودی شهر بستانتاریخ شهادت: 60/9/9

خانواده های شهدا ما را بیدار نگه می دارند          |         این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمدحسین تسخیری*

شهید هفته

درس اخالقکالم امام

حزب اهلل این است

ما هر چه داریم از این محرم است                   

شما باید تبلیغ کنید آقا! محرم است. 
این محرم را زنده نگه دارید. ما هر چه 
داریــم از ایــن محــرم اســت و از ایــن 
مجالــس. مجالــس تبلیــغ ما هــم از 
قتــل  ایــن  از  اســت،  محــرم 
سیدالشهداست و شــهادت اوست. 
ما باید بــه عمق این شــهادت و تأثیر این شــهادت در عالم برســیم و توجه کنیم که 
تأثیر او امروز هم هســت. اگر ایــن مجالس وعظ و خطابــه و عــزاداری و اجتماعات 
سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی شد. همه در تحت بیرق امام حسین)(قیام 

کردند.           61/7/25 

اگر توصیه های بهداشتی را رعایت نکنیم

بحث ]در مــورد[ محّرم زیاد اســت و همیــن طور االن مّدت ها اســت که هر کســی یک 
چیزی راجع به محّرم می گوید. خب عزاداری را باالخره به یک شــکلی ]بر پا[ می کنند؛... 
ی کرونا اگر چنانچه 

ّ
هر کاری می کنید، ]اّول[ ببینید آن ها چه می گویند. یعنی ستاد مل

یک ضابطه ای را معّین کرد برای عزاداری، همه ی ما موّظفیم آن را عمل کنیم. مسئله، 
مسئله ی کوچکی نیست، مسئله ی بسیار مهّمی است. االن یک مقداری مراقبت هست 
و کنترل هســت؛ خدای نکرده اگر چنانچه همین مقدار هم شل گرفته بشــود و از بین 

برود، آن وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگر آن سرش ناپیدا است.   99/5/10  

 فی 
َ

 ااِلماَمة
َ

ن َجَعــل
َ
تِلِه ا

َ
ــالُم( ِمــن ق یِه الّسَ

َ
َض الُحَســیَن )َعل »َیقــوالِن ِاّنَ  اهللَ  َتعالی  َعّوَ

 )( می فرمودند: همانا خداونِد متعال به حسین)( ِته«]امام باقر و امام صادق ُذّرّیَ
در برابر کشته شدنش پاداش داد که امامت در فرزندانش و شفا در خاکش و اجابت دعا 
در نزد قبرش باشد و اینکه روزهایی که زائرینش ]برای زیارت[ می آیند و می روند از عمرشان 
َفاَء فی ُترَبِتهخاک قبر او را کسی مصرف کند، شفا است، دوا  محسوب نمی گردد.[ ... َو الّشِ
اســت، درمان اســت؛ خاک، خاک اســت اّما این خاک به برکِت مجاورِت آن پیکِر مطّهر، یک 

98/7/1  منبع: امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص ۳17 چنین خاصّیتی دارد که شفا است.

تکّبر بد است مگر برای زن در مقابل مرد بیگانه

هــم  عــرض  در  می توانــد  را  زن  مهــّم  وظایــف  همــه ی  مســلمان،  زن 
انجــام دهــد؛ و همــه را از زینــب کبــری یــاد بگیــرد. هــم طهــارت و تقــوا 
را - کــه بزرگ تریــن خصوصیــت یــک زن اســت - و هــم عــّزت و کبریــای 
مخصــوص زنــان را در وادی ایمــان و تقــوا. در روایــات اســت کــه تکّبــر 
ــت  ــد حال ــه. زن بای ــرد بیگان ــل م ــر از زن در مقاب ــت مگ ــد اس ــس ب ــه ک از هم
 کبریــا داشــته باشــد و نبایــد حالــت خضــوع و تســلیم بــر او مســتولی

74/7/12  شود. 

سرو نستوه و خستگی ناپذیر               
کارنامـه ی ایـن سـرو نسـتوه و خسـتگی ناپذیر در انـواع خدمـات برجسـته در 

مجامـع جهانـِی اسـالمی حقـا درخشـان اسـت. عـزم راسـخ و دل پرانگیـزه ی 

ایشـان حتـی بـر ناتوانی هـای جسـمانی در چنـد سـال اخیـر فائـق می آمـد و 

حضـور مؤثـر و برکـت وی را در هـر نقطـه ی الزم و مفیـد اسـتمرار می بخشـید. 

و  جداگانـه  فصـل  نیـز  کشـور  داخـل  در  ایشـان  خدمـات  و  مسـئولیت ها 

99/5/28 ارزشـمندی از تالش هـای ایـن روحانـی فاضـل و متعهـد اسـت. 

مرحوم حجت االسالم والمسلمین تسخیری در حضور رهبر انقالب

عکس نوشت

شرح حدیث

نباید از پرچم هدایتگر  عاشورا دورشویماین پیوند عاطفی با اولیاء خدا مهم است

مـن در مـورد تبلیـغ در دوران محّرم - کـه حاال در پیش هسـت - عـرض بکنم 
که بعضی حاال ممکن اسـت بگوینـد شـما می خواهید نهضت امام حسـین 
)( را بیـان بکنیـد، خیلـی خب، برویـد بیان کنیـد، دیگـر روضه خوانـی و گریه 
و زاری و این هـا چیسـت؟ برویـد بنشـینید بیـان کنیـد کـه حضـرت ایـن کار را 
کردنـد، ایـن کار را کردنـد، هدفشـان هـم ایـن بـود. ایـن، خیلـی فکـر خطایـی 
اسـت، نـگاه غلطی اسـت. ایـن عاطفه ی نسـبت بـه اولیـاء خـدا، اولیـاء دین، 
این پیونـد عاطفی، پشـتوانه ی بسـیار ارزشـمند پیونـد فکـری و پیوند عملی 
اسـت. بـدون ایـن پشـتوانه، خیلـی سـخت می شـود در ایـن راه حرکـت کـرد. 

ایـن پیوند عاطفـی، خیلـی مهـم اسـت.   88/9/22

هیــچ وقــت نبایــد امــت اســالمی و جامعــه ی اســالمی ماجــرای عاشــورا را بــه 
ــر  ــت از نظ ــم هدای ــک پرچ ــوان ی ــه عن ــرت، ب ــک عب ــوان ی ــه عن ــک درس، ب ــوان ی عن
ــه حســین بن علی )( اســت.  ــه عاشــورا و ب ــده ی ب ــدارد. قطعــا اســالم، زن دور ب
همــان طــور کــه فرمــود: »و انــا مــن حســین«؛ بنــا بــر ایــن معنــا، یعنــی دیــن مــن، 
ادامــه ی راه مــن، بــه وســیله ی حســین )( اســت. اگــر حادثــه ی عاشــورا نبــود، 
اگــر ایــن فــداکاری عظیــم در تاریــخ اســالم پیــش نمی آمــد، ایــن تجربــه، ایــن 
درس عملــی، بــه امــت اســالمی داده نمی شــد و یقینــا اســالم دچــار انحرافــی 
می شــد از قبیــل آنچــه کــه ادیــان قبــل از اســالم دچــار آن شــدند و چیــزی از 
حقیقــت اســالم، از نورانیــت اســالم باقــی نمی مانــد. عظمــت عاشــورا بــه ایــن 

 91/9/1 اســت.    

شهادت: عملیات طریق القدس )آزادسازی بستان(

خانواده ایرانی

محّرم ماه امام حســین اســت، ماه حســینی اســت، مــاه همه ی آن 
ی و متبلور 

ّ
ارزش هایی اســت کــه در وجــود سّیدالّشــهدا)(متجل

است؛ ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخالص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه 
اهتمام به حفظ دیــن، دین خدا و ایســتادگی در مقابــل قدرت های 
معارض دیــن. وجود مبــارک سّیدالّشــهدا )( و قضایای عاشــورا 
و محّرم و ماننــد این ها، مظهر این چیزها اســت. و واقعا این اعتقاد، 
درســت اســت کــه اســالم را قیــام سّیدالّشــهدا )( حفــظ کــرده؛ 
همچنان که در طول زمان، در قرن هــای متوالی، این حادثه روزبه روز 
زنده تر شــده. امروز ایــن مراســم از صد ســال پیش که تدّیــن مردم 
به حسِب ظاهر، معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، خیلی 
گرم تــر، گیراتــر، ُپرشــورتر و گســترده تر دارد انجــام می گیــرد؛ همه ی 
این ها معنــا دارد، همه ی این ها نشــان دهنده ی یــک حقایقی و یک 
جریانی اســت که بــه رهبــری حســین بن علی)( دارد در دنیا پیش 
مــی رود؛ و ان شــاءاهلل پیــش خواهد رفــت و کارگشــا خواهــد بود و 

ت ها را باز خواهد کرد.     96/6/۳0 
ّ
گره  های مل

مسئله روز

ت ها را باز خواهد کرد
ّ
سیدالشهدا گره  های مل

مطالبه رهبری

بـه  واقعـا  یعنـی   کنـم،  توصیـه  همیشـه  بـرای   می خواهـم  مـن 
فکـر باشـید، وقتی  کـه شـما شـعر می خوانیـد یـا، دم می دهیـد تـا 
مثـًا در نوحه خوانـی  سـینه بزننـد، چیـزی  بگوییـد کـه آن کـس کـه 
سـینه می زنـد، بـر معرفتـش بیفزایـد، یـک چیـز جدیـدی  بفهمـد. 
بلـه، می شـود گریـه گرفـت و مثـًا فـرض کنیـد کـه مصیبت خوانـی  
یـک  بالشـک  اسـت،  مرحلـه ای   یـک  هـم  آن  بصیـرت،  بـدون  کـرد 
مرحلـه ای  از فضیلـت اسـت، اّمـا آن فضیلـت برتـر، آن هـدف اعلـی، 
مـا  کـه  اسـت  ایـن  مقّدمـات،  ایـن  همـه ی   از  غایت الُقصـوی  آن 
بصیرت هایمـان افزایش پیـدا کند؛ نسـبت به ائّمه، نسـبت بـه قرآن، 
آینـده ی  جامعـه ی  جهانـی؛ این هـا  بـه  بـه اسـالم، نسـبت  نسـبت 

 95/4/24 هدف هـای  اصلـی  اسـت.    

هیئت تراز

در نوحه خوانی  چیزی  بگویید که بر 
معرفت ها بیفزاید 

کمک به پویش ایران همدل14#*

عقالنیت، حماسه، شور

هم رعایت پروتکل بهداشتی 
هم اقامه عزای حسینی

)( پاداش شهادت سیدالشهدا

یکی از اخبار مهم هفته ی گذشته در منطقه، توافق سازش کارانه ی دولت امارات متحده ی عربی با رژیم صهیونیستی مبنی بر عادی سازی روابط فی مابین بود. جریان تحریف گر رسانه ای غرب اما 
در این باره این انگاره را تبلیغ می کند، که با این وادادگی و عقب نشینی تاریخی از آرمان مشترک ملت های مسلمان، آزادی فلسطین، بسیاری از تهدیدهای منطقه را مرتفع خواهد کرد. همان پیام 
انحرافی ای که از همراهی جریان تحریم و تحریف دنبال می کنند. به همین مناسبت نشریه ی خط حزب اهلل بخشی از تجربه ی انباشته ی ســازش با رژیم جعلی صهیونیستی در هفتاد و دو سال 

گذشته را بازخوانی می کند. آزموده را آزمودن خطاست. 

خط حزب اهلل نتیجه تاریخی جریان تحریف در مسئله فلسطین را بررسی می کند

عاقبت التماس به دشمن

اطالع نگاشت

 11 ژوئن 1967 / 21 خرداد 46

آتش بس جنگ 6 روزه

]در دوران دفــاع مقدس[در حالی که چندین هــزار کیلومتر مربع 
از خاک ما زیر پــای عراق بــود، این ها توصیه می کردنــد آتش بس 
را بپذیریــم و با آن هــا مذاکره کنیم! یعنــی همــان کاری که عرب ها 
با اســرائیل کردند و ســال های متمادی صحرای ســینا و جوالن و 
نقاطی از لبنان و اردن و بقیه ی مناطق شــان در دســت اســرائیل 
ماند؛ چون آتش بس را در حالی قبول کردند که دشمن در خانه ی 

آن ها بود. 82/۳/۳

17 سپتامبر 1978 / 26 شهریور 57

پیمان صلح کمپ دیوید 

در قرارداد کمپ دیوید، براى نخســتین بار، یک دولت عرب، رســما به 
صهیونیستی بودن ســرزمین اســالمی فلســطین اعتراف کرد و پاى 
نوشــته اى را که در آن، اســرائیل خانه ى ملی یهودیان شناخته شده 
است، امضاى خود را گذاشت. 90/7/9  بعد از قبول پیمان کمپ دیوید 
در مصر بــود که به تدریج کشــورهای دیگر عرب هم تســلیم شــدند، 
در مقابــل آمریــکا خاشــع شــدند؛ مســئله ی فلســطین از صحنه ی 

تصمیم گیری کشورهای عربی به کلی خارج شد. 90/۳/14

۳0 اکتبر 1991 / 8 آبان 70

کنفرانس صلح خاورمیانه مادرید  
ایــن کنفرانــس بــه اصطــالح بین المللــی، درحقیقــت کنفرانســی 
و  مســلمانان  منتهــا  صهیونیست هاســت؛  خواســت  جهــت  در 
به خصوص بعضی از سران فلسطینی از بس ضعف نشان دادند، 
حاال صهیونیســت ها هــم ناز می کننــد! آن هــا می گویند مــا در این 
کنفرانس، به فالن شرط و فالن شــرط شرکت می کنیم. شرط کدام 
است؟! مسلمان غیور نمی تواند در آن کنفرانسی که بناست ملت 
فلسطین و کشــور فلســطین را به دشمن بفروشــند، شرکت کند؛ 

بلکه مسلمان غیور نمی تواند ساکت بنشیند. 70/7/5

1۳سپتامبر 199۳/ 22 شهریور 72

پیمان صلح اسلو 
هدف  سیاست های  خاورمیانه ای  آمریکا از کمپ دیوید تا قرارداد اسلو، محو 
روحیه  جهــاد و مقاومت  و حذف  تدریجی  ملت  فلســطین  از تمــام  معادالت  
منطقــه  بود امــا روح  ایمــان  اســالمی  و انگیــزه  جهاد فــی  ســبیل اهلل  مردم  
فلســطین  بزرگ ترین  مانــع  را در برابر پیشــرفت  سیاســت های  اســتکباری  و 

انگیزه های  خائنانه  پدید آورد.  81/۳/12

2۳ اکتبر 1998 / اول آبان 77

یادداشت تفاهم صلح موسوم به رودخانه وای  
یکی از مســائل امروز... همین مذاکــرات به اصطالح صلحی اســت که بین گروهی 
از فلسطینی ها - یعنی همین عرفات و دارودســته ی او - با اسرائیلی ها در جریان 
است... اگر همه ی این تعّهداتی که اسرائیلی ها کردند، تحّقق پیدا کند، آنچه که گیر 
این جماعت فلسطینِی بیچاره می آید، اندکی بیش از 4 درصد سرزمین فلسطین 
اســت!... خیانت این کســانی که به نام فلســطینی ها این کار را انجــام می دهند، از 
همه ی خیانت هایی که تا امروز به فلســطین شــده، زشت تر و ســهمگین تر و بدتر 

است! 78/10/10

26 جوالی 2000 / 21 مرداد 79

کمپ دیوید 2  
یاســر عرفــات و رئیــس رژیــم صهیونیســتی را پانــزده روز تمــام بردنــد در 
ــه  ــد ک ــزی از آن در بیاورن ــد چی ــاید بتوانن ــا ش ــتند ت ــه داش ــد« نگ ــپ دیوی »کم
بــرای آمریــکا یــک تحــّرک سیاســی، یــک تجدیــد حیــات سیاســی و یــک مظهــر 
ــد.  ــت خوردن ــه شکس ــد ک ــراف کردن ــتند؛ اعت ــد. نتوانس ــی باش ــوذ سیاس نف
ــت  ــت، شکس ــن روزهاس ــه همی ــوط ب ــه مرب ــد 2« ک ــت در »کمپ دیوی شکس
یــک حادثــه ی امــروزی نیســت؛ ایــن شکســت ایــده ی آمریکایــِی ســازش 

خاورمیانــه اســت.

4 سپتامبر1999/ 1۳ شهریور 78

مذاکرات شرم الشیخ 
ایــن قراردادهایــی هــم کــه در »شرم الّشــیخ« و دیگــر مناطــق، بیــن اطــراِف 
بی مسئولیِت قضیه بسته شده اســت، هیچ تأثیری ندارد. مایه ی شرمندگی 
قراردادکنندگان و کســانی که ایــن قراردادها را بســته اند، خواهد شــد... من 
به بــرادران و خواهران فلســطینی عــرض می کنم: جهادتــان را ادامــه دهید. 
ایســتادگی تان را ادامه دهید. بدانید هیچ ملتی جز به وســیله ی ایستادگی و 
مبارزه نمی تواند شرف خود و هویت خود و استقالل خود را به دست آورد. به 

هیچ ملتی، دشمن با التماس چیزی نخواهد داد. 79/7/29

27 نوامبر 2007 / 6 آذر 86

کنفرانس صلح آناپولیس 
تا حاال هر چه اجتماع به نام صلح تشکیل شده است، نتیجه، علیه مردم فلسطین و به ضرر 
آن ها بوده است. باز آمریکایی ها یک کنفرانس دیگری را پیشقدم شدند، ملت فلسطین رد 
کردند... وقتی فلسطینی ها این کنفرانس را خدعه می دانند، دیگران هم باید خدعه بدانند... 
فلســطینی را در مقابل فلســطینی قرار می دهند. و من اگر یک پیام به برادران فلســطینی 
داشته باشم، آن یک کلمه، این اســت که بگویم: برادران! در مقابل هم قرار نگیرید. دشمن 
در خانه ی شماست... فلسطین را مردم فلسطین باید نجات بدهند، امت اسالمی هم باید 

پشتیبانی بکند. 86/7/21

28 ژانویه 2020 / 8 بهمن 98

معامله قرن  

این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، 
اسمش را هم گذاشــته اســت »معامله ی قرن«. البّته بدانند که این معامله ی 
قرنی کــه آن ها فکــر کرده انــد، به توفیــق الهــی هرگز تحّقــق نخواهــد یافت. به 
کوری چشــم دولتمردان آمریــکا... قضیه ی فلســطین از یادهــا نخواهد رفت و 
شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلســطین باقی خواهد ماند و قبله ی اول 

مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند. 97/4/25
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توافق 2020 امارات و رژیم صهیونیستی 
پنج شنبه ی هفته ی گذشته بود که ترامپ در راستای سیاست  های مستکبرانه  و 
مداخله  جویانه ی  آمریکا برای منطقه ی غرب آسیا اعالم کرد که امارات متحده ی 
عربی و رژیم صهیونیســتی توافق نامه ی کلی ای را برای عادی سازی روابط امضا 
کرده اند؛ که توافقات بعدی بین دو کشــور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی را 
در پی خواهد داشت. دستگاه رسانه ای استکبار خبر از توافق های بعدی در این 
زمینه با برخی کشورهای دیگر منطقه می دهند راهی که در طول بیش از شصت 

سال گذشته طی شده و نتیجه ای هم در پی نداشته است.
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