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ما این فرصت را هدر داده ایم اگر...      

)( نسخه ی کوچک حرکت امام حسین

....

شــهید حججی، نماد جریانی که به رهبری حســین بن علی )ع( در دنیا پیش می رود

گزارش هفته

به فضل الهی ایـن جریان به رهبـری امام حسـین )(، در دنیا پیـش خواهد رفـت. 96/6/30

)( هر وقت که دلمان برای پیامبر تنگ می شد، به این جوان نگاه می کردیم       |  این شماره تقدیم می شود به ساحت ملکوتی حضرت علی اکبر

 ]سید الشهدا[ مى فرماید: »کّنا اذا اشتقنا الى نبّیک نظرنا الیه«؛ هر وقت که دلمان براى پیامبر تنگ مى شد، به این جوان نگاه مى کردیم؛ اما این جوان هم به میدان رفت. 
»فصاح و قال یابن سعد قطع اهلل رحمک کما قطعت رحمى«. بعد نقل مى کند که حضرت به میدان رفت و جنگ بسیار شجاعانه اى کرد و عّده زیادى از افراد دشمن را تارومار 
نمود؛ بعد برگشت و گفت تشنه ام. دوباره به طرف میدان رفت. وقتى که اظهار عطش کرد، حضرت به او فرمودند: عزیزم! یک مقدار دیگر بجنگ؛ طولى نخواهد کشید که از 
دست جّدت پیامبر سیراب خواهى شد. وقتى امام حسین این جمله را به على اکبر فرمود، على اکبر در آن لحظه آخر، صدایش بلند شد و عرض کرد: »یا ابتا علیک الّسالم«؛ 

77/2/18 پدرم! خداحافظ. »هذا جّدى رسول اهلل یقرئک الّسالم«؛ این جدم پیامبر است که به تو سالم مى فرستد. »و یقول عجل القدوم علینا«؛ مى گوید بیا به سمت ما. 

مزار: در ضریح شش گوشه پایین پای مبارک حضرت سید الشهدا )(  تاریخ شهادت: عاشورای ۶1 هجری  شهادت:  َفَقَطُعوُه بُسیوَفُهم اِرباً اِربًا

سحر روز چهارشنبه، ساعت پنج و سى دقیقه صبح، میدان 
امام حسین)( تهران، که از شب قبل میزبان پیکر شهید 
محســن حججى قهرمان ایرانى مدافع حرم بود؛ یک مهمان ســرزده 
داشت. رهبر انقالب به دیدار پاسدار شهید و خانواده اش در مسجد امام 
حسین)( آمده بود. دیدار اگرچه کوتاه بود اما در آن یک بیان مهم و 
کلیدى وجود داشت: »خدا شهید شما را عزیز کرد؛ ببینید چه غوغایى در 
کشور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان. شهید خیلى هستند؛ همه ى 
شهدا هم پیش خداى متعال عزیزند، لکن یک خصوصّیتى در این جوان 

وجود داشته. خداوند هیچ وقت کارش بدون حکمت نیست...«  ۹۶/7/5
چند ساعت بعد، میدان امام حسین)( تهران و خیابان هاى منتهى به 
آن، مملو از غوغاى امت حسین بود. زن و مرد و پیر و جوان، از هر طیف و 

سلیقه و پوششى گرد هم آمده بودند تا از این شهید عزیز استقبال کنند. 
یکى از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین مراسم تشییع در سال هاى اخیر. 
اتفاقى که عصر چهارشنبه، در همان ابعاد و در میدان امام خمینى)ره( 
اصفهان هم تکرار شــد. بالفاصله روزنامه ى آمریکایى واشنگتن پست 
نوشت: "سرباز ایرانى که توسط داعش در سوریه سربریده شد، همچون 
یک نماد، تشییع شد." خبرگزارى فرانسه هم در گزارشى نوشت: "سیل 
جمعیت عظیمى از انســان ها در دریایى از رنگ هاى قرمز و سیاه، براى 
سوگوارى سربازى که به نماد و سمبل جنگ با داعش تبدیل شده است،  

آمدند."
نماد شجاعت ایمانی ملت ایران

رسانه هاى غربى از آن ســوى مرزها تبدیل یک جوان 25 ساله به یک 

نماد براى یک ملت و خــروش آنان براى ابراز محبــت به این قهرمان 
را دیدند. نمادى که شــجاعت و صالبت در عین اخالص و فداکارى، از 
او یک چهره ى محبوب و بزرگ براى همه ى ملت ایران ساخته است. 
75/۶/27 شجاعت ملت ایران اما ناشى »از قّوت ایمان رزمندگان و مردم 
و جوانان بود؛ یعنى عشق ایمانى - نه عشق حیوانى، نه عشق ماّدى، نه 
عشق به چیزهاى ُخرد و حقیر - عشق به ارزشها؛ عشق به آرمانهاى الهى 
و اسالمى؛ همان چیزى که کشته شــدن در راه خدا را براى کسى که 
چنین عشقى را دارد، شیرین مى کند؛ نه این که آسان مى کند، شیرین 

مى کند.« 78/3/3 
نیاز جامعه به شهادت محسن حججی

3  حال به سؤالى که رهبر انقالب درباره ى شهید محسن حججى مطرح

پروژه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه
بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، کلید خورد:

 )(غوغای امت حسین



هفته اخبار

سال دوم،  شماره 101|  هفته  اول مهر 96 2    

در دوران اختناق... ما به تصور اینکه این مجالس را از لحاظ معنوی و محتوایی جهت می دهیم، 
به دو چیز می اندیشیدیم: نخست باال آوردن سطح اندیشه ی اسالمی و سیاسی مردم، تا بدانند 
اسالم از آن ها چه چیزی خواسته اســت و در چه وضعی از اوضاع سیاسی قرار دارند؛ چون اگر 
مردم ندانند، حرکت نخواهند کرد؛ دوم اینکه مردم تصمیم بگیرند خطر کنند.کوشش اول برای 
علم بود و کوشش دوم برای عمل. کوشش اول برای دانستن و فهمیدن بود، کوشش دوم برای 
احساس کردن و لمس کردن. در کوشش اول می گفتیم وظیفه اســت ما برای خدا خطر را قبول کنیم، در کوشش دوم 

می گفتیم خطرپذیری در راه خدا و مرگ در راه خدا زندگی است. او فکر را تغذیه می کرد، و این احساس را.  59/8/16

کارکرد مجالس اباعبداهلل )( در نهضت انقالب اسالمی

پروژه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه
دو سال پیش، یعنى مردادماه سال 94، رهبر انقالب 
با بیان اینکه تمامیت ارضى کشورهاى منطقه، از 
جمله عراق و سوریه براى ایران مهم است، فرمودند: »بنده از قبل 
گفتم که آمریکایى ها دنبال تجزیه ى عراقند، بعضى ها تعّجب 
کردند؛ اخیراً خود آمریکایى ها تصریح کردند که دنبال تجزیه ى 
عراق اند!« ۹4/5/2۶ حاال این روزها و با مالحظه ى حوادث اخیر 
در عراق، بهتر مى توان صحت این ماجرا را مشاهده کرد. اما سؤال 

آن است که چرا چنین پروژه اى در عراق کلید خورده است؟
واقعیت این است که دســتاوردهاى ژئوپلتیک جریان مقاومت 
در عرصه ى میدانى ســوریه و عراق - على رغم دسیســه هاى 
آمریکایى ها، نیروهــاى هم پیمان منطقه اى آن هــا و بازوهاى 
تروریستى شــان- به گونه اى بوده اســت که مى تــوان گفت 
طرح هاى آمریکایى- اسرائیلى به بهانه ى وجود گروه تروریستى 
داعش با شکست مواجه شده اســت. نیروهاى مقاومت نه تنها 
توانســته اند در عراق و ســوریه و لبنان ضرباتى کارى بر پیکر 
تروریست ها وارد آورند و سرزمین هاى وسیع تحت  اشغال داعش 
را آزاد کنند، تا جایى که حتى سرلشکر قاسم سلیمانى، وعده ى 

نابودى داعش را تا دو ماه دیگر داده است.
راهبرد دائمی نظام سلطه در منطقه

اما آنچه که مشخص است اینکه غربى ها خصوصا آمریکایى ها 
از بى ثباتى در غرب آسیا اســتقبال مى کنند و یا حتى بگوییم 
گاهى نقش تولید کننده و گاه، نقش تسریع کننده ى آن را بازى 
کرده اند. در حقیقت راهبرد دائمى آنها در قبال منطقه ى غرب 
آسیا همین موضوع است. همین "بى ثباتى" و "ناامنى" هم هست 
که از سویى حضور نظامى شان در منطقه را توجیه مى کند و از 
سویى دیگر، مشغول سازى ایشان به مخاطرات درون سرزمینى  
منطقه است که کشورهاى مسلمان را از نقش فرامنطقه اى باز 
مى دارد و تمرکز بر تهدید بالفعل رژیم صهیونیســتى را مختل 

مى کند. 
به هر روى، ترس آمریکایى ها از نفوذ جریان مقاومت و آینده ى 
منطقه ى غرب آسیا، سیاست خارجى آمریکا را به سوى حمایت 
از تروریسم سوق داده است، سیاستى که پیشتر واشنگتن آن را 
در  قبال اتحاد جماهیر شــوروى در افغانستان در  پیش گرفت و 
منجر به شکل گیرى شبکه ى تروریستى القاعده شد. افزون بر 
این، کمتر  کسى اســت که در دنیاى سیاست به گستره ى نفوذ 
ایران در منطقه ى غرب  آســیا اذعان نداشــته باشد. پین هاس 
اینبارى، تحلیل گر مرکــز جروزالم در رژیم صهیونیســتى، از 
احتمال تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت سخن مى گوید. فرید 
زکریا، تحلیل گر سیاسى در آمریکا، معتقد است که "نفوذ آمریکا 
در منطقه ى غرب  آسیا با نفوذ ویژه ى ایران قابل  مقایسه نیست." 

پروژه  جدید نظام سلطه در غرب آسیا
از  همین رو جریان اســتکبار به همراه جریان سازش که در رأس 
آن عربستان ســعودى قرار دارد، استراتژى هاى مختلفى را براى 
مقابله با ضریب نفوذ جمهورى اســالمى  ایران در پیش گرفتند. 
هم اسرائیلى ها و هم سعودى ها سال هاســت که به دنبال تغییر 
مرزهاى جغرافیایى منطقه هستند؛ رژیم صهیونیستى به دنبال 
تحقق رؤیاى موهوم "نیل تا فرات" است و عربستان هم به دنبال 
تسخیر کشــور هاى همســایه، مانند یمن و بحرین. سعودى و 
صهیونیستى به وضوح مى دانند که جمهورى اسالمى  به عنوان یک 
رقیب گفتمانى و یک خط مقاومت در  برابر هژمونیک گرایى آمریکا 
در منطقه ى غرب آسیا، نظامى  مردم ساالر است که بزرگ ترین 
ســرمایه و نقطه ى اتکاى آن "امنیت مردم پایه"ى آن اســت، از 
 همین روست که به نظر مى رســد پرونده ى تجزیه طلبى در افق 
پساداعش، به احتمال زیاد موضوع اصلى تحوالت منطقه اى باشد.

در ماجراى اخیر همه پرسى در اقلیم کردستان عراق نیز واشنگتن 
با هر دو طرف ُکرد در عراق و سوریه، روابط راهبردى خوبى دارد. 
همین موضوع، تردیدها درباره ى نقش پشت پرده ى واشنگتن در 
حمایت از رخدادهاى متعلق به کردها در عراق و سوریه را بیشتر 

مى کند. 
چرا تجزیه به نفع آمریکا و نظام سلطه است؟

در حقیقت آمریکا و نظام ســلطه، از اقدامات تجزیه طلبانه که 
مى تواند به جنگ و خونریزى در غرب آسیا منجر شود، به دلیل 
اینکــه مى تواند رژیم صهیونیســتى را به حاشــیه ى امن  برده 
و پروژه ى "بى ثبات ســازى منطقه" را تداوم بخشــد، حمایت 
مى کنند. چنانچــه در اولین حرکــت حمایتى از ایــن اقدام، 
"بنیامین نتانیاهو"، نخســت وزیر رژیم صهیونیستى گفت که 
علت حمایت اســرائیل از جدا شــدن کردها از عراق، این است 
که کردها یک ذخیره ى اســتراتژیک براى اســرائیل به حساب 
مى آیند."الیوت اِنِگل"، نائب رئیــس دموکرات کمیته ى روابط 
خارجى مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور بیانیه اى حمایت 
خود را از طرح تجزیه عراق اعالم کــرد. درحالى که راهبرد ایران 
درست نقطه ى مقابل این نقشــه قرار دارد: »جمهورى اسالمى 
ایران نیز به عنوان همســایه، با برخى زمزمه ها مبنى بر برگزارى 
همه پرســى براى جدایى یــک بخش از عراق مخالف اســت و 
دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقالل و هویت عراق 

مى داند.«13۹۶/03/30
در مجموع، اگرچه به طور قطع این طرح با هوشیارى ملت عراق 
راه به جایى نخواهد برد و این پروژه نیز شکست خواهد خورد  اما 
به نظر مى رسد، بعد از شکست داعش در منطقه، نظام سلطه بر 

روى این طرح تمرکز بیشترى خواهد کرد.  

بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، کلید خورد:

    افتتاح 130مدرسه بنیاد برکت
130 مدرســه بنیاد برکت بــا حضور رئیس 
دفتر مقام معظم رهبــرى به طور همزمان در 
15 اســتان و در مناطق کمتر توسعه یافته به 

بهره بردارى رسید. |    خ صداوسیما|

  پیشروی ارتش سوریه در رقه
نیروهاى ارتش ســوریه با پشتیبانى نیروهاى 
هم پیمان توانستند شــهرک "معدان عتیق" 
در نزدیکى مرزهــاى ادارى اســتان الرقه را 
آزاد کنند. این شــهرک از بزرگترین و آخرین 
دژهاى گروه تروریستى داعش در شرق الرقه 

قلمداد مى شد.  |   تسنیم|

  نظرسنجی گالوپ: دولت آمریکا مقصر 
درجه اول مشکالت این کشور است

"مگان برینان"، تحلیلگر موسسه افکارسنجى 
گالوپ با اشــاره بــه نتایج تحقیقــات جدید 
این مؤسســه که در آن دولــت آمریکا مقصر 
درجه ى اول مشکالت در این کشور شناخته 
شــد، گفت: آمریکایى ها همچنان نارضایتى 
از دولــت را در رأس همه و به عنوان مشــکل 
بزرگ آمریکا ذکر مى کنند.|   باشگاه خبرنگاران| 

   محکومیت رژیم اسرائیل در کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

براساس قطعنامه ى اجراى پادمان هاى آژانس 
بین المللى انــرژى اتمــى در خاورمیانه که با 
آراى مثبت 123 کشــور عضــو، رأى ممتنع 
آمریکا و کانادا و تنها رأى مخالف رژیم اسرائیل 
به بند دو قطعنامه )پیوستن به ان پى تى( به 
تصویب کنفرانس رســید، از رژیم اســرائیل 
به عنوان تنها غیرعضو معاهده ى عدم اشــاعه 
سالح هاى هسته اى )NPT( خواسته است که 
به این معاهده بپیوندد و تأسیسات هسته اى 
خود را تحت پادمان هاى جامــع آژانس قرار 

دهد.  |      ایسنا|  

 نصرا..: جنگ طلب نیستیم، اما تکلیف 
شود با ترامپ خواهیم جنگید 

دبیرکل حــزب اهلل لبنان، گفــت: در عمل به 
تکلیف کوتاهى نخواهیم کرد و بر همین مبنا 
براى نبرد با آمریکا، اســرائیل و برخى حکام 
عــرب آمادگى داریم. ســید حســن نصراهلل 
تأکید کرد: هر کس که در برابر ما بایســتد در 
ما هراس ایجاد نمى کند. مجاهد و مبارز واقعى 
کسى است که تکلیف شرعى خود را بهترین 
شکل ادا مى کند. او افزود جنگ طلب نیستیم 
اما اگر تکلیف شود، جنگ خواهیم کرد حتى 
اگر در برابرمان بوش، ترامپ، جانشین ترامپ، 
اسرائیل، برخى از اعراب و کل جهان ایستاده 

باشند. |   باشگاه خبرنگاران|

زمینه



هفته سخن

روح عاشورا و درس هایی که یک ملت از آن می گیرند
در ایام محرم و صفر، ملت عزیز ما باید روح حماسه را، روح عاشورایی را، نترسیدن از دشمن، توکل 
به خدا، مجاهدت فداکارانه در راه خدا را، در خودشان تقویت کنند و از امام حسین علیه السالم مدد 
بگیرند. مجالس عزاداری برای این است که دل های ما را با حسین بن علی، علیه السالم و اهداف آن 
بزرگوار نزدیک و آشنا کند. یک عده کج فهم نگویند که »امام حسین علیه السالم شکست خورد.« 
نگویند که »راه امام حسین علیه السالم معنایش این است که همه ملت ایران کشته شوند.« یک 
ملت از حسین بن علی علیه السالم باید درس بگیرد. یعنی از دشمن نترسد؛ به خود متکی باشد؛ به خدای خود توکل کند؛ بداند 

که اگر دشمن با شوکت است، این شوکت، ناپایدار است.   71/4/10
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1  کردند باز گردیم. ســؤالى که ایشان خود به 

آن پاســخ گفته اند: »اخالص این جوان و آن نّیت 
پاک این جوان و به موقع حرکت کردن این جوان 
و نیاز جامعه به این جور شهادتى، این موجب شده 
که خداى متعال، نام این جوان شما را، شهید شما 
را، بلند کرد؛ بلندمرتبه کرد. کمتر شهیدى را ما سراغ 
داریم که این جور خداى متعال او را در چشم همه 
عزیز کرده باشد. خداوند جوان شما را عزیز کرد.« 

۹۶/7/5
»اخالص« و »نیت پــاک« و در یک جمله همان 
ایمان این شهید، در کنار »زمان شناسى« و حرکت 
به موقع، دو ویژگى مهم شهید حججى از نظر رهبر 
انقالب است که موجب عزت و سربلندى این شهید 
شده است. اما یک مؤلفه ى دیگر نیز در بیان ایشان 
وجود داشت که اگر نگوییم تاکنون درباره شهیدى 
به کار نرفته است، حداقل مى  توان گفت که کم نظیر 
است: » نیاز جامعه به این جور شهادتى«. چرا باید 
یک ملت و یک جامعه به چنین شهادتى نیاز داشته 
باشد؟ شهادت خاص شهید محسن حججى چه 

نیازى از ملت ایران را برطرف مى کند؟
ملتی به رهبری حسین بن علی

پاسخ به این ســؤال با بازگشــت به مقدمه ى باال 
مشخص است. شجاعت ایمانى جوان ایرانى، نیاز 
جامعه ى ما است. ملتى که نماد خود را در چشم هاى 
باصالبت و نگاه شــجاعانه ى محسن حججى در 
هنگام اسارت در دستان داعشى مى  بیند. نمادى که 
هیبت ملت انقالبى ایران را در چشم دشمنان بیش 
از پیش بزرگ تر مى کند: »همواره و همیشه هیبت 
این حرکت عظیم مردمى، چشم دشمنان جمهورى 
اسالمى را گرفته اســت. خیلى رجزخوانى کردند، 
هرچه توانستند تالش کردند اّما ملّت ایران و نظام 
جمهورى اسالمى در نظر اینها هیبت داشته است؛ 
این هیبت را ما باید حفظ کنیم؛ این هیبت بایستى 

محفوظ بماند.« ۹4/2/1۶
هیبتى که ناشى از شــجاعت ایمانى است، که در 
مبارزات انقالبى ملت ایــران از 15 خرداد 1342 
تا انقالب اسالمى و از هشت ســال دفاع مقدس تا 
حماســه مدافعان حرم در ســوریه و عراق، از یک 
حقیقت و الگوى ارزشمند نشــأت مى گیرد: قیام 
سیدالشــهداء و نهضت عاشــورا و پاسداشت آن 
توسط ملت ایران: »واقعاً این اعتقاد، درست است 
که اسالم را قیام سّیدالّشهدا حفظ کرده؛ همچنان که 
در طول زمــان، در قرن هاى متوالــى، این حادثه 
روزبه روز زنده تر شده. امروز این مراسم از صد سال 
پیش که تدیّن مردم به حســِب ظاهر، معارضینى 
مثل معارضین امروز هم نداشــت، خیلى گرم تر، 
گیراتر، پُرشورتر و گسترده تر دارد انجام مى گیرد؛ 
همه ى اینها معنا دارد، همه ى اینها   نشان دهنده ى 
یک حقایقى و یک جریانى اســت که به رهبرى 
حســین بن على )( دارد در دنیا پیش مى رود؛ و 
ان شاءاهلل پیش خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و 

گره  هاى ملّت ها را باز خواهد کرد.« ۹۶/۶/30

آنچه پشت سر این عزاداری ها وجود دارد

می گویند چـرا ماتـم و گریـه و اشـک را در بیـن مـردم رواج می دهید؟ ایـن ماتم و اشـک برای 

واحد

ماتـم و اشـک نیسـت، بـرای ارزش هاسـت. آنچه پشـت سـر ایـن عزاداری ها، بر سـر و سـینه 
زدن هـا، اشـک ریختن هـا وجـود دارد، عزیزتریـن چیزهائی اسـت کـه در گنجینه ی بشـریت 
ممکن اسـت وجود داشـته باشـد؛ او همان ارزش هـای معنوی الهی اسـت. اینهـا را می خواهند 
نگه دارند که حسـین بن علی مظهر ایـن ارزش ها بود. ملت اسـام اگر نـام و یاد حسـین را زنده 

نگه بدارد و آن را الگو قرار بدهد برای خود، از همه ی موانع و مشکات عبور خواهد کرد.   86/10/19

)( نسخه ی کوچک حرکت امام حسین

امــام  زمــان  در  کــه  کارى 

من�ب

حســین)( انجــام گرفت، 
نسخه ى کوچکش هم در زمان 
امام ما انجام گرفت؛ منتها آن جا 
به نتیجه ى »شــهادت« رسید، 
این جا به نتیجه ى »حکومت«. این همان اســت؛ فرقى 
نمى کند. هدف امام حسین)( با هدف امام بزرگوار ما 
یکى بود. این مطلب، اساس معارف حسین)( است. 
معارف حسینى، بخش عظیمى از معارف شیعه است. 
این پایه ى مهمى اســت و خود یکى از پایه هاى اسالم 
است. پس هدف، عبارت شــد از بازگرداندن جامعه ى 
اســالمى به خّط صحیح. چه زمانى؟ آن وقتى که راه، 
عوضى شده اســت و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت 
کسانى، مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم 

آماده است.
البته دوران تاریخ، اوقات مختلفى است. گاهى شرایط 
 )(آماده است و گاهى آماده نیست. زمان امام حسین

آماده بود، زمان ما هم آماده بــود. امام همان کار را کرد. 
هدف یکى بود. منتها وقتى انســان به دنبال این هدف 
راه مى افتد و مى خواهد علیه حکومت و مرکز باطل قیام 
کند، براى این که اســالم و جامعه و نظام اسالمى را به 
مرکز صحیح خود برگرداند، یک وقت اســت که وقتى 
قیام کرد، به حکومت مى رسد؛ این یک شکل آن است 
- در زمان ما بحمداهلل این طور شد - یک وقت است که 
این قیام، به حکومت نمى رسد؛ به شهادت مى رسد. آیا 
در این صورت، واجب نیست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد 
واجب اســت. آیا در این صورتى که به شــهادت برسد، 
دیگر قیام فایده اى ندارد؟ چرا؛ هیچ فرقى نمى کند. این 
قیام و ایــن حرکت، در هر دو صورت فایــده دارد - چه 
به شهادت برسد، چه به حکومت - منتها هرکدام، یک 
نوع فایده دارد. باید انجام داد؛ باید حرکت کرد. این، آن 
کارى بود که امام حسین انجام داد. منتها امام حسین 
آن کسى بود که براى اّولین بار این حرکت را انجام داد. 

قبل از او انجام نشده بود. 74/3/1۹

شور
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

پایانکاربهسودجبههخداییست

هذا حسینک مرمل بالدماء 

در همیـن حاالتى کـه دشـمنان دور 
بـدن حسـین بن علـى )( حلقـه 
وارد  ضربـه اى  یـک  کدامـى  هـر  و  زدنـد 
مى کننـد و ایـن جسـِم پـاک بى دفـاع روى 
زمیـن افتـاده، هـر چـه این جـا وحشـیگرى 
اسـت، این جـا خباثـت اسـت، این جـا روح 
حیوانـى و انتقام گیـرى اسـت، در خیـام حرم 
ابى عبـداهلل روح توجـه بـه خـدا، روح انسـانى 
رقیـق و عاطفـه ى شـدیدى اسـت کـه مـوج 
مى زند و همـه ى زنها و کـودکان - کـه جز زن 
و کـودک هـم در آن خیـام حـرم کسـى نبود، 
مـرد فقـط على بن الحسـین )( بـود، کـه 
ایشـان هم بیمار بودنـد - همه ى اینها نسـبت 
بـه حسـین بن على )( و سرنوشـت او آن 
حالـت نگرانـى را دارنـد. از خیـام حـرم بیرون 
آمدنـد، و مى رونـد بـه آن طرفـى کـه فکـر 
مى کننـد حسـین بن على )( در جـا روى 
زمیـن افتـاده. نقـل مى کننـد کـه وقتـى که 
ایـن زنهـا از خیمه هابیـرون آمدنـد - زنهـاى 
عـرب دیدیـد شـما چطـور ندبـه مى کننـد یا 
شـنیدید، هنوز هم معمول اسـت بیـن زنهاى 
عـرب برکشـته هاى خودشـان بـر عزیـزان از 
گریـه  دردناکـى  شـکل  بـه  داده  دسـت 
از  بـه صورتشـان مى زننـد، مـو  مى کننـد، 
حالـت  چنیـن  یـک  مى َکننـد،  سرشـان 
فوق العـاده اى دارنـد - خـب اینها عزیـزى را از 
 ،)( مثـل حسـین بن على  دادنـد  دسـت 
زینـب پیشـاپیش ایـن جمعیـت زنهـا دارنـد 
مى آینـد بـه طـرف قتلـگاه. وقتـى کـه زینب 
رسـید آن جا جسـد عزیزش را روى زمین گرم 
هرگونـه  جـاى  بـه  دیـد  افتـاده  کربـال 
عکس العملـى، بـه جـاى هـر گونـه شـکایتى 
رفـت بـه طـرف جسـد عزیـزش ابى عبـداهلل 
خطاب به جـدش پیغمبـر صدایش بلند شـد 
»یا رسـول اهلل صال علیـک ملیک السـماء هذا 
حسـینک مرمـل بالدمـاء مقطـع االعضـاء« 
یعنى اى جد عزیـزم، اى پیغمبـر بزرگوار یک 
نگاهـى بـه صحـراى گـرم کربـال بکـن، ایـن 
حسـین توسـت کـه در میـان خـاک و خـون 
مى غلتـد و افتـاده. بعـد هـم نقـل مى کننـد 
زینـب دسـتها را زیـر جسـد حسـین بن على 
کرد؛ صدایش بلند شـد پـروردگارا این قربانى 

را از آل محمد )( قبول بفرما. ۶4/7/5

قتلگـاه روضه

امام الکم

یکایک کسانى که با امام حسین بودند، در این مبارزه معنوى و درونى پیروز شدند. آن مادرى که جوان 
خود را با افتخار و خشنودى به طرف این میدان فرستاد؛ آن جوانى که از لّذات ظاهرى زندگى گذشت 
و خود را تسلیم میدان جهاد و مبارزه کرد؛ پیرمردانى مثل »حبیب بن مظاهر« و »مسلم بن عوسجه« 
که از راحتى دوران پیرمردى و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند و سختى را تحّمل کردند؛ آن 
سردار شجاعى که در میان دشمنان جایگاهى داشت - »ُحّربن یزید ریاحى« - و از آن جایگاه صرفنظر 

کرد و به حسین بن على پیوست، همه در این مبارزه باطنى و معنوى پیروز شدند .  81/1/۹

یاران حسین بن علی )( در این مبارزه پیروز شدند  

پروردگارا...
فرمودند شـب آخر اسـت. یک چنـد جمله اى 

دعـا کنیم.
مـا را در ایـن قافلـه جـزو عقب افتـادگان قرار 

نـده!
مـا را در ایـن مجموعـه جـزو کسـانى کـه از 

کمـک تـو برخوردارنـد قـرار بـده!
پرودگارا زندگى ما را در راه خود قرار بده!

مرگ ما را در راه خود قرار بده!
شـهادت را بـراى آنها که مشـتاق شـهادت اند 

نصیـب بفرما!
پروردگارا نظر لطف ایـن بزرگـواران را متوجه 
این مجموعـه بفرمـا؛ متوجه همه ملـت ایران 

بفرمـا؛ متوجه همـه امت اسـالمى بفرما!
پروردگارا بـرادران مـا را در یمن، در عـراق، در 
سـوریه، در لبنان، در نیجریه، در پاکستان، در 
افغانسـتان، در بحرین و در همـه ى نقاط عالم 

به محمـد و آل محمد نصـرت عنایـت بفرما!
دشمنانشان را مخذول و منکوب بفرما!

مـا را در مقابلـه با دشـمن بصیرت عزم راسـخ 
فهـم درسـت و قـدم ثابـت در ادامـه حرکـت 

تـداوم حرکـت مرحمـت بفرما!
۹4/12/24 رحم الله من قرأ الفاتحة...

سیدالشهدا با عده قلیل در مقابل 
آن دستگاه پیروز شد     

اسالم را سیدالشهدا زنده نگه داشته است. سید 
الشهدا)( هر چه داشت در راه خدا داد و برای 
تقویت اسالم و مخالفت با ظلم قیام کرد. ]در[ 

مخالف با امپراتوری آن روز قیام کرد در مقابل 
او با یک عده قلیل. و با ایــن عده قلیل در عین 
حالی که شهید شــد، غلبه کرد بر این دستگاه 
ظلم و شکست داد آنها را. ما که دنباله او هستیم 
و به امر حضرت صادق)( و به سفارش ائمه 

هدی)( بپا می کنیم این مجالــس عزا را، 
ما همان مساله را داریم می گوییم. ما زنده نگه 
داشتیم قضیه کربال را، قضیه مقابله یک دسته 
کوچک اما با ایمان بزرگ را در مقابل یک رژیم 

۳۰ مهر ۱۳۵۸ طاغوتی بزرگ.

ما این فرصت را هدر داده ایم اگر...      

و خوانندگـى  مـا  مذهبـى  اگـر جلسـه ى 
و مّداحـى مـا یـا منبـر مـا بـه ایـن نتیجـه 
منتهـى بشـود از پـاى منبـر، بى اعتقـاد بـه 
آینـده و ناامیـد از آینـده بلند شـوند، مـا این 
فرصـت را هـدر داده ایـم و کفـران کرده ایـم 
ایـن نعمـت را؛ اگـر از پـاى منبـر مـا یـا 
مّداحـى مـا مـردم درحالـى بلنـد شـوند که 
هیچ گونـه آگاهى نسـبت به وضع خودشـان 
و وظایـف خودشـان پیـدا نکـرده باشـند، ما 
ایـن فرصـت را از دسـت داده ایم؛ اگـر خداى 
نکـرده جلسـات مـا، جلسـات وحدت شـکن 
باشـد، این فرصـت را از دسـت داده ایـم؛ اگر 
کیفّیت حـرف زدن ما یـا مضمـون حرفهاى 
مـا جـورى باشـد کـه دشـمنان مـا را در 
هدف هایشـان موّفـق بکنـد، مـا ایـن نعمت 
لـوا نِعَمـَت اهللِ ُکفـراً - تبدیـل  الهـى را - بَدَّ

کرده ایـم بـه نقمـت.  ۹3/1/31 

کاری که امام حســین )( کردند، یک 
کار فوق العاده ای اســت. یعنی ابعاد آن از 
آنچه که ما امروز محاسبه می کنیم، خیلی 
باالتر است. ما جوانبش را، ریزه کاری هایش 
را غالباً ندیده می گیریم. صبرش فقط این 
نبود که بر تشنگی صبر کند، بر کشته شدن 
یاران صبر کند؛ اینها صبِر آســان است. 
صبِر سخت تر این است که دیگران، افراد 
صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد محترم هی 
بگویند آقا نکنید، این کار غلط است، این 
کار خطرناک است. هی ایجاد تردید کنند. 
کی ها؟ افرادی مثل عبداهلل جعفر، عبداهلل 
زبیر، عبداهلل عباس؛ این شــخصیتهای 
برجسته ی بزرگ آن روز دنیا، آقازاده های 

مهم اسالم، اینها هی بگویند نکن این کار 
را. هر که باشــد، اگر چنانچه آن عزم و آن 
اراده و آن ثبات در او نباشد، با خودش فکر 
می کند که من دیگر تکلیفی ندارم، اینها 
که دارند اینجوری می گویند، دنیا هم که 
دارد آنجوری حرکــت می کند، بگوئیم و 
بگذریم. آنکه در مقابل ایــن اظهارات، در 
واقع وسوسه ها، تردیدافکنی ها، راه شرعی 
درست کردن ها بایســتد و دلش نلرزد و 
قدم در ایــن راه بگذارد، او همان کســی 
اســت که می تواند این تحول عظیم را به 
وجود بیاورد. و امام بزرگوار ما در این جهت 
 تشّبه کردند و اقتفاء کردند به سید و ساالر
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