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جواد  محمد  پیش  چندی  وقتی 
ی  شبکه  با  مصاحبه  در  ظریف 
تعجب  اظهاراتی  در   NBC
مبنی  رهبری  سخنان  برانگیز، 
صرفا  را  اسرائیل  نابودی  بر 
باید  دانست،  فهمی  کج  یک 
امروز  که  می داشتیم  انتظار 
برد-برد  بازی  از  سخن  هم 
آید. میان  به  سوریه  سر  بر 

مقاومت  جبهه  که  روزگاری  در 
و  پیشروی  از  تازه ای  دور  در 
هر  و  است  گرفته  قرار  پیروزی 
نابودی  از  جدیدی  خبرهای  روز 
به گوش می رسد،  مواضع داعش 
عده ای  اما  جبهه  پشت  در 
مدافعان  علیه  توطئه  مشغول 
ظریف  که  طرحی  هستند.  حرم 
پایان  برای  قبل  ماه  حدود شش 
کامال  داد  ارائه  سوریه  مناقشه 
اندیشانه ی  ساده  نگاه  نوع  موید 
اجرایی  خیال  که  بود  کسانی 
برجام  تحمیلی  الگوی  کردن 
داشتند.  سوریه  در  بار  این  را 
الگوی  به  برجام  که  آن  از  غافل 
حل  برای  آمریکایی ها  مطلوب 
شده  تبدیل  مختلف  بحران های 
کامرون،  دیوید  بیان  به  و  است 
از  هدف  انگلیس،  خارجه  وزیر 
مذاکرات هسته ای، رسیدن به راه 
موضوعی  بود.  سوریه  برای  حلی 

که در تضاد کامل با بیانات صریح 
رهبری مبنی بر ممنوعیت مذاکره 
است. مقاومت  جبهه  سر  بر 

جمهوری  این  از  پیش  تا  اگر 
اجالس های  از  بسیاری  اسالمی 
بحران  خصوص  در  المللی  بین 
حضور  عدم  دلیل  به  را  سوریه 
نماینده ای از دولت قانونی سوریه 

بار  این  اما  اعتبار می دانست،  بی 
در پایتخت ایران نشست امنیتی 
بدون  سوریه  موضوع  با  مونیخ 
آن  دولت  از  نماینده ای  حضور 
کشور برگزار شد. در برنامه ای که 
مستعفی  دولت  نماینده ی  حتی 
کسی  هیچ  داشت،  حضور  یمن 
نشده  حاضر  سوریه  یا  روسیه  از 
که  است  سوال  جای  و  بود 

حل  قصد  روحانی  دولت  چگونه 
نظر  در  بدون  سوریه  موضوع 
حزب اهلل،  ایران،  ائتالف  گرفتن 
دارد؟! را  سوریه  و  روسیه 

البته موضوع زمانی جالب می شود 
از  اصلی  هدف  اصال  بدانیم  که 
برگزاری یکی از نشست های فرعی 
کنفرانس امنیتی مونیخ در ایران 
بحران  حل  راهکارهای  بررسی 
مهاجران است. یعنی در واقع قرار 
نیست مشکل اصلی مردم سوریه 
تروریست های  حضور  همان  که 
آمریکایی در آن کشور است حل 
بشود، بلکه صرفا به یک مساله ی 
می شود.  پرداخته  اروپا  به  مبتال 
برای حل مشکل خود  تنها  اروپا 
امنیتی  نشست  برگزاری  فکر  به 
که  کیست  گرنه  و  است  افتاده 
نداند آلمان خود یکی از حامیان 
است. سوریه  در  تروریسم 

که  می نماید  رخ  زمانی  فاجعه 
خارجه  وزیر  مایر«  »اشتاین 
سوت  و  کف  میان  در  آلمان 
صراحت  به  تهران،  در  عده ای 
و  اسد  بشار  شدن  برداشته  از 
سخن  مقاومت  جبهه  تضعیف 
ضعیف  خارجه  وزیر  و  می گوید 
نمی دهد. پاسخی  هیچ  ایرانی 

ادامه در صفحه آخر

متاسفانه تحرکات اخیر 
دولت در قبال سوریه در 

تضاد کامل با بیانات رهبری 
است، جایی که وزیر خارجه 

آلمان به صراحت یکی از 
طرف های مذاکره را آمریکا 
می داند، چرا که رهبری هر 
گونه مذاکره با آمریکا را در 
غیر موضوع هسته ای ممنوع 

اعالم کرده اند

حضرتِ  غریب؛ گوشه گوشه ی کوچه های بنی هاشم 
به غربت ِ نام احلی من العسل ات گواه اند و اصاًل به 
شهادِت کوچه های غریبی چه حاجت که نور ِ  کبود 
فاطمی نشان ِ مظلومیت و غربت حضرت ِ مجتبی 

است... 
خنجر  در  ریشه  جنابت  تنهایی   ِ داستان  آری 
بی وفایی یارانت داشت و ذره ذره ی خاک های بقیع 
شاهدند که حضرتت شیر پسر حیدر کراری هستی 

که هم نوای چاه های غریبی کوفه بود!
قصٌر  و  است  معّطلة  بِئر  و  نزول  اگر شأن  مجتبی 

مشید؛ قاسم شهزاده ی کاخ غربِت باباست!
حدیث  به حکم  )ع(،  مجتبی  پور  اما  شب ها  این 
عشق ِ االماُم کاالب الّشقیق یتیم نیست و اگر کلّنا 
نور واحداً قانون ِ مکرر اهل کساست؛ یادگار حسن؛ 
قاسم ابن الحسین است و اصاًل در کربال نمی شود 

عباس باشد و کسی یتیم باشد!
قاسم این روزها دلش پر است از عسل های شیرینی 
علی  و  هست  امن  و  هست  عمو  و  حسین   ِ حّب 
هست و ارباب هست و محبت هست و آب هست و 

عـ طـ شـ نیست ...
 تا فردا اما؛            

خدا بزرگ است ...

برجام شام، بازی جدید در جبهه مقاومت

آب نبات مونیخی
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تا  آقا!  است  غریبی  و  دنیای عجیب 
همین دیروز عمرا کسی فکر می کرد 
مصیبتی  چنین  به  اسالمی  انقالب 
دچار شود. اصال نمی خواهیم درباره 
و  کنیم  صحبت  فرجامش  و  برجام 
امان!  ای  که  بدهیم  چاک  گریبان 
مسئله  نه!  رفت!  تاراج  به  مملکت 
حرف هاست!  این  از  جدی تر  خیلی 
از  آقا  حضرت  پیش،  روز  چند 
کردند  صحبت  مهم تری  مسئله 
ذهن  بایگانی  همیشه  مثل  که 
و  شد  مملکت  فرهنگی  متصدیان 
آن جایی  از  ماجرا  رفت!  که  رفت 
فکر  بزرگ  شیطان  که  شد  شروع 
می کرد خمینی هم مثل رضاخان و 
خیمه  عروسک  می شود  آقازاده اش 
شب بازی او! اما این بار ماجرا فرق 
می کرد! مردمی آمده بودند پای کار 
اسلحه  زور  با  می توانستند  عمرا  که 
تلکه شان  و  بترسانندشان  ترور  و 
مغزش  دیگر!  است  شیطان  کنند... 
کار می کند! گفت بهتر آن است که 
این  سمت  نروند  دیگر  مردم  خود 
الزم  ها!  درآوردن  بازی  استقالل 
بگویند؛ شاید  نبود هیچ دروغی  هم 

ما  تا  انداختند  راه  را  بی بی سی  هم 
می خواهند  این طوری  کنیم  فکر 
این  این که  مثل  اما  بزنند!  گولمان 
حرفهاست!  این  از  گریه دارتر  روضه 
که  »جم تی وی«  و  تو«  و  »من 
چیزها  خیلی  کم کم  وسط،  آمدند 
بود  دارویی  نوش  خب،  اما  شد!  رو 
موقعی  آن  سهراب!  مرگ  از  بعد 

فرهنگ  متصدیان  که 
می بایست  انقالب 
یی  سیما و ا صد
تشکیل  اسالمی 
می دادند، نه این که 
به فکر مسابقه دادن 
تو«ها  و  »من  با 
آن  باشند، 
بجای  که  موقعی 
برای  چاره اندیشی 

فرهنگی  شبیخون 
تهاجم  توهم  »آقایان  می گفتند 
موقع  آن  درست  دارند«،  فرهنگی 
می گفت  فرزانه مان  پیر  که  بود  ها 
دشمن، نخبگان جوان این انقالب را 
برای آینده نشانه گیری کرده! اما کو 
ما  نمی خواست  دشمن  شنوا!  گوش 

یا  نخوانیم  نماز  ببینیم،  ماهواره 
او  حتی!  نرویم  هم  هیات  و  مسجد 
حتی دعوت تشویق هم می کرد که 
ترکیه ای جم تی وی  پای سریال های 
و  گل«ها  »فاطما  از  و  بنشینیم 
»یانگوم«های تخیلی 
را  کردن  زندگی 
او  اصال  یادبگیریم! 
از  عمیق تر  حتی 
کار  حرف ها  این 
خیلی  بود!  کرده 
که  حاال  عمیق تر! 
نگاه  خودمان  به 
می بینیم  می کنیم، 
سر  بالیی  چه  که 
می خواهند  حاال  و  آورده اند  ما 
البته،  بشویم!  نوکرشان  دوباره 
ما  که  کرده اند  کاری  نمی خواهند! 
و  سوت  برایشان  بخواهیم  خودمان 
غش و ضعف  برایشان  و  بزنیم  کف 
کرده  عوض  را  ما  ذائقه  برویم... 
بکنید  را  فکرش  حاال  بودند! 

ته  که  بیایند  کار  روی  هم  کسانی 
و  بدانند  کدخدا  را  این ها  دلشان 
برود که یک روز بت شکنی  یادشان 
غلطی  هیچ  »آمریکا  می گفت: 
قبال  در  حقا  و  بکند«  نمی تواند 
کشورهای  در  که  دیگری  غلط های 
نوکرش کرد، تحریم های علیه ایران 
شکالت بیست وپنج تومانی بود! خدا 
نکرده  باز  نوشابه  کسی  هیچ  برای 
به  برنگردیم  دوباره  اگر  نمی کند!  و 
از  تا رفع ظلم  آرمان های خمینی و 
به  دوباره  اگر  نخیزیم،  پا  به  عالم 
آدم کش های در حد گاندی روتوش 
شده بخندیم، نه فقط مایه دلسردی 
چشم  که  بود  خواهیم  مظلومانی 
در  مقاومت  پرچمدار  به  امیدشان 
دنیاست، بلکه شاید روزی برسد که 
امریکا،  اسالمی  جمهوری  در  همه 
خدا  از  امریکا   « بگوییم:  یک صدا 
برگردیم  بیایید  است«.  تر  بزرگ 
محرم،  حسین!  امام  دستگاه  به 

موقعیت خوبی است!

جمهوری اسالمی آمریکا

استراتژی چاقو

خدا برای هیچ کسی نوشابه باز نمی کند

»تعدیل«  با  عرفات  یاسر  میالدی،   1993 سال  در 
فلسطین،  یک  شماره  دشمن  برابر  در  خود  موضع 
توافقنامه ای دو مرحله ای و با نظارات امریکا را امضا 
کرد. پیمان اسلو میان جنبش فتح و اسرائیل امضا 
شد و یاسر عرفات با اسحاق رابین دست داد و تعهد 
کرد تا برای مدتی پنج ساله، سالح بر زمین بگذارد 
تا پس از آن و با داوری امریکا، مسائلی چون آوارگان 

فلسطینی و بیت المقدس حل و فصل شود.
تعریف  خوبی  به  فلسطین  مردم  را  داستان  خالصه 
عقیم  فتح  اسلو، جنبش  پیمان  نتیجه  در  می کنند: 
شد و دیگر نتوانست از مردم فلسطین دفاع کند، به 
منفور  مرور  به  خود  حماقت  و  سازش کاری  واسطه 
مردم فلسطین شد، حقوق آوارگان و مردم فلسطین 
توانست  اسرائیل  و  نشد  شناخته  رسمیت  به  هرگز 
تا عمق روستاهای فلسطین نیز نفوذ کرده و زنجیر 
اسارت و بردگی را بر دوش مردم تحمیل کند. البته 
فراموش نمی کنیم که در نتیجه پیمان اسلو، اروپاییان 

جایزه صلح نوبل را به یاسر عرفات تقدیم کردند!
تاریخ پر است از حماقت و ساده اندیشی سیاستمداران! 
برابر  در  سیاست مداران  زدن  زانو  از  است  پر  تاریخ 
زورگویان! تاریخ پر است از ذلت پذیری و به اصطالح 
برابر دشمنان  را در  تدابیر سیاست مدارانی که خود 

ملت ها، ضعیف و ظریف و حقیر می دیده اند!

اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است مستکبرین 
و زورگویان، تعدادی از دولت مردان و سیاست مداران 
را به زانو درآورده و تسلیم ذلت کنند، اما ملت هایی 
قامت  بر  را  ذلت  و  ضعف  لباس  هرگز  که  هستند 
خویش نمی پسندند. ملت فلسطین از جمله آن هایی 
است که با دست خالی از شرافت و عزت خویش دفاع 
می کند. هر چند سیاستمداران، تسلیم را پذیرفتند 
و سالح را بر زمین نهادند و مردم مظلوم خویش 

تنها  با دست خالی  اسرائیِل وحشی،  برابر  را در 
اما مردم فلسطین، ذلت را تحمل  گذاشتند، 

بار چاقو در دست گرفته و  این  و  نکردند 
از خویش دفاع می کنند. استراتژی چاقو، 
دستان  با  مردم  مقاومت  از  است  نمادی 
بین  که  ننگینی  پیمان  برابر  در  خالی 

فرزندان کشور با دشمنان آن بسته شده و 
راه نفس را بر ملت بسته است.

تامل  و  عبرت  اهل  به  چاقو  استراتژی 
فریب  را  سیاستمداران  می توان  می آموزد 
و  حقارت  پذیرش  به  وادار  را  آنان  و  داده 

اما هیهات که ملت ها در دراز  تسلیم نمود 
مدت ذلت و حقارت را بپذیرند.

***
پایان ماجرای عرفات هم در نوع خودش جالب 

و عبرت آموز است: پزشکان بیمارستانی در »لوزان« 
اعالم کردند که او با پلونیوم مسموم شده و به قتل 
اسرائیل-که  کرد  اعالم  فتح  جنبش  است.  رسیده 
او  قتل  مسئول  بود-  داده  دست  عرفات  با  روزی 
انتقام  درمورد  حتی  نتوانست  هیچ کس  و  می باشد 
خون عرفات از افراد به ظاهر باهوش و مودبی که 
با او دست دوستی داده بودند، سخنی بگوید...

اگر دوباره به آدم کش های 
در حد گاندی روتوش شده 

بخندیم، نه فقط مایه دلسردی 
مظلومانی خواهیم بود که چشم 
امیدشان به پرچمدار مقاومت در 
دنیاست، بلکه شاید روزی برسد 

که همه در جمهوری اسالمی 
امریکا، یک صدا بگوییم: » امریکا 

از خدا بزرگ تر است«

تحریف امام)5(
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تقرب، هدف محرم
هدف نهایی اکتسابی ما این است که خدا از ما 
راضی باشد و ما از او راضی باشیم )خدا را خوب 

مالقات کنم(
به  شدن  نزدیک  لحظه  هر  ما,  میانی  هدف 

خداست.... انی اتقرب الی اهلل... 
تقرب، هدف محرم ماست...که باید با تفکر به 

آن برسیم.
در  است.  جوان ها  مال  مرگ  درباره ی  تفکر 
جوانی باید تکلیف خودمان را با مرگ روشن 
محرم  ایام  در  و  جوانی  در  وصیت نامه  کنیم. 

بنویسیم.
از قرآن کریم می توان برای متن تفکر استفاده 
این ها  کنیم!  مطالعه  باید  هم  را  ادعیه  کرد. 

انسان را به تفکر وا می دارد.
مشکل ما کجاست...؟

ثمربخش  )علم  نیست  آگاهی  ما  مشکل 
نداریم(، مشکل ما ایمان هم نیست...به اندازه ی 
و  علم  کافی  اندازه ی  به  داریم...  ایمان  کافی 
آگاهی دینی هم داریم... به اندازه ی کافی هم 
محبت داریم )کسانی بودند که با اشک، به امام 
باید ثمر  حسین تیراندازی می کردند، محبت 

داشته باشد( عمل هم داریم )ولی اثر ندارد(
حلقه ای که بین علم و ایمان و محبت و عمل 
باعث  و  است  باالتر  عمل  خود  از  آن  اثر  که 
افزایش همه عوامل می شود و شیطان همیشه 
نیت  می دارد:  باز  حلقه  این  از  را  ما  غفلت  با 

است.... نیت قربت الی اهلل...

ادامه از صفحه اول
دولت  دیپلماسی  پیش  چندی 
فاجعه ی  در  را  امتحان خود  روحانی 
که  روزهایی  در  داد.  پس  منا 
کشورهای  رهبران  مقابل  در  ظریف 
زانو  فارس  خلیج  حاشیه  کوچک 
پیش  در  را  ذلت  دیپلماسی  و  زده 
با  که  بود  رهبری  این  بود،  گرفته 
به  مجبور  را  آنان  عربستان  تهدید 
واضح  پس  کردند.  نشینی  عقب 
رویه  این  به  نمی توان  که  است 
دستگاه  داشت.  اعتمادی  بار  ذلت 
زمین  که  بداند  باید  دیپلماسی 

نیست.  برد-برد  بازی  جای  سوریه، 
آدم کشان  ماجرا  طرف  یک  که  چرا 
در  و  یک  درجه  قاتالن  و  حرفه ای 
مقاومت  رزمندگان  دیگر  طرف 
ایستاده اند. و امکان حتی فکر کردن 
جنایتکاران  با  برد-برد  بازی  سر  بر 
است. منتفی  هم  آمریکایی 

دولت  اخیر  تحرکات  متاسفانه 
کامل  تضاد  در  سوریه  قبال  در 
که  جایی  است،  رهبری  بیانات  با 
صراحت  به  آلمان  خارجه  وزیر 
یکی از طرف های مذاکره را آمریکا 
گونه  هر  رهبری  که  چرا  می داند، 

مذاکره با آمریکا را در غیر موضوع 
کرده اند.  اعالم  ممنوع  هسته ای 
برای  آلمان  تالش  دیگر  سویی  از 
یکی  عنوان  به  سعود  آل  زدن  جا 
در  مذاکره  طرف های  از  دیگر 
معنای  به  سوریه  و  روسیه  غیاب 
است. گفتگو  کفه  توازن  عدم 

این  توصیف  برای  دقیق تر  عبارت 
مونیخی«  چوبی  نبات  »آب  روند، 
روحانی  حسن  که  جایی  است. 
بازی  در  گرفتن  قرار  آرزوی  در 
راه  بهترین  است،  غرب  با  مذاکره 
اندیشان  ساده  این  فریب  برای  کار 

برای  زمان  خرید  دیگر  سویی  از  و 
تجدید قوای تروریست های سوری، 
وارد کردن ایران به این بازی است. 
واقعیت آن است که تیم دیپلماسی 
دولت که در مستی برجام هسته ای 
نبات  آب  با  هم  امروز  دارد،  قرار 
امنیتی  کنفرانس  نام  به  چوبی 
این  از  غافل  شده،  فریفته  مونیخ 
که این بار قرار است به جای نابود 
هزاران  خون  سانتریفیوژها،  شدن 
اگر  و  شود  ریخته  سوری  بی گناه 
بازی،  این  اصلی  پیروز  کنیم  تعلل 
بود. خواهند  اسرائیل  و  آمریکا 

« صفحه تلگرام ویژه نامه فتح به شماره 09104970625 جهت 
دریافت مطالب، پیشنهادات و نظرات شما است0 با عضویت در 

کانال نشریه فتح فایل نشریه و مطالب را دریافت نمایید0
« برای آگاهی از برنامه های بسیج دانشجوی دانشگاه امام 
صادق)ع(با صفحه تلگرام به شماره 09199801020 در ارتباط 

مسأله »حیات عاشورایی« آن 
است که نقش هیات را در عرصه 
زندگی پیدا کنیم، نقشی 
که با توجه و مساله شناسی 
مناسب به خوبی رخ خواهد 
داد0 اگر شناخت ما از حسین 
علیه السالم به شناختی حقیقی 
تبدیل شود آن گاه تنها او را 
در روضه های میان هیات یاد 
نمی کنیم بلکه هر لحظه از 
زندگی ما نوری از معرفت و 
حرکت در راه او خواهد بود0
حیات عاشورایی
ویژه نامه هیات میثاق با شهدا
با آثار و گفتارهایی از:
 حجت االسالم دکتر سعید مهدوی
 حجت االسالم انجوی نژاد
 حجت االسالم کاشانی
دکتر ناصر باهنر
 میالد عرفان پور
و000


