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»این کلمۀ ُکلُّ یَْوٍم َعاُشوَرا و ُکلُّ 
بزرگی  کلمۀ  یک  َکْرباَلء  أَْرٍض 
می فهمند.  اشتباهی  که  است 
یعنی  که  می کنند  خیال  آن ها 
هر روز باید گریه کرد! لکن این 
است.  این  از  غیر  محتوایش 

معنا  این  ما  ملت  باید  روز  همه 
روز  امروز  که  باشد  داشته  را 
مقابل  باید  ما  و  عاشوراست 
هم  جا  همین  و  بایستیم؛  ظلم 
کربال  نقش  باید  و  کربالست 
به  انحصار  کنیم،  پیاده  ما  را 
به  انحصار  نداشته؛  زمین  یک 
کربال  قضیۀ  نداشته.  افراد  یک 
هفتاد  جمعیت  یک  به  منحصر 
زمین  یک  و  نفری  چند  و 
زمین ها  همۀ  نبوده.  کربال 
کنند،  اجرا  را  نقشه  این  باید 
نکنند.«  غفلت  روزها  همۀ  و 

می گوید  سخن  خوش  آری، 
سرزمینی  کربال  پیرجماران، 
تاریخ.  همه ی  وسعت  به  است 
عاشورای  لحظه  هر  عاشورا؛  و 
انتخاب  باید  و  توست  و  من 
اشقیایی  صف  در  کنی، 

حسین؟ خیمه ی  در  یا 
بار دست در دست  این  و محرم 
رسیده  فرا  سوم  انتفاضه ی 
آن  در  نشانه ای  شک  بی  و 

کنیم. باورش  اگر  است  نهفته 
خون  هنوز  که  کنیم  باور  اگر 
علی اصغر از آسمان قطره قطره 

خالی  گهواره ی  باید  می چکد، 
طفل شیرخوار را نظاره کنی که 
چگونه زنده زنده در آتش خشم 
هم  طفل  آن  می سوزد.  صهیون 
الدوابشه،  علی  داشت.  نام  علی 
که  فلسطینی  شیرخوار  کودک 

بنی یهود او را در آتش سوزاندند.
بگذار روضه را برایت کمی بازتر 
خاطر  به  را  حرمله  تیر  کنم، 
سه شعبه  تیر  سه  همان  داری، 
بود،  عباس  سهم  یکی  که 

اصغر  علی  گلوی  سهم  دیگری 
فکر  برای حسین. حاال  و آخری 
همان   ،3 حیتس  موشک  کن 
سه شعبه است که این بار گلوی 
تا  رفته.  نشانه  را  کودک  صدها 
از نزدیک  انفجار موشک را  حاال 
اول  لحظه ی  آن  در  دیده ای؟ 
نظرت سیاه می شود،  آسمان در 
به  آسمان  که  خوانده ام  من  و 

شد. سیاه  هم  حسین  چشم 
داستان همان قصه ی تکرار تاریخ 
از  را  الحسین  مقتل  و  بیا  است. 

بیا  کن.  قرائت  فلسطین  صحیفه 
و سر اطفال بی گناه را ببین که 
له  بولدزر  شنی های  زیر  چگونه 
می شود. بنشین و زار زار به حال 
آن دخترک دیده تر کن که چطور 
ده ها  میان  در  تنها،  و  زخمی 

است. افتاده  نامسلمان  نامحرم 
دیده ای؟  را  ماهی  دادن  جان 
می پرد،  پایین  و  باال  آخر  لحظه 
گاه روی ماهی سنگ می گذارند 
حاال  بخورد.  تکان  کمتر  تا 
طفل  همان  عبداهلل،  کن  فرض 
که  را  حسن  امام  ساله ی  ده 
خیابان های  وسط  بار  این 
جان  ماهی  مثل  دارد  قدس، 
صهیونیست  صیادان  و  می کند 
حتی  و  نظاره گرند  فقط 

بکند. جان  راحت  نمی گذارند 
همان  شمر  کالم،  مخلص 
زیاد،  ابن  و  است  اسرائیل 
امریکا. باور کن گاوچران ها برای 

شده اند. حرمله  پا  یک  خود 
روزگاری  در  کرد.  کاری  باید  و 
به  فلسطین  آرمان  خائنین  که 
دنبال برجامی برای فرجام دادن 
صدای  این  هستند،  مبارزه  به 
روح اللهی است که از آفاق ایمان 
راستی  »به  رسد  می  گوش  به 
مستضعفین  جهانی  بسیج  اگر 
جرات  کسی  گرفت،  می  شکل 
چنین جسارت ها را به فرزندان 

داشت؟« اهلل  رسول  معنوی 

داستان همان قصه ی 
تکرار تاریخ است. بیا و 

مقتل الحسین را از صحیفه 
فلسطین قرائت کن. بیا و سر 

اطفال بی گناه را ببین که 
چگونه زیر شنی های بولدزر 

له می شود

به  رسیدن  برای  شود،  انتخاب  هدفی  وقتی که 
در  می گیریم.  کار  به  را  تالشمان  و  سعی  تمام  آن 
داشت  الگویی  باید  هدف،  به  رسیدن  برای  این که 
در  و  باشد  رسیده  نظر  مورد  هدف  به  خود  که 
نیست. شکی  باشد،  الهام بخش  بتواند  طریق  طی 

این  به  و  خداست  به  تقرب  ما  هدف  که  گفتیم 
نمی توان  هدف  این  تحقق  برای  که  واقفیم  واقعیت 
جامعه  نیاز  راستای  در  باید  و  کرد  دوری  جامعه  از 
چیست؟ جامعه  نیاز  مالک  حال  برداشت،  قدم 

شهدا هستند که به تقرب به درگاه الهی نائل شده اند، 
یعنی تا به این جای کار، نیمی از ویژگی های الگو شدن 
را دارند. حال کدام شهید می تواند ما را یاری کند؟ کدام 
شهید می تواند الگوی مناسب امروز ما باشد؟ آیا غیر 
از این است که مالک نیاز هر زمانه شهید آن عصر 
است؟ قطعاً عملی که دشمن مسیر حق را مجاب به  
شهادت رساندن صاحب عمل کرده، از ضروری ترین 
نیازهای وقت جامعه حق طلب است. شهید این عصر 
و  باشد  رسیده  به هدف  که  زمان کیست؟ کسی  و 
برای  کند...  کمک  رساندن  هدف  به  در  را  دیگران 
بشناسی! را  زمانه ات  شهید  باید  هدف  به  رسیدن 

شناخت؛  را  زمانه  شهید  روزها  این  باید 
سردارهمدانی ها، احمدی روشن ها، شهید بیضایی ها. 
سرور  از  که  روضه  محفل  از  بهتر  فرصتی  چه  و 
بشناشاند. ما  به  را  زمانه  شهید  بخواهیم  شهیدان 

حرمله  آمریکایی
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 نبرد شام 
مطلع تحقق وعده ظهور

اشاره: متنی که در ادامه می آید، فرازهایی از نامه ی شهید مبارزه 
آمریکایی، محمودرضا بیضایی به همسرش می باشد. با اسالم 

رزمندگان  از  به حسین نصرتی،  معروف  بیضایی  رضا  محمود 
سرشناس جبهه مقاومت، در تبریز به دنیا آمد و سال ها بعد، 
رسید. شهادت  به  سوریه  در  زادگاهش،  از  دورتر  کیلومترها 

به دنیا  زمان  این  در  که  بقبوالنیم  خودمان  به  باید 
در  مؤثر  که  آمده ایم  به دنیا  هم  شیعه  و  آمده ایم 
تحمل  با  همراه  این  و  باشیم  موال  ظهور  تحقق 
مشکالت، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست 
حقیقتاً. نمی شود  محقق  فداشدن  با  جز  و 

آرمان گرایانه  حرف های  نمی خواهم 
نه! بکنم؛  صحبت  غیرواقعی  یا  و  بزنم 

قرار  الهی  بزرگ  وعده  تحقق  مسیر  در  حقیقتاً 
باید  را  خدا  بحمداهلل؛  تو.  هم  من،  هم  گرفته ایم؛ 
باشیم. شاکر  بزرگ  توفیق  این  و  شرایط  این  بخاطر 

واضح تر بگویم؛ نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی 
ظهور است و من و تو دقیقاً در نقطه ای ایستاده ایم که 
با لطف خداوند و ائمه اطهار نقشی بر گردنمان نهاده 
شده است و باید به سرانجام برسانیمش با هم تا بار 
دیگر شاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه 
)سالم اهلل علیها( نباشیم؛ اگر بدانی صبرت چقدر در 
این زمان حساس در حفظ و صیانت از حریم آل اهلل 
می شماری. قدر  آنرا  لحظه  به  لحظه  دارد،  قیمت 
است. عجیبی  میدان  شام  معرکه 

مقابله  االن  سوریه  »بحران  خامنه ای:  امام  بقول 
برابر  در  قوا،  تمام  با  ارهاب  و  استکبار  و  کفر  جبهه 
جبهه مقاومت و اسالم حقیقی است.« در واقع جنگ 
بریزد؛  فرو  نباید  خاکریز  این  و  باطل  و  حق  بین 
و  مقاومت(  )جبهه  حق  بین  نبرد  مقدم  خط  نباید. 
تمام  شده اند؛  جمع  دنیا  تمام  است؛  شام  در  باطل 
اسالم  مدعیان  صهیونیست ها،  کفار،  استکبار، 
همه  و  همه  بی شرف،  آدمکش  وهابیون  آمریکایی، 
شکست  هدفشان  و  داده اند  تشکیل  واحدی  جبهه 

ایران و هدفشان  اسالم حقیقی و عاشورایی، رهبری 
بس. و  است  ظهور  زمینه سازان  نهضت  شکست 

و در این فضای فتنه آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین 
این  َعلَم و  این  تا  نیز همراه شده اند  افراطی  ناآگاه و 
این  اگر  که  بکشانند  به شکست  را  زمینه ساز  نهضت 
اتفاق بیفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه 
خون دل بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببیند.

ملعون  ابوسفیان  ابناء  حرکت  شروع  نقطه  شام 
حرکت  این  بریزد؛  فرو  نباید  خاکریز  این  و  است 
بال  و  پر  ارهابی،  آدم کش  تفکر  این  و  خطرناک 
مسلمین  سایر  و  شیعیان  بین  خون  حمام  و  گرفته 
راه می اندازد و هیچ حرمتی از حرمین شریفین زینب 
علیها  اهلل  سالم  رقیه  خانم  و  علیها  اهلل  سالم  کبری 
)حفظ نخواهد کرد( که هیچ، حرمت عتبات مقدسه 
را هم خواهد شکست. نجف، سامرا، کاظمین  کربال، 

مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر 
نتوانیم از پسش برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور 
خداوند و نبی اش و ولی اش برسیم چرا که مقصریم.

سید  بقول  و  کربال  ارض  کل  و  عاشورا  یوم  کل 
انتخابی  اینکه همه ما شب  مرتضی آوینی این یعنی 
بپیوندیم  عاشورائیان  صف  به  که  داشت  خواهیم 
خدا  ولی  خون  در  و  بگریزیم  جهاد  معرکه  از  یا  و 
تا )تحقق(  پناه حق و  باشیم. ان شاء اهلل در  شریک 
جنگید. خواهیم  ایشان  دولت  یاری  و  الهی  وعده 

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
عظیماً اجراً  القاعدین  علی  المجاهدین  اهلل  فضل 

ان شاء اهلل
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مساله ی نفوذ شاخ و دم ندارد! این که دشمن 
بخواهد بیاید داد و بیداد کند و من و تو هم 
همه ی  نفوذ  آخر!  نفوذ  نمی شود  که  بفهمیم 
درد  تازه  است!  بودنش  یواشکی  به  ابهتش 
برای  که  هم هست  ممکن  حتی  و  ندارد  هم 
مثال  بزنی!  هم  بلبلی  سوت  و  دست  دشمن 
یکی مثل برادر متعهد و اهل مطالعه »فرانک 
آلمانی که خاطرات جنایت  والتر اشتاینمایر« 
خیلی  است،  مانده  خاطرمان  در  سردشتشان 
رک  تهران،  دانشگاه  همین  در  بیاید  عادی 
دولت  این که  از  کند  ابراز خرسندی  راست  و 
بنفش می خواهند زمینه تحصیلی ده ها نخبه 
االن  هرچند  کنند!  فراهم  آلمان  در  را  ایرانی 
یادمان می آید  تدبیر است، ولی  این کار  اسم 
مغزها!  فرار  می گفتند  کار  این  به  ها  قبل تر 
کدخدای  مثل  هم  ما  که  نداریم  کاری  البته 
مقدس  دفاع  به  خائنین  نمی آییم  تدبیری ها 

اعمال  و  سیاه  لیست  توی  بچپانیم  را  ایران 
قانونشان کنیم تا فردا روز اگر نتانیاهو را هم 
بخواهند یک سر به ویالیشان بیاورند تا بر سر 
فلسطین با او مذاکره برد-برد کنند دستمان به 
یک قانونی ، چیزی بند باشد! نفوذ است دیگر 
اصال  بفهمیم!  شما  و  من  که  نیست  قرار  آقا! 
حقمان است که نفوذ شویم! مگر پیر جماران 
داد نمی زد که »اجانب در کمینند ؛ شما نباید 
وقتی  باشید«؟!  هوشیار  باید  شما  ؛  بخوابید 
دشمن برایمان الالیی بخواند تا بخوابیم و ما 
نازنینی  موجود  چقدر  بگوییم  دلمان  در  هم 
آقای دشمن! چه جوی  داده اند که  این  است 
که  باشیم  غافل  و  هستند!  بدی  آدم  ایشان 
این آقای دشمن دارد جیب ما را توی خواب 
و در سایه ی اعتماد دروغینی که در ما ایجاد 
نفوذ  بفهمیم  شاید  تازه  می کند؛  خالی  کرده 
چیست؟! نفوذ  میدانی  شما  آقا!  چه!  یعنی 

تحریف امام)6(

                  خطر نفوذ

  اجانب در کمین اند
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نیت، مهم ترین اقدام بعد از انتخاب هدف؟!
خالصه شب ششم سخنرانی استاد پناهیان در هیات میثاق با شهدا

قدرت نیت از تکنولوژی بیشتر 
است...

تفکر  با  انسان،  اینکه  از  بعد 
کرد،  انتخاب  را،  تقرب  راه 
انجام  باید  که  کاری  مهم ترین 
است. کردن«  نیت   « دهد 

اهمیت نمی دهیم  نیت  به  چرا 
چرا  و  نمی گیریم  جدی  و 
دارد؟ ارزش  این قدر  نیت 

نیت هایمان  به  زندگی  در 
توجه نمیشود. در دنیا باید کار 
انجام دهی تا به تو مزد دهند. 
ندارد...  نقشی  و  ارزش  نیت، 
ما  نیت های  اساس  بر  کسی 
قدرت  نمی کند.  برخورد  ما  با 
بیشتر  تکنولوژی  از  نیت 
است.  قدرت آفرین  و  است 
عالم  پروردگار  رأی  نیت،  با 

می کند. تغییر  خودمان  درباره 
کم هزینه ترین و ارزشمندترین

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

ایمان  و  علم  بین  که  حلقه ای 
و محبت و عمل که اثر آن از 
خود عمل باالتر است و باعث 
افزایش همه عوامل می شود و 
شیطان همیشه با غفلت ما را 

نیت  باز می دارد:  این حلقه  از 
اهلل... الی  قربت  نیت  است.... 

تمرین نیت خوب کردن
روایاتی داریم که اگر نیت تان را 
می آورد،  عصمت  کنید  درست 
مشکل  می رسید...  آرزوها  به 
درست کردن  به  که  اینجاست 
باید  نداریم.  عادت  نیت مان 
کردن«  خوب  »نیت  تمریِن 
روزمره  کارهای  باشیم.  داشته 
انجام  خدا  برای  را  خود 
خیلی ها  که  حالی  )در  دهیم 
نمازشان را هم برای خدا انجام 
جای  حساس ترین  نمی دهند، 
است.( نیت کردن  هنگام  نماز 

در  بیشتر  شهدا، 
می کردند. توجه  نیت هایشان 
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گرفته  شدت  باران  قطرات  *بارش 
است.  سردی  به  رو  کمی  هوا  است... 
طمانینه  با  و  آهسته  را  هایم  قدم 
عبور  غرفه ها  مقابل  از  می دارم...  بر 
از  قبل  که  می بینم  را  مردم  می کنم... 
بازگشت  یا در مسیر  و  به هیئت  رفتن 
سری به غرفه ها می زنند. سر و صدا و 
هیاهوی غرفه ی ابتدایی  که انبوهی از 
کودکان و نوجوانان را پذیرا است. بچه ها 
پس از انجام ثبت نام به هیئت نوجوانان 
حالی  عجب  و  می روند  عزاداری  برای 
دل پاک... مخلص  عزاداران  این  دارند 

چشمم  می روم  که  جلوتر  *کمی 
که  می افتد  موسفیدی  پیرمرد  به 
به  دلش  حرف  نوشتن  حال  در 
در  السالم(است  الشهدا)علیه  سید 
نوشته. دل  دفتر  به  موسوم  جایی 

مقابل  در  مردم  از  زیادی  *جمعیت 
ایستاده اند.  شباب المقاومت  غرفه ی 
پاکستانی  جوان  یک  حضور  متوجه 
به  مشتاقانه  مردم  که  می شوم 
صحبت های او گوش می دهند.در همین 
حین جوانی در میان جمع، از گروه های 
مختلف شیعی حاضر در پاکستان از او 
می پرسد و او از مشکالت عدیده ای که 
پنجه  و  دست  آن  با  پاکستان  شیعیان 
بی مهری های حکومت  از  می کنند،  نرم 
نسبت به آن ها، از ستم هایی که از طرف 
وهابیت بر آن ها رفته، از فاجعه کشتار و 
سالخی شیعیان امیرالمومنین در منطقه 
گوید. می   ... و  پاراچنار  شیعه نشین 

مسیر  اواسط  در  را  قدبلند  *جوانی 
روشن گری می زند....  فریاد  که  می بینم 
را  برجام  مختلف  ابعاد  افشای  ندای 
سر می دهد... چند جوان به سمت این 

مشتاقانه  و  روند  می  غرفه ها  از  بخش 
هستند  مستنداتی  دریافت  منتظر 
خیلی  هم  آقا  گشته است...  تهیه  که 
بگذریم... دارد...  امید  جوان ها  این  به 

روایتی از  غربت       
شیعیان
 حاشیه نگاری

 شب ششم هیات میثاق با شهدا


