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َعلَى  الُْمَجاِهِديَن   ُ اللَّ َل  َ»َفضَّ
َعِظيًما«  أَْجًرا  الَْقاِعِديَن 
عده ای  همواره  تاريخ  طول  در 
سهل انديش  و  عافيت طلب 
حساس  مواقع  در  که  بوده اند 
خود  عمل  و  قيام  هنگام  به  و 
بعد  و  نشسته اند  گوشه ای  در 
قيافه ای  با  اقدامى  هر  انجام  از 
ميدان  وارد  جانب  به  حق 
ديگران  رد  يا  تاييد  در  و  شده 
از  و  گشوده اند  سخن  به  لب 
مثال زدنى  بصيرت  و  آگاهى 
کرده اند.  تعريف  خويش 
مى کنيم  زندگى  عصری  در  اما 
نامردی  و  وقاحت  عده ای  که 
را از اين حد هم فراتر برده اند. 
که  بود  اين  حرفشان  ديروز  تا 
منتقدان برجام پشت سر رهبری 
پنهان نگردند و بعد در چرخشى 
مى گويند  درجه ای   180
است!  رهبری  پرونده  برجام 
و  گذشت  قرمز  خطوط  از  کار 
چون مانند هميشه حزب اللهى 
فلسفى  کنش  چه  جماعت، 
و  مقرر  موعد  از  ديرتر  را  خود 
زير  از  تنها  و  نمودند  الزم حل 
آزاده،  رهبر  »ای  شعار  لحاف 
سردادند  آماده«  آماده ايم، 
اسالمى  جامه  رهبر  هم  باز 
دست  به  و  شد  گود  وارد  خود 
به  مجدد  را  ما  خود،  تدبير 
نمود.  هدايت  درست  مسير 
رهبرمان  مرتبه  يک   آقايان  اما 

مساله  برای  قرمز  خطوط 
اين  از  اما  گذاشتند،  هسته ای 
اکنون  اما  شد.  عدول  خطوط 
نشستن  و  انفعال  و  قعود  وقت 
باشد  حواستان  آقايان  نيست. 
است،  برجام  به  موسوم  آنچه 
شده  مشخص  شرط   28 با 
شروطى  مى شود.  پذيرفته 
بايد  مقابل  طرف  ابتدا  که 
شود.  آن ها  رعايت  به  ملزم 
ما در مرحله های قبلى به وظيفه 
شايد  و  بايد  که  آن گونه  خود 
باشد  يادتان  اما  ننموديم  عمل 
روح الل  حضرت  پيام  هنوز  که 

پيروزی  سالگرد  اولين  در 
قلب هايمان  در  اسالمى  انقالب 
ايران،  عزيز  »ملت  است:  ثبت 
غرب  و  تجاوزگر  شرق  شما 
جنايتکار را به وحشت انداخته، 
سازش  قدرتى  هيچ  با  هيچ گاه 
نمى کنيد.  دارم  يقين  نکنيدکه 
و هر کس در هر مقام که خيال 
سازش با شرق و غرب را داشت 

مالحظه  هيچ  بدون  و  بى محابا 
او را از صفحه روزگار براندازيد، 
غرب  و  شرق  با  سازش  که 
خيانت  و  است  خودباختگى 
است«.  مسلمين  و  اسالم  به 
که  باشد  حواستان  آقايان 
هسته ای تنها يک استثناء بود.

بر  الهى  تغيير  غيرقابل  سنت 
اگر  که  شده است  مقدر  اين 
تغيير حال  ملتى خود خواهان 
نخواهد  اتفاقى  نباشند،  خود 
تعامل  و  دوستى  با  افتاد. 
نصيبتان  چيزی  کدخدا  با 
قرائت  اوقات  گاهى  نمى گردد. 
»إِنَّ  است:  خوبى  چيز  قرآن 
َ ال يَُغيُِّر ما بَِقوٍم َحّتى يَُغيِّروا  اللَّ
ما  خود  از  تغيير  بَِأنُفِسِهم«  ما 
به  اتکای  با  است،  درون  از  و 
دورن است نه سازش و تعامل 
مستکبرين  و  جهان خواران  با 
است،  کتاب خوبى  قرآن  عالم. 
است؛  زندگى  و  هدايت  درس 
اسمه  جل  الل  حضرت  خطاب 
به رسول گراميش را در کتاب 
وحى بخاطر آوريد: »َولَن تَرضى 
النَّصاری َحّتى  الَيهوُد َواَل  َعنَک 
متعال  خداوند  و  ِملََّتُهم«  تَتَِّبَع 
رسول  آيه  همين  انتهای  در 
که  مى کند  تهديد  را  گراميش 
و  روشن شدن حق  از  بعد  اگر 
تبعيت  ايشان  از  بازهم  آگاهى 
جانب  از  نصرتى  و  ياور  کنى 
بود.  نخواهد  تو  برای  خدا 
نشويم. اينگونه  ما  که  ان شالل 

اما در عصری زندگی 
می کنیم که عده ای وقاحت و 
نامردی را از این حد هم فراتر 
برده اند. تا دیروز حرفشان این 
بود که منتقدان برجام پشت 
سر رهبری پنهان نگردند و 

بعد در چرخشی 180 درجه ای 
می گویند برجام پرونده 

رهبری است! 

مى آيد،  خودش  به  آدم  که  وقت ها  بعضى 
همان  شده؛  دنيا  غرق  چقدر  که  مى بيند 
کرده  طالقه اش  سه  عليه السالم  على  که  دنيايى 
شده  خوشحال،  جماعت  ما  غم  و  هم  تمام  بود! 
هم  ساعت هايى  آن  شهرت...  شده  درآوردن...  پول 
پول  چطور  به  داريم  البد  نمى آوريم  در  پول  که 
حرص  نمى کنيم؛  فکر  نه!  مى کنيم!  فکر  درآوردن 
اينجاها  به  کارمان  که  مى کرديم  فکر  اگر  مى زنيم! 
نمى کشيد! بعضى اوقات، اما، حالمان خوب مى شود 
و به خودمان مى آييم و آن درست موقعى است که 
خون  در  است  سری  چه  اين  مى آورند...  شهيدی 
تا  مى کند  زنده  هم  را  مرده  انسان  حتى  که  شهيد 
يک ساعت هم که شده فکر کند! فکر کند که جهاد 
ادامه دارد. يک بار در جبهه های جنوب، يک بار در 
آماج فتنه های مخملى، يک بار در سوريه... و يک  بار 
هم در جايى که از امام جامعه خرج مى کنند. برجام 
که به تصويب مجلس رسيد، دل خيلى ها لرزيد. حاال 
ديگر کاسه زهر بعد از چند بار دست به دست شدن 
ديگر  که  حاالست  افتاده...  رهبری  دست  به  دوباره 
از  غافل  است!  نفر  يک  مقصر  نشود،  يا  بشود  تاييد 
اينکه نائب صالح امام، گرچه همه ی روزنامه هايشان 
بارها  بزنند،  تيتر  را  برجام«  بر  رهبری  تاييد  »مهر 
گفته اند که دوران صلح حسنى گذشته است. آقايان 
بنفش! تاييد برجام مشروط است؛ مشروط! اينجاست 
که آدم دلش دوباره مى گيرد... از اين همه بى اخالقى! 
با  را  ديالمه ها  آدم جای خالى  که  اينجور جاهاست 
جاهاست  اينجور  آری!  کند!  مى  حس  وجود  تمام 
مى ميرد! نشود،  شهيد  اگر  مى فهمد  تازه  آدم  که 

هرگونه سازش خیانت است
پیام حضرت روح اهلل برای آنهایی که خیال سازش دارند

شهید نشوید 
می میرید!
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جنگ صفين را به خاطر داری؟ مالک 
تا آستانه ی خيمه ی معاويه رسيد، تنها 
سرنگون کردن  تا  شمشير  ضرب  يک 
فقط يک  داشت،  فاصله  کاخ شيطان 
به  را  على  سردار  اما  شمشير.  ضرب 
مسلخ مصلحت کشاندند و مگر مالک 
را  على  حکم  مقابل  ايستادن  توان 
را  داشت؟ ساده انديشان کج فهم على 
بعدها  که  کردند  مصلحتى  به  مجبور 
السالم  عليه  اميرالمومنين  به  خود 
چرا  تو  گفتيم،  ما  که  زدند  طعن 
کِميت  يعنى  سخن  اين  و  پذيرفتى؟ 
فهم واليتشان از اساس لنگ است. آن 
ها که مالک را به خاطر انقالبى بودن 
شمشير  کار  آخر  مى کردند،  سرزنش 
اصال  زدند.  عدالت  فرق  به  را  خويش 
خوارج  ذاتى  جزو  کردن  سرزنش 
است. همان هايى که هر وقت عاشقان 
دادند،  انجام  حرکتى  و  اقدام  على 
چماق خشک کج فهميشان را بر فرق 
فرزندان انقالبى کوفتند و آنان را متهم 
به تندروی و عدم فهم اسالم کردند. 

 و در سوی ديگر معرکه صفين، اين 
ابن عباس بود که بر قامت اسالم، لباس 
حکميت پوشاند. ابن عباس را همه به 

و  مى شناختند،  على  به  نزديک بودن 
بسياری از عوام الناس دنبال فهم نظر 
ابن عباس  واسطه ی  به  اميرالمومنين 
محکم  بايد  که  روزی  در  او  و  بودند. 
در پای واليت مى ايستاد، کالم صريح 
و روشن على را تاويل و تفسير کرده 
صالح  چه  آن  خويش،  خيال  به  و 
مسلمين بود را از کالم اسدالل بيرون 
ُکد  همين  نهايت  در  و  مى کشيد. 
را  مسلمين  او  تحليل های  و  دادن ها 

سپرد. عمروعاص  نيرنگ  چنگ  به 
را  تاريخ   بزرگ  اشتباهات 
ادعای  که  شدند  مرتکب  همان ها 
واليت مداريشان گوش فلک را کر کرده 
بود، مگر ظاهرالصالح تر از ابن عباس و 
لحظه ها  گذران  داری؟  سراغ  خوارج 
به  تا  خوارج  نسل  که  مى کند  اثبات 
در  اين موجودات  و  دارد  ادامه  امروز 
آماده اند  ابن عباس ها  با  شوم  اتحادی 
بکشانند.  قتلگاه  به  را  حسين  تا 

دلت  تا  است،  اين چنين  هم  امروز 
بخواهد خوارج اند که بازيچه ی نيرنگ 
عباس هايى  ابن  و  هستند  عمروعاص 
که نقشه ی معاويه را تکميل مى کنند. 
عبور  بسياری  فتنه های  از  انقالب 

کرده، اما پيچ های آخر جاده ی ظهور 
امتحان ها سخت تر مى شود.  است که 
را  علم  بى شک  نباشد،  اگر حواسمان 
آن گاه  و  گرفت  خواهند  ما  دست  از 
مردمان  تا  باشيم  منتظر  دوباره  بايد 
را  خدا  آنان  هم  که  آيند  ديگری 

را. ها  آن  خدا  هم  و  دارند  دوست 
امام  انقالبى  فرزندان  روزها  اين 
سوی  به  خواستند  هرگاه  خامنه ای 
خيمه ی معاويه گامى بردارند، خوارج 
کردند.  تندروی  به  متهم  را  آنان 
از  پنهان  ُکد  مدام  هم  عباس ها  ابن 
خطا  شما  که  آوردند  خامنه ای  امام 
رهبری  که  روزهايى  در  و  مى رويد. 
مومن  جناح  اتحاد  و  تکريم  بر  مدام 
کليد  را  تفرقه  خط  مى کردند،  تاکيد 
را  بودن  حزب اللهى  معيار  و  زدند. 
ولع  با  و  دانستند  خودشان  تنها 
کشتى  سوراخ کردن  به  بى سابقه ای 
انقالب و طردنمودن نيروهای انقالبى 
همين  که  آن  از  غافل  پرداختند. 
تندروی  به  متهم  که  انقالبى ها  بچه 
پای   حساس  مواقع  در  شوند،  مى 

انقالب مى ايستند و هزينه مى دهند.
نخواهيم  نهروان  به  تن  بار  اين  اما 

داد، عليرغم خنجر از پشت زدن های 
مومن  جوانان  ها،  خودی  برخى 
انقالبى مسيرشان را به سمت نهروان 
نخواهند  کج  جّهال  اين  با  مقابله  و 
ادامه  صفين  به  توان  تمام  تا  و  کرد 
ياد  حزب اللهى ها  بچه  داد.  خواهند 
گرفته اند سرزنش ها را تحمل کنند، 
اصال همين صبر است که آنان را زالل 
مى کند. تن آن ها پر است از زخم های 
به  چشمشان  اما  دشمن.  و  خودی ها 
جای تهران، به سمت شام و فلسطين 
ضرب  يک  تنها  که  دارند  باور  است. 
فاصله  شيطان  کاخ  فتح  تا  شمشير 
دارند و مگر مى شود اشتياق فتح الفتوح 
درگيرشدن  به  را  ظهور  مقدمه ساز 
بفروشند.  ابن عباس ها  و  خوارج  با 

الل  روح  با  خود  عهد  بيا  برادر، 
پرچم  بود  قرار  بياوريم،  ياد  به  را 
به  جهان  بلندای  بر  را  الل  اال  الاله 
کمى  قبول،  حاال  درآوريم،  اهتزار 
محال  اما  شده است  کم  سرعتمان 
داشته  باور  شويم.  متوقف  است 
ها  حسين  حسين  همين  با  باش، 
کاخ سفيد را حسينيه خواهيم کرد. 

اگر مرد راهى بسم الل...

به نهروان نخواهیم رفت
با همین حسین حسین ها کاخ سفید را حسینیه خواهیم کرد

تحریف امام)8(
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با آمریکا می توان کنار آمد!
نامه خويش  اول  بند  ابتدای  انقالب در  رهبر معظم 
»جنابعالى  کرده اند:  بيان  جمهور  رئيس  به  خطاب 
با سابقه چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری 
اسالمى، طبعا دانسته ايد که دولت اياالت آمريکا، نه در 
قضيه هسته ای و نه در هيچ مسئله ديگری، در برابر ايران 
رويکردی جز خصومت و اخالل درپيش نگرفته است و 
بعيد است در آينده هم جز اين روش عمل کند.«

را  جمالت  اين  انقالب  رهبر  که  داشت  لزومى  چه 
اين  از  غير  مواضعى  جمهور  رئيس  آيا  کنند؟  بيان 
مستقيم  آن  را  انقالب  رهبر  که  داشته اند  يا  دارند 
برمى گرديم  عقب  به  کمى  وقتى  شده اند؟  متذکر 
هستيم:  ايشان  از  ديگری  عقايد  و  مواضع  شاهد 
آن  و  کنيم  مهار  تدريج  به  را  تخاصم  اين  بايد  »ما 

به سوی  بعد  و  تنش آميز کاهش دهيم  رابطه  به   را 
قيامت  تا  نمى خواهيم  کنيم.  حرکت  تنش  کاهش 
با آمريکا قهر باشيم.« اين سخنانى است که ايشان 
طول  در  و  داشتند  بيان  انتخابات  از  قبل  ماه  يک 
داده اند. ادامه  آن  به  تذکرات  على رغم  دوسال  اين 

اين  در  را  امام  جمالت  ديگر  بار  بيانى،  ازهر  قبل 
ايران  عزيز  »ملت  دهيم:  گذر  نظر  از  نشريه  شماره 
شما شرق تجاوزگر و غرب جنايت کار را به وحشت 
که  نکنيد  سازش  قدرتى  هيچ  با  هيچ گاه  انداختيد، 
يقين دارم نمى کنيد. هر کس در هر مقامى که خيال 
سازش با شرق و غرب را داشت بى محابا و بدون هيچ 
مالحظه او را از صفحه روزگار براندازيد، که سازش 
و  اسالم  به  خيانت  و  خودباختگى  شرق  و  غرب  با 

مسلمين است«. )صحيفه امام، جلد12،صفحه 148(
داده اند،  انجام  مذاکره  هسته ای  زمينه  در  که  حال 
با شکستن قبح و ممنوعيت مذاکره  تا  در تالش اند 
وسازش، مخصوصا مذاکره با شيطان بزرگ، اين عقيده 
را تحميل کنند که آمريکا کشوری است که مى توان 
با آن کنار آمد و قطع رابطه با او اشتباه بزرگى بود!

و  کثيف  چهره  گذشت،  نبايد  آنچه  حال  هر  به 
خون آلود استکبارمخصوصا آمريکا است. امروز عده ای 
شده  بزک  صورت  به  را  آمريکا  چهره  دارند  تالش 
باطل  راه  اين  سمت  به  و  کرده  تزئين  مردم  برای 
انفعال  راهنمايى کنند و اين جا است که سکوت و 
حزب الل پيامدهای جبران ناپذيری خواهد داشت!

حضرِت امن
بوتراب   ِ حضرت  از  است  منقول 
لتراب  العالمين  ارواح  و  )روحى 
فرموده اند؛ که  الفداء(  مقدمه 
الّنعمتان المجهولتان؛ الّصحة و االمان!

و عباس همان امن ِ گم شده در  وفای 
حضرت ِ اربابى است که در ادِب ظاهر 
نشدن برابر حـ سـ يـ ن، مجهول است!

آری تا امن هست عباس هست و تا 
االمن  که  هست  امن  هست،  عباس 
االمن! مع  العباس  و  العباس  مع 

گفت راوی کيست؟
گفت سند حّقانيت ِ حديث امنش، در 

است! عاشورا  شام  و  تميز شب  وجه 
است  خيام   ِ امن   ِ حرز  قمر  نام 
منور  ماه  حيدری اش،  جماِل  و 
کربالست! تيره ی  شام های   ِ

گرچه دستان ِ حضرت ِ سقا پر است 
قامت  اما،  شده  بيابان  مشک های  از 
مضطّرين   ِ دل   ِ امان  حيدری اش 
بانو،   ِ کربالست و قوت قلب ِ حضرت 

است! عباسى   ِ چشمان  تماشای  در 
تمام  فديه ی  علمدار  اما،  شب ها  اين 
عـ طـ شـ های عالم است برای اهالى 
ِ حـ سـ يـ ن و عمود ِ برپای خيمه ی 
امن های خدايى   ِ نزول  علمدار، عرش 
است و عمو هست و امن هست و ارباب 
هست و آب نيست و عـ طـ شـ هست...

تا فردا اما؛ خدا بزرگ است ...

جمهور رئیس  به  خطاب  رهبری  نامه ی   بر  تاملی 
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نیت اساس قدرت ها
خالصه شب هشتم سخنرانی استاد پناهیان در هیات میثاق با شهدا

قدرت تمرکز با نیت شروع 
می شود

جايگاه  معنوی  مسائل  در  نيت 
هم چنين  دارد.  وااليى  و  ارزشمند 
انسان  قوای  از  يکى  انسانى،  نظر  از 
در  انسان ها  نيت  مى شود.  محسوب 
است.  مؤثر  هم  ديگران  سالمتى 
اين چيزهايى  اثر دارد.  حسادت هم 
مى بينيد،  شرقى  فيلم های  در  که 
چيز  تمرکز  و  ورزش ها  مثل 
از  بايد  تمرکز  نيست.  خارق العاده ای 
داشته  لنفسه  واعظا  باشد:  ما  درون 
شروع  نيت  با  تمرکز  قدرت  باشيم. 
مى شود. ما برای داشتن يک زندگى 
سالم به اين قدرت تمرکز نياز داريم. 
را  ما  قوا در همه ما هست ولى  اين 
چيزهايى  با  مى آورند؛  بار  ضعيف 
مثل  مى کند  توجه  جلب  که 
مى آورند! بار  را ضعيف  ما  موسيقى، 

نیت اساس قدرت ها
از  عرفا  و  اوليا  برخورداری  درباره 

کرده اند.  نقل  خيلى  قدرت ها  اين 
قدرت هاست.  اين  اساس  نيت 
کار  الل  الى  قربة  نيت  روی  وقتى 
وصل  کهکشان ها  به  واقعا  مى کنيم، 
است  ذهنى  کار  يک  نيت  مى شويم. 
به  نيت  با  قلبى.  اراده  يک  به عالوه 
مى شويم. وصل  اليتناهى  قدرت  آن 

تقويت  را  درونى  قوای  دين 
کنيد!  قوی  را  روح  بازوی  مى کند. 
کنيد!  استفاده  روحى تان  قوای  از 
ظهور  از  بعد  مومنان  مى فرمايند: 
مى کنند. پيدا  را  مرد  چهل  قدرت 

اثر نیت در دنیا
مى گذارد،  اثر  سنگ  روی  نيت 
چيزها  اين  نگذارد؟  اثر  انسان  روی 
بگويند؟  بايد  فيزيکدان ها  هم  رو 
ريشه  سکوالريد؟!  هم  شما  نکند 
زد.  نيت  از  بايد  را  سکوالريسم 
داريد؟ باور  خدايى  نيت  اثر  به 

نيت روی مکان هم اثر دارد. مثال هر 
کسى در خانه اش بايد محراب )محل 

نماز( داشته باشد؛ آن محراب مقدس 
همان جا  مرگش  موقع  و  مى شود 
بدهد. جان  راحت  تا  ببريدش 

به  نيت  با  هادی  ابراهيم  شهيد 
پيدا  دست  عجيبى  قدرت های 
را  عراقى ها  اذانش  با  بود.  کرده 
خاطراتش  کتاب  ريخت.  هم  به 
بخوانيد. را  ابراهيم(  بر  )سالم 

اثر نیت در قیامت
جهنم  در  برخى  صادق:  امام  روايت 
هميشه  و  االبد  الى  مى شوند  مخلد 
نيت شان  چون  مى شوند،  عذاب 
کنند!  گناه  آخر  تا  بود  اين  دنيا  در 
برخى هم همين طور در بهشت مخلد 
آخر  تا  داشتند  نيت  چون  مى شوند، 
بنده خدا باشند. علت خلود در جهنم 
کل  انسان هاست.  نيت  بهشت،  يا 
يعمل على شاکلته؛ شاکله يعنى نيت.

بدون  دين  مثل  روح  بدون  جسد 
متعفن  را  محيط  دو  هر  است،  نيت 
مى کنند و حال بقيه را به هم مى زنند!
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حرم  زائران  چای  مى آيى  بيرون  که  عزا  خيمه  از 
پذيرايى  ميز  به  باالخره  است.  شده  مهيا  ارباب، 
تميز  ليوان های  تا  باشى  منتظر  بايد  کمى  مى رسى، 
ليوان ها،  شستن  با  که  کسانى  هستند  يعنى  برسد! 
مشغول  هيات،  هياهوهای  به دوراز  و  پرده  پشت 
شده اند. حضرت  عزای  مجلس  زائران  به  خدمت 

جز  که  مى بينى  را  جوانانى  مى زنى،  کنار  که  را  پرده 
ندارند. مراسم  از  از سخنرانى، سهمى  قسمت کوتاهى 

آن  به  رفتن  دل ودماغ  پارسال  از  ديگر  راستش 
ندارم،  را  شورها  استکان  به  زدن  سر  و  سمت 
و  خنده  ياد  مى افتم،  طائى  جواد  ياد  ناخودآگاه 
که  صلواتى  و  ليوان ها  شستن  هنگام  شوخى هايش 
است. از کدام سمت چاق شده  نمى دانستند  عزاداران 

به ياد روضه هايى که پس از پايان مراسم، پشت يکى از 
ستون ها برای حضرت على اکبر )عليه السالم( مى خواند...

استکان شورها
حاشیه نگاری شب هشتم هیات میثاق با شهدا

اّل برما، نام مجموعه کلیپ های کوتاهی است که با موضوع 
تحریفات تاریخی دولت یازدهم از واقعه عاشورا و نهضت 
حسینی، در دفتر رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه امام 
صادق علیه السالم ساخته شده است. عنوان این مجموعه 
از روایت مشهور امام حسین علیه السالم گرفته شده است: 
»انی ل اری الموت ال سعاده و الحیات مع الظالمین ال برما«

برای دریافت کلیپ، با استفاده از برنامه بارکدخوان دوربین گوشی خود را مقابل بارگد بال قرار دهید

شهدا با  میثاق  هیات  با  همراه  اربعین  تا  عاشورا  از 
هر هفته یکشنبه ها یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشاء

با سخنرانی حجت االسالم میرباقری


