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»شنيده ام زينت يك زن مسلمان را يا زنى كه در 
حمايت مسلمانان است گرفته اند؛ شنيده ام دشمن 

سرزمين مسلمين را غارت كرده است، مردانشان را 
كشته يا اسير كرده است، متعّرض زنان آن ها شده 

است، زيورها را از گوش و دست زن ها جدا كرده 
است. اگر يك مرد مسلمان با شنيدن اين خبر دق 
كند و بميرد، سزاوار است و مورد مالمت نيست...« 

)خطبه 27 نهج البالغه(
اين روزها خبرهايى از سرزمين فلسطين به گوش 
مى رسد، خبرهايى كه به گفته حضرت امير سزاوار 

است يك مرد مسلمان دق كند!
فلسطين،  در سرزمين  آن طرف تر  روزها كمى  اين 
و  زده  حلقه  مسلمان  دختر  دور  به  حرامى  مردان 
هستند.  او  مرگ  نظاره گر  خود،  تلخ  خنده های  با 
انگار اين روزها روضه سه ساله را نه تنها در روضه ها 
كرد!  نظاره  بايد  فلسطين  در  كه  شنيد  مى توان 
گوش  به  فلسطين  از  خبرهايى  روزها  اين 
روضه  است؛  خوانى  روضه  برايمان  كه  مى رسد 
حرامى... عده ای  ميان  در  ساله  سه  دختری  از 

اما بيشتر اشك اين روضه را بايد به حال خود ريخت 
كاری  اما  مى هيم  گوش  ساله  سه  روضه  كه  آنگاه 
مسلمان  دارد  دختری  ربطى  ما چه  به  كه  نداريم 
ميان خنده و تمسخر حراميان صهيونيست جان دهد! 

روضه سه ساله را 
در فلسطین بخوانید

52
شماره 52 از جیب مردم خرج نکنید!

مردم ايران همان مردمى هستند 
او  به  دل  خدا،  روح  قيام  با  كه 
بستند و دست بيعت در دستش 
خطير  راه  اين  در  و  نهادند 
تنهايش نگذاشتند؛ پس از او هم 
راه  نايبش، همان  از  پشتيبانى  با 
را پيمودند و از سرزنش های خار 
در  كه  چرا  نخوردند  غم  مغيالن 
اين بيابان به شوق كعبه قدم زده 
بودند. هيچ كس هم بهتر از اين دو 
مرد خدا اين مردم را نشناخت و 
قدر آن ها را ندانست. حضرت روح 
اهلل در وصف اين مردم مى فرمايد:

كه  هستم  مدعى  جرأت  با  »من 
ملت ايران و توده ميليونى آن در 
عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در 
عليه  اهللَّ  صلى   - اهللَّ رسول  عهد 
عهد  در  عراق  و  كوفه  و  آله-  و 
اميرالمؤمنين و حسين بن على- 
عليهما-  سالمه  و  اهللَّ  صلوات 
مردم  كه  مى بينيم   ... مى باشند. 
كمك  چه  كشور  سراسر  محترم 
ارزنده مى كنند. و مى بينيم  های 
آسيب  و  شهدا  بازماندگان  كه 
با  آنان  ديدگان جنگ و متعلقان 
چهره های حماسه آفرين و گفتار و 
كرداری مشتاقانه و اطمينان بخش 
با ما و شما روبه مى شوند. و اين ها 
ايمان  و  عالقه  و  عشق  از  همه 
خداوند  به  است  آنان  سرشار 
متعال و اسالم و حيات جاويدان... 
در  پيروزی  و  موفقيت  رمز  اين 
بايد  اسالم  و  است.  مختلف  ابعاد 
فرزندانى  چنين  كه  كند  افتخار 
تربيت نموده، و ما همه مفتخريم 
كه در چنين عصری و در پيشگاه 
چنين ملتى مى باشيم.« )صحيفه 
و411( امام،ج 21،ص:410 

بايد  مسئوالن جمهوری اسالمى، 
بر  تکيه  و  خداوند  بر  توكل  با 
همين ملت مومن و انقالبى ايران 
اسالمى، به فکر رسيدن به اهداف 
اسالمى  انقالب  آرمان های  و 
مدام  خودشان  اين كه  نه  باشند. 
سختى های راه را در چشم مردم 
تشويق  را  ايشان  و  كنند  بزرگ 
بى شك  نمايند.  عقب نشينى  به 
عهده  بر  لياقت  كسانى  چنين 
مسئوليت هايى  چنين  گرفتن 
ندارند. اسالمى  جمهوری  در  را 

البته اين حرف ها همواره از زبان 
خود  كه  مسئوالن  از  بخشى 
مى شد  شنيده  نبودند  انقالبى 
سال  دو  در  خاص  طور  به  اما 

سطوح  عالى ترين  از  حتى  اخير، 
مردم  كه  مى شنويم  مسئوالن 
مقاومت  راه  نمى خواهند  ديگر 
آن  از  بدتر  يا  دهند،  ادامه  را 
نمى خواهند  ديگر  مردم  اين كه 
اسالمى  انقالب  آرمان های  پای 
مردم  كه  مى كنند  ادعا  بايستند. 
انتخابشان  با   92 خرداد   24 در 
و  كردند  صادر  خاص  پيامى 

كرده اند. عوض  را  راهشان 
پيام 24 خرداد 1392 آن نيست 
منتخب  فرد  دهان  از  مدام  كه 
خارج مى شود. مردم در انتخابات 
اگرچه  مى دهند.  رای  شعارها  به 
توخالى  و  پوچ  ابتدا،  همان  از 
و  آگاهان  بر  شعارها  آن  بودن 
ارباب تحليل روشن بود، اما مردم 
و  شده اند  متوجه  آرام  آرام  هم 
مى شوند كه آن چه به آن ها گفته 
شده  اجرا  كه  چيزی  آن  با  شد، 
است زمين تا آسمان فرق مى كند. 
ما عزت شما  به مردم گفتند كه 
را  پيشرفت  مى كنيم،  حفظ  را 
را  اقتصاد  و  مى آوريم  ارمغان  به 
آباد مى كنيم. خوب طبيعى است 
حمايت  شعارها  اين  از  مردم  كه 
امروز على رغم همه ی  اما  كنند. 
بايکوت های رسانه ای كه نگذاشت 
برسد،  مردم  به  منتقدان  صدای 
باال  آگاهى  سطح  آهسته  آهسته 
رفته است و حمايت های مردم از 
اين مسير كه برخى مسئوالن اعم 
پيش  در   ... و  و مجلس  از دولت 
مى كند  پيدا  كاهش  گرفته اند 
بر  ورق  كه  نمى پايد  ديری  و 
اسالمى  انقالب  قطار  و  مى گردد 
به مسير اصلى خود باز مى گردد.

امروز  كه  مردم نشناس هايى 
مقاومت  مشق  به  دارند  دوست 
ملت نمره غيرقبولى دهند سخت 
در اشتباه هستند، زيرا اين مردم 
مشق  لحظه  هر  كه  بوده اند 
مى كرده اند،  تمرين  را  مقاومت 
جبهه های  پشت  در  روزی 
شهدای  تشييع  در  روزی  جنگ، 
از  پاسداری  در  امروز  و  غواص 
مقاومت شهيد حسين همدانى ها.

آهسته آهسته سطح 
آگاهی باال رفته است 

و حمایت های مردم از این 
مسیر که برخی مسئوالن 

اعم از دولت و مجلس و ... در 
پیش گرفته اند کاهش پیدا 
می کند و دیری نمی پاید که 

ورق بر می گردد و قطار انقالب 
اسالمی به مسیر اصلی خود 

باز می گردد



شماره پنجاه و دوم، 24 مهرماه1394 | 2 محرم روزنگار هیأت میثاق با شهدا؛ فتح 2

نبايد جمله  گاه  هيچ  داريم،  باور  امام  به خط  اگر 
پيرجماران را از ياد برد كه فرمود همه بدبختى ما 

از آمريکاست.
آمريکاست.  سر  زير  جهان  های  بدبختى  اصال 
شايد برای ما كمى عجيب باشد، اما يکى از اصلى 
باز هم همين  ترين داليل گسترش فقر در جهان 
جايى  تا  عالم  مستکبر  داران  سرمايه  آمريکاست. 
كرد.  خواهند  چپاول  را  ديگران  بتوانند  كه 
حاال هم كه دنيايى را در نورديده اند، چشم 
ايرانى  ميليون   80 همين  به  طمعه شان 
شهدا  خون  بركت  به  امروز  تا  كه  است 
به  را سد كرده اند. هيچ  آمريکا  نفوذ  راه 
اين فکر كرده ايد مردمى كه رتبه ی اول 
دارند،  جهان  در  را  آرايشى  لوازم  مصرف 
فردا روز اگر صادرات مثال شير مرغ آمريکايى به 
اول  رتبه  صحنه  در  ملت  همين  شود،  آزاد  ايران 
مصرف شير مرغ آمريکايى را كسب خواهند كرد و 
آن وقت دالر دالر پول زبان بسته همين مردم است 
كه سرازير مى شود به جيب های سوراخ عمو سام. 
حاال تصور كن با دسته گلى كه دولت به آب داده، 
قرار است تا 25 سال همين طور ما را بچاپند و البته 
آقا  )و  اقتصاد مقاومتى هم كه داريم  بد  با شرايط 

به صراحت اعالم كردند ناراضى هستند از وضعيت 
بايد كاسه گدايى  اقتصاد مقاومتى( 25 سال ديگر 
دست بگيريم. آری رفيق جان! اگر حواسمان نباشد 
چند صباحى ديگر مى شويم يکى مثل بقيه كشورها 
كه قد خم كردند مقابل شيطان. البته تا زمانى كه 
به قول رهبری دولت گزارش الکى در مورد اقتصاد 
مقاومتى رد مى كند، نبايد زياد به اين ها اميدوار بود. 
خودمان بايد دست به كار شويم. بايد باالخره باور 

كنيم كه ما مى توانيم.
 44 خودش  كه  آمريکايى  مانده ام  من  المثل  فى 
مليون آدم دارد كه در فقرمطلق زندگى مى كنند، با 
چه رويى مى خواهد حالل مشکالت اقتصادی ايران 
باشد. و از آن بدتر ساده انديشان داخلى هستند كه 
خيال مى كنند كدخدای گدا مى تواند ما را پولدار 

كند! 
سرتان را درد نياورم، آمريکا اگر عرضه اش را داشت، 
البته  كرد.  مى  دار  پول  را  بيچاره ی خودش  مردم 
برای  بتواند يك غلطى بکند  بعيد مى دانم آمريکا 
الس وگاس.  و  لس آنجلس  و  نيويورک  مستضعفين 
را  كار  اين  جور  بايد  اسالمى  انقالب  هم  آخرش 
برابر  بکشد. مگر فراموش كرده ايم رسالتمان را در 

مستضعفين عالم.

کدخدای گدا پولدارمان نمی کند

بی شخصیت ها دیندار نیستند!
خالصه شب دوم سخنرانی استاد پناهیان در هیات میثاق با شهدا

دیندارهای با شخصیت
حقيقى  ديندار  باشخصيت ها  تنها 
با  حقيقى  دين دارهای  و  مى شوند 
شخصيت مى شوند. اگر كسى دقيق 
دينداری اش  نشد،  حسابگر  نشد، 
هم  پادگان  از  دين  دارد.  مشکل 
فرق  مى آورد.  بار  منظم تر  را  انسان 
در  صرفا  بى دين  و  ديندار  انسان 
بلکه  نيست،  عبادات  و  اعتقادات 
بى شخصيت ها  اوست؛  شخصيت  در 
نيستند. ديندار  بى نظم ها  و 

نسبت دین و شخصیت
كه  كرد  معرفى  جوری  بايد  را  دين 
شوند. ديندار  باشخصيت ها  همه 

و  روشنفکران  دنيا  در  چرا 
و  دين  به  تحصيل كرده ها 
مى شوند؟ جذب  امام  مکتب 

مگر مى شود دين اين قدر احمقانه باشد 
نگويد  بده ولى  برو صدقه  بگويد  كه 
برو فقر و استکبار رو ريشه كن كن؟

چون نسبت دين و شخصيت را در دنيا 
نفهميدند، مى گويند ما دين نداريم!

از زندگی لذت خواهید برد!
و  خوب  هدف های  اهميت 
زندگى... برنامه  برای  برتر 

مفيدی  آدم  كنم...  خدمت  مى خوام 
از خودم  باشند؟...  ازم راضى  باشم... 
سقف  همين ها  واقعا  باشم؟...  راضى 
به  و  كن  فکر  خودت  ماست؟  پرواز 
باشد.  لقاءاهلل  هدفت  كه  برس  اينجا 
پيش  سالم  اگر  تفکر  كن!  فکر 
مى رسد.  خوبى  نتايج  به  برود، 
خواهد  تأمين  تو  دنيای  تو  خدای 
برد! خواهيد  لذت  زندگى  از  كرد؛ 

اين ها را نبايد با موعظه بپذيريد، 
فکر كنيد!

هنوز با شهدا ارتباط نگرفتیم
وادار  فکر  به  را  انسان  شهيد 
خودشان  شهدا  عموما  مى كند. 
را  شهادت  راه  و  كردند  فکر 
را  انسان  سيدالشهدا  پسنديدند. 
انسان  شهدا  مى كند.  وادار  تفکر  به 
مى كنند. منقطع  ديگر  اهداف  از  را 

خاطرات شهدا را بخون! دست تو را 
مقصد  به  و  تفکر مى گيرد  داالن  در 
بر  هميشه  رهبری  چرا  مى رساند. 
مى نويسند؟  تقريظ  كتاب های شهدا 
پنجاه  مى فرمايند  خمينى  امام 
اين  بار  يك  كرديد،  عبادت  سال 
هنوز  بخوانيد.  را  وصيت نامه ها 
شهدا  نگرفتيم.  ارتباط  شهدا  با 
خدمت  از  را  رزمندگان  اهداف 
مى دادند!  تغيير  لقاءاهلل  به  كردن 
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دكتر حميد هوشنگى

حق نداريد پايتان را از اين نقطه جلوتر بگذاريد. يك 
از لحاظ مکانى  را  امام حسين )ع(  عده در عاشورا 
محاصره كردند و گفتند حق نداری پايت را از اين 
نقطه جلوتر بگذاری. امروز نيز يك عده به نام تشيع 
حسين  امام  مى گويند  و  برداشتند  علم  واليت  و 
)ع( را بايد در محاصره زمان نگه داريم و َعلَم امام 
حسين )ع( حق ندارد از سال ۶1 هجری يك قدم 
اين طرف تر بيايد. آن چيزی كه رهبر ما اسمش را 
اين  لندنى«، حرفش  و  انگليسى  »تشيع  گذاشتند، 
است كه كاروان سيد الشهدا و َعلَم مبارزه با طاغوت 
و ستم و استکبار ، حق ندارد قدمى از عاشورای ۶1 
هجری جلوتر بيايد و بايد در همان دوره زمانى دفن 
شود. بعضا  قمه هم مى زنند ادعای واليت هم دارند 
محدود  و  محصور  را  امام حسين  خواهند   مى  اما 

 كنند.
اگر به من بگويند تشيع را در يك جمله خالصه كن 
اميرالمومنين و  : »دين همه دين است«.  مى گويم 
حضرت فاطمه )س( مظهر كامل بودن دين هستند.

انقالب اسالمى حركتى بود برای احيای اين قرائت 
از دين. انسان كامل، امام دين كامل است. اگر دين 
و  شد  ببعض«  يکفر  و  ببعض  »يؤمن  و  شد  ناقص 

با  اما جهاد  عمره و عبادت و حج را قبول داشتيم 
طواغيت و مستکبران  و  عدالت و ساده زيستى آن 
را قبول نداشتيم آن وقت است كه دين شقه شقه 
نيست.  كامل  انسان  به  هم  نيازی  ديگر  و  مى شود 
امامت برای اين است كه دين كامل را حفظ كنيم.

 

ما امروز بايد اين محاصره را بشکنيم و شما مداحان، 
خط شکن های اين محاصره هستيد. انقالب اسالمى 
اين محاصره در دنيای معاصر است.  آغاز شکستن 
امام حسين  پيام  انگليسى مى خواهد نگذارد  شيعه 
مستکبرين  و  شياطين  عليه  و  برسد  امروز  به  )ع( 
مراقبت  خيلى  شود.  استفاده  زمان  ستمکران  و 
ما  عزاداری  از  ما،  مجالس  از  مبادا  كه  مى كنند 
)ع(  بيت  اهل  و  )ع(  حسين  امام  بر  ما  اشك  از   ،

مستکبران  كبريای!  دامان  بر  گردی  كوچك ترين 
ديگر  و  آمريکا  مبادا  هستند  مراقب  بنشيند.  عالم 
يزيدی های زمان از عزاداری های ما ناراحت شوند و 
مبادا اين عزاداری به طواغيت عالم اين حس دست 
بدهد كه پرچم امام حسين )ع( ممکن است آن ها را 

هم مثل يزيد تهديد يا سرنگون كند.
كسى مى تواند اين خط را بشکند  كه جانش با حب 
اهل بيت )ع( آميخته باشد و به مکتب اهل بيت )ع( 
معرفت واقعى داشته باشد. خدا رحمت كند مرحوم 
ره عشق  در  »ما  گفت:  كه  را  سيد حسن حسينى 
جان  از  دريغ  طلبد،  جان  گر  نکنيم/  پيمان  نقض 
نکنيم./ دنيا اگر از يزيد لبريز شود/ ما پشت به ساالر 

شهيدان نکنيم.«
كنيم. منتقل  جامعه  به  بايد  را  معارف  اين  امروز 

عاشورا  معارف  جز  چيزی  اسالمى  انقالب  معارف 
نيست و اگر عاشورا را بگيريد، مگر چيزی از انقالب 
عزاداری سيدالشهدا  پرچم  باقى مى ماند؟  اسالمى  
هيچ  كه  بيفتد  كسانى  و  نااهالن  دست  به  نبايد 
جهاد،  اسالم   يعنى  حسين  امام  اسالم  با  نسبتى 
و  ها  طاغوت  با  مبارزه  اسالم  و  شهادت  اسالم 

مستکبرين است ندارند.

ما امام را محاصره نکنیم

آن چیزی که رهبر ما اسمش را 
گذاشتند، »تشیع انگلیسی و لندنی«، 

حرفش این است که کاروان سید الشهدا و َعَلم 
مبارزه با طاغوت و ستم و استکبار ، حق ندارد 
قدمی از عاشورای ۶۱ هجری جلوتر بیاید و باید 

در همان دوره زمانی دفن شود

وحید جلیلییادداشت شفاهی
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همه چيز آماده است.بچه های تصوير، 
صدای بلندگوها را صاف مى كنند! از 
آشپزخونه نوای قل قل ديگ های آب 
جوش به گوش مى رسد! در مسجد و 
فضای عمومى هيات بوی خوش اسپند 
و  مراسم  رسد.باشروع  مى  مشام  به 
خيل  پناهيان  آقای  حاج  سخنرانى 
شهدای  از  مدد  و  سالم  با  جمعيت  
وارد مسجد مى شوند.عکاسان  گمنام 
شکار  برای  را  خود  های  دوربين 
نوجوانان  اند!  كرده  آماده  ها  سوژه 
متفاوت  هياتى  سمت  به  حسينى 
خود  زبان  با  تا  كنند  مى  حركت 
دكتر  فراگيرند!  را  عاشورايى  فرهنگ 

جلوی  بقيه  چشم  از  دور  تنها  هيات 
آرام  نوای  با  و  است  نشسته  درمانگاه 
مداحى حاج ميثم به سينه مى كوبد 
و به طريق خود عشق بازی مى كند.
گويى هر كس زمزمه ای با خود دارد.

الحسين...  اباعبداهلل  يا  عليك  السالم 
طويلى  بحر  خدام  اوصاف  شرح 
گنجد. نمى  مجمل  اين  در  كه  است 

كاری  كم  چيز  هيچ  و  كس  هيچ 
فصل  كند.آری  نمى  و  نکرده 
پای  است.همه  شده  آغاز  نوكری 
ارباب،  روضه  مجلس  تا  هستند  كار 
گوشه  فقط  همه  اينجا  شود!  اربابى 
هست... مدنظرشان  نفر  يك  نگاه 

ای که می بخشی تو با انگشتری انگشت خویش
دست خالی رد مکن ما را زکویت یاحسین 

حاشیه نگاری شب دوم 

مؤمن،  نشانه های  از  بود  فرموده 
هم  كه  است  كودكان  محبت 
و  بى تکبرند  هم  و  رقيق القلب اند 
هميشه  بچه ها  اصاًل  بى كينه؛  هم 

دوست داشتنى اند...
دختربچه ها اما، دوست داشتنى ترند!

زبان  تازه  و  باشند  كه  هم  سه ساله 
و  خيمه  اين  توی  مدام  كنند؛  باز 
زبان  و  مى زنند  گشت  خيمه  آن 
بغل  يك  و  مى برند  دل  و  مى ريزند 

وان يکاد ِ عاشقانه جمع مى كنند!
اللّهى  غيرت  هاشمى  كلّى  خالصه 
انتظار  صف  توی  ساعت ها  بايد 
تا شايد چند لحظه ای هم  بايستاند 
كشيدن  آغوش  به  توفيِق  شده،  كه 
 ِ آبشار  نوازش  و  ارباب  دردانه ی   ِ
رزِق من حيث  ِ حضرتش،  گيسوان 

اليحتسب شان شود!
 ِ آغوش  سهميه ی  اما  وسط  اين 

از  خارج  تا  است  محفوظ  بعضى ها 
نازهای   ِ خريدار  طوالنى،  نوبت های 
بزرگ  برادرهای  شوند!  بانو  حضرت 
على،   ِ از جنس  برادرهايى  خصوصاً 
مشتری هميشگى زبان ريختن های 
هر  با  دلشان  و  سه ساله اند  بانوی 
بانو،   ِ حضرت   ِ گفتن  على  داداش 
تماشای   ِ مست  و  مى رود  قنچ 

سيمای فاطمى اش مى شوند!
بوده  تا  كه  هم  عمو   ِ جناب 
جذاب ترين و مردترين و عّباس ترين 
هيبت  كه  بوده  رقيه  همبازی های   ِ
به اندازه ی  هيچ چيز  را  مردانه اش   ِ
در آغوش گرفتن ِ حضرت سه ساله 
تلطيِف محبت نمى كند و با هر عمو 
گفتن حضرت رقيه در حضور جناب 
سيمای  خواهر،   ِ حضرت  و  امام   ِ
حيدری اش گل مى اندازد و سرِ  ادب 
 ِ ارض  تماشای  تا  را  ابوالفضلى اش   ِ

كربال نزول اجالل مى دهد ...
اين وسط اما رقيه خوب فهميده از 
وقتى به كربال رسيده اند؛ جنسِ  بغل 

كرده  فرق  حسابى  بابا  كردن های 
ِسه ساله  حضرت  روزها  اين  است! 
باران ِ چشم های بابا را زياد مى بيند 
و هرچقدر هم كه زبان مى ريزد برای 

خنداندن ِ بابا، امام بيش تر مى بارد!
را  بابا  اشك های   ِ شکايت  اما  رقيه 
هم  على  و  مى گويد  على  به  فقط 
گاه گاهى  و  مى كند  گوش  فقط 
لبخندی تحويل حضرت ِ سه ساله ای 
مى دهد كه خيلى دوست دارد نقش 

ِ مادر ِ شش ماهه ها را بازی كند ...

از  است  سال  سه  سه ساله،  خالصه 
گل كمتر نشنيده و اگرچه شب های 
اما  تاريك؛  و  شب اند  زيادی  كربال 
رقيه دلش مثلِ  هميشه روشن است 
آخر اينجا پاسبانِ  خيام عباس است 
بابا  و  هست  امن  و  هست  عمو  و 
آب  و   على هست  داداش  و  هست 

هست و عـ طـ شـ نيست ...
تا فردا اما؛            

خدا بزرگ است ...

ه فتح به شماره 09104970625
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