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  شماره 1360 آبان ماه 94 |  روزاستکبارجهانی

به  كه  هنگامى  كن [  ]ياد  و 
سجده  آدم  به  گفتيم:  فرشتگان 
مگر  كردند  ]پس [ سجده  كنيد، 
ابليس كه سر پيچيد و تكّبر ورزيد 

و از كافران شد. )سوره بقره، 34(
با  ابراهيم  قابيل...  با  هابيل 
فرعون... عيسى  با  نمرود...موسى 
مشركان  با  محمد  روميان...  با 
با  با معاويه... حسين  مكه... على 

يزيد... خمينى با شاه و امريكا...
سابقه ای  باطل،  و  حق  جنگ 
به  گستره ای  و  تاريخ  درازای  به 
ابتدای  از  دارد.  عالم  كل  وسعت 
از  شيطان  كه  انسان  خلقت 
دستور خداوند مبنى بر سجده بر 
آدم سرباز زد و استكبار كرد، و تا 
روز قيامت اين جنگ ادامه خواهد 
حضرت  كه  جاست  اين  داشت. 
شرك  »تا  مى فرمايد:  اهلل  روح 
و كفر هست، مبارزه هست. و 
تا مبارزه هست، ما هستيم .« 

)88 ص:  ج 21،  امام،  )صحيفه 
دو  هم  مبارزه  اين  و  ميدان  اين 
يا  حق  يا  ندارد.  بيشتر  طرف 
باطل. اگر با حق نباشى در جبهه 
هر  و  عمل  هر  در  هستى.  باطل 
در  كه  ببيند  انسان  بايد  لحظه 
مقابل  در  يا  است  حسين  لشكر 
او و در ميان لشكر يزيد. همواره 
در طول تاريخ كسانى بوده اند كه 
مخالفت  جنگ  و  تقابل  اين  با 
جنگ  مى گفتند  مى كرده اند. 
اين  بكنيد. هميشه هم در  نبايد 

حق  جبهه  پيروزی  مانع  جنگ 
از  را  اشترها  مالک  و  مى شدند 
پشت خيمه معاويه برمى گرداندند 
نبود جز  نتيجه ی كار چيزی  اما 
اين  حق.  جبهه  دادن  شكست 
كه  دارند  وجود  هم  هنوز  افراد 
عدم  و  طلبى،  صلح  ادعای  با 
آسياب  در  آب   ... و  خشونت 
دشمن مى ريزند و حركت جبهه 
مى كنند.  كند  يا  متوقف  را  حق 
لوحى  ساده  از  رفتارها  اين  حال 

مى داند! خدا  خيانت،  يا  است 

ما  امروز  آمريكا«ی  بر  »مرگ 
است. بزرگ  شيطان  بر  مرگ 

جهان  در  بندی ها  جبهه  اگر 
كه  باشد  باطل  و  حق  اساس  بر 
به  ندارد  معنايى  ديگر  هست، 
امريكا.  و  ايران  رسيدن  توافق 
همكاری  ندارد  معنايى  ديگر 
مشكالت  حل  برای  امريكا  با 
كه  ندارد  توجيهى  ديگر  منطقه، 
دولت های  با  بروند  اجازه  بدون 
برای  بنشينند  عالم  مستكبر 

سوريه كه جزئى از جبهه مقاومت 
و حق است، تصميم گيری كنند 
را  مشكل  خامشان  خيال  به  و 
این  در  ما  »حرف  كنند.  حل 
حرف ها  مستحکم ترین  زمينه، 
ندارد  معنی  معتقدیم  ما  است؛ 
هم  دور  دیگر  كشورهای 
یک  به  راجع  و  شوند  جمع 
آن  رئيس  و  حکومتی  نظام 
این  بگيرند؛  تصميم  حکومت 
بدعتی خطرناك است كه هيچ 
آن  اجرای  جهان  در  حکومتی 

نمی پذیرد.« خود  درباره ی  را 

امريكا  دشمنى  به  كه  كسانى 
بايد  دو  اين  اينكه  و  اسرائيل  و 
نداشته،  عقيده  بروند  بين  از 
در  مسئوليت  داشتن  شايستگى 
ولو  ندارند.  را  اسالمى  جمهوری 
اينكه سال ها در جمهوری اسالمى 
سابقه كار داشته و يا حتى لباس 
اسالم را بر تن كرده باشند. اينان 
رسمى،  مصاحبه های  در  حتى 
اين كه جمهوری اسالمى به دنبال 
اسرائيل  غاصب  رژيم  فروپاشى 
مى دانند!  تفاهم  سوء  را  است 

اما چه بايد كرد با اين ظاهرهای 
پرفريب كه خود را طرفدار انقالب 
انقالب  به  از پشت  اما  مى نمايند 
چشم ها  بايد  مى زنند.  خنجر 
جمع  را  حواس ها  و  كرد  باز  را 
آمدن  كنار  ديگر  بار  اين  نمود، 
نيست؛  بردار  شوخى  استكبار  با 
پای  و  امنيت  و  مقاومت  مساله 

است... ميان  در  حق  جبهه 

دیگر معنایی ندارد 
همکاری با امریکا برای حل 

مشکالت منطقه، دیگر 
توجيهی ندارد كه بدون اجازه 

بروند با دولت های مستکبر 
عالم بنشينند برای سوریه كه 
جزئی از جبهه مقاومت و حق 
است، تصميم گيری كنند و به 
خيال خامشان مشکل را حل 

كنند

مرگ بر شیطان بزرگ
مگر حق و باطل را می توان بر سر یک میز نشاند؟

اين  داستان  است  شده  جالبى  داستان 
و خيال  برسى  راه  از  تازه  اينكه  جماعت خوشحال! 
پا گذاشت،  اين همه آدم  اعتقاد  كنى مى شود روی 
شايد آن قدر پيش پا افتاده و خنده دار باشد كه آدم 
اصال فكرش را هم نكند! اصال مگر مى شود اين روزها 
اين همه  به  بى راه  و  بد  و  نگفت  آمريكا«  بر  »مرگ 
طلبكارانه  هم  بعدش  و  زياده خواهى  و  وحشيگری 
نكرد؟!  نثار  ملت ها  اين  گريان  چشمان  به  زل زدن 
آمريكا«  بر  »مرگ  گفت  كسى  اگر  و  بيا  شما  حاال 
اعمال قانونش كن! يا نه! اصال بخشنامه كن كه در 
هيچ برنامه ای اين شعار جاری نشود! برادران بنفش! 
دوره پونز بازی و سرهنگ بازی ها ديگر خيلى وقت 
است كه تمام شده! حداقل كاری كنيد به شعور ملتى 
كه هنوز امام و راه پربهجتى كه از روی جنازه امريكا 
يادشان  از  مى گذرد  ذهنتان  خيالى  ابرقدرت های  و 
نرفته توهين نشود خب! همين مانده بود كه بياييم و 
بر سر سوريه مذاكره كنيم! آن هم با كسى كه اصال 
نمى فهمد آرامش و صلح يعنى چه... كه اگر مى فهميد 
االن كودكان يمنى و فلسطينى و سوری، با خاطری 
مى خوابيدند...  شهيدشان  والدين  كنار  در  آسوده 
»ما  مى گفتند:  را،  فرزانه مان  پدر  كند  رحمت  خدا 
اعتقادات  مى ماند«.  باقى  انقالب  اين  اما  رويم،  مى 
اين ملت غيور و مومن چيزی نيست كه با به قدرت 
رسيدن يا نرسيدن آقايان بخواهد ناديده گرفته شود. 
اصال خنده دار است كه از گوشه و كنار همين تهران 
رد بشوی و كوچه به كوچه عكس اين شهدای جوان 
خودت  به  بخواهى  هم  باز  و  ببينى  را  حرم  مدافع 
بقبوالنى كه بايد بر سر سوريه مذاكره كرد! راستى، 
شايد آقايان اصال در اين محله ها تردد نمى كنند كه 
تا بحال نديدمشان! شما ديده ايد؟ بفهمند؟ من كه 

مرگ بر آمریکا را 
اعمال قانون کنید
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تحریف امام)8(
تحریف امام)10(

آن  است!  جدی  خيلى  آمريكا  متحده  اياالت  تاريخ 
آن  شوخى  قسمت های  و  بخش ها  حتى  كه  جدی  قدر 
اين  با  كردن  شوخى  است  طبيعى  و  است!  جدی  هم 
آمريكايى ها  نيست!  ساده ای  كار  جدی،  بسيار  تاريخ 
جدی اند!  مجاز  حِد  از  بيش  ظاهرشان  خالف  بر 
است!  آن  روايت  بلكه  نيست  تاريخ  آموزش  كتاب،  هدف 
»مستند«  مى خوانيد  كتاب  اين  در  هرچه  دليل  همين  به 
مطلب  هيچ  است!  موجود  اسنادش  و  منابع  يعنى  است! 
نيست!  ما  گردن  دروغش  و  راست  اما  نيامده!  سند  بدون 

آن ها  نشانى  كه  است  مطالبى  محترم  نويسندگان  گردن 
حوصله  و  حال  كه  آن هايى  آمده!  مطلب  هر  انتهای  در 
كه  آن هايى  و  كنند  مراجعه  منابع  به  دارند  تحقيق 
كنند! اعتماد  كتاب  اين  نويسنده  به  حوصله اند  و  بى حال 

نگارش متن طنز را دكتر محمدصادق كوشکی و طراحى 
اين كتاب  انجام داده اند.  مازیار بيژنی  نيز  را  كاريكاتورها 
به سفارش موسسه فرهنگى خاكريز ايمان و انديشه توسط 
انتشارات خيزش نو چاپ شده است. اين پروژه سه فصل كلى 
دارد: 1- تشكيل آمريكا 2- آمريكا در جهان 3- آمريكا و ايران

شايد يكى از مهم ترين اقدامات مردم و به خصوص نخبگان 
آبان  اين زمينه، ماجرای تسخير سفارت آمريكا در 13  در 
گرفت.  نام  جاسوسى  النۀ  حق،  به  كه  است   13۵8 ماه 
منطقى  مطالبات  و  اين سفارت  گرفتن جاسوسان  گروگان 
امكان  شد،  مطرح  آن ها  آزادسازی  قبال  در  كه  به حقى  و 
چانه زنى برای احقاق بخشى از حق غصب شدۀ مردم ايران 
كرد. فراهم  را  آمريكا  آن  رأس  در  و  سلطه  نظام  توسط 

ابعاد  تبيين  جهت  در  است  تالشى  بصيرت«،  »تجلى 
از زمينه های پيدايش آن، چگونگى  اعم  اين واقعه  مختلف 
واقع شدن و نتايج داخلى و بين المللى كه به تبع آن برای 
نظام جمهوری اسالمى حاصل شد. مطالعه اين اثر و بررسى 
و همچنين  داد  آن رخ  در  واقعه  اين  بستری كه  تحليل  و 
نتايج حاصل از آن، كمک مهمى در به دست آوردن مالک 
و معيار برای اقدامات مشابه در مواقع مورد نياز خواهد بود.

تجلی بصیرت / انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع( 

تاریخ مستطاب آمریکا / انتشارات خیزش نو

کتابخانه 13 آبان
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اسالمى  ايران  چهره  روزها  اين 
كه  آن گاه  است،  شده  عاشورايى تر 
مدافع  و  غيرت  و  مقاومت  فرزندان 
كشور  سرتاسر  در  آل اهلل  حرم  از 
پراكنده  را  شهامت  و  شهادت  عطر 
مى كنند. خود  ديوانه  را  ما  سخت  و 

يادآور  سوريه  نبرد  جبهه های  امروز 
است،  و شلمچه شده  و دهالويه  فكه 
با  اهلل  روح  حضرت  فرزندان  كه  آنجا 
غيرت خود نشان داده اند كه نسل های 
سال های  همچون  نيز  انقالب  جوان 
پای  مقدس  دفاع  و  انقالب  ابتدايى 
حرف مقاومت ايستاده و خواب باطل 
كسانى كه  خيال مى كردند نسل جوان 
انقالب دفاع و شهادت را به فراموشى 
دارد،  هراس  آن  از  و  مى سپارد 
حرف  ما  كه  بهتر  چه  است.  آشفته 
شهادت  ميدان  در  كه  كسى  و  نزده 
كه  دهد  شهادت  گرفته  قبولى  نمره 

و  فكه  و  دهالويه  و  شلمچه  ما 
نمى كنيم. فراموش  را  داالوری ها 

شهيد مصطفی صدرزاده در 
یادداشتی به دوستان بسيجی 

خود می نویسد:
امن  سوريه  روزی  مى شود  »چه 
راهيان نور  كاروان  و  شود  امان  و 
سمت  به  فكه  و  شلمچه  مثل 
بيافتد. راه  دمشق  و  حلب 

و  مى روی  راه  بكن،  را  فكرش 
قتلگاه شهيد  اينجا  راوی مى گويد 
را  اينجا  يا  است،  خليلى  رسول 
كه مى بينى همان جايى است كه 

مهدی عزيزی را دوره كردند و شروع 
كردند از پايش زدند تا ... شهيد شد.

كه  است  جايى  همان  اينجا  مثال  يا 
شهيد حيدری نماز جماعت مى خواند، 
صخره  همين  باالی  بيضايى  شهيد 
نيروها را رصد مى كرد و كمين خورد، 

مى شناسيد  كه  را  شهرياری  شهيد 
بچه ها  برای  آذری  لهجه  با  همين جا 
مرادی  شهيد  يا  مى كرد،  مداحى 
در  اينجا  را  زندگيش  لحظات  آخرين 
شهيد  يا  بود،  غلتيده  خودش  خون 
حامد جوانى اينجا عباس وار پركشيد.

خدا بيامرزد شهيد اسكندری را همين جا 
سرش باالی نيزه رفت و شهيد جهاد 
مغنيه در اين دشت با يارانش پر كشيد.

عجب حال و هوايى مى شود كاروان 
راهيان نور مدافعين حرم، عجب حال 

و هوايى...«

رهبر انقالب در تاریخ 93/5/22 یکی از اهداف مهم 
مسئوالن امور خارجه را برجسته کردن ویژگی های 

دیپلماسی ایرانی دانشتند. در اینجا پنج ویژگی اصلی 

راهیان نور مدافعان حرم

رهبر انقالب در تاریخ 93/5/22 یکی 
از اهداف مهم مسئوالن امور خارجه را 
برجسته کردن ویژگی های دیپلماسی 

ایرانی دانستند0 در اینجا پنج ویژگی 
اصلی دیپلماسی ایرانی که رهبر انقالب 
در این دیدار بیان فرمودند مرور شده 

است0
این روزها مرور خواسته های رهبری 
از دیپلمات های ایران و مطالبه از آنان 
وظیفه ما است تا اصول انقالب را در 

عرصه جهانی یادآور شویم0
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در پی امام سير كنيم
امام مى رود و ما مثل سايه در پى امام برويم و سير 
امام  فرع  ما  شئون  همه  شديم،  امام  با  اگر  كنيم. 
مى شود. گوش و چشم و دست و زبان امام مى شويم. 
همه قوای ما پر از نور امام مى شود. معيت در سير 
داشته باشيم، شعاع خورشيد خواهيم بود. تجلى گاه 
نور امام مى شويم. امام حجاب های وجود انسان را بر 
مى دارد و مى فهميم سيرمان با امام است؛ »بنا عرف 
اهلل« حقايق صفات امام در انسان ظهور پيدا مى كند.

آثار سير با امام
از  شهدايى  موت  و  انبيايى  حيات  روايات،  در 
انبيا  حيات  است.  شمرده  امام  با  سير  نتايج 
داشته  نفس  يک  فقط  كه  نيست  اين طور 
بفهمند. را  طبيعى  محرک های  فقط  و  باشند 

موت شهدا هم جوری است كه مرگ نيست، بلكه 
دارد.  بعدی  عالم  در  باالتر  مرتبه ای  يک  سيرشان 
حيف كه ما حيات دنيا را انتخاب مى كنيم؛ حيات 
دنيا كه لهو و لعب است و محيط واليت دشمنان 

اهل بيت است. مسجدسازی اش و شطرنجش هر دو 
لهو و لعب است! حيات آخرت خير است و ابقى!

یوم ندعوا كل اناس بامامهم
با  نمى زنند،  صدا  خودمان  اسم  با  را  ما  محشر  در 
داريم:  امام  نوع  دو  مى زنند.  صدا  امام مان  اسم 
نور خارج  امام  وادی  از  جا  هر  نار!  امام  و  نور  امام 
بود. خواهيم  )آتش(  نار  امام  وادی  در  شديم، 

اين جور نيست كه فقط در حيات فردی مان با امام 
باشيم، بلكه در همه عرصه های حيات اجتماعى هم بايد 
در وادی نور امام باشيم وگرنه در ظلمت خواهيم بود.

ایمان ما حب اميرالمومنين است
تمدن جديد غرب از خدا فاصله گرفته و مى گويد »خدا 
مرده!« مرد حسابى! وقتى تو از خدا فاصله گرفتى، 
خودت مرده ای، حياتت حيات ظلمانى شده است.

اخالق  احب.  مع من  المرء  معيت مى آورد.  محبت 
پاک كنيد!  را  بقيه چيزها  اميرمومنين است،  حب 
او كه باشد، توكل، صبر و رضا و همه چيز هست. 

است.  ايمان  برگ  و  شاخ  حميده،  صفات  همه 
هستند.  كفر  فروع  و  شئون  هم  اخالقى  رذايل 
مواالت  و  اهلل  حب  اهل  كه  است  كسى  مومن 
البغض؟ حبب  و  الحب  اال  االيمان  هل  باشد.  اوليا 
را  ايمان  شما  گذاشته  منت  خدا  االيمان!  اليكم 
دوست داريد و كفر را مكروه داريد. ايمان ما حب 
است؛  اميرالمومنين  حب  ما  ايمان  است.  ايمان 
است. ايمان  سر  اينها  البته  نيست.  ديگری  چيز 

نزدیک ترین راه معيت با امام، مجلس 
سيدالشهدا

است.  حجاب  سقيفه  است.  حجاب  تجدد 
جنت  نمى گذارد  و  است  حجاب  بى خدا  تمدن 
نمى بينيم.  را  امام  نور  و  بفهميم  را  الواليت 
مى آيد؟  حاصل  جور  چه  امام  با  معيت  اين 
خصوصيت همراهان امام چيست؟ در زيارت نامه ها 
را  ما  صفات،  اين  كه  شده  ذكر  آن ها  صفات 
با  معيت  راه  نزديكترين  مى رساند.  معيت  به 
سيدالشهداست. مجالس  همين  طريق  از  امام، 

حیف که ما 
حیات دنیا را 
انتخاب می کنیم

خالصه سخنرانی حجت االسالم میرباقری در

ت  جلسه هفتگی هیات میثاق با شهدا
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