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فتنه 88 باشد در 
ایران یا فتنه داعش در 

سوریه. شهید فتنه سوریه 
باشی در دفاع از حرم 

دختر علی یا شهید فتنه 
88 در دفاع از حریم ولی

در                                                                                                           اسالمی  بیداری  رخدادهای  از  پس 
کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، جریان 
استکباری تمام تالش های خود را برای انحراف این 
مهم ترین  از  یکی  سوریه  کشور  کرد.  آغاز  قیام ها 
ارکان محور مقاومت آبستن تحوالتی شدید شد و 
برتری  به جای مشروعیت شعارهای  اسلحه ها  تیر 
جریان  سرعت  به  و  می کرد  مشخص  را  طرفین 
جنایت های  سوریه  در  غرب  کمک  با  تکفیری 
شکست  مقاومت  محور  کمر  تا  کرد  آغاز  را  خود 
شود. اما طنز تلخ دوران ما این است که در میان 
یازدهم هم  مقاومت، دولت  برای محور  دشمنی ها 
روح  سربازان  اقدامات  با  خوانی  مخالفت  بر  کمر 
نیروهای  برای  بودجه  کاهش  از  است.  بسته  اهلل 
مستشاری تا سنگ اندازی برای ادامه فعالیت ها به 
براي  وین  به  ظریف  جواد  محمد  سفر  که  نحوی 
معناي  به  تنها  نه  کري  جان  با  گفتگو  و  دیدار 
مبني  انقالب  رهبر  مکرر  تاکیدات  گرفتن  نادیده 
موضوع هاي  در  آمریکا  با  مذاکره  ممنوعیت  بر 
رسمي  نقض  معناي  به  بلکه  است،  هسته اي  غیر 
دستورالعمل ایشان در تاریخ ۱۵ مهر ۹۴ مبني بر 
محسوب  نیز  آمریکا  با  مذاکره  هرگونه  ممنوعیت 
باید  یازدهم  دولت  پیر  مردان  دولت  مي شود. 
نکرده  تغییر  کشور  منطقه ای  سیاست  که  بدانند 
نیست  دیگر  ننگین  برجام  مقاومت  محور  و  است 
دشمن  عکس  و  کنند  معامله  مذاکره  میز  سر  که 
را با ذوق در صفحه اینستاگرام خود منتشر کنند؛ 
محور مقاومت با خون دل مادران، با غم بی پسری 
پدران جان گرفته است. برای محور مقاومت سردار 
رکین ها،  حسین عبداهلل  ناجی علی ها،  همدانی ها، 
پایدار  همچنان  تا  دادند  خون  و...  حامدجوانی ها 
باقی بماند و با خنده آقای دیپلمات فروخته نشود.

همه علیه خط مقاومت 
حتی دولت!

تا  جنگ  »جنگ  می گفتیم 
پیروزی«؛ فرمود »جنگ جنگ تا 
رفع فتنه از عالم«. همان روزگار 
نیز نفهمیدیم چه می گوید. جنگ 
را در جنگ می دیدیم و پیروزی 
جنگ  »جنگ  پیروزی.  در  را 
نمی دانست.  کامل  پیروزی«  تا 
یک  بشویم  هم  پیروز  ما  »اگر 
ما  اگر  را کم کردیم،  فتنه  کمی 
بشویم،  پیروز  دیگر هم  به جای 
باز یک جای کمی پیروزی حاصل 
شده است. اگر همه ی دنیا را هم 
ما فرض کنید که جنگ بکنیم و 
دنیای  همه ی  باز  بشویم،  پیروز 
را پیروزی درست  عصر خودمان 
کردیم. و قرآن این را نمی گوید، 
رفع  تا  »جنگ  می گوید:  قرآن 
عالم  از  فتنه  رفع  باید  فتنه«؛ 
امام،ج۱۹( )صحیفه  بشود.« 

را  خودمان  تنها  ما  موقع  آن 
در  شاید  را.  عالم  او  و  می دیدیم 
خوب  هم  را  فتنه  دوران،  همان 
درک نمی کردیم، چه برسد به آنکه 
رفع فتنه از عالم مدنظرمان باشد! 
روزگار  این  در  شاید  که  هرچند 
نکرده   درک  درست  را  فتنه  نیز 
می دانیم؟  اتفاق  را  فتنه  باشیم. 
فتنه را یک مسئله ی روزمره در 
را غباری  یا آن  زندگی می دانیم 
می رود؟  و  می آید  که  می دانیم 

و  اتفاق  فتنه  به  نگاهمان  وقتی 
باشد  روزگار  در  عادی  رویدادی 
فقط خودمان را می بینیم و اتفاق 
را. اما اگر فتنه را »بال« دیدیم، در 
خودمان محدود نمی شویم. آن را 
در گستره عالم می بینیم و برای 
رفع آن تالش می کنیم. اگر فتنه 
را »بال« و »امتحان« ببینیم آن را 
نعمتی می دانیم که پیروز شدن 
در آن شکر نعمت است و شکست 
در آن، کفر نعمت. نعمتی برای 
رشد؛ نعمتی برای شناخت بهتر 

تفاوت که  این  با  عرصه و زمان. 
بال نعمتی است که با تو تا آخر 
باید خود  تو  و  عمر همراه است 
روبرو  آن  با  که  بدانی  موظف  را 
شوی و دست و پنجه نرم کنی 
تا شکرش را به جا آورده باشی. 
اگر فتنه را بال بدانی در هرجای 
تو  فتنه ای  و  باشی  عالم هم که 
آنجا محاصره کند، تو هم  را در 
در میدانی برای رفع آن. فتنه 88 
باشد در ایران یا فتنه داعش در 

سوریه. شهید فتنه سوریه باشی 
یا  علی  دختر  حرم  از  دفاع  در 
شهید فتنه 88 در دفاع از حریم 
را  آن  تو  نمی کند،  فرقی  ولی. 
برابر  باید در  نعمتی می دانی که 
آن به بهترین نحو برخورد کنی 
تا بتوانی از گذر تاریخ عبور کنی 
دیگر  مرحله ای  وارد  را  خود  و 
مپندار،  بحران  را  فتنه  کنی. 
حل  برای  تا  ببین  »بال«  را  آن 
را  خود  جان  باشی  حاضر  آن 
للوال«. »البالء  که  کنی  فدا  نیز 

و  تاریخی  تجربه  را   88 فتنه 
عبرتی می دانی که آن را با تمام 
می خری؛  جان  به  هزینه هایش 
اما  می دهد.  رشد  را  تو  که  چرا 
مراقب باش که فتنه را تمام شده 
تا  نبینی. این تازه اول راه است. 
انسان هست »فتنه« هست؛ چرا 
انسان هست »بال« هست  تا  که 
و تو موظف شده ای که در دوران 
فتنه خوب بشناسی و عمل کنی 
آمدن  برای  را  عرصه  بتوانی  تا 
هنگامی  آوری.  فراهم  منجی 
پیروز  فتنه ای  و  امتحان  از  که 
فتنه ای  منتظر  می آیی  بیرون 
سنت  این  که  باش  سخت تر 
و  من  دوران  امروز  است.  الهی 
توست. نوبت من و تو. و در یک 
اسالم است«  نوبت  کالم: »امروز 
)۱3۹۴/۱0/8 خامنه ای،  )ا مام 

جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم
فـتنه از تـهـران تا شـامـات
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جبهه همان جبهه است و دعوا همان 
جریان  مقابل  در  حق  جریان  دعوا؛ 
باطل. روزی در در صحرای کربال این 
در  هم  امروز  و  آمد  نمایش  به  نبرد 
سرزمینی همچون شام. در این میان 
مهم آن است که جای خود را پیدا 
کنی، در میان لشگر باطل هستی یا 
در میان سپاهیان حسین و یا مقدس 
مآب خود را در این معرکه نمی اندازی!

این روزها در همین نزدیکی عده ای 
افتاده اند  سوریه  جان  به  وحشی 
و  کودک  و  زن  و  مرد  میلیون ها  و 
ساخته اند. خود  امیال  قربانی  را  پیر 

جبهه  راهی  خمینی  سربازان 
عزم جهاد  و  مظلومان شده  حامیان 
این سوال  نبرد می کنند. در ذهن  و 
ربطی  چه  ایران  که  می آید  پیش 
قصد  عده ای  چرا  و  دارد  سوریه  به 
کرده اند؟! شام  سرزمین  به  عزیمت 

حضرت  انقالب  مرز  که  آنان  برای 
روح اهلل را در تقسیم بندی جغرافیایی 
می دانند شاید فهم و درک آن کمی 
سخت باشد. برای کسی که مبارزه و 
طرفه  دو  دعوای  یک  تنها  را  جنگ  
می داند شاید به خوبی نتواند تحلیل 
فراتر  کمی  را  داستان  باید  اما  کند. 
نظاره کرد، آنجا که پای حق و باطل 
یا  در میان است و ماجرای مقاومت 

سازش! آخر برای آن هایی که خود را 
کدخدای عالم می دانند سخت است 
ببینند،  مقابلشان  در  را  مقاومت  که 
زیر  کسی  که  است  دشوار  برایشان 
بار سیاست های پلیدشان نرود. ماجرا 
رهبر  که  آنجایی  دید،  بهتر  باید  را 
انقالب موضوع مقاومت را در موضوع 
می دانند:  جریانات  این  عامل  سوریه 
»ماجرای سوریه ماجرای انتقام گیری 
دهه  سه  که  است  حکومتی  از 
صهیونیست های  برابر  در  به تنهایی 
غاصب ایستاده و از گروه های مقاومت 
کرده  دفاع  لبنان  و  فلسطین  در 
         )۱3۹2/8/۴ انقالب،  )رهبر  است«. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  حضور 

سوریه، حضوری  در  مقاومت  معرکه 
به  غوغا  عده ای  که  نیست  بی ربط 
راه اندازند که ایهاالناس ما را چه به 
سوریه؟! در پاسخ آنان همانگونه که 
کرده اند،  اشاره  نیز  انقالب  رهبری 
در  دخالت  خواهان  اسالمی  ایران 
مسائل داخلی سوریه نبوده، بلکه عدم 
مساله ای  سوریه،  موضوع  به  توجه 
سایر  دامن  نشود  حل  اگر  که  است 
کشورهای منطقه را نیز خواهد گرفت. 
مخالف  و  سوریه  ملت  طرفدار  ما   «
خارجی  دخالت  و  تحریک  هرگونه 
در آن کشوریم. هرگونه اصالح در آن 
کشور باید به  وسیله ی خود ملت و با 
روش های کاماًل ملّی  صورت گیرد. این 

که سلطه طلبان بین المللی به کمک 
گوش به فرمان،  منطقه اِی  دولت های 
بحران  بهانه ای  به  کشوری  در 
بیافرینند و آن گاه به دستاویز وجود 
بحران، خود را به ارتکاب هر جنایتی 
شمارند، خطری  ُمجاز  کشور  آن  در 
جدی است که اگر دولت های منطقه 
بدان نپردازند، باید منتظر فرارسیدن 
نوبت خود از این خدعه ی استکباری 
انقالب، ۱3۹۱/8/۴( باشند«. )رهبر 

علت های  تمام  بررسی  جدای 
در  اسالمی  ایران  مجاهدان  حضور 
سربازان  را  اصلی  علت  سوریه،  نبرد 
انقالبی  اندیشه  از  اهلل  روح  حضرت 
آنجایی  گرفته اند،  فرزانه  پیر  آن 
با  مقابله  و  مظلوم  از  حمایت  که 
در  اسالمی  انقالب  رویکرد  را  ظالم 
می دانند:  جهانی  مسائل  با  برخورد 
»ما طرفدار مظلوم هستیم، هرکسی 
باشد« مظلوم  که  قطبی  هر  در 

گواه  تاریخ  و  است  همان  جبهه 
بود  خواهد  خمینی  انقالبی  فرزندان 
او  الهی  اندیشه های  از  تبعیت  با  که 
با  مقابله  فریاد  عالم  هرکجای  در 
ظلم و غارتگری را سر داده و هرگز 
در  را  آن ها  عده ای  یاوه گویی های 
سردادن  و  مظلوم  از  حمایت  مسیر 
است. نکرده  سست  حق  ندای 

سـربازان خمـینـی در سـرزمین شـام
چرایی حضور ایران در معرکه سوریه

مدافع حریم! چه واژه ی عجیبی. اولین بار که این واژه به 
گوشم خورد یاد جمالت آتشین حضرت امام، در دفاع 
از حریم مستضعفین عالم افتادم: »امروز جنگ حق و 
باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و 
جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و 
من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان 
کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه 
خدا و اعتالی عزت مسلمین را نموده اند می بوسم...«

از آرمان های اصلی انقالب اسالمی مبارزه با استکبار 
بود. آرمان  از حریم حق و مستضعفان عالم  و دفاع 
از  حمایت  مقاومت،  گروه های  از  دفاع  و  فلسطین 
حزب اهلل لبنان، حضور ما در آفریقا، دفاع از مظلومان 
بوسنی، افغانستان، عراق، حمایت از بیداری اسالمی 
و این روزها نبرد در مرزهای »وطن توحیدی« مان با 
استکبار و داعش همه در راستای همین آرمان است. 
تمدنی که طلیعه آن با انقالب اسالمی آغازشده بود 

مرزهای حریم دنیای حق را شفاف تر کرد. مرزهایی 
نه در شریعت  و  ما محدود می شد  ملیت  نه در  که 
ما. هر جا مظلومی و مستضعفی بود انقالب اسالمی 
که  حق  حریم  مدافعان  بود.  آنان  از  دفاع  داعیه دار 

بود... اهلل  آل  از حرم  دفاع  از  باالتر  بسیار  آرمانشان 
در  حق  حریم  مدافعان  جهانی  سپاه  انگار  اینک 
سراسر جهان به راه افتاده و کوله بار مبارزه بر دوش 
گرفته اند تا آماده نبرد نهایی حق علیه باطل شوند...
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شاید ما در راهی قدم می گذاریم که شاید بگویند 
ولی  است.  وطن  از  دور  یا  است  وطن  از  خارج 
محدودیت  اسالم  دین  که  است  این  بنده  عقیده 
اگر  و  و وطن هاست  از کشورها  فراتر  دین  و  ندارد 
هرکسی به خداوند عزوجّل اعتقاد دارد باید در راه 
احیای دینش جهاد کند و امر به معروف و نهی از 
)صلی اهلل علیه وآله وسلّم( اکرم  بپردازد.پیامبر  منکر 

بشنود  را  مسلمانی  ندای  فرمودند:هرکس صدای 
چگونه  ما  و  نیست.  مسلمان  نرساند  یاری  او  به  و 
ادعای مسلمانی داریم که جای جای دنیا مسلمانان 
را قربانی اهداف و افکار شوم خود می کنند و ما در 
بالین بگذاریم در صورتی  به  به راحتی سر  آرامش 
که یک کودک و یا زن سوری و عراقی و یمنی و 
فلسطینی شب خواب در چشمانشان ندارند و چگونه 
)علیه  بیت  اهل  بودن  محب  و  بودن  شیعه  مدعی 
را داریم که در ماجرای در آوردن خلخال  السالم( 
از پای زن یهودی که امام علی )علیه السالم( در این 
موضوع فرمود: اگر مسلمانی ازاین غم بمیرد برای او 
مسئله  این  مورد  در  می توان  نیست! چگونه  عیبی 
بی تفاوت بود در صورتی که در ممالک اسالمی زنان 

ایزدی و مسلمانان و مسیحی را در عراق درون قفس 
در بازارهای موصل مانند برده بفروش می رسند! و 
ما از این وقایع تلخ غم نمی خوریم که هیچ، تب هم 
نمی کنیم، چه برسد که بخواهیم بمیریم! ای کاش 
را  لحظه ای خود  و  می کردیم  همزاد پنداری  ذره ای 
واقعاً  آیا  قرار می دادیم.  آنها  پدران  و  برادران  جای 
می توانستیم چنین چیزی را تحمل کنیم؟! شمایی 
که می گویید جنگیدن در کشوری دیگر کار اشتباهی 
مدینه  در  )علیه السالم(  حسین  امام  بدانید  است 
زندگی می کرد ولی در عراق و کربال به شهادت رسید. 
امام حسین )علیه السالم( برای احیای دین جدش و 
امر به معروف و نهی ازمنکر قیام کردند و این نیز 
خود گواهی برای ماست که ببینیم چگونه تاریخ در 
حال تکرار شدن است و چگونه یزیدیان زمان زمام 
امور را در دست گرفته اند؟ و چگونه چهره اسالم را با 
تفکری صهونیستی و تکفیری که آمیزه ای از تفکرات 
یهود است مخدوش می کنند و با معرفی اسالمی پر 
از توحش و معرفی آن به جهانیان هستند هرکس 
به نوبه خود باید تکلیف خود را ادا کند و قدم در راه 
مقتدای خود حسین بن علی)علیه السالم( بگذارند...

اگر مسلمانی از این غم بمیرد عیب نیست!
بخشی از وصیت نامه شهیدمدافع حرم حجت اصغری
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بود. وبازیگوش  زبل  پسربچه های  از 
تاثیر  تحت  شد،  بزرگ  که  کمی 
کرد. رها  را  درس  ناسالم،  دوستان 

کار  فروشی  فالفل  یک  در  و  رفت 
کرد. اما هنوز باطن پاک خود را حفظ 
کرده بود. بچه های مسجد که مشتری 
کنند.  جذب  را  او  توانستند  بودند  او 
هادی  شد.  دیگری  انسان  روز  آن  از 
8۴ مسیر هدایت  از سال  ما،  داستان 
را یافت و راه را به سرعت طی کرد، از 
برای  بسیار  بود.  شده  فعال  بسیجیان 
شهدا و به خصوص برای شهید ابراهیم 
هادی وقت می گذاشت و کار می کرد.

به  که  آجری  خاطر  به  فتنه  ایام  در 
بستری  و  بودند مجروح  زده  صورتش 
به  داد.  ادامه  را  درسش  بعدها  شد. 
هادی  شد.  حوزه  راهی  دنشگاه  جای 
نجف  علمیه  حوزه  راهی   ۹0 سال  در 
داد. ادامه  را  درسش  و  شد  اشرف 

آن جا در کنار درس برای خانواده های 
لوله کشی  می کرد،  کار  نجف  محروم 
آب به صورت رایگان انجام می داد و..

یک بار که شدیدا به پول احتیاج پیدا 
کرده بود به حرم موال علی علیه السالم 
او  بود که کسی  زیارت  رفت. مشغول 
را صدا زد ویک پاکت به او داد. هادی 
خانه  به  وقتی  داد.  ادامه  را  زیارتش 
مقدار  همان  دید  باتعجب  برگشت، 
است. پاکت  داخل  داشته  احتیاج  که 

به  داعش  درگیری های  شروع  با 
پیوست. عراق  مردمی  نیروهای 

پایان  از  بعد  که  ذوالفقاری  هادی 
را  شهدا  راه  بود  آمده  دنیا  به  جنگ 
به خوبی شناخته بود برای رزمندگان 
می گفت... بسیجیان  از  عراقی 

آن ها  برای  سربند  و  چفیه  هزاران 
همراه  عملیات ها  در  و  خرید 
در  ذوالفقاری  هادی  بود.  آن ها 
را  وصیت نامه اش  سفر  آخرین 
این  شد.  سامراء  راهی  و  نوشت 
26بهمن۱3۹3به  در  شجاع  طلبه 
جریان  در  دیگر  همرزم  چند  همراه 
رسید. شهادت  به  انتحاری  انفجار 

این روزها جوانانی از یمن، بحرین، 
سوریه  عراق،  لبنان،  پاکستان، 
آسمانی  ندای  به  افغانستان  و 
نه  امروز  گفته اند.  لبیک  اهلل  روح 
که  اسالمی  جمهوری  مرزهای 
گیتی  سراسر  اسالم،  مرزهای 
اسالم  نفوذ  عمق  و  فراگرفته  را 
از قبل می شود.  هر لحظه بیش 
امروز شهدایی برای آرمان انقالب 
در خون خود می غلطند  اسالمی 
که تنها به ایران تعلق ندارند. در 
تعداد  بر  روز  به  روز  اطرافمان 

بسیارند  و  افزوده می شود  شهدا 
و  گمنام  که  افغانستانی  شهدای 
داشت  چشم  هرگونه  از  دور  به 
روا  اما  می کنند.  زندگی  مادی 
و  جهاد  پیشکوستان  که  نیست 
مادی  گرفتاری های  در  شهادت 
غرق شوند و ما فقط شعار دهیم. 
کالم آخر آن که اوضاع خانواده های 
برادران  حرم،  مدافع  شهدای 
افغانستانی ما، اوضاع خوبی نیست 
و بی مهری های مردم و مسئوالن 
نموده  ایشان سخت  بر  را  زندگی 

این یک عرصه  ان شاهلل در  است. 
حداقل شرمنده خون شهدا نشویم.

این روزها برخی مسئوالن نسبت به 
این امر غافل بوده و این کم توجهی 
جوانان  و  دانشجویان  برخی 
خانواده  حرف  پای  به  را  انقالبی 
است. کشانده  افغان  شهدای 

شما هم در سنت دیدار و رسیدگی 
شهدای  خانواده  وضعیت  به 
خانواده  ویژه  به  حرم  مدافع 
باشید...  سهیم  افغان  شهدای 
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پسـرک 
فـالفل فـروش

معرفی کتاب  
خاطرات شهید 

محمدهادی ذوالفقاری


