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به عنوان یک عید شناخته      البته روز سیزدهم آبان   »

نمیشود؛ اما به عنوان یک روز ملی شناخته میشود.            

هایی که در طول سال، ملتها آنها را           یادبودها و خاطره  

به عنوان روز ملی یا جشن ملی بزرگ میشمارند، باید           

در خود مضمونی نهفته داشته باشند. هرچه این              

مضمون عمیقتر باشد، آن روز برای آن ملت از جنبه            

بیشتری دارد. با این حساب، روز            نمادین اهمیت  

حقیقتًا یک روز مهّم است. این روز به           آبان سیزدهم

نامگذاری شده  »روز ملی مبارزه با استکبار      »عنوان  

است. مسأله، مسأله استکبار است؛ بحث یک دولت یا          

یک رژیم خاص نیست. البته امروز در دنیا مظهر               

 -انگیزش    با همان معنای زشت و نفرت         -استکبار  

امریکاست، وااّل مسأله دشمنی با یک نژاد یا با یک              

ملت یا با یک کشور نیست. مسأله این است که هر               

ملتی برای خود عزّت و شخصیّتی دارد و مایل نیست           

قدرتهای بیرونی، با اّتکاء به زور یا فریب، آن عزّت را             

بازیچه قرار دهند. هر ملتی ثروتی دارد و مایل نیست           

)بیانات رهبری در دیدار       »که آن ثروت چپاول شود.     

 (3/1/31//1 آموزان و دانشجویان جمعی از دانش

سه سیزدهم آبان هر سال، یادآور سه رخداد مهم و           

در تاریخ انقالب اسالمی      قرائت از استکیار ستیزی   

به ترکیه    -رحمت ا... علیه  -است. تبعید حضرت امام خمینی    

آموزان و دانشجویان     ، کشتار دانش  /1/3آبان    /1در  

در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت        1/31آبان    /1در  

، سه رویداد با یک هویت        1/33آبان    /1امریکا در   

بودند که هر کدام در شکل گیری حرکت انقالب               

اسالمی نقش بسزایی ایفا کردند. هویت هر سه اتفاق           

مبارزه با استکبار بود و به همین دلیل، این روز به یاد             

 نامیده می شود. »روز ملی مبارزه با استکبار»ماندنی 

 سیدعلی موسوی

 پیگیری کنید2ادامه متن را در صفحه 

 در خانه اگر کس است یک حرف بس است

عصر ما، زمان بروز حوادث بزرگ، هم در سطح             

جهان و هم در ایران است. انقالب و جمهوری              

اسالمی، دو پدیدۀ فوق العاده بزرگ عصر حاضرند.         

این حوادث بزرگ نشان دهندۀ استحالۀ بزرگ ملت      

ایران نسبت به وضعیت گذشته است. مّلتی که            

ضعیف و تسلیم و ستم پذیر بود، به مَلتی مقاوم و            

شجاع متحول شد و امید را در دل مّلتهای دیگر             

هم ایجاد کرد. باالتر از همۀ این عظمتها، امام              

عزیزمان بود که با تفکر اسالمی خویش و اشاعه و           

اقامۀ آن در جامعه محرک و مولّد اقتدار مّلت بود.           

امام به راستی کسی بود که به دین اسالم با همۀ             

ابعادش توجه داشت. او با اقتدار به تاریخی که              

قصد داشت ضعف و ناتوانی را به مسلمانان القاء             

کند، سیلی زد و یک بُعد مهم و زیبا از              

دینداری؛ یعنی اقتدار و عزت نفس را زنده         

 ساخت. 

آری دین اسالم، انسان را اخالقی می کند، اسالم           

انسان را معنوی می کند، اسالم  انسان را از گناه و            

پلیدی ها دور می کند، اما حقیقتی که تاریخ قصد           

داشت روی آن حجاب بیاندازد این بود که؛ دین            

انسان را قوی می کند. این اقتدار ریشه در اعتقاد            

راسخ حضرت روح اهلل )ره( به سنت معیت الهی            

دارد. اگر انسان و جامعه یقین داشته باشد که خدا           

با اوست این انسان یا جامعه قطعًا پیروز است چرا           

 که خداوند مرکز قدرت و مرکز عزّت است. 

وقتی نگرش حضرت روح ا...)ره( بر قیام و مبارزه را          

مورد بررسی قرار می دهیم، اقتدار و عّزت نفس            

این مرد الهی را بهتر درک می کنیم. مبارزه در              

کالم و رفتار امام قیام، خیزش و جهاد است و در             

عین حال تزکّیه و سلوک است و حاصل آن آزادی،          

آزادی از تمامی بت های درونی و بیرونی،                 

آزادسازی خود در عرصۀ جان و اجتماع و                 

آزادسازی اجتماع در عرصۀ وجود اجتماعی و             

جهانی و گام اولّش در هر بعد قیام هلل است) قُل              

اّنما اَعِظکُم ِبواحِدَه َان َتقوموا هلل: ]ای پیامبر[ بگو           

ما شما را به یک چیز سفارش می کنیم؛ قیام برای           

خدا.( امام خمینی ایستادگی و مبارزه را امری             

ضروری، قطعی و بدیهی می داند؛ زیرا در دنیا؛ حق          

و باطل، شرک و توحید، ظلم و عدل وجود دارد و             

مادامی که در برابر حق، باطل و در برابر توحید              

کفر و شرک و در برابر عدل، ظلم وجود دارد،                

مبارزه امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. این             

موضوع را خود امام در جمله ای اینطور بیان می            

کنند که؛ تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. تا             

 مبارزه هست ما هستیم.  

یکی از شاخص های بارز شخصّیت های الهی تاریخ         

این است که دو خصلتی که به ظاهر متناقض هم            

می باشند در آن شخص جمع می گردد. مثالً              

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 

 محمد غالمی

هر ساله بزرگترین گردهمایی عالم در حاال وقاوع     

است. جمعیتی در حدود سی میلیون نفر از جاای     

جای عالم گرد هم می آیند تا روز بیاسات صافار       

مصادف با چهلمین روز شهادت امام حسین)ع( در     

کربال باشند. همه یکدل و یکصدا ندای لبایاک یاا       

، “ مغناطیسی حسینای ”حسین سر می دهند گویی 

همه ی این جمعیت را به سوی خود کشانده است. 

اما فلسفه این حضور چیست؟ و چرا زیارت اربعیان  

امام حسین)ع( از زمان های دیگر با فضیالات تار        

 است؟

این سوال از چند منظر قابل پرداختن است. روایت  

های زیادی وارد شده که امام زماان)عا ( زماان          

ظهور خود را با نام امام حسین)ع( معرفی می کناد    

و جهانیان با این نشانه امام را شناخته و در رکااب    

ایشان قرار می گیرند. خالصه بگویم اگر ما خود را    

منتظر ظهور می نامیم  باید مقدمات ظهور ایشاان  

و اقامه ی حکومت مهدوی را فراهم آوریم یکای از    

بهترین ابزار های شناساندن امام زمان، حضاور و      

ا...      پیاده روی در اربعین حسایانای اسات. آیات          

روی روز      محمدتقی بهجت درباره ناقاش پایااده      

اربعین: روایت دارد که امام زمان)ع ( کاه ظاهاور         

کند به اهل عالم، ااَل یاا اَهالَ          فرمود، پن  ندا می

العالَم اِنَّ جَدِی الحُسَین قَتَلُوهُ عَطشاناً، اَال یاا اَهالَ     

العالَم ِاَنّ جَِدی الُحَسین سحقاوه عادواناا،... اماام            

زمان، خودش را به واسطه امام حسین)ع( به هماه    

کنند... بنابراین در آن زمان باایاد         عالم معرفی می

 محمد رمضانی

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 
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 القصه...
کلید خورد. وقتی گروه مسلح فدایی خلق ایران به سفارت آمریکا حمله  1/31 بهمن سال  ۵3 چیز صبح روز  همه

سفیر وقت آمریکا بالفاصله با دولت موقت تماس گرفت و از  »ویلیام سالیوان«کردند و سعی در تسخیر آن داشتند. 

ها در اتاق گنبدی شکل مخاباره خابار       ها کمک خواست. ترس کارکنان سفارت از این واقعه موجب شد که آن آن

های فدایی خالاق،    رغم آنکه با این اقدام چریک جمع شده و اقدام به از بین بردن اسناد موجود در سفارت کنند. به

ازآنکه خبر این حمله به گوش امام رسید،  های آمریکایی خارج شد؛ اما دقایقی بعد و پس سفارت از کنترل دیپلمات

اباراهایام    «وی این اقدام را تائید نکرده و دستور دادند بالفاصله مهاجمان از سفارت خارج شوند و برای این منظور 

 ، وزیر امور خارجه دولت موقت موظف شد تا به نمایندگی از دولتش، به این تنش پایان دهد.»یزدی

ها را به  پس از گذشت دو ساعت، نیروهای کمیته انقالب به همراه یزدی وارد درگیری شده و موفق شدند چریک

ترک سفارت ترغیب کنند و باالخره در ساعت دوازده ظهر آن روز، کنترل سفارت آمریکا به دست مقاماات دولات     

و در   »سفارت آمریکا سقوط کرد«گونه تیتر زد که  موقت افتاد. همان روز، روزنامه اطالعات در صفحه اول خود این

یزدی وزیر امور خاارجاه    »ها درآمد. سرانجام سفارت آمریکا به تصرف ارتش انقالبی و چریک«زیر این تیتر نوشت: 

دولت موقت و ماشاءاهلل قصاب که مسئول کمیته انقالب بود کسانی بودند که وارد عمل شده و کمک کاردناد تاا        

 تسخیرکنندگان سفارت را ازآنجا بیرون کنند.

شود و کمتر از یک سال بعد همین اقادام باه        های خلق در تسخیر با شکست مواجه می اینکه چرا اقدام چریک

گویند که  بیشتر کارشناسان می شود، سؤالی تاریخی است که پاسخ به آن خیلی دشوار نیست. انقالب دوم تعبیر می

کاه     را در کشور بیشتر کند. ازآنجاایای  های فدایی خلق و منافقین  توانست نفوذ و سلطه چریک این اقدام می

های فدایی خلق یک جریان وابسته به بیگانه باود   جریان چریک

گرفات؛   که نه پایگاه اجتماعی داشت و نه موردحمایت قرار می

ضمن اینکه در آن مقطع مشخص نبود که سفارت آمریکا چاه  

عالوه بار   موضعی را در قبال حرکت ملت ایران دنبال خواهد کرد.

های فدایی خلق در آن زمان مسئله ارتش خلقی  سازمان چریکی این

واسطه ارتاش خالاقای        را مطرح کرده بود تا ارتش منحل شود و به

کردند باه     ها ادعا می کشور را اداره کنیم، اما این ارتش خلقی که آن

های خالاق      این معنی بود که ارتش و نظام کشور به دست چریکی

چانایانای        بیفتد، وقتی شاخه نظامی یک کشور به دست افراد این

شود، به همین خاطر هرچاقادر    آفرینی می افتاد، در کشور بحران می

بسا تساخایار     تالش کردند امام زیر بار منحل کردن ارتش نرفت؛ چه

توانست اشراف شوروی را بر معادالت ایران بیشتر کند. بناابارایان     های فدایی خلق می سفارت آمریکا توسط چریک

هیچ سندی در جریان این اقدام از سفارت آمریکا خارج نشد ؛ چون در همان دقایق اولیه نیروهای وابسته به کمیته 

 ها را از سفارت بیرون کردند. انقالب وارد سفارت شده و ضمن درگیری با تسخیرکنندگان النه جاسوسی، آن

با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان پیرو خاط اماام      1/33در آبان 

تکنیک، صنعتی شریف، شهید  های تهران، پلی تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند. دانشجویان از دانشگاه

بهشتی و ... گرد هم آمدند و طی یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا از دیوارهای سفارت باال رفته و علایارغام       

ها  ها، سفارت را به تصرف کامل درآوردند. در هنگام تسخیر سفارت، آمریکایی  مقاومت محافظین و آمریکایی

های خود شدند ولای پاس از        ها و تجاوزارت و غارت به سرعت مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت

مانده اسناد جلوگیری شد و بعدها اسنادی که از الناه جااساوسای        تسخیر سفارت به سرعت از نابودی باقی

آمریکا به دست آمده بود چاپ شده و در اختیار همگان قرار گرفت. به محض انتشار این خبر، مردم بسیاری  

با خشم و انزجار مقابل النه جاسوسی تجمع کرده و از حرکت دانشجویان حمایت کردند. امام نیز در پیامای   

تر از انقالب اول نامیدند. که منجر به استعفا دولت موقت بازرگان شد. این    این حرکت را انقالب دوم و بزرگ

طالاب و      ها را برانگیخت و آنها که ناتوان از درک ملتی استقالل حرکت دانشجویان معترض، خشم آمریکایی

خواه بودند، دست به اقداماتی بر ضد جمهوری اسالمی ایران زدند؛ از آن جمله فشار آوردن به مجاماع   آزادی

المللی مانند سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسالمی، شورای امنیت و ...، ایجاد جو منفی تبلیغاتی علیاه      بین

ثمر ماندن، آناهاا باه اقاداماات           دانشجویان مسلمان و برخی اقدامات دیگر از جمله آنهاست. اما پس از بی 

، حمله نظامی به صحرای طبس 1/31مهر  ۵2تری روی آوردند؛ از جمله قطع کامل روابط سیاسی در  جدی

کدام تاکنون درعزم ملت ایران برای  ها و اموال ایران و... که هیچ    و نیز محاصره اقتصادی و بلوکه کردن دارای

عدالتی جهانی ومنشا اصلی آن در جهان یعنی استکبار جهانی و آمریکا خللی وارد ناکارده    مقابله با ظلم وبی

 است.

از دانشجویان حاضر در تسخیر النه جاسوسی از افرادی چون: ابراهیم اصغر زاده، محسان مایارداماادی،        

حبیب ا.. بیطرف، سعید حجاریان، معصومه ابتکار، عباس عبدی، کمال تبریزی، محمدرضا خاتمی، حسایان     

شیخ االسالم، محسن وزوایی و... نام برد. نکته جالب در مورد این افراد این است که عده ای از آنان چاناان         

تغییر رویه ای دادند که منکر حضور در این رویداد بودند؛ حتی عده ای پای خود را پیشتر گذاشته و از آن   

افراد برائت جستند. اما اینکه چرا این افراد از آرمان ضد استکبار به موضع دوستی با آمریکا رسیدناد دارای     

نکات جالبی است که در اینجا نمی گنجد. ولی این نکته مهم است هیچگاه رویه استکبار بر  

علیه ما تغییر نمی کند گاهی دست چدنی و گاهی دستکش ابریشمی و اگررواباط دچاار     

تغییر شوند حاصل تغییر رویه ماست که آن هم ناشی از فراموشی یا تغییار آرمااناهاای       

 گذشته است.

 اسالم در تبعید

 القصه...
شود و آنها را ازشمول قوانین کشور          کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است که به اتباع بیگانه داده می             

کند؛ درواقع در صورت ارتکاب جرم در خاک کشور، دولت میزبان حق محاکمه آن مجرم را                      مصون ومستثنی می  

سلطه     ندارد. کاپیتوالسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگران این قانون را به کشورهای ضعیف تحت                

کردند؛ کاپیتوالسیون درایران طی معاهده ترکمانچای برای اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و پس                   تحمیل می 

ازآن برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت ضعف حکومت های قاجاریه کسب کردند؛ اما،                    

الملل پس از جنگ اول جهانی        ، تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین           1/21کاپیتوالسیون در سال    

 لغو گردید.

گذشت که محمدرضا پهلوی احیاگر مجدد آن شد. کابینه اسداهلل            دهه از الغای کاپیتوالسیون نمی      /هنوز بیش از    

بر اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی         ، به دستور شاه، پیشنهاد آمریکا مبنی      1/3۵علم در سیزدهم مهر سال      

 را به صورت یک الیحه قانونی در هیتت دولت تصویب کرد.

 /1/3آبان    3چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و ایشان را به خروش و فریاد واداشت به طوری که در                       

ایشان طی نطقی تاریخی به رسوایی این اقدام ننگین پرداختند. رژیم که در طول دو سالی که امام قیام کرده بودند،                      

 دید و آن تبعید امام بود. ای، ایشان را آرام کند، تنها یک راه پیش پای خود می نتوانسته بود با هیچ شیوه

ها به صورت تظاهرات در بازار تهران، تعطیلی          در پی تبعید امام خمینی و با وجود فضای خفقان، موجی از اعتراض            

ا...   المللی و مراجع تقلید آغاز شد. آیت        ها به سازمانهای بین     های علمیه و ارسال طومارها و نامه          طوالنی دروس حوزه  

به ترکیه    /1/3دی    /1حاج آقا مصطفی خمینی نیز در روز تبعید امام بازداشت و زندانی شد و پس از چندی در                     

 نزد پدر تبعید شد.

ساله خود به روشنگری افکار عمومی ایران و جهان نسبت به ماهیت حکومت پهلوی                    13امام در طی هجرت      

پرداخته و زمینه انقالب مردمی و سقوط رژیم شاه را فراهم ساختند. به همین دلیل نقطه شروع دوره هجرت یعنی                      

در بین ایرانیان شناخته می       «ا...  یوم»به عنوان     1/31بهمن    1۵و همچنین نقطه پایان آن یعنی          /1/3آبان    /1

 شود.

 1/31بهمن    ۵۵تبعید شد امام عقاید امام روز به روز گسترش یافت که منجر به انقالب                  /1/3آبان    /1امام در   

گردید. البته در مورد عقاید امام این نکته حائز اهمیت است که کمتر کسانی به آن اعتقاد راسخ داشتند. عده ای که                      

و امثالهم را به یادگار دارند نه آرمانهای او را.           »در محضر امام بودیم   «و  »امام فرمودند «از امام تنها 

امام در عقاید خود جزو مظلومترین افراد          

 است حتی بعضا در بیت خود.

 کشتاردوم

 القصه...
آموزان که برای انجام      گیری انقالب اسالمی، ده ها نفر از دانش          و همزمان با روزهای اوج      1/31آبان    /1در  

تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، هدف تیراندازی مأموران حکومت شاه قرار گرفته و به                   

به دلیل بسته بودن        شریف امامی صورت گرفت،     »آشتی ملی «شهادت رسیدند. در این حادثه که توسط دولت         

های مأموران بگریزند و این امر تلفات آنها را             آموزان نتوانستند از آتش گلوله      درهای دانشگاه هیچ یک از دانش     

 افزایش داد.

شهریور در همان سال، دومین کشتار و حادثه خونین در دولت                11بعد از حادثه       1/31آبان    /1حادثه  

کرد. ابعاد حادثه دانشگاه به حدی        روز تجاوز نمی    12در حالی که عمر سیاسی این دولت از          شریف امامی بود،    

آموزان و دانشجویان     بود که وقتی در برنامه اخبار شبانگاهی گزارش تیراندازی مستقیم سربازان به روی دانش              

در دانشگاه از شبکه سراسری تلویزیون پخش شد، وزیر علوم بالفاصله استعفا داد و فردای آن روز کابینه شریف    

 نامیده می شود.»آموز روز دانش«آبان به همین دلیل  /1امامی نیز سقوط کرد. روز 

1 

2 

3 

عده ای که از امام تنها 

در «و      »امام فرمودناد «

وامثالهام را     »محضر امام بودیم

به یادگار دارند نه آرمانهای او را. 

امام در عاقاایاد خاود جازو              

مظلومترین افراد اسات حاتای      

 بعضا در بیت خود.

نکته جالب در مورد ایان    

افراد این است که عده ای از   

آنان چنان تغییر رویه ای دادند کاه  

منکر حضور در این رویداد باودناد؛     

حتی عده ای پای خود را پایاشاتار     

  گذاشته و از آن افراد برائت جستند.

 »سال  11سه قرائت در  «ادامه متن 

 



جاذبه و دافعه که دو خصوصّیتی است که به رغم تناقض ظاهری،             

هر دوی آن ها در شخصّیت های الهی تاریخ یکجا جمع هستند.              

مظلومیت و اقتدار هم از این نوع خصوصیّات به ظاهر متناقض اند             

که در حادثه ی عظیم عاشورا نمونه های فراوان اجتماع این دو               

صفت را در امام حسین)ع( و یارانش مشاهده می کنیم. این                 

ویژگی مهم اجتماع نقیضین مظلومّیت و اقتدار در امام)ره( وجود           

 داشت و به ملّت هم منتقل شد.  

 کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟

 اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه

شهید مظلوم؛ دکتر بهشتی از شاگردان شاخص این تفکر مقتدرانۀ          

صبر و دوراندیشی و اقتدار شهید بهشتی، طرح های          امام)ره( بود.   

پیچیده دشمنان انقالب را به بن بست می کشاند تا اینکه به این               

نتیجه رسیدند شمشیر نفاق را از رو ببندند و کار را تمام کنند و                

شهید بهشتی و یارانش را در مسلخ عشق و معبد حزب جمهوری             

و گفتۀ خود این شهید مظلوم        اسالمی به لقای خدا واصل کردند.     

که؛ ما راست قامتان ایستادۀ تاریخ خواهیم ماند؛ اثبات کنندۀ               

 اجتماع نقیضین است. 

یکی از دالیل این نگاه عزتمندانه و عزت نفس و اقتدار امام)ره( به              

بینش او از جهان و انسان برمی گردد. توحید محور اصلی هستی             

شناسی امام خمینی و بنیاد جهان هستی است و ریشه و اصل                

همۀ اعتقادات او را در تمام ابعاد معرفت و اندیشه تشکیل می                 

دهد. بر همین اساس اندیشۀ سیاسی امام خمینی)ره( نوعی               

اندیشۀ توحید مدار است که می گوید: خالق و آفرینندۀ جهان و              

همۀ عوالم وجود و انسان تنها ذات مقّدس خدای تعالی است که              

چیز است و   از همۀ حقایق مطلع است و قادر بر همه            

مالک همه چیز است،     

تمام چیزهایی  

که در   

عالم واقع می شود از همان جلوه است. و چون همۀ امور، همۀ                 

چیزها از اوست و به او بر می گردد. هیچ موجودی از خودش                  

 چیزی ندارد. 

در مورد انسان شناسی امام خمینی)ره(؛ ایشان در بحث هایی در            

مورد انسان ابتدا او را موجود خاص در کل هستی قلمداد می کند             

که تفاوت اساسی با سایر موجودات دارد و هرچند رشد و نمای او              

نیز با سایر موجودات چون نباتات و حیوانات تفاوت چندانی ندارد            

ولی انسان در بین این حیوانات ممتاز می شود به اینکه یک                  

ترقیّات دیگری می تواند بکند. انسان می تواند با حرکت در مسیر             

صحیح و از طریق تزکیه و تهذیب نفس به باالترین مقامات برسد.             

ولی در صورت انحراف از پست ترین موجودات پست تر و ضعیف             

تر می گردد. خصلت انسانی انسان یعنی انسانّیت او، از دید امام               

خمینی به معنای زندگی و مرگ در صراط مستقیم، عدالت و                

اعتدال در چارچوب ارزشهای خدایی است. تمام عوالم غیب و               

شهود، به صورت بالقوّه و بالفعل در انسان وجود دارد و بر این                  

اساس انسان، دارای قدرت حرکت از حّد نازل طبیعت تا فنا شدن             

در آستانۀ الوهّیت و نیل به مقام خلیفه اللهی است. این مقام                  

 گویای منزلت ذاتی، فطری، حقیقی و نهایی انسان می باشد.  

با بررسی مسئلۀ معرفت شناسی حضرت روح ا...)ره( و توّجه به              

آثار جهانبینی و انسان شناسی این عالم عامل، می بینیم که                 

مفهوم اقتدار و عزت نفس برای این مرد خدا فقط یک شعار و                 

کلمه ای که صرفاً آوایی دارد و پشتوانه ای ندارد نیست. بلکه شعار     

زیبای امام خمینی که بارها می فرمود؛ ما می توانیم، ملت ایران              

می توانند، ما می توانیم مستقل باشیم، ما می توانیم آزاد باشیم،              

ما می توانیم دشمن را شکست دهیم، آمریکا هیچ غلطی نمی                

تواند بکند و... ریشه در جهانبینی دینی و الهی او داشت و این                 

بزرگوار در این راه به تحقق شعارهایش یقین صد درصد داشت              

فلذا عّزت نفس و اقتدار او موجب می شد که ذرّه ای تلقین                    

ناتوانی و ضعف به خود راه ندهد که این ادعا از آرامش درونی                  

همیشگی او حتی در برهه های حساس کشور قابل استنتاج               

است. مثال ایشان در وصیتنامه سیاسی الهی خود تهدیدها و               

مشکالت سنگین پیش روی نظام را به نسل آن روز و نسل امروز             

و نسل آینده یادآور می شوند هر انسانی حق دارد که پس از بیان               

آن همه دغدغه که پیش روی ملت خود است؛ نگران ادامه مسیر             

باشد اما آرامش خاطر این مرد خدا که نشان دهنده یقین او،                 

اقتدار او و عزت نفس اوست در جمالتی در پایان وصیت نامه اش              

تاریخ را مات و مبهوت خویش می کند آنجا که می گوید: با دلی                

آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا،              

از خدمت خواهران و برادران مرّخص و به سوی جایگاه ابدی سفر             

 می کنم.  
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همه مردم عالم، حسین)ع( را شناخته باشند... اماا       

االن هنوز هماه ماردم عاالام، حسایان)ع( را                 

شناسند و این تقصیر ماست، چون ماا بارای      نمی

سیدالشهدا)ع( طوری فریاد نزدیم که همه عاالام       

روی اربعیان باهاتاریان         صدای ما را بشنود، پیاده

 فرصت برای معرفی حسین)ع( به عالم است.

همچنین حضور در این پیاده روی می تواند زناده  

امام حسین)ع( را     »هیهات منا الذله»کننده فریاد 

زنده کند در دنیایی که مستکبران بر عالم ماادی    

سلطه دارند و  با ظلم و ستم مردم جهاان را باه       

ستوه آورند چنین ندایی می تواند مردم دنیا را باه  

قیام علیه مستکبران دعوت کند و آن ها را به الگو 

گرفتن از بینش حسینی دعوت کند همان بینشی 

که مرگ با عزت را از زندگی با ذلت وخاواری  

در کنار حاکمان طاغوتی ترجایاع مای      

دهد. البته در این راه ما جوانان مومن و    

ایرانی که میراث دار انقالب خمینی کبیر 

که الگو گرفته از قیام حسینی بود وظیفاه  

ای بس سنگین تر از دیگران بار عاهاده        

داریم؛ وظیفه ای چاون  

صدور انقالب اسالمی. البته با استفاده  ابزار هاای     

 گوناگون.

شاید با هم به این نتیجه رسیده باشیم که زیارت  

امام حسین)ع( در اربعین چقدر متافااوت تار از          

زیارت ایشان در دیگر ایام سال است. زیارتی کاه     

هم جنبه ی سیاسی دارد و هم جنبه ی اجتماعی 

 و هم جنبه ی فرهنگی است.

از دیگر ابعاد این راهپیمایی بزرگ ایجاد مودت و   

همدلی بین مسلمین است که حاصل حرکات در    

گلو گاه های سخت است. این را در کناار حضاور      

پرشمار دلدادگان ابااعابادا... از ایاران در ایان                 

گردهمایی که می گذاریم به نکته ای می رسایام   

هایای ساخات      که این مردم از گلوگااه  

حس ماودتای     عبور کرده و باه      

میان خود رسیده 

اند که همواره به 

همراه آنان است 

و در انتشار آن 

در بین ساایار     

مسلمین جهاان  

هم اثر 

 گذاراند.

انقالب اسالمی ایران در چهار دهه گذشتاه بارای     

چند هدف کلی پا به منصه ظهور گذاشت. زمیناه   

سازی ظهور و انعکاس ایاجااد نادای اساالم در           

سراسر دنیا تا صدور این آرمان ها به سایر ناقااط     

جهان بالخصوص در بالد اسالمی. با نگاهی کاالن     

تر در این تعظیم شعائر شاهد هستیم که عالوه بار  

صادر کردن این تفکرات به بالد اسالمی و زمیاناه   

سازی که به آن اشاره شد خود این تاجاماع باه       

تنهایی ضربه ی مهلکی بر هیمنه استکبار جهانای  

می زند. به صورتی که هر ساله در تالشاناد آنارا       

 منزوی تر کند.

ما معتقدیم شکوه این روزهای راهپیمایی اربعایان   

بعد نگاه حضرت اباعبدا...)ع(، انقالب اسالمی است      

که نقش پررنگی در شکوه آن دارد و هماواره باه     

در  “ حسین الشهید”عنوان ابزاری برای ایجاد بانگ 

عالم است و هدفی همسو با اهداف انقالب اسالمی 

 است آن هم زمینه سازی ظهور.

 

اگرچه دولت از طریق مذاکره با اروپا           

سعی دارد منافع اقتصادی ایران را در         

چارچوب برجام حفظ کند ولی با نادیده    

ها، برجام اروپایی در        گرفته شدن شروط رهبری توسط اروپایی         

 .سراشیبی سرنوشت برجام آمریکایی قرارگرفته است

اگر آنجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز          

شوکت و هیمنه محّبت اباعبدا... الحسین )ع(        

این جور دنیا را فرا نمی گرفت ... اگر این               

کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند نبودند،       

دشمن تا نزدیکی قبر مطّهر حضرت اباعبداهلل، چند کیلومتری               

 .کربال، جلو آمده بود

نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی        

الیحه    علی الریجانی نسبت به ارسال      

اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الیحه پالرمو به مجمع تشخیص           

ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به           مصلحت نظام، در نامه     

 مجلس شدند.

 

جمهور   االسالم حسن روحانی رئیس      حجت

خطاب  ای   در هفته گذشته، طی نامه          

رئیس مجلس، محمد شریعتمداری،          به

عنوان وزرای    ترتیب به   فرهاد دژپسند، محمد اسالمی و رضا رحمانی را به           

امور  کار و رفاه اجتماعی،       های تعاون،     وزارتخانه تصدی پیشنهادی جهت  

صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی  راه و شهرسازی، اقتصادی و دارایی،

 کرده بود. که همگی آنها از مجلس رای اعتماد گرفتند

 الیحه پالرمو برجام اروپایی!

 تکمیل کابینه مدافعان اربعین

 عکس نوشت

ساله است    ۵1روایت زندگیِ زمینیِ یک جوانِ         »سربلند»

که در ابتدای جوانی بر ترس و غفلت چیره شد؛ او که راهی              

 های غیب عالم یافت تا خود را به آسمان رساند. به روزنه

های محسن در زندگی       روایتی است از انتخاب    »  سربلاند»

خواست، رساند. روایتی به       اش که او را به آنچه می          زمینی

اند و در کنار       زبان آنها که چندصباحی را با محسن بوده          

ها و لبخندهایش گریسته یا         اند و با اشک      محسن زیسته 

 اند. خندیده

مهر    11رهبر معظم انقالب اسالمی در سال گذشته )             

(، این شهید واالمقام را نشانه و حجت خدا و                   1/11

سخنگوی شهدای مظلوم و سر جدا خواندند و با اشاره به              

نظیر مردم در تشییع آن شهید،             حضور باشکوه و کم     

خداوند به واسطه مجاهدت محسن        »خاطرنشان کردند:    

کرد و او را نماد نسل      “  سربلاند”عزیز، ملت ایران را عزیز و       

 »جوان انقالبی و معجزه جاری انقالب اسالمی قرار داد.

 خوانیم: در برشی از کتاب می

آخه من چطور این بدن ارباً      »برگشتم به حاج سعید گفتم:      

هم ریختم. رفتم سمت آن       خیلی به »اربا رو شناسایی کنم؟   

اش را کشید طرفم.       داعشی. یک متر رفت عقب و اسلحه        

به کاور اشاره   »شما مگه مسلمون نیستید؟   »سرش داد زدم:    

کردم که مگر او مسلمان نبود؟ پس سرش کو؟ چرا این بال             

هایم را ترجمه     را سرش آوردید؟ حاج سعید تند تند حرف         

کرد. آن داعشی خودش را تبرئه کرد که این کار ما نبوده     می

بپرسید. فهمیدم  “  القائم”اند    و باید از کسانی که او را برده         

خواهد خودش را از این مخمصه نجات دهد. دوباره فریاد            می

طور شکنجه    گوید اسیرتان را این     زدم که کجای اسالم می     

پرسیدم »تقصیر خودش بوده!  »کنید؟ نماینده داعش گفت:     

به چه جرمی؟              

داد   بریده جواب می    بریده

و حاج سعید ترجمه         

ز بس     »کرد:          می

حرصمون رو درآورد؛ نه     

اطالعاتی به ما داد، نه        

اظهار پشیمونی کرد، نه     

التماس کرد! تقصیر        

 »خودش بود!
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