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سید حسن نصرهللا خطاب به رهبر انقالب:
ای فرزند حسین، شما را ترک نخواهیم کرد
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گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در قبال بی تعهدی اروپا اجرایی  شد:
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تحلیل حكيمانه رهبر انقالب درباره قیام کربال: 
هدف امام حسین بازگرداندن جامعه اسالمی 
به خط صحيح بود

3

عزاداری و بر س��ر و س��ینه زدن بخشی از نیاز محرم، کربال و عاشورا است، 
وجوه دیگری دارد حس��ین)ع( که باید آنها را هم دید، بر چش��م گذاشت و 

فهمید.
قرن ها از آن واقعه گذش��ته اس��ت، آن واقعه را هم نمیتوان تلخ نام نهاد، 
واقعه عاشورا و کربال، یک تصویر زیبا از عشق و بندگی مخلوق و خالق است 

که در هیچ آیین دیگری نمونه آن را نمی توان یافت.
چنین ویژگی عارفانه و عاشقانه ای منحصر به تشیع است، تشیعی که پس 
از رس��الت و مسئولیتی که اباعبداهلل الحس��ین)ع( در کربال ادا کرد، اکنون 
پرچم آن رس��الت در دس��تان شیعیان آن امام و مریدان آن مکتب علوی و 

حسینی است.

ج��دای از اش��ک ریختن و موی��ه کردن، ک��ه آن هم برای خود اس��ت نه 
حس��ین)ع(، کربال و عاش��ورا رهرو می خواهد، پیرو می خواهد، مرد میدان 
کارزاری که ادامه دارد راه، تا زمان ظهور فرزند حس��ین)ع(، مهدی موعود 
)عج( که وعده آمدنش، بش��ارت منجی را هم داده اس��ت، که وعده صادقی 

است.
تا آن زمان این عاشورا و کربال زنده است و زنده خواهد ماند، حسین لبیک 
گو می خواهد برای ادامه این راه، راهی که تعیین شده، روشن گشته با نور 
وجود ائمه اطهار )ع( تا ش��یعیان و حتی آزادی خواهان جهان که ارادت به 

خاندان عصمت و طهارت دارند، بیراهه نروند.
دهه 61 هجری قمری، اندک آدمهایی به ندای هل من ناصر حس��ین )ع( 

پاسخ دادند و پای کار ماندند تا شهید شدند. 
پیمان ش��کنندگان اما زیاد بودند، زیر پا گذاشتند تا چند صباحی بیشتر از 

چرب و شیرین دنیا لذت ببرند. 
وسوسه شیطان اکنون هم هست، با آن که از آن تاریخ و واقعه بی نظیر که 

جلوه ای از نرد عش��ق خالق و مخلوق اس��ت، قرنها گذشته، اما عاشقان آن 
راه و شور کربال و عاشورا، مریدان راه حسین )ع( از گوشه گوشه این زمین 

لبیک گفتند به ندای یاری خواهانه او و قیام کردند.
اگر در لبنان حزب اهلل مقابل لش��کری از لش��کریان شیطان ایستاده و او را 
زمینگیر کرده است، درسی است از مکتب حسین )ع( که به خوبی آموخته 
اس��ت و اگر اکنون در یمن مردم مظلوم این کش��ور که عاشقان اهل بیت 
و اباعبداهلل هس��تند، به ش��هادت می رسند و با وجود همه رنج هایی که بر 
آنها می رود، عاش��ورایی ایستادگی می کنند و جان می دهند، عشقی است 
که به عاش��ورا و کربال، به علی )ع( و حس��ین بن علی )ع(دارند و می دانند 
و باور قلبی و صادق دارند که روزی فرزند اباعبداهلل خواهد آمد که دیر هم 
نیس��ت، و انتقام همه ظلم های ظالمانی چون س��عودی، صهیونیست ها و 

آمریکا را خواهد گرفت.
پس، اکنون زمانه، زمانه ای اس��ت بس دشوار برای تمیز میان حق و باطل، 
فریب نخورید و نخوریم، که مویی است میان این دو برای تفاوت، نزدیک به 

هم است، آنقدر نزدیک که تشخیص آن بسیار سخت است و گاهی به سوی 
همان باطل مایل می شویم که جز هالکت و گمراهی نیست.

جرقه قیام را ایران زده اس��ت، لبیک گویان آغاز کرده اند قیام عاشورایی را 
که با پیروزی همراه است، می رود تا همه گیر شود و دامن جبهه باطل را 
به آتش بکشد، دست و پا زدنهای دشمنان از سر درماندگی است، درمانده 
ان��د از این که نمی دانند مقابل ای��ن موج بزرگ قیام که می رود همه گیر 
شود، چه کنند. فریب وعده های فریبنده شیطان را نخوریم، وعده هایی که 

محقق هم نمیشود. وعده هایی که با پیمان هم، زیر پا می رود.
یقین کنیم که نزدیک است، آنقدر نزدیک که می توان با نسیمی نرم و آرام 
آن را حس کرد، که به توفانی مبدل خواهد ش��د و کاخ ستم را فرو خواهد 
ریخت، حکومتی برپا خواهد س��اخت که بی نظیر و بی نقص خواهد بود. تا 
آن روز باید ایستاد، بدون گالیه و شکایت. موالیمان، سرور و ساالرمان نیز 
همان خواهد کرد که حس��ین)ع(،  او خواهد آمد برای بازگرداندن اس��الم و 

دنیا به راه صحیح.

باید عاشورایی ماند

باید عاشورایی ماند
محمد صفری

رییس قوه قضاییه گفت: کسی که عاشورا دارد،  ظلم ها، ستم ها 
و تبعیض ها نباید او را از میدان به در کند. عاشورا به ما آموخت 

هرگز نباید ناامید شد.
حجت االس��الم والمسلمین ابراهیم رییس��ی در مراسم عزاداری 
شب عاشورای حس��ینی)ع( که در محل هیأت ریحانه الحسین 
برگزار شد، اظهار کرد: من آمده بودم در این مجلس که خداوند 

ما را هم در زمره اباعبداهلل)ع( ثبت و ضبط کند. 
آقایان و خانم ها آدرس را درست آمدید. مرحوم عالمه طباطبایی 
از قول اس��تاد قاضی نقل می کردند که فرمودند پرده از چشمم 
کنار رفت و دیدم همه کاره در این عالم و آن عالم حس��ین)ع( 
اس��ت. حضرت آدم وقتی نام اباعبداهلل)ع( را شنید گفت خدایا 
این نام در جان من غوغایی به پا کرد. امیرالمومنین)ع( وقتی به 
سرزمین کربال رسیدند، شمشیرشان را زمین زدند و به آسمان 
نگاه کردند و چند بار فرمودند همین جاست که اطفال ما کتک 
می خورند و زنان ما اس��یر می ش��وند و فرزند من حسین)ع( را 

می کشند.  
ریی��س قوه قضاییه عن��وان کرد: همه امامان)ع( س��عی کردند 
عاشورا بماند. همه تالش کردند عاشورا نماند و پایان کار باشد؛ 
کش��تند و س��رها را از بدن ها جدا کردند و اسب ها را بر بدن ها 
تازاندند اما عاشورا ش��د آغاز، نه پایان. عاشورا تولد عاشوراییان 
است. امام سجاد)ع( اربعین را برپا کردند. پیامبر)ص( که اربعین 
ندارد. امیرالمومنین)ع( اربعین ندارد. اربعین نمادی اس��ت که 
عاش��ورا گم نش��ود و تمام زندگی ما با عاشورای حسینی پیوند 
بخورد. بهترین س��جده ها، س��جده ای اس��ت که متصل شود به 
خاک بدن شهید کربال. اشک هایی که از چشم های شما می آید، 
پیوند زدن با عاش��ورا اس��ت. اصال زندگی باید عاشورایی باشد. 
قیمه و س��یاهی ها و مجلس اباعبداهلل)ع( تبرک اس��ت اما آنچه 
باید بماند این اس��ت که امام حسین)ع( باید الگو باشد؛ اخالق، 

عمل صالح، فکر و اندیشه بلند حسین بن علی )ع( است.  
وی خاطرنشان کرد: عاشورا تابلوی همه زیبایی های عمل انسان 

اس��ت. توکل، ایمان، صبر، دشمن ستیزی، برابری، جهاد، ایثار و 
ش��هادت همه در تابلوی عاشورا نقش بس��ته و این عاشورا باید 
بماند. همه امامان بنایشان بر این بود که عاشورا را حفظ کنند. 
نم��ی ارزد در عالم جز برای اباعبداهلل)ع( گریه کرد. اگر انس��ان 
هم برای مش��کالت اش��ک می ریزد، بداند چه کسی صبورتر از 

اباعبداهلل)ع( و حضرت زینب)س( است.
رییس��ی بیان کرد: عاش��ورا باید بماند. عاش��ورا رم��ز تحول و 
رمز امید در حیات بش��ریت و انس��ان است. کسی که عاشورا و 
اباعبداهلل)ع( دارد، در زندگی مأیوس نمی شود. کسی که عاشورا 
دارد، ظلم ها، ستم ها و تبعیض ها نباید او را از میدان به درد کند. 
عاشورا به ما آموخت هرگز نباید ناامید شد. پدران و مادران شما 
به نام عاش��ورا و اعتنای به محرم و صفر و پرچم داری امام)ع(، 

انقالب کردند و حکومت ستم شاهی را پایان دادند. 
همین مجالس و »حس��ین حس��ین« گفتن ها انقالب را پیروز 
کرد. امروز دس��تان ش��ما به برکت اباعبداهلل)ع( و دستان قطع 

شده باب الحوائج بسیار توانمند است. 
عاش��ورا نقطه امید است. تا عاش��ورا در میان ما برپاست، هیچ 
کس نمی تواند هیچ ذلتی را بر ملت ما و هر ملتی که مبتنی بر 

عاشورا است، تحمیل کند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: حس��ین بن علی)ع( برای همه 
ما الگوس��ت. امشب، ش��ب عاشورا و ش��ب امید است. در مورد 
ه��ر یک از عاش��وراییان ک��ه می خواهیم صحب��ت کنیم، چون 
کن��ار ابی عبداهلل)ع( قرار دارند، ی��ک دنیا حرف و مطلب دارند. 
خودشان فرمودند من آمدم تا از مردم جهل زدایی کنم؛ منتهی 
مرات��ب جهل زدایی نه این ک��ه کالس درس بگذارد. می خواهد 
انسان اهل فکر و تعقل شود و راه و راهبر و عالئم زندگی سالم 

و زندگی انسانی را بشناسد.
وی افزود: عزیزان ش��ما با جاهلیت مدرن طرف هستید که هم 
مس��لح به علم و فناوری و هم مس��لح به امپراتوری رسانه ای و 
خبری بس��یار گسترده با پشتوانه زور است.  باید به برکت خون 

اباعبداهلل)ع( در مقابل این جاهلیت مدرن ایستاد. 
خون ایش��ان برای مبارزه با جهل ب��ود. کربال جلوه بدعاقبتی و 
خوش عاقبتی است. بعضی ها نیامدند و کارهای خود را بر عاشورا 

ترجیح دادند. عاشورای حسینی تابلوی همه قضایا است.
رییسی بیان کرد: شب عاشورا فرمودند هر که می خواهد، برود. 
این ه��ا با من کار دارند اما اگر فردا بروید، به عذاب الهی گرفتار 
می شوید زیرا فریاد استغاثه من بلند می شود. کسی نرفت. ظهیر 
گفت هزار بار کش��ته و خاکستر شویم، در رکاب شما می مانیم. 
در میان اسامی شهدای کربال فرمودند اسم علی اصغر هم هست. 
شاید از س��خت ترین وقت ها برای امام حسین)ع( وقتی بود که 
علی اصغ��ر را می برد. رییس قوه قضایی��ه تأکید کرد: ولی اینجا 
آنچه ایش��ان را راضی می کرد، رضای خدا ب��ود. یکی می گوید 
پس��ندم آنچه را جانان پسندد. خدایا تو راضی هستی گوشواره 
از گوشش��ان بکشند؟ من راضی هستم. تو راضی هستی آنها در 
خارها راه بروند؟ تو می پس��ندی معجر از سر زینب بکشند؟ تو 
می پسندی به زینب من تازیانه بزنند؟ این ها را می پسندی؟ من 
می پسندم. حسین پسندی، جز پس��ند خدا ندارد. اما در مقابل 
خدا فرمود حس��ین جان، بهترین نقطه دنیا، کعبه است اما من 
کنار خانه تو را مثل خانه خودم قرار می دهم. حسین جان خاک 

قبر تو را دوا قرار می دهم و امامت را در ذریه تو قرار می دهم.
وی خط��اب به حاضری��ن گفت: خیلی قدر خودت��ان را بدانید. 
مجل��س امام حس��ین)ع( ه��م مال ای��ن دنیا و هم ب��رای آن 
دنیاس��ت. تا زمین، زمین اس��ت و زمان، زمان اس��ت، عاش��ورا 
ادامه دارد. در روایت آماده اس��ت روز محش��ر که برپا می شود، 
صدیقه طاهره)س( می گوید قاتالن حس��ین چه کسانی هستند 
و یاران حس��ین چه کس��انی هس��تند؟ گره ها هم به وسیله نام 
اینها گش��وده می شود. ما اگر می خواهیم مشکالتمان حل شود، 
تنها راه نجات فقط سوار شدن بر آن کشتی است که ناخدایش 
حسین)ع( اس��ت. ابی عبداهلل)ع(، مسأله مهمی است. هر که بر 

این کشتی سوار شد، نجات پیدا می کند.  ایسنا

کسی که عاشورا دارد  نباید از میدان به در شود
رئیسی: 

»عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی بر مقاومت تا پیروزی در برابر متجاوزین به یمن تأکید کرد و صحنه 
یمن را »کربالی معاصر« خواند.

سید »عبدالملک بدرالدین الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل یمن عصر )سه شنبه( در سخنانی به مناسبت روز عاشورا، هرگونه ظلم 
علیه مس��لمانان در سرتاس��ر جهان را محکوم کرد و گفت: ما در کنار آزادگان مظلوم در ایران اس��المی، لبنان، س��وریه و بحرین 
هستیم. به نوشته پایگاه اطالع رسانی جنبش انصاراهلل، او همچنین به تالش ها برای ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کشورهای 

اسالمی اشاره و این تالش ها را فتنه انگیزی خواند و محکوم کرد.
رهبر انصاراهلل یمن افزود: ما هرگونه ظلمی که مسلمانان در کشمیر و میانمار دچار آن هستند؛ ظلمی که صرفا به علت مسلمان 

بودنشان متحمل می شوند را قویا محکوم می کنیم و مواضع ما در قبال مسائل کلی از عقاید اصلی ما نشئت می گیرد.
بدرالدین الحوثی، ادامه داد: »ما در برابر دشمنان خشوع و تضرع نمی کنیم و از آزادی و کرامت و استقالل خود کوتاه نمی آییم و 

می گوییم که هیهات من الذله، ما به خداوند و عده اش اطمینان داریم که ثمره فداکاری های ما پیروزی است.«
او گفت: جنگی که در آن دهها هزار کش��ته و زخمی و میلیون ها نفر آواره ش��ده اند نشان دهنده مظلومیت ماست و می توان گفت 
که کربالی امروز است. موضع ما اصولی است و با دشمنی با اسرائیل و ایستادگی در کنار مسأله فلسطین و مقابله با هیمنه آمریکا 

و سیاست های استعمارگری آن آغاز می شود.
رهبر انصاراهلل یمن همچنین گفت که یمنی ها در کنار تمامی »مظلومان« و »آزدگان« جهان هستند و با جمهوری اسالمی ایران 

که تحت محاصره و تبلیغات دشمنان قرار گرفته ابراز همبستگی می کنند. فارس

عزاداران حس��ینی با حضور در پایگاه های س��ازمان انتقال خون در تهران و دیگر ش��هر های کش��ور به نیت شهدای کربال با »نذر 
خون« به کمک بیماران نیازمند شتافتند.

، طرح »نذرخون« که هم زمان با آغاز ماه محرم در پایگاه های سازمان انتقال خون آغاز شده است تا پایان ماه صفر ادامه خواهد 
داشت. به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون، نیاز به خون و فرآورده های خونی همچون پالسما و پالکت نیاز روزانه و همیشگی 
اس��ت، زیرا با گس��ترش مراکز خون و انکولوژی و افزایش مراکز جراحی قلب باز در اکثر استان ها و مراکز پیوند اعضا نیاز به خون 

و فرآورده های آن افزایش یافته است.
بشیر حاجی بیگی گفت: بیماران خاص همچون تاالسمی ها هر دو هفته یکبار نیاز به تزریق خون دارند و ۲۰ درصد خون اهدایی 

به مصرف بیماران تاالسمی می رسد.
وی ادامه داد: با گسترش مراکز جامع انتقال خون اهدا کنندگان می توانند پالکت و پالسما را نیز اهدا کنند اکثر پالکت اهدایی 

به مصرف بیماران سرطانی و پالسمای اهدایی برای بیماران کبدی و سوختگی مصرف می شود. خبرگزاری صدا وسیما

صحنه یمن »کربالی معاصر« است
عبدالملک الحوثی: 

»نذر خون« به نیت شهدای کربال
در روز تاسوعا و عاشورای حسینی صورت گرفت


