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روز قــدس روز مــرگ بــر آمریکاســت. از اول هــم 
ــاده شــده و  ــکا نه ــا آمری ــت ب ــر ضدی ــن روز ب ــرار ای ق
ــتان  ــه ای در دس ــرائیل بازیچ ــد اس ــه ندان ــت ک کیس
روح  نــدای  کرده ایــم  فرامــوش  مگــر  آمریکاســت. 
اللهــى را کــه مــى فرمــود»روز قــدس یــك روز جهانــى 
ــدس  ــه ق ــه فقــط اختصــاص ب اســت. روزی نیســت ک
داشــته باشــد. روز مقابلــه مســتضعفین بــا مســتکبرین 
اســت. روز مقابلــه ملت هایــى اســت کــه در زیــر 
ــل  ــد، در مقاب ــکا بودن ــر امری ــکا و غی ــم امری فشــار ظل

ابرقدرت هاســت.« 
جریانــى انحرافــى در درون ایــن انقــاب در تــاش 
ــویى  ــه س ــتیزی را ب ــم س ــکان ظل ــوک پی ــا ن ــت ت اس
غیــر از آمریــکا هدایــت کنــد و خــوش خیاالنــه 
ــت.  ــرائیل اس ــا اس ــك م ــه ی ــمن درج ــد دش مى گوین
اینــان گویــى در کنــار ده هــا خاطــره ی ریــز و درشــت 
ــوش  ــش را فرام ــای حضرت ــام، نهیب ه ــودم و ام ــن ب م
ــکا  ــام آمری ــه ن ــى ب ــر ارباب ــه اســرائیل نوک ــد ک کرده ان

مى دانســت. 
ــوش  ــا فرام ــده ای ب ــه ع ــت ک ــن اس ــرا ای ــل ماج اص
کــردن شــیطان بــزرگ و خــط اصلــى مبــارزه بــا 
مســتکبرین جهــان و حرکــت در مســیر تامیــن منافــع 
مســتضعفین عالــم، در حصــار احمقانــه ی امنیــت ملــى 
ــى  ــى رقیب ــت کذای ــن امنی ــرای ای ــد و ب ــر افتاده ان گی
منطقــه ای بــه نــام اســرائیل تراشــیده اند. و اینــان چــه 
مى فهمنــد فریــاد عدالت خواهــى را کــه از گوشــه 
ــن روز  ــت همی ــه برک ــى ب ــره ی خاک ــن ک ــه ی ای گوش

ــت.  ــته اس ــدس برخاس ق
و روز قــدس تلنگــری اســت اساســى بــه مردمــى 
ــان  ــهادت، آرم ــاد و ش ــته از جه ــران خس ــه کوته نظ ک
ــه  ــى ســپرده اند ک ــغ ســرد راحت طلب ــه تی ایشــان را ب
ــتند.  ــدا بس ــا روح خ ــه ب ــدی ک ــد عه ــوش نکنن فرام
ــه  ــجداالقصى را، ک ــاز در مس ــرار نم ــرود ق ــان ن یادش
ــاد  ــم فری ــا ه ــاهای اروپ ــوس کلیس ــود از ناق ــرار ب ق

ــد. ــوش برس ــه گ ــکا ب ــر آمری ــرگ ب م
ــى:  ــام خمین ــب ام ــى اســت از جان ــن اتمــام حجت و ای
»روز قــدس، روزی اســت کــه باید بــه این روشــنفکرانى 
ــط  ــکا رواب ــکا و عمــال امری ــا امری ــرده ب ــر پ کــه در زی
دارنــد هشــدار داد. هشــدار بــه این کــه اگــر از فضولــى 
دســت برنداریــد، ســرکوب خواهیــد شــد! مــا بــه آن هــا 
ــا مایمــت رفتــار کردیــم  ــا آن هــا ب ــم و ب مهلــت دادی
ــر دســت  ــد و اگ ــاید دســت از شــیطنت بردارن ــه ش ک
برندارنــد، کلمــه آخــر را خواهیــم گفــت و خواهیــم بــه 
آن هــا فهمانــد کــه دیگــر رژیــم ســابق قابــل برگشــتن 
نیســت و دیگــر امریــکا نمى توانــد بــه این جــا حکومــت 
ــن  ــد در ای ــا نمى توانن ــایر ابرقدرت ه ــر س ــد، و دیگ کن
مملکــت حکومــت کننــد. روز قــدس روزی اســت کــه 
بایــد بــه همــه ابرقدرت هــا هشــدار داد کــه بایــد 
ــر  ــد و س ــتضعفین برداری ــود را از روی مس ــت خ دس

جــای خــود بنشــینید.«
) 25 مرداد 1358/ 22 رمضان 1399(

پرده اول )غافل شدن از دشمن(
اســرائیل غاصــب در ســال  1948 اعــام موجودیت 
موجودیــت  اعــام  از  بعــد  ســاعت  ده  کــرد. 
ــراق،  ــه ع ــامى ازجمل ــورهای اس ــرائیل، کش اس
اردن، ســوریه و مصــر دســت بــه حملــه علیــه ایــن 
ــز  ــاه اول همــه چی ــار م ــد. چه ــم غاصــب زدن رژی
بــه نفــع مســلمانان پیــش مى رفــت و اســرائیل در 
ــن  ــود. در ای ــل ب ــودی کام ــرض شکســت و ناب مع
شــرایط مســلمانان بــا وســاطت کشــورهای غربــى، 
یــك آتش بــس یــك ماهــه را مى پذیرنــد. در ایــن 
مــدت کشــورهای اســامى از اقدامــات دشــمن در 
ــرائیل  ــش اس ــوند. ارت ــل مى ش ــود غاف ــز خ تجهی
ــت  ــا حمای ــد و ب ــتفاده مى کن ــت اس ــن فرص از ای
ــش  ــود را افزای ــزات خ ــى، تجهی ــورهای غرب کش
ــار  ــس، ب ــد آتش ب ــام موع ــس از اتم ــد. پ مى ده
ــه  ــار ورق ب ــن ب ــا ای ــرد ام ــگ درمى گی ــر جن دیگ
نفــع اســرائیل برگشــته اســت. مســلمانان شکســت 
ســختى را متحمــل مى شــوند و اســرائیل حضــور 

ــد. ــت مى کن ــه تثبی ــود را در منطق خ

ــا  ــز ب ــامحه آمی ــورد مس ــرده دوم )برخ پ
ــمن( دش

بــار همســایگان ســرزمین  اســرائیل چندیــن 
ــا  ــود، ام ــرار داده ب ــاوز ق ــورد تج ــطین را م فلس
رژیــم  ایــن  تأدیــب  در  اســامى  کشــورهای 
مســامحه کــرده و بــه جنایاتــش بــا دیــده ی 
اغمــاض مى نگریســتند. اســرائیل بــه چنــد میــگ 
ــان را  ــلمانان جری ــا مس ــرد ام ــه ک ــوری حمل س
ــش  ــاهد واکن ــه ش ــرائیل ک ــد. اس ــدی نگرفتن ج
ضعیــف کشــورهای اســامى در برابــر ایــن تجــاوز 
بــود، جــرأت پیــدا کــرد و بــه چهــار کشــور 
اســامى حملــه کــرد و در مــدت شــش روز 
توانســت آن هــا را بــه صلــح وادار کنــد. او در ایــن 
جنــگ توانســت کل صحــرای ســینا، بلندی هــای 
جــوالن، کرانــه باختــری و شــرق بیت المقــدس را 
ــى نیــز در ســازمان  اشــغال کنــد. کشــورهای غرب
ملــل، مرزهــای جدیــد رژیــم صهیونیســتى را بــه 

ــناختند. ــمیت ش رس

پرده سوم )اعتماد به دشمن(
ــگ  ــری جن ــرای انتقام گی ــامى ب ــورهای اس کش

قبلــى از اســرائیل، بــه ایــن رژیــم حملــه کردنــد. 
ــدند  ــك ش ــروزی نزدی ــه پی ــى ب ــا جای ــا ت آن ه
ــه شکســت  ــراف ب ــر جنــگ اســرائیل اعت کــه وزی
کــرد. در ایــن زمــان آمریــکا کــه خــود ایــن 
غــده ســرطانى را در ایــن منطقــه بــه وجــود 
ــدان شــد و کشــورهای اســامى را  آورده، وارد می
تهدیــد بــه حملــه کــرد. مســلمانان بــرای متارکــه 
ــه در  ــى شــدند ک ــتار آزادی مناطق ــگ، خواس جن
جنــگ قبلــى از دســت رفتــه بــود. اســرائیل ایــن 
شــرط را پذیرفــت و آتش بــس اعــام شــد. در 
ــتى  ــم صهیونیس ــر رژی ــار دیگ ــس ب ــن آتش ب ای
را  ارتــش خــود  بــزرگ،  بــا کمــك شــیطان 
تجهیــز کــرد و بعــد از تجدیــد قــوا بــار دیگــر بــه 
کشــورهای اســامى حملــه کــرد و حضــور خــود را 

ــرد. ــت ک ــغالى تثبی ــق اش در مناط

پرده چهارم )مقاومت در برابر دشمن(
پــس از رّد مکــرر درخواســت آزادی اســرای لبنانى 
در بنــد اســرائیل، حــزب ا... در عملیاتــى در مناطــق 
ــه اســارت  ــر ســرباز اســرائیلى را ب اشــغالى، دو نف
گرفــت. اســرائیل بــرای آزادی ایــن دو نفــر، دســت 

بــه عملیاتــى زد کــه باعــث کشــته شــدن تعــدادی 
دیگــر از ســربازهای اســرائیلى شــد. ســید حســن 
نصــرا... اعــام کــرد کــه بــرای آزادی ایــن دو اســیر 
اســرائیلى، رژیــم صهیونیســتى بایــد چهــار نفــر از 
ــه  ــى را آزاد کنــد. اســرائیل حاضــر ب اســرای لبنان
ــکا  ــه کــرد. آمری ــان حمل ــه لبن ــن کار نشــد و ب ای
ــرورده ی  ــن دســت پ ــت از ای ــه حمای ــار دیگــر ب ب
نامشــروع خــود برخاســت. حــزب ا... 33 روز در 

برابــر اســرائیل مقاومــت کــرد کــه درنهایــت 
ــد.  ــس ش ــن آتش ب ــه پذیرفت ــار ب ــرائیل ناچ اس
ــود  ــرباز خ ــازه دو س ــه جن ــت ک ــرائیل پذیرف اس
را بگیــرد و 204 اســیر فلســطینى و لبنانــى را 
ــتى  ــم صهیونیس ــت وزیر رژی ــد. نخس ــل ده تحوی
ــن  ــت در ای ــر شکس ــه خاط ــد ب ــار ش ــز ناچ نی

ــد. ــگ، اســتعفا ده جن

پرده پنجم )استقامت بر مواضع(
کــه  غــزه  علیــه  عملیاتــى جنگــى  اســرائیل 
ــاز  ــد، آغ ــل بودن ــره کام ــال در محاص ــن س چندی
ــرائیلى را  ــه اس ــدن س ــوده ش ــا رب ــد. آن ه مى کن
ــاس  ــه حم ــد ک ــا کردن ــد و ادع ــرار دادن ــه ق بهان
مســئول ایــن آدم ربایــى اســت امــا هیــچ مدرکــى 
ایــن  در  نداشــتند.  ادعــا  ایــن  اثبــات  بــرای 
ــطینى از جهــت  جنــگ بااینکــه نیروهــای فلس
ــتند  ــا توانس ــد ام ــف بودن ــیار ضعی ــزات بس تجهی
ــرائیل  ــه اس ــاده طلبان ــته های زی ــر خواس در براب
ــه  ــغالى را ب ــرزمین های اش ــرده و س ــت ک مقاوم
دفعــات مــورد تهاجــم قــرار دهنــد. در طــى ایــن 
ــد  ــرح ش ــس مط ــنهاد آتش ب ــا پیش ــگ، باره جن
امــا تجربه هــای قبلــى مســلمانان از دشــمن، 
ــس از  ــف مى شــد. پ ــى ضعی ــرش پیمان ــع پذی مان
مقاومــت سرســختانه مــردم غــزه، اســرائیل ناچــار 
شــد شــرایط آن هــا را بپذیــرد و بــه محاصــره چنــد 

ــد. ــان ده ــزه پای ــردم غ ــه م ــود علی ــاله خ س

پرده ششم )سنت تاریخ(
ســنت تاریــخ بــر همین منــوال اســت. اگــر در برابر 
ــو  ــب نشســتى، او جل ــوی خــود عق دشــمن زورگ
ــمنى  ــردی، او دش ــاد ک ــه او اعتم ــر ب ــد. اگ مى آی
ــدی،  ــل ش ــر از او غاف ــد. اگ ــا نمى کن ــود را ره خ
او از تــو غافــل نمى شــود. دشــمن، دشــمن اســت 
ــر  ــد در براب ــد وارد شــود. بای ــا لبخن ــر ب ــى اگ حت
دشــمن ایســتاد. بایــد خــود را بــه خــدای مقتــدر 
ــمن  ــى دش ــل توخال ــازوبرگ و طب ــپرد و از س س
ــد، او  ــاری کنی ــر خــدا را ی ــه »اگ نهراســید. چراک
نیــز شــما را یــاری مى کنــد و قدم هایتــان را 
ــر از او  ــى باالت ــه چــه قدرت ــد.« و ب اســتوار مى کن
مى خواهــى تکیــه کنــى؟ همــان کــه تنهــا او، آب 

ــد. ــازل مى کن ــمان ن را از آس

انقالب خمینی، انقالبی به وسعت عالم

عبرت از تاریخ...
داستان عبرت آموز تعامل با اسرائیل غاصب و جنایتکار

روز قدس؛

 روز »مرگ بر آمریکا«

حزب ا... 33 روز در برابر 
اسرائیل مقاومت کرد که درنهایت 

اسرائیل ناچار به پذیرفتن آتش بس 
شد. اسرائیل پذیرفت که جنازه دو 

سرباز خود را بگیرد و 204 اسیر 
فلسطینی و لبنانی را تحویل دهد



آخریــن لحظــات عمــر علــى اســت. همــه منتظــر 
ســخنى دیگــر از علــى هســتند ولــى علــى هنــوز 
بــه هــوش نیامــده اســت. پاســى مى گــذرد، علــى، 
ــار  چشــمش را بــر حســنین مــى گشــاید. ایــن ب
دیگــر وقتــش شــده اســت وقــت وصیــت، وقــت 

گفتــن آخریــن کلمــات.
ــن  ــر، آخری ــوند، آَخ ــوش مى ش ــراپا گ ــه س هم

ــتند.  ــز هس ــا نی ــن آن ه ــات مهمتری کلم
ــود،  ــا میش ــه پ ــکوت ب ــه ای از س ــع ولول در جم
ــد  ــى چــه مى خواه ــه از خــود مى پرســند عل هم
ــن  ــن او را در ای ــزی ذه ــه چی ــى چ ــد؟ یعن بگوی
ــه خــود مشــغول کــرده اســت؟  شــرایط ســخت ب
علــى، ســکوت را مــى شــکند: »وصیــت مــى کنــم 
شــما را ......... بــه این کــه دشــمن ظالــم باشــید و 

یــار  و یــاور مظلــوم« . 
ــام  ــى ت ــود، الگوی ــر، خ ــام عم ــه در تم ــى ک عل
ــر در  ــى اگ ــود - حت ــن ب ــت از مظلومی از حمای
ســختترین شــرایط قــرار مــى گرفــت؛ حــال 
پیــروان خــود را نیــز بــه همــان منــش ســفارش 

مى کنــد. پیروانــى کــه اگــر مى خواهنــد نــام 
پیــرِو علــى بــر آنــان بمانــد، راهــى جــز عمــل بــه 

ــته  ــفارش نداش ــن س ای
پیروانــى  ندارنــد،  و 
ــودن آن هــا  کــه پیــرو ب
ایــن  جــز  معنایــى 

نــدارد. حقیقــت 
مــا  زمــان  در  ولــى 
بــه  را  علــى  نکنــد 
بفهماننــد!  بــد  مــا 
ــاری  ــا رفت ــه م ــد ب نکن
ــوی  ــار عل ــر را رفت دیگ
ــت  ــد؟ این جاس بنمایانن

کــه بــه واقــع بایــد پرســید: 
ــخنى  ــه زدن س ــان، ک ــن زم ــود در ای ــه مى ش چ
در حمایــت از مظلومیــن، بــر هــم زننــده ی 
ــود؟  ــاب مى ش ــور حس ــك کش ــره ی دیپماتی چه
چــه مى شــود کــه نشســت و برخاســت بــا ظالــم 
و دم از بــر ســر عقــل آمــدن او در حالــى کــه هنوز 

ــاری  ــارد؛ رفت ــای مى فش ــود پ ــم خ ــر ظل ــز ب نی
ــع  ــه نف ــه و ب ــت خارج ــرف سیاس ــارف در ع متع
منافــع ملــى مــا به حســاب 
ــه  ــى این گون ــد و حت مى آی
ــود کــه  ــم بیــان مى ش ه
ترفنــدی  چنیــن  ایــن 
خــود نوعــى حمایــت از 
یعنــى  اســت؟  مظلــوم 
علــى از چنیــن ترفندهایــى 
ــا خبــر نبــود کــه از ایــن  ب
اســتفاده  سیاســت ها 
مى شــود  مگــر  نکــرد؟ 
کســى خــود را علــى منــش 
ــر دم،  ــد و ه ــوش کن ــوم را فرام ــى مظل ــد ول بدان
ــد؟ مگــر مى شــود؟ ــم بزن دم از ظلم زدایــى از ظال

ــه روزی در  ــى ک ــد پرچم ــرا بای ــع، چ ــه واق و ب
دســت جمهــوری اســامى بــود ،پرچــم مقاومــت 
پیروزمندانــه در مقابــل ظالــم -کــه برافراشــتن آن 
نیــز بــه دســتتان پــر برکــت جمهــوری اســامى 

انجــام شــده بــود-، اکنــون تنهــا و تنهــا بــه دلیــل 
کمــى نزدیکــى بیشــتر بــا ظالــم و کمــى منفعــت 
مــادی بیشــتر، از دســتتان او خــارج شــود و چــرا 
خــوراک تبلیغاتــى بــرای رســانه های بیگانــه 
فراهــم شــود کــه بگوینــد: »ای ملت هــای جهــان 
کــه در پــى مقاومــت هســتید، ابرقــدرت مقاومــت 
را نیــز بــر ســر میــز مذاکــره نشــاندیم، شــما کــه 
دیگــر جــای خــود داریــد، پــس مقاومــت را کنــار 

ــد.« بگذاری
ــم حتــى  ــا ظال ــى مى دانســت همراهــى ب آری عل
ــه  ــد، چ ــم باش ــره ه ــس دو نف ــد عک ــر در ح اگ
عواقــب بــدی بــرای کشــور اســامى خواهــد 

ــت.    داش
و بــاز هــم آری، پیــرو علــى هیــچ گاه ایــن ترکیــب 
ــوش  ــه آن را فرام ــد ک ــم نمى زن ــا به ــه تنه را ن

ــد:  ــم نمى کن ه
ــردن  ــمنى ک ــوم و دش ــرای مظل ــودن ب ــى ب حام

ــم. ــه ظال علی
حتى اگر منفعتش در همراهى با ظالم باشد.

ــه حقــوق بشــر،  ــا ب ــن سیاســتمداران دنی ــروز بى  اعتناتری ام
ــورهای  ــن کش ــت ای ــه مدیری ــتند ک ــرادی هس ــن   اف همی
مســتکبر را برعهــده دارنــد؛ مطلقــاً اعتقــاد بــه بشــر و 
ــار آن هــا در  ــد؛ رفت حقــوق بشــر و انســان و انســانیت ندارن

غــزه و امثــال ایــن حــوادث، ایــن را 
دارد اثبــات مى کنــد. نــه بــه حقــوق 
بشــر اعتقــاد دارنــد، نــه بــه حرمــت 
تنهــا  انســان؛  کرامــت  و  انســان 
ــد،  ــول دارن ــا قب ــه این ه ــزی ک چی
ــچ  ــول و زور؛ هی ــت از پ ــارت اس عب

ــدارد. ــود ن ــری وج ــق دیگ منط
 آیــا رژیــم امریــکا طرفدارحقوق بشــر  
و طرفــدار دموکراســى اســت؟ حقوق 
بشــر آمریکایــى! در دنیــا دولتــى 
ــکا  ــه قــدر دولــت امری نیســت کــه ب
نقــض حقــوق بشــر کــرده باشــد. از 

ــد  ــق و تایی ــى، تصدی ــر آمریکای ــوق بش ــوارد حق ــه م جمل
محاصــره ی ظالمانــه ی غــزه اســت کــه ایــن محاصــره بیــش 
ــُبعانه،  ــیار َس ــت بس ــك حرک ــت؛ ی ــده اس ــال ش ــه س از س
از حقــوق بشــر  قســاوت آمیز، وحشــیانه. مــورد دیگــر 
ــودکان  ــتار ک ــه ی کش ــى، صحن آمریکای
ــن  ــاه یم ــان بى گن و زن
مــى باشــد کــه 

طــراح و عامــل اصلــى آن، آمریــکا اســت؛ همچنیــن تجــاوز 
نــاکام بــه جمهــوری اســامى ایــران و زمیــن گیــر شــدن 
متجاوزیــن درطبــس، حملــه تروریســتى 3 جــوالی 1988 
بــه هواپیمــای مســافربری ایرانــى کــه منجــر بــه شــهادت 
از  نظامــى  غیــر  شــهروند   290
جملــه ۶۶ کــودک ونــوزاد ، حمــات 
ــه  ــى ب ــای آمریکای ــى  پهباده هوای
ــن  ــتان  و یم ــردم افغانس ــع م تجم
بــه ویــژه بــه خــاک و خون کشــیدن 
عروســى های آن هــا کــه بارهــا و 
ــت واز  ــده اس ــرار ش ــه تک متعمدان
مرگــى  جوخه هــای  مهمتــر  آن 
ــه در ســال 1981 در کشــورهای  ک
آمریــکای التیــن تاســیس و از ســال 
میانــه  خــاور  منطقــه  در   2005
نیــز کلیــد زده شــد وامــروز شــاهد 
اوج جنایــات آن در عــراق وســوریه هســتیم، ازجملــه 

مصداق هــای حقــوق بشــر آمریکایــى مى باشــند.
  اروپایى هایــى کــه حقــوق بشــر لقلقــه ی زبانشــان 
ــوق  ــم حق ــد، اس ــت مى کنن ــرف حرک ــر ط ــت و از ه اس
ــن  ــریم! ای ــوق بش ــد حق ــا پایبن ــه م ــد ک ــر را مى آورن بش
ــه هولوکاســت  ــل آن کســى ک ــوق بشراســت؟ در مقاب حق
ــوند ـ  ــیج مى ش ــه بس ــد، هم ــرار بده ــؤال ق ــورد س را م
دادگاه هاشــان، دولت هاشــان، روزنامه هاشــان ـ ادعــای 
حقــوق بشــر مى کننــد، آن وقــت از رژیــم غــدار و خون ریــز 
صهیونیســتى ـ کــه ایــن همــه جنایــت انجــام مى دهــد ـ 
ــى از  ــرا بعض ــم چ ــب مى کن ــن تعج ــد. م ــاع مى کنن دف
دولت هــای اروپایــى، از سرنوشــت رژیــم امریــکا عبــرت 
نمى گیرنــد؛ بــا این کــه مى بیننــد چقــدر در دنیــا 
ــرای خوشــامدگویى  منفــور اســت. بعضــى از این هــا ب
ســرمایه داران صهیونیســت، بــه کشــور فلســطین 
ــى  ــت جعل ــان دول ــد و در پارلم ــده مى رون ــب ش غص
صهیونیســتى علیــه ایــران حــرف مى زننــد و از ایــران 
ــه  ــا را ب ــه دل آن ه ــن ک ــرای ای ــد؛ ب ــت مى کنن مذم
ــم  ــروز رژی ــد؟ ام ــرت نمى گیرن ــرا عب ــد! چ ــت بیاورن دس
صهیونیســتى منفــور اســت؛ امریــکاـ  کــه پشــتیبان اوســت 
ــه ی  ــه هم ــوق بشــر ب ــروز حق ــور ملت هاســت؛ و ام ـ منف
ــدی  ــف واح ــه ص ــد ک ــم مى کن ــا حک ــا و ملت ه دولت ه
را در مقابــل زورگویى هــای امریــکا و صهیونیســت های 
مســلط بــر امریــکا و دولــت امریــکا تشــکیل بدهنــد. ملــت 
ایــران در ایــن میانــه، از همــه ی ملت هــا صریح تــر و 

ــت. ــتاده اس ــجاع تر ایس ش

چه قدر شیعه امیرالمومنین هستیم؟!
نگاهی به آخرین وصایای حضرت علی علیه السالم به همه ی تاریخ

حقوق بشر آمریکایی
نگاهی اجمالی به روند جنایات آمریکا و اسرائیل

مورد دیگر از حقوق بشر 
آمریکایی، صحنه ی کشتار کودکان و 
زنان بی گناه یمن می باشد که طراح و 

عامل اصلی آن، آمریکا است؛ همچنین 
تجاوز ناکام به جمهوری اسالمی ایران 
و زمین گیر شدن متجاوزین درطبس

یعنی علی از چنین 
ترفندهایی با خبر نبود که از 

این سیاست ها استفاده نکرد؟ مگر 
می شود کسی خود را علی منش 
بداند ولی مظلوم را فراموش کند



ــن سرنوشــت  ــدر، شــب تعیی شــب ق
ایــن  در  انســان  مقــدرات  اســت. 
شــب رقــم خواهــد خــورد، امــت هــم 
خــودش  را  سرنوشــتش  مى توانــد 
رقــم بزنــد »ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم 
ــا بانفســهم«. امســال  حتــى یغیــرو م
ــوار  ــدر همج ــب ق ــا ش ــدس ب روز ق
ــدر، شــب  ــر شــب ق ــده اســت. اگ ش
انســانى  مقــدرات  خــوردن  رقــم 
ــت  ــز روزی اس ــدس نی ــت روز ق اس
ــش  ــام، مقدرات ــت اس ــه در آن ام ک
را بــا آزادی قــدس شــریف از چنــگال 

ــد زد. ــم خواه ــان رق ظالم
ــام  ــه پی ــه ب ــتا توج ــن راس در همی
ــه مناســبت  ــه ب ــام )ره(ک حضــرت ام
ــدس  ــام روز ق ــالگرد اع ــن س دومی
ــان مى شــود، بســیار راه گشاســت.  بی

حضــرت امــام مى فرماینــد:
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــر م ــه آخ »جمع
روز قــدس اســت و در دهــه آخــر مــاه 
رمضــان بــه احتمــال زیــاد شــب قــدر 
ــای آن  ــه احی ــت ک ــبى اس ــت. ش اس
ــت  ســنت الهــى اســت و قــدر و منزل
واالتــر  منافقــان  مــاه  هــزار  از  آن 
ــت کــه مقــدرات  ــبى اس اســت. ش
پایه ریــزی  شــب  آن  در  خلــق 
مى شــود. روز قــدس کــه همجــوار 
ــه در  ــدر اســت الزم اســت ک شــب ق
ــدأ  ــا شــود و مب ــن مســلمانان احی بی
ــد و  ــان باش ــیاری آن ــداری و هوش بی
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــى ک از غفلت های
خصوصــاً ســده های اخیــر شــده اســت 
ــا آن روز هوشــیاری و  بیــرون آینــد ت
ــا  ــال ابرقدرت ه ــا س ــداری از ده ه بی
و منافقــان جهــان واالتــر باشــد و 
مســلمانان جهــان مقــدرات خــود 
را خــود بــه دســت قــدرت خــود 
ــد. در  ــذاری کنن ــه گ ــزی و پای پى ری
شــب قــدر، مســلمانان بــا شــب زنــده 
داری و مناجــات خــود از قیــد بندگــى 
غیرخــدای تعالــى کــه شــیاطین جــن 
ــت  ــه عبودی ــا شــده و ب و انســند، ره
خداونــد در مى آینــد، و در روز قــدس 
کــه آخریــن روزهــای شــهراهلل اعظــم 
اســت، ســزاوار اســت کــه مســلمانان 
جهــان از قیــد اســارت و بردگــى 
ابرقدرت هــا  و  بــزرگ  شــیاطین 
ــزال اهلل  ــدرت الی ــه ق ــده و ب ــا ش ره
جنایــت کاران  دســت  و  بپیوندنــد 
ــتضعفان  ــورهای مس ــخ را از کش تاری
را  آنــان  طمــع  رشــته  و  قطــع 

بگســانند.«
اگــر شــب قــدر شــب رهایــى از 
و ســرفرودآوردن  بندگــى شــیطان 
ــت، روز  ــى اس ــاری تعال ــگاه ب در پیش
قــدس نیــز روز رهایــى از بندگــى 
ابرقدرت هــای  و  بــزرگ  شــیاطین 
امــت  آوردن  فــرود  ســر  و  عالــم 
اســامى در پیــش روی خــدای قهــار 

ــت؛ اس
ــاه کــردن  ــدر شــب کوت ــر شــب ق اگ
دســت شــیطان از مملکــت وجــود 
ــاه  انســانى اســت، روز قــدس روز کوت
ــکاران  ــدن دســت جنایت کــردن و بری
و غاصبانــى اســت کــه دســت بــر 
امــت اســامى و مقدســات آن دراز 
ــیطان  ــر ش ــت ه ــا دس ــد؛ و م کرده ان
مســتکبر و جنایتــکاری را کــه بــه 
ــامى  ــت اس ــای ام ــای ج ــمت ج س

ــرد. ــم ک ــع خواهی ــود قط دراز ش
 ان شا اهلل

شـب قـدر 
امت اسالم

سرنوشت امت اسالم به دستان شماست



ــى  ــدام خوب ــد، اق ــت مى کن ــکا صحب ــا آمری ــران ب ــه ای »اینک
ــته ایم.« ــو را شکس ــك تاب ــا ی ــت. م اس

بازگشــایى ســفارت آمریــکا در ایــران، »غیــر ممکــن نیســت« 
و...

ــئوالن  ــان مس ــا از زب ــن روزه ــه ای ــت ک ــى اس ــا جمات این ه
ــد. ــوش مى رس ــه گ ــامى ب ــوری اس ــه جمه عالى رتب

ــید،  ــروزی رس ــه پی ــران ب ــامى ای ــاب اس ــه انق ــى ک در زمان
کمتــر کســى بــه فکــر آینــده ی انقــاب و حتــى بقــای آن بــود؛ 
امــا ایــن حضــرت روح اهلل بــود کــه افــق حرکــت انقابــى ملــت 
ــه  ــای مســلمان را ب ــداری ملت ه ــود و بی ــران را ترســیم نم ای

مأموریتــى  عنــوان 
عظیــم در راســتای 
ی  ز مینه ســا ز
حضــرت  ظهــور 
مشــخص  حجــت 
کــرد. مأموریتــى کــه 
دشــمنان اســام را 
تــا  کــرد  متحــد 
ارتبــاط  رشــته ی 
ــلمان  ــای مس ملت ه
ــى  ــت انقاب ــا حرک ب
را  ایــران  ملــت 
امــا  کنــد.  قطــع 
زمــان،  گذشــت 
صــدق وعــده ی حــق 
روح اهلل  حضــرت 
در تحقــق بیــداری 
نشــان  را  اســامى 
داد و پیونــد میــان 
ملت هــا  ســایر 
ضــد  جریــان  بــا 
ملــت  اســتکباری 

گردیــد. مســتحکم تر  و  عمیق تــر  روز  بــه  روز  ایــران، 
ــدان انقــاب، توصیه هــای پیرخمیــن  ــى فرزن امــا پــس از مدت

را فرامــوش کردنــد و بــه مذاکــره 
بــا شــیطان بــزرگ مشــغول شــدند، بــه ایــن امیــد کــه شــاید 
دیگــر شــیطان بــزرگ، توبــه کرده و فرشــته اعظم شــده باشــد؛ 
ــت  ــکا پش ــا امری ــامى ب ــوری اس ــر جمه ــه »اگ ــل از اینک غاف
میــز مذاکــره بنشــیند، آمریکایى هــا خیالشــان از ایــن جهــت 
راحــت مى شــود؛ بــه هرجایــى در دنیــا مى گوینــد: شــما 
بــرای چــه تــاش مى کنیــد؟ شــما کــه مثــل ایــران نخواهیــد 
ــد رســید! هرچــه بشــوید،  ــه نخواهی ــران ک ــای ای ــه پ شــد، ب
یــك ملــت و یــك 
نظــام و آن شــکوه و 
شــجاعت را کــه پیــدا 
نخواهیــد کــرد؛ آن هــا 
ــور  هــم باالخــره مجب
ــای  ــا پ ــدند و اینج ش
ــد؛  میــز مذاکــره آمدن
چــه  دیگــر  شــما 
م  مقــا (» مى گویید؟!
رهبــری  معظــم 

)137۶/10/2۶
مــا  کــه  چیزهایــى 
مذاکــرات  ایــن  در 
داده ایــم  دســت  از 
از  فراتــر  خیلــى 
ــه  ــى اســت ک چیزهای
بــه ظاهــر در متــن 
ــده  ــر ش ــا ذک توافق ه
اســت امــا کیســت 
کــه ایــن هزینه هــا 
را بــه حســاب بیــاورد.
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ــق  ــوان »طری ــا عن ــى ب ــك لشــگر عملیات ــب ی ــا در قال خودجــوش نیروه
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