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»َو کاَن مِــْن ُدَعائِــهِ علیه الســام 
فـِـی اِلْشــتِیاِق إِلـَـی َطَلــِب الَْمْغفـِـَرةِ 
مـِـَن اهللِ َجــلَّ َجَالُــُه؛ اللَُّهــمَّ َصــِلّ 
ــٍد َو آلِــهِ، َو َصیْرنَــا  َعَلــی ُمَحمَّ
التَّْوبَــةِ،  مِــَن  َمْحبُوبِــک  إِلَــی 
مِــَن  َمکُروهِــک  َعــْن  أَزِلْنَــا  و 
اْلِْصــَرارِ اللَُّهــمَّ َو َمتـَـی َوَقْفنـَـا بَیــَن 
نَْقَصیــِن فـِـی دِیــٍن أَْو ُدنْیــا، َفَأْوقـِـِع 
النَّْقــَص بَِأْســَرعِهَِما َفنَــاًء، َو اْجَعــِل 
ــاًء َو إَِذا  ــا بََق ــی أَْطَولِهَِم ِ ــَة ف التَّْوبَ
ــا  ــک أََحُدُهَم ــِن یْرِضی ی ــا بَِهمَّ َهَمْمنَ
ــا،  ــُر َعَلینَ ــِخُطک اْلَخ ــا، َو یْس َعنَّ
َــی َمــا یْرِضیــک َعنَّــا،  َفِمــْل بِنَــا إِل
ــِخُطک  ــا یْس ــا َعمَّ تَنَ ــْن ُقوَّ َو أَْوهِ
َذلِــک  فِــی  تَُخــِلّ  َل  َو  َعَلینَــا 
ــا  ََّه ــا، َفإِن ــنَا َو اْختِیارَِه ــَن نُُفوِس بَی
ــَت،  ــا َوفَّْق ــِل إِلَّ َم ــاَرٌة لِْلبَاِط ُمْختَ
ــَت«. ــا َرِحْم ــوءِ إِلَّ َم ــاَرٌة بِالسُّ أَمَّ

توفیــق  بــا  و  الهــی  فضــل  بــه 
پــروردگار متعــال، دعــای نهــم را کــه 
از دعا هــای بســیار شــیرین و ســازنده 
و پیش برنــده و لطیــف صحیفــه ی 
ــتغفار  ــه و اس ــاره ی توب ــجادیه درب س

اســت، بــرای شــما گــزارش می کنــم.

راهپیمایی اربعین، اتفاقی 
بی نظیر در جهان

و  ترجمــه  وارد  اینکــه  از  قبــل 
دعــای  ایــن  مضامیــن  گــزارش 
ــاره ی  ــه ای درب ــویم، جمل ــی ش نوران
ــداهلل  ــهیدان، اباعب ــاالر ش ــن س اربعی
ــوای  ــه الســام( و حــال و ه الحســین )علی
ــم  ــدان ایشــان در سراســر عال ارادتمن
عــرض کنــم. راهپیمایــی اربعیــن 
اتفاقــی عــادی نیســت و معلوم اســت 
کــه تعبیــه ی الهــی و برنامه ریــزی 
ــا در  ــت ت ــده اس ــام ش ــی انج خدای
اجتمــاع  معیّــن،  مــکان  و  زمــان 
عظیمــی از دوســتان سیدالشــهدا )علیــه 
ــود و  ــاد ش ــم ایج ــار ه ــام( در کن الس

جمعــی بی نظیــر در بیــن اجتماعــات 
دهنــد. تشــکیل  را  جهــان  دینــی 

ده هــا مجلــس در مــورد زیــارت 
امــام حســین )علیــه الســام( بایــد صحبــت 
ــت  ــر مکان ــواب آن از نظ ــا اب ــرد ت ک
و فضیلــت و آثــار دنیــوی و برزخــی 
ــی و  ــردی و خانوادگ ــی و ف و قیامت
و  سیاســی  و  اجتماعــی  و  نســلی 
ــود.  ــریح ش ــادی تش ــی و اقتص تربیت
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زیــارت بــا پــای پیــاده مورد ســفارش 
اســت. چنیــن پیشــنهادی را در مــورد 
ــر  ــم و اگ ــدا نداری ــای خ ــر اولی دیگ
هــم باشــد، بــا ایــن تفاصیــل نیســت.

ــواره  ــام( هم ــه الس ــداهلل )علی ــارت اباعب زی
ــاده  ــت پی ــه کیفی ــت دارد و ب مطلوبی
ــا  ــل مقایســه ب ــه قاب افضــل اســت ک
نیســت؛   ... و  ســواره  شــیوه های 
چراکــه قدم به قــدم حســنه و آثــار 
ــم و  ــک موس ــال ی ــن ح ــا ای دارد. ب
ــوان عامــت مؤمــن  ــه عن مقطعــی، ب
مــورد اشــاره اســت. ایــن ویژگــی و 
برجســتگی خاصــی اســت کــه از امام 
عســکری )علیــه الســام( نقــل شــده اســت.

می شــود  جریــان  ایــن  حاصــل 
یــک موعــد معیّــن کــه کربــای 
ــن  ــان معیّ ــک زم ــت و ی ــی اس معل
ــت  ــک کیفی ــت و ی ــن اس ــه اربعی ک
بــا پــای  مشــخص حضــور کــه 
ــن  ــع ای ــل جم ــت. حاص ــاده اس پی
ــده ی  ــن پدی ــود بزرگ تری ــه می ش س
ــات  ــور و کیفی ــر حض ــی، از نظ دین
و خصوصیــات در زمــان مــا کــه 
زیــارت اربعیــن نامیــده می شــود. 
معلــوم می شــود تعبیــه ی الهــی در کار 
اســت بــرای زمانــی کــه بــه آن نیــاز 

بــوده اســت. اکنــون خودبه خــود 
و  گرفتــه  شــکل  مقدمــات  ایــن 
ــال های  ــی س ــه ط ــد ک ــما می بینی ش
اخیــر، مخصوصــًا بعــد از ســقوط 
صــدام خبیــث، اولیــن پدیــده ای کــه 
چشــم دنیــا را بــه خــود جلــب  کــرد، 
ــد  ــان ســال اول بع ــود. هم ــن ب اربعی
ــه  ــک دفع ــا ی ــدام، دنی ــقوط ص از س
ــن  ــام اربعی ــه ن ــده ای ب ــه پدی متوج
ــار  ــا چه ــه ی ــا س ــال اول ب ــد. س ش
ــز  ــیعیان عزی ــًا ش ــه عمدت ــون ک میلی
ــاده روی  ــت پی ــد، حرک ــراق بودن ع
آغــاز شــد و توجــه همــه بــه آن 
جلــب شــد. قبــل از ایــن هــم بــوده، 
امــا شــاهد چنیــن جمعیتــی نبودیــم.

ــن و ایجــاد  ــارت اربعی ــاده رو ی زی پی
ــن  ــتقبال از زوار، در بی ــب و اس موک
مــردم عــراق ســابقه داشــته؛ امــا 
آن  ترتیبــات  و  جمعیــت  حجــم 
خیلــی متفــاوت بــوده اســت. از آنجــا 
ــه  ــداهلل )علی ــارت اباعب ــال ها زی ــه س ک
الســام( ممنــوع یــا تحــت تدابیر شــدید 

امنیتــی بــود، بعــد از ســقوط صــدام، 
ــای  ــد و تمن ــته ش ــد شکس ــن س ای
موجــود در دل هــا نســبت بــه زیــارت 
ــه الســام(، ناگهــان خــود  سیدالشــهدا )علی
را در اربعیــن نشــان داد. در وضعیتــی 
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ــود و  ــن ب ــدت ناام ــراق به ش ــه ع ک
حضــور  بعثی هــا  و  آمریکایی هــا 
داشــتند، ایــن پدیــده ی باعظمــت، بــه 
صــورت میلیونــی خــود را نشــان داد. 
در کمــال امنیــت حرکــت و حضــور 
پیــدا  کــرده و می کننــد و هیــچ اتفــاق 
ــد. ــداده و نمی ده خاصــی هــم رخ ن

ــی  ــورت ناگهان ــه ص ــده ب ــن پدی ای
ــی  ــری بازنمای ــه تعبی ــی و ب رونمای
عــراق  اهالــی  بــرای  شــد. 
ــرای دشــمن،  فوق العــاده شــیرین و ب
بــرای  و  تلــخ،  و  تعجب برانگیــز 
الســام( در  )علیــه  دوســتان سیدالشــهدا 
ســایر بــاد، از جملــه در ایــران، 
ــه   ــواز و شــیرین و پرجاذب بســیار دلن
ــال های  ــه س ــت ک ــادم هس ــود. ی ب
قبــل دائمــًا می پرســیدند و ابهــام 
ــه  ــع چگون ــن تجم ــه ای ــتند ک داش
می شــود؛  اداره  و  می گیــرد  شــکل 
و  جنــگ زده  کشــوری  در  آن هــم 
و  کم امکانــات  و  طاغــوت زده 
چنیــن  در  عقب افتــاده.  به شــدت 
وضعیتــی، اجتماعــی میلیونی تشــکیل 
هــزار  صــد  اگــر  کــه  می شــود 
نفــر از ایــن جمعیــت در نقطــه ی 
دیگــری از دنیــا جمــع می شــدند، 
می ریخــت. هــم  بــه  همه چیــز 

ایرانی هــا  بــرای  موضــوع  ایــن 
و شــیعیان در ســایر نقــاط عالــم 
ناشــناخته بــود. کســی اربعیــن را 
یــک  بــه  تبدیــل  نمی شــناخت. 
فرصــت شــد و بیشــتر شناســایی 
شــد و طــی ایــن ســال ها، هــر ســال 
بــه کمیــت و کیفیــت آن افــزوده 
ــک  ــمت ی ــه س ــون ب ــود و اکن می ش
ــی  ــی میلیون ــه س ــب ب ــاع قری اجتم
ــد  ــام ش ــته اع ــال گذش ــی رود. س م
حــدود ۲۵ میلیــون نفــر حضــور 
بــه  امســال  ان شــاءاهلل  داشــته اند؛ 
ــل شــود. ــی تبدی تجمــع ســی میلیون

ــاب  ــران و انق ــار، ای ــن ب ــن ای اربعی
ــته  ــه توانس ــم دارد ک ــامی را ه اس
اســت نهضــت سیدالشــهدا )علیــه الســام( 
ــه  ــهد آن را ب ــفه و ش ــار و فلس و آث
شــیعیان جهــان بچشــاند. اربعیــن در 
زمانــی رخ می دهــد کــه انقــاب 
ــم،  ــر عال اســامی توانســته در سراس
ــازد  ــتوار س ــیعی را اس ــای ش پایگاه ه
و تجهیــز کنــد. اربعیــن به تدریــج 
همایــش جهانــی شــیعه می شــود 
اســت  مطلوبیتــی  همــان  ایــن  و 
الهــی  تعبیــه ی  یــک  ماننــد  کــه 
بــرای  شــیعی  معــارف  متــن  در 
ــت. ــده اس ــه ش ــودش نهفت ــان خ زم
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ــه  ــر ب ــًا منحص ــاع تقریب ــن اجتم ای
فــرد اســت و شــبیه و نظیــری بــرای 
آن نداریــم کــه چنیــن جمعیتــی بــا آن 
عواطــف و هیجــان و بهجــت فــراوان 
ــازماندهی  ــاون و س ــف و تع و تعاط
باشــند. کــدام حــزب در دنیــا قــدرت 
چنیــن ســازماندهی را دارد؟! ده هــزار 
عضــو را نمی تواننــد بی دردســر و 
ــد؛  ــدان بیاورن ــه می ــیه ب ــدون حاش ب
ــی  ــه اجتمــاع میلیون ــا چــه رســد ب ت
مختلــف. ملیت هــای  بــا  عظیــم 

بُعد بین المللی اربعین
ــرکت  ــن ش ــا در اربعی ــه ی دنی از هم
جنبــه ی  ســال  هــر  و  می کننــد 
تقویــت  بیشــتر  آن  بین المللــی 
ــل قرار هایشــان  ــا از قب می شــود. گوی
عالــم  مختلــف  جا هــای  در  را 
حضــور  کربــا  در  و  می گذارنــد 
ــن  ــد ای ــی نگوی ــد. کس ــدا می کنن پی
بی نظیــر  اســت؛  کم نظیــر  اتفــاق 
اســت و ماننــد آیــات قــرآن کــه 
ــده  ــن پدی ــت، ای ــدی اس ــل تح قاب
هــم قابــل تحــدی اســت. حتــی 
را  اربعیــن  حادثــه ی  از  بخشــی 
دیگــری  جــای  در  نمی تواننــد 
ــاع در  ــن اجتم ــد. ای ــی کنن بازآفرین

آرام  بی قــراری،  و  ناآرامــی  عیــن 
اســت و در عیــن محــزون بــودن، 
عیــن  در  و  اســت  نشــاط  اوج  در 
حرکــت  اوج  در  فــردی،  ســلوک 
ــی  ــه ی تربیت ــت و جنب ــی اس اجتماع
فوق العــاده ی مخصــوص خــود را 
دارد و در عیــن حــال، یــک کار کامًا 
ــر  ــود. مگ ــوب می ش ــی محس سیاس
ــهدا  ــه سیدالش ــده ای ب ــود پدی می ش
ــا حــاوی  ــه الســام( متصــل شــود، ام )علی

ــان  ــی در جه ــم سیاس ــرات عظی تأثی
نباشــد؟! ایــن پدیــده جوشــیده از 
بندگــی و عرفــان و کامــًا  متــن 
بــا جلــوه ی اجتماعــی و سیاســی 
می آیــد  میــدان  بــه  کــه  اســت 
ــد. ــاد کن ــزرگ ایج ــوالت ب ــا تح ت

اربعین، زمینه ساز ظهور
ــاب در  ــک کت ــدازه ی ی ــه  ان ــن ب م
مــورد ابعــاد مختلــف اربعیــن ســخن 
ــن آن  ــام تبیی ــون در مق ــه ام و اکن گفت
نیســتم. فقــط می خواهــم عــرض 
کنــم بــدون تردیــد، ایــن اتفــاق 
ــور در  ــاز ظه ــر زمینه س ــزء عناص ج
و  می شــود  محســوب  مــا  عصــر 
نقشــی ســازمان بخش و تســهیل گر 
و الهام بخــش دارد. مــا در جمهــوری 
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ماجــرای  از  بخش هایــی  اســامی 
امــا  نمی کنیــم،  درک  را  اربعیــن 
شــیعیانی کــه در کشورهایشــان در 
ــار های  ــت فش ــض و تح ــت مح اقلی
بســیار ســنگین هســتند، آن را خــوب 
پدیــده  ایــن  و  می کننــد  درک 
برایشــان ذخیــره ای عظیــم از روحیــه 
ــزه اســت. ــوان و انگی و طــراوت و ت

هر کس به اندازه خود در 
اربعین سهم داشته باشد

امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــه  و  ــن عطی ــت ای ــت و کمی ــر کیفی ب
ــا و  ــد و م ــش بیفزای ــت عظمای نعم
ــم  ــت )علیه ــل بی ــتان اه ــه ی دوس هم
الســام( را بیــش از گذشــته، قدرشــناس 

ایــن نعمــت بــزرگ قــرار دهــد. آنــان 
ــان در  ــد، شکرش ــد برون ــه می توانن ک
ــد  رفتــن اســت و هــر کــس نمی توان
بــرود، شــکرش ایــن اســت کــه 
کســی را بــه جــای خــودش بفرســتد 
ــدارد،  ــی ن ــن امکان ــه چنی و کســی ک
شــکرش ایــن اســت کــه موکــب بزند 
و تســهیل گری و خدمــت کنــد و 
وارد ایــن چرخــه شــود و راه زائــران 
را تمیــز کنــد. اگــر کســی نمی توانــد 
ــد،  ــام ده ــا را انج ــک از اینه ــچ ی هی

آنــان کــه می رونــد، دعــا  بــرای 
کنــد و صدقــه بدهــد و خــودش 
ــع  ــج تمت ــن ح ــوی در ای ــه نح را ب
ــر(  ــامح در تعبی ــا تس ــه ب ــیعه )البت ش
و  مواقــف  اربعیــن،  کنــد.  وارد 
ــروه و  ــا و م ــعی و صف ــاهد و س مش
حــرم و زمــزم دارد. بعــد از حــج 
کــه بیــن همــه ی مســلمانان بــه 
ــی تعریــف دارد، ایــن  صــورت جهان
ســازنده تر  بســیار  معــادل  پدیــده 
و  باکیفیت تــر  و  پرجمعیت تــر  و 
ــت. ــیعیان اس ــن ش ــر در بی باثواب ت

خــدا توفیــق دهــد بتوانیــم در این کار 
بــزرگ بــه هــر شــکل ممکــن ســهم 
ــری و  ــی کار هن ــیم. برخ ــته باش داش
تبلیغــی و ترویجــی انجــام می دهنــد. 
ــد  ــچ کــس نبای ــن هی ــورد اربعی در م
بیــکار باشــد. حضــرت بقیــت اهلل 
االعظــم بــه افــرادی کــه در ایــن 
ــگاه  ــد، ن ــزرگ نقــش دارن حرکــت ب
ــد. ان شــاء اهلل شــما هــم  خاصــی دارن
دیــده شــوید و اهــل مجلــس مــا جزء 
ــاق  ــن اتف ــه در ای ــند ک ــانی باش کس
بی نظیــر زمــان مــا ســهم دارنــد.

در  مــا  جلســه ی  آینــده،  هفتــه ی 
شــب اربعیــن اســت کــه بیشــتِر 
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رفقــا حضــور ندارنــد. لــذا جلســه ی 
هفتــه ی آینــده ی مــا تعطیــل می شــود 
خدمــت  آن  از  بعــد  هفتــه ی  و 
شــما می رســیم تــا از انــوار زوار 
ــم.  ــره ببری ــام( به ــه الس ــهدا )علی سیدالش
عزیزانــی کــه مشــّرف می شــوند، 
ــند  ــانی باش ــاره کس ــًا نائب الزی حتم
ندارنــد.  زیــارت  توفیــق  کــه 
ــی جلســه ی  ــاد اهال ــه ی مخصوصــًا ب
صحیفــه باشــید و آنجــا چنــد قدمــی 
به یــاد دوســتان صحیفــه گام بردارید.

عزیزانــی کــه مشــّرف می شــوند، 
و  ببرنــد  صحیفــه  خودشــان  بــا 
کردیــم  بحــث  کــه  دعا هایــی 
می خواهیــم  کــه  را  دعایــی  یــا 
بحــث کنیــم، در مســیر بخواننــد.

ناکامی دشمن با وجود 
طراحی های پیچیده و دقیق

بــرای  مــن  بعــدی  توضیحــات 
کــه  دوســتانی  کــه  اســت  ایــن 
عــازم ایــن ســفر الهــی هســتند، 
دارنــد. وظیفــه  آنجــا  بداننــد 

ــن  ــان از ای ــور عزیزم ــداهلل کش بحم
مرحلــه ی خطیــر، بــه ســامت عبــور 

غربال هــا  و  ریزش هــا  می کنــد. 
ــاکام  ــا طراحــی دشــمن ن هســت، ام
فتنــه ی  می خواســتند  آنــان  شــد. 
اقتصــادی را بــه فتنــه ی سیاســی گــره 
بزننــد تــا کار جمهــوری اســامی 
تمــام شــود. محاســبات آنهــا عــادی 
نیســت و خیلــی دقیــق کار می کننــد. 
ــت  ــال ها اس ــرح را س ــن ط ــه ای البت
ــات آن را  ــرده  و مقدم ــروع ک ــه ش ک
ــات،  ــن مقدم ــد. بخشــی از ای چیده ان
بیرونــی اســت، نظیــر جریــان تحریم، 
و بخــش زیــادی، داخلــی اســت. 
شــما در جریــان اتفاقــات اخیــر، 
ــد.  ــم دیدی ــی را ه ــای داخل بخش ه
داخلــی،  بخش هــای  جملــه  از 
ــال ها  ــا س ــه آق ــت ک ــی اس نفوذ های
خطــر آن را تذکــر می دادنــد؛ نفــوذ در 
برخــی گلوگاه هــای تصمیم گیــری 
ــادی  ــدت زی ــًا م ــام. مث ــر نظ و تدبی
می دیدیــم کــه اهتمــام اســت نظــام و 
دولــت از مســائل مرتبــط بــا حــوزه ی 
اقتصــاد غافــل باشــد. تنهــا کســی کــه 
ــکار  ــح و راه ــًا هشــدار و توضی دائم
و  عظیم الشــأن  رهبــری  مــی داد، 
ــل  ــًا غاف ــه نوع ــود. بقی ــدر ب عالی ق
مســائل  بــه  هــم  اگــر  و  بودنــد 
اقتصــادی توجــه داشــتند، در ســطوح 
ــد. ــه بودن ــر و تنزل یافت بســیار پایین ت
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و  طراحــی  را  مقدمــات  دشــمنان، 
جنبــه ی بیرونی را ســازماندهی کردند 
و در داخــل هــم نفــوذ و وارد کــردن 
عناصــر خطرنــاک بــه حوزه هــای 
ــرای  ــی ها ب ــاد دسترس ــط و ایج مرتب
در  مــردم  بــه  کاری  ضربه هــای 
مواقــف خطیــر و حســاس مــورد 
نظرشــان بــود. بــا آن مقدمــات و 
ــد  ــبات می گفتن ــزی و محاس برنامه ری
اگــر وارد ایــن چرخــه شــویم و مردم 
ــادی  ــه ی اقتص ــا و فتن ــران در تنگن ای
بیفتنــد، اثــر خــود را در زیســت 
نشــان  مــردم  همــه ی  زندگــی  و 
می دهــد و اولیــن گــروه کــه آســیب 
یــا  انقــاب  می بیننــد، طرفــداران 
همــان تــوده ی مــردم هســتند. وقتــی 
ــر  ــد، فراگی ــه ی اقتصــادی رخ ده فتن
ــر  ــه را در ب ــت و هم ــی اس و عموم
ــه از  ــی ک ــن گروه ــرد و اولی می گی
ایــن تکانه هــا ضربــه می خورنــد، 
ــه  ــتند ک ــردم هس ــی م ــت عموم باف
ــد.  طرفــداران همیشــگی نظــام بوده ان
ــدند و  ــروه دلســرد ش ــن گ ــی ای وقت
ــار بکشــند و درگیری هــا  خــود را کن
ــک  ــهر های کوچ ــود و ش ــر ش فراگی
اصنــاف  و  مختلــف  مناطــق  و 
ــام  ــد، کار تم ــر کن ــاوت را درگی متف
ــه  ــد ک ــته بودن ــی دل بس اســت. خیل

در ایــن قســمت ضربــه ی نهایــی 
بزننــد. اســامی  انقــاب  بــه  را 

امــا دشــمن چــه می خواســت و چــه 
ــت  ــش تمــام ظرفی ــرای هدف شــد؟ ب
ــادی  ــی و م ــاده و تبلیغ ــواره و پی س
ــی  ــدان آورد. طراح ــه می ــود را ب خ
ــال  ــتان س ــه تابس ــود ک ــن ب ــا ای آنه
۱۳۹۷، تابســتان داغــی باشــد کــه 
فاتحــه ی نظــام اســامی را در آن 
بخواننــد. بــه ایــن صــورت کــه 
ــی  ــا اعتراضــات وســیع داخل نظــام ب
ــه  ــه ب ــه در ادام ــود ک ــه می ش مواج
ــر و  ــره ای و فراگی ــات زنجی اغتشاش
ــود.  ــل می ش ــرل تبدی ــل کنت ــر قاب غی
اخیــراً ترامــپ در صحبت هــای خــود 
ــد  ــه بروی ــد ک ــی می ده گزارش های
و ببینیــد در ایــران چــه خبــر اســت؛ 
همه جــا بــه هــم ریختــه اســت! ایــن 
همــان رؤیایــی اســت کــه پیش بینــی 
کــرده بودنــد در تابســتان رخ خواهــد 
داد. یــک تیــر خــاص هــم در نظــر 
گرفتــه بودنــد و آن ۱۳ آبــان بــود 
ــا  ــارزه ب ــاص آن، مب ــی خ ــه ویژگ ک
ــان  ــت. در هم ــی اس ــتکبار جهان اس
خــاص  تیــر  می خواســتند  روز 
بزننــد و ماجــرا را جمــع کننــد. تدبیــر 
تکمیلی شــان هــم ایــن بــود کــه بعــد 
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نظــام  زمینه هــا،  آوردن  فراهــم  از 
ایــران،  در  و  می خــورد  شکســت 
دموکرات هــای  لیبــرال  جریــان 
ــه  ــد ک ــر کار می آورن ــکال را س رادی
ــاد  ــورد اعتم ــدار و م ــدت طرف به ش
غــرب اســت و می توانــد جریــان 
کنــد. مهــار  را  اســامی  انقــاب 

آنچــه دشــمن فکــر می کــرد، درســت 
کــه  همان طــور  و  شــد  برعکــس 
ــی  ــوزه ی سیاس ــا در ح ــی آنه طراح
در ســال ۱۳۸۸ بــه هــم ریخــت، 
بــه  فتنــه ی اخیــر هــم  ماجــرای 
ــًا  ــه کام ــد و قضی ــکل ش ــن ش همی
ــک از  ــچ ی ــه هی ــان ب ــت و آن برگش
اهــداف خــود نرســیدند. ممکــن 
اســت بــه ذهــن شــریف شــما بیایــد 
کــه بــه هــدف ایجــاد احســاس 
تضعیــف  و  مــردم  در  نارضایتــی 
بنیــه ی خانواده هــای ارادتمنــد بــه 
نظــام و پراکنــده کــردن احســاس 
نامناســب در جامعــه رســیدند. پاســخ 
آن اســت کــه هــدف آنهــا ایــن نبــود؛ 
ــود.  ــی ب ــا فروپاش ــدف آنه ــه ه بلک
آنهــا  ســرمایه گذاری  و  طراحــی 
اجمــاع  می خواســتند  بــود؟  چــه 
ــد  ــاد کنن ــران ایج ــه ای ــی علی جهان
ــی  ــی و روان ــارهای سیاس ــا فش و ب

اســامی  جمهــوری  اقتصــادی،  و 
را نابــود کننــد؛ امــا بــه یک دهــم 
هــدف خــود نرســیدند. دســتاوردهای 
چیــزی  همــان  دشــمن  انــدک 
اســت کــه قــرآن می فرمایــد: »إِْن 
ــوَن  ــْم یَْألَُم َُّه ــوَن َفإِن ــوا تَْألَُم تَُکونُ
ــما درد  ــر ش ــوَن؛]۱[ اگ ــا تَْألَُم َکم
ــه  ــز[ همان گون ــان ]نی ــید، آن می کش
درد  می کشــید،  درد  شــما  کــه 
کــه شــما  همان طــور  می کشــند«. 
اذیــت شــدید، آنهــا هــم اذیــت 
شــدند؛ امــا در ایــن بیــن »َو تَْرُجــوَن 
ِ مــا ل یَْرُجــوَن؛]۲[ و حــال  مِــَن اهللَّ
ــد  ــی از خــدا امی آنکــه شــما چیزهای
داریــد کــه آنهــا امیــد ندارنــد«. شــما 
اربعیــن و امــام حســین )علیــه الســام( 
پنجاه ســاله ی  برنامــه ی  و  افــق  و 
پیشــرفت داریــد؛ ولــی طــرف مقابــل 
ــا کجــا  ــدارد. آنه ــی ن ــن امید های چنی
بــه چنیــن نگــرش تمدنــی و نورانــی 
اتصــال دارنــد کــه می توانــد عواطــف 
و احساســات و دل هــای مردمــان 
جهــان را جلب کنــد؟ امــروزه جریان 
آمریکایــی در جهــان، غیــر از نفــرت 
ــا  ــه آنه ــس ب ــر ک ــه دارد؟ االن ه چ
می شــود. بی آبــرو  شــود،  متصــل 
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چند نکته درباره ی امدادهای 
غیبی اخیر

خــدای متعــال در دو مــاه اخیــر، 
ــا امداد هــای  جمهــوری اســامی را ب
ــت.  ــرده اس ــدد ک ــی م ــی متفاوت غیب
ــتیم.  ــل هس ــًا غاف ــا نوع ــفانه م متأس
در صحنــه ی جهانــی و دیپلماســی 
ــا  ــه ت ــی )از اله ــی و قضای و ارتباط
ــی  ــه ی داخل ــورک و ...( و عرص نیوی
ــای  ــان خاشــقجی و...، امداد ه و جری
البتــه  بوده ایــم.  شــاهد  را  غیبــی 
خاشــقجی از ضــد ایرانی هــای واقعی 
آمریکایی هــا  بــه  خیلــی  و  بــوده 
خدمــت کــرده اســت. توقــع نداشــتند 
ــه اطاعــات  کــه کشــته شــود؛ چراک
ــان  ــن خودت ــی داشــت. در ذه فراوان
از او عنصــری مظلــوم نســازید. او در 
اوج خباثــت بــوده اســت. حــال یکــی 
ــان دچــار  ــا آن از عناصــر خودشــان ب
ــش،  ــن چال ــود و در ای ــش می ش چال
جمهــوری  درجه یــک،  بهره بــردار 
اســامی ایــران اســت. آن بدبخــت را 
بــا وضــع فجیعــی کشــتند )البتــه برای 
زیــاد  داستان ســرایی  قضیــه  ایــن 
ــانند؛  ــد آن را بپوش ــد( و نمی توانن ش
زیــرا شــخصیت شناخته شــده و از 
نظــر تبــار و همســر، معــروف اســت 

و ایــن اتفــاق بــه اعتبــار جهانــی 
آمریــکا ضربــه می زنــد؛ چراکــه ایــن 
جریــان بــه آل ســعود وصــل اســت و 
آل ســعود هــم آویــزان آمریکا اســت.

ــاع  ــک اجتم ــاع، ی ــن اوض ــط ای وس
ــا  هفتصدهــزار نفــری از بســیجی ها ب
جلــوه ی ویــژه ای در اســتادیوم آزادی 
گــرد هــم می آینــد. آن شــلیک دقیــق 
را کــه از مریــوان بــه اقلیــم شــد نیــز 
ــه  ــه محــل جلس ــد ک ــر بیاوری در نظ
ــرد.  ــدم ک ــه منه ــاعت جلس را در س
عملیــات ترکیبــی بــود کــه هــم 
ــود  ــاد در کار ب ــم پهپ ــک و ه موش
ــود.  ــق ب ــه موف ــور  هم ــوق تص و ف
از فاصلــه ی دور کامــًا نقطه زنــی 
ــرای  ــم ماج ــرف ه ــد. از آن ط کردن
خوزســتان  در  دشــمن  طراحــی 
ــون  ــد و خ ــان ش ــه ضررش ــًا ب کام
ــرد. ــا ک ــه پ ــه ای ب ــا ِولِول ــه آنج ط

ــد  ــد، می بینی ــگاه می کنی ــور ن ــر ط ه
کــه خــدای متعــال، جبهــه ی انقــاب 
امداد هایــش  بــا  را  مقاومــت  و 
همراهــی می کنــد. در ســوریه بســیار 
عــراق،  در  و  کرده ایــم  پیشــروی 
ــم  ــرا ه ــم؛ زی ــر برده ای ــر صف ــه ب س
مجلــس و هــم رئیس جمهــور و هــم 
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ــا  ــه م ــد ک ــی ش ــت وزیر، همان نخس
ــر  ــرای ه ــراق ب ــتیم. در ع می خواس
رأی کرســی، گاهــی ســه میلیــون 
دالر رد و بــدل می شــده و برخــی 
اســامی  جمهــوری  طرفــداران 
ــاز  ــا ب ــد؛ ام ــزرگ داده ان ــای ب گاف ه
ــت. ــربلند اس ــامی س ــوری اس جمه

ــه  ــن ک ــای یم ــه بچه ه ــاءاهلل ب ماش
ــد  ــم می زنن ــی را رق ــات بزرگ اتفاق
ــریع  ــش س ــوع و روی ــال طل و در ح
هســتند. معلــوم شــد کــه مــردم 
ــدت  ــت، به ش ــن، در اوج محرومی یم
ــگ  ــم و زرن ــور و فهی ــاوم و صب مق
مناطــق  همــان  در  آنهــا  هســتند. 
موشــک می ســازند. آقــا، آنجــا را 
ســپردند  نصــراهلل  سیدحســن  بــه 
هســتند. ســید  شــاگردان  آنهــا  و 

قضایــا،  ایــن  پشــت صحنه ی  در 
حجــم عظیمــی از بچه هــای فکــور و 
متعهــد و متدیــن، شــبانه روز در حــال 
کار هســتند. در بخــش اقتصــادی هــم 
ــد  ــف ش ــوج تلطی ــن م ــداری ای مق
ــی و  ــای اله ــا امداد ه ــه ی اینه و هم
معجــزه ی اباعبداهلل الحســین )علیه الســام( 
اســت. شــما قبــل محــّرم را بــا فضای 
ــر  ــای صف ــا فض ــال ب ــّرم، و ح مح

و اربعیــن مقایســه کنیــد. همه جــا 
ــا  ــه می خــورد و م ــمن دارد ضرب دش
ــی  ــادالت، خیل ــویم. مع ــده می ش برن
ــرف  ــر ط ــز اســت و از ه حیرت انگی
می خورنــد. ضربــه  می رونــد، 

ابتکارات و راهکارهای رهبری، 
تضمین کننده ی تدوام انقالب

در ســند الگــوی اســامی ایرانــی 
ــد.  ــی کردن ــا کار عجیب ــرفت، آق پیش
ــده  ــت دی ــای والی ــا ابتکار ه همه ج
ــند  ــرای س ــن ماج ــود. در همی می ش
خبــر دارم کــه خیلی هــا مخالــف 
ــت  ــد مگــر االن وق ــد و می گفتن بودن
ــردم  ــت؟ م ــا اس ــن حرف ه ــاغ ای اب
گرفتــار هســتند و مشــکات روزمــره 
دارنــد. امــا آقــا شــخصًا ابــاغ کردنــد 
و بــرای اولیــن بــار ســند فرازمنــدی 
اشــتراک  بــه  پنجاه ســاله  افــق  در 
ــد  ــوان دادن ــا فراخ ــد. آق ــته ش گذاش
و  نخبــگان  و  صاحب نظــران  کــه 
نظرهــای  مختلــف،  مجموعه هــای 
کننــد.  ارائــه  را  خــود  اصاحــی 
ملــی  اشــتراک گذاری  یــک  ایــن 
ــمی  ــات رس ــمنان در مج ــود. دش ب
ــر  ــه فک ــا ب ــه م ــته اند ک ــود نوش خ
شــش ماهه  و  ســه ماهه  فروپاشــی 
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ــامی در  ــوری اس ــا جمه ــم، ام بودی
حــال ابــاغ ســند  پنجاه ســاله اســت. 
ســمت  در  عجیبــی  ســرخوردگی 
ــار  ــداً آث ــده و بع ــاد ش ــمن ایج دش
ــا  ــرت آق ــد حض ــکار جدی ــن ابت ای
را خواهیــد دیــد. طراحــی الگــو، 
تمامــًا ابتــکار حضــرت آقــا )روحــی 
فــداه( اســت. هــزاران ســاعت نخبــگان 

ایجــاد  عالــی  نشســته  و شــورای 
ــان  ــن زم ــت در همی ــد. درس کرده ان
کــه ذهنیــت اجتماعــی مــا بــه تزریــق 
ــت و در  ــاز داش ــدت نی ــد بلندم امی
ــاوت  ــیلی متف ــه س ــمن ب ــل دش مقاب
ــن  ــا ای ــند ب ــن س ــت، ای ــاز داش نی
ترتیــب متفــاوت بــه کار می آیــد.

اتفاقــات خیلــی بزرگــی در حــال 
شــکر  واقعــًا  کــه  اســت  وقــوع 
بخــش  آن  امیــدوارم  می خواهــد. 
ــدار  ــوز بی ــه هن ــا ک ــه ی م از جامع
نشــده اند و در حــال غفلــت هســتند، 
ــوا و بعضــی  مخصوصــًا در برخــی ق
مجموعه هــای مردمــی، بیــدار شــوند.

مردم ایران، شایسته بهترین ها 
هستند

مــردم خیلــی  اخیــر  در قضایــای 
ــد.  خــوب و هوشــمندانه عمــل کردن
ــید.  ــران را بوس ــت ای ــای مل ــد پ بای
ــن  ــب، ای ــق قل ــد از عم ــان بای انس
ــن  ــا چنی ــد. آق ــین کن ــت را تحس مل
حالــی دارنــد کــه در بیانــات مختلــف 
ایشــان منعکــس اســت. ملــت، خیلــی 
خــوب و فهیــم و صبورانه آمده اســت 
و دو ســه قــدم دیگــر کــه برویــم و از 
ــم، فتوحــات  ــور کنی ــه عب ــن مرحل ای
ــت.  ــش اس ــی در پی ــم و بزرگ عظی
ســطح شــخصیت ملــت ایــران در 
جامعــه ی جهانــی، چنــد رتبــه باالتــر 
ظرفیت هــای  و  میدان هــا  و  رفتــه 
جدیــدی فراهــم شــده اســت. آینــده 
ــت. ــر اس ــن و دلپذی ــداهلل روش بحم

برکــت  هــم  متعــال  خــدای 
ــران  ــکات جب ــن مش ــد و ای می ده
می شــود و چشــم مــردم روشــن 
شــد. خواهــد  شــاد  دلشــان  و 

شایســته ی  واقعــًا  ملــت  ایــن 
ــه  ــانی ک ــتند. کاش کس ــت هس خدم
ــدر  ــت هســتند، ق ــع خدم در موض
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خدمــت  شــبانه روزی  و  بداننــد 
ــدند  ــوزه ش ــم رف ــده ای ه ــد. ع کنن
ــد  ــال های بع ــد در س ــه بای ــه البت ک
خــود را بازســازی کننــد. برخــی هــم 
مــردود همیشــگی شــدند و متأســفانه 
از دایــره انقــاب خــارج شــدند.

قلــه ی تکملــه ی محــّرم و صفــر، 
اربعیــن اســت کــه ان شــاءاهلل طــراوت 
ــد آورد.  ــود خواه ــه وج ــی را ب خوب
دشــمن فکــر می کــرد بــا فشــار 
اقتصــادی، امســال کســی بــه زیــارت 
ــه ی  ــت و توطئ ــد رف ــن نخواه اربعی
ــرای  ــهد و ماج ــران و مش ــد ای تایلن
ــران در بصــره را مطــرح  کنســولی ای
خــدای  الحمــدهلل  امــا  کردنــد؛ 
متعــال ایــن توطئه هــا را هــم بــه 
خودشــان برمی گردانــد و اســتقبال 
اســت. بــوده  فوق العــاده  االن  تــا 

َل ظالِــٍم َظَلــَم  »اَلّلُهــمَّ الَْعــْن اَوَّ
ــَر  ــٍد َو آِخ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــقَّ ُمَحمَّ َح
تابـِـٍع لـَـُه َعلــی ذلـِـَک، اَلّلُهــمَّ الَْعــِن 
الْعِصابَــَة الَّتــی جاَهــَدِت الُْحَســیَْن، 
ــْت َعلــی  ــْت َوتابََع َوشــایََعْت َوبایََع
َجمیعــًا،  الَْعنُْهــْم  اَلّلُهــمَّ  َقتْلِــهِ، 
ــاُم َعَلیْــَک یــا اَبــا َعبْــِد  اَلسَّ
ــتْ  ــی َحلَّ ــی الْْرواِح الَّت اهللِ، َوَعَل
ــاُم اهللِ  ــی َس ــَک مِنّ ــَک، َعَلیْ ِ بِفِنائ
اَبَــداً مــا بَقیــُت َوبَقِــَی اللَّیْــُل 
آِخــَر  اهللُ  َجَعَلــُه  َول  النَّهــاُر،  َو 
ــاُم  ــْم، اَلسَّ ــی لِِزیاَرتُِک ــِد مِنّ الَْعْه
ــِن  ِــِیّ بْ ــیِْن، َوَعلــی َعل ــی الُْحَس َعَل
ــیِْن،  ــی اَْولدِ الُْحَس ــیِْن، َوَعل الُْحَس
الُْحَســیْن«. اَْصحــاِب  َوَعلــی 
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