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رخ  پرســرعت  چنــان  اتفاقــات  اوقــات  گاهــی 
ــه را روی دور تنــد خــود  ــگار زمان می دهنــد کــه ان
ــک  ــدون ش ــت ب ــه گذش ــه ای ک ــته اند. هفت گذاش
ــه کاری  ــک واقع ــت. ی ــام اس ــن ای ــی از همی یک
کــرد کــه جبهــه ی حــق چندیــن پلــه باالتــر رفــت. 
شــهادت حــاج قاســم، ســردار دلهــا، بیشــتر از آنچه 
تصــور می شــد اثــر گذاشــت. دقیقــا یــک هفتــه ی 
ــود کــه خبــری ناگهــان  قبــل، در صبــح جمعــه ب
تمــام دنیــا را در بهــت فــرو بــرد. خبــر ســنگین بود 
و دردنــاک. تمــام ملــت ایــران، کــه تمــام نیروهــای 
ــه  ــا ب ــت. دل ه ــم فراگرف ــم و خش ــت را غ مقاوم
جــوش آمــده بــود. در همیــن ســرخس خودمــان، 
ــاز  ــور در نم ــی در حض ــای مردم ــی از نصاب ه یک
ــه التیــام زخــم دل  جمعــه شکســت. همــه نیــاز ب
و اعــام آمادگــی بــرای انتقــام داشــتیم. اینچنیــن 
ــی  ــان در راهپیمای ــردم و حضورش ــدن م ــی ش یک
ــت  ــه از دس ــود ک ــه، کاری نب ــاز جمع ــد از نم بع
ــت  ــا دس ــد. دل ه ــادی بربیای ــازمان و نه ــچ س هی
ــید. ــدان کش ــه می ــه را ب ــود هم ــت و او، خ خداس

از داغ دل مــردم کــه بگذریــم؛ و از اشــک های 
را  لبــاس ســبز ســپاه  مردانمــان وقتــی کــه 
ــه ی  ــم زمزم ــم؛ کم ک ــور کنی ــر عب ــد اگ می دیدن
ــییع  ــد. در تش ــردم پیچی ــن م ــخت بی ــام س انتق
میلیونــی شــهدایمان و در نمــاز اشــک آلود آقایمــان 
بــر شــهدا، بغضــی نهفتــه بــود کــه جــز بــا انتقــام 
ــد و  ــا هن ــه ت آرام نمی شــد. از عــراق و یمــن گرفت
ــد. ــام می زدن ــان همــه حــرف از انتق ســوریه و لبن

ایــن میــان عــده ای تــاش کردنــد کــه ملــت را در 
آزمــون بــزرگ انتقــام ســرافکنده کننــد. نامه هــا و 
بیانیه هــا نوشــتند و از فضای مســموم مجــازی برای 
ایجــاد رعــب دروغیــن از آمریــکا در مــردم اســتفاده 
کردنــد. در حرف هایشــان از لــزوم تنش زدایــی 
را  ابرقدرت هــا  از  خودشــان  تــرس  می گفتنــد. 
انتقــام گفتنــد. درد  از ادب  تئوریــزه کردنــد و 

ــد. در تشــییِع  ــای خــون ســردار ماندن شــجاعانه پ
ــم  ــهر رق ــر ش ــی را در ه ــه ای تاریخ ــه حماس او ک
زد گفتنــد کــه آمریــکا را بی جــواب نخواهیــم 

گذاشــت.
در  رسایشــان  صــدای  و  مــردم  قــوی  مشــت 
ــا  ــیمان کننده ب ــه و پش ــم، قاطعان ــی محک رویاروی
ــت  ــید و نهای ــوت بخش ــی را ق ــت ول ــمن، دس دش

زمین افتاد مالک

آنجایــی بــود کــه بــا ادبیاتــی صلح طلبانــه و 
ــا را  ــد و م ــا می پروراندن ــبهه در دل ه ــی، ش مذهب
ــگی  ــی همیش ــن ویژگ ــاندند. ای ــگ می ترس از جن
منافقــان اســت کــه قــدرت دشــمن را بــزرگ 

می پندارنــد و از قــدرت خــدا غافل انــد.
پمپــاژ رســانه ای شــروع شــد و تحلیل هــای بزدالنه، 
ــق  ــت از ح ــه ی مقاوم ــینی جبه ــزوم عقب نش از ل
انتقــام انتشــار پیــدا می کــرد. مــردم امــا یکصــدا و 

همیــن حرکــِت یــک تعــدادی از مــردِم بااخــاِص قــم، یــک چنیــن انقــاب عظیمــی را کلیــد زد. البتـّـه عوامــل زیــادی وجــود دارد؛ مهــم ایــن 

اســت کــه رسآغــاز حرکــت، یــک اقــدام مردمــی از روی ایــامن و غیــرت دینــی بــود؛ ایــن بایــد همیشــه یادمــان باشــد. مــا میتوانیــم بــه برکــت 

ایــامن و غیــرت دینــی کارهــای بزرگــی انجــام بدهیــم؛ همچنــان کــه در ایــن قضیّــه]ی شــهادت شــهید ســلیامنی و همراهانــش[ کار بزرگــی 

انجــام گرفــت، حادثــه ی بزرگــی انجــام گرفــت، انقابــی بــه وجــود آمــد کــه دنیــا را تــکان داد، متحــّول کــرد و تاریــخ را، مســیر تاریــخ کشــور 

را، مســیر تاریــخ منطقــه را و شــاید مســیر تاریــخ جهــان را -کــه بعدهــا قضــاوت خواهــد شــد- تغییــر داد. بــه کمــک الهــی بــا ایــن چشــم 

نــگاه کنیــم؛ هدایــت الهــی و دســت قــدرت الهــی را ایــن جــور ببینیــم در همــه ی حــوادث زندگی مــان.      1398/10/18
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  22گويــد بیهوده گويــی مــی كنــد. )تحــف العقــول، صفحــه گويــد بیهوده گويــی مــی كنــد. )تحــف العقــول، صفحــه 212212((

البــه الی خبرهــای داغ ایــن ایــام، بعضــی تحلیل ها 
مثــل موریانــه جامعــه ی اســامی را از درون تهدید 
می کننــد. بعضــی گفته هــا در میــان انبــوه اخبــار 
ــق  ــه ی ح ــاع از جبه ــه دف ــر ب ــد در ظاه هرچن
ــد.  ــاک دارن ــی خطرن ــا باطن ــوند، ام ــان می ش بی
یکــی از تفســیرهای رایــج بعــد از شــهادت ســردار 
ــن  ــه مســئول ای ــپ را یگان قاســم ســلیمانی، ترام
ــکات  ــی مش ــگار تمام ــه ان ــد ک ــت می دان جنای
مــا و آمریــکا بــه دلیــل وجــود ایــن فــرد در رأس 
حکومــت آمریــکا اســت. امــا آیــا حســاب ترامــپ از 
ــت دشــمنی  ــوان گف ــا می ت ــکا جداســت؟ آی آمری
ــن  ــار رفت ــا کن ــامی ب ــوری اس ــا جمه ــکا ب آمری
ــا  ــد؟ آی ــش میاب ــا کاه ــود ی ــام می ش ــپ تم ترام
ــه  ــا جمهــوری اســامی ب روش برخــورد آمریــکا ب

افــراد متکــی اســت؟
بــرای شــروع بــد نیســت اگر بــه واکنش مســئولین 
ــم.  ــه کنی ــر توج ــات اخی ــن اتفاق ــکا در همی آمری
مارکــو روبیــو، ســناتور جمهوری خــواه آمریــکا 
ــت«  ــلیمانی را »تروریس ــم س ــردار قاس ــدا س ابت
ــل  ــور کام ــپ را به ط ــدام ترام ــپس اق ــد و س نامی
ــز  ــن نی ــام کات ــن ت ــرد. همچنی ــد ک ــع تائی و قاط
واکنشــی مشــابه بــه ایــن اتفــاق نشــان داد. 
ــکا  ــه کار آمری ــاح محافظ ــام از جن ــی گراه لیندس
در ایــن مــورد نوشــته اســت: »وقتــی صحبــت از 
کشــتن ســردار قاســم ســلیمانی باشــد، هیچ کــس 
نمی کنــد«.  ســرزنش  بابــت  ایــن  از  را  خــود 
میــت رامنــی، دیگــر ســناتور جمهوری خــواه 
و  کــرد  حمایــت  ترامــپ  اقــدام  از  آمریــکا، 
ــه  ــردی ک ــوان ف ــلیمانی را به عن ــردار قاســم س س
خدمت کننــدگان بــه آمریــکا را کشــته، تروریســت 

نامیــد. ســناتور کویــن مک کارتــی نیــز از شــهادت 
ســردار قاســم ســلیمانی اســتقبال کــرد و نوشــت: 
»مــرگ )شــهادت ســردار( ســلیمانی حامــل ایــن 
پیــام بــرای ایــران و جهــان اســت کــه حملــه بــه 
آمریکایی هــا بــدون مجــازات نمی مانــد«. ایــن 
ــراد شــاخص  ــد نظــرات اف ــا به نوعــی برآین گفته ه

ــوده اســت. ــپ ب ــق ترام حــزب مواف
در ســمت مقابــل و در جنــاح دموکــرات نیــز 
به طورکلــی اوضــاع بــه همیــن منــوال اســت. 
»واکنــش رقبــای سیاســی ترامــپ بــه اقــدام او در 
حــذف فرمانــده ی نیــروی قــدس ســپاه درمجمــوع 
سیاســتمداران  از  بســیاری  بــود.  او  تأییــد  در 
دموکــرات آمریکایــی ضمــن تأییــد آن کــه قاســم 
ــوری  ــره ی منف ــان چه ــرای کشورش ــلیمانی ب س
بــوده اســت، بااین حــال کشــتن او را اقدامــی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــف کردن ــاک توصی خطرن
بــه بــروز جنگــی دوبــاره در خاورمیانــه بینجامــد. 
نانســی پلوســی، رئیــس مجلــس نماینــدگان 
از  یکــی  کــه  دموکــرات  حــزب  از  آمریــکا 
ــه شــمار مــی رود  ــدان ترامــپ ب ــن منتق جدی تری
ضمــن تأییــد اهمیــت حفــظ منافــع آمریکایی هــا 
خطــرات  بــه  تنهــا  رئیس جمهــوری،  توســط 
ــاره کرده و  ــت اش ــن حرک ــی از ای ــی ناش احتمال
ــه  ــش از حمل ــت پی ــپ می بایس ــه ترام ــت ک گف
بــا نماینــدگان مشــورت می کــرد.« )بــه نقــل 
مســتقیم از خبرگــزاری یورونیــوز(. آن چیــزی 
کــه در برآینــد نظــرات احــزاب آمریکایــی نمایــان 
ــت از آن،  ــدام و حمای ــن اق ــی ای ــد کل اســت، تائی
در کنــار اظهــار بعضــی نگرانی هــا از ایــن جنایــت 

ــکا. ــت آمری ــرای امنی ــی ب ــم نگران ــت؛ آن ه اس

در  اجمــاع  ایــن  آمریــکا  تاریــخ  طــول  در 
دشــمنی بــا ایــران به خوبــی دیــده می شــود. 
ــوری  ــه جمه ــی ب ــای تحمیل ــترین تحریم ه بیش
حــزب  جمهــور  روســای  دوران  در  اســامی 
ــاد.  ــاق افت ــا اتف ــون و اوبام دموکــرات، بیــل کلینت
ــر،  ــبز کارت ــراغ س ــا چ ــز ب ــی نی ــگ تحمیل جن
بــه صــدام  آمریــکا،  رئیس جمهــور دموکــرات 
در  موضوعــات  ایــن  تمــام  و  خــورد؛  کلیــد 
ــب  ــزب تصوی ــر دو ح ــدگان ه ــی از نماین مجلس
ــن  ــاف در بی ــورت اخت ــاً به ص ــه بعض ــد. آنچ ش
دموکرات هــا و جمهوری خواهــان در رابطــه بــا 
ــه شــیوه ی دشــمنی  ــران وجــود دارد بیشــتر ب ای
از  بیشــتری  تــرس  دموکرات هــا  برمی گــردد. 
رویارویــی مســتقیم نظامــی بــا ایــران دارنــد و بــه 
ــدم  ــیر ق ــن مس ــر در ای ــل محتاطانه ت ــن دلی همی

برمی دارنــد.
ــن  ــی بی ــر رویاروی ــی و مهم ت ــه ی مبنای ــا جنب ام
ایــن  از  ایاالت متحــده  و  اســامی  جمهــوری 
دوقطبــی حزبــی در آمریــکا فراتــر رفتــه و حتــی 
نظریــه ی »برخــورد دو قــدرت« را رد می کنــد. 
اگــر منازعــه ی بیــن ایــن دو کشــور را صرفــاً 
یــک جنــگ بــر ســر اســتیا بــر دنیــا بدانیــم، در 
ــای  ــرف هزینه ه ــر دو ط ــرای ه ــه ب ــی ک اتفاقات
ســنگینی داشــتند، بــه تناقــض در نظریــه ی 
برخــورد دو قــدرت می رســیم. اگــر آمریــکا و 
ــل  ــگ )مث ــال جن ــدرت در ح ــاً دو ق ــران صرف ای
ــت  ــر آن اس ــح ب ــند ترجی ــکا( باش ــن و آمری چی
ــای  ــردو طــرف هزینه ه ــرای ه ــه ب ــواردی ک در م
اقتصــادی  تحریم هــای  )مثــل  دارد  ســنگینی 
ــز وارد  ــکا نی ــود آمری ــه خ ــادی ب ــار زی ــه فش ک
ــیم. دو  ــرف برس ــه ی دو ط ــه مصالح ــد( ب می کن هفته ی آینده در گذشته!هفته ی آینده در گذشته!

20دی1365
ــه دو  ــراق ب ــث ع ــم بع ــکی رژی ــات موش حم

ــرد ــول و بروج ــهر دزف ش
ــه دو  ــراق ب ــث ع ــم بع ــکی رژی ــات موش ــی حم در پ

شــهر دزفــول و بروجــرد، 90 تــن از مــردم بــه شــهادت 

رســیدند.

21دی1357
ــتردگی  ــت گس ــه عل ــا ب ــه ی پروازه ــو کلی لغ

ــات اعتصاب
ــه علــت  ــران ب کلیــه ی پروازهــای داخلــی و خارجــی ای

گســردگی اعتصابــات کارکنــان فــرودگاه بــه مــدت 

ــد. ــو ش ــی لغ نامعلوم

22دی1388
شهادت دکتر مسعود علی محمدی

دکــر مســعود علی محمــدی، اســتاد برجســته ی فیزیــک 

ــک  ــش در ی ــروج از منزل ــگام خ ــران، هن ــگاه ته دانش

عملیــات تروریســتی بــر اثــر انفجــار مبــب کنــرل از راه 

دور تــرور شــد و بــه شــهادت رســید.

منافقپسند منافقپسنددوگانههای دوگانههای
دوگانه های »جمهوری خواه-دموکرات« و »ترامپ-سایر مسئولین آمریکا« توسط چه جریانی ساخته می شود؟



امــام علــی )علیه الســام(: رســول خــدا صلی اهلل علیه وآلــه بــه مــن فرمودنــد: مــن بــرای امتــم نــه از مومــن امــام علــی )علیه الســام(: رســول خــدا صلی اهلل علیه وآلــه بــه مــن فرمودنــد: مــن بــرای امتــم نــه از مومــن 
می ترســم و نــه از مشــرک؛ زيــرا مومــن را خداونــد به واســطه ی ايمانــش جلوگیــری می كنــد و مشــرک را خداونــد می ترســم و نــه از مشــرک؛ زيــرا مومــن را خداونــد به واســطه ی ايمانــش جلوگیــری می كنــد و مشــرک را خداونــد 
به ســبب شــركش از پــای درمــی آورد. امــا تــرس مــن بــرای شــما از منافــق زبان بــازی اســت كــه مطابــق اعتقــادات به ســبب شــركش از پــای درمــی آورد. امــا تــرس مــن بــرای شــما از منافــق زبان بــازی اســت كــه مطابــق اعتقــادات 

شــما ســخن می گويــد و برخــاف آنچــه معتقديــد عمــل می كنــد. ) نهج الباغــه، نامــه شــما ســخن می گويــد و برخــاف آنچــه معتقديــد عمــل می كنــد. ) نهج الباغــه، نامــه 2727((

33
قــدرت هیــچ گاه حاضــر بــه نابــودی طــرف مقابــل 
در ازای نابــودی خودشــان نیســتد. اینجاســت کــه 
ــی کــه در آن برخــورد بیــن جمهــوری  تحلیل های
اســامی و آمریــکا را برخــورد دو قــدرت می بیننــد 

ــوند. ــکوت می ش ــه س ــار ب ناچ
ــای  ــت الیه ه ــن اس ــمنی روش ــن دش ــه در ای آنچ
عمیــق تمدنــی و معرفتــی در دو ســمت ایــن 
دشــمنی اســت. اساســاً حکومــت بــر پایــه ی 
ــد  ــی نمی توان ــت انســان )اومانیســم( آمریکای اصال
ــت الهــی )کــه در  ــه ی عبودی ــر پای ــا حکومــت ب ب
باالتریــن ســطوح آن هــم مبنــا بــر والیــت اســت( 
کنــار بیایــد. ایــن دو معرفــت و جهان بینــی تضــاد 
مبنایــی بــا یکدیگــر دارنــد. تقویــت هریــک، 
تضعیــف دیگــری اســت. همیــن اختــاف در 
الیــه ی تمدنــی نیــز دیــده می شــود. تمــدن 
ــر اســام کــه در آن انســان، عبــد خــدا  مبتنــی ب
محســوب می شــود بــا تمدنــی کــه در آن انســان، 
ــردن  ــذت ب ــرای ل ــه ب ــت ک ــوش اس ــی باه حیوان
ــت  ــا سیاس ــه ت ــاد گرفت ــده از اقتص ــا آم ــه دنی ب
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــای اجتماع ــه و بنیان ه خارج
در یکــی هــدف، رســیدن بــه انســان کامــل اســت 
ــدف،  ــری ه ــدل و در دیگ ــت ع ــی حکوم و برپای
ــر  ــی ه ــایه ی نف ــی در س ــت زمین ــاختن بهش س
غیبــی اســت. می دانیــم کــه در عصــر فعلــی کــه 

ارتباطــات بیــن کــره ی خاکــی بــه نهایــت ســرعت 
ــا دو  ــدن ب ــور دو تم ــکان حض ــیده، ام ــود رس خ

ــدارد. ــود ن ــت متضــاد وج غای
ــه  ــرات، ک ــا و نظ ــن تحلیل ه ــی ای ــا ورای تمام ام
تعــارض همیشــگی  نشــان دهنده ی  به روشــنی 
ــامی و ایاالت متحــده اســت،  ــوری اس ــن جمه بی
ــده ای در  ــرا ع ــد. چ ــت میاب ــوع اهمی ــک موض ی
داخــل حکومــت اســامی ســعی بــر تطهیــر 
ــد؟  ــمنی دارن ــن دش ــان در ای ــی از آمریکایی بخش
ــد  ــی می برن ــی از تحلیل های ــه نفع ــراد چ ــن اف ای
آن هــا  در  جمهوری خواهــان  یــا  ترامــپ  کــه 

ــت؟ ــگ اس پررن
بنــا بــه نــص صریــح آیــات قــرآن، منافقــان تمایلی 
ــای  ــر در نهان خانه ه ــان کف ــه جری ــگی ب همیش
ــودش  ــه خ ــل )ک ــن تمای ــد. ای ــود دارن ــی خ قلب
برآمــده از یکــی بــودن منافقــان و کافــران در 
عالــم حقیقــت اســت( ســعی می کنــد بــه نحــوی 
ــت  ــار را تقوی ــا کف ــامی ب ــه ی اس ــه ی جامع رابط
ــه  ــان را ک ــوع منافق ــی موض ــی قرآن ــد. بررس کن
ــاءاهلل  ــی دارد ان ش ــام فعل ــادی در ای ــت زی اهمی
ــم  ــریه خواهی ــن نش ــدی همی ــماره های بع در ش
داشــت. امــا آنچــه فعــًا بایــد بــه آن اشــاره کــرد 

ایــن اســت کــه جریــان نفــاق در جامعه ی اســامی 
ــار در  ــر کف ــعی در تطهی ــوی س ــه نح ــرگاه ب ه
اذهــان عمومــی بــرای ایجــاد رابطــه بــا آنــان دارد. 
تقلیــل دشــمنی »آمریــکا بــا ایــران« بــه دشــمنی 
ــت.  ــن تاش هاس ــی از ای ــران« یک ــا ای ــپ ب »ترام
در ایــن رویکــرد ســعی بــر خــراب کــردن تمامــی 
ــره  ــوخته ی مذاک ــره ی س ــر مه ــر س ــه ها ب کاس
ــره  ــه نحــوی احتمــال مذاک ــا ب )ترامــپ( اســت ت
ــد؛ روزی  ــده نگه دارن ــر را زن ــای دیگ ــا جریان ه ب
ــه  ــر ب ــوند و روزی دیگ ــل می ش ــرب متوس ــه غ ب
جریان هــای مخالــف ترامــپ در آمریــکا. امــا 
هــدف نهایــی ایــن جریــان ارائــه ی تصویــر غلــط و 
آدرس عوضــی در دشــمنی بیــن دو جبهــه ی حــق 

و باطــل اســت.
ــتباه  ــر اش ــًا تصوی ــهیدمان فع ــردار ش ــون س خ
ــوم  ــت و عم ــته اس ــور را شس ــند مذک منافق پس
بــا  آمریــکا  متوجــه دشــمنی عمیــق  مــردم 
جمهــوری اســامی شــده اند. امــا رســانه های 
داخلــی و خارجــی جریــان نفــاق دوبــاره بــه پمپــاژ 
دوگانه هــای غلــط می پردازنــد. الزم اســت مــا 
ــرای همیشــه  ــکا را ب ــا آمری ــر دشــمنی ب هــم ُمه

ــم.  ــک کنی ــان ح ــن و روحم ــر ذه ب

23دی1359
اولیــن حملــه ی شــیمیایی رژیــم بعــث عــراق 

علیــه مواضــع جمهــوری اســامی
ــاران شــیمیایی رژیــم بعــث عــراق  ــه و مبب اولیــن حمل

ــران در  ــامی ای ــوری اس ــع جمه ــی از مواض ــه یک علی

ــت. ــورت گرف ــام ص ــرب ای ــری غ ــاه کیلوم پنج

24دی1357
پاییــن کشــیدن مجســمه ی محمدرضــا پهلوی 

در کرمــان
ــوی  مــردم کرمــان امــروز مجســمه های محمدرضــا پهل

ــن کشــیدند. ــی شــهر پایی را از میدان هــای اصل

25دی1357
فرار خاندان سلطنتی از کشور به آمریکا

اعضــای خانــدان ســلطنتی از کشــور فــرار کردنــد. 

ــه اتفــاق علیرضــا و  ــا مــادر فــرح پهلــوی ب فریــده دیب

ــا  ــای امــروز ب لیــا پهلــوی، ســپهبد هاشــمی نژاد و آتاب

ــدند. ــکا ش ــپار آمری ــی رهس ــامی نظام ــک هواپی ی
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شعله ور شد در و دیوار حرم، سینه شکست در رگ حادثه، خون موج زد، آیینه شکست 
بعد مالک، به تن حوصله، سر، سنگین است خون مالک به زمین ریخت، خبر سنگین است 
دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است اشک آغاز جنون است، تماشا سخت است 
کشته شد مالک اگر، غیرت مالک باقی ست خون ما وجه سلوک است که سالک باقی ست 
تشنه لب بود و لب آب تحمل می کرد شعله ور بود و به ققنوس، توسل می کرد 
مالک انگار که در برکه ی خون می رقصد وسط معرکه غوغاست، جنون می رقصد 
خبر از مصحف اّم الشهدا آمده است شعله ور بود خبر، دل به صدا آمده است 
این چه زخمی  ست که باشد ز عسل شیرین تر سنگ باران شده قاسم، شده دل، خونین تر 
آمده مادر سادات به استقبالش وسط معرکه غوغاست شکسته بالش 
چه بگویم به چه حالی بغلش کرد خدا جلوه آیینه طلب شد غزلش کرد خدا 
قبله باقی ست فقط قبله نما را کشتند چه بگویم به چه حالی یل ما را کشتند 
صد چنین قبله نما هست بگو با صهیون قبله باقی ست، خدا هست، بگو با صهیون 
روضه قاسم ما نیز به گودال کشید عاقبت مسح جنون، خون به پر و بال کشید 
چند سالی ست که ما منتظر این خبریم بت بگو، بی سروپا باش، سراپا تبریم 
مالک افتاد زمین، تیغ، ولی دست علی ست کدخدا را برسانید! زمان، مسِت علی ست 
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست کدخدا را برسانید که خون ارزان نیست 
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده ست کدخدا را برسانید که حق تابنده ست 
حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد 
همه ی مردم ما مالک اشتر شده اند چله ای هست که سردار نه بی سر شده اند 
باکی از کشته شدن نیست، سعادت این است دل ما سوخت در این روضه خبر سنگین است 
خوش به حالش که علی از دل او خرسند است مالک افتاد زمین، قیمت حسرت چند است 
روضه خوان ها خبر از سم ستوران دادند نوبت روضه ی قاسم شد و جوالن دادند 
مالک و قاسم هر عهد، شهیدان تو اند یا علی، اهل حرم دست به دامان تو اند 
اول روضه گریزی به شهیدان زده ایم سر صبحی دم از آن زلف پریشان زده ایم 
کربا آخر دنیاست بگو با صهیون خطبه خوان زینب کبراست بگو با صهیون 
ارباً اربا شده ی اکبر لیا باشیم در عطش چاره همین بود که دریا باشیم 
تیغ خیبر شکنی، ارث سلیمانی بود سامرا تا به حلب جمع پریشانی بود 
خون ما بت شکنان، گور بتان را کنده است کدخدا را برسان! جلوه به زخم آکنده ست 
زخم ارثیه زهراست بگو با صهیون زخم و خون آرزوی ماست، بگو با صهیون 
راه باز است اگر سیدعلی فرمانده ست صبح صادق زده و ضربت آخر مانده ست 

احمد بابایی

هزینه ی چاپ این نرشیه از محل بودجه ی 

فرهنگی این مملکت و برای اعتالی اندیشه و فرهنگ 

مردمامن تهیه شده است. لطفا بعد از مطالعه، آن را 

در اختیار سایر هم جبهه ای ها قرار دهید. 

ســیلی اول را بــا چنــد موشــک، دقیــق و عزتمندانه 
ــم. ــه دشــمن زدی ب

ــا  ــان داد م ــع اوال نش ــی قاط ــورد نظام ــن برخ ای
ــر  ــم. اگ ــمنان نداری ــا دش ــی ب ــی از رویاروی ترس
ــه عمــل  ــای آن می ایســتیم و ب شــعار می دهیــم پ
تبدیلــش می کنیــم. ثانیــا نشــان داد برخــاف 
ــت  ــمن جرئ ــده ای، دش ــه ی ع ــای منافقان زمزمه ه
ــاکت  ــه س ــدارد و خفت مندان ــل را ن ــش متقاب واکن
مقتدرانــه ی  نظامــی  قــدرت  ثالثــا  می مانــد. 
جمهــوری اســامی را نشــان داد کــه در اوج آمادگی 
ــن  ــن، مجهزتری ــن، گران تری ــمن، راهبردی تری دش
و پرادعاتریــن پایــگاه آمریــکا در عمــق خــاک 
ــکی  ــامانه های ضدموش ــه و س ــانه رفت ــراق را نش ع
مســتکبران را بــه ســخره می گیــرد. البتــه کــه ایــن 
ــد و  ــان را درآوردن شــروع ماجراســت. اشــک آقایم
مــا هــم تــا زاری مســئوالن آمریــکا پیــش خواهیــم 
ــه  ــان کار را مــا تعییــن خواهیــم کــرد ب رفــت. پای

ــان. ــدد صاحب الزم ــی و م ــوه ی اله ــول و ق ح
انتقــام ســخت مقاومــت از مســتکبران در مرحلــه ی 
ــد  ــر درازی خواه ــه س ــن قص ــت. ای ــود اس اول خ
ــم.  ــا اینجــا دیده ای ــش را ت ــه ســیلی اول داشــت ک
یقینــا بــرای تمامــی مراحــل جهــاد مقابــل دشــمن 
ــان  ــردم اســت. جوان ــات م ــت و ثب ــه مقاوم ــاز ب نی
ــار  ــتند ب ــور هس ــد کش ــه ی امی ــه نقط ــی ک ایران
ســنگین ایــن جهــاد را بیــش از ســایرین برعهــده 
ــاد  ــک افت ــه مال ــه گرچ ــت ک ــد دانس ــد. بای دارن
زمیــن، تیــغ ولــی دســت علــی اســت. مــا را چــه 
ــام غایبمــان کــه  ــت ام ــاک از جهــاد در راه رضای ب
هــر دو نتیجــه ی جهــاد در راه خــدا پیــروزی اســت.

)ادامه از صفحه 1(

تشــت رســوایی یــک جریــان فکــری ایــن روزهــا 
بدجــوری از بــام بــه زمیــن افتــاده. صرفــا جهــت 

یــادآوری یــک تفکــر فــوت شــده...

کدخدارابرسانید!زمان،مسِتعلیست...


