
      
 

 1398ماه شهریور  20 شنبهچهار /817شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 عاشورا؛ صحنه عبرت /سیاسی تحلیل آموزش

 نیبه ا دیت. انسان باعبرت اس یصحنه کیاز درس، عاشورا  ریغ

خود را  یعنی رد؟یچه، عبرت بگ یعنی. ردیصحنه نگاه کند، تا عبرت بگ

است؛  یتیکند و بفهمد در چه حال و در چه وضع سهیمقا تیبا آن وضع

را  نیاو الزم است؟ ا یبرا یزیچه چ کند؛یم دیاو را تهد یزیچه چ

 «.عبرت» ندیگویم

 عاشورا یاز رمزها یبرگ

همچنان  عاشورا تیا. اما حکاآن ر نیهشتادم صدویهزار و س م،یسر گذاشتعاشورا را پشت گرید بارکی روزید کیهان: 

 رانیباره اد تا درعاشورا را بخوان یکرد ماجرا هیبه دونالد ترامپ توص ییکایروزنامه آمر کی روزید نیهماست.  یباق

مختلف درباره  یهابه زبان ییهاامسال باز هم کتاب یشوراسال قبل تا عا یدر فاصله عاشورا فاحش نگردد. یدچار خطا

ته باز هم نوش است و مسلماً بازهم و باب نوشته شده نیو بازهم صدها مقاله در ا السالمهیعل نیالحسعبداهللینهضت اب

و  انیهر جر «رایع»است که  «اریواقعه مع» کی ستین« حادثه» کیآن  یهجر 61سال  یخواهد شد چرا که کربال و ماجرا

 نیمام حسباشد. ا کیدوست دارد به عاشورا نزد ش،یخو یهر انسان در فطرت اله رونیاز ا شودیم دهیبا آن سنج یفرد

لقت وضع و خ یه از ابتداک یتمام مناسک انیروست که در م نیاست و از ا تیاستثناء در بشر کیباب  نیاز ا السالمهیعل

 نیز اا زیاست و ن از همه برتر ریأثدر ابهت و ت السالمهیعل نیامام حس ادیو نام و  عاشورامراسم  ،افتهی انیرسم شده و جر

گفت در  توانیو م« ستنجات ا یکشت نیترعی)ع( سرنیامام حس یکشت»گفته شده  السالمهمیعل نیرو در لسان معصوم

ه و عبادت نشد خداوند السالم،هیعل نیحس امام یبه اندازه ماجرا ،یگرید دادیوماجرا و ر چیدر ه ،یو زمان یابعاد مکان

 یهایخصوص گفتن نیدر ا داده است. یدا آشتخرا با  تیبشر -نبود امبریبا آنکه پ -)ع(نیبه اندازه امام حس یامبریکمتر پ

 .وجود دارد یادیز

هر  انیب یاند که براکرده یارمحرم، ک یروز عاشورا میندر  -اهللصلوات همیعل -آن حضرت یباوفا ارانیو  نیامام حس

مت، حک ،یداکارعلم، ف ،یمعرفت، صبور ،یاست، بندگ آن برشمرده یاند و خداوند آنان را مثل اعلآمده یامبرانیجزء آن پ

. انددهیرس ربه منصه ظهو هانیعشق. اما در کربال همه ا ،یدلدادگ ،یمردیارشادت، پ رت،یمجاهدت، بص مان،یا ت،یدرا

رور شده و هر جزء آن ماز خاتم تا آدم  یاله یایانب یتمام ماجرا بارکی، 61محرم  یدر کربال و در روز عاشورا ایگو

 به آن شهره بوده نشان داده شده است. یامبریکه پ یتر از هر خصلتپررنگ

  

 های عاشورا به ما روح ایستادگی داده استحجت

های سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی: چشم آسمان امروز به زمین خیره بود تا کهکشانی از ستاره وان آنالین:ج 

ترین واقعه عاشورا عظیم سرشار از محبت و به آسمان کشیده را که به یاد دستان بریده به آسمان بلند بود را نظاره کنند.

https://www.javanonline.ir/fa/news/968911/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/968911/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/968911/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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رود و تر به پیش میتر و عمیقتر، طوفانیساله این واقعه عظیم زنده هر ترین رویداد هستی است.حیات بشر و پر شکوه

ای که قلمرو این رویداد جاودان حیات و زندگی بشر و قامت هستی و گونهکند بههای جدیدی را تسخیر میها و دلقلب

نشیند و یمای عاشورا نمیشود و غبار کهنگی در سعاشورا کهنه نمی قلب اروپا و آمریکا را تحت نفوذ قرار داده است.

 .آفریندها الگو میای ثابت در تاریخ نیست و دائم در حال حرکت است و در همه دوراننقطه

اش را و ایبنود و خامروز هم همانند زمان امام حسین )ع( است، ولی امت تغییر کرده است، امروز مسلمانان امام زمان 

طلب بسیاری وجود دارد که و شهادت سلمین تنها نیست و افراد مجاهدشناسند. امروز امام مدشمن زمان خود را می

های عاشورا به ما روح اند و در واقع حجتها عوض شدهتوانند برای طوالنی مدت مبارزه کنند، ولی امروز سالحمی

 ایستادگی داده است.

 مذاکره ترامپ و طالبان در بن بست؟

بینی است. وقتی به مذاکره با طالبان ثابت کرده است انسانی غیر قابل پیش ترامپ نه گفتاری بلکه در عمل هم خراسان:

کرد؛ بینی نمیتقریبا به توافقی هم دست یافتند، هیچ کس چنین چیزی را پیشروی آورد و به شکل جدی مذاکره کرد و 

زیر میز مذاکره زده و همه ، ترامپ با یک توئیت «غیر منتظره»دور مذاکره و حصول یک توافق  9امروز هم وقتی پس از 

این اتفاق هم روزی رخ داد که به گفته خود رئیس  کرد چنین اتفاقی بیفتد.زند، باز کسی فکر نمیچیز را بر هم می

جمهور آمریکا، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رهبران طالبان قرار بوده شب همان روز عازم آمریکا شوند تا با 

دار و گفت وگو و توافقی را امضا کنند. ترامپ دلیل لغو مذاکرات صلح با طالبان را حمله پنج ترامپ در کمپ دیوید دی

شنبه گذشته طالبان در کابل و کشته شدن یک نظامی آمریکایی اعالم کرده است اما این موضوع، دلیل منطقی به نظر 

ین حمالتی را انجام داده بود و حتی در برخی های گذشته نیز طالبان همپای مذاکرات با آمریکا چنرسد. در طول ماهنمی

ها نیروهای آمریکایی کشته شدند؛ به عنوان مثال در نوزدهم فروردین در یک عملیات طالبان در پایگاه هوایی بگرام از آن

ای را در پیش گرفته که جبهه نه یک نظامی بلکه سه نظامی آمریکایی کشته شدند.در واقع، طالبان درست همان شیوه

میالدی قرن گذشته در مذاکرات خود با فرانسه به کار گرفت؛ در حالی که شاخه  60بخش ملی الجزایر در دهه آزادی

کرد، شاخه نظامی آن مشغول انجام عملیات علیه سیاسی این جبهه در شهر ایوان فرانسه با دولت ژنرال دیگل مذاکره می

دلیل لغو مذاکرات صلح نه کشته شدن نظامی آمریکایی، بلکه در  نیروهای فرانسوی در خاک الجزایر بود. به هر حال،

ای که همه تصور و گمان مشخصی وهله اول مزاج و تیپ شخصیتی خود ترامپ است که دوست دارد درست در لحظه

بولتون ها غلبه جان ترین آنالبته دالیل دیگری نیز محتمل است که مهمدارند، برخالف آن عمل و همگان را غافلگیر کند.

بر طرفداران توافق با طالبان در دولت آمریکاست. بولتون مخالف چنین توافقی است. اگر چنین دلیلی پشت قضیه باشد، 

نشان دهنده میزان تاثیرگذاری بولتون بر تصمیمات ترامپ است؛ هر چند به تازگی برخی منابع آمریکایی از کاهش نفوذ 

همچنین این احتمال نیز وجود  ه توسط ترامپ این گمانه را ضعیف کرد.وی سخن گفتند و برکناری وی در روز گذشت

دارد که این تصمیم ترامپ با هدف فشار آوردن بیشتر بر طالبان گرفته شده تا امتیازات بیشتری قبل از امضای توافق نهایی 

قطر قرار بر این است که آمریکا  دور مذاکره در دوحه 9بر اساس توافق اولیه آمریکا و طالبان پس از  از این گروه بگیرد.

هزار نظامی خود را از افغانستان خارج کند و در مقابل طالبان هم متعهد شده است که این کشور به  14هزار نفر از  5

های تندرو به منظور حمله به آمریکا و هم پیمانان آن تبدیل نشود. طالبان در حالی با آمریکا وارد پایگاهی برای گروه
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کند به این علت که آمریکا را همه کاره دولت د که از هر نوع گفت وگویی با دولت افغانستان خودداری میمذاکره ش

دهد نخست با آمریکا توافق کند و دولت نیز مجری آن باشد.این مذاکرات در سایه تحوالت میدانی داند و ترجیح میمی

گسترش سلطه سرزمینی طالبان در این کشور جنگ زده رخ داد؛ به نحوی که گزارش قابل توجه در سه سال اخیر و 

درصد کل  53.8تنها بر  2018دهد که دولت اشرف غنی تا اکتبر بازرس کل آمریکا در امور بازسازی افغانستان نشان می

 درصد بوده است.  72، 2015خاک افغانستان سیطره داشته در حالی که این میزان در سال 

 سکوالر یاتیه

 یزن ب ایو  غیت تسکوالر جوان با کروات و هف یاتیکنند ه یفکر م ی. برخستین یاتیسکوالر، سکوالر ه یاتیه فارس:

 است. افتهی متیحرمت و ق د،یرس اتیبه ه شیپا ی( وقتیعرف یاست. سکوالر )به معنا رهیغ ایحجاب 

 گرید یبرخ ها هستند. یسیانگل تیاند که مورد حما یحانسکوالر طرفداران فالن رو اتیکنند ه یفکر م گرید یبرخ

 م،یگذربوارد م نیزند. از ا ینم یاسیکه حرف س یاتیه ایشناسند؛  یم هیسکوالر را با انجمن خاک خورده حجت اتیه

 د؟یدیشن "سکوالر یاتیه"خود؛ تا به حال درباره  یبجا "سکوالر اتیه" .ستندینگران کننده ن

. از میاه دور نرود. رباش رسکوالریغ اتیدر ه دیسکوالر شا یاتیدارند. ه شتریب تییکننده تر و عموم سکوالر نگران یاتیه

 ...میزن یخودمان حرف م

ال خوب اش ح رود. تنها اثر اشک و ندبه یفراتر نم اتیاز درب ه تیاست که محبت اش به اهل ب یسکوالر کس یاتیه

س هم مجل یاباشد و در انته اتشیمکن است عکس امام و آقا هم در هسکوالر م یاتیه .یریاست و آرامش وجدان تخد

 انقالب را دعا کند.

نقالب اارد. رهبر ند زایبه اشک ما ن نی. حضرت امام فرمود امام حسمیثمره اشک را چه دانست مینیبب میخودمان رجوع کن به

 بود. نینرالمومیبر ام هیهم اهل مدح و مرث هیفرمود اگر به اشک و ندبه است معاو

 .ختندیر یمصورت اشک  یاهل شهر به پهنا دند،یبه کوفه رس تیاهل ب یکند که وقت یبن طاووس در لهوف نقل م دیس

مل؟ ع سد.ر یاست که محبتش به امام به منصه عمل نم یسکوالر کس یاتیه .ستین تینشانه وال ییاشک به تنها پس

 یرخب .یصو اجتهاد شخ صیباشد نه تشخ تیبق بر نقشه والکه نصرت امام و منط ی. عملریخ ؟یکدام عمل؟ هر عمل

بن  داهللیاش عب یخیارتبه خواسته و نصرت امام شان ندارد. نمونه  یو حتا اهل عمل. اما عمل شان نسبت ندارندیو د یاتیه

 تیعالدهند، کار و ف یم یکنند، خرج یتالش م یبرخ شما. یبرا رمیاما اسب و شمش ستمی. گفت من نیحر جعف

 یمت رسانس علم و خدمجل اهل نهیبرند. امام در کربال باشد و ما در مد ینم شیهم دارند، اما کار امام شان را پ ندارانهید

ام ت. نقشه اماس یکیزیف بتشیهست و تنها غ امام است. یشوخ میباش رهیو مبارزه باظلم و سفره انعام و غ ازمندانیبه ن

راتر عمل مان ف و ستیناهل کوفه  هیمان فراتر از گر هیگر میه امام مان را جلو نبرنقش انقالب است. نیزمان منطبق بر هم

 نخواهد رفت. یبن حر جعف داهللیاز عب

 است. "یعمل ناانقالب" ای "بدون عمل یانقالب"سکوالر،  یاتیه

 یمرکجا ه ،یبیغا شیاز صحنه حق و باطل زمان خو یوقت "وارث آدم: نیجمله اش در حس نیشاد با ا یعتیشر روح

 ."چه به شراب نشسته یباش ستادهیباش! چه به نماز ا یخواه
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 سازمان و هزاران تناقض کی ؛یاروزهیحقوق بشر ف

 تیاز حما یریگهبا بهر ش،ینگاه داشتن سابقه خو یتا با مخف کندیامروزه تالش م رانیخلق ا نیمجاهد سازمان الف:

 زیو ن -برگزار شد سیها در ماه گذشته در حومه پارآن نآخری که–ساالنه  یهاکنفرانس یخود، با برگزار یغرب انیحام

از  تیماکرده و ح یها معرفو حقوق انسان یآزاد یرا حام خودمختلف،  یهابه مناسبت هیانیو صدور ب یانجام سخنران

ر ب یم اسالمقرار نظااست است در دوران یبداند که مدع یایگراز خشونت و سرکوب رانیمردم ا ییرا تنها راه رها شیخو

 شده است. لیمردم تحم

حقوق  وو حقوق بشر  هایکه در خصوص آزاد یاده ماده یاهیانیدر ب نیسازمان منافق یمسئول کادر رهبر یرجو میمر

مونه ان ننان به عنواز آ نگاشته، تنها چند مورد نیموجود در ا تیرا آورده که با توجه به محدود ییزنان صادر کرده، بندها

سازمان  نیا یهاشده در کمپ ینگاهدار یاعضا یکنون تیتا نشان داده شود که سابقه و وضع رندیگیمورد بحث قرار م

 نیو حال ا گذشته تیگذرا به وضع یداشته باشد. نگاه هانهیزم نیدر ا ییآورتر از آن است که بتواند ادعاشرم اریبس

 که بنا به یاونهبه گ گذرانند؛یسازمان روزگار م نیا تیریمد لیت که ذاس یبغرنج افراد تیسازمان، نشان دهنده وضع

د افرا نیغالب ا ،یالمللنیب یهاکه سازمان یهاگزارش یفرار کرده و جدا شده از سازمان و برخ یاز اعضا یاعتراف برخ

ق حزمان، از سا ییاخود، حق جد ندهیدر خصوص آ یریگمیسرنوشت و تصم نییهمچون حق تع یانسان هیاز حقوق اول

 به بودن مملز –نوع پوشش  نییخانواده، حق تع یخانواده، حق مالقات با اعضا لیکآزاد، حق ازدواج و تش یزندگ

ر صورت دمحروم بوده و  یو مسلم انسان هیاز حقوق اول یاریو بس -با رنگ ثابت و مشخص یلباس کادر نظام دنپوشی

ذرا اشاره گن موارد به شکل یز اا یدر انتظار آنان است. در ادامه به برخ اهتیها و محرومشکنجه نیترسخت ،یچیسرپ

                                                                                                                          : شودیم

 تماس با خانواده تی. ممنوع4ن کردن فرزندان از مادرا. جدا 3 زنان یسازمی. عق2ازدواج تیو ممنوع ی. طالق اجبار1

 از سازمان ییجدا تی. ممنوع5

 خواهیزادگروه آ کی ن به عنوانسازما نیشناخته شدن ا تیبه رسم ندیفرا دیبا زین نیمنافق یالمللنیب انیراستا، حام نیا در

 یهاروهگ ستیاز ل نیخارج کردن نام منافققرار دهند.  شیرا در دستور کار خو یاسالم ینظام جمهور یو معارض رسم

 یرااه را بسازمان، ر نیا یاعضا رشیجهت پذ ییکشور اروپا کی موافقتجلب  یبرا افتهیو تالش سازمان یستیترور

از آن است  یاز کرده است و حاکب -سازمان را دارد یایحجهت ا یکه حکم تنفس مصنوع- شتریب یمال یهاکمک قیتزر

 .اندآنان در نظر گرفته یبرا یدینقش جد ن،یمنافق یاکنون سران غرب ،یفول و سردرگما یکه پس از مدت

 


