
  سيدنظام الدين موسوي:
 اين ني��ز ُطرفه حكايتي اس��ت ك��ه امريكا 
در غرب جهان، روس��يه را ب��ه دليل تجزيه 
بخشي از خاك اوكراين)دونباس( در معرض 
شديدترين تهديدها و تحريم ها قرار داده اما 
در شرق جهان، با تمام توان از تجزيه بخشي 
از خاك چين)تايوان( حمايت مي كند. يك 
بام و دو هوا رسماً سكه رايج سياست ورزي 

كاخ سفيد است. 
  عبدالرحيم انصاري:

كاليفرنيا در آتش مي سوزد و اياالت متحده 
كه مدعي است قدرت اول دنياست از مهار 
حريق عاجز است؛ رئيس جمهور با سگش 
تفريح مي كند و پلوسي در انديشه سفري 
تحريك آميز به تايوان اس��ت! در اوكراين 
شكست خورده اند، در غرب آسيا دستشان 
خالي است؛ حكومت گويي در امريكا رها و 

به قضا و قدر سپرده شده است!
  محمدعلي ابطحي:

 وظيفه رهبران دنيا لجبازي با يكديگر نيست. 
رفع تش��نج در جهان كار آنها بايد باشد. به 
اين دليل سفر نانسي پلوس��ي به تايوان كار 

درستي نبود. 
  اميد دانا:

امريكا مي گويد استقالل تايوان را به رسميت 
نمي شناسد ولي سؤال مهم اينجاست. نانسي 
پلوس��ي رئيس نمايندگان اي��االت متحده 
چگونه به جايي كه كش��ورش به رس��ميت 
نمي شناسه سفر كرده؟ امريكا مانند جنگ 
اوكراين مسئول هرگونه درگيري نظامي در 

تايوان خواهد بود. 
  نادر غيور:

يكي از ساختمان هاي فرودگاه سانشان در 
تايوان به خاطر ورود پلوس��ي به اين كشور 

نوشته: ]عش��ق، اميد، آرامش[ خبر ندارند 
امريكا هر كجا پا گذاشت بايد نوشت: ]جنگ، 

نااميدي، ويراني و آوارگي[
  علي قلي زاده:

كاخ س��فيد همزمان هم از سفر پلوسي به 
تايوان حمايت مي كند، هم آن را مستقل 
از سياس��ت دولت امريكا )سياست چين 
واحد( معرفي مي كند و هم هشدار مي دهد 
كه چين واكنش��ي نش��ان ندهد! امريكا با 
سياس��ت »ابهام عمدي« در مورد تايوان 
به دنب��ال افزاي��ش تنش كنترل ش��ده با 
 چين ب��ا ه��دف دور ك��ردن متحدانش از 

پكن است. 

  ك. جعفري:
امريكا اش��تباهي از اين بدتر نمي توانست 
كند؛ كاخ سفيد فكر مي كرد با سفر نانسي 
پلوسي به تايوان دولت چين را تحت فشار 
قرار مي ده��د ام��ا نتايج برعكس اس��ت؛ 
غربگراهاي پكن مانند دوستان روس خود 
حاال منزوي تر هستند و مردم چين امريكا را 
خائن به كشورشان مي دانند. خبري بهتر از 

اين مي توان شنيد؟
  مهدي عرب صادق:

نانس��ي پلوس��ي رئيس مجلس نمايندگان 
امريكا دوستي پايدار امريكا با تايوان را افتخار 
مي دان��د! چتر جنگ اف��روزي امريكا بعد از 

افغانس��تان، عراق، س��وريه، يمن و اوكراين 
امروز به تايوان نزديك شده!

  اسد كاوه:
منابع خبري در شرق آس��يا، از سفر پلوسي 
به تايوان خب��ر مي دهند. غير از آنكه ش��ش 
دانگ تبح��ر در ايجاد بح��ران، تنش افزايي و 
تحريم به نام امريكا زده ش��ده، همسر ايشان 
در تجارت مدارهاي مجتمع هس��تند، يعني 
يكي از مهم تري��ن حوزه هاي رقاب��ت كوتاه، 
ميان و بلندمدت بين چين و امريكا. ۲۶درصد 
از مجموع كل مداره��اي مجتمع توليدي در 
جهان و 90 درصد از چيپ هاي پيش��رفته در 

تايوان توليد مي شود. 

اشتهای جنگی امریکا در دهان اژدها
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سفر نانسي پلوسي به تايوان

سفر نانس�ي پلوس�ي به تايوان با واكنش هاي بسياري در سراس�ر جهان همراه بود. 
وزارت امور خارجه چين نيز بالفاصله پس از ورود هواپيماي حامل نانس�ي پلوس�ي، 
رئيس مجلس نمايندگان امريكا و پنج نفر ديگر از اعضاي كنگره به تايوان، بيانيه اي 
منتش�ر كرد. اين وزارتخانه اعالم كرد س�فر پلوس�ي كه به  رغم مخالف�ت و اعتراض 

چين صورت گرفت�ه، نقض جدي اصل »چين واحد« و تعهدات س�ه بيانيه مش�ترك 
كه اس�اس روابط ديپلماتيك امريكا و چين را تشكيل مي دهد است. كاربران فارسي 
زبان توئيتر نيز بدين خبر واكنش نش�ان دادن�د و آن را نش�انه اي از جنگ افروزي و 
فتنه گري امريكا خواندند. در ادامه مروري داش�ته ايم به برخي واكنش هاي كاربران. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

       جديدترين تصوير جيمزوب  از كهكشان كارت ويل در فاصله 500 ميليون سال 
نوري | از كانال تلگرامي »عجايب جهان«

 چرا شهادت امام حسين)ع(
 با عظمت ترين شهادت تاريخ است؟

عالمه محمدتقي جعفري)ره(:
نمونه هايي از عظمت هاي حيات آدمي: انس��ان در حال زندگي 
اس��ت كه از زيبايي ها لذت مي برد. از عقل و وجدان اس��تفاده 
مي كند. محبت و عشق مي ورزد. حقايق را شهود مي كند. شكوه 
عالم هس��تي را درك مي كند. طعم آزادي و اختي��ار معقول را 

مي چشد. طعم ارتباط هاي نسبي و سببي را درك مي كند. 
مس��لم اس��ت كه امتيازها و عظمت ه��اي زندگي بي��ش از حد 
شمارش هاي معمولي است. انساِن آگاه با از دست دادن هر يك از 
اين امتيازات و عظمت ها جهاني را از دست مي دهد، زيرا هر يك از 
آ نها به تنهايي مي تواند هدفي براي زندگي و توجيه كننده آن باشد. 
حال مي توانيم اين معني را به خوبي درك كنيم كه چرا شهادت 
امام حسين با عظمت ترين شهادتي است كه در تاريخ بشر بروز 
كرده اس��ت، زيرا او با ش��ناخت همه  ابعاد و امتيازات زندگي و 

توانايي بر برخورداري از آنها دست از زندگي شسته است. 
منبع: كانال تلگرامي »استاد عالمه جعفري« به استناد كتاب 

امام حسين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

   آیينه نفس

18دعا،18مقام،درزيارتعاشوراازخداچهميخواهيم؟

محمدحسين صادقي در توئيتي نوشت: بايدن در آستانه سالروز خروج از افغانستان پس 
از جنگي بي حاصل، باز هم  به بهانه مبارزه با تروريسم حريم هوايي افغانستان را نقض كرد 
اما كيست كه نداند تجهيز، آموزش و حمايت اطالعاتي از تروريست ها از سوي چه كساني 

بوده؟ كيست كه نداند پدر همه اين تروريست ها، ارتش تروريست امريكاست. 

مهدي متوليان در كانال تلگرامي خود نوشت: 
نمي دانم منبع اين گفته ها كجاست، اما خدا 
به آن عزيزي كه اين پُس��ت را فوروارد كرد، 
خير بدهد. معرفت تازه اي اس��ت در تفسير 
زيارت عاشورا كه هزاران بار خوانده ايم. اين 
معارف، همه  آن چيزي اس��ت ك��ه از انجام 
آداب و رسوم و خوانش ادعيه بايد درك كنيم 
و دنبالش��ان باش��يم. نقبي به باطن اعمال؛ 
درخواس��ت هاي انس��ان در زيارت عاشورا، 
دنيوي و مادي نيست، همگي معنوي است:

۱( مق��ام خونخواهي امام حس��ين)ع( )أن 
يرزقني طلب ثارك( اينكه كس��ي بخواهد 
خونخواهي امام حسين را بكند، مقام خيلي 
بااليي است، چون خونخواه اصلي ابي عبداهلل، 

امام زمان است. 
۲( مقام وجاه��ت عنداهلل )الله��م اجعلني 

عندك وجيهاً(
۳( مق��ام مِعيت )همراهي( ب��ا معصوم )أن 
يجعلني معكم في الدني��ا و اآلخرة( مع امام 
منصور )اين درخواس��ت، بسيار ويژه است، 
چون تمام انبيا و اوليا آرزويش را داشته اند.(

۴( مقامي ك��ه درخواس��ت مي كنيم تمام 
مراحل زندگ��ي ما درهم  تني��ده با معصوم 
باش��د )اللهم اجعل محياي محيا محمد و 

آل محمد...(
۵( مقام ش��هادت )و مماتي ممات محمد و 
آل محمد( مرگ همه معصومين با شهادت 

بوده. 
۶( رسيدن به مقام محمود )أن يِبلِّغني المقام 
المحمود( قرآن به پيامبر مي گويد: نماز شب 
بخوان تا به مقام محمود برسي. مقام محمود 
از نگاه بيشتر مفسران، يعني مقام شفاعت. 
خود شفاعت شدن، يك مقامي است كه به 

هر كسي نمي رسد. حاال يك مقامي هست 
كه از شفاعت شدن باالتر است و آن هم مقام 
شفاعت كردن است و ما در اين فراز، اين را از 

خدا مي خواهيم. 
۷( مقام مشاركت در مصيبت ولي معصوم 
)لقد عظم��ت الّرِزية... بك علينا - و اس��ئل 
اهلل بحقكم... أن يعطين��ي بمصابي بكم...( 
يعني مصيب��ت ش��ما را مصيب��ت خودم 
مي دانم. )الحمدهلل علي عظيم رزِيتي( دقيقاً  
اينجاست كه انسان مصيبت را براي خودش 
مي داند. داس��تان زيارت عاش��ورا، داستان 
يكي شدن با اهل  بيت است، قرار است از اين 

طريق، به شجره حيات متصل شويم. 
۸( مقام برائت )و بالبرائة من اعدائكم( براي 
دوري و تبّري جس��تن از بعضي جريان ها و 

افراد و نيز بعضي خصوصيت ها. 
9( مقام لعن )اللهم العن اول ظالم ظلم حق 
محمد و آل محمد( اي��ن مقام، آن قدر مهم 
است كه در زيارت عاش��ورا بر سالم اولويت 
دارد. اول ص��د تا لعن مي دهي��م و بعد صد 

س��الم. )جاروب كن خانه س��پس ميهمان 
طلب(

نكته: چهره اصلي برائت و لعن، بعد از ظهور 
ديده مي شود. ما مردم اصاًل تا قبل از ظهور 
نمي فهميم باعث و باني ماجراي كربال، ما را 
از چه نعمات زياد و ب��ركات بزرگي محروم 
كرده اند. م��ا از دنياي بع��د از ظهور چيزي 
نمي دانيم و درك نمي كنيم. اصل برائت در 
آن زمان اتفاق مي افت��د. يعني بعد از ظهور 
مي فهميم چه چيزي را از ما گرفته اند. تازه 

حس واقعي برائت را درك خواهيم كرد. 
۱0( مقام ِسلم )اني سلم لمن سالمكم- و ولي 
لمن واالكم( اين مقام، عبارت است از مقام 
دوستي با دوستان اهل  بيت، براي تشكيل 
يك شبكه متحد در راه تحقق منويات اين 

خاندان. 
۱۱( مق��ام َحرب )ح��رب لم��ن حاربكم( 
اين مقام، يعني مقام دش��مني با دشمنان 
اهل بيت، براي پااليش آن ش��بكه متحد و 
همچنين مبارزه با موانع رش��د بشر. آيا هر 

كسي مي تواند به مقام مجاهدت برسد؟
۱۲( مقام ايثار )بأبي انت و امي( ما در زيارت 
عاش��ورا اين مقام را درخواست مي كنيم و 
الاق��ل اداي آن را درمي آوري��م. ايثار يعني 
بذل بهترين ها. در زيارت عاش��ورا بهترين 

داشته هاي خود را فداي امام مي كنيم. 
۱۳( مق��ام قربة ال��ي اهلل )اني اتق��رب الي 
اهلل...( باي��د گفت: مقام ق��رب و نزديكي به 
خدا، باالترين مق��ام ممكن اس��ت، منتها 
مراتب باالي آن فقط به كمك و دستگيري 
ولي خدا كه در اين مس��ير پيش��تاز است، 

ممكن مي شود. 
۱۴( مقام دوستي و نزديكي به اهل بيت )اني 
اتقرب الي اهلل و الي رسوله و الي...( اين مقام 

نيز امتداد مقام قربة الي اهلل است. 
۱۵( مق��ام معرف��ت اهل بي��ت )اكرمن��ي 
بمعرفتكم و معرفة اوليائكم...( من مات و لم 

يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية. 
۱۶( مقام ثبات قدم و اهل تزلزل نبودن )أن 
يثّبت لي عندكم قدم صدق - ثّبت لي قدم 

صدق عندك مع الحسين...(
۱۷( مقام رجعت )و أن يرزقني طلب ثاركم 
مع امام منصور( كه هركسي قادر نيست به 
اين مقام برسد و شخص بايد خيلي كارها در 

اين راه انجام دهد. 
۱۸( مقامي كه خدا به ما درود بفرستد )اللهم 
اجعلني ف��ي مقامي هذا مم��ن تناله منك 

صلوات و رحمة و مغفرة(
در زيارت عاش��ورا، خيلي از اي��ن مقام ها و 
خواس��ته ها را به صورت الم��كان و الزمان 
مي خواهيم )في هذا اليوم و في موقفي هذا و 
ايام حياتي - و ال جعله اهلل آخر العهد مني... ( 
يعني الي االبد باشد و محدود به حال نباشد. 

كيستكهنداندپدرتروريستهاكيست؟
رضا نصري در توئيتي نوشت: امريكا در زمان ترامپ براي »از بين بردن تواقق« بنگاه هايي 
را كه با ايران تجارت مي كنند تحريم مي كرد؛ االن براي »احياي توافق« بنگاه هايي را كه 
با ايران تجارت مي كنند تحريم مي كند! به نظر الزم است سازمان ملل متحد يك »مركز 

بين المللي بازپروري« تأسيس كند تا به مشكل اعتياد امريكا به تحريم رسيدگي شود. 

اعتيادبهتحريم!

پلوسی آخرين ميخ را به تابوت امريکا کوبيد
 ايمان محم��دي در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: »هيل« نشريه كنگره 
نوش��ته: »آيا تايوان، اوكراين جديد 
باي��دن خواهد بود؟ چي��ن با قورت 
دادن تايوان، آخرين ميخ را به تابوت 
س��لطه جهاني امري��كا خواهد زد. 
بايدن هنوز نفهميده كه تايوان براي 
آينده امريكا بسيار مهم تر از اوكراين 
است.« نانسي پلوسي ۸۲ ساله، تايوان برود يا نرود، با ماجراجويي اخير، ميخ بزرگ تر را به 
تابوت كوبيد. تحريك چين در حالي كه امريكا در جنگ با اوكراين درمانده ش��ده، خطاي 
راهبردي بود كه رئيس كنگره امريكا مرتكب شد. چين مسالمت جو تا امروز، پس از اين قطعاً 
رفتار متفاوت و راديكالي را در پيش خواهد گرفت و حتي ممكن اس��ت كار به تأخير افتاده 
نسبت به تايوان را انجام دهد؛ همان كه روسيه ابتدا با شبه جزيره كريمه و سپس دو ايالت 
اوكراين كرد. توماس فريدمن تحليلگر ارش��د دموكرات ها در نيويورك تايمز هش��دار داده 
درگيري همزمان با دو ابرقدرت )روسيه و چين(، اش��تباه راهبردي براي امريكاست و اين 
ناكارآمدي خطرناكي براي سياست داخلي است كه بايدن دموكرات به خاطر متهم شدن به 

نرمش، پلوسي دموكرات را از سفر منصرف نكرد. 

پنهانکاري يا حريم خصوصي؟!
نيلوفر برجي در كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: پنهانكاري با حريم خصوصي تفاوت 
دارد، پس هرگز در زندگي مش��ترك پنهانكاري نكنيد. وقتي پنهانكاري مي كنيم، در واقع 
عمداً تصميم مي گيريم اطالعات خاصي را از ديگران مخف��ي و ديگران را وادار كنيم چيزي 
را كه نادرست است، باور داشته باشند! ش��ايد ما با اين كار مدعي باشيم به نفع ديگران عمل 
مي كنيم، ولي در واقع سعي مي كنيم در مقابل عكس العمل هاي ديگران از خودمان محافظت 
كنيم! پنهان كردن حقيقت درست مثل آتشي است كه كم كم مي سوزد و اعتماد زن و شوهر 

نسبت به يكديگر را از بين مي برد...

قابليت جديد سامسونگ براي تعمير تلفن همراه
كانال تلگرامي »تك توب« نوش��ت: معموالً وقتي گوش��يتون نياز به تعمير داره يا بايد رمز 
گوشيتون رو به تعميركار بدين و ريسك نشت اطالعات شخصيتون رو قبول كنيد يا گوشيتون 
رو ريست فكتوري كنيد تا تعميركار بتونه گوشي رو تست كنه اما بعد از تعمير نصب مجدد 
برنامه ها و انتقال اطالعات زحمت زيادي داره. حاال سامسونگ براي حل اين مشكل قابليت 
جالب و كاربردي رو براي گوشي هاش رونمايي كرده كه Repair Mode  نام داره و گوشي 
رو در وضعيت امن براي تعمير قرار ميده. وقتي كاربر اين قابليت رو فعال ميكنه، گوش��ي در 
وضعيتي قرار ميگيره كه اطالعات كاربر از جمله عكس ها، پيام ها و غيره قفل و مخفي ميشن 
و تعميركار فقط ميتونه به آپ هاي پيش فرض گوشي دسترسي پيدا كنه تا بتونه تست هاش 
رو انجام بده. انگار با يك گوشي ريست فكتوري شده طرف هست كه هيچ اطالعاتي روي اون 
وجود نداره. بعد از انجام تعمير، كاربر با وارد كردن رمز گوشيش، ميتونه گوشي رو از حالت 
Repair Mode دربياره و وضعيت گوشي رو به قبل از تعمير برگردونه و دوباره مثل سابق 
به آپ ها و اطالعاتش دسترسي پيدا كنه. بدين صورت هم اطالعات شخصي كاربر در معرض 
خطر قرار نميگيرن و هم تعميركار ميتونه به صورت عادي با گوش��ي كار كنه و تست هاش 
رو انجام بده. سامسونگ اين قابليت رو در آپديتي فعاًل براي گوشي هاي S۲۱ در كره جنوبي 
عرضه كرده ولي احتماالً در آينده اون رو براي مدل ها و مناطق بيشتري عرضه كنه، اما زمان 

انجام اين كار مشخص نيست.

جنگ اوکراين از نگاه چين
 كانال تلگرامي »انديشكده راهبردي 
تبيي��ن« در تحليلي كوتاه نوش��ت: 
انديشكده »ش��وراي روابط خارجي 
اروپايي« در گفت وگ��و با تعدادي از 
دانشگاهيان چيني، نگاه آنها به جنگ 
اوكراين را بررسي كرده است. به نظر 
نويسنده، تمايز نگاه آنان با كشورهاي 
غربي در اين اس��ت ك��ه مفروضات 

راهبردي شان به كلي متفاوت از پيش فرض هاي تحليلگران امريكايي و اروپايي است. 
به نظر چيني ها روس��يه درصدد تكميل خ��أ هژموني امريكا برآمده اس��ت. از منظر آنان، 
پايان هژموني امريكا به ظهور جهاني چندقطبي و كثرت گرايانه تر مي انجامد، زيرا معتقدند 
نظم كنوني جهاني مبتني بر منافع كشورهاي غربي بنا شده است. به نظر آنان، اين نبرد نه 
درگيري دو كشور مستقل، بلكه يك نبرد نيابتي ميان امريكا و چين است. آنها اروپا، ژاپن و 
كره جنوبي را پياده  نظام اياالت متحده قلمداد مي كنند. از منظر آنها اين نبرد مانند اختالفات 
امريكا و چين درباره كرونا، بخشي از يك رقابت بزرگ تر ميان پكن و واشنگتن براي كسب 
برتري بر ديگري است. نويس��نده با اش��اره به اين نظرات، بيان مي كند غرب بايد نسبت به 
درك كشورهاي غيرغربي از مواضع و عملكرد اروپا و امريكا حساس باشد. اين نگرش بخشي 
از واقعيتي است كه مشخص مي كند چرا غرب نتوانسته براي تحريم عليه روسيه، اجماعي 

جهاني ايجاد كند.

3 نکته درباره ترور الظواهري
علي صمدزاده در رشته توئيتي نوشت: سه نكته موجز درباره ترور الظواهري توسط امريكا:

۱( امريكايي ها مدعي اند بدون حض��ور زميني، الظواهري را هدف ق��رار داده اند! اين زماني 
پذيرفتني است كه بيش از ۵هزار افغان آموزش ديده CIA براي عمليات هاي اطالعاتي در 

افغانستان و محيط پيراموني اش طي سال هاي ۲0۱۵ تا ۲0۲۱ را ناديده بگيريم!
۲( عموماً حذف يك رهبر در شرايط اشراف اطالعاتي با دو هدف صورت مي پذيرد: نخست، 
كسب دستاورد سياسي؛ دوم، اثرگذاري بر معادالت داخلي گروه مورد هدف. بايد منتظر بود و 
ديد با حذف ايمن الظواهري وضعيت شاخه مركزي القاعده در رقابت برابر شاخه هاي منطقه اي 
چگونه مي شود و كدام جريان فكري، هدايت القاعده را در دست مي گيرد و توازن داخلي آن 
به چه نحو پيش مي رود؛ به طور حتم، تحليل هدف دوم از اولي بس��يار مهم تر است! بايد در 
نظر داشت شاخه مركزي در بسياري موارد رويكرد و ديدگاهش بسيار متفاوت از شاخه هاي 

منطقه اي نظير داعش و جبهةالنصرة بوده است. 
۳( امريكا حضور الظواهري در كابل را نقض آشكار توافقات دوحه در سال ۲0۲0 مي داند كه 
طي آن طالبان متعهد ش��ده بود از القاعده در خاك خود ميزباني نكند؛ طالبان هم امريكا را 
متهم كرده كه با حمله به خاك آنها از اين توافقنامه سرپيچي كرده است. اين جنگ زرگري 

هم نيازمند تحليل نيست!

زير بار ظلم نرو!
كانال تلگرام��ي »در محضر آيت اهلل جوادي آمل��ي« به نقل از حضرت 
جوادي)حفظه اهلل( نوشت: ساالر شهيدان در خطبه ها و نامه ها با مردم 
كار دارد؛ مي خواهد بفرمايد: مس��لمان يا مشرك هستي، باش؛ زير بار 
ظلم نرو! باالخره انس��ان بايد بميرد، ُخب عزيزانه بميرد! فرمود: سعي 
كنيد از ذلت فاصله بگيريد. من و خاندان من كساني هستيم كه ذلت 

اجازه ندارد به حضور ما بيايد؛ )هيهات مّنا الذلّه(. 

2 عامل اساسي ريزش خواص
مهدي فضائلي در توئيتي نوشت: بر اساس بيانات اخير رهبر انقالب در 
ديدار با ائمه جمعه كه تجارب تاريخ صدر اسالم از جمله حادثه عاشورا 
و انقالب خودمان نيز مؤيد آن اس��ت، تاب نياوردن در برابر ش��بهات و 
دنياطلبي، دو عامل اساس��ي ريزش ها به خصوص ريزش خواص است. 

دنياطلبي، زمينه غلبه شبهات را هم تقويت مي كند!

 

مگر مي شد از اين زيباتر عشق بازي کرد؟
پايگاه رسمي اطالع رساني و نشر آثار حضرت آيت اهلل مصباح يزدي)ره( در 
تلگرام به نقل از عالمه مصباح)ره( نوشت: ما در عالَم كارى بهتر از كاري كه 
اباعبداهلل الحسين عليه السالم كرد سراغ نداريم، دو عالَم را متحير كرد اين 
زيبايى كار، مگر مي شد از اين زيباتر عشق بازي كرد؟ وقتى عصر عاشورا 
زخمي در گودال قتلگاه افتاد فرمود الهى رضا برضاك، حاال خوش��حال 
هس��تم كه به عهد و پيمان خود وفا كردم، عاشق اس��ت، عاشق است و 

سختي كار را براي معشوق تحمل  و آن را تبديل به زيبايي مي كند.

 

جا نماني! 
كان��ال تلگرمي »آب و آتش« بخش��ي از كت��اب »امير م��ن« اثر نرجس 
شكوريان فرد را به اشتراك گذاشت. در اين بخش از كتاب مي خوانيم: هر 
كس رسيد نصيحت كرد: كوفه نرو! اما هر كس رسيد نگفت: حسين جان! تو 
»امام« مايي و ما »يار« توييم! حسين كه راه افتاد نصيحت كردند: كوفه نرو! 
اما نگفتند: حسين جان! برايت بميرم كه ملعوني چون يزيد چون تويي را 
تهديد به كشتن كرده است... ياري ات مي كنيم براي حفظ اسالم! مظلومانه 
لب زد: كار اين امت درست نخواهد شد مگر با »شهادت« من و »اسارت« 
خانواده ام. خدا مي خواهد من را »كشته« ببيند و آنها را اسير... حسين راه 

افتاد براي »حفظ اسالم«. جا نماني!
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