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رهبر انقالب:

محبت اهلبیت
سینهزنى عزاداران حسینى ّ
را از نسلى به نسل دیگر میرساند

فرارسیدن ایام غمبار تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت مظلومانه سید و ساالر شهیدان تسلیت باد
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ابراهیم رضایی

عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

کش��ورهای عضو پیمان
ش��انگهای ب��ه عل��ت
گس��تردگی جغرافیای و
جمعیتی خود و دارا بودن
حجم اقتص��ادی  ۲۳تریلی��ون دالری و
تجارت داخلی بیش از  ۳۰۰میلیارد دالری
می توانند به عنوان یک فرصت اقتصادی
برای ما محس��وب گردند .ما باید بتوانیم
از فرصت پیمان ش��انگهای جهت خنثی
س��ازی تحریم های غرب استفاده کنیم.
تجارت غیر نفتی ما در س��الهای گذشته
با اعضای پیمان شانگهای زیر  ۳۰میلیارد
دالر بوده است که در صورت یک برنامه
ریزی مدون میتوانیم با احتساب صادرات
نف��ت ای��ران آن را به  ۸۰میلی��ارد دالر
برسانیم .ما مزیتهای خوبی برای...

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

از رده خارج کردن ماشین های مستهلک
چگونه باعث کاهش مصرف سوخت می شود؟

مذاکرهکنندگان ایران از مواضع به حق خود در مذاکرات کوتاه نیایند؛

توافق بدون رفع تحریمها و
تضمین خسارت محض است

اس��قاط هر خودروی فرسوده در ش��رایط فعلی سبب
کاهش مصرف  ۲۰۰۰لیتر بنزین در س��ال میش��ود.
ارزش صادرات��ی این میزان بنزین بیش از  ۱۸۰۰دالر
معادل با  ۵۴میلیون تومان است...
صفحه3

وزیر خارجه چین:

به آمریکا اجازه
هر رفتاری را
نمیدهیم
صفحه2
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یادداشت

احیای برجام در گرو رفع
تحریمها و راستیآزمایی

یعقوب رضازاده

عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

کاخ سفید دعا کرده است
که مذاکرات برای برجام
جدید تقریبا کامل ش��ده
اس��ت ،آمریکایی ها به
خوبی می دانند جمهوری اسالمی تا تحقق
کامل منافع ملی خود محکم ایستاده است.
رفع تمامی تحریم ها و راس��تی آزمایی از
جمله نکاتی است که برای احیای برجام
باید به آنها توجه ش��ود ،در این میان کاخ
س��فید باید ضمانت دهد که تعهداتش را
اجرایی خواهد کرد .آمریکایی ها در دوران
قبلی مذاکرات نشان دادند به هیچ عنوان
قابل اعتماد نیستند ،در دور مذاکرات اخیر
نیز با اقداماتش��ان نش��ان دادند این روند
ادام��ه دارد لذا ارائه تضمی��ن امری مهم
تلقی می شود...

ظرفیتی که مغفول مانده است؛

سهمپایین۲درصدیاقتصاددریا
درتولیدناخالصداخلیکشور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی
پیش��رفته مانند اروپا  ۵۰درصد اس��ت ،اما این رقم در
کش��ور ایران ب��ا وجود قریب به  ۶ه��زار کیلومتر نوار
ساحلی ،تنها دو درصد است...

ایران نباید از مواضع هستهای خود کوتاه بیاید
وزیر خارجه روسیه:

موضع ایران در مذاکرات هستهای کامال مشروع است

صفحه6

آخرین جزئیات تسهیالت
پرداخت شده به نهضت ملی مسکن؛

«تقریباهیچ»!

ظرفیت پیمان شانگهای برای
خنثیسازیتحریمها

روزنامهصبحايران

اسقاط خودروهای فرسوده،
شاید وقتی دیگر

سرمقاله

صفحه6
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رهبر انقالب:

محبت اهلبیت را از نسلى به نسل دیگر میرساند
سینهزنى عزاداران حسینى ّ

ت عزاداری اس��تان تهران تاکید کردند :س��ینهزنى عزاداران حسینى ،همان وسیلهاى
رهبر معظم انقالب در دیدار هیئا 
محبت و والیت اهلبیت را از نسلى به نسل دیگر برساند .رهبر معظم انقالب  ۱۲مرداد  ۷۳در دیدار
است که میتواند ّ
شورای مرکزی هیئتهای عزاداری استان تهران تاکید کردند :هیئتهاى مذهبى در حقیقت ارکان حفظ ایمان و شوق
جمله پیوندهاى مستحکم میان امروز و روز عاشوراى حسینى هستند؛ آن
ملّت بزرگ ما به خاندان پیغمبر هستند؛ از 
خاطره امام حسین را تجدید می کنند .متن بیانات رهبر انقالب در این دیدار که برای

روحیه را به امروز منتقل می کنند،
نخستینبار منتشر شده ،در ادامه آمده است :ا ّو ًال به هم ه برادران و خواهرانى که در این مجلس حسینى شرکت کردهاید،
السالم) را پیدا کرد.
هلل عطر و رایح ه مجلس عزاى حضرت ابىعبدا 
خوشامد عرض میکنم و مجلس ما بحمدا 
هلل (علیه ّ
روزمره است که چشمها و دلهاى مردم به آنها اُنس گرفته
موضوع هیئتهاى مذهبى براى مردم ما یک مطلب عا ّدى و
ّ
است ولى اگر کسى با چشم دقیق و حقیقتبین نگاه کند ،این یکى از آن بارقههاى درخشان حسینى در فضاى جامع ه
مس��لمان ما و از برکات و حس��نات جاری ه آن نهضت عظیم الهى اس��ت .آنچه را شما از سوابق عزادارى مردم ایران و
السالم) تا کنون دنبال بفرمایید ،خواهید دید که این س ّنت عزادارى به
شیعیان جهان براى ماجراى حسینبنعلى (علیه ّ
شکل کنونى در تمام حاالت و آنات و در همهى شرایط گوناگون اجتماعى وجود داشته است .دشمنان نتوانستهاند این
عادت دینى و الهى را از شیعیان سلب کنند و این نشاندهندهى عمق ایمان و عمق تأثیر این جریان عزادارى ــ چه ب ه
متحرک مذهبى ــ در دلهاى مردم و در ایمان و عقیدهى مسلمانان
صورت مجالس عزادارى و چه بهصورت هیئات
ّ
ظرفیت این هیئات هم بس��یار زیاد است .شما مالحظه کنید ،در دوران اختناق رضاخانى که همهى حرکتهاى
اس��تّ .
تشیع بود ،دنبال میکردند و آنها را
مردم ،ولو کوچکترین آنها را ایادى استبداد رضاخانى که ض ّد اسالم و ض ّد مراسم ّ
با سختى و فشار و شکنجه پاسخ میدادند ــ که ح ّتى روضهخوانىها را در داخل خانهها و پیش از اذان صبح هم دنبال
و تعقیب میکردند و اگر روضهخوانى را میدیدند که قبل از اذان صبح از جایى به جایى حرکت میکند ،و میدانستند که
السالم) مرثیه بخواند ،او
این روضهخوان میرود که در خلوت و پستوى خانهى یک مسلمان عاشق امام حسین (علی ه ّ
را تعقیب میکردند و احیان ًا زندان میبردند ــ ح ّتى در این شرایط هم هیئتهاى مذهبى متو ّقف نماند .آن کسانى که آن
زمانها بودهاند ،براى ما نقل کردهاند که در روزهاى عاشورا و تاسوعا و ا ّیام اطراف این دو روز ،مردم از شهرها به خارج

ش��هرها میرفتند ،در بیابانها ،دور از جا ّدهها ،گاهى در ویرانهها ،در روستاهاى دور از دسترس پلیس رضاخانى ،دستهى
محبت و اعتقاد عظیم و ناگسستنىاى
سینهزنى راه مىانداختند و عزادارى میکردند .این چه ایمانى است؟ چه علقهى ّ
قضیه است .در آن وقتى که مردم تهران و
اس��ت که بهوسیلهى این هیئات مذهبى هدایت میش��ود؟ این یک طرف ّ
محرم و پانزدهم خرداد سال
بعضى از شهرستانهاى دیگر براى دفاع از مقام
روحانیت و رهبرى نهضت ،در دوازدهم ّ
ّ
 ۴۲میخواهند اعتراض کنند ،باز در قالب هیئات سینهزنى و عزادارى است که راه مىافتند در این خیابانهاى تهران و
سینه میزنند و زنجیر میزنند و عزادارى میکنند ا ّما نوحهى آنها عبارت است از اعتراض به حکومت مستبد و دیکتاتور
و فاس��د پهلوى که امامش��ان و رهبرشان و امام بزرگوار را در پانزدهم خرداد س��ال  ۴۲دستگیر و بازداشت کرده بود؛
السالم) یک ماجراى
ماهیت انقالبى پیدا میکند .و این ّ
تعجب هم ندارد؛ اصل ماجراى حسینبنعلى (علی ه ّ
یعنى یک ّ
نهضت بهجا اس��ت ،در همین جهت و همین هدف حرکت بکند .در سال آخر
انقالبى اس��ت ،باید هم آنچه از آثار آن
ْ
نهضت هم پیروزى انقالب ،بالش��ک تا میزان زیادى مرهون همین هیئات مذهبى اس��ت که در همهجاى کشور در
محرم آن سال[ ،مردم] هیئتهاى مذهبى را تبدیل کردند به وسیلهاى براى اظهار اعتراض
عاشوراى سال  ۵۷و دههى ّ
ظرفی ِت هیئات مذهبى است.
گستردهى ملّت به آن رژیم فاسد و حمایت از امام و
ِ
خواستارى نظام اسالمى .پس اینّ ،
جمعیتهاى کوچک در بیغولهها و بیابانها و دور از چشم پلیس رضاخانى شروع میشود و در سال  ۵۷و
در دوران اختناق ّ
سالهاى بعد از آن ،در معرض دید همهى مردم دنیا و زی ِر نگاه دوربینهاى تلویزیونهاى جهانى ،نشاندهندهى میل و
محبت به خاندان پیغمبر ،عشق
خواست ملّت ایران میشود .چقدر عظیم است این هیئتها! عالوه بر هم ه اینها ،عشق و ّ
السالم) ،دلسوختگى شدید نسبت به
السالم) ،عشق و دلبستگى به یاران امام حسین (علیه ّ
به حس��ینبنعلى (علیه ّ
حادثهى عاشورا ،روح این هیئتهاى مذهبى است .اینها چیز کوچکى نیست؛ مبادا کسى خیال کند که هیئات مذهبى
یک چیزى است که اگر بود ،بود[ ،اگر هم] نبود ،نبود؛ این جور نیست .هیئتهاى مذهبى در حقیقت ارکان حفظ ایمان
و ش��وق ملّت بزرگ ما به خاندان پیغمبر هس��تند؛ از جملهى پیوندهاى مستحکم میان امروز و روز عاشوراى حسینى
هستند؛ آن روحیه را به امروز منتقل میکنند ،خاطرهى امام حسین را تجدید میکنند .در طول سال ،دستهاى دشمنان
اسالم و قرآن و خاندان پیغمبر هر چه تالش میکنند براى اینکه فضاى جامعه را فضاى غیر دینى قرار بدهند ،وقتى
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ɢĈɫķĻĤĄčŕʗ

محرم میشود ،ا ّیام عاشورا میشود ،این موکبهاى حسینى راه مىافتد در خیابانها و کوچهها و محیط زندگى
که دههى ّ
ت و شو میدهد
مردم ،مثل آب بارانى که پلیدىها را و کثافتها را میش��و َید و فضا را پاک میکند ،فضاى جامعه را شس�� 
و همهى آن تلقینات فاسد را که در محیط و فضا ،دست دشمن به وجود آورده است ،پاک میکند و میشو َید .قدر این
هیئتها را خیلى باید بدانید؛ هم شما که مسئوالن این هیئات هستید ،واقع ًا این کار را یک کار مهم و اساسى بهحساب
محبت ،و هم یک وظیفهى بزرگ اعتقادى و عاطفى بهحساب
بیاورید؛ یک وظیفهى هم ناشى از عقیده و هم ناشى از ّ
بیاورید و با ج ّد ّیت مسئلهى هیئات مذهبى را دنبال کنید و هر کارى که براى بهتر شدن این هیئات میشود انجام داد،
انجام بدهید؛ هم مردم باید قدر این هیئات را بدانند .مردم بهطور طبیعى اعضاى هیئات مذهبى هستند .مىبینید که
راه مىافتند در این موکبهاى عزادارى ــ هر کسى با یک نوع ارتباطى ــ مىافتند توى این هیئتها و با آنها عزادارى
میکنند ،عزادارى آنها را تماش��ا می کنند ،اش��ک می ریزند و حال مصیبت و عزا پیدا می کنند .خیلى حادث ه عظیمى
است .در هیچ جاى دنیا هم یک چنین وسیلهاى ــ که تمام شمشیرهاى دشمنان در مقابل این وسیله ُکند است ،هم ه
تبلیغات دشمنان در مقابل این وسیله نارسا است ــ ندارند؛ خیلى تالش کردند که اینها را از بین ببرند[ ،ولى] نتوانستند؛
و این ،مال زمان رضاخان اس��ت .بعد از آن خیلى تالش کردند اینها را منحرف کنند .بنده در دوران س��لطنت طاغوتِ
د ّوم پهلوى دیده بودم و مىشناختم که این هیئات مذهبى را در گوش ه و کنار جامعه ،مىسپردند دست افراد فاسد ،تا
شاید اینها را از چشم مردم بیندازند ا ّما نتوانستند .هیئتهاى مذهبى ،هیئتهاى مذهبى ماندند؛ هیئتهاى عزادارى ،هیئت
عزادارى ماندند .گیرم که یک فرد نابابى هم چند صباحى در یک هیئتى بود یا نبود؛ او از بین رفت ،آنها نابود شدند ا ّما
هیئتها همچنانکه الزمهى کلمهى حق است ،ماندند .خیلى تالش کردند بلکه بتوانند این هیئتها را از حال و هواى
حسینى خارج کنند ا ّما نتوانستند .بنده عرضم به شما برادران عزیز این است که شما خودتان را َعلَمداران حسینى بدانید.
َعلَم عزاى حس��ینى دس��ت شما است؛ این خیلى مرتبهى بزرگى است؛ این خیلى مقام مق ّدسى است .اگر نهضت امام
حسین در روز عاشورا تمام شده بود ،امام حسین دیگر َعلَمدار نمیخواست؛ ا ّما فرض این است که نهضت حسینى تا قیام
السالم و االکرام علیه)
عجل ا 
بقیةاهللاالعظم (ارواحنا فداه و ّ
حیة و ّ
هلل تعالى فرجه و آالف ال ّت ّ
فرزند معصومش حضرت ّ
برقرار است؛ نهضت که تمامشدنى نیست.
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