
از  جهــان  رســانه های  حیــرت 
عظمــت مراســم اربعیــن

روزهــا  آن  از  ســال  یــازده  حــاال 
می گــذرد؛ امــا شــاید کمتــر کســی 
»اولیــن  ایــن  کــه  می کــرد  تصــور 
از  بعــد  عاشــورایی«،  شــکوفه های 
ــاور  ــت تن ــه درخ ــل ب ــه، تبدی ــک ده ی
ــان در  ــه جه ــود، ک ــار ش ــرگ و ب ــر ب و پ
برابــر عظمــت آن، انگشــت حیــرت 
بــر دهــان آرد. یورونیــوز در گزارشــی 
ــت  ــه از قدم ــال ک ــر س ــود: "ه ــته ب نوش
ایــن مراســم نوظهــور می گــذرد، بــر 
ــع  ــن تجم ــرکت کنندگان در ای ــمار ش ش
افــزوده می شــود. مدتــی اســت کــه 
ــا گذشــت چهــل روز  هرســاله همزمــان ب
ــاداران  از واقعــه ی عاشــورا، بســیاری از وف
ــرای  ــین)( ب ــام حس ــتداران ام و دوس
گرامیداشــت مراســم اربعیــن راهــی 

می شــوند." کربــا 
گزارشــی  در  هــم  بی بی ســی 
ــی  ــر مردان ــود: "تصوی ــته ب ــن نوش چنی
اغلــب جــوان کــه بــا کوله پشــتی و 
ساک دســتی کوچکــی از روی دیــوار 

ــور  ــان دو کش ــرزی می ــای م و کانتینره
ایــران و عــراق می گذرنــد تــا بــرای 
اربعیــن بــه کربــا برســند، نشــانه ای 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــی ک اســت از اتفاق
در روابــط دیپلماتیــک رخ داده اســت: 
ــا  ــی ب ــه زمان ــور ک ــان دو کش ــا می مرزه
شــده  کم رنــگ  می جنگیدنــد،  هــم 
ــد:  ــه می ده ــزارش ادام ــن گ ــت." ای اس
"اوبامــا در پاییــز ســال 2011 اعــام 
ــال  ــان س ــا پای ــش را ت ــه نیروهای ــرد ک ک
میــادی از عــراق خــارج می  کنــد." 
اندکــی بعــد در اربعیــن همــان ســال 
از دلبســتگی  بهره گیــری  بــا  ایــران 
مذهبــی مشــترک اکثریــت مــردم ایــران 
و عــراق، یــک مناســک فــردی را بــه 
ــرد.  ــل ک ــی تبدی ــزرگ و جمع ــی ب آیین
ــام روشــنی داشــت، آنکــه  ــدام پی ــن اق ای
ــد و  ــای آمریکایی ان ــت نیروه ــی اس رفتن
ــد. ــای مردمی ان ــد   نیروه ــه می مان آن ک

ــم  ــاد مه ــن، نم ــاده روی اربعی پی
ــران ــه  ای ــناخت جامع ش

اگــر مهم تریــن بخــش یــک جامعــه، 

"فرهنــگ" آن باشــد، دو جــزء مهــم 
فرهنگ نیــز "ارزش هــا" و "نمادها" اســت. 
ارزش هــا بیانگــر روح کلــی حاکــم بــر یک 
جامعه انــد و نمادهــا نیــز عامت هــا و 
ــک  ــه ی ــیری ک ــت از مس ــانه هایی اس نش
جامعــه در آن حرکــت می کنــد. از روی 
ــک  ــت ی ــه حقیق ــی ب ــوان پ ــا می ت نماده
ــرای همیــن هــم، نمادهــا  ــرد. ب جامعــه ب
همــواره مــورد توجــه جامعه شناســان 
و روانشناســان بــوده اســت. مثــا روز 
13آبــان، یــک نمــاد مهــم بــرای شــناخت 
جامعــه ی ایرانــی اســت. نمــادی کــه 
برخاســته از روحیــه ی استکبارســتیزانه ی 
مــردم ایــران دارد. بــرای همیــن هــم، 
کــه  تفاوت هــای ظاهــری  علی رغــم 
)از  داشــته اند  آمریکایــی  دولت هــای 
ــا  ــا ت ــوش، و از اوبام ــا ب ــون ت ــت کلینت دول
ــبت  ــه نس ــران همیش ــردم ای ــپ(، م ترام
بــه دولتمــردان آن، احســاس تنفــر 

ند.  داشــته ا
ــر  ــه تعبی ــم ب ــن« ه ــی اربعی »راهپیمای
ــن  ــت: »ای ــاد اس ــک نم ــاب، ی رهبرانق
هــم یکــی از حــوادث بســیار برجســته ای 
اســت کــه خــدای متعــال مّنــت گذاشــته 
ــق  ــا خل ــرای م ــه را ب ــن حادث ــا و ای ــر م ب
کــرده اســت؛ ایــن شــد یــک نمــاد.« 
ــش  ــا پی ــه ت ــرای آنک ــرا؟ ب 96/8/15 چ
از ایــن، پیــاده روی اربعیــن، بیشــتر 
"درون دینــی"  و  فــردی"  "جنبــه ی 
داشــت، امــا در ســال های اخیــر، بــه 
یــک آییــن اجتماعــی، کــه فراتــر از 
کارکردهــا  دارای  دینــی،  جنبه هــای 
و پیام هــای فرهنگــی و اجتماعــی در 

تبدیــل  اســت،  بین المللــی  ســطح 
شــده اســت. بــه همیــن علــت، الکســاندر 
دوگیــن، نظریه پــرداز مطــرح روســی، 
ــداهلل  ــران اباعب ــل زائ ــال در خی ــه امس ک
ــن  ــاره چنی )( حضــور داشــت، در این ب
گفــت: "از نظــر مــن حادثــه ی پیــاده روی 
ــی  ــاد بین الملل ــر روز ابع ــه ه ــن ک اربعی
گســترده تری پیــدا می کنــد و از همــه 
ــیحیان  ــه مس ــان، از جمل ــا و ادی ملیت ه
مقدمــه ی  آن شــرکت می کننــد،  در 
یــک تحــول اساســی در مقیــاس جهانــی 
اســت. مــن بارهــا ایــن موضــوع را گفتــه ام 
کــه دنیــای مــدرن بــا ایدئولــوژی لیبــرال 
و سرمایه ســاالرانه اش بــه پایــان رســیده و 
ــری  ــتاورد دیگ ــی، دس ــز بحران آفرین ج
بــرای بشــریت نــدارد. بشــر امــروز محتاج 
یــک رســتاخیز معنــوی و الهــی اســت که 
ــامی  ــاب اس ــا در انق ــای آن قوی مایه ه
و نهضــت امــام خمینــی وجــود دارد. 
مــا به عنــوان مســیحیت ارتدوکــس در 
روســیه نیــز پیگیــر ایــن نهضــت معنــوی 
هســتیم و راه نجــات را در ایســتادگی 
در مقابــل امپریالیســم مــدرن و عــاری 
از معنــا و مشــحون از ماده پرســتی آن 
ــوری  ــا جمه ــت ب ــن جه ــم و از ای می بینی
ــه از  ــی ک ــه ی راه ــران و نقش ــامی ای اس
ســوی آیــت اهلل خامنــه ای بــرای آینــده ی 
انقــاب اســامی ترســیم می شــود، 
احســاس قرابــت ویــژه ای می کنیــم." 
ــن  ــا ای ــد ب ــران را بای ــه ی ای ــاری، جامع ب
ــی  ــناخت. نمادهای ــانه ها ش ــا و نش نماده
ــه  ــت »ب ــی اس ــاندهنده ی حقائق ــه نش ک

»)(رهبــری حســین
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

دارید با امنّیت زندگی می کنید. چه خبر دارید که آن که در مرز ایســتاده و جلوی دشمن را گرفته 
که وارد کشور نشود، او دارد چه می کشد؟ این را مردم خبر ندارند؛ او مظلوم است. شهدای مرزی ما 
مظلومند؛ چه در مرزهای جنوب شرقی یعنی منطقه ی بلوچستان و کرمان و مانند اینها، چه منطقه ی 
شمال غربی ]یعنی[ منطقه ی کردستان و کرمانشاه و بقّیه ی جاها، چه بقّیه ی مناطق دیگری که در 
مرزها مشکاتی وجود دارد؛ در همه ی اینها، این مرزدارهای ما هستند که دارند با همه ی وجود، آنجا 

دفاع میکنند. 96/3/28

شهدای مرزی ما مظلومند

این شماره تقدیم می شود به روح
 شهدای مرزبانی دشت چالدران

مآِن إلَی الماءِ الباِرد«)1(  »إنَّ الُمؤِمَن لََیسُکُن إلَی الُمؤِمِن َکما یَسُکُن َقلُب الظَّ
معنای »َسَکَن إلی أَحٍد« یا »إلی َشیءٍ« این است که در قبال او آرامش پیدا 
می کند؛ از تاطم، از اضطراب نجات پیدا می کند... ما نگوییم که خب ما که به رفقای 
مؤمنمان میرسیم هیچ آرامشــی پیدا نمی کنیم و گاهی هم انســان اضطراب پیدا 
می کند، پس این چه جور ضابطه ای اســت. جوابش این اســت که ما در ضابطه شک 
نکنیم، در خودمان شــک کنیم. مؤمِن مطلوب این است دیگر؛ در محیط ایمانی باید 
برادر مؤمن وقتی به برادر مؤمن برخورد می کند و با او در مسائل کاری، مسائل زندگی 
و معاشــرتی التقاء پیدا می کند، از ناحیه ی او هیچ نگرانی در دلش ایجاد نشود، هیچ 
نگرانی نداشته باشد؛ نه اینکه حاال دغدغه داشته باشد که نبادا یک کلمه ای بگویم و او 
از این سوءاستفاده کند... هیچ نگرانی ای ندارد. چون می داند که او غیبت نخواهد کرد، 
دروغ نخواهد بست، از ناشادِی این، شاد نخواهد شــد، از خسارت این منتفع نخواهد 

شد؛ اینها را می داند؛ ]چون[ برادر است. روابط مؤمنین این جوری است. 
83/10/15      |         1( نوادر راوندي، ص8.

حدیث شرح

   خانمی هـر سـاله روز اربعین نـذر پخت غـذا دارد، امسـال قصـد پیـاده روی اربعین 
داشـته و روز اربعیـن در عراق اسـت، تکلیـف و نحـوه ادای نذرش چگونه اسـت؟

ج: اگرصیغه نـذر شـرعی نخوانده اسـت عمل به نـذر واجب نیسـت، ولـی اگر صیغه 
نذر بـا مراعـات شـرایط شـرعی خوانـده اسـت، بایـد همانگونه که نـذر کـرده عمل 

کنـد و تخلـف از آن جایز نیسـت.
آیا پوشیدن لباس مشکی تا اربعین حسینی اشکالی دارد؟)کراهت دارد؟(

ج: پوشیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت )( به منظور 
تعظیم شعائر الهی و اظهار حزن و اندوه موجب ترتب ثواب الهی است.

این نعمــت عظیم]مجالس عزا[، دل ها رابه منبِع جوشــِش ایماِن اســامی مّتصل 
می کند. کاری می کند که در طول تاریخ کرد و ستمگراِن حاکم، از عاشورا ترسیدند، 
و از وجود قبر نورانی امام حســین )(، واهمه داشــتند. ترس از حادثه ی عاشورا و 
شهدای آن، از زمان خلفای بنی امّیه شروع شــده و تا زمان ما ادامه یافته است و شما 
یک نمونه اش را در دوران انقاب خودمان دیدید. وقتی که محّرم از راه می رسید، نظاِم 
مرتجِع کافِر فاسِق فاسِد پهلوی، می دید دیگر دســتش بسته است و نمی تواند علیه 
مردِم مبارِز عاشورایی، کاری انجام دهد. در واقع مســؤولین آن نظام، ناتوانی خود را 

ناشی از فرا رسیدن محّرم می دانستند.  73/3/17

کاری که مجالس عزا انجام می دهداحکام زیارت اربعین
خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علم و علم آموزی یکی از اساســی ترین ابزارها و 
وسیله ها است برای ]کسب[ قدرت مواجهه ی با دشمنی ها و با طوفان ها و با امواج سخت. 
جوان های خوِب مــا درس بخوانند، علم آموزی کنند. آنهایی که نخبه هســتند، برای 
کشورشان کار کنند، در خدمت دشمن قرار نگیرند؛ درس خواندن بشود یک ارزش واال. 
استعداد جوان های ما بحمداهلل استعداد خوبی است و اگر چنانچه خوب درس بخوانند و 
کار بکنند، باشک سطح علم در کشور باال خواهد آمد. خود اینکه سطح علم در کشور باال 
بیاید، استحکام می بخشد به بنیه ی داخلی ملّت ایران؛ مستحکم می شود. به برکت علم، 

انسان می تواند به آرزوهای بزرگ دست پیدا کند.   96/8/11

قدرت کشور را در مواجهه با دشمن باال ببرید
احکام 
آموزشی

تحوالت سیاسـی ایـن روزها در غرب آسـیا بـه طرز سرسـام آوری حـول محور 
فتنه آفرینـی حـکام سـعودی می چرخـد: نخسـت اسـتعفای ناگهانـی و البته 
معنی دار سـعد حریری، نخسـت وزیر لبنان در عربسـتان، و تکرار اتهامات واهی سـعودی 
علیـه ایـران در ریـاض. سـپس واکنـش حمایت گرانـه ی مقامـات صهیونیسـتی از جمله 
نخسـت وزیر و وزیر جنـگ این رژیـم از نخسـت وزیر لبنان که اتفاقـی بی سـابقه در تاریخ 
سیاسـی این رژیم اسـت. همچنین برکناری و بازداشـت جمع قابل توجهی از شـاهزادگان 
متنفذ و قدرتمند سـعودی کـه رقیبی جـدی برای سـلطنت محمد بـن سـلمان در ریاض 
محسـوب می شـوند و در پایـان، واکنـش ائتـالف نظامـی سـعودی بـه حمله ی موشـکی 
یمنی هـا به فـرودگاه ملـک خالد ریـاض که مانند همیشـه بـدون داشـتن هرگونـه ادله و 

سند محکمه پسند، ایران را نیز متهم به دست داشتن در آن کردند. 

        شکست های پی در پی عربستان در منطقه
واقعیت این اســت که پس از شکست و گسست  تروریســت های اجاره ای عربستان 
سعودی در سوریه و عراق و نابودی گروه های تروریســتی چون داعش، عربستان به 
دنبال ایجاد بحران جدیدی در منطقه اســت که با فرســتادن ثامر السبهان به رقه، و 
دیدار و گفتگو با کردهای منطقه ی شمال سوریه، کلید خورد. اما به نظر می رسد که 
به علت توانمندی و اقتدار ارتش ســوریه و شکست طرح همه پرسی  جدایی در عراق، 
عربستان موفق به ایجاد بحران در داخل خاک سوریه یا عراق نشد و بنابراین بار دیگر 

مجبور شدند به بحران زایی در داخل لبنان اقدام کند.
سعودی ها البته نه تنها این روزها به شــدت دچار انزوای منطقه ای شده اند، که بدان 
اشــاره کردیم، بلکه در حلقه ی پیرامونی نیز دچار بحران شده اند. نمونه ی این تنش 
را می توان در روابط دوحه با ریاض دید؛ امری که باعث شــکاف گسترده در "شورای 
همکاری خلیج فارس" شده است. در دیگر سو، "اتحادیه ی عرب" هم می شود گفت 
بعد از بیداری اسامی ســال 2011 کارکرد خود را از دست داده و شکاف های جدی 

میان سعودی و برخی کشورهای این اتحادیه رخ داده است.
زمین گیر شدن عربســتان در جنگ یمن نیز عامل دیگری برای ناکامی مقامات این 
کشور است. ســعودی ها حتی به عنوان ثروتمندترین کشــور غرب آسیا که صاحب 
بیشترین تجهیزات نظامی خریداری شــده از آمریکا و اروپاست، بعد از سال ها هنوز 
نتوانسته اند به حداقل های مدنظر خود در جنگ با فقیرترین کشور غرب آسیا یعنی 
یمن دســت یابند، برای همین هم با ادعایی واهی، ایران را مسئول حمله ی موشکی 

یمن به ریاض معرفی می کنند.

        ایران هراسی، محور اقدامات حاکمان جدید سعودی 
افزون بر این، بررسی پیشینه ی تحوالت نیز حاکی از این است که از زمانی که پروژه ی 
انتقال قدرت از نسل قدیم به نسل جدید بعد از مرگ ملک عبداهلل، پادشاه قبلی سعودی 
شروع شده، جناح حاکم به رهبری محمد بن ســلمان و اتاق عملیاتی که در پشت آن 
قرار دارد، در هر مرحله از اجرای این پروژه به "ایران هراســی" متوسل شده و حتی در 
مواردی با زیر پاگذاشــتن اصول و مبانی دیپلماتیک، اهانت هــای بی حد و حصری را 
علیه ایران مرتکب شده اســت تا با دامن زدن به فضای تنش بتوانند از فضای حاصل از 
آن برای پیشبرد کودتای ســفید و پروژه ی تصاحب قدرت استفاده کند. از همین روی، 
اگر در گذشته این محمد بن سلمان و یا سایر همراهان وی بوده اند که این نقش را ایفا 
می کردند، اما این بار این مأموریت بر عهده ی ســعد حریری گذاشته شده است تا هم 
بتوانند در پرتو ایران هراسی، پروژه ی انتقال قدرت را به پیش ببرند و هم اینکه با ایجاد 
خاء سیاسی در لبنان این کشور را به صحنه ی تسویه حساب های منطقه ای خود تبدیل 

کنند.

        چراغ سبز آمریکا و رژیم صهیونیستی به عربستان
البته به جرأت می توان گفت که عربســتان ســعودی در تصمیم برای برهم زدن وضع 
داخلی لبنان، از آمریکا و رژیم صهیونیستی چراغ ســبز دریافت کرده است و سخنان 
اخیر نتانیاهو که اعام کرد روند عادی ســازی روابط بین تل آویو با کشــورهای عربی 
به طور بی سابقه ای افزایش یافته اســت، و نیز اقدام رژیم صهیونیستی در منتقل کردن 
تروریست ها به منطقه ی جوالن و حمایت علنی از گروه تروریستی "جبهه النصره" مؤید 

این مسئله است.
با این حال باید گفت که اکنون با آشکار شدن نقش عربستان در برهم زدن ثبات لبنان، 
تردیدی نیست که بی اعتمادی جامعه ی لبنانی به ســعودی ها بیش از پیش افزایش 
خواهد یافت. همچنان که میشــل عــون، رئیس جمهور لبنان نیــز تصریح کرد مردم 
لبنان برای عبور از چالش کنونی به وحدت نیاز دارند و با اتحاد و همبستگی می توانند 
تهدیدهای ناشــی از اســتعفای حریری را به فرصتی ماندگار برای این کشور و حفظ 

پیروزی های محور مقاومت تبدیل کنند. 

هفته گزارش

مطالبه
رهبری

امام کالم

اینها برای ما 
مثل یک افسانه است    

آنی که آنها }معصومین )({ فهمیدند از 
عظمت خدا، آنها را وادار کرده است آن طور 
راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در 
 ادعیــه امیرالمؤمنین )(، خود رســول 

خدا )(، حضرت سجاد)( سایر ائمه، مالحظه کنید چه جمالتی هست و ما چطور 
بعیدیم از این معانی، چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از آن معارف، چه 
آتش ســوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش 
جهنم را می گفتند اگر صبــر کنیم، صبر در فراق را چه کنیــم؟ اینها برای ما مثل یک 

افسانه است، لکن واقعیت است، واقعیتی که آنها فهمیده اند و ما نفهمیدیم.  
)(۱۹ خرداد ۱۳۶۵ |    انتشار به مناسبت وفات پیامبر اعظم

اندیشـکده ی مطالعـات امنیت ملـی اسـرائیل در جدیدتریـن تحلیل خـود درباره ی 
تحوالت منطقـه و چگونگـی مواجهه با ایـران، در مطلبی بـا عنوان "پل هـای زمینی 
ایـران بـه دریـای مدیترانـه" نوشـت: "بازگشـایی پـل یـا کریـدور زمینـی ایـران با 
سـوریه و حزب اهلل، یک تهدیـد بالقوه ی موجـود برای اسـرائیل و یک منبـع افزایش 

نگرانـی از سـوی ایاالت متحـده و دیگر بازیگـران منطقه ای اسـت."
نفـوذ  بـا  "مقابلـه  بـرای  ایـن مطلـب، سـپس  نویسـنده ی  فرانـس میلبـورن، 
ایـران"، توصیه هایـی را بـه مقامـات آمریکایـی و غربـی می کنـد، از جملـه آنکـه: 
 1- دولـت ترامـپ به یـک اسـتراتژی جامـع منطقه ای نسـبت بـه ایـران نیـاز دارد، 
2- ایاالت متحده بایسـتی حماتـی را به متحـدان ایـران ترتیب دهد، 3- اسـرائیل، 
ایـاالت متحـده و کشـورهای خلیـج فـارس - بخوانیـد عربسـتان- باید بـه حمایت 
پنهانـی از نیروهای مخالـف تهـران بپردازنـد، 4- آمریکا بایـد یک خط قرمـز فوری 
بـرای فعالیت هـای عـراق علیـه کردسـتان ترسـیم کنـد. یـک کردسـتان مسـتقل 
در بلندمـدت، یـک متحـد پایـدار بـرای اسـرائیل خواهـد بـود و از گسـترش نفـوذ 
تهران بـرای ایجاد کریـدور زمینی بـه سـمت مدیترانه جلوگیـری خواهد کـرد، 5- 
تحریم هـای جدیـد ایاالت متحـده علیه سـپاه پاسـداران و افـراد و اشـخاص مرتبط 
با آنهـا نیز بایـد اعمـال شـود، چراکـه تحریم ها موجب مشـکات بیشـتر در بسـیج 
نیروهـا و فعالیت هـای مخـرب - بخوانیـد اقدامات ضـد نظام سـلطه-  خواهد شـد، 
6- ایاالت متحـده بایسـتی مجوز صـادرات هواپیمـا و قطعات یدکـی به ایـران را لغو 

کنـد.       

6 توصیه  اندیشکده اسرائیلی
 به مقامات آمریکایی برای مقابله با ایران

برادران ایمانی باعث آرامش یکدیگرند

  گرامیداشت یاد مرحوم حجت االسالم بحری 
در درس خارج فقه رهبرانقالب

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در روز یکشـنبه 96/8/14 در ابتـدای درس خـارج فقه، 
از طلبـه ی محتـرم و فاضـل مرحـوم، حجت االسـام بحـری یـاد کردنـد و قرائـت 
فاتحـه کردند. حجت االسـام بحـری چنـدی پیـش در یکی از مبـادی متـرو تهران 
مـورد حملـه ی یکـی از اشـرار قـرار گرفـت و بـر اثـر شـدت جراحـات بـه رحمـت 
 ایـزدی پیوسـت. آن مرحـوم از طـاب حاضـر در درس خـارج فقـه رهبـر انقـاب 

| بود. |   

 اشتون: اقدامات ترامپ اثبات کننده گفته مقامات ایرانی است

کاتریـن اشـتون مسـئول سـابق سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا گفـت: اقدامـات 
دونالـد ترامـپ علیـه برجـام، اثبات کننـده ی گفتـه ی برخـی مقامـات ایرانی اسـت 
که می گوینـد آمریـکا قابـل اعتماد نیسـت. خیلـی قبل تـر از اینکـه دونالـد ترامپ، 
وارد صحنـه شـود، رهبـران ایـران نگـران بودند کـه آمریـکا ممکن اسـت بـه توافق 

هسـته ای به صـورت پایـدار متعهـد نباشـد. |   فـارس|

  عربستان ،حریری را مجبور به استعفا کرد

دبیـرکل حـزب اهلل لبنان با اشـاره به اسـتعفای نخسـت وزیر لبنـان گفت: عربسـتان 
حریـری را بـرای اسـتعفا مجبور کـرده و ایـن اسـتعفا خواسـته و تصمیـم وی نبوده 
اسـت. مـا لبنانی هـا ادبیـات یکدیگـر را می دانیـم و متنـی را کـه حریـری خوانـد 

سـعودی ها نوشـته و حریـری تنها اقـدام بـه خوانـدن آن کـرد.  |   تسـنیم|

   قدردانی سرلشکر سلیمانی از الطاف رهبر معظم انقالب

فرمانـده ی نیروی قـدس سـپاه در پیامـی ضمن قدردانـی از الطـاف و محبـت رهبر 
انقـاب در مصیبت درگذشـت پـدر گرانقـدرش نوشـت: از خداونـد متعـال عاجزانه 
خواهانیـم عمر ناقابـل ما را فـدای وجـود با برکـت و ارزشـمند حضرتعالی کـه امروز 
جهـان اسـام، جمهـوری اسـامی و ملـت بزرگوار ایـران بیـش از هـر زمانـی به آن 

نیازمند اسـت، بنمایـد.  |   سـپاه نیوز|

  اسماعیل هنیه: روابط حماس با ایران قوی است

اسـماعیل هنیـه رئیـس دفتـر سیاسـی جنبـش حمـاس در سـخنرانی خـود در 
کنفرانس اتحادیـه جهانی علمای مقاومـت در بیـروت تأکید کرد کـه روابط جنبش 
حمـاس بـا جمهـوری اسـامی ایـران قـوی اسـت و ایـن جنبـش اشـغالگران را بـه 

رسـمیت نخواهـد شـناخت.  |   تسـنیم|

هفته اخبار

 با سـام پخش 400 نسـخه نشـریه خـط حـزب اهلل در نمـاز جمعه شهرسـتان 
سیاهکل

مقدم: سـام بر شـما، انشـاءاهلل عازم کربا هسـتم و اگر الیق باشـم نائـب الزیارة 
رهبر عزیـزم در راهپیمایـی عظیم اربعیـن حسـینی )( از نجف تا کربا هسـتم و 

حدود 100 عدد ویژه نامه اربعین )106( را دربین همسفرانم توزیع خواهم کرد.
علیرضا وثوقی | شهرستان خلخال:  

)( 200نسخه یادواره شهید حججی و شهدای محله مسجد محمدرسول اهلل •
• 60نسخه | مراسم اکران فیلم نبرد خلیج فارس2

• 40نسخه در مزار شهدای گمنام
• 20نسخه در هیئت عشاق المهدی

• 30نسخه حوزه علمیه جعفریه
•  قرارگاه جهادی امام حسین )(/شهر خلخال

• 100نسخه هفته قبل در نماز جمعه
ان شاءاهلل هر هفته 100نسخه به طور پیوسته توزیع خواهد شد. 

 : شــما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه 
برای ما ارسال کنید.

بازدید  آیت اهلل خامنه ای از النه جاسوسی آمریکا
 و صحبت با یکی از جاسوسان آمریکایی

بررسی مهم ترین تحوالت منطقه در روزهای اخیر

فتنه جدید سعودی با مهره حریری

تاریخ شهادت : 12 آبان 1396

شهادت  :  در درگیری با گروهک های
 معاند مسلح و ضد انقالب

محل شهادت: منطقه مرزی بابانور 
چالدران

اآلن سال هاست که آمریکائی ها در تبلیغات خودشان این حادثه ی سوم }تسخیر النه ی جاسوسی{ را 
به عنوان تعرض ایرانی مطرح می کنند و روی آن جنجال می کنند، لکن دو حادثه ی قبل }تبعید امام و 
کشتار دانش آموزان{ را فراموش می کنند و از تاریخ حذف می کنند. از این جور خیانت ها در تاریخ زیاد شده 
است، لکن حقیقت همین است که حادثه ی تصرف سفارت آمریکا که مرکز جاسوسی آمریکا بود، در واقع 
سیلی سخت جوانان ایرانی بود به آن دولت و قدرت زورگو و مداخله گری که سال های متمادی کشور ما و 

ملت ما و منابع ما را در مشت خود می فشرد.  86/8/9

رصدی گزارش

روز مسئله

ملّت ما دشــمنانی دارد، کوچک و بزرگ، ]اّما[ آن که من رویــش تکیه می کنم که به معنای 
واقعی کلمه دشمن است... و خباثت می کند، آمریکا است... این ناشی از یک تجربه است، یک 
فهم درست واقعی است... این جور نیست که فقط با این حقیر دشمن باشند یا با دولت جمهوری 
اسامی؛ نه، با اصل این ملّتی ایستاده است... که از مواجهه ی با دشمن خسته نمی شود مخالفند، با 
این بدند، با این دشمن اند... جوان های عزیز! یادتان نرود که در این راهِ بسیار مهم و خوش عاقبتی 
که شما دارید حرکت می کنید به سمت آرمان ها... دشمن اصلی شما آمریکا است؛ بعضی تصّور 
می کنند که ]باید[ کوتاه بیاییم در مقابل آمریکا؛ ]درحالی که[ هرچه کوتاه بیاییم، آنها جری تر 

می شوند. راهش مقابله است، راهش مواجهه است، راهش ایستادگی است؛      96/8/11

#دشمن_اصلی

رابطه تان را با خدا تقویت کنید

موزعین      خط حزب ا...

این است حزب ا... 

امـروز دعـوای اسـتکبار با مـا این اسـت که چـرا قـدرت شـما منطقـه را فـرا گرفته. 
این اقتدار جمهوری اسـامی اسـت. آنچه از نظـر ما عنصر اقتـدار ملّی اسـت، از نظر 
دشـمنان ما یـک عامـل مزاحـم اسـت و بـا آن مبـارزه می کنند. بـا توسـعه ی اقتدار 
جمهوری اسـامی در میـان ملّت هـا در منطقه و فراتـر از منطقه مخالفـت می کنند، 
چـون عامـل اقتـدار اسـت، چـون عمـق راهبـردی کشـور اسـت؛ بـا قـدرت دفاعی 
کشـور و قـدرت نظامـی کشـور مخالفـت می کننـد؛ بـا هرآنچه وسـیله ی قـدرت و 
عنصـر اقتـدار ملّـی باشـد، دشـمنان مـا مخالفـت می کننـد. راه مقابله ی با دشـمن 
این اسـت که ما بعکس و برخـاف خواسـته ی او، روی عناصـر اقتـدار خودمان تکیه 
کنیـم. اعـام کردیـم، باز هـم اعـام می کنیـم کـه امـکان دفاعـی و قـدرت دفاعی 

کشـور قابل مذاکـره و چک وچانـه نیسـت  96/8/3

قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره نیست

عزیـزان مـن! رابطه تـان بـا خـدای متعـال را هـم تقویـت کنیـد. دل هـای شـما پاک 
اسـت، روح هـای شـما بی آالیـش اسـت، ناآلـوده اسـت. جلـب لطـف الهـی و فضـل 
الهـی و نورانّیـت الهـی بـرای شـماها خیلـی آسـان تر از امثـال بنـده اسـت، به راحتی 
می توانیـد. بـا توّسـل، بـا دعا، بـا نماز خـوب، بـا توّجـه، با قـرآن خوانـدن، بـا کمک به 
بنـدگان خـدا -که یکـی از کارهـای مهـم و عبادت هـای مهم، کمـک به بنـدگان خدا 
اسـت- با اجتناب از گنـاه، می توانید ایـن را برای خودتـان تأمین کنید. بنـده مطمئّنم 
و تردیدی نـدارم که ان شـاءاهلل این نسـل کنونِی شـما جوانـان عزیز خواهید توانسـت 

همه ی آرزوهایـی را کـه در انقـاب وجود داشـت، تحّقـق ببخشـید.   96/8/11

رستاخیِز جان
پیاده روی میلیونی اربعیــن، با حضور همه ادیــان و مذاهب، حکایت 
از بیــداری ملت ها و شــکل گیری جبهــه جدیدی در جهــان دارد 

 ،)(سـال 85، کـه اولیـن روزهـای سـال مصادف شـده بـود بـا ایـام اربعیـن حسـینی
رهبرانقـالب در ابتـدای پیـام خود به مناسـبت آغاز سـال جدیـد، چنیـن فرمـوده بودند: 
»امسـال، اول فروردین بـا ایّام اربعین حسـینی )( همراه اسـت. اربعین هم خود یـک فروردین دیگر 
اسـت. اولین شـکوفه های عاشـورایی در اربعین شـکفته شـد. اولین جوشش های چشـمه ی جوشان 
محبت حسـینی - که شـّط همیشـه جاری زیـارت را در طـول این قرن هـا بـه راه انداخته اسـت - در 
اربعین پدیـد آمد. مغناطیس پُرجاذبه ی حسـینی، اولیـن دل ها را در اربعین به سـوی خـود جذب کرد؛ 
رفتن جابربن عبـداهللَّ و عطّیه بـه زیارت امـام حسـین )( در روز اربعین، سـرآغاز حرکـت پُربرکتی 
بود کـه در طول قرن هـا تا امـروز، پیوسـته و پی درپی این حرکـت پُرشـکوه تر، پُرجاذبه تر و پُرشـورتر 

شده است و نام و یاد عاشورا را روزبه روز در دنیا زنده تر کرده است.« 85/1/1  

نقش جوانان و نوجوانان ایرانی در ساخت آینده ایرانجوان های عزیز ! یادتان نرود که دشمن اصلی شما آمریکا است

من همیشه به مردهای جوان توصیه می کنم، که شــما در معاشرت با نامحرم و حتی 
محارم کاری نکنید و حرفی نزنید که زنان خود را وادار به حسادت کنید. به دختران جوان 
هم سفارش می کنم، که در برخوردشان با مردهای بیگانه، کاری نکنند و حرفی نزنند که 
حس حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند. این حسادت ها بدبینی می آورد و 

پایه های محبت را ُسست می کند و از ریشه می سوزاند.   77/9/12

توصیه  همیشگی به پسر ها و دخترهای جوان
ایـرانی خانواده

سیلی سخت جوانان ایرانی به آمریکا

هیئت
انقالبی

کلید
واژه


