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پایانکاربهسودجبههخداییست

گزارش هفته

۶ توصیه  اندیشکده اسرائیلی به 
مقامات آمریکایی برای مقابله با ایران

....

ش رصدی
زار

گ

حیرت رسانه های جهان از عظمت مراسم اربعین
حاال یازده ســال از آن روزها می گذرد؛ اما شاید کمتر کسی تصور 
می کرد که این »اولین شکوفه های عاشــورایی«، بعد از یک دهه، 
تبدیل به درخت تنــاور و پر برگ و بار شــود، که جهــان در برابر 
عظمت آن، انگشت حیرت بر دهان آرد. یورونیوز در گزارشی نوشته 

بود: "هر سال که از قدمت این مراســم نوظهور می گذرد، بر شمار 
شرکت کنندگان در این تجمع افزوده می شود. مدتی است که هرساله 
همزمان با گذشت چهل روز از واقعه ی عاشورا، بسیاری از وفاداران و 
دوستداران امام حسین)( برای گرامیداشت مراسم اربعین راهی 

کربال می شوند."

بی بی ســی هم در گزارشــی چنین نوشــته بود: "تصویر مردانی 
اغلب جوان که با کوله پشتی و ساک دســتی کوچکی از روی دیوار 
و کانتینرهای مرزی میان دو کشور ایران و عراق می گذرند تا برای 
اربعین به کربال برســند، نشانه ای اســت از اتفاقی که در سال های 
اخیر در روابط دیپلماتیک رخ داده اســت: مرزها میان دو کشور که 
زمانی با هم می جنگیدند، کم رنگ شده اســت." این گزارش ادامه 
می دهد: "اوباما در پاییز ســال 2011 اعالم کــرد که نیروهایش را 
تا پایان سال میالدی از عراق خارج می  کند." اندکی بعد در اربعین 
همان ســال ایران با بهره گیری از دلبســتگی مذهبی مشــترک 
اکثریت مردم ایران و عراق، یک مناسک فردی را به آیینی بزرگ و 
جمعی تبدیل کرد. این اقدام پیام روشنی داشت، آنکه رفتنی است 

3 نیروهای آمریکایی اند و آن که می مانــد   نیروهای مردمی اند.

تحوالت سیاسی این روزها در غرب آسیا به طرز سرسام آوری حول محور 
فتنه آفرینی حکام ســعودی می چرخد: نخست استعفای ناگهانی و البته 
معنی دار سعد حریری، نخست وزیر لبنان در عربستان، و تکرار اتهامات 

واهی سعودی علیه ایران در ریاض. سپس واکنش حمایت گرانه ی مقامات 
صهیونیستی از جمله نخســت وزیر و وزیر جنگ این رژیم از نخست وزیر 
 2 لبنان که اتفاقی بی سابقه در تاریخ سیاسی این رژیم  |  ادامه در صفحه 

فتنه جدید سعودی با مهره حریری

گزارش هفته

قدرت کشور را در مواجهه با دشمن باال ببریدبررسی مهم ترین تحوالت منطقه در روزهای اخیر

مطالبه رهبری  |  3

رابطه تان را با خدا تقویت کنید

حزب ا... این است  |  4

خانواده ایرانی   |  4

توصیه  همیشگی به پسر ها و دخترهای جوان

شهدای مرزی ما مظلومند     |  این شماره تقدیم می شود به روح شهدای مرزبانی دشت چالدران 

دارید با امنّیت زندگی می کنید. چه خبر دارید که آن که در مرز ایستاده 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 

۹۶/3/28 و بقّیه ی جاها، چه بقّیه ی مناطق دیگری که در مرزها مشکالتی وجود دارد؛ در همه ی اینها، این مرزدارهای ما هستند که دارند با همه ی وجود، آنجا دفاع میکنند. 

محل شهادت: منطقه مرزی بابانور چالدرانتاریخ شهادت: 12 آبان 13۹۶ شهادت:  در درگیری با گروهک های معاند مسلح و ضد انقالب 

سال 85، که اولین روزهای سال مصادف شده بود با ایام اربعین حسینی)(، رهبرانقالب در ابتدای پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید، 
چنین فرموده بودند: »امسال، اول فروردین با ایّام اربعین حسینی )( همراه اســت. اربعین هم خود یک فروردین دیگر است. اولین 
شکوفه های عاشورایی در اربعین شکفته شد. اولین جوشش های چشمه ی جوشان محبت حسینی - که شّط همیشه جاری زیارت را در طول این قرن ها 
به راه انداخته است - در اربعین پدید آمد. مغناطیس پُرجاذبه ی حسینی، اولین دل ها را در اربعین به سوی خود جذب کرد؛ رفتن جابربن عبداللَّ و عطّیه به 
زیارت امام حسین )( در روز اربعین، سرآغاز حرکت پُربرکتی بود که در طول قرن ها تا امروز، پیوسته و پی درپی این حرکت پُرشکوه تر، پُرجاذبه تر و 

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

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 
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ملّت ما دشمنانی دارد، کوچک و بزرگ، ]اّما[ آن که من رویش 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 اسالمی؛ 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
کلید 

واژه

جوان های عزیز ! یادتان نرود که دشمن اصلی شما آمریکا است

فتنه جدید سعودی با مهره حریری

        شکست های پی در پی عربستان در منطقه
واقعیت این است که پس از شکست و گسست  تروریست های 
اجاره ای عربســتان ســعودی در ســوریه و عراق و نابودی 
گروه های تروریستی چون داعش، عربستان به دنبال ایجاد 
بحران جدیدی در منطقه است که با فرستادن 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 سوریه و شکست طرح همه پرســی  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.
ســعودی 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 شــده اند. نمونــه ی این تنش را 
می توان در روابط دوحه با ریاض دید؛ امری که باعث شکاف 
گســترده در "شــورای همکاری خلیج فارس" شده است. 
در دیگر ســو، "اتحادیه ی عرب" هم می شــود گفت بعد از 
بیداری اسالمی ســال 2011 کارکرد خود را از دست داده و 
شــکاف های جدی میان ســعودی و برخی کشورهای این 

اتحادیه رخ داده است.
زمین گیر شدن عربستان در جنگ یمن نیز عامل دیگری برای 
ناکامی مقامات این کشور اســت. سعودی ها حتی به عنوان 
ثروتمندترین کشور غرب آسیا که صاحب بیشترین تجهیزات 
نظامی خریداری شده 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 دست 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 پیشــینه ی تحوالت نیز حاکی از این 
اســت 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 سلمان و اتاق 
عملیاتی که در پشــت آن قرار دارد، در هر مرحله از اجرای 
این پروژه به "ایران هراسی" متوسل شده و حتی در مواردی 
با زیر پاگذاشتن اصول و مبانی دیپلماتیک، اهانت های بی حد 
و حصری را علیه ایران مرتکب شده اســت تا با دامن زدن به 
فضای تنش بتواننــد از فضای حاصل از آن برای پیشــبرد 
کودتای ســفید و پروژه ی تصاحب قدرت اســتفاده کند. از 
همین روی، اگر در گذشــته 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 سعد حریری گذاشته شده است تا هم 
بتوانند در پرتو ایران هراسی، پروژه ی انتقال قدرت را به پیش 
ببرند و هم اینکه با ایجاد خالء 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 بــه جرأت می توان گفت که عربســتان ســعودی در 
تصمیم برای برهم زدن وضع داخلی لبنان، از آمریکا و رژیم 
صهیونیستی چراغ سبز دریافت کرده است و سخنان اخیر 
نتانیاهو که اعالم کرد روند عادی سازی روابط بین تل آویو با 
کشورهای عربی به طور بی ســابقه ای افزایش یافته است، 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 نیســت که بی اعتمادی 
جامعه ی لبنانی به سعودی ها بیش از پیش افزایش خواهد 
یافت. همچنان که میشــل عون، رئیس جمهــور لبنان نیز 
تصریح کرد مردم لبنان برای عبور از چالش کنونی به وحدت 
نیاز دارند و با اتحاد و همبستگی می توانند تهدیدهای ناشی از 
استعفای حریری را به فرصتی ماندگار برای این کشور و حفظ 

پیروزی های محور مقاومت تبدیل کنند. 

به جرأت می توان 

گفت که عربستان 

سعودی در تصمیم 

برای برهم زدن 

وضع داخلی لبنان، 

از آمریکا و رژیم 

صهیونیستی چراغ 

سبز دریافت کرده 

است و سخنان اخیر 

نتانیاهو که اعالم کرد 

روند عادی سازی 

روابط بین تل آویو 

با کشورهای عربی 

به طور بی سابقه ای 

افزایش یافته 

است، و نیز اقدام 

رژیم صهیونیستی 

در منتقل کردن 

تروریست ها به 

منطقه ی جوالن 

و حامیت علنی از 

گروه تروریستی 

"جبهه النرصه" مؤید 

این مسئله است.

بررسی مهم ترین تحوالت منطقه در روزهای اخیر

تحوالت سیاسی این روزها در غرب آسیا به طرز سرسام آوری حول محور فتنه آفرینی حکام سعودی می چرخد: نخست استعفای ناگهانی و البته معنی دار 
سعد حریری، نخست وزیر لبنان در عربستان، و تکرار اتهامات واهی سعودی علیه ایران در ریاض. سپس واکنش حمایت گرانه ی مقامات صهیونیستی از 
جمله نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم از نخست وزیر لبنان که اتفاقی بی سابقه در تاریخ سیاسی این رژیم است. همچنین برکناری و بازداشت جمع قابل توجهی از 
شاهزادگان متنفذ و قدرتمند سعودی که رقیبی جدی برای سلطنت محمد بن سلمان در ریاض محسوب می شوند و در پایان، واکنش ائتالف نظامی سعودی به حمله ی 

موشکی یمنی ها به فرودگاه ملک خالد ریاض که مانند همیشه بدون داشتن هرگونه ادله و سند محکمه پسند، ایران را نیز متهم به دست داشتن در آن کردند. 

  گرامیداشت یاد مرحوم حجت االسالم 
بحری در درس خارج فقه رهبرانقالب

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در روز یکشــنبه 
96/8/14 در ابتدای درس خارج فقه، از طلبه ی 
محترم و فاضل مرحوم، حجت االسالم بحری 
یاد کردند و قرائت فاتحه کردند. حجت االسالم 
بحری چندی پیش در یکــی از مبادی مترو 
تهران مورد حمله ی یکی از اشرار قرار گرفت و بر 
اثر شدت جراحات به رحمت ایزدی پیوست. آن 
مرحوم از طالب حاضر در درس خارج فقه رهبر 

| انقالب بود. |   

 اشتون: اقدامات ترامپ اثبات کننده 
گفته مقامات ایرانی است

کاترین اشتون مسئول سابق سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفت: اقدامات دونالد ترامپ علیه 
برجام، اثبات کننده ی گفته ی برخی مقامات 
ایرانی است که می گویند آمریکا قابل اعتماد 
نیســت. خیلی قبل تر از اینکه دونالد ترامپ، 
وارد صحنه شــود، رهبران ایران نگران بودند 
که آمریکا ممکن اســت به توافق هسته ای به 

صورت پایدار متعهد نباشد. |   فارس|

  عربستان ،حریری را 
مجبور به استعفا کرد

دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشــاره به استعفای 
نخست وزیر لبنان گفت: عربستان حریری را 
برای استعفا مجبور کرده و این استعفا خواسته 
و تصمیم وی نبوده است. ما لبنانی ها ادبیات 
یکدیگــر را می دانیم و متنــی را که حریری 
خواند سعودی ها نوشته و حریری تنها اقدام 

به خواندن آن کرد.  |   تسنیم|

   قدردانی سرلشکر سلیمانی از 
الطاف رهبر معظم انقالب

فرمانده ی نیروی قدس سپاه در پیامی ضمن 
قدردانــی از الطاف و محبت رهبــر انقالب در 
مصیبت درگذشت پدر گرانقدرش نوشت: از 
خداوند متعال عاجزانه خواهانیم عمر ناقابل ما 
را فدای وجود با برکت و ارزشمند حضرتعالی 
که امروز جهان اسالم، جمهوری اسالمی و ملت 
بزرگوار ایران بیش از هــر زمانی به آن نیازمند 

است، بنماید.  |   سپاه نیوز|

  اسماعیل هنیه: 
روابط حماس با ایران قوی است

اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس در سخنرانی خود در کنفرانس اتحادیه 
جهانی علمای مقاومــت در بیروت تأکید کرد 
که روابط جنبش حماس با جمهوری اسالمی 
ایران قوی است و این جنبش اشغالگران را به 

رسمیت نخواهد شناخت.  |   تسنیم|
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هفته سخن

قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره نیست

قدرت کشور را در مواجهه با دشمن باال ببرید

امروز دعـوای اسـتکبار با مـا این اسـت که چرا  سئله ی روز
م

قدرت شـما منطقـه را فـرا گرفتـه. ایـن اقتدار 
جمهـوری اسـامی اسـت. آنچـه از نظـر مـا 
عنصـر اقتـدار ملّـی اسـت، از نظر دشـمنان ما 
یـک عامـل مزاحـم اسـت و بـا آن مبـارزه می کننـد. با 
توسـعه ی اقتدار جمهوری اسـامی در میان ملّت ها در 
منطقـه و فراتـر از منطقـه مخالفـت می کننـد، چـون 
عامل اقتدار اسـت، چون عمق راهبردی کشـور اسـت؛ 

با قـدرت دفاعی کشـور و قدرت نظامی کشـور مخالفت 
می کننـد؛ بـا هرآنچه وسـیله ی قـدرت و عنصـر اقتدار 
راه  باشـد، دشـمنان مـا مخالفـت می کننـد.  ملّـی 
مقابله ی با دشـمن این اسـت کـه ما بعکـس و برخاف 
خواسـته ی او، روی عناصر اقتدار خودمـان تکیه کنیم. 
اعـام کردیـم، بـاز هـم اعـام می کنیـم کـه امـکان 
و  مذاکـره  قابـل  کشـور  دفاعـی  قـدرت  و  دفاعـی 

چک وچانه نیست  96/8/3

خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علم و علم آموزی یکی از اساسی 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 ما درس بخوانند، علم آموزی کنند. آنهایی که 
نخبه هستند، 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، بالشک سطح علم در کشور 
باال خواهد آمد. خود اینکه سطح علم در کشــور 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

نقش جوانان و نوجوانان ایرانی در ساخت آینده ایران

گزارش 
رصدی

مطالبه 
رهبری

 راه مقابله ی با 

دشمن این است که 

ما بعکس و برخالف 

خواسته ی او، روی 

عنارص اقتدار 

خودمان تکیه کنیم. 

اعالم کردیم، باز 

هم اعالم می کنیم 

که امکان دفاعی و 

قدرت دفاعی کشور 

قابل مذاکره و 

چک وچانه نیست
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1    پیاده روی اربعین، نماد مهم شناخت جامعه  

ایران
اگر مهم ترین بخش یک جامعه، "فرهنگ" آن 
باشــد، دو جزء مهم فرهنگ نیــز "ارزش ها" و 
"نمادها" است. ارزش ها بیانگر روح کلی حاکم بر 
یک جامعه اند و نمادها نیز عالمت ها و نشانه هایی 
است از مســیری که یک جامعه در آن حرکت 
می کنــد. از روی نمادها می توان پی به حقیقت 
یک جامعه برد. برای همین هم، نمادها همواره 
مورد توجه جامعه شناســان و روانشناسان بوده 
اســت. مثال روز 13آبان، یک نمــاد مهم برای 
شــناخت جامعه ی ایرانی اســت. نمــادی که 
برخاسته از روحیه ی استکبارستیزانه ی مردم 
ایران دارد. برای همین هم، علی رغم تفاوت های 
ظاهری که دولت های آمریکایی داشــته اند )از 
دولت کلینتون تا بوش، و از اوباما تا ترامپ(، مردم 
ایران همیشه نسبت به دولتمردان آن، احساس 

تنفر داشته اند. 
»راهپیمایی اربعین« هم به تعبیر رهبرانقالب، 
یک نماد اســت: »این هم یکی از حوادث بسیار 
برجسته ای است که خدای متعال مّنت گذاشته 
بر ما و این حادثه را برای ما خلق کرده است؛ این 
شد یک نماد.« ۹۶/8/15 چرا؟ برای آنکه تا پیش 
از این، پیاده روی اربعین، بیشتر "جنبه ی فردی" 
و "درون دینی" داشــت، اما در سال های اخیر، 
به یک آیین اجتماعی، که فراتــر از جنبه های 
دینی، دارای کارکردهــا و پیام های فرهنگی و 
اجتماعی در ســطح بین المللی است، تبدیل 
شده است. به همین علت، الکســاندر دوگین، 
نظریه پرداز مطرح روســی، که امسال در خیل 
زائران اباعبداهلل )( حضور داشت، در این باره 
چنین گفت: "از نظر من حادثــه ی پیاده روی 
اربعین که هر روز ابعاد بین المللی گسترده تری 
پیدا می کند و از همه ملیت ها و ادیان، از جمله 
مسیحیان در آن شــرکت می کنند، مقدمه ی 
یک تحول اساسی در مقیاس جهانی است. من 
بارها این موضوع را گفته ام کــه دنیای مدرن با 
ایدئولوژی لیبرال و سرمایه ساالرانه اش به پایان 
رســیده و جز بحران آفرینی، دستاورد دیگری 
برای بشــریت ندارد. بشــر امــروز محتاج یک 
رستاخیز معنوی و الهی اســت که مایه های آن 
قویا در انقالب اســالمی و نهضت امام خمینی 
وجود دارد. ما به عنوان مسیحیت ارتدوکس در 
روسیه نیز پیگیر این نهضت معنوی هستیم و 
راه نجات را در ایستادگی در مقابل امپریالیسم 
مدرن و عاری از معنا و مشحون از ماده پرستی آن 
می بینیم و از این جهت با جمهوری اسالمی ایران 
و نقشه ی راهی که از سوی آیت اهلل خامنه ای برای 
آینده ی انقالب اسالمی ترسیم می شود، احساس 
قرابت ویژه ای می کنیم." باری، جامعه ی ایران را 
باید با این نمادها و نشانه ها شناخت. نمادهایی 
که نشــاندهنده ی حقائقی اســت »به رهبری 

»)(حسین

۶ توصیه  اندیشکده اسرائیلی
 به مقامات آمریکایی برای مقابله با ایران

اندیشکده ی مطالعات امنیت ملی اسرائیل در جدیدترین تحلیل خود درباره ی تحوالت منطقه و چگونگی مواجهه با ایران، در 
مطلبی با عنوان "پل های زمینی ایران به دریای مدیترانه" نوشت: "بازگشایی پل یا کریدور زمینی ایران با سوریه و حزب اهلل، یک 

تهدید بالقوه ی موجود برای اسرائیل و یک منبع افزایش نگرانی از سوی ایاالت متحده و دیگر بازیگران منطقه ای است."
فرانس میلبورن، نویســنده ی این مطلب، ســپس برای "مقابله با نفــوذ ایــران"، توصیه هایی را به مقامــات آمریکایی 
 و غربــی می کند، از جملــه آنکــه: 1- دولت ترامــپ به یک اســتراتژی جامع منطقه ای نســبت بــه ایران نیــاز دارد، 
2- ایاالت متحده بایستی حمالتی را به متحدان ایران ترتیب دهد، 3- اســرائیل، ایاالت متحده و کشورهای خلیج فارس - 
بخوانید عربســتان- باید به حمایت پنهانی از نیروهای مخالف تهران بپردازند، 4- آمریکا باید یــک خط قرمز فوری برای 
فعالیت های عراق علیه کردستان ترسیم کند. یک کردستان مستقل در بلندمدت، یک متحد پایدار برای اسرائیل خواهد بود و 
از گسترش نفوذ تهران برای ایجاد کریدور زمینی به سمت مدیترانه جلوگیری خواهد کرد، 5- تحریم های جدید ایاالت متحده 
علیه سپاه پاسداران و افراد و اشخاص مرتبط با آنها نیز باید اعمال شود، چراکه تحریم ها موجب مشکالت بیشتر در بسیج نیروها 
و فعالیت های مخرب - بخوانید اقدامات ضد نظام سلطه-  خواهد شد، 6- ایاالت متحده بایستی مجوز صادرات هواپیما و قطعات 

یدکی به ایران را لغو کند.       
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

برادران ایمانی
 باعث آرامش یکدیگرند

»إنَّ الُمؤِمَن لََیســُکُن إلَی الُمؤِمِن َکما 
مآِن إلَی الماءِ البارِد«)1(  یَسُکُن َقلُب الظَّ
معنای »َسَکَن إلی أَحٍد« یا »إلی َشیءٍ« این است 
که در قبال او آرامش پیــدا می کند؛ از تالطم، از 
اضطراب نجات پیدا می کند... ما نگوییم که خب 
ما که به رفقای مؤمنمان میرسیم هیچ آرامشی 
پیدا نمی کنیم و گاهی هم انسان اضطراب پیدا 
می کنــد، پس ایــن چه جور ضابطه ای اســت. 
جوابش این است 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 برخــورد می کند و با او در مســائل 
کاری، مســائل زندگی و معاشــرتی التقاء پیدا 
می کند، از ناحیه ی او هیچ نگرانی در دلش ایجاد 
نشود، هیچ نگرانی نداشــته 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 نخواهــد کرد، دروغ 
نخواهد بست، از ناشادِی این، شاد نخواهد شد، از 
خسارت این منتفع نخواهد شد؛ اینها را می داند؛ 
]چون[ برادر اســت. روابط مؤمنین این جوری 

است. 83/10/15      |                1( نوادر راوندي، ص8.

   خانمی هـر سـاله روز اربعیـن نذر پخـت غذا 
دارد، امسـال قصـد پیـاده روی اربعین داشـته و 
روز اربعیـن در عراق اسـت، تکلیف و نحـوه ادای 

نـذرش چگونه اسـت؟
ج: اگرصیغه نذر شـرعی نخوانده اسـت عمل 
به نـذر واجب نیسـت، ولی اگـر صیغه نـذر با 
مراعات شـرایط شـرعی خوانـده اسـت، باید 
همانگونـه که نـذر کـرده عمل کنـد و تخلف 

از آن جایز نیسـت.

آیا پوشــیدن لباس مشــکی تا اربعین حسینی 
اشکالی دارد؟)کراهت دارد؟(

ج: پوشــیدن لباس مشــکی در ایام عزاداری 
خاندان عصمت و طهــارت )( به منظور 
تعظیم شــعائر الهــی و اظهار حــزن و اندوه 

موجب ترتب ثواب الهی است.

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

من همیشه به مردهای جوان توصیه می کنم، که شما در معاشرت با نامحرم و حتی محارم 
کاری نکنید و حرفی نزنید که زنان خود را وادار به حســادت 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.   77/۹/12

توصیه  همیشگی به پسر ها و دخترهای جوان

سیلی سخت جوانان ایرانی به آمریکا

 بـا سـالم پخـش 400 نسـخه نشـریه 
خـط حـزب اهلل در نمـاز جمعـه شهرسـتان 

سیاهکل

مقـدم: سـالم بـر شـما، انشـاءاهلل عـازم 
کربال هسـتم و اگر الیـق باشـم نائـب الزیارة 
رهبـر عزیـزم در راهپیمایـی عظیـم اربعیـن 
حسـینی )( از نجـف تـا کربـال هسـتم و 
حدود 100 عدد ویـژه نامه اربعیـن )106( را 

دربین همسفرانم توزیع خواهم کرد.

علیرضا وثوقی | شهرستان خلخال:  
• 200نسخه یادواره شـهید حججی و شهدای 

)( محله مسجد محمدرسول اهلل
• 60نسـخه | مراسـم اکران فیلـم 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 شـاءاهلل هـر هفتـه 100نسـخه بـه طـور 
پیوسـته توزیـع خواهـد شـد. 

 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

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 کشــتار 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 ســیلی ســخت 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

اینها برای ما مثل یک افسانه است   
آنی که آنهــا }معصومیــن )({ فهمیدند از 
عظمت خــدا، آنهــا را وادار کرده اســت آن طور 
راز و نیاز کننــد و اعتــراف به تقصیر. شــما در 
 ادعیــه امیرالمؤمنیــن )(، خــود رســول 

خدا )(، حضرت ســجاد)( ســایر ائمه، 
مالحظه کنیــد چه جمالتی هســت و ما چطور 
بعیدیــم از این معانی، چه معارفــی در این ادعیه 
هســت که مــا محرومیــم از آن معــارف، چه 
آتش ســوزی در قلب این خاصان خدا بوده است 

که برای فراق خدا می ســوختند و آتش جهنم را 
می گفتند اگر صبر کنیم، صبر در فراق را چه کنیم؟ 
اینها برای ما مثل یک افســانه است، لکن واقعیت 
است، واقعیتی که آنها فهمیده اند و ما نفهمیدیم.  

)(۱۹ خرداد ۱۳۶۵ |    انتشار به مناسبت وفات پیامبر اعظم

کاری که مجالس عزا انجام می دهد    

این نعمت عظیم]مجالس عزا[، دل ها رابه منبِع 
جوشِش ایماِن اسالمی مّتصل می کند. کاری 
می کند که در طــول تاریخ کرد و ســتمگراِن 
حاکم، از عاشورا ترسیدند، و از وجود قبر نورانی 
امام حســین )(، واهمه داشــتند. ترس از 
حادثه ی عاشورا و شــهدای آن، از زمان خلفای 
بنی امّیه شروع شده و تا زمان ما ادامه یافته است 
و شما یک نمونه اش را در دوران انقالب خودمان 
دیدید. وقتی که محّرم از راه می رســید، نظاِم 
مرتجِع کافِر فاسِق فاسِد پهلوی، می دید دیگر 
دستش بسته است و نمی تواند علیه مردِم مبارِز 
عاشورایی، کاری انجام دهد. در واقع مسؤولین 
آن نظام، ناتوانی خود را ناشــی از فرا رســیدن 

محّرم می دانستند.  73/3/17

عزیزان من! رابطه تــان با خدای متعال را 
هم تقویت کنید. دل های شما پاک است، 
روح های شما بی آالیش اســت، ناآلوده 
اســت. جلب لطف الهی و فضــل الهی و 
نورانّیت الهی برای شماها خیلی آسان تر 
از امثال بنده اســت، به راحتی می توانید. 
با توّســل، با دعا، با نماز خوب، با توّجه، با 
قرآن خواندن، با کمک به بندگان خدا -که 

یکی از کارهای مهم و عبادت های مهم، 
کمک به بندگان خدا است- با اجتناب از 
گناه، می توانید این را برای خودتان تأمین 
کنید. بنده مطمئّنم و تردیدی ندارم که 
ان شاءاهلل این نســل کنونِی شما جوانان 
عزیز خواهید توانســت همه ی آرزوهایی 
را که در انقــاب وجود داشــت، تحّقق 

ببخشید.   96/8/11

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

ایـرانی خانواده

احکام زیارت اربعین
رابطه تان را با خدا تقویت کنید 

حزب ا... این است

انقالبی هیئت

موزعین      خط حزب ا...


