
فضیلت ناشناخته مردم عراق
هنوز به درســتی عمــق میهمان نوازی و کرم مــردم عراق 

شناخته نشده است

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای در دیدار با نخست وزیر کشور عراق 
میهمان نوازی و َکَرم در استقبال از زائران اربعین حسینی را یکی دیگر از 
صفات ممتاز مردم عراق دانستند و افزودند: این رفتار عاشقانه ی معنوی 
در دنیای امروز مادی بســیار مهم و قابل توجه است و هنوز به درستی 

عمق این فضیلت مردم عراق شناخته نشده است.
94/3/27

حادثه ی عجیبی بود حادثه ی امساِل اربعین کربال

... من همین جا مناســب میدانم و الزم میدانم به مناســبت یاد از آن 
اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملّت عراق، عشایر عراق که در این آزمون 
بســیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، َکرم و بزرگواری نشــان 
دادند، تشّکر کنم. حادثه ی عجیبی بود حادثه ی امساِل اربعین کربال. 
این راه را دشــمنان اسالم و دشــمنان اهل بیت به خیال خود مسدود 
کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حّتی جسم ها 
در کنار هم قرار میگیرد، این جور انعکاس پیدا میکند. اگر ما باهم باشیم، 
کشورهای اسالمی، ملّتهای مسلمان - ســّنی و شیعه و فَِرق مختلف 
تسّنن و تشّیع - با یکدیگر دلهایشان صاف باشــد، نسبت به یکدیگر 
سوءظن نداشته باشند، ســوءنّیت نداشته باشــند، به یکدیگر اهانت 
نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اســالم 

درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.
93/۱۰/۱9

اولین زیارت

...اولین باری کــه رهبر انقالب به زیــارت کربالی معال 

رفته اند برمیگردد به ســال 1325 شمســی و زمانی که 

حدود 7 سال داشته اند: »پدرم مي خواست برود مکه. بنا 

بود ما را ببرد عتبات، بگــذارد، خودش برود مکــه و برگردد. ]اما[ 

نتوانست گذرنامه اش را درست کند. گذرنامه عتبات را هم نتوانست 

بگیرد. شبهای سختی گذراندیم... در بصره گمان مي کردیم که دیگر 

تقریبا از خطر جسته ]ایم[. منزل یکی از علمای آنجا وارد شدیم. یکی 

دو روز آنجا ماندیم. بعد بلیت گرفتند. رفتیم نجف. چند ماهی نجف 

بودیم. کربال بودیم. کاظمین و سامرا بودیم...« 

آخرین دیدار

سفر دیگر ایشان به عتبات عالیات در حدود 18 سالگی انجام گرفته 

است. در سال 1336 ، حدود 58 سال پیش، به همراه مادر و برادر و 

تعدادی از بستگان برای دیدار با خویشاوندانی که ساکن نجف بوده اند 

عازم عراق میشــوند. در شــهر نجف در درس علما و مدرسان حوزه 

علمیه نجف حضور می یابند ولی به دلیل عدم اجازه پدر پس از حدود 

دوماه به مشهد بازمیگردند. محرم سال 1347 بار دیگر ایشان قصد 

زیارت کربال میکند... اداره گذرنامه درخواست او را به ساواك فرستاد و 

براي صدور گذرنامه از آن سازمان استعالم کرد. پاسخ داده شده بسیار 

طبیعي بود: »مشــارالیه... از هر فرصتي براي تحریك مردم استفاده 

مي نماید و پاي بند به هیچ اصول و همچنین تعهدات خود نمي باشد. 

در صورت تصویب با عزیمت وي به عراق مخالفت شود.« و شد.  این 

ممنوعیت خروج از کشــور تا زمان پیروزی انقالب باقی بود. پس از 

پیروزی انقالب نیز تاکنون فرصتی بــرای زیارت کربالی معال برای 

ایشان فراهم نشده است. )منبع: کتاب  شرح اسم (

امام حسین)( باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند... 

یك وقت کســی حرفی را میزند، حرف را زده و مقصود را 

گفته اســت، اما پای آن حرف نمی ایســتد و عقب نشینی 

میکند؛ این دیگر نمیتواند افتخار کند. افتخار متعلّق به آن انسان، ملت 

و جماعتی است که پای حرفشان بایستند و نگذارند پرچمی را که آنها 

بخوابانــد.  و  ببــرد  بیــن  از  توفانهــا  کرده انــد،  بلنــد 
 
امام حسین)( این پرچم را محکم نگه داشــت و تا پای شهادِت 

عزیزان و اســارِت حرم شریفش ایســتاد. عّزت و افتخار در بُعد یك 

حرکت انقالبی این است. )8۱/۱/9(

حســینی، اولین دل ها را در اربعین به ســوی خود جذب کرد. به راه انداخته است - در اربعین پدید آمد. مغناطیس پُرجاذبه ی - که شّط همیشه جاری زیارت را در طول این قرن ها اولین جوشش های چشمه ی جوشان محبت حسینی اولین شکوفه های عاشــورایی در اربعین شکفته شد. 
)85/۱/۱(

بخل و بقیه ی گرفتاریهایی که معموالً انسان دارد، بیرون بیاید... منیت و خودپرســتی و خودخواهی و حرص و هوی و حســد و که دارای گذشت باشــد؛ بتواند ایثار کند و از شهوات بگذرد؛ از چون خودشان گمراهند...آن کسی میتواند بشر را نجات بدهد، که چسبیده ی به مطامع و هوسها و شــهوات باشند، نمیتوانند؛ میتواند این دست نجات را به سوی بشریت دراز کند؟ آن کسانی خود را نثار کرد، تا مردم را از جهالت نجات بدهد... چه کســی است. زایر به خدای متعال عرض میکند که این بنده ی تو خون فــداکاری حســین بن علی)( در این جمله گنجانده شــده بذل مهجته فیك لیســتنقذ عبادك من الجهالة«. فلســفه ی میشود، جمله یی بســیار پُرمعنا وجود دارد و آن، این است: »و در زیارتی از زیارتهای امام حسین)( که در روز اربعین خوانده زیارت اربعین، گویای فلسفه قیام عاشورا
)69/۰6/2۱ (

به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم شیعه نبود، ســّنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، خود این حرکت عظیم یك جمعی از مسلمانها - البّته مخصوص در اربعین حسینی میلیون ها انســان در کنار هم قرار گرفتند؛ شد؛ مایه ی آبروی پیغمبر شد... امسال شــما مالحظه کردید انعکاس آن در دنیا مایه ی شــرف و آبروی اســالم و مسلمین کردیم، ولو تن ها، جســمها در کنار هم قــرار گرفتند، دیدیم اّمت اســالمی. هرجا نمونه هایی از این اجتماع را ما مشــاهده عظمت میبخشد به دنیای اسالم؛ عظمت میبخشد به شخصّیت همین قدر که ما ولو در اظهاراتمان کنــار یکدیگر قرار بگیریم، همراه باشند، دنیای اســالم به اوج ترّقی و تعالی خواهد رسید... نــه در جزئّیات، ]بلکــه [ در جهت گیری های کّلــی با یکدیگر اگر مّلتهای کشورهای اسالمی در همه ی این منطقه ی وسیع... اجتماع ما، مایه شرف و آبروی اسالم
را رصد میکنند.)93/۱۰/۱9(

از دولت ، ملّــت و عشایر 
عراق تشکّر می کنم

۱4 صفر ۱437
نشریه جامعه مؤمن و انقالبی

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

   پیامک: 
۱۰۰۰۱۰28   

   دورنگار:

۰2۱-66977328

سیاست والیی زینب)س(اجتماع اربعین
ایستادگی افتخارآمیز 

بر سر حرف حق

60 سال فراق
93/10/19



حــرت آیت اللــه خامنــه ای در بیانــات خــود ضمــن تبییــن دقیــق مســائل 

ــد.  ــد دارن ــع تأکی ــت وقای ــل درس ــزوم تحلی ــر ل ــامی، ب ــه اس ــورهای منطق کش

پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR تحلیــل ماجــرای عــراق و ســوریه را 

ــد. ــن اینفوگرافیــک مــرور میکن ــات  رهــر انقــاب اســامی در ای ــر اســاس بیان ب
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USA
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تحلیل وضعیت منطقه

گذرا بودن 
وجود 

تروریست ها
 در عراق

نتیجه جنگ نیابتی آمریکا
به زودی گروه های تکفیری 

بای جان حامیان خود خواهند شد.

دخالت آمریکا در سوریه هامن مشکات آنها 
در عراق را درپی خواهد داشت.

زیرساخت های  آن کشور بر اثر 
تحرکات تکفیری ها نابود شده است.

اگر تروریست ها رسکوب نشوند، جنایات آنها به 
آسیای میانه و مناطق دیگر گسرتش خواهد یافت.

عده ای مسلامن بی بصیرت 
در داخل نقشه دشمن قرار گرفتند.

ناکامی آمریکا 
در سوریه 

بر اثر حضور 
نیروهای مردمی

همکاری با مبارزه کنندگان واقعی با تروریست ها

مخالفت با بدعت تعیین حکومت با دخالت خارجی ها

مخالفت با تقسیم عراق به عرب شیعه، عرب سنی و کُرد

اعتقاد به مرجع بودن آرای مردم

مذاکره نکردن با آمریکا درباره مسائل منطقه ای

تقویت دولت برآمده ی از انتخابات

حامیت از دولتی که هدفش مبارزه با صهیونیست هاست

احرتام به متامیت ارضی کشورها

عدم همکاری با آمریکا در مبارزه دروغین با داعش

ب آسیا
منطقه غر

ق
عرا

سوریه

سیاست جمهوری اسامی ایران

نقشه جنگ نیابتی آمریکا راه حل اوضاع منطقه

تحمیل خواسته های خود در کشورها

ایجاد جنگ مذهبی شیعه و سّنی

دستیابی به اهدافی که از راه نظامی تحقق نیافته  با مذاکره

معرفی جنگ سیاسی به عنوان جنگ مذهبی

از بین بردن ارکان وحدت ملی و سیاسی عراق

رسنگونی دولت طرفدار ایستادگی در برابر صهیونیست ها

به کارگرفنت ابزارهای خطرناک و کشتار انسانهای بی گناه

تضعیف و رسنگونی نظام برآمده ی از انتخابات

سیاست استکبار جهانی
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تداوم نا امنی در منطقه اسامی راهبـرد: 

تجزیه به کشورهای کوچک تحت فرمان اهداف:  

مقابله با جمهوری اسامی به وسیله داعش  

جران خأل تاریخی تسلط نداشنت بر غرب آسیا  

ایجــاد  ضـد  حمـله  در مقابل بیداری اسامی  

   ایستادگی  مقابل 

تروریست های 

   اتحاد گروه های مبارز

   قطع کمکهای نظامی 

و مالی به معارضین

به یغام بردن ثروتامنیت رژیم صهیونیستی   انتخابات در محیط امن

   پیگیری هر راه حل با 

اطاع و موافقت مردم 
و مسئوالن این کشور 

   نقش آفرینی  

رئیس جمهور عراق 

در افزایش وحدت
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نسـخـه جـدیـد

به روزشده تا تاریخ 94/9/3
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