اجتماعاربعین
ت والیی زینب(س)
سیاس

در اربعین شکفته شد.
کوفههای عاشــورایی
اولین ش
وشان محبت حسینی
وششهای چشم هی ج
ج
اولین
را در طول این قرنها
ّ همیشه جاری زیارت
ط
ش
 کهمغناطیس پُرجاذب هی
 در اربعین پدید آمد.ت
اس
به راه انداخته
ســوی خود جذب کرد.
دلها را در اربعین به
حســینی ،اولین
()85/1/1

فلسفه قیام عاشورا
یای

زیارت اربعین ،گو
در روز اربعین خوانده
امام حسین( )که
در زیارتی از زیارتهای
رد و آن ،این است« :و
ســیار پُرمعنا وجود دا
میشود ،جمل هیی ب
الجهالة» .فلســف هی
ســتنقذ عبادک من
لی
بذل مهجته فیک
جمله گنجانده شــده
نبنعلی( )در این
ــی
فــداکاری حس
که این بند هی تو خون
ای متعال عرض میکند
است .زایر به خد
ت بدهد ...چه کســی
مردم را از جهالت نجا
خود را نثار کرد ،تا
دراز کند؟ آن کسانی
جات را به سوی بشریت
میتواند این دست ن
هوات باشند ،نمیتوانند؛
مطامع و هوسها و شــ
که چسبید هی به
اند بشر را نجات بدهد،
مراهند...آن کسی میتو
چون خودشان گ
و از شهوات بگذرد؛ از
شــد؛ بتواند ایثار کند
که دارای گذشت با
ص و هوی و حســد و
تی و خودخواهی و حر
منیت و خودپرســ
ان دارد ،بیرون بیاید...
تاریهایی که معمو ًال انس
بخل و بقی هی گرف
( )69/06/21

شرف و آبروی اسالم

اجتماع ما ،مایه
ین منطق هی وسیع...
ای اسالمی در هم هی ا
اگر ملّتهای کشوره
های ک ّلــی با یکدیگر
کــه] در جهتگیری
[بل
زئیات،
تعالی خواهد رسید...
نــه در ج ّ
ســام به اوج ترقّی و
ا
ای
دنی
همراه باشند،
یکدیگر قرار بگیریم،
در اظهاراتمان کنــار
همینقدر که ما ولو
صیت
الم؛ عظمت میبخشد به شخ ّ
میبخشد به دنیای اس
عظمت
اجتماع را ما مشــاهده
هرجا نمونههایی از این
ا ّمت اســامی.
قــرار گرفتند ،دیدیم
جســمها در کنار هم
نها،
کردیم ،ولو ت 
وی اســام و مسلمین
نیا مای هی شــرف و آبر
د
انعکاس آن در
شــما مالحظه کردید
پیغمبر شد ...امسال
ی
رو
شد؛ مای هی آب
کنار هم قرار گرفتند؛
میلیونها انســان در
در اربعین حسینی
مانها  -الب ّته مخصوص
یم یک جمعی از مسل
خود این حرکت عظ
نیا انعکاس پیدا کرد،
ها هم بودند  -که در د
شیعه نبود ،ســ ّنی
ترین گردهمایی عالم
یل کردند؛ آن را بزرگ
تعظیم کردند؛ تجل
دارند مسائل اسالمی
چه کسانی؟ آنهایی که
به حساب آوردند؛
کنند)93/10/19(.
را رصد می

ای
ستادگیافتخارآمیز
بر سر حرف حق

فضیلتناشناختهمردمعراق
هنوز بهدرســتی عمــق میهماننوازی و کرم مــردم عراق
شناختهنشدهاست

امام حسین(
 )باید تا ابد به عنوان
پرچم حق باقی بماند...
یک وقت ک
ســی حرفی را میزند،
حرف را زده و مقصود را
گفته اســ
ت ،اما پای آن حرف نمی
ایســتد و عقبنشینی
میکند؛ این دیگر نمی
تواند افتخار کند .افتخار م ّ
تعلق به آن انسان ،ملت
و جماعتی است که پ
ای حرفشان بایستند و ن
گذارند پرچمی را که آنها
بلنــد کردهانــد،
توفانهــا از بیــن ب
بــرد و بخوابانــد.
امام حسین( )این
پرچم را محکم نگه دا
ع
شــت و تا پای شهادتِ
زیزان و اســارتِ حرم
شریفش ایســتاد .عز
ح
رک
ت
ان
ّت و افتخار در بُعد یک
قالبی ا
ین است)81/1/9( .

نشریهجامعهمؤمنوانقالبی
 14صفر1437

حضرت آیتا ...العظمی خامنهای در دیدار با نخست وزیر کشور عراق
میهماننوازی و َک َرم در استقبال از زائران اربعین حسینی را یکی دیگر از
صفات ممتاز مردم عراق دانستند و افزودند :این رفتار عاشقانهی معنوی
در دنیای امروز مادی بســیار مهم و قابلتوجه است و هنوز بهدرستی
عمق این فضیلت مردم عراق شناختهنشده است.
94/3/27

امسال اربعین کربال
حادثهی عجیبی بود حادثهی
ِ
 ...من همینجا 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 کردندَ ،کرم و بزرگواری نشــان
امسال اربعین کربال.
دادند ،تش ّکر کنم .حادثهی عجیبی بود حادثهی
ِ
این راه را دشــمنان اسالم و دشــمنان اهلبیت به خیال خود مسدود
کرده بودند .ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسمها
در کنار هم قرار میگیرد ،اینجور انعکاس پیدا میکند .اگر ما باهم باشیم،
کشورهای اسالمی ،ملّتهای مسلمان  -ســ ّنی و شیعه و ف َِرق مختلف
تشیع  -با یکدیگر دلهایشان صاف باشــد ،نسبت به یکدیگر
تس ّنن و ّ
ســوءنیت نداشته باشــند ،به یکدیگر اهانت
سوءظن نداشته باشند،
ّ
نکنند ،ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه ع ّزتی برای اســام
درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.

 60سالفراق

ازدولت،ملّــتوعشایر
عراقتشکّرمیکنم

اولینزیارت

...اولین با
ری کــه رهبر انقالب به
زیــارت کربالی معال
رفت هاند برمی
گردد به ســال 1325
شمســی و زمانی که
حدود  7س
ال داشتهاند« :پدرم م
يخواست برود مکه .بنا
بود ما را ببرد عتبات ،ب
گــذارد ،خودش برود
مکــه و برگردد[ .اما]
نتوانست گذرنامهاش
را درست کند .گذرنامه
عتبات را هم نتوانست
بگیرد .شبهای سخ
تی گذراندیم ...در بصره
گمان ميکردیم که دیگر
تقریبا از خطر جست ه
[ايم] .منزل یکی از علم
ای آنجا وارد شدیم .یکی
دو روز آنجا ماندیم .ب
عد بلیت گرفتند .رفتیم
نجف .چند ماهی نجف
بودیم .کربال بودیم .کا
ظمین و سامرا بودیم»...

93/10/19

93/۱۰/19

آخریندیدار

پیامک:

10001028
دورنگار:
021-66977328

رایانامه:
Khat@khamenei.ir

کانال تلگرام:

Telegram.me/KhatteHezbollah

سفر دیگر ایشان به ع
تبات عالیات در حدود
 18سالگی انجا مگرفته
است .در سال 1336
 ،حدود  58سال پیش،
به همراه مادر و برادر و
تعدادی از بستگان بر
ای دیدار با خویشاوندانی
که ساکن نجف بودهاند
عازم عراق میشــو
ند .در شــهر نجف در در
س علما و مدرسان حوزه
علمیه نجف حضور م
ییابند ولی به دلیل عدم
اجازه پدر پس از حدود
دوماه به مشهد بازم
یگردند .محرم سال 47
 13بار دیگر ایشان قصد
زیارت کربال میکند...
اداره گذرنامه درخواست
بر
او را به ساواك فرستاد و
اي صدور گذرنامه از آن س
ازمان استعالم كرد .پاس 
طبي
عي
ب
خدادهشده بسيار
ود« :مشــا
راليه ...از هر فرصتي براي
تحريك مردم استفاده
مينمايد و پايبند
به
ه
يچ
اص
ول و همچنين
تعهدات خود نميباشد.
در صورت تصويب با
عزيمت وي به عراق مخ
الفت شود ».و شد .این
ممنوعیت خروج از ک
شــور تا زمان پیروزی
انقالب باقی بود .پس از
پیروزی انقالب نیز تا
کنون فرصتی بــرای ز
یار
ت
کرب
الی
م
عال
بر
ای
ایشان فراهم
نشده است( .منبع:
کتاب شرح اسم )

روسیه

تحلیلوضعیتمنطقه

USA

تروریستهای
تکفیری

بنهروسـزشخـه
جـ/3دیـد
ده تا تاریخ
94/9

حــرتآیتاللــهخامنــهایدربیانــاتخــودضمــنتبییــندقیــقمســائل
کشــورهایمنطقــهاســامی،بــرلــزومتحلیــلدرســتوقایــعتأکیــددارنــد.
پایــگاه اطالعرســانی KHAMENEI.IRتحلیــل ماجــرای عــراق و ســوریه را
بــراســاسبیانــات رهــرانقــاباســامیدرایــناینفوگرافیــکمــرورمیکنــد.

ترکیه
USA

ایران

اعتقاد به مرجع بودن آرای مردم
همکاریبامبارزهکنندگانواقعیباتروریستها

تقویتدولتبرآمدهیازانتخابات

ایجادجنگمذهبیشیعهوس ّنی

مخالفتباتقسیمعراقبهعربشیعه،عربسنیوکُرد

عربستانسعودی

حامیتازدولتیکههدفشمبارزهباصهیونیستهاست
مخالفتبابدعتتعیینحکومتبادخالتخارجیها

نقشآفرینی
رئیسجمهورعراق
درافزایشوحدت

ایستادگی مقابل
تروریستهای

ومسئوالناینکشور

قطعکمکهاینظامی
ومالیبهمعارضین
انتخابات در محیط امن

رسنگونیدولتطرفدارایستادگیدربرابرصهیونیستها
دستیابیبهاهدافیکهازراهنظامیتحققنیافت هبامذاکره

نتیجهجنگنیابتیآمریکا
گذرابودن
وجود
تروریستها
در عراق

بهزودیگروههایتکفیری
بالیجانحامیانخودخواهندشد.

نقشه جنگ نیابتی آمریکا

دخالتآمریکادرسوریههامنمشکالتآنها
در عراق را درپی خواهد داشت.

راهبـرد:
اهداف:

زیرساختهای آنکشوربراثر
تحرکاتتکفیریهانابودشدهاست.
اگرتروریستهارسکوبنشوند،جنایاتآنهابه
آسیایمیانهومناطقدیگرگسرتشخواهدیافت.
عدهایمسلامنبیبصیرت
درداخلنقشهدشمنقرارگرفتند.

تداوم نا امنی در منطقه اسالمی
تجزیهبهکشورهایکوچکتحتفرمان
مقابلهباجمهوریاسالمیبهوسیلهداعش

ناکامیآمریکا
درسوریه
براثرحضور
نیروهایمردمی

جربانخألتاریخیتسلطنداشنتبرغربآسیا
ایجــاد ضـد حمـله درمقابلبیداریاسالمی

امنیترژیمصهیونیستی
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به یغام بردن ثروت

عراق

اتحاد گروههای مبارز

پیگیری هر راهحل با
اطالعوموافقتمردم

سوریه

عراق

فلسطین

از بین بردن ارکان وحدت ملی و سیاسی عراق

سوریه

سوریه

تضعیفورسنگونینظامبرآمدهیازانتخابات
عراق

مذاکره نکردن با آمریکا درباره مسائل منطقهای
عراق

تحمیلخواستههایخوددرکشورها

عراق

عدمهمکاریباآمریکادرمبارزهدروغینباداعش

راهحل اوضاع منطقه

معرفی جنگ سیاسی به عنوان جنگ مذهبی

منطقه غرب آسیا

منطقه غرب آسیا

احرتامبهمتامیتارضیکشورها

لبنان

بهکارگرفنتابزارهایخطرناکوکشتارانسانهایبیگناه

سوریه

سیاستجمهوریاسالمیایران

سوریه

سیاستاستکبارجهانی

