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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

شما می بینید مثالً در منطقه ی بوشهر یک شهید برجسته و بزرگواری مثل شهید نادر مهدوی به وجود 
می آید که به نظر آدمهایی که دل به مسائل مربوط به شــهادت و جهاد و مانند اینها دارند، این جور 
چهره ها، امثال نادر مهدوی و آنهایی که همراه او بودند، آن کسانی که آن کارهای بزرگ را انجام دادند، 
برق چشم گرفتند از دشمن؛ آبرو دادند به ملّت ایران و قدرت نظام اسالمی را و جمهوری اسالمی را به 
رخ دشمن کشیدند؛ اینها باید یادشان زنده بماند. اینها باید در تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی نامشان 

و یادشان برجسته شود؛ همچنان که دشمنی های دشمنان هم بایستی شناخته بشود.     94/7/۱5

کسی که از دشمن، برق چشم گرفت

این شماره تقدیم می شود به 
روح پر فتوح  شهید نادر مهدوی

یک وقت، چند نفر خدمت رســول اکرم آمدند و از شخصی تعریف کردند و گفتند: یا 
رسول اهلل! ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بســیار خوب و پاک و باخدایی بود، دایماً 
عبادت می کرد، در هر منزلی که فرود می آمدیم، از لحظه ی فرود تا وقتی که مجدداً سوار می شدیم، 
او مشغول نماز و ذکر و قرآن و اینها می شد. وقتی که این تعریفها را کردند، پیامبر)ص( با تعجب از 
آنها سؤال کردند: پس چه کسی کارهایش را می کرد؟ کسی که وقتی از مرکب پیاده می شود، دایم 
مشغول نماز و قرآن است، چه کسی غذای او را می پخت؟ چه کسی وسایل او را فرود می آورد و سوار 
می کرد؟ چه کسی کارهایش را انجام می داد؟ اینها در جواب گفتند: یا رسول اهلل! ما با کمال میل، 
همه ی کارهای او را انجام می دادیم. پیامبر فرمود: »ُکلُُّکم َخیٌر ِمنُه«)۱(: همه ی شما از او بهترید. 
این که او کار خودش را انجام نمی داد و به دوش شــما می انداخت و خود مشغول عبادت می شد، 
موجب نمی شود که او مرد خوبی باشد. مرِد خوب، شما هستید که کار و تالش می کنید و حّتی کار 

دیگری را هم شما به عهده می گیرید.  68/7/28                 ۱( مكارم األخالق، ص265.

اخالق درس

در این جور حوادث که شــما دست قدرت الهی را پشت ســرش بوضوح می بینید و برکاتش را 
مشاهده می کنید، باید شکر کرد. اگر شــکر کردیم می ماند، اگر شکر نکردیم گرفته می شود... 
شکرگزاری فقط به این نیست که آدم بگوید »الهی شکر« یا سجده ی شکر بکند، شکرگزاری به 
این است که انسان به لوازم این نعمت عمل کند.. شکرش ازجمله به این است که  آن روحّیات را، 
آن حاالت را -که در این دو سه روزی که مشغول راه پیمایی بودید، آنجا مشاهده کردید یا احساس 
کردید- در خودتان نگه دارید؛ آن برادری را، آن مهربانی را، آن توّجه به والیت را، آن آماده شدن 
بدن برای تََعب کشیدن را، آن ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن بر راحتی و 

تنبلی را. در همه ی  امور زندگی باید این را دنبال کرد؛ این می شود شکر.   95/9/3

ایــن کســانی کــه ایــن راه را طــی کردنــد و ایــن حرکــت عاشــقانه را و مؤمنانــه را دارنــد 
انجــام می دهنــد، واقعــاً دارنــد حســنه ای را انجــام می دهنــد. ایــن یــک شــعار بــزرگ 
ــوا َشــعائَِر اهلل، ایــن بالشــک جــزو شــعائراهلل اســت. جــا دارد کــه امثــال  اســت، ال تُِحلّ
بنــده کــه محرومیــم از این جــور حرکت هــا عــرض بکنیــم کــه »یــا لیتنــا کّنــا معکــم 
فنفــوز فــوزاً عظیمــاً«. همان طــور کــه عــرض کردیــم، ایــن حرکــت حرکــت عشــق و 
ایمــان اســت؛ هــم در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و باورهــای راســتین، تحریک کننــده 
و عمل کننــده اســت؛ هــم عشــق و محّبــت. تفّکــر اهل بیــت و تفّکــر شــیعی 

همین جــور اســت.  94/9/9 

روحیه پیاده روی اربعین را 
یا لیتنا کّنا معكم فنفوز فوزاً عظیمًادر خودتان نگه دارید

  س:آیا ثواب زیارت اربعین مختص روز اربعین است یا ایام اربعین؟ج: انجام زیارت سیدالشهداء)( در 
هر زمان مستحب و دارای ثواب عظیم است ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام زیارت در 

همان زمان است. البته انجام زیارت قبل یا بعد از آن موقع به رجاء آن ثواب مخصوص، مانعی ندارد.
   س: بنده امسال تصمیم گرفته ام اربعین به کربال بروم و در راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت کنم اما پدر و 
مادرم راضی نیستند با توجه به اینكه سن من در حدی است که توان مراقبت از خود را دارم آیا رفتن به این 

سفر جایز است؟ج: در صورتی که رفتن شما موجب آزار و اذیت ایشان نگردد فی نفسه اشکال ندارد.
   س: آیا جایز است که بدون ویزا یا حتی پاســپورت به کربال برویم و زیارت ما قبول است؟ج: تخلف از 

قوانین و مقرار مربوطه جایز نیست.  

زیارت اربعین
احكام 
آموزشی

دنیـای جدید، بـا خصوصیاتی که شـبكه های اجتماعـی و رسـانه های فراگیر 
آن بـه وجـود آورده اسـت ،  موجب شـده کـه در کنـار دولت ها ملت هـا نیز از 
اهمیـت به سـزایی برخـوردار شـوند بیـش از آنكـه دنیـای "دولت هـا" باشـد، دنیـای 
"ملت ها" اسـت. گاهی "مـردم"، از اقـوام و ملـل مختلف، بر سـر موضوعی، با هـم همراه 
شـده و همیـن همراهـی، موجـب تغییراتـی در جهان شـده اسـت. بـرای همیـن هم، 
بسـیاری از نظریه پـردازان قائل بر این هسـتند که در ایـن دنیای جدید، "قـدرت اصلی" 
از آن"مـردم"و نهـاد هـای مردمـی و جنبـش هـای مـردم نهـاد اسـت و بالطبـع، 
حكومت هایـی می توانند موفق باشـند کـه از پشـتوانه ی مردمی محكم تـری برخوردار 

هستند. 

      دیپلماسی مسیر2، فراتر از دیپلماسی مرسوم
به تبع این تغییر، "دنیای دیپلماسی" هم تغییر یافته است. در دنیای روابط بین الملل، دیپلماسی 
به انواع و سطوح مختلفی تقسیم می شود. مثال "دیپلماسی ســنتی" بر رویکردها و ابزارهای 
سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت ها مبتنی است، ولی "دیپلماسی نوین" عالوه بر این مؤلفه ها، بر 
رویکردهای فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری دارد که یکی از شاخه  های مهم آن، "دیپلماسی 
عمومی" است. دیپلماسی عمومی عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از 
طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی؛ یعنی در یک سو دولت و در سوی دیگر، مردم 

کشورِ هدف قرار دارند. 
اما شکل دیگری از دیپلماسی نوین وجود دارد که به آن "دیپلماسی مسیر2" یا به زبان ساده، به 
آن "دیپلماسی مردمی" می گویند. در این شکل از دیپلماسی، مردم دو یا چند کشور، با کمترین 
دخالت دولت، در تعامل مستقیم با یکدیگر قرار گرفته و ارتباطات میان خود را به وجود می آورند. 
جالب آنکه در این شکل از دیپلماســی، تعامل مردم و ملت ها با هم، چنان پیوندهایی را ایجاد 

می کند که چه بسا  دیپلماسی رسمی توان آن را نداشته باشد.

      وقتی جسم ها در کنار هم قرار می گیرند
"پیاده روی اربعین" با وسعت جمعیتی امروزه را، می توان جلوه ی تمام عیار دیپلماسی  مردمی 
محور مقاومت دانست. آنگونه که برآورد کرده اند، هرساله بیش از دو میلیون زائر از ایران، و حدود 
18تا 20  میلیون زائر عراقی و کمی هم سایر کشورها، در این مراسم شرکت می کنند. مراسمی 
که بخش عمده و اصلی آن، بدون دخالت دولت هــا، و صرفا مبتنی بر انگیزه ها و فعالیت های 
مردمی انجام می شود، از برپایی موکب ها و پذیرایی از زائران میلیونی گرفته، تا شعارها و نمادهایی 
که در طول این مراسم در نظر گرفته می شود، همه و همه، مبتنی بر فعالیت های مردمی است. 
جالب آنکه به برکت اندیشه ی اربعین، دو کشور ایران و عراق، در یک "جبهه ی واحد" قرار گرفته 
و مشغول نبرد با "دشمن مشترک" هســتند. این همان موضوعی است که پیش از این، رهبر 

انقالب هم بر آن تأکید کرده و  فرموده بودند:
»اگر ملّت های کشورهای اســالمی در همه ی این منطقه ی وسیع... نه در جزئّیات، ]بلکه [ در 
جهت گیری های کلّی با یکدیگر همراه باشند، دنیای اسالم به اوج ترّقی و تعالی خواهد رسید... 
هرجا نمونه هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تن ها، جسم ها در کنار هم قرار گرفتند، 
دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه ی شرف و آبروی اسالم و مسلمین شد... شما مالحظه کردید در 
اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از 
مسلمان ها - البّته مخصوص شیعه نبود، سّنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم 
کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی 

که دارند مسائل اسالمی را رصد می کنند.« 93/۱۰/۱9

هفته گزارش

حزب اهلل
این است

مسئله
روز

امام کالم

اسالم برای اجتماع اربعین 
تبلیغ کرده است    

اسـام ایـن قـدر بـرای اجتمـاع و بـرای 
وحـدت کلمـه، هـم تبلیغ کـرده اسـت و 
هـم عمـل کـرده اسـت؛ یعنـی، روزهایی 
را پیـش آورده اسـت کـه بـا خـود ایـن 

روزهـا و انگیزه ایـن روزهـا تحکیم وحدت می شـود مثـل عاشـورا و اربعیـن. و قرآن 
کریم پافشـاری دارد در ایـن مطلب که متفرق نباشـند مـردم، مسـلمین از هم،و ید 

واحـده باشـند و معتصـم بـه »حبـل اهلل« باشـند.    امـام خمینـی )ره( 25 آذر 1360

پیاده روی اربعین اگرچه »بزرگ ترین گردهمایی عالم« لقب گرفته است، اما »در 
دنیا سعی می کنند که نگذارند این نورافکن قوی دیده بشود، لکن نمی توانند، دیده 
خواهد شــد؛ ســعی می کنند دیده نشــود یا تحریفش کنند، ]اّما[ هیچ کدام به جایی 
نمی رسد.« 95/9/3۰ برای همین علی رغم همه ی اقداماتی که برای ندیده شدن این حادثه 

در رسانه های غربی اتفاق افتاد، اما باز هم بسیاری از رسانه ها به این موضوع پرداختند.
برای مثال،سال گذشته "ایندیپندنت" در مطلبی از گردهم آمدن مسلمانان مذاهب مختلف 
و حتی غیر مسلمانان در این مراسم، به دلیل تصمیم امام حسین )( مبنی بر عدم تحمل 
خشونت، به عنوان یک مدل تمام قد از انسانیت اشاره می کند. ایندیپندنت می نویسد: "امنیت 
در اطراف کربال پیش از ورود زائران افزایش می یابد، با این حال بســیاری از زائران تصمیم 

می گیرند که سفر خود را از نجف که نزدیک مناطق تحت کنترل داعش است انجام دهند."
ایندیپندنت در یادداشت خود به مسئله ی مقایســه مراسم اربعین با مراسم حج و مراسم 
کومب مال در میان هندوها پرداخته و اشاره می کند که این این جمعیتی که هر ساله در کربال 

جمع می شوند، قابل مقایسه با آن دو نیست. 
وب سایت "پیس ورد واید" نیز در یادداشتی نوشته بود: "سال گذشته حدود 22 میلیون نفر 
از سراسر جهان در این رویداد شرکت کردند. حتی با حضور داعش، زائران بیشتری در خیل 
عظیم مردم در حال نمایش گذاشتن ایمان به بشریت که هرگز و در هیچ نقطه از جهان دیده 
نمی شود، هستند. واضح است که مردم در همه ی حوزه های زندگی، امام حسین )( را به 
عنوان نمادی از شجاعت، محبت، عشق و آزادی، و نیز به عنوان یک نماد جهانی و فرادینی 

می بینند."
این وب سایت ادامه می دهد: "اربعین باید در کتاب گینس جهان در چندین دسته بندی قرار 
گیرد: بزرگ ترین گردهمایی سالیانه، طوالنی ترین میز ناهارخوری، تعداد زیادی از افرادی 
که به صورت رایگان تغذیه می شوند، بزرگ ترین گروه داوطلبان برای یک رویداد واحد، که 

البته همه تحت تهدید مستقیم بمب گذاری انتحاری هستند."
وب سایت پیس ورلد واید در انتهای مطلب خود می نویسد: "ما از اربعین نمی شنویم چراکه 
مطبوعات عمدتا به اخبار منفی و مسائل بحث برانگیز عالقه مند هستند و خبرهای مثبت 
و اتفاقات الهام بخش، اغلب نادیده گرفته می شــود، به ویژه هنگامی که به اســالم مربوط 

می شود."   

شكوه در عین سانسور

همسفر خوب کارهایش را به دوش دیگران نمی اندازد

 مبلغان از ایجاد تفرقه در مراسم اربعین بپرهیزند

حجت االسالم والمســلمین ســیدعلی قاضــی عســکر در نشســت آموزشــی 
ــان و اهــل  ــی بیــن ادی ــد از بحث هــای اختالف ــان بای ــان اربعیــن گفــت: مبلغ مبلغ
ــا دیــن  ــه ایجــاد پیونــد بیــن ادیــان و اهــل ســنت ب ســنت به شــدت بپرهیزنــد و ب

ــد. |   تســنیم | ــی کمــک کنن ــان مســائل اخالق ــا بی اســالم ب

 سفیر سابق آمریكا: 
نقشه های واشنگتن در سوریه شكست خورده است

بــه  اذعــان  ضمــن  دمشــق،  در  آمریــکا  ســابق  ســفیر  فــورد،  رابــرت 
ایــن  را در غــرب و شــرق  و تســلطش  ارتــش ســوریه حضــور  اینکــه 
کشــور تقویــت کــرده و و جنــگ بــه مرحلــه پایانــی خــود وارد شــده 
 اســت تأکیــد کــرد: نقشــه های واشــنگتن در ســوریه شکســت خــورده

 است. |  باشگاه خبرنگاران |

   پیروزی قریب الوقوع نیروهای عراقی بر داعش

بــا پیشــروی ســریع نیروهــای عراقــی در غــرب االنبــار، شــمار زیــادی از 
ــرار  ــره ق ــت محاص ــم" و "راوة" تح ــتان های "القائ ــش در شهرس ــت های داع تروریس
ــای  ــی نیروه ــوع و نهای ــروزی قریب الوق ــی از پی ــانه ای و نظام ــع رس ــد و مناب گرفته ان

ــارس | ــد.   |      ف ــر می دهن ــش خب ــا داع ــرد ب ــی در نب ــترک عراق مش

  هشدار 2 اندیشكده آمریكایی
 به مقامات این کشور درباره ایران

جمعــی از اعضــای بنیــاد کارنگــی و مرکــز مطالعــات امنیتــی آمریــکا در گزارشــی 
ــه  ــن گــزارش در مقدم ــد. ای ــن کشــور دادن ــات ای ــه مقام مفصــل پیشــنهادهایی ب
ــود،  ــی ش ــل اجرای ــد کام ــران بای ــا ای ــته ای ب ــق هس ــه تواف ــد دارد ک ــود تأکی خ
ــن  ــده ای ــه عقی ــد. ب ــران باش ــا ای ــک ب ــان راه دیپلماتی ــوان پای ــد به عن ــی نبای ول
ــکا از  ــه آمری ــد ک ــی باش ــیری طوالن ــدای مس ــد ابت ــق بای ــن تواف ــندگان، ای نویس
ــتفاده  ــران اس ــط ای ــه توس ــود در خاورمیان ــع خ ــد مناف ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل آن ب
کنــد. ایــن گــزارش در 3نقطــه اصلــی تمرکــز می کنــد: تأکیــد بــر اجــرای 
دقیــق و کامــل برجــام و توافــق هســته ای، جــای دادن توافــق در اســتراتژی 
ــا  ــل ب ــه و تعام ــران در خاورمیان ــر ای ــکا در براب ــات آمری ــرای اقدام ــری ب جامع ت
ــه  ــورد مناقش ــر از آن م ــا غی ــام ی ــورد برج ــوز در م ــه هن ــی ک ــران در موضوعات  ای

است.  |   تابناک|

هفته اخبار

اول. بزرگـی یـک "واقعـه" را از 
بازتاب هایـی کـه در "جامعـه" و 
فهمیـد.  می تـوان  می گـذارد،  "تاریـخ" 
هرچقـدر، یـک حادثـه بزرگ تـر، تأثیرات 
آن هم بیشـتر. آنچه در واقعه ی عاشـورای 
 )(سـال 61 هجری و قیام سیدالشهداء
رقـم خـورد هـم از همیـن جنـس اسـت. 
قیـام آن حضـرت، اگرچـه بـه دلیـل عدم 
همراهـی مـردم - به واسـطه ی انحرافـی 
کـه در امـت اسـالمی بعـد از فـوت پیامبر 
به وجود آمده بـود- به نتیجه ی "تشـکیل 
امـا  نشـد،  ختـم  اسـالمی"  حکومـت 
نتیجـه ی دیگـر آن، یعنـی "شـهادت" آن 
حضـرت و یارانـش، تأثیراتـی را در جهـان 
پدیـدار آورد کـه همچنـان باقی اسـت. در 
حقیقـت، »مبـارزه امـام حسـین دو وجه 
دارد و ممکـن اسـت دو نتیجـه بـه بـار 
بیـاورد؛ اما هـر دو نتیجه خوب اسـت. یک 
 )( نتیجـه ایـن بـود کـه امـام حسـین
بتوانـد بـر حکومـت یزیـد پیـروز شـود و 
قـدرت را از چنگ کسـانی که با زور بر سـر 
مـردم می کوبیدنـد و سرنوشـت مـردم را 
تبـاه می کردنـد، خـارج کنـد و کار را در 
مسـیر صحیح خـود بینـدازد. اگر ایـن کار 
صـورت می گرفـت، البته بـاز مسـیر تاریخ 
عوض می شـد. یـک وجـه دیگـر ایـن بود 
که امـام حسـین نتواند بـه هر دلیلـی این 
پیـروزی سیاسـی و نظامـی را بـه دسـت 

بیـاورد؛ آن وقـت امـام حسـین در این جـا 
دیگـر نـه بـا زبـان، بلکـه بـا خـون، بـا 
مظلومیت، بـا زبانی کـه تاریخ تا ابـد آن را 
فرامـوش نخواهـد کـرد، حـرف خـود را 
غیرقابـل  و  مـداوم  جریـان  یـک  مثـل 
انقطـاع در تاریـخ بـه جریـان می انـدازد.« 

79/۱/26

دوم. 14 قـرن پـس از واقعـه ی عاشـورا، 
غیرقابـل  و  مـداوم  »جریـان  ایـن 
از  دیگـری  گوشـه ی  در  انقطـاع«، 
ایـران،  نـام  بـه  کشـوری  در  و  جهـان، 
دیگـری  قیـام  آوردن  پدیـد  موجـب 
حسـین  عاشـورایی  قیـام  جنـس  از 
دیگـر،  بـه سـخنی  علی)(شـد.  بـن 
 )( کاری کـه در زمـان امـام حسـین«
کوچکـش  نسـخه ی  گرفـت،  انجـام 
 هـم در زمـان امـام مـا انجـام گرفـت؛   
   منتهـا آن جـا بـه نتیجـه ی »شـهادت« 
رسـید، این جـا بـه نتیجـه ی »حکومت«. 
این همـان اسـت؛ فرقـی نمی کنـد. هدف 
امام حسـین )( بـا هـدف امـام بزرگوار 
ما یکـی بـود.« 74/3/۱9 یک دلیـل آن هم 
بی تردیـد، »حضـور مردمـی« در نهضـت 
امام خمینـی)( بـود. »حضـور مردمی و 
گسـترش مردمی در طول یک سـال، یک 
سـال و نیـم در یـک کشـور وسـیعی مثل 
کشـور ما انجام گرفـت. همان شـعاری که 

مردم در تهـران می دادند، در فالن روسـتا 
در دوردسـت هـم کـه مـردم راه پیمایـی 
می کردنـد، همـان شـعار را می دادنـد. لذا 
امـام آن وقـت -آن طـور کـه بـه مـا اّطالع 
دادنـد- فرمـوده بودند ایـن انقـالب پیروز 

خواهد شـد.« 95/9/3

سـوم. و ایـن »جریـان مـداوم و غیرقابل 
انقطـاع«، حاال بعد از گذشـت چهل سـال 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی، متصـل بـه 
»پدیـده ای عظیـم و بی نظیـر« در جهـان 
»راهپیمایـی  بـه  موسـوم  اسـت  شـده 
و  عظیـم  راه پیمایـی  »ایـن  اربعیـن«. 
باشـکوه که حقیقتـاً یک پدیـده ی عظیم 
این جـور  در  معمـوالً  اسـت...  تاریخـی 
پدیده هایـی که انسـان مشـاهده می کند 
کـه تبلیغاتـی بـرای آن انجـام نگرفتـه 
لکـن ناگهـان یـک پدیـده ای در محیـط 
دسـت  می کنـد،  بُـروز  انسـان  دیـد 
دیگـر  از همه جـای  خدایـی مشـهودتر 
اسـت.« 95/9/3 معمـوال »بـرای اینکـه 
ده هـزار نفـر، پنجاه هـزار نفـر را یـک جا 
جمـع کننـد، چقـدر تـالش تبلیغاتـی 
در دنیـا انجـام می گیـرد، آخـرش هـم 
نمی شـود. }امـا{ اینجـا بـا وجـود موانـع 
فـراوان، از ایـران فقـط دو میلیـون نفـر 
برای پیـاده روی هشـتاد کیلومتـری بلند 
می شـوند می رونـد کربـال؛ چند برابـر آن 

]هـم[ از خـود عـراق و از مناطـق دیگـر.« 
95/9/3

چهـارم. بـاری، بزرگی یـک "واقعـه" را از 
بازتاب هایـی کـه در "جامعـه" و "تاریـخ" 
می گـذارد، می تـوان فهمیـد. حـاال بعـد 
از گذشـت 14 قـرن از واقعـه ی عاشـورا، 
ایـن »جریـان مـداوم و غیرقابـل انقطاع«، 
واقعـه ی دیگـری را رقـم زده اسـت کـه در 
آن جمعیتـی بالـغ بـر 20 میلیـون نفـر 
شـرکت می کننـد. همـه ی اینهـا بیانگـر 
»حقایقـی« اسـت بـرای آنانکه اهـل تدبر 
و تفکرنـد. »واقعـاً ایـن اعتقـاد، درسـت 
اسـت که اسـالم را قیام سّیدالّشـهدا حفظ 
کـرده؛ همچنان کـه در طـول زمـان، در 
قرن هـای متوالـی، ایـن حادثـه روزبـه روز 
زنده تـر شـده. امـروز ایـن مراسـم از صـد 
سـال پیـش کـه تدیّـن مـردم به حسـِب 
ظاهـر، معارضینـی مثـل معارضیـن امروز 
گیراتـر،  گرم تـر،  خیلـی  نداشـت،  هـم 
انجـام  دارد  گسـترده تر  و  پُرشـورتر 
می گیـرد؛ همه ی اینهـا معنـا دارد، همه ی 
حقایقـی  یـک  نشـان دهنده ی  اینهـا   
و یـک جریانـی اسـت کـه بـه رهبـری 
حسـین بن علی )( دارد در دنیـا پیـش 
مـی رود؛ و ان شـاءاهلل پیـش خواهـد رفت و 
کارگشـا خواهـد بـود و گره  هـای ملّت ها را 

بـاز خواهـد کـرد.« 96/6/3۰    

بنده: سـالم برشـما، به فضل الهـی از شـماره 10۵ ،حدود ۵0 عدد در مسـجد شـهدا 
تهران واقع در اتوبان شـهید محالتی و  حدود ۵0 عدد از شـماره 10۵ در مسـجد صاحب 

الزمان واقع در مسیل جاجرود تهران توزیع شد.
با سالم ،تشـکر از نشـریه وزین خط حزب اهلل. سـتار وکیلی نایینی ،شهرستان نایین 

، استان مقدس امامزاده سلطان سید علی )( نایین ، 200برگ نشریه هفتگی. 
رضا: مسجد الحسین میدان 88نارمک پایگاه شهید خادمی .

علی شفیعی: استان بوشـهر " شهرستان بوشـهر" شـهر چغادک محل تکثیر: مساجد 
و نمـاز جمعـه و بُـورد اعالنـات و ... تعـداد تکثیـر: 400 تـا نشـریه ۵0 تا مخصـوص تابلو 

اعالنات. 
 : شما هم از توزیع خط حزب ا... گزارش دهید.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب پنجره های تشنه
روز نوشت های انتقال ضریح امام حسین )( از قم به کربال

تن ها و جسم ها کنار هم مایه شرف و آبروی جهان اسالم؛

دیپلماسی مردمی محور مقاومت

تاریخ شهادت : ۱6 مهر ۱366

شهادت  :  در درگیری با نیروهای آمریكایی 
در خلیج فارس

مزار: روستای بحیری استان بوشهر

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست 

این چه شمعی است که جانها همه پروانه ی اوست 
ای شــعله ی فروزان، ای فروغ تابان، ای گرمابخش دلهای خالیق! تو کیستی با این شکوه و 
جالل، با این شیرینی و دلنشینی، با این هیبت و اقتدار، با این همه لشکر دل به همراه، با غلغله ی 
فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟ تو کیســتی ای نور خدا، ای ندای 
حقیقت، ای فرقان، و ای سفینةالنجاة؟ چه کرده ئی در راه خدایت که پاداش آن خدائی شدِن 
هر آن چیزی است که به تو نسبت میرساند؟ بنفسی انت، بروحی انت، بُِمهَجِة قلبی انت، و 

سالم اهلل علیَک یوَم ُولِدَت و یوم اُسُتشِهدَت مظلوماً و یوم تُبَعُث فاِخراً و َمفَخراً. 93/2/29
بسیار خوب و با ذوق و سلیقه نوشته شده است؛ و با نگاه هنرمندانه و کنجکاو و نکته یاب. 

خواندم تا 93/2/28.

رصدی گزارش

تاریخی روایت

در اربعین حسینی میلیون ها انســان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک 
جمعی از مسلمانها - البته مخصوص شیعه نبود، سنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا 
کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه 
کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی را رصد می کنند. من همین جا مناسب می دانم و 
الزم می دانم به مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که 
در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند، تشکر 
کنم. حادثه ی عجیبی بود حادثه ی امسال اربعین کربال. این راه را دشمنان اسالم و دشمنان 

اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد!  93/۱۰/۱9

بازخوانی
دولت،ملت و عشایر فداکار و خدوم 

عراق بزرگواری نشان دادند

روایت رسانه های غربی از راهپیمایی اربعین

اربعین مقدمه اتحاد مسلمانان

موزعین      خط حزب ا...

رهبری مطالبه

اربعین در حادثه ی کربال یک شروع بود؛ بعد از آنکه قضیه ی کربال انجام گرفت و فداکاری 
بی نظیر ابا عبد اهلل )( و یاران و خانواده اش واقع شد، حادثه ی اسارت ها پیام را باید منتشر 
می کرد و خطبه ها و افشــاگری ها و حقیقت گوئی های حضرت زینب )( و امام سجاد 
)( مثل یک رسانه ی پرقدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهت گیری را در محدوده ی 

وسیعی منتشر می کرد؛ و کرد. 
مرحوم سید بن طاووس- و بزرگان- نوشــته اند که وقتی کاروان اسرا، یعنی جناب زینب 
)( و بقیه در اربعین وارد کربال شــدند، فقط جابربن عبد اهلل انصاری و عطیه ی عوفی 
نبودند، »رجال من بنی هاشم«؛ عده ای از بنی هاشم، از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع 
شده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند. شاید این سیاست والئی هم که زینب کبری 
اصرار کرد که برویم به کربال- در مراجعت از شام- به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک 
اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود... این نشانه و نمونه ای از تحقق آن هدفی است که با شهادت ها 
باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم. از همین جا بود که 
ماجرای توابین به وجود آمد؛ اگرچه ماجرای توابین سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله ی کوتاهی 
ماجرای قیام مختار و بقیه ی آن دالوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه ی درهم پیچیده شدن 

دودمان بنی امیه ی ظالم و خبیث بر اثر همین شد.  87/۱۱/28

با اصرار زینب کبری اجتماع کوچک اما پر معنا حاصل شد

اربعین شروع جوشش کربال است

)(#به_ رهبری_ حسین به
پیروزی انقالب اسالمی، گسترش روز افزون اسالم ناب
 و راهپیمایی اربعین نشان دهنده حقائقی است در جهان 

این روزها روزهای نزدیک به اربعین اســت. پدیده ی بی نظیر و بی ســابقه ای هم در این 
سال های اخیر به وجود آمده و آن، پیاده روی میان نجف و کربال یا بعضی از شهرهای دورتر از 
نجف تا کربال است؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، پیاده راه می افتند 
و حرکت می کنند. 94/9/9 وقتی حّتی جسم ها در کنار هم قرار می گیرد، اینجور انعکاس 
پیدا می کند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسالمی، ملّت های مسلمان - سّنی و شیعه و 
فَِرق مختلف تسّنن و تشّیع - با یکدیگر دل هایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوءظن 
نداشته باشند، سوءنّیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی 

خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اسالم درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.  93/۱۰/۱9

خالصه نهضت حسینی در زیارت اربعین
یک جمله در زیارت اربعیِن امام حسـین )( ذکر شـده اسـت که مانند بسـیاری از 
جمالت این زیارت ها و دعاها، بسـیار پُرمغـز و در خور تأّمـل و تدبّر اسـت... آن جمله 
این اسـت:... »و بـذل مهجته فیـک«؛ یعنی حسـین بن علی، جان و خـون خـود را در راه تـو داد؛ 
»لیسـتنقذ عبادک من الجهالـة«؛ تا بندگان تو را از جهل نجـات دهد؛ »و حیـرة الّضاللة«؛ و آنهـا را از 
سـرگردانِی ناشـی از ضاللـت و گمراهـی برهانـد. این یـک طرف قضیـه، یعنی طـرِف قیام 
کننده؛ حسـین بن علی )( اسـت. طرف دیگر قضیه، در فقره ی بعدی معرفی میشـود: »و 
قد تـوازر علیه من غرّتـه الدنیـا و باع حّظـه بـاالرذل األدنـی«؛  نقطه ی مقابل، کسـانی بودند که فریب 

زندگی، آنهـا را به خود مشـغول و دنیای مـاّدی، زخارف دنیایی، شـهوات و هواهـای نفس، از 
خود بیخودشـان کرده بـود؛ »و باع حّظـه بـاالرذل األدنی«؛ سـهمی را که خدای متعـال برای هر 
انسـانی در آفرینـش عظیـم خـود قـرار داده اسـت - این سـهم عبـارت اسـت از سـعادت و 
خوشـبختی دنیا و آخرت - به بهای پسـت و ناچیز و غیر قابـل اعتنایی فروخته بودنـد. این، 

خالصه نهضت حسینی است.  79/۱/26

اربعین زیارت

ویژه نامه 

مخصوص  موکب ها و هیئت های عزاداری


