
ســائل 
 دقیــق م

 تبییــن
ت خــود ضمــن

بیانــا
ی در 

خامنــه ا
ت اللــه 

حــرت آی

ــد.  د دارن
ــ ع تأکی

ــ ت وقای
ــ ــل درس ــزوم تحلی ــر ل ــامی، ب ــه اس ــورهای منطق کش

ی عــراق و ســوریه را 
حلیــل ماجــرا

پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR ت

ــد. رور میکن
ک مــ

ــن اینفوگرافیــ  در ای
ــات  رهــر انقــاب اســامی  بیان

ــر اســاس ب

لبنان
عراق

سوریه

سطین
فل

ایران

سعودی
بستان

عر

تروریست های ترکیه

تکفیر ی

روسیه

USA

USA

تحلیل وضعیت منطقه

گذرا بودن 

وجود 

تروریست ها

 در عراق

گ نیابتی آمریکا
نتیجه جن

ه زودی گروه های تکفیری 
ب

حامیان خود خواهند شد.
بای جان 

ت آنها 
ا در سوریه هامن مشکا

ت آمریک
دخال

 را درپی خواهد داشت.
در عراق

زیرساخت های  آن کشور بر اثر 

ها نابود شده است.
تحرکات تکفیری 

ت آنها به 
 جنایا

اگر تروریست ها رسکوب نشوند،

ه و مناطق دیگر گسرتش خواهد یافت.
ی میان

آسیا

عده ای مسلامن بی بصیرت 

در داخل نقشه دشمن قرار گرفتند.

ناکامی آمریکا 

در سوریه 

بر اثر حضور 

نیروهای مردمی

زه کنندگان واقعی با تروریست ها
ا مبار

همکاری ب

ت خارجی ها
ت با دخال

ت با بدعت تعیین حکوم
مخالف

ب سنی و کُرد
ب شیعه، عر

ت با تقسیم عراق به عر
مخالف

اعتقاد به مرجع بودن آرای مردم

باره مسائل منطقه ای
کا در

ن با آمری
مذاکره نکرد

ی از انتخابات
تقویت دولت برآمده 

رزه با صهیونیست هاست
ش مبا

ت از دولتی که هدف
حامی

ه متامیت ارضی کشورها
احرتام ب

ن با داعش
ه دروغی

مبارز
کا در 

ی با آمری
عدم همکار

ب آسیا
منطقه غر

ق
عرا

سوریه

سیاست جمهوری اسامی ایران

گ نیابتی آمریکا
نقشه جن

راه حل اوضاع منطقه

د در کشورها
تحمیل خواسته های خو

ه و سّنی
ی شیع

اد جنگ مذهب
ایج

ق نیافته  با مذاکره
ه از راه نظامی تحق

ستیابی به اهدافی ک
د

گ سیاسی به عنوان جنگ مذهبی
ی جن

معرف

ت ملی و سیاسی عراق
ن ارکان وحد

از بین برد

ی در برابر صهیونیست ها
ستادگ

رسنگونی دولت طرفدار ای

ی گناه
سانهای ب

شتار ان
ک و ک

ه کارگرفنت ابزارهای خطرنا
ب

ی از انتخابات
ف و رسنگونی نظام برآمده 

تضعی

ر جهانی
سیاست استکبا

سیا
ب آ

غر
ه 

طق
من

ق
عرا

یه
ور
س

 در منطقه اسامی
تداوم نا امنی

راهبـرد: 

تجزیه به کشورهای کوچک تحت فرمان
اهداف:  

ه با جمهوری اسامی به وسیله داعش
مقابل

 

أل تاریخی تسلط نداشنت بر غرب آسیا
جران خ

 

ه  در مقابل بیداری اسامی
جــاد  ضـد  حمـل

ای

 

ستادگی  مقابل 
   ای

تروریست های 

 مبارز
حاد گروه های

   ات

   قطع کمکهای نظامی 

و مالی به معارضین

ت در محیط امن
   انتخابا

ت رژیم صهیونیستی
امنی

به یغام بردن ثروت

   پیگیری هر راه حل با 

اطاع و موافقت مردم 

و مسئوالن این کشور 

   نقش آفرینی  

رئیس جمهور عراق 

در افزایش وحدت

93/9/6
 ، 94/2/2

6 ، 94/3/2
7 ، 94/3/1

4 ، 94/4/2
7 ، 94/6/1

2 ، 94/6/1
8 ، 94/7/1

5 ، 94/8/1
0 ، 94/9/2

 ، 94/9/3
 ، 94/5/2

6  ، 94/4/2
7   ،94/2/2

6  ،94/2/2
3  ، 94/1/1

8  ،94/1/1
  ،93/11/29  ،93/11/19  ،93/9/6

  ،93/9/4
  ،93/6/ 2

4 ،93/7/2
9  ،93/7/2

1  ،93/3/1
2  ،93/1/1

ب در   
س بیانات رهر انقا

بر اسا

خـه جـدیـد
نسـ

خ 94/9/3
تاری

ه تا 
روزشد

به 

ق
عرا

سوریه

ق
عرا

یه
ور
س

تا انقالب مهدی...

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  محمد 
ابراهیم همتی

 شماره نهم|  هفته اول آذر 1394
نشریه جـامـعـه مـؤمـن و انـقــالبــی

هفـته نـامه خبری-تحلیـلی  خط حزب  ا...

مزار: سمنانتاریخ شهادت:    59/09/07 محل شهادت: عملیات مروارید در خلیج فارس

گزارشى از تغییر و تبدیل  در »نظم مستقر حاکم قبلى دنیا«

در دیداری دیگر رئیس جمهور عــراق به جایگاه و 
نفوذ کالم حضرت آیت ا... خامنــه ای در میان مردم 
و مســئوالن عراق به عنوان یک مجتهــد و مرجع 
تقلید بزرگ، اشــاره می کند. رئیس جمهور بولیوی 
می گوید که در ابتدای مسئولیتم در پاسخ به هشدار 
آمریکایی ها درخصوص رابطه با ایران، تأکید کردم 
که ما کشوری مســتقل هســتیم و برای ارتباط با 
دیگران از کســی اجازه نمی گیریم و مانند همتای 
ونزوئالیــی اش می گوید که "ما جنابعالــی را پدر و 

راهنمای همه ی انقالب های مســتقل می دانیم و 
از ســخنان ارزنده، الهام بخش و امیدآفرین شــما 

درس های فراوانی آموخته ایم." و ...
بیان این جمالت از ســوی عالی ترین مقامات این 
کشورها و اتفاقات در حاشــیه آن را نباید به عنوان 
رویدادهایی تشریفاتی در جلســاتی دیپلماتیک 
تحلیل نمود؛ بلکه این اتفاقات نمایشــگر "آرایش 
جدیدی از قدرت" در عالم مبتنی بر تفکر بسیجی 
است؛ و این همان نکته ای اســت که 14 ماه پیش 

رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کرده بودند که »در 
نگاه کالن به کل جهان -و از جمله به منطقه- انسان 
به این نکته ی اساسی برخورد میکند که نظم مستقر 
حاکم قبلــی دنیا در حال تغییر و تبدیل اســت.« 
)93/۶/13( قدرت های استکباری که توانسته بودند 
بعد از جنگ جهانی اول، با تقســیم غنایم کسب 
نموده از اعمال زور بر ســلطه پذیران، نظم مطلوب 
خود را شــکل بدهند؛ بعد از مدتی با نشــانه های 
ازهم پاشــیدگی این نظم - به دالیــل مختلف از 
جمله شکل گیری جبهه ی مقاومت- مواجه شده 
و »شاهد شکست سیاستهای دوران جنگ سرد و 
نیز یکجانبه گرائِی پس از آن« می شوند و »جهان با 
عبرت آموزی از این تجربه ی تاریخی، در حال گذار 
به نظام بین المللی جدیدی« می شود. )1391/۶/9(  
برای ایفای نقش درســت در این شــرایط »پیچ 
تاریخی«، ملت ایران دو وظیفــه و نقش تاریخی 

2  بر عهــده دارد؛ وظیفه ی اول این اســت که 

»نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشــور مایه ی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از جمله 
شهدای فداکار ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد بود.«  89/8/۶ 

شهید همتی فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید بود. ناوچه پیکان دراین عملیات قایق های موشک انداز را هدف 
قرار داد و پس از ساعت ها نبرد مورد اصابت قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در دل آب های خلیج فارس جای گرفت.

شهدای ناوچه پیکان ماندگار در تاریخ

هشت دیدار مهم با رهبر معظم انقالب اسالمی در سه روز، روزهای پُرخبری را در فضای 
رسانه ای رقم زده بود که هفت دیدار آن با مسئوالن عالی رتبه ی خارجی از چهار قاره ی 
جهان بود. موضوعات مطرح شده در این دیدارها و برخی از حواشی منتشرشده ی آن، 
نمایانگر اتفاقات مهمی بود: یک اجالس بین المللی در سطح عالی سران، به دلیل طوالنی شدن دیدار 
پوتین و رهبر انقالب اسالمی -که برخالف برنامه ریزی صورت گرفته و به درخواست مهمان جلسه دو 
ساعت به درازا کشــید- یک ســاعت به تعویق می افتد و مالقاتی که به درخواست رئیس جمهور 

روسیه، پیش از انجام تشریفات خاص و مرسوم استقبال، صورت می گیرد.

()

»امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای 
تیرهای بال و حوادث ســخت و برابر همه توپها 
و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون 
همه عاشــقان شــهادت، برای درک شهادت 
روزشــماری می کند. جنگ مــا جنگ عقیده 
است و جغرافیا و مرز نمی شناســد و ما باید در 
جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسالم 
را در جهان به راه اندازیم.« عبارات فوق از جمله 
آخرین فرمایشــات رهبر کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( است که عمق و وسعت 
نگاه ایشان را به پدیده بسیج مستضعفین نشان 
می دهد. امام خمینی)ره(، موسس و بنیانگذار 
بسیج جهانی مستضعفین بود. »بسیج یکی از 
آیات قدرت الهی اســت که خدای متعال به آن 
بنده ی صالح، به آن مرد بزرگ، به آن شخصیت 
 () کم نظیر یا بی نظیر تاریخ اسالم بعد از ائمه
عطا کرد. فکر پردازش بســیج عمومی، بسیج 
مســتضعفین که امام بزرگوار آن را مطرح کرد 
و عمل کرد و با همه ی توان پشــت سر این فکر 
ایستاد، این نهال را آبیاری کرد تا تبدیل شد به 
شجره ی طیبه ای که تؤتی اکلها کّل حین باذن 

ربّها  )89/8/2(«
   فراتر از مرزها

مقایسه تاریخی بسیج با سالهای اولیه تشکیل 
آن از منظرهــای گوناگــون می تواند صورت 
پذیرد اما بی شــک یکی از مهمترین ابعاد این 
مقایسه، گسترش »شجره طیبه بسیج« به فراتر 
از مرزهای جمهوری اسالمی اســت. در دیدار 
اخیر هم رهبر انقالب اشــاره کردند که بسیج 
»از لحاظ کّمّیت و از لحاظ کیفّیت توسعه پیدا 
کرده است«. یکی از نشانه های رشد کمی بسیج، 
ایجاد هسته های مقاومت در سایر کشورها است 
که موجب رشد این نیروی مخلص در بیرون از 
مرزها شده است. بسیج در ایران، حشد الشعبی 
در عراق، حــزب ا... در لبنان و... امــروز در کنار 
هم و در یک جبهــه بدون توجه بــه مرزهای 
جغرافیایی برای یک آرمان در نبردند. بسیجیان 
گوش به فرمان رهبرند و »آنچه دارند در صحنه 
می گذارند و از خطرات راه هم نمی ترسند. یعنی 
جانشان را در کف دســت گرفته اند.)94/9/4(« 
آن ها امروز در "جبهه منطقه" مدافعان اســالم 
نابند. »این بچه های ما که رفتند آنجا شــهید 
شــدند... در هر نقطه ای از عراق یا ســوریه که 

3 اینها در مقابل داعش شهید شده باشند، 

فرهنگ بسیجی؛
تفکر شکست ناپذیر 

هفته سخن

فضیلت ناشناخته مردم عراق
شناخته نشده استهنوز به درســتی عمــق میهمان نوازی و کرم مــردم عراق 

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 
94/3/27عمق این فضیلت مردم عراق شناخته نشده است.در دنیای امروز مادی بســیار مهم و قابل توجه است و هنوز به درستی 

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، مّلت 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، مّلتهای 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 
درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اســالم 
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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 متعّلق 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(

اولین شکوفه های عاشــورایی 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 

حســینی، اولین دل ها را در اربعین به ســوی خود جذب کرد. 
زیارت اربعین، گویای فلسفه قیام عاشورا)85/۱/۱(

در زیارتی از زیارتهای امام حسین)( که در روز اربعین خوانده 

میشود، جمله یی بســیار پُرمعنا وجود دارد و آن، این است: »و 

بذل مهجته فیك لیســتنقذ عبادك من الجهالة«. فلســفه ی 

فــداکاری حســین بن علی)( در این جمله گنجانده شــده 

است. زایر به خدای متعال عرض میکند که این بنده ی تو خون 

خود را نثار کرد، تا مردم را از جهالت نجات بدهد... چه کســی 

میتواند این دست نجات را به سوی بشریت دراز کند؟ آن کسانی 

که چسبیده ی به مطامع و هوسها و شــهوات باشند، نمیتوانند؛ 

چون خودشان گمراهند...آن کسی میتواند بشر را نجات بدهد، 

که دارای گذشت باشــد؛ بتواند ایثار کند و از شهوات بگذرد؛ از 

منیت و خودپرســتی و خودخواهی و حرص و هوی و حســد و 

بخل و بقیه ی گرفتاریهایی که معمواًل انسان دارد، بیرون بیاید... 
اجتماع ما، مایه شرف و آبروی اسالم) 69/۰6/2۱(

اگر مّلتهای کشورهای اسالمی در همه ی این منطقه ی وسیع... 

نــه در جزئیّات، ]بلکــه [ در جهت گیری های کّلــی با یکدیگر 

همراه باشند، دنیای اســالم به اوج ترّقی و تعالی خواهد رسید... 

همین قدر که ما ولو در اظهاراتمان کنــار یکدیگر قرار بگیریم، 

عظمت میبخشد به دنیای اسالم؛ عظمت میبخشد به شخصیّت 

اّمت اســالمی. هرجا نمونه هایی از این اجتماع را ما مشــاهده 

کردیم، ولو تن ها، جســمها در کنار هم قــرار گرفتند، دیدیم 

انعکاس آن در دنیا مایه ی شــرف و آبروی اســالم و مسلمین 

شد؛ مایه ی آبروی پیغمبر شد... امسال شــما مالحظه کردید 

در اربعین حسینی میلیون ها انســان در کنار هم قرار گرفتند؛ 

خود این حرکت عظیم یك جمعی از مسلمانها - البّته مخصوص 

شیعه نبود، ســّنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، 

تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم 

را رصد میکنند.)93/۱۰/۱9(به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی 

از دولت ، مّلــت 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

1394

ویژه نامه
 اربعین
به همراه
 اینفوگرافیک 
وضعیت منطقه



# جوان _ مؤمن _انقالبی  |  جوان مخلص مدافع انقالب اسالمی
جوان  مؤمـِن مـا کـه جـان بـر کـف دسـت گرفتـه و آمـاده ی مجاهـدت اسـت، در معـرض تندبـاد ایـن تبلیغات  کـلــیـد  واژه

]دشـمنان[ قرار دارد؛ اما ایـن تبلیغـاِت گمراه کننده و لغزاننـده نمی توانـد او را بلغزانـد، زیرا حقیقـت را می بیند و 
در ورای تبلیغـات رنگارنـگ دشـمنان، باطـن ظلمانـی و خبیـث محورهـا و مراکـزی کـه ایـن تبلیغـات را بـه راه 
می اندازنـد، بـرای او روشـن اسـت... دلـی کـه از ایمـان برخـوردار اسـت و منشـأ تقـوا در اندیشـه و عمل اسـت، با 

تبلیغات دشمنان گمراه نمی شود.  )82/0۶/29( 
جـوان مؤمنی کـه دل به دنیـا نبسـته، دل بـه منافع شـخصی نبسـته می توانـد بایسـتد و از فضیلتها دفـاع کند. کسـی که 
خودش آلـوده و گرفتار اسـت کـه نمی توانـد از فضیلتها دفاع کنـد! این جـوان بااخـالص می تواند دفـاع کند. این جـوان، از 

انقالب، از اسـالم، از فضایل و ارزشـهای اسـالمی می تواند دفـاع کنـد. )71/04/22(    
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گزارشی از تغییر و تبدیل  در »نظم مستقر حاکم قبلی دنیا«

تا انقالب مهدی...

1 »واقعیتهایی که امروز مشاهده میکنیم، واژگونه تحلیل 
نشــود.« )93/۶/13( در این باره محتوای هفت دیدار خارجی 
رهبر انقالب با مخاطبانی از چهار قاره، می تواند نقشه ای کالن 

و تحلیلی واقعی تر از شرایط عالم پیش چشم ما بگذارد.

   نقشه تحلیلی کالن
رهبر انقالب اسالمی در این دیدارها در توصیف شرایط موجود، 
آن را »جنگ اراده ها« می خوانند که در آن »تنها راه پیشرفت 
و پیروزی کشورهای مستقل« در برابر نظام سلطه »ایستادگی 
و تکیه بر توده های مردم اســت.« در این جنگ، عملکرد نظام 
ســلطه مانند »دو لبه ی یک قیچی« اســت که یک ســر آن 
»دشمنان صریح اسالم« و تیغه ی دیگرش دشمنانی است »که 
به نام اسالم با اسالم دشمنی می کنند«. آمریکایی ها که در رأس 
نظام سلطه قرار دارند با طرح های بلندمدت می خواهند با تغییر 
هویت، فکر جوانان عالــم را به »فکر آمریکایی« تبدیل کنند و 
در »پشت پرده « با »ایجاد یا حمایت« از تروریست ها به دنبال 

»تجزیه« سرزمین های قدرتمند هستند.
آمریکایی ها که امروز در همسایگی خود، »حیاط خلوت« شان 
را از دست رفته می بینند و شــاهدند که آن منطقه با »حرکت 
بی بدیل ونزوئال« به »نقطه ای مســتقل« تبدیل شــده است، 
درصدند تا در قاره ای دیگر »با تســلط بر ســوریه و ســپس 
گسترش کنترل خود بر منطقه، خأل تاریخی تسلط نداشتن بر 

غرب آسیا را جبران کنند.«
اما در سوی دیگر میدان مبارزه، کشــورهای مستقل باید »با 
هوشمندی و از موضع فعال« در مقابل نقشه های آمریکا عمل 
کنند و با »تقویت هویت بومی و شناساندن ارزش ها به جوانان« 

مانع از آمریکایی شدن اذهان شوند.
»راه پیروزی و اســتمرار موفقیت دولت های مستقل« در این 
میدان، بهره گیری از الگوی امام خمینی() اســت. امام »با 
دســت خالی اما با تکیه بر آحاد مردم و بــه صحنه آوردن آنها 
توانســت حکومت مورد حمایت آمریکا و اروپا را ساقط کند.« 
و نباید فراموش کرد که »پیشــرفت و موفقیت این دولت ها، 

پیشرفت و موفقیت کشور« امام خمینی )ره( است.

   دیدار هشتم
بعد از آنکه تحلیل درســتی از وضعیت عالم به دست آمد 
آنگاه نوبت به کار دوم می رسد؛ »کار دومی که مهم است، 
این اســت که خودمان را برای ایفای نقش در پدید آوردن 

نظم جدید« )93/۶/13( آماده کنیم.
دیـدار هشـتم رهبـر معظـم انقـالب در هفتـه ی جـاری، 
دیداری بـود به مناسـبت روز بسـیج کـه از دید رسـانه ها 
جنبـه ی داخلی داشـت. اما ایـن دیـدار جنبـه ی دیگری 
هـم دارد کـه می تـوان آن را مکمـل هفـت دیـدار قبلـی 
دانسـت. ریشـه ی هفـت دیـدار قبلـی را بایـد در اقتـدار 
بسـیج جسـتجو کـرد. تشـکیل بسـیج، »هنـر امـام« بود 
که ایشـان از »متن مردم« آن را تشـکیل داد. بعـد از آنکه 
»مبـارزه در دوران اختنـاق تمام شـد« جریـان »مقاومت 
مثـل یـک جریـان ممتـد، مثـل یـک شـط جوشـان در 
دوران پیـروزی« مانـد و »روزبـه روز بالنده تـر« شـد و 
»در نبردهـای نوتولّدیافتـه« )94/9/4( نقـش ایفـا کـرد؛ 
نقشـه های نظـام سـلطه را نقـش بـر آب کـرد و تفکـر 
بالنـده اش »صادر شـد« زیرا »مفاهیـم انقـالب و مفاهیم 
اسـالم، مثـل عطـر گلهـای بهـاری اسـت؛ هیـچ کسـی 
نمیتوانـد جلـوی آن را بگیـرد؛ پخـش میشـود... نسـیم 
روح افـزا و روانبخشـی اسـت کـه همه جـا را بـه خـودی 
خـود میگیـرد...« و االن »شـما در کشـورهای گوناگونـی 

مالحظـه کنیـد.« )93/09/0۶( 
در چنین فضایی ضمن اینکه باید مراقب »نقشــه ی نفوذ 
دشمن« در ایران اسالمی باشــیم، باید »خودمان را آماده 
کنیم برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم جدید و این هم 

ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن کشور« )93/۶/13(
ســه ســال پیش رهبرمعظم انقالب اســالمی و ولیّ امر 

مسلمین این بشارت را به ملت بسیجی ایران داد که:
 »اگر حرف شــما ملت ایران پیش رفت و توانستید پیروز 
شوید، آن وقت مســیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی 
ظهور ولیّ امر و ولیّ عصر )ارواحنــا له الفداء( آماده خواهد 

شد.«  )91/10/19(

»اگر حرف شام ملت 

ایران پیش رفت 

و توانستید پیروز 

شوید، آن وقت مسیر 

تاریخ عوض خواهد 

شد؛ زمینه ی ظهور 

ولیّ امر و ولیّ عرص 

)ارواحنا له الفداء( 

آماده خواهد شد.«  

)91/1۰/19(

هفته اخبار

  دستور رهبری برای بررسی و ریشه یابی 
آسیب های اجتماعی 

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: با دستور رهبر 
معظم انقالب، بررسی و ریشه یابی موضوع"آسیبهای 
اجتماعی" در دســتور کار نهادهای نظام قرار گرفته 
اســت/به همین منظور تاکنون جلســاتی با حضور 
سران قوا و سایر مسئوالن تشکیل شده است و موضوع 
آسیبهای اجتماعی بصورت ریشه ای در این جلسات 

تسنیم | مورد مطالعه قرار گرفته است.  |      

   دیدار راهبردی پوتین با رهبر ایران
 مسیر اتفاقات منطقه را تغییر می دهد

انیس نقاش تحلیلگر و فعال سیاسی لبنانی با بیان 
اینکه دیدار رئیس جمهور روسیه با عالی ترین مرجع 
دینی و سیاسی کشــور بزرگ و مهمی مانند ایران 
دارای معانی آشــکاری درباره نزدیک شدن منافع 
روسیه و جمهوری اسالمی است، نوشت: آنچه مهم 
است حرف هایی اســت که در این دیدار بخصوص 
درباره ســوریه زده شــده اســت. دیدار راهبردی 
پوتین با رهبــر ایران آثاری دارد که ممکن اســت 
مسیر اتفاقات منطقه را تغییر دهد. این دیدار پس از 
تفاهم موفق تهران و مسکو برای عملیات میدانی در 
سوریه که شاید شاهد اقدام مشابه آن در عراق هم 

باشیم، بسیار مهم است.   |       فارس|

 تاکید رهبر انقالب بر اهمیت رمان نویسی 
در ادبیات دفاع مقدس

گلعلی بابایی با اشــاره به دیدار 13مهرماه جمعی 
از دست اندرکاران کتاب های دفاع مقدس با رهبر 
انقالب گفت: ایشان فرمودند که از کتاب »ضربت 
متقابل« می توان20 رمان نوشت. ایشان فرمودند: 
اخیرا کتابــی درباره شــهید »ابراهیــم هادی« 
خوانده اند. با وجود آنکه به اتمام رسانده اند اما هنوز 
کتاب را کنار نگذاشته اند. تأکید بسیاری بر نگارش 
رمان داشــتند و بعد به یکی از کتابهایی که درباره 

شهید باکری نوشته شده اشاره کردند.  |         تسنیم|

 رئیس اداره مسلمانان روسیه: گرم ترین 
سالم و دعای ما را به رهبر ایران ابالغ کنید

شــیخ راویل عین الدین، رئیس اداره مسلمانان 
روسیه در دیدار با شهردار تهران: ما با دانشمندان 
مشهور و رجال دینی ایران روابط نزدیکی داریم. از 
شما میخواهم گرم ترین سالم و بهترین دعای ما 
را به آیت ا... خامنــه ای رهبر دینی ایران و جناب 

تسنیم| روحانی رئیس جمهوری ابالغ کنید.  |      

  آمریکا، امــارات و عربســتان بر ادامه 
حمایت از معارضان سوریه تأکید کردند

وزارت خارجــه آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد: 
وزیران خارجه ســه کشــور آمریکا، امــارات و 
عربستان سعودی، در دیدار روز دوشنبه بر ادامه 
حمایت از معارضان سوریه تأکید کرده اند. مطابق 
ایــن بیانیه، وزیران خارجه ســه کشــور مدعی 
شدند که درباره آنچه تالشها برای غلبه بر داعش 
خوانده شده رایزنی کرده اند. کری، جبیر و بن زیاد 
همچنین بر ادامه حمایــت از گروه هایی که آنها 
را معارضان میانه رو در ســوریه خوانده اند، تاکید 

کرده اند.   

()
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() ...در آستانه ی اربعین حسینی و راهپیمائی بزرگ عاشقان  اباعبدا

نمونه ای از »دوست شناسی«  و »دشمن شناسی«  امام خمینی)ره(

امام)ره( گفتند همه ملتها با ما هستند

»اربعین« یک آغاز بود...

اربعین در حادثه ی کربال یک شــروع بود؛ یک آغاز  ت تاریخی
روای

بود. ]بعد از قضیه ی کربال[... حادثه ی اسارتها پیام را 
باید منتشــر می کرد... در کوفه، در شام، در بین راه، 
 خیلی هــا از زبــان زینــب کبــری () یــا 
امام سجاد() یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها 
را فهمیدند، ولی کی جرئت می کرد، کی توانائی این را داشت 
که در مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق، 
آنچه را که فهمیده اســت، بروز دهد؟ مثل یک عقده ای در 
گلوی مومنین باقی بود. این عقده روز اربعین اولین نشــتر را 
خورد؛ اولین جوشــش در روز اربعین در کربــال اتفاق افتاد. 
مرحوم ســید بن طاووس- و بزرگان- نوشــته اند که وقتی 
کاروان اســرا، یعنی جناب زینب () و بقیه در اربعین وارد 
 کربال شــدند، در آنجا فقــط جابر بــن عبــد ا... انصاری و 

عطیه ی عوفی نبودند، »رجال من بنی هاشم«؛ عده ای از بنی 
هاشــم، عده ای از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده 
بودند و به اســتقبال زینب کبری آمدند. شاید این سیاست 
والئی هم که زینب کبری اصرار کرد کــه برویم به کربال- در 
مراجعت از شام- به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک 
اما پرمعنا، در آنجا حاصل شــود... آنچه در کلمات بزرگان و 
قدما هست، این است که وقتی زینب کبری و مجموعه ی اهل 
بیت وارد کربال شدند، عطیه ی عوفی و جناب جابر بن عبد ا... 
و رجالی از بنی هاشــم در آنجا حضور داشــتند. این نشانه و 
نمونه ای از تحقق آن هدفی اســت که با شهادتها باید تحقق 
پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم... 
در اربعین افشــاگری هم هســت، عمل هم هســت، تحقق 

هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد.   87/11/28

بــازخــوانـی امام دو خصوصیت داشــت، که این هم جز بــا نورانیت الهی ممکن نبــود، و آن عبارت بود از: دشمن شناســی و 

  
دوست شناسی. در شناخت دشمنها و دوستها اشتباه نکرد. از اول دشمنها را شناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم 
در مقابلشان ایستاد، و نیز از اول دوســتها را شــناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم از دوستی آنها منتفع شد. او 
همیشه بر مردم و ملتها تکیه میکرد. در سفری که میخواستم به خارج از کشور بروم، خدمت امام بزرگوارمان رفتم. 
در آن زمان جریانی وجود داشت، که به ایشــان گفتم در دنیا نسبت به این جریان علیه ما خیلی حرف است. )البته 
میخواستم به ایشــان گزارش بدهم؛ وااّل من هم هیچ رعب و خوفی از آن جنجالهای جهانی نداشتم و بعداً هم وارد آن ماجرا 
شدم(. ایشان تمام خبرهای دنیا را همیشه به صورت نزدیک و نقد در اختیار داشتند و غالباً خبرهای جهانی را زودتر از دیگران 
به دســت می آوردند. امام)ره( در پاســِخ من با لبخند رضایتی گفتند: بلی، اطالع دارم؛ اما همه ی ملتها با ما هســتند. واقعاً 
همین طور بود که ایشان میفرمودند. در همان ســفر، آن چنان حضور ملتها در کنار ما آشکار شــد که همه را مبهوت کرد. 
بنابراین، او هم دوستانش را میشناخت، و هم دشمنانش را. از دوستانش منتفع میشد و به آنها اعتماد و تکیه میکرد. بزرگترین 

13۶8/04/23 دوستانش شما ملت وفادار بودید، و امام چه خوب شما را شناخته بود. 

بسیجیان !    مایه »تحسین«  برای ما بشوید
مـا در درون خودمـان اخالقّیات نیکوی اسـالمی  ت

ب ا.... این اس
حز

را پـرورش بدهیـم؛ از جملـه ی ایـن اخالقّیـات 
صبـر اسـت، از جملـه ی ایـن اخالقّیات گذشـت 
اسـت، از جملـه ی ایـن اخالقّیات حلـم و ظرفّیت 
داشـتن و جنبـه داشـتن اسـت، از جملـه ی ایـن 
اخالقّیـات تواضـع اسـت؛ ایـن خصوصّیـات را در درون 
خودمان تقویت کنیـم. الزامـات رفتاری هم این اسـت که 
همیـن خلقّیـات نیکـو را در عمـل بـا مـردم، در عمـل بـا 
محیـط، در تعامل بـا جامعه و انسـانها بـه کار ببریـم. امام 
صـادق() بـه اصحابـش میفرمود: جـوری عمـل کنید 

در بین مـردم کـه هر کـس شـما را میبینـد، بگویـد اینها 
یاران امـام صادقنـد، رحمت خـدا بر امـام صـادق، مایه ی 
تحسـین برای ما بشـوید. رفتـار یکایک عزیزان بسـیجی، 
شـما جوانهـا، شـما عناصر پـاک، شـما دلهـای پاکیـزه و 
کـه   - مـردم  آحـاد  بـا  شـما  یکایـک  رفتـار  روشـن، 
خیلی هایشـان همان طـور کـه گفتـم بـه معنـای واقعـی 
کلمـه بسـیجی اند - بایـد جوری باشـد کـه بگوینـد اینها 
پرورش یافتـگان نظـام اسـالمی اند؛ مایه ی جلـب محّبت، 
بـرای  و  اسـالمی  نظـام  بـرای  احتـرام  مایـه ی جلـب 

جمهوری اسالمی.   1392/08/29

رفتار یکایک شام 

با آحاد مردم...

باید جوری باشد 

که بگویند اینها 

پرورش یافتگان نظام 

اسالمی اند؛ مایه ی 

جلب محّبت، مایه ی 

جلب احرتام برای 

نظام اسالمی و برای 

جمهوری اسالمی

از این شامره در 

ستون »بازخوانی« 

گزیده هایی جذاب 

و خواندنی از 

بیانات رهربی در 

موضوعات گوناگون 

منترش خواهد شد.

1 مدافع حرم حضــرت زینــب و مدافع کربال 
 و نجفند و مدافــع حرمند.« و »اگر مــردان مجاهد 
فی سبیل ا... در مقابل اینها نایستند قطعا از اسالم ناب 

و نشانه های تشیع اثری باقی نمی ماند.«
حالت دوم گسترش منطق و تفکر بسیجی در میان 
ســایر ملت های منطقه و بلکه جهان است چرا که: 
»حرکت بسیجی، سرنوشت ایران را، بلکه سرنوشت 
فراتر از ایران را تغییر داد... از روز اول، بســیجیان امام 
ما در میدانهای گوناگون انقالب تا پیروزی انقالب و 
تا پس از انقالب حرکتی کردند که ماندگار شد، الگو 
شد... امروز جوانان نیویورک و کالیفرنیا هم شعارهای 
مردم مصر و تونــس را تکرار میکننــد، از آنها الهام 
میگیرند؛ انکار هم نمیکنند. جوانان مصر و تونس هم 
از حزب ا... و حماس و جهاد اسالمی الهام گرفته اند و 
فرا گرفته اند و پنهان نکردند. و معلم اول در عصر جدید، 
بســیجِی امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجِی امام 
بزرگوار فراگرفتند ...که چگونه میتوان اسطوره های 
قدرت مادی را شکست، چگونه میتوان به نام خدا بتها 

را شکست.)90/9/۶(«
   تفکر شکست ناپذیر

همین الگو و تفکر موفق بود که باعث شــد کار این 
شــجره طیبه به جایی برســد که » االن شــما در 
کشورهای گوناگونی مالحظه کنید؛  این تفّکر در لبنان 
دارد فّعالیت میکند، در عــراق دارد فّعالیت میکند؛ 
جوانهای عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند 
توانستند این پیروزی ها را به دست بیاورند؛ در سوریه 
همین جور...)93/9/۶(« شــاید با  نگاه به این میزان 
از رشد و الگوســازی  موفق بسیجیان است که رهبر 
انقالب در دیدار اخیر با فرماندهان بسیج مطالبه ای را 
در زمینه تعامل با ملت های منطقه بیان می کنند. آنجا 
که ایشان بالفاصه پس از تبیین سیاست های اصولی 
و تبیین»منطق روشــن ما در منطقه« می گویند: 
»بســیج می تواند به دیگران تفهیم کند که مواضع 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران که امروز ما مواضع 
رسمی و سیاسی مسئولین دولتی مان و دستگاه مان 
در مورد سوریه در مورد عراق در مورد بحرین در مورد 
یمن در مورد فلسطین مواضع روشن و آشکاری است 
می توانید تفهیم کنید که این مواضع منطقی ترین 
مواضعی است که می تواند یک انسان منصف و عاقل 

اتخاذ بکند.)94/9/4(«
با این نگاه و با این نقش برای بســیج مستضعفین، 
انقالب رویین تن خواهد شد چه اینکه رهبر انقالب 
می فرمایند: »ایران اسالمی شکســت ناپذیر است. 
آنهایی که نظام اسالمی و جمهوری اسالمی را تهدید 
میکنند که ما چنین میکنیم، چنان میکنیم بدانند: 
جمهوری اســالمی به برکت تفّکر بسیجی و عمل و 

حرکت بسیجی شکست ناپذیر است.)93/9/۶(«
حاال می توان حکمت نگاه بلند و قدردانی برجســته 
فرمانده کل قوا نسبت به بسیج را دریافت: »بسیج یک 
برکتی است برای نظام جمهوری اسالمی، یک ذخیره 
است، یک گنج اســت؛ یک گنج بی انتها؛ چون ملّت 
بی انتها است؛ یک گنج است. و من به شما عرض بکنم، 
به توفیق الهی ملّت عزیز ایران این گنجینه ی با ارزش 
را اّوالً حفظ خواهد کرد، ثانیاً اســتخراج خواهد کرد، 
ثالثاً به کمک این هّمتها و این اراده ها و این بصیرتها به 
اوج تعالی و ترّقی که مورد نظرش هست، قطعاً خواهد 
رسید. و دشمنان مجبورند نگاه کنند و تماشا کنند و 
پیشرفت ملّت ایران را ببینند؛ و کاری از آنها برنیاید. و 

ان شاءا... همین جور خواهد شد.)94/9/4(« 

هفته سخن



بسیجیان باید به فکر ایجاد 
حکومت بزرگ اسالمی باشند

 بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت 
بزرگ اسالمى باشند... بايد هسته هاى مقاومت را در 
تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب 
ايستاد. شما در جنگ تحميلى نشــان داديد كه با 

مديريت صحيح و خوب مى توان اسالم را فاتح جهان 
نمود. شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده، 
انقالب اســالمى در جهان نيازمنــد فداكاريهاى 
شماست و مســئولين تنها با پشتوانه شماست كه 
مىتوانند به تمامى تشنگان حقيقت و صداقت اثبات 
كنند كه بدون امريكا و شوروى مى شود به زندگى 

مسالمت آميز توأم با صلح و آزادى رسيد.

... من دســت يكايك شــما پيشــگامان رهايى را 
مىبوسم و مى دانم كه اگر مسئولين نظام اسالمى 
از شــما غافل شــوند، به آتش دوزخ الهى خواهند 
سوخت. بار ديگر تأكيد مى كنم كه غفلت از ايجاد 
ارتش بيست ميليونى، ســقوط در دام دو ابرقدرت 

جهانى را به دنبال خواهد داشت.  67/09/02 
پیام امام خمینی  در سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین

نجات مردم از جهل و گمراهی 
هدف نهضت حسینی

یــک جملــه در زیــارت اربعیــِن امــام 
حســین() ذکر شده اســت که مانند 
بسیاری از جمالت این زیارتها و دعاها، بسیار پُرمغز و 
در خور تأّمل و تدبّر است. آن جمله این است: »و بذل 
مهجته فیــک«. این زیــارت اربعین اســت؛ منتها 
فقره های اّول آن، دعاست که گوینده ی این جمالت 
خطاب به خداونــد متعال عرض می کنــد: »و بذل 
مهجته فیک«؛ یعنی حســین بن علی، جان و خون 
خــود را در راه تــو داد؛ »لیســتنقذ عبــادک من 
الجهالة«؛تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ »و حیرة 
الّضاللة«؛ و آنها را از ســرگردانِی ناشــی از ضاللت و 
گمراهی برهاند. این یک طــرف قضیه، یعنی طرِف 
قیام کننده؛ حسین بن علی() است. طرف دیگر 
قضیه، در فقره ی بعدی معرفی می شود: »و قد توازر 
علیه من غّرته الدنیا و باع حّظه باالرذل األدنی«؛)1( 
نقطه ی مقابل، کسانی بودند که فریب زندگی، آنها را 
به خود مشــغول و دنیای ماّدی، زخــارف دنیایی، 
شهوات و هواهای نفس، از خود بیخودشان کرده بود؛ 
»و باع حّظه باالرذل األدنی«؛ ســهمی را که خدای 
متعال برای هر انســانی در آفرینش عظیم خود قرار 
داده اســت - این ســهم عبارت اســت از سعادت و 
خوشــبختی دنیا و آخرت - به بهای پست و ناچیز و 

غیر قابل اعتنایی فروخته بودند.   79/1/2۶
1(تهذیب األحکام، ج ۶، ص 113

در آســتانه فرارســیدن ســالروز اربعیــن 
اباعبدا... الحســین () ، پایگاه اطالع رسانی 
khamenei.ir نسخه دوم از نرم افزار »جاذبه 
حسیني«  را با امکان پشــتیباني از دو سیستم 
عامل ios  و Android جهت استفاده ي زائران 
اربعین حسینی تهیه و منتشر کرد. از ابتکارات 
این نرم افزار ارائه خدمات به خانواده ها و آشنایان 
زوار است تا با استفاده از قابلیت اشتراک گذاري 
اتوماتیک مکان زائر، از مسافت طي شده در راه 
پیاده روي اربعین و مکان حضور زائر در شهرهاي 
نجف و کربال اطالع دقیق حاصل کنند. همچنین 
نرم افزار این امکان را به زائران میدهد تا در صورت 
جدا شدن ناخواســته از همراهان و همسفران 
خود، آنها را پیــدا کننــد. آداب و احکام زیارت 
اربعین، متن و صوت زیارات، گلچین مداحی های 
حســینیه امام خمینی و ســایر مداحی های 
مناسب جهت پیاده روی اربعین، لغات پُرکاربرد 
عربی - فارسی  و عربی - انگلیسی در راهپیمائی 

اربعین از دیگر امکانات این نرم افزار است.   

خدای متعال به پیغمبرش فرمــود که: »و ال تجعل یدک مغلولــه الی عنقک و ال 
تبسطها کل البســط«؛ نه دســتهایت را به گردن خودت غل و زنجیر کن - یعنی 
امساک بیش از حد. معنایش امساک بیش از حد اســت - نه این کار را بکن؛ و نه »تبسطها 
کل البســط«؛ بکلی باز باز کن.... منظور این اســت که در امور مادی و مالی و اقتصادی، نه 
مشت بسته داشــته باش، نه ولخرجی داشــته باش. به پیغمبرش خدای متعال اینجوری 
ســفارش میکند. »و الذین اذا انفقوا لم یســرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلــک قواما« - آخر 

سوره      ی فرقان - یعنی میانه      رو در همه      ی امور. انسان از افراط و تفریط باید بپرهیزد.  
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احکام وضو
 وضو، شــرط صحت همه ی نمازهــای واجب و 
مستحب و اجزای فراموش شده ی آن است، مگر 

نماز میت.
 وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب، اگر عرفاً 

نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد اشکال ندارد.
  شک در اصل وضو )شک دارد وضو گرفته یا نه(:

قبل از نماز: باید وضو بگیرد. | در بین نماز: نماز او 
باطل است و باید دوباره وضو بگیرد و نماز را دوباره 
بخواند. | پس از نماز )شک دارد نماز خوانده شده 
با وضو بوده یا نه(: نمازی که خوانده صحیح است، 

ولی باید برای نمازهای دیگر وضو بگیرد.
 اگر شک دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه، 

بنا می گذارد که وضوی او باطل نشده است.
 شــک در صحت وضو )پس از انجام وضو شک 
دارد وضویی کــه گرفته صحیح بوده یــا نه(: در 
صورتی که احتمال میدهــد وضو را صحیح انجام 
داده و در وقت وضو متوجه انجام آنچه در صحت 
وضو معتبر است بوده، به شک خود اعتنا نکند )و 

بنا بر صحت بگذارد(

نرم افزارگوشی همراه
 مخصوص زیارت اربعین

در امور مالی »افراط و تفریط« نکنید

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

همراه پیشنهاد

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

علی/  با توجه به اینکه جلسات شامگاه های 
بسیج؛ چهارشنبه شــب ها برگزار می گردد لطفا 
نشریه را صبح چهارشنبه روی سایت قرار بدید تا به 
موقع در جلسات توزیع شــود وگرنه پنج شنبه ها 
باعث می شــود نشــریه با یک هفتــه تاخیر و در 

چهارشنبه بعدی توزیع شود.
 پاسخ: با توجه به اهمیت بیانات روز رهبر انقالب 
در جهت گیری مطالب و سوژه ها، نشریه ناگزیر به 

تنظیم زمان انتشار در اواخر هفته است.

محمد/ بــا ســالم و خداقوت؛ با تشــکر و 
قدردانی از دســت اندرکاران نشــریه پر محتوای 
»خط حزب ا...«؛ لطفاً درباره وضِع گذشــته و حاِل 
سیاه پوســتان آمریکا و نژاد پرستی در این کشور، 
اگر از حضرت آقا، بیاناتی موجود اســت، در نشریه 

اضافه کنید. یا علی

توزیــع نشــریه خــط حــزب ا... توســط 
دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس در 

نماز جمعه اهل سنت

به مناسبت هفته بسیج نسخه چاپی شماره 
ششم نشریه خط حزب ا... به عنوان منبع معرفی و 
سئواالتی از آن تدوین شد که برای مسابقه فرهنگی 
هفته بسیج پایگاه خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه در بین 1200 نفر از بسیجیان شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان توزیع گردید. اجر شــما با 

اباعبدا... الحسین(). التماس دعا

ضمن سالم و خسته نباشید از مطالب استفاده 
کردم و قشنگ بودن. اما بنظرم میشه بیشتر کار کرد و 
در داخل نشریه بیشتر دیدگاه ها و نظرات حضرت آقا 

رو در مسایل سیاسی روز منعکس کرد.

سالم باتشکر از هفته نامه فوق العادتون، امکان 
انتخاب متن وذخیره در نــرم افزارهای فیش برداری 

نیست.اگه ممکنه فایل متنی هم بذارین
پاسـخ: شـما میتوانیـد بـا مراجعـه بـه آدرس
 http://khl.ink/khat متـن هرکـدام از مطالب 
را به طـور جداگانه مشـاهده و دریافـت نمایید.   

حزب ا... تریبون

دیدار با یتیمان

بازدید حضرت آیت ا... خامنه ای در 
زمان ریاست جمهوری، از خانه کودک 

»سمیه و یاسر« در نیاوران تهران.
در این دیدار گروهی از فرزندان شهدا 

نیز حضور داشتند.
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آدرس دریافت نرم افزار جاذبه حسینی
http://khl.ink/mdi


