
دستاوردهای ملت ایران در ماه رمضان

1. اطاعت پروردگار با زبان روزه و با احساس گرسنگى و 
تشنگى و پرهيز از لذات و هوى هاى نفسانى

2. راهپيمائى روز قدس و اثبات ايستادگى ملت ايران 
درباره ى اين مسئله ى مهم جهان اسالم و تاريخ اسالم

3. سنت خوب افطارى دادنهاى ساده و بى پيرايه در مساجد 
و خيابانها

ــر  ــوادث مص ــی ح ــنت مل ــامی  س ــه اس ــر منطق ــوادث اخی ــاده  ح ــاری س ــنت افط ــان  س ــاه رمض ــی م ــرکات اله ب

ما از آنچه كه در مصر ميگذرد، نگرانيم. گمان وقوع جنگ داخلى در مصر، با كارهائى كه دارد ميشود، روزبه روز تقويت پيدا ميكند؛ و اين فاجعه است. الزم است ملت بزرگ 
مصر، نخبگان سياسى، نخبگان علمى، نخبگان دينى در آن كشور بزرگ نگاه كنند به وضعيت موجود و ببينند چه عواقب وخيمى بر اين وضعيت ممكن است مترتب شود؛ 
ببينند وضعيت سوريه را؛ ببينند آثار حضور مزدوران غرب و مزدوران اسرائيل و تروريستها را در هر نقطه اى كه در آنجا تروريستها فعالند؛ ببينند اين خطرات را. دموكراسى و 
مردم ساالرى بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ كشتار مردم بشدت محكوم است؛ زبان خشن و زورِ گروههاى مردمى در مقابل يكديگر، مطلقاً بى فايده است و حامل ضررهاى بزرگى است. 
از دخالت قدرتهاى بيگانه - آنطورى كه االن مشاهده ميشود - جز ضرر براى مردم مصر، چيزى به بار نخواهد آمد. گره مصر را خود مردم مصر بايد باز كنند، نخبگانشان بايد باز كنند؛ 

فكر كنند، عواقب وخيم و خطرناكى را كه ممكن است بر اين وضعيت مترتب شود...| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   بیداری اسامی:
رهبر معظم انقالب اسالمى طى 

بياناتى در خطبه هاى نماز عيد فطر 
ضمن اشاره به حوادث نگران كننده ي 

فلسطين، مصر و عراق و خشنودى 
اشغالگران صهيونيست از وضعيت 

به وجود آمده در اقصى نقاط مناطق 
اسالمى، ضمن دعوت از آحاد ملتها 

و نخبگان مسلمان به تحكيم وحدت 
بين خود، نسبت به دخالت بيگانگان در 

امور اين كشورها هشدار دادند.
جنبه هاى گوناگون آسيب ها و خطرات 

پيش روى قيام ها و نهضت هاى 
مردم مسلمان در نقاط مختلف عالم 

مسئله اى بوده كه همواره از سوى رهبر 
انقالب اسالمى مورد تبيين قرار گرفته 

و راه حل مقابله با اين مشكالت نيز از 
سوى ايشان توضيح داده شده است.
به نظر مى رسد با حوادث رخ داده در 
نقاط مختلف جهان اسالم ضرورت 

مطالعه ى دقيق بيانات رهبرى 
درباره ى اين موضوع بيش از پيش 

نمايان شده است. 

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقاب اسامی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
»بیداری اسامی« در  بخش  

جستار پایگاه   
پیشنهاد می گردد.

   ماه رمضان، سرشار از 
بركات الهى، بر ملت ما و 

ديگر مسلمانان گذشت و 
سعادتمنداِن بسيارى از بركات 

اين ماه بهره مند شدند.

   يك سنت خوب هم امسال 
بيش از سالهاى ديگر ديده شد، 
كه خوب است مورد توجه قرار 
بگيرد و آن، افطارى دادنهاى 

ساده و بى پيرايه بود.

   باز مجدداً مذاكراتى بين 
دولت خودگردان فلسطين و 

صهيونيستها شروع شده است 
كه مطمئناً نتيجه اى جز آنچه 

كه در مذاكرات قبلى پيش آمد، 
نخواهد داشت.

   ما از آنچه كه در مصر 
ميگذرد، نگرانيم. گمان 

وقوع جنگ داخلى در مصر، 
با كارهائى كه دارد ميشود، 
روزبه روز تقويت پيدا ميكند.

يك سنت خوب هم امسال بيش از سالهاى ديگر ديده شد، كه خوب است مورد توجه قرار 
بگيرد و آن، افطارى دادنهاى ساده و بى پيرايه در مساجد و در خيابانها بود در بيشتر 
شهرهاى كشور - كه بسيار كار شايسته اى است - در مقابل افطارى هاى مسرفانه اى كه شنيده شد، 
دانسته شد كه بعضى ها به بهانه ى افطار، حركات و عمل مسرفانه انجام ميدهند و به جاى اينكه در ماه 
رمضان وسيله اى بشوند براى نزديكى روحى به فقرا و مستمندان، با اين عمل، با اين حركت، خود را در 

لذات جسمانى  غرق ميكنند. 
نميخواهيم بگوئيم كه اگر در افطار، كسى غذاى مطبوعى مصرف كرد، اين كار ممنوع است؛ نه، در 
شرع اينها ممنوع نيست؛ اسراف ممنوع است، زياده روى ممنوع است، ريخت وپاش فراوانى كه گاهى در 
اينجور مجالس انجام ميگيرد، ممنوع است. چه بهتر كه كسانى كه ميخواهند افطارى بدهند، با همين 
سنتى كه رائج شده است، افطارى بدهند؛ كه مردم را، رهگذران را و كسانى را كه مايلند از افطارى 
استفاده كنند، در اين سفره هاى رايگان و با بذل و بخشش و گشاده دستى، در كوچه ها، در خيابانها، در 

حسينيه ها، افطارى ميدهند.

فلسطین: شصت وپنج سال اشغال و اجحاف
يك حادثه، حوادث فلسطين مظلوم اســت كه بعد از گذشت شصت وپنج سال از اشغال 
رسمى فلسطين، هنوز ظلم و جور و اجحاف به آن ملت مظلوم به طور روزانه ادامه دارد؛ 
تخريب خانه ها، دســتگير كردن بى گناهان، جدا كردن فرزندان از پدران و مادران، انباشتن زندانها از 
كسانى كه بدون گناه در زندانند يا دوران محكوميت زندانى خود را ســپرى كردند؛ و دردناك اينكه 
قدرتهاى مســلط غرب هم از آن جنايتكاران با همه ى وجود حمايت ميكنند. اين يكى از مصيبتهاى 
دنياى امروز كنونى است كه از يك ظلم آشكار كه مرّكب است از دهها و بلكه صدها ظلم به طور متراكم، 
كسانى حمايت ميكنند كه ادعاى طرفدارى از حقوق بشر، از دموكراسى و از اينگونه شعارهاى زيبا و 

رنگين بر زبان دارند، اما در عمل از جنايتكاران حمايت ميكنند!

ت
روای

سنت افطاری دادن ساده را ادامه دهیدتیرت دو

نگران مصر هستیم

مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

خطبه های مناز عید فطر 

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

١ شوال ١٤٣٤

09 August 2013
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حوادث اخیر منطقه اسامی

1. تشكيل دولت جديد در ايران به عنوان خواسته ا ى قانونى 
و سنت ملى با همت مردم و تالش همه جانبه 

2. ادامه ى ظلم و جور و اجحاف روزانه به ملت مظلوم 
فلسطين و شروع مذاكرات سّرى بين دولت خودگردان 

فلسطين و صهيونيستها
3. تقويت گمان وقوع جنگ داخلى در مصر  با حوادث 

رخ داده
4. كمك و پشتيبانى هاى مالى، سياسى و تسليحاتى برخى 
از قدرتهاى منطقه اى و فرامنطقه اى از  كشتارها و تروريسم 

جنايتكار در عراق براى مقابله با دولت مردمى اين كشور
5. خشنودى رژيم صهيونيستى و غاصبان اسرائيل از 

وضعيت منطقه

پوستر افطاری ساده
يك سنت خوب هم امسال بيش از سالهاى ديگر ديده شد، آن، افطارى 
دادنهاى ساده بود؛ در مقابل افطارى هاى مسرفانه اى كه شنيده شد...

تکمیلی

تحلیلی رهرب انقالب از آخرین تحوالت منطقه
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خطبه ى اول
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الحمد هلل رّب العالمين بارئ الخالئق اجمعين نحمده و نستعينه و 
نستغفره و نتوّكل عليه و نصلّى و نسلّم على حبيبه و نجيبه و خيرته 
فى خلقه حافظ سّره و مبلّغ رساالته بشير رحمته و نذير نقمته 
سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و على ءاله األطيبين 
األطهرين المنتجبين الهداة المهديّين المعصومين المكّرمين سّيما 

بقّيةاهلل فى األرضين.
 همه ى شما برادران و خواهران عزيز نمازگزار و مؤمنين حاضر در 
اين اجتماع باشكوه را و خودم را توصيه ميكنم و دعوت ميكنم به 
حفظ تقوا و پرهيزگارى، كه مايه ى سعادت و پيروزى در دنيا و 
آخرت است. و تبريك عرض ميكنم عيد سعيد فطر را به همه ى 

شما، و همه ى ملت ايران، و همه ى مسلمانان عالم.
 ماه رمضان، سرشار از بركات الهى، بر ملت ما و ديگر مسلمانان 
گذشت و سعادتمنداِن بسيارى از بركات اين ماه بهره مند شدند. 
در اين هواى گرم، در اين روزهاى بلند، با زبان روزه و با احساس 
گرسنگى و تشنگى و پرهيز از لذات و هوى هاى نفسانى، روز را به 
اطاعت پروردگار سپرى كردند و بسيارى شب را به دعا، به ذكر، به 
مناجات، به قيام هلل پرداختند. آنهائى كه با عبادت خدا، با انجام 
فرائض الهى در اين ماه به تكليف خود عمل كردند، احساس رضايت 
و بهجت ميكنند. كار معنوى و مجاهدت با نفس در اين ماه، به 
صاحبان همت و صاحبان اراده، كه شما مردم عزيز هستيد و روزه را 
تحمل كرديد، احساس شادى و مسرت معنوى ميبخشد. اين هم 
يكى از خصوصيات كار براى خدا و تالش و مجاهدت هلل است كه 

صاحب آن، با وجود تحمل مشكل و تحمل زحمت، احساس شادى 
ميكند و خداوند اين شادى را متصل كرده است به شادى روز عيد 
فطر؛ كه در عظمت اين روز همين بس كه شما در قنوتهاى نُه گانه ى 
اين نماز پربركت، خدا را قسم ميدهيد به اين روز - »اسئلك بحّق 

هذا اليوم«)1( - اين نشان دهنده ى رتبه ى باالى اين روز است.
 اميدواريم خداى متعال عبادات شما را قبول كند و رحمت و 
تفضل خود را بر ملت ايران سرازير و مرحمت فرمايد و اجر فراوانى 
به خاطر تالشهائى كه در اين ماه انجام داديد، به شما بدهد. يكى از 

تالشهاى بزرگ اين ماه، راهپيمائى روز قدس بود 
كه حقيقتاً با هيچ زبانى نميتوان اهميت كار شما 
را توصيف كرد؛ كه در هواى گرم، با زبان روزه، در 
اين خيابانها، در سرتاسر كشور، حركت كرديد 
براى اينكه ايستادگى ملت ايران را درباره ى اين 
مسئله ى مهم جهان اسالم و تاريخ اسالم اثبات 
كنيد. ملت زنده يعنى اين. الزم است با همه ى 
وجود و از اعماق دل، از اين همت ملت ايران 

تشكر كنيم.
 يك سنت خوب هم امسال بيش از سالهاى 
ديگر ديده شد، كه خوب است مورد توجه قرار 
بگيرد و آن، افطارى دادنهاى ساده و بى پيرايه 
در مساجد و در خيابانها بود در بيشتر شهرهاى 
كشور - كه بسيار كار شايسته اى است - در مقابل 
افطارى هاى مسرفانه اى كه شنيده شد، دانسته 
شد كه بعضى ها به بهانه ى افطار، حركات و عمل 

مسرفانه انجام ميدهند و به جاى اينكه در ماه رمضان وسيله اى 
بشوند براى نزديكى روحى به فقرا و مستمندان، با اين عمل، با اين 
حركت، خود را در لذات جسمانى غرق ميكنند. نميخواهيم بگوئيم 
كه اگر در افطار، كسى غذاى مطبوعى مصرف كرد، اين كار ممنوع 
است؛ نه، در شرع اينها ممنوع نيست؛ اسراف ممنوع است، زياده روى 
ممنوع است، ريخت وپاش فراوانى كه گاهى در اينجور مجالس انجام 
ميگيرد، ممنوع است. چه بهتر كه كسانى كه ميخواهند افطارى 
بدهند، با همين سنتى كه رائج شده است، افطارى بدهند؛ كه مردم 
را، رهگذران را و كسانى را كه مايلند از افطارى 
استفاده كنند، در اين سفره هاى رايگان و با بذل و 
بخشش و گشاده دستى، در كوچه ها، در خيابانها، 

در حسينيه ها، افطارى ميدهند.
 اميدواريم خداوند متعال به همه ى شما ملت ايران 
بركت بدهد، اعمال شما را قبول كند و توفيق حفظ 
دستاورد ماه مبارك رمضان را تا سال آينده به 

همه ى شما مرحمت كند.
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

والعصر. اّن االنسان لفى خسر. ااّل الّذين ءامنوا و 
عملوا الّصالحات 

و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر.)2(

خطبه ى دوم
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

در كشور خود ما، حادثه ى 
مهم، تشكيل دولت جديد 
است كه بحمداللَّ با همت 
مردم و تالش همه جانبه، 

اين خواسته ى قانونى و 
سنت ملى با بهترين وجهى 

انجام گرفت.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.
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و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و على ءاله األطيبين األطهرين 
المنتجبين سّيما علّى اميرالمؤمنين و سّيدة نساء العالمين و 
الحسن و الحسين سبطى الّرحمة و امامى الهدى و علىّ بن الحسين 
زين العابدين و محّمدبن علّى الباقر و جعفربن محّمد الّصادق و 
موسى بن جعفر الكاظم و علىّ بن موسى الّرضا و محّمدبن علّى الجواد 
و علىّ بن محّمدالهادى و الحسن بن علىّ العسكرى و الحّجة القائم 
المهدّى صلوات اهلل عليهم اجمعين و الّسالم على ائّمة المسلمين 

و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين و نستغفر اهلل و نتوب اليه.
همه ى برادران و خواهران را دعوت ميكنم، توصيه ميكنم به رعايت 
تقوا در گفتار، در كردار، در موضعگيرى، در حركتهاى گوناگون 

اجتماعى، اقتصادى، سياسى.
 در اين ايام، در منطقه ى غرب آسيا و شمال آفريقا و كالً در منطقه ى 
اسالمى، حوادث بسيارى در جريان است؛ چند مورد از اين حوادث 
را با اختصار مورد اشاره قرار ميدهيم. در كشور خود ما، حادثه ى 
مهم، تشكيل دولت جديد است كه بحمداهلل با همت مردم و تالش 
همه جانبه، اين خواسته ى قانونى و سنت ملى با بهترين وجهى 
انجام گرفت و ان شاءاهلل بزودى با انجام وظيفه اى كه مجلس 
شوراى اسالمى نسبت به انتخاب وزراى صالح خواهد كرد، دولت 
تشكيل خواهد شد و كارهاى بزرگ و مهمى را كه بر عهده دارد، آغاز 
خواهد كرد؛ اگرچه هم اكنون هم بسيارى از كارها را شروع كرده اند. 
اميدواريم توفيق الهى شامل حال رئيس جمهور محترم و مسئوالن 
اجرائى كشور باشد و همراهى مردم هم به آنها كمك كند، دعاى 
مردم هم كمك كند كه بتوانند كارهاى بزرگى را كه برعهده دارند - 
كه كارهاى بزرگ، منافع بزرگى هم دارد؛ دشوارى هاى بزرگى هم 

دارد - به بهترين وجهى به انجام برسانند.
 اما در ساير كشورهائى كه در حول و حوش ما هستند - در منطقه ى 
غرب آسيا و شمال آفريقا - حوادث به اين صورت شادى آور نيست؛ 
نگران كننده است. يك حادثه، حوادث فلسطين مظلوم است كه 
بعد از گذشت شصت وپنج سال از اشغال رسمى فلسطين، هنوز 
ظلم و جور و اجحاف به آن ملت مظلوم به طور روزانه ادامه دارد؛ 
تخريب خانه ها، دستگير كردن بى گناهان، جدا كردن فرزندان از 
پدران و مادران، انباشتن زندانها از كسانى كه بدون گناه در زندانند 
يا دوران محكوميت زندانى خود را سپرى كردند؛ و دردناك اينكه 
قدرتهاى مسلط غرب هم از آن جنايتكاران با همه ى وجود حمايت 
ميكنند. اين يكى از مصيبتهاى دنياى امروز كنونى است كه از 
يك ظلم آشكار كه مرّكب است از دهها و بلكه صدها ظلم به طور 
متراكم، كسانى حمايت ميكنند كه ادعاى طرفدارى از حقوق بشر، 
از دموكراسى و از اينگونه شعارهاى زيبا و رنگين بر زبان دارند، اما 

در عمل از جنايتكاران حمايت ميكنند!
 االن هم باز مجدداً مذاكراتى بين دولت خودگردان فلسطين و 
صهيونيستها شروع شده است كه مطمئناً نتيجه اى جز آنچه كه 
در مذاكرات قبلى پيش آمد، نخواهد داشت؛ كه عبارت است از 
عقب نشينى فلسطينى ها از حقوق خودشان، و تشويق متجاوز به 
تجاوز بيشتر، و سركوب كردن مبارزات بحق مردم فلسطين. خانه ها 
را خراب ميكنند، ساختمانهاى غصبى براى مردم اشغالگر و غاصب 
ميسازند و ميگويند داريم مذاكره ميكنيم! حاال هم كه اعالم كرده اند 
مذاكرات سّرى است. دستپخت استكبار در اين مذاكرات، مطمئناً 

به ضرر فلسطينى ها است.
 ما معتقديم دنياى اسالم بايد از انگيزه ى خود در مسئله ى 
فلسطين لحظه اى كوتاه نيايد و عمل غاصبانه ى گرگهاى درنده ى 
صهيونيست و حاميان بين المللى آنها را محكوم كند. اين مذاكراِت 

به اصطالح با ميانجيگرى آمريكا - كه در واقع آمريكا ميانجى 
نيست، خود او يك طرف قضيه است؛ در طرف غاصبان فلسطين و 
صهيونيستها قرار دارد - به ظلم بيشتر به مردم فلسطين و منزوى 

شدن مسلمانان مبارز فلسطين نينجامد.
 مسئله ى ديگر، مسئله ى مصر است. ما از آنچه كه در مصر ميگذرد، 
نگرانيم. گمان وقوع جنگ داخلى در مصر، با كارهائى كه دارد 
ميشود، روزبه روز تقويت پيدا ميكند؛ و اين فاجعه است. الزم 
است ملت بزرگ مصر، نخبگان سياسى، نخبگان علمى، نخبگان 
دينى در آن كشور بزرگ نگاه كنند به وضعيت موجود و ببينند چه 
عواقب وخيمى بر اين وضعيت ممكن است مترتب شود؛ ببينند 
وضعيت سوريه را؛ ببينند آثار حضور مزدوران غرب و مزدوران 
اسرائيل و تروريستها را در هر نقطه اى كه در آنجا تروريستها 
فعالند؛ ببينند اين خطرات را. دموكراسى و مردم ساالرى بايد مورد 
توجه قرار بگيرد؛ كشتار مردم بشدت محكوم است؛ زبان خشن و 

زوِر گروههاى مردمى در مقابل يكديگر، مطلقاً 
بى فايده است و حامل ضررهاى بزرگى است. 
از دخالت قدرتهاى بيگانه - آنطورى كه االن 
مشاهده ميشود - جز ضرر براى مردم مصر، 
چيزى به بار نخواهد آمد. گره مصر را خود مردم 
مصر بايد باز كنند، نخبگانشان بايد باز كنند؛ فكر 
كنند، عواقب وخيم و خطرناكى را كه ممكن است 
بر اين وضعيت مترتب شود، بسنجند. اگر خداى 
نكرده هرج ومرج به وجود بيايد، اگر خداى نكرده 
جنگ داخلى به وجود بيايد، چه چيزى ديگر 
ميتواند جلوى آن را بگيرد؟ بهانه براى دخالت 
ابرقدرتها - كه خودشان بزرگترين بال براى يك 
كشور و يك ملت هستند - به وجود خواهد آمد. 
ما نگرانيم. برادرانه توصيه ميكنيم به نخبگان 
مصرى، به مردم مصر، به گروههاى سياسى، به 
گروههاى مذهبى، به علماى دينى، كه خودشان 
به فكر بيفتند، خودشان اقدام كنند؛ اجازه ندهند 

به بيگانگان و قدرتمندان - كه با احتمال قوى، سرويسهاى 
جاسوسى آنها در ايجاد اين وضعيت بى دخالت نيستند - اينها باز 

بيايند دخالت كنند.
 مسئله ى بعدى هم مسئله ى عراق است. در عراق، يك دولتى، يك 
حكومتى با موازين مردم ساالرى و آراء مردم بر سر كار آمده است. 
چون ابرقدرتها و نيروهاى مرتجع منطقه از اين وضع ناراضى اند، 
ميخواهند نگذارند آب خوش از گلوى مردم عراق پائين برود. اين 
انفجارات، اين كشتارها، اين تروريسم جنايتكار، يقيناً از كمك 
و پشتيبانى هاى مالى و سياسى و تسليحاتى برخى از قدرتهاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى ناشى شده است، كه نميخواهند بگذارند 
ملت عراق زندگى خودش را بكند. اينجا هم الزم است سياستمداران 
عراقى، مسئوالن عراقى، گروههاى عراقى، شيعه و سنى، عرب و 
ُكرد، ببينند وضعيتى را كه در برخى از كشورهاى ديگر هست؛ و 
ببينند عواقب اختالفات داخلى و جنگ داخلى را كه زيرساختهاى 
يك كشور را نابود ميكند، آينده ى يك ملت را تباه 
ميكند. در همه ى اين قضايا، رژيم صهيونيستى 
و غاصبان اسرائيل نشسته اند با خشنودى اين 
وضعيت را تماشا ميكنند و احساس راحتى و 

آسايش ميكنند. آيا اين روا است؟
 پروردگارا ! به محمد و آل محمد، همه ى ما را از 
خواب غفلت بيدار كن. پروردگارا ! دست اشرار را، 
دست متجاوزان را از ملتهاى اسالمى و كشورهاى 
اسالمى كوتاه كن. پروردگارا ! به محمد و آل 
محمد، اسالم و مسلمين را در همه جا نصرت 

عطا فرما.
    بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

    انّا اعطيناك الكوثر. فصّل لربّك و انحر. اّن شانئك 
هو األبتر.)3(.

والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 
۱( مفاتیح الجنان، اعمال روز عید فطر

۳( کوثر: ۱-۳ ۲( عصر: ۱-۳  

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

در عراق، يك دولتى، 
يك حكومتى با موازين 

مردم ساالرى و آراء مردم 
بر سر كار آمده است. 

چون ابرقدرتها و نيروهاى 
مرتجع منطقه از اين وضع 

ناراضى اند، ميخواهند 
نگذارند آب خوش از گلوى 

مردم عراق پائين برود.
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خطبه های مناز عید فطر 
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پوستر افطاری ساده
يك سنت خوب هم امسال بيش از سالهاى ديگر ديده شد، آن، افطارى 
دادنهاى ساده بود؛ در مقابل افطارى هاى مسرفانه اى كه شنيده شد...
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