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 خطبه اول

کنمَوَازَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیَاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاللَو َاُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛َاللََِاد َبعِ»

َ«.ترسانمعقابشَمى

َ»َ:قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم َو أ مْو ال هُمْ َأ نْفُس هُمْ َالْمُؤْمِنِین  َاشْت ر ىَمِن  َاللَّه  َاللَّهَِإِنَّ َس بِیلِ َفِی َیُق اتِلُون  َالْج نَّة  َل هُمُ بِأ نَّ

َأ وْف ىَبِع هْدِهَِمِ َالَّذِیَب ای عْتُمَْبِهَِف ی قْتُلُون َو یُقْت لُون َو عْدًاَع ل یْهَِح قًّاَفِیَالتَّوْر اةَِو الْإِنْجِیلَِو الْقُرْآنَِو م نْ َاللَّهَِف اسْت بْشِرُواَبِب یْعِکُمُ ن 

َالْع ظِیمُو ذ لِك  َالْف وْزُ َبهاى]َبهَراَمالشانَوَجانَمؤمنانَازَخداَحقیقتَدر1َ؛َهُو  َخریدهَ،باشدَآنانَبراىَبهشتَاینکه[

َانجیلَوَتوراتَدرَحقىَوعدهَعنوانَبه[َاین]َ.شوندمىَکشتهَوَشندکُمىَوَجنگندمىَخداَراهَدرَکهَکسانىَهمانَ؛است

َ،ایدکردهَاوَباَکهَاىمعاملهَاینَبهَپسَ؟استَوفادارترَخویشَعهدَبهَخداَازَکسىَچهَوَ.ستاَاوَیعهدهَبرَقرآنَو

َ.«استَبزرگَکامیابىَهمانَاینَوَ.باشیدَشادمان

 

َمکتب حسینیهای ویژگی

 اصول حیات طیّبه ارائه. ۱

َدرباره َسخنَآخر َالسالم( َشهیدانَاباعبداللَالحسینَ)علیه َساالر َزندگیَمطلوبَپیَسیدَو روردگارَزندگیَخداییَو

َبهَبشریتَارائهَکرد.َیكَسبكَزندگیَراقی،َبرجسته،َباطراوتَوَفعالَمتعال منَبهَرشدَآن،َهمَانسانَمؤکهَدرََرا

عیارَیَتمامد.َیكَمدرسهیابتواندَبهَکمالَمطلوبَخودَدستَاسالمیَوَبشریَمییَرسدَوَهمَجامعهمطلوبَخودَمی

بهَبهَبشریتَکهَدرَآنَاصولَوَقواعدَزیستَپاکیزهَوَحیاتَطیَّنظیرَاسترتبهَوَیكَمکتبَبیوَیكَدانشگاهَعالی

َتقدیمَشدهَاست.َ

گذاریَدرَراهَخدایَمتعالَبرایَاستَازَجهادَوَسرمایهمرکزیَاینَروشَزندگیَوَاینَسبكَزندگیَعبارتَیَنقطه

َعلیهَوَآله(.ََپیامبرَاعظمَ)صلیَاللیَالهیَوَعملَبهَکتابَالهیَوَسیرهیَاعالیَکلمهَاللَوَتحققَنقشه

َ

 اخالقی و ایمانی  هایارتقای شاخص. ۲

وَکنید،َدرَدستگاهَدرَمکتبَحسینیَارتقاَدادهَشدَوَشماَازَهرَمنظری،َبهَهرَفضیلتیَنگاهَمیَهافضیلتیَنصابَهمه

َهمهیَمنظومه َارتقااینَشاخصیَفکریَوَتربیتیَحسینی، َشاخصَفتوتَوَجوانمردی،دادهَمیَها َمعیارهاییَشود.
                                                           

 َ.111.َتوبه:1َ



خودگذشتگیَوَمحبتَبهَخلقَاست.َشاخصَامرَبهَمعروفَوَنهیَازَمنکر،َحراستَازَازَمثلَایثار،َفداکاری،َشجاعت،

حیاتَفردیَوَچهَیَیَاخالقیَوَحسنَخلقَوَرسیدگیَبهَمردمَاست.َچهَدرَعرصههادینَخداَوَدرَمحورَدیگرَزیبایی

َشود.َارتقاَدادهَمیَهااینَشاخصیَاجتماعی،َهمه

َ

 یم خصوصیات مؤمن مجاهد. ترس۳

َپایهیَنقطه َمرکزیَبر َمکتبَابیَاصلیَو َدر َاست. َجهاد َعنصر َالهی، َالسالم(َاعبداللایمان َسیمایَمؤ)علیه منَ،

َبیشودمیترسیمََدرَپیشگاهَخدایَمتعالیَمجاهدَبرگزیده َچشمَیَجهتَنبودَکهَهمه. َدرَطولَتاریخ، َاولیا َو انبیا

َآراَبودهَاست.َوَاینَنامَدلمرکزیَیَامیدشانَبهَاینَنقطه

َ

 )علیهَالسالم(کار متفاوت امام حسین 

فهرستَبلندَنامََ،مقدسهیَییَمانندَزیارتَوارثَیاَزیارتَناحیههانامهزیارتدرَسالمَبهَسیدَوَساالرَشهیدانَدرَمتنَ

ََحدَوَیکپارچهَاست.ارثَاینَخطَمتوَ)علیهَالسالم(َاباعبداللشودَوَانبیایَالهیَ)ازَآدمَتاَخاتم(َآوردهَمی

اینَافرادَاقدامَشدَتاَنوبتَبهَخاتمَانبیاَ)صلیَیَآفرین،َتوسطَهمهیَروشَزندگیَسعادتبرایَهدایتَبشریتَوَارائه

درَمدلَنمونهََرسالتَالهیَبهَسرانجامَبرساند،یَاللَعلیهَوَآله(َرسید.َوقتیَنوبتَبهَآنَبزرگوارَرسیدَتاَکارَراَدرَارائه

َبندیاَروش،َکتاب،َنمونهَوَالگوَجمعانبیایَالهیَتوسطَآنَبزرگوارَبیَوَحاصلَکارَهمهارائهَکردََفردیَوَاجتماعی

شدهَدرَغدیرَخمَارائهَیازَنسخهَدیدهَشدَجامعهدرَگردانیَوفاییَوَروینوعیَبیَشدَوَدرَاختیارَبشریتَقرارَگرفت.َاما

َتحققَوالیتَالهیَتقدیمَبشریتَشد.َیَبهَعنوانَنمونهکهَ

رخَقرارَبودَانبیاَدرَخطرَقرارَگرفتهَوَاتفاقَخطرناکیَیَحساسَقرارَگرفت،َگویاَخدماتَهمهیَوقتیَامامَدرَآنَنقطه

َدادند َحضرتَتوضیح َخود َتامَکهَهنگامى2َی زِید ؛َمِثْل َبِراعَاالُمَّةَُبُلِی تَِق دََْإِذَْألسَّالمَُاالِسْالمِ،َع ل ىَو »َ:کهَدهد.

مخصوصاًََ،انبیایَزحماتَهمهنزدیكَبودََ«.؟خواندَراَاسالمَیفاتحهَبایدَآید،َگرفتارَیزیدَمثلَزمامدارىَبهَاسالمى

َ.َبرَبادَرودَحضرتَخاتم،یَارائه

َمنتهاَ)علیهَالسالم(َاستَکهَچهَخواهدَکرد.َحسینَ)علیهَالسالم(َچشمَهمهَمتوجهَاباعبداللَاینك َواردَمیدانَشد؛

اوََمادرَبزرگوارشَراَبرَعهدهَداشت.َانبیاَوَهمَپدرَارجمندَوَبرادرَعزیزَویَسالتَهمههمَرَ،متفاوتَواردَمیدانَشد.َاو

َواردَمیدانَشدَوخامسَاصحابَ انگیزیَگذاریَشگفتکاریَکردَکارستان.َسرمایهَکساءَاستَوَبایدَبهَمیدانَبیاید.

َاینجاَمجاهدتَمی شد.َحسینَ)علیهَالسالم(َمردَاینَبایدَحقَجهادَبرآوردهَمیَ.مجاهدتَعادینهَاماََ؛خواستکرد.

آفرینیَتاریخیَدرَاینَمقطعَحساسَهستندَتاَاقدامیَانجامَاوَمهیایَنقشوَاصحابَگرامیَیدانَاستَوَاهلَبیتَم
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دَوَهمَمکتبیَراقیَدرَاختیارَقرارَدهدَسازروَراَهموارَتگانَراَصیانتَکندَوَهمَمسیرَپیشَِشودَکهَهمَزحماتَگذش

بشریتَراَتضمینَکندَوَیَبهَدرَآنَباشدَوَآیندهبیایَالهیَدرَتوحیدَوَرسالتَوَحیاتَطیّانیَیَهمههاکهَآموزش

وتورَاستَوَنظیرَندارد.َتصمیمَترَم َد.َازَاینَجهتَاوَوِآورمسیریَبرایَتحققَمقدماتَبهشتَموعودَدرَزمینَراَفراهمَ

َندارد.ََیحساس،َهیچَنمونهَوَنظیرَوَشبیهیَاوَتصمیمیَیگانهَبودَکهَدرَآنَلحظه

َ

 )علیهَالسالم(ی راه حسین دهندهی ایران، ادامهجامعه

یَدرَاختیارَبشریتَقرارَدادَکهَحاصلَآنَراَامروز،َجامعهَبهَمیدانَآمدَوَمکتبیَشعزیزانیَوجودَوَهمهیَاوَباَهمه

َخوبیَدریافتَکردهَاست.َباوفاَوَبابصیرتَماَبه

راَبگیرند،َملتَعزیزَوَشریفََهاکهَتوانستندَازَاینَمکتبَبهترینَدرسکسانیََ،هادرَاینَسیرَتاریخیَوَفرازَوَنشیب

وََآمادهَشدهَبودیَخانوادگیَوَتربیتیَکهَدرَمحافلَوَمجالسَحسینیَهاآمادگیَوَزمینهَریشه،َتبار،ایرانَبودندَکهَباَ

معهَوَکسانیَراَمشاهدهَکردَکهَدرَجاَ،اسالمَنابیَکهَازَمکتبَاباعبداللَآموختهَبودند،َواردَمیدانَشدند.َبارَدیگرَتاریخ

راَدرَخودشَداردََهاکهَازَنظرَایمانیَاینَظرفیتایَجامعهَکهَخدایَمتعالَخریدارَآنهاَاست.ندَرسیدایَایمانَبهَرتبه

بگیردَوََ)علیهَالسالم(َدرَاینَبخشَحساسَتاریخَبشریت،َتصمیمیَمانندَاباعبداللَکهوَدرَخودَبهَوجودَآوردهَاستَ

َب َاینَنقشیَبودَکهَملتَایرانَدرَاینَممسیرَرا رحلهَباَپرچمداریَامامَراحلَهَسمتَروزَموعودَمهیاَوَتسریعَکند.

َگرفتَکهَظرفیتالشأعظیم َهرَکسیَیَیَعظیمَنهضتَحسینیَبرایَساختَجامعههانَبرَعهده َاز َبهتر بشریَرا

َاینَبارَوقتیَصدایَدرکَمی شنیدهَشدَوَتاَنهضتََهاد،َصدایَلبیكخردادَبلندَشیَازَنیمه«َنَناصرلَمَِه »کرد.

َنامَاباعبداللَازَروزَاولَآغازَشدَوَهمانَنگاهَوَ َحسینیَالحدوثَاستَوَبا َکردَکهَدقیقاً بزرگَاسالمیَاستمرارَپیدا

ََ.آرمانَراَداشت

َجریانَشکفتنَانقالبَاسال َبازَهمَعاشورا،1357میَدرَسالَدر َصفر،محرَّ، بَیَمکتهامجالسَحسینیَوَآموزهَم،

برایَایَحسینیَبرَمحورَوَمدارَجهادَدرَراهَخداَبهَمیدانَآمدَوَاینَملتَعزیزَراَبسیجَکرد.َملتَماَشاگردانَبرجسته

َراَآموختندَوَخوبَعملَکردند.ََهااینَمکتبَبودندَوَخوبَاینَدرس

َکرد.جهادَطراحیَشدَوَانقالبَوَنظامَماَریشهَوَبنیانَحسینیَداردَوَبرَاساسَخطَصبرَوَمقاومتَوَ ماََادامهَپیدا

وَشهدایَعزیزََ،،َدرَانقالبَاسالمیَوَدفاعَمقدسهایَحسینیَراَدرَایجادَتحولَتربیتیَدرَانسانهاآموزهیَمعجزه

ََانقالبَوَجنگَوَمدافعَحرمَدیدیم.

است.ََ)علیهَالسالم(َنگهدارَآنَاباعبداللسعادتَوَخوشبختیَبشریتَاستَکهَخطاینَخطَادامهَداردَوَاینَهمانَراهَ

َاباعبداللَالحسین َنام َبه َالسالم(َاینَنظام، َادامهَ)علیه َو َبالید َو َوَدرخشید َشد َباَیَآغاز َتنها َو َتنها َو راهَهمَتنها

ماَیَجامعهَرود.همَحسینیَالحدوثَوَهمَحسینیَالبقاَاستَوَبهَسمتَروزَموعودَمیَممکنَاست؛حسینیَیَشیوه



لَامامَعصرَ)عجَّظهورَروزیعنیَ؛َآوردمیَفراهماتَراَبرایَآنَروزَبزرگَکندَوَمقدمراَفراموشَنمیَهاهرگزَاینَدرس

َ.حسینیمطلوبَیَیادگارَحسینَ)علیهَالسالم(َاستَبرایَتحققَآرمانَوَجامعهکهَاللَتعالیَفرجهَالشریف(َ

َ

 فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه

بهَغربتَـَیَ،َازَآنَنقطهحضرتَپیامَشود.مجالسَحسینی،َلبیكَیاَحسینَشنیدهَمییَامروزَازَسراسرَعالمَوَهمه

َالشُّه د اءِ،َش هِیدَِع ل ىَالسَّل امُ الْغُر ب اءِ،َغ رِیبَِع ل ىَالسَّل امُ»َ:رمودشنیدهَشدَکهَفَمقدسهَـیَناحیهزیارتَتعبیرَامامَعصرَدرَ

َشدهکشتهَبرَسالم،َشهیدانَشهیدَِبرَسالم،َغریبانَغریبَِبرَسالم3َ؛ک رْب ل اء َس اکِنَِع ل ىَالسَّل امَُالْأ دْعِی اءِ،َق تِیلَِع ل ىَالسَّل امُ

ََ«.کربالَساکنَبرَسالم ،زادگانحرامَدستَبه

آرامَایَکنمَوَلحظهاماَشبَوَروزَدرَمصیبتَتوَگریهَمیَ؛آنَروزَتوَتنهاَماندیَوَروزگارَبینَمنَوَتوَجداییَانداخت

َخانوکاشََگیرم.نمی َاهلَو َو َخودم َتا َمیادهمنَبودم َفدایَتو َرا َایستادگیَوََکردم.ام َچه َو چهَصبریَداشتیَتو

َ:یَدشوارَوَحساسَوَسنگینَرسیدَکههامقاومتیَداشتی!َفرشتگانَآسمانَازَصبرَتوَبهَشگفتیَآمدند.َکارَبهَلحظه

جناحَکنارَخیمهَآمدَوَذوالَ«.گرفتَسرعتَحرمَخیامَقصدهَبَکنانشیونَتوَاسبَو4َ؛خِیامِك َاِلىَشارِداَف ر سُك َو ا سْر ع »

گونَاستَوَ!َدیدندَزینَواژ؟مواجهَشدندایَباَچهَصحنهَ..شروعَبهَشیههَکشیدنَکردَوَاهلَبیتَازَخیمهَبیرونَآمدند.

َاهلَبیتَصحنهیالَذوالجناحَخونین َکردندَکهَگوشهایَ. َمشاهده َاهارا َآنَدرَکالمَجانگداز َ:مامَعصرَهستییَاز

َ.«...غلتیدهَخودَخونَدر5َ...؛بِالدِّم اءََِالْمُر مَّلَِ»

َو ََه ارَُالنََّو َیلَُاللََّب قِیَو َب قِیتَُم اَأ ب داًََاللَِس ال مَُمِنِّیَع ل یك َبِفِن ائِك َتَْح لََّتِیالَََّالْأ رْو احَِع ل یَو ََاللَِع بْدََِأ ب اَیاَع ل یك ََال مُا لسَّ»

َتوَبرَسالم6َ؛نِالْحُس یَأ صْح ابَِع ل یَو ََالْحُس ینََِبْنََِع لِیَع ل یَو ََالْحُس ینََِع ل یَال مُالسَََّلِزِیار تِکُمَْمِنِّیَالْع هْدََِآخِر ََاللَُالج ع ل هَُ

َوَشبَتاَوَهستمَتاَهمیشهَبادَتوَبرَخداَسالمَمنَجانبَازَآمدند،َفرودَدرگاهتَبهَکهَهاییجانَبرَوَاللّه،َعبدَاباَای

برََوَ،الحسینَبنَعلیَبرَوَ،حسینَبرَسالمَندهد.َقرارَمنَسویَازَزیارتَآخرینَراَشماَزیارتَخداَوَاستَباقیَروز

ََ«.حسینَیارانبرََوَحسین،َفرزندان
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 خطبه دوم

ََ.نمکشماَبرادرانَوَخواهرانَعزیزَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَدعوتَمییَخودمَوَهمه

َ

 تقوای حسینیرستگاری در پرتو 

َ،ایدآوردهَایمانَکهَکسانىَاى7َ؛تُفْلِحُون َل ع لَّکُمَْاللَّه َو اتَّقُواَو ر ابِطُواَو ص ابِرُواَاصْبِرُواَآم نُواَلَّذِین اَأ یُّه اَی ا»َ:دفرمایمیَقرآن

َ.«شویدَرستگارَکهَاستَامیدَ.نماییدَپرواَخداَازَوَکنیدَنگهبانىَراَمرزهاَوَورزیدَایستادگىَوَکنیدَصبر

َدارد،نَراَازَانواعَگناهانَپاکیزهَنگاهَمیمنامؤَتكتكهمَزندگیَشود،َیفَمیاینَتقواَکهَدرَذیلَمکتبَحسینیَتعر

تَبرایَیَشیطانیَوَنفسانیَوَهمَقوَّهاهمَمقاومتَدرَبرابرَجاذبهَجهاد،یَهمَبهَآنهاَهمتَبلندَبرایَورودَبهَعرصه

خورد.َمنانَرقمَمیریَبرایَمؤنهَاستَکهَفالحَوَرستگاگواینَدهد.یَزمانَمیهاایستادنَدرَبرابرَشیاطینَوَطاغوت

َاینَتقوا،َحسینیَوَعاشوراییَاست.

َبهَحقَساالرَشهیدانَقسمَمی َفراوانَقرارَخدایَمتعالَرا َازَشورَوَعشقَالهیَوَحقیقتَتقوا دهیمَکهَنصیبَماَرا

َدهد.

َ

 اهلل طالقانیشهدای هفدهم شهریور و آیت یادی از

َانقالبَبودند.ََکهَازَسابقونداریمَیادَشهیدانَهفدهمَشهریورَراَگرامیَمی

عزیزَیَجمعهانَمدیونَایشانَاستَوَاولینَامامتهریَجمعهداریمَکهَنمازگرامیَمینیزَاللَطالقانیَراَیادَمرحومَآیت

َتهرانَبودند.

َ

  جلسات حسینیتشکر از برگزارکنندگان 

کنیمَکهَاینَزَخدایَمتعالَمطالبهَمیکنندگانَعزایَحسینیَدرَسراسرَعالم،َاجرَوَپاداشَعظیمَااقامهیَبرایَهمه

َبرنامه َبا َرا َداشتهَ،یَمختلفَمعرفتیهاچراغ َوَحماسهَروشنَنگاه َشور َسایهاندَو َدر َخیمهو َحالَیَسار حسینیَدر

َشکفتنَهستند.

کنیم.َبحمداللَاینَحرکتَفراگیرَشدهَوَبهَیكَدستگاهَاصغرَتشکرَمیزارکنندگانَهمایشَجهانیَحضرتَعلیازَبرگ

َدرَمسیرَسیدَوَساالرَشهیدانَبیاورند.َراَازَهمانَابتداَهایتیَبسیارَزیباَوَدلنشینَتبدیلَشدهَتاَبچهترب
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36۰۰۰ََاسمربیتیَراَبهَحضرتَقاسم،َحرکتَخوبَتبهَیادَلَوَس نَالع حلیَمِییَکهَدرَروزَششمَبهَنامَأهاازَهیئت

بزرگیَبرایَملتَعزیزمانَشدند،َیَندَوَسرمایهبودَراهَحضرتَقاسمیَدهندهکهَادامهَشکلَدادندَآموزشهیدَدانش

َکنیم.قدرشناسیَمی

تشکرََ،مزاحمتَنداشتهَباشدَوَبیمارانَهایَآنهاَبرایَخانوادههاکهَمواظبَهستندَبرنامهَهاعزادارانَوَهیئتیَازَهمه

َکهَاینَبرنامهَکنیم.می َوَعاشورا َتاسوعا َشاخودَمییَبهَقلهَهاامیدواریمَدرَروز یَجماعتَهاهدَبرگزاریَنمازرسد،

َداریَدرَسراسرَکشورَباشیم.یَعزاهابرنامهکنارَشکوهَدرَبا

َ

   های حسینی است ایستادگی ایران، برگرفته از آموزه

َاولَعرضَکردم،یَکهَدرَخطبه،َدرسَمقاومتَراَآموختهَوَهمچنانبحمداللَملتَعزیزَماَباَالهامَازَمکتبَحسینی

َ.مکتبَراَبرَمحورَجهادَدرَراهَخدایَمتعالَتجربهَکردَوَهمَکشورَراَحفظَکردَوَهمَرشدَدادَیَاینهاخوبیَزیباییبه

َه یه ات »َ:استَکهَفرمودَ)علیهَالسالم(َاباعبداللیَجاودانهیَاینَجملهَ،ملتَعزیزَایرانَدرَتمامَدنیایَامروزَشناسه

َ«.دهیمَتذلَبهَت نَاستَمحال8َ؛ةالذِّلََّامِنَّ

یَعالمَدرَهاملتیَذلتَبهَاوجَعزتَرساندَوَیكَراهَروشنَبرایَهمهَحضیضستَملتَماَراَگرفتَوَازَاباعبداللَد

َاختیارشانَقرارَداد.

َ

 ثمرات پیروی از مکتب حسینی

 . افول استکبار جهانی۱

بینیمَرَمیناپذیفعال،َجدی،َهوشمندانهَوَخستگیَدرَمقاومتراَروشَحسینیَیَماَامروزَثمرهَبرادرانَوَخواهرانَعزیز،

ازَهمانَتبارَایَکنیدَکهَنمونهیكَملتَایرانَراَمشاهدهَمیسوَوضعیتَدشمنَدرجهچینیم.َازَیكیَآنَراَمیهاوَمیوه

َ َدرَداخلَآمریکا، َهمینَخصوصیاتَاست. َاینَاجماعَبرَافولَوجودَداردَوَآیندهیزیدیَوَبا شناسانَوَکارشناسانَدر

َزمینهَگزارشَمی َبهَعصرَپساآمریکاَفکرَمیحتیَدهندَکهَآمریکا َزیراکشورَدهَسالَقبلَهمَنیستَوَدنیا آنََکند؛

َتوان َنمیتأَقدرتَسیاسیَو َمشاهده َآمریکا َاقتصادیَدر َمجلهثیرگذاریَو َخودشانَدر معتبرَفارنَآفرسَازَیَشود.

َگذاشتند َنوشتندَوَعکسَکرکسَآمریکاییَرا کبودََچشمشَیشَریختهَوَپایهادرَحالیَکهَپرَ،پایانَقدرتَآمریکا

ََاست.ازَوضعیتَکنونیَآمریکاَکارشناسانَآنجاََاینَترسیماست.َ
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یَخودَراَهاایاالتَمتحدهَباَگرفتارَشدنَبهَبیماریَسرگشتگیَاستراتژیكَوَراهبردی،َآخرینَتالشیَهیئتَحاکمه

دالرَبدهیَوَشکستهَشدنََاماَنهَاقتصادَآمریکاَباَبیستَهزارَمیلیاردَ؛ابرقدرتیَآمریکاَراَحفظَکندیَکندَتاَچهرهمی

ََ.ندستوضعیتَخوبیَهدهدَوَنهَازَنظرَوضعیتَفرهنگیَوَاجتماعیَدرَقدرتَاقتصادیَاینَاجازهَراَمی

َبیدهندهنشانَهاشاخص َمخدر، َگرسنگیَیَگسترشَمواد َآمریکایی،41َخانمانی، َپاَهازندانیَتوسعهَمیلیون َزیر ،

ایَ.َاینَهمانَافولَموریانهاستطبقاتیَیَفاصلهافزایشَوَجنسیَوََیَاخالقیهاناهنجاریرواجََگذاشتنَدموکراسی،

َاست.َ

عجیبیَبهَیَدستگاهَاستکباریَگرفتارَپوکیَاستخوانَمزمنَشدهَاستَوَوضعیتَسیاسیَآنَمخصوصاًَباَظهورَپدیده

َآمدهَامَدونالدَترامپَقابلَدفاعَنیست.ن َآمد، َافولَآمریکا َجلوگیریَاز َشعار َاینَآدمَکهَبا َبهََگویا َتیرَخالصَرا تا

َحیثیتَآمریکاَبزند.َاینَوضعیتَدشمنَاصلیَماَدرَوسطَمیدانَاست.

مقاومتَدرَیَگیریَبلوکَوَجبههافولَآمریکاَراَتسریعَکردهَوَشکلکنیدَکهَایستادگیَملتَایران،َشماَمشاهدهَمی

افولَحاصلَتکبرَوَفسادَوَتبعیضَاست.َالبتهَاینََاست.دادهََکاهشراَنَآایَبرابرَآمریکا،َاعتبارَجهانیَوَنفوذَمنطقه

َانتقامَخداَازَآنهاَشدیدَخواهدَبود.ََ.کنید،َفسادَوَگرفتاریَوَمشکلَراَمشاهدهَمیهستهرَجاَردَپایَآمریکاَ

َ

 مقاومت  ی. پیروزی جبهه۲

 سوریه الف( 

َمی َمشاهده َرا َمقاومت َثمرات َهم َمنطقه َدر َنیابتی َجنگ َآن َهشتکنید. َبا َسَ%8۰ساله َآناشغال َو همهَوریه

جدیدیَدرَمردمَآنجاَایجادَشدهَکهَتوقعَیَروحیهَهَباَاصحابَوَانصار،َبهَکجاَرسید؟گذاریَآمریکاییَوَهمراسرمایه

َیَجوالنَآزادَشود.َهادارندَبلندی

َ

َعراق َب(

تَجدیدَاسرائیلَحماقَبینید.اجتماعیَراَآنجاَمیَآثاراماَبهَبرکتَمقاومت،ََ؛درَعراق،َعتباتَدرَمعرضَخطرَقرارَگرفت

َدیدیَازَمقاومتَراَشکلَدادهَاست.پهپادیَبهَمقرَحشدالشعبی،َموجَجیَدرَحمله

َ

َج( یمن

َبهَهیچکنیدَکهَائتالفَموهومَآدرَیمنَعزیزَمشاهدهَمی َنرسید.مریکاییَباَمحوریتَسعودی، کردندَدرَمیَخیالَجا

َبالَراهیَهستندَتاَبدونَآبروریزیَخارجَشوند.َاماَبهَپنجمینَسالَرسیدهَاستَوَدنَ؛شوندطولَدوَهفتهَموفقَمی



َ

 د( لبنان

َمی َلبنانَمشاهده َتشکیلَدوَهاکنیدَدسیسهدر َجلوگیریَاز َانتخاباتَبهَجاییَنرسید.در َنیازََلتَو َنتانیاهو َکه اخیراً

َتهدیدَکردَوَتهدیدَمرحله راَعملیَاولَخودَیَداشتَبرایَبازسازیَخودشَعملیاتَانجامَدهد،َسیدَمقاومتَآنهاَرا

َبینند.َراَمیَهاکابوسَموشكَکهچندَهفتهَاستََساخت.

َ

 ه( فلسطین

َصدایَ َو َشده َحماسَوحدتَبرقرار َو َبینَنیروهایَجهاد َو َدارد َراهپیماییَهفتگیَبازگشتَادامه َفلسطینَهم در

َنامهَرسد.مقاومتَبلندترَازَهمیشهَازَفلسطینَبهَگوشَمی َابرازَعالقهَبهَرهیَاخیراً برَعزیزمانَراَتشکرَحماسَو

َدیدید.

َ

 ها و تهدیدهابا وجود تمام تحریم ایرانسربلندی . ۳

بهَبرکتَمقاومتَوَصبرَحسینیَوَجهادََ،یَبزرگَوَکوچكهاتوطئهیَایرانَعزیزَقهرمانَخودمانَهمَازَمیانَهمه

،َبحمداللَدرَحالَخودَیَطبیعیَوَانسانیَعالیهاانصارَحسینیَوَباَظرفیتیَحسینی،َباَنظامَوَرهبرَحسینی،َباَحلقه

َکردهَوَآماده.خصوصاًَباَحضورَنسلَجوانَوَتحصیلشکفتنَاست؛َم

َتمامَتوطئهوَبااینَملتَبصیرَ َمقاومتَوَصبرَخودشان، َبا َهاهوش، َخنثیَکردند. 22َکردندَمیَگمانیَآمریکاییَرا

َکنید.هَمیامروزَدیپلماسیَالتماسیَوَخواهشیَآنانَراَمشاهدَلیوَ؛بهمنَدرَتهرانَخواهندَبود

َمقاومت، َاثر َموشکی،ظرَاینَموارد َداشتنَتوانَدفاعیَو َمنطقهَفیتَو َمقاایَنفوذ َمردم َحضور َاست.و َازََوم دیگر

َمقاومتَباقیَماندهَاست.یَتابستانَداغَوَزمستانَسردَخبریَنیستَوَروسیاهیَبرایَدشمنانَوَروسفیدیَبرایَجبهه

َ

  هدات برجامی کاهش تع رغمعلیهای اقتصادی بهبود شاخص. ۴

َقرارَگرفتقدامَراهبردیَدرَدستورَکارَمسئوالبحمداللَاینَاازَوقتیَکهَ َتوجهَبهَتجربهـََنَما وََتلخَبرجامَـیَبا

االنَدرََبهترَشد.َهاباَگامَدومَوضعَدرَبعضیَشاخصَحتیَکاهشَتعهداتَشروعَشد،َدرَبازارَماَهیچَاتفاقیَرخَندادَو

َاروپایی َبا َگهاجریانَمذاکره َاجراییَمی، َامروز َاز َاینَتصمیمَباامَسومَبرداشتهَشدَو یَصالبتَایرانیَکهَمیوهشود.

داندَوَفقطَبهَدنبالَاقدامَیَپوچَوَخیالیَراَمهمَنمیهاملتَماَوعدهَمتَحسینیَاست،َثمراتَبهتریَدارد.شیرینَمقاو

َباَمذاکراتَطوالنیَمتوقفَنمیموقعیتََاَبدبینانهَوَمحتاطانهَوَباَدقت.امَ،کندمذاکرهَمیَباَاروپاَاست. کندَوَخودَرا



تعهدَخودََیازدهتنهاَحاصلَاینَمذاکرات،َعملَخواهدَبود.َآنهاَبایدَبهََلهَتصمیمَخودَراَاجراَخواهدَکرد.مرحبهمرحله

َمسائلَراَپیشَبرد.یَشودَبقیهآنَوقتَمیَلَکنند،عم

َبهَهمهشاءان َرا َمقاومتَکنیم.وَآرزوَهاآرمانیَاللَاینَمنطقَحسینیَما َبایدَبایستیمَو اینََهایمانَخواهدَرساند.

َگشایش َکههامقاومتَفعال، َخواهدَکرد َایجاد َدیپلماسیَما َو َاقتصاد َسیاستَو َمِصباحََُالحُس ین ََإنََّ»َ:یَفراوانیَدر

َ.«حسین،َچراغَهدایتَوَکِشتیَنجاتَاست۹َ؛جاةِالنََّوس فین ةَُالهُدی
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