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شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا ( )بــر همــه مســلمانان تســلیت باد
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درباره کار بزرگی که حاج قاسم و

سپاه قدس در منطقه انجام دادهاند

رزمندگانبدونمرز
اول.دشمنپشتدروازههایشهر
هفتـه
«یک شهر اشغالشــده یا در حال اشــغال را در نظر
بگیرید ...مردمی که در این شــهر هســتند ،بهطور
منطقی چند دسته خواهند شــد :یک دسته کسانی
هستند که از پیش با اشغالگر تفاهم کردهاند ...از آمدن او هم برای
خودشان سودی تصور میکنند و با او همکاری میکنند .اسم اینها
را مث ً
ال گروه خائنین بگذاریم .یک دسته کسانی هستند که استقبال
نمیکنند ،اما االن که دشمن دارد میآید ...فرصتطلبی میکنند و
میروند خود را به او نزدیک میکننــد ...به امید اینکه از او کمکی...
دریافت کنند .اســم این گروه را فرصتطلبان بگذاریم .یک گروه
بهطور طبیعی ،حال و حوصلهی این کارها را ندارند؛ یا ترسو و جبان
هستند،یاآگاهیالزمراندارند؛بنابرایندرخانههامیمانندوتسلیم
سرنوشت میشوند .یک گروه احتماالً یا منطقاً کسانی هستند که
تحت تأثیر تبلیغات اشــغالگر قرار میگیرند ...و میگویند حضور
دیگرانچهعیبیدارد.بنابراینآنهاهماینگونهتسلیممیشوند.
یک گروه هم ...غالباً کســانی هســتند که ایســتادگی میکنند.

در همین حسینیه |

ایستادگی آنها ناشی از این است که میدانند ...اشغالگر وقتی خوب
مسلط شد ،به هیچکس و به هیچچیز رحم نخواهد کرد؛ بنابراین
عشق به خانه و شه ِر خودشــان ،آنها را از خانه بیرون میکشاند و
مشغول مقاومت میشوند .البته بعضیها فقط از خانهی خودشان
دفاع میکنند؛ بعضیها همتشان بیشتر است و از محله یا کل شهر
دفاع میکنند؛ طبعاً این گروه میشوند آماج اصلی دشمن .دشمن
همهی امکاناتش را بسیج میکند برای اینکه این گروه را از سر راه
خودبردارد...االنمنطقهیخاورمیانه،یابگوییدمنطقهیاسالمی-
خاورمیانه و شمال آفریقا  -حکم همان شهری را دارد که دشمن آن
را اشغال کرده یا در حال اشغال است83/9/11 ».
دوم.پروژ هآشوبدرمنطقه
«ســال  ۵۷كه انقالب اســامی در ایران بهوجود آمد و آن غوغای
عــده از نخبگان درجهی یك
عظیم را در دنیا به راه انداخت ،یك ّ
سیاســی غرب  -مثل كیســینجر ،مثل هانتینگتون ،مثل ژوزف
نای ...یك سلســله مقاالتــی را در همان اوائل انقالب ...منتشــر

شعر فاطمی |
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یک روز این دنیا سراسر میشود زهرا

كردند؛ مضمون این مقاالت و این نوشــتهها هشــدار به دستگاه
سیاسی غرب ...بود؛ به آنها هشــدار میدادند ،میگفتند ...این به
معنای ظهور یك قدرت جدیدی اســت در منطقهی به قول آنها
خاورمیانه 92/7/17 ».پس به ناچار به مقابلهی با آن با انواع طرح ها
و نقشهها برخاستند .صحنهی منطقهای و بینالمللی نشان از یک
تغییرالگومیدادکهباجنگاولخلیجفارسوحضورنظامیآمریکا
در منطقه کلید خورد .این جنگ آغاز شهرآشوبی ایاالت متحدهی
آمریکا به بهانهی نظم نوین جهانی بود که با ایجاد پروژههای امنیتی
و نظامی متعدد ،سعی در ســیطرهی بیچونوچرا بر غرب آسیا و
همچنینآسیبرساندنوتضعیفجمهوریاسالمیایرانبهعنوان
الگوی جدید اسالم سیاســی و انقالبی در برابر زیادهخواهیهایش
داشت« .قلب زمین» و «جزیرهی ثبات» آمریکاییها ،جایی نبود که
آنهابتوانندبهراحتیازآنبگذرند.
سیاست آمریکا و نظام سلطه «عبارت بود از اینكه در این منطقه باید
كشورهائی ،وجود داشته باشند كه این خصوصیات را داشته باشند:
اوالً ضعیف باشند؛ ثانیاً با یكدیگر دشمن باشند ،مخالف باشند 3
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ایرانسپاهحیدروایرا ِنفاطمهاست

چنین مکتبی موفق است

مسئله روز |

۴

طرحمعاملهقرنمحکومبهشکستاست

| این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید هادی طارمی

هرمکتبیکهبتواندانسانهاییراتربیتکندکهدرهنگاماحساسنیازواحساسضرورت،حاضرباشندجانشانرادرراهخدا،درراههدففداکنند،آنمکتب،مکتب
تشیع یک مکتب انسانساز و باعظمت و مو ّفق است
مو ّفقی است .این جوانها و این شهدا با فداکاری خود نشان دادند و اثبات کردند که مکتبشان یعنی اسالم و ّ
و پیش خواهد رفت؛ حقّ اینها اینقدر بزرگ و عظیم است * | 97/11/28 .شهید هادی طارمی از مدافعان و رزمندگان مدافع حرم در سوریه و عراق و از همراهان شهید

سرافرازحاجقاسمسلیمانیبود.ویپسازسالهامبارزهوهمراهیحاجقاسمسلیمانیپسازتشییعتاریخیملتایرانوعراقدربهشتزهراودرجواربرادرشهیدشدرگلزارشهدایتهرانآرامگرفتهاست.

تاریخ شهادت 13 :دیماه 1398

شهادت  :حملهی موشکی در فرودگاه بغداد؛ به دستور رئیسجمهور آمریکا

مزار :قطعه  50بهشت زهرا( )تهران
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اخبار

مقاومت

تظاهرات میلیونی
علیه اشغالگری آمریکا در عراق

جمعــهای کــه گذشــت ،مــردم عــراق در راهپیمایــی ضداشــغالگری ،بــا
حضــور میلیونــی در خیابانهــای بغــداد خواســتار خــروج نیروهــای
آمریکایــی و پایــان شــانزده ســال حضــور نظامــی آمریــکا در عراق شــدند.
ایــن اجتمــاع میلیونــی مــردم عــراق در رســانههای مختلــف ،بازتــاب
ی فرانســه بــا اشــاره بــه حضــور
گســتردهای داشــت .از جملــه خبرگــزار 
اقشــار مختلــف مــردم در ایــن راهپیمایــی نوشــت کــه :تظاهراتکنندگان
شــعار میدادنــد «اهلل ،اهللاکبــر؛ آمریــکا شــیطاناألکبر»« ،اشــغالگر،
اشــغالگر بــرو بیــرون» .همچنیــن خبرگــزاری رویتــرز ،در تیتــر خــود
نوشــت« :هــزاران نفــر از عراقیهــا علیــه حضــور نظامــی آمریــکا
تظاهــرات کردنــد».

رونمایی از طرح معامله قرن
توسط رئیس جمهور آمریکا

رئیسجمهــور آمریــکا در مصاحبــهای اعــام کــرد کــه درصــدد
اســت از طــرح ادعایــی خــود بــرای صلــح در خاورمیانــه ،موســوم بــه
«معاملــهی قــرن» ،قبــل از ســفر «بنیامیــن نتانیاهــو» نخســتوزیر
رژیــم صهیونیســتی بــه واشــنگتن کــه روز سهشــنبه انجــام خواهــد
شــد ،رونمایــی کنــد .کانــال  ۱۲رژیــم صهیونیســتی ،طــرح پیشــنهادی
آمریــکا را ســخاوتمندانهترین پیشــنهادی دانســت کــه تابحــال بــه ایــن
رژیــم شــده اســت .اســماعیل هنیــه ،رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش
مقاومــت فلســطین ،حمــاس ،در بیانیـهای از آمادگی حمــاس بــرای دیدار
بــا جنبــش فتــح بــه منظــور بررســی راه مقابلــه بــا طــرح معاملـهی قــرن
خبــر داد .در ایــن بیانیــه آمــده اســت« :ســرزمین ارزشــمند فلســطین
قابــل مذاکــره و خریــد و فــروش نیســت و مــا آشــکارا مخالفــت خــود را بــا
توطئ ـهی معامل ـهی قــرن اعــام میکنیــم و آن را نبــردی میدانیــم کــه
عقبنشــینی در آن بــر مــا حــرام اســت».

واکنش روسیه به تهدید آمریکا
درباره ترور سردار قاآنی

ســخنگوی وزارت امورخارجــهی روســیه تهدیــد علنــی یــک مقــام
آمریکایــی علیــه ســردار قاآنــی ،فرمانــدهی جدیــد نیروهــای قدس ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ایــران را غیرقابــل قبــول ،خــارج از چارچــوب
قانــون و حقــوق بینالملــل ارزیابــی کــرد .پیــش از ایــن ،برایــان هــوک،
نماینــدهی ویــژه ایــاالت متحــده در امــور ایــران ،ایــن فرمانــدهی نظامــی
ایرانــی را بــه دچــار شــدن بــه سرنوشــت شــهید ســلیمانی تهدیــد کــرد.

پیشروی و پیروزیهای ارتش مردمی یمن
منابــع نظامــی یمــن خبــر دادنــد ارتــش و کمیتههــای مردمــی
یمــن ،مناطقــی در شــمالغرب اســتان مــأرب و شــرق صنعــا را پــس
از درگیریهــای شــدید بــا شــبهنظامیان دولــت «منصــور هــادی»
بــه تســلط خــود درآوردنــد .نیروهــای یمنــی همچنیــن پــس از آنکــه
مثلــث رابــط بیــن اســتانهای الجــوف ،مــأرب و صنعــاء را بــه تســلط
خــود درآوردنــد ،تــاش میکننــد منطقــهی «العقبــه» در حــد فاصــل
اســتانهای الجــوف و مــأرب را تصــرف کننــد .ایــن درحالــی اســت کــه
جنگندههــای ائتــاف ســعودی در روز یکشــنبه ،بیــش از  ۳۰نوبــت شــهر
«نهــم» در صنعــا و الجــوف را هــدف حملــه قــرار دادنــد.
2
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5نکتهدربارهسبکزندگیحضرتزهرا
به روایت رهبر انقالب

()

اگرچـه محبـت و توجـه بـه اهـل بیـت علیهمالسلام در طـول
تاریـخ ،در اعمـاق روح و جـان و ملـت ایـران ریشـه دوانیـده اسـت،
در دوران بعـد از انقلاب اسلامی امـا توسـل و توجـه بـه اهـل بیـت
عصمـت و طهـارت در فرازونشـیبهای چهـل سـال
گذشـته ،جلوههـای بیبدیلـی داشـته اسـت .رهبـر
انقلاب نیـز در بیانـات متعـددی ،وجـود مبـارک
حضـرت زهـرا ( )را الگویـی نـه فقـط بـرای زنان،
که الگویـی بـرای مـردان و زنـان و همهی بشـریت
دانسـتهاند .نشـریهی خـط حـزباهلل بهمناسـبت
فرارسـیدن ایام شـهادت مظلومانـهی بانـوی دوعالم،
حضـرت فاطمـه زهـرا ( 5 )نکتـه از سـبک زندگی
ایشـان را در بیانـات رهبـر انقلاب مـرور کـرده
اسـت.

مهریهوجهیزیهساده

در دوران پــس از هجــرت ،در آغــاز ســنین
تکلیــف ،وقتــی فاطمــهی زهــرا ( ،)بــا
علیبنابیطالــب( ،)ازدواج میکنــد ،آن
مهریــه و آن جهیزیهی اوســت؛ که همه
شــاید میدانید که با چه ســادگی و وضع
فقیرانهای ،دختر اول شــخص دنیای اسالم،
ازدواج خــود را برگزار میکنــد .زندگی فاطمهی
زهرا سالماهللعلیها از همهی ابعاد ،زندگیای همراه
با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انســان
است71/9/25 .

تربیتفرزندانیکهالگوی
بشریتند

زندگــی فاطمــهی زهــرا ســاماهللعلیها
از همــهی ابعــاد ،زندگــیای همــراه بــا کار
و تــاش و تکامــل و تعالــی روحــی یــک
انســان اســت .شــوهر جــوان او دائم ـاً در جبهــه و
میدانهــای جنــگ اســت؛ امــا در عیــن مشــکالت
محیــط و زندگــی ،فاطم ـهی زهــرا ( ،)مثــل کانونــی
بــرای مراجعــات مــردم و مســلمانان اســت .او دختــر کارگشــای
پیغمبــر اســت و در ایــن شــرایط ،زندگــی را بــا کمــال ســرافرازی
بــه پیــش میبــرد :فرزندانــی تربیــت میکنــد مثــل حســن و حســین
و زینــب؛ شــوهری را نگهــداری میکنــد مثــل علــی و رضایــت پــدری را
جلــب میکنــد مثــل پیغمبــر! راه فتوحــات و غنایــم کــه بــاز میشــود ،دختــر
پیغمبــر ذرهای از لذتهــای دنیــا و تشــریفات و تجمــات و چیزهایــی را کــه
دل دختــران جــوان و زنهــا متوجــه آنهاســت ،بــه خــود راه نمیدهــد .عبــادت
فاطمــهی زهــرا ( ،)یــک عبــادت نمونــه اســت71/9/25 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

اول دیگران بعد خودمان!

امام حسن مجتبی ( )میگوید :شبی  -شــب جمعهای  -مادرم به عبادت ایستاد و تا صبح عبادت کرد.
«حتی انفجرت عمود الصبح» .تا وقتی که طلوع فجر شد .مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود
و دعا و تضرع کرد .امام حسن ( )میگوید  -طبق روایت  -شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛
مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنیای اســام دعا کرد .صبح که شد گفتم« :یا اماه!»؛ «مادرم!»
«لم ال تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک»« ،یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا،
همه برای دیگران!؟» در جواب فرمود« :یا بنی ،الجار ثم الدار» «اول دیگران ،بعد خود ما!»
این ،آن روحیهی واالست71/9/25 .

حضرت زهرا
اسوه عبادت و حقطلبی
()

مـا بایـد راه فاطمـهی زهـرا ( )را برویـم .مـا هـم بایـد
گذشـت کنیم ،ایثـار کنیم ،اطاعـت خدا کنیـم ،عبادت
تـورم قدماهـا»
کنیـم .مگـر نمیگوییـم کـه «حتّـی ّ
اینقـدر در محراب عبـادت خدا ایسـتاد! ما هـم باید در
محراب عبادت بایسـتیم .ما هـم باید ذکر خـدا بگوییم.
ما هم بایـد محبـت الهـی را در دلمـان روزبـهروز زیاد
کنیـم .مگـر نمیگوییـم کـه بـا حـال ناتوانـی بـه
مسـجد رفت ،تـا حقـی را احقاق کنـد؟ ما هـم باید
در همـهی حـاالت تلاش کنیم ،تـا حـق را احقاق
کنیـم .مـا هـم بایـد از کسـی نترسـیم .مگـر
نمیگوییـم کـه یکتنـه در مقابـل جامعهی
بـزرگ زمـان خـود ایسـتاد؟ 70/10/5

همسـر رزمنـدهای که دائمـا در
جبهه اسـت...

شـما ببینیـد شـوهرداری فاطمـهی زهـرا ()
چگونـه بـود .در طـول ده سـالی کـه پیامبـر
در مدینـه حضـور داشـت ،حـدود ن ُـه سـالش
حضـرت زهـرا و حضـرت امیرالمؤمنیـن ()
با همدیگـر زن و شـوهر بودنـد .در این ن ُه سـال،
جنگهـای کوچـک و بزرگـی ذکـر کردهانـد -
حدود شـصت جنگ اتّفاق افتـاده  -کـه در اغلب
السلام بوده اسـت.
آنهـا هـم امیرالمؤمنیـن علیه ّ
حـاال شـما ببینیـد ،او خانمـی اسـت کـه در خانـه
نشسـته و شـوهرش مرتّـب در جبهه اسـت و اگـر در
جبهه نباشـد ،جبهـه لنـگ میمانـد  -ایـن قـدر جبهه
وابسـتهی به اوسـت  -از لحاظ زندگـی هم وضـع روبهراهی
ندارنـد؛ همـان چیزهایـی کـه شـنیدهایم ...حقیقتـاً زندگـی
فقیرانـهی محـض داشـتند؛ در حالی کـه دختـر رهبری هم هسـت،
دختـر پیامبر هم هسـت ،یک نوع احسـاس مسـؤولیت هم میکنـد .ببینید
انسـان چقـدر روحیـهی قـوی میخواهـد داشـته باشـد تـا بتوانـد این شـوهر
را تجهیـز کنـد؛ دل او را از وسوسـه اهـل و عیـال و گرفتاریهـای زندگی خالی
کند؛ بـه او دلگرمـی دهـد؛ بچههـا را بـه آن خوبی کـه او تربیـت کـرده ،تربیت
کند77/2/7.

هفته

 1با هم كنار نیایند ،نتوانند اتحاد بكنند ...ثالثاً حكامشان از لحاظ سیاسی،
دستنشانده باشــند ...رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرفكننده باشند ...خامساً
از لحاظ علمی عقبافتاده باشند 89/11/15 ».برای دست یافتن به این اهداف،
باید محیط منطقه را «آشوب» و «ناامنی»های پشت سر هم فرا میگرفت .پس
«جنگ نیابتی» را به کمک عناصر منطقهای خود آغاز کردند .دشمن همان
دشمن بود ،اما با «چهره» و «تاکتیک» جدید .گرچه شروع داستان از عراق و
مقدمهی این بود
مقدمه بود؛ ّ
مقدمه بود ،شام ّ
سوریه بود اما در حقیقت «عراق ّ
که بتوانند اینجا را تحت تأثیر قرار بدهند؛ قدرت اینجا موجب شد که اینها در
آنجاهمزمینگیرشدند۹۵/۴/۵».
سوم.رزمندگانبدونمرز،آنسویمرزها
کار بزرگ حاج قاســم و رزمندگان بدون مرز او در ســپاه قدس ،در حقیقت،
فهم دقیق و به شکســت کشاندن آن ســناریوی پیچیده و دهشتناکی بوده
و هست که نظام ســلطه برای منطقه و به تبع آن ایران کشیده است« .فرق
اســت بین آن وقتیکه رادیو و تلویزیون و مردم همه دارند شعار میدهند و
عده هم به جبهه میروند و به شهادت میرسند -البتّه آنها هم مقامشان
یک ّ
خیلی باال است -با آن وقتیکه این خبرها نیست ...یک وقت انسان در خانهی
خودش نشسته ،دشمن به او حمله میکند ،موشک میخورد ،شهید میشود؛
او هم شهید است ا ّما فرق میکند با کســی که از خانه بیرون میآید « َو َمن
خرج مِن بَی ِت ِه ُمهاجِ را ً إِلَی اهلل» و هجرت میکنــد؛ این یک هجرت باارزش
یَ ُ
است؛ از خانهی خودشان ،از راحت خودشان ،از میان زن و فرزند و پدر و مادر،
خودشان را بیرون میکشند و به ســراغ جهاد فیسبیلاهلل میروند .این یک
امتیاز بزرگ است« 97/12/22 ».شهدای دفاع از حرم اگر نبودند ،ما باید حاال با
ِ
دشمن اهلبیت و دشمن مردم شیعه ،در شهرهای ایران
خبیث
عناصر فتنهگ ِر
ِ
میجنگیدیم ...ســعی میکردند بیایند به این استانهایی که با ما هممرزند؛
جلویشان گرفته شد ،بهشان تودهنی زده شد ...اگر این کاری را که سرداران
باارزش ما انجام دادند انجام نمیدادند ...باید در همین خیابانهای خودمان و
شهرهای خودمان با اینها مبارزه میکردیم96/3/28».
بنابراین «سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفاً نبینیم؛
بلکه به عنوان یک نهاد انســانی و دارای انگیزههای بزرگ و روشــن انسانی
مشاهده کنیم ...سپاه قدس یک نیرویی اســت که با سعهی صدر به همه جا
و همه کس نــگاه میکند .رزمندگان بــدون مرزند؛ رزمنــدگان بدون مرز.
رزمندگانی که هرجا نیاز باشــد ،آنها در آنجا حضور پیــدا میکنند؛ کرامت
مقدس
مقدسات و حریمهای ّ
مستضعفان را حفظ میکنند ،خود را بالگردان ّ
میکنند .سپاه قدس را به این چشــم نگاه بکنیم ،آن وقت ،همینها ،همین
کسانی که با جان خودشان ،با همهی توان خودشان به کمک ملّتهای دیگر
و ضُ َعفای اطراف منطقه که در دسترس آنها است میروند ،همینها سایهی
جنگ و ترور و تخریب را از کشــور خودمان هم دور میکنند و دفع میکنند.
امنیتش محصــول کار همین جوانان
میهن عزیز مــا یک بخش ّ
مهمــی از ّ
مؤمنی است که در زیر فرماندهی ســردار شهید عزیزمان سالها کار کردند،
امنیت میآورند؛ بله ،به
امنیتآورند ،برای کشور هم اینها ّ
تالش کردند؛ اینها ّ
کمک فلسطین و غ ّزه و دیگر مناطقی که به وجود آنها نیاز هست میروند ا ّما
امنیت ایجاد میکنند 98/10/27 ».که امیرالمؤمنین(ع)
برای کشور خودمان ّ
در خطبهی  ۲۷نهجالبالغه چنین میفرمایند« :جهاد درى اســت از درهاى
خاص خود گشــوده ...هر كس آن را از
بهشت ،كه خداوند آن را به روى اولياء ّ
باب بىاعتنايى ترك كند خداوند بر او جامهی ذلت بپوشاند ،و غرق بال نمايد،
و به ذلّت و خوارى و پســتى گرفتار آيد ...به خدا قسم هيچ ملّتى در خانهاش
مورد حمله قرار نگرفت مگر اينكه ذليل شد ».باری ،حاج قاسم و سپاه قدس،
بازوی پرقدرت ایران اســت که نه تنها امنیت ،که در سایهی امنیت ،آزادی و
اســتقالل و آرامش را هم برای مردم ایران به ارمغان آورده اســت .خون حاج
قاسم و حاجقاسمهای مدافع حرم ،انشاءاهلل آغاز راهی است برای خروج ابدی
شیطان بزرگ از منطقه.
سالپنجم،شماره |222هفته دومبهمن98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

همکالمجبرائیل
حضرت صادق ()میفرماید :حضرت فاطمه
بعد از پدرش ۷۵روز زنده بودند در این دنیا ،بودند و
حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین
میآمد خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت عرض

()

درهمین

ble.im/khattehezbollah

میکرد و مســائلی از آینده نقل میکرد...گمان
ندارمکهغیرازطبقهیاولازانبیایعظامدربارهی
کسی این طور وارد شده باشد جبرئیل امین رفت
و آمد داشته است ...مسئلهی آمدن جبرئیل برای
کسی یک مسئلهی ساده نیست .خیال نشود که
جبرئیل برای هر کسی میآید و امکان دارد بیاید؛

چهارســال و نیم قبل ،ایام فاطمیهی سال 94
که مصــادف بود با تعطیالت عید نــوروز ،هنوز
چند ماهی بیشتر از حملهی عناصر تکفیری و
داعش به شــمال عراق نمیگذشت .همچنین
در بهمنماه ســال  93رهبر انقالب خطاب به
جوانان اروپا و آمریکای شــمالی پیامی داده و از
آنان دعوت کرده بودند که با اســام ،بیواسطه
و از طریق منابع اصلی و دســت اول آشنا شوند.
همهی این اتفاقات در اشعاری که حاج منصور
ارضی ،مداح اولین شــب مراســم عزاداری ایام
فاطمیه در حسینیهی امام خمینی خواند ،ظهور
و بروز داشــت .حاج منصور همچنین از سردار
دلها ،حاج قاسم سلیمانی نیز در مداحی خود
گفتهبود:
مردم! همان راه شلمچه باز راه ماست
داعشگرفتارسلیمانسپاهماست
تنها به امر و نهی این رهبر نگاه ماست
سید علی فاطمی پشت و پناه ماست
پشت و پناه گرم رهبر میشود زهرا

دین را فقط از راه زهرا میشود فهمید
ازاستقامتهایموالمیشودفهمید
در فاطمیه کربال را میشود فهمید
از نامهی آقا به دنیا میشود فهمید
یک روز این دنیا سراسر میشود زهرا

انقالبیگری

زندگی جهادی
حضرت زهرا

()

زندگی فاطمهی زهرا( ، )اگــر چه کوتاه بود و
حدود بیست سال بیشتر طول نکشید؛ اما این
زندگی ،از جهت جهاد و مبــارزه و تالش و کار
انقالبی و صبــر انقالبــی و درس و فراگیری و
آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نب ّوت و
امامت و نظام اسالمی ،دریای پهناوری از تالش
و مبارزه و کار و در نهایت هم شهادت است .این،
زندگی جهادی فاطمهی زهراســت که بسیار
عظیموفوقالعادهوحقیقتاًبینظیراستویقیناً
در ذهن بشــر  -چه امروز و چه در آینده  -یک
نقطهیدرخشانواستثناییاست68/10/26 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میآید
پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد،
امکان ندارد این معنا و این تناسب ...حتی دربارهی
ائمه هم من ندیدهام که وارد شده باشد این طور که
جبرئیل بر آنها نازل شده باشد ،فقط این است که
هللعلیهاست64/12/1 .
برایحضرتزهراسالما 

شعر

حسینیه

یک روز این دنیا سراسر
میشود زهرا

اخالق

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

فاطمی

ایران سپاه حیدر و
ایرا ِن فاطمه است

عالقهبهحضرتزهرا،پس
ازانقالببیشترشدهاست
دوراناسالمیاست.انسان
امروزبحمداهلل
ِ
احساس میکند که در این ده پانزده سال
اخیر ،جوشش عشق به فاطمه زهرا ()
در دل این ا ّمت مؤمن و انقالبی و مخلص و
حزباهلل ،بسیار زیاد شــده است .نام آن
توســل به آن ،در جبههها بود،
بزرگوار و ّ
در دوران جنگ بــود ،در دوران صلح و
آمادگى در مقابله
سازندگی هم هست ،در
ِ
توسل،
با دشمنان هم بحمداهلل هست .این ّ
توسل خوب و باارزشــی است و این روح
ّ
جهادفیسبیلاهلل،بههرشکلیکهممکن
شود ،همانی است که فاطمه زهرا ( )آن
را دوست میدارد73/9/3 ».

سخنرانی حضرت آیتاهلل خامنهای در دههی هفتاد

خانواده

ایرانی

در دامنه قلهای که اوج آن فاطمه زهرا است

ایرانى مســلمان را بدانند .ارزش زن
زنهای مؤمن در جامعهی ما سعی کنند قدر زن
ِ
اسالمی و مســلمان را بدانید .زنی که در اختالط و معاشــرت ،با مرد قاطی نمیشود و
خود را وسیلهای برای جلب چشــم مرد نمیداند و خود را باالتر از این میداند؛ زنی که
شأنش را عزیزتر از این میشــمارد که خود را عریان کند و با صورت و موی و بدن خود،
چشم روندگان را به سمت خویش جلب کند و هوس آنها را اشباع نماید؛ زنی که خود
را در دامنهی قلهای میداند که در اوج آن ،فاطمهی زهــرا( – )بزرگترین زن تاریخ
بشر  -قرار دارد؛ آن زن ،زن مسلمان ایرانی اســت .این زن باید دیگر از این بازیچههای
فراهم آمدهی تمدن غربی و روشهای توطئهآمیــز آن ،روبگرداند و به آن بیاعتنایی
کند68/10/26 .
حزباهلل این است

بزرگترین الگو برای بسیجیان عالم
ال این کشو ِر علوی
من به
بسیجیان عزی ِز ف ّع ِ
ِ
()
و فاطمی عرض میکنم :امیرالمؤمنین
را الگوی خودتان قــرار دهید که بهترین و
بزرگترین الگو برای بســیجیان مسلمان
()
در همهی عالــم ،علی بــنابیطالب
اســت .آن وقت ،فاطمهی زهرا ( )از بین
آن همه خواستگار ،این جوان پاکباختهی
همهچیز در راه خدا داده را انتخاب کرد که
دائم در میدانهای جنگ بود .شــوخی که

نیست! دخت ِر رهب ِر با عظمت اسالم و حاکم
مقتدر زمان است؛ این همه خواستگار دارد؛
در بین این خواســتگارها ،پولدار هســت،
شخصیتدار هم هست .اما خدا از بین این
همه ،علی را برای فاطمه انتخاب کرده بود
و فاطمه هم به انتخاب الهــی راضی و از آن
()
خشنود بود .بعد ،چنان با امیرالمؤمنین
زندگی کرد که آن حضرت با همهی وجود از
او راضی بود73/9/3 .

درمراسمهایعزاداریاهلبیت()درحسینیهی
امام خمینی برخی از مداحان اهل بیت ،خودشــان
سرایندهی اشعاری هســتند که در مراسم عزاداری
میخوانند؛ازاینجملهمیتوانحاجمحمودکریمی
را نام برد که اشــعار ماندگاری را چه از خود و چه از
شاعران دیگر در همینحسینیهی امام خمینی()
خوانده است .یکی از این اشعار ،شعری است که او در
مراسمعزاداریفاطمیهچهارسالپیشخواند:
جنتکهخودبهنامشبستانفاطم هاست
سجادهایبهگوشهیایوانفاطمهاست
بالفرشتگانخداغرقحسرتِ
خاکگلیمحجرهیطفالنفاطمهست
...درسایهیوالیتفرزندمرتضی
ایرانسپاهحیدروایرانفاطمهاست
عالمتمامملکعلیشیرالفتااست
ایرانمیاناینهمهاستانفاطمهاست
درآستانقدسرضانورمادریاست
یعنیرضانگینخراسانفاطمهاست
ماسربلندوسینهستبروسرآمدیم
ایناقتدارمازشهیدانفاطمهاست
بااینحسابقبرشهیدانبیپالک
پایینپایمرقدپنهانفاطمهاست

مسئله

روز

طرحمعاملهقرنمحکومبه
شکستاست

بزرگترین ظلم قرنهای اخیر در فلسطین اتّفاق
افتاده است .در این ماجرای دردآور ،همه چی ِز یک
ملّت -ســرزمینش ،خانه و مزرعه و داراییهایش،
حرمت و هویّتش -مصادره شده است .این ملّت به
توفیق الهی شکســت را نپذیرفته و از پا ننشسته و
امروز از دیروز پُرشورتر و شجاعانهتر در میدان است؛
ک همهی مسلمانان
ولی نتیجهی کار نیازمند کم 
است .ترفند معاملهی قرن که بهوسیلهی آمریکای
ظالم و همراهان خائنش زمینهســازی میشود،
جنایتی در حــقّ جامعهی بشــری و نهفقط ملّت
فلسطین اســت .ما همگان را به حضور ف ّعال برای
شکست این کید و مکر دشمن فرا میخوانیم و به
حول و ق ّوهی الهــی آن را و همهی ترفندهای دیگر
همت و ایمان جبههی
جبههی استکبار را در برابر ّ
مقاومت،محکومبهشکستمیدانیم98/5/19 .

