
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي وزانه )داخلي( معاونت سياسينشريه ر
 6711 مهر 61 شنبهچهار 8735 شماره ـ وموسبيستسال 

 لي(العاای )مدظلهامام خامنه

امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به 
او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همان منی و عرفات، خطاب  معروفامربهتبیین او، 

 (50/50/8811. )به علما، خطاب به نخبگان باید شناخت
 *کنیممیتسلیت عرض  السالمعلیهم بیتاهل دوستداران*فرا رسیدن اربعین حسینی را به تمامی 
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 نذرهای عاشقانه               روز حرف▼

 نمادهای قدرتمندترین از یکی اربعین رویپیاده میلیونی مراسم

 از زیادی شمار حرکت است که با تشیع جهان در همبستگی

شهادت ساالر  روز چهلمین در کربال شهر سمت به شیعه مسلمانان

. حتی در گیردمیصورت  شیباوفاشهیدان امام حسین و یاران 

 دیگر پیروان و ایزدی مسیحی، سنی، گذشته مسلمانان هایسال

 ترینبزرگ اند که از این حیثداشته حضور آن در هم هاآیین

 گفته . بهگرددمیمحسوب  جهان در مذهبی ساالنه گردهمایی

 در ائمه معصومین)ع( زمان از اربعین روز در راهپیمایی پژوهشگران،

 طباطبایی، قاضی محمدعلی سید بوده که رایج شیعیان بین

 دانسته ائمه زمان از شیعیان مداوم رفتار و سنت را اربعین اهپیماییر

 ،اندبوده پایبند حرکت این به نیز عباسبنی و امیهبنی زمان در که

 راهپیمایی مراسم برگزاری عراق، در بعث حزب اما با روی کار آمدن

 رفتار خشونت با کنندگانراهپیمایی با گاه و متوقف شد اربعین

 حزب سقوط با گردید. مراسم این شدن رونقکم موجب که شدمی

 سال آن از. شد احیا عراق در دیگر بار اربعین راهپیمایی مراسم بعث،

 شرکت آن در قبل سال به نسبت بیشتری جمعیت هرساله بعد به

های اخیر و در ایام اربعین و شمار عاشقان ایرانی طی سال کردندمی

 به آمار میلیونی رسیده بود.

به خاطر شیوع ویروس کرونا رفتن زائران دلداده خارجی به این  سالام

 حائز آنچه میان این در مراسم عظیم جهانی ممکن و میسور نیست.

 تعطیلی معنی به اربعین رویپیاده مراسم لغو اینکه است اهمیت

 نذورات و حسینی هایموکب ظرفیت از باید و نیست اربعین فرهنگ

 .گردد استفاده خیرخواهانه اقدامات و مؤمنانه کمک مسیر در مردمی

 در دارد وجود کشور حسینی هایموکب در که عظیمی ظرفیت

 از دیده آسیب اقشار ویژهبه محروم افراد معیشت به کمک راستای

 زیارت برای ایران از نفر میلیون چند ساالنه .شود گیریجهت کرونا

 را مقدماتی باید سفر برای زائر هر ند.کردمی سفر عراق کشور به اربعین

 خروج سرانه ذهاب، و ایاب هزینه مثل آن بخش هر که کردمی فراهم

مالی حداقلی  منابع به نیاز ،سوغات بعضا   و ارز کشور، تهیه از

 ودلجان با فرد هر که داشت میانگین صورتبهتومان  میلیونیک

 تومان ردهامیلیا ،سرجمع که مبالغ این دارد جا .پرداختمیرا  هاآن

 همکاری با ماسک احسان پویش قالب در ماسک توزیع برای شود،می

 کنندهضدعفونی مواد توزیع معیشتی، هایبسته، نهادمردم هایسازمان

. گردد نذر محروم مناطق آموزاندانش بین در التحریرلوازم و

 حسینی و والیتمدار مردم واصله هایگزارش و اخبار طبق خوشبختانه

برای تحقق  را الزم همکاری اربعین ستاد با عزاداری هایهیئت متما و

 به تبدیل کرونایی محدودیت این شاءاهللان و انداین اقدام حسنه داشته

 )نویسنده: علی قاسمی( .شدد خواه عاشقانه ملی فرصت یک

 

 
 

 

 
 

 گوييمگرچه دوريم به ياد تو سخن مي                      روز گزارش▼

زیارت امام حسین)ع( در روز اربعین آرزوی همه شیعیان بوده و هست. صدها سال است که 

این سنت ارزشمند و الهی پابرجاست و هیچ مانعی نتوانسته زیارت حسین)ع( را از دور یا 

نزدیک در روز اربعین تعطیل کند. حضرت سیدالشهدا)ع( در حرکتی الهی و اخالقی و در 

نچه که در مقابل خدا ایستاده بود، به پا خواست و با خون پاکش هر آ هیبرعلکمال خلوص 

 راهی سبز معین فرمود تا عاشقان خدا در آن قدم بگذارند.

که امسال به دلیل بیماری وطنان خواست درحالیرهبر معظم انقالب از همگزاره خبری: 

ا شور و حالی دیگر ایم، زیارت اربعین را بکرونا از توفیق زیارت امام حسین)ع( محروم شده

زمان با اربعین شهادت حضرت همجا آورند. همچنین بخوانند و اعمال این روز را با جدیت به

السالم و یاران باوفای ایشان، مراسم قرائت زیارت اربعین و عزاداری با اباعبداهلل الحسین علیه

 .شودار میدر حسینیه امام خمینی)ره( برگز صبح 85فردا ساعت  حضور رهبر انقالب،

هدف امام حسین)ع( از قیام، هم سیاسی بود و هم دینی، که در روز اربعین گزاره تحليلي: 

این نهضت به تثبیت رسید. حضرت زینب)س( با درک هدف امام خویش و در تکمیل حرکت 

ایشان، در تمام طول مسیر کربال تا شام اقدام به افشاگری علیه دستگاه ظلم نمود. 

وتفریط بود. ایشان با ن بانوی بزرگ کامال  آگاهانه، اخالقی و به دور از افراطهای ایافشاگری

تأسی به امام شهید، آگاهی بخشی مردم از وضعیت سیاسی آن زمان را وظیفه خود دانست و 

وضعیتی ایجاد فرمود که دولت یزید نتوانست حضور ایشان را در شام تحمل کند و حتی در 

، از هرگونه توقف و سخنرانی این بانوی بزرگوار جلوگیری شد. مسیر بازگشت به سمت کربال

ها داد تا آگاه به خوانیم که امام)ع( خون قلب خود را برای همه انساندر زیارت اربعین می

نگاه امام فقط به زمانه خودشان متوقف تکالیفشان شوند و از جهالت و تاریکی فاصله گیرند. 

را در زمره شاگردان مکتبش قرار دهد. بنابراین با قرائت  هانبود و قصد داشت تمام انسان

زیارت اربعین امام حسین )ع(، عالوه بر ابراز عشق و دلدادگی به آن حضرت، با تدبر در 

نامه و قیام حسینی، در پی دریافت پیام بزرگ امام حسین )ع( برای امروز و بندهای این زیارت

ی نسبت به تکالیف و فاصله گرفتن از تردیدهای زمانه فردای جامعه اسالمی باشیم و برای آگاه

 وار نیازمندیم. )نویسنده: سید حسین خاتمی(خویش تالش کنیم. امروز هم به حرکت زینب

 کانديداتوری برای نيامدن نهضت و انقالب نيروهای          ویژه خبر ▼

مندی از اعالم اسالمی با گالیه شورای مجلس هایپژوهش مرکز رئیس «زاکانی علیرضا»

 وقتی»: های انقالبی در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشتکاندیداتوری جمعی از چهره

مردم  حضور و رهبری معظم مقام مشی و اسالم با تناسبی هیچ کنید،می نگاه را کشور وضع

 آن متأسفانه. ندارد کشور اقتضائات و امکانات به توجه با مختلف، ایهعرصه در و نخبگان

 قدرآن جمهوری ریاست برای داوطلبی و حضور تب که است این شودمی مشاهده که چیزی

 را خودشان ظرفیت از بخشی هستند که هم خودشان کار در افراد نوعی به که شده زیاد

 کار این بنده اعتقاد به. کنندمی جمهوری ستریا انتخابات در حضور و آمادگی برای مصروف

 ریاست رقابت عرصه در حضور برای تالش و حرکت جایبه افراد. نیست ایشایسته و درست

 این وارد و کنند اندازیراه نیامدن نهضت یک باید دینی روش طبق و من اعتقاد به جمهوری

 این برای را کسی چه که کند فکر و بنشیند باید که است انقالب جریان این. نشوند عرصه

 .کنند پیدا و بگردند و هستند ازامابه موضوع این برایالحمداهلل  و کند انتخاب عرصه



 

 

 اخبار ▼

 چه شد؟!« با روحاني 6011 تا»شعار  پس

 اصولگرایان: »نوشت «طلباناصالح علیه اغتشاش کلیدواژه» عنوان با مطلبی در شرق روزنامه

 برخورد شعار با و نامیدندمی انقالب نیروهای را خود صدایک مجلس انتخابات از پیش که

 در که گفتندمی صراحتهب و شدند حاضر مجلس انتخابات در دولت با شدید البته و صریح

 استیضاح آخر در و سؤال قالب در جمهوررئیس شخص حتی و وزرا با شدن نماینده صورت

 از کسی اگر گویندمی و اندداده تغییر را خود موضع درجه 815 حاال کنند،می برخورد

 منتقدان هوشمندانه واکنش .«است اغتشاش پی در بگوید، سخن جمهوررئیس استعفای

 و عصبی را طلباصالح هایرسانه و فعالین ،«روحانی استعفای» مغرضانه پیشنهاد به دولت

 ...و ناصری عبداهلل عبدی، تاجزاده، حجاریان، ازجمله طلباصالح فعالین .است کرده پریشان

 دفاع وی از قدتمام یازدهم، دولت در روحانی ساله ۴ ضعیف کارنامه علیرغم و ۶۹ سال در

 این اما؛ کردند «تَکرار» بارها را «گردیمبرنمی عقب به» و «روحانی با 8۴55 ات» شعار و کرده

. کردند مطرح را روحانی استعفای برانگیزتأمل پیشنهاد گذشته، هایهفته و هاماه در طیف

 وضع ایجاد در خود ردپای کردن پاک و روحانی استعفای برای تالش بجای طلباناصالح

 انتخابات تا دولت، مطلق اکثریت داشتن اختیار در جهت به است بهتر اقتصادی، موجود

 .گیرند فاصله «کاری سیاسی» و «بازی سیاسی» از و کرده کار مردم برای هم کمی 8۴55

 چگونه لو رفتند؟! ايران با همکار بيد هایصرافي

 خروج ماجرای از قبل» :گویدمی نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو ،«مقدم مصباحی غالمرضا»

 آمریکا هایتحریم زدن دور حال در که زمانهم ما ،هاتحریم تمامی بازگشت و برجام از یکاآمر

 بانک راستا همین در .بود شدن طی حال در نیز FATF هایکنوانسیون به پیوستن روند بودیم،

 هایبانک به کارگروه این هایدستورالعمل که گرفت قرار خطاب مورد FATF سوی از مرکزی

 اجرای .کرد ابالغ هابانک به را دستورالعمل این ،مرکزی بانک وقت رئیس شود؛ ابالغ یرانا در عامل

 از کردندمی کار ایران با دبی در که هاییصرافی از تعدادی که شد این به منجر بخشنامه همان

 موجب FATF به پیوستن .شوند تعطیل کامل طور به مدتی از پس و شده شناسایی آمریکا سوی

 به پاسخی هیچ نظام مصلحت تشخیص مجمع در دوستانش و ظریف .شودمی تحریمی خود

 بودن خالی نظام مصلحت تشخیص مجمع اعضای برای جاهمان و نداشتند ما ابهامات و هاپرسش

 است؛ آورخجالت ،FATF نفع به دروغین تبلیغاتی و سیاسی گیریبهره .شد مشخص هاآن دست

 دور کار آن به پیوستن بالعکس، بلکه ندارد، موضوع این به تباطیار اقتصادی مشکالت آنکه چه

 «.کندمی دشوارتر هم را هاتحریم زدن

 سودای رياست جمهوری!و  «آخوندی»

 کاندیداتوری برای آخوندی عباس شودمی شنیده که طورآن: »نوشت مطلبی در اعتماد روزنامه

 ایگزینه( اصالحات طیف در)اقلیتی. هستند تاقلی در ملت اتحاد در او همراه طیف اما ،است آماده

 بودن تکنوکرات گروهی که روحانی و هاشمی دولت وزیر. دانندمی مناسب را آخوندی عباس چون

 گذشته هایهفته در .«است بوده ارشد اجرایی مدیر که لیبرال یک... دانندمی قوتش نقطه را او

 وگویگفت از: »بود نوشته «؟هاخاکستری دامی به آخوندی» عنوان با گزارشی در شرق روزنامه

 انتخابات برای احتماال   که زد حدس توانمی خبر آنالین با آخوندی عباس پیش روز چند

 خواهد رقابت عرصه به پا «ایران ایده» شعار با و دارد سر در فکرهایی 8۴55 جمهوریریاست

 ...شد معرفی مجلس به ازیوشهرسراه وزیر عنوانبه ۶۹ سال مرداد در آخوندی ...گذاشت

 ۶۹ و ۶0 ،۶۴ هایسال در بار سه و دادندنمی نشان خوش روی آخوندی به نمایندگان

 شهرسازی و راه وزارت در آخوندی عباس کارنامه .«داد استعفا ۶۹ مهر درکردند. او  استیضاحش

 نکرده اعتماد او به نیز تهران طلباصالح شهر شورای حتی که بود قبولغیرقابل و ضعیف قدریبه

 و راه وزارت در آخوندی کارنامه ناموفق .بسپارند وی به را تهران شهرداری کلید نشدند حاضر و

 را موجب شد. مسکن اجاره و خرید قیمت آورسرسام افزایش شهرسازی،

 کوتاه اخبار ▼

 /ايران حداکثری مقاومت از آمريکايي سايت روايت ◄

 فشار استراتژی مقابل در»: نوشت «استیتکرفت ریسپانسیبل»

 مثلبه مقابله خود مقاومت حداکثر با ایران آمریکا، حداکثری

 اندیشکده و بولتون جان توسط حداکثری فشار .کندمی

 آن اصلی فرضیه شد، ایجاد دموکراسی از دفاع طلبجنگ

 هایمحدودیت با را ایران اقتصاد حداکثری، فشار که دبو این

 .ندارند مذاکره جز ایچاره هاایرانی که کندمی روبرو شدیدی

 بهتر و تربزرگ معامله یک مورد در خواهدمی آمریکا اگر

 ضررهای و شود برجام وارد دوباره باید ابتدا ،کند صحبت

 «.کند جبران تهران به را خود

 توجه با مافيای گوشي آيفون نشد/وزارت صمت حريف  ◄

 پیش چندی اساسی، نیازهای و دارو واردات برای ارز کمبود به

 کرد، ممنوع را یورو 855 باالی هایگوشی واردات صمت وزارت

 تصمیم این از صمت وزارت موبایل، مافیای گسترده البی با اما

 پیش چندی رهبر انقالب که است حالی در این. کرد نظرصرف

 نارضایتی اظهار آیفون گوشی یورو میلیون 055 ساالنه واردات از

 هایگوشی درصد 1۹ امسال، اول ماههشش در .بودند کرده

 فقط که است آیفون به متعلق یورو 855 باالی مسافری وارداتی

 .کنند استفاده آن از توانندمی باال هایدهک

 اقتصادی کارشناس ،«باغستانی ناصر» /!چند؟ يعراق دينار ◄

 اربعین مسافر نشده قسمت اینکه به دلیل امسال شاید»نوشت: 

 بدانید است خوب. باشید نکرده توجه عراق دینار نرخ به باشید،

 ،بوده تومان هزار 85 حدود گذشته سال که دینار 8555 هر نرخ

 گذشته سال هرقدر یعنی؛ است تومان هزار ۹0 حدود امسال

 آن برابر ۹.0 امسال باید کردید هزینه اربعین سفر برای

 هزار 8۹) ون با نجف تا مهران از سفر برای یعنی؛ پرداختیدمی

 «.بپردازید هزینه تومان هزار ۴05 حدود باید( دینار

 /است رادار حوزه در اول کشور 61 جزو ايران: زادهحاجي ◄

 راداری سامانه الحاق حاشیه در سپاه هوافضای نیروی فرمانده

: گفت کشور هوایی پدافند شبکه اریراد هایسامانه به قدیر

 کارپنهان هایپرنده کیلومتر 805 برد تا قادرند رادارها این»

 سایر و هاپرنده برای هدف ارتفاع به توجه با و شناسایی را

 رهگیری و کشف را کیلومتر 8555 از بیش برد تا اهداف

 حتما   دارد، وجود رادار ساخت کشور ۹5 دنیا در اگر .کنند

 «.است اول کشور 85 جزو اسالمی ایران

 دیگران در به زدن تهمت(: 81 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 تهمت که کسی وظیفه و دارد حکمی چه عدم اثبات صورت

 جدی توبه و است بزرگ گناهان از : تهمتپاسخچیست؟  زده

 کس هر نزد را خود هایگفته باید و است الزم آن از واقعی و

 او به که را کسی رضایت و کند تکذیب است، رسانده که

 (88۶1مهر  1 ،لیدرسایت ) .آورد دست به است، زده تهمت


