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  مقدمه 
 

تا  78در سال های  "گردهمايی بزرگ اربعين"اين پژوهش به بررسی، شاخص يابی و محوربندی بيانات رهبر انقالب درباره 

 اختصاص دارد.  98

 ی و معنوی، پديده فوق العاده عظيم، حرکت مومنانه،اله دهيپدعالم،  گردهمايی ترين اربعين را بزرگ رهبر معظم انقالب

شقِ ص مظهر ع شق مانيا بيترک، عقل و عاطفه بيترک ،رتيهمراه ب سربلند هيما ،و ع سترش  سازنهزمي ،و افتخار یعزّت و  گ

پروردگار  اراده نشانه ،«یاسالم نيو نو ميتمدن عظ ليتشک» یعني یامت اسالم يیتحقق هدف نها سازنهيزم ی،نيمعرفت حس

نماد  خدا،در راه  یو همگان یعموم یآمادگنشان دهنده  ،اوج گرفتن تفکّر مبارزه در راه خدا دهندهنشان ،یبر نصرت امت اسالم

س ضور پ بايز اريب شکوه از ح شور یضامن بقا ،تيبمندان به اهله و عالق تيباهل روانيو پر شرفت بخش  ک شان دهنده پي و ن

 دانند.معنوی فرهنگ می

انند دآن حضرت می والئی رهبر معظم انقالب همچنين حرکت حضرت زينب از شام به کربال را در اربعين، ناشی از سياستِ

شود. ايشان سرکوب پرمعنای آنها در کربال شکل بگيرد و اما کوچک تا اجتماع  ردنک سرآغازی برای گردهمايی عظيم بعدی ب

واليی را از دستاوردهای حرکت حضرت زينب  سياست عاشورا و تحقق حادثه ماندن معارض، زنده و معاند و خبيث های انگيزه

 در اربعين می دانند.

سی بيانات رهبر معظم انقالب درباره  ست که از برر ضوع ديگری ا شش اربعينی مو ست؛ رهبر جو ست آمده ا اربعين به د

 ادثهملی، ح عزم تبلور دانند و در اين باره بهمی بعدی اربعينی حوادث برای حسينی و آغازی مغناطيس جاذبه انقالب آن را آغاز

 اميه بنی دودمان پيچيده شددددن هم و در مختار توابين، قيام انقالب، ماجرای قم، پيروزی مردم دی 19 تبريز، قيام بهمن 29

 کنند. اشاره می

شکرکردن نعمت پياده روی اربعين، ستن و  سهيل امور برای  پياده روی اربعين، حاالت و اتيّروحلزوم حفظ  لزوم قدردان ت

به راهپيمايی  درسددت و هنرمندانهلزوم پرداخت  ،ميحرکت عظ نيا یاهل فکر و فرهنگ برا یزيربرنامهلزوم  عاشددقان اربعين،

ترويج منطق حسدددينی از بايدهايی  و نياربع يیماپيراه یو فرهنگ یروزافزون معنو یلزوم غنا ها،و سدددريال هااربعين در فيلم

 کنند.است که رهبر انقالب درخصوص اربعين به آنها اشاره می
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عظمت و اهمیت اربعین 

 حسینی

 الف( عظمت و اهمیت اربعین:

 ی و معنوی:اله دهیپد -1

 شعائر اهللاز  -1-1

  یاله یعظما تیآ -1-2

 العاده عظیم:پدیده فوق -2

 ترین گردهمایی عالمبزرگ -2-1

 دشمنان اسالمی و ماد یمکانات مالا ابزارها و نظیر با وجود همهعظمت بی -2-2

 توصیف و تفسیرپذیر نبودن راهپیمایی عظیم اربعین-2-3

 حرکت مومنانه -3

 رتیهمراه بص مظهر عشقِ -4

 عقل و عاطفه بیترک -5

 و عشق مانیا بیترک -6

 و افتخار یعزّت و سربلند هیما -7

 ی:نیگسترش معرفت حس سازنهیزمی و جهان یموضوع -8

 اربعین میحرکت و اجتماع عظبین المللی شدن  -8-1

  ینیو معرفت حس )ع(نیحسجهانی شدن  -8-2

تمدن  لیتشک» یعنی یامت اسالم ییتحقق هدف نها سازنهیزم -9

 «یاسالم نیو نو میعظ

  یپروردگار بر نصرت امت اسالم اراده نشانه -10

  )ع(نیجوشش خون امام حس یتجل -11

 سال  1400عاشورا بعد از  امیپ یتجل -12

 سنی و شیعه وحدت عامل -13

 ماندگار حسنه -14

 بر جبهه ینیحرکت حس جبهه یینها یروزیبزرگ از پ یانشانه -15

 کفر و استکبار

 اوج گرفتن تفکّر مبارزه در راه خدا و در راه اسالم  دهندهنشان -16

 خدادر راه  یو همگان یعموم یآمادگنشان دهنده  -17
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عظمت و اهمیت اربعین 

 حسینی

ندان مه و عالق تیباهل روانیو پرشکوه از حضور پ بایز ارینماد بس -18

 )ع(تیببه اهل

 کشور یضامن بقا -19

 و عراق رانیملّت ا یبرا دارینعمت پا -20

 عراق ایران واز ارتباط دوستانه ای نمونه  -21

 پیاده روی اربعین، نشان دهنده پیشرفت بخش معنوی فرهنگ -22

 ب( حرکت زینب )س( در اربعین:

 های خبیث و معاند و معارضسرکوب کردن انگیزه -1

 عاشورا حادثه نگهدارنده زنده -2

 والیی سیاست تحقق -3

 ج( جوشش اربعینی:

 حقیقت گویی های افشاگرانه حضرت زینب )س( و امام سجاد)ع( -1

 حسینی: مغناطیس جاذبه آغاز -2

 چون مغناطیس عمل کردن اربعین -2-1

 اربعینی بعدی : حوادث برای آغازی -3

 ملی عزم تبلور -3-1

 تبریز بهمن 29 حادثه -3-2

 دی مردم قم 19قیام  -3-3

 پیروزی انقالب -3-4

 (ره) امام ارتحال سالگرد در پرشور حضور -3-5

  توابین ماجرای -3-6

  مختار قیام -3-7

 در هم پیچیدن دودمان بنی امیه -3-8

 بایدهای اربعین: د(

 لزوم قدردانستن و شکرکردن نعمت پیاده روی اربعین: -1

 پیاده روی اربعین حاالت و اتیّروححفظ  -1-1

 تسهیل امور برای عاشقان اربعین -1-2
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عظمت و اهمیت اربعین 

 حسینی

 

 :میحرکت عظ نیا یاهل فکر و فرهنگ برا یزیربرنامهلزوم   -2

 به راهپیمایی اربعین در فیلم ها و سریال ها درست و هنرمندانهلزوم پرداخت  -2-1

 :نیاربع ییماپیراه یو فرهنگ یروزافزون معنو یلزوم غنا -2-2

 خیدر طول تارو بی نظیر  یاستثنائ یموضوع )ع(نیعشق به امام حس -2-2-1

 ترویج منطق حسینی: -2-2-2

 ی و منطقنيحس یمعرفِت آزادگ به ی(گرفتار ظلم و فساد و پَست)امروز  یايدننياز شديد -2-2-2-1

 حسين)ع(

 )ع(با معرفی درست امام حسين  قرآناسالم و معرفی شدن -2-2-2-2

 کفر و استکبار  جبهه تياز حاکم ايبخش دننجات ،)ع( نيامام حس امينطق و پم -2-2-2-3

و  یو گمراه انيدر مقابل ظلم و طغ یستادگياو  منطق دفاع از حق ،)ع(نيمنطق امام حس -2-2-2-4

 استکبار 
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 اهمیت اربعین: الف( عظمت و

 

 

:پدیده  الهی و معنوی-1 از شعائر اهلل-1-1 آیت عظمای الهی-1-2

:مپدیده فوق العاده عظی-2

بزرگ ترین-2-1
گردهمایی عالم

عظمت بی -2-2
نظیر با وجود همه 

مکانات اابزارها و 
مالی و مادی 
دشمنان اسالم

توصیف و 2-3
ودن تفسیرپذیر نب

راهپیمایی عظیم 
اربعین
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حرکت مومنانه-3

مظهر عشقِ همراه بصیرت-4

ترکیب عقل و عاطفه-5

ترکیب ایمان و عشق-6

مایه عزّت و سربلندی و افتخار-7

موضوعی جهانی و -8
زمینه ساز گسترش 

:معرفت حسینی

بین المللی شدن-8-1
حرکت و اجتماع عظیم 

اربعین

جهانی شدن -8-2
و معرفت (ع)حسین

حسینی 

 «یاسالم نیو نو میتمدن عظ لیتشک» یعنی یامت اسالم ییتحقق هدف نها سازنهیزم -9

 

  یپروردگار بر نصرت امت اسالم اراده نشانه -10
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  )ع(نیجوشش خون امام حس یتجل -11

 

 سال  1400عاشورا بعد از  امیپ یتجل -12

 

 سنی و شیعه وحدت عامل -13

 

 ماندگار حسنه -14

 

 کفر و استکبار بر جبهه ینیحرکت حس جبهه یینها یروزیبزرگ از پ یانشانه -15

 

 اوج گرفتن تفکّر مبارزه در راه خدا و در راه اسالم  دهندهنشان -16

 

 خدادر راه  یو همگان یعموم یآمادگنشان دهنده  -17
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 تیبمندان به اهله و عالق )ع(تیباهل روانیو پرشکوه از حضور پ بایز ارینماد بس -18

 

 کشور یضامن بقا -19

 

 و عراق رانیملّت ا یبرا دارینعمت پا -20

 

 عراق ایران واز ارتباط دوستانه ای نمونه  -21

 

 اربعین، نشان دهنده پیشرفت بخش معنوی فرهنگپیاده روی  -22
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 ب( حرکت زینب )س( در اربعین:

 

 ج( جوشش اربعینی:

 

 

 

 

 

 

 

تحقق سیاست -3
والیی

زنده نگهدارنده -2
حادثه عاشورا

سرکوب کردن -1
های خبیث وانگیزه

معاند و معارض

مام و ا( س)حقیقت گویی های افشاگرانه حضرت زینب -1
(ع)سجاد

:آغاز جاذبه مغناطیس حسینی-2

چون مغناطیس عمل کردن اربعین-2-1
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 بایدهای اربعین: د(

 

آغازی برای -3
حوادث اربعینی 

:بعدی 

تبلور -3-1
عزم ملی

حادثه -3-2
بهمن 29

تبریز

قیام -3-3
دی مردم 19

قم

پیروزی-3-4
انقالب

حضور -3-5
د پرشور در سالگر

(ره)ارتحال امام 

ماجرای -3-6
توابین 

قیام -3-7
مختار 

در هم -3-8
پیچیدن دودمان 

بنی امیه

:لزوم قدردانستن و شکرکردن نعمت پیاده روی اربعین-1

حفظ روحیّات و حاالت پیاده روی اربعین-1-1

تسهیل امور برای عاشقان اربعین-1-2
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 :میحرکت عظ نیا یاهل فکر و فرهنگ برا یزیربرنامهلزوم   -2

 

 به راهپیمایی اربعین در فیلم ها و سریال ها درست و هنرمندانهلزوم پرداخت  -2-1

 

 :نیاربع ییماپیراه یو فرهنگ یروزافزون معنو یلزوم غنا -2-2

 

 خیدر طول تارو بی نظیر  یاستثنائ یموضوع )ع(نیعشق به امام حس -2-2-1

 

 ترویج منطق حسینی: -2-2-2

 

ق ی و منطنیحس یمعرفِت آزادگ به ی(گرفتار ظلم و فساد و پَست)امروز  یایدننیاز شدید  -2-2-2-1

 حسین)ع(

 

  )ع(با معرفی درست امام حسین اسالم و قرآنمعرفی شدن -2-2-2-2

 

 کفر و استکبار  جبهه تیاز حاکم ایبخش دننجات ،)ع(نیامام حس امینطق و پم -2-2-2-3

 

 ار و استکب یو گمراه انیدر مقابل ظلم و طغ یستادگیاو  منطق دفاع از حق ،)ع(نیمنطق امام حس -2-2-2-4
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  ها و محورهای بیاناتـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 

عظمت و 

اهمیت اربعین 

 حسینی 

 الف( عظمت و اهمیت اربعین:

 ی و معنوی:اله دهیپد -1

 از شعائر اهلل -1-1

  یاله یعظما تیآ -1-2

 پدیده فوق العاده عظیم: -2

 بزرگ ترین گردهمایی عالم -2-1

 عظمت بی نظیر با وجود همه -2-2

دشمنان ی و ماد یمکانات مالاابزارها و 

 اسالم

توصیف و تفسیرپذیر نبودن  2-3

 راهپیمایی عظیم اربعین

 حرکت مومنانه -3

 رتیهمراه بص مظهر عشقِ -4

 عقل و عاطفه بیترک -5

 و عشق مانیا بیترک -6

و  یعزّت و سربلند هیما -7

 افتخار

ی و جهان یموضوع -8

گسترش معرفت  سازنهیزم

 ی:نیحس

حرکت و بین المللی شدن  -8-1

 اربعین میاجتماع عظ

و  )ع(نیحسجهانی شدن  -8-2

  ینیمعرفت حس

تحقق هدف  سازنهیزم -9

 یعنی یامت اسالم یینها

 نیو نو میتمدن عظ لیتشک»

 «یاسالم

پروردگار بر  اراده نشانه -10

  یاسالم نصرت امت

ودند ب دهيجوان را اصالً ند نيا ديجنازه آمدند، شا عييکه در آن تش يیاز آنها یليخ» د 

ربا جذب دلها دست خداست؛ مثل آهن شود،يامّا آمدند؛ دلها کشانده م شناختندیو نم

 یعلبننيجذب کرده است. شهادت حس نيطور که امام حسهمان کند،يم

 دصيس - ستيچطور بعد از هزار و دو دينيشهادتها است؛ بب ی( فوق همههيعلاهلل)سالم

 نيا د،ينيرا بب يیمايپراه نيا د،ينيرا بب ني. اربعکشانديم یسيسال دلها را مثل مغناط

 یخوانمجالس روضه نيا د،ينيآن بزرگوار را بب ارتيجوانها به قبر آن بزرگوار و ز اقياشت

داده  یکه خدا به آن فداکار ستا یبرکت نيجاذبه است، ا نهايا د؛ينيرا بب یزننهيو س

شما، به شهادتشان،  یهامتعال به خون بچّه یخدا جور؛نيشما هم هم یهااست. بچّه

 .«1برکت داد و توانستند در کشور اثر بگذارند شانیبه فداکار

از دفاع مقدّس، از انقالب، از  ز،يعز یاز شهدا د؛يبپرداز یبه مسائل ملّ  هااليدر سر »-

در برابر  شانیستادگيملّت و مظاهر آن، از ا یِ مانيا یهازهياز انگ ،یاسالم یسبک زندگ

الل عظمت و استق د؛ييو و و ... بگو نياربع يیمايپو مفسدان عالم، از راه کارانتيابرجنا

پرداخت  - .ديکن انيملّت را با زبان هنر ب نيا یو عمل یعلم یتهايّظرف وو شجاعت 

جذّاب و پُرمخاطب است، هم در داخل کشور  یموضوعات بس نيا یدرست و هنرمندانه

 .«2کشورها و ملّتها گريو هم در د

چه خبر  یجازم یاالن در فضا دينيجواِن خوب در کشور هست؛ شما بب همهنيا» -

 التيتشک نيها و در او در ماهواره یمجاز یفضا ني( در ا1«)مُضِلّاتُ الفِتَن»است! چقدر 

 يیمايپراه دينيشما بب حالنياست، درع نهايا یوجود دارد و جوان در معرض همه

 یجورها چهدانشگاه یهااست، نمازجماعت یجوراست، اعتکاف چه یجورچه نياربع

است  نيا یدهندهنشان نهايا م؟ينيبب ديرا نبا نهايمهم است؛ چرا ما ا یليخ نهاياست. ا

دارد  -فرهنگ یِآن بخش معنو-]بخش[ است  نيترکه سخت تيّمعنو یکه حتّ 

 هبنده بخصوص در ما د؛ي. جلسات ماه رمضان را شما مالحظه کنکنديم شرفتيپ

 کنميسؤال م یو از کسان کنميمعنا استفسار م نيمحرّم و صفر از ا نيها و همچنرمضان

نسبِت جلساتِ امسالِ ماه رمضان به سال  ننديکنند، کار کنند و بب قيکه بروند تحق

ز ا شرفت،يپ نياز ا کنديم رتيانسان واقعاً ح آورند؛یگزارش م رونديم ست؛يگذشته چ

 دهيد هانيا م؟ينيبب ديچرا نبا م،يمالحظه کن دينها را ما چرا نبايحرکتِ رو به جلو. ا نيا

دارند،  اريپُرمخاطب در اخت یکه بلندگوها يینهايبشود و گفته بشود؛ ا ليبشود، تحل

 .«3دنيکنند و بگو انيب یستيرا با نهايا

 کياست،  دهيپد کيواقعاً  نياست؛ ا نياربع مِ يعظ يیمايپراه نينمونه هم کي» -

 یليمثل خ ست؛ين فيقابل توص قتاً ياست. حق یمعنو یدهيپد کياست،  یاله یدهيپد

ادثه را ح نيا شودينم یعني ست؛يهم ن ريدرست قابل تفس ،یمهمّ اله یهادهيپد نياز ا

 نيدر ظرف چند سال ا فتند،يراه ب یونيليم مِيعظ تِ يّجمع نيا جورنيکرد. ا ليتحل

ا نبود. ما خبره نيبود، امّا ا يیمايپکند! بله، در گذشته راه دايکند، شکل پ دايتحقّق پ

 اي نيدر خصوص اربع- نياربع ريچه غ ن،يمختلف، چه اربع اميّکه در ا ميالع داراطّ

 رفتند،يم کردنديمختلف عراق حرکت م یطلّاب از نجف و جاها -گرياوقات د یبعض

                                                           
 22/12/1397  مدافع حرم  یشهدا یهاخانواده یدارهايدر د اناتيب . 1
 25/08/1397 مايسازان صداوساز برنامه یبا جمع داريرهبر انقالب پس از د ادداشتي . 2
 15/06/1397 یمجلس خبرگان رهبر یاعضا داريدر د اناتيب . 3

 



 

13 

 

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

جوشش خون امام  یتجل -11

  )ع(نیحس

عاشورا بعد از  امیپ یتجل -12

 سال  1400

 سنی و شیعه وحدت عامل -13

 ماندگار حسنه -14

 یروزیبزرگ از پ یانشانه -15

بر  ینیحرکت حس جبهه یینها

 کفر و استکبار جبهه

اوج گرفتن  دهندهنشان -16

تفّکر مبارزه در راه خدا و در راه 

 اسالم 

 یآمادگنشان دهنده  -17

 خدادر راه  یو همگان یعموم

 و پرشکوه بایز ارینماد بس -18

و  )ع(تیباهل روانیاز حضور پ

 تیبمندان به اهله عالق

 کشور یضامن بقا -19

ملّت  یبرا دارینعمت پا -20

 و عراق رانیا

از ارتباط دوستانه ای نمونه  -21

 عراق ایران و

پیاده روی اربعین، نشان  -22

دهنده پیشرفت بخش معنوی 

 فرهنگ

 

 ب( حرکت زینب )س( در اربعین:

های سرکوب کردن انگیزه -1

 خبیث و معاند و معارض

 ايمختلف دن یاز جاها یونيليم مِ يعظ تِ يّجمع نيهم بودند. امّا ا یفراوان یهاتيّجمع

 م،يحرکت عظ نيا -گريد یاز خود عراق و از کشورها هاونيليو م رانياز ا ونيليچند م-

 کيوجود داشته و امروز هم وجود دارد،  شهيکه هم یایستيترور یدهايبا وجود تهد

 نياوج گرفتن هم یدهندهنشان نيمهم است. ا یلياست؛ خ یميالعاده عظفوق یدهيپد

راه است.  نيدر ا یو همگان یعموم یدر راه خدا و در راه اسالم و آمادگ یتفکّر مبارزه

 .«1حرکتها و برکت بدهد به مردم نيکه خداوند متعال برکت بدهد به ا ميدواريو ام

 ما، مردم رينفر از مردم ما و مردم غ ونهايليکردند و م دايما راه را پ یلحمدهلل جوانهاا» -

 یابرجسته ارياز حوادث بس یکيهم  نيا کنند،يراه حرکت م نيدر ا گران،يعراق و د

 نيما خلق کرده است؛ ا یحادثه را برا نيمتعال منّت گذاشته بر ما و ا یاست که خدا

 ارينماد بس کيکه  ميحرکت عظ نيبود امّا ا یروادهيپ نياربع شهيهم .نماد کيشد 

ود، ما نب نيهست؛ ا تيبو عالقمندان به اهل تيباهل روانياز حضور پ یو پرشکوه بايز

 .«2یشاکر باش یستيما گذاشت، خدا را با اريمتعال در اخت یرا خدا نيا م،يرا نداشت نيا

ت اس يیرايپُرشور و گرم و گ ینيکه اشاره کردم، مراد، جلسات د یاحرکات مؤمنانه» -

ائل (، مربوط به مسالساّلمهميکه در سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائّمه )عل

و جلسات مهمّ عاشورا  نياربع یروادهيتها و ماه رمضان و پاز اعتکافها و عباد ،ینيمهمّ د

 .«3ملّت ما است یکشور ما و برا نيآفرینقاط مثبت و شاد نهايامحرّم؛  یو دهه

جا جمع کنند، چقدر  کيده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را  نکهيا یبرا دينيبب شما» -

ان، با وجود موانع فراو نجاي. اشوديآخرش هم نم رد،يگيانجام م ايدر دن یغاتيتالش تبل

 ینه برا ،یروادهيپ یبرا- یلومتريهشتاد ک یروادهيپ ینفر برا ونيليفقط دو م رانياز ا

کربال؛ چند برابر آن ]هم[ از خود  رونديم شونديبلند م -دنيملذّت بردن و در هتل ل

 نياست؛ ا یاله یدهيپد کي نياست، ا یاله یحادثه کي نيا گر؛يعراق و از مناطق د

راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق  نياست که ا نيا یدهندهنشان

وَ حُبَّ  حِبُّکَ يُ حُبَّکَ َو حُبَّ مَن  یقنارزُ هُمَّبه خدا؛ اَلل ايمثل عشق اول رت؛يهمراه بص

 داند،ياست؛ م رتيعشق، عشق همراه با بص نيحبّ و ا نيقُربِک؛ ا یاِل یوصِلُنيکُلِّ عَمَلٍ 

کار  کار، ني. خب، بنابراکِشدياو را م سيمغناط نيا کِشد،يجاذبه او را م نيو ا فهمديم

 .«4است یميعظ یدهيپد ده،ياست؛ پد یبزرگ

 اتيّاست که  آن روح ني. شکرش ازجمله به اديرا شکر کن يیمايپراه یحادثه نيا» -

آنجا مشاهده  د،يبود يیمايپکه مشغول راه یدو سه روز نيکه در ا-را، آن حاالت را 

را، آن توجّه  یرا، آن مهربان یآن برادر د؛يدر خودتان نگه دار -دياحساس کرد اي ديکرد

 دنيدادن زحمت کش حيرا، آن ترج دنيتَعَب کش یبدن برا دنرا، آن آماده ش تيبه وال

را دنبال  نيا ديبا یامور زندگ یرا. در همه یو تنبل یو راه رفتن بر راحت ختنيو عرق ر

 یکار را برا نياست که ا نيا یکيشکر،  یهاشاخه یاز جمله  .شکر شوديم نيکرد؛ ا

 یمسئوالن بخشها یبه عهده نيا تيّکه مسئول ميکارند، آسان کن نيکه عاشق ا یکسان

حوادث ]تکرار شود[،  نينگذارند ا د؛يآیم شيپ یحوادث یمختلف کشور است. گاه

 نعمت م،يقدر بدان انعمت ر نيهرحال اهم جزو شکر است. به نيکنند؛ ا یريشگيپ

، و ملّت عراق رانيملّت ا یخواهد بود و برا دارينعمت پا کي هللشاءان نياست. و ا یبزرگ

                                                           
 22/08/1396و قم  یشرقجانيآذربا یاستانها یاز مسئوالن و فعاالن فرهنگ یجمع داريدر د اناتيب . 1
 15/08/1396در درس خارج فقه  اناتيب . 2
  1396به مناسبت آغاز سال  ینوروز اميپ . 3
 03/09/1395 انيجيبس داريدر د اناتيب . 4
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 حادثه نگهدارنده زنده -2

 عاشورا

 والیی سیاست تحقق -3

 

 ج( جوشش اربعینی:

های افشاگرانه گویی حقیقت -1

حضرت زینب )س( و امام 

 سجاد)ع(

 مغناطیس جاذبه آغاز -2

 حسینی:

چون مغناطیس عمل کردن  -2-1

 اربعین

اربعینی  حوادث برای آغازی -3

 بعدی :

 ملی عزم تبلور -3-1

 تبریز بهمن 29 حادثه -3-2

 دی مردم قم 19قیام  -3-3

 پیروزی انقالب -3-4

 سالگرد در پرشور حضور -3-5

 (ره) امام ارتحال

  توابین ماجرای -3-6

  مختار قیام -3-7

در هم پیچیدن دودمان بنی  -3-8

 امیه

 

 بایدهای اربعین: د(

لزوم قدردانستن و  -1

شکرکردن نعمت پیاده روی 

 اربعین:

 نيکه نگذارند ا کننديم یسع ايو افتخار خواهد بود. حاال در دن یعزّت و سربلند یهيما

ا ينشود  هديد کننديم یخواهد شد؛ سع دهيد توانند،يبشود، لکن نم دهيد ینورافکن قو

حرکت را، ناچار،  ديادامه داد یوقت رسد؛ينم يیبه جا کدامچيکنند، ]امّا[ ه فشيتحر

 . خود را آشکار خواهد کرد قتيحق

و ملّت عراق،  رانيملّت ا یخواهد بود و برا دارينعمت پا کي هللشاءان نياربع یروادهيپ

 .«1و افتخار خواهد بود یعزّت و سربلند یهيما

 نيا د؟ينيبيرا م يیمايراهپ ني. انياربع اميّروزها مصادف شده با ا نيامسال، ا خب» -

 د؟يکنيرا مشاهده م نينجف و امام حس نينجف و کربال را، ب نيب یونيليم ميحرکت عظ

م باشد که الز یوقتحرکت آن نيا د؟ينيبيحرکت را م نيا د؟ينيبيشور و شوق را م نيا

ما  یشور و شوق در ملّت ما، در مردم ما، در جوانها نيا م، باز هبا خطر همراه بشود

کشور  نيا یاست که ضامن بقا یزيآن چ نيداشت، انگه  ديرا با نيوجود دارد؛ ا

 .«2تاس

حرکت عاشقانه را و  ني[ و انياربع یروادهيکردند]پ یراه را ط نيکه ا یکسان نيا» -

شعار  کي ني. ادهنديرا انجام م یاواقعًا دارند حسنه دهند،يمؤمنانه را دارند انجام م

بالشک جزو شعائراهلل است. جا دارد که امثال بنده  نيبزرگ است، ال تُحِلّوا شَعائِرَ اهلل، ا

. «ماًياً عظفوزکنّا معکم فنفوز  تنايل اي»که  ميحرکتها عرض بکن جورنيم از ايکه محروم

و  مانياست؛ هم در آن ا مانيحرکت حرکت عشق و ا نيا م،يطور که عرض کردهمان

کننده است؛ هم عشق و محبّت. و عمل کنندهکيتحر ن،يراست یو باورها یاعتقاد قلب

 یبياست از عقل و عاطفه، ترک یبيترک است؛ جورنيهم یعيو تفکّر ش تيبتفکّر اهل

 .«3دو نيا بيو عشق؛ ترک مانياست از ا

و عراق با  رانيدو ملت ا زيآمو محبت یميبا اشاره به ارتباط برادرانه، صم شانيا» -

 بيعج یادهيآن را پد گانگان،يب کيصدام با تحر یاز سو یليسال جنگ تحم8وجود 

 ارتباط دوستانه است نينمونه از ا کي نيمراسم روز اربع يیمايپخواندند و افزودند: راه

 یزياز انفاق و محبت و ارادت چ ،یرانياز زائران ا يیرايکه مردم عراق در پذ یاگونهبه

و عراق،  رانيکردند: مسئوالن دو کشور ا ديتأک یانقالب اسالم رهبر .گذارندیکم نم

 .«4استفاده را بکنند نيشتريمنافع دو کشور ب یفضا و فرصت برا نياز ا ديبا

انسان در کنار هم قرار  هاونيليم ینيحس نيدر اربع ديشما مالحظه کرد لامسا» -

بود، ن عهيالبّته مخصوص ش -از مسلمانها  یجمع کي ميحرکت عظ نيگرفتند؛ خود ا

را  کردند؛ آن ليکردند؛ تجل ميکرد، تعظ دايانعکاس پ ايکه در دن -هم بودند  هایسنّ

که دارند مسائل  يیآنها ؟یچه کسان ردند؛عالم به حساب آو يیگردهما نيتربزرگ

 .«5کننديرا رصد م یاسالم

 ماند،ب باقى نگذارند می خواستند ظالمان و ستمگران هم را حسينى عاشوراى حادثه» -

 -( عليهاالساّلم) کبرا زينب - ما عمّه حرکت دو. نگذاشت( عليهااهللسالم) کبرا زينب

 بيانات آن و هاروشنگرى آن و شام و کوفه به بود اسارت حرکت حرکت، يک: داد انجام

 حاال ؛بود اربعين در کربال زيارت به آمدن ديگر، حرکت يک شد؛ حقايق افشاى مايه که

                                                           
 03/09/1395 انيجيبس داريدر د اناتيب . 1
 26/08/1395مردم اصفهان  داريدر د اناتيب . 2
 09/09/1394 نياربع یروادهيدرباره پ در ابتداى درس خارج فقه اناتيب . 3
 03/09/1394عراق با رهبر انقالب  یجمهور سيرئ داريد . 4
 19/10/1393 وحدت اسالمى المللىنيکنفرانس ب نيو هشتم ستيب همانانيمسئوالن نظام و م داريدر د اناتيب . 5
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پیاده  حاالت و اتیّروححفظ  -1-1

 روی اربعین

تسهیل امور برای عاشقان  -1-2

 اربعین

اهل فکر و  یزیربرنامهلزوم   -2

 :میحرکت عظ نیا یفرهنگ برا

درست و لزوم پرداخت  -2-1

به راهپیمایی اربعین در  هنرمندانه

 فیلم ها و سریال ها

و  یروزافزون معنو یلزوم غنا -2-2

 :نیاربع ییماپیراه یفرهنگ
 یموضوع )ع(نیعشق به امام حس -2-2-1

 خیدر طول تارو بی نظیر  یاستثنائ

 حسینی:ترویج منطق  -2-2-2

گرفتار ظلم )امروز  یايدننياز شديد -2-2-2-1

و  ینيحس یمعرفِت آزادگ به ی(و فساد و پَست

 منطق حسين)ع(

با معرفی  اسالم و قرآنمعرفی شدن -2-2-2-2

  )ع(درست امام حسين

 ،)ع(نيامام حس امينطق و پم -2-2-2-3

 کفر و استکبار  جبهه تياز حاکم ايبخش دننجات

منطق دفاع  ،)ع(نيامام حسمنطق  -2-2-2-4

و  انيدر مقابل ظلم و طغ یستادگياو  از حق

 و استکبار  یگمراه

 

 

 که داد اجازه نبايد که است اين معناى به حرکت اين. هرچه يا دوّم يا اوّل اربعين

 ،ببرند يادها از را مهم و اثرگذار و عزيز مقاطع دارند قصد که آلودىخباثت هاىانگيزه

 رد گوحق زبان هاى تا اند،زنده ملّت ها تا. شد نخواهند هم موفّق البتّه بشوند؛ موفّق

 فراموشى به را اين توانست نخواهند هستند، انگيزه داراى مؤمن دل هاى تا است، کار

وران د تا اوّل صدر در معارض و معاند هاىانگيزه اين. اندنتوانسته کههمچنان بسپرند؛

 حادثه از سال 180 يا 170 حدود از بعد عبّاسى متوکّل يعنى بود؛ باقى طوالنى هاى

 ايران لّتم يعنى کند؛ تخريب را( الساّلمعليه) اباعبداهلل مطهّر قبر برآمد درصدد عاشورا،

 راىب خودشان خباثت هاى و هافتنه و کارها به دشمنان که باشد منتظر بايد حاالحاالها

 البانق تا نمی دارد؛ بر دست دشمن. بدهند ادامه برود ياد از انقالب هاىزيبايى اينکه

 ود،خ حرکت ملّت که کنند کارى و بسپرند فراموشى دست به يا کنند تحريف يا را

 د؛بشو غفلت و نسيان دچار کند، فراموش است کرده که را بزرگى کار و خود سابقه

 افتخارآميز حوادث هم آينده در نمی تواند نمی داند، را خود افتخارآميز گذشته که کسى

 . «1می کنند دارند دشمنان را تالش اين کند، درست خودش براى

 در - کربال به برويم که کرد اصرار کبری زينب که هم والئی سياستِ اين شايد»-

 حاصل آنجا در پرمعنا، اما کوچک اجتماع اين که بود همين خاطر به - شام از مراجعت

. باشند دهرسي کربال به اربعين تا است ممکن چطور که کردند استبعاد بعضی حاال. شود

 است ممکن نه، که می کنند اثبات دارد، مفصلی نوشته يک قاضی آيةاللَّه شهيد مرحوم

 تاس اين هست، قدماء و بزرگان کلمات در آنچه حال هر به. باشد افتاده اتفاق اين که

 جابر جناب و عوفی عطيه شدند، کربال وارد بيت اهل مجموعه و کبری زينب وقتی که

 حققت از اینمونه و نشانه اين. داشتند حضور آنجا در هاشم بنی از رجالی و عبداللَّه بن

 و رفک اين گسترش يعنی می کرد؛ پيدا تحقق بايد شهادت ها با که است هدفی آن

 ماجرای چه اگر آمد؛ وجود به توابين ماجرای که بود جا همين از. مردم به دادن جرئت

 دالوران آن بقيه و مختار قيام ماجرای کوتاهی فاصله با بعد اما شد؛ سرکوب توابين

 اثر بر خبيث و ظالم بنی اميه دودمان شدن پيچيده هم در نتيجه و افتاد اتفاق کوفه

. شد باز راه کرد؛ پيدا ادامه مبارزه اما آمدند؛ مروانی ها سلسله او از بعد البته. شد همين

 هست، هم عمل هست، هم افشاگری اربعين در يعنی. است اربعين خصوصيت اين

 .«2دارد وجود اربعين در هم افشاگری آن هدف های تحقق

 تبريز بهمن نه و بيست حادثه و است اربعين روز امروز. است معنائی پر اقترانِ اين»-

 بعد .بود آغاز يک بود؛ شروع يک کربال حادثه در اربعين. است اربعينی حادثه يک هم

 نظيربی فداکاری و - افتاد اتفاق بزرگ فاجعه آن - گرفت انجام کربال قضيه آنکه از

 شد، واقع محدود محيط آن در اشخانواده و ياران و اصحاب و( الساّلمعليه) اباعبداللَّه

ی گوئحقيقت و افشاگری ها و هاخطبه و می کرد منتشر بايد را پيام اسارت ها حادثه

 يک مثل( الساّلم و الصاّلة عليه) سجاد امام و( عليها اللَّه سالم) زينب حضرت های

می  منتشر وسيعی محدوده در را جهتگيری و هدف و حادثه و فکر بايد قدرت پر رسانه

 مین پيدا را اين جرئتِ  و فرصت مردم که است اين اختناق محيط خاصيت. کرد و کرد؛

 دستگاه اوالً  چون بدهند؛ نشان خودشان عملِ  در اند،فهميده که را حقايقی که کنند

 و شد خارج او دست از مردم فهم اگر و بفهمند مردم نمی گذارد مستبد و ظالم

 راه، بين در شام، در کوفه، در. کنند عمل اند،فهميده آنچه به نمی گذارد فهميدند،

 يا( مالساّل و الصاّلة عليه) سجاد امام يا( عليها اللَّه سالم) کبری زينب زبان از خيلی ها
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 ينا توانائی کی می کرد، جرئت کی ولی فهميدند، را چيزها خيلی اسرا، وضع ديدن از

 که را آنچه اختناق، و استبداد و استکبار و ظلم دستگاه آن مقابل در که داشت را

 زرو عقده اين. بود باقی مؤمنين گلوی در ایعقده يک مثل دهد؟ بروز است، فهميده

 .افتاد اتفاق کربال در اربعين روز در جوشش اولين خورد؛ را نِشتر اولين اربعين

 جناب يعنی اسرا، کاروان وقتی که اندنوشته - بزرگان و - طاووس بن سيد مرحوم

 عبداللَّه نب جابر فقط آنجا در شدند، کربال وارد اربعين در بقيه و( عليها اللَّه سالم) زينب

 از ایعده هاشم، بنی از ایعده ؛«هاشم بنی من رجال» نبودند، عوفی عطيه و انصاری

 شايد. دندآم کبری زينب استقبال به و بودند شده جمع سيدالشهداء تربت گرد بر ياران

 از تمراجع در - کربال به برويم که کرد اصرار کبری زينب که هم والئی سياستِ اين

 حاال. شود حاصل آنجا در پرمعنا، اما کوچک اجتماع اين که بود همين خاطر به - شام

 مرحوم. باشند رسيده کربال به اربعين تا است ممکن چطور که کردند استبعاد بعضی

 که است ممکن نه، که می کنند اثبات دارد، مفصلی نوشته يک قاضی آيةاللَّه شهيد

 هک است اين هست، قدماء و بزرگان کلمات در آنچه حال هر به. باشد افتاده اتفاق اين

 بن جابر جناب و عوفی عطيه شدند، کربال وارد بيت اهل مجموعه و کبری زينب وقتی

 آن تحقق از اینمونه و نشانه اين. داشتند حضور آنجا در هاشم بنی از رجالی و عبداللَّه

 جرئت و فکر اين گسترش يعنی می کرد؛ پيدا تحقق بايد شهادت ها با که است هدفی

 توابين ماجرای چه اگر آمد؛ وجود به توابين ماجرای که بود جا همين از. مردم به دادن

 اتفاق کوفه دالوران آن بقيه و مختار قيام ماجرای کوتاهی فاصله با بعد اما شد؛ سرکوب

. شد همين اثر بر خبيث و ظالم بنی اميه دودمان شدن پيچيده هم در نتيجه و افتاد

 اين. شد باز راه کرد؛ پيدا ادامه مبارزه اما آمدند؛ مروانی ها سلسله او از بعد البته

 تحقق هست، هم عمل هست، هم افشاگری اربعين در يعنی. است اربعين خصوصيت

 . 1«دارد وجود اربعين در هم افشاگری آن هدف های

 گاهی بودند؛ پيشرو آذربايجانی ها ايران، اخير سال پنجاه و صد پی درپی حوادث»-

 سامره از شيرازی ميرزای که تنباکو تحريم قضيه در. بودند تک گاهی بودند، پيشرو

 وممرح - آذربايجان بزرگ علمای دادند، پاسخ مردم که نقاطی اولين جزو دادند، دستور

 بود؛ تبريز ميدان، توی آمدند مردم و دادند پاسخ - ديگران و مجتهد جواد ميرزا حاج

 همين مشروطيت قضيه در. شکست ایبرهه يک در ای،دوره يک در را استعمار کمر که

 انقالبدوره تا بعدی قضايای در جور، همين صغير استبداد دوره از بعد قضايای در جور،

 مهم. است اين مهم الگوساز؛ شد پرچم، يک شد بهمن 29 اين که جور؛ همين اسالمی

 رستد الگو بتواند فردی يک يا ای،مجموعه يک جماعتی، يک ملتی، يک که است اين

 قضيه والّا بود؛ اين بهمن 29 قضيه در تبريزی ها کار. کند مثل توليد الگو اين تا کند،

 خونين و مهم حادثه آن نگذاشتند تبريزی ها. شود فراموش بود ممکن قم دی 19

 کار يعنی برود؛ ياد از ورزی هاغرض يا غفلت ها وسيله به تبليغات، وسيله به قمی ها

 معلوم عاشورا حادثه نبود، زينب اگر. نبود کربال نبود، زينب اگر. کردند را زينب حضرت

 ردمم حرکت. باشد داشته تاريخ در را ماندگاری اين و کند پيدا را گسترش اين نبود

 هایاربعين انداختند، راه تبريزی ها را اول اربعينِ. الگو شد وقت آن. بود اين جوری

 .  «2عظيم حرکت اين به شد منتهی و افتاد راه پی درپی بعدی

 تمناسب به. سيّدالشهداست اربعين فردا. کنم مصيبت ذکر هم جمله يک مايلم»-

 و آمدن جمع اين تناسب. ايمآمده گرد او مزار برسر مختلف جاهای از ما امام، سالگرد
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 از عدب هم، اربعين روز در. است عجيبی تناسب اربعين با امام، قبر سر بر ما آمدن گرد

 سر رب الساّلمعليه الحسيناباعبداللَّه زائران اولين عجيب، شهادت آن و تلخ روزهای آن

 جابربن» يکی آمدند، روز آن که کسانی جمله از. شدند جمع شهيد معصومِ  امامِ  قبر

 ناميرالمؤمني اصحاب از هم او که «عوفی سعد عطيةبن» يکی و است «انصاری عبداللَّه

 روز نآ است؛ بدر جنگ اصحاب از و پيامبر صحابه از عبداللَّه جابربن. است الساّلمعليه

 - او سنين از سال هفتاد شصت، حداقل شايد است؛ بوده مسنّی مرد الظّاهرعلی هم

 بايد وقت آن در قاعدتاً البد پس بوده، بدر جنگ در اگر. است می گذشته – بيشتر بلکه

 الساّلميهعل اميرالمؤمنين اصحاب از «عطيه» ليکن باشد؛ داشته سن سال هفتاد از بيش

 «عوفی سعد عطيةبن» هم باقر امام زمان تا چون بوده؛ جوان تر وقت آن او. است

 به مخواستي رسيديم، آنجا به وقتی: می گويد «عطيه. »است کرده زندگی الظّاهرعلی

 طّ ش در. کنيم غسل و برويم فرات شطّ  دم اول گفت پيرمرد اين اما برويم، قبر طرف

 ثلم انداخت؛ بردوش هم ایقطيفه و پيچيد کمر به ایقطيفه سپس کرد، غسل فرات

 حسين امام قبر طرف به کند، زيارت و طواف را خدا خانه می خواهد که کسی

 امام برق نزديک تا رفتيم، هم با می گويد. است بوده هم نابينا او ظاهراً. رفت الساّلمعليه

 جوش هب احساساتش شناخت، و کرد لمس را قبر که وقتی. رسيديم الساّلمعليه حسين

 بود، هديد پيامبر آغوش در بارها را الساّلمعليه علیبنحسين البد که پيرمرد اين. آمد

 ! « 1حسين يا حسين، يا حسين، يا: زد صدا مرتبه سه بلند صدای با

 یحسين رنگ ما، نو سال آغاز و عيد حسينی، اربعين با نوروز عيد تقارن با امسال» -

 ونقر شهيدان، سيد و جهان آزادگان سرور( الساّلمعليه) علیبنحسين نام با و گرفت

 - اندکرده روايت بعضی که - کربال به اربعين روز در پيغمبر خاندان آمدن چه. يافت

 نصاریا عبداللَّهجابربن که نيست ترديدی اين در ظاهراً نباشد، درست يا باشد درست

 اندگفته طاءع بعضی اند،گفته عطيه بعضی را او نام که - تابعين بزرگان از يکی همراه به

 تابعين بزرگان از يکی هرحالبه باشد؛ حمدانی کوفی حارثعطيةبن دارد احتمال و

 شهيد مزار سر بر روز اين در و کردند طی را راه اين - بوده ساکن کوفه در که است

 هعبداللَّجابربن. است اربعين روز در حسينی، مغناطيس جاذبه شروع. شدند حاضر کربال

 هم روزام که است مغناطيسی همان اين،. می کشد کربال به و می کند بلند مدينه از را

 بيتاهل به معرفت که کسانی. شماست و من دل در متمادی، قرن های گذشت با

 شده شروع روز آن از اين. است زنده دلشان در هميشه کربال به شور و عشق دارند،

 .  «2شهيدان سرور مرقد به و حسينی تربت به عشق. است

 يک خود هم اربعين. است همراه حسينی اربعين ايّام با فروردين اول امسال، » -

 اولين. شد شکفته اربعين در عاشورايی هایشکوفه اولين. است ديگر فروردين

 در را زيارت جاری هميشه شطّ  که - حسينی محبت جوشان یچشمه هایجوشش

 نی،حسي پُرجاذبه مغناطيس. آمد پديد اربعين در - است انداخته راه به هاقرن اين طول

 به عطيّه و عبداللَّهجابربن رفتن کرد؛ جذب خود سوی به اربعين در را هادل اولين

 ات هاقرن طول در که بود پُربرکتی حرکت سرآغاز اربعين، روز در حسين امام زيارت

 نام و تاس شده پُرشورتر و ترپُرجاذبه تر،پُرشکوه حرکت اين درپیپی و پيوسته امروز،

 .«3است کرده ترزنده دنيا در روزروزبه را عاشورا ياد و
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 از ینوازهمانيمردم عراق در م یو عرب یرفتار و کرامت اسالم ،یانقالب اسالم رهبر »-

ب و قل ميدانستند و افزودند: از صم ینيعشق حس یو بر مبنا رينظیرا ب نيزائران اربع

کرامت و مودت را در  ن،ياربع اميداران که در اشما موکب یاز همه رانياز طرف ملت ا

ملت بزرگ عراق و از مسئوالن دولت آن که با  یو از همه ديدهيحد بروز م نيباالتر

و از علما و مراجع عظام  کنند،يرا فراهم م ميحرکت عظ نيا یهانهيزم ت،يامن نيتأم

از  یزنواهمانيم قيتوف نکهيبر ا ديبا تأک یاخامنه اهللتيآ حضرت .کنميعراق، تشکر م

قدر آن دانسته شود، خاطرنشان  دياست که با ینعمت و رحمت اله کي ینيزائران حس

 خياست که در طول تار یاستثنائ یموضوع السالمهيعل نيکردند: عشق به امام حس

 نيهر سال به مناسبت اربع که یمينداشته و نخواهد داشت و حرکت و اجتماع عظ رينظ

 دايپ یالمللنياکنون ابعاد ب رد،يگينجف به کربال شکل م ريدر عراق بخصوص در مس

افزودند:  شانيا .شده است یجهان ینيو معرفت حس السالمهيعل نيکرده و امام حس

 یزادگمعرفتِ آ ازمنديشده است، بشدت ن یامروز که گرفتار ظلم و فساد و پَست یايدن

ن شود، در واقع اسالم و قرآ یمعرف یبدرست السالمهيعل نياست و اگر امام حس ینيحس

 نيامام حس اميمنطق و پ نکهيبر ا ديبا تأک یانقالب اسالم رهبر .شده است یمعرف

کفر و استکبار خواهد بود، گفتند:  یجبهه تياز حاکم ايبخش دننجات السالمهيعل

 انيدر مقابل ظلم و طغ یستادگيمنطق دفاع از حق و ا السالمهيعل نيمنطق امام حس

 نيا ازمنديامروز تشنه و ن غرض،یب یو ملتها ايو استکبار است و جوانان دن یو گمراه

را به  ینيمعرفت و منطق حس توانديم نياربع يیمايپراه ميمنطق هستند و حرکت عظ

روز وزبهر نياربع يیمايراهپ نکهيبر ا ديبا تأک یاخامنه اهللتيآ حضرت .کند یمعرف ايدن

 نيجوشش خون امام حس یبزرگ را تجل يیمايپراه نيخواهد شد، ا تریجهان

سال دانستند و خاطرنشان کردند: امام  1400عاشورا بعد از  اميپ یو تجل السالمهيعل

 یمذاهب اسالم یبه همه متعلقبلکه  ستين انيعيفقط مختص ش السالمهيعل نيحس

علت ما شاهد حضور  نياست و به هم تيو متعلق به انسان یو سن عهياعم از ش

 با وجود همه نياربع يیماپيراهعظمت  .ميهست نياربع يیمايپدر راه زين رمسلمانانيغ

بزرگ از  یانشانهراهپيمايی اربعين  دشمنان اسالمی و ماد یمکانات مالابزارها و 

 یطيافزودند: در شرا شانيا کفر و استکبار بر جبهه ینيحرکت حس جبهه يینها یروزيپ

 یخود برا یو ماد یو از تمام امکانات مال ليابزارها و وسا یکه دشمنان اسالم از همه

ان را ناگه نياربع يیمايپخداوند متعال راه کنند،ياستفاده م یمقابله با امت اسالم

 بزرگ یاعظما و نشانه تيآ کيعنوان و در واقع آن را به دهديعظمت و جلوه م گونهنيا

 .گذارديم شيکفر و استکبار به نما یبر جبهه ینيحرکت حس یجبهه يینها یروزياز پ

 یيماپيراه یو فرهنگ یروزافزون معنو یبر لزوم غنا ديبا تأک یانقالب اسالم رهبر

دعوت کردند و  ميحرکت عظ نيا یبرا یزيراهل فکر و فرهنگ را به برنامه ن،ياربع

 یعني یامت اسالم يیتحقق هدف نها سازنهيزم توانديم نياربع يیمايگفتند: راهپ

ستحکم م یوندهايپ دياساس با نيو بر هم باشد «یاسالم نيو نو ميتمدن عظ ليتشک»

 شتريب يیمايپراه نياقوام مختلف، در او  تهايو مل یو سن عهيمسلمانان اعم از ش انيم

 .«1دشو
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