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 ایجاد تمدن عظیم اسالمی هدف

 راه حل

 )24(ابراهیم اصلها ثابت و فرعها فی السماء 

 چالش
برنامه ها ریخته بودند که 

عراق را که یک کشور 

اصیل عربی و اسالمی است 

به میدان جنگ  عراقتبدیل 

به جان هم  داخلی و

 انداختن  شیعه وسنی 

 موید 

 راهپیمایی عظیم اربعین 

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

اهل فکر ، اهل فرهنگ ، اهل 
اقدام فرهنگی و فکري براي 
این حرکت عظیم بنشینند 

 برنامه ریزي کنند 

 ریشه اش استوار وشاخه اش در آسمان است . معنی

جوانهاي عراقی با فتواي مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه 

را خنثی کنند این کار کمی نبود ملت عراق می تواند کشور خود را به اوج عزت 

 برساند .

و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین المللی شد . السالم)(علیه دوخته شد . امام حسین  اربعین با این حرکتی که عمدتا بین نجف وکربال در راهپیمایی هر سال به وجود می آید بین المللی شد . چشمهاي مردم دنیا به این حرکت

امت ، نیاي دچار ظلم و فساد ودنائت و لئم . درا به دنیا بشناسانی (علیه السالم)ا امروز احتیاج داریم که حسین بن علی...م، پیام نجات دنیاست . حرکت عظیم اربعین این پیام را در دنیا منتشر می کند . (علیه السالم)...این پیام امام حسین جهانی شد . 

ست به دنیا معرفی بشود اسالم معرفی شده است . قرآن معرفی شده ا (علیه السالم)امروز مردم دنیا، جوانهاي دنیا ، ملتهاي بی غرض براي یک چنین حقیقتی دلهایشان می تپد . اگر امام حسین .یت حسینی است محتاج معرفت آزادگی حسینی و حرّ

  

این مراسم را هرچه می توانید و هرچه می توانیم باید پربارتر 
 کنیم معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم .

اگر ظرفیت هاي کشورهاي اسالمی، 
ظرفیت عراق ، ظرفیت ایران ،ظرفیت 
کشورهاي دیگر منطقه غرب آسیا 
وشمال افریقا بر روي هم مجتمع  بشود 
اگر این ظرفیت ها به هم برسند این 
دستها در هم گره بخورند آنوقت امت 
اسالمی نشان خواهد داد که عزت الهی 

جوامع یعنی چه تمدن عظیم اسالمی را به 
 .عالم نشان خواهد داد 

 نتیجه گیري 

از این ظرفیت ها  استفاده کنند امت  اگر (ملت هاي اسالمی)
 .اسالمی به اوج عزت خواهد رسید .

   این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین نقش دارد.-

 سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون امور خواهران تهیه وتنظیم :

 



 

 

 

 


