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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

در باب زندگی امیرالمؤمنین )(، شــما یک اقیانــوس را در نظر بگیرید. احاطه ی بــه همه ی ابعاد این 
اقیانوس، در یک نگاه که هیچ؛ در یک مطالعه ی طوالنی هم برای یک انســان میّســر نیست. از هر طرف 
که شما وارد میشوید، دنیایی از عظمت مشــاهده میکنید؛ دریاهای گوناگون، اعماق ژرف، موجودات آبی 
گوناگون و متنّوع و اَشــکال مختلف از حیات و عجایب دریا! اگر این بخش را رها کنید و از بخش دیگر این 

اقیانوس وارد شوید، باز همین داستان و همین ماجراست. 

امیرالمؤمنین نسخه ی کوچک شده ی پیامبر اکرم  است

این شماره تقدیم   می شود
 به ساحت قدس و  واالی

)( امیرالمؤمنین امام المتقین علی 

حزب ا... تریبون

سالم وقت شما بخیر ببخشید یک پیشنهاد داشتم، قبال سر مقاله و یا یادداشت ها 
بصورت ویژه و جدا در کانال قرار می گرفت که مورد بهره برداری بسیاری قرار می گرفت

اگه امکان داره مجددا این بخش رو به کانال اضافه کنید.
پاسخ: با سالم و با تشکر از توجه شما ان شاء ا... از این شماره روال سابق عملی خواهد شد.

ســالم علیکم خداقوت. طاعاتتون مقبول حق تعالی ان شاءا... بنده مسئول هیئت 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و مسئول پایگاه بسیج هستم. چطور میتونم 

درخواست دریافت نشریه رو برای تشکالت داشته باشم؟
پاسخ: ســالم. همانطور که پیش از این در نشــریه تأکید کردیم تکثیر و توزیع 
خط حــزب ا... داوطلبانه و خودجوش اســت. بدین نحو که بــرادران و خواهران 
 گرامی فایــل نشــریه را از ســایت KHAMENEI.IR یا کانال خــط حزب ا...:
telegram.me/khattehezbollah دانلود، به تعدادی که امکان دارند تکثیر و در 
محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های 

علمیه توزیع میکنند.

سـحر نوزدهم ماه مبـارک رمضـان، از مسـجد کوفه حادثه ای شـروع شـد که 
فجایـع دنبالـه ی آن حادثه، تـا مدتهای طوالنی و شـاید بتـوان گفت تـا قرنها 
ادامه داشـت. لذا جبرئیل امین یـا منادی آسـمانی بین زمین و آسـمان، فریاد بـرآورد: 
َمـت َواهللِ أرکاُن الُهـدی«؛ پایه هـای هدایـت مهندم شـد. »ُقِتَل َعلِـیُّ الُمرتَضی«  »تََهدَّ
علـی در محـراب عبادت کشـته شـد. جـرم امیرالمؤمنیـن، »عدالـت« او بـود و همین 
عدالـت بـود کـه او را بـه ایـن مقـام واال و بـه شـهادت رسـاند. شـهادت هـم بـرای 
امیرالمؤمنیـن یـک درجـه اسـت. آن روزی که پیکـر خونیـن آن حضرت را از مسـجد 
بیـرون میبردند، بعضـی گریه میکردنـد؛ همه متأثـر بودند و دلهـا از غم و غصه داشـت 
می ترکیـد، امیرالمؤمنیـن آن روز فرمـود: »هـذا مـا َوَعَدنَـا اهللُ َو َرسـولُه َو َصـَدَق اهللُ َو 
َرسـولُه«)۱(؛ ایـن، همـان چیزی اسـت کـه خـدا و پیغمبـر وعـده داده بودند و راسـت 
گفتنـد. طبـق روایت بـه امـام حسـن فرمود کـه: فرزنـدم، چـرا گریـه میکنـی؟ »هذا 
َک َرسـولُ اهلل و هـذا َخدیَجُة َو هـذا أُمَُّک فاِطَمـة«)۲(؛ اینها همـه منتظرند که علی  َجدُّ

به آنها ملحق بشود. 85/7/۲۱
۱( احزاب/۲۲.

۲( بحاراالنوار، ج۴۲، ص۲8۲.

حدیث شـرح

از اول انقالب تا امروز در حوادث گوناگون، حوادثی که بعضی از آنها می توانست یک نظام را 
از جا بکند، می توانست یک کشور را دچار دریای طوفانی ای بکند که ندانند چه باید بکنند، 
برای این کشور پیش آمد، اما این کشتی استوار که متکی به ایمان ها، به اراده ، به دل نورانی 
شــما، به ذکر خدا متکی بود، در این طوفان های گوناگون اندک اضطرابی پیدا نکرد. این 
نشانه ی رحمت الهی است؛ این نشانه ی تفضالت خداوند به شما ملت عزیز است.مشمول 
تفضالت الهی شدن یک مسئله است، حفظ تفضالت و رحمت الهی یک مسئله ی دیگر 
است. مبادا به خودمان مغرور بشویم؛ مبادا وقتی دست کمک پروردگار را می بینیم، بگوئیم: 

88/3/۲9 »ما که مورد توجه پروردگار هستیم« و از وظایف مان غفلت کنیم.

عمـده ی ]هـدف [ در ایـن قـرارگاه ]نمـاز جمعـه[ تبییـن اسـت؛ مسـئله ی تبیین. 
عمده ی هـدف انبیای الهـی تبیین بود؛ حقیقـت را بیـان کنند؛ چـون آن چیزی که 
موجب میشـود انسـانها گمراه بشـوند این اسـت که حقیقت را نمی شناسـند؛ عمده 
این اسـت. از ایـن قبیل هم هسـتند کـه حقیقـت را میدانند اّمـا انکار میکننـد، لکن 
عمده ی انحرافها ناشـی از ندانسـتن حقیقت اسـت و انبیـای الهی آمدنـد تا حقیقت 
را بیان کننـد، واضـح کنند، ظاهـر کننـد، حّجت را تمـام کنند بـر مردم؛ مسـئله ی 
تبیین این اسـت. اَلُعلَمـاُء َوَرثَُة االَنبیاء؛شـما میراث بر انبیا هسـتید، از جملـه در این 

قضّیه؛ مسـئله ی تبیین. 9۴/۱0/۱۴

نماز جمعه تبیین حقایق استاین نشانه ی رحمت الهی است
امروز بــرای  دنیای اســالم روز مصیبت باری بــود،   به خاطر تأثیراتی که شــهادت 
امیرالمؤمنین گذاشت و محرومیتی که از آن حکومت عادالنه پیدا کرد، برای همه ی 
نسل های مســلمان و همه ی آزادگان عالم روز مصیبت باری است. آن قدر این حادثه 
بزرگ بود که بعد از آن که امیرالمؤمنین علیه الســالم نزدیک طلــوع فجر با ضربت 
»ابن ملجم« در مســجد مجروح گردیــد و خون مبارک آن حضــرت روی صورت و 
محاسنش جاری شد، صدای منادی ای را شنیدند که فریاد می زد: »تهدمت وا...  ارکان 
الهدی«؛ یعنی پایه های بنای هدایت فروریخت. امیرالمؤمنین پایه هدایت بود. حقیقتاً 

بزرگترین مظلوم، امیرالمؤمنین بود. 8۲/8/۲3

امیرالمؤمنین پایه ی هدایت بود
انسان

۲50 ساله

مالک تصمیم گیری
 منافع ملی است

کمتر از یک ماه پیش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای شــرکت در 
کنفرانس کشورهای عربی، اسالمی و آمریکا به ریاض سفر کرده بود، در سخنان 
خود ایران را متهم به بی ثبات سازی در منطقه کرد و گفت: "نظام ایران مسئول بی ثباتی در 
خاورمیانه بوده و نظام این کشور تسلیحات سازمان های تروریستی را تأمین می کند." ده 
روز از این کنفرانس نگذشته بود که ماجرای قطر آغاز شد و عربستان و چند کشور دیگر، 
قطر را به بهانه ی حمایت از تروریسم تحریم کردند. یک روز بعد، ترامپ نیز به موافقان این 
تحریم پیوســت و  از آن حمایت کــرد و اندکی بعدتر، در کنفرانس خبری مشــترک با 
رئیس جمهور رومانی گفت: "کشور قطر، متأســفانه از نظر تاریخی تأمین کننده ی مالی 
تروریسم در سطوح خیلی باال بوده است." گویا همه چیز در همان سفر ترامپ به عربستان 
برنامه ریزی شده بود و کشوری که تا پیش از این، جزو شرکای همیشگی عربستان و آمریکا 
در حمایت از گروه های تروریستی در سوریه و منطقه بود، حاال تبدیل به دشمن شماره ی 

یک متحدین سابق خود شده بود.
چندین روز بعد، حادثه ی تروریستی در تهران که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی 
از مردم عزیز کشورمان شد اتفاق افتاد و مشخص شد که عربستان سعودی پشت آن قضیه 
بوده است. موضوعی که پیش از این، مرکز تحقیقاتی "گلوبال ریسرچ" از آن سخن گفته و از 
برنامه ی آمریکا و عربستان برای تحریک به آشوب در داخل مناطق مرزی، ایجاد تهدیدهای 

تروریستی در داخل ایران و تحریک به انقالب رنگی خبر داده بود.
کمی این طرف تر از قطر اما لشگر فاطمیون و  نیروهای جبهه ی مقاومت، پس از تالش 
گسترده توانســتند با عبور از ســد حمالت هوایی آمریکا، خود را به مرز عراق و سوریه 
برسانند و با حاج قاســم بابت این پیروزی "نماز شکر" بخوانند. از نظر میدانی پیشروی 
تا مرز ســوریه و عراق، به معنــی اخراج کامل داعش از بخش شــرقی موصل اســت. 
با رسیدن به مرز عراق و ســوریه، قطع ارتباط نیروهای داعش با خاک سوریه برآورده 
خواهد شد. ابومهدی المهندس، از فرماندهان ارشد حشد الشعبی گفت: "اگر ایران نبود 
حشد الشعبی نمی توانست به آنچه امروزه به آن رســیده برسد و هرگز پیروزی ها رقم 

نمی خورد."
همه ی اینها بیانگر آن است که منطقه آبستن تحوالت و تغییرات متعدد و جدیدی است و 
ما چاره ای نداریم جز آنکه، نسبت خود را با این رخدادها، به صورت دقیق و درست مشخص 
کنیم. 14 خرداد امســال، رهبر انقالب با طرح موضوع "عقالنیت" و چگونگی مواجهه با 
رخدادهای بین المللی چنین فرمودند: »بعضی عقالنّیت را در این می دانند و می گویند که 
چالش با قدرتها هزینه دارد -]البّته[ اشتباه می کنند- بله، چالش هزینه دارد، اّما سازش هم 
هزینه دارد... چالش اگر عقالئی باشد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتمادبه نفس 

باشد، هزینه اش به مراتب کمتر از هزینه ی سازش است. 96/3/۱۴ « 
هشــت روز بعد، رهبر انقالب در دیدار کارگزاران و مســئوالن نظام، این موضوع را به 
زبانی دیگر، شرح و بســط دادند: »اگر بخواهید فرصت ها و تهدیدها را به  معنای واقعی 
کلمه مدیریّت بکنید -چون هم فرصتهایی هســت، هم تهدیدهایی هست؛ باید بتوان 
این فرصت ها و تهدیدها را درســت مدیریّت کرد-... احتیاج داریــم که اّوالً مالک های 
تصمیم گیری مان را مشّخص کنیم و آنها را درست انتخاب کنیم، ثانیاً از تجربه هایمان 

استفاده کنیم. 96/۴/۲۲« 
مالک تصمیم گیری از نظر رهبر انقالب، »منافع ملی« اســت اما »منافع ملّی آن وقتی 
منافع ملّی هســتند که با هویّت ملّی ملّت ایران، با هویّت انقالبِی ملّت ایران در تعارض 
نباشند... َوااّل آنجایی که ما چیزی را به عنوان منافع ملّی در نظر می گیریم لکن هویّت ملّی 
را پایمال می کنیم، قطعاً اشتباه کرده ایم. 96/۴/۲۲« هویت ملی نیز از نظر رهبر انقالب، 
متشکل از سه عنصر اســالمی بودن، عمق تاریخی و انقالبی بودن است. پس هرگونه 
سیاستگذاری و تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی می بایست مبتنی بر این سه 

عنصر باشد.
در کنار این سه عنصر، "تجربه های متراکم" ما در طول تاریخ معاصر، و البته تاریخ انقالب 
اسالمی، موضوعی است که می تواند چراغ راه آینده ی ما در اتخاذ بهترین تصمیم ها باشد. 
ماجرای برجام و ماجرای سوریه، دو تجربه ی ملموســی است که در پیش چشمان ما 
قرار دارد و دقت در آن می تواند کمک زیادی در تصمیم گیری درســت داشته باشد. در 
برجام، مذاکره و در پاره ای از مواقع، »اعتماد به دشــمن« را ترجیح داده شــد و حاصل 
آن عدم برداشته شدن تحریم ها شــد. در نقطه ی مقابل، در ماجرای سوریه، وارد یک 
چالش عقالیی با برنامه ریزی و راهبرد درســت در دو حوزه ی سیاسی و نظامی شدیم و 
دو نتیجه ی مهم آن، "تأمین امنیت" کشور و افزایش "عمق راهبردی" ایران در منطقه و 

جهان شده است.
باری، ســازش و چالش هماره وجود دارد، مهم آن است که بتوان با مالک های درست و 
عقالیی، بهترین راه را انتخاب کرد که "بیشترین منفعت" را برای "مردم" به دنبال داشته 

باشد. 

هفته گزارش

نمازبازخوانی
جمعه

امام کالم

باید جهاد با نفس خود بکنید
باید توجه داشـته باشـید که عالوه بر اینکه 
جهـاد سـازندگی می کنیـد، جهاد بـا نفس 
خودتان هـم بکنید. اگر- خدای نخواسـته- 
در ایـن جهاد سـازندگی یـک کاری بشـود 
کـه بـر خـالف مصلحـت اسـالم اسـت، بر 

خالف مصلحت انقالب اسـت، اسـباب دلسـردی مردم می شـود. خـدای نخواسـته، اگر 
بعض از اشـخاص غافـل یکوقت یـک عملـی بکنند بر خـالف مقـررات دولت اسـالمی، 
اینها جهـاد نْفـس نکرده اند و جهـاد سازندگی شـان هم مفید نیسـت. باید شـما آقایانی 
که یک همچـو عمل بسـیار شـریفی را متکفـل هسـتید و ارزنده اسـت این عمل شـما 
پیش اسـالم، بایـد توجـه بکنیـد کـه آن اخـالق اسـالمی کـه اخوت اسـالمی اسـت و 
برادری اسـت و برابری اسـت، این را مالحظه کنید. امـام خمینی )ره(؛ 27 مـرداد 1359

شـب قـدر، فرصتـی بـرای 
مغفـرت و عذرخواهی اسـت. 
از خـدای متعـال عذرخواهـی کنیـد. 
حال که خـدای متعـال به من و شـما 
میـدان داده اسـت کـه بـه سـوی او 
برگردیـم، طلب مغفـرت کنیـم و از او 
معذرت بخواهیـم، ایـن کار را بکنیم، 
و ااّل روزی خواهـد آمـد کـه خـدای 
بفرمایـد:  مجرمیـن  بـه  متعـال 
»الیـؤذن لهـم فیعتـذرون«. خـدای 
اجـازه  مـا  بـه  قیامـت،  در  نکـرده 
بـه  داد.  نخواهنـد  عذرخواهـی 
مجرمیـن اجـازه نمی دهند کـه زبان 
بـه عذرخواهی بـاز کنند؛ آنجـا جـای عذرخواهی نیسـت. اینجـا که میدان هسـت، 
اینجا که اجازه هسـت، اینجا کـه عذرخواهـی برای شـما درجه می آفرینـد، گناهان 
را  می شـوید و شـما را پـاک و نورانی می کنـد، از خـدای متعـال عذرخواهـی کنید. 
اینجا که فرصت هسـت، خـدا را متوّجه بـه خودتان و لطف خـدا و نـگاه محّبت الهی 
را متوّجه و شـامل حـال خودتان کنیـد. »فاذکرونـی اذکرکم«؛ مـرا به یـاد آورید، تا 

من شما را به یاد آورم.
 در همان لحظـه ای که شـما دلتـان را متوّجه خـدای متعـال و خـدا را در دل خودتان 
حاضر می کنیـد و به  یـاد خـدا می افتید، خـدای متعـال در همان لحظه، چشـم لطف  
و مهر و عطوفتـش متوّجه شماسـت؛ دسـت لطف و بذل و بخشـش او به سـوی شـما 
دراز اسـت. خدا را به یـاد خودتان بیندازیـد، و ااّل روزی خواهد رسـید کـه خطاب الهی 
به سـمت گناهـکاران می آید کـه »انّا نسـیناکم«؛ ما شـما را فرامـوش کردیم، ما شـما 

را به دسـت فراموشـی سـپرده ایم، برویـد! عرصـه قیامت این گونه اسـت.
امـروز که خدای متعـال اجازه داده اسـت که شـما به زاری، تّضـرع و گریـه بپردازید، 
دسـت ارادت به سـوی او دراز کنید، اظهـار محّبت نمایید و اشـک صفـا و محّبت را از 
دل گـرم خودتان به چشـم هایتان جـاری سـازید. این فرصـت را مغتنم بشـمارید، و 
ااّل روزی هسـت که خـدای متعال بـه مجرمین بفرمایـد: »التجـأروا الیـوم«؛ بروید، 
زاری و تّضـرع نکنیـد، فایده ای نـدارد: »انّکـم مّنا التنصـرون«. این فرصـت، فرصت 
زندگی و حیات اسـت که برای بازگشـت به خـدا در اختیار من و شماسـت و بهترین 
فرصت ها ایامی از سـال اسـت کـه از جمله آنها مـاه مبـارک رمضان اسـت و در میان 

ماه مبارک رمضان، شـب قـدر! 76/۱0/۱۲

در اهمیت شب قدر و لزوم مغتنم شمردن استغفار

شب قدر، فرصتی برای استغفار

توبه استغفار

در دنیای غرب و بخصوص در آمریکا و بعضی از کشــورهای اروپای شــمالی 
معروف است که بنیان خانواده خیلی متزلزل است. چرا؟ علت این است که در 
آن جاها آزادی جنسی و بی بند و باری جنسی زیادتر اســت. وقتی بی عفتی رایج شد، 
یعنی مرد و زن این نیاز غریزی را در جایی دیگر غیــر از خانواده، غیر از کانون خانواده، 
تأمین کردند، این کانــون خانواده در واقع یک چیز بی معناســت: یک چیز تحمیلی و 
تشریفاتی است. لذا از نظر عاطفی از هم جدا می شوند. حاال ظاهراً جدایی بینشان نیست 

اما به هم عالقه و دلبستگی ندارند. 80/۱۲/9 

ایـرانی خانواده

آزادی جنسی، فروپاشی خانواده

  از لثه ی شخص روزه داری خون زیادی خارج می شود، آیا روزه اش باطل می شود؟ آیا 
برای او ریختن آب با ظرف بر سرش جایز است؟ ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده 
است، روزه باطل نمی شود. همچنین ریختن آب بر روی سر توســط ظرف و مانند آن به 

صّحت  روزه ضرر نمی رساند.
 آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه اش باطل می شود؟ج: روزه به سبب آن 

باطل نمی شود، ولی واجب است که از رسیدن خون به حلق جلوگیری کند.
حکم استعمال دخانیات مانند ســیگار در حال روزه چیست؟ج: احتیاط واجب آن است 
که روزه دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخّدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می شود 

خودداری کند.

آموزشی احکام

مبطالت روزه

امیرالمؤمنین)( شهید عدالت

    نشنال اینترست: 
ناتو عربی شکست خواهد خورد

نشــنال اینترســت: درخواســت رئیس جمهــوری آمریــکا از کشــورهای منطقــه در 
ــران، فقــط توســعه ی قــدرت  ــر منــزوی کــردن ای ــاض ب ــه ری ســفر اخیــر خــود ب
ــوی  ــت می کند"نات ــز ثاب ــر نی ــوالت اخی ــت. تح ــد داش ــال خواه ــه دنب ــران را ب ای
ــت  ــه شکس ــوم ب ــز محک ــتان نی ــالف عربس ــورد؛ ائت ــد خ ــت خواه ــی" شکس عرب
اســت. در عیــن اینکــه دو قــدرت بــزرگ یعنــی چیــن و روســیه دالیــل الزم بــرای 

ــد. |   کیهــان  | ــا ایــران را دارن همــکاری ب

   نبیه بری،  اولین و آخرین 
خط قرمز حزب ا... است

ــش  ــم، معاون ــم قاس ــیخ نعی ــان ش ــزب ا... لبن ــرکل ح ــرا...، دبی ــن نص ــید حس س
ــس  ــری، ریی ــه نبیه ب ــزب ا... را ب ــش ح ــان بخ ــام اطمین ــن پی ــرد ای ــف ک را مکل
ــن  ــز ای ــط قرم ــن خ ــن و آخری ــه وی اولی ــد ک ــل کن ــدگان منتق ــس نماین مجل
حــزب اســت. پیــش از او کســی خــط قرمــز ایــن حــزب نبــوده و پــس از وی نیــز 
نخواهــد بــود. هرکــس در لبنــان رویــای بیــرون کــردن نبیــه بــری از معــادالت یــا 
ــا  ــزب ب ــن ح ــرد و ای ــر می ب ــه س ــم ب ــد، در توه ــر می پروران ــف وی را در س تضعی

ــیما | ــرد. |    خ صداوس ــد ک ــه خواه ــدت مقابل ــه ش وی ب

  یعلون: 
عربستان یک دالر هم به فلسطینیان کمک نکرده است  

ــرب  ــا و کشــورهای ع ــت م ــم صهیونیســتی گف ــگ رژی ــر جن ــون، وزی موشــه یعل
ــون  ــل تاکن ــال قب ــعودی از دو س ــتان س ــتیم. عربس ــتی هس ــک کش ــنی در ی س

ــیما| ــت. |    خ صداوس ــرده اس ــک نک ــطینیان کم ــه فلس ــم ب ــک دالر ه ــی ی حت

    افشاگری نخست وزیر سابق قطر
 از توطئه های ضدایرانی سعودی ها

ــک  ــا ی ــو ب ــر در گفت وگ ــابق قط ــت وزیر س ــی"، نخس ــم آل ثان ــن جاس ــد ب "حم
ــای  ــا در برخــی حســاب و کتاب ه ــرد: م ــراف ک ــی اعت ــواره ای کانادای ــبکه ماه ش
ــت  ــب رضای ــرای جل ــن کار را ب ــا ای ــم ام ــتباه کردی ــه اش ــود در منطق سیاســی خ
ــم. عربســتان از دســتورات  ــارس[ انجــام دادی برادرانمــان در حاشــیه ی خلیــج ]ف
ــت  ــران، حمای ــور آزار ای ــه منظ ــه ب ــرائیلی در منطق ــی - اس ــات آمریکای و اقدام
ــانی  ــه ی غیرانس ــا در حمل ــد. م ــرج می کن ــن راه خ ــادی در ای ــول زی ــد و پ می کن
ــن  ــه از ای ــی ک ــا زمان ــتیم ام ــرکت داش ــن؛ ش ــی یم ــان یعن ــور برادرم ــه کش ب
مشــارکت پشــیمان شــدیم و خواســتار توقــف جنگــی شــدیم کــه صرفــا خســارت 

ــارس  | ــدیم. |    ف ــل ش ــه دشــمن تبدی ــراه دارد، ب ــه هم ــی ب سیاســی و میدان

هفته اخبار

انقالبـی،  مؤمـن  جـوان  همیـن،  بـرای 
می بایسـت فعـال و مصلـح باشـد، نـه صرفـا 
منتقـد و منفعـل. بنابرایـن نیروهـای مؤمن 
و انقالبـی می بایسـت در کنـش سیاسـی- 
اجتماعـی خـود مـواردی را همـواره در نظـر 
بگیرنـد کـه برخـی از مهم تریـن آنهـا بدین 

شـرح اسـت:  

احساس مسئولیت
نخسـتین عامل برانگیزاننده ی هر فرد، توجه 
دادن او به نقش و مسـئولیتی است که انتسابا 
یا اکتسـابا بـه او محول شـده اسـت. بـرای به 
حاشـیه راندن یک جامعـه تنها کافی اسـت 
دشـمن بیرونـی یـا عملکـرد درونـی، افـراد 
آن جامعـه را بـه این باور برسـاند کـه عقیده، 
نظر و رفتارشـان در زندگی شـان بی اثر است، 
همیـن امـر باعـث می شـود کـه دلسـوزی، 
تعهد و احساس مسـئولیت در آن ملت از بین 
بـرود و جامعـه از پویایی و رشـد باز بمانـد. در 
حالی که »یـک مبارزه ای اسـت، وجـود دارد، 

تمـام نشـده، ممکـن اسـت حاالحاالهـا هم 
تمام نشـود، ادامـه داشـته باشـد؛ در صفوف 
مقّدم ایـن مبـارزه بایـد خودتان را احسـاس 

کنید و قـرار بدهیـد. 96/3/۱7«

نقادانه، اما طبیبانه
جـوان آرمان گـرا نبایـد نـگاه نقادانـه بـه 
مسـائل را از دسـت بدهـد، »نْفـس ایـن نگاه 
نّقادانـه را مـن صددرصـد تأییـد میکنـم. 
ایـن نـگاه نّقادانـه و دغدغه منـد، از دانشـجو 
و محیـط دانشـگاه نبایـد گرفتـه بشـود. 
96/3/۱7« امـا در انتقـاد هـم بایـد توجـه 
داشـت که میان انتقـاد جوان مؤمـن انقالبی 
با سـایر جریان های سیاسـی تفـاوت و تمایز 
مهمـی وجـود دارد و آن تمایـز در هـدف و 
کارکـرد انتقـاد اسـت. انتقـاد جـوان مؤمـن، 
نـه تخریـب،  بـرای ترمیـم اسـت  انتقـاد 
پـس بـه موضوعـات نـگاه "عالج جویانـه" 
درون  مشـکالت  بـا  برخـورد  »نـوع  دارد: 
نظـام، بایـد عالج جویانـه و طبیبانـه باشـد. 

 طبیـب، گاهـی اوقـات بـه مریـض خـودش 
 هـم ممکـن اسـت تشـر بزنـد، یـک حـرف 
تلخی هم بزنـد، اّما مقصـودش معالجـه ی او 

اسـت. 96/3/۱7« 

نا امیدی ممنوع
در فعالیت هـای اجتماعی- سیاسـی همواره 
برای انجـام اصالحـات، موانـع و مقاومتهایی 
از سـوی وضعیـت موجـود وجـود دارد. ایـن 
موانع حتـی ممکن اسـت گاهی به شکسـت 
و عدم موفقیـت کارها و فعالیت هـا بیانجامد، 
امـا همـه ی ایـن مشـکالت هـم از جـوان 
مؤمـن انقالبـی سـلب مسـئولیت نمی کند. 
بـر  انقـالب همـواره  ایـن رهبـر  عالوه بـر 
حفظ امیـد و دوری کـردن از یـأس حاصل از 
شکسـت توصیه می کننـد: »مطلقاً بایسـتی 
اجـازه ندهیـد کـه یـأس و ناامیـدی بر شـما 
غالـب بشـود. اگـر بنـا باشـد کـه انسـان از 
شکسـتها مأیـوس بشـود، مـا صـد بـار بایـد 
در دوران مبـارزه و صـد بـار بایـد در جنـگ 
هشت سـاله ی تحمیلـی مأیـوس میشـدیم، 
عقب نشـینی میکردیـم... اگـر بنا بود انسـان 
بـا شکسـت و بـا عقب نشـینی مقطعـی و 
مانند اینهـا مأیوس بشـود کـه هیـچ چیز به 
سـامان نمی رسـید. نخیـر! یـأس به خاطـر 
ناکامی هـای مقطعـی و موّقـت، مطلقـاً در 

زندگی تـان راه نداشـته باشـد. 96/3/۱7«

تخاطب واقعی
از مهم تریـن آفت هـای عصـر فعلی، بسـنده 
کـردن حضـور در فضـای مجـازی اسـت. 

جوانانـی کـه از مسـئولیت خـود مطلع انـد، 
و  فعالیـت  امـا  می شناسـند،  را  هـدف 
نقش آفرینی شـان تنهـا در فضـای مجـازی 
اسـت. مسـئله ای کـه باعـث می شـود، افراد 
از فضـای واقعـی جامعـه جـدا شـوند و تنهـا 
خـود  هم نظـر  گروه هـای  و  حلقه هـا  بـه 
توجه کننـد و آن را بـه تمـام جامعـه تعمیـم 
دهنـد. امـا »فضـای مجـازی چیـز خوبـی 
اسـت، فرصتـی اسـت اّمـا کافـی نیسـت. 
بعضی هـا چسـبیده اند بـه فضـای مجـازی 
بـرای اینکـه پیامهایشـان را برسـانند، ایـن 
فایـده نـدارد؛ تخاطـب واقعـی الزم اسـت، 
میزگـرد الزم اسـت، سـخنرانی الزم اسـت، 
و  دونفـره  بحثهـای  اسـت،  الزم  نشـریّه 
سـه نفره الزم اسـت. 96/3/۱7« بـرای اثبـات 
ایـن ادعـا، رهبـر انقـالب خاطـره ای  از روش 
مواجهه ی بـا انحرافـات را ذکـر کردنـد: »هر 
هفته مـن میرفتـم مسـجد دانشـگاه تهران 
نمـاز و سـخنرانی و پاسـخ بـه سـؤاالت؛ و 
دانشـجوها جمع میشـدند، سـؤال میکردند، 
ابهـام داشـتند، حرف میزدنـد، ما هـم جواب 

 »96/3/۱7 می دادیـم.
از مجمـوع اینهاسـت کـه می تـوان تمامـی 
توصیه هـای رهبر انقـالب را در راسـتای لزوم 
ایفـای نقش فعـال و سـازنده ی جـوان مؤمن 
و انقالبـی، و چگونگـی انجـام آن دانسـت. در 
حقیقـت ایشـان بـا توضیـح فضـای واقعی و 
مقدمات الزم بـرای پیروزی گفتمـان انقالب 
اسـالمی، محیطـی را ترسـیم می کننـد که 
جـوان مؤمن انقالبـی در آن نباید تماشـاچی 

باشـد.  

بمناسبت شهادت امیرالمؤمنینبازخوانی خطبه ی استقامت رهبر انقالب در نماز جمعه ی خرداد سال 88

ــاًل در  ــم اق ــازی ه ــر نم ــم و در ه ــاز می خوانی ــت نم ــج نوب ــر روز پن ــا ه ــه م این ک
دو رکعتــش می گوییــم: »اهدنــا الّصــراط المســتقیم«، بــرای همیــن اســت. 
انســان یک بــار دعــا می کنــد و بــرای مغفــرت می گویــد: »اهدنــا الّصــراط 
ــم  ــا کنی ــد دع ــدر بای ــرت چه ق ــرای مغف ــبانه روز، ب ــا در ش ــر م ــتقیم«. مگ المس
ــده  ــما هف ــت، ش ــرای هدای ــا ب ــم؟ ام ــرار نمایی ــار آن را تک ــن ب ــاز چندی و در نم
ــش،  ــد در ده رکعت ــت، بای ــده رکع ــن هف ــد. از ای ــب می خوانی ــاز واج ــت نم رکع
ــن  ــی اســت؟ ای ــت، چــه هدایت ــن هدای ــد. ای ــراط المســتقیم« بگویی ــا الّص »اهدن
ــر  ــم. اگ ــاج داری ــت احتی ــن هدای ــه همی ــر لحظــه، ب ــا در ه ــه م ــرای آن اســت ک ب
ــم.  ــت را می خواهی ــن هدای ــاز همی ــر،  ب ــه ی دیگ ــک دقیق ــرد، ی االن هدایتمــان ک
ــاز یــک دقیقــه ی دیگــرش، همیــن  اگــر یــک دقیقــه ی دیگــر هدایتمــان کــرد، ب
ــه  ــی ک ــتیم. در راه زندگ ــی هس ــر دوراه ــم در س ــا دای ــم. م ــت را می خواهی هدای
می رویــم، دایــم در ســر دوراهــِی گفتــن یــا نگفتــن، تصمیــم گرفتــن یــا نگرفتــن، 
ــت  ــه هدای ــم ب ــس، دای ــم. پ ــرار داری ــن ق ــوری گفت ــا آن ط ــن ی ــوری گفت این ط
الهــی احتیــاج داریــم. تقــوا، یعنــی همیــن کــه مراقــب باشــیم، ایــن راه مســتقیم، 
ــم و از یکــی از منشــعبات،  ــادا یک جــا اشــتباه کنی ــن همــه منشــعبات دارد. مب ای

ــم. 69/8/۱3  ــم و بروی راه بیفتی

دائم به هدایت الهی 
احتیاج داریم

این است حزب ا...

انتشار بمناسبت 60/3/3۱ سالروز شهادت دکترمصطفی چمران

در شرایطی که منطقه آبستن تحوالت و تغییرات جدید است

در آسـتانه ی چهـل سـالگی انقـالب اسـالمی، وظیفـه ی جـوان مؤمـن انقالبی 
چیسـت؟ چگونـه می بایسـت در عرصه هـای مختلـف سیاسـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی ایفای نقش کند؟ نسـبت او با سـاختارها و وضعیت موجود چیسـت؟ تماشـاچی 
یا بازیگـر؟ فعال یـا منفعـل؟ منتقد یـا حامـی؟ تخریـب یـا ترمیم؟اینها سـؤاالت مهمی 
اسـت که به بخـش عمـده ای از آنـان، رهبـر انقـالب در دیـدار دانشـجویی امسـال خود 
پاسـخ دادنـد. از نظر ایشـان اگرچـه نبایـد نـگاه نقادانه نسـبت بـه کاسـتیها و ضعفها را 
فراموش کرد امـا اصل بر "سـازندگی"و "کار کـردن" در عرصه های مختلف اسـتوار اسـت. 
»من بـه همـه ی آن هسـته های فکـری و عملـِی جهـادی، فکـری، فرهنگی در سرتاسـر 
جنـگ،  میـدان  به قـول  و  مسـتقل  کنیـد؛  کار  هرکـدام  میگویـم:  مرتّبـاً  کشـور 

آتش به اختیار. 96/3/۱7«

تاریخ شهادت : ۲۱ رمضان ۴0 قمری

شهادت:   بدست ابن ملجم مرادی

مزار: نجف االشرف

تضاد بین ایمان و علم خنده آور است
در وجود یک چنین آدمی، دیگر تضاد بین ســنت و مدرنیته حرف مفت است؛ تضاد بین ایمان 
و علم خنده آور اســت. این تضادهای قالبی و تضادهای دروغین - که بــه عنوان نظریه مطرح 
میشود و عده ای برای اینکه امتداد عملی آن برایشــان مهم است دنبال میکنند - اینها دیگر در 
وجود یک همچنین آدمی بی معنا است. هم علم هست، هم ایمان؛ هم سنت هست، هم تجدد؛ 

هم نظر هست، هم عمل؛ هم عشق هست، هم عقل. 89/۴/۲ 

تماشاچی نباشید
تبییـن نقش جـوان مؤمـن انقالبی از سـوی رهبـر انقالب

این روزها را قدر بدانید. شــبهای قدر را حقیقتاً قدر بدانید. قرآن صریحاً می فرماید: 
»خیر من الف شهر«؛ یک شــب بهتر از هزار ماه اســت! این خیلی ارزش دارد. شبی 
است که مالئکه نازل می شوند. شبی است که روح نازل می شود. شبی است که خدای 
متعال آن را به عنوان سالم دانسته است. ســالم، هم به معنی درود و تحّیت الهی بر 
انسانهاســت، هم به معنای ســالمتی، صلح و آرامش، صفا میان مردم، برای دل ها و 
جان ها و جسم ها و اجتماعات است. از لحاظ معنوی، چنین شبی است! شبهای قدر را 
قدر بدانید و برای مسائل کشور، مسائل خودتان، مسائل مسلمین و مسائل کشورهای 

76/۱0/۲6 اسالمی دعا کنید.

#دعای_شب_قدر         
کلید
واژه


