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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

در طول چند ســال، هــزاران نفر از آحاد مردم، از مســئولین، از قشــرهای مختلف به وســیله ی 
تروریست ها به شهادت رسیدند؛ از کاسب معمولی تا جوان دانشجو تا فّعال سیاسی تا شخصّیت های 
بزرگی که در انقالب تعیین کننده بودند. ... هفده هزار انساِن باشــرِف باشخصّیِت ارزشمند در این 
تروریسِم دهه ی 60 فدا شدند، که در میان اینها شخصّیت هایی مثل شهید مطهّری و شهید بهشتی 

حضور دارند. 96/3/14

دهه ی 6۰، دهه ی خشن ترین تروریسم در کشور است

این شماره تقدیم   می شود به  ارواح طیبه 
شهدای ترور دهه 6۰  و مخصوصًا  

شهدای حزب جمهوری

یک روایت از امیرالمؤمنین نقل شده که در روزی که با آن حضرت مردم بیعت 
کردند... امیرالمؤمنین بــا صدای بلند به مردم فرمودند: »أیَُّهــا الّناُس إنَّ هذا 
أمُرُکم لَیَس ِلَحٍد فیِه َحقٌّ إّل َمن أمَّرتُم«؛)1( یعنی ای مردم این مســئله ی شماست، 
کاری است متعلق به شما مردم و هیچ کس حقی در این کار، یعنی در خالفت و حكومت 
ندارد، »إّل َمن أمَّرتُم«؛ مگر کسی که شما او را امارت بدهید و حاکمیت بدهید. مالحظه 
میكنید که امیرالمؤمنین نه در مقام احتجاج با دشمن، نه در مقام مباحثه و مجادله و اخذ 
به حجت خصم، بلكه با مردم خودش، با همان کســانی که او را قبول دارند، با او بیعت 
کردند، از او تقاضا کردند که همه چیز را میتواند با آنهــا صریحاً در میان بگذارد، به آنها 
میگوید که هیچ کس حق ندارد، مگر آن کسی که شما او را امارت دادید... مذاق اسالم 
این است که آنجائی که نصب الهی نیســت یا نصب الهی معمولٌ به نیست و عمل به آن 

نشده، آنجا یک راه بیشتر وجود ندارد و آن انتخاب مردم است. 66/4/12
1( بحاراألنوار، ج 32، ص8.

حدیث شـرح

حادثه ی دیگری که اوج رذالت و دنائت دشمن را نشان داد، سرنگون شدن هواپیمای 
ایرانی به وسیله ی مزدوران آمریكایی بود. با آن که آمریكایی ها می دانستند هواپیمای ما 
مسافربری و بی دفاع است، ولی با کمال وقاحت آن را سرنگون کردند دنیا با این جنایت 
چگونه برخورد کرد؟ وسعت دامنه ی دشمنی با اسالم را این جا می شود فهمید. عظمت 
دشمنی آنها، نشان دهنده ی عظمت پیام ماست. کار به جایی می رسد که دولت آمریكا 
با تمام ادعاهای بزرگ خود و تظاهر به رعایت قوانین بین المللی، جلوی چشم همه ی 
خالیق دنیا و در دید رادارها و دوربین ها، از داخل ناو خود، هواپیمای مســافربری ما را 

ساقط می کند؛ فقط به این خاطر که هواپیما متعلق به ایران اسالمی است! 68/4/11

مســجد با معابد مســیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که ما دیده ایم یا 
شنیده ایم متفاوت است. در مسجد، پیغمبر اکرم نمیرفت فقط نماز بخواند و بیرون بیاید؛ 
کاری که برای اجتماع پیش می آمد و مهم بود، صدا میزدند: اَلصلٰوُة جاِمَعة؛ بروید به سمت 
محل صالت؛ برای چه؟ برای اینكه راجع به مسئله ی جنگ مشورت کنیم یا خبر بدهیم 
یا همكاری کنیم یا بسیج کنیم امكانات را و بقّیه ی چیزها؛ و شما در تاریخ اسالم مشاهده 
میكنید که مساجد، مرکزی برای تعلیم بود؛ ... معنای این خیلی متفاوت است با کلیسیا 
یا با کنیسه ی یهودی که فقط میروند آنجا، یک عبادتی میكنند و بیرون می آیند. مسجد 

پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز است. 95/5/31

دنیا با این جنایت چگونه برخورد کرد؟
مسجد پایگاهی

 بر محور ذکر و نماز است
صرفه جویی بـه معنای گدابـازی نیسـت که بعضـی بگویند چـرا نمی گذاریـد مردم 
از نعمت هـای خـدا اسـتفاده کننـد. نـه؛ اسـتفاده کننـد، ولـی اسـراف و زیـاده روی 
نكننـد. اسـراف در جامعـه، لزمـه ی اشـرافی گری و تقسـیم نابرابـر ثـروت و مایه ی 
تضییـع امـوال عمومـی و نعمـت الهـی اسـت. صرفه جویـِی صحیـح - همـان که در 
اسـالم به آن قناعـت می گوینـد - به معنـای نخوردن نیسـت. بـه معنای زیـاده روی 
نكـردن، مـال خـدا را حـرام نكـردن و نعمـت الهـی را ضایـع نكـردن اسـت. 76/1/1 
اسـراف در اموال این اسـت که انسـان مال را مصـرف کند، بـدون اینكـه این مصرف 

اثـر و کارائی داشـته باشـد. 88/1/1

صرفه جویی به معنای گدابازی نیست
پرسش
و پاسخ

به دل های محکم نیازمندیم
از خصوصیـات ممتاز مـاه رمضـان، فراهم آمـدن شـرایطی اسـتثنایی برای 
تغییـر در رفتارها و سـبک زندگی انسـان اسـت. وجـوب روزه داری، پرهیز از 
گناهـان مبطـل روزه، عمـل بـه مسـتحبات و قرائـت ادعیـه ای کـه در ایـن مـاه وارد 
شـده اند به صورت خودآگاه یـا ناخـود  آگاه موجب تغییـر در رونـد و برنامـه ی روزانه ی 
مسـلمانان می شـود. شـان و مقـام رفیـع مـاه رمضـان در جانـب خداوند هم از سـوی 
دیگر باعـث می شـود، مسـلمانان بـا انگیـزه ای مضاعـف، از حداکثـر تـوان و ظرفیت 
خود بـرای بهره مندی بیشـتر و نزدیک شـدن بـه خداوند اسـتفاده کنند. »مـاه رمضان 
یک فرصـت اسـتثنایی اسـت. لیالـی و ایام ایـن ماه، هر سـاعت و هـر دقیقـه اش برای 

انسان - بخصوص برای جوانان - یک فرصت است.« 76/1۰/3
همچنین در مطالعــات روانشناســی و رفتار درمانی، به منظور بهســازی رفتارهای 
انســانی، راهكار جایگزینی رفتارهای مثبت به جای رفتارهای منفی در مدت زمانی 
طولنی و به صورت گام  به گام و با هدف رسیدن به پاداش، توصیه می شود. در حقیقت 
ماه رمضان فرصت و بســتری را فراهم می کند تا  همه ی مســلمانان امكان تجربه ی 

زندگی بهتر و به دور از رذائل اخالقی را هرچند برای فرصتی کوتاه داشته باشند. 

آغاز یک سال جدید
اگر جدای از تقویم های متداول شمســی، قمری و میالدی، مبنای سال شــماری را 
تجدید پیوند با خداوند و تعیین سرنوشت یكساله ی خود در نظر بگیریم، ماه رمضان و 
شب های قدر در حقیقت سال  جدید مومنین است. مسلمانی که از ابتدای ماه رمضان 
با روزه داری، شب زنده داری، استغفار و توبه و دوری از انواع گناهان بصری، لسانی و ... 
خود را آماده ی آمرزش الهی کرده است، با فرا رسیدن شب قدر، فراگیر شدن مغفرت 
خداوند و ثبت مقدرات زندگی از ســوی خداوند، شــروع و تولدی دوباره یافته است. 
»در حقیقت از شب قدر، انســان مومن روزه دار، ســال نویی را آغاز می کند. در شب 
قدر تقدیر او در دوران ســال برای او از سوی کاتبان الهی نوشــته میشود. انسان وارد 
یک سال نو، مرحله ی نو و در واقع یک حیات نو و ولدت نو می شود.« 88/6/29  باید 
توجه کرد که  حالت معنوی و توجه به خداوند تنها به ایام ماه مبارک رمضان خالصه 
نشــود و در طول ســال نیز ادامه یابد. برای تخلق به اخالق اسالمی، حرکتی دفعی و 
مقطعی کافی نیست، بلكه باید به صورت پیوسته و مداوم، اســتمرار یابد. » آنچه در 
این ماه به دست آوردید ذخیره ی الهی است برای شما؛ ذخیره کردید. این ذخیره ها را 
حفظ کنید؛ این ذخیره ها را حفظ کنید با استمرار این حالت. تالوت قرآن را از دست 
ندهید، توّجه در نماز را حتماً مورد توّجه داشــته  باشید؛ اینها چیزهایی است که باید 
حفظ کرد. این ماه، تمرین ریاضت بود، تمرین توّجه به خدا بود؛ از این تمرین حّداکثر 

استفاده را بكنید، این ذخیره را برای خودتان نگه  دارید«96/4/5

دل های محکم جامعه
هر جامعه ای از افرادی با سالیق و اعتقادات گوناگون تشكیل شده است، که بر مبنای 
همین ســالیق و اعتقادات رفتار و موضع گیری می کنند، در این میان ممكن اســت 
برخی از رفتارهای افراد جامعه با یكدیگر متضاد باشــد، اما آنچه که مهم و تاثیرگذار 
است، جهت و موضع گیری آحاد جامعه است. واضح است که اگر افراد جامعه به صورت 
جمعی عملی را انجام دهند، تاثیری چند برابر از همان عمل به صورت فرادا است. در 
نظر بگیرید جامعه ای که در آن افرادی به صورت فرادا به اطاعت از خداوند مشــغول 
باشند و پراکنده علیه ظلم دست به اعتراض بزنند و جامعه ای که بخش اعظمی از افراد 
آن دین  مدار باشند و همگی علیه ظلم، تبعیض و استكبار قیام کنند. به همین منظور 
است که همواره خداوند بر وحدت امت اسالمی و همراهی یدا... با جماعت تاکید کرده  
است. ماه رمضان یک فرصت همگانی و جمعی است برای وحدت و همگونی جامعه. 
مسلمینی که یک ماه روزه گرفتند، در اجتماعات عمومی حرمت روزه داری را حفظ 
کردند، بنابر سیره ی معصومین برای نیازمندان جامعه سفره های افطار پهن کردند و 
از آن ها دستگیری کرده اند و در شب های این ماه مبارک به راز و نیاز با خداوند مشغول 
بوده اند، عالوه بر استفاده و منفعت شــخصی از این ماه، در راه تعالی و کمال جامعه ی 
اسالمی قدم برداشــته اند. در واقع عالوه بر اینكه ماه رمضان می تواند نقطه ای وحدت 
آفرین حول محور تبعیت از خداوند باشد، همین تقویت اعتقادات نیز می تواند جامعه 
را در رســیدن به اهداف خود کمک کند. »این رازونیازهای ماه رمضان را قدر بدانید، 
این دعاها را قدر بدانید؛ این شــب زنده داری های مبارک را، این اشكهای پاکیزه را که 
در این شبهای قدر و در این مجالس دعا و مناجات و استغاثه و تضّرع بر چهره ها جاری 
شد، اینها را قدر بدانید، اینها خیلی ارزش دارد؛ اینها دل انسان مؤمن را محكم میكند، 
توّکل او را به خدا زیاد میكند. وقتی به خدا توّکل کردیــد، از غیر خدا دیگر نخواهید 
ترســید، وقتی از غیر خدا نترسیدید، به ســمت اهداف عالی خودتان محكم حرکت 
خواهید کرد.« 95/4/16 چنین جامعه ای در مقابل خداوند متواضع اســت، اما در راه 

رسیدن به اهداف الهی در مقابل دشمنان و مستكبران شجاع و بی باک است. 

هفته گزارش

مسجدبازخوانی
تراز

امام کالم

جنگ قداست، عزت و شرف

جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اســرائيل 
نيســت؛ جنگ ما، جنگ با عربســتان و 
شــيوخ خليج فارس نيســت؛ جنگ ما، 
جنگ با ابرقدرتهاى شــرق و غرب نيست؛ 
جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليه تمامى 

ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم اســت عليه تمامى نابرابريهاى دنياى سرمايه دارى 
و كمونيزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگى عليه خوشگذرانيهاى مرفهين و حاكمان بى درد 
كشورهاى اسالمى است. اين جنگ محصور در مرز و بوم نيســت، اين جنگ، خانه و 
كاشانه و شكست و تلخى كمبود و فقر و گرسنگى نمى داند. اين جنگ، جنگ ارزشهاى 
اعتقادى- انقالبى عليه دنياى كثيف زور و پول و خوشــگذرانى است. جنگ ما، جنگ 

قداست، عزت و شرف و استقامت عليه نامردميهاست.   امام خمینی )ره(؛ 13 تیر 1367

در جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدند؛ بعد به خاطر دنیاطلبِی یک عده، دچار 
شكست شــدند. کســانی از اینها به شــهادت رســیدند مثل جناب حمزه ی 
سیدالشهداء، بقیه هم فرار کردند و رفتند روی کوه؛ دشمنان هم در آخر روز، با خوشحالی 
آنجا را ترک کردند و این غصه و این عقده در دل مسلمان ها ماند. شِب آن روز این حادثه ی 
تلخ، برای پیغمبر خبــر آوردند که یک عده از مشــرکین، به این فكــر افتاده اند حال که 
مسلمان ها شكست خوردند، خوب است ما حمله کنیم و کار مسلمان ها را تمام کنیم. این 
خبر که به مدینه رسید، یک عده از آدم های دهن لق -یا مغرض یا جاهل که شایعات بد را 
بالفاصله مثل برق و باد منتشر می کنند- شروع کردند این را منتشر کردن. گفتند آقا پدرمان 
درآمد؛ این ها به ما حمله می کنند؛ بترسیم. بنا کردند توی دل مردم را خالی کردن. اینجا 

پیغمبر اکرم آمد وسط میدان. در چنین جاهائی، اِعمال آن روح نبوت لزم است.
پیغمبر مردم را جمع کردند. فرمود: شنیدم دشــمن در فالن نقطه اجتماع کرده؛ منتظر 
است که شما غفلت کنید، به شما حمله کند. باید همین امشب بروید آنها را تارومار کنید. 
گفتند: حاضریم یا رسول ا...! فرمود: نه، فقط کسانی که امروز در جنگ احد بودند، همانهائی 
که بدنشان هم زخمی است، باید بروند؛ هیچ کس غیر از اینها نباید برود. اول یک عده ای شاید 
تعجب کردند، بعد دیدند عجب حكمی است. کسانی که آن زخم را امروز خورده اند، مایلند 
جبران کنند و ضربه ی متقابل بزنند، خودشان دستشان توی کار بوده، نه اینكه خبر را از دهن 
این و آن شنفته باشند. اینها یک عده ای بودند -خیلی هم نبودند- راه افتادند طرف همان 
منطقه، و دشمنی را که کمین گرفته بود، غافلگیر کردند، تارومار کردند و برگشتند. آیه ی 
شریفه نازل شد: »الّذین قال لهم الّناس اّن الّناس قد جمعوا لكم فاخشوهم«. مؤمنین آن 
کسانی هستند که وقتی شایعه پراکن ها آمدند گفتند علیه شما آنجا جمع شدند و بترسید، 
»فزادهم ایمانا«؛ اما این ترس که به وجود نیامد، انگیزه و ایمان آنها تقویت و بیشتر هم شد. »و 
قالوا حسبنا اللَّ و نعم الوکیل«؛ گفتند خدا کافی است، کار موکول به خداست. ببینید این چه 

89/4/23 معرفت عظیمی است.

شکست غزوه ی احد و پیروزی پس از آن

در جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدند 
اما بعد...

تاریخی روایت

مسـأله ازدواج و تشـكیل خانواده در شـرع مقدس امر بسـیار مهمی است و 
فواید بسـیاری هـم دارد اما، مهمتریـن فایده و هـدف ازدواج،  عبارتسـت از 
تشـكیل خانـواده. نفس ایـن علقـه ی زوجیت و تشـكیل یـک واحد جدیـد، مایه ی 
آرامـش زن و مـرد و مایـه ی کمال و اتمام شـخصیت آنهاسـت. بـدون آن هـم زن و 
هـم مـرد ناقصنـد. همـه ی مسـائل دیگر فـرع ایـن اسـت. اگـر ایـن کانون سـالم و 
پایـدار شـد، بـر روی آینـده و بـر روی همیـن وضـع فعلـی جامعـه تأثیـر خواهـد 

گذاشت.   86/8/19 

ایـرانی خانواده

بدون ازدواج هم زن و هم مرد ناقصند

س: اگر امر به معروف و نهی از منکر مســتلزم بی آبرویی کسی که واجب را ترک 
کرده و یا فعل حرام را به جا آورده باشــد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر 
مردم گردد، چه حکمی دارد؟ج: اگر در امر به معروف و نهی از منكر، شــرایط و آداب 

آن رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشكال ندارد.
س: اگر یکی از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن الابالی 
باشد، تکلیف ما نسبت به رابطه با او چیست؟ج: اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت 
با او موقتا موجب خودداری او از ارتكاب معصیت می شــود، به عنوان امر به معروف و 

نهی از منكر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست.

آموزشی احکام

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

معیار بودن انتخاب مردم
 هنگام عمل نشدن به نصب الهی

    نیکی هیلی: 
عاشق تحریم ایران هستیم

نماینــده آمریــكا در ســازمان ملــل متحــد در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــورای  ــه ش ــض قطعنام ــری از نق ــرای جلوگی ــی ب ــه اقدامات ــنگتن چ ــه واش اینك
 امنیــت توســط ایــران در دســتور کار دارد گفــت: عاشــق تحریــم ایــران

 هستیم. |   انتخاب  |

   اعتراف رییس سازمان سیا 
به گسترش نفوذ ایران در سراسر خاورمیانه

مایــک پومپئــو رییــس ســازمان ســیا در مصاحبــه ای بــا شــبكه خبــری 
ــران  ــدازه ای ــش از ان ــوذ بی ــاهد نف ــا ش ــروز م ــد: ام ــی ش ــی"  مدع "ام اس ان بی س
ــده ــتر ش ــیار بیش ــته بس ــال گذش ــت س ــا هف ــش ی ــه از ش ــوذی ک ــتیم. نف  هس

 است. |    ایلنا |

  مخالفت مردم جهان با سیاست های ترامپ  
بنــا بــر یــک مطالعــه فراگیــر، ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ بــر نگــرش مــردم 
ــته اســت. مؤسســه پژوهشــی  ــری شــگرف داش ــكا تأثی ــان در خصــوص آمری جه
ــر در 37  ــزار نف ــش از 40 ه ــالدی از بی ــاری می ــال ج ــه، در س ــن مطالع ــو در ای پی
ــكا و  ــور آمری ــن اســاس، رئیس جمه ــر ای ــرده اســت. ب ــه ک ــان مصاحب کشــور جه

ــم  | ــتند". |    العال ــوب هس ــیار نامحب ــان بس ــر جه ــت های وی "در سراس سیاس

 در صورت برگزاری انتخابات
 بشار اسد 9۰ درصد آراء را به دست می آورد

"ریچــارد بلــک" ســناتور آمریكایــی از ایالــت ویرجینیــا، در مصاحبــه بــا 
اســپوتنیک و بــا اســتناد بــه گزارش هــای منابــع اطالعاتــی خــود در ایــن 
کشــور اعــالم کــرده در صــورت برگــزاری انتخابــات سراســری در ســوریه 
ســوریه،  رئیس جمهــور  اســد،  بشــار  ممكــن،  زمــان  نزدیک تریــن  در 
حــدود 90 درصــد آرا را از آن خــود خواهــد کــرد. بــه گفتــه "بلــک"، 
 ایــن موضــوع حتــی نواحــی تحــت اشــغال تروریســت ها را نیــز شــامل 

می شود.| ایسنا|

حمایت های مداوم  از معارضان و تروریست های سوریه
ــتی  ــارض و تروریس ــای مع ــی در گروه ه ــل از منابع ــه نق ــرائیل ب ــز اس ــگاه تایم وب
در ســوریه نوشــت اســرائیل از زمــان آغــاز بحــران در ایــن کشــور، بصــورت مــداوم 
ــه  ــكی ب ــانی و پزش ــی، انس ــای مال ــولن، حمایت ه ــای ج ــرز بلندی ه ــق م از طری

ــارس|  ــد.| ف ــه می کن ــوری ارائ ــان س معارض

هفته اخبار

خط حزب ا... فراخوان

انقـالب اسـالمی ایـران توانسـته مفاهیم 
دینـی را در عرصـه اجتماعـی متبلـور 
فقـط  دیگـر  رمضـان  کنـد.  اجرایـی  و 
ماهـی نیسـت کـه در آن فقـط افـراد بـا 
خودسـازی و جمع کـردن ذخایـر معنوی 
انقـالب  بلكـه  ببرنـد.  ره توشـه  فـردی 
توانسـته اسـت کـه از برکـت مـاه رمضان 
بـرای آحـاد جامعه هـم ذخایـر اجتماعی 
کسـب کنـد. روزقـدس و حضـور مردمی 
در آن روز یكـی از آن هاسـت. یكـی دیگـر 
از آن هـا دیدارهـای رمضانی رهبـر انقالب 
اسـت که هـر سـاله به صـورت یک سـنت 
برگـزار می شـود. مـاه رمضـان یكـی از پر 
دیدارتریـن و پرکارتریـن ماه هـای کاری 
رهبـر انقـالب اسـت. سـنت افطاری هـا 
و دیدارهـای مهـم و پشـت سـر هـم آن، 
بیانـات رمضانـی را تبدیـل بـه بیانـات 
دو  کنـار  در  گفتمان سـاز  و  راهبـردی 
بیانـات دیگـر اول فروردیـن و حـرم امـام 
خمینـی در چهـارده خـرداد هـر سـال 
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت که 
عمومـا در ماه رمضان نقشـه اصلی مسـیر 
گفتمان سـازی میانـی و سـالنه رهبـری 
بـرای مدیریـت انقـالب به دسـت می آید. 
اهمیت ایـن بحث از آنجا ناشـی می شـود 
که خـود رهبـر انقـالب تصریـح می کنند 
مدیریّـت  از  غیـر  انقـالب،  »مدیریّـت 
اجرایی کشـور اسـت. بـرای رهبـری، وارد 
شـدن در میـدان اّولً بـه صـورت طـرح 
مسـأله و بسـیج افـكار عمومـی اسـت؛ 

ثانیاً بـه صورت خواسـتن از دسـتگاههای 
اجرایـی اسـت. « 82/۰2/22 

چگونـه خواسـت رهبـری محقـق 
؟ د می شـو

بـرای تحقـق ایـن خواسـت رهبـری و 
بسـیج افـكار عمومـی لزمسـت جریـان 
مومـن انقالبـی فعال شـود تـا آن حرف ها 
تبدیـل بـه باورعمومـی در جامعه شـود و 
»بـه صـورت یـک سـخِن مـورد قبـول 
عمـوم تلقـی بشـود، مـردم بـه آن توجـه 

داشـته باشـند. « 92/12/12
عرصـه  ایـن  در  می تـوان  چگونـه  امـا 
گفتمان سـازی نقـش سـازنده داشـت؟ 
اول اینكـه »بـا گفتـن حاصـل میشـود؛ با 
تبییـِن لزم - تبییـن منطقـی، تبییـن 
عالمانـه و دور از زیاده روی هـای گوناگـون 
صحیـح،  زبـان  بـا  میشـود؛  حاصـل   -
بـا زبـان علمـی و منطقـی و بـا زبـان 
 خـوش، بایسـتی ایـن مطالـب را منتقـل 

کرد.« 92/12/12  
کردیـد،  ایسـتادگی  »اگـر  دوم 
گفتمان سـازی کردیـد، ذهنهـا را آمـاده 
کردیـد. « 95/4/12 و »آرمانـی را دنبـال 
میكنیـد، میگوییـد، تكرار میكنیـد و بجد 
پـای آن می ایسـتید، این یـک گفتمان در 

94/4/2۰ میكنـد.«  ایجـاد  جامعـه 
اگر حرف ها تبدیل به گفتمان شد 

و آنوقـت نتیجـه و تاثیـر ایـن گفتمـان 
کـه  اسـت  ایـن  »بـرای  اول  چیسـت؟ 
در  دینـی  معرفـت  دینـی،  اندیشـه ی 

مخاطبـان، در مـردم، رشـد پیـدا کنـد. 
اندیشـه ی دینـی کـه رشـد پیـدا کـرد، 
وقتی همراه با احسـاس مسـئولیت باشـد 
و تعهـد باشـد، عمـل بـه وجـود مـی آورد 
و همـان چیـزی میشـود کـه پیغمبـران 
صحیـح،  فرهنـگ  بودنـد.  آن  دنبـال 
معرفـت صحیـح، در مـواردی بیداربـاش، 

88/9/22 هشـدار.«  مـواردی  در 
دوم اینكـه »وقتـی افـكار عمومـی شـكل 
گرفـت، یـک گفتمانـی در جامعه نسـبت 
بـه یـک مسـئله ای بـه وجـود آمـد، ایـن 
به طور طبیعی مجریـان و قانون گـذاران و 
 دسـت اندرکاران را بـه دنبال خـود خواهد

»موجـب  و   95/3/6 کشـاند.«   
تصمیم سـازی میشـود؛ زیـِد تصمیم گیـر 
در فـالن مرکـز تصمیم گیـرِی مدیریّـت 
کشـوری، وقتی که یـک چیـزی به عنوان 
یـک گفتمـان درآمـد، مجبـور میشـود 

94/4/2۰ بكنـد.«  دنبـال 
 بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حتـی ضـد 
انقـالب می کوشـد بـا قـدرت رسـانه ای 
بـر  مطلـوب خـودرا  گفتمـان  خـودش 
جامعـه انقالبـی مـا حاکـم کنـد. از ایـن 
روسـت کـه نقـش نیـروی مومـن انقالبی 
در عرصـه روشـنگری و گفتمان سـازی 
جلـوه پیـدا می کنـد و مهـم می شـود. »
چگونه گفتمان رهبری را شناسـایی 

؟ کنیم
برای ترویـج و تبییـن منظومـه گفتمانی 
رهبـری در جامعـه ابتـدا بایـد اجـزای 

سـازنده آن گفتمـان را شـناخت. اجـزای 
سـازنده گفتمـان رهبـری در مفاهیـم، 
قـرار  مهمشـان  و  راهبـردی  جمـالت 
جمـالت  و  مفاهیـم  ایـن  اگـر  دارد. 
کنـار همدیگـر قـرار بگیرنـد می تواننـد 
منظومـه و شـاکله اصلـی گفتمانـی رهبر 
انقـالب را در مسـیر پیـش روی کشـور 
نمایـش دهنـد. بـه همیـن دلیـل بایـد 
بـا ایـن دیـد دوبـاره دیدارهـای رمضانی 
سـال96 را بازخوانـی کـرد و مفاهیـم، 
جمـالت آن را کنـار هـم قـرار داد. در این 
میـان و از همـه آن   دیدارهـا بازخوانـی 
در  خـرداد   14 راهبـردی  دیـدار  سـه 
حـرم مطهـر، دیـدار دانشـجویان و دیدار 
دیدارهایـی  اسـت.  نظـام  کارگـزاران 
کـه هرکـدام مخاطـب مشـخصی دارنـد. 
خطاب دیـدار حرم آحـاد مردم هسـتند. 
فعـال  مخاطـب  دانشـجویان  دیـدار 
گفتمان سـاز در عرصـه اجتمـاع اسـت و 
دیـدار سـوم مجموعـه ای از مطالبـات و 
خواسـته های رهبر انقـالب از مسـئولین 
و کارگـزاران نظام اسـت. به صـورت کلی، 
مجموع این سـه دیدار اشـاره بـه این دارد 
که راه درسـت، اصولی، و جـذاب، راه امام 
اسـت و جـوان مؤمـن و انقالبی نیـز نباید 
از سـختیها و مشـقتهای ایـن راه، هـراس 
یـا ناامیـدی بـه خـود راه دهد. همـگان و 
مخصوصا مسـئولین نظـام نیـز بدانند که 
جمهـوری اسـالمی بـر ایـن راه هسـت و 

خواهـد مانـد

به مناسبت سالروز حمله به هواپیمای مسافربری در خلیج فارس

تربیت اخالقی است که: »بعثت لتّمم مكارم الخالق«؛ مكرمت های اخالقی، فضیلتهای 
اخالقی را در میان مردم کامل کند. اخالق آن هوای لطیفی اســت که در جامعه ی بشری 
اگر وجود داشت، انسانها می توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند. اخالق که نبود، 
بی اخالقی وقتی حاکم شد، حرصها، هوای نفسها، جهالتها، ... سوءظن به یكدیگر وارد شد- 
وقتی این رذائل اخالقی به میان آمد- زندگی سخت خواهد شد؛... قدرت تنفس سالم از انسان 
گرفته خواهد شــد. لذا در قرآن کریم در چند جا- »یزّکیهم و یعلّمهم الكتاب و الحكمة«- 
تزکیه که همان رشد اخالقی دادن است، جلوتر از تعلیم آمده است. در همین روایت هم که 
راجع به عقل از پیغمبر اکرم عرض کردیم- بعد که عقل را بیان می کند- می فرماید که آن 
وقت از عقل، حلم به وجود آمد؛ از حلم، علم به وجود آمد. ترتیب این مسائل را انسان توجه 
کند: عقل، اول حلم را به وجود می آورد؛ حالت بردباری را، حالت تحمل را. این حالت بردباری 
وقتی بود، زمینه برای آموختن دانش، افزودن بر معلومات خود- شــخص و جامعه- فراهم 

خواهد آمد؛ یعنی علم در مرتبه ی بعد از حلم است. حلم، اخالق است 88/4/29

وقتی رذائل اخالقی به میان آید زندگی سخت خواهد شد

این است حزب ا...

14 تیر 1365: درگذشت آیت ا... سیدجواد خامنه ای، پدر رهبرانقالب

چرا باید ذخیره ی ماه رمضان را برای خود حفظ کنیم؟

تاریخ شهادت : هفتم تیر 136۰

شهادت:   به دست منافقین کوردل

)( مزار: گلزار شهدای بهشت زهرا

خانه ای که مایه مباهات و افتخار جمهوری اسالمی است
در این خانه ]پدری[، هشت سال پدر و مادر رییس جمهور وقت زندگی کردند. بنده رئیس جمهور 
بودم و امكانات این کشور تا حدودی که در اختیار رئیس جمهور بود، در اختیار بنده بود؛ اما این 
پیرمرد و پیرزن کوچكترین توقعی نداشتند که چون پسرشان رئیس جمهور شده، این خانه را 
تبدیل به احسن کنند یا دستی به سر و صورتش بكشند.  پدرم تا سال 6۵ و مادرم تا انتهای دوران 
ریاست جمهوری در همین خانه زندگی می کردند؛ اما این خانه کمترین تغییری در جهت کامل 

شدن پیدا نكرد؛ این برای جمهوری اسالمی مایه ی افتخار و مباهات است.     7۵/4/14

اسـتقالل یعنی یک کشـوری، مداخله گـر را بشناسـد، بـا آن مقابله کنـد و در مقابل 
آن بایسـتد. اسـتقالل بـه معنـای بداخالقی کردن بـا همه ی دنیا نیسـت؛ اسـتقالل 
به معنـای مقابلـه ی بـا آن قدرتـی اسـت کـه می خواهـد مداخلـه کنـد، می خواهد 
دسـتور بدهـد، می خواهـد حیثّیـت و شـرف یـک ملّـت را بـرای منافـع خـود خرج 
کنـد؛ اسـتقالل به معنـای قهر کـردن با کشـورها نیسـت، بـه معنـای ایجـاد کردن 
سـّدی در مقابـل نفـوذ کشـورها اسـت کـه نتواننـد منافـع آن کشـور را، منافـع  آن 
ملّـت را تحت الّشـعاع منافع خودشـان قـرار بدهند؛ این معنی اسـتقالل اسـت و این 

مهم تریـن هدف بـرای یـک کشـور اسـت. 92/11/19

#استقالل         
کلید
واژه

دیدار مسئوالن نظام 96/3/22دیدار دانشجویان 96/3/17 مراسم سالروز رحلت حضرت امام خمینی 96/3/14

سه دیدار مهم
برای در ک گفتمان رهبر معظم انقالب لزوم بازخوانی :

در دیــدار دانشــجویی امســال، رهبــر انقــالب بــرای اولیــن بــار اصطالحــی بــه نــام 
ــته های  ــه ی آن هس ــه هم ــن ب ــد: »م ــرده و فرمودن ــه کار ب ــار« را ب »آتش به اختی
ــم:  ــاً میگوی ــادی، فكــری، فرهنگــی در سرتاســر کشــور مرتّب ــِی جه فكــری و عمل
ــار.« در طــول  ــدان جنــگ، آتش به اختی ــول می ــد؛ مســتقل و به ق ــدام کار کنی هرک
ایــن تقریبــا ســه هغتــه، تحلیل هــا و تفســیرهای مختلفــی از ایــن اصطالح منتشــر 
ــای  ــد ســعید فطــر، معن ــه ی دوم عی ــر در خطب ــار دیگ ــالب ب ــر انق ــا رهب شــد، ام
ــه معنــی  ــد: »آتش به اختیــار ب دقیــق خــود از ایــن عبــارت را صراحتــا اعــالم کردن
کار فرهنگــی خودجــوش و تمیــز اســت؛ آنچــه مــا گفتیــم معنایــش ایــن اســت که 
در تمــام کشــور، جوانهــا و صاحبــان اندیشــه و فكــر، صاحبــان هّمــت، خودشــان بــا 
ــذ فرهنگــی را  ــد، مناف ابتــكار خودشــان، کار را -کارهــای فرهنگــی را- پیــش ببرن
بشناســند و در مقابــل آنهــا، کار انجــام بدهنــد.« از ایــن رو نشــریه ی خــط حــزب ا... 
ــار  ــه اختی ــش ب ــات آت ــه ی اقدام ــده، مجموع ــماره های آین ــا در ش ــر دارد ت در نظ
نیروهــای مؤمــن و انقالبــی را در نشــریه منعكــس کنــد. بنابرایــن کارهــا و اقدامــات 
خــود در این بــاره را برایمــان ارســال کنیــد  تــا بــه مــرور در نشــریه منتشــر کنیــم. 
ــد؟  ــد بكنی ــی می خواهی ــد و چــه کارهای ــن مــدت چــه کرده ای ــد کــه در ای بگویی

ارسال تولیدات مردمی
» آتش به اختیار«


