
قضیه ی عجیب تبدیل عراق صدام به عراق شهید حکیم  | این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح همه ی شهدای موصل، مخصوصا شهید حیدر المیاحی

واقعاً یک قضّیه ی عجیبی اسـت قضّیه ی کشـور عراق؛ کشـور عراِق صّدام حسـین، تبدیل بشـود به کشـور عراق شـهید حکیم! اصالً شـما ببینید ایـن فاصله چقدر 
اسـت؟ اصالً قابل تصّور نیسـت این فاصلـه؛ این، اتّفـاق افتـاده... اکنون داعـش در حال فـرار و خـروج از عراق اسـت و این موفقیت تحسـین برانگیز، نتیجـه وحدت و 

انسـجام درونی در عراق و همچنین سیاسـت درسـت دولت عـراق در اعتماد به نیروهـای جـوان و مؤمن عراق و حضـور آنها در وسـط میدان اسـت. ۹۶/۳/۳۰

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی| سـال دوم، شـماره 8۹| هفته سـوم تیر ۹۶
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جمهوری خواه ها و دموکرات های آمریکایی، با همه ی تفاوت هایشان،  
در یک چیز با هم مشــترک اند: "تغییر رژیم ایران". گرچه راهبردها 
و تاکنیک هایی که بــرای این موضوع اتخاذ کرده انــد، با هم تفاوت 

دارد، اما نهایت آرزوی آنــان، تغییر رژیم ایران اســت. برای مثال، 
باراک اوباما در گرماگرم مذاکرات هســته ای ایران، در مصاحبه  با 

2 روزنامه ی نیویــورک تایمز چنین گفــت... | ادامه در صفحه  

چرا آمریکایی ها  اینقدر گستاخ شده اند؟
چرا موصل فتح شد؟

عمق راهبردی  | ۳

هیئت نظارت بر برجام در مقابل  سوءاستفاده مراقبت کند

مطالبه رهبری  |۳

بازخوانی   | ۳

احیای حقوق مردم، حمایت از آزادی های مشروع

گزارش هفته

مزار: روضة الشهداء قربستان وادي السالم نجف ارشفتاریخ شهادت: 7 اردیبهشت 1۳۹۶ شهادت: به دست تروریست های تکفیری
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دیدار جمعی از فرماندهان سپاه
 با رهبرانقالب پس از عملیات موشکیلیلةالقدر

سناریوی تغییر رژیم، از اوبامای دموکرات تا ترامپ جمهوری خواه

انقــالب اســالمی در نزدیکی هــای 40 ســالگی، 
تجربه های ارزشــمندی را پیش رو دارد که الزمه ی 
اداره ی درست کشور، استفاده ی از این تجربه هاست. 
یکی از این تجربه های مهم »تأثیر انسجام و اتّحاد ملّی است در 
موّفقّیت« ۹۶/۳/22، اما حفظ وحدت ملی، الزاماتی دارد که تحقق 
این هدف در گروی آنهاســت. برخی از این الزامات مهم و اصلی 
ایــن موضــوع، در بیانــات رهبر انقالب بدین شــرح اســت: 
1- توجه به دو قطبی اصلی انقالب- اســتکبار: »یکی از این 
ترفندهایــی که اخیراً یــاد گرفته اند و دارند اعمــال می کنند، 
ایجاد دوقطبی های کاذب است... خب، انتخابات مسابقه است؛ 

معلوم است در مســابقه همه تالش می کنند برنده بشوند... این 
دشمنی نیست، این عناد نیســت، این دوقطبی شدن نیست. 
مرتّباً در رادیوها و در تلویزیون ها و در رســانه های گوناگون شان 
خبر از دوقطبی شــدن ملّــت ایران -یعنی دودســتگی ای که 
با همدیگر دشــمنند و علیه هم تالش می کننــد- می دهند. 
بله، در ایران اســالمی یک دوقطبی ای وجــود دارد؛ دوقطبی 
انقالب و استکبار. آن کســانی که تفاله های بازمانده ی از دوران 
غلبه ی اســتکبارند و هرکســی که دنبال آنها اســت، همفکر 
آنها اســت، بله، اینها با انقــالب بدند؛ این دوقطبی هســت اّما 
قاطبه ی ملّت ایــران، قاطبــه ی انقالبی، عالقه منــد به نظام 

اســالمی، عاشــق امام و خاطرات امام ]هســتند[« ۹4/12/5
2- احتــرام بــه حق مخالفــت: »مشــترکات را بایســتی 
همــواره در نظــر داشــت. ایــن منافاتــی نــدارد بــا اینکه 
  یک مخالفی هم در یک بخشی -که مخالفت با فالن سیاست یا با 
فالن برنامه دارد- مخالفت خودش را ابراز کند؛ هیچ منافاتی ندارد. 
اّما به معنای این نباید باشد که در زمینه ی مسائل کالن و اساسی 
کشور، کشمکش و بگومگو هست... مخالفت ممکن است وجود 
داشته باشــد لکن قاطبه ی ملت، عمده ی ملّت، حرفشان یکی 
بود و ایســتادگی کردند روی حرف، این همان  چیزی است که 

۳ مورد نظر ما است که انسجام و اتّحاد ملّی است.« ۹۶/۳/22
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الزامـات اتحـاد ملـی و ایجـاد فضـای جدیـد از کار و همـکاری چیسـت

اتحاد
 

دوستان و دشمنانِ



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  دیدار جمعی از فرماندهان سپاه با 
رهبرانقالب پس از عملیات موشکی لیلةالقدر

ســاعاتی پس از یورش غرورآفرین موشکی 
ســپاه پاســداران به مراکز تجمع داعش در 
دیرالزور ســوریه، حضرت آیــت ا... خامنه ای 
رهبر انقالب اســالمی در دیداری صمیمانه 
با جمعی از ســرداران و فرماندهان ســپاه، با 
قدردانــی از تالش هــای ســپاه در عرصه ی 
موشــکی فرمودند: »کارتان خیلی عالی بود، 
خداوند از شــماها قبول کند. این، عبادت ماه 
رمضان اســت.«حضرت  آیــت ا... خامنه ای 
افزودند: »هر چه می توانید روی موشــک کار 
کنید؛ ببینید دشــمن چقدر روی موشــک 
حساس اســت، پس بدانید که چقدر کارتان 
مهم است.«ایشان گفتند: »همگی می توانید 
و تا می توانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن 
باید ســیلی بخورد.«در این دیدار، فرماندهان 
ضمن ارائه ی گزارشی از عملیات موفقیت آمیز 
»لیلةالقدر« تأکیــد کردنــد: همان طور که 
حضرت عالــی دربــاره ی حفظ جــان غیر 
نظامیان دستور داده بودید، در این عملیات با 
هدایت اطالعاتی نیــروی قدس، فقط مواضع 
تروریســت ها هدف قرار گرفت و هیچ یک از 
مردم و غیر نظامیان آسیب ندیدند.این دیدار با 
 دعای رهبر انقالب اسالمی برای حاضران پایان

|  یافت.|  

   سرلشکر سلیمانی: 
مرا هدف قرار دهید، نه سپاه را

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه برای 
آحاد ملت ایــران، ثروتــی گرانقدرتر از ثروت 
رهبری وجود ندارد و با هیچ ثروتی قابل مقایسه 
نیست، گفت: در کشور نباید کالمی بر خالف 
سیاســت ها و منویات مقام معظــم رهبری 
)مدظله( گفته شــود و اگر هم گفته شــود و 
اعتراضی صــورت نگیرد در گناه آن ســهیم 
هستیم. سرلشکر قاســم سلیمانی همچنین 
با اشاره به فرمایش حضرت امام رضوان ا... که 
فرمودند »من از ســپاه راضی هستم و هرگز 
نظرم برنمــی گردد«، اظهار داشــت: من این 
موضوع را به عنوان یک ســپاهی نمی گویم، 
سپاه را با من که عیب دارم مقایسه نکنید، من را 
هدف قرار دهید، نه سپاه را، اگر سپاه نبود کشور 

نبود و این حرف همه روزها است.| دفاع پرس|

   ایران بزرگترین برنده جنگ سوریه است 
"مردخای کیدار" کارشناس مسائل خاورمیانه 
در فلسطین اشــغالی در تازه ترین مقاله خود 
ایران را بزرگترین برنده نهایی جنگ ســوریه 
دانســت و از رژیم صهیونیســتی و همه دنیا 
خواست تا در اسرع وقت به این واقعیت اعتراف 

کنند. |  ایرنا |

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 89|  هفته  سوم تیر 96 2    

ما ملّتی هستیم مسلمان، ریشه دار در تاریخ، و انقالبی؛ مسلمانی، عمق تاریخی، و انقالبی بودن سه  عنصر اصلی است که 
هویّت ملّت ما را تشکیل می دهد. اسالمی بودن یعنی اصول اسالم، تشکیل دهنده ی هویّت ما است. ریشه داری یعنی 
نیروهای انسانی ما در طول تاریخ، دارای افکار بلندی بوده اند، در فلسفه، علم، فّناوری و در طول تاریخ به حسب موقعّیت 
زمانی، کارهای بزرگی را انجام داده اند و به بشریّت حرکت داده اند؛ و بعد انقالب؛ انقالب بخش مهّمی از هویّت ما است. 

انقالب یعنی آن حرکت تحّولِی عمیقی که با تکیه ی به اسالم توانست وضعّیت کشور را عوض کند . 96/3/22 

# هویت_ملی                     
 

کلید
واژه

چرا آمریکایی ها اینقدر گستاخ شده اند؟

     سیاست تغییر رژیم در دولت ترامپ 
با روی کار آمدن ترامپ اما این موضوع با صراحت بیشتری 
بیان شد. او از همان هفته های اول رسیدن به کاخ سفید، 
شروع به حمله به ایران و پیگیری سیاست تغییر رژیم کرد. 
اولین اظهارنظر جنجالی او بیان این جمله بود که "ایران 
بزرگ ترین دولت حامی تروریسم است". بعد از آن، رکس 
تیلرسون، وزیرخارجه ی ترامپ، در کمیته ی امور خارجی 
مجلس نمایندگان گفت: "سیاست در قبال ایران در دست 
تدوین اســت و هنوز به رئیس جمهور ارائه نشــده است 
اما می توانم به شــما بگویم که ما قطعا به حضور ادامه دار 
بی ثبات کننده ی ایران در منطقه... حمایت شان از حزب ا... 
واقف هستیم و در پاسخ به هژمونی ایران اقدام می کنیم. 
تحریم هایــی علیه افراد و دیگران وضع شــده اســت." 
وزیرخارجه ی آمریکا همچنین گفت: "سیاست ما در قبال 
ایران پس زدن این هژمونی، مهار کردن توانایی شان برای 
ساخت سالح هسته ای و تالش برای حمایت از عناصری 
در داخل ایران است که به تغییر مسالمت آمیز رژیم شان 
منجر می شــود." بالفاصله بعد از این ســخنان، مجلس 
ســنای آمریکا، با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف، طرح 
تحریم های جامع یا اصطالحا "تحریم های مادر" را علیه 

ایران تصویب کرد. 
اوایل هفته ی جاری نیز، نمایندگانی از آمریکا در نشست 
ساالنه ی سازمان تروریستی منافقین شرکت کرده و آنجا 
نیز از موضوع تغییر رژیم در ایران سخن گفتند. "تد پو"، 
نماینده ی مجلس نمایندگان آمریکا، از تالش های خود 
برای خروج نام منافقین از لیســت گروه های تروریستی 
خبر داد و در عین حال، از گزینــه ی تغییر رژیم در ایران 
سخن گفت. "رودی جولیانی"، از نزدیکان ترامپ و شهردار 
سابق نیویورک نیز خواســتار تغییر رژیم در ایران شد و 
اعالم کــرد دولت ایاالت متحده از گروهک تروریســتی 
منافقین حمایت می کند. وی گفت: "با اختیاراتی که دارم 
این حرف را می زنم... ما و شما )آمریکا و منافقین( دیدگاه 
مشترکی علیه ایران داریم." "جو لیبرمن"، سناتور سابق 

ایالت کنتیکت که 24 سال در آمریکا ســناتور بوده نیز 
صراحتا اعالم کرد: "کشورهای عربی و آمریکا همراه شما 
)منافقین( هستند تا تغییر رژیم در ایران محقق شود." وی 
در اظهارنظری گستاخانه بیان داشت: "خیلی زود شاید 

سال آینده این گردهمایی را در تهران برگزار می کنیم!"

     چرا آمریکایی ها اینقدر گستاخ شده اند؟
در بررسی چرایی گستاخی آمریکایی ها در سخن گفتن 
از تغییر رژیم و اعمال تحریم ها علیه ایران می توان به چند 
دلیل اشاره کرد، یکی از آنها افزایش نفوذ ایران در سطح 
منطقه ای و بین المللی است. مایک پمپئو، رئیس سازمان 
سیا در مصاحبه با شــبکه ی "ام اس ان بی سی" درباره ی 
ایران گفت: "امروز، این کشــور نفوذ بســیار زیادی دارد، 
نفوذی که فراتر از نفوذ آنها در 6 یا هفت سال گذشته است. 
خواه این نفوذ آنها بر دولت بغداد باشد، خواه افزایش قدرت 
حزب ا... و لبنان، خواه همکاری آنها در کنار الحوثی در یمن 
و شیعیان عراق که هم اکنون در امتداد مرز سوریه در حال 
مبارزه هستند و به طور قطع نیروهای شیعه که در سوریه 
درگیر هستند. ایران در همه جای خاورمیانه حضور دارد."

اما یکی دیگر از ایــن دالیل به عدم واکنــش متقابل و 
متناسب با اقدامات دشــمن بر می گردد. وقتی در مقابل 
ضربه ی دشــمن، "ضربه ی متقابل" و متناســب و بلکه 
محکم تر و صریح تر صورت نگیرد، این سیگنال به دشمن 
مخابره خواهد شــد که حریف، راه کار و چاره ی خاصی 
ندارد، بنابراین راهبرد درســتی اتخاذ شده و می بایست 
ادامه پیدا کند. این همان موضوعی است که رهبر انقالب 
نیز در دیدار کارگزاران نظام به آن اشاره کرده و فرمودند: 
»وقتی طرف مقابل با وقاحت می آید می ایســتد و یک 
چیزی را می گوید، ما هرچــه در این زمینه کوتاه بیاییم، 
حمل بر ضعف خواهد شــد؛ حمل بر این خواهد شد که 
ما ناچاریم، ناگزیریم؛ احســاس ناچاری در ما، دشــمن 
را تشجیع می کند به اینکه بر فشــارهای ناحّق خودش 

بیفزاید«.۹۶/۳/22 

جمهوری خواه ها 

و دموکرات های 

آمریکایی، با همه ی 

تفاوت هایشان،  

در یک چیز با 

هم مشرتک اند: 

"تغییر رژیم ایران". 

گرچه راهربدها و 

تاکنیک هایی که 

برای این موضوع 

اتخاذ کرده اند، با 

هم تفاوت دارد، اما 

نهایت آرزوی آنان، 

تغییر رژیم ایران 

است

ریشه هویتی ما در اسالم،عمق تاریخی و انقالب است

سناریوی تغییر رژیم، از اوبامای دموکرات تا ترامپ جمهوری خواه 

جمهوری خواه ها و دموکرات های آمریکایی، با همه ی تفاوت هایشان،  در یک چیز با هم مشترک اند: "تغییر رژیم ایران". گرچه راهبردها و تاکنیک هایی 
که برای این موضوع اتخاذ کرده اند، با هم تفاوت دارد، اما نهایت آرزوی آنان، تغییر رژیم ایران اســت. برای مثال، باراک اوباما در گرماگرم مذاکرات 
هسته ای ایران، در مصاحبه  با روزنامه ی نیویورک تایمز چنین گفت: "فکر می کنم ترکیب یک مسیر دیپلماتیک که مسئله ی هسته ای را در یک طرف 
قرار داده و همزمان پیامی روشــن به ایرانی ها بفرستد مبنی بر اینکه شما باید رفتار خود را به طور گســترده تغییر دهید و اینکه اگر شما به اقدامات تهاجمی 

بی ثبات کننده خود ادامه دهید، ما از متحدان خود حفاظت می کنیم، ترکیبی است که به صورت بالقوه خیال دوستان ما را راحت می کند."



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن هیئت نظارت بر برجام 
در مقابل  سوءاستفاده مراقبت کند

احیای حقوق مردم، حمایت از آزادی های مشروع

در مورد خود برجام، خود سند یک خلل وُفَرجی دارد، یک زوایای پرابهامی دارد که اینها موجب شده است که دشمن بتواند 
سوءاستفاده کند، طرف مقابل بتواند از آنها سوءاستفاده کند. 95/3/25  دشمن االن از همان خأل دارد استفاده می کند؛ لکن 
آن جمعی که معّین شده اند برای نظارت بر برجام واقعاً در این مسئله دّقت کنند؛ یعنی باید دّقت کنند، باید مراقبت بکنند 
ببینند چه اتّفاقی دارد می افتد. باالخره ما یک مواردی را ذکر کردیم؛ بنده در قبول برجام یک شرایطی را به طور صریح ذکر 
کردم، مکتوب هم کردم. به طور دقیق باید اینها رعایت بشود. وقتی طرف مقابل با وقاحت می آید می ایستد و یک چیزی را 
می گوید، ما هرچه در این زمینه کوتاه بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شد؛ حمل بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ 

احساس ناچاری در ما، دشمن را تشجیع می کند به اینکه بر فشارهای ناحّق خودش بیفزاید. 96/3/22

قوه ی قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای که الزم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با 
متخلفان و قانون شکنان مقابله کند... احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه ی 
قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله 
کند... در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم تر است، زیرا مردم مسائل را 

می بینند و متوجه می شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه ی قضائیه با متخلفاِن قضائی، برخورد نمی کند 96/4/12

قوه قضائیه باید پرچمدار این موضوعات باشد

مطالبه 
رهبری

بازخوانی

چرا موصل فتح شد؟

قضایای عـراق؛ قضایای عراق خیلـی قضایای  ق راهبردی
عم

مهّمی اسـت؛ البّته آن را شـاید یـک مقداری 
آدم بتوانـد حـق بدهـد بـه مـردم، ]چـون[ 
اغلـب مـردم مـا از حقیقـت قضّیه ی عـراق و 
آنچـه در عـراق پیـش آمـد کاری کـه آمریکایی هـا 
می خواسـتند در عـراق بکننـد و چطوری سرشـان به 
سـنگ خـورد و چـه عواملـی ایـن حالـت را بـه وجود 
آورد- قاعدتـاً خبـر ندارنـد، اّمـا خـب واقعـاً یـک 
قضّیـه ی عجیبی اسـت قضّیه ی کشـور عراق؛ کشـور 
عـراِق صـّدام حسـین، تبدیل بشـود بـه کشـور عراق 
شـهید حکیـم! اصـاًل شـما ببینید ایـن فاصلـه چقدر 
اسـت؟ اصـاًل قابـل تصـّور نیسـت ایـن فاصلـه؛ ایـن، 

اتّفاق افتاده. ۹۶/۳/2۰ 
اکنـون داعـش در حـال فـرار و خـروج از عراق اسـت 
و ایـن موفقیـت تحسـین برانگیز، نتیجـه ی وحدت و 
انسـجام درونی در عراق و همچنین سیاسـت درسـت 
دولـت عـراق در اعتمـاد بـه نیروهـای جـوان و مؤمن 
عراق و حضـور آنها در وسـط میـدان اسـت. ۹۶/۳/۳۰ 
مخالفـت آمریکایی هـا بـا نیروهـای مردمـی بـه ایـن 
علت اسـت کـه آنهـا می خواهنـد عـراق، عامـل مهم 
اقتدار خـود را از دسـت بدهد.۹۶/۳/۳۰ حشدالشـعبی 
یـا همـان نیروهـای مردمـی یـک ثـروت عظیـم و 
ذخیره ی بـزرگ بـرای امروز و فـردای عراق اسـت که 

بایـد حمایـت و تقویـت شـود. ۹5/۹/21

 اکنون داعش در حال 

فرار و خروج از عراق 

است و این موفقیت 

تحسین برانگیز، 

نتیجه ی وحدت و 

انسجام درونی در 

عراق و همچنین 

سیاست درست 

دولت عراق در 

اعتامد به نیروهای 

جوان و مؤمن عراق 

و حضور آنها در 

وسط میدان است

96/3/30
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۳ ۳- فاصله گذاری با دشــمن خارجی 

و دشــمن نفوذی در داخــل: »ایــن اتّحاد، 
آن وقتی آشکار و بارز خواهد شد که با دشمن، 
فاصله  گــذاری واضحی انجام بگیــرد. یکی از 
چیزهایی که اتّحاد ملّت را زیر ســؤال می برد و 
شبهه ایجاد می کند و اختالف ایجاد می کند و 
اگر اختالفی هست آن را آشکار می کند، فاصله 
قرار ندادن با دشــمن اســت؛ مراقبت بشود. 
دشمن تنها در خارج از کشــور نیست؛ گاهی 
 اوقات دشمن، داخل کشــور هم نفوذ می کند. 
در ســال 88 مالحظــه کردیــد؛ در بعضی از 
خیابان های تهران گروه هایی پیدا شدند -البّته 
عّده ی زیــادی نبودند، عّده ی کمــی بودند- 
صریحاً علیه نظام حرف زدند. مشکل عمده ای 
که پیش آمد، از ناحیه ی فاصله نگذاشتِن میان 
یک گروهی بــا اینها بود؛ باید فاصلــه را اعالم 
می کردند، نکردند، ]لذا[ مشکالت بعدی پیش 
آمد. وقتی شــما می بینید که عّده ای با اساس 
نظام شما، با اساس انقالب شما، با اساس باور و 
دین شما بنای مخالفت و بنای کارشکنی و اذیّت 
کردن دارند، باید فاصله ی خودتــان را با اینها 
مشّخص کنید و اعالم بکنید که با اینها فاصله 
دارید؛ این یک  چیز الزمی اســت. بخصوص ما 
مسئولین در این زمینه بایستی خیلی جّدی و 

کوشا باشیم.« ۹۶/۳/22
4- جلوگیری از جا باز کردن دوگانه های بیگانه 
در فرهنگ سیاسی: یکی از روش های ناپسندی 
که برخی برای تقسیم کردن مردم از آن استفاده 
می کنند، برچســب زنی و تقسیم کردن مردم 
به تندرو و میانه رو است. »این دوگانه هایی که 
سوغات بیگانه ها و حرف دشمنان ایران است، 
نباید در ایران و در فرهنگ سیاسی ما جا باز کند؛ 
آنها تقسیم میکنند مردم را به تندرو و میانه رو. 
بحث تندرو و کندرو نداریم. انقالبی را میگویند 
تندرو، غیر انقالبی را میگویند میانه رو! ... ما این 

را نباید تکرار بکنیم.« ۹5/۳/14
5- پرهیز از تقسیم و دو دسته کردن مردم: 
جدا کردن و دو دسته کردن مردم، و پافشاری 
بر زمینه های شکاف اجتماعی، آفتی است که 
می تواند هر کشوری را تهدید کند. واضح است 
که مراقبت در این خصوص، بیش از همه متوجه 
مسئوالن است. بنابراین »کشور را دوقطبی نباید 
کرد، مردم را به دو دســته نباید تقسیم کرد... 
آن حالتی که در سال ۵9 متأّسفانه از ناحیه ی 
رئیس جمهور آن  روز اتّفاق افتاد که مردم را به دو 
دسته ی موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که 

چیز خطرناکی است.« ۹۶/۳/22
با این شــاخص ها می توان دوستان و دشمنان 
اتحاد را شناسایی کرد. ســنگ محک افراد و 
جریان های سیاسی- فرهنگی موافق و مخالف 
اتحاد و انسجام ملی نیز می تواند این شاخص ها 

باشد که باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.  



سه مانع خیانت

»ثَـالٌث ال یُِغـلُّ َعلَیِهـنَّ َقلـبُ امـِرٍئ 
ُمسـلٍِم« فرمودنـد سـه چیـز اسـت که 
قلب انسـاِن مسـلم با وجود این سـه چیـز دچار 
 ،» خیانـت نمی شـود، ]اول[ »إخالُص الَعَمـِل ِلّ
کار را خالصـاً بـرای خـدای متعـال انجـام بدهد. 
فـرض بفرمایید شـما امـر بـه معـروف میکنید 
برای خـدا بکنیـد، نهـی از منکـر میکنیـد برای 
خدا بکنیـد، تعلیم دیـن میدهید برای خـدا این 
ـِة  ِلئِمَّ النَّصیَحـُة  »َو  دوم  بکنیـد...  را  کار 
الُمسـلِمین« نصیحت یعنی مطلق خیرخواهی، 
خیرخواه ائمه ی مسـلمین باشد. سـومی هم »َو 
زوُم لَِجماَعِتِهم«)1( مالزم جماعت مسـلمین  اللُـّ
باشـد، ایـن هـم نکتـه بسـیار مهمـی اسـت. 
جماعت مسـلمین را خـراب نکند، دچـار تفرقه 
نکنـد، در یـک جامعـه ی اسـالمی، حـاال فرض 
کنید در جامعه مـا که یک جامعه ای متشـکل و 
عازم یک حرکتی اسـت، این جامعه را مغشـوش 
نکند، دچار اغتشـاش نکند، این یک آهنگیشان 
را، یک جهتیشـان را بهـم نزند، ایـن خیلی مهم 
اسـت. جامعه را خـراب نکنـد، بله انتقـاد گاهی 
الزم اسـت، انتقـاد کننـد، حـرف بزننـد، ایـراد 
بگیرنـد، تذکـر بدهنـد، گاهـی اینهـا واجـب 
شـرعی هم میشـود؛ اما همه ی اینها غیـر از این 

است که وحدت جامعه را بهم بزند. ۹5/4/8 
1( امالی صدوق، ص۳5۰

س: آیا به اموالی کــه به تدریج برای  س
احکام خم

خرید خانه یا ســایر مایحتاج زندگی 
پس انداز می شــود، خمــس تعّلق 
می گیرد؟ج: اگر خرید مایحتاج ضروری 
زندگی برحســب وضع مالی شخص متوّقف بر 
پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را 
در آینده نزدیک )تــا چنــد روز( َصرف خرید 

مایحتاج ضروری زندگی نماید، خمس ندارد.
س: خانه، ماشــین و لوازم مورد نیاز انسان یا 
خانواده ی او که از درآمد ســال خریده شده 
است، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل 
به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه 
حکمی دارد؟ج: پول حاصل از فروش چیزی که 

از مؤونه بوده، خمس ندارد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

از نظر اسالم، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است که مرد و زن باید آن را به عنوان یک 
کار الهی و یک وظیفه انجام بدهند. اگر چه شرعاً در در زمره ی واجبات ذکر نشده، اما به قدری 
تحریص و ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد، آن هم نه 
به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک حادثه ی ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه. 

لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص کرده و جدایی را مذمت نموده است.   77/12/11 

خداوند بر تشکیل خانواده اصرار دارد

زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت امام حسین را دارد

 ناشناس: 1. ایجاد یک کتابخانه کوچک برای 
پایگاه بســیج 2. نصب یک قفســه محصوالت 
فرهنگی در آپارتمان مخصوص استفاده همسایه ها 
3. راه اندازی یک کانال در یکی از پیام رســان های 
ایرانی با محویت آموزش مهارت های همسرداری و 
تربیت فرزند4. اکران فیلم های ارزشی در مکان های 
مختلف۵. اهــدای کتاب قرار با موضوع ســبک 
زندگی دینی به خانم های جوان فامیل 6. اهدای 
کتاب بچرخ تا بچرخیم با موضوع استکبار ستیزی 

به پسر بچه های فامیل
 آسمان  : تولید و توزیع کتابچه هایی در مورد 

حجاب و ترویج حجاب و عفاف میان بانوان
محمد از روســتای آقا بــزرگ : برگزاری 
کالس های حفظ قرآن و اهــدای جوایز نفیس و 
بازســازی مدرســه متروک روســتا به صورت 

خودجوش و مردمی  
بهداروند از شوشتر: "جنبش مردمی تکریم 
حجاب" همراه با چاپ پوستر با محوریت سخنان 
رهبری و برگزاری نشســت با موضوعات حجاب 
،عفاف و تهاجم فرهنگی وسبک زندگی اسالمی 

ایرانی.
 : شــما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای ما 

ارسال کنید.

حضرت هـادی )( به یکـی از اهالـی ری کـه از زیارت امـام حسـین )( میآمد، 
فرمـود: »اگـر میرفتـی عبدالعظیم را زیـارت میکـردی، ثوابـی را کـه از زیـارت امام 
حسـین نصیبت شـده اسـت به تو میدادند.« ما در جوار جنـاب عبدالعظیـم زندگی 
میکنیـم، شـوق کربـا هـم داریـم؛ اّمـا کمتـر توفیـق پیـدا میکنیم بـه زیـارت این 

بزرگوار برویـم. 82/3/25
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

چه کسی به درد مملکت می خورد 
جوان هــا قــدر جوانی شــان را بداننــد که 
صرف کنند در علم و در تقوا و در ســازندگی 
خودشــان، که اشــخاص امین صالح بشوند، 
که مملکت با اشــخاص امین صالح می تواند 

مستقل باشــد. همه این پیوستگی هایی که 
ما به خارج پیدا کردیم دنبــال این بود که ما 
رجال صالح نداشــتیم. آن وقــت اگر رجال 
صالحی بودند، کنار بودند؛ کنار گذاشته بودند. 
آنهایی که در میدان بودند رجال صالح نبودند، 

دانشمند هم بودند، اما رجال صالح نبودند، به 
درد مملکت نمی خوردنــد. و آنها بودند که ما 
را پیوسته به خارج کردند و سال های طوالنی 
مملکت ما در حلقوم خارجی ها منافعش فرو 

رفت.   امام خمینی )(؛ 17 تیر 1358

نماز جمعه قلب فرهنگی
 هر شهر است  

نماز جمعه قلب فرهنگی هر شــهر است؛ مرکز 
فرهنگی هر شهر، نماز جمعه است؛ البّته شرایطی 
دارد که حاال بعضی از اینها را عرض خواهیم کرد. 
جایی است که آنجا هدایت گری انجام می گیرد؛ 
من تأکیــد می کنم ایــن هدایت گــری صرفاً 
هدایت گری سیاسی نیست، هدایت گری سیاسی 
و فرهنگی است. ما گمان نکنیم که اگر فرض کنید 
در فالن مسئله ی سیاسی روز که محّل ابتالء هم 
هست، داِد ســخن دادیم و حرف زدیم و مطالب 
خودمان را با بیان شیوا بیان کردیم، قضّیه تمام 
شد؛ نه، ما هدایت گری فرهنگی را از هدایت گری 
سیاسی بنیانی تر می دانیم؛ هدایت گری سیاسی 
خیلی الزم است و از آن نباید صرف نظر کرد، اّما 
هدایت گری فرهنگی و فرهنــگ مردم، اخالق 

مردم  ]مهم تر است [. ۹4/1۰/14

اسلام نلاب در مقابلل اسلام آمریکایی 
اسلت، اسلام آمریکایلی هم دو شلاخه 
متحّجلر،  اسلام  شلاخه  یلک  دارد: 
ایلن  سلکوالر؛  اسلام  شلاخه  یلک 
و  اسلتکبار  اسلت.  آمریکایلی  اسلام 
شلاخه  دو  هلر  از  ملاّدی  قدرت هلای 
پشلتیبانی کرده انلد و می کننلد؛ یلک 
جاهایلی آنهلا را بله وجلود می آورنلد، 
راهنمایلی  را  آنهلا  جاهایلی  یلک 
می کننلد، یلک جاهایلی آنهلا را کمک 
می کننلد؛ اسلام نلاب در مقابلل آنهلا 
اسلت؛ اسلام نلاب اسلامی اسلت کله 

همه جانبله اسلت؛ از زندگلی فلردی و 
خلوت فردی تا تشلکیل نظام اسلامی، 
همه را شلامل می شلود. اسلام نلاب آن 
اسلامی اسلت کله هلم تکلیلف ملن و 
شلما را در خانلواده بلا خلود و در خلوت 
هلم  می کنلد،  معّیلن  شلخصی مان 
تکلیلف ملا را در جامعله معّیلن میکند، 
هم تکلیلف ملا را در قبال نظام اسلامی 
و ایجلاد نظلام اسلامی معّیلن می کند؛ 
ایلن اسلام نلاب اسلت. ایلن یکلی از 
 مبانلی اسلت کله بایلد بله ایلن پابنلد

 بود. 95/3/14

حزب ا... این است
اسالم ناب یکی از مبانی استفروش خانه وسائل نقلیه و زمین  

 که باید به آن پایبند بود

زیارت رهبر انقالب از حرم حضرت عبدالعظیم 7۳/8/5

ایـرانی خانواده

جمعه مناز


