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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

واقعاً یـک قضّیه ی عجیبی اسـت قضّیه ی کشـور عراق؛ کشـور عـراِق صّدام حسـین، تبدیل بشـود 
به کشـور عراق شـهید حکیـم! اصًا شـما ببینید ایـن فاصله چقدر اسـت؟ اصـًا قابل تصّور نیسـت 
ایـن فاصله؛ ایـن، اتّفـاق افتـاده... اکنون داعـش در حال فـرار و خـروج از عراق اسـت و ایـن موفقیت 
تحسـین برانگیز، نتیجه وحدت و انسـجام درونی در عراق و همچنین سیاسـت درسـت دولت عراق 

در اعتماد بـه نیروهای جـوان و مؤمن عـراق و حضـور آنها در وسـط میدان اسـت. 96/۳/۳۰

قضیه ی عجیب تبدیل عراق صدام به عراق شهید حکیم

این شماره تقدیم   می شود به به روح 
پرفتوح همه ی شهدای موصل
 مخصوصا شهید حیدر المیاحی

»ثَاٌث ال یُِغلُّ َعلَیِهنَّ َقلُب امِرٍئ ُمسلٍِم« فرمودند سه چیز است که قلب انساِن مسلم 
«، کار را خالصاً  با وجود این سه چیز دچار خیانت نمی شود، ]اول[ »إخاُص الَعَمِل ِلّ
برای خدای متعال انجام بدهد. فرض بفرمایید شما امر به معروف میکنید برای خدا بکنید، نهی 
از منکر میکنید برای خدا بکنید، تعلیم دین میدهید برای خدا ایــن کار را بکنید... دوم »َو 
ِة الُمسلِمین« نصیحت یعنی مطلق خیرخواهی، خیرخواه ائمه ی مسلمین باشد.  النَّصیَحُة ِلئِمَّ
سومی هم »َو اللُّزوُم لَِجماَعِتِهم«)1( مازم جماعت مسلمین باشد، این هم نکته بسیار مهمی 
است. جماعت مسلمین را خراب نکند، دچار تفرقه نکند، در یک جامعه ی اسامی، حاال فرض 
کنید در جامعه ما که یک جامعه ای متشکل و عازم یک حرکتی است، این جامعه را مغشوش 
نکند، دچار اغتشاش نکند، این یک آهنگیشان را، یک جهتیشان را بهم نزند، این خیلی مهم 
است. جامعه را خراب نکند، بله انتقاد گاهی الزم است، انتقاد کنند، حرف بزنند، ایراد بگیرند، 
تذکر بدهند، گاهی اینها واجب شرعی هم میشود؛ اما همه ی اینها غیر از این است که وحدت 

جامعه را بهم بزند. 95/4/8 
1( امالی صدوق، ص۳5۰

حدیث شـرح

قوه ی قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شــود و در هر زمینه ای که الزم 
بود، از حقوق مردم بــا قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شــکنان مقابله کند... احیا و 
اســتیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشــروع مردم از وظایف مهم قوه ی 
قضائیه اســت و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشــد و با مخالفان و معارضان 
حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند... در جایی که آبروی نظام در معرض خطر 
است، حفظ آبروی نظام اسامی مقدم و مهم تر است، زیرا مردم مسائل را می بینند و 
متوجه می شوند و نباید اینگونه احساس شــود که قوه ی قضائیه با متخلفاِن قضائی، 

برخورد نمی کند 96/4/12

نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است؛ مرکز فرهنگی هر شــهر، 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 تأکید می کنم این هدایت گری صرفاً هدایت گری سیاســی نیســت، 
هدایت گری سیاسی و فرهنگی است. ما گمان نکنیم که اگر فرض کنید در فان مسئله ی 
سیاسی روز که محّل ابتاء هم هست، داِد سخن 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 اســت و از آن نباید صرف نظر کرد، اّما 

هدایت گری فرهنگی و فرهنگ مردم، اخاق مردم  ]مهم تر است [. 94/1۰/14

نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر استاحیای حقوق مردم، حمایت از آزادی های مشروع
س: آیا به اموالی کــه به تدریج برای خرید خانه یا ســایر مایحتاج زندگی  س

احکام خم

پس انداز می شود، خمس تعّلق می گیرد؟ج: اگر خرید مایحتاج ضروری زندگی 
برحسب وضع مالی شــخص متوّقف بر پس انداز درآمد سال باشــد، و بنا دارد 
پس اندازها را در آینده نزدیک )تا چند روز( َصرف خرید مایحتاج ضروری زندگی 

نماید، خمس ندارد.
س: خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده ی او که از درآمد سال 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.

فروش خانه وسائل نقلیه و زمین 
احکام 
آموزشی

چرا آمریکایی ها  اینقدر 
گستاخ شده اند؟

جمهوری خواه هـا و دموکرات هـای آمریکایـی، با همـه ی تفاوت هایشـان،  در 
یـک چیـز بـا هـم مشـترک اند:"تغییر رژیـم ایـران". گرچـه راهبردهـا و 
تاکنیک هایـی که بـرای این موضـوع اتخـاذ کرده انـد، با هـم تفـاوت دارد، امـا نهایت 
آرزوی آنـان، تغییر رژیم ایران اسـت. بـرای مثال، بـاراک اوبامـا در گرماگـرم مذاکرات 
هسـته ای ایـران، در مصاحبه  بـا روزنامه ی نیویـورک تایمـز چنین گفت: "فکـر می کنم 
ترکیب یـک مسـیر دیپلماتیک کـه مسـئله ی هسـته ای را در یک طـرف قـرار داده و 
همزمـان پیامی روشـن بـه ایرانی ها بفرسـتد مبنـی بر اینکه شـما بایـد رفتار خـود را 
به طور گسـترده تغییـر دهیـد و اینکه اگر شـما بـه اقدامـات تهاجمـی بی ثبات کننده 
خود ادامـه دهید، مـا از متحدان خـود حفاظـت می کنیم، ترکیبی اسـت که بـه صورت 

بالقوه خیال دوستان ما را راحت می کند."

     سیاست تغییر رژیم در دولت ترامپ 
با روی کار آمدن ترامــپ اما این موضوع با صراحت بیشــتری بیان شــد. 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 است و 
هنوز به رئیس جمهور ارائه نشده است اما می توانم به شما بگویم که ما قطعا به حضور 
ادامه دار بی ثبات کننده ی ایران در منطقه... حمایت شــان از حزب ا... واقف هســتیم و 
در پاســخ به هژمونی ایران اقدام می کنیم. تحریم هایی علیه افراد و دیگران وضع شده 
است." وزیرخارجه ی آمریکا همچنین گفت: "سیاست ما در قبال ایران پس زدن این 
هژمونی، مهار کردن توانایی شان برای ساخت ســاح هسته ای و تاش برای حمایت 
از عناصری در داخل ایران اســت که به تغییر مسالمت آمیز رژیم شان منجر می شود." 
بافاصله بعد از این سخنان، مجلس ســنای آمریکا، با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف، 

طرح تحریم های جامع یا اصطاحا "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 تاش های خود بــرای خروج نام منافقین از 
لیست گروه های تروریســتی خبر داد و در عین حال، از گزینه ی تغییر رژیم در ایران 
سخن گفت. "رودی جولیانی"، از نزدیکان ترامپ و شهردار سابق نیویورک نیز خواستار 
تغییر رژیم در ایران شــد و اعام کرد دولــت ایاالت متحده از گروهک تروریســتی 
منافقین حمایت می کند. وی گفت: "با اختیاراتی کــه دارم این حرف را می زنم... ما و 
شما )آمریکا و منافقین( دیدگاه مشــترکی علیه ایران داریم." "جو لیبرمن"، سناتور 
ســابق ایالت کنتیکت که 24 ســال در آمریکا ســناتور بوده نیز صراحتا اعام کرد: 
"کشورهای عربی و آمریکا همراه شما )منافقین( هستند تا تغییر رژیم در ایران محقق 
شــود." وی در اظهارنظری گستاخانه بیان داشت: "خیلی زود شــاید 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 اشــاره کرد، یکی از آنها افزایش نفوذ ایران در سطح 
منطقه ای و بین المللی است. مایک پمپئو، رئیس سازمان سیا در مصاحبه با شبکه ی 
"ام اس ان بی ســی" درباره ی ایران گفت: "امروز، این کشــور نفوذ بسیار 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 این دالیل به عدم واکنش متقابل و متناســب با اقدامات دشــمن بر 
می گردد. وقتی در مقابل ضربه ی دشمن، "ضربه ی متقابل" و متناسب و بلکه محکم تر 
و صریح تر صورت نگیرد، این سیگنال به دشمن مخابره خواهد شد که حریف، راه کار و 
چاره ی خاصی ندارد، بنابراین راهبرد درستی اتخاذ شده و می بایست ادامه پیدا کند. 
این همان موضوعی است که رهبر انقاب نیز در دیدار کارگزاران نظام به آن اشاره کرده 
و فرمودند: »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 شــد؛ 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«.96/۳/22  

هفته گزارش

نمازبازخوانی
جمعه

امام کالم

چه کسی به درد 
مملکت می خورد

بداننـد  را  جوانی شـان  قـدر  جوان هـا 
کـه صـرف کننـد در علـم و در تقـوا و در 
سـازندگی خودشـان، کـه اشـخاص امین 
صالـح بشـوند، کـه مملکـت بـا اشـخاص 

امین صالـح می تواند مسـتقل باشـد. همه این پیوسـتگی هایی کـه ما به خـارج پیدا 
کردیـم دنبـال این بـود که مـا رجـال صالـح نداشـتیم. آن وقت اگـر رجـال صالحی 
بودند، کنـار بودنـد؛ کنار گذاشـته بودنـد. آنهایی کـه در میـدان بودند رجـال صالح 
نبودند، دانشـمند هم بودنـد، اما رجـال صالح نبودند، بـه درد مملکـت نمی خوردند. 
و آنهـا بودند کـه ما را پیوسـته بـه خـارج کردنـد و سـال های طوالنی مملکـت ما در 

حلقـوم خارجی هـا منافعـش فـرو رفـت.
   امام خمینی )(؛ 17 تیر 1358

قضایــای عــراق؛ قضایــای عــراق خیلــی قضایــای مهّمــی اســت؛ البّتــه آن 
را شــاید یــک مقــداری آدم بتوانــد حــق بدهــد بــه مــردم، ]چــون[ اغلــب 
ــه  ــد کاری ک ــش آم ــراق پی ــه در ع ــراق و آنچ ــه ی ع ــت قضّی ــا از حقیق ــردم م م
ــنگ  ــه س ــان ب ــوری سرش ــد و چط ــراق بکنن ــتند در ع ــا می خواس آمریکایی ه
ــا  ــد، اّم ــر ندارن ــاً خب ــه وجــود آورد- قاعدت ــت را ب ــن حال ــی ای خــورد و چــه عوامل
ــه ی کشــور عــراق؛ کشــور عــراِق  ــه ی عجیبــی اســت قضّی خــب واقعــاً یــک قضّی
ــما  ــًا ش ــم! اص ــهید حکی ــراق ش ــور ع ــه کش ــود ب ــل بش ــین، تبدی ــّدام حس ص
ببینیــد ایــن فاصلــه چقــدر اســت؟ اصــًا قابــل تصــّور نیســت ایــن فاصلــه؛ ایــن، 

اتّفاق افتاده. 96/۳/2۰ 
اکنــون داعــش در حــال فــرار و خــروج از عــراق اســت و ایــن موفقیــت 
تحســین برانگیز، نتیجــه ی وحــدت و انســجام درونــی در عــراق و همچنیــن 
سیاســت درســت دولــت عــراق در اعتمــاد بــه نیروهــای جــوان و مؤمــن 
ــا  ــت آمریکایی ه ــت. 96/۳/۳۰ مخالف ــدان اس ــط می ــا در وس ــور آنه ــراق و حض ع
ــد عــراق، عامــل  ــت اســت کــه آنهــا می خواهن ــن عل ــه ای ــا نیروهــای مردمــی ب ب
مهــم اقتــدار خــود را از دســت بدهــد.96/۳/۳۰ حشدالشــعبی یــا همــان نیروهــای 
ــراق  ــردای ع ــروز و ف ــرای ام ــزرگ ب ــره ی ب ــم و ذخی ــروت عظی ــک ث ــی ی مردم

ــود. 95/9/21 ــت ش ــت و تقوی ــد حمای ــه بای ــت ک اس

چرا موصل فتح شد؟

از نظر اسـام، تشـکیل خانواده یک فریضه اسـت. عملی اسـت که مرد و زن 
بایـد آن را بـه عنـوان یـک کار الهـی و یـک وظیفـه انجـام بدهنـد. اگر چه 
شـرعاً در در زمره ی واجبـات ذکر نشـده، اما به قدری تحریص و ترغیب شـده اسـت 
که انسـان می فهمد خـدای متعال بـر این امـر اصـرار دارد، آن هـم نه به عنـوان یک 
کارگـزاری، بلکه به عنوان یـک حادثـه ی مانـدگار و دارای تأثیر در زندگـی و جامعه. 
لذا این همـه بر پیونـد میـان زن و شـوهر تحریص کـرده و جدایـی را مذمـت نموده 

است.   77/12/11 

ایـرانی خانواده

خداوند بر تشکیل خانواده اصرار دارد

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. 95/۳/25  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. 96/۳/22

رهبری مطالبه

هیئت نظارت بر برجام 
در مقابل  سوءاستفاده مراقبت کند

سه مانع خیانت

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

ســاعاتی پــس از یــورش غرورآفریــن موشــکی ســپاه پاســداران بــه 
مراکــز تجمــع داعــش در دیرالــزور ســوریه، حضــرت آیــت ا... خامنــه ای 
رهبــر انقــاب اســامی در دیــداری صمیمانــه بــا جمعــی از ســرداران 
و فرماندهــان ســپاه، بــا قدردانــی از تاش هــای ســپاه در عرصــه ی 
ــول  ــماها قب ــد از ش ــود، خداون ــی ب ــی عال ــان خیل ــد: »کارت ــکی فرمودن موش
کنــد. ایــن، عبــادت مــاه رمضــان اســت.«حضرت  آیــت ا... خامنــه ای 
ــمن  ــد دش ــد؛ ببینی ــک کار کنی ــد روی موش ــه می توانی ــر چ ــد: »ه افزودن
چقــدر روی موشــک حســاس اســت، پــس بدانیــد کــه چقــدر کارتــان 
می توانیــد  تــا  و  می توانیــد  »همگــی  گفتنــد:  است.«ایشــان  مهــم 
و امــکان داریــد کار کنیــد؛ دشــمن بایــد ســیلی بخــورد.«در ایــن 
دیــدار، فرماندهــان ضمــن ارائــه ی گزارشــی از عملیــات موفقیت آمیــز 
»لیلةالقــدر« تأکیــد کردنــد: همان طــور کــه حضرت عالــی دربــاره ی 
حفــظ جــان غیــر نظامیــان دســتور داده بودیــد، در ایــن عملیــات بــا 
هدایــت اطاعاتــی نیــروی قــدس، فقــط مواضــع تروریســت ها هــدف 
قــرار گرفــت و هیــچ یــک از مــردم و غیــر نظامیــان آســیب ندیدنــد.
 ایــن دیــدار بــا دعــای رهبــر انقــاب اســامی بــرای حاضــران پایــان

 یافت. |     |

   سرلشکر سلیمانی: 
مرا هدف قرار دهید، نه سپاه را

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان اینکــه بــرای آحــاد ملــت ایــران، ثروتــی 
ــه  ــل مقایس ــی قاب ــچ ثروت ــا هی ــدارد و ب ــود ن ــری وج ــروت رهب ــر از ث گرانقدرت
ــات  ــت ها و منوی ــاف سیاس ــر خ ــی ب ــد کام ــور نبای ــت: در کش ــت، گف نیس
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( گفتــه شــود و اگــر هــم گفتــه شــود و اعتراضی 
صــورت نگیــرد در گنــاه آن ســهیم هســتیم. سرلشــکر قاســم ســلیمانی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه فرمایــش حضــرت امــام رضــوان ا... کــه فرمودنــد »مــن 
از ســپاه راضــی هســتم و هرگــز نظــرم برنمــی گــردد«، اظهــار داشــت: مــن این 
موضــوع را بــه عنــوان یــک ســپاهی نمــی گویــم، ســپاه را بــا من کــه عیــب دارم 
مقایســه نکنیــد، مــن را هــدف قــرار دهیــد، نــه ســپاه را، اگــر ســپاه نبود کشــور 

نبــود و ایــن حــرف همــه روزهــا اســت. |    دفــاع پــرس |

  ایران 
بزرگترین برنده جنگ سوریه است  

"مردخــای کیــدار" کارشــناس مســائل خاورمیانــه در فلســطین اشــغالی در تازه 
تریــن مقالــه خــود ایــران را بزرگتریــن برنــده نهایی جنــگ ســوریه دانســت و از 
رژیــم صهیونیســتی و همــه دنیــا خواســت تــا در اســرع وقــت بــه ایــن واقعیــت 

اعتــراف کننــد |    برنــا  | 

هفته اخبار

در  اسـامی  انقـاب 
سـالگی،   40 نزدیکی هـای 
تجربه هـای ارزشـمندی را پیـش رو دارد 
کشـور،  درسـت  اداره ی  الزمـه ی  کـه 
اسـتفاده ی از ایـن تجربه هاسـت. یکـی از 
ایـن تجربه هـای مهـم »تأثیـر انسـجام و 
اتّحاد ملّی اسـت در موّفقّیـت« 96/۳/22، 
امـا حفظ وحـدت ملـی، الزاماتـی دارد که 
تحقـق ایـن هـدف در گـروی آنهاسـت. 
برخـی از ایـن الزامـات مهـم و اصلـی این 
موضـوع، در بیانـات رهبـر انقـاب بدیـن 

شرح است: 

1- توجه بـه دو قطبـی اصلـی انقالب- 
ترفندهایـی  ایـن  از  »یکـی  اسـتکبار: 
دارنـد  و  گرفته انـد  یـاد  اخیـراً  کـه 
اعمـال می کننـد، ایجـاد دوقطبی هـای 
کاذب اسـت... خـب، انتخابـات مسـابقه 
اسـت؛ معلـوم اسـت در مسـابقه همـه 
ایـن  بشـوند...  برنـده  می کننـد  تـاش 
نیسـت،  عنـاد  ایـن  نیسـت،  دشـمنی 
ایـن دوقطبـی شـدن نیسـت. مرتّبـاً در 
رادیوهـا و در تلویزیون ها و در رسـانه های 
گوناگون شـان خبـر از دوقطبـی شـدن 
ملّـت ایـران -یعنـی دودسـتگی ای کـه 
بـا همدیگـر دشـمنند و علیـه هـم تاش 
ایـران  در  بلـه،  می دهنـد.  می کننـد- 
اسـامی یـک دوقطبـی ای وجـود دارد؛ 
دوقطبـی انقـاب و اسـتکبار. آن کسـانی 
که تفاله هـای بازمانـده ی از دوران غلبه ی 

اسـتکبارند و هرکسـی کـه دنبـال آنهـا 
اسـت، همفکـر آنهـا اسـت، بلـه، اینهـا با 
انقـاب بدنـد؛ ایـن دوقطبـی هسـت اّمـا 
قاطبـه ی ملّـت ایـران، قاطبـه ی انقابی، 
عاقه منـد به نظـام اسـامی، عاشـق امام 

و خاطـرات امـام ]هسـتند[« 94/12/5

مخالفـت:  حـق  بـه  احتـرام   -2
»مشـترکات را بایسـتی همـواره در نظـر 
داشـت. ایـن منافاتـی نـدارد بـا اینکـه 
  یـک مخالفـی هـم در یـک بخشـی -که 
مخالفـت بـا فـان سیاسـت یـا بـا فـان 
برنامـه دارد- مخالفـت خـودش را ابـراز 
کند؛ هیـچ منافاتـی نـدارد. اّما بـه معنای 
ایـن نبایـد باشـد کـه در زمینه ی مسـائل 
و  کشـمکش  کشـور،  اساسـی  و  کان 
بگومگـو هسـت... مخالفـت ممکن اسـت 
وجود داشـته باشـد لکـن قاطبـه ی ملت، 
عمـده ی ملّـت، حرفشـان یکـی بـود و 
ایسـتادگی کردند روی حـرف، این همان 
 چیزی اسـت کـه مـورد نظـر ما اسـت که 
انسـجام و اتّحـاد ملّـی اسـت.« 96/۳/22

 ۳- فاصله گـذاری بـا دشـمن خارجی و 
دشـمن نفـوذی در داخـل: »ایـن اتّحاد، 
آن وقتـی آشـکار و بـارز خواهـد شـد کـه 
بـا دشـمن، فاصله  گـذاری واضحـی انجام 
بگیرد. یکـی از چیزهایی که اتّحـاد ملّت را 
زیر سـؤال می برد و شـبهه ایجـاد می کند 
و اختـاف ایجـاد می کنـد و اگـر اختافی 

هسـت آن را آشـکار می کنـد، فاصلـه قرار 
نـدادن بـا دشـمن اسـت؛ مراقبت بشـود. 
دشـمن تنهـا در خـارج از کشـور نیسـت؛ 
گاهـی  اوقـات دشـمن، داخـل کشـور هم 
در سـال 88 ماحظـه  نفـوذ می کنـد. 
کردیـد؛ در بعضـی از خیابان هـای تهـران 
گروه هایـی پیـدا شـدند -البّتـه عـّده ی 
زیـادی نبودنـد، عـّده ی کمـی بودنـد- 
صریحـاً علیـه نظـام حـرف زدند. مشـکل 
عمـده ای کـه پیـش آمـد، از ناحیـه ی 
فاصلـه نگذاشـتِن میـان یـک گروهـی 
اعـام  را  فاصلـه  بایـد  بـود؛  اینهـا  بـا 
مشـکات  ]لـذا[  نکردنـد،  می کردنـد، 
بعـدی پیـش آمـد. وقتـی شـما می بینید 
که عّده ای با اسـاس نظام شـما، با اسـاس 
انقاب شـما، بـا اسـاس بـاور و دین شـما 
بنـای مخالفت و بنـای کارشـکنی و اذیّت 
کـردن دارنـد، بایـد فاصلـه ی خودتـان را 
بـا اینهـا مشـّخص کنیـد و اعـام بکنیـد 
که بـا اینهـا فاصلـه داریـد؛ این یـک  چیز 
الزمـی اسـت. بخصوص مـا مسـئولین در 
این زمینـه بایسـتی خیلی جّدی و کوشـا 

96/۳/22 باشـیم.« 

کـردن  بـاز  جـا  از  جلوگیـری   -4
فرهنـگ  در  بیگانـه  دوگانه هـای 
سیاسـی: یکـی از روش هـای ناپسـندی 
کـه برخی بـرای تقسـیم کـردن مـردم از 
و  برچسـب زنی  اسـتفاده می کننـد،  آن 
تقسـیم کردن مـردم بـه تنـدرو و میانه رو 

اسـت. »ایـن دوگانه هایـی کـه سـوغات 
بیگانه هـا و حـرف دشـمنان ایران اسـت، 
نبایـد در ایـران و در فرهنـگ سیاسـی ما 
جا باز کنـد؛ آنها تقسـیم میکنند مـردم را 
به تنـدرو و میانـه رو. بحث تنـدرو و کندرو 
نداریـم. انقابـی را میگوینـد تنـدرو، غیر 
انقابـی را میگوینـد میانـه رو! ... مـا این را 

نبایـد تکـرار بکنیـم.« 95/۳/14

5- پرهیز از تقسـیم و دو دسـته کردن 
مـردم: جـدا کـردن و دو دسـته کـردن 
مـردم، و پافشـاری بـر زمینه های شـکاف 
اجتماعـی، آفتـی اسـت کـه می توانـد هر 
کشـوری را تهدیـد کنـد. واضح اسـت که 
مراقبـت در ایـن خصـوص، بیـش از همه 
متوجه مسـئوالن اسـت. بنابراین »کشور 
را دوقطبـی نبایـد کـرد، مـردم را بـه دو 
دسـته نبایـد تقسـیم کـرد... آن حالتـی 
کـه در سـال ۵9 متأّسـفانه از ناحیـه ی 
رئیس جمهـور آن  روز اتّفـاق افتـاد کـه 
مـردم را بـه دو دسـته ی موافـق و مخالف 
تقسـیم کـرده بودند کـه چیـز خطرناکی 

96/۳/22 اسـت.« 
بـا ایـن شـاخص ها می تـوان دوسـتان و 
دشـمنان اتحاد را شناسـایی کرد. سـنگ 
سیاسـی-  جریان هـای  و  افـراد  محـک 
فرهنگی موافـق و مخالف اتحاد و انسـجام 
ملـی نیـز می توانـد این شـاخص ها باشـد 
کـه بایـد به درسـتی مـورد توجـه قـرار 

گیـرد.  

قوه قضائیه باید پرچمدار این موضوعات باشد

 ناشناس: 1. ایجاد یک کتابخانه کوچک برای پایگاه بسیج 2. نصب یک قفسه محصوالت 
فرهنگی در آپارتمان مخصوص اســتفاده همســایه ها 3. راه اندازی یک کانال در یکی از 
پیام رسان های ایرانی با محویت آموزش مهارت های همســرداری و تربیت فرزند4. اکران 
فیلم های ارزشی در مکان های مختلف۵. اهدای کتاب قرار با موضوع سبک 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 روستای آقا بزرگ : برگزاری کاس های حفظ قرآن و اهدای جوایز نفیس و 
بازسازی مدرسه متروک روستا 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 اسامی ایرانی.
 : شما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای ما 

ارسال کنید.

اســام نــاب در مقابــل اســام آمریکایــی اســت، اســام آمریکایــی 
ــام  ــاخه اس ــک ش ــر، ی ــام متحّج ــاخه اس ــک ش ــاخه دارد: ی ــم دو ش ه
ســکوالر؛ ایــن اســام آمریکایــی اســت. اســتکبار و قدرت هــای مــاّدی 
از هــر دو شــاخه پشــتیبانی کرده انــد و می کننــد؛ یــک جاهایــی آنهــا 
را بــه وجــود می آورنــد، یــک جاهایــی آنهــا را راهنمایــی می کننــد، 
یــک جاهایــی آنهــا را کمــک می کننــد؛ اســام نــاب در مقابــل آنهــا 
اســت؛ اســام نــاب اســامی اســت کــه همه جانبــه اســت؛ از زندگــی 
فــردی و خلــوت فــردی تــا تشــکیل نظــام اســامی، همــه را شــامل 
ــما  ــن و ش ــف م ــم تکلی ــه ه ــت ک ــامی اس ــاب آن اس ــام ن ــود. اس می ش
را در خانــواده بــا خــود و در خلــوت شــخصی مان معّیــن می کنــد، 
هــم تکلیــف مــا را در جامعــه معّیــن میکنــد، هــم تکلیــف مــا را در 
قبــال نظــام اســامی و ایجــاد نظــام اســامی معّیــن می کنــد؛ ایــن 
ــد ــن پابن ــه ای ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــی از مبان ــن یک ــت. ای ــاب اس ــام ن  اس

 بود. 95/۳/14

اسالم ناب یکی از مبانی است
 که باید به آن پایبند بود

به اختیار آتش

این است حزب ا...

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

سناریویتغییررژیم،ازاوبامایدموکراتتاترامپجمهوریخواه

تاریخ شهادت : 7 اردیبهشت 1۳96

شهادت:    به دست تروریست های تکفیری

مزار: روضة الشهداء قربستان وادي السالم 
نجف ارشف

زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت امام حسین را دارد
حضرت هادی )( به یکی از اهالــی ری که از زیارت امام حســین )( میآمد، فرمود: »اگر 
میرفتی عبدالعظیم را زیارت میکردی، ثوابی را که از زیارت امام حســین نصیبت شده است به 
تو میدادند.« ما در جوار جناب عبدالعظیم زندگی میکنیم، شوق کربا هم داریم؛ اّما کمتر توفیق 

پیدا میکنیم به زیارت این بزرگوار برویم. 82/3/2۵

راهبردی عمق

ما ملّتی هسـتیم مسـلمان، ریشـه دار در تاریخ، و انقابی؛ مسـلمانی، عمـق تاریخی، 
و انقابـی بـودن سـه  عنصر اصلـی اسـت کـه هویّـت ملّـت مـا را تشـکیل می دهد. 
اسـامی بودن یعنـی اصـول اسـام، تشـکیل دهنده ی هویّت ما اسـت. ریشـه داری 
یعنی نیروهای انسـانی مـا در طول تاریـخ، دارای افـکار بلنـدی بوده اند، در فلسـفه، 
علـم، فّنـاوری و در طـول تاریخ به حسـب موقعّیـت زمانی، کارهـای بزرگـی را انجام 
داده انـد و به بشـریّت حرکـت داده اند؛ و بعـد انقاب؛ انقـاب بخش مهّمـی از هویّت 
ما اسـت. انقاب یعنـی آن حرکـت تحّولِی عمیقـی که با تکیه ی به اسـام توانسـت 

وضعّیت کشـور را عـوض کنـد . 96/۳/22 
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الزامـات اتحـاد ملـی و ایجـاد فضـای جدیـد از کار و همـکاری چیسـت

اتحاد
 

دوستان و دشمنانِ

ریشه هویتی ما در اسالم،عمق تاریخی و انقالب است


