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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

این انگیـزه چقـدر قوی اسـت، ایـن ایمـان چقـدر شـّفاف اسـت کـه ... از ایـران، از افغانسـتان، از 
کشـورهای دیگـر راه می افتـد،... از زندگـی راحتـش میگـذرد، میـرود در یـک کشـور غریـب، در 
یک خـاک غریـب، در راه خـدا مجاهـدت میکند و به شـهادت میرسـد. ایـن چیز کوچکی اسـت؟ 
قدم به قـدم تاریـخ انقـاب اسـامی از ایـن شـگفتی های تاریخ سـاز بـه خـود دیـده اسـت؛ اینهـا 

شـگفتی اسـت. 95/4/5

این شگفتی های تاریخ ساز

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح 
شهید مدافع حرم حاج شعبان نصیری

جهاد اسام برای تحمیل عقیده نیست؛ برای مبارزه ی با کسانی است که انسانها را به 
بردگی می کشند. جهاد اسام جنگ با ملتها نیست؛ بلکه جنگ با قدرتهای ستمگر و 
ظالم است. این، توصیه ی پیشوایان اســام اســت. امیرالمؤمنین )( در فرمان خود به 
مالک اشتر می فرمایند: کسانی که تو با اینها در آنجا مواجه می شوی، یا با تو از لحاظ عقیده 
یکسانند، یا »َو إّما َشــریٌک لَک فِی الَخلِق«؛)1( یا در انسان بودن با تو شریک هستند. حتی 
کسانی که از لحاظ عقیده با تو همراه نیستند، ولی انسانند، باید با انسان برخورد تکریم آمیز 
داشت. »ال یَنهاُکُم اهللُ َعِن الَّذیَن لَم یُقاتِلوُکم فِی الّدیِن َو لَم یُخِرجوُکم ِمن دیارُِکم أن تََبّروُهم َو 
تُقِسطوا إلَیِهم إنَّ اهللَ یُِحبُّ الُمقِسطین)2( -این دستور قرآن است - با کفار، با کسانی که با شما 
هم عقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکردند؛ با شما ظالمانه برخورد نمی کنند، و »أن تََبّروُهم«؛ 
به آنها نیکی کنید. چطور کسی این را نفهمد و جهاد اســامی را که مبارزه ی آزادی بخش 
ملتهاست؛ مبارزه ی رها کردن ملتها از چنگال قدرتهای ستمگر ظالم است، این را طور دیگری 

تفسیر کند. 85/6/27 
1( نهج البالغه، نامه53.

2( ممتحنه/8.

حدیث شـرح

ــرد در فعالیتهــای زندگــی ســردو راهــی می رســد. انتخــاب  ــه م گاهــی هســت ک
ــن دو  ــی از ای ــت را، یک ــت و صداق ــح و امان ــا راه صحی ــا را و ی ــا دنی ــد ی ــد بکن بای
ــه  ــا ب ــه راه اول ی ــد او را ب ــه زن می توان ــت ک ــن جاس ــد؛ ای ــاب کن ــد انتخ ــا را بای ت
ــورد  ــم در م ــم هســت. شــوهرها ه ــًا، طــرف عکــس آن ه راه دوم بکشــاند. متقاب
همسرانشــان می تواننــد ایــن طــور تأثیــرات را داشــته باشــند. ســعی کنیــد باهــم 
ــن، در راه خــدا، در راه اســام،  ایــن طــور باشــید. هــر دو کوشــش کنیــد کــه متدیّ
ــزش ــراف و لغ ــع از انح ــد و مان ــت، نگهداری ــت و صداق ــت، در راه امان  در راه حقیق

 شوید  79/12/21

ــزرگ بســیج فرهنگــی و حرکــت فرهنگــی اســت؛ شــیوه ی کار  ــگاه ب مســجد پای
را بایــد در مســجد آموخــت کــه چــه کار کنیــم. اّوالً بــه شــما عــرض بکنــم حرفــی 
ــق  ــد، از نط ــان میزنی ــجدی های خودت ــان و مس ــن خودت ــا مأمومی ــما ب ــه ش ک
تلویزیونــی و ماننــد اینهــا بمراتــب کارآمدتــر و مؤثّرتــر اســت؛ بارهــا ایــن را عــرض 
کرده ایــم کــه نــگاِه چشم درچشــم و جلســه ی نزدیــک کــه نَفــس گوینــده 
ــات  ــم در اجتماع ــط ه ــن فق ــری اســت؛ ای ــز دیگ ــوَرد، یک چی ــنونده میخ ــه ش ب
ــن ــا ای ــال اینه ــه و امث ــای جمع ــام در نمازه ــه در کّل اس ــی دارد؛ البّت ــا تجلّ  م

  هست. 95/5/31

تأثیر کار مسجدیهمدیگر را بهشتی کنید
حجاب مایه ی تشـخص و آزادی زن اسـت؛ برخاف تبلیغات ابلهانـه و ظاهربینانه ی 
مادیگرایـان، مایـه ی اسـارت زن نیسـت. زن بـا برداشـتن حجاب هـای خـود، 
بـا عریـان کـردن آن چیـزی کـه خـدای متعـال و طبیعـت پنهـان بـودن آن را از او 
خواسـته، خـودش را کوچـک می کنـد، خـودش را سـبک می کنـد، خـودش را 
کـم ارزش می کنـد. حجـاب وقـار اسـت، متانـت اسـت، ارزشـگذاری زن اسـت، 
سـنگین شـدن کفـه ی آبـرو و احتـرام اوسـت؛ ایـن را بایـد خیلی قـدر دانسـت و از 
 اسـام بایـد بـه خاطـر مسـئله ی حجـاب تشـکر کـرد؛ ایـن جـزو نعمتهـای الهـی

91/2/23  است. 

نقش حجاب در زندگی زن چیست؟ 
پرسش
و پاسخ

رمز پیروزی در موصل
ــالص  ــر خ ــت، تی ــادگان تکری ــاه پ ــجویان بی گن ــر از دانش ــه 1200 نف "ب
ــش از 2000 زن  ــد. بی ــه انداختن ــه رودخان ــد و ب ــا را بریدن ــر آنه ــد و س زدن
جــوان ایــزدی را بیــن خــود، دســت بــه دســت بــه فــروش رســاندند، از دخترهــای 
ــر  ــده س ــح و خن ــال تفری ــودک را در ح ــک ک ــوان... ی ــان ج ــا زن ــه ت ــوان گرفت نوج
ــو را  ــر ت ــا تی ــا ب ــم ی ــرت را ببری ــه س ــد ک ــؤال می کردن ــودک س ــن ک ــد، از ای بریدن
ــینه ی  ــی را از س ــه، کودک ــد. در دیال ــل را بریدن ــن طف ــر ای ــت س ــیم؟ و در نهای بکش
ــادر  ــرای م ــتند و ب ــو گذاش ــد و الی پل ــرخ کردن ــش س ــد و روی آت ــادر گرفتن م

فرستادند و..."

ــوارج صــدر  ــان خ ــد، در زم ــه خواندی ــده ای ک ــاک و تکان دهن ــت هولن ــار روای چه
اســام اتفــاق نیفتــاده اســت، بلکــه روایــت حــاج قاســم ســلیمانی اســت از جنایات 
داعــش در عــراق و ســوریه. جنایاتــی وحشــتناک کــه در ســابقه ی تاریخی بشــریت 
کم یــاب اســت. جانیانــی کــه حتــی بافاصلــه پــس از اشــغال موصــل بیانیــه داده 
بودنــد کــه بغــداد را هــم خواهنــد گرفــت و سرمســت از پیروزی هــای مستمرشــان 
بودنــد. امــا تنهــا چنــد روز بعــد از ایــن بیانیــه، بــا ورود بــه موقــع حضــرت آیــت ا... 
سیســتانی و اعــام حکــم جهــاد، برنامه هــای تروریســت ها و اربابان شــان در 

عــراق را بهــم ریخــت.
ــه  ــایر ب ــا و عش ــنی و کرده ــیعه و س ــم از ش ــردم اع ــف م ــای مختل ــک طیف ه لبی
ــیج  ــعبی )بس ــکیل الحشدالش ــش و تش ــه ارت ــردم ب ــتن م ــاد، پیوس ــم جه حک
ــادالت را  ــران، مع ــاری ای ــای مستش ــی و کمک ه ــای نظام ــی( و آموزش ه مردم
ــراق  ــل حســینی"، رئیــس شــورای بســیج ع ــر داد. "عقی ــراق تغیی در عرصــه ی ع
ــد."  ــکیل ش ــران تش ــیج ای ــه ی بس ــا تجرب ــراق ب ــی ع ــیج مردم ــد: "بس می گوی
ــل  ــغال موص ــان اش ــراق در زم ــت ع ــت وزیر وق ــوان نخس ــی، به عن ــوری مالک ن
ــراق از  ــیج ع ــاختار بس ــا در س ــه: "م ــود ک ــرده ب ــح ک ــز تصری ــش نی ــت داع به دس

ــم." ــو گرفتی ــران الگ ــیج ای بس
ــل  ــش مث ــت پی ــن چندوق ــا همی ــراق، ت ــه در ع ــتی ک ــی تروریس ــون گروه اکن
بولــدوزر ویــران می کــرد و ســر می بریــد، ســوراخی بــرای پنهــان شــدن 
ــر  ــراق پرنفوذت ــی در ع ــیج  مردم ــت و بس ــم اس ــدادی در جهن ــر البغ ــدارد، ابوبک ن
ــه  ــه ب ــح شــده اســت؛ فتحــی ک ــز فت ــر از گذشــته شــده و موصــل  نی و قدرتمندت
ــن داعــش و از دســت رفتن  ــرار گرفت ــوی ســقوط و در سراشــیبی ق ــای دومین معن

ــت. ــه اس ــترده در منطق ــت گس ــای خاف رؤی
امــا هیچ وقــت یادمــان نخواهــد رفــت کــه آمریکایی هــا طــی ایــن مــدت، چقــدر 
ــای  ــانند، از کمک ه ــه درازا بکش ــش را ب ــا داع ــگ ب ــر جن ــا عم ــد ت ــاش کردن ت
ــور  ــگ به ط ــن جن ــه در میادی ــی ک ــی و داروی ــواد غذای ــا م ــه ت ــلیحاتی گرفت تس
ــراق  ــت وزیر ع ــادی، نخس ــدر العب ــد. حی ــاب می کردن ــش پرت ــرای داع ــتمر ب مس
ــی  ــکا نقش ــه آمری ــرد ک ــد ک ــل تأکی ــوص آزادی موص ــود در خص ــام خ ــز در پی نی
ــا  ــارزه ب ــی مب ــده ی مدع ــای خودخوان ــت: "  ائتاف ه ــل نداش ــازی موص در آزادس

ــروزی نقشــی نداشــتند" ــن پی داعــش، در ای
فتــح موصــل پیــروزی بزرگــی اســت امــا بــه مثابــه پایــان بحــران در عراق نیســت، 
بلکــه هــر لحظــه ممکــن اســت تــا فتنــه ای دیگــر در ایــن کشــور بــا کوچک تریــن 
ــد نقــش مهمــی در حفــظ  ــراق، بای ــت ع ــن دول ــات شــعله ور شــود. بنابرای اختاف
ــل  ــد در مقاب ــد. »بای ــته باش ــی داش ــمن بیرون ــا دش ــه ب ــوام و مقابل ــدت اق وح
ــرا آمریــکا و  ــه آنهــا اعتمــاد نکــرد، زی ــه  هیچ وجــه ب ــود و ب آمریکایی هــا هوشــیار ب

ــراق هســتند.«96/03/30 ــت و وحــدت ع ــف اســتقال، هوی ــاب او، مخال اذن
افــزون بــر ایــن، در حالی کــه نیروهــای عراقــی در حــال نبــرد ســنگین بــرای آخرین 
پایگاه هــای داعــش در عــراق هســتند و آرامــش سیاســی و نظامــی شــرط نخســت 
تمرکــز ایــن نیروهــا بــر عملیــات اســت، صداهایــی از اقلیــم کردســتان عــراق مبنی 
بــر انجــام همه پرســی بــرای اســتقال ایــن منطقــه بــر خــاف قانــون اساســی ایــن 
کشــور بــه گــوش می رســد. امــا آنهــا بایــد بداننــد کــه »جمهــوری اســامی ایــران 
ــرای  ــی ب ــزاری همه پرس ــر برگ ــی ب ــا مبن ــی زمزمه ه ــا برخ ــایه، ب ــوان همس به عن
ــن موضــوع را  ــه ای ــدگان ب ــف اســت و دامن زنن ــراق مخال ــک بخــش از ع ــی ی جدای

ــد.« 96/03/30 ــراق می دان ــت ع ــان اســتقال و هوی مخالف
ــای  ــی گروه ه ــظ انســجام داخل ــرای حف ــاش ب ــس از آزادی موصــل و ت مقطــع پ
ســه گانه شــیعه، کردهــا و اهــل ســنت، آزمــون مهمــی بــرای عــراق اســت. آزمونــی 
ــراق  ــی ع ــای داخل ــردن طرف ه ــهم خواهی نک ــدت و س ــظ وح ــا حف ــز ب ــه ج ک
موفقیت آمیــز نخواهــد بــود. هــر چنــد تــا زمانی کــه کشــورهایی همچــون آمریــکا 
از مداخله گــری و نقــض حقــوق حاکمیتــی کشــورهای منطقــه دســت بــر ندارنــد،  

بــوی ثبــات و آرامــش در غــرب آســیا نخواهــد پیچیــد. 

هفته گزارش

خانواده
ایرانی

مسجد 
تراز

امام کالم

تمام چیزهایی که در رشد انسان 
دخالت دارد، اینها همه آزاد هستند  
ایــن آزادی کــه اآلن بــرای ملــت مــا 
هســت، بــرای زن، بــرای مــرد، بــرای 
نویســنده ها، ایــن آزادی آزادی اســت 
در کلیــه امــوری کــه ایــن امــور بــه نفــع 

ــاد از  ــد... انتق ــان را بگویی ــد بیاییــد بیــرون مطالبت خــود شــما هســت. شــما آزادی
ــه شــما  هــر کــس کــه پایــش را کــج گذاشــت بکنیــد. هیــچ کــس نیســت کــه ب
ــی  ــد و همراه ــان بروی ــت خودت ــا مل ــازندگی؛ ب ــاد س ــد در جه ــرا. بروی ــد چ بگوی
ــان، در  ــد انس ــه در رش ــی ک ــام چیزهای ــد. تم ــد می کنی ــد، می روی ــد آزادی کنی
رشــد خواهرهــا و برادرهــا، و ایــن کودکهــای عزیــز، دخالــت دارد، اینهــا همــه آزاد 

هســتند.  
 امام خمینی )ره(؛ 08 مهر 1358

جوانان کشـور فرزنـدان من هسـتند و هرگونـه چیزی کـه مایه ی اضطـراب و 
ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، برای من بسیار سخت و سنگین است.

حرف من بـه دانشـجویان این اسـت کـه مراقـب دشـمن باشـید؛ غریبه هایـی را که در 
لباس خـودی، خودشـان را در همه جـا داخل می کنند بشناسـید؛ دسـتهای پنهـان را 
ببینیـد. هیچ کـس به خاطـر غفلـت سـتایش نمی شـود. هیچ کـس به خاطر چشـمها 
را بر هـم گذاشـتن، مدح نمی شـود. اگـر بـر آدم غافل ضربـه ای وارد شـد، اّول کسـی که 
مسـؤول و مذموم اسـت، خـود اوسـت؛ مراقب باشـید. دانشـجو، قشـر فاخر و با ارزشـی 
اسـت. دشـمن، دانشـجو را هدف گرفته اسـت. چند سـال اسـت سـعی میکننـد بلکه 
بتوانند دانشـجویان را در مقابل نظام قـرار دهند؛ اما موّفق نشـدند؛ بعد از ایـن هم موّفق 

نخواهند شـد. دانشـجو، فرزند ماسـت؛ متعلّق به ماسـت؛
یک حـرف هـم بـه جوانـان عـرض میکنـم. شـما امیدهـای انقـاب و اسـامید. رفتار 
شـما میتوانـد ایـن مملکـت را در جهـت شـکوفایی، بـا سـرعت به پیـش ببـرد. وقتی 
جـوان مملکـت هوشـیارانه، بـا تدبیـر، بـا حلـم و بـا توجـه بـه موقعّیتهـا، حـرف بزند، 
تصمیـم بگیـرد و عمـل کنـد، کشـور گلسـتان خواهـد شـد. وقتـی هیجانـات کـور، 
پـا وسـط بگذارنـد، دشـمن فـوراً اسـتفاده خواهد کـرد. بارهـا گفتـه ام، بـاز هـم تکرار 
میکنـم کـه جـوان مملکـت بایسـتی در همـه میدانهـا حضـور و آمادگـی داشـته 
باشـد؛ منتهـا بـا انضبـاط. این گونـه حرکاتـی کـه ماحظـه شـد کسـانی به دانشـگاه 
 حملـه کننـد، ناشـی از بی انضباطـی اسـت؛ با هـر نامـی انجـام گیـرد، غلـط و محکوم

 است. 78/4/21

هیچ کس بخاطر غفلت ستایش نمی شود

اروپایی هـا وقتـی خواسـتند اندلـس را از مسـلمانان پـس بگیرنـد، اقدامی 
بلنـد مـدت کردنـد. آن روز صهیونیسـت ها نبودنـد؛ اما دشـمنان اسـام و 
مراکز سیاسـی، علیه اسـام فعال بودنـد. آنها به فاسـد کـردن جوانـان پرداختند و 
در ایـن راسـتا انگیزه هـای مختلف مسـیحی، مذهبـی یا سیاسـی داشـتند. یکی از 
کارها ایـن بـود کـه تاکسـتان هایی را وقف کردنـد تا شـراب آنهـا را به طـور مجانی 
در اختیـار جوانـان قـرار دهنـد! جوانـان را بـه سـمت زنـان و دختـران خود سـوق 
دادند تـا آنهـا را به شـهوات آلـوده کنند. گذشـت زمـان راه هـای اصلی برای فاسـد 
 یـا آبـاد کـردن یـک ملـت را عـوض نمی کنـد. امـروز هـم آنهـا همیـن کار را 

می کنند. 71/12/6

گذشت زمان راه فاسد کردن ملت را عوض نمی کند

س: چنانچه دریچه تخلیه آب حوضچه های پرورش ماهی را به نّیت صید ماهی  احکام خوردنی ها

باز کرده تا آب کامالً تخلیه شده و ماهی  ها جان دهند صید محسوب می شود و 
ماهی  ها حالل است؟

ج( اگر در همان حال ماهی  ها جان داده اند، صید محسوب نشده و تذکیه نمی شوند.

س: در بعضی از مراکزی که ماهی را به صورت زنده می فروشند، بعد از گرفتن ماهی از آب، 
ضربه ای به سر ماهی زده و فوراً شکم آن را پاره کرده و امعاء و احشاء آن را خارج می کنند 

در حالی که هنوز ماهی زنده و کمی حرکت دارد آیا خوردن چنین ماهی ای حالل است؟
ج( اشکال ندارد.

آموزشی احکام

جهاد اسالمی برای آزادی ملتهاست

    ایران دوازدهمین کشور 
تاثیرگذار مثبت در جهان

ــان  ــران در می ــه ای ــد ک ــان می ده ــوس نش ــه ایپس ــنجی موسس ــج نظرس نتای
ــب  ــم را کس ــه دوازده ــان رتب ــت در جه ــر مثب ــن تاثی ــا بیش تری ــورها ب کش
کــرده اســت. در ایــن نظرســنجی آمــده کــه تعــداد افــرادی کــه نقــش آمریــکا 
ــنجی  ــه نظرس ــبت ب ــد نس ــی کرده ان ــت ارزیاب ــذار و مثب ــان را تاثیرگ در جه

ــه اســت. |     ایســنا | ــل توجهــی کاهــش یافت ــه طــرز قاب گذشــته ب

   رئیس سیا: 
ایران جزو بزرگ ترین چالش های بلندمدت آمریکا است

"مایــک پمپئــو" رئیــس ســازمان اطاعــات مرکــزی آمریــکا می گویــد 
کــه ایــران جــزو بزرگ تریــن چالش هــای بلندمــدت ایــن کشــور اســت. 
مایــک پمپئــو افــزود: وقتــی شــما بــه آنچــه در ســوریه، یمــن و عــراق 
می گــذرد، نــگاه می کنیــد، می بینیــد کــه تــوان و تاثیــر و نفوذ)ایــران( 
 بــه طــرز قابــل ماحظــه ای طــی ســال های اخیــر گســترش یافتــه

 است. |    فارس |

  واشنگتن پست: 
سیاست ترامپ برای تغییر نظام ایران، خودتخریبی است  

روزنامــه آمریکایــی واشنگتن پســت در تحلیلــی از لفاظی هــای مقام هــای 
ــرده و آن را  ــاد ک ــران انتق ــام ای ــر نظ ــرای تغیی ــور ب ــن کش ــی ای ــت فعل دول
"خودتخریبــی" توصیــف کــرده اســت. ایــن روزنامــه در ایــن تحلیــل بــا اشــاره 
بــه اســنادی کــه وزارت خارجــه آمریــکا بــه تازگــی دربــاره کودتــای 28 مــرداد 
منتشــر کــرده نوشــته اســت: دولــت ترامــپ بایــد اســناد خــودش دربــاره تغییر 

ــد |    تســنیم  |  ــه کن ــران را مطالع نظــام ای

 مخالفت قدرت های اتمی جهان
 با معاهده منع تسلیحات هسته ای

در حالی کــه قدرت های اتمــی جهــان مذاکرات بر ســر پیمان منع تســلیحات 
اتمی را تحریم کــرده بودند اما پیــش نویس معاهــده مذکور به تصویب رســید. 
پیش نویــس اولین معاهــده منع تســلیحات هســته ای بــا 122 رای موافق، یک 
رای مخالــف و یــک رای ممتنع تصویب شــد. کشــورهای حامی ایــن پیمان آن 
را یک پیشــرفت تاریخــی می دانند ولــی قدرت های اتمــی جهان ایــن پیمان را 
غیر واقعــی ارزیابی کرده و بــر این باورند که ایــن پیمان تاثیری بــر کاهش ذخایر 
جهانی تســلیحات اتمــی نخواهد داشــت. کشــورهای اتمی جهان هــم اکنون 
 بیش از 15 هزار ســاح اتمی در اختیــار دارند. ایــران نیز به این طــرح رأی داده 

است. |   تسنیم |

هفته اخبار

گره گشــودن از مطالبات و مشکات 
مردم، صرفا بر عهــده ی قوه ی مجریه 
)دولت( نیست و دو قوه ی دیگر نیز مأموریت ها و 
وظایفــی دارند که ملــزم به اجــرای آن اند. اگر 
بپذیریم که جداسازی "مردم" و "نظام"، بخشی از 
پروژه ی "تغییر نظام" ایران اســت - که هست- 
بنابراین، دشمن سعی می کند برای رسیدن به این 
موضوع، از حوزه های مختلف وارد شــده و طرح 
عملیاتی خــود را پیش ببرد. مثــا در حوزه ی 
اقتصادی، »دشمن در تبلیغات وسیع خود تاش 
می کند که کمبود های معیشتی و اقتصادی کشور 
را به نظام اسامی و به جمهوری اسامی نسبت 
بدهد؛ این نقشه ی دشمن است. آنها می خواهند 
این جور وانمود بکنند که نظام اسامی قادر نبوده 
است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران را و 
مشکات اساسی ملّت ایران را حل کند و گره ها را 
باز کند.« 96/1/1 با فهم دقیق از این مسأله است که 
رهبر انقاب، اولویت اصلی کشور را اقتصاد دانسته 
و از "قوه ی مجریه" به عنوان مرکز فرماندهی ستاد 
اقتصاد مقاومتی، حل مشــکات معیشــتی و 
اقتصــادی، و در رأس آنهــا، گره گشــودن از دو 
موضوع »تولید و اشــتغال« را مطالبه می کنند. 
پیگیری حقوق تضییع شده ی مردم، و استیفای 

آن نیز بر عهده ی قوه ی قضائیه اســت. موضوعی 
که رهبر انقاب در دیدار هفته ی گذشته ی خود 
با رئیس و مســئوالن قوه ی قضائیه، به آن اشاره 
کرده و فرمودند: »احیا و استیفای حقوق عامه و 
حمایت از آزادی های مشــروع مــردم از وظایف 
مهم قوه ی قضائیه است.« 96/4/12 این مطالبه ی 
رهبر انقــاب، در حقیقت برگرفتــه از تعریف 
وظایف این قــوه در قانون اساســی دارد. مطابق 
با قانون اساســی، "قوه ی قضائیه  قوه  ای  اســت  
مستقل  که  پشتیبان  حقوق  فردی  و اجتماعی  و 
مسئول  تحقق  بخشیدن  به  عدالت" است. در بند 
دوم از اصل 156 قانون اساسی نیز سه وظیفه ی 
"احیای  حقوق  عامه  و گسترش  عدل  و آزادی های  
مشــروع" بر عهده  ی این قوه نهاده شــده است.

   واضح اســت در چنین نگاهی، قــوه ی قضائیه، 
صرفا دارای کارکردهــای اجرای "حقوق فردی" 
نیســت، بلکه وظیفه دارد به عنوان "اصلی ترین 
نهاد" در اســتیفای "حقوق عامه" و مردم، هرجا 
که مشــاهده کرد حقی از مــردم در حال ضایع 
شدن است، ورود پیدا کند. به همین علت هم رهبر 
انقاب، موضوعاتی چون »مسئله ی انتخابات«، 
»ریزگردهــا«، »بورســیه ها«، و حتی پیگیری 
حقوق مردم ایران در عرصه های بین المللی چون 

»تحریم ها« و »مصادره های آمریکایی ها« را نیز 
جزو وظایف این قوه معرفی می کنند. بنابراین این 
قوه "صرفا" نباید منتظر اقامه ی دعوی و شکایت 
موردی افراد و تشکیل دادگاه و رسیدگی به آنها 
باشد، که این موضوع اگرچه مهم است، اما از آن 
مهم تر، حقوق عمومــی و اجتماعی افراد جامعه 

است. 
توجه به ســیره ی رهبر معظم انقاب نیز بیانگر 
اهتمام ایشان به همین موضوع دارد. برای مثال، 
دفاع ایشان از حق و رأی مردم در انتخابات 88، و 
زیر بار نرفتن »بدعت هــای غیرقانونی« عده ای 
از افراد، از همین دست اســت. و یا ورود ایشان به 
ماجرای زمین های شرق تهران که بعدها تبدیل 
به "بوستان یاس" شــد نیز نمونه ای دیگر است. 
اسفندماه 93، رهبر انقاب در دیدار مسئوالن و 
فعاالن محیط زیست، در این باره چنین فرمودند: 
»یک جاهایی هم هست در اطراف تهران - حاال 
این را من اینجا بگویم - طرف شــرق تهران، یک 
بوستان بزرگی است، یک منطقه ی خیلی وسیعی 
است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک 
زمینی اســت متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات 
در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها 
از آنجا می رویم و ارتفاعات را حرکت می کنیم، راه 

می رویم؛ من هروقت آنجــا می روم، دلم می لرزد! 
چون می دانم ده ها چشم طمع کار متوّجه اینجا 
است. کارهایی هم شــروع کردند، ما جلویش را 
گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می دانم 
موّقتاً دست برداشتند، اّما منتظرند یک غفلتی 
صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش 
بیاید، باالخره بروند اینجــا را تصّرف کنند؛ واقعاً 
انسان دلش می لرزد؛ یک بوستان بزرِگ شاید چند 
صد هکتاری -  نمی دانم چقدر است - که اصلش 
هم ظاهراً متعلّق به ارتش بــوده لکن االن مورد 
استفاده ی ارتش نیست و مورد اختاف بین ارتش 
و وزارت اّطاعات و اینها اســت. به نظر من اینجا 
مال مردم است؛ اینجا باید به صورت یک گردشگاه 
عمومی مردمی دربیاید.« بعد از این دستور بود که 
شهرداری وارد ماجرا شد و این زمین را تبدیل به 

بوستان کرد و در اختیار مردم قرار داد. 
ایـن موضوعـات اگرچـه همانطـور کـه گفتـه 
شـد، برگرفتـه از وظایـف قـوه ی قضائیـه در 
قانـون اساسـی اسـت، امـا حـاال رهبـر انقـاب، 
"پرچمـداری" در حقـوق عمومـی و آزادی هـای 
مشـروع را برعهده ی این قوه گذاشـته اسـت که 
البته دسـتیابی به آن، نیازمند عزم و اراده ی ملی 

و قانونـی اسـت.    

 حسین خسروی:  اهداء تعدادی کتاب قرآن نســخه انگلیسی را به همراه نامه رهبر 
معظم انقاب و ترجمــه خطبه 176 نهج الباغه به صورتی بســیار شــکیل و زیبا به 

گردشگران خارجی میدان امام اصفهان
 ریحانه النبــی : 1. تهیه 100جلد کتاب داســتان با عنوان "مهدیــه و لباس های 
سخنگو" با کمک و همیاری سازمان مردم نهادی که در شهر علویجه اصفهان و توزیع 
بین دختران. 2. برگزاری مسابقه مرواریدهای پنهان 1 بین دختران 6تا11سال، توسط 

تشکل فرهنگی خودجوش زنان محجبه شهرعلویجه در حسینیه فیض
 اولین مدرسه اســامی غیردولتی با رویکرد قرآنی و تربیتی در شهرستان فردیس 

کرج در استان البرز
عاطفه پورحکیمی : 1. برگزاری جشــنواره های تفریحی خانوادگی مهدی یاوران در 
محات مختلف شهر تهران که دارای غرفه های نقاشــی و مسابقه و تفریحات است 2. 

افتتاح بوفه کتاب دوستانه با رعایت موازین شرعی
 : شما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

اّولیـن فریضـه ی دانشـجویی عبـارت اسـت از آرمان خواهـی. یک عـّده ای تبلیـغ 
میکننـد و وانمـود میکننـد کـه آرمان خواهـی مخالـف واقع گرایـی اسـت؛ نـه آقـا، 
آرمان خواهـی مخالـف محافظه کاری اسـت، نـه مخالـف واقع گرایـی. محافظه کاری 
یعنی شـما تسـلیم هر واقعّیتـی - هرچـه تلخ، هرچـه بد - باشـید و هیـچ حرکتی از 
خودتـان نشـان ندهیـد؛ ایـن محافظـه کاری اسـت. معنـای آرمان گرایی این اسـت 
که نگاه کنید بـه واقعّیتها و آنهـا را درسـت بشناسـید؛ از واقعّیتهای مثبت اسـتفاده 
کنیـد، بـا واقعّیتهـای سـلبی و منفـی مقابلـه کنیـد و مبـارزه کنیـد. ایـن معنـای 
آرمان گرایی اسـت. چشـمتان بـه آرمانها باشـد. این اّولین فریضه ی دانشـجو اسـت.

آرمانها چـه هسـتند؟ جـزو چیزهایی کـه بنـده اینجا یادداشـت کـرده ام بـه عنوان 
آرمانهـا، یکـی مسـئله ی ایجـاد جامعـه ی اسـامی و تمـّدن اسـامی اسـت؛ یعنی 
احیـای تفّکـر اسـام سیاسـی؛ یک عـّده ای از قرنها پیـش، سـعی کردند اسـام را از 
زندگـی، از سیاسـت، از مدیریّـت جامعـه هرچـه میتواننـد دور کننـد و منحصـرش 
کنند به مسـائل شـخصی؛ مسـائل شـخصی را هـم یـواش یـواش محـدود کنند به 
مسـائل قبرسـتان و قبر و مجلس عقد و از ایـن حرفها؛ نه، اسـام آمده اسـت که »ااّل 
لُِیطـاَع بِـاِذِن ا...«؛ فقط هم اسـام نیسـت؛ همـه ی پیغمبـران همین جورنـد. ادیان 
الهی آمده انـد بـرای اینکـه در جامعـه پیـاده بشـوند، در جامعـه تحّقق واقعـی پیدا 

کننـد؛ این بایـد اتّفـاق بیفتـد. یکـی از مهم تریـن آرمانها ایـن اسـت. 94/4/20

آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است 
نه واقع گرایی

به اختیار آتش

این است حزب ا...

حضور  رهبر انقالب در منزل حضرت آیت ا... بهاءالدینی
انتشار بمناسبت  سالروز درگذشت آیت ا... سیدرضا بهاءالدینی|   28 تیر 1376

گزارشی از نقش مرجعیت و جوان های مؤمن
 در تغییر معادالت نبرد در عراق

تاریخ شهادت : 5 خرداد 96

شهادت:    به دست تروریست های تکفیری

)( مزار: بهشت زهرا

بی اعتنای حقیقی به زخارف ناپایدار دنیوی
این عالم کهنسال و مراد و مقبول فضاء و علما، عمر با برکت و پرفیض خود را در بهشتی از پارسایی 
و زندگی زاهدانه، در کنج محقر خانه ای که دهها ســال شاهد غنای معنوی صاحبش بود به سر 
آورد و بی اعتنایی حقیقی به زخارف ناپایدار دنیوی را که سیره ی همه ی صاحبدالن برجسته ی 

حوزه های علمیه است، درس ماندگار خود ساخت. 76/4/28

خوانی بــاز

مسـلمانی مـا، عمـق تاریخـی مـا، و انقابـی بـودن مـا سـه  عنصـر اصلی اسـت که 
هویّت ملّت ما را تشـکیل می دهـد. این سـه  را نباید از نظـر دور بداریم... ریشـه دارِی 
ما در تاریخ یعنـی نیروهای انسـانی مـا در طـول تاریـخ، دارای افکار بلنـدی بوده اند 
در بخش هـای مختلـف: در فلسـفه، علـم، فّنـاوری و در طـول تاریـخ به حسـب 
موقعّیـت زمانـی، کارهـای بزرگـی را انجـام داده انـد و بـه بشـریّت حرکـت داده اند؛ 
اینکـه مـا خیـال کنیـم "فّنـاورِی نـو و ابتـکار، متعلّق بـه غـرب و اروپـا و مربـوط به 
آنها اسـت و از اّول این جـور بـوده"، نخیر، این خطا اسـت. مـا در دورانهایی پیشـرو و 

پیشـتاز در فّنـاوری بودیـم؛ فّناوری هـای متناسـب روز.    96/3/22 

#عمق_تاریخی        
کلید
واژه

توجه به سابقه ی تاریخی و نقش ملت ایران

سیدحســن نصرا...از نقش مرجعیت،آیــت ا... خامنه ای
و ســــپاه پاســــداران در پیــروزی موصــل گفــت

روایت فتح
هم زمان با آزادسازی شهر موصل، سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان نیز درباره ی ابعاد 
پیروزی در موصل و موضوعات سیاســی داخلی و منطقه ای به ســخنرانی پرداخت. در آغاز 
سخنرانی، سید حسن نصرا... گفت: سخن گفتن از پیروزی در موصل را باید از موضوع و اهمیت 
نقش مرجعیت آغاز کرد. فتوای مرجعیت در عراق نقطه عطفی در پیروزی های بزرگ بود. فتوای 
مرجعیت، مردم را از حیرت درآورد، دشمن را به خوبی نشانه رفت و مسئولیت همه ی مردم عراق 
را مشخص کرد، نوع مبارزه با تهدید را تعیین کرد و ملت عراق را از یأس خارج کرد. بدون شک 
پیروزی در موصل، پیروزی بسیار بزرگی است که هیچ کس نمی تواند اهمیت آن را منکر شود. 
پیروزی موصل، اوج پیروزی جبهه ی مقاومت بود و متعلق به همه ی مسلمانان است. همه به 
یاد داریم که داعشی ها تا نزدیک بغداد هم رسیده بودند و به سرعت در حال پیشرفت بودند؛ به 
طوری که این موضوع همه را در عراق نگران، مضطرب و ناامید کرده بود.دبیرکل حزب ا... لبنان 
ادامه داد: آیت ا... سیستانی با فرمان جهادی که دادند و فرمودند افرادی که در جنگ با داعش 
جان خود را از دست می دهند، شهید محسوب می شوند، اقدام مهمی در راستای مبارزه با داعش 

انجام دادند. در ابتدا برخی باور کرده بودند که داعش به راســتی یک دولت اسامی است و در 
ادامه ی بهار عربی است، اما مرجعیت دینی به درستی ماهیت دشمن و مسیر جنگ را مشخص 
کرد. فتوای مرجعیت دینی همچنین باعث حضور صدها جوان در صف جنگ با داعش و تشکیل 

حشد الشعبی به عنوان یک نیروی مؤثر برای مبارزه با داعش در داخل عراق شد.
سیدحسن نصرا... همچنین به نقش رهبر انقاب در این پیروزی اشاره کرد و افزود: موضع گیری 
قاطع جمهوری اسامی ایران و در رأس آن آیت ا... امام خامنه ای علیه داعش و همچنین حضور 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران در عراق نیز در پیروزی بر این گروه تروریستی 
نقش به سزایی داشت... این پیروزی بزرگ را به آیت ا... سیستانی و مرجعیت نجف و همچنین به 
نخست وزیر عراق و فرماندهان و افسران نظامی و امنیتی این کشور و همینطور به حشدالشعبی و 
ملت مظلوم عراق که خون آنها بر شمشیر پیروز شد. همچنین این پیروزی بزرگ را به جمهوری 
اسامی ایران و در رأس آن به آیت ا... خامنه ای تبریک می گویم؛ چراکه آزادی موصل پیروزی 

بزرگی در برابر طرح داعش علیه امت اسام بود. 

پرچمدار استیفای حق مردم

بیانات 21 تیر رهبرانقالب در پی حادثه ی کوی دانشگاه 

تاریخی روایت

به مناسبت سالروز فتح اندلس به دست مسلمین

صید، ذبح و شکار حیوانات  


