
جهاد مقدمه ادای حق بندگی

تـاش، جهـاد و مجاهـدت، از همـه 
پسـندیده و زیباسـت؛ بخصـوص از 
کسـی کـه می توانـد ایـن جهـاد را در بهترین 
جایـگاه خـود قـرار دهـد و از آن بهـره ببـرد. 
بهره ی مورد نظر چیسـت؟ آن بهـره دو بخش 
دارد: یـک بخـِش شـخصی دارد که ایـن اصِل 
قضیه اسـت. قسـمت اعظـِم مجاهـدت در راه 
خدا، بـرای شـخِص خـوِد شماسـت. »َعلَیُکم 
أنُفَسـُکم الیَُضرُُّکم َمـن َضـلَّ إَذا اهَتَدیُتم«)۱( 
ما باید بـه عنوان یک بنـده ی خـدا، از عهده ی 
بندگـی خـدا برآییـم... در دعا هسـت کـه »َو 
َجَعـَل مـا امَتـنَّ بِـِه َعلـی ِعبـاِدهِ ِکفـاًء لَِتأِدیَِة 
َحقِّـِه.«)۲( یعنـی »اگـر آنچـه را خـدا مّنـت 
گذاشـته و به مـا داده اسـت، بـه کار بیندازیم، 
کافی اسـت کـه بتوانیم حقـی را که بـر گردن 
ماسـت، ادا کنیـم.« در درجـه دوم، مسـائل 
دیگر مـورد نظر اسـت؛ مثـل نجات بشـریّت، 
اقامـه حکومت عـدل و حـق و ایجـاد راهی که 
بشـر بتوانـد از آن راه به خـدا و هدایت برسـد. 
این تاشـها کـه اسـم آوردم، مقّدمه انـد برای 
این که مـا بتوانیـم پیش خـدای متعـال، حقِ ّ 

بندگی را ادا کنیم. 73/6/۲9
۱( مائده|۱05.

۲( مصباح كفعمي، ص53.

  س: با عنایت به اهمیت نماز دهه اول ذی الحجه بعد از 
نماز مغرب چنانچه امام جماعت جهت نماز عشاء آماده 
شد آیا می توان برای رسیدن به ثواب جماعت نماز را بعد 
از فریضه عشــاء به جای آورد؟ج: مانع ندارد، آن را به 

قصد رجاء بخوانید.
   س: فردی كه به حج مشرف می شود و حمد و سوره اش 
غلط و مسائل نماز را بطور كلی نمیداند و هیچ تالشی هم 
در این زمینه ندارد آیا به اعمال حج و نماز طواف واجب او 
لطمه می خورد یا خیر؟ج: بر فردی که قرائت نمازش را 
صحیح نمی خواند واجب است یاد بگیرد و اگر در یاد 
گرفتن کوتاهی می کند باید کسی را بگمارد تا برای او 
حمد سوره را تلقین کند و در صورتی که به هیچ وجه 
امکان نداشته باشد و وقت ضیق باشد به همان نحوی 
که می تواند نمــاز طواف را بخوانــد و اعمال حج او 

صحیح می باشد هر چند گناه کرده باشد.

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

بهتریِن همه ی دختراِن عالم و بهتریِن همه ی پسراِن عالم با هم ازدواج کردند درحالی که مهریه، 
نَّـة بود و جهیزیه هم بسیار ساده و مختصر.8۱/۱۲/۱3 بهترین دختران به فدای یک تار موی او  ِمهرُالسُّ

 )(  این را هم بدانید که امیرالمؤمنین .)(  و همه ی پسران به فدای یک تار موی امیرالمؤمنین
بهترین پسران فقط از لحاظ معنوی نبود. آن پسر، قهرمان بزرگ میدان های جنگ بود. آن دختر هم، 
حضرت فاطمه )(، دختر اول شخص دنیای اساِم آن روز بود. دختر اول شخص دنیای اسام و 

بهترین پسران آن روزگار، چنان مهریه و جهیزیه ای داشتند.  8۱/۱۲/۱3

جهیزیه و مهریه بهترین دختر و پسر عالم
)( و امیر المومنین )( انتشار به مناسب سالروز ازدواج حضرت زهرا

خون شهید الجوردی و اصالت راه انقالب

سید صابر، حوزه مقاومت ۱75 شهیـد موحد: 
۱.دیدار با خانواده های شهدای محله و کمک به 
رفــع مشــکات آنــان۲. برگزاری مراســم 
"هم عهدی با شــهدا" هر هفته پنج شنبه ها در 
بهشت زهرا در قطعه 24 به همراه قرائت زیارت 
عاشورا و برقراری ایستگاه صلواتی و پذیرایی از 
مردم3. برپایی ایستگاه سامت)مشاوره حقوقی 
و مذهبی( پنج شــنبه ها در بوســتان اندیشه 
تهران4. راه انــدازی کانال و ربــات در تلگرام 
به منظور تولید و نشر محتوای دینی و انقابی5. 
برگزاری یادواره شهیدان موحد دانش و تقدیر از 
خانواده هــای مدافع حــرم و شــهدای دفاع 
مقدس6. اقدام به برگزاری ۱2 جشن باشکوه در 
۱2 نقطه، بوستان ها و محات به مناسبت نیمه 

شعبان.
خواهران بســیجی پایگاه  مقاومت حضرت 
زینب )( استان یزد:۱. تهیه وتوزیع 200 کتاب 
مهدیه و لباس های سخنگو بین دختران 7 تا ۱2 
ســال برای ترویج فرهنگ حجاب و تشــویق 
دختران به پوشش مناسب درپارک ها، اماکن 
مذهبی، مســاجد و.۲. برگــزاری تاوت قرآن 
)ترجمه تاوت تفســیر( در پایــگاه همراه با 
مسابقات در مقاطع ســنی کودکان نوجوانان 

وبزرگساالن.

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

ارسال كنید.

عّده اى مدام سعى میکنند انقالب را از نسل جوان بترســانند، درحالى که خود این نسل 
جوان ان شاءاهلل  پشتوانه ها و لشکرهاى انقالبند و بایستى پایه هاى انقالب را مستحکم کنند. 

خونهاى پاک امثال شهید الجوردى صدق و اصالت راه را نشان میدهد. 77/7/14
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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:                     ۱000۱028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

خرید کاالی خارجی توسط حجاج 
کمک به دشمنان اسالم است  

کاالهایی که در حجاز به حجاج محترم عرضه 
می شــود، آنچه مربوط به آمریــکای مخالف با 
آرمانهای اسالمی و اساساً مخالف با اسالم است، 

خریداری آنها کمک به دشــمنان اسالم است 
و ترویج باطل اســت و از آنها باید احتراز شود. 
انصاف نیســت که جوانان عزیز ما در جبهه ها 
جان دهند و جانبازی کنند وشــما با خرید این 
کاالها به جنایتــکاران جنگی کمک کنید و به 

اسالم و جمهوری اسالمی و ملت مظلوم خود با 
این اعمال دهن کجی نمایید. شما برای خودتان 
یا دوستانتان می توانید چیزهای مناسب از خود 
ایران تهیه نمایید که به دشمنان ایران و اسالم 

کمک نشود.  امام خمینی )( 16 مرداد 1365

باید جوانان را جذب مسجد كرد    

بایســتی برای جوانها جایگاه خاص در مسجد 
ایجاد کرد؛ یعنی واقعاً باید بــرای جذب جوان 
برنامه ریزی کرد... جوانها را باید جذب مســجد 
بکنیم. اینکه جــوان مســجد را خانه ی خود 
و جایگاه خود بشناســد و به آن اُنس پیدا کند و 
رفت وآمد پیدا بکند، خیلی برکات دارد. کار را در 
جامعه جوانها انجام میدهند، پیشران حرکتهای 
اجتماعی جوانها هستند، اینها هستند که کار 
میکنند، تاش میکنند. جاذبــه ی برای جوان 
برخاف آنچه بعضی تصّور میکنند، گذاشتن میز 
پینگ پنگ نیست. بعضی خیال میکنند برای 
اینکه جوانها را جذب کنیم به مســجد، وسایل 

سرگرمی فراهم بکنیم . 95/5/3۱ 

حرکـت عمومـی کشـور خوشـبختانه 
زیـاد  بنـده  اسـت.  خوبـی  حرکـت 
بـه مـن خیلـی مراجعـه  می شناسـم، 
مراجعـه  مینویسـند،  نامـه  میشـود؛ 
میکننـد، پیغـام میدهنـد، کارهـا را ارائه 
میدهنـد و بنـده هـم حوصلـه میکنـم و 
خیلـی از اینهـا را میبینـم. جوانهایـی که 
امـروز در ایـن کشـور بـرای احیاء اسـام، 
برای اقامـه ی دین بـا جد مشـغول کارند، 
بحمـدا... روزبـه روز دارنـد زیـاد میشـوند. 
اینهـا همانهایـی هسـتند کـه بـه فضـل 
الهی، بـه حول وقـّوه ی الهی، هر دشـمنی 
از جمله آمریـکا و صهیونیسـت را بـه زانو 
خواهنـد فکنـد. اینکـه بنـده مکـّرر در 

صحبتهای مختلف میگویم و مـدام تکرار 
میکنـم کـه مـن بـه آینـده خوشـبینم، 
به خاطر مشـاهده ی ایـن واقعّیتها اسـت. 
مـا خیلـی از واقعّیتهـای خـوب داریم که 
اینهـا میتواند مـا را جلـو ببرد؛ پیـش ران 
حرکـت عمومی جامعـه باشـد؛ جوانهای 
خـوب، جوانهای مؤمـن، جوانهـای آماده، 
آنهایـی کـه بـرای حضـور در میدانهـای 
مجاهـدت و دفاع از کشـور و دفـاع از دین، 
اشـک میریزنـد کـه اجـازه بدهنـد اینها 
برونـد دفاع کننـد؛ بحـث دو نفـر و ده نفر 
و صـد نفـر نیسـت؛ بسـیارند. ایـن همان 
انگیزه ای اسـت که کشـور را نجات خواهد 
95/6/30 داد؛ ایـن را بایـد تقویـت کـرد.

آخرین دیدار شهید الجوردی با رهبر انقالب قبل از شهادت | 77/۲/۱4

ایـرانی خانواده

باوجود جوان های مؤمن و آماده، من به آینده خوشبینماحکام ماه ذی الحجه و اعمال حج    

پایانکاربهسودجبههخداییست

حزب ا... این است

تراز مسجد

جهادیها
مجاهدت هایی كه مثل سیمان بنای جمهوری اسالمی را مستحکم می كند

چریک مبارز مسلمان  |  این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح شهید سیدعلی اندرزگو

الزم می دانم یاد کنم از شهید عزیزی از ساله ی پیغمبر و از دودمان پاک علی. شهید سیدعلی اندرزگو، چریک مبارز مسلمان که امروز سالگرد شهادت پرافتخار 
اوست. فرزند علی بود، همنام علی بود، همراه و همگام علی هم بود... این مرد مســلمان مبارز در طول چهارده سال که مشغول مبارزه بود، چهارده سال زندگی 

59/5/۱0 مخفی با نهایت شدت، دستگاه جهنمی ساواک شاه بدبخت را آنچنان حیران و سرگشته کرده بود که کارش معجزآسا می نمود. برای خدا مبارزه کرد.
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آخرین دیدار شهید الجوردی 
با رهبر انقالب قبل از شهادت

....

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت

س نوشت
عک

رهبر انقالب در روز تنفیذ رئیس جمهور دوازدهم، ســه جهت گیری 
اصلی را بــرای فعالیت دولت جدیــد تعیین و مشــخص  كردند: 
پرداختن به مشکالت معیشــتی و اقتصادی مردم، تعامل گسترده 

با دنیــا، و ظهور مقتدرانه در برابر ســلطه طلبان در ســطح جهان. 
از میان این ســه جهت گیری، اولی سیاســت داخلــی دولت را به 
 ۲ مشــکالت درونی كشــور، هدفمند می كند |  ادامــه در صفحه

منظور رهبر انقالب از توصیه به دولت برای تعامل با دنیا چیست؟

گزارش هفته

دو كار مهم امام باقر)(ترسیم  نقشه راه  ایران پیشرفته و مستقل در آینده

انسان ۲50 ساله  |  3

اگر حوزه انقالبی نماند...

كلید واژه  |  ۲

خانواده ایرانی   |  4

جهیزیه و مهریه بهترین دختر و پسر عالم

انقاب که پیروز شد کشور از جنبه ی عمران و آبادانی و 
سطح رفاه عمومی مردم وضعیت خوبی نداشت. حجم 
محرومیت ها و مشکات آنقدر بود که جوانان انقابی به صورتی 
»خودجوش« حرکت »محرومیت ُزدایی« را شروع کردند: »اول، 
خود جوان ها شروع کردند، خودشان رفتند توی روستاها مشغول 
خدمتگزاری شــدند در آن اوضاع بسیار دشــوار و پیچیده. این 
حرکت، امام بزرگوار را به فرمان جهاد ســازندگی تشویق کرد.« 
۱389/06/3۱ آنچه که در فرمان تشکیل »جهاد سازندگی« امام 
خمینــی)( جلوه ای بارز داشــت ، به میــدان آوردن »مردم و 
ظرفیت های مردمی« برای حل مشکات بود: »ما در مشکات 
باید متوسل بشویم به ملت... دانشــجوهای عزیز، متخصصین، 
مهندسین و بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت، داوطلب برای 
این اســت که ایرانی که به طور مخروبه به دســت ما آمده است 

بسازند.«. ۱358/03/۲6

    حاج عبداهلل والی
یکـی از جوانانـی کـه فرمـان امـام)( را عاقانـه و عاشـقانه 
شـنید »عبـداهلل والـی« بـود. والـی بـرای خدمـت یکـی از 
کـرد؛  انتخـاب  را  مناطـق  دورافتاده تریـن  و  محروم تریـن 
منطقـه ی محـروم و فراموش شـده ی بشـاگرد. رهبـر انقـاب 
دربـاره ی او چنیـن می فرماینـد: »بعـد از انقـاب، یـک مـرد 
جـواِن مؤمـِن انقابـی پـا می شـود مـی رود آنجـا، همـه ی 
دلبسـتگی هایش را، از شـهر و خانـه و زندگـی، بـه مرکـز 
مأموریـت منتقـل می کنـد و برادرهایـش را هـم می کشـاند، 
دنبـال خـودش می بـرد... شـما ]بـرادران والـی[... بی تابلـو 
رفتید و بـرای خدا کار واقعـی کردیـد.« ۱39۱/03/۲6 والی عمر 
و زندگـی اش را پای عهـدش با امـام)( گذاشـت و مخلصانه 
و بـدون هیاهـو و چشم داشـت َگـرد محرومیـت را از چهره ی 

ُزدود.  بشـاگرد 

    سیمان برای استحکام 
مــوج دوم ســازندگی، باز هم به صــورت خودجوش از ســوی 
نیروی مؤمــن و انقابی در اواخر دهه ی 70 بــه راه افتاد و منجر 
به صدور فرمان »بســیج سازندگی« شــد: »این حرکت عظیم 
بســیج ســازندگی و اردوهای هجــرت... اول از خــود جوان ها 
شروع شــد... در ســال 79 گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به 
ما رسید و منجر شد به اینکه پیام بســیج سازندگی به قاطبه ی 
جوانان کشــور داده شــود. یعنی این یک حرکــت خودجوش 
مردمی اســت.« ۱389/06/3۱ حرکتی کــه تداومش توصیه ی 
رهبری اســت: »این اردوهای جهادی، هم تمرین اســت، هم 
خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه 
است؛ خیلی چیز باارزشی است. روزبه روز اینها را بتوانید توسعه 
بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، 

3  تاش اســت، خدمت به محرومین اســت.« ۱395/04/۱5 
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    بازدید نماینده رهبر انقالب از مناطق 
سیل زده استان گلستان

حجت االســام معزی نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هال احمر به نمایندگی از رهبر معظم 
انقاب به منظور همدردی با خسارت دیدگان، 
بازدید از مناطق ســیل زده اســتان گلستان و 
بررســی روند امدادرســانی به این استان سفر 

کرد.|   فارس|

   روزنامه صهیونیستی: ایران خواب را از 
چشم رهبران اسرائیل ربود 

یدیعــوت آحرونــوت نوشــت: گــزارش یک 
نهــاد اطاعاتــی نشــان می دهــد کــه نفوذ 
ایران در کشــور ســوریه خواب را از چشــمان 

رهبــران اســرائیل ربوده اســت. |    جــام نیوز|

    الحوثی: مقاومت ملت یمن نقشه 
دشمنان را نقش بر آب كرده است

رهبر جنبش انصارا... گفت که دشــمن بدلیل 
شکست در میدان، تاش کرد از لحاظ اقتصادی 
مردم را به زانو در بیاورد و حلقه محاصره اقتصادی 
علیه یمن را تنگ تر کرد. وی با بیان اینکه مقاومت 
عظیم ملت یمن، نقشه دشــمنان را نقش بر آب 
کرد، گفت: انســجام جبهه داخلی در شکست 

توطئه های دشمنان مؤثر بود. |   تسنیم|

   واكنش چهره های افغانستانی به استراتژی 
جدید ترامپ در افغانستان

رئیس فرماندهی مرکزی ارتــش آمریکا اعام 
کرد که به زودی گروهی از نظامیان آمریکایی به 
افغانستان اعزام می شوند. در همین حال مشاور 
رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز تأکید کرد که 
افزایش نیروهای آمریکایی در افغانســتان طبق 
اســتراتژی جدید دولت ترامپ، هیچ مشکلی از 
افغانســتان را حل نمی کند. حامد کرزای رئیس 
جمهوری پیشین افغانســتان نیز در واکنش به 
اســتراتژی جدید ترامپ برای افغانستان گفت 
که به دلیل تاکید بر ادامه جنگ در افغانستان با 
این استراتژی به شــدت مخالفم و آن را محکوم 

می کنم. |       مهر|

        اسد: غرب هیچ سودی به ما نرسانده است 
رئیـس جمهور سـوریه: رزمنـدگان حـزب ا... 
به خـاک سـوریه عاقـه منـد بودنـد و مانند 
سـرزمینش  از  کـه  سـوری  رزمنـده  هـر 
دفـاع می کنـد آنـان نیـز از سـوریه دفـاع 
کردند. مـا از نظـر اقتصـادی و فرهنگـی باید 
نگاهمـان بـه شـرق باشـد. شـرق بـا مـا بـا 
احتـرام تعامـل می کنـد. مـا چهـار دهـه بـا 
غـرب تعامـل داشـتیم اما آنـان هیچ سـودی 
بـه مـا نرسـانده اند و مـا را سرسـپرده خـود 

صداوسـیما| خ    | می خواهنـد. 
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اگر بخواهیم نظام اسالمی -همین نظامی که االن تشکیالتی دارد، قوای ســه گانه ای دارد، نیروهای مسلّحی دارد، دستگاه ها و 
سازمانهای گوناگونی دارد- انقالبی بماند، اسالمی بماند، حوزه ی قم باید انقالبی بماند؛ اگر حوزه ی قم انقالبی نمانَد، حوزه های 
علمّیه اگر انقالبی نماندند، نظام در خطر انحراف از انقالب قرار خواهد گرفت. من این را به شما عرض کنم: حوزه ی قم پشتوانه است. 
حرف من این است که میگویم حوزه ی علمّیه ی قم بایستی به عنوان یک حوزه ی انقالبی، به عنوان مهد انقالب، به عنوان آن کوره ی 

آتشفشانی که همین طور دارد انرژی انقالبی را صادر میکند از خودش، حضور داشته باشد و ظهور داشته باشد.     94/12/25

#حوزه_انقالبی
 

كلید
واژه

منظور رهبر انقالب از توصیه به دولت برای تعامل با دنیا چیست؟

    افول نظم سنتی جهان
به نظر می رسد پاسخ به این ســؤال، نیازمند این است که در ابتدا، 
معنای درستی از وضعیت دنیای حاضر داشته باشیم. پس از جنگ 
جهانی دوم، متفقین و در رأس آن آمریکا که به عنوان قدرت های 
پیروز جنگ بودند، در راستای حفظ قدرت خود و تأمین اهداف شان 
در آینده، اقدام به برپایــی نظمی  نوینی بــرای کنترل مدیریت 
جهان کردند. سازمان ملل، شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، یونســکو و... ازجمله ی 
مهم ترین نهاد های این سیستم کنترل جهانی است. سیستمی که 
با طرح مقررات و وضع قوانین در سطح کشورهای جهان، سعی در 
برهم زدن "استقال" کشورها و زیرسلطه بردن و عقب نگه داشتن 
آنها می کرد. اعمال تحریم های تنبیهی یا تجویزهای اقتصادی که 
آن سازمان ها و دولت های حاکم به بهانه توسعه به کشورهای جهان 
تحمیل می کردند؛ نمونه ای از اقدامات ظالمانه این نظم مستقر بر 

جهان بود. 
اما این نظم به رهبری امریکا در یکی دو دهه ی اخیر، حداقل به دو 
دلیل عمده، کارایی الزم را از دست داده است. اول آنکه شکست های 
اقتصادی- سیاسی آمریکا نظیر شکســت در جنگ های عراق و 
افغانستان، و بروز بحران مالی بزرگ از سال 2008 به بعد، موجب 
افول قدرت این کشور در مناسبات جهانی شد. دوم هم آنکه، در کنار 
افول قدرت آمریکا، بازیگرانی منطقه ای و فرامنطقه ای، مخصوصاً در 
حوزه ی اقتصادی سر برآورده اند که بیرون از چارچوب طراحی شده 
توسط ســازمان های اقتصادی بین المللی، وزن و قدرت خود را در 
عرصه ی جهانی افزایش داده اند. ظهور کشورهای موسوم به ببرهای 
آســیا، و در کنار آن تشــکیل گروه های اقتصادی چون بریکس، 
کشورهای عضو پیمان شانگ های، کشورهای G 20  و... ازجمله ی 

این مسائل اند.
      شناخت راه های جدید در تعامل با دنیا

به همین علت، صراحتاً می توان اعام کرد که نظم سنتی موجود 
در جهان، برهم خورده و به تبع آن، تعامــل با دنیا، صرفاً محدود به 
تعامل با آمریکا و چند کشور غربی نمی شود. »همه ی دنیا فقط اروپا 
و... غرب نیست؛ دنیا جای وسیعی است. قدرت ها هم امروز در دنیا 
پخش شده و تقسیم شده؛ شرق دنیا -یعنی منطقه ی آسیا- امروز 
مرکز یک قدرت عظیمی است. ما با این ها ارتباط داریم«.94/۱۲/۲0 

در حقیقت، عرصه ی بین الملل، از حالت"تک قطبی" به ســمت 
"چندقطبی" در حال حرکت اســت. اگر تا یــک دهه پیش، این 
ایاالت متحده بود که به عنوان قدرت برتر جهان )هژمون( شناخته 
می شد، حال، با شکل گیری ائتاف های جدید اقتصادی، قطب های 
مختلف اقتصادی در جهان ظهور یافته اند که مناسبات نظم سنتی 
را تحت تأثیر قرار داده اند. از طرف دیگر، شــکل گیری پیمان های 
دوجانبه، برمبنای ارز دو طرف معامله -و نــه صرفاً دالر- موجب 
تقویت واحد پولی برخی کشــورها و کاهش قدرت دالر نســبت 
به گذشــته شــده اســت. موضوعی که می تواند به عنوان یکی از 
راهبردهای اقتصادی ایران نیز مدنظر قرار بگیرد. مخصوصاً آنکه 
ایران، دارای ظرفیت بالقوه ی اقتصادی در کشــورهای همسایه ی 
خود است که متأسفانه به دلیل عدم حضور ایران، بازارهای پیرامون، 
در تصرف ســایر کشــورها قرار گرفته اســت. »ما با پانزده کشور 
همسایه هستیم که این ها رفت وآمد دارند. حمل ونقل ترانزیت یکی 
از فرصت های بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در 
جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب های محدود منتهی می شود. 
در این همســایه های ما، در حدود ۳70 میلیون جمعّیت زندگی 
می کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه ها، برای رونق اقتصادی 

یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است.« 93/۱/۱
     حضور فعال و پیش دستانه

به نظر می رســد با توجه به شــرایط کنونــی و آمادگی تغییرات 
سیســتم نظم جهانی، آن دسته از کشــورهایی که با دیپلماسی 
فعال و پیش دستانه در سطح جهانی و تشکیل گروه ها و اتحادهای 
فراملیتی با اهداف مشترک، و با حفظ اصول اساسی ملی و هویتی، 
می توانند نقش تعیین کنندگی خود را در جهان افزایش دهند، پیروز 
کارزارند. امری که رهبر انقاب در ســال 9۳ در تبیین تغییر نظم 
جهانی به وزیر امورخارجه و سفرای کشور نیز توصیه کردند: »در 
کنار بازیگران سنتی، بازیگران جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای 
التین وارد عرصه شده اند و در تاش اند جایگاه خود را در نظم جدید 
پیش رو، تثبیت کنند... اگر در مقطع فعلی دستگاه دیپلماسی بتواند 
حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جایگاه و استحکام 
جمهوری اسامی در چندین ده سال آینده و در نظم جدید جهانی 
به عنوان جایگاهی برجسته تثبیت می شود وگرنه، در جهان پیش 

رو، از موقعیت الزم برخوردار نخواهیم بود.« 93/5/۲۲ 

 نظم موجود در 

جهان در یکی دو 

دهه ی اخیر،  کارایی 

الزم را از دست داده 

است. یکی از دالیل 

آن شکست های 

اقتصادی- سیاسی 

آمریکا نظیر شکست 

در جنگ های عراق 

و افغانستان، و بروز 

بحران مالی بزرگ 

از سال 2008 به 

بعد، موجب افول 

قدرت این کشور در 

مناسبات جهانی شد
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هفته سخن

وقت محدود است، فرصت ها را از دست ندهید

وقت عزیز را صرف این چیزها نکنید

ما آمده ایم خدمت كنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل كند. البّته ما هر كداممان دلبستگیهایی 
داریم، در زمینه ی سیاسی، اجتماعی. اینها همه حاشــیه است؛ متن عبارت اســت از خدمت؛ نكته ای كه در این 
زمینه ی خدمت هست، كه وقت محدود است: چهار سال یا هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق میگذرد. روز 
اّوِل دولت به فكر این باشید. وقتی انسان به چهار سال پشت سرش نگاه میكند، می بیند كأنّه مثل یك روز گذشت 
حاب- منتها در داخل همین وقت محدود، فرصتها نامحدود است؛ یعنی هر ساعِت یك فرصت است. هر  -تَمرُّ َمرَّ السَّ

فكری، ابتكاری كه به ذهنتان می آید، یك فرصت است. این فرصتها را از دست ندهید. 92/6/6

حّجاج محترم به نمازهای جماعت، به نماز اّول وقت اهّمّیت بدهند؛ در نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالّنبی شرکت کنند. به 
تالوت قرآن و اعمال و روز عرفه خیلی اهّمّیت داده بشود. پرهیز از بازارگردی؛ بنده مکّرر این معنا را عرض کرده ام. بازار، همه جای دنیا 
هست؛ اجناس جورواجور، در تهران هست، در شهرهای دیگر هم هست. آنچه در محیط زندگی شما نیست، مسجدالحرام، مسجدالّنبی 
است؛ این است که ]فقط[ آنجا است؛ َواّل بازار و اشیاء گوناگون همه جا هست. وقت عزیز را صرف این چیزها نکنید. در قضّیه ی حج، بیشتر 

96/5/8 از هر چیز دیگری، حاجی باید به فکر این باشد که خود را پالیش کند، بتواند ان شاءاهلل به نتایج معنوی بزرگی دست پیدا کند. 

به مناسبت آغاز هفته ی دولت

)( به مناسبت هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت امام باقر

به مناسبت موسم حج ابراهیمیحوزه های علمّیه اگر انقالبی نماندند، نظام در خطر انحراف از انقالب قرار خواهد گرفت

ترسیم  نقشه راه  ایران پیشرفته و مستقل در آینده
بازخوانی

مطالبه 
رهبری

)(دو كار مهم امام باقر

در مورد امام باقر )( حرف های زیادی هست،  سان ۲50ساله
ان

منتها به دونکته از زندگی آن حضرت من اشاره 
می کنم. یکی عبارت است از مبارزه ی آن حضرت 
با تحریف در معارف اســامی و احکام اسامی؛ 
مقصود از مبارزه ی با تحریف این اســت که دین مقدس 
اسام اساساٌ با معارف و احکامی که دارد و با آیات قرآن برای 
جامعه ی اسامی خصوصیاتی را مقرر کرده، که اگر مردمی 
آن معارف را بدانند و به آن پایبند باشند، ممکن نیست در 
جامعه ای که به نام اســامی وجود دارد، بعضی چیزها را 
تحمل کنند. مثا حکومت ستمگران را، یا حکومت از دین 
بی خبرها را تحمل نمی کنند... ائمه می خواهند حکومت 
اسامِی درست را بر سرپا کنند؛ چه باید بکنند؟ اولین کار 
این اســت که ذهنیت مردم را عــوض کنند؛ فرهنگ به 
اصطاح اسامِی ضد اسامی را که در ذهن مردم رسوخ 

کرده، از آن ها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوبی و قرآن 
حقیقی و توحید واقعی جایگزین کنند. این همان مبارزه ی 
فرهنگی است. پس مبارزه ی فرهنگی فقط نشستن و از 
احکام اســام چیزهایی را بیان کردن بدون جهت گیری 
انقابی و مبارزی نیست... کار دیگر در زندگی آن حضرت 
عبارت است از تشکل... که کسانی را از شاگردان خود و از 
دوستان خود تربیت کند... بعد آن ها را به همدیگر وصل 
کند و در سرتاسر دنیای اسام آن ها را به عنوان وکیل خود 
بگذارد که کار آن حضرت را دنبال کنند و ادامه ی تبلیغات و 
تبلیغات آن حضرت را به عهده بگیرند. این سازماندهی 
پنهانی امام باقر بود که از زمان قبل از امام باقر شروع شده 
بود، اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشتری پیدا کرد و 
در زمان امام صادق و امام موسی بن جعفر به اوج خودش 

رسید. 66/5/9

 پس مبارزه ی 

فرهنگی فقط 

نشسنت و از احکام 

اسالم چیزهایی را 

بیان کردن بدون 

جهت گیری انقالبی 

و مبارزی نیست...
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رهبر انقالب در روز تنفیذ رئیس جمهور دوازدهم، ســه جهت گیری اصلی را برای فعالیت دولت جدید تعیین و مشخص  كردند: پرداختن به مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مردم، تعامل گسترده با دنیا، و ظهور مقتدرانه در برابر سلطه طلبان در سطح جهان. از میان این سه جهت گیری، اولی سیاست داخلی 
دولت را به مشکالت درونی كشور، هدفمند می كند و دو جهت گیری دیگر، خط مشی سیاست خارجی دولت را تعیین می نماید. پرسشی كه ممکن است به 
ذهن متبادر شود این است كه چگونه یک كشور می تواند تعامل گسترده با دنیا داشته باشــد و در عین حال، اسیر ساختارهای ساخته شده توسط نظام سلطه نشود؟

۱  کارهایی که اجری وافر پیش خداوند و 

جایگاهی بی بدیل برای نظام اســامی دارد: 
»اینجور کارهــای بی ســروصدا و خاموش و 
خالصانه، نه فقط برای شما پیش خدای متعال 
درجه و مرتبه درســت می کند، بلکه در کل 
بنای جمهوری اســامی اثر می گذارد، مثل 
سیمانی است که در یک بنایی تزریق کنند و 
آنرا مســتحکم کنند. با انجام اینجور کارهای 
مخلصانه، بنای جمهوری اسامی مستحکم 

می شود.« ۱39۱/03/۲6

    از حاج عبداهلل تا محسن حججی
حـاال و پـس از گذشـت سـالیانی از پیـروزی 
انقـاب همچنـان رویـش جوانـان مؤمـن و 
انقابـی ادامـه دارد: »بـا ایـن همـه عوامـل 
انحراف، بـا این همـه انگیـزه، با ایـن جبهه ی 
وسـیع دشـمنی و تمرکـز روی جوان هـا، 
مـا یـک مجموعـه ی بـزرگ جـوان داریـم 
کـه مؤمن انـد، متدیّنانـد، انقابی انـد، اهـل 
توّسـل اند، اهل شـور و عشـق بـه معنویّتاند... 
این چیز خیلـی مهّمـی اسـت.« ۱395/0۲/0۱  
جهادگـِر شـهید »ُحججـی«، امتـداد حـاج 
عبـداهلل والـی در دهـه ی 90 شمسـی اسـت. 
محسـن حججـی از جملـه جوانـان مؤمنـی 
بـود کـه توصیـه ی رهبـری بـرای حضـور 
در اردوهـای جهـادی و خدمـت بـه مـردم و 
به خصوص محرومیـن را با گوش جان شـنید 
و عامل بـه این رهنمود شـد. شـهید حججِی 
اهـل »کار جهـادی« و خدمت بـه محرومین 
در زمانـه ای بـود کـه برخی هـا در پـی ُزدودن 
روحیـه و جهت گیـری انقابـی و جایگزینی 
»روحیـه ی اشـرافی گری« هسـتند. حججی 
قبـل از آنکـه یـک "شـهید" باشـد، یـک 
"جهادی" بـود. ظهـور حججـی و حججی ها 
نشـانگر  کشـور  عمومـی  عرصـه ی  در 
»مانـدگاری انقاب« و تـداوم جریـان عظیم 
انقابی گری در کشـور اسـت: »]نسـل سّوم و 
چهارم انقـاب[ اّول انقـاب را ندیده انـد، امام 
را ندیده انـد، دوران دفـاع مقـّدس را ندیده اند، 
دوران تلـخ و سـیاه اختنـاق زمان طاغـوت را 
ندیده اند اّما می آینـد ]در میـدان[... معنایش 
چیسـت؟... معنایـش ایـن اسـت کـه انقاب 
روینـده اسـت، بالنده اسـت، اینها رویشـهای 
جدیـد انقابنـد؛ ایـن نسـل سـّوم و چهـارم 
انقـاب اسـت کـه دارد می آیـد و در مقابـل 
دشـمن می ایسـتد و حـرف قاطع خـودش را 
میزنـد.« ۱395/۱۱/۲7 و اینگونه بـود که جواِن 
جهادگـر دهـه ی چهـارم انقـاب »حجـت 
خداونـد« شـد در مقابـل چشـم همـگان: 
»شـهید ُحَججـی را خـدای متعـال مثـل 
 یـک حّجتـی امـروز در مقابـل چشـم همـه 

گرفت.« ۱396/05/30 


