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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

الزم مى دانم یاد کنم از شــهید عزیزى از ســاله ى پیغمبر و از دودمان پاك على. شهید سیدعلى 
اندرزگو، چریک مبارز مسلمان که امروز سالگرد شهادت پرافتخار اوست. فرزند على بود، همنام على 
بود، همراه و همگام على هم بود... این مرد مســلمان مبارز در طول چهارده سال که مشغول مبارزه 
بود، چهارده ســال زندگى مخفى با نهایت شدت، دستگاه جهنمى ســاواك شاه بدبخت را آنچنان 

59/5/10 حیران و سرگشته کرده بود که کارش معجزآسا مى نمود. براى خدا مبارزه کرد.

چریک مبارز مسلمان

این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح 

شهید سیدعلی اندرزگو

تاش، جهاد و مجاهدت، از همه پســندیده و زیباست؛ بخصوص از کسى که 
مى تواند این جهاد را در بهترین جایگاه خود قرار دهد و از آن بهره ببرد. بهره ى 
مورد نظر چیســت؟ آن بهره دو بخش دارد: یک بخِش شخصى دارد که این اصِل قضیه 
است. قسمت اعظِم مجاهدت در راه خدا، براى شخِص خوِد شماست. »َعلَیُکم أنُفَسُکم 
الیَُضرُُّکم َمن َضلَّ إَذا اهَتَدیُتــم«)1( ما باید به عنوان یک بنده ى خدا، از عهده ى بندگى 
خدا برآییم... در دعا هست که »َو َجَعَل ما امَتنَّ بِِه َعلى ِعباِدهِ ِکفاًء لَِتأِدیَِة َحقِِّه.«)۲( یعنى 
»اگر آنچه را خدا مّنت گذاشته و به ما داده است، به کار بیندازیم، کافى است که بتوانیم 
حقى را که بر گردن ماست، ادا کنیم.« در درجه دوم، مسائل دیگر مورد نظر است؛ مثل 
نجات بشــریّت، اقامه حکومت عدل و حق و ایجاد راهى که بشر بتواند از آن راه به خدا و 
هدایت برسد. این تاشها که اســم آوردم، مقّدمه اند براى این که ما بتوانیم پیش خداى 

متعال، حقِ ّ بندگى را ادا کنیم. 73/6/۲9
1( مائده|105.       |          ۲( مصباح كفعمي، ص53.

حدیث شرح

آموزشی احکام

ما آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه غافل کند. البّته 
ما هر کداممان دلبستگیهایى داریم، در زمینه ى سیاسى، اجتماعى. اینها همه حاشیه 
است؛ متن عبارت است از خدمت؛ نکته اى که در این زمینه ى خدمت هست، که وقت 
محدود است: چهار سال یا هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق میگذرد. روز اّوِل 
دولت به فکر این باشید. وقتى انسان به چهار سال پشت سرش نگاه میکند، مى بیند 
ــحاب- منتها در داخل همین وقت محدود،  کأنّه مثل یک روز گذشــت -تَمرُّ َمرَّ السَّ
فرصتها نامحدود است؛ یعنى هر ساعِت یک فرصت اســت. هر فکرى، ابتکارى که به 

ذهنتان مى آید، یک فرصت است. این فرصتها را از دست ندهید. 9۲/6/6

بایسـتى بـراى جوانها جایـگاه خـاص در مسـجد ایجاد کـرد؛ یعنـى واقعاً بایـد براى 
جـذب جـوان برنامه ریـزى کـرد... جوانهـا را بایـد جـذب مسـجد بکنیـم. اینکـه 
جـوان مسـجد را خانـه ى خـود و جایـگاه خـود بشناسـد و بـه آن اُنـس پیـدا کند و 
رفت وآمد پیـدا بکنـد، خیلـى بـرکات دارد. کار را در جامعـه جوانها انجـام میدهند، 
پیشـران حرکتهاى اجتماعى جوانها هسـتند، اینها هسـتند کـه کار میکنند، تاش 
میکننـد. جاذبه ى بـراى جوان برخـاف آنچه بعضـى تصـّور میکنند، گذاشـتن میز 
پینگ پنـگ نیسـت. بعضـى خیـال میکننـد بـراى اینکـه جوانهـا را جـذب کنیم به 

مسـجد، وسـایل سـرگرمى فراهم بکنیـم . 95/5/31 

باید جوانان را جذب مسجد كردوقت محدود است، فرصت ها را از دست ندهید
حّجاج محترم به نمازهاى جماعت، به نماز اّول وقت اهّمّیت بدهند؛ در نمازهاى جماعت 
مسجدالحرام و مسجدالّنبى شرکت کنند. به تاوت قرآن و اعمال و روز عرفه خیلى اهّمّیت 
داده بشــود. پرهیز از بازارگردى؛ بنده مکّرر این معنا را عرض کرده ام. بازار، همه جاى دنیا 
هست؛ اجناس جورواجور، در تهران هست، در شهرهاى دیگر هم هست. آنچه در محیط 
زندگى شما نیست، مسجدالحرام، مسجدالّنبى است؛ این است که ]فقط[ آنجا است؛ َوااّل 
بازار و اشیاء گوناگون همه جا هســت. وقت عزیز را صرف این چیزها نکنید. در قضّیه ى 
حج، بیشتر از هر چیز دیگرى، حاجى باید به فکر این باشد که خود را پاالیش کند، بتواند 

ان شاءاهلل به نتایج معنوى بزرگى دست پیدا کند. 96/5/8

وقت عزیز را صرف این چیزها نکنید
مطالبه
رهبری

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

رهبــر انقــالب در روز تنفیــذ رئیس جمهــور دوازدهــم، ســه جهت گیــری 
اصلــی را بــرای فعالیــت دولــت جدیــد تعییــن و مشــخص  كردنــد: پرداختــن بــه 
ــه در  ــا، و ظهــور مقتدران ــا دنی مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی مــردم، تعامــل گســترده ب
ــت  ــی سیاس ــری، اول ــه جهت گی ــن س ــان ای ــان. از می ــطح جه ــلطه طلبان در س ــر س براب
ــری  ــد و دو جهت گی ــد می كن ــور، هدفمن ــی كش ــکالت درون ــه مش ــت را ب ــی دول داخل
ــن  ــه ممک ــی ك ــد. پرسش ــن می نمای ــت را تعیی ــت خارجی دول ــی سیاس ــر، خط مش دیگ
ــل  ــد تعام ــور می توان ــک كش ــه ی ــه چگون ــت ك ــن اس ــود ای ــادر ش ــن متب ــه ذه ــت ب اس
گســترده بــا دنیــا داشــته باشــد و در عیــن حــال، اســیر ســاختارهای ساخته شــده توســط 

نظام سلطه نشود؟
    افول نظم سنتی جهان

به نظر مى رسد پاسخ به این سؤال، نیازمند این است که در ابتدا، معناى درستى از وضعیت دنیاى 
حاضر داشته باشیم. پس از جنگ جهانى دوم، متفقین و در رأس آن آمریکا که به عنوان قدرت هاى 
پیروز جنگ بودند، در راســتاى حفظ قدرت خود و تأمین اهداف شــان در آینده، اقدام به برپایى 
نظمى  نوینى براى کنترل مدیریت جهان کردند. ســازمان ملل، شــوراى امنیت، بانک جهانى، 
صندوق بین المللى پول، سازمان تجارت جهانى، یونســکو و... ازجمله ى مهم ترین نهاد هاى این 
سیستم کنترل جهانى اســت. سیســتمى که با طرح مقررات و وضع قوانین در سطح کشورهاى 
جهان، سعى در برهم زدن "استقال" کشورها و زیرســلطه بردن و عقب نگه داشتن آنها مى کرد. 
اعمال تحریم هاى تنبیهــى یا تجویزهاى اقتصادى که آن ســازمان ها و دولت هاى حاکم به بهانه 
توســعه به کشــورهاى جهان تحمیل مى کردند؛ نمونه اى از اقدامات ظالمانه این نظم مستقر بر 

جهان بود. 
اما این نظم به رهبرى امریکا در یکى دو دهه ى اخیر، حداقل بــه دو دلیل عمده، کارایى الزم را از 
دست داده است. اول آنکه شکست هاى اقتصادى- سیاســى آمریکا نظیر شکست در جنگ هاى 
عراق و افغانســتان، و بروز بحران مالــى بزرگ از ســال 2008 به بعد، موجب افــول قدرت این 
کشور در مناسبات جهانى شــد. دوم هم آنکه، در کنار افول قدرت آمریکا، بازیگرانى منطقه اى و 
فرامنطقه اى، مخصوصاً در حوزه ى اقتصادى ســر برآورده اند که بیرون از چارچوب طراحى شده 
توسط سازمان هاى اقتصادى بین المللى، وزن و قدرت خود را در عرصه ى جهانى افزایش داده اند. 
ظهور کشورهاى موسوم به ببرهاى آسیا، و در کنار آن تشکیل گروه هاى اقتصادى چون بریکس، 

کشورهاى عضو پیمان شانگ هاى، کشورهاى G 20  و... ازجمله ى این مسائل اند.
      شناخت راه های جدید در تعامل با دنیا

به همین علت، صراحتاً مى توان اعام کرد که نظم ســنتى موجود در جهان، برهم خورده و به تبع 
آن، تعامل با دنیا، صرفاً محدود به تعامل با آمریکا و چند کشور غربى نمى شود. »همه ى دنیا فقط 
اروپا و... غرب نیست؛ دنیا جاى وسیعى است. قدرت ها هم امروز در دنیا پخش شده و تقسیم شده؛ 
شــرق دنیا -یعنى منطقه ى آســیا- امروز مرکز یک قدرت عظیمى اســت. ما بــا این ها ارتباط 
داریم«.9۴/1۲/۲0 در حقیقت، عرصه ى بین الملل، از حالت"تک قطبى" به ســمت "چندقطبى" 
در حال حرکت اســت. اگر تا یک دهه پیش، این ایاالت متحده بود که به عنوان قدرت برتر جهان 
)هژمون( شناخته مى شد، حال، با شــکل گیرى ائتاف هاى جدید اقتصادى، قطب هاى مختلف 
اقتصادى در جهان ظهور یافته اند که مناسبات نظم سنتى را تحت تأثیر قرار داده اند. از طرف دیگر، 
شــکل گیرى پیمان هاى دوجانبه، برمبناى ارز دو طرف معامله -و نه صرفاً دالر- موجب تقویت 
واحد پولى برخى کشورها و کاهش قدرت دالر نسبت به گذشته شده است. موضوعى که مى تواند 
به عنوان یکى از راهبردهاى اقتصــادى ایران نیز مدنظر قرار بگیرد. مخصوصــاً آنکه ایران، داراى 
ظرفیت بالقوه ى اقتصادى در کشورهاى همسایه ى خود اســت که متأسفانه به دلیل عدم حضور 
ایران، بازارهاى پیرامون، در تصرف ســایر کشورها قرار گرفته اســت. »ما با پانزده کشور همسایه 
هســتیم که این ها رفت وآمد دارند. حمل ونقل ترانزیت یکى از فرصت هاى بزرگ کشورها است؛ 
این براى کشور ما هست و در جنوب به دریاى آزاد و در شمال به آب هاى محدود منتهى مى شود. 
در این همسایه هاى ما، در حدود 370 میلیون جمعّیت زندگى مى کنند که این مقدار ارتباطات و 

همسایه ها، براى رونق اقتصادى یک کشور یک فرصت بسیار بزرگى است.« 93/1/1
     حضور فعال و پیش دستانه

به نظر مى رسد با توجه به شــرایط کنونى و آمادگى تغییرات سیســتم نظم جهانى، آن دسته از 
کشورهایى که با دیپلماسى فعال و پیش دستانه در ســطح جهانى و تشکیل گروه ها و اتحادهاى 
فراملیتى با اهداف مشترك، و با حفظ اصول اساسى ملى و هویتى، مى توانند نقش تعیین کنندگى 
خود را در جهان افزایش دهند، پیروز کارزارند. امرى که رهبر انقاب در سال 93 در تبیین تغییر 
نظم جهانى به وزیر امورخارجه و ســفراى کشــور نیز توصیه کردند: »در کنار بازیگران ســنتى، 
بازیگران جدیدى در آســیا، آفریقا و آمریکاى التین وارد عرصه شده اند و در تاش اند جایگاه خود 
را در نظم جدید پیش رو، تثبیت کنند... اگر در مقطع فعلى دستگاه دیپلماسى بتواند حضور فعال، 
هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جایگاه و استحکام جمهورى اسامى در چندین ده سال آینده 
و در نظم جدید جهانى به عنوان جایگاهى برجسته تثبیت مى شــود وگرنه، در جهان پیش رو، از 

موقعیت الزم برخوردار نخواهیم بود.« 93/5/۲۲ 

هفته گزارش

مسجدبازخوانی
تراز

امام كالم

خرید کاالی خارجی توسط حجاج 
کمک به دشمنان اسالم است  

کاالهایی که در حجــاز به حجاج محترم 
عرضه می شود، آنچه مربوط به آمریکای 
مخالــف با آرمانهای اســامی و اساســاً 
مخالف با اســام اســت، خریداری آنها 

کمک به دشمنان اسام 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 بــه جنایتکاران جنگی کمک کنید و به اســام و جمهوری اســامی و 
ملت مظلوم خود با این اعمال دهن کجی نمایید. شــما برای خودتان یا دوستانتان 
می توانید چیزهای مناســب از خود ایران تهیه نمایید که به دشمنان ایران و اسام 

کمک نشود.  امام خمینی )( 16 مرداد 1365

در مورد امام باقر )( حرف هاى زیادى هســت، منتها به دونکته از زندگى آن 
حضرت من اشاره مى کنم. یکى عبارت است از مبارزه ى آن حضرت با تحریف در 
معارف اسامى و احکام اسامى؛ مقصود از مبارزه ى با تحریف این است که دین مقدس 
اسام اساساٌ با معارف و احکامى که دارد و با آیات قرآن براى جامعه ى اسامى خصوصیاتى را 
مقرر کرده، که اگر مردمى آن معارف را بدانند و به آن پایبند باشــند، ممکن نیســت در 
جامعه اى که به نام اســامى وجود دارد، بعضى چیزها را تحمــل کنند. مثا حکومت 
ستمگران را، یا حکومت از دین بى خبرها را تحمل نمى کنند... ائمه مى خواهند حکومت 
اسامِى درست را بر ســرپا کنند؛ چه باید بکنند؟ اولین کار این است که ذهنیت مردم را 
عوض کنند؛ فرهنگ به اصطاح اسامِى ضد اسامى را که در ذهن مردم رسوخ کرده، از 
آن ها بگیرند و جاى آن را با فرهنگ خوبى و قرآن حقیقى و توحید واقعى جایگزین کنند. 
این همان مبارزه ى فرهنگى است. پس مبارزه ى فرهنگى فقط نشستن و از احکام اسام 
چیزهایى را بیان کردن بدون جهت گیرى انقابى و مبارزى نیست... کار دیگر در زندگى آن 
حضرت عبارت است از تشکل... که کسانى را از شاگردان خود و از دوستان خود تربیت کند... 
بعد آن ها را به همدیگر وصل کند و در سرتاسر دنیاى اسام آن ها را به عنوان وکیل خود 
بگذارد که کار آن حضرت را دنبال کنند و ادامه ى تبلیغات و تبلیغات آن حضرت را به عهده 
بگیرند. این سازماندهى پنهانى امام باقر بود که از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود، اما در 
زمان آن حضرت یک هیجان بیشترى پیدا کرد و در زمان امام صادق و امام موسى بن جعفر 

به اوج خودش رسید. 66/5/9

)(دو كار مهم امام باقر

بهتریـِن همه ى دختـراِن عالـم و بهتریـِن همه ى پسـراِن عالـم بـا هـم ازدواج کردند 
نَّــة بـود و جهیزیـه هم بسـیار سـاده و مختصـر.81/1۲/13  درحالى کـه مهریـه، ِمهرُالسُّ
بهتریـن دختـران بـه فـداى یـک تـار مـوى او و همـه ى پسـران بـه فـداى یـک تـار مـوى 
امیرالمؤمنیـن  )(. این را هـم بدانید کـه امیرالمؤمنین  )( بهترین پسـران فقـط از لحاظ 
معنوى نبـود. آن پسـر، قهرمان بـزرگ میدان هـاى جنگ بـود. آن دختـر هم، حضـرت فاطمه 
)(، دختر اول شـخص دنیـاى اسـاِم آن روز بـود. دختر اول شـخص دنیاى اسـام و بهترین 

پسران آن روزگار، چنان مهریه و جهیزیه اى داشتند.  81/1۲/13

جهیزیه و مهریه بهترین دختر و پسر عالم         

احکام ماه ذی الحجه و اعمال حج       
  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 عشاء 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 تالشــی هم در این زمینه ندارد آیا به اعمال حج و نماز طواف واجب او لطمه می خورد یا 
خیر؟ج: بر فردى که قرائت نمازش را صحیح نمى خواند واجب است یاد بگیرد و اگر در یاد 
گرفتن کوتاهى مى کند باید کسى را بگمارد تا براى او حمد سوره را تلقین کند و در صورتى 
که به هیچ وجه امکان نداشته باشد و وقت ضیق باشد به همان نحوى که مى تواند نماز طواف 

را بخواند و اعمال حج او صحیح مى باشد هر چند گناه کرده باشد.

جهاد مقدمه ادای حق بندگی

    بازدید نماینده رهبر انقالب از مناطق سیل زده استان گلستان
حجــت االســام معــزى نماینــده ولى فقیــه در جمعیــت هــال احمــر بــه نمایندگــى 
از رهبــر معظــم انقــاب بــه منظــور همــدردى بــا خســارت دیــدگان، بازدیــد از مناطق 
ــفر  ــتان س ــن اس ــه ای ــانى ب ــد امدادرس ــى رون ــتان و بررس ــتان گلس ــیل زده اس  س

کرد.|   فارس|

   روزنامه صهیونیستی: ایران خواب را از چشم رهبران اسرائیل ربود 
یدیعــوت آحرونــوت نوشــت: گــزارش یــک نهــاد اطاعاتــى نشــان مى دهــد 
ــوده ــرائیل رب ــران اس ــمان رهب ــواب را از چش ــوریه خ ــور س ــران در کش ــوذ ای ــه نف  ک

 است. |    جام نیوز|

    الحوثی: مقاومت ملت یمن نقشه دشمنان را نقش بر آب كرده است
رهبــر جنبــش انصــارا... گفــت کــه دشــمن بدلیــل شکســت در میــدان، تــاش کــرد از 
لحــاظ اقتصــادى مــردم را بــه زانــو در بیــاورد و حلقــه محاصــره اقتصــادى علیــه یمــن 
ــا بیــان اینکــه مقاومــت عظیــم ملــت یمــن، نقشــه دشــمنان را  را تنگ تــر کــرد. وى ب
نقــش بــر آب کــرد، گفــت: انســجام جبهــه داخلــى در شکســت توطئه هــاى دشــمنان 

مؤثــر بــود. |   تســنیم|

   واكنش چهره های افغانستانی به استراتژی جدید ترامپ در افغانستان
ــى از  ــه زودى گروه ــه ب ــرد ک ــام ک ــکا اع ــش آمری ــزى ارت ــى مرک ــس فرمانده رئی
ــه افغانســتان اعــزام مى شــوند. در همیــن حــال مشــاور رئیــس  نظامیــان آمریکایــى ب
ــى در  ــاى آمریکای ــش نیروه ــه افزای ــرد ک ــد ک ــز تأکی ــتان نی ــت افغانس ــى دول اجرای
افغانســتان طبق اســتراتژى جدیــد دولــت ترامــپ، هیــچ مشــکلى از افغانســتان را حل 
ــه  نمى کنــد. حامــد کــرزاى رئیــس جمهــورى پیشــین افغانســتان نیــز در واکنــش ب
اســتراتژى جدیــد ترامــپ بــراى افغانســتان گفــت که بــه دلیــل تاکید بــر ادامــه جنگ 
در افغانســتان بــا ایــن اســتراتژى بــه شــدت مخالفــم و آن را محکــوم مى کنــم. |       مهــر|

        اسد: غرب هیچ سودی به ما نرسانده است 
رئیــس جمهــور ســوریه: رزمنــدگان حــزب ا... بــه خــاك ســوریه عاقــه منــد بودنــد و 
ماننــد هــر رزمنــده ســورى کــه از ســرزمینش دفــاع مى کنــد آنــان نیــز از ســوریه دفاع 
کردنــد. مــا از نظــر اقتصــادى و فرهنگــى بایــد نگاهمــان بــه شــرق باشــد. شــرق بــا مــا 
بــا احتــرام تعامــل مى کنــد. مــا چهــار دهــه بــا غــرب تعامــل داشــتیم امــا آنــان هیــچ 

ــد. |  خ صداوســیما| ــا را سرســپرده خــود مى خواهن ــا نرســانده اند و م ــه م ســودى ب

هفته اخبار

انقـاب که پیـروز شـد کشـور از 
جنبه ى عمران و آبادانى و سـطح 
خوبـى  وضعیـت  مـردم  عمومـى  رفـاه 
نداشـت. حجـم محرومیت ها و مشـکات 
آنقدر بـود کـه جوانـان انقابـى به صورتى 
»خودجوش« حرکـت »محرومیت ُزدایى« 
را شـروع کردنـد: »اول، خـود جوان هـا 
شـروع کردنـد، خودشـان رفتنـد تـوى 
روسـتاها مشـغول خدمتگزارى شـدند در 
آن اوضـاع بسـیار دشـوار و پیچیـده. ایـن 
حرکـت، امـام بزرگـوار را به فرمـان جهاد 
سـازندگى تشـویق کـرد.« 1389/06/31 
آنچـه کـه در فرمـان تشـکیل »جهـاد 
سـازندگى« امـام خمینـى)( جلـوه اى 
بـارز داشـت ، بـه میـدان آوردن »مـردم و 
حـل  بـراى  مردمـى«  ظرفیت هـاى 
مشـکات بـود: »مـا در مشـکات بایـد 
متوسـل بشـویم به ملـت... دانشـجوهاى 
عزیـز، متخصصین، مهندسـین و بـازارى، 
کشـاورز، همـه قشـرهاى ملـت، داوطلب 
بـراى ایـن اسـت کـه ایرانـى کـه بـه طور 
اسـت  آمـده  مـا  دسـت  بـه  مخروبـه 

بسازند.«. 1358/03/۲6

    حاج عبداهلل والی
 )(یکـى از جوانانـى کـه فرمـان امـام
را عاقانـه و عاشـقانه شـنید »عبـداهلل 
والـى« بـود. والـى بـراى خدمـت یکـى از 
مناطـق  دورافتاده تریـن  و  محروم تریـن 
و  محـروم  منطقـه ى  کـرد؛  انتخـاب  را 
فراموش شـده ى بشـاگرد. رهبـر انقـاب 
دربـاره ى او چنیـن مى فرماینـد: »بعـد از 

انقـاب، یـک مـرد جـواِن مؤمـِن انقابى 
همـه ى  آنجـا،  مـى رود  مى شـود  پـا 
دلبسـتگى هایش را، از شـهر و خانـه و 
منتقـل  مأموریـت  مرکـز  بـه  زندگـى، 
مى کنـد و برادرهایـش را هم مى کشـاند، 
دنبـال خـودش مى بـرد... شـما ]بـرادران 
والـى[... بى تابلـو رفتیـد و بـراى خـدا کار 
واقعـى کردیـد.« 1391/03/۲6 والـى عمر 
 )(و زندگـى اش را پـاى عهـدش با امـام
هیاهـو  بـدون  و  مخلصانـه  و  گذاشـت 
از  را  محرومیـت  َگـرد  چشم داشـت  و 

ُزدود.  بشـاگرد  چهـره ى 

    سیمان برای استحکام 
مـوج دوم سـازندگى، بـاز هـم به صـورت 
مؤمـن  نیـروى  سـوى  از  خودجـوش 
و انقابـى در اواخـر دهـه ى 70 بـه راه 
افتـاد و منجـر بـه صـدور فرمان »بسـیج 
سـازندگى« شـد: »ایـن حرکـت عظیـم 
بسـیج سـازندگى و اردوهـاى هجـرت... 
اول از خـود جوان هـا شـروع شـد... در 
سـال 79 گـزارش ایـن حرکـت زیبـا و 
پرشـکوه بـه مـا رسـید و منجـر شـد بـه 
اینکه پیام بسـیج سـازندگى بـه قاطبه ى 
جوانـان کشـور داده شـود. یعنـى ایـن 
یک حرکـت خودجـوش مردمى اسـت.« 
تداومـش  کـه  حرکتـى   1389/06/31
توصیـه ى رهبـرى اسـت: »ایـن اردوهاى 
جهـادى، هـم تمرین اسـت، هـم خدمت 
هـم  اسـت،  خودسـازى  هـم  اسـت، 
آشـنایى بـا فضـاى جامعـه اسـت؛ خیلى 
اینهـا  روزبـه روز  اسـت.  باارزشـى  چیـز 

را بتوانیـد توسـعه بدهیـد؛ جهـاد هـم 
هسـت، واقعـاً جهـاد اسـت؛ کار اسـت، 
خدمـت  اسـت،  تـاش  اسـت،  جهـاد 
 1395/0۴/15 اسـت.«  محرومیـن   بـه 
  کارهایـى کـه اجرى وافـر پیـش خداوند 
و جایگاهـى بى بدیل بـراى نظام اسـامى 
بى سـروصدا  کارهـاى  »اینجـور  دارد: 
و خامـوش و خالصانـه، نـه فقـط بـراى 
و  درجـه  متعـال  خـداى  پیـش  شـما 
بلکـه در کل  مرتبـه درسـت مى کنـد، 
بناى جمهـورى اسـامى اثـر مى گـذارد، 
مثـل سـیمانى اسـت کـه در یـک بنایـى 
تزریـق کننـد و آنـرا مسـتحکم کننـد. 
مخلصانـه،  کارهـاى  اینجـور  انجـام  بـا 
مسـتحکم  اسـامى  جمهـورى   بنـاى 

مى شود.« 1391/03/۲6

    از حــاج عبــداهلل تــا محســن 
حججــی

از  سـالیانى  گذشـت  از  پـس  و  حـاال 
پیروزى انقـاب همچنان رویـش جوانان 
مؤمـن و انقابى ادامـه دارد: »بـا این همه 
عوامـل انحـراف، بـا ایـن همـه انگیـزه، با 
ایـن جبهـه ى وسـیع دشـمنى و تمرکـز 
مجموعـه ى  یـک  مـا  جوان هـا،  روى 
مؤمن انـد،  کـه  داریـم  جـوان  بـزرگ 
متدیّنانـد، انقابى انـد، اهـل توّسـل اند، 
اهـل شـور و عشـق بـه معنویّتانـد... ایـن 
چیز خیلـى مهّمـى اسـت.« 1395/0۲/01  
امتـداد  »ُحججـى«،  شـهید  جهادگـِر 
حاج عبـداهلل والى در دهه ى 90 شمسـى 
اسـت. محسـن حججى از جملـه جوانان 

مؤمنى بـود کـه توصیـه ى رهبـرى براى 
حضـور در اردوهـاى جهـادى و خدمـت 
را  محرومیـن  به خصـوص  و  مـردم  بـه 
بـا گـوش جـان شـنید و عامـل بـه ایـن 
اهـل  حججـِى  شـهید  شـد.  رهنمـود 
»کار جهـادى« و خدمـت بـه محرومیـن 
در زمانـه اى بـود کـه برخى هـا در پـى 
ُزدودن روحیـه و جهت گیـرى انقابـى 
و جایگزینـى »روحیـه ى اشـرافى گرى« 
یـک  آنکـه  از  قبـل  هسـتند. حججـى 
"شـهید" باشـد، یـک "جهـادى" بـود. 
ظهـور حججـى و حججى هـا در عرصه ى 
»مانـدگارى  نشـانگر  کشـور  عمومـى 
عظیـم  جریـان  تـداوم  و  انقـاب« 
انقابى گـرى در کشـور اسـت: »]نسـل 
انقـاب  اّول  انقـاب[  چهـارم  و  سـّوم 
دوران  ندیده انـد،  را  امـام  ندیده انـد،  را 
دفـاع مقـّدس را ندیده انـد، دوران تلـخ و 
سـیاه اختناق زمـان طاغـوت را ندیده اند 
معنایـش  میـدان[...  ]در  مى آینـد  اّمـا 
کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  چیسـت؟... 
انقـاب روینده اسـت، بالنده اسـت، اینها 
رویشـهاى جدیـد انقابنـد؛ ایـن نسـل 
سـّوم و چهـارم انقـاب اسـت کـه دارد 
مى آیـد و در مقابـل دشـمن مى ایسـتد 
میزنـد.«  را  خـودش  قاطـع  حـرف  و 
1395/11/۲7 و اینگونـه بـود کـه جـواِن 
جهادگـر دهه ى چهـارم انقـاب »حجت 
خداونـد« شـد در مقابـل چشـم همگان: 
»شـهید ُحَججـى را خـداى متعـال مثل 
 یک حّجتـى امـروز در مقابل چشـم همه 

گرفت.« 1396/05/30 

سـید صابر، حـوزه مقاومت 175 شهیــد موحـد: 1.دیدار بـا خانواده هاى شـهداى 
محلـه و کمک بـه رفع مشـکات آنـان۲. برگزارى مراسـم "هم عهـدى با شـهدا" هر 
هفتـه پنج شـنبه ها در بهشـت زهرا در قطعـه 24 به همـراه قرائـت زیـارت عاشـورا و 
برقرارى ایسـتگاه صلواتـى و پذیرایـى از مـردم3. برپایى ایسـتگاه سامت)مشـاوره 
حقوقـى و مذهبـى( پنج شـنبه ها در بوسـتان اندیشـه تهـران۴. راه انـدازى کانـال و 
ربات در تلگـرام به منظور تولید و نشـر محتـواى دینـى و انقابى5. برگـزارى یادواره 
شـهیدان موحـد دانـش و تقدیـر از خانواده هـاى مدافـع حـرم و شـهداى دفـاع 
مقدس6. اقـدام به برگـزارى 12 جشـن باشـکوه در 12 نقطـه، بوسـتان ها و محات 

به مناسبت نیمه شعبان.

خواهـران بسـیجی پایـگاه  مقاومـت حضـرت زینـب )( اسـتان یـزد:1. تهیـه 
وتوزیـع 200 کتاب مهدیـه و لباس هاى سـخنگو بیـن دختـران 7 تا 12 سـال براى 
ترویـج فرهنگ حجـاب و تشـویق دختـران به پوشـش مناسـب درپارك هـا، اماکن 
مذهبـى، مسـاجد و.۲. برگـزارى تـاوت قـرآن )ترجمـه تـاوت تفسـیر( در پایـگاه 

همراه با مسابقات در مقاطع سنى کودکان نوجوانان وبزرگساالن.

 : شـما هـم می توانید اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 
نشـریه برای ما ارسـال كنید.

به اختیار آتش

آخرین دیدار شهید الجوردی با رهبر انقالب قبل از شهادت | 77/۲/1۴

ترسیم  نقشه راه  ایران پیشرفته و مستقل در آینده

تاریخ شهادت : دوم شهریور ماه 1357

شهادت:  به دست ساواک

مزار: بهشت زهرا

خون شهید الجوردی و اصالت راه انقالب
عّده اى مدام ســعى میکنند انقاب را از نسل جوان بترســانند، درحالى که خود این نسل جوان 
ان شاءاهلل  پشتوانه ها و لشکرهاى انقابند و بایستى پایه هاى انقاب را مستحکم کنند. خونهاى پاك 

امثال شهید الجوردى صدق و اصالت راه را نشان میدهد. 77/7/1۴

۲50ساله انسان

اگر بخواهیم نظام اسامى -همین نظامى که االن تشکیاتى دارد، قواى سه گانه اى دارد، 
نیروهاى مسلّحى دارد، دستگاه ها و سازمانهاى گوناگونى دارد- انقابى بماند، اسامى 
بماند، حوزه ى قم باید انقابى بماند؛ اگر حوزه ى قم انقابى نمانَد، حوزه هاى علمّیه اگر 
انقابى نماندند، نظام در خطر انحراف از انقاب قرار خواهد گرفت. من این را به شــما 
عرض کنم: حوزه ى قم پشتوانه است. حرف من این است که میگویم حوزه ى علمّیه ى 
قم بایســتى به عنوان یک حوزه ى انقابى، به عنوان مهد انقــاب، به عنوان آن کوره ى 
آتشفشــانى که همین طور دارد انرژى انقابى را صادر میکند از خودش، حضور داشته 

باشد و ظهور داشته باشد.     9۴/1۲/۲5

#حوزه_انقالبی       
كلید
واژه

اگر حوزه انقالبی نماند... به مناسبت موسم حج ابراهیمیبه مناسبت آغاز هفته ی دولت

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

ایرانی خانواده

باوجود جوان های مؤمن و آماده، 
من به آینده خوشبینم

حرکــت عمومــى کشــور خوشــبختانه حرکــت خوبــى اســت. بنــده زیــاد 
مى شناســم، بــه مــن خیلــى مراجعــه میشــود؛ نامــه مینویســند، مراجعــه 
ــه میکنــم  ــه میدهنــد و بنــده هــم حوصل میکننــد، پیغــام میدهنــد، کارهــا را ارائ
ــاء  ــراى احی ــور ب ــن کش ــروز در ای ــه ام ــى ک ــم. جوانهای ــا را میبین ــى از اینه و خیل
ــد  ــه روز دارن ــد، بحمــدا... روزب ــا جــد مشــغول کارن ــن ب ــه ى دی ــراى اقام اســام، ب
ــّوه ى  ــه حول وق ــه فضــل الهــى، ب ــه ب ــى هســتند ک ــا همانهای ــاد میشــوند. اینه زی
ــد.  ــد فکن ــو خواهن ــه زان ــکا و صهیونیســت را ب ــه آمری الهــى، هــر دشــمنى از جمل
ــه  ــم ک ــرار میکن ــدام تک ــم و م ــف میگوی ــاى مختل ــّرر در صحبته ــده مک ــه بن اینک
مــن بــه آینــده خوشــبینم، به خاطــر مشــاهده ى ایــن واقعّیتهــا اســت. مــا خیلــى 
از واقعّیتهــاى خــوب داریــم کــه اینهــا میتوانــد مــا را جلــو ببــرد؛ پیــش ران حرکت 
ــاده،  ــاى آم ــن، جوانه ــاى مؤم ــوب، جوانه ــاى خ ــد؛ جوانه ــه باش ــى جامع عموم
ــاع از  ــور و دف ــاع از کش ــدت و دف ــاى مجاه ــور در میدانه ــراى حض ــه ب ــى ک آنهای
دیــن، اشــک میریزنــد کــه اجــازه بدهنــد اینهــا برونــد دفــاع کننــد؛ بحــث دو نفــر 
و ده نفــر و صــد نفــر نیســت؛ بســیارند. ایــن همــان انگیــزه اى اســت کــه کشــور را 

95/6/30 ــرد. ــت ک ــد تقوی ــن را بای ــد داد؛ ای ــات خواه نج

این است حزب ا...

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

ن بار
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)( و امیر المومنین )( انتشار به مناسب سالروز ازدواج حضرت زهرا


