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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ــس از  ــه پ ــی ک ــت مادران ــر ظرفی ــور و پ ــای صب ــر دل ه ــان ب ــا و مهرب ســام و درود خــدای توان
ــان دل بســتند و بــه آن نیــز  ــه نشــانه ای از پیکــر پــاک آن هجــرت جگــر گوشــگان دلبندشــان ب
دســت نیافتنــد ؛ و بــا ایــن همــه ، بــا شــکیبائی و صبــوری خــود نقشــی بــی نظیــر و اســتثنایی از 
خــود بــر جــای نهادنــد . پــاداش ایــن صبــر بــزرگ ، روشــنی چشــم آنــان بــه مــژده ی رحمــت 

93/3/17 ــود انشــاء ا... الهــی خواهــد ب

مژده رحمت الهی

این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح 

شهید حسن جنگجو و مادر چشم به راهش

در امیرالمؤمنیــن ســه جــور صفــات هســت: صفــات معنــوِی الهــی، صفــات 
برجســته ی انســانی و صفات حکومتــی. ]وقتــی میگوییــم [ »اَلَحمــُد هللِ ِ الَّذی 
ــکیَن بِِوالیَــِة اَمیِرالُمؤِمنیــَن َو اَوالِدهِ الَمعصومین«،)1( این تمّســک  َجَعلَنا ِمــَن الُمَتَمِسّ
ــه والیــت، قلبــی  ــه، یــک بخشــی از ایــن تمّســک ب ــه والیــت چه جــوری اســت؟ بل ب
اســت یعنــی شــما قبــول داریــد والیــت را؛ خیلــی هــم خــوب اســت، خیلــی هــم الزم 
ــر هــم هســت اّمــا همــه ی تمّســک، ایــن نیســت؛ تمّســک ایــن  اســت، باشــک مؤثّ
اســت کــه مــا نــگاه کنیــم و ایــن صفاتــی کــه بــرای مــا قابــل دنبال گیــری اســت -آن 
ایثــار و آن معنویّــت و آن معرفــت و آن خداشناســی و آن عبــادت و آن ناله هــا و آن توّجه 
ــی  ــا خیل ــه م ــا ک ــن زمینه ه ــد و در ای ــا برنمی آی ــه از ماه ــا ک ــد اینه ــدا و مانن ــه خ ب
خیلــی خیلــی عقبیــم- در زمینــه ی صفــات بشــری، در زمینــه ی صفــات مربــوط بــه 
اداره ی جامعــه و حکومــت و غیــره، و اینهــا از مــا برمی آیــد، ]البّته[ در حــّد آن بزرگــوار و 
کمتــر از او نمیرســیم اّمــا میتوانیــم در ایــن جهــت حرکــت بکنیــم؛ ایــن کارهــا را باید 

بکنیم؛ آن وقت این شد تمّسک به والیت امیرالمؤمنین. 95/6/30
1( اقبال االعمال، ص۴6۴.

حدیث شرح

جمعه نماز

آموزشی احکام

ــه  ــا این جاســت. نمــاز جمع ــم؛ اســاس کار م ــا بکنی ــن مهمــی را ره ــه ای ــز ب ــن مرک ــد ای ــا نبای م
اســت کــه دلهــا را محکــم و ایمانهــا را قــوی میکنــد؛ شــجاعت اقــدام بــه افــراد میبخشــد و ایــن 
ســربازان عظیــم و ایــن جنــوداهللَّ را در هنــگام لــزوم بــه کار می انــدازد. اگــر ایــن حربــه کنــد شــد، 
بســیاری از مشــکات بــه وجــود خواهدآمد.تکیــه ی نظــام الهــی بــه مــردم اســت؛ و مــردم بیــش 
ــن  ــن عواطــف و ای ــد؛ ای ــدا میکنن ــه حضــور پی ــا ایمانشــان در صحن ــا عواطــف و ب ــز، ب از همه چی

ایمــان را بایســتی جــذب کــرد. 70/6/25 

نمازهای جمعه نباید رها بشوند

از بعثت پیامبر اکرم )( به عنوان آخرین دین الهی که جهان را تحت تأثیر خود قرار 
داد، بیش از چهارده قرن می گذرد. در طول این زمان نظرات فراوانی از سوی متفکران و 
مکاتب مختلف فکری پیرامون هدف و دلیل بعثت پیامبری در شبه جزیره ی عرب جاهلی آن زمان 
بیان شده است، درحالی که هدف بعثت را باید انسان سازی و تعالی انسان در مسیر الهی تعبیر کرد 

ََّما بُِعْثُت ِلُتَمَِّم َمَکاِرَم الْْخاَلِق«. که خود فرموده اند: »إِن
   کارخانه ی   انسان سازی

با نگاهی به سیره ی نبوی درمی یابیم که روش پیامبر اسام )( در جهت ساخت تعالی و 
پاک کردن پیرایه های نفسانی از انسان، برپایی حکومت اسامی و به تبع آن جامعه ی اسامی 
بوده است. در حقیقت با حکومت اسامی است که ارزش های شیطانی، از آداب و رسوم جامعه 
رخت بر می بندد و احکام الهی بر زندگی انسان ها حاکم می شود. احکامی که ضامن سامت و 
عدالت جامعه می شود و مانع از دست اندازی ارزش های طاغوتی در جهت حفظ منافع گروه ها 
و قشرهای خاص می شود. هجرت نبوی )( از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسامی در 

آن  شهر بر مبنای همین روش است. 
    والیت متمم و مکمل نبوت

اما پس از سال ها مجاهدت رسول خدا )(، این نهال نوپا همچنان به محافظت و دوری 
از آفات نیازمند است، پس باید حاکمی جانشــین پیامبر می شد که نه تنها جدای از سیره و 
سنت نبی خدا )( نباشد، بلکه مکمل و متمم راه ایشان باشد. به همین دلیل مبتنی بر 
فرمان الهی، حضرت علی)( می بایست جانشین پیامبر و حاکم حکومت دین و دنیای مردم 
می شد. امری که به تعبیر رهبر انقاب اگر محقق می شد »بدون تردید مسیر تاریخ بشر عوض 
می شد و امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم.«8۴/10/29  
دلیل آن هم به خاصیت طبیعی جامعه ی اسامی حقیقی مرتبط می شود که »اگر جامعه ی 
اسامی زمان پیغمبر )(، پنجاه سال ادامه پیدا می کرد، همان رهبری بر سرکار می ماند، یا 
بعد از پیغمبر )(، علی بن ابی طالب )( با همان رهبری ای که پیغمبر )( معین کرده 
بود، جای پیغمبر )( می نشست، شما این را مطمئن باشید، بعد از پنجاه سال، همه ی آن 
منافقین تبدیل می شدند به مؤمنین واقعی... همه ی کسانی که روح شان باایمان آشنا نبود نیز 

آشنا با خدا و با ایمان می شدند.«53/7/19
متأسفانه این امر آن گونه که می بایست انجام نشد و نتیجه آنکه »امروز ما و جامعه ی بشری، 
همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست 
-کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یکجا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست- زورگویی 
هست، والیت نابحق انسان ها بر انسان ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال پیش، 
دو هزار سال پیش به شــکل های دیگری وجود داشته اســت. امروز هم بشر گرفتار همین 
چیزهاست و فقط رنگ ها عوض شده است. »غدیر« شروع آن روندی بود که می توانست بشر 
را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله ی دیگری وارد کند.«8۴/10/29 در طول مدت 2۵0 
ساله ی زندگی امامان معصوم اما تاش هایی برای بازگرداندن حکومت به حاکمان اصلی آن 

صورت گرفت که به دلیل عدم آمادگی مردم زمانه و فقر درک و بصیرت،  این امر محقق نشد. 
   پیام غدیر، صیانت از نظام اسالمی

چهارده قرن پس از بعثت پیامبر )(، مردی از ســاله ی امیرالمؤمنین )(، این بار در 
کشوری به نام ایران، برای احیای حکومت اسامی قیام کرد و مجدداً حکومتی برمبنای اسام 
و حول محور فرامین الهی شکل گرفت. انقابی که می توان آن را مهم ترین رخداد قرن حاضر 
دانست. در حقیقت، کار بزرگ امام خمینی، استقرار مجدد حکومت اسامی در جهان بود. اما 
این پایان کار نیست. در حقیقت اگرچه کار بزرگ امام خمینی، تأسیس نظام سیاسی بر مبنای 
»عقانیت دینی و سیاسی« بود اما ما همچنان برای رســیدن به دولت و جامعه ی اسامی 
انسان ساز در میانه ی راه قرار داریم. »ما توانســتیم یک انقاب اسامی -یعنی یک حرکت 
انقابی- به وجود بیاوریم؛ ]بعد[ توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسامی به وجود بیاوریم؛ 
خیلی خب، تا اینجا توفیق حاصل شده که خب خیلی هم مهم است؛ لکن بعدازاین، ایجاد یک 
دولت اسامی است؛ یعنی ]ایجاد[ تشکیات مدیریّتِی اسامی برای کشور؛ ما در این قضّیه 

هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم.« 96/6/6
غدیر آغاز راهی بود که با پیروزی انقاب اسامی و استقرار نظام اسامی تداوم یافت. راهی که 
در مرحله ی بعد می بایست به تشکیل دولت و جامعه ی اسامی بینجامد. به همین دلیل است 
که در میان تمام فرایض و دستورات دینِی واجب و ضروری، امام خمینی »حفظ نظام اسامی 
را اوجب واجبات« بیان می کند تا بار دیگر توجه ما را به اهمیت تاریخی اســتقرار حکومت 
اسامی و نقش آن در انسان سازی و مسیر حرکت تمدنی جهان جلب کند. حفظ نظام تنها 
مسیر است برای دستیابی به دولت و جامعه ی اسامی، راهی که سعادت دو دنیای مردم را 

تضمین می کند.

هفته ویژهگزارش یادداشت امام کالم

غدیر، آموزش تبعیت است  
اینکه در روایات مــا و از آن زمان تا حاال این 
غدیر را آن قدر ازش تجلیــل کرده اند، نه از 
باب اینکه حکومت یک مســئله ای اســت، 
حکومت آن اســت که حضرت امیر به ابن 
عباس می گوید کــه »به قــدر این کفش 

بی قیمت هم پیش من نیســت« آنکه هســت اقامه عدل اســت. آن چیزی که حضرت 
امیرو اوالد او )(   می توانســتند در صورتی که فرصت بهشــان بدهند، اقامه عدل [

بود]، لکن فرصت نیافتند. زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و 
قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مساله این نیست. مساله این است 
که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان 

نیست.  امام خمینی )(؛ 02 شهریور 1365

چرا حفظ نظام اسالمی 
اوجب واجبات است؟

شما اگر بچه ی خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای 
فوق العاده ظریف عواطف او را - که از نخهای ابریشم ظریفتر است - با سرانگشتان 
خودتان باز نکردید تا دچار عقده نشود، هیچکس دیگر نمی تواند این کار را بکند؛ نه پدرش، و 
نه به طریق اَولی دیگران؛ فقط کار مادر است. این کارها، فقط کار مادر است. اما آن شغلی که 
شما بیرون دارید؛ اگر شما نکردید ده نفر دیگر آنجا ایستاده اند آن کار را انجام خواهند داد؛ 

بنابراین اولویت با این کاری است که بدیل ندارد؛ تعّین با این است.  90/10/1۴

کار منحصر به فرد »مادر«

       
حکم کار دوم در ساعت اداری

  س: بعرض می رساند کسیکه به عنوان کارمند یا کارگر در یک اداره یا موسسه ای اعم 
از نظامی و غیر نظامی استخدام شده اســت آیا این فرد می تواند در ساعات کار آن اداره 
و موسسه در یک موسسه دیگری کاری را انجام دهد و اجرت دریافت نماید، در صورت 
عدم جواز آیا با اجازه ی مسئول مربوطه جایز است و آیا مســئولین چنین اجازه ای را 
می توانند به کارکنان خود بدهند، اگر می توانند در چه شرائطی است عنایت فرموده نظر 
مبارک خود را اعالم که مورد نیاز است.ج: اگر بعنوان مامور به خدمت در موسسه  دیگری 
مشغول به کار شود و فقط از یکجا حقوق بگیرد اشکال ندارد ولی استفاده از دو حقوق و مزایا 
از دو جا در برابر انجام خدمت در یکجا جایز نیســت بلکه موجب ضمان است. و مافوق فقط 

می تواند در حّد مقررات اجازه بدهد نه بیشتر

تمسک به والیت امیرالمؤمنین
 هم باید قلبی باشد و هم عملی

 هشدار سازمان مهاجرت درباره وضعیت وخیم مسلمانان میانمار
سازمان بین المللی مهاجرت در خصوص وضع وخیم انسانی مسلمانان در ایالت راخین 
میانمار هشدار داد. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل گفت: بسیاری 
از این افراد در وضع بســیار بدی در پناهگاه های موقت و بدون دسترسی به غذا زندگی 
می کنند. برخی دیگر در فضای باز و بدون سرپناه هستند. این اظهارات در حالی بیان شد 
که افشاگری تازه سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد، برخی آوارگان میانماری 
هنگام فرار به بنگادش سوزانده می شدند، هدف گلوله قرار گرفته یا با وسایل برنده زخم 

هایی روی بدن آنها ایجاد می شد و جان خود را از دست می دادند.|   خ صدا و سیما|

 توجه ویژه رهبر انقالب به نوشت افزارهای ایرانی-اسالمی
مدیرعامل مجمع نوشت افزار اسامی ایرانی: حتی فعاالن فرهنگی جبهه انقاب نیز در 
موفقیت طرح تولید نوشــت افزار ایرانی اسامی تردید داشــتند. گزارش کار را خدمت 
مقام معظم رهبری ارائه دادیم و ایشان به صورت ویژه به آن توجه کردند همین موضوع 

سبب شد که صداوسیما هم درصدد حمایت از این تولیدات برآید. |   تسنیم|

  توضیحات فرمانده ناجا درباره دستور فرمانده کل قوا 
برای بخشش غیبت سربازان غایب

فرمانده ناجا: مشــموالن غایب که غیبت 3ماه و یا 6ماه دارند بنابه تدبیر فرمانده کل قوا 
و اباغ آن به ستادکل نیروهای مسلح اگر تا 22بهمن96 مراجعه کنند این غیبت حذف 
شده و اضافه خدمت نخواهند داشت. مشــموالن غایب خارج از کشور هم شامل همین 

قانون شده اند. |   فارس|

  روایت فتاح از مجموعه های ناظر بر عملکرد کمیته امداد
پرویز فتاح: کمیته امداد امام خمینی)( با وجود این که یک نهاد حکومتی اســت، از 
طریق سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، شرکت مفید راهبر، دفتر مقام معظم رهبری و 

هم از طریق حراست مورد نظارت قرار می گیرد. |   ایلنا|

   پیشنهاد جان بولتون به ترامپ برای راه اندازی جنگ داخلی در ایران
جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در ســازمان ملل متحد در طرح پیشنهادی خود به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن واشــنگتن از توافق هســته ای با 

ایران، وی را به راه اندازی جنگ داخلی قومی در این کشور دعوت کرده است. |       تسنیم|  

هفته اخبار

و  آغــوش  خمینــی  "امــروز 
بــرای  را  خویــش  ســینه ی 
ــر  ــخت و براب ــوادث س ــا و ح ــای ب تیره
موشــک های  و  توپ هــا  همــه ی 
دشــمنان بازکــرده اســت و همچــون همه 
ــهادت  ــرای درک ش ــهادت، ب ــقان ش عاش
ــات ده  ــن جم ــد." ای ــماری می کن روزش
ســال بعــد از پیــروزی انقــاب و در تاریــخ 
67/۴/29  دریکــی از پیام هــای امــام 
امــت)( منتشــر  شــد. امامــی کــه 
از  را  کشــور  انقــاب،  »به وســیله ی 
منجــاب  از  وابســتگی،  منجــاب 
فســاد  منجــاب  از  عقب ماندگــی، 
ــی، از  ــاد اخاق ــاب فس ــی، از منج سیاس
ــارج  ــی ]خ ــارت بین الملل ــاب حق منج
ــر  ــران را تغیی ــت ای ــیر ملّ ــرد[... ]و[مس ک
هدف هــای  به ســمت  را  مــا  ]و[  داد 
ــد  ــی مانن ــت داد.« هدف های ــزرگ حرک ب
»ســاختن یــک ایــران آبــاد و آزاد، داشــتن 
عدالــت  از  برخــوردار  و  آگاه  مــردم 
و  وابســتگی  از  نجــات  اجتماعــی، 
و  علمــی  عقب ماندگــی 

استبداد.«79/12/22
ــداف  ــاب برخــی از آن اه ــروزی انق ــا پی ب
ــیر  ــوز در مس ــی هن ــد. و برخ ــق ش محق
ــد  ــردم می توانن ــه م ــت. اینک ــق اس تحق
رأی  صندوق هــای  پــای  در  آزادانــه 
سرنوشــت سیاســی خــود و کشــور 
را تعییــن کننــد؛ یکــی از نمونه هــای 
آن اهــداف محقق شــده اســت و اینکــه 
انقــاب اســامی در جســتجوی رســیدن 
ــه  ــه یــک »اقتصــاد قــوی« و پاســخگو ب ب
مشــکات مــردم اســت؛ از چیزهایــی 

ــت.  ــق آن اس ــال تحق ــه دنب ــه ب ــت ک اس

مبارزه برای پیروزی انقالب 
»انقــاب هنجارهــای گذشــته را بــه 
ــدی را  ــای جدی ــزد، هنجاره ــم می ری ه
ــظ  ــی آورد. حف ــود م ــه وج ــه ب در جامع
ــاب  ــداوم انق ــد، ت ــای جدی ــن هنجاره ای
ــان  ــت... هم ــخت اس ــا س ــت؛ و این ه اس
دســت ها و همــان قدرت هایــی کــه 
بــا اصــل انقــاب بــا همــه ی وجــود 
ــد،  ــکنی می کردن ــد و کارش ــف بودن مخال
ــی  ــای انقاب ــداوم هنجاره ــن ت ــا همی ب
]هــم[ مخالفــت خواهنــد کــرد، دشــمنی 
خواهنــد کــرد؛ کمااینکــه می بینیــد 
ــاب  ــر انق ــن اگ ــد. بنابرای ــد می کنن دارن
مبــارزه الزم داشــت تــا بــه پیــروزی 
برســد، امــروز هــم مبــارزه الزم اســت 
ــاب را  ــای انق ــن هنجاره ــم ای ــا بتوانی ت
تثبیــت کنیــم؛ بایــد بــه نتیجــه برســانیم 
ــامی.«  ــه ی اس ــود جامع ــه بش ــا جامع ت
بــه همیــن دلیــل »اینکــه بعضی هــا 
ــد، این جــور بنویســند  ــا کنن این جــور الق
و بگوینــد کــه "خــب انقــاب یــک 
حادثــه ای بــود، تمــام شــد؛ برگردیــم 
ــاب  ــه انق ــن ب ــادی" ]خائ ــی ع ــه زندگ ب

96/6/6 هســتند.[« 
امــام خمینــی در همــان پیــام بــه 
ــد   ــد می کنن ــان تأکی ــدان انقابی ش فرزن
ــت،  ــده اس ــارزه نمان ــز مب ــی ج ــه "راه ک
و بایــد چنــگ و دنــدان ابرقدرت هــا و 
ــکا را شکســت" که "امــروز،  خصوصــاً امری
روز هدایــت نســل های آینــده اســت. 
ــز  ــه هیچ چی ــد ک ــان را ببندی کمربندهات

ــر نکــرده اســت." بعــد هــم خطــاب  تغیی
بــه فرزنــدان مبــارز و انقابی چنــد توصیه 

: می کننــد
کــه  نشــوید  خســته  مبــارزه  از   .1
ابی جهــل  و  ابی لهــب  و  ابی ســفیان 
بــرای انتقــام در کمیــن نشســته اند.

ــود  ــع موج ــتن وض ــر نگه داش ــه فک 2. ب
ــرار از اســارت و  ــه فکــر ف نباشــید. بلکــه ب
ــه دشــمنان  ــورش ب ــی از بردگــی و ی رهای
ــات در  ــزت و حی ــه ع ــید، ک ــام باش اس

ــت. ــارزه اس ــایه مب س
3. مبــارزه بــا راحت طلبــی ســازگار 
نیســت، و آن هــا کــه تصــور می کننــد 
آزادی  و  اســتقال  راه  در  مبــارزه 
مســتضعفین و محرومــان جهــان بــا 
منافــات  رفاه طلبــی  و  ســرمایه داری 
نــدارد بــا الفبــای مبــارزه بیگانه انــد.

ــا  ــا م ــط ب ــر خ ــا آخ ــی ت ــا آن های ۴. تنه
هســتند کــه درد فقــر و محرومیــت و 
اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقــرا و 
متدینیــن بی بضاعــت گرداننــدگان و 
ــدگان واقعــی انقاب هــا هســتند. برپادارن

ــام  ــت، و تم ــر داش ــدا را در نظ ــد خ 5. بای
ــت  ــت رضای ــود را در جه ــاش خ ــم و ت ه

ــت. ــه کار گرف ــرا ب ــه فق خــدا و کمــک ب
6. از هیــچ تهمتــی نترســید. آمریــکا و 
اســتکبار در تمامــی زمینه هــا افــرادی 
را بــرای شکســت انقــاب اســامی در 

آســتین دارنــد.

ــدان  ــارزه ی فرزن ــر مب ــی پ زندگ
ــی خمین

ــه از آن  ــه ده ــت س ــس از گذش ــاال پ ح

ــر  ــی کبی ــح خمین ــف صال ــان، خل فرم
ــا  ــه آن هدف ه ــم ب ــد: »می توانی می فرمای
برســیم، مشــروط بــر اینکــه ایــن قطــار بر 
روی همیــن ریــل حرکــت کنــد؛ بــر روی 
ریلــی کــه امــام، قطــار جامعه ی اســامی 
را بــه حرکــت درآورد. بعــد از رحلــت 
ــم  ــل کردی ــی عم ــا انقاب ــا هرج ــام، م ام
ــری و  ــا از انقابی گ ــم و هرج ــش رفتی پی
ــم، عقــب  ــت کردی ــادی غفل حرکــت جه
ماندیــم... مخاطــب ایــن ســخن، همــه ی 
مــا هســتیم؛ مســئوالن مخاطب انــد؛ 
فّعــاالن سیاســی، فّعــاالن فرهنگــی، 
ــن  ــی، همــه مخاطــب ای ــاالن اجتماع فّع
دانشــگاهیان،  جوانــان،  ســخن اند؛ 
روســتاییان،  پیشــه وران،  حوزویــان، 
ایــن  مخاطــب  همــه  شــهریان، 
ــوان  ــد می ت ــد بدانن ــه بای ــخن اند؛ هم س
ــت  ــی حرک ــیوه ی انقاب ــا ش ــن راه را ب ای
کــرد و آن وقــت، پیشــرفت قطعــی اســت؛ 
ــه شــیوه ی دیگــری حرکــت  ــوان ب و می ت
ــت  ــت، سرنوش ــت سرنوش ــرد و آن وق ک
رّقــت آوری خواهــد بــود. امــام تعبیــر 
رایجــی داشــتند، مکــّرر در مــواردی 
خواهــد  ســیلی  اســام  می گفتنــد: 
ــت  ــم، ملّ ــوض کردی ــر راه را ع ــورد. اگ خ
ایــران ســیلی خواهــد خــورد، اســام 
هــم ســیلی خواهــد خــورد.«95/3/1۴ بــه 
ــرای پیــروزی  همیــن دلیــل اســت کــه ب
ــد  ــداف آن »بای ــه اه ــاب و رســیدن ب انق
ــز  ــارزه هیچ چی ــدون مب ــرد؛ ب ــارزه ک مب
آری   96/6/6 نمی آیــد.«  دســت  بــه 
بــرادر، زندگــی فرزنــدان خمینــی عــادی 

ــت.  ــارزه اس ــر از مب ــت. پ نیس

انجمن خانواده و اینترنت: راه اندازي وب سایت و کانال تلگرامي خانواده و فضاي مجازي 
با هدف فرهنگ سازي و تولید محتوا در حوزه هاي مرتبط با تاثیر فضاي مجازي بر خانواده

پایگاه مقاومت بسیج مسجدامام حسن مجتبی )(حوزه363حضرت عبدالعظیم:برگزاری 
نمایشگاه عرضه ی نوشت افزار و لوازم التحریر ایرانی اسامی که تماما تولیدات ایرانی با کاراکترها و 

طرح های ایرانی و اسامی است 
 : شما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

به اختیار آتش

20 شهریور 1360: شهادت آیت ا...  سیداسدا...  مدنی شهید محراب

نگاهی به اهمیت واقعه ی غدیر و نقش آن 
درتشکیل دولت و جامعه اسالمی

پیکر شـهید حسـن جنگجو 
بعـد از 3۴ سـال بـه شـهر 
امـا  بازگشـت  تبریـز  زادگاهـش، 
متأسـفانه همزمان با مراسـم تشییع  
مادر چشـم بـه راه این شـهید  وفات 

نمودند.

ایشان حقیقتاً مصداق بارز روحانی کامل بودند 
ایشان حقیقتاً یک مصداق بارزی از روحانی کامل بودند. اّوالً ایشان مّا بود، عالم بود، فقیه بود. در قم و 
نجف تحصیات عالیه ی فقه و اصول، همچنین معقول کرده بودند و مرد عالمی بود. آگاهانه و از روی 
معرفت عمل میکرد، کار میکرد، اقدام میکرد. خاصّیت علم در انسان همین است که حرکات او و 

سکنات او عالمانه است، منطقی است؛ این خصوصّیت در ایشان بود. 80/6/12

باید دولت اســامی را ایجاد کنیم...باید بیشتر به سمت اسامی شــدن، مؤمنانه و 
مسلمانانه زندگی کردن، به سمت زندگی علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی 
معنایش این نیســت که اگر آن روز لنگ می بســتند و راه می رفتند، امروز هم لنگ 
ببندیم؛ نه، امروز دنیا پیشــرفته اســت. باید روح زندگی علوی -یعنی عدالت، تقوا، 
پارســایی، پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شــوق به مجاهدت در راه خدا- 
را در خودمان زنده کنیم؛ این اســاس کار ماســت. در آن صورت کارآمدی جمهوری 
اسامی هم مضاعف خواهد شد...اگر ما قدم به قدم تحول درونی خود را جدی بگیریم 
و پایبندی را به ارزشها و اصول خود عما نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر 

خواهد شد     83/8/6

#زندگی_علوی       
زندگی علوی، تضمین کارآمدی جمهوری اسالمی خواهد بود

ایرانی خانواده

واژه کلید

قلم ها باید مفاهیم با ارزش 
مثل شهادت را زنده نگاه دارند

ما مواجهیم با یک حمله ی همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سیاسِی اعام نشده؛ یعنی 
شما حاال که من دارم میگویم، قاعدتاً از من قبول میکنید لکن اّطاع ندارید از آنچه دارد 
اتّفاق می افتد؛ بنده اّطاع دارم از آنچه دارد اتّفاق می افتد؛ من دارم میبینم چه دارد اتّفاق 
می افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشــمن با همه ی ابزارهایی که برایشان 
ممکن بوده، حمله کرده اند به ما برای سســت کردن اعتقادات دینی ما، سســت کردن 
اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی ها در داخل کشور، جذب جوانها بخصوص جوانهای 
فّعال و اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد خودشان؛ دارند کار میکنند. خب، در مقابل 
اینها کارهایی دارد انجام میگیرد؛ بّچه های حزب اللّهی، مردمان مؤمن، مسئوالن باتعّهد 
کارهای خوبی دارند انجام میدهند لکن بیش از اینها باید در کشور کار بشود. یکی از قلمهای 
مهم، همین است که این مفاهیم باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، مفهوم شهید، 

9۴/7/13 مفهوم خانواده ی شهید، مفهوم صبر برای خدا، احتساب هلل باید زنده بماند.

تریبون      حزب ا...

این است حزب ا...

سه نکته پاسخ  رهبر انقالب 
به مولوی عبدالحمید

میرمعصومی:     اصفهان 1000 نسخه 
حمیدی پور:     خشکبیجار 1000 نسخه

ورپشتی:     شهرضا بین ۵00 تا 1000 نسخه
جاللی:    شاهروز 400 نسخه

عباسی: کرمانشاه بین 2000 تا 7000 نسخه
محمد جواد پورفالح:    بافق یزد 1000 نسخه 

 : شما هم می توانید گزارش توزیع خود را برای ما ارسال کنید. 

زندگی فرزندان خمینی 
برای تثبیت هنجارهای انقالب و ایجــاد دولت و جامعه اســالمی باید مبارزه کنیم

خوانی باز

نهضت انقابی از »فهمیدن« و »شناختن« شروع می شود. روشنفکر درست کسی است که 
در جامعه ی جاهلی، آگاهی های الزم را به مردم می دهد و آنان را به راهی نو می کشاند. و اگر 
حرکتی در جامعه آغاز شده است؛ با طرح آن آگاهی ها، بدان عمق می بخشد. برای این کار، 
الزم است روشنفکر اوالً جامعه ی خود را بشناسد و ناآگاهی او را دقیقاً بداند. ثانیاً آن »راه نو« 
را درست بفهمد و بدان اعتقادی راسخ داشته باشد، ثالثاً خطر کند و از پیشامدها نهراسد. در 
این صورت است که می شود: العلامء ورثة االنبیاء. وجود چنین کسی برای یک ملّت که به سوی 

انقابی تمام عیار پیش می رود، نعمت بزرگی است. و آل احمد به راستی نعمت بزرگی بود. 

روشنفکر واقعی چه کسی است 
و چه وظایفی دارد؟

بهمناسبتسالروزدرگذشتجاللآلاحمد

چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه ای به رهبر انقاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را 
داشته است. رهبر انقاب نیز مبتنی بر نگاه کان و راهبردی اداره ی جامعه ی اسامی، در 
پاسخ به نامه ی ایشان، با قدردانی از مولوی عبدالحمید به دلیل عاقه مندی به جمهوری 
اسامی و جانب داری و حمایت وی از آرمان های واالی انقاب اسامی، چنین فرمودند: 
»همه ی ارکان جمهوری اســامی موظف اند بر اســاس معارف دینی و قانون اساسی، 
هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نــژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به 
جد معتقدیم همه باید باهم در کنار هم، و در صفوف فشــرده و واحدی، به سربلندی و 
عزت ایران اسامی بیندیشند و در راه آن تاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و 
بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.« در 

این باره سه نکته قابل ذکر است:
1. همان گونه که از محتوای نامه ی رهبر انقاب استنباط می شود، پاسخ ایشان برخاسته 
از معارف دینی و قانون اساسی کشور، و سیاســت همیشگی جمهوری اسامی از ابتدا 
تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیســت. به عنوان مثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون 
اساسی چنین آمده است: »...مذاهب  دیگر اسامی  اعم  از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی  
و زیدی  دارای  احترام  کامل  می باشند و پیروان  این  مذاهب  در انجام  مراسم  مذهبی ، طبق  
فقه  خودشــان  آزادند و در تعلیم  و تربیت  دینی  و احوال  شخصیه  )ازدواج ، طاق ، ارث  و 
وصیت ( و دعاوی  مربوط به  آن  در دادگاه ها رسمیت  دارند و در هر منطقه ای  که  پیروان  
هر یک  از این  مذاهب  اکثریت  داشته  باشند، مقررات  محلی  در حدود اختیارات  شوراها بر 
طبق  آن  مذهب  خواهد بود، با حفظ حقوق  پیروان  سایر مذاهب .« از این بخش از قانون 
اساسی صراحتا استنباط می شود که سیاستگذاری نظام اسامی بر مبنای عدم تبعیض و 
نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده 

است. 
2. از سویی دیگر، سیره ی رهبران انقاب اسامی )امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای( نیز 
مؤید همین مطلب است که آن ها در امر حکومت داری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان 
مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانواده ی بزرگ ایــران عزیز می دانند. برای مثال امام 
خمینی در پیامی در تاریخ 9 فروردین سال 13۵8 تأکید می کنند که: »هیچ فرقی بین 

طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز پیش از پیروزی انقاب اسامی از پرچمداران و داعیه داران 
وحدت بین مذاهب اسامی بوده و پس از انقاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفته اند. 
رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل 
سنت از رادیوی استان کردســتان )علی رغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی 
کشور، شیعه اثنی عشری است(، تعیین نماینده ی اهل سنت، تأسیس مجمع  تقریب 
بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت 
توهین به مقدسات اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانواده ی شهدای 

سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی است برای اهتمام رهبر انقاب به این امر مهم.
3. در این میان البته همچنان که رهبر انقاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، 
نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرح ها و نقشه های خود، مانع 
وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانه های 
واهی مذهبی است،  باید با او به طور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل 

برهم زننده ی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست. 


