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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...                                
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Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

انسان خوشبخت کیست؟

َعن أمیِرالمؤمنیَن )( َعن َرسوِل اهللِ 
)( إنُّه قاَل: طوبی لَِمن أسلََم و کاَن 

َعیُشُه َکفافاً و ُقواُه َسداداً.)1(
این روایت خیلی خوبی اســت. خالصه ای از 
خوشبختِی فردِی یک انسان را بیان می کند؛ 
انسان خوشبخت کیست؟ کســی که ثروت 
زیادی، مقام باالیــی، آبروی زیــادی در بین 
مردم، نفوذی، قصری، َمرکبی، این جور چیزی 
داشته باشــد؟ اینها است مایه ی خوشبختی؟ 
می فرمایند نه، خوشا به حال کسی که این سه 
خصوصیت را داشته باشد؛ یعنی این خوشبخت 
است: » أسلََم« اّوالً مسلم و مؤمن باشد. »و کاَن 
َعیُشــُه َکفافاً« ثانیاً زندگی او ]در حّد[ کفاف 
باشد؛ یعنی از عهده ی زندگی متعارِف معمول 
خودش بربیاید؛ محتاج این و آن نباشد، کفاف 
یعنی این. معنای »الکفــاف و العفاف« که در 
بعضی از روایات هم هست، این است؛ زندگی 
معمولی اش را بتواند بگذراند. »و ُقواُه َســداداً« 
ثالثاً سالم هم باشــد و قوای او بر سرجا باشد؛ 
انساِن خوشــبخت، این اســت: مسلمانی که 
معیشــت معمولی خودش را داشــته باشد و 
نیروهای او هم ســرپا باشــد. این خوب است؛ 

حّداقِل الزم خوشبختی این است. 83/9/15
1( نوادر راوندی، ص4.

  س: به بعضی از مسئولین در ساعات اداری 
افرادی شخصا بعنوان میهمان مراجعه می کنند 
و بعضا کار اداری هم ندارند و از امکانات موجود 
مثل چای، غــذا، تلفن اســتفاده می کنند 
مستدعی است بفرمائید مسئول مربوطه در 
این مواقع چه تصمیمی اتخاذ نماید، در مورد 
بدهی بیت المال؟ ج: باید مطابق مقررات اداری 
عمل کنند و تخلــف از آن و تصــّرف برخالف 

مقررات موجب ضمان است.
  س: مواقعی که در اداره ساعت کار گاهاً بی کار 
و بدون اربابان رجوع بایســتیم، آیا می شود 
روزنامه، کتب درسی، قرآن کریم و دیگر کتب 
مذهبی جهت استفاده از فرصت مطالعه نمود؟ 
ج: اگر خالف مقررات نیست و شما هم آمادگی 

برای کار خود را دارید مانع ندارد. 

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

اگر نسل ها بخواهند فرآورده های ذهنی و فکری خود را به نسل های بعدی منتقل کنند و 
جامعه از گذشته ی خودش بخواهد سود ببرد، این فقط با خانواده ممکن است. در محیط 
خانواده است که اول بار، همه ی هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ آن جامعه 
شکل می گیرد و این پدر و مادرند که بطور غیر مستقیم و بدون اینکه تحمیلی باشد، بدون 
اینکه خود آنها تصّنعی به کار ببرند، بطور طبیعی محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و 

اعتقادات و مقّدسات و اینها را به نسل بعدی منتقل می کنند.  78/1/16

در محیط خانواده است که شخصیت انسان شکل می گیرد

کاری کنید تا دل مردم جلب بشود 

ناشــناس: 1. نقاشــی دیوارهای مدارس 
محروم روســتاهای بندرعبــاس2. برگزاری 
عروســی و تهیــه چهارجهیزیه عــروس در 

شهرستان بندر عباس به یاد شهید حججی
مهدی : 1. راه اندازی گروهی مردمی برای 
کمک بــه اقشــار نیازمند و خریــد مایحتاج 
ضروری خانوار مستضعف 2. راه اندازی سامانه 
پیامک رسانی و نشــر احادیث و ختم جمعی 

قرآن 
معاونت فرهنگی ســتادبرگزاری نمازجمعه 
سپاهان شهراصفهان : 1. چاپ گاهنامه راه روشن 
2. اقدام به ایجاد کارگروه های مختلف به همت 
 جوانان انقالبی به جهت تشکل سازی جوانان

 3. برگزاری نشســت های صمیمــی جوانان، 
 حلقه های صالحین با امام جمعه محترم شهر 
4. تشــکیل هیأت اندیشــه ورز )اتــاق فکر( 
فرهنگی ســتاد و اســتفاده از ایده های ناب 

جوانان انقالب
ناشــناس : راه اندازی غرفه هــای فروش 

اجناس ایرانی
حمزه منصوری : انتشــار و توزیع نشــریه 
محلی در اهواز به جهت احیای هویت محله و 

ترویج سبک زندگی اسالمی. 
 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

در ارتباطات خود با مردم، اصل نرمش و تواضع و مدارا و درعین حال اثرگذاری و تبلیغ و هدایت را 
هرگز نباید فراموش کنید. خصوصیت طالب حوزه ی علمیه و فضالی حوزه های علمیه همین 
است که بتوانند دل مردم را جلب کنند و فکر مردم را تحت تأثیر سخن هدایت آمیز خودشان 

قرار دهند. 79/7/14 

مسئولیت مستضعفان
 در مواجهه با مستکبران   

مستضعفين جهان، چه آنها كه زير سلطه آمريكا و 
چه آنها كه زير سلطه ساير قدرتمندان هستند اگر 
بيدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قيام نكنند، 

سلطه هاى شيطانى رفع نخواهد شــد. و همه بايد 
كوشش كنيم كه وحدت بين مســتضعفان در هر 
مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر 
خداى ناخواسته، سستى پيدا شــود، اين دو قطب 
مستكبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هالكت 

خواهند رساند... و آنچه مهم است اين است كه شما در 
مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخالص را حفظ و 
به خداى تبارك و تعالى اعتماد داشته باشيم تا عنايت 
او شامل حال ما باشد و ما را از تحت اين سلطه ها خارج 

20  اردیبهشت 1362 | دیدار با وزیر فرهنگ نیکاراگوئه سازد.

مسجد باید پایگاه

 همه نیکی ها باشد    
باید جامعه ی ما این جور باشد که مثل یک امر محبوب 
و مطلوب دنبال نماز برویم؛ نه به عنوان یک تکلیِف از 
سر بازکردنی؛ به عنوان یک چیز شوق انگیز، یک چیز 
جّذاب. خب، مسجد بر محور چنین گوهری شکل 
میگیرد؛ اجتماعی است بر ِگرد یک چنین حقیقت 
درخشانی. بنابراین مسجد اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ 
همچنان که معروف شده در زبانها واقعاً پایگاه است. 
نه فقط پایگاه برای فالن مسئله ی اجتماعی، ]بلکه [ 
مســجد می تواند پایگاه همه ی کارهای نیک باشد؛ 
پایگاه خودسازی، انسان سازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا 
و مقابله ی با دشمن و زمینه سازی برای ایجاد تمّدن 
اسالمی و بصیرت افزایِی افراد؛ و َهُلمَّ َجّرا.مسجد یک 

چنین جایگاهی است. 95/5/31 

باید کار فرهنگی دانشگاه این جوری باشد که 
افرادی تربیت کند مؤمن، متخلّق -با اخالق 
خوب- انقالبی؛ کار فرهنگی چیزی اســت 
که اینها را تأمین کند. کار فرهنگِی درست 
آن چیزی اســت که جوان ما را انقالبی بار 
بیاورد... این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه 
سیاسی عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی 
کوچکی پایــش نلغزد، یا اشــتباه نکند در 
زمینه های مسائل سیاسی. خیلی ها در این 
حوادثی که در همین فتنه ی سال ۸۸ اتّفاق 
افتاد لغزیدند؛ آدمهای بــدی نبودند ]اّما[ 
لغزیدند به خاطر کم بــودن بصیرت. خب، 
شما وقتی میبینی که یک نفری می گوید: 

»انتخابات بهانه اســت، اصل نظام نشــانه 
است« باید چه کار کنی؟ شما که معتقد به 
نظامی، شما که جانت را حاضر شدی برای 
نظام و برای حفظ نظــام بدهی، تا می بینی 
یک عّده ای دارند این جوری شعار می دهند، 
باید چه کار کنــی؟ این، نبــودن بصیرت 
است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظه ی 
الزم اســت. ]باید[ افرادی تربیت بشوند با 
اعتمادبه نفــس، با انگیزه، سرشــار از امید. 
درســت گفته اند که یأس بزرگ ترین ضرر 
است؛ مأیوس نباید بشوند، باید امیدوار باشند 
به آینده ی کشور؛ جای امید هم هست؛ جای 

یأس نیست؛ این همه ظرفّیت!  94/8/20

تصویر جلسه درس خارج فقه رهبر معظم انقالب در دهه هفتاد   
انتشار به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزوی

ایـرانی خانواده

جوان بایستی عمق داشته باشد اوقات فراغت در ساعات اداری 
تا به هر شبهه ای پایش نلغزد

حزب ا... این است

جمعه مناز
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سه وظیفه مجمع تشخیص
 مصلحت نظام از نظر رهبر انقالب

....

 هفته
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اخ

تیرماه 95، در دیــدار رمضانی دانشــجویان با رهبر 
انقالب، ایشــان مطالبه ی مهمی را از جوانان دانشجو 
خواستار شدند : تشکیل جبهه ی واحد ضّدآمریکایی. »یکی دیگر از 
مســائلی که به نظرم می توانید شــما انجام بدهید تشکیل یک 
جبهه ی واحــد ضّدآمریکایی و ضّدصهیونیســتی در ســطح 
دانشجویان جهان اسالم اســت؛ این کار را بکنید. بنشینید، فکر 
کنید، بعد یک جبهه ی ضّدصهیونیستی و ضّدآمریکایی ]تشکیل 
بدهید[« 95/4/12 ایــن البته اولین باری نبــود که رهبر انقالب 
دانشجویان را به حساسیت نسبت به مسائل جهانی، و مخصوصاً 
آنچه در فضای منطقه در حال جریان است، فرامی خوانند، یک سال 

پیش ازاین، و درست در همان دیدار ماه رمضانی دانشجویان، ایشان 
به زبانی دیگر چنین فرموده بودند: »بنشینید روی مسائل بین الملل 
جمهوری اسالمی کار کنید؛ روی قضایای یمن، روی قضایای عراق، 
روی قضایای ســوریه، تحلیل های جّذاب، نگاه به آینــده... اگر 
می خواهید تأثیر محیط دانشجویی بر کشــور آن طور که عرض 
کردیم باشد، راهش این است: شــما روی محیط دانشجویی اثر 

بگذارید، محیط دانشجویی هم روی کشور اثر می گذارد.« 9/4/20
    پیچیدگی فضای سیاسی حاضر

حال سؤال آن است که چرا برای رهبر انقالب این موضوع اهمیت 
دارد و بر آن بــه زبان های مختلف تأکید می کننــد؟ برای اینکه 

»فضای سیاسی پیچیده و چندبُعدِی کنونِی امروز خیلی پیچیده 
است؛ چندالیه اســت؛ مثل دهه ی شصت نیست؛ دهه ی شصت 
معلوم بود: یک جنگی در غرب کشور و جنوب کشور برپا بود، یک 
دشمنی حمله کرده بود؛ وظیفه روشن بود.. در تهران هم اگر یک 
َعلَم مخالفتی بلند می شــد، از طرف خود مردم مغلوب و منکوب 
می شد که تو داری در دوره ی جنگ مثالً این کار را می کنی... امروز 
برنامه، برنامه ی پیچیده ای است؛ هم امنّیتی است، هم فرهنگی 
است، هم اقتصادی است، هم سیاسی است. برنامه ها برنامه های 
درهم تنیده ای است؛ در این شرایط، وظایف خیلی سنگین است.« 
95/4/12 از طرف دیگر، متأسفانه »دنیا، دنیای ظلم است« 96/6/21 
و همچنان »قانون جنگل« در آن مستقر است، »عده ای از مردم 
یک ملت چندمیلیونی - بزرگ و کوچک و زن و مرد و بیمار و سالم 
و همه و همه - به وسیله ی عده ای دیگر جانشان گرفته می شود؛ 
خانه هایشان ویران می شود؛ عرض و ناموس زن هایشان مورد تجاوز 
قرار می گیرد؛ دارو ندارند، غذا ندارند، آسایش ندارند، امنیت ندارند 

و هیچ تحرکی هم به معنای واقعی کلمه در دنیا نیست.« 71/11/1 
    وظیفه ی دولت مقاومت در برابر نظم ظالمانه ی موجود

نکته ی بعدی این است که »جمهوری اســالمی دولت مقاومت 
3  است... دولت مقاومت یعنی چه؟ یعنی تسلیم زورگویی نشدن

چشم انتظاران
راهبــرد رهبر انقــالب بــرای کمک بــه مظلومــان و مســتضعفان عالم 

آخرین روزهای سال 63، در حالی فرا می رسید که کشور برای چهارمین 
ســال متوالی درگیر جنگ با رژیم بعــث عراق بود. بیش از یک ســال 
بود که شــهرهای مهم کشــور از جمله تهران، هدف هجوم هواپیماها 

و موشــک های رژیم بعث و هم پیمانانش قرار داشــت. از سویی دیگر، 
گروهک منافقین نیز به عنوان ستون پنجم دشــمن، از هر فرصتی برای 
 2 ایجاد آشوب و تضعیف ملت و دولت فروگذار نبود...  |  ادامه در صفحه 

مسئولیت  های مهم نماز جمعه

گزارش هفته

شهریار مثل کوه ایستادبه مناسبت سالروز درگذشت آیت اهلل طالقانی، اولین امام جمعه تهران

روایت تاریخی  |  3

آرمانگرایی را فراموش نکنید

مطالبه رهبری  |  3

شرح حدیث   |  4

انسان خوشبخت کیست؟

در همه دوران پس از انقالب دارای صدق و صفا بود    |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید داوود کریمی 

اینجانــب آن مــرد بــا ایمــان و ایثارگــر را در همــه دوران پــس از انقــالب دارای صــدق و صفــا شــناختم و آزمایــش دشــوار الهــی در دوران ابتــال بــه عــوارض 
ــا شــهدای صــدر اســالم  ــد او را ب ــرای رشــد و اعتــالی روحــی آن شــهید عزیــز می دانــم .خداون ــرای او هدیــه  ای معنــوی ب ــاک آســیب شــیمیایی را ب دردن

83/6/18 محشــور فرمایــد .

مزار: بهشت زهرا )( تاریخ شهادت: 15 شهریور 1383 شهادت:  بدلیل عوارض ناشی از جراحات شیمیایی

#میانمار #یمن #فلسطین
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ما هر مقداری که بتوانیم از مظلوم حمایت می کنیم و هر مقداری که توانایی های ما و  وسع ما باشد وظیفه ی ما است؛ اسالم 
به ما گفته است که »ُکن للِّظالِِم َخصماً َو لِلَمظلوِم َعونا« -این سفارش امیرالمؤمنین است....94/2/26 جمهوری اسالمی 
این افتخار را برای خودش باید حفظ کند که علناً و صریحاً علیه ظلم حرف بزند؛ چه این ظلم در مناطق اشغال   شده ی 
به وسیله ی صهیونیست ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در میانمار و چه در 

هر نقطه ی دیگری؛ باید نسبت به اینها جمهوری اسالمی موضع شجاعانه و صریح خودش را اتّخاذ کند.      96/6/21

#دفاع_از_مظلوم
 

کلید
واژه
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هفته سخن

خورشید اسالم درخشنده تر خواهد شد

آرمانگرایی را فراموش نکنید

آنچه امروز آماج حمله ی نظام استکبار جهانی است، اصل اسالم عزیز و قرآن مجید است؛ ...آنان با اسالم و هر آنکس که 
بدان پایبند است و هر آنچه نشانه ی مسلمانی است دشمن اند. این سلسله ی کینه توزیها با اسالم، ناشی از آن است که از 
چند دهه پیش تاکنون نور اسالم از همیشه تابنده تر و نفوذ آن در دل ها از همیشه بیشتر شده است. ناشی از آن است که 
اُمت اسالم از همیشه بیدارتر شده و ملت های مسلمان اراده کرده اند زنجیرهای دو قرن استعمار و تجاوز مستکبران را 
پاره کنند. حادثه ی اهانت به قرآن و پیامبر عظیم الشأن )(، با همه ی تلخی، در دل خود حامل بشارتی بزرگ است. 

خورشید پرفروغ قرآن روزبه روز بلندتر و درخشنده تر خواهد شد.  89/6/22

من تشّکل هایی را می گویم که تحت هر نامی، معتقد به انقالبند، معتقد به دینند، معتقد به نظام اسالمی اند، معتقد به 
این مبارزه ی عظیمند... آرمان گرایی را فراموش نکنید. رسیدن به جامعه ی عادل، آزاد، پیشرفته، مؤمن، متعّبد،  مرّفه، 
مّتحد، قوی و مستحکم، جامعه ی مستقل؛ اینها آرمان اســت. ارزش دارد که انسان جانش را در راه این آرمان ها، برای 
خاطر خدا ]بدهد[؛ ... این مبنای اسالم است، این جهت گیری اسالم است. باید در راه این آرمان ها ]حرکت کرد[. این 

آرمانهایی که گفتم -یک چنین جامعه ای- هدف شما است. آرمان گرایی را فراموش نکنید.   96/3/17

سالروز پیام رهبر انقالب در پی اهانت نفرت انگیز به قرآن مجید در آمریکا

به مناسبت 27 شهریور،سالروز درگذشت »شهریار« و روز شعر و ادب فارسی

مطالبه ی رهبر انقالب از تشکل های جوان معتقد به انقالبوظیفه ی ما حمایت از مظلومان است

بازخوانی

مطالبه 
رهبری

شهریار مثل کوه ایستاد

وقتی انقالب پیروز شد، او]شــهریار[ با همان  ت تاریخی
روای

روحیه ی دینی و ذهنیت صاف و روشن خودش، 
از انقالب استقبال بسیار خوبی کرد. شاید در آن 
یکی دو ســال اول انقالب، کســی از ما به یاد 
شهریار نبود. یعنی گرفتاری ها آن قدر زیاد بود که مجالی 
برای این یادها پیش نمی آمــد. یک وقت دیدیم صدای 
شهریار، در ســتایش انقالب، از تبریز بلند شد. دیدیم 

همه ی جزئیات انقالب را او تعقیب می کند.
در همه ی مواقع حســاس انقالب، او نقش موثری ایفا 
کرد. یک جنگ هشت ســاله بر ما تحمیل شد که یکی 
از ســخت ترین تجربه های ما بعد از انقــالب بود. تعداد 
شعرهایی که شهریار برای جنگ گفته؛ حضوری که او در 

مراکز مربوط به جنگ، مثل کنگره های مربوط به جنگ 
و شــعر جنگ پیدا کرده و مدحی که او از بسیج عمومی 
مردم یا از سپاه یا ارتش کرده، به قدری زیاد است که اگر 
انسان نمی دید و نمی شنید و خودش لمس نمی کرد، به 

دشواری می توانست آن را باور کند. 
من خبر داشتم در همان اوقاتی که شهریار برای انقالب 
می سرود، یک عده از روشنفکران وابسته به رژیم گذشته 
که با او سابقه ی دوستی داشتند، مرتب فشار می آوردند، 
نامه برایش می نوشتند و شــعر در هجوش می گفتند. 
حتی اطالع داشــتم که رفته بودند و او را مالمت کرده 
بودند که »تو چــرا برای انقالب اســالمی، این طور دل 

می سوزانی!؟« و او مثل کوه ایستاده بود. 71/9/11

مدحی که او از 

بسیج عمومی مردم 

یا از سپاه یا ارتش 

کرده، به قدری زیاد 

است که اگر انسان 

منی دید و منی شنید 

و خودش ملس 

منی کرد، به دشواری 

می توانست آن را 

باور کند
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1   تسلیم زیاده طلبی نشدن، در موضع اقتدار 

ایستادن. دولت مقاومت در موضع اقتدار قرار 
می گیرد.« 96/2/20 بنابراین هر کس، فراخور 
جایگاه و مأموریت و تکلیفی که دارد، باید برای 
برهم زدن وضع موجود، اقدام کند. مثالً "قوه ی 
قضائیه" می بایســت دعاوی حقوقی و احقاق 
حقوق مظلومان را از طریق مجامع بین المللی 
پیگیری کند. »قوه ی قضائیه باید در موضوعاتی 
همچون تحریم ها، مصادره های آمریکایی ها، 
تروریسم و یا حمایت از شخصیت های مظلوم 
دنیا همچون شــیخ زکزاکی و یــا حمایت از 
مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی 
وارد شــود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را 
قاطعانه اعالم کند تا در دنیا منعکس شــود.« 
96/4/12 یا مثالً "قوه ی مجریه" نیز می بایست 
در موارد نظیر کشتار مسلمانان مظلوم میانمار، 
موضع گیری »صریح و شجاعانه« داشته باشد. 
»جمهوری اسالمی این افتخار را برای خودش 
باید حفظ کند که علناً و صریحاً علیه ظلم حرف 
بزند؛ چه این ظلم در مناطق اشغال   شــده ی 
به وسیله ی صهیونیست ها باشد، چه در کشور 
یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین 
 باشــد، چه در میانمــار و چــه در هر نقطه ی

 دیگری...« 96/6/21 
    جریان مؤمن و انقالبی چه باید بکند؟

»جریان مؤمن و انقالبی« هم باید در این بین 
نقش خود را ایفا کــرده و از همه ی فرصت ها 
برای رفع ظلم در جهان اســتفاده کند. مثاًل 
دنیا، دنیای "دیپلماســی عمومی" اســت و 
گسترده شــدن "فضای مجازی"، پس از این 
فرصت باید اســتفاده کرد. »در فضای مجازی 
تماس بگیرید، کمااینکه در موارد مشابهی این 
کار انجام گرفته. به قول این فرنگی مآب ها یک 
کمپین های عمومی دنیای اســالمی تشکیل 
بدهید علیه تســلّط آمریکا، ازلحاظ ضّدیّت 
باسیاســت های آمریکایی و سیاســت های 
صهیونیستی.« 95/4/12 این یعنی آنکه جوان 
مؤمن و انقالبی باید سطح تحلیل خود را حتی 
فراتر از موضوعات سیاســی داخلی قرار دهد. 
او باید بداند کوتاهــی در انجام وظایف و به تبع 
آن تداوم وضع موجود در جهــان، به منزله ی 
پایمال شدن خون و حقوق انسان های مظلوم 
بیشــتری در جهان تحت سلطه ی نظام های 
ظالم اســت. این نظــم ظالمانــه ی جهان را 
می توان برهم زد، به شــرط آنکه جریان مؤمن 
و انقالبی بداند که همچنان "مبارزه ادامه دارد" 
و "زندگی فرزندان خمینــی"، زندگی عادی 
نیست و او مســئولیت و وظیفه ای تاریخی بر 
عهده دارد. باری، تا تشکیل آن جبهه ی واحد 
ضدآمریکایی و صهیونیســتی، چشــم های 
 منتظر مظلومیــن عالم بــه او خیره شــده

 است.  

مسئولیت  های مهم نماز جمعه

روز 23 اسفندماه، گرچه هوا ســرد بود اما خطبه های نماز جمعه آیت اهلل 
خامنه ای، هوای آخرین روزهای زمستان را برای نمازگزاران گرم و مطبوع 
کرده بود، جمعیت با سکوت به بیانات امام جمعه گوش می کرد که ناگهان 
انفجاری این سکوت را شکست، ولوله ای در جمعیت به پا  شد و چهارده تن 
از نمازگزاران به دست منافقین کوردل به شهادت  رسیدند. درحالی که انتظار 
می رفت صحنه ی نماز جمعه بهم بریزد، امام جمعــه که اندکی از تریبون 
فاصله گرفته بود، مجددا پشت تریبون قرار گرفت. مردم نیز که تصور می شد 
از ترس آنجا را ترک کنند، بار دیگر یکپارچه و متحد، و با مشت های گره کرده 
و شعارهای حماسی، صفوف نماز را تشکیل  دادند و امام جمعه نیز سخنان 
خود را از سر گرفت. نماز جمعه تهران که "معنوی" و "سیاسی" بود، حاال با 
پیچیده شدن عطر شهادت در فضای آن، آیینه ای تمام عیار شده بود از آنچه 

در متن سال های پرحادثه ی دهه ی شصت در کشور می گذشت. 

    بار  انقالب بر دوش نماز جمعه ها بود
تصویر فوق از نماز جمعه را شاید بتوان نمونه ای ایده آل از آنچه که یک نماز 
جمعه باید باشد دانست. نماز جمعه ای که امام خمینی درباره ی اهمیت آن 
چنین فرموده بودند: "یکی از مهمترین چیزهایی که در این انقالب حاصل 
شد قضیه نماز جمعه است... آقایان باید با سفارش به مردم و نسل های آینده 
به این مســئله اهمیت بدهند که نماز جمعه در رأس همه ی امور است، و 
مردم را مجتمع کنند که در این امر خللی وارد نشود." همان نماز جمعه ای 
که مرهون زحمات افرادی مانند مرحوم آیت اهلل طالقانی به عنوان اولین امام  
جمعه ی تهران است. پس از درگذشت ابوذر انقالب نیز آیت اهلل خامنه ای، به 
فاصله ای کوتاه و با حکم بنیان گذار انقالب، به امامت دائم نماز جمعه ی تهران 
منسوب شدند و هفتاد وپنج هفته بدون وقفه، امامت نماز جمعه ی تهران را 
علی رغم خطرات احتمالی و مشکالت گوناگون کشور عهده دار بودند. »در 
اواسط سال ۶0، وقتی که دشــمنان و گروهک ها و تفاله های ضد انقالب و 
استکبار، آن جنایات و فجایع عظیم را در این کشور به وجود آورده بودند - 
شهادت ۷2 تن، شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور - بنده در بیمارستان 
بودم. خطبه های نماز جمعه در تهران، به اعتقاد من، در آن روز، بیشترین 
حمل بار انقالب را بر دوش داشت. هر جمعه که می شد، از این کانون نماز 
جمعه، به سراسر کشور، نور منتشر می شد. حقایق برای مردم تشریح می شد 
و مردم می فهمیدند که در این کشور چه می گذرد و دشمن چه کار می کند. 

تریبون های آزاد، این گونه است.71/3/20
برای همین، نماز جمعه به میعادگاه سیاســی و عبادی ملت ایران تبدیل 

شد به گونه ای که نقطه ی آغازین راه پیمایی ها، حرکت های خیر مردمی، 
اعتراضات سیاسی و بین المللی، نماز جمعه بود و مصداق اجتماع علی التقوی 
ملت ایران. »هشت سال دفاع مقّدس ما از نماز جمعه ها نیرو گرفت و در نماز 
جمعه ها تبیین شد. سخت ترین دوران این انقالب - یعنی سال های پنجاه ونه 
و شصت - که توطئه ی عظیم سیاسی علیه امام و انقالب و کشور طّراحی و 

اجرا می شد، این توطئه در نماز جمعه ها شکست خورد.«81/5/5

    قرارگاه فرهنگ و ایمان 
امروز هم نماز جمعه می بایست امتداد همان نماز جمعه های دهه ی شصت، 
نماز جمعه ی مدنی ها و اشرفی اصفهانی ها و دســتغیب ها و صدوقی ها و 
قاضی ها باشد. نماز جمعه ی هر شهر باید تبدیل شود به "قرارگاه فرهنگ و 
ایمان" آن شهر. »به ایمان مردم ما حمله می کنند... ویروس های گوناگوِن 
خطرناِک معنوی را در میان ما پراکنده می کنند؛ خب، ما چه کار کنیم؟ باید 
دفاع کنیم. این، قرارگاه الزم دارد، مثل قرارگاه های میدان جنگ؛ نماز جمعه 
یکی از مهم تریِن این قرارگاه ها است؛ قرارگاه ایمان است، قرارگاه تقوا است. با 

این چشم به نماز جمعه نگاه کنیم.«94/10/14
با این مبنا قرارگاه فرهنگی و اعتقادی جامعه باید بتواند، پاسخ گوی نیازها 
و مسئله های روز جامعه ی خود باشد، به همین دلیل است که رهبر انقالب 
سال ها بر به روز بودن ائمه ی جمعه و پویایی نماز های جمعه تأکید داشته اند: 
»اگر ما قانع باشیم که همانطوری که ده سال پیش نمازهای ما برگزار می شد، 
حاال هم برگزار بشود، غبن است؛ »من استوی یوماه فهو مغبون«. قاعده ی 
هر کار مستمر، به خصوص وقتی وظیفه ی بزرگی بر عهده دارد، این است که 

به طور دایم در حال تحول و پیشرفت باشد.«70/6/25 
در این میان نکته ی حائز اهمیت آن اســت که این بــروز بودن نباید تنها 
در اظهار نظر مســائل سیاسی روز خالصه شــود، نقش امام جمعه نقش 
»هدایتگری جامعه« است: » هدایتگري صرفاً هدایتگري سیاسي نیست، 
هدایتگري سیاسي و فرهنگي است. ما گمان نکنیم که اگر فرض کنید در 
فالن مسئله ي سیاسي روز که محّل ابتالء هم هســت، داِد سخن دادیم و 
حرف زدیم و مطالب خودمان را با بیان شیوا بیان کردیم، قضّیه تمام شد؛ نه، 
ما هدایتگري فرهنگي را از هدایتگري سیاسي بنیاني تر مي دانیم؛ هدایتگري 
سیاسي خیلي الزم است و از آن نباید صرف نظر کرد، اّما هدایتگري فرهنگي 
و فرهنگ مردم، اخالق مردم ]مهم تر است[.« 94/10/14 اینگونه است که نماز 
جمعه ها می توانند به جایگاه اصلی خود، یعنی همان به دوش کشیدن بار 

انقالب و مسئولیت سنگین امتداد و تداوم انقالب بازگردد. 

به مناسبت سالروز درگذشت آیت اهلل طالقانی، اولین امام جمعه تهران

آخرین روزهای سال 63، در حالی فرا می رسید که کشور برای چهارمین سال متوالی درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود. بیش از یک سال بود که شهرهای 
مهم کشور از جمله تهران، هدف هجوم هواپیماها و موشک های رژیم بعث و هم پیمانانش قرار داشت. از سویی دیگر، گروهک منافقین نیز به عنوان ستون 
پنجم دشمن، از هر فرصتی برای ایجاد آشوب و تضعیف ملت و دولت فروگذار نبود. با این وجود، در آخرین جمعه ی این سال، دانشگاه تهران شاهد صفوف به هم پیوسته و 

متحد ملت بود، نماز جمعه ای که امامت آن را رئیس جمهور وقت، حضرت آیت اهلل خامنه ای بر عهده داشت. 

    سه وظیفه مجمع تشخیص
 مصلحت نظام از نظر رهبر انقالب

رهبــر انقــالب اســالمی روز چهارشــنبه 
)96/6/22( با رئیس و اعضــای دوره ی جدید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. 
در این دیدار، ایشــان مجمع را از ابتکارات با 
ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشــاره به سه 
وظیفه ی مهــم این نهاد یعنی »تشــخیص 
مصلحت«، »مشاورت در تعیین سیاست های 
کلی« و »ارائه ی راه حل در معضالت کشور« 
تأکیــد کردنــد: مجمــع باید صــد در صد 
 انقالبــی، فکر و عمــل کنــد و انقالبی باقی 

| بماند. |   

    استراتژی جدید ترامپ
 برای مقابله با ایران

رویترز در مطلبی نوشــت: به گفتــه ۶ مقام 
کنونی و اسبق آمریکایی، دونالد ترامپ   قصد 
دارد استراتژی جدیدی را در دستور کار قرار 
دهد تا موضع خصمانه تــری در قبال ایران و 
فعالیت های این کشور در منطقه اتخاذ کند.  به 
گفته چندین منبع، هدف از این طرح افزایش 
فشار بر تهران برای توقف پیشبرد برنامه های 
موشک بالستیک و حمایت از برخی گروه ها در 

منطقه است. |   العالم|

   نصراهلل:  ما تاریخ منطقه را
 رقم خواهیم زد

سید حسن نصر ا... دبیر کل حزب ا...  لبنان در 
دیدار با مداحان اهل بیت )( گفت : ما در 
جنگ سوریه بصیرت داریم و شهدا، زخمي ها 
، اسرا  و به طور کلي ملت  ما معادالت را تغییر 
خواهند داد از ایــن رو  ما  نه تاریخ لبنان بلکه 
تاریخ منطقــه را رقم خواهیــم زد. دبیرکل 
حزب ا... لبنان افزود: ما در جنگ  پیروز شدیم 
و آنچه باقیمانده است درگیریهایي  پراکنده 

است. |   خ صدا و سیما|

  فاکس نیوز: اسناد جدید حمایت های 
عربستان از عامالن حمالت یازده سپتامبر

شواهد تازه ای که پرونده اصلی یازده سپتامبر 
علیه دولت عربستان سعودی ارائه شده نشان 
می دهــد که ســفارت ریاض در واشــنگتن 
ممکن اســت منابع مالی مــورد نیاز مراحل 
تمرین برای عملیات هواپیمایی ربایی توسط 
دو تــن از کارکنان ســعودی را تأمین کرده 
باشد. بنا بر گزارش شبکه "فاکس نیوز"، این 
شواهد و مدارک جدید عالوه براین از این امر 
حکایت دارد که کارکنان و عوامل عربســتان 
سعودی هدایت اصلی هواپیماربایان و توطئه 
 کنندگان اصلــی یازده ســپتامبر را برعهده 

داشته اند. |   فارس|


