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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ــدق و  ــاب دارای ص ــس از انق ــه دوران پ ــر را در هم ــان و ایثارگ ــا ایم ــرد ب ــب آن م اینجان
ــیب  ــاک آس ــوارض دردن ــه ع ــا ب ــی در دوران ابت ــوار اله ــش دش ــناختم و آزمای ــا ش صف
ــز  ــای روحــی آن شــهید عزی ــرای رشــد و اعت ــوی ب ــه  ای معن ــرای او هدی شــیمیایی را ب

83/6/18 ــد . ــور فرمای ــام محش ــدر اس ــهدای ص ــا ش ــد او را ب ــم .خداون می دان

در همه دوران پس از انقالب دارای صدق و صفا بود

این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح 

شهید داوود کریمی

َعن أمیِرالمؤمنیَن )( َعن َرسوِل اهللِ )( إنُّه قاَل: طوبی لَِمن أسلََم و کاَن َعیُشُه 
َکفافاً و ُقواُه َسداداً.)1(این روایت خیلی خوبی است. خاصه ای از خوشبختِی فردِی 
یک انسان را بیان می کند؛ انسان خوشبخت کیست؟ کســی که ثروت زیادی، مقام باالیی، 
آبروی زیادی در بین مردم، نفوذی، قصری، َمرکبی، این جور چیزی داشته باشد؟ 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 َعیُشُه َ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 »الکفاف و العفاف« که در بعضی از روایات هم هست، این 
است؛ زندگی معمولی اش را بتواند بگذراند. »و ُقواُه َسداداً« ثالثاً سالم هم باشد و قوای او بر سرجا 
باشد؛ انساِن خوشبخت، این است: مســلمانی که معیشت معمولی خودش را داشته باشد و 

نیروهای او هم سرپا باشد. این خوب است؛ حّداقِل الزم خوشبختی این است. 83/9/15
1( نوادر راوندی، ص4.

حدیث شرح

آموزشی احکام

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

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

باید جامعه ی ما این جور باشد که مثل یک امر محبوب و مطلوب دنبال نماز برویم؛ نه 
به عنوان یک تکلیِف از ســر 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 مســجد اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ همچنان که معروف 
شده در زبانها واقعاً پایگاه اســت. نه فقط پایگاه برای فان مسئله ی اجتماعی، ]بلکه [ 
مسجد می تواند پایگاه همه ی کارهای نیک باشــد؛ پایگاه خودسازی، انسان سازی، 
تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله ی با دشمن و زمینه سازی برای ایجاد تمّدن اسامی و 

بصیرت افزایِی افراد؛ و َهُلمَّ َجّرا.مسجد یک چنین جایگاهی است. 95/5/31 

مسجد باید پایگاه همه نیکی ها باشدخورشید اسالم درخشنده تر خواهد شد
مـن تشـّکل هایی را می گویـم کـه تحـت هـر نامـی، معتقـد بـه انقابنـد، معتقـد 
بـه دیننـد، معتقـد بـه نظـام اسـامی اند، معتقـد بـه ایـن مبـارزه ی عظیمنـد... 
آرمان گرایـی را فراموش نکنید. رسـیدن بـه جامعه ی عـادل، آزاد، پیشـرفته، مؤمن، 
متعّبـد،  مرّفـه، مّتحـد، قـوی و مسـتحکم، جامعـه ی مسـتقل؛ اینهـا آرمان اسـت. 
ارزش دارد کـه انسـان جانـش را در راه ایـن آرمان هـا، بـرای خاطر خـدا ]بدهـد[؛ ... 
این مبنای اسـام اسـت، ایـن جهت گیـری اسـام اسـت. بایـد در راه ایـن آرمان ها 
]حرکت کـرد[. این آرمانهایـی که گفتـم -یک چنین جامعه ای- هدف شـما اسـت. 

آرمان گرایـی را فرامـوش نکنیـد.   96/3/17

آرمانگرایی را فراموش نکنید
مطالبه
رهبری

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 موشــک 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. 

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 جمعه 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 انقاب حاصل شد قضیه نماز جمعه است... آقایان باید با سفارش به مردم و نسل های آینده 
به این مسئله 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 انقاب نیز آیت اهلل خامنه ای، 
به فاصله ای کوتاه و با حکم بنیان گذار انقاب، 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 مشکات 
گوناگون کشور عهده دار بودند. »در اواسط سال 60، وقتی که دشمنان و گروهک ها و تفاله های ضد 
انقاب و استکبار، آن جنایات و فجایع عظیم را در این کشور به وجود آورده بودند - شهادت 72 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 انقاب 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 سیاسی 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 انقاب - یعنی سال های پنجاه ونه و شصت - که 
توطئه ی عظیم سیاسی علیه امام و انقاب 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 دستغیب 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 انقاب سال ها بر به روز بودن ائمه ی جمعه و پویایی نماز های 
جمعه تأکید داشــته اند: »اگر ما قانع باشیم که همانطوری که ده ســال 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 بروز بودن نباید تنها در اظهار نظر مســائل 
سیاسی روز خاصه شود، نقش امام جمعه نقش »هدایتگری جامعه« است: » هدایتگري صرفاً 
هدایتگري سیاسي نیست، هدایتگري سیاســي و فرهنگي است. ما گمان نکنیم که اگر فرض 
کنید در فان مسئله ي سیاسي روز که محّل ابتاء هم هســت، داِد سخن دادیم و حرف زدیم 
و مطالب خودمان را با بیان شیوا بیان کردیم، قضّیه تمام شــد؛ 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، اخاق 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 انقاب و 

مسئولیت سنگین امتداد و تداوم انقاب بازگردد. 

هفته گزارش

مسجدبازخوانی
تراز

امام کالم

مسئولیت مستضعفان
 در مواجهه با مستکبران  

مســتضعفين جهان، چه آنها كه زير سلطه 
آمريكا و چــه آنها كه زير ســلطه ســاير 
قدرتمنــدان هســتند اگر بيدار نشــوند و 
دستشــان را به هم ندهند و قيــام نكنند، 

سلطه هاى شيطانى رفع نخواهد شد. و همه بايد كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان 
در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند كه اگر خداى ناخواسته، سستى پيدا 
شود، 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 

20  اردیبهشت 1362 | دیدار با وزیر فرهنگ نیکاراگوئه اين سلطه ها خارج سازد.

وقتـی انقاب پیـروز شـد، او]شـهریار[ با همـان روحیـه ی دینـی و ذهنیت 
صاف و روشـن خودش، از انقاب اسـتقبال بسـیار خوبـی کرد. شـاید در آن 
یکـی دو سـال اول انقـاب، کسـی از مـا بـه یـاد شـهریار نبـود. یعنـی گرفتاری هـا 
آن قـدر زیـاد بود کـه مجالـی بـرای ایـن یادهـا پیـش نمی آمـد. یـک وقـت دیدیم 
صـدای شـهریار، در سـتایش انقـاب، از تبریـز بلنـد شـد. دیدیـم همـه ی جزئیات 

انقاب را او تعقیب می کند.
در همـه ی مواقـع حسـاس انقـاب، او نقـش موثـری ایفـا کـرد. یک جنگ هشـت 
سـاله بر ما تحمیل شـد کـه یکـی از سـخت ترین تجربه هـای ما بعـد از انقـاب بود. 
تعداد شـعرهایی که شـهریار بـرای جنگ گفتـه؛ حضـوری کـه او در مراکـز مربوط 
به جنگ، مثـل کنگره هـای مربوط بـه جنگ و شـعر جنگ پیـدا کـرده و مدحی که 
او از بسـیج عمومـی مردم یـا از سـپاه یـا ارتش کـرده، به قـدری زیاد اسـت کـه اگر 
انسـان نمی دیـد و نمی شـنید و خـودش لمـس نمی کـرد، به دشـواری می توانسـت 

آن را بـاور کند. 
من خبـر داشـتم در همـان اوقاتـی که شـهریار بـرای انقـاب می سـرود، یـک عده 
از روشـنفکران وابسـته به رژیم گذشـته کـه با او سـابقه ی دوسـتی داشـتند، مرتب 
فشـار می آوردنـد، نامـه برایـش می نوشـتند و شـعر در هجـوش می گفتنـد. حتـی 
اطاع داشـتم که رفتـه بودنـد و او را مامـت کـرده بودند که »تـو چرا بـرای انقاب 

اسـامی، این طـور دل می سـوزانی!؟« و او مثـل کـوه ایسـتاده بـود. 71/9/11

شهریار مثل کوه ایستاد

اگـر نسـل ها بخواهنـد فرآورده هـای ذهنـی و فکـری خـود را بـه نسـل های 
بعـدی منتقل کننـد و جامعه از گذشـته ی خـودش بخواهد سـود ببـرد، این 
فقط با خانـواده ممکـن اسـت. در محیط خانواده اسـت کـه اول بـار، همـه ی هویت و 
شـخصیت یـک انسـان بـر اسـاس فرهنـگ آن جامعـه شـکل می گیـرد و این پـدر و 
مادرند کـه بطور غیـر مسـتقیم و بدون اینکـه تحمیلی باشـد، بـدون اینکه خـود آنها 
تصّنعـی بـه کار ببرنـد، بطـور طبیعـی محتـوای ذهـن و فکـر و عمـل و معلومـات 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         

اوقات فراغت در ساعات اداری       

  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، غذا، تلفن اســتفاده می کنند مســتدعی است 

بفرمائید مسئول مربوطه در این مواقع چه تصمیمی اتخاذ نماید، در مورد بدهی بیت المال؟ ج: باید 

مطابق مقررات اداری عمل کنند و تخلف از آن و تصّرف برخاف مقررات موجب ضمان است.

  س: مواقعی که در اداره ساعت کار گاهاً بی کار و بدون اربابان رجوع بایستیم، آیا می شود روزنامه، 

کتب درسی، قرآن کریم و دیگر کتب مذهبی جهت اســتفاده از فرصت مطالعه نمود؟ ج: اگر خاف 

مقررات نیست و شما هم آمادگی برای کار خود را دارید مانع ندارد.

انسان خوشبخت کیست؟

    سه وظیفه مجمع تشخیص
 مصلحت نظام از نظر رهبر انقالب

رهبـر انقـاب اسـامی روز چهارشـنبه )96/6/22( بـا رئیـس و اعضـای دوره ی 
دیـدار،  ایـن  در  کردنـد.  دیـدار  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  جدیـد 
ایشـان مجمـع را از ابتـکارات بـا ارزش امـام بزرگـوار خواندنـد و بـا اشـاره بـه 
در  یعنـی »تشـخیص مصلحـت«، »مشـاورت  نهـاد  ایـن  مهـم  سـه وظیفـه ی 
تأکیـد  راه حـل در معضـات کشـور«  »ارائـه ی  و  تعییـن سیاسـت های کلـی« 
 کردنـد: مجمـع بایـد صـد در صـد انقابـی، فکـر و عمـل کنـد و انقابـی باقـی 

| بماند. |   

    استراتژی جدید ترامپ
 برای مقابله با ایران

رویتـرز در مطلبی نوشـت: به گفتـه 6 مقـام کنونی و اسـبق آمریکایـی، دونالـد ترامپ   
قصد دارد اسـتراتژی جدیدی را در دسـتور کار قرار دهد تا موضـع خصمانه تری در قبال 
ایران و فعالیت های این کشـور در منطقـه اتخاذ کند.  بـه گفته چندین منبـع، هدف از 
این طرح افزایش فشـار بـر تهران برای توقف پیشـبرد برنامه های موشـک بالسـتیک و 

حمایت از برخـی گروه هـا در منطقه اسـت. |   العالم|

   نصراهلل:  ما تاریخ منطقه را
 رقم خواهیم زد

سـید حسـن نصر ا... دبیر کل حزب ا...  لبنـان در دیدار بـا مداحان اهل بیـت )( گفت 
: ما در جنگ سـوریه بصیـرت داریـم و شـهدا، زخمي ها ، اسـرا  و بـه طور کلـي ملت  ما 
معادالت را تغییـر خواهنـد داد از ایـن رو  ما  نـه تاریخ لبنان بلکـه تاریخ منطقـه را رقم 
خواهیـم زد. دبیرکل حـزب ا... لبنان افـزود: ما در جنگ  پیروز شـدیم و آنچـه باقیمانده 

اسـت درگیریهایي  پراکنده اسـت. |   خ صدا و سـیما|

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

شـواهد تازه ای کـه پرونـده اصلی یازده سـپتامبر علیـه دولت عربسـتان سـعودی ارائه 
شـده نشـان می دهد که سـفارت ریـاض در واشـنگتن ممکن اسـت منابع مالـی مورد 
نیاز مراحل تمرین بـرای عملیـات هواپیمایی ربایی توسـط دو تن از کارکنان سـعودی 
را تأمیـن کـرده باشـد. بنـا بـر گـزارش شـبکه "فاکس نیـوز"، ایـن شـواهد و مـدارک 
جدیـد عاوه برایـن از این امـر حکایـت دارد که کارکنـان و عوامل عربسـتان سـعودی 
 هدایـت اصلـی هواپیماربایـان و توطئـه کننـدگان اصلـی یـازده سـپتامبر را برعهـده 

داشته اند. |   فارس|

هفته اخبار

تیرمـاه 95، در دیـدار رمضانـی 
دانشـجویان بـا رهبـر انقـاب، 
ایشـان مطالبـه ی مهمـی را از جوانـان 
تشـکیل   : شـدند  خواسـتار  دانشـجو 
»یکـی  ضّدآمریکایـی.  واحـد  جبهـه ی 
دیگـر از مسـائلی کـه بـه نظـرم می توانید 
شـما انجام بدهید تشـکیل یـک جبهه ی 
واحـد ضّدآمریکایـی و ضّدصهیونیسـتی 
اسـام  جهـان  دانشـجویان  سـطح  در 
اسـت؛ ایـن کار را بکنیـد. بنشـینید، فکر 
جبهـه ی  یـک  بعـد  کنیـد، 
ضّدآمریکایـی  و  ضّدصهیونیسـتی 
]تشـکیل بدهیـد[« 95/4/12 ایـن البتـه 
انقـاب  نبـود کـه رهبـر  بـاری  اولیـن 
دانشـجویان را بـه حساسـیت نسـبت بـه 
مسـائل جهانـی، و مخصوصـاً آنچـه در 
فضـای منطقـه در حـال جریـان اسـت، 
فرامی خواننـد، یـک سـال پیش ازایـن، و 
درسـت در همـان دیـدار مـاه رمضانـی 
دانشـجویان، ایشـان به زبانی دیگر چنین 
فرمـوده بودنـد: »بنشـینید روی مسـائل 
بین الملـل جمهـوری اسـامی کار کنید؛ 
روی قضایـای یمـن، روی قضایـای عراق، 
تحلیل هـای  سـوریه،  قضایـای  روی 
جـّذاب، نگاه بـه آینـده... اگـر می خواهید 
کشـور  بـر  دانشـجویی  محیـط  تأثیـر 
آن طور کـه عـرض کردیـم باشـد، راهش 
این اسـت: شـما روی محیط دانشـجویی 
اثر بگذارید، محیـط دانشـجویی هم روی 

کشور اثر می گذارد.« 9/4/20

    پیچیدگی فضای سیاسی حاضر
حال سـؤال آن اسـت که چـرا بـرای رهبر 
انقاب ایـن موضـوع اهمیـت دارد و بر آن 

بـه زبان هـای مختلـف تأکیـد می کننـد؟ 
بـرای اینکـه »فضـای سیاسـی پیچیـده 
خیلـی  امـروز  کنونـِی  چندبُعـدِی  و 
پیچیـده اسـت؛ چندالیـه اسـت؛ مثـل 
دهـه ی شـصت نیسـت؛ دهـه ی شـصت 
معلـوم بـود: یـک جنگـی در غرب کشـور 
و جنـوب کشـور برپـا بـود، یک دشـمنی 
حمله کـرده بـود؛ وظیفه روشـن بـود.. در 
تهـران هم اگـر یـک َعلَـم مخالفتـی بلند 
می شـد، از طـرف خـود مـردم مغلـوب و 
منکـوب می شـد کـه تـو داری در دوره ی 
جنـگ مثـًا ایـن کار را می کنـی... امـروز 
برنامـه، برنامـه ی پیچیـده ای اسـت؛ هـم 
امنّیتـی اسـت، هـم فرهنگـی اسـت، هم 
اسـت.  هـم سیاسـی  اسـت،  اقتصـادی 
درهم تنیـده ای  برنامه هـای  برنامه هـا 
اسـت؛ در ایـن شـرایط، وظایـف خیلـی 
سـنگین اسـت.« 95/4/12 از طـرف دیگر، 
متأسـفانه »دنیـا، دنیـای ظلـم اسـت« 
96/6/21 و همچنـان »قانـون جنگل« در 
آن مسـتقر اسـت، »عـده ای از مـردم یک 
ملـت چندمیلیونـی - بـزرگ و کوچـک و 
زن و مـرد و بیمار و سـالم و همـه و همه - 
به وسـیله ی عـده ای دیگر جانشـان گرفته 
می شـود؛ خانه هایشـان ویـران می شـود؛ 
عرض و نامـوس زن هایشـان مـورد تجاوز 
قـرار می گیـرد؛ دارو ندارنـد، غـذا ندارنـد، 
آسـایش ندارنـد، امنیـت ندارنـد و هیـچ 
تحرکـی هـم بـه معنـای واقعی کلمـه در 

دنیـا نیسـت.« 71/11/1 

    وظیفــه ی دولــت مقاومــت در 
ــود ــه ی موج ــم ظالمان ــر نظ براب

کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــه ی 

»جمهــوری اســامی دولــت مقاومــت 
اســت... دولــت مقاومــت یعنــی چــه؟ 
یعنــی تســلیم زورگویــی نشــدن، تســلیم 
زیاده طلبــی نشــدن، در موضــع اقتــدار 
ایســتادن. دولــت مقاومــت در موضــع 
اقتــدار قــرار می گیــرد.« 96/2/20 بنابرایــن 
ــت  ــگاه و مأموری ــور جای ــس، فراخ ــر ک ه
ــم  ــرای بره ــد ب ــه دارد، بای ــی ک و تکلیف
ــًا  ــد. مث ــدام کن ــود، اق ــع موج زدن وض
"قــوه ی قضائیــه" می بایســت دعــاوی 
حقوقــی و احقــاق حقــوق مظلومــان را 
ــری  ــی پیگی ــع بین الملل ــق مجام از طری
کنــد. »قــوه ی قضائیــه بایــد در موضوعاتی 
مصادره هــای  تحریم هــا،  همچــون 
ــت از  ــا حمای ــم و ی ــا، تروریس آمریکایی ه
ــون  ــا همچ ــوم دنی ــخصیت های مظل ش
شــیخ زکزاکــی و یــا حمایــت از مســلمانان 
میانمــار و کشــمیر، از جایــگاه حقوقــی 
ــا مخالفــت  وارد شــود و نظــر حمایتــی و ی
ــا  ــا در دنی ــد ت ــام کن ــه اع ــود را قاطعان خ
منعکــس شــود.« 96/4/12 یــا مثــًا 
"قــوه ی مجریــه" نیــز می بایســت در 
ــوم  ــر کشــتار مســلمانان مظل ــوارد نظی م
و  »صریــح  موضع گیــری  میانمــار، 
شــجاعانه« داشــته باشــد. »جمهــوری 
ــودش  ــرای خ ــار را ب ــن افتخ ــامی ای اس
ــاً  ــاً و صریح ــه علن ــد ک ــظ کن ــد حف بای
علیــه ظلــم حــرف بزنــد؛ چــه ایــن 
اشغال   شــده ی  مناطــق  در  ظلــم 
باشــد،  صهیونیســت ها  به وســیله ی 
ــردم  ــاران م ــن و بمب ــور یم ــه در کش چ
یمــن باشــد، چــه در بحریــن باشــد، 
ــه ی ــر نقط ــه در ه ــار و چ ــه در میانم  چ

 دیگری...« 96/6/21 

    جریـان مؤمـن و انقالبی چـه باید 
؟ بکند

»جریـان مؤمـن و انقابـی« هـم بایـد در 
ایـن بیـن نقـش خـود را ایفـا کـرده و از 
همـه ی فرصت هـا بـرای رفـع ظلـم در 
جهـان اسـتفاده کنـد. مثـًا دنیـا، دنیای 
"دیپلماسـی عمومـی" اسـت و گسـترده 
شـدن "فضـای مجـازی"، پـس از ایـن 
فرصـت بایـد اسـتفاده کـرد. »در فضـای 
مجـازی تمـاس بگیریـد، کمااینکـه در 
مـوارد مشـابهی ایـن کار انجـام گرفتـه. 
یـک  فرنگی مآب هـا  ایـن  قـول  بـه 
اسـامی  دنیـای  عمومـی  کمپین هـای 
تشـکیل بدهیـد علیـه تسـلّط آمریـکا، 
ازلحـاظ ضّدیّت باسیاسـت های آمریکایی 
و سیاسـت های صهیونیسـتی.« 95/4/12 
ایـن یعنـی آنکـه جـوان مؤمـن و انقابی 
بایـد سـطح تحلیـل خـود را حتـی فراتـر 
از موضوعـات سیاسـی داخلـی قـرار دهد. 
او بایـد بدانـد کوتاهـی در انجـام وظایف و 
به تبع آن تـداوم وضـع موجـود در جهان، 
به منزلـه ی پایمـال شـدن خـون و حقوق 
انسـان های مظلـوم بیشـتری در جهـان 
تحـت سـلطه ی نظام هـای ظالـم اسـت. 
ایـن نظـم ظالمانـه ی جهـان را می تـوان 
برهـم زد، به شـرط آنکـه جریـان مؤمـن 
و انقابـی بدانـد کـه همچنـان "مبـارزه 
ادامـه دارد" و "زندگی فرزنـدان خمینی"، 
زندگـی عـادی نیسـت و او مسـئولیت 
دارد.  عهـده  بـر  تاریخـی  وظیفـه ای  و 
بـاری، تـا تشـکیل آن جبهـه ی واحـد 
ضدآمریکایی و صهیونیسـتی، چشـم های 
 منتظـر مظلومیـن عالم بـه او خیره شـده

 است.  

ناشناس: 1. نقاشــی دیوارهای مدارس محروم روســتاهای بندرعباس2. برگزاری 
عروسی و تهیه چهارجهیزیه عروس در شهرستان بندر عباس به یاد شهید حججی

مهدی : 1. راه اندازی گروهی مردمی برای کمک به اقشــار نیازمند و خرید مایحتاج 
ضروری خانوار مستضعف 2. راه اندازی سامانه پیامک رسانی و نشر احادیث و ختم جمعی 

قرآن 

معاونت فرهنگی ستادبرگزاری نمازجمعه سپاهان شهراصفهان : 1. چاپ گاهنامه راه 
روشــن 2. اقدام به ایجــاد کارگروه های مختلف بــه همت جوانــان انقابی به جهت 
تشکل سازی جوانان 3. برگزاری نشست های صمیمی جوانان، حلقه های صالحین با امام 
جمعه محترم شهر 4. تشکیل هیأت اندیشه ورز )اتاق فکر( فرهنگی ستاد و استفاده از 

ایده های ناب جوانان انقاب

ناشناس : راه اندازی غرفه های فروش اجناس ایرانی

حمزه منصوری : انتشار و توزیع نشریه محلی در اهواز به جهت احیای هویت محله و 
ترویج سبک زندگی اسامی. 

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

به اختیار آتش

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

به مناسبت سالروز درگذشت آیت اهلل طالقانی اولین امام جمعه تهران

مسئولیت  های مهم نماز جمعه

تاریخ شهادت : 15 شهریور 1383

شهادت:  بدلیل عوارض ناشی از
 جراحات شیمیایی

)( مزار: بهشت زهرا

کاری کنید تا دل مردم جلب بشود
در ارتباطات خود با مردم، اصل نرمــش و تواضع و مدارا و درعین حــال اثرگذاری و تبلیغ و 
هدایت را هرگز نباید فراموش کنید. خصوصیت طاب حــوزه ی علمیه و فضای حوزه های 
علمیه همین اســت که بتوانند دل مردم را جلب کننــد و فکر مردم را تحت تأثیر ســخن 

هدایت آمیز خودشان قرار دهند. 79/7/14 

250ساله انسان

ما هر مقداری که بتوانیــم از مظلوم حمایت می کنیم و هر مقــداری که توانایی های 
ما و  وسع ما باشد وظیفه ی ما است؛ اســام به ما گفته است که »ُکن للِّظالِِم َخصماً َو 
لِلَمظلوِم َعونا« -این سفارش امیرالمؤمنین اســت....94/2/26 جمهوری اسامی 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 باشــد، چه در کشور یمن و 
بمباران مردم یمن باشــد، چه در بحرین باشــد، چه در میانمار و چه در هر نقطه ی 
دیگری؛ باید نســبت به اینها جمهوری اسامی موضع شــجاعانه و صریح خودش را 

اتّخاذ کند.      96/6/21

#دفاع_از_مظلوم        
کلید
واژه

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

ایرانی خانواده

جوان بایستی عمق داشته باشد 
تا به هر شبهه ای پایش نلغزد

ــرادی تربیــت کنــد مؤمــن،  ــد کار فرهنگــی دانشــگاه این جــوری باشــد کــه اف بای
ــا را  ــه اینه ــت ک ــزی اس ــی چی ــی؛ کار فرهنگ ــوب- انقاب ــاق خ ــا اخ ــق -ب متخلّ
تأمیــن کنــد. کار فرهنگــِی درســت آن چیــزی اســت کــه جــوان مــا را انقابــی بــار 
بیــاورد... ایــن جــوان بایســتی در نــگاه دینــی و نــگاه سیاســی عمــق داشــته باشــد 
ــای  ــد در زمینه ه ــتباه نکن ــا اش ــزد، ی ــش نلغ ــی پای ــبهه ی کوچک ــر ش ــه ه ــا ب ت
ــال 88  ــه ی س ــن فتن ــه در همی ــی ک ــن حوادث ــا در ای ــی. خیلی ه ــائل سیاس مس
اتّفــاق افتــاد لغزیدنــد؛ آدمهــای بــدی نبودنــد ]اّمــا[ لغزیدنــد به خاطــر کــم بــودن 
ــات  ــد: »انتخاب ــری می گوی ــک نف ــه ی ــی ک ــی میبین ــما وقت ــب، ش ــرت. خ بصی
ــد  ــه معتق ــی؟ شــما ک ــد چــه کار کن ــه اســت، اصــل نظــام نشــانه اســت« بای بهان
ــرای حفــظ نظــام  ــرای نظــام و ب ــت را حاضــر شــدی ب ــه نظامــی، شــما کــه جان ب
ــد  ــد، بای ــعار می دهن ــوری ش ــد این ج ــّده ای دارن ــک ع ــی ی ــا می بین ــی، ت بده
ــه در  ــه وظیف ــدن ب ــت نش ــت؛ ملتف ــرت اس ــودن بصی ــن، نب ــی؟ ای ــه کار کن چ
لحظــه ی الزم اســت. ]بایــد[ افــرادی تربیــت بشــوند بــا اعتمادبه نفــس، بــا انگیــزه، 
ــوس  ــن ضــرر اســت؛ مأی ــأس بزرگ تری ــه ی ــد ک ــد. درســت گفته ان ــار از امی سرش
نبایــد بشــوند، بایــد امیــدوار باشــند بــه آینــده ی کشــور؛ جــای امیــد هــم هســت؛ 

ــت!  94/8/20 ــه ظرفّی ــت؛ این هم ــأس نیس ــای ی ج

این است حزب ا...

#میانمار #یمن #فلسطین

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


