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»کتاب سال94«
خط حزب ا... 

منتشر شد
عــدالــت، بـرجـسته ترین
 شــعــاِر مــهـــدویــت

والدت حضرت صاحب الزمان )عج( مبارک باد؛

به رزمندگانتان افتخار کنید
این شماره 

تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 

شهید
 محمد جهان آرا

مزار: گلزار شهدای تهرانتاریخ شهادت:  ۷ مهر ۱3۶۰ شهادت:  سانحه هوایی در اطراف کهریزک تهران

»محمد جهان آرا و دیگر جوانان ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی - یک لشــکر مجهز زرهی عراقی با یک تیپ 
نیروی مخصوص و با نود قبضه توپ که شب و روز روی خرمشهر می بارید - سی و پنج روز مقاومت کردند. با این حال 
جوانان ما سی و پنج روز مقاومت کردند؛ اما بغداد سه روزه تسلیم شد! ملت ایران! به این جوانان و رزمندگانتان افتخار 
کنید... جنگ تحمیلی هشت ساله ی ما، داستان عبرت آموز عجیبی است. من نمی دانم چرا بعضیها در ارائه ی مسائل 

افتخارآمیز دوران جنگ تحمیلی کوتاهی می کنند.« 82/1/22
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کشور ما کشور
 صد و پنجاه میلیونی است 

3

ایـرانی خانواده

رهربی مطالبه

مردم 
عائله ما هستند

تاکید رهبر انقالب اسالمی به مسئـولین
 برای کار فوق العاده، فوق عادت و مضاعف 
ــتماعی در حـوزه رفـع آسیب هـای اج

آســیب های اجتماعی مانند آسیب های طبیعی اند؛ 
مانند زلزله که می تواند بنای خانه ها را تخریب کند، 
این آسیب ها بنیان خانواده و اجتماع را برهم می ریزد. 
اگر به موقع و به هنگام شــناخته شود و یا پیشگیری 
شود، احتمال کاهش خسارت ها افزایش خواهد یافت. 
اما اگر نسبت به آن غفلت شود؛ خدای نکرده ممکن 
اســت بنای جامعه را متزلزل کند. »درست است که 

ما در کشــور در درجه ی اول مسئله اقتصاد را داریم و 
خود مشــکالت اقتصادی هم ]به عنوان[ یکی از آن 
عوامل ریشه ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن 
مسئله ی مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه ی 
قبل داده شد، یکی از بیماریهایی است که هر روزی که 
بر آن بگذرد و عالج نشود، عمق بیشتری پیدا می کند 
و عالجش دشوارتر خواهد شد. لذا مسئله فوق العاده 

مهم است.95/2/11« شــاید از نگاه جامعه شناسانه، 
وجود آســیب های اجتماعی در هر اجتماع بشــری 
امری طبیعی باشد، اما در شأن کشــوری که آرمان 
»ساخت تمدن نوین اسالمی« دارد، به هر میزان، ولو 
اندک هم شایسته نیست. بنابراین گرچه در خصوص 
مقابله با آسیب های اجتماعی کارهایی شده است اما 
یقینا کافی نیست. برای حل آن، باید کار شبانه روزی 
کرد. »توقعات بیشتر از اینها اســت... اهمیت کار را، 
بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه 
بکند، آن وقت می فهمد که چه قدر باید در این زمینه 
تالش کرد و شب و روز نشناخت.95/2/11« ممکن 
است حتی در کوتاه مدت، نتایج این تالش شبانه روزی 
مشخص نشود اما نفس تالش مسئولین، برای مردم 
مایه ی آرامش و مرهم اســت. »یک اشــکالی که در 
کارهای بلند مدت هســت و آن اینکه غالباً مجریان 
عالقه ای به کارهایی که تأثیراتش بلند مدت اســت 

ندارند؛ طبیعت انسان است... چون مردم این آسیبها 
را در زندگی لمس می کننــد... وقتی می بینید یک 
دولتی اســت که دنبال عالج این آسیبها است، نفس 
این تالش مردم را خرســند می کند، راضی می کند، 
امیدوار می کند.95/2/11« اما چگونه یک مسئول یا 
یک عنصر مؤمن و انقالبی می تواند این کار بلندمدت 
را شبانه روزی و با تمام وجود پی  بگیرد و خسته نشود؟ 
وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است 
و مشکل مردم، مشکل اوست. »ما مردم را باید عائله ی 
خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، 
این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله  ما است. 
به مسئله ی آسیبهای اجتماعی در سطح کشور جوری 
نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده ی خود 
ما بود، آن جور نگاه می کردیــم. اگر بنده یک بچه ی 
معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه 

 3 یک دختر فراری از ...  

شاید کمتر بدانیم که افغانی ها، در انقالب اسالمی نقش داشته اند. این نقش، به ویژه به علت همسایگی 
خراسان با سرزمین افغانستان، در بیان شخصیتی که رهبر انقالب اسالمی است بیشتر از هر کسی 
شنیدنی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای تعریف کرده اند که »چون من قبالً در خراسان بوده ام و این 
استان با افغانستان هم مرز است، قبل از انقالب دایماً رفت و آمد و ارتباط داشتم. به عالوه از طریق طاّلب افغانِی مقیم 

مشهد، در جریان مصایب افغانستان بوده ام. 68/7/11«  
حضرت آیت اهلل خامنه ای نه تنها با افغانی ها مراوده داشتند بلکه مسائل این کشور را دنبال می کردند. »قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، من با آقایاِن افغانیهای مبارز، دوست بودم. وقتی که »تََرکی« کودتا کرد، من در ایرانشهر تبعید بودم. 

 2 ماجرا را شنیدیم، ولی نمی دانستیم که چه خبر است؛ چون خبری به ما نرسید. ما فقط فهمیدیم که در 

ویژه گزارش

فاطمیون، امتداد نسیم تفکر بسیجی

زلزله ی بم که آمد، خانه های مردم همه تخریب شد مردان،  زنان و کودکان زیادی زیر آوار باقی 
مانده بودند. شدت آسیب ها و لطمات به حدی بود که مردم مستأصل مانده بودند. 2۶ هزار کشته 
و 3۰ هزار زخمی عدد کمی نبود. چشم همه ی مردم داغدار به مسئولین بود بلکه کاری کنند. 
هنوز چند ساعت از حادثه نگذشته بود که رهبر انقالب در پیامی، از همه ی مسئولین خواستند که با همه ی توان 
به کمک مردم بشتابند. اما ایشان به همین پیام اکتفا نکردند. دو سه روز از زلزله نگذشته بود که شخصا وارد بم 
شدند تا از نزدیک در جریان کمک های امدادی قرار بگیرند. اما این اولین و آخرین بازدید ایشان از بم نبود. ۱8 
روز بعد از آن، مجددا رهبر انقالب وارد بم شدند. این بار با لباس مبدل به میان مردم رفتند و از نزدیک با آنها 

حرف زدند و مشکالت شان را شنیدند. مردم که "آقا" را دیدند، آرام شدند. 

مرهم زخم مرد
 فقط نوازش همسر
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حرم اهل بیت پیامبر )(،   مرکز وحدت مجاهدان اسالم

 انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم. سربازی امام زمان، کار آسانی نیست. سربازی منجی بزرگی 
که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن بینی دارد... امروز اگر ما می بینیم در 
هر نقطه ی دنیا ظلم و بی عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با آنها می آید. اگر ما 
سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم. بزرگترین وظیفه ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخالقی 
و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مومنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند... کسی که در 

انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه های صالح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستد. 8۱/۷/3۰«  

فاطمیون،   امتداد نسیم تفکر بسیجی
۱ افغانســتان،   حادثه یی اتفــاق افتاده اســت. عالقه مند 
شده بودیم که ببینیم در آن جا چه خبر اســت. یعنی ارتباطات 
ما با افغانســتان، به این شــدت بود. البته بعد فهمیدیم که اینها 
کمونیســتند؛ ولی اول روشــن نبود. بنابراین، پیوندهای قلبی و 
عاطفی من با افغانستان و با برادران افغانی، خیلی زیاد است. از قدیم 

که در مشهد بودم، این ارتباطات را با برادران داشتم. 69/8/29« 
   همراهی افعان ها در مبارزات انقالبی علیه پهلوی

این ارتبــاط به گونه ای بود کــه در دوران مبارزه بــا پهلوی برنامه 
پیاده کردن ســخنرانی های آیت اهلل  خامنه ای با عنوان »طرح کلی 
اندیشه اســالمی« را برعهده گرفتند. یکی از شــاگردان آیت اهلل 
خامنه ای که بعدها  معاون حزب وحدت اسالمی افغانستان شد در 
این باره می گوید: "ما یک دوستی داشتیم به نام سیدحیدر محمودی. 
ایشان نویسنده بود، شاعر بود و متفکر بود. ایشان وظیفه گرفت که 
این سخنرانی ها را خالصه کند. شش سخنرانی پیاده شد و ایشان 
خالصه کردند و بردند خدمت آقا، آقا پسندیدند. بعد گفتند کار را به 
همین ترتیب شما ادامه بدهید. نوارهای سخنرانی را آقا آدرس دادند 
از یک مغازه ای به نام سعید، برو از آنجا بگیر. رفتیم آنجا بسیار با ترس 
و لرز رفتیم. می ترسیدیم از ساواک. نوارها را گرفتیم و بعد آن دوست 
ما پنج  - شش نوار را خالصه کرد و خدمت آقا برد و آقا هم پسندیدند. 
بعد از مدتی ساواک به ما حمله کرد. هشت نفر از رفیقان ما را گرفتند 

و ما فرار کردیم به افغانستان و این کار ناتمام ماند." 
   حاال نوبت ایران بود تا به یاری افغان ها برود

با پیروزی انقالب اسالمی، سیاســت مودت آمیز رهبران انقالب  
اسالمی در قبال افغان ها، به سیاسِت »دولت« جمهوری اسالمی 
تبدیل شد. با اینکه افغان ها در صحنه های پس از پیروزی انقالب 
و از جمله جنگ تحمیلی حضور داشتند، اما سیر حوادث در این 
برهه به ســویی رفت که حاال نوبت ایران بود تا به یاری افغان ها 
برود. شوروی به افغانستان هجوم آورده بود و »مجاهدان« افغان 
ایستادگی را آغاز کرده بودند.  جمهوری اسالمی خیلی زود بنای 
حمایت از مجاهدان را گذاشــت و در ایــن رابطه نقش حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خیلی پررنگ بود. ایشــان هم در تریبون نماز 
جمعه)66/12/7( از آن ها نام می بردند و حمایت می کردند، هم 
دیدارهای خصوصی داشتند و هم در عرصه دیپلماسی، فعاالنه 
»مســاله افغانســتان« را دنبال می کردند. بخش قابل توجهی 
از دیپلماســی فعال جمهوری اســالمی ایران در دوران ریاست  
جمهوری ایشان، پیگیری آشکار و نهان مساله افغانستان و تجاوز 
شــوروی بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای بارهــا در تریبون های 
رســمی اعالم کردند که »بزرگترین اصلی که ما در حل مسأله  
افغانستان قائل هستیم، دو چیز است: اول این که مردم افغانستان 
اصلی ترین تصمیم گیرنده باشند و دوم این که نیروهای متجاوز 
روسی بدون قید و شرط سرزمین های افغانستان را تخلیه کنند. 
ما با همــه  دولت هایی که درباره  افغانســتان صحبت کردیم، بر 
این دو اصل تکیه کردیــم. 58/11/5«  جدای از این موضع قاطع 
و بی شائبه، حمایت های بســیاری هم از نیروهای مجاهد افغانی 

انجام شد. نیروهای مجاهد افغان، مبارزانی بودند که برای تاراندن 
کمونیســت های متجاوز به جهادی عظیم دست زدند و تا بیرون 
راندن ارتش سرخ حماسه های ماندگاری از خود در تاریخ به ثبت 
رساندند.   مردم افغانســتان راه خود را ادامه داده اند. همانگونه که 
شوروی نتوانست در این ســرزمین خاطره ای جز رسوایی از خود 
برجای بگذارد، آمریکایی هــا هم جز بی آبرویــی و اثبات دوباره 

دورویی ها و ستمگری هایشان خاطره ای باقی نگذاشتند.
 اما فتنه جویی استکبار، این بار نه در شرق ایران که از دل بیداری 
اسالمی و در سرزمین شامات و عراق خود را نشان داد. با این حال، 
داستان همان داستان قبلی بود. اندیشه نامبارِک اسالِم سلفی، بار 
دیگر دست به دست اســتعمارگران داد و مولود نامشروع جدید 
اسالم آمریکایی، این بار قصد جان مردم این منطقه را کرد. اما در 
این صحنه هم محاسبات آن ها غلط اندر غلط از آب درآمد. اسالم 
ناب و ضداستکباری، اگر تاکنون در فلسطین، افغانستان، لبنان و 
عراق، عرصه مقاومت مردم محلی با دشمنان بود، حاال در عرصه 
نبرد با تکفیری ها عرصه وحدت و همراهی سپاه اهلل از جای جای 

امت عظیم اسالمی بود.  
   حرم اهل بیت پیامبر)(،   مرکز وحدت مجاهدان اسالم

همانطور که عتــرت، رمز وحدت مذاهب اســت، حرم اهل بیت 
پیامبر)(، اکنون به مرکز وحدت مجاهدان اسالم بدل شده است 
و در جمِع این یاران نبوی و علوی، افغان هــا، پرچم بزرگ خود را 
برافراشــته اند. نیروهای افغانی و تیپ حماسه ساز »فاطمیون« 
دوشادوش دیگر مبارزان ثابت کردند که »سرنوشت گره خورده«  
ایران و افغانستان و دیگر جنود الهی در زمانه »پیچ بزرگ تاریخی«، 
بیش از پیش ثابت و مستحکم شده اســت. »برادران و خواهران 
عزیز افغانی و خاوری های مشــهد و خراســان و اینها در همه ی 
مراحل انقالب اسالمی نقش ایفا کردند؛ هم در خود اصل انقالب، 
پیروزی انقالب، هم در دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، هم در 
همه ی حوادث بعدی، حاال هم که در قضیه ی دفاع از حرمهای اهل 
بیت)(، این جوان های مثل دسته ی گل، پدر مادرها این جوانها را 

فرستادند برای دفاع از حریم اهل بیت. 95/1/8« 
   شمیم فاطمیون در میان گلهای بهاری انقالب اسالمی

اکنون پیش از گذشــته عیان شده اســت که حقیقتی که دیروز 
امام خمینی )( در ایران پایه گذاری کردند امروز چنان بسط و 
گسترش یافته که دیگر نه قابل انکار است و نه می توان آن را محدود 
کرد: »این تفّکر که تفّکر بسیجی اســت و امام بزرگوار ما این را در 
ایران اسالمی خلق کرد، این صادر شده. بارها گفتیم، مفاهیم انقالب 
و مفاهیم اسالم، مثل عطر گلهای بهاری است؛ هیچ کسی نمیتواند 
جلوی آن را بگیرد؛ پخش میشود، همه جا میرود؛ نسیم روح افزا و 
روان بخشی است که همه جا را به خودی خود میگیرد؛ حاال جنجال 
کنند، دادوبیداد کنند؛ رفته، صادر شده93/9/6« است. و فاطمیون 
افغان حاال خود به گلهای بهاری تبدیل شــده انــد که با جهاد و 
شهادت خود نسیم روح افزای تفکر بسیجیان خمینی کبیر را در 

منطقه و بلکه دنیا امتداد می دهند.  

  آرزوی مقام آمریکایی
 برای یافتن راهبردی برای مهار ایران

فیلیپ گـوردون دسـتیار ویژه سـابق رییـس جمهور 
آمریـکا در سـخنرانی خـود در اندیشـکده آمریکایـی 
»بیکر« با عنـوان »آیا توافق هسـته ای، ایـران را تغییر 
خواهـد داد؟ امـروز نه، ولی شـاید فردا« گفـت: اگر این 
توافق به تغییـر رفتار ایران منجر شـود- یعنـی آن چه 
که اوباما »مسـیری متفاوت در رسـیدن به مدارا و حل 
صلح آمیز مناقشـه« خوانده اسـت- چنیـن تغییراتی 
بـه تدریج و تنهـا در بلندمـدت رخ خواهـد داد.  ممکن 
اسـت که گذشـت زمـان، ظهور نسـل جدیـد رهبران 
ایران و بهبـود روابط ایران و رقبـای کنونیش، در نهایت 
به نوعی »همزیستی مسـالمت آمیز« در منطقه کمک 
کند.یک ایران تغییر یافته، منافع اقتصادی، سیاسـی و 

راهبردی کالنی بـرای آمریـکا دارد. |  مشـرق نیوز |

  حمایت از فلسطین را ادامه خواهم داد
معـاون ارتباطات بیـن الملل دفتـر رهبر معظـم انقالب 
در کنفرانـس همصدا بـا اقصی: مقـام معظم رهبـری در 
دیدار اخیر بـا نمایندگان گروه های مقاومت فلسـطینی 
صراحتـاً اعـالم کردنـد: »تـا مـن زنـده ام حمایـت از 

فلسـطین و مقاومت را ادامـه خواهـم داد«. |    قدسـنا|

 مقام سابق آمریکا
 از قدرت رهبری ایران می گوید

»لئـون پانتا« رییس سـابق سـازمان جاسوسـی آمریکا 
)سـیا(: »بی تردید رهبـر ایـران و نیروهای تحـت امرش 
قدرتمندانـه کشـور را هدایـت کردنـد و توانسـتند بـه 

فـارس| پیشـرفت هایی نائـل شـوند.« | 

  روایت اندیشکده آمریکایی
 از قدرت نرم و سخت ایران در منطقه

اندیشـکده آمریکایـی »شـورای سیاسـت خارجـی 
آمریـکا« در یادداشـتی نوشـت: در سـال هـای اخیـر 
سیاسـت کاخ سـفید عـدم ورود مسـتقیم و علنـی به 
درگیری های پرهزینـه و دردناک منطقه اسـت چراکه 
امید کمی به تغییـر معنی دار در آن داشـته اسـت. این 
راهبرد را حتی می توان در تردید واشـنگتن در مسـئله 
سـوریه و سـقوط مواضع آمریـکا در مذاکره هسـته ای 
سـال گذشـته بـا ایـران دیـد و نتیجـه پایانـی آن غم و 
غصه فراوان عربسـتان و دیگر کشـورهای عرب حاشیه 
خلیج فـارس اسـت کـه البتـه ایـن منشـعب از قدرت 

فارس| نرم و سـخت غیر قابل انـکار ایران بـوده اسـت. | 
 
  خزانه داری آمریکا : ایران همچنان تحریم است

وزیـر خزانـه داری آمریـکا: مـا به اطـراف جهـان رفته 
ایم تـا ایـن مسـئله را روشـن سـازیم کـه چـه تحریم 
هایی برداشـته شـده اسـت و آن)برجام(، چه چیزی را 
مجاز مـی کنـد. این وظیفـه ما نیسـت که به شـرکت 
هـا بگوییـم کـه چـه تصمیمـات تجـاری بـرای خود 
اتخـاذ کننـد، امـا ایـن وظیفه مـا اسـت کـه اطمینان 
حاصل کنیـم آنان )شـرکت هـا( درک کننـد احتمال 
خطرهـای مربـوط بـه تحریـم هـا چـه هسـتند و چه 
نیسـتند. روشـن اسـت کـه ایـران همچنـان تحـت 
تحریـم هایـی بـه علـل دیگـر قـرار دارد. وی افـزود: 
شـرکت ها بایـد تصمیمـات خـود را در ایـن خصوص 
بگیرند که مایلنـد چه سـطحی از احتمـاِل مخاطرات 
)تجـاری( را بپذیرنـد و حاضرند با چه کسـانی تجارت 

خبرگـزاری صداوسـیما|  کننـد.  | 

اسالم ناب و 

ضداستکباری، اگر 

تاکنون در فلسطین، 

افغانستان، لبنان 

و عراق، عرصه 

مقاومت مردم 

محلی با دشمنان 

بود، حاال در عرصه 

نربد با تکفیری ها 

عرصه وحدت و 

همراهی سپاه 

الله از جای جای 

مملکت اسالمی 

بود.  هامنطور که 

عرتت، رمز وحدت 

مذاهب است، 

حرم اهل بیت 

پیامرب )(، اکنون 

به مرکز وحدت 

مجاهدان اسالم بدل 

شده است و در این 

جمِع یاران نبوی 

و علوی، افغان ها، 

پرچم بزرگ خود را 

برافراشته اند

هفته اخبار

# مسئلهـ  انتظار
)(خودسازی، آگاهی، روشن بینی عناصر سازنده سرباز امام زمان

کلید
واژه
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هفته سخن

۱  خانه داشته باشــد چه حالی دارد؟ تصورش را 
بکنید، اگر این دختر از خانه ی دیگــری هم فرار کرد، 
ما باید همان احســاس را به خودمان تلقین کنیم ولو 
طبیعتاً نداشته باشــیم... ما باید به این قضیه در سطح 
جامعه حساس باشــیم و به فکر عالج باشــیم... ما در 
واقع اهتماممــان به وضعیت مردم مثــل اهتماممان 
به داخل خانواده ی خودمان باشــد.95/2/11« اما در 
مقابله با آسیب های اجتماعی نباید به کارهای معمولی 
و جاری دستگاه ها اکتفا شــود و هر از گاهی برای رفع 
تکلیف گزارشی  داده شود. تاکید رهبر انقالب اسالمی 
در جلســات مختلف بر کار جهادی مستمر ویژه است. 
»انتظارم از مجموعه ی حاضر کارهای فوق العاده است؛ 
یک کارهایی هســت که کارهای طبیعی دستگاه شما 
اســت و باید انجام بدهید، البد هم انجام می دهید، بعد 
از این هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد-

انجام می دهید؛ این چیزی نیســت که ما را قانع کند؛... 
یک کار فوق عادت انجام بگیــرد، یک تالش مضاعف 
انجام بگیــرد.95/2/11« همچنیــن در این موضوع 
مهم نیز مانند اقتصاد مقاومتی که همه ی دســتگاه ها 
باید وسط میدان بیایند »همه ی دستگاه ها باید نقش 
آفرینی کنند؛ هم دستگاه های دولتی-منظورم قوه ی 
مجریه است-هم دســتگاه های غیر قوه ی مجریه مثل 
مجلس، مثل قوه ی قضائیه، مثل نهادهای انقالبی. همه 
باید نقش آفرینی کنند، باید نقش خودشــان را، سهم 
خودشان را مشــخصاً پیدا کنند، بفهمند چه هست، و 
آن ســهم را به بهترین وجهی، با شتاب متناسب انجام 
بدهند.95/2/11« نقش دستگاه های تبلیغاتی نیز در 
این کار اهمیت زیادی دارد اما بعضاً تاکنون نقش آفرینی 
مؤثری نداشــته اند »عدم توجیه فرض کنید سازمان 
تبلیغات یا دفتر تبلیغات نســبت به این قضیه موجب 
می شــود که در این زمینــه کار نکنند. خــب ما این 
همه امکانات داریم... باید دنبــال کنند.... مجموعه ی 
صدا وسیما باید مطلع بشوند از آنچه که واقعیت کار است 
تا بتوانند برنامه ریزی کنند، صدا وسیما خیلی می تواند 
نقش ایفا کنــد.95/2/11« امــا در مقابل این عملیات 
جهادی و مقاوم سازی اجتماعی، نباید از عوامل مزاحم 
و ضد عملیات هم غفلت شــود؛ مثــاًل »وقتی که ما در 
جشنواره فجرمان فیلم هایی نشان داده می شود که اصاًل 
سوق می دهد مردم را به سمت این مفاسد اجتماعی، در 
واقع فرهنگسازی ضد این جهت را داریم انجام می دهیم؛ 
باید مراقبت بشود، باید به اینها توجه بشود.95/2/11«  
و در آخر آنچه که هم برای مســئوالن، و هم برای مردم 
-به ویژه جوانان مؤمن و انقالبی- وظیفه ایجاد می کند، 
به میدان آوردن ظرفیت ها و نیروهای مردمی اســت؛ 
»نیروهای مردمی خیلی می توانند کمک کنند و کمک 
هم می کنند، منتها برنامــه می خواهد که چه جوری از 
نیروهای مردمی اســتفاده کنیم. جذب دلهای مردم 
و جذب کمکهای مردم-چه کمکهای مالی شــان چه 
کمکهای فکری و بازویی شــان-خیلی هنر می خواهد 
و این برنامه ریــزی الزم دارد. 95/2/11« در این کار پر 
اهمیتی که برای آن نباید شب روز و شناخت، نیز دست 
معجزه گر مردم که عنایت الهی را به دنبال دارد، راهگشا 
خواهد بود؛ این را تجربه ی انقالب اســالمی ثابت کرده 
است؛ مهم این اســت که نیروی حزب اللهی این عرصه 
را نیز سنگری برای انقالبی گری و جهاد خود بداند، که 
»جهاد فقط شمشــیر گرفتن و جنگ کردن در میدان 
قتال نیست؛ جهاد شــامل جهاد فکری، جهاد عملی، 
جهاد تبیینی و تبلیغی، و جهاد مالی است. 95/2/29«  

جوانان، با دست 

خالی، اما با دل پر از 

امید و ایامن به خدا، 

بدون این که ابزار 

پیرشفته یی داشته 

باشند وسط میدان 

رفتند.

عدالت،    برجسته ترین شعاِر مهدویت
برجســته ترین شــعار مهدویت عبارت است از  سان 25۰ ساله

ان

عدالت. مثال در دعای ندبه وقتی شــروع به بیان و 
شمارش صفات آن بزرگوار می کنیم، بعد از نسبت 
او به پدران بزرگــوار و خاندان مطهــرش، اولین 
جمله ای که ذکر می کنیم، این است: »این المعد 
لقطع دابر الظلمه، این المنتظــر القامه االمت و العوج، این 
المرتجی الزاله الجور و العدوان«؛ یعنی دل بشریت می تپد 
تا آن نجاتبخش بیاید و ستم را ریشه کن کند؛ بنای ظلم را 
- که در تاریخ بشر، از زمانهای گذشته همواره وجود داشته 
و امروز هم با شدت وجود دارد - ویران کند و ستمگران را 

ســر جای خود بنشــاند. این اولین درخواست منتظران 
مهدی موعود از ظهور آن بزرگوار اســت. یــا در زیارت آل 
یاسین وقتی خصوصیات آن بزرگوار را ذکر می کنید، یکی 
از برجسته ترین آنها این است که »الذی یمال االرض عدال و 
قســطا کما ملئت جورا و ظلما«. انتظار این اســت که او 
همه ی عالم - نه یک نقطه - را سرشار از عدالت کند و قسط 
را در همه جا مستقر نماید. در روایاتی هم که درباره ی آن 
بزرگوار هســت، همین معنا وجــود دارد. بنابراین انتظار 
منتظران مهدی موعود، در درجه ی اول، انتظار اســتقرار 

عدالت است. 8۱/۷/3۰    

:)( به مناسبت نیمه شعبان، سالروز والدت حضرت صاحب الزمان

دل برشیت می تپد تا 

آن نجاتبخش بیاید و 

ستم را ریشه کن کند؛ 

بنای ظلم را ویران کند 

و ستمگران را رس جای 

خود بنشاند.

خرمشهر، نماد قدرت معنوی یک ملت
روایت رهبر انقالب از حماسه »فتح خرمشهر«:

»ســوم خــرداد ۱3۶۱ شــهر خرمشــهر طــی عملیــاِت »الــی بیت المقــدس« از ســوی رزمنــدگان اســالم از اشــغال نیروهای 
متجــاوِز بعثــی آزاد شــد. ایــن عملیــات ضربــات و خســارات مهلکی بــر دشــمن وارد کــرد. عبــارِت معــروف »خرمشــهر 

را خــدا آزاد کــرد.« جملــه ای بــود کــه امــام خمینــی )( بعــد از پایــان ایــن عملیــات فرمودند.«

هر روز مقداری قرآن بخوانید

کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است 

جوانان پاک دل انقالبی ما! این رابطه را روز به روز با قرآن بیشــتر کنید؛ در خانواده ها عطر قرآن را در فضا منتشر کنید؛ قرآن را 
بخوانید و بخوانید؛ در قرآن تدبر کنید. دشمن نمی خواهد مسلمانان آیات قرآن را مثل علم در دست بگیرند؛ چون قرآن تکلیفها را 
معین کرده است؛ تکلیف مسلمانان را، تکلیف جهاد را، تکلیف زندگی اسالمی و مرگ اسالمی را. ما باید رابطه مان را با قرآن روز به 
روز مستحکم تر کنیم. در خانه ها قرآن بخوانید. حتی در هنگام بیکاری، چنانچه مختصر فراغتی پیدا می کنید، خودتان را به قرآن 
وصل کنید. هر روز مقداری قرآن بخوانید و آن را فرابگیرید... قرآن یک دریای عمیق و یک بحر واسع است و نهایتی ندارد؛ هرچه 

پیش بروید چه در سطح قرآن، چه در اعماق آن همچنان امکان سیر و پیشرفت و حرکت وجود دارد. ۶8/۷/28    

بالشک از نظر سیاست کلّی کشــور، کشــور باید برود به ســمت افزایش جمعّیت... ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز 
داریم حرکت میکنیم پیش برویم، در آینده ی نه چندان دور، یک کشــور پیری خواهیم بود که عالج این بیماری پیری هم 
درحقیقت در دسترس نیست... کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی ]است [؛ حاال 
ما دستِ کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیشتر هم میشود گفت. قطعاً این کشــور با این سطح وسیع، با این تنّوع 
آب وهوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این اســتعداد بالقّوه ی علمی که در این کشور وجود دارد، میتواند یک کشور 

پرجمعّیتی باشد و ان شاءاهلل خودش هم این جمعّیت را اداره کند. 92/8/8    

دشمن نمی خواهد مسلمانان آیات قرآن را در دست بگیرند

3۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت

حزب ا...
این است

مطالبه
رهبری

آیـا ایـن مجاهـدت ]در راه خـدا[ اثـر دارد؟ آیـا بـه  ت تاریخی
روایـ

نتیجه می رسـد؟ بلـه. دلیـل؛ سـوم خـرداد. دلیل؛ 
فتـح خرمشـهر... بنـده در همـان دوران غربـت - 
وقتی خرمشـهر در اشـغال دشـمنان بیگانـه بود - 
نزدیـک پـل خرمشـهر رفتـم و بـه چشـم خـودم 
دیـدم وضعیت چگونه اسـت. فضـا غم آلـود و دلها سرشـار از 
غصـه بـود و دشـمن بـا اتـکا بـه نیروهـای بیگانـه که بـه او 
کمـک می کردنـد - همیـن امریـکا و غربی هـا و همیـن 
مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشـر - در خرمشـهر مستقر 
شـده بـود. تانکهـای او، وسـایل پیشـرفته ی او، هواپیماهای 
مـدرن او، نیروهـای تـا دنـدان مسـلح او؛ بچه های مـا آر.پی.

جی هم نداشـتند؛ بـا تفنـگ می جنگیدند؛ امـا با ایمـان و با 

البت. همیـن جوانان، با دسـت خالـی، اما بـا دل پـر از امید و 
ایمـان بـه خـدا، بـدون این کـه ابـزار پیشـرفته یی داشـته 
باشـند و بـدون این کـه دوره هـای جنـگ را دیـده باشـند، 
وسـط میـدان رفتنـد و بـر همـه ی آن عوامـل غلبـه پیـدا 
کردند. روز سـوم خـرداد، همان سـاعت اولی کـه رزمندگان 
ما خرمشـهر را گرفتـه بودند، مرحوم شـهید صیاد شـیرازی 
به مـن تلفن کـرد - بنـده آن وقـت رئیـس جمهور بـودم - و 
گزارش اوضـاع جبهه را مـی داد. می گفت االن هزاران سـرباز 
و افسـر عراقـی صـف بسـته اند، بـرای این کـه بیاینـد مـا 
دستهایشـان را ببندیـم و اسـیر شـوند! قـدرت معنـوی یک 
ملت این اسـت. فقط خرمشـهر نیسـت، خرمشـهر یک نماد 

است. 84/3/3   



 کتاب سال نشریه خط حزب اهلل شامل گزیده ای 
از مطالب 39 شــماره و 6 ویژه نامه کــه به صورت 
مرتــب و هفتگی در ســال 1394 بــر روی پایگاه 
KHAMENEI.IR قرارگرفتــه اســت، توســط 

انتشارات انقالب اسالمی منتشر شد.
کتاب 9۰ صفحــه ای خط حزب اهلل شــامل تمام 
سرمقاله های هفتگی خط حزب اهلل )سخن هفته(، 
گزارش های ویــژه به همراه تصاویــر اختصاصی و 

کمتر دیده شده از رهبر انقالب اسالمی است.
»خط حــزب اهلل« هفته نامه ی جامعــه ی مؤمن و 
KHAMENEI. انقالبی از مجموعــه ی رســانه ای

IR رســانه ای اســت برای بازخوانی، تبیین و دقت 
در اندیشــه ها و مواضع حضرت آیــت اهلل العظمی 
خامنــه ای ویــژه ی مســاجد، نمازهــای جمعه، 
هیئت های مذهبی و دانشگاه های سراسر کشور، که 
از تیرماه 94 تاکنون به صورت هفتگی پنج شنبه ها 

منتشر می شود.  

امام عصر )( هم 
خودش را فدا می کند برای اسالم 

امروز ما مواجه با همه قدرتها هستیم و آنها در خارج 
و داخل دارند طرح ریــزی می کنند؛ برای اینکه این 
انقالب را بشکنند و این نهضت اسالمی و جمهوری 
اسالمی را شکســت بدهند و نابود کنند. و این یک 

تکلیف الهی اســت برای همه که اهــّم تکلیفهایی 
است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسالمی از 
حفظ یک نفر- و لو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر 
است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند 
برای اسالم. همه انبیا از صدر عالَم تا حاال که آمدند، 
برای کلمه حق و برای دین خــدا مجاهده کردند و 

خودشان را فدا کردند.

پیامبر اکــرم آن همه مشــقات را کشــید و اهل 
بیت معظم او آن همه زحمات را متکّفل شــدند و 
جانبازی ها را کردند؛ همه برای حفظ اســالم است. 
اســالم یک ودیعه الهی اســت پیش ملتها که این 
ودیعه الهی برای تربیت خود افــراد و برای خدمت 
به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب 

عینی است.   امام خمینی)(؛ 25 آبان 1360

بشر همیشه 
به داعیان الهی احتیاج دارد

وجود مقدس حضرت بقیه ا...)ارواحنافداه( 
استمرار حرکت نبوت ها و دعوت های الهی 
اســت از اول تاریخ تا امروز؛ یعنی همان طور که در 
دعــای ندبــه می خوانیــد، از »َفَبعٌض أســَکنَتُه 
َجنََّتک«)۱( -که حضرت آدم است - تا »إلی أن انَتَهی 
االَمر«- که رسیدن به خاتم االنبیاء)( هست - و 
بعد مســأله ی وصایت و اهل بیــت آن بزرگوار، تا 
می رسد به امام زمان، همه، یک سلسله ی متصل و 
مرتبط به هم در تاریخ بشر است. این، بدین معناست 
کــه آن حرکت عظیــم نبوت ها، آن دعــوت الهی 
به وسیله ی پیامبران، در هیچ نقطه یی متوقف نشده 
است. بشر به پیامبر و به دعوت الهی و به داعیان الهی 
احتیاج داشته است و این احتیاج تا امروز باقی است و 
هر چه زمان گذشته، بشر به تعالیم انبیا نزدیک تر شده 
است... آن داعیان الهی، امروز سلسله شان قطع نشده 
اســت و وجود مقدس بقیه ا... االعظم)ارواحنافداه( 
ادامه ی سلسله ی داعیان الهی است، که در زیارت آل 
الُم َعلَیَک یا داِعیَ ا... َو َربّانِیَّ  یاسین می خوانید: »السَّ
آیاتِه«.)2( یعنی شــما امروز همان دعوت ابراهیم، 
همان دعوت موســی، همان دعوت عیسی، همان 
دعوت همه ی پیغمبران و مصلحــان الهی و دعوت 
پیامبر خاتــم را در وجود حضرت بقیةا... مجســم 
می بینید. این بزرگوار، وارث همه ی آنهاست و دعوت 
و پرچم همه ی آنها را در دست دارد و دنیا را به همان 

معارف انبیا فرا می خواند.   84/۶/29  
۱( بحاراألنوار، ج 99، ص ۱۰4. | 2( بحاراألنوار، ج 53، ص ۱۷۱.
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احکام روزه قضا ی واجب
 س: کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و 
با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبی بگیرد، اگر 
معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه 

قضا محسوب می شود؟
ج: روزه هایــی را که به نیت اســتحباب گرفته به 
جای روزه قضایی که بر عهده اش هست، محسوب 

نمی شود.
س: کســی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و 
مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی داند، وظیفه اش 
چیست؟ کسی هم که نمی داند روزه اش را بر اثر عذر 
شرعی افطار کرده و یا عمداً آن را خورده است، چه 

حکمی دارد؟
ج: جایز اســت که به قضــای آن مقــدار از نماز و 
روزه هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، 
و در صورت شــک در افطار عمــدی کّفاره واجب 

نیست.  

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               1۰۰۰1۰28 
   دورنگار:    ۰21-66977328

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

کدبانوی خانه شما خانمها باید باشــید؛ اصاًل محور این اســت. اگر بخواهیم تشبیه ناقصی 
بکنیم، باید به ملکه ی زنبور عســل تشــبیه کنیم. کانون خانواده، جایی است که عواطف و 
احساسات باید در آنجا رشــد و بالندگی پیدا کند؛ بچه ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که 
مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت به زن است و در میدان خاصی، شکننده تر 
است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حّتی نه نوازش مادر؛ باید نوازش ببیند. 
برای یک مرد بزرگ، این همســر کاری را می کند که مادر برای یک بچه ی کوچک آن کار را 

می کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند.     ۷۰/۱۰/4

مرهم زخم مرد، فقط نوازش همسر
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

همدردی با مردم مقاوم دزفول در روزهای موشک باران
4 آبان 1359 بود که شهر دزفول مورد حمله موشــکی قرار گرفت و در این حمالت حدود 35۰ نفر 
شهید و مجروح شدند. آیت اهلل خامنه ای نیز که در جبهه حضور داشتند، شب به دزفول آمدند. مردم آن 
منطقه که از حضور ایشان مطلع شده بودند، در مقابل دفتر حزب تجمع کرده و شعار »جنگ جنگ تا 
پیروزی« و »موشک جواب موشک« سر می دادند. آقا فرمودند به مسجدی در همین نزدیکی ها برویم 
تا من به عنوان نماینده ی امام خمینی )رحمه اهلل( با این مردم مقاوم هم دردی کنم؛ موضوعی که با 

توجه به موقعیت شهر از لحاظ امنیتی کار خطرناکی بود. 

  تعداد صفحات: 9۰ صفحه
  انتشارات: انقالب اسالمی

»کتاب سال 94« خط حزب اهلل منتشر شد

نشـریه  ایـن  خوشـحالم  بسـیار  سـالم 
رامیبینم ولـی خواهـش میکنم مطالـب واضحتر 
باشـد. روی جمالت رهبری، دشـمن تحلیل نابجا 
میکنددرصـورت امـکان جمالت رهبـری تحلیل 
مجـازی  ومختصردرفضـای  بنـدی  یاموضـوع 

نشردهید.

سـالم مـی خواسـتم بگـم کـه ایـن پسـت 
هایی کـه در صفحه های وابسـته بـه رهبری)مثل 
خـط حـزب ا...( در شـبکه های اجتماعـی منتشـر 
می شـه، بـی هـدف نیسـتند مثـاًل وقتی تـو این 
پسـت بخشـی از سـخنرانی حضـرت آقـا در مورد 
اختالف افکنی گذاشـته می شـه منظـور اینکه یه 
عـده ای در داخـل بـرای ایجـاد دو قطبـی و نفـاق 
بین مسـلمین دارند تـالش می کننـد و وظیفه ی 
ما اینـه که این دسـت های پشـت پـرده رو ببینیم 

و مردم رو از این نقشه دشمن آگاه کنیم.
و  مشـهور  نویسـنده  فریدمـن  تومـاس 
کارکشـته و اطالعاتـی امریـکا درکتـاب دشـمن 
خود را بشناس مینویسـد: "جنگ چهارم برخالف 
جنگهـای اول ودوم جنـگ تسـلیحاتی و نظامـی 
لیبرالهـا  کـه  سـرد  جنـگ  مثـل  یـا  نیسـت 
بخواهندکمونیسـتهارا شکسـت دهند فـرق دارد. 
جنگ پیش رو جنـگ اعتقادها و باورهاسـت که از 
گوشـه خاورمیانـه سـربلندکرده وحیـات تمـدن 
لیبرالیسـم را هـدف گرفتـه. در این جنـگ هدف 
یک نقطه نیسـت بلکه تمامـی مسـاجد، مصالها، 
مدارس، هیئت های مذهبی، تجمعات تشـکلهای 
انقالبی، حـوزه هـای علمیـه و مکانهای مقدسـی 
که دارنـد یک پایـگاه جنگ اسـت. باید بـا مذهب 
به جنـگ مذهب برویـم. الماس را المـاس میبرد."  
ایـن حرفهـا تکلیـف را بـرای ما بـه خوبی روشـن 

میکند.
جـای تعجبه کـه امروز ایـن افکار و اندیشـه 
هـای مترقـی امـام)( توسـط عـده ای مفلـس 
غرب زده به سـخره کرفته میشـه. )اشـاره به کالم 
امام در شـماره 32 با تیتر: "چند کلمـه خارجی در 

کتابی نباشد آن را بدون ارزش میدانند!"(
4134***913: سـالم. بـرای اشـتراک نشـریه به 

تعـداد الزم جهـت توزیـع چه بایـد بکنیم؟
چـاپ و توزیع نشـریه خط حزب اهلل توسـط 
صـورت  مردمـی  و  خودجـوش  نیروهـای 

. د میگر
سـالم بـه همـکاران و دوسـتان موسسـه 
پژوهشـی فرهنگـی انقـالب اسـالمی. نشـریه بـا 
حمایت جوانـان بیرجند در مسـاجد شـمال شـهر 

توزیع می شود البته با توان مالی خودمان.
باسـالم. هرهفتـه در دانشـکده نفت اهـواز به 
همت دانشجویان بسـیجی و متعهد هفته نامه خط 

حزب ا... در راستای نیروسازی توزیع می شود. 


