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آســیب های اجتماعــی ماننــد آســیب های 
طبیعی اند؛ مانند زلزله که می تواند بنای خانه ها 
را تخریب کند، این آســیب ها بنیــان خانواده و 
اجتماع را برهم می ریــزد. اگر به موقع و به هنگام 
شناخته شود و یا پیشگیری شود، احتمال کاهش 
خسارت ها افزایش خواهد یافت. اما اگر نسبت به 
آن غفلت شــود؛ خدای نکرده ممکن است بنای 
جامعه را متزلزل کند. »درســت است که ما در 
کشور در درجه ی اول مســئله اقتصاد را داریم و 
خود مشکالت 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 مســئله فوق العاده مهم است.95/2/11« 
شاید از نگاه جامعه شناســانه، وجود آسیب های 
اجتماعی در هر اجتماع بشــری امری طبیعی 
باشــد، اما در شأن کشــوری که آرمان »ساخت 
تمدن نوین اســالمی« دارد، به هر میــزان، ولو 
اندک هم شایســته نیســت. بنابراین گرچه در 
خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی کارهایی 
شده است اما یقینا کافی نیســت. برای حل آن، 
باید کار شــبانه روزی کرد. »توقعات بیشــتر از 

اینها اســت... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، 
خطرات ناشــی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت 
می فهمد که چه قدر باید در ایــن زمینه تالش 
کرد و شب و روز نشناخت.95/2/11« ممکن است 
حتی در کوتاه مدت، نتایج این تالش شبانه روزی 
مشخص نشــود اما نفس تالش مسئولین، برای 
مردم مایه ی آرامش و مرهم است. »یک اشکالی 
که در کارهای بلند مدت هست و آن اینکه غالباً 
مجریان عالقه ای به کارهایی که تأثیراتش بلند 
مدت است ندارند؛ طبیعت انســان است... چون 
مردم این آســیبها را در زندگی لمس می کنند... 
وقتی می بینید یک دولتی است که دنبال عالج 
این آسیبها است، نفس این تالش مردم را خرسند 
می کند، راضی می کند، امیدوار می کند.95/2/11« 
اما چگونه یک مســئول یا یک عنصــر مؤمن و 
انقالبی می تواند این کار بلندمدت را شبانه روزی 
و با تمام وجود پی  بگیرد و خســته نشود؟ وقتی 
که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده اســت 
و مشکل مردم، مشکل اوســت. »ما مردم را باید 
عائله ی خودمان بدانیم. ما مســئولین کشوریم 
دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای 
زندگی، عائله  ما اســت. به مســئله ی آسیبهای 
اجتماعی در سطح کشــور جوری نگاه کنیم که 
اگر این آســیب در داخل خانواده ی خود ما بود، 

آن جور نگاه می کردیم. اگر بنده یک بچه ی معتاد 
داشته باشــم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه 
یک دختر فراری از   خانه داشــته باشد چه حالی 
دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه ی 
دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به 
خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... 
ما باید به این قضیه در ســطح جامعه حســاس 
باشیم و به فکر عالج باشیم... ما در واقع اهتماممان 
بــه وضعیت مردم مثــل اهتماممــان به داخل 
خانواده ی خودمان باشد.95/2/11« اما در مقابله 
با آسیب های اجتماعی نباید به کارهای معمولی 
و جاری دستگاه ها اکتفا شود و هر از گاهی برای 
رفع تکلیف گزارشی  داده شود. تاکید رهبر انقالب 
اسالمی در جلسات مختلف بر کار جهادی مستمر 
ویژه است. »انتظارم از مجموعه ی حاضر کارهای 
فوق العاده است؛ یک کارهایی هست 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 بگیرد، یک تالش مضاعف انجام 
بگیرد.95/2/11« همچنیــن در این موضوع مهم 
نیز مانند اقتصاد مقاومتی که همه ی دستگاه ها 
باید وسط میدان بیایند »همه ی دستگاه ها باید 
نقش آفرینی کنند؛ هم دســتگاه های دولتی-

منظورم قوه ی مجریه است-هم دستگاه های غیر 
قوه ی مجریه مثل مجلــس، مثل قوه ی قضائیه، 
مثل نهادهای انقالبی. همه بایــد نقش آفرینی 
کنند، باید نقش خودشــان را، ســهم خودشان 
را مشــخصاً پیدا کنند، بفهمند چه هست، و آن 
سهم را به بهترین وجهی، با شتاب متناسب انجام 
بدهند.95/2/11« نقش دستگاه های تبلیغاتی نیز 
در این کار اهمیت زیــادی دارد اما بعضاً تاکنون 
نقش آفرینــی مؤثری نداشــته اند »عدم توجیه 

فرض کنید ســازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات 
نسبت به این قضیه موجب می شــود که در این 
زمینه کار نکنند. خب ما این همه امکانات داریم... 
باید دنبال کنند.... مجموعه ی صدا وســیما باید 
مطلع بشوند از آنچه که واقعیت کار است تا بتوانند 
برنامه ریزی کنند، صدا وســیما خیلی می تواند 
نقش ایفا کند.95/2/11« اما در مقابل این عملیات 
جهادی و مقاوم سازی اجتماعی، نباید از عوامل 
مزاحم و ضد عملیات هم غفلت شود؛ مثالً »وقتی 
که ما در جشنواره فجرمان فیلم هایی نشان داده 
می شود که اصالً سوق می دهد مردم را به سمت 
این مفاسد اجتماعی، در واقع فرهنگسازی ضد 
این جهت را داریــم انجام می دهیم؛ باید مراقبت 
بشــود، باید به اینهــا توجه بشــود.95/2/11«  و 
در آخر آنچه که هم برای مســئوالن، و هم برای 
مردم -به ویژه جوانان مؤمــن و انقالبی- وظیفه 
ایجاد می کند، بــه میــدان آوردن ظرفیت ها و 
نیروهای مردمی است؛ »نیروهای مردمی خیلی 
می توانند کمــک کنند و کمک هــم می کنند، 
منتها برنامه می خواهد که چه جوری از نیروهای 
مردمی اســتفاده کنیم. جذب دلهــای مردم و 
جذب کمکهای مردم-چه کمکهای مالی شــان 
چه کمکهای فکری و بازویی شــان-خیلی هنر 
می خواهد و این برنامه ریزی 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، راهگشــا خواهد بود؛ این را 
تجربه ی انقالب اســالمی ثابت کرده است؛ مهم 
این است 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«  

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. 
26 هزار کشته و 30 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. 18 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. 

»محمد جهان آرا و دیگر جوانان ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی - یک لشکر مجهز زرهی عراقی با یک 
تیپ نیروی مخصوص و با نود قبضه توپ که شب و روز روی خرمشــهر 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

به رزمندگانتان افتخار کنید
این شماره 
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شاید کمتر بدانیم که افغانی ها، در انقالب اسالمی نقش داشته اند. این نقش، به ویژه 
به علت همسایگی خراسان با ســرزمین افغانستان، در بیان شــخصیتی که رهبر 
انقالب اسالمی است بیشتر از هر کسی شنیدنی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای تعریف کرده اند 
که »چون من قباًل در خراسان بوده ام و این استان با افغانستان هم مرز است، قبل از انقالب دایماً 
رفت و آمد و ارتباط داشــتم. به عالوه از طریق طاّلب افغانِی مقیم مشــهد، در جریان مصایب 

افغانستان بوده ام. 68/7/11«  
حضرت آیت اهلل خامنه ای نه تنها با افغانی ها مراوده داشــتند بلکه مســائل این کشــور را دنبال 
می کردند. »قبل از پیروزی انقالب اســالمی، من با آقایاِن افغانیهای مبارز، دوست بودم. وقتی که 
»تََرکی« کودتا کرد، من در ایرانشهر تبعید بودم. ماجرا را شنیدیم، ولی نمی دانستیم که چه خبر 
است؛ چون خبری به ما نرســید. ما فقط فهمیدیم که در  افغانستان،   حادثه یی اتفاق افتاده است. 
عالقه مند شده بودیم که ببینیم در آن جا چه خبر اســت. یعنی ارتباطات ما با افغانستان، به این 
شدت بود. البته بعد فهمیدیم که اینها کمونیستند؛ ولی اول روشن نبود. بنابراین، پیوندهای قلبی 
و عاطفی من با افغانســتان و با برادران افغانی، خیلی زیاد اســت. از قدیم که در مشهد بودم، این 

ارتباطات را با برادران داشتم. 69/8/29« 

   همراهی افعان ها در مبارزات انقالبی علیه پهلوی
این ارتباط به گونه ای بود کــه در دوران مبارزه با پهلوی برنامه پیاده کردن ســخنرانی های آیت اهلل  
خامنه ای با عنوان »طرح کلی اندیشه اسالمی« را برعهده گرفتند. یکی از شاگردان 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 بســیار 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  اســالمی 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 سویی 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 اســالمی خیلی زود بنای حمایت از مجاهدان را 
گذاشت و در این رابطه نقش حضرت آیت اهلل خامنه ای خیلی پررنگ بود. ایشان 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 »مساله افغانســتان« را دنبال می کردند. بخش قابل توجهی 
از دیپلماسی فعال جمهوری اســالمی ایران در دوران ریاست  جمهوری ایشان، پیگیری آشکار 
و نهان مساله افغانســتان و تجاوز شــوروی بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها 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 همه  دولت هایی که درباره  
افغانســتان صحبت کردیم، بر این دو اصل تکیه کردیم. 58/11/5«  جــدای از این موضع قاطع 
و بی شائبه، حمایت های بسیاری 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 افغانستان راه خود 
را ادامه داده اند. همانگونه که شوروی نتوانست در این سرزمین خاطره ای جز رسوایی از خود برجای 
بگذارد، آمریکایی ها هم جز بی آبرویی و اثبات دوباره دورویی ها و ستمگری هایشان خاطره ای باقی 

نگذاشتند.
 اما فتنه جویی استکبار، این بار نه در شــرق 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 استعمارگران 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 عترت، رمز وحدت مذاهب است، حرم اهل بیت پیامبر)(، اکنون به مرکز وحدت 
مجاهدان اسالم بدل شده اســت و در جمِع این یاران نبوی و علوی، افغان ها، پرچم بزرگ خود را 
برافراشته اند. نیروهای افغانی و تیپ حماسه ساز »فاطمیون« دوشادوش دیگر مبارزان ثابت کردند 
که »سرنوشت گره خورده«  ایران و افغانســتان و دیگر جنود الهی در زمانه »پیچ بزرگ تاریخی«، 
بیش از پیش ثابت و مستحکم شده است. »برادران و خواهران عزیز افغانی و خاوری های مشهد و 
خراسان 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، هــم 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 گذشته عیان شده است که حقیقتی که دیروز امام خمینی )( در ایران پایه گذاری 
کردند امروز چنان بسط و گسترش یافته که دیگر نه قابل انکار اســت و نه می توان آن را محدود 
کرد: »این تفّکر که تفّکر بســیجی 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؛ نســیم 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 شده اند 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 گوردون دستیار ویژه سابق رییس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در اندیشکده آمریکایی 
»بیکر« با عنوان »آیا توافق هسته ای، ایران را تغییر خواهد داد؟ امروز نه، ولی شاید فردا« گفت: 
اگر این توافق به تغییر رفتار ایران منجر شود- یعنی آن چه که اوباما »مسیری متفاوت در رسیدن 
به مدارا و حل صلح آمیز مناقشه« خوانده است- چنین تغییراتی به تدریج و تنها در بلندمدت رخ 
خواهد داد.  ممکن است که گذشت زمان، ظهور نسل جدید رهبران ایران و بهبود روابط ایران و 
رقبای کنونیش، در نهایت به نوعی »همزیستی مسالمت آمیز« در منطقه کمک کند.یک ایران 

تغییر یافته، منافع اقتصادی، سیاسی و راهبردی کالنی برای آمریکا دارد.    |       مشرق نیوز|

   حمایت از فلسطین را ادامه خواهم داد
معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر معظم انقالب در کنفرانس همصدا با اقصی: مقام معظم 
رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان گروه های مقاومت فلسطینی صراحتاً اعالم کردند: »تا من 

زنده ام حمایت از فلسطین و مقاومت را ادامه خواهم داد«.   |       قدسنا|

   مقام سابق آمریکا  از قدرت رهبری ایران می گوید
»لئون پانتا« رییس سابق سازمان جاسوسی آمریکا )سیا(: »بی تردید رهبر ایران و نیروهای تحت 

امرش قدرتمندانه کشور را هدایت کردند و توانستند به پیشرفت هایی نائل شوند.«   |       فارس|

  روایت اندیشکده آمریکایی  از قدرت نرم و سخت ایران در منطقه
اندیشکده آمریکایی »شورای سیاست خارجی آمریکا« در یادداشتی نوشت: در سال های اخیر 
سیاست کاخ سفید عدم ورود مستقیم و علنی به درگیری های پرهزینه و دردناک منطقه است 
چراکه امید کمی به تغییر معنی دار در آن داشته است. این راهبرد را حتی می توان در تردید 
واشنگتن در مسئله سوریه و سقوط مواضع آمریکا در مذاکره هسته ای سال گذشته با ایران دید 
و نتیجه پایانی آن غم و غصه فراوان عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است 

که البته این منشعب از قدرت نرم و سخت غیر قابل انکار ایران بوده است. |       فارس|

  خزانه داری آمریکا : ایران همچنان تحریم است
وزیر خزانه داری آمریکا: ما به اطراف جهان رفته ایم تا این مسئله را روشن سازیم که چه تحریم 
هایی برداشته شده اســت و آن)برجام(، چه چیزی را مجاز می کند. این وظیفه ما نیست که به 
شــرکت ها بگوییم که چه تصمیمات تجاری برای خود اتخاذ کنند، اما این وظیفه ما است که 
اطمینان حاصل کنیم آنان )شرکت ها( درک کنند احتمال خطرهای مربوط به تحریم ها چه 
هستند و چه نیستند. روشن است که ایران همچنان تحت تحریم هایی به علل دیگر قرار دارد. وی 
افزود: شرکت ها باید تصمیمات خود را در این خصوص بگیرند که مایلند چه سطحی از احتماِل 

مخاطرات )تجاری( را بپذیرند و حاضرند با چه کسانی تجارت کنند |       خبرگزاری صداوسیما |

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

انتظار به معنای این اســت که ما باید خود را برای ســربازی امام زمان آماده کنیم. سربازی 
امام زمان، کار آسانی نیســت. ســربازی منجی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و 
فســاد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشــن 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 اســت که امام زمان برای مبارزه با آنها می آید. اگر ما ســرباز امام زمانیم، باید خود 
را برای مبارزه با اینها آمــاده کنیم. بزرگترین وظیفه ی منتظران امام زمان این اســت 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... کســی که در انتظار آن مصلح بزرگ 
است، باید در خود زمینه های صالح را آماده ســازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صالح 

بایستد.81/۷/30«  

مرهم زخم مرد، فقط نوازش همسر

کدبانـوی خانـه شـما خانمها بایـد باشـید؛ اصـاًل محـور این اسـت. اگـر بخواهیم 
تشـبیه ناقصـی بکنیـم، بایـد بـه ملکـه ی زنبـور عسـل تشـبیه کنیـم. کانـون 
خانـواده، جایی اسـت کـه عواطـف و احساسـات بایـد در آنجـا رشـد و بالندگی پیـدا کند؛ 
بچه هـا محبـت و نـوازش ببینند؛ شـوهر که مـرد اسـت و طبیعت مـرد، طبیعـت خام تری 
نسـبت بـه زن اسـت و در میـدان خاصـی، شـکننده تر اسـت و مرهم زخـم او، فقـط و فقط 
نوازش همسـر اسـت حّتی نه نوازش مـادر؛ بایـد نـوازش ببیند. برای یـک مرد بـزرگ، این 
همسـر کاری را می کنـد کـه مـادر بـرای یـک بچـه ی کوچـک آن کار را می کنـد؛ و زنـان 

دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند. ۷0/10/4

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

امروز مــا مواجه با همه قدرتها هســتیم و آنها 
در خارج و داخل دارنــد طرح ریزی می کنند؛ 
برای اینکه این انقالب را بشکنند و این نهضت 
اسالمی و جمهوری اسالمی را شکست بدهند 

و نابود کنند. و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهّم 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 خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند.
پیامبر اکرم آن همه مشقات را کشــید و اهل بیت معظم او آن همه زحمات را متکّفل شدند و 
جانبازی ها را کردند؛ همه برای حفظ اسالم اســت. اسالم یک ودیعه الهی است پیش ملتها که 
این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس 

واجب عینی است.   امام خمینی)(؛ 25 آبان 1360

برجسـته ترین شـعار مهدویـت عبـارت اسـت از عدالـت. مثـال در دعـای ندبه  سان250 ساله
ان

  
وقتی شـروع به بیان و شـمارش صفـات آن بزرگـوار می کنیم، بعد از نسـبت او 
به پـدران بزرگوار و خانـدان مطهـرش، اولین جملـه ای که ذکـر می کنیم، این 
اسـت: »این المعد لقطع دابر الظلمـه، این المنتظـر القامه االمـت و العوج، این 
المرتجی الزالـه الجور و العـدوان«؛ یعنی دل بشـریت می تپد تـا آن نجاتبخش 
بیایـد و سـتم را ریشـه کن کند؛ بنـای ظلـم را - کـه در تاریـخ بشـر، از زمانهای گذشـته 
همـواره وجود داشـته و امـروز هم بـا شـدت وجـود دارد - ویران کند و سـتمگران را سـر 
جای خود بنشـاند. ایـن اولین درخواسـت منتظران مهـدی موعـود از ظهـور آن بزرگوار 
اسـت. یا در زیارت آل یاسـین وقتـی خصوصیـات آن بزرگـوار را ذکـر می کنیـد، یکی از 
برجسـته ترین آنهـا این اسـت که »الـذی یمـال االرض عدال و قسـطا کمـا ملئت جـورا و 
ظلمـا«. انتظار این اسـت کـه او همه ی عالـم - نه یک نقطـه - را سرشـار از عدالـت کند و 
قسـط را در همـه جـا مسـتقر نمایـد. در روایاتـی هـم کـه دربـاره ی آن بزرگوار هسـت، 
همیـن معنـا وجـود دارد. بنابرایـن انتظـار منتظـران مهـدی موعـود، در درجـه ی اول، 

انتظار استقرار عدالت است. 81/۷/30    

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

عدالت،    برجسته ترین شعاِر مهدویت

هر روز مقداری قرآن بخوانید
جوانان پاک دل انقالبی ما! این رابطه را روز به روز با قرآن بیشتر کنید؛ در خانواده ها عطر قرآن 
را در فضا منتشــر کنید؛ قرآن را بخوانید و بخوانید؛ در قرآن تدبر کنید. دشــمن نمی خواهد 
مسلمانان آیات قرآن را مثل علم در دســت 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 واســع است و نهایتی ندارد؛ هرچه پیش 
بروید چه در سطح قرآن، چه در اعماق آن همچنان امکان سیر و پیشرفت و حرکت وجود دارد. 

    68/۷/28

سـالم بسـیار خوشـحالم این نشـریه رامیبینم ولی خواهش میکنم مطالـب واضحتر 
باشـد. روی جمـالت رهبـری، دشـمن تحلیـل نابجـا میکنددرصـورت امـکان جمـالت 

رهبری تحلیل یاموضوع بندی ومختصردرفضای مجازی نشردهید.
سـالم مـی خواسـتم بگـم کـه ایـن پسـت هایـی کـه در صفحـه هـای وابسـته بـه 
رهبری)مثل خط حـزب ا...( در شـبکه های اجتماعی منتشـر می شـه، بی هدف نیسـتند 
مثـاًل وقتـی تـو ایـن پسـت بخشـی از سـخنرانی حضـرت آقـا در مـورد اختـالف افکنی 
گذاشـته می شـه منظـور اینکه یـه عـده ای در داخـل بـرای ایجـاد دو قطبی و نفـاق بین 
مسـلمین دارنـد تالش مـی کننـد و وظیفه ی مـا اینه که این دسـت های پشـت پـرده رو 

ببینیم و مردم رو از این نقشه دشمن آگاه کنیم.
تومـاس فریدمن نویسـنده مشـهور و کارکشـته و اطالعاتـی امریکا درکتاب دشـمن 
خود را بشـناس مینویسـد: "جنگ چهارم برخالف جنگهـای اول ودوم جنگ تسـلیحاتی 
و نظامی نیسـت یا مثـل جنگ سـرد کـه لیبرالهـا بخواهندکمونیسـتهارا شکسـت دهند 
فـرق دارد. جنـگ پیـش رو جنـگ اعتقادهـا و باورهاسـت کـه از گوشـه خاورمیانـه 
سـربلندکرده وحیـات تمـدن لیبرالیسـم را هدف گرفتـه. در ایـن جنگ هدف یـک نقطه 
نیسـت بلکـه تمامـی مسـاجد، مصالهـا، مـدارس، هیئـت هـای مذهبـی، تجمعـات 
تشـکلهای انقالبـی، حـوزه های علمیـه و مکانهـای مقدسـی که دارنـد یک پایـگاه جنگ 
اسـت. باید بـا مذهب بـه جنـگ مذهـب برویـم. المـاس را المـاس میبـرد."  ایـن حرفها 

تکلیف را برای ما به خوبی روشن میکند.
جـای تعجبه که امـروز ایـن افـکار و اندیشـه های مترقـی امام)( توسـط عـده ای 
مفلـس غـرب زده به سـخره گرفتـه میشـه. )اشـاره بـه کالم امـام در شـماره 32 بـا تیتر: 

"چند کلمه خارجی در کتابی نباشد آن را بدون ارزش میدانند!"(
4134***913: سالم. برای اشتراک نشریه به تعداد الزم جهت توزیع چه باید بکنیم؟

چـاپ و توزیع نشـریه خـط حـزب اهلل توسـط نیروهـای خودجـوش و مردمی 
میگرد. صـورت 

سـالم به همکاران و دوسـتان موسسـه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسـالمی. نشـریه با 
حمایـت جوانـان بیرجنـد در مسـاجد شـمال شـهر توزیـع مـی شـود البتـه بـا تـوان مالی 

خودمان.
باسـالم. هرهفتـه در دانشـکده نفـت اهـواز بـه همـت دانشـجویان بسـیجی و متعهد 

هفته نامه خط حزب ا... در راستای نیروسازی توزیع می شود. 

واژه کلید

بشر همیشه به داعیان الهی احتیاج دارد

و  نبوت هـا  حرکـت  اسـتمرار  بقیه ا...)ارواحنافـداه(  مقـدس حضـرت  وجـود 
دعوت هـای الهـی اسـت از اول تاریـخ تـا امـروز؛ یعنـی همان طـور کـه در دعای 
ندبـه می خوانیـد، از »َفَبعـٌض أسـَکنَتُه َجنََّتـک«)1( -کـه حضرت آدم اسـت - تـا »إلی أن 
انَتَهی االَمـر«- که رسـیدن بـه خاتم االنبیاء)( هسـت - و بعد مسـأله ی وصایـت و اهل 
بیـت آن بزرگـوار، تا می رسـد به امـام زمـان، همه، یک سلسـله ی متصـل و مرتبـط به هم 
در تاریخ بشـر اسـت. این، بدین معناسـت که آن حرکـت عظیـم نبوت ها، آن دعـوت الهی 
به وسـیله ی پیامبـران، در هیـچ نقطه یی متوقف نشـده اسـت. بشـر بـه پیامبر و بـه دعوت 
الهی و بـه داعیان الهـی احتیاج داشـته اسـت و ایـن احتیاج تـا امـروز باقی اسـت و هر چه 
زمـان گذشـته، بشـر بـه تعالیـم انبیـا نزدیک تـر شـده اسـت... آن داعیـان الهـی، امـروز 
سلسله شـان قطـع نشـده اسـت و وجـود مقـدس بقیه ا... االعظم)ارواحنافـداه( ادامـه ی 
ـالُم َعلَیـَک یا  سلسـله ی داعیـان الهی اسـت، کـه در زیـارت آل یاسـین می خوانیـد: »السَّ
داِعـیَ ا... َو َربّانِـیَّ آیاتِه«.)2( یعنی شـما امـروز همان دعـوت ابراهیم، همان دعوت موسـی، 
همان دعوت عیسـی، همـان دعـوت همـه ی پیغمبـران و مصلحان الهـی و دعـوت پیامبر 
خاتم را در وجـود حضرت بقیةا... مجسـم می بینیـد. این بزرگـوار، وارث همه ی آنهاسـت و 
 دعـوت و پرچـم همـه ی آنهـا را در دسـت دارد و دنیـا را بـه همـان معـارف انبیـا

 فرا می خواند.   84/6/29  
1( بحاراألنوار، ج 99، ص 104. | 2( بحاراألنوار، ج 53، ص 1۷1.

حدیث شـرح

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 هایی را که به نیت اســتحباب گرفتــه به جای روزه قضایی که بر عهده اش هســت، 

محسوب نمی شود.
س: کســی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و مقدار نمازهایــی 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 است که به قضای آن مقدار از نماز و روزه هایش که یقین به فوت آنها دارد، اکتفا نماید، 

و در صورت شک در افطار عمدی کّفاره واجب نیست.  

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

همدردی با مردم مقاوم دزفول در روزهای موشک باران
4 آبـان 1359 بود که شـهر دزفـول مورد حمله موشـکی قـرار گرفـت و در این حمـالت حـدود 350 نفر 
شـهید و مجروح شـدند. آیـت اهلل خامنـه ای نیز کـه در جبهه حضور داشـتند، شـب بـه دزفـول آمدند. 
مـردم آن منطقـه کـه از حضور ایشـان مطلـع شـده بودنـد، در مقابل دفتـر حزب تجمـع کرده و شـعار 
»جنـگ جنـگ تـا پیـروزی« و »موشـک جـواب موشـک« سـر می دادنـد. آقـا فرمودند به مسـجدی 
در همیـن نزدیکی هـا برویم تا مـن به عنـوان نماینـده ی امـام خمینی )رحمـه اهلل( بـا این مـردم مقاوم 

هـم دردی کنـم؛ موضوعی کـه با توجـه بـه موقعیت شـهر از لحـاظ امنیتـی کار خطرناکـی بود

کتاب سال نشریه خط حزب اهلل شامل گزیده ای 
از مطالب 39 شــماره و 6 ویژه نامــه که به صورت 
 مرتب و هفتگی در ســال 1394 بــر روی پایگاه

 KHAMENEI.IR قرارگرفتــه اســت، توســط 
انتشــارات انقالب اسالمی منتشر شــد.کتاب 90 
صفحه ای خط حزب اهلل شــامل تمام سرمقاله های 
هفتگی خط حزب اهلل )سخن هفته(، گزارش های 
ویژه به همراه تصاویر اختصاصی و کمتر دیده شده 
از رهبر انقالب اســالمی اســت.»خط حزب اهلل« 
هفته نامه ی جامعه ی مؤمن و انقالبی از مجموعه ی 
رســانه ای KHAMENEI.IR رسانه ای است برای 
بازخوانی، تبییــن و دقت در اندیشــه ها و مواضع 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ویژه ی مساجد، 
نمازهای جمعه، هیئت های مذهبی و دانشگاه های 
سراسر کشــور، که از تیرماه 94 تاکنون به صورت 

هفتگی پنج شنبه ها منتشر می شود.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

»کتاب سال 94« خط حزب اهلل منتشر شد

هفته سخن

بالشـک از نظـر سیاسـت کلّی کشـور، کشـور باید بـرود به سـمت افزایـش جمعّیـت... ما 
اگر چنانچـه با ایـن شـیوه ای که امـروز داریـم حرکت میکنیـم پیـش برویـم، در آینده ی 
نه چنـدان دور، یـک کشـور پیـری خواهیـم بـود کـه عـالج ایـن بیمـاری پیـری هـم 
درحقیقت در دسـترس نیسـت... کشـور ما کشـور هفتاد و پنج میلیونی نیسـت؛ کشور ما 
کشـور صد و پنجـاه میلیونـی ]اسـت [؛ حاال مـا دسـتِ کم را گرفتیـم گفتیم صـد و پنجاه 
میلیون؛ بیشـتر هـم میشـود گفـت. قطعـاً این کشـور با این سـطح وسـیع، بـا ایـن تنّوع 
آب وهوایی، بـا این امکانـات فـراوان زیرزمینی، با ایـن اسـتعداد بالقّوه ی علمی کـه در این 
کشـور وجـود دارد، میتواند یـک کشـور پرجمعّیتـی باشـد و ان شـاءاهلل خودش هـم این 

جمعّیـت را اداره کنـد. 92/8/8    

کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است 
30 اردیبهشت روز ملی جمعیت

دشمن نمی خواهد مسلمانان آیات قرآن را در دست بگیرند

خرمشهر، نماد قدرت معنوی یک ملت

آیا این مجاهدت ]در راه خدا[ اثر دارد؟ آیا به نتیجه می رسد؟ بله. دلیل؛ سوم خرداد.  ت تاریخی
روایـ

دلیل؛ فتح خرمشهر... بنده در همان دوران غربت - وقتی خرمشهر در اشغال دشمنان 
بیگانه بود - نزدیک پل خرمشهر رفتم و به چشم خودم دیدم وضعیت چگونه است. 
فضا غم آلود و دلها سرشار از غصه بود و دشمن با اتکا به نیروهای بیگانه که به او کمک 
می کردند - همین امریکا و غربی ها و همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشر - در 
خرمشهر مستقر شده بود. تانکهای او، وسایل پیشرفته ی او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا 
دندان مسلح او؛ بچه های ما آر.پی.جی هم نداشتند؛ با تفنگ می جنگیدند؛ اما با ایمان و با البت. 
همین جوانان، با دست خالی، اما با دل پر از امید و ایمان به خدا، بدون این که ابزار پیشرفته یی 
داشته باشند و بدون این که دوره های جنگ را دیده باشند، وسط میدان رفتند و بر همه ی آن 
عوامل غلبه پیدا کردند. روز سوم خرداد، همان ساعت اولی که رزمندگان ما خرمشهر را گرفته 
بودند، مرحوم شهید صیاد شــیرازی به من تلفن کرد - بنده آن وقت رئیس جمهور بودم - و 
گزارش اوضاع جبهه را می داد. می گفت االن هزاران ســرباز و افسر عراقی صف بسته اند، برای 
این که بیایند ما دستهایشان را ببندیم و اسیر شــوند! قدرت معنوی یک ملت این است. فقط 

خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است. 84/3/3   

روایت رهبر انقالب از حماسه »فتح خرمشهر«:

»سوم خرداد 1361 شهر خرمشهر طی عملیاِت »الی بیت المقدس« از سوی رزمندگان اسالم 
از اشغال نیروهای متجاوِز بعثی آزاد شد. این عملیات ضربات و خسارات مهلکی بر دشمن 
وارد کرد. عبارِت معروف »خرمشهر را خدا آزاد کرد.« جمله ای بود که امام خمینی )( بعد از 

پایان این عملیات فرمودند.«

مردمعائله ما هستند
تاکید رهبر انقالب اسالمی به مسئولین برای کار فوق العاده، فوق عادت و مضاعف  در حوزه رفع آسیب های اجتماعی

  تعداد صفحات: 90 صفحه
  انتشارات: انقالب اسالمی

حزب ا...
این است

مطالبه
رهبری


