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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

در همه ی ملتها، عزیز و عزیزتر، آن کسی است که فداکاری می کند. در میان همه ی اقوام و ملل 
عالم، آن جوانی که جــان خود را در عنفوان جوانی بر کف دســت می گیرد و فداکاری می کند، 
عزیزترین است 78/6/9 شهامت و فداکاری آتش  نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار 
حادثه  ی خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشــوار گرفتار آمده  اند، دل را از 

تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.  95/10/30

عزیز و عزیزتر، آن کسی است که فداکاری می کند

این شماره تقدیم   می شود به ا رواح پرفتوح   

بهنام میرزاخانی و همه آتش نشانان فداکار

تاریخ شهادت :  1395/11/1 

شهادت: 
و  آتش  سـوزی  دردنـاک  حادثـه  ی 
فروریختگی سـاختمان در مرکز شهر

ساختمان پالسکو

حزب ا... تریبون

ضمــن عرض ســام و تســلیت 
بمناسبت شهادت آتشنشانان قهرمان. 
آخرین شــماره نشــریه خط حزب ا...

جمعه ي گذشــته در پایگاه مســجد 
صاحب الزمان )( اهــواز بصورت 

سیاه سفید در تعداد توزیع شد.از لطف و عنایت شما عزیزان صمیمانه سپاسگذاریم.

 با سام و خدا قوت هر هفته تعداد 100نســخه خط حزب ا... در شرکت پتروشیمی جم 
عسلویه توزیع شد.

ســام نماز جمعــه زارچ یزد.به دلیل 
نداشتن هزینه تکثیر نشریه مجبوریم در 
سایزA3 چاپ کنیم و در دیوار مقابل ورودی 

نماز جمعه نصب کنیم. 

»کاَن أمیَرالمؤمنین علیه السام یَقوُل في ُسجوِدهِ أُناجیَک یا َسّیدی َکما یُناِجی 
لیُل َمواله«، روش مناجات با خدای متعال این است، بنده ی خاکسار با  الَعبُد الذَّ
موالی خود و سرورِ خود چگونه سخن می گوید؟ ســخن گفتن ما در دعا و مناجات با 
خدای متعال اینجوری باید باشد، این درواقع یک تعلیم و درس است... »َو أطُلُب إلَیَک 
َطلََب َمن یَعلُم أنََّک تُعِطــی َو ال یَنُقُص ِمّما ِعنَدک َشــیٌء«، طلب از خدای متعال هم 
اینجوری باید باشد... طلِب کسی که می داند آن شــخصی که مورد طلب او قرار گرفته 
است، غنی است، به نحوی که هر چه عطا بکند چیزی از او کم نمی شود... »َو أسَتغِفُرَک 
نوَب إالّ أنت«، از خدای متعال اینجوری استغفار کنید...  َُّه ال یَغِفُر الذُّ اسِتغفاَر َمن یَعلَُم أن
َل َمن یَعلَُم أنََّک َعلی ُکلِّ َشٍئ  ُل َعلَیَک تََوکُّ یعنی با کمال الحاح، با کمال اخاص. »َو أتََوکَّ
َقدیٌر«)1(، اعتماد و توّکل و اتّکالتان به پروردگار هم اینجوری باشد، توّکل آن کسی که 
می داند او بر همه چیز تواناست... بر هر مانعی، بر هر دشمنی ای فائق است، یعنی با دِل 

قرص و محکم به خدای متعال توّکل کنید، وارد میدان های زندگی بشوید. 95/8/11
1( أمالی صدوق، ص 255

حدیث شـرح

روز دوازدهـم ]بهمـن[ بـه یـک معنـا، روز شـروع قـدرت اسـام اسـت. اگرچـه در 
دوازدهم بهمـِن سـال ۵7، هنوز ظاهـراً نظام طاغوت سـِر کار بـود؛ اما در واقـع نبود. 
در واقع بـا ورود امـام بزرگـوار، این نظام پوسـیده ی فاسـد و اصـل نظام پادشـاهی - 
که یـک رژیـم ارتجاعی و غلـط و غیـر انسـانی و غیر قابـل قبول بـود - پـوچ و نابود و 
دود شـد و از بین رفـت... در واقع »فـاذا دخلتموه فانّکـم غالبون«. بـا ورود امام همان 
مطلبی کـه خدای متعـال به اصحاب موسـی فرمـود، در مـورد اصحاب امـام بزرگوار 
ما تحّقق پیـدا کـرد. وقتی وارد شـد، خـدای متعـال غلبـه را ثبت کـرد و تمام شـد. 

روز مهّمی اسـت.  75/11/12

حرفی که شـما با مأمومیـن و مسـجدی های خودتان میزنیـد، از نطـق تلویزیونـی و مانند 
اینها بـه مراتـب کارآمدتر و مؤثّرتر اسـت؛ نگاهِ چشم درچشـم و جلسـه ی نزدیـک که نَفس 
گوینده به شـنونده میخـوَرد، یک چیز دیگری اسـت... ایـن مجالس روضه خوانـی، مجالس 
وعـظ و خطابه، مجالـس گوناگـون خیلی چیزهـای مهّمی اسـت؛ اینهـا را دسـت کم نباید 
گرفت، هـم از فضای مجازی و هم از صداوسـیما مؤثّرتر اسـت، منتها خب دایـره اش محدود 
اسـت... میتوانید شـما این جوان و مخاطـب را به معنـای واقعی کلمه مصونّیت ببخشـید و 
میتوانیـد او را در مقابـل ایـن میکروب هـا و ایـن ویروس هایی کـه به طـور دائم دارد سـرازیر 

میشـود به طرف این کشـور و طرف ایـن نظام واکسـینه کنیـد. 95/5/31      

12 بهمن روز شروع قدرت اسالم
سخنرانی در مسجد

 از فضای مجازی مؤثرتر است
دو کار اساسی و اصلی ]درمســائل فرهنگی[ اســت که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات 
فرهنگی سالم در زمینه های مختلف، و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به اصطاح متاع 
و کاالی مضر فرهنگی؛ به نظر من این جزو کارهای اساسی است. در همه ی دنیا مراقبت 
از محصوالت فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد... هر کشــوری یک اصولی دارد که 
این اصول باید مراقبت بشــود و دســتگاه های حاکمیتی باید این اصول را رعایت کنند؛ 
رودربایستی ندارد. اگرچنانچه می بینید فان تئاتر، فان فیلم، فان کتاب، فان نشریه با 
مبانی انقاب و مبانی اسام مخالف است، جلویش را بگیرید و با آن برخورد بکنید... خوراک 

فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک فرهنگی ناسالم و مضر، اساس کار است.      94/6/4

دو مطالبه رهبرانقالب از مسئوالن
خوراک فرهنگی سالم اساس کار است

مطالبه
رهبری

حّجت بر شما تمام است
بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی با انتشـار 
فیلمـی خطاب بـه ملـت ایـران مدعی شـده: ما ]اسـرائیل[ دوسـت شـما 
هسـتیم نه دشـمنتان. این پیام یکبار دیگر درگیری بیـن دو جبهه ی »حـق و باطل« 
را به مـا یـادآوری کـرد: »امروز درگیـری جهانـی، بین حرکـت اسـتکباری و حرکت 
ارزشـی و اسـتقالل مّلـی و هویّتی اسـت که مظهـرش انقالب اسـالمی یـا جمهوری 

اسالمی است... دعوای اصلی این است.« 94/9/4

ما را »هدف« گرفته اند
دشـمنی که علی رغم همـه ی توطئه های نتوانسـته به ملـت ضربه وارد کنـد حاال با تمـام قوا 
به میـدان آمده تـا با »نفـوذ« به مقصود خود برسـد: »مـا در جنـِگ نرمیم؛ در جنِگ سیاسـی 
هسـتیم، در جنِگ فرهنگی هسـتیم، در جنـِگ امنّیتی و نفـوذی هسـتیم؛ فکرهـا و اراده ها 
دارند بـا هـم میجنگنـد.« 95/3/31 دشـمنان در این عرصـه »تغییـر باورها، آرمانها و سـبک 
زندگـی« را »هـدف« گرفتـه انـد: »عمده ترین وسـیله دو چیـز ]اسـت [؛ یکی پـول، یکی هم 
جاذبه های جنسـی... ]بـرای اینکه افـراد مؤثّر را[ بکشـانند به آن سـمت مورد نظر خودشـان. 
آن سـمت مورد نظر چیسـت؟ آن عبارت اسـت از تغییر باورها، تغییـر آرمانها، تغییـر نگاه ها، 
تغییر سـبک زندگـی« 94/9/4 و بـه دنبال ایـن هسـتند: »کاری کننـد که این شـخصی که 
مورد نفـوذ قرار گرفته اسـت، تحـت تأثیر نفـوذ قرار گرفتـه، همان چیـزی را فکر کنـد که آن 

آمریکایی فکر میکنـد.« 94/9/4

شمشیر کشیده ام
اما در سـوی دیگـِر ایـن میـدان، حضـرت آیـت ا... خامنه ای خـود با تمـام قوا بـه میـدان آمده: 
»من شمشیر را کشیدم، مشـغولیم، ما از چپ و راسـت داریم میزنیم« 95/3/31 تنها راهِ مقابله 
»جهاد« اسـت: »جهـاد همیشـه الزم اسـت. گاهی جهاد، جهاد سیاسـی اسـت، گاهـی جهاد 
فرهنگی اسـت، گاهی جهـاد نرم اسـت... اّمـا در همه ی اینهـا باید توّجه داشـت که ایـن جهاد، 
علیه دشـمن اسـت.« 95/9/27 در زمانه ای که رهبر انقاب به عنوان مقتـدا اینگونه در میانه ی 
میداِن »مجاهدت« وارد شـده تکلیِف مومنین انقابـی و به خصوص »جوانـاِن مومن انقابی« 
روشـن و »حجت تمام اسـت«: »حّجت بر شـما تمام اسـت. انتظار از شـما عزیزان کاری بیش 
از خودسـازی علمـی و دینی و اخاقی اسـت؛ انتظار آن اسـت که بـر محیط پیرامونـی خود اثر 
گذارید و بر رهـروان راه خـدا با گفتـار و عمل خـود بیفزائید. در نبـرد نامتقارن جبهـه ی کفر و 

اسـتکبار با پرچم برافراشـته ی اسـام ناب، این وظیفه ی همـه ی ما اسـت.« 95/11/1

هم خودسازی، هم دگرسازی
خطـاب رهبـر انقاب بـه جوانـان مومـن انقابی این اسـت کـه: »هم خودسـازی کنیـد، هم 
دگرسـازی کنیـد.« 95/2/1 »تربیـت و پـرورش« جوانانـی بـا »هویّت و شـاکله ی اسـامی و 
انقابـی« وظیفـه اسـت و اگـر: »چنانچـه حرکتـی در جهـت عکـس بکند یـا در ایـن جهت 
کوتاهی بکنـد، برخـاف وظیفـه اش عمل کـرده اسـت؛ برخـاف آنچـه خـدا از او میخواهد، 

عمل کـرده اسـت.« 95/2/1 
برای حضـور موثـر و مفید در عرصـه ی »جنـِگ نامتقارن اسـام و کفـر« امـا بایـد الزاماتی را 
رعایت کرد. اول اینکه: »اگر میخواهیم در مقابل جبهه ی اسـتکبار ایسـتادگی کنیم، مقاومت 
کنیم، به آن عّزت، آن شـرف، آن اقتـداری که جمهوری اسـامی الیق آن اسـت و انقاب به ما 
وعده ی آن را داده برسـیم، احتیاج داریم به اینکه در رفتار شـخصی خودمـان رعایت های الزم 
را بکنیم؛ آن تقوا را حفظ کنیـم.« 95/4/12 و دوم اینکه بایـد »اراده و عزم راسـخ« را حفظ کرد: 
»در جنگ نامتقـارن اراده ها هسـتند که بـا هم میجنگنـد... نگذارید اراده تان سسـت بشـود، 
نگذارید تبلیغات دشـمن و وسوسـه های دشـمن، در اراده و عزم راسخ شـما تزلزل ایجاد کند؛ 
این اراده ی مسـتحکم را نگـه داریـد؛ این ضامـن پیـروزی اسـت.« 95/3/3 عاوه بـر این باید 
»دایره ی مخاطبان« را در این جهاد گسـترش داد و حتی برای »قشـر خاکستری« جامعه هم 
کار موثر انجام داد: »مخاطبانتان را افزایش بدهید... گاهی اوقات حّتی الزم میشـود که انسـان 
]فقط[ با یـک مخاطب حـرف بزند؛ یعنـی بـرای اقناع یـک مخاطـب.« 95/4/12 طـوری که: 
»"گر آن بیگانه هم با ما نشـیند آشـنا خیزد"؛ این جـوری باید باشـد. آن بیگانه هم اگر با شـما 

نشسـت، باید آشنا بلند شـود.« 95/8/19

عاقبت ایستادگی پیروزی است
اگـر با فهم درسـت و عمـل به هنـگام در »میـدان جهـاد فرهنگی و تبیینـی« حاضر شـویم و 
»ایسـتادگی« کنیم وعده ی رهبر به ما »پیـروزی« اسـت: » بنده ی حقیر وظیفـه ی دینی ای 
دارم، وظیفـه ی شـرعی ای دارم، وظیفـه ی اخاقـی ای دارم؛ در مواجهـه ی بـا ضـّد انقـاب 
و معارضین انقـاب ایسـتاده ام و تا جـان در بـدن دارم ایـن ایسـتادگی وجـود دارد... و عاقبت 

ایسـتادگی هم پیـروزی اسـت.« 95/4/12 

هفته گزارش

انتشار نشریه روزانه توسط رهبر انقالب در بهمن 57
اگر سخنرانیها و اعامیه ها نبود مفهوم نمیشــد که چکاری انجام گرفته، نه مردم در جریان قرار 
میگرفتند و تبلیغات دستگاه هم میتوانست شاید آن را جور دیگری جلوه بدهد لذا بود که چند تا 
برنامه در دانشگاه بود. یکی سخنرانی هایی بود که مستمراً در مسجد دانشگاه انجام میگرفت که 
همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی سخنرانی را این جا گذاشتیم و دیگران سخنرانی میکردند. یکی 

اعامیه ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن روزانه ما منتشر میکردیم.   63/11/11

نمازبازخوانی
جمعه

دشمنان میخواهند حقایق انقاب تحریف بشود، به دست فراموشی سپرده بشود؛...
کار دارند میکنند. کسی که آشنا باشد، آگاه باشد با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله،  
میبیند که دشمنان چه کار دارند میکنند؛ امروز اینها سعی میکنند چهره ی خاندان 
خبیث و منحوس پهلوی را.... که کشور ما را سالهای متمادی به عقب انداختند و ملّت 
ایران را آن جور دچار مشــکات عظیم کردند  بَزک کنند، آرایش کنند، امروز سعی 
می شود ]توّسط[ همان جبهه ی مقابل نظام اسامی. پشتیبانها همان کسانی هستند 
که با اصل انقاب مخالف بودند، با مردمی که انقاب کردند مخالف بودند، با وفاداری 

این مردم به انقاب بشّدت مخالفند.   93/10/17

#بزکـ  پهلوی
میخواهند حقایق انقالب تحریف بشود

کلید
واژه

امام کالم

 امروز، روزش نیست همه 
هماهنگ باشید

نرویـد سـراغ اختالفاتـی کـه خودشـان 
دارنـد بـا هـم، شـما بیـن راه هسـتید. 
اختالفهـا را کنـار بگذاریـد. یـک روزی 
خـدای  اگـر  هـم-  اختالفـات  بـرای 

نخواسـته بخواهیـد اختـالف کنیـد- هسـت بـاز. امـروز، روزش نیسـت ... همـه 
هماهنگ باشـید. اگـر هم با هـم یک حسـابهایی داریـد، بگذاریـد کنار این حسـابها 
را. شـما اگر دو نفر باشـید با هم یک نزاعی داشـته باشـید و خـدای نخواسـته، زلزله 
بیایـد، شـما بـاز می نشـینید آنجا بـه اختـالف؟! نـه، رهـا می کنیـد و پا می شـوید. 

  امام خمینی )(؛ 6 مرداد 1366

تقریبـا هفتـاد سـال قبـل از ایـن، شـهر قـم، حـوزه ی علمیـه ای راکـه بـه 
وسـیله ی مرحـوم آیـت ا... العظمی حـاج شـیخ عبدالکریم حائری تاسـیس 
شـد، صمیمانـه در آغوش گرفـت. بعد از تشـکیل ایـن حـوزه، تقریبا چهل سـال که 
گذشـت، اولیـن نشـانه های بـرکات جهانگیـر آن - یعنـی نهضـت اسـامی و گوهر 
یکتای درخشـان امـام عظیم الشـان - درخشـید. اگرچـه در آن چهل سـال هم علما 
و بزرگانی از حـوزه ی قم بیـرون آمده بودنـد و برکاتی بر آن مترتب شـده بـود؛ اما در 
مقطع تقریبا چهل سـالگی حوزه کـه امام قد برافراشـت و حـوزه ی علمیـه وارد یک 
مرحلـه ی جدیـد تاریخی شـد، داسـتان دیگـری اسـت. تقریبا شـصت سـال بعد از 
تشـکیل حوزه ی علمیه به وسـیله ی آیـه ا...حائـری، بزرگتریـن ثمـره ای که ممکن 
اسـت بـر وجـود همـه ی حوزه هـای علمیـه و علمـای دیـن مترتـب شـود - یعنـی 
تشـکیل نظام اسـامی - مترتب شـد. هیچ حوزه ی علمیه یـی در تاریخ تشـیع و غیر 
تشـیع از محیطهای اسـامی، هرگـز چنین برکتـی را به جهان اسـام نـداده بود که 
حوزه ی علمیـه ا ی قم داد. سـال 13۴0 هجری قمری حوزه تشـکیل شـد و در سـال 
1۴00 نظـام اسـامی از حـوزه درخشـید و جوشـید. در تمام ایـن مدت، قـم و اهل 
قم، ماننـد یار وفـاداری، صمیمانـه و مهربانانه، این حـوزه را در آغوش گرفتنـد، آن را 
حفظ کردنـد و از آن حراسـت نمودند. 69/10/19 اساسـا حـوزه   ی علمیـه، یک وجود 
مثمر و دارای بـرگ و بار بـوده اسـت؛ »َكِلَمـًة َطيَِّبـًة َكَشـَجرٍَة َطيَِّبـٍة أَصُلهـا ثاِبـٌت َوَفرُعها ِف 
ـاِء. ُتؤتـی اُُکَلهـا ُکلَّ حیـٍن ِبـاِذِن َربِّها«؛و تـا امروز این   گونـه بوده اسـت... ببینید چقدر  السَّ

ایـن ثمـره بـه اصـل نزدیـک اسـت و چطـور آن اخاصی کـه نشـاننده   ی ایـن نهال 
یعنـی نهال حـوزه   ی علمیـه در وجـود خود داشـت، بـه ثمر نشسـت، تا ایـن نهضت 

70/12/1 پدید آمد. 

10 بهمن سالروزوفات شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم

)( نهضت امام خمینی
 برکِت حوزه علمیه قم

تاریخی روایت

بگذارند ازدواج برای دختر مسلمان و زن جوانی که در محیط اسامی است، 
مثل ازدواج فاطمه ی زهرا)( باشد؛ ازدواجی با پیوند عشقی معنوی و الهی 
و جوششــی بی نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همسری به معنای 
واقعی بین دو عنصر الهی و شریف، اّما بیگانه از همه ی تشریفات و زر و زیورهای پوچ و 

بی محتوای ظاهری. این است ازدواج درست.  68/10/26

ایـرانی خانواده

)(ازدواج دختر مسلمان،  مثل ازدواج فاطمه زهرا 

س: استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟
ج: اگر بر خاف مقّررات داخلی ادارات و اماکن عمومی باشــد و یــا موجب اذیت و ناراحتی 

دیگران و یا ضرر رساندن به آنان شود، جایز نیست.
س: برادر من معتاد به مواد مخّدر است و قاچاقچی مواد مخّدر نیز هست، آیا بر من واجب 

است او را به مقامات رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟
ج: بر شما نهی از منکر واجب اســت و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید و همچنین او را از 
قاچاق و فروش و توزیع مواد مخّدر منع نمایید و اگر اعام وضعیت او به مقامات مربوطه، به او 

در این باره کمک کرده یا مقدّمه نهی از منکر محسوب شود واجب است اعام نمایید.

آموزشی احکام

دو سوال درباره دخانیات مواد مخدر

روش مناجات امیرالمومنین )( با خداوند

    آمریکا حدود 30هزار سرباز در منطقه دارد

هفته نامه لوپوئن: عربسـتان سـعودی نازپـرورده ایاالت متحـده آمریـکا وبیمناک از 
هدر دادن جایـگاه ویژه اش اسـت؛ با ایـن وجـود در دوره اوباما حضور نظامـی ایاالت 
متحـده در خلیج فارس تقویت شـد و این کشـور حـدود 30 هـزار سـرباز در منطقه 
دارد. اگـر آمریکایـی هـا کمی بیشـتر در آسـیا مسـتقر شـده اند بـه معنـی کاهش 

حضور نظامـی شـان در خلیج فـارس نیسـت. |    ایرنا  |

   ستمگری رژیم صهیونیستی
الجزیـره: گزارش هـای متعـدد رسـانه ها از مصـادره زمین های فلسـطینیان توسـط 
اسـرائیلی ها، تخریب منـازل فلسـطینیان، محاصره غزه و خشـونت در شـهرک های 
کرانه باختـری همگی بـه تقویت حـس همدردی مـردم بریتانیـا با مردم فلسـطین 
و افزایـش خشـم و انزجـار آنـان از سـتمگران اسـرائیلی منجـر می شـود. در واقـع، 
شکسـت دولت هـای غربـی در محافظـت از فلسـطینی ها در مقابـل چپـاول و 
غارتگـری بی پایـان اسـرائیل موجـب شـده اسـت تـا فعالیت هـای ضـد یهـود در 
سـطح جامعـه مدنی تا بـه این حـد رشـد و گسـترش یابـد. روشـن ترین جلـوه این 
خشـم علیه اسـرائیل را می تـوان در جنبـش بایکوت، عـدم سـرمایه گذاری و تحریم 

اسـرائیل )BDS( بـه خوبـی مشـاهده کـرد. |    دیپلماسـی ایرانی |

  دولت اوباما به ما دروغ گفت  
الوروف: دولـت اوبامـا دربـاره جـدا کـردن مخالفـان میانـه روی سـوری از جبهـه 
النصـره و داعش بـه مـا دروغ گفت. دولـت بـاراک اوباما دربـاره جدا کـردن مخالفان 
میانه روی سـوری از جبهه النصـره و داعش بـه ما دروغ گفـت. دولت کنونـی آمریکا 
)دولـت اوبامـا( بـرای جلوگیـری از حمـات بـه جبهـه النصـره تـاش می کـرد. |    

صداوسـیما| خبرگزاری 

   گزارش سی.ان.ان درباره دیدگاه 
مردم نسبت به رئیس جمهور جدید آمریکا

سـی.ان.ان : در تهـران بـرای اهالی این شـهر چنـدان فرقـی نمی کند که چه کسـی 
رییس جمهـور آمریکا باشـد و از نگاه آن هـا هرکه در قدرت باشـد همان چشـم انداز 

را در قبال ایـران خواهد داشـت.|   فارس|

   هاآرتص: 
مشکل با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست

هاآرتـص با انتشـار یادداشـتی تحـت عنوان مشـکل بـا ایـران، برنامه هسـته ای این 
کشـور نیسـت، عنوان کرده اسـت کـه حضـور ایـران در سـوریه موضوعی اسـت که 
بایـد از بیش از مسـئله هسـته ای مـورد توجه قـرار گیـرد و تمامـی نیروهـای تحت 

حمایـت ایـران باید از سـوریه خـارج شـوند.|  جـام نیوز|

هفته اخبار

یکــم. حکمــای قدیــم، "آب" و "آتــش" را 
ــاد" و "خــاک"، چهــار عنصری  در کنــار "ب
می دانســتند کــه جهــان بــر مبنــای 
ــش در  ــت. آب و آت ــده اس ــاخته ش آن س
تضــاد بــا هم انــد، امــا گویــا ماجــرای 
ــم  ــه ه ــه، ب ــر، در دو حادث ــن دو عنص ای
نزدیــک می شــود و مکمــل یکدیگــر. 
بهــار ســال گذشــته، خبــری بــه ســرعت 
منتشــر شــد: "کشــف پیکــر مطهــر 17۵ 
شــهید غــواص دفــاع مقــدس بــا دســتان 
بســته". شــهدای عملیــات کربــای ۴ 
کــه عملیاتشــان توســط آواکس هــای 
آمریکایــی لــو رفــت و ارتــش بعثــی 
ــا  ــت ها و بعض ــان، دس ــارت آن ــس از اس پ
پاهایشــان را بســت و در یــک گــور 
دســته جمعی زنــده دفن شــان کــرد. 
شــهدایی کــه بــرای دفــاع از مــردم و 
ــرض  ــود را در مع ــن خ ــاب، این چنی انق
"امتحــان" قــرار دادنــد و مــردم هــم مانند 
همیشــه، حــق مطلــب را آنگونــه کــه باید 
ــد کــه  ــد و چنــان تشــییعی کردن ادا کردن
در تاریــخ مانــدگار شــد. وقتــی پیکــر پاک 
ــر  ــّواص«، ب ــوم غ ــهیدان مظل ــن »ش ای
ــردم  ــن از م ــزار ت ــزاران ه ــتان ه روی دس
ــاب در  ــر انق ــد، رهب ــییع ش ــران تش ای

ــه حمــد الهــی گشــودند  ــان ب ــی، زب پیام
ــاور« کــه  ــِت خداجــوی و خداب ــت »ملّ باب
در »لحظه هــای نیــاز«، »بشــارت های 
ــازل  ــدار ن ــای بی ــر دل ه ــر را ب تردیدناپذی
می زدایــد.«  را  غبارهــا  و  می فرمایــد 
و  »آگاه«  »وفــادار«،  کــه  ملتــی 
ــا  ــردم گوی ــت.  م ــئولیت پذیر« اس »مس
بهتــر از هــر کســی، قــدر و اهمیــت کاری 
ــام داده  ــواص انج ــهیدان غ ــن ش ــه ای ک
بودنــد را می دانســتند و بــرای همیــن، 
تشــییع ایــن شــهدا، مراســمی بــود آکنده 
ــه. آن  ــعف و حماس ــعور و ش ــور و ش از ش
هــم درســت در ایامــی کــه دشــمن تصــور 
می کــرد بــه بهانــه مذاکــر ه می توانــد 
ایــن مــردم را از انقــاب و روحیــه ی 
ــرای آب  ــن ماج ــد.  ای ــدا کن ــی ج انقاب
ــد  ــه آب زده بودن ــه ب ــی ک ــود و دریادالن ب
بــرای انقــاب و مــردم، و امــا آتــش، 
ســهم آتــش، 18 مــاه بعــد، خــودش را در 
ــاختمان پاســکو نشــان داد. ــرای س  ماج

ــا »شــهامت« و   آنجــا کــه آتش نشــانانی ب
ــده   ــن نوشته ش ــه ی قوانی ــداکار«، هم »ف
ســازمانی را کنــار گذاشــتند و بــرای 
نجــات مــردم و "مــال مــردم" بــه دل 
بین المللــی  قوانیــن  آتــش  زدنــد. 

آتش نشــان ها  کارکــرد  دربــاره ی 
"جــان  آتش نشــان ها  می گویــد کــه 
ــی  ــا اموال ــراد ی ــات اف ــرای نج ــود را ب خ
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــات آنه ــانس نج ــه ش ک
بــه خطــر نیندازنــد."  بــا ایــن حــال، 
خامــوش  مأمــور  کــه  آتش نشــانانی 
کــردن آتــش ســاختمان پاســکو و 
نجــات جــان و امــوال ســاکنان آن بودنــد، 
ــی  ــی و حت ــه ی قانون ــر از وظیف کاری فرات
ــه  ــد.  بافاصل ــان دادن ــود نش ــی خ منطق
بعــد از ایــن حادثــه، رهبــر انقــاب، 
بــار دیگــر، دســت بــه قلــم بردنــد و 
پیامــی نوشــتند حماســی، کــه ایــن 
حادثــه، گرچــه »مایــه ی انــدوه و تأســف و 
نگرانــی« اســت، اما »شــهامت و فــداکاری 
آتش  نشــانانی کــه در عملیــات نجــات 
مــردم، خــود دچــار حادثــه  ی خطیــر 
ــه  ــه ب ــداکاری متعهدان شــده و در حــال ف
ــد، دل را  ــار آمده ان ــوار گرفت ــی دش امتحان
ــی و  ــز از نگران ــد و نی ــین و تمجی از تحس

انــدوه، آکنــده می ســازد.«

ــش گرچــه در تضــاد  ــاری، آب و آت دوم. ب
ــاب  ــر انق ــا، در عص ــا اینج ــد، ام ــا هم ان ب
اســامی، مکمــل هم شــدند بــرای تــداوم 
انقــاب. آنهــا کــه دل بــه آب و آتــش 
زدنــد بــرای مــردم، از شــهدای غــواص تــا 
ــر  ــر رهب ــه تعبی ــکو، ب ــانان پاس آتش نش
انقــاب، دچــار »امتحانــی دشــوار« بودند 
کــه هســته مرکــزی آن »شــهامت«، 
»ایثــار« و »فــداکاری« بــود: »همــه ی 
امتحان هائــی کــه مــا می شــویم، در 
ــن اســت؛  ــی اش همی ــع نقطــه ی اصل واق
پــای یــک ایثــار و یــک گذشــت بــه میــان 

ــدتی  ــک ش ــی را، ی ــک محنت ــد... ی می آی
ــک  ــا ی ــانی ی ــک انس ــای ی ــوی پ را جل
ملتــی می گذارنــد؛ عبــور از ایــن محنــت، 
امتحــان اســت. اگــر توانســت عبــور 
ــد...  ــود می رس ــزل مقص ــه آن من ــد، ب کن

»89/8/26
بــرای همیــن، مــردان آب و آتــش را 
انقــاب  تــراز  انســان های  می تــوان 
ــش از  ــردم، بی ــا م ــد. اتفاق ــامی نامی اس
ــه  ــت ک ــن انسان هاس ــا ای ــی، ب ــر کس ه
احســاس قرابــت می کننــد و بــرای 
ــر  ــش از ه ــان را بی ــدر آن ــم ق ــن ه همی
شــهدای  می داننــد.  دیگــری  کــس 
پاســکو،  آتش نشــانان  و  غــواص 
»ارکان  و  ســتون ها  همــان  حکــم 
نگهدارنــده ی جامعــه« را دارنــد. بــرای 
ــه ایــن  شــناخت جامعــه ی ایــران، بایــد ب
ــا  ــه صرف ــرد ن ــه ک ــتون ها و ارکان توج س
ــری.  ــی و بص ــری روبنای ــکات ظاه مش
ســّر بقــای ایــن نظــام، وابســته بــه چنین 
ــان  ــت. »ف ــی اس ــان ها و روحیه های انس
ــان آدم  ــت، ف ــف هس ــک ضع ــه ی گوش
ــه  ــت ک ــم هس ــت هّمت و  اراده ای ه سس
دچــار اعتیــاد می شــود... در هــر جامعــه ای 
هســت؛ مهــم ایــن اســت کــه یــک جامعه 
ــد  ــوردار باش ــده ای برخ از آن ارکان نگهدارن
ــل  ــرد و در مقاب ــش بب ــد آن را پی ــه بتوان ک
حــوادث حفــظ کنــد و مثــل صخــره ای آن 
ــره وار  ــتون های صخ ــن س ــه دارد؛ ای را نگ
ــن  ــتند... همی ــا هس ــهدای م ــن ش همی
ــم  ــن ه ــرای همی ــتند؛ ب ــران هس ایثارگ
در  اســامی  کــه جمهــوری  هســت 
چالش هــای گوناگــون، غالبــاً بــر ایــن 

چالش هــا غلبــه کــرده.« 95/4/5  

هر سـازه و سـاختمانی را  سـتون هایی اسـت که عامـل ماندگاری آن اسـت. سـتون ها 
هر اندازه که از "اسـتحکام" بیشـتری برخوردار باشـند، عمر بیشـتری خواهد داشـت. 
گرچـه سـتون ها، در ظاهـر پیـدا نیسـتند و معمـوال ناظریـن، بـه جلوه هـای بیرونـی و بصـری 
سـاختمان نـگاه می کننـد، امـا در حوادثی چـون زلزله، سـیل و ... اسـت کـه اهمیت سـتون ها 
مشـخص می شـوند. بی شـک، سـازه هایی که دارای "سـتون های مسـتحکم" هسـتند، در برابر 
ایـن حـوادث، مقاومـت نشـان داده و از ریـزش جلوگیـری می کننـد. جامعـه هـم به مثابـه هر 
سـازه ی دیگـری، دارای سـتون هایی اسـت کـه عمـر جامعـه، بـه آن بسـتگی دارد. پـس برای 

تشخیص پویایی و مانایی جامعه، باید به آنها مراجعه کرد. 

»جوانان مومن انقالبی« در میدان جنگ نرم 
وظایف سنگینی بر عهده دارند

عبدالکریـم حائـری یـزدی معروف 
بـه آیـت ا... موسـس و حاج شـیخ،  
بنیانگـذار و زعیـم حـوزه علمیـه 
قـم از سـال 1301 تـا 1315 هجـری 
شمسی اسـت. ایشـان پس از سالها 
تحصیـل علـوم دینـی در کربـال، 
سـامرا و نجـف به ایـران بازگشـت. 
در سـال 1300 به دعـوت عالمان قم 
به آن شـهر رفت و با شـکل دادن به 
حـوزه علمیه قـم و برعهـده گرفتن 
ریاسـت آن در قـم مانـدگار شـد. 
امام خمینـی )( یکی از شـاگردان 

ایشـان بوده اسـت.

سالروز ورود امام خمینی )( به کشور

انسـان موحـد از جملـة تأثیراتـی کـه روح او از ناحیـه و قَِبـل توحیـد میبرد، یکـی این 
اسـت؛ دارای وسـعت افق دید میشـود. موحد از تنگ نظریهـا، از نزدیک بینی ها آسـوده 
و راحـت اسـت. آدم موحـد نمیگوید مـن در این میدان شکسـت خـوردم یـا جبهه ی ما 
در این زمینـه عقب نشسـت و کار به زیـان ما تمام شـد. او این قـدر نزدیک بین نیسـت. 
او میدانـد که فکـر توحیـدی بـه درازای عمـِر بشـر دارای قلمرو اسـت، عمِر بشـریت؛ با 
مقیاس عمـِر بشـریت، ده سـال و بیسـت سـال و پنجاه سـال و صد سـال، یـک لحظه و 
یـک دقیقه بیش نیسـت. بـه بیـان دیگـر و ازدیـدگاه دیگـر، آدم موحـد افق دیـدش در 
مسـائل مادی و نیازهای پسـت و حقیر خاصه نمیشـود، متوقـف نمیگـردد. آدم موحد 
در مقابـل خـود وقتی نـگاه میکنـد، در کنـار نیازهـای مـادی، دهها نیـاز، صدها نیـاز از 
عظیمتریـن و عزیزترین نیازهـای انسـان را میبیند. تمـام ذهنش و فکرش و حواسـش، 
منحصـر و متوقف نیسـت در نیازهای پسـت و حقیـر و کوچـک، آن  گونه که انسـانهای 
در باطن مـادی، اگر چـه در ظاهـر الهی، در ظاهـر معنـوی، خودشـان را در آن محبوس 
و زندانی کرده انـد. آدم موحـد وقتی که نـگاه میکنـد، آینـده را در مقابل خـود بینهایت   

وسـیع میبیند. منبـع: کتاب طـرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن

افق دیِد »آدم موحد« 
در مسائل مادی خالصه نمیشود

انسان موحد از منظر بینش قرآنی 

این است حزب ا...

تحصن جمعی از روحانیون انقالبی در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها  57/11/8

سخن هفته

مر دان آب و آتش
فداکاری هــا، ایثارگری ها و شــهادت طلبی ها 
علــت مانــدگاری انقالب اســالمی اســت


